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ถ้อยแถลง 

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดสะพานสิริธรรมรัถย์ (เส้นทางแห่งคุณความดีอัน
เป็นมงคล) ทรงเปิดแพรคลุมป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติฯ และทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) และระดับชาติ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน  
เพื่อวางรากฐานการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  แห่งนี้   ให้ เกิดความ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างหาที่สุดมิได้ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ 
ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และเครือข่ายจัดประชุมวิชาการวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  
10  และระดับชาติ  ครั้งที่ 3 (The  10th  International  and the  3rd National Conference  
2019  (INC 2019 : MCU Nan) ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม 
มรดกโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน   ตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อการวิจัย  การพัฒนาต่อยอด และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการท าให้วิทยาการใหม่ๆ ทั้งหลาย 
มีโอกาสได้แสดงฐานะและบทบาทมากยิ่งขึ้น นั่นคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการยุคใหม่ได้
หันมาศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ในท่ามกลางโลกธรรมที่แปรเปลี่ยนไปในทางดีและไม่ดีตลอดเวลา ความเป็นคนเข้มแข็งนี้  
จะเป็นโอกาสให้ได้ใช้วิชาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตรงกับ
พุทธประสงค์มากที่สุด เพราะทรงแสดงล าดับขั้นของการพัฒนาตนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
โดยเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ  (ปริยัติสัทธรรม) อบรมสั่งสมตนให้มีความ
เรียบร้อยด้านกายภาพ ให้เข้มแข็งอดทนด้านจิตภาพ และโลกทัศน์ชีวทัศน์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเวลา  
(ปฏิปัตติสัทธรรม) และให้มีความร่มเย็นเป็นสุข (ปฏิเวธสัทธรรม)   



[2] รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ในภาคปฏิบัติก็มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
ทุกสาขาวิชา  ถือว่าได้สะสมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน  มีองค์ความรู้ด้านนี้
ทั้ ง ใน รูปของความรู้ที่ อยู่ ในตั วตน  (Tacit  Knowledge) และความรู้ ส าธารณ ะ (Explicit  
Knowledge) หลากหลาย  การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งนี้  เป็นเวที
วิชาการที่จะแสดงให้ประชาคมทางวิชาการท่ัวประเทศรู้ว่า  นครน่านเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนา
อย่างไร  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นมรดกโลกและบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นั้นเป็น
อย่างไร  และจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติอย่างไร 

 ขออนุโมทนาและชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เฉลิมพระเกียรติฯ  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  คณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมด้วยช่วยกันจัดงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี อันจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสังคมสืบไป. 
 
 
 
              (พระราชปริยตักิวี, ศ.ดร.) 
                       อธิการบด ี
             มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

                                               10  พฤษภาคม  2562 
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รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง 544
ไพทูรย  ปริญญาธรรมกุล

ความสมัพนัธระหวางแนวคิดทางรฐัประศาสนศาสตรกบัการบรหิารการปกครองของไทย 557
มนตรี  พรมวัน 
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การสังคยานากับการปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล  570
ธนะพัฒน  เดชเลิศวรพัฒน

การปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน 580
ชุติพนธ  วงษอมรวิทย

คุณธรรมสําหรับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 591
ชุมพล  เพ็งศิริ

ผลกระทบการดํารงตําแหนงของผูบริหารตอเสถียรภาพองคกร 602
ภาณุรัตน  ดีเสมอ

หลักพุทธธรรมสําหรับการบริการที่ดี 614
สาธิต  ทิพยมณี

หลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติ 625
ไพรัฐ  พานิชสกุลชัย

การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 637
ไพวรรณ  ปุริมาตร, เบญญาภา  อัจฤกษ

การศึกษาภาพสะทอนและแนวคิดในวรรณกรรมรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก” 646
พัทธนันท  พาปอ, ปพิชญา  พรหมกันธา, ปุน  ชมภูพระ, สิริกร  เศษวิกา, ธนกนก  สิงหดา

การศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูลรายสัปดาห 660
ปุน  ชมภพูระ, ปพชิญา  พรหมกนัธา, พัทธนนัท  พาปอ, นภาพร  เลขาโชค, อจัราภรณ  เชือ้ชาง 

วิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปาเชิงพุทธ: กรณีศึกษาวัดปาพระบาท 672
ภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทน ประเทศลาว
พระสมหวัง  ปฺญาจิตฺโต

หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา 680
ปญญา  กันภัย

การวิเคราะหแนวโนมในอนาคตของการบริหารองคกรปกครองทองถิ่นไทย 701
พระปลัดพีระพงศ  ฐิตธมฺโม

หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 713
พระครูปรยิตัพัิชรธรรม, พระนพดล  สทุธฺธิมโฺม, นรุณ  กลุผาย 
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แนวคิดเกี่ยวกับการใชจริยธรรมกับการบริหาร 725
แสนสุริยา  รักเสมอ

บทบาทของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบัน 736
พระมหาธวชัชัย  ธมมฺรํส,ี พระครปูระโชติพชัรพงศ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายสาธารณะ 749
สุพล  ศิริ

การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน  758
ในจังหวัดเลย
พระมหาสภุวชิญ  ปภสสฺโร

ความพึงพอใจตอพิธีกรรมสืบชะตาปลาในการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า 766
แบบมีสวนรวมของชุมชน
ประจวบ  ฉายบุ, นํ้าเพชร  ประกอบศิลป

วิเคราะหแนวคิดพุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต 773
พระวมิาน  คมฺภรีปโฺญ, สราวฒุย  วจิติรปญญา,พระปลดัเมธ ี เขมปฺโญ 

นิติปรัชญาเชิงบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดพระธรรมวินัย 785
ของพระสงฆ
พระมหาเสรีชน  นริสสฺโร, ชมกร  เศรษฐบุตร, ชาตรี  อุตสาหรัมย

แนวทางการประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาล 795
ปทมกร  ปรุโิส, พระปลัดกติต ิ ยตุตธิโร, ภฎัชวัชร  เขมทสัสี 

การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรในทางพระพุทธศาสนา 805
ภาวิทย  โพธิ์ตาทอง, พระประเจน  ทองเหมะ

นวัตกรรมการเสริมสรางเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 815
สําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ยทุธนา  ขวญัเมือง

เสนทางประชาธิปไตยในประเทศไทย 828
ภัคสิริ  แอนิหน

บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุม 841
พระศักดธิชั  สวํโร, พระครโูสภณพฒันานยุตุ, พระอนสุรณ  กตฺิตวิณโฺณ, สมจติ  ขอนวงค
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บทบาทของผูตรวจการเลือกตั้ง 850
ธนันทธร  โสภณดิลก

“พลังทองถิ่นในการขับเคลื่อนการจัดการความรู” กรณีการจัดการบานพอเพียงชนบท  858
ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน
โอฬาร  อองฬะ, พระสริิพงศ  พุมชยาภรณ 

การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง 868
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ, พระครูวิธานสุพัฒนกิจ

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล 879
จํากัด (มหาชน)
พระครูรัตนากรวสิทุธิ,์ พระครเูกษมอรรถากร, สุเทพ เช้ือสมทุร 

ลงแขกทํางานดี ไมมีคาจาง สรางสามัคคีแกวิถีประชาพอเพียง 887
อภิพันธ  วิศิษฏใจงาม, ดํารงค  มหนิธิวงศ

จริยธรรมในวัฒนธรรมองคการ 900
ปยวรรณ  หอมจันทร, ฐานดิา  มัน่คง, ธัชพล  ยรรยงค 

การใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 915
เพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค)
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พระครูสมุหสมชัย  นิสฺสโภ, ประสงค  หัสรินทร, ธรรศพงศ  วงษสวัสดิ์, 
บุญจริยา  เกตุออน, ภัทราภรณ  ไชยสาร

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในผญาภาษิตอีสาน 923
สงสขุ  ภาแกว 

พิมายหลักฐานความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีต 935
พระวัฒนา  ญาณวโร, วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก, บรรพต  แคไธสง

ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูย 952
ในจังหวัดสุรินทร
พระมหาเจรญิสขุ  คณุวโีร 
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การวิเคราะหหลักพุทธธรรมในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  963
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย อําเภอเมือง จังหวัดนาน
ธัญยชนก  กุลกันชัย

การสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง 975
อาํนาจ  ทาปน, พระครโูกวทิบญุเขต 

การเสริมสรางเครือขายพระสงฆนักพัฒนาเพื่อการมีสวนรวมทางสังคม 984
พระมหาจักพันธ  จกฺกวโร, พระอธิการเฉลย  ฉนฺทโก

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย 994 
เพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน
พนูทรัพย  เกตวุรีะพงศ 

การทูตเชิงวัฒนธรรมกับการสรางวัดไทยลุมพินี 1006
พระปลัดวัชรพงษ  วชิรปฺโญ, ธวัชชัย  สมอเนื้อ

ศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับโปรแกรมภาษาสั่งจิต 1017
สมชาย  หานนท, พระครูสทิธธิรรมาภรณ 

พุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดทาขามศรีดอนชัย 1028
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พระมหาอภิวรรณ  อภิวณฺโณ

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา 1041
ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
พระครูสนัตบิญุญาทร, สมเดช  นามเกต, ฐิตวิรรณ  สนิธุนอก 

การศึกษางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน  1054
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี
พระทองเจริญ  สมจิตฺโต, พระราเชนทร  วิสารโท, พระครูจิรธรรมธัช

ศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทาง อริยสัจ 4 ในเขตชุมชน 1064
ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี
พระธรีดา  สมจติโฺต, พระราชรัตนาลงกรณ, ธวลัหทัย  สนิธุนอก 

การประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชน 1076
ในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี
พระมหาปรีชา  รตนโชโต, บุญสง  สินธุนอก, พระครูจิรธรรมธัช
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ศึกษาหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ 1089
ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
พระมหายศธศิกัดิ ์ เตชปโฺญ, สมเดช  นามเกต,ุ ฐติวิรรณ  สนิธุนอก 

ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประเพณีฮีตสิบสองในเขตชุมชน 1100
ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี
พระณัฐธัญ  ธมฺมทินฺโน, สมเดช  นามเกตุ, เจษฎา  มูลยาพล

การใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ 1115
สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พระครูสงัฆรกัษสายวสนัต  วสนตฺโร, พระมหาปรญิญา  วรญาโณ, เจษฎา  มลูยาพอ 

ศึกษาพุทธจริยธรรมเรื่องทิศ 6 ที่ปรากฏในผญาอีสาน 1127
พระครูอุทุมพรภัทรธรรม, พระมหาปริญญา  วรญาโณ, ฐิติวรรณ  สินธุนอก

การประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 1143
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี
พระดาวใส  กตสาโร, อริยธชั  เลศิรวมโชค 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 1152
สมเดช  นามเกตุ, เจษฎา  มูลยาพอ, พระมหาปริญญา  วรญาโณ

บทบาทของเครือขายตอการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี การแขงเรือยาว 1167
ในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน
ศรีวชิยั  เทพอกัษร, พระมหาปรญิญา  วรญาโณ, เจษฎา  มูลยาพอ 

บุญขาวประดับดิน: พัฒนาการและอิทธิพลที่มีตอชาวจังหวัดหนองคาย 1175
เจษฎา  มูลยาพอ

แนวทางสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 1184
ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
พระครูอภนินัทโสภติ, พระมหาปรญิญา  วรญาโณ, ฐติวิรรณ  สนิธุนอก 

ศึกษาคุณคาของความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาหลวงพอองคตื้อ 1194
นครหลวงเวียงจันทน
Phra Khamhoung Toulavanh, สมเดช  นามเกตุ, พระมหาปริญญา  วรญาโณ
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ศึกษาหลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีตอวิถีชีวิต 1205
ของพุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน
Phra Udom Dhammavaro, พระราเชนทร  วิสารโท, ฐิตวิรรณ  สนิธุนอก 

การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  1217
พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ, พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ธีรทิพย  พวงจันทร

ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณีหกเปง 1226
ของวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน
พระบญุทศิ  สริิจนโฺท 

การใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0 1240
ศิวพร  จติกุล, พิงพร  ศรีแกว, ณัฐฐิดา  ปูเงิน, พระปลัดกันทวี  ฐานุตฺตโร  

นโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุในสังคมไทย 1257
พระครูปลัดวัชรพงษ  วชิรปฺโญ, ธัชพล  ยรรยงค, ปนปนัทธ  เหลืองพิทักษ

ภาวะผูนํากับความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย 1266
ธงชยั  สงิอดุม, ศตวรรษ  สงกาผนั 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย 1276
กษิดิศ  รอดนอย

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1286
พระครูฉนัทเจตยิานกุจิ, ชัยอนนัทร  นวลสวุรรณ, อรพินท  อนิวงค 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร  1303
พระสิริรัตนเมธี, พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน

ปญหาการบริหารงบประมาณที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 1316
กติติวฒัน  จําเรญิสตัย 

การบริหารการจัดการความคิด 1323
พระศรีรัตนมุนี, ณัฏยาณี  บุญทองคํา 

การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 1333
สราวุฒิ  งาหอม, พระครูไพโรจนวัฒนาทร, พระพรสวรรค  ฐิติญาโณ
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การประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองคณะสงฆ 1343
พระครูโกศลศาสนวงศ, ธยายสุ  ขอเจรญิ, สมปอง  ทิพยสมบตัิ 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสังฆาธิการ 1351
พระธงชัย  ขนฺติธโร, คุณวัฒน  ดวงมณี, พระสมุหชัย  สนฺตกาโย

การบริหารงานตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน 1364
พระครูสริิพัชรากร 

มิติธรรมกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย  1376
วีระพงศ  เกียรติไพรยศ, สายทอง  ตะวิชัย

คุณลักษณะของผูนําการพัฒนาองคกร 1387
พัสกร  อุนกาศ, ประวิทย  เอกเจรญิส,ุ สมชาย  มะรนิทร 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักพุทธภาวนา 4 1397
สมพงษ  แซทอ, ดิเรก  จันทรธิมา

การวิเคราะหและสังเคราะหคัมภีรวิสุทธิมรรค 1406
อารุณ  สิทธิวงศ, เสพบัณฑิต  โหนงบัณฑิต

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 1419
เสพบณัฑติ  โหนงบณัฑติ, พสิทิธิ ์ จนัทสาร 

ปญหาจริยศาสตรในสังคมไทย: การุณยฆาต การทําแทง การประหารชีวิต 1426
เบญญาภา  จิตมั่นคงภักดี, เสรี  ศรีงาม

การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 1434
ธนวฒัน  ศรีลา 

การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช 1446
เพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา
กิตติพัฒน  สุวรรณสิริเมธี, มนัสพล  ยังทะเล

ภาวะผูนําในการจัดการองคการทางพระพุทธศาสนา 1455
พระมหาจรูญ  อภธิมมฺจิตโฺต 
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การมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักสุจริตธรรม 1465
พระมหาอนันต  องฺกุรสิริ, พระปลัดวัชรพงษ  วชิรปฺโญ, 
พระครูวิจิตรธรรมโชติ, พระมหาธีรวัฒน  เสสสปุญโญ 

การสอนเขียนกลอน 1476
สุบินรัตน  รัตนศิลา

การนําการประเมินแบบศูนยทดสอบมาปรับใชในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1487
กานตรว ี วชัิยปะ 

เมืองไตรตรึงษ: การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนโบราณ 1496
ในพุทธศตวรรษที่ 16-22
ธีระวัฒน  แสนคํา

รปูแบบการสงเสรมิอาชพีใหชมุชนบานโพนไทร ตาํบลเมือง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 1506
ผการัตน  พนิิจวฒัน 

วิกฤติตํารวจและแนวทางการปฏิรูป  1517
วันเฉลิม  จันทรากุล

การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถิ่นตามหลักสุจริต 3 1527
คนอง  วงัฝายแกว 

แนวทางการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 1539 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
พระประดิษฐ  รตนโชโต

สุชาดาอธิษฐาน: ผลแหงกรรม “คําสาป” จากบรรพบุรุษสูลูกหลาน 1554
อนันต  อุปสอด

บทบาทกระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 1568
วรศิรา  เยน็ใจมา

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 1578
พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี

การพฒันากิจกรรมทางพระพทุธศาสนา เพ่ือลดปจจัยเส่ียงในเทศกาลทีม่กีารเฉลิมฉลอง 1591
ขวญันภา  ยาจันทร, เอนก  ใยอินทร, พระคมสนั  เจรญิวงค, เตมิศักดิ ์ ทองอนิทร
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การพัฒนาเครือขายกูชีพเพื่อลดระยะเวลาตอบสนองหลังรับแจงเหตุ  1598
เกตุกาล  ทิพยทิมพวงศ

การพัฒนารูปแบบการลดปญหาอุบัติเหตุจราจรดวยกลยุทธ 5 ส โดยชุมชนมีสวนรวม 1610
เกตกุาล  ทพิยทมิพวงศ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 1621
ศุภิสรา  บัวงาม 

การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท 1633
พระสุนทร  ชํากรม, จุฬามณี  แกวโพนทอง

ผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพ 1644
และระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง
นพินธ  จติอนกุลู 

ไทยแลนด 4.0: โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบัน 1655
อภิญญา  อายเปย

วิเคราะหการบริหารการพัฒนาชุมชนไทย 1665
ณรงค  เชือ้เยน็ 

วิเคราะหบทบาทพระสงฆไทยในยุคไทยแลนด 4.0  1675
พงษเทพ  จันสม

ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศ 1683
ในยุคไทยเเลนด 4.0
อรกัญญา  พอเรอืน 

การฉันภัตตาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงในพระสงฆและสามเณร: 1693 
สถานการณ ความสําคัญ และ การปองกัน
เบญจมาศ  สุขสถิตย

ฟอนเจงิ: เอกลกัษณลานนาบูรณาการกจิกรรมการออกกาํลงักายสรางเสรมิสขุภาพผูสงูอาย ุ 1703
ณัฐกฤษฏ  ธรรมกวินวงศ

การศึกษาภูมิปญญาและอนุรักษคัมภีรใบลานเมืองนาน 1711
พระชยานนัทมนุ,ี วรปรชัญ  คาํพงษ, พระปลดันฤดล  กติตภิทฺโท, ฐิตพิร  สะสม, อรพนิท  อนิวงค 
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การปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1723
สุกัญญา  สันปาแกว 

การศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม 1731
วรกานต  นนทะมาตร, อนนัตศกัดิ ์ พลแกวเกษ, พิชญดา  บญุทองแพง, วชัชริาพร  ศรวีงษรกั

กลวิธีการนําเสนอหมอลําเรื่องตอกลอนทํานองขอนแกน คณะเสียงอิสาน 1742
เรื่อง ปูนแดงปานดํา ฤดูกาล 2552-2553
อนนัตศกัดิ ์ พลแกวเกษ, บาํรงุ  สคีาํแซง, จริาภรณ  สุวรรณวสิทุธิ์ 

พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย 1756
สาคร  พรหมโคตร

การผลักดันนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 1767
ธรีรัฐ  ทพิยนพนนท, ยุทธพล  ทวะชาล,ี พระครธูรรมธรกฤษณฐั  สทิธฺญิาโณ 

อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา  1782
พระถุนนา  กิตฺติวณฺโณ

ศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน 1795
ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
พระอธกิารธงชัย  โกวโิท, พระมหาปรญิญา  วรญาโณ, บญุสง  สนิธุนอก 

การประยุกตใชหลักสติปฎฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง 1806
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
พระธนภัทร  ธนภทฺโท, พระราเชนทร  วิสารโท, ธวัญหทัย  สินธุนอก 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในมุมมองการคลังสาธารณะ  1818
ดุสิต  สุนทร

ครูบากัญจนอรัญวาสีกับการสรางคัมภีรใบลานในเมืองนาน (พ.ศ.2375-2360) 1829
ดเิรก  อนิจนัทร 

เกษตรวถีิพทุธ : แนวคดิและการจดัการบนพืน้ฐานของพลงัชุมชน กรณศีกึษาจังหวดัอดุรธาน ี 1838
พระมหาปริญญา วรญาโณ, พระธรรมวิมลมุนี, พระครูภาวนาธรรมโฆษิต

พระมหาประหยัด  ปฺญาวโร, บุญสง  สินธุนอก, ประภาภรณ  ภูขาว

อินตอง  ชัยประโคม, นิติกร  วิชชุมา 
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พระพุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 1852
พระครูปุริมานุรักษ, เดช  ชูจันอัด

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาความจนดวยหลักอริยสัจ 4 1866
ภทัรพล  ใจเย็น, พลวฒัน  ชมุสขุ 

ภาวะโภชนาการ และกิจกรรมทางกายของนักเรียนอายุ 6-12 ป จังหวัดเชียงราย 1879
สุกัญญา  บัวศรี, กมลทิพย  ทิพยสังวาลย, อนงค  สุนทรานนท

คณะสงฆกับการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 1892
พระมหาชตุภิคั  อภนินฺโท, อคัรเดช  พรหมกลัป, รตัตยิา  พรมกัลป 

ลาวเวียงราชบุรี: การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นทางพระพุทธศาสนา  1913
พระครูสุนทรวัชรการ

กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 1923
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ศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
The Study of Ancient Civilizations of Kok River Basin - Lao River  

in Chiang Rai Province 
 

พระครูวิมลศิลปกิจ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้ ใชรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา ประวัติศาสตร 
ลงพื้นที่ภาคสนาม ประชุมกลุมยอย ผูใหขอมูลสําคัญไดแก ปราชญชาวบาน นักประวัติศาสตรทองถ่ิน  
นักโบราณคดีทองถ่ิน ศิลปนเชียงราย นักประวัติศาสตรพระสงฆผูมีความเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร –
ศิลปกรรม ผลการศึกษาวิจัย อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํ ากก-แมน้ํ าลาวในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย  
ผานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะลานนาที่ยังปรากฏอยู ในภาพรวม พบวา เปนอารยธรรมใน
หลากหลายมิติ ไมวาการดํารงชีพ วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ 
ดานองคความรูใหมเก่ียวกับอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาว มี 4 กลุม ไดแก (1) องคความรูกลุม
แหลงอารยธรรมโบราณที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรม (2) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมที่มีความสําคัญ
ทางวิชาการดานโบราณคดี (3) องคความรูกลุมแหลงขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นฐาน และ (4) แผนที่แหลง
ทองเที่ยวแหลงอารยธรรมเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสายใหมของจังหวัดเชียงราย 

คําสําคัญ: แหลง- ลวดลาย, ศิลปะ, โบราณสถาน 
 

Abstract 
 This research study used the research methodology by studying from documents, 
books, history text, field trips, and small group meetings. The key contributors included 
villagers in the local historian areas in Chiang Rai, artist historians, monks who were 
proficient in history and fine arts. The research results showed that the ancient civilization, 
in Kok River basin - Lao River in Chiang Rai province could be interpreted from ancient 
monuments, artifacts and Lanna art. It was found that civilization reflected through in 
many dimensions from living daily life, belief, culture, tradition Local wisdom, etc. The new 
knowledge about the ancient civilization of the Kok River - Laos River has 4 groups, namely 
(1) Knowledge of ancient civilization resources that are important in culture; (2) Knowledge 
of civilization sources that are Important in academic archeology (3 ) General information 
and primary knowledge sources that are basic information; and (4) Map of tourist attraction 
including Buddhist civilization sources are the new culture of Chiang Rai. 

Keywords: Design, Arts, Archaeological Site,     



2 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 แหลงศิลปะดั่งเดิมของเชียงรายจะพบมากตามลําน้ําตาง ๆ โดยเฉพาะลําน้ําแมกก และน้ําแมลาว 
ซ่ึงเปนเหมือนเสนเลือดใหญของคนเชียงรายในอดีต ซ่ึงไดสรางศิลปะตามแนวคิด และความรูสึกของคนใน
ชุมชนนั้นๆ เปนหลัก จนเปนที่มาของศิลปะทองถ่ิน และเปนอารยธรรมทองถ่ินที่เปนของกลุมชนตาง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอเวียงชัย ซ่ึงถือวาเปนดินแดนเมืองเกาแกที่มีมากอนที่
พญาเม็งราย หรือพอขุนเม็งรายของคนเชียงรายจะมาสรางเวียงเชียงรายในป พ.ศ. 18051   ลุมแมน้ํากกใน
เขตอําเภอเมืองเชียงราย จะพบโบราณสถานที่มีศิลปะลานนาอยูมากมาย เชน ถํ้าพระ ถํ้าตูปู วัดพระธาตุวัง
ซาง วัดน้ําลัด ซ่ึงอยูฝงขาวของแมน้ํากก สวนฝงซายของแมน้ํากกก็มีหลักฐานชัดเจนเนื่องจากมีการ
บูรณปฏิสังขรณ  เชน  พระธาตุจอมทอง วัดพระแกว วัดพระสิงห วัดดอยงําเมือง หรือวัดงามเมือง เปนตน 
สวนอําเภอเวียงชัย ก็มีโบราณสถาน โบราณคดี แหลงศิลปวัฒนธรรมอยางมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบล
เวียงเหนือ เชน พระธาตุวัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม พระพุทธรูปหินทรายวัดราษฎรเจริญ 
พระพุทธรูปหินทรายวัดสันสลิด ตลอดถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ที่ปรากฏอยูในพิพิธภัณฑวัดโบราณเวียง
เดิม และวัดอ่ืนๆ ในพื้นที่ตําบลเมืองชุม ตําบลเวียงชัย ตําบลผางาม และตําบลดอนศิลา ก็มีแหลง
โบราณสถานโบราณคดีมากมายเชนกัน  เนื่องจากอําเภอเวียงชัยคือสถานที่ตั้งเวียงไชยปราการ หรือเวียง
ไชยนารายณในอดีต ซ่ึงเปนยุคกอนประวัติศาสตรลานนา และเม่ือกระทรวงวัฒนธรรมประกาศใหเมือง
เชียงรายเปนเมืองแหงศิลปะแหงแรกของประเทศไทยในป 2560 ดังกลาวขางตน  จึงทําใหหวนนึกถึง
ประวัติศาสตรลานนาพศาวดารโยนกวา เชียงรายคือเมืองที่รุงเรืองในอดีตยอมเปนแหลงอารยธรรมโบราณที่
นาศึกษาเรียนรูโดยผานโบราณสถานตาง ๆ ที่ปรากฏอยูซึ่งมีแมน้ํากก แมน้ําลาวไหลผาน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา อารยธรรมโบราณอันรุงเรืองในอดีตของเมืองเชียงราย โดยเฉพาะเขต 
อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอเวียงชัยเปนสิ่งที่ควรศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง  จึงไดเสนอโครงการศึกษา
แหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายผานโบราณสถาน และศิลปะ 
ที่ปรากฏอยู อันจะทําใหไดแนวคิด ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาแหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
 2.  เพื่ อวิ เคราะหอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํ ากก – แมน้ํ าลาว ในพื้นที่ จั งหวัดเชียงราย 

ผานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะลานนาที่ยังปรากฏอยู  
 3.  เพื่อเสนอองคความรูแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
                                                 
 1 บดินทร กินาวงศ และคณะ, ประวัติศาสตรเมืองเชียงราย-เชียงแสน, พิมพครั้งท่ี 2, (เชียงใหม :  
มิ่งเมือง, 2546), หนา 54-55. 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี้  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก–แมน้ําลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ผานโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะลานนาที่ยังปรากฏอยู และเพื่อเสนอองคความรูแหลงอารยธรรม
โบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทีมงานผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย  
โดยรูปแบบการวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน  
ซ่ึงคนควา และรวบรวมขอมูลจากจารึก หลักฐานทางประวัติศาสตร เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของทั้ง
หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ สรุปผลการศึกษาเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงอายุสมัย รูปแบบ
ศิลปกรรม และความสําคัญของแหลงอารยธรรมที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
วิเคราะหรูปแบบอายุสมัย รูปแบบศิลปกรรม ของแหลงอารยธรรมที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ผูใหขอมูลสําคัญไดแก นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร นักทัศนศิลป และศิลปนเชียงราย  
เจาอาวาส ผูนําชุมชน  
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1. แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา 
เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไดแกพระพุทธรูป ที่สรางข้ึนระหวางพุทธศตวรรษที่ 23-24 ทั้งลุมแมน้ํากก 
และลุมแมน้ําลาว ทําใหไดเห็นเสนทางการสัญจรของคนในสมัยโบราณที่เชื่อมโยงกัน ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองใชในชีวิตประจําวันคือเคร่ืองปนดินเผา  เชน ถวย ชาม โอง ไห ฯลฯ แตเม่ือแยกเปนรายการๆ 
สามารถสรุปไดดังนี้  
  1.1  แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก
ฝงซาย (ทิศเหนือของตัวจังหวัดเชียงราย) พบวามี 7 แหง ประกอบดวย 
   (1) โบราณสถานวัดถํ้าพระ บานปาออ ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย 
สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดี และอารยธรรมวัฒนธรรมของตนในสมัยกอน  

  (2) โบราณสถานพระธาตุวังซาง บานน้ําลัด ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย 
สถานที่แหงนี้เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 

  (3) โบราณวัตถุ (เศียรพระพุทธรูป) วัดน้ําลัดวังซาง  ถนนกองคํา ตําบลริมกก 
อําเภอเมืองเชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 

  (4) โบราณวัตถุเสาวิหารลายคํา วัดสันทรายใหม ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 แหลงศิลปะดั่งเดิมของเชียงรายจะพบมากตามลําน้ําตาง ๆ โดยเฉพาะลําน้ําแมกก และน้ําแมลาว 
ซ่ึงเปนเหมือนเสนเลือดใหญของคนเชียงรายในอดีต ซ่ึงไดสรางศิลปะตามแนวคิด และความรูสึกของคนใน
ชุมชนนั้นๆ เปนหลัก จนเปนที่มาของศิลปะทองถ่ิน และเปนอารยธรรมทองถ่ินที่เปนของกลุมชนตาง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอเวียงชัย ซ่ึงถือวาเปนดินแดนเมืองเกาแกที่มีมากอนที่
พญาเม็งราย หรือพอขุนเม็งรายของคนเชียงรายจะมาสรางเวียงเชียงรายในป พ.ศ. 18051   ลุมแมน้ํากกใน
เขตอําเภอเมืองเชียงราย จะพบโบราณสถานที่มีศิลปะลานนาอยูมากมาย เชน ถํ้าพระ ถํ้าตูปู วัดพระธาตุวัง
ซาง วัดน้ําลัด ซ่ึงอยูฝงขาวของแมน้ํากก สวนฝงซายของแมน้ํากกก็มีหลักฐานชัดเจนเนื่องจากมีการ
บูรณปฏิสังขรณ  เชน  พระธาตุจอมทอง วัดพระแกว วัดพระสิงห วัดดอยงําเมือง หรือวัดงามเมือง เปนตน 
สวนอําเภอเวียงชัย ก็มีโบราณสถาน โบราณคดี แหลงศิลปวัฒนธรรมอยางมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบล
เวียงเหนือ เชน พระธาตุวัดโพธิ์ชัย พระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม พระพุทธรูปหินทรายวัดราษฎรเจริญ 
พระพุทธรูปหินทรายวัดสันสลิด ตลอดถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ที่ปรากฏอยูในพิพิธภัณฑวัดโบราณเวียง
เดิม และวัดอ่ืนๆ ในพื้นที่ตําบลเมืองชุม ตําบลเวียงชัย ตําบลผางาม และตําบลดอนศิลา ก็มีแหลง
โบราณสถานโบราณคดีมากมายเชนกัน  เนื่องจากอําเภอเวียงชัยคือสถานที่ตั้งเวียงไชยปราการ หรือเวียง
ไชยนารายณในอดีต ซ่ึงเปนยุคกอนประวัติศาสตรลานนา และเม่ือกระทรวงวัฒนธรรมประกาศใหเมือง
เชียงรายเปนเมืองแหงศิลปะแหงแรกของประเทศไทยในป 2560 ดังกลาวขางตน  จึงทําใหหวนนึกถึง
ประวัติศาสตรลานนาพศาวดารโยนกวา เชียงรายคือเมืองที่รุงเรืองในอดีตยอมเปนแหลงอารยธรรมโบราณที่
นาศึกษาเรียนรูโดยผานโบราณสถานตาง ๆ ที่ปรากฏอยูซึ่งมีแมน้ํากก แมน้ําลาวไหลผาน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา อารยธรรมโบราณอันรุงเรืองในอดีตของเมืองเชียงราย โดยเฉพาะเขต 
อําเภอเมืองเชียงราย และอําเภอเวียงชัยเปนสิ่งที่ควรศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง  จึงไดเสนอโครงการศึกษา
แหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายผานโบราณสถาน และศิลปะ 
ที่ปรากฏอยู อันจะทําใหไดแนวคิด ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาแหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
 2.  เพื่ อวิ เคราะหอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํ ากก – แมน้ํ าลาว ในพื้นที่ จั งหวัดเชียงราย 

ผานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะลานนาที่ยังปรากฏอยู  
 3.  เพื่อเสนอองคความรูแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
                                                 
 1 บดินทร กินาวงศ และคณะ, ประวัติศาสตรเมืองเชียงราย-เชียงแสน, พิมพครั้งท่ี 2, (เชียงใหม :  
มิ่งเมือง, 2546), หนา 54-55. 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี้  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก–แมน้ําลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ผานโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะลานนาที่ยังปรากฏอยู และเพื่อเสนอองคความรูแหลงอารยธรรม
โบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทีมงานผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย  
โดยรูปแบบการวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน  
ซ่ึงคนควา และรวบรวมขอมูลจากจารึก หลักฐานทางประวัติศาสตร เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของทั้ง
หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ สรุปผลการศึกษาเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงอายุสมัย รูปแบบ
ศิลปกรรม และความสําคัญของแหลงอารยธรรมที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
วิเคราะหรูปแบบอายุสมัย รูปแบบศิลปกรรม ของแหลงอารยธรรมที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก – แมน้ําลาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ผูใหขอมูลสําคัญไดแก นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร นักทัศนศิลป และศิลปนเชียงราย  
เจาอาวาส ผูนําชุมชน  
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1. แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา 
เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไดแกพระพุทธรูป ที่สรางข้ึนระหวางพุทธศตวรรษที่ 23-24 ทั้งลุมแมน้ํากก 
และลุมแมน้ําลาว ทําใหไดเห็นเสนทางการสัญจรของคนในสมัยโบราณที่เชื่อมโยงกัน ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองใชในชีวิตประจําวันคือเคร่ืองปนดินเผา  เชน ถวย ชาม โอง ไห ฯลฯ แตเม่ือแยกเปนรายการๆ 
สามารถสรุปไดดังนี้  
  1.1  แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากก
ฝงซาย (ทิศเหนือของตัวจังหวัดเชียงราย) พบวามี 7 แหง ประกอบดวย 
   (1) โบราณสถานวัดถํ้าพระ บานปาออ ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย 
สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดี และอารยธรรมวัฒนธรรมของตนในสมัยกอน  

  (2) โบราณสถานพระธาตุวังซาง บานน้ําลัด ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย 
สถานที่แหงนี้เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 

  (3) โบราณวัตถุ (เศียรพระพุทธรูป) วัดน้ําลัดวังซาง  ถนนกองคํา ตําบลริมกก 
อําเภอเมืองเชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 

  (4) โบราณวัตถุเสาวิหารลายคํา วัดสันทรายใหม ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
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  (5) โบราณสถานวัดรองเสือเตน บานรองเสือเตน ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัด เชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา  
แตสามารถเปนแหลงทองเที่ยวได 

  (6) โบราณสถานวัดฝงหม่ิน ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัด เชียงราย สถานที่
แหงนี้เปนแหลงโบราณคดี และเกิดการฟนฟูสถาปตยกรรมลานนาในปจจุบัน 

  (7) โบราณสถานสํานักวิปสสนาพระเจาอกแอน ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 
  1.2 แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกฝง
ขวา (ตัวจังหวัดเชียงราย) ที่มีหลักฐานปรากฏอยู พบวามี 9 แหง ประกอบดวย 
   (1) พระธาตุดอยจอมทอง เทศบาลนครเชียงราย  
   (2) วัดพระแกว (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (3) วัดงําเมือง เทศบาลนครเชียงราย 
   (4) วัดพระสิงห (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (5) วัดศรีบุญเรือง เทศบาลนครเชียงราย 
   (6) วัดกลางเวียง (วัดจันตาโลก) เทศบาลนครเชียงราย 
   (7) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (8) พุทธสถานพระเจากือนา ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย  
   (9) โบราณสถานสํานักสงฆสันตนแหน ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย 
  1.3 แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ตั้งอยูลุมแมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทําการ
วิจัย คือเขตติดตออําเภอเมืองเชียงรายกับอําเภอเวียงชัย พบวา แหลงโบราณสถานลุมแมน้ําลาวอยูในพื้นที่
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัยทั้งหมด จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 
   (1) โบราณสถานพระธาตุโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 
   (2) โบราณสถานพระพุทธรูปโพธิ์ชัย (ปายางนอย) สํานักสงฆบานปายางนอย 
เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา  
   (3) โบราณวัตถุพุทธรูปหินทราย (สิงหนอย) วัดราษฎรเจริญ สถานที่แหงนี้เปน
หลักฐานทางโบราณคดี และพุทธศิลปกรรมแบบหินทราย 
   (4) โบราณวัตถุพระพุทธรูปหินทราย และเคร่ืองปนดินเผา วัดสันสลิด สถานที่
แหงนี้ เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
   (5) โบราณสถานพระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม และเคร่ืองปนดินเผา วัดโบราณ
เวียงเดิม สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานพุทธศิลปกรรม และอารยธรรมการดํารงชีพของ
คนโบราณผานโบราณวัตถุเคร่ืองปนดินเผา 

   (6) โบราณวัตถุพระพุทธรูป วัดปางไตรแกว สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่
ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  จึงสรุปไดวา แหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเปน
อารยธรรมที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น (หลังจากพระพุทธศาสนาเขาสูลานนา) จึงทําใหเกิด
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรมที่เชิดชูพระพุทธศาสนา และสิ่งเคารพบูชาของประชาชน 
 ผูวิจัยไดนําแหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ศึกษาวิจัยพบตามวัถตุประสงคขอที่ 1 ทั้ง 15 แหง 
มาวิเคราะห สังเคราะหถึงอารยธรรมที่ปรากฏอยูในแตละยุคแตละสมัย ในภาพรวม พบวา เปนอารยธรรมใน
หลากหลายมิติ ไมวาการดํารงชีพ วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ 
และสามารถจะนําไปสูการยกเอาศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฎอยูมาสงเสริมการทองเที่ยวของเชียงรายใน
อนาคตไดอยางแนนอน หากตองการทํา แตเม่ือแยกเปนรายการๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ฝงซาย) เปนอารยธรรมใน
หลากหลายมิติ ไมวาการดํารงชีพ วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ 
เชนเดียวกับคนเชียงรายฝงขวา (ฝงวัดพระธาตุจอมทอง เมืองเชียงราย) และสามารถจะนําไปสูการยกเอา
ศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฎอยูมาสงเสริมการทองเที่ยวของเชียงรายในอนาคตได พอสรุปเปนรายละเอียดดังนี้ 
   (1) อารยธรรมภูมิปญญาดานศิลปหัตถกรรม  ศิลปหัตถกรรม คือ ภูมิปญญาที่
ทําดวยมือ ไมวาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนใชสอย ที่พบตามแหลงโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาว ไดแก 
เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองเคลือบดินเผา การแกะสลัก เปนกรรมวิธีสําหรับตกแตงสถาปตยกรรม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและการสรางงานประติมากรรม โดยใชวัสดุประเภท ไม หิน เขาสัตว งาชาง เปนตน หรือจะเปนการ
แกะสลักของสดและวัสดุเนื้อออน เชน ผลไม ผักสด หยวกกลวย หนังโค กระดาษ  เปนตน หรือเปนพวก
วัสดุเนื้อแข็ง เชน จําหลักหนาบัน บานประตู ฯลฯ และสวนใหญจะเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจนทําใหเกิดวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนามากมาย 

(2) อารยธรรมภูมิปญญาดานการรักษาโรค หรือภูมิปญญาพื้นบานในการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในชุมชน จะมีลักษณะเปนความรูเฉพาะดาน ในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน
ออกไปตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพมัก
สอดคลองกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม มีการถายทอดกันจากรุนสูรุน สืบสานมาเปนวัฒนธรรมและ
ประเพณี การดํารงอยูของภูมิปญญาเหลานี้อยูบนฐานของความเคารพ และความศรัทธาในทางปฏิบัติ มีการ
ถายทอดโดยการบอกเลา (มุขปาฐะ) มักขาดการอธิบายในเชิงเหตุผล บางคร้ังการถายทอดประสบการณเกิด
ขาดชวง ทําใหภูมิความรูในเร่ืองการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานเหลานี้ เร่ิมสูญหายไป ภูมิปญญาการรักษาโรค 
คนโบราณที่อานออกเขียนไดจะจดบันทึกตํารายาใสไวในใบลานบาง กระดาษพับสาบาง หรือแผนหินบาง
ตามที่หาได สวนผูที่เขียนหนังสือไมเปนก็จะถายทอดดวยการใหทองจํา ที่เรียกวา มุขปาฐะ  

 (3) ภูมิปญญาทองถ่ินดานการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เนื่องจากคนใน
ลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในอดีตมีอาชีพที่เก่ียวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา ทําไร จึงทําใหเกิดภูมิ
ปญญาที่เก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการดํารงชีวิตเพื่อแกปญหาหรือออนวอนเพื่อใหเกิดความอุดม
สมบูรณในการเพาะปลูกและเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อารยธรรมคนโบราณ เขาจะมองสิ่งแวดลอม
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  (5) โบราณสถานวัดรองเสือเตน บานรองเสือเตน ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัด เชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา  
แตสามารถเปนแหลงทองเที่ยวได 

  (6) โบราณสถานวัดฝงหม่ิน ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัด เชียงราย สถานที่
แหงนี้เปนแหลงโบราณคดี และเกิดการฟนฟูสถาปตยกรรมลานนาในปจจุบัน 

  (7) โบราณสถานสํานักวิปสสนาพระเจาอกแอน ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 
  1.2 แหลงโบราณสถานที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยูลุมแมน้ํากกฝง
ขวา (ตัวจังหวัดเชียงราย) ที่มีหลักฐานปรากฏอยู พบวามี 9 แหง ประกอบดวย 
   (1) พระธาตุดอยจอมทอง เทศบาลนครเชียงราย  
   (2) วัดพระแกว (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (3) วัดงําเมือง เทศบาลนครเชียงราย 
   (4) วัดพระสิงห (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (5) วัดศรีบุญเรือง เทศบาลนครเชียงราย 
   (6) วัดกลางเวียง (วัดจันตาโลก) เทศบาลนครเชียงราย 
   (7) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) เทศบาลนครเชียงราย 
   (8) พุทธสถานพระเจากือนา ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย  
   (9) โบราณสถานสํานักสงฆสันตนแหน ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย 
  1.3 แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ตั้งอยูลุมแมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทําการ
วิจัย คือเขตติดตออําเภอเมืองเชียงรายกับอําเภอเวียงชัย พบวา แหลงโบราณสถานลุมแมน้ําลาวอยูในพื้นที่
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัยทั้งหมด จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 
   (1) โบราณสถานพระธาตุโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา 
   (2) โบราณสถานพระพุทธรูปโพธิ์ชัย (ปายางนอย) สํานักสงฆบานปายางนอย 
เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากไมมีหลักฐานใดคงเหลือใหไดศึกษาคนควา  
   (3) โบราณวัตถุพุทธรูปหินทราย (สิงหนอย) วัดราษฎรเจริญ สถานที่แหงนี้เปน
หลักฐานทางโบราณคดี และพุทธศิลปกรรมแบบหินทราย 
   (4) โบราณวัตถุพระพุทธรูปหินทราย และเคร่ืองปนดินเผา วัดสันสลิด สถานที่
แหงนี้ เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
   (5) โบราณสถานพระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม และเคร่ืองปนดินเผา วัดโบราณ
เวียงเดิม สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่ทรงคุณคาดานพุทธศิลปกรรม และอารยธรรมการดํารงชีพของ
คนโบราณผานโบราณวัตถุเคร่ืองปนดินเผา 

   (6) โบราณวัตถุพระพุทธรูป วัดปางไตรแกว สถานที่แหงนี้เปนแหลงโบราณคดีที่
ทรงคุณคาดานศิลปกรรม และอารยธรรมของความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
  จึงสรุปไดวา แหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเปน
อารยธรรมที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น (หลังจากพระพุทธศาสนาเขาสูลานนา) จึงทําใหเกิด
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรมที่เชิดชูพระพุทธศาสนา และสิ่งเคารพบูชาของประชาชน 
 ผูวิจัยไดนําแหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ศึกษาวิจัยพบตามวัถตุประสงคขอที่ 1 ทั้ง 15 แหง 
มาวิเคราะห สังเคราะหถึงอารยธรรมที่ปรากฏอยูในแตละยุคแตละสมัย ในภาพรวม พบวา เปนอารยธรรมใน
หลากหลายมิติ ไมวาการดํารงชีพ วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ 
และสามารถจะนําไปสูการยกเอาศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฎอยูมาสงเสริมการทองเที่ยวของเชียงรายใน
อนาคตไดอยางแนนอน หากตองการทํา แตเม่ือแยกเปนรายการๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ฝงซาย) เปนอารยธรรมใน
หลากหลายมิติ ไมวาการดํารงชีพ วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ 
เชนเดียวกับคนเชียงรายฝงขวา (ฝงวัดพระธาตุจอมทอง เมืองเชียงราย) และสามารถจะนําไปสูการยกเอา
ศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฎอยูมาสงเสริมการทองเที่ยวของเชียงรายในอนาคตได พอสรุปเปนรายละเอียดดังนี้ 
   (1) อารยธรรมภูมิปญญาดานศิลปหัตถกรรม  ศิลปหัตถกรรม คือ ภูมิปญญาที่
ทําดวยมือ ไมวาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนใชสอย ที่พบตามแหลงโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาว ไดแก 
เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองเคลือบดินเผา การแกะสลัก เปนกรรมวิธีสําหรับตกแตงสถาปตยกรรม เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและการสรางงานประติมากรรม โดยใชวัสดุประเภท ไม หิน เขาสัตว งาชาง เปนตน หรือจะเปนการ
แกะสลักของสดและวัสดุเนื้อออน เชน ผลไม ผักสด หยวกกลวย หนังโค กระดาษ  เปนตน หรือเปนพวก
วัสดุเนื้อแข็ง เชน จําหลักหนาบัน บานประตู ฯลฯ และสวนใหญจะเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจนทําใหเกิดวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนามากมาย 

(2) อารยธรรมภูมิปญญาดานการรักษาโรค หรือภูมิปญญาพื้นบานในการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในชุมชน จะมีลักษณะเปนความรูเฉพาะดาน ในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน
ออกไปตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพมัก
สอดคลองกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม มีการถายทอดกันจากรุนสูรุน สืบสานมาเปนวัฒนธรรมและ
ประเพณี การดํารงอยูของภูมิปญญาเหลานี้อยูบนฐานของความเคารพ และความศรัทธาในทางปฏิบัติ มีการ
ถายทอดโดยการบอกเลา (มุขปาฐะ) มักขาดการอธิบายในเชิงเหตุผล บางคร้ังการถายทอดประสบการณเกิด
ขาดชวง ทําใหภูมิความรูในเร่ืองการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานเหลานี้ เร่ิมสูญหายไป ภูมิปญญาการรักษาโรค 
คนโบราณที่อานออกเขียนไดจะจดบันทึกตํารายาใสไวในใบลานบาง กระดาษพับสาบาง หรือแผนหินบาง
ตามที่หาได สวนผูที่เขียนหนังสือไมเปนก็จะถายทอดดวยการใหทองจํา ที่เรียกวา มุขปาฐะ  

 (3) ภูมิปญญาทองถ่ินดานการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เนื่องจากคนใน
ลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในอดีตมีอาชีพที่เก่ียวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา ทําไร จึงทําใหเกิดภูมิ
ปญญาที่เก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการดํารงชีวิตเพื่อแกปญหาหรือออนวอนเพื่อใหเกิดความอุดม
สมบูรณในการเพาะปลูกและเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อารยธรรมคนโบราณ เขาจะมองสิ่งแวดลอม



6 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตัวเองเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแก อากาศ แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ 
มหาสมุทร พื้น ดิน แรธาตุ ภูเขา ปาไมและสัตวอ่ืน ๆ เปนตน และ สิ่งแวดลอมที่มวลมนุษยสรางข้ึน ไดแก 
บานเรือน  ถนน เรือ ลอเกวียน ฝายก้ันน้ํา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ที่จักทําใหชุมชน
อยูกันอยางสันติสุข มีความสามัคคี สิ่งแวดลอมเหลานี้ประกอบกันข้ึนเปนชุมชน โดยมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระบบสังคมที่มนุษยสรางข้ึนและขอจํากัดทางธรรมชาติเปนกฎเกณฑและเปนหลักสําหรับการอยู
รวมกันเปนชุมชน 
  2. อารยธรรมโบราณลุมแมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปนอารยธรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานหลัก เชนเดียวกันกับอารยธรรมกลุมลุมแมน้ํากก ไดแก การดํารงชีพ  
วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ อารยธรรมดานศิลปกรรมตางๆ 
เชน หัตถกรรม ประติมากรรม เปนตน  
  จึงสรุปไดวา อารยธรรมโบราณของคนลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวเปนอารยธรรมที่เก่ียวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน แลวนําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยทําให
เกิดวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตาง ๆ โดยเฉพาะภูมิปญญาดานศิลปกรรม  
เชน หัตถกรรม ประติมากรรม เปนตน  
  3. เสนอองคความรูแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สํารวจในพื้นที่ และมีการรวบรวมขอมูลภาคสนาม ขอมูล
พื้นฐานจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ และมีการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหไดองคความรูอารยธรรม
โบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ไดองคความรูใหมเก่ียวกับ 
อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาว 3 กลุม ไดแก (1) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมโบราณที่มี
ความสําคัญดานวัฒนธรรม (2) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมที่มีความสําคัญทางวิชาการดานโบราณคดี 
(3) องคความรูกลุมแหลงขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นฐาน และ (4) แผนที่แหลงทองเที่ยวแหลงอารยธรรมเชิง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสายใหมของจังหวัดเชียงราย  
 จึงสรุปไดวา องคความรูที่ไดจากการศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายแบงไดเปน 3 กลุม คือ (1) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมโบราณที่มีความสําคัญดาน
วัฒนธรรม (2) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมที่มีความสําคัญทางวิชาการดานโบราณคดี  (3) องคความรู
กลุมแหลงขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นฐานอันจักนําไปสูการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมของเชียงราย และ (4) แผนที่การทองเที่ยวแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ํา
ลาวในอนาคตไดอยางสะดวกสบายภายในหนึ่ง 
 อยางไรก็ตาม อารยธรรมใดๆ หากไมมีการอนุรักษ สืบสาน สืบทอด ฟนฟู และนําสูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อารยธรรมนั้น ๆ ก็จักสูญหายไปอยางนาเสียดาย อารยธรรมโบราณของคนลุมแมน้ํากก-
แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เร่ิมหายไปๆ คือ การดํารงชีวิตที่มีหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปน
วิถีชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีแตคนเกง คนฉลาด แตขาดคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต จนมี
คํากลาววา “เกง และฉลาด แกมโกง” นั้นเอง 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณในลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ทีมงานวิจัยไดพบประเด็นที่ควรอภิปราย ไดแก อารยธรรมโบราณลุมแมน้ําลาวดานวัฒนธรรม
ประเพณี ซ่ึงจากหลักฐานนาจะเปนวัฒนธรรมแบบไตลื้อมากกวาวัฒนธรรมประเพณีของเผาอ่ืน และอยูใน
เขตปกครองของพันนา “เวียงเชียงรุงนอย” จึงขออภิปรายผล ดังนี้ 
 เปนที่นาสังเกตวา แมน้ําลาวที่ไหลผานอําเภอเมืองเชียงรายและอําเภอเวียงชัยในอดีตไมไดบรรจบ
แมน้ํากก ณ ฝายเชียงรายในปจจุบัน แตไหลผานไปทางบานเวียงเหนือ ทาบันได เวียงปางคํา ไตรแกว เวียง
เดิม (ซ่ึงก็คือแหลงโบราณสถานของตําบลเวียงเหนือในปจจุบัน) แลวไปบรรจบน้ําแมสะก๋ืนที่วัดเวียงเชียงรุง 
วัดเวียงเชียงรุงนั้นมีหลักฐานยืนยันวาเปนเมืองเกาสมัยราชวงศมังราย ซ่ึงสรางข้ึนใหพระญาติของพระนาง
เทพคําขาย (             ) พระราชมารดาของพญามังราย ตามประวัติศาสตรและพงศาวดารตาง ๆ ไดกลาว
วา พญามังรายมีความผูกพันธกับทางฝายพระราชมารดายิ่ง พระองคเสด็จไปในที่ใดก็จะเชิญเสด็จพระราช
มารดาไปอยูดวยเสมอและเหลาพลเมืองติดตามพระราชมารดาไปดวยพระองคก็จะสรางเมืองใหอยูตางหาก
เสมอ เสมือนวาเมืองนั้น ๆ เปนเมืองเวียงเชียงรุงเดิมแลวเรียกชื่อเมืองวาเวียงเชียงรุงนอย ซ่ึงเปนหนึ่งใน 32 
พันนา (ไมนับพันนาเชียงรายหลวง) ในสมัยพญามังราย2 
 จากหลักฐานที่พบในอุทยานประวัติศาสตรเวียงเชียงรุง (งานวิจัยนี้จะใชคําวา เวียงเชียงรุง ตามชื่อ
เดิมของเมืองพระนางเทพคําขาย จะไมใชเวียงเชียงรุง) และทางภูมิศาสตรในปจจุบันพบวาอยูในเสนทาง
แมน้ําลาวหาง (ราง) กลาวคือ แมน้ําลาวมีการเปลี่ยนสายน้ําไปหลายคร้ังหลายคราวหลายสายตามที่ปรากฏ
เปนหลักฐานใหเห็นจนปจจุบัน มีเขตติดตอกับตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย หางจากพุทธสถานพระ
เจากือนา 2 กิโลเมตร หางจากวัดโบราณเวียงเดิมเพียง 4 กิโลเมตร ทีมงานวิจัยจึงวเคราะหจากหลักฐาน
ดังกลาวแลว จึงลงความเห็นวา พื้นที่ตําบลเวียงเหนือทั้งหมดนาจะตั้งอยูในพันนาของเชียงรุงนอยในสมัย
พญามังราย ตามหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร สมัยพญาเม็งราย ชึ่งปฎิสังขรณเมืองไชยนารายณ
เมืองมูล ซ่ึงเปนเมืองรางอยูกอนแลว พระองคไดมีการบริหารบานเมืองใหมีระบบระเบียบใหมากข้ึน 
กลาวคือ พระองคไดแบงการบริหารบานเมืองโดยแบงการปกครองเปนปนนาหรือพันนา แตละพันนาใหมีเจา
เมืองปกครองเปนเมือง ๆ ไป  รวมหัวเมืองหรือพันนาถึง 32 พันนา เมืองพันนาเหลานี้ข้ึนตรงตอเมืองหลวง
คือ เมืองเชียงรายหมด โดยเฉพาะพันนาเชียงรุงนอย พระองคสรางใหพระญาติทางมารดา และบริวาร
ทั้งหลายใหอยูอยางมีความสุข เพราะพลเมืองในสมัยของพระองคนั้นมีชุมชนหลายเผา3 เชน ไตลื้อ (เผาของ
พระนางเทพคําขาย) ละวา (ลัวะ) ไตยวน (เผาของพระเจาลาวเม็ง) เปนตน  
 ในการที่พระองคสรางเมืองนี้ข้ึนก็เพื่อที่จะใหบริวารของพระมารดามีกําลังใจและตองการที่จะสราง
กําลังทัพใหเขมแข็งไวใจได เพราะทหารหรือขุนศึกเปนเผาเดียวกับทางพระมารดา โดยสรางเมืองในลักษณะ
ของการจําลองมาจากเมืองหลวงของชนเผาลื้อในเขต  12  พันนา ลื้อจึงเรียกวา เมืองเชียงรุงนอย ดังนั้น
พญามังรายจึงสรางเมืองใหเปนกรณีพิเศษซ่ึงจะเห็นไดจากพื้นที่กวางขวางมีพื้นที่มาก มีคูคลอง ประตู หอรบ

                                                 
 2 ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
 3 ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
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ตัวเองเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแก อากาศ แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ 
มหาสมุทร พื้น ดิน แรธาตุ ภูเขา ปาไมและสัตวอ่ืน ๆ เปนตน และ สิ่งแวดลอมที่มวลมนุษยสรางข้ึน ไดแก 
บานเรือน  ถนน เรือ ลอเกวียน ฝายก้ันน้ํา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ที่จักทําใหชุมชน
อยูกันอยางสันติสุข มีความสามัคคี สิ่งแวดลอมเหลานี้ประกอบกันข้ึนเปนชุมชน โดยมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระบบสังคมที่มนุษยสรางข้ึนและขอจํากัดทางธรรมชาติเปนกฎเกณฑและเปนหลักสําหรับการอยู
รวมกันเปนชุมชน 
  2. อารยธรรมโบราณลุมแมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปนอารยธรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานหลัก เชนเดียวกันกับอารยธรรมกลุมลุมแมน้ํากก ไดแก การดํารงชีพ  
วิถีชีวิตประจําวัน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ อารยธรรมดานศิลปกรรมตางๆ 
เชน หัตถกรรม ประติมากรรม เปนตน  
  จึงสรุปไดวา อารยธรรมโบราณของคนลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวเปนอารยธรรมที่เก่ียวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน แลวนําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยทําให
เกิดวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินในดานตาง ๆ โดยเฉพาะภูมิปญญาดานศิลปกรรม  
เชน หัตถกรรม ประติมากรรม เปนตน  
  3. เสนอองคความรูแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย สํารวจในพื้นที่ และมีการรวบรวมขอมูลภาคสนาม ขอมูล
พื้นฐานจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ และมีการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหไดองคความรูอารยธรรม
โบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ไดองคความรูใหมเก่ียวกับ 
อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาว 3 กลุม ไดแก (1) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมโบราณที่มี
ความสําคัญดานวัฒนธรรม (2) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมที่มีความสําคัญทางวิชาการดานโบราณคดี 
(3) องคความรูกลุมแหลงขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นฐาน และ (4) แผนที่แหลงทองเที่ยวแหลงอารยธรรมเชิง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสายใหมของจังหวัดเชียงราย  
 จึงสรุปไดวา องคความรูที่ไดจากการศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายแบงไดเปน 3 กลุม คือ (1) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมโบราณที่มีความสําคัญดาน
วัฒนธรรม (2) องคความรูกลุมแหลงอารยธรรมที่มีความสําคัญทางวิชาการดานโบราณคดี  (3) องคความรู
กลุมแหลงขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นฐานอันจักนําไปสูการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมของเชียงราย และ (4) แผนที่การทองเที่ยวแหลงอารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ํา
ลาวในอนาคตไดอยางสะดวกสบายภายในหนึ่ง 
 อยางไรก็ตาม อารยธรรมใดๆ หากไมมีการอนุรักษ สืบสาน สืบทอด ฟนฟู และนําสูการปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อารยธรรมนั้น ๆ ก็จักสูญหายไปอยางนาเสียดาย อารยธรรมโบราณของคนลุมแมน้ํากก-
แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เร่ิมหายไปๆ คือ การดํารงชีวิตที่มีหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปน
วิถีชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีแตคนเกง คนฉลาด แตขาดคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต จนมี
คํากลาววา “เกง และฉลาด แกมโกง” นั้นเอง 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาแหลงอารยธรรมโบราณในลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ทีมงานวิจัยไดพบประเด็นที่ควรอภิปราย ไดแก อารยธรรมโบราณลุมแมน้ําลาวดานวัฒนธรรม
ประเพณี ซ่ึงจากหลักฐานนาจะเปนวัฒนธรรมแบบไตลื้อมากกวาวัฒนธรรมประเพณีของเผาอ่ืน และอยูใน
เขตปกครองของพันนา “เวียงเชียงรุงนอย” จึงขออภิปรายผล ดังนี้ 
 เปนที่นาสังเกตวา แมน้ําลาวที่ไหลผานอําเภอเมืองเชียงรายและอําเภอเวียงชัยในอดีตไมไดบรรจบ
แมน้ํากก ณ ฝายเชียงรายในปจจุบัน แตไหลผานไปทางบานเวียงเหนือ ทาบันได เวียงปางคํา ไตรแกว เวียง
เดิม (ซ่ึงก็คือแหลงโบราณสถานของตําบลเวียงเหนือในปจจุบัน) แลวไปบรรจบน้ําแมสะก๋ืนที่วัดเวียงเชียงรุง 
วัดเวียงเชียงรุงนั้นมีหลักฐานยืนยันวาเปนเมืองเกาสมัยราชวงศมังราย ซ่ึงสรางข้ึนใหพระญาติของพระนาง
เทพคําขาย (             ) พระราชมารดาของพญามังราย ตามประวัติศาสตรและพงศาวดารตาง ๆ ไดกลาว
วา พญามังรายมีความผูกพันธกับทางฝายพระราชมารดายิ่ง พระองคเสด็จไปในที่ใดก็จะเชิญเสด็จพระราช
มารดาไปอยูดวยเสมอและเหลาพลเมืองติดตามพระราชมารดาไปดวยพระองคก็จะสรางเมืองใหอยูตางหาก
เสมอ เสมือนวาเมืองนั้น ๆ เปนเมืองเวียงเชียงรุงเดิมแลวเรียกชื่อเมืองวาเวียงเชียงรุงนอย ซ่ึงเปนหนึ่งใน 32 
พันนา (ไมนับพันนาเชียงรายหลวง) ในสมัยพญามังราย2 
 จากหลักฐานที่พบในอุทยานประวัติศาสตรเวียงเชียงรุง (งานวิจัยนี้จะใชคําวา เวียงเชียงรุง ตามชื่อ
เดิมของเมืองพระนางเทพคําขาย จะไมใชเวียงเชียงรุง) และทางภูมิศาสตรในปจจุบันพบวาอยูในเสนทาง
แมน้ําลาวหาง (ราง) กลาวคือ แมน้ําลาวมีการเปลี่ยนสายน้ําไปหลายคร้ังหลายคราวหลายสายตามที่ปรากฏ
เปนหลักฐานใหเห็นจนปจจุบัน มีเขตติดตอกับตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย หางจากพุทธสถานพระ
เจากือนา 2 กิโลเมตร หางจากวัดโบราณเวียงเดิมเพียง 4 กิโลเมตร ทีมงานวิจัยจึงวเคราะหจากหลักฐาน
ดังกลาวแลว จึงลงความเห็นวา พื้นที่ตําบลเวียงเหนือทั้งหมดนาจะตั้งอยูในพันนาของเชียงรุงนอยในสมัย
พญามังราย ตามหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร สมัยพญาเม็งราย ชึ่งปฎิสังขรณเมืองไชยนารายณ
เมืองมูล ซ่ึงเปนเมืองรางอยูกอนแลว พระองคไดมีการบริหารบานเมืองใหมีระบบระเบียบใหมากข้ึน 
กลาวคือ พระองคไดแบงการบริหารบานเมืองโดยแบงการปกครองเปนปนนาหรือพันนา แตละพันนาใหมีเจา
เมืองปกครองเปนเมือง ๆ ไป  รวมหัวเมืองหรือพันนาถึง 32 พันนา เมืองพันนาเหลานี้ข้ึนตรงตอเมืองหลวง
คือ เมืองเชียงรายหมด โดยเฉพาะพันนาเชียงรุงนอย พระองคสรางใหพระญาติทางมารดา และบริวาร
ทั้งหลายใหอยูอยางมีความสุข เพราะพลเมืองในสมัยของพระองคนั้นมีชุมชนหลายเผา3 เชน ไตลื้อ (เผาของ
พระนางเทพคําขาย) ละวา (ลัวะ) ไตยวน (เผาของพระเจาลาวเม็ง) เปนตน  
 ในการที่พระองคสรางเมืองนี้ข้ึนก็เพื่อที่จะใหบริวารของพระมารดามีกําลังใจและตองการที่จะสราง
กําลังทัพใหเขมแข็งไวใจได เพราะทหารหรือขุนศึกเปนเผาเดียวกับทางพระมารดา โดยสรางเมืองในลักษณะ
ของการจําลองมาจากเมืองหลวงของชนเผาลื้อในเขต  12  พันนา ลื้อจึงเรียกวา เมืองเชียงรุงนอย ดังนั้น
พญามังรายจึงสรางเมืองใหเปนกรณีพิเศษซ่ึงจะเห็นไดจากพื้นที่กวางขวางมีพื้นที่มาก มีคูคลอง ประตู หอรบ

                                                 
 2 ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
 3 ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
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ครบครัน ตั้งอยูใกลแมน้ําถึง 2 สายคือ แมน้ํากกและแมน้ําลาว เอาน้ําเขาไปใชในเมืองไดตลอดป มีหอคํา
เชนเดียวกับเวียงเชียงรุงสิบสองพันนาอยูกลางเมือง พื้นที่โดยรอบเปนที่ราบลุมแมน้ําเหมาะแกการเพาะปลูก
พืชเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพที่ชาวไตลื้อถนัด นอกจากนี้เมืองเวียงเชียงรุงนอย นาจะเปนเมืองคาขายที่สําคัญ
ในสมัยพญามังราย เพราะตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ําถึง 2 สาย4  
ไดกลาวถึงเมืองเวียงเชียงรุงในการศึกษาเร่ือง “เวียงเชียงรุง” ชุมชนบนเสนทางการคาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน : ศึกษาจากเคร่ืองปนดินเผาเวียงเชียงรุง วาเมืองโบราณเวียงเชียงรุงนี้คงจะตั้งข้ึนมาเพื่อตอบสนอง
การเดินทางไปมาของผูคนจากที่ตางๆ (ฟนฟูเมืองรางข้ึนมาใหม) ทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้เพราะพื้นที่นี้
ตั้งอยูบนเสนทางการคมนาคมระหวางเชียงรายเชียงแสน เชียงของ และนาน ซ่ึงเปนจุดผานข้ึนไปยังเมือง
ตางๆ ที่อยูเหนืออาณาจักรลานนาข้ึนไป5 สรุปการศึกษา เร่ืองเวียงเทิง วา 

...เวียงเทิงนี้ตั้งอยูในจุดศูนยกลางการคมนาคม เพราะถาเดินทางขามบริเวณเขา
เตี้ยๆ ในทางทิศตะวันตกก็จะลงสูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําลาว อันมีเวียงชัยเปนสําคัญ 
ตอจากนั้นก็ขามแมน้ําลาวไปยังเมืองเชียงรายในลุมแมน้ํากกได เขาใจวาการติดตอ
ระหวางเทิงเชียงคํากับเมืองเชียงรายที่จะตอไปยังเชี ยงแสน หรือแมสายนั้นคงจะผานมา
ทางเวียงชัยตามที่กลาวมานี้... 6  

 ในขณะเดียวกันกรมศิลปากรไดทําการสํารวจจัดทําแผนที่เขตโบราณสถานไวแลว นอกจากซากอิฐ
ปรักหักพังที่เปนฐานของพระธาตุเจดียและวิหาร/อุโบสถ 2 แหง ก็ยังพบพระพุทธรูปหินทรายอีก 3 องค  
ใสเสมาขนาดใหญ 3 ใบ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของคนสมัยโบราณทั้งที่เปนยุคหิน ดินเผา เหล็ก และสัมฤทธิ์ 
แสดงวาเมืองนี้มีอายุยาวนาน สรางข้ึนใหมก็หลายคร้ัง ลมสลายหรือรางไปก็หลายหน เม่ือเวียงเชียงรุงนอย
เปนพันนาหนึ่งเมืองตาง ๆ ที่อยูตามลุมแมน้ําลาวทติดตอกับเวียงเชียงรุงนอยก็นาจะเปนบริวารของเมือง  
  ดังนั้น จึงกลาวไดวา เมืองเกาที่ปรากฏหลักฐานในลุมแมน้ําลาวที่อยูพื้นที่ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
เวียง จังหวัดเชียงราย ในคร้ังอดีตอยูในปกครองของพันนา “เวียงเชียงรุงนอย” ที่อยูติดกับ พันนา 
“เชียงรายหลวง” เม่ืออยูในปกครองของพันนาเวียงเชียงรุง คนในทองทถ่ินก็มาจากการประกอบอาชีพของ
คนในเวียงเชียงรุงนอยขยายมาประกอบอาชีพการเกษตรตามลําน้ําแมลาวเม่ือคนมาจากเวียงเชียงนอย  
คนเหลานั้นก็ยอมเปนเผาไตลื้อเปนสวนใหญ ที่เปนเผาละวาหรือลัวะก็นาจะมีบางแตคงเปนชนกลุมนอยใน
ขณะนั้น  
 อยางไรก็ตาม อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นับวาเปน 
อารยธรรมตนแบบหรืออารยธรรมแรกเร่ิมของคนไทยปจจุบัน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูทําใหคนรุน

                                                 
 4 อุษณีย ธงไชย และคณะ. ชุมชนทางผานบนท่ีราบลุมสบลาวในบริบทของเคร่ืองปนดินเผา ตําบล
เวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดชียงราย. ภาควิชาประวัติศาสตรคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
(2559). 
 5 ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคม – วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ, (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ. 
2543). 
 6 อุษณีย ธงไชย.  “เวียงเชียงรุง” ชุมชนบนเสนทางการคาในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ปท่ี 35 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558. (2559). 

หลังไดรับทราบถึงอารยธรรมโบราณที่บรรพบุรุษไดประพฤติปฏิบัติไว แลวนํามาบูรณาการหรือพัฒนาเปน
แบบอยางในการดํารงชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาแนวทางการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปกรรมโบราณตางๆ ที่ปรากฏอยูในลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อันจะนําศิลปกรรม
และคุณคาโบราณสถานโบราณคดีที่ มีอยูนั้น ให เปนสวนหนึ่ งของเชียงรายเมืองแหงศิลปะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมไทยไดประกาศไววาป  พ.ศ. 2560 เปนตนไป ทีมงานวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย ดังนี้ 
  1.1 รัฐควรสงเสริมใหเอกชนเขามารวมการอนุรักษโบราณสถานอยางจริงจัง เพื่อรักษา
มรดกของชาติใหคงอยูและยั่งยืน 
  1.2 รัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณคดีที่มี
อยูในพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชียงรายเมือง
แหงศิลปะ  
  1.3 สวนราชการที่เก่ียวของควรมีนโยบายที่ชัดเจนใหวัดตาง ๆ ที่มีโบราณสถาน 
ตั้งอยูไดเห็นคุณคาและรวมพัฒนาโบราณสถานในวัดอยางจริงจัง โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเกาแกเกิน 100 ป 
 2.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย สามารถนํา 
ผลงานวิจัยไปสงเสริมพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมในทองถ่ิน และนําไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาวัฒนธรรมไทย และรายวิชางานวิจัยและวรรรกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 หนวยงาน องคกร ที่ เก่ียวของกับการทองเที่ยวสามารถนําไปเปนขอมูลในการ
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสายใหมของเชียงราย เปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชียงรายอยางยั่งยืน 
  2.3 เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ทําเปนเสนทางการทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน สงเสริมรายไดแกชุมชน 
 
บรรณานุกรม 
ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
บดินทร กินาวงศ และคณะ. ประวัติศาสตรเมืองเชียงราย-เชียงแสน. พิมพคร้ังที่ 2. เชี ยงใหม  : ม่ิ ง เมือง , 

2546. 
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แกวเปยง) และคณะ.  วิเคราะหประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในจังหวัด

เชียงราย : การวิเคราะหจากเอกสารและหลักฐานทาง โบราณคดี . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. สังคม – วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ . กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, 2543. 
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ครบครัน ตั้งอยูใกลแมน้ําถึง 2 สายคือ แมน้ํากกและแมน้ําลาว เอาน้ําเขาไปใชในเมืองไดตลอดป มีหอคํา
เชนเดียวกับเวียงเชียงรุงสิบสองพันนาอยูกลางเมือง พื้นที่โดยรอบเปนที่ราบลุมแมน้ําเหมาะแกการเพาะปลูก
พืชเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพที่ชาวไตลื้อถนัด นอกจากนี้เมืองเวียงเชียงรุงนอย นาจะเปนเมืองคาขายที่สําคัญ
ในสมัยพญามังราย เพราะตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ําถึง 2 สาย4  
ไดกลาวถึงเมืองเวียงเชียงรุงในการศึกษาเร่ือง “เวียงเชียงรุง” ชุมชนบนเสนทางการคาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน : ศึกษาจากเคร่ืองปนดินเผาเวียงเชียงรุง วาเมืองโบราณเวียงเชียงรุงนี้คงจะตั้งข้ึนมาเพื่อตอบสนอง
การเดินทางไปมาของผูคนจากที่ตางๆ (ฟนฟูเมืองรางข้ึนมาใหม) ทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้เพราะพื้นที่นี้
ตั้งอยูบนเสนทางการคมนาคมระหวางเชียงรายเชียงแสน เชียงของ และนาน ซ่ึงเปนจุดผานข้ึนไปยังเมือง
ตางๆ ที่อยูเหนืออาณาจักรลานนาข้ึนไป5 สรุปการศึกษา เร่ืองเวียงเทิง วา 

...เวียงเทิงนี้ตั้งอยูในจุดศูนยกลางการคมนาคม เพราะถาเดินทางขามบริเวณเขา
เตี้ยๆ ในทางทิศตะวันตกก็จะลงสูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําลาว อันมีเวียงชัยเปนสําคัญ 
ตอจากนั้นก็ขามแมน้ําลาวไปยังเมืองเชียงรายในลุมแมน้ํากกได เขาใจวาการติดตอ
ระหวางเทิงเชียงคํากับเมืองเชียงรายที่จะตอไปยังเชี ยงแสน หรือแมสายนั้นคงจะผานมา
ทางเวียงชัยตามที่กลาวมานี้... 6  

 ในขณะเดียวกันกรมศิลปากรไดทําการสํารวจจัดทําแผนที่เขตโบราณสถานไวแลว นอกจากซากอิฐ
ปรักหักพังที่เปนฐานของพระธาตุเจดียและวิหาร/อุโบสถ 2 แหง ก็ยังพบพระพุทธรูปหินทรายอีก 3 องค  
ใสเสมาขนาดใหญ 3 ใบ เคร่ืองมือเคร่ืองใชของคนสมัยโบราณทั้งที่เปนยุคหิน ดินเผา เหล็ก และสัมฤทธิ์ 
แสดงวาเมืองนี้มีอายุยาวนาน สรางข้ึนใหมก็หลายคร้ัง ลมสลายหรือรางไปก็หลายหน เม่ือเวียงเชียงรุงนอย
เปนพันนาหนึ่งเมืองตาง ๆ ที่อยูตามลุมแมน้ําลาวทติดตอกับเวียงเชียงรุงนอยก็นาจะเปนบริวารของเมือง  
  ดังนั้น จึงกลาวไดวา เมืองเกาที่ปรากฏหลักฐานในลุมแมน้ําลาวที่อยูพื้นที่ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
เวียง จังหวัดเชียงราย ในคร้ังอดีตอยูในปกครองของพันนา “เวียงเชียงรุงนอย” ที่อยูติดกับ พันนา 
“เชียงรายหลวง” เม่ืออยูในปกครองของพันนาเวียงเชียงรุง คนในทองทถ่ินก็มาจากการประกอบอาชีพของ
คนในเวียงเชียงรุงนอยขยายมาประกอบอาชีพการเกษตรตามลําน้ําแมลาวเม่ือคนมาจากเวียงเชียงนอย  
คนเหลานั้นก็ยอมเปนเผาไตลื้อเปนสวนใหญ ที่เปนเผาละวาหรือลัวะก็นาจะมีบางแตคงเปนชนกลุมนอยใน
ขณะนั้น  
 อยางไรก็ตาม อารยธรรมโบราณลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นับวาเปน 
อารยธรรมตนแบบหรืออารยธรรมแรกเร่ิมของคนไทยปจจุบัน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูทําใหคนรุน

                                                 
 4 อุษณีย ธงไชย และคณะ. ชุมชนทางผานบนท่ีราบลุมสบลาวในบริบทของเคร่ืองปนดินเผา ตําบล
เวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดชียงราย. ภาควิชาประวัติศาสตรคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
(2559). 
 5 ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคม – วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ, (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ. 
2543). 
 6 อุษณีย ธงไชย.  “เวียงเชียงรุง” ชุมชนบนเสนทางการคาในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ปท่ี 35 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558. (2559). 

หลังไดรับทราบถึงอารยธรรมโบราณที่บรรพบุรุษไดประพฤติปฏิบัติไว แลวนํามาบูรณาการหรือพัฒนาเปน
แบบอยางในการดํารงชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาแนวทางการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปกรรมโบราณตางๆ ที่ปรากฏอยูในลุมแมน้ํากก-แมน้ําลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อันจะนําศิลปกรรม
และคุณคาโบราณสถานโบราณคดีที่ มีอยูนั้น ให เปนสวนหนึ่ งของเชียงรายเมืองแหงศิลปะตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมไทยไดประกาศไววาป  พ.ศ. 2560 เปนตนไป ทีมงานวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย ดังนี้ 
  1.1 รัฐควรสงเสริมใหเอกชนเขามารวมการอนุรักษโบราณสถานอยางจริงจัง เพื่อรักษา
มรดกของชาติใหคงอยูและยั่งยืน 
  1.2 รัฐควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณคดีที่มี
อยูในพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชียงรายเมือง
แหงศิลปะ  
  1.3 สวนราชการที่เก่ียวของควรมีนโยบายที่ชัดเจนใหวัดตาง ๆ ที่มีโบราณสถาน 
ตั้งอยูไดเห็นคุณคาและรวมพัฒนาโบราณสถานในวัดอยางจริงจัง โดยเฉพาะวัดที่มีอายุเกาแกเกิน 100 ป 
 2.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย สามารถนํา 
ผลงานวิจัยไปสงเสริมพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมในทองถ่ิน และนําไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาวัฒนธรรมไทย และรายวิชางานวิจัยและวรรรกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 หนวยงาน องคกร ที่ เก่ียวของกับการทองเที่ยวสามารถนําไปเปนขอมูลในการ
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสายใหมของเชียงราย เปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชียงรายอยางยั่งยืน 
  2.3 เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ทําเปนเสนทางการทองเที่ยวใน
ทองถ่ิน สงเสริมรายไดแกชุมชน 
 
บรรณานุกรม 
ชรินทร แจมจิตต, สัมภาษณ 10 ธันวาคม 2560 
บดินทร กินาวงศ และคณะ. ประวัติศาสตรเมืองเชียงราย-เชียงแสน. พิมพคร้ังที่ 2. เชี ยงใหม  : ม่ิ ง เมือง , 

2546. 
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แกวเปยง) และคณะ.  วิเคราะหประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในจังหวัด

เชียงราย : การวิเคราะหจากเอกสารและหลักฐานทาง โบราณคดี . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. สังคม – วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ . กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, 2543. 
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อุษณีย ธงไชย และคณะ. ชุมชนทางผานบนที่ราบลุมสบลาวในบริบทของเคร่ืองปนดินเผา  ตํ า บ ล เ วี ย ง
เห นือ  อําเภอ เวียงชั ย  จั งห วัดชี ยงราย. ภาควิชาประวัติ ศาสตรคณ ะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559. 

อุษณีย ธงไชย.  “เวียงเชียงรุง” ชุมชนบนเสนทางการคาในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ปที่ 35 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558, 2559. 

วิถีพุทธ วิถีวัฒนธรรม ของจังหวัดน่าน: ขบวนการพัฒนาสู่การจัดการตนเอง 
อย่างยั่งยืน 

Nan’s Cultural Way: The Movement towards Sustainable Self-
Management  

 
ดนธินี  ฟองค ำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
เมืองน่ำน เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอดจำกอดีตมำถึงปัจจุบัน ทั้งด้ำน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์จะมีวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภำษำ กำรแต่งกำยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตนซึ่งสังคมมนุษย์นั้นย่อมมีมิติต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกัน  
ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่ำงๆ หำกชุมชนของ
มนุษย์สำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำรบริโภคทรัพยำกรจำกระบบนิเวศได้ดี ก็จะเกิดควำมสมดุล แต่หำกไม่
สำมำรถควบคุมได้ ก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อควำมเป็น
ชุมชนที่เชื่อมโยงกันกับวิถีแห่งธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น พลังวัฒนธรรม และแนวทำงหลักพุทธธรรม  
จึงต้องปรับเปลี่ยนจำกควำมไม่สมดุลสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงและหน้ำที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เพื่อปรับลดพฤติกรรมกำรบริโภคทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ไปสู่กำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงระบบมนุษย์กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐำนมำจำกควำมสมดุลในระดับชุมชน 
 กลุ่ม “ฮักเมืองน่ำน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 
ภำยใต้กิจกรรมต่ำงๆ ที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำเชิงพุทธ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และพลังแห่งศิลธรรมที่
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ กับชุมชน  
เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชำสังคม” โดยอำศัยหลักกำรคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ค าส าคัญ: วิถีพุทธ, วิถีวัฒนธรรม, กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 
 
Abstract 

Nan is a city with a distinctive culture of its own, inherited from the past to the 
present, including the good traditions and ethnic diversity. Each ethnic group has a way of 
life, tradition, cultures, language, unique costumes of human society has dimension 
coherent the social, political and economic aspects that are part of their lifestyle and 
culture.  If the human community can control the consumption of ecological resources 
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สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ กับชุมชน  
เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชำสังคม” โดยอำศัยหลักกำรคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ค าส าคัญ: วิถีพุทธ, วิถีวัฒนธรรม, กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 
 
Abstract 
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well, it would a balance, but if not it will affect the ecology and environment. To respond 
to a community that is linked to the path of nature, local knowledge, the power of culture 
and principle of Dharma, it must change from in balance to sustainable development. 

Sustainable development is the process of achieving structural change and 
functioning of the economy, socio- political in order to reduce the consumption behavior 
of human resources and the environment; towards a balance between human and eco-
system based balance in the community 

The " Hug Nan"  is another group that has driven the process of managing self-
sustaining along with various activities that based on the Buddhist development, local 
knowledge and the power of arts in accordance with local traditions which strengthening 
the community as well as the process of participation in “ civil society”  is based on the 
principles of people as the center of development along with the principle of wisdom, 
cultural power to sustainable development.  

Keywords: Buddhist Way, Cultural Way, Sustainable Self- Management 
 
บทน า 

กลุ่ม “ฮักเมืองน่ำน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 
ภำยใต้กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นฐำนควำมรู้และกำรปฏิบัติที่ช่วยฝึกฝนสมำชิกเป็นส ำคัญ  
โดยสอดแทรกไปในลักษณะบูรณำกำรในวิถีชีวิตของชุมชน และมีควำมเชื่อมโยงกันโดยอำศัยพิธีกรรม 
ของปรำชญ์ชำวบ้ำนและพลังแห่งศิลธรรมเป็นกลไกประกอบและเป็นกลไกส ำคัญของกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอด 
และกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อให้คนในชุมชนเกิดควำมศรัทธำกำรยอมรับอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรเน้นหลัก
ประชำสังคม ซึ่งเป็นกำรรวมพลังของชำวเมืองน่ำน คือประชำชนมีส ำนึกร่วมกัน เป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่
กันไปในเชิงจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำเชิงพุทธ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และพลังแห่งศิลธรรม  
ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชำสังคม” โดยอำศัยหลักกำร
คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน  
พัฒนาการของเมืองน่าน 

“ฮักเมืองน่าน” เป็นชื่อกลุ่มองค์กรท้องถิ่นเมืองน่ำนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ำย สร้ำงกิจกรรมเพื่อ
กำรจัดกำรตนเองอย่ำงเข้มแข็งทั้งในด้ำนสังคม วัฒนธรรมและสภำพแวดล้อม ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของ
องค์กรพระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน องค์กรพัฒนำเอกชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพัฒนำกำรของตนเอง ก่อนที่จะมำรวมตัว
กันเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่ำนในปัจจุบันซึ่งสำมำรถจ ำแนกพัฒนำกำรของมูลนิธิออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเริ่มต้นก่อตัว ( ก่อนปี 2533 )เริ่มต้นในปี 2518 เกิดกำรรวมตัวของกลุ่มพระสงฆ์  
กลุ่มแกนน ำชำวบ้ำน และกลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน โดยมีแกนน ำ คือ พระครูพิทักษ์นันทคุณ ซึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้ำ

อำวำสอยู่วัดกิ่วม่วง ต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ร่วมกับกลุ่มชำวบ้ำนกิ่วม่วงได้มองเห็นถึงสภำพ
ป่ำไม้ถูกท ำลำยและนำยทุนเข้ำมำสัมปทำน ก่อให้เกิดควำมแห้งแล้ง ชำวบ้ำนกิ่วม่วงจึงได้พำกันออกส ำรวจ
ป่ำ และแบ่งเขตป่ำที่เหลือจำกกำรท ำกินของชำวบ้ำนกันออกเป็นป่ำอนุรักษ์ หลังจำกนั้นท่ำนพระครูพิทักษ์ 
นันทคุณ ได้ออกเผยแพร่เรื่องรำวกำรอนุรักษ์ป่ำให้แก่ชำวบ้ำน ท ำให้มีโอกำสได้พบปะกับกลุ่มแกนน ำ
ชำวบ้ำนอื่น ๆ และกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ที่ได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย  

จำกกำรรวมกลุ่มของพระสงฆ์ กลุ่มแกนน ำชำวบ้ำน และกลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน ในระยะเริ่มต้นก่อ
ตัวนี้เป็นกำรก่อตัวทำงควำมคิดและกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้จำกปัญหำของชุมชนและ
มีกำรพัฒนำควำมคิดไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

 2. ระยะที่สอง (ระหว่างปี 2533 – 2534 ) หลังจำกที่กลุ่มต่ำง ๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน 
กลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำนได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมกิจกรรมกันในบำงโอกำส   จึงเกิดกำรรวมตัวกัน
เฉพำะกิจขึ้น เพื่อจัดพิธีบวชป่ำชุมชน ขึ้นครั้งแรกในจังหวัดน่ำน ที่บริเวณป่ำชุมชนบ้ำนกิ่วม่วง ต ำบลพงษ์ 
อ ำเภอสันติสุข ในปี 2533 หลังจำกนั้นพิธีกรรมบวชป่ำก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่
จังหวัด มีกำรติดต่อประสำนงำนด้ำนแนวคิด และมีกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อเป็นทุนในกำรด ำเนิน
กิจกรรม  จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่ำน่ำจะมีกำรตั้งองค์กรขึ้นมำให้เป็นรูปเป็นร่ำง จึงได้ก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นมำ
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำน โดยใช้ชื่อว่ำ “กลุ่มฮักเมืองน่ำน”  ภำยใต้กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
จำกอุดมกำรณ์ของพระสงฆ์ แกนน ำชุมชนและนักพัฒนำเอกชน 

  3. ระยะที่สาม (ระหว่างปี 2535 – 2536 ) ได้มีด ำเนินกิจกรรมสืบชะตำแม่น้ ำน่ำน ณ บริเวณ
ริมแม่น้ ำน่ำน หน้ำค่ำยสุริยะพงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน เพื่อเป็นกำรเผยแพร่กิจกรรม และส่งเสริมให้
ประชำชนมำสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งนี้ ได้มีกำรร่วมมือจำกลุ่มต่ำง ๆ ทั้งกลุ่ม
พระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ผลจำกกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสืบชะตำแม่น้ ำน่ำน
ขึ้นมำในครั้งนี้ ท ำให้กลุ่มองค์กรชำวบ้ำนหลำย ๆ พื้นที่ ได้รวมตัวกันเพื่อดูแลและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำขึ้นทั้ง
ในล ำน้ ำน่ำนและล ำน้ ำสำขำ รวมทั้งเกิดกลุ่ม อนุรักษ์ป่ำไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกมำกมำย เกิดเครือข่ำย
กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ในกลุ่มฮักเมืองน่ำนอีกหลำยเครือข่ำย จึงได้จัดตั้งส ำนักงำนชั่วครำวของกลุ่มฮักเมืองน่ำน
ขึ้นโดยเช่ำอำคำรส ำนักงำน ซึ่งท ำหน้ำที่ประสำนงำนและกองเลขำนุกำรของกลุ่ม ปฏิบัติงำนประจ ำ  
และรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำร รวมทั้งมีกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ระยะที่สี่ (ปี 2536 – 2538 ) ระยะนี้ถือได้ว่ำเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งอีกจุดหนึ่งของกลุ่ม
ฮักเมืองน่ำน ได้มีกำรระดมทุนจำกหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนและบริหำรจัดกำรภำยใน
ส ำนักงำน และยังให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือด้ำนงบประมำณแก่กลุ่มเครือข่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนเช่น 
ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำ  เกษตรผสมผสำน ออมทรัพย์  ธุรกิจชุมชน และกลุ่มเยำวชน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม รวมทั้งได้มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดกิจกรรมสู่ชุมชนมำกขึ้น  
ถือว่ำระยะนี้เป็นช่วงของกำรเรียนรู้ขำ้มองค์กร นอกจำกนี้กลุ่มพระสงฆ์ยังได้ด ำเนินโครงกำรอื่น ๆ ทำงสังคม
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดเป็นหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำและเกิดกำรด ำเนินงำนแบบพหุภำคี 

  5. ระยะที่ห้า (ปี 2540 - ปัจจุบัน) จำกกำรด ำเนินงำนแบบพหุภำคีของกลุ่มฮักเมืองน่ำนที่ผ่ำนมำ 
จะเห็นได้ว่ำในระยะนี้กลุ่มฮักเมืองน่ำนได้มีกำรจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่ำนซึ่งเกิดกำรท ำงำน  
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well, it would a balance, but if not it will affect the ecology and environment. To respond 
to a community that is linked to the path of nature, local knowledge, the power of culture 
and principle of Dharma, it must change from in balance to sustainable development. 

Sustainable development is the process of achieving structural change and 
functioning of the economy, socio- political in order to reduce the consumption behavior 
of human resources and the environment; towards a balance between human and eco-
system based balance in the community 

The " Hug Nan"  is another group that has driven the process of managing self-
sustaining along with various activities that based on the Buddhist development, local 
knowledge and the power of arts in accordance with local traditions which strengthening 
the community as well as the process of participation in “ civil society”  is based on the 
principles of people as the center of development along with the principle of wisdom, 
cultural power to sustainable development.  

Keywords: Buddhist Way, Cultural Way, Sustainable Self- Management 
 
บทน า 

กลุ่ม “ฮักเมืองน่ำน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 
ภำยใต้กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นฐำนควำมรู้และกำรปฏิบัติที่ช่วยฝึกฝนสมำชิกเป็นส ำคัญ  
โดยสอดแทรกไปในลักษณะบูรณำกำรในวิถีชีวิตของชุมชน และมีควำมเชื่อมโยงกันโดยอำศัยพิธีกรรม 
ของปรำชญ์ชำวบ้ำนและพลังแห่งศิลธรรมเป็นกลไกประกอบและเป็นกลไกส ำคัญของกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอด 
และกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อให้คนในชุมชนเกิดควำมศรัทธำกำรยอมรับอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรเน้นหลัก
ประชำสังคม ซึ่งเป็นกำรรวมพลังของชำวเมืองน่ำน คือประชำชนมีส ำนึกร่วมกัน เป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่
กันไปในเชิงจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำเชิงพุทธ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และพลังแห่งศิลธรรม  
ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ “ประชำสังคม” โดยอำศัยหลักกำร
คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น พลังวัฒนธรรมสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน  
พัฒนาการของเมืองน่าน 

“ฮักเมืองน่าน” เป็นชื่อกลุ่มองค์กรท้องถิ่นเมืองน่ำนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ำย สร้ำงกิจกรรมเพื่อ
กำรจัดกำรตนเองอย่ำงเข้มแข็งทั้งในด้ำนสังคม วัฒนธรรมและสภำพแวดล้อม ที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของ
องค์กรพระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน องค์กรพัฒนำเอกชน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพัฒนำกำรของตนเอง ก่อนที่จะมำรวมตัว
กันเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่ำนในปัจจุบันซึ่งสำมำรถจ ำแนกพัฒนำกำรของมูลนิธิออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเริ่มต้นก่อตัว ( ก่อนปี 2533 )เริ่มต้นในปี 2518 เกิดกำรรวมตัวของกลุ่มพระสงฆ์  
กลุ่มแกนน ำชำวบ้ำน และกลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน โดยมีแกนน ำ คือ พระครูพิทักษ์นันทคุณ ซึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้ำ

อำวำสอยู่วัดกิ่วม่วง ต ำบลพงษ์ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน ร่วมกับกลุ่มชำวบ้ำนกิ่วม่วงได้มองเห็นถึงสภำพ
ป่ำไม้ถูกท ำลำยและนำยทุนเข้ำมำสัมปทำน ก่อให้เกิดควำมแห้งแล้ง ชำวบ้ำนกิ่วม่วงจึงได้พำกันออกส ำรวจ
ป่ำ และแบ่งเขตป่ำที่เหลือจำกกำรท ำกินของชำวบ้ำนกันออกเป็นป่ำอนุรักษ์ หลังจำกนั้นท่ำนพระครูพิทักษ์ 
นันทคุณ ได้ออกเผยแพร่เรื่องรำวกำรอนุรักษ์ป่ำให้แก่ชำวบ้ำน ท ำให้มีโอกำสได้พบปะกับกลุ่มแกนน ำ
ชำวบ้ำนอื่น ๆ และกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ที่ได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย  

จำกกำรรวมกลุ่มของพระสงฆ์ กลุ่มแกนน ำชำวบ้ำน และกลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน ในระยะเริ่มต้นก่อ
ตัวนี้เป็นกำรก่อตัวทำงควำมคิดและกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้จำกปัญหำของชุมชนและ
มีกำรพัฒนำควำมคิดไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

 2. ระยะที่สอง (ระหว่างปี 2533 – 2534 ) หลังจำกที่กลุ่มต่ำง ๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน 
กลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำนได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมกิจกรรมกันในบำงโอกำส   จึงเกิดกำรรวมตัวกัน
เฉพำะกิจขึ้น เพื่อจัดพิธีบวชป่ำชุมชน ขึ้นครั้งแรกในจังหวัดน่ำน ที่บริเวณป่ำชุมชนบ้ำนกิ่วม่วง ต ำบลพงษ์ 
อ ำเภอสันติสุข ในปี 2533 หลังจำกนั้นพิธีกรรมบวชป่ำก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่
จังหวัด มีกำรติดต่อประสำนงำนด้ำนแนวคิด และมีกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อเป็นทุนในกำรด ำเนิน
กิจกรรม  จึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่ำน่ำจะมีกำรตั้งองค์กรขึ้นมำให้เป็นรูปเป็นร่ำง จึงได้ก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นมำ
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำน โดยใช้ชื่อว่ำ “กลุ่มฮักเมืองน่ำน”  ภำยใต้กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
จำกอุดมกำรณ์ของพระสงฆ์ แกนน ำชุมชนและนักพัฒนำเอกชน 

  3. ระยะที่สาม (ระหว่างปี 2535 – 2536 ) ได้มีด ำเนินกิจกรรมสืบชะตำแม่น้ ำน่ำน ณ บริเวณ
ริมแม่น้ ำน่ำน หน้ำค่ำยสุริยะพงษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน เพื่อเป็นกำรเผยแพร่กิจกรรม และส่งเสริมให้
ประชำชนมำสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งนี้ ได้มีกำรร่วมมือจำกลุ่มต่ำง ๆ ทั้งกลุ่ม
พระสงฆ์ กลุ่มชำวบ้ำน หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ผลจำกกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสืบชะตำแม่น้ ำน่ำน
ขึ้นมำในครั้งนี้ ท ำให้กลุ่มองค์กรชำวบ้ำนหลำย ๆ พื้นที่ ได้รวมตัวกันเพื่อดูแลและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำขึ้นทั้ง
ในล ำน้ ำน่ำนและล ำน้ ำสำขำ รวมทั้งเกิดกลุ่ม อนุรักษ์ป่ำไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกมำกมำย เกิดเครือข่ำย
กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ในกลุ่มฮักเมืองน่ำนอีกหลำยเครือข่ำย จึงได้จัดตั้งส ำนักงำนชั่วครำวของกลุ่มฮักเมืองน่ำน
ขึ้นโดยเช่ำอำคำรส ำนักงำน ซึ่งท ำหน้ำที่ประสำนงำนและกองเลขำนุกำรของกลุ่ม ปฏิบัติงำนประจ ำ  
และรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรจัดกำร รวมทั้งมีกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ระยะที่สี่ (ปี 2536 – 2538 ) ระยะนี้ถือได้ว่ำเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งอีกจุดหนึ่งของกลุ่ม
ฮักเมืองน่ำน ได้มีกำรระดมทุนจำกหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนและบริหำรจัดกำรภำยใน
ส ำนักงำน และยังให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือด้ำนงบประมำณแก่กลุ่มเครือข่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนเช่น 
ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ ำ  เกษตรผสมผสำน ออมทรัพย์  ธุรกิจชุมชน และกลุ่มเยำวชน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม รวมทั้งได้มีกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดกิจกรรมสู่ชุมชนมำกขึ้น  
ถือว่ำระยะนี้เป็นช่วงของกำรเรียนรู้ขำ้มองค์กร นอกจำกนี้กลุ่มพระสงฆ์ยังได้ด ำเนินโครงกำรอื่น ๆ ทำงสังคม
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดเป็นหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำและเกิดกำรด ำเนินงำนแบบพหุภำคี 

  5. ระยะที่ห้า (ปี 2540 - ปัจจุบัน) จำกกำรด ำเนินงำนแบบพหุภำคีของกลุ่มฮักเมืองน่ำนที่ผ่ำนมำ 
จะเห็นได้ว่ำในระยะนี้กลุ่มฮักเมืองน่ำนได้มีกำรจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฮักเมืองน่ำนซึ่งเกิดกำรท ำงำน  



14 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ในลักษณะประชำคม มีกำรขยำยเครือข่ำย รวมทั้งเกิดกำรจ ำลองรูปแบบโมเดลของกลุ่มฮักเมืองน่ำน ซึ่งเป็น
เครือข่ำยประชำชนพลเมือง เครือข่ำยนี้เป็นกำรรวมพลังชำวเมืองน่ำนในรูปแบบของ “ประชำสังคม”  
หรือสังคมของพลเมือง คือประชำชนที่มีส ำนึกร่วมกัน 
 
ขบวนการพัฒนาสู่การจัดการตนเอง 

กลุ่มฮักเมืองน่านสู่การจัดการตนเอง 
 กลุ่มฮักเมืองน่ำนเป็นเครือข่ำยประชำชนพลเมืองที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันของพระสงฆ์ แกนน ำ
ชุมชน กลุ่มลกูหลำนชำวบ้ำน องค์กรพัฒนำเอกชน ข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และหน่วยงำนรำชกำรกำรร่วมมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเกิดจำกกำรใช้ฐำนทำงวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นแกนหลัก 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นผลมำจำกกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม หรือกำรกลอมเกลำทำงสังคม  
และกำรศึกษำตลอดชีวิตไม่มีก ำหนดระยะเวลำยำวนำนเพียงใดในกำรเรียนรู้ คือ 
 1. กำรรับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคัญ และหน้ำที่ของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญำนั้นว่ำมีต่อตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
 2. กำรถ่ำยทอดจำกผู้รู้ ในฐำนะของผู้น ำทำงจิตวิญญำณ ผู้อำวุโสในกลุ่มเครือญำติของชุมชน  
ตำมระบบควำมเชื่อและประเพณี 
 3. กำรรับรู้ เรียนรู้ของผู้อ่อนอำวุโส เพื่อคงควำมเป็นสมำชิกของเผ่ำพันธุ์และเครือญำติ 
 4. กำรเลือกสรรและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำเพื่อให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน บริบทของสังคม 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ควำมเชื่อภำยใต้พื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
 5. กำรถ่ำยทอดส่งต่อองค์ควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น 

อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ส ำคัญคือ กลไกควำมสัมพันธ์แบบเดิมของสังคมท้องถิ่นที่ยังมีควำมเข้มแข็งและ
เป็นตัวของตัวเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น ำจิตวิญญำณ 

“คน” เสริมสร้ำงให้คนมีจิตส ำนึกที่ดี มีปัญญำในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
“งาน” กำรรวมกลุ่มเครือข่ำย ด ำเนินกิจกรรมภำยใต้พื้นฐำนหลักธรรม คำมเชื่อ และวัฒนธรรม 
“การจัดการตนเองภายใต้หลักธรรมของกลุ่มฮักเมืองน่าน” 
ศีล 5 หรือเบญจศีล คือ ควำมประพฤติชอบทำงกำยและวำจำ หรือกำรรักษำกำย  วำจำ 

ให้เรียบร้อย1 ดังนี้ 
1. ละเว้นจำกกำรล่ำสัตว์ หมำยถึง กำรล่ำสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรล่ำหรือเพือ่บูชำยัญและรวมไปถงึกำร

ไม่ท ำลำยพืช สัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่ำมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉำนย่อมรักชีวิตของตน มีควำมตั้งใจที่จะรักษำชีวิต
ไว้ให้ยำวนำนที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้มองเห็นชีวิตตนมีคุณค่ำควรแก่กำรถนอม เรำมีควำมรู้สึกรักชีวิตเรำ
อย่ำงไร คนอื่น หรือสัตว์อื่นก็มีควำมรู้สึกรักชีวิตของตนอย่ำงนั้น 

                                                            
 1 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพมหำนคร: สหธรรมิก, 2552, 
หน้ำ 431. 

2. ละเว้นจำกกำรลักขโมย หมำยถึง ควรถือประโยชน์ตำมที่ธรรมชำติได้ให้มำไม่ควรไปเร่งหรือเพิ่ม
ผลผลิตโดยใช้สำรเคมี จนกลำยเป็นกำรท ำลำยธรรมชำติและเป็นมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ละเว้นจำกกำรประพฤติผิดทำงเพศหมำยถึง เว้นจำกประพฤติผิดในกำมผู้ประพฤติผิดศีลข้อนี้  
จะท ำให้ชีวิตมีภัยคุกคำมหรือมีศัตรูมำกในท ำ นองเดียวกัน ด้ำนสิ่งแวดล้อมถ้ำมนุษย์ประพฤติผิดต่อ
ธรรมชำติโดยมองธรรมชำติเป็นเสมือนผู้หญิง มนุษย์มีกำรลักลอบตัดต้นไม้ฆ่ำสัตว์ก็นับเป็นกำรล่วงละเมิด
สิทธิของธรรมชำติ 

4. ละเว้นจำกกำรพูดเท็จ อันได้แก่ค ำปดเสียสัตย์ และคืนค ำ พูดแต่ค ำสัตย์จริงด้วยควำมจริงใจและ 
ปรำรถนำดี ในด้ำนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมบุคคลควรพูดเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งใช้
สื่อต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. ละเว้นจำกกำรดื่มสุรำหรือน้ ำเมำและรวมทั้งยำเสพติด ศีลข้อนี้จะท ำให้ผู้ละเมิดขำดสติในกำร
ประยุกต์ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลไม่ควรดื่มน้ ำเมำซึ่งเป็นผลผลิตจำกต้นไม้หรือพืชต่ำงๆซึ่งเป็นที่มำแห่งกำร
แสวงหำผลประโยชน์จำกธรรมชำติเป็นกำรท ำร้ำยธรรมชำติ 

หลักไตรสิกขำ2 
1. ศีล เพื่อควบคุมควำมประพฤติทำงกำยและวำจำไม่เบียดเบียน หรือก่อควำมเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  

มีวินัยในตนเอง และประกอบอำชีพที่สุจริต มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้ำงสรรค์และ
ส่งเสริมสันติสุขและในกำรแก้ปัญหำในด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน 

2. สมำธิ ให้มีจิตส ำนึกที่ดีและสมบูรณ์ด้วยคุณภำพจิตสมรรถภำพจิต และสุขภำพจิตที่ดี กล่ำวคือ
กำรมีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตำต่อสิ่งแวดล้อมทำงสังคม ตระหนักในคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตใจ โดยอำศัย
ธรรมชำติแวดล้อมที่เหมำะสม ด้วยกำรปฏิบัติธรรม กำรบ ำเพ็ญสมำธิภำวนำ 

3. ปัญญำ ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พิจำรณำ รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหำด้วยปัญญำที่บริสุทธิ์ ซึ่งสำมำรถเข้ำใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลำยตำม
ควำมเป็นจริง ไม่มีอคติเคลือบแฝง เป็นอิสระจำกกำรครอบง ำของกิเลส เป็นอยู่ด้วยควำมรู้เท่ำทันธรรมดำ
ของโลกและสิ่งมีชีวิตตำมธรรมชำติ โดยใช้ปัญญำในกำรกระท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 กำรประยุกต์หลักค ำสอน สู่พลังแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อท้องถิ่น น ำไปสู่กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นภูมิปัญญำแห่งวัฒนธรรมเกิดกำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 

“ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขในการจัดการตนเองสู่ความส าเร็จ” 
 1. จิตส ำนึก คนเมืองน่ำนมีจิตส ำนึกกำรดูแลรักษำป่ำ ถือเป็นหน้ำที่ของทุกคนในชุมชน ที่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อให้ป่ำไม้ที่เป็นต้นก ำเนิดของทุกชีวิตนั้น คงควำมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์แก่สังคมส่วนร่วม 
 2. จิตอำสำคนเมืองน่ำนมีจิตอำสำในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 3. มีวินัยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

                                                            
 2 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ 16), 
กรุงเทพมหำนคร: เอส อำร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, 2551, หน้ำ 107. 
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ในลักษณะประชำคม มีกำรขยำยเครือข่ำย รวมทั้งเกิดกำรจ ำลองรูปแบบโมเดลของกลุ่มฮักเมืองน่ำน ซึ่งเป็น
เครือข่ำยประชำชนพลเมือง เครือข่ำยนี้เป็นกำรรวมพลังชำวเมืองน่ำนในรูปแบบของ “ประชำสังคม”  
หรือสังคมของพลเมือง คือประชำชนที่มีส ำนึกร่วมกัน 
 
ขบวนการพัฒนาสู่การจัดการตนเอง 

กลุ่มฮักเมืองน่านสู่การจัดการตนเอง 
 กลุ่มฮักเมืองน่ำนเป็นเครือข่ำยประชำชนพลเมืองที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มกันของพระสงฆ์ แกนน ำ
ชุมชน กลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน องค์กรพัฒนำเอกชน ข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และหน่วยงำนรำชกำรกำรร่วมมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเกิดจำกกำรใช้ฐำนทำงวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นแกนหลัก 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นผลมำจำกกระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม หรือกำรกลอมเกลำทำงสังคม  
และกำรศึกษำตลอดชีวิตไม่มีก ำหนดระยะเวลำยำวนำนเพียงใดในกำรเรียนรู้ คือ 
 1. กำรรับรู้และตระหนักถึงควำมส ำคัญ และหน้ำที่ของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญำนั้นว่ำมีต่อตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
 2. กำรถ่ำยทอดจำกผู้รู้ ในฐำนะของผู้น ำทำงจิตวิญญำณ ผู้อำวุโสในกลุ่มเครือญำติของชุมชน  
ตำมระบบควำมเชื่อและประเพณี 
 3. กำรรับรู้ เรียนรู้ของผู้อ่อนอำวุโส เพื่อคงควำมเป็นสมำชิกของเผ่ำพันธุ์และเครือญำติ 
 4. กำรเลือกสรรและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำเพื่อให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน บริบทของสังคม 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ควำมเชื่อภำยใต้พื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
 5. กำรถ่ำยทอดส่งต่อองค์ควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น 

อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ส ำคัญคือ กลไกควำมสัมพันธ์แบบเดิมของสังคมท้องถิ่นที่ยังมีควำมเข้มแข็งและ
เป็นตัวของตัวเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น ำจิตวิญญำณ 

“คน” เสริมสร้ำงให้คนมีจิตส ำนึกที่ดี มีปัญญำในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
“งาน” กำรรวมกลุ่มเครือข่ำย ด ำเนินกิจกรรมภำยใต้พื้นฐำนหลักธรรม คำมเชื่อ และวัฒนธรรม 
“การจัดการตนเองภายใต้หลักธรรมของกลุ่มฮักเมืองน่าน” 
ศีล 5 หรือเบญจศีล คือ ควำมประพฤติชอบทำงกำยและวำจำ หรือกำรรักษำกำย  วำจำ 

ให้เรียบร้อย1 ดังนี้ 
1. ละเว้นจำกกำรล่ำสัตว์ หมำยถึง กำรล่ำสัตว์ทุกชนิดเพื่อกำรล่ำหรือเพือ่บูชำยัญและรวมไปถงึกำร

ไม่ท ำลำยพืช สัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่ำมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉำนย่อมรักชีวิตของตน มีควำมตั้งใจที่จะรักษำชีวิต
ไว้ให้ยำวนำนที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้มองเห็นชีวิตตนมีคุณค่ำควรแก่กำรถนอม เรำมีควำมรู้สึกรักชีวิตเรำ
อย่ำงไร คนอื่น หรือสัตว์อื่นก็มีควำมรู้สึกรักชีวิตของตนอย่ำงนั้น 

                                                            
 1 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพมหำนคร: สหธรรมิก, 2552, 
หน้ำ 431. 

2. ละเว้นจำกกำรลักขโมย หมำยถึง ควรถือประโยชน์ตำมที่ธรรมชำติได้ให้มำไม่ควรไปเร่งหรือเพิ่ม
ผลผลิตโดยใช้สำรเคมี จนกลำยเป็นกำรท ำลำยธรรมชำติและเป็นมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ละเว้นจำกกำรประพฤติผิดทำงเพศหมำยถึง เว้นจำกประพฤติผิดในกำมผู้ประพฤติผิดศีลข้อนี้  
จะท ำให้ชีวิตมีภัยคุกคำมหรือมีศัตรูมำกในท ำ นองเดียวกัน ด้ำนสิ่งแวดล้อมถ้ำมนุษย์ประพฤติผิดต่อ
ธรรมชำติโดยมองธรรมชำติเป็นเสมือนผู้หญิง มนุษย์มีกำรลักลอบตัดต้นไม้ฆ่ำสัตว์ก็นับเป็นกำรล่วงละเมิด
สิทธิของธรรมชำติ 

4. ละเว้นจำกกำรพูดเท็จ อันได้แก่ค ำปดเสียสัตย์ และคืนค ำ พูดแต่ค ำสัตย์จริงด้วยควำมจริงใจและ 
ปรำรถนำดี ในด้ำนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมบุคคลควรพูดเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งใช้
สื่อต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. ละเว้นจำกกำรดื่มสุรำหรือน้ ำเมำและรวมทั้งยำเสพติด ศีลข้อนี้จะท ำให้ผู้ละเมิดขำดสติในกำร
ประยุกต์ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลไม่ควรดื่มน้ ำเมำซึ่งเป็นผลผลิตจำกต้นไม้หรือพืชต่ำงๆซึ่งเป็นที่มำแห่งกำร
แสวงหำผลประโยชน์จำกธรรมชำติเป็นกำรท ำร้ำยธรรมชำติ 

หลักไตรสิกขำ2 
1. ศีล เพื่อควบคุมควำมประพฤติทำงกำยและวำจำไม่เบียดเบียน หรือก่อควำมเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  

มีวินัยในตนเอง และประกอบอำชีพที่สุจริต มีควำมสัมพันธ์ทำงสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้ำงสรรค์และ
ส่งเสริมสันติสุขและในกำรแก้ปัญหำในด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน 

2. สมำธิ ให้มีจิตส ำนึกที่ดีและสมบูรณ์ด้วยคุณภำพจิตสมรรถภำพจิต และสุขภำพจิตที่ดี กล่ำวคือ
กำรมีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตำต่อสิ่งแวดล้อมทำงสังคม ตระหนักในคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตใจ โดยอำศัย
ธรรมชำติแวดล้อมที่เหมำะสม ด้วยกำรปฏิบัติธรรม กำรบ ำเพ็ญสมำธิภำวนำ 

3. ปัญญำ ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พิจำรณำ รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหำด้วยปัญญำที่บริสุทธิ์ ซึ่งสำมำรถเข้ำใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลำยตำม
ควำมเป็นจริง ไม่มีอคติเคลือบแฝง เป็นอิสระจำกกำรครอบง ำของกิเลส เป็นอยู่ด้วยควำมรู้เท่ำทันธรรมดำ
ของโลกและสิ่งมีชีวิตตำมธรรมชำติ โดยใช้ปัญญำในกำรกระท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 กำรประยุกต์หลักค ำสอน สู่พลังแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อท้องถิ่น น ำไปสู่กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นภูมิปัญญำแห่งวัฒนธรรมเกิดกำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน 

“ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขในการจัดการตนเองสู่ความส าเร็จ” 
 1. จิตส ำนึก คนเมืองน่ำนมีจิตส ำนึกกำรดูแลรักษำป่ำ ถือเป็นหน้ำที่ของทุกคนในชุมชน ที่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อให้ป่ำไม้ที่เป็นต้นก ำเนิดของทุกชีวิตนั้น คงควำมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์แก่สังคมส่วนร่วม 
 2. จิตอำสำคนเมืองน่ำนมีจิตอำสำในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 3. มีวินัยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

                                                            
 2 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (พิมพ์ครั้งที่ 16), 
กรุงเทพมหำนคร: เอส อำร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, 2551, หน้ำ 107. 
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 4. ซื่อสัตย์ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงสรรค์ ไม่เบียดเบียนธรรมชำติ  
 5. มีปัญญำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พิจำรณำ รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหำด้วยปัญญำที่บริสุทธิ์ ใช้ปัญญำในกำรกระท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ใน
กำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6 . เสียสละแรงกำยและแรงใจเพื่ อด ำเนินกิจกรรมในกำรแก้ ไขปัญหำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 7. มีส่วนร่วม กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน กลุ่มของพระสงฆ์ แกนน ำชุมชน กลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน 
องค์กรพัฒนำเอกชน ข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และหน่วยงำนรำชกำร เป็นกำรร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นในชุมชนที่เกิดจำกกำรใช้ฐำนทำงวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเป็นหลัก “กำรพัฒนำสู่กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน” 
 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงและหน้ำที่ 
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เพื่อปรับลดพฤติกรรมกำรบริโภคทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ ไปสู่กำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงระบบมนุษย์กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐำนมำจำกควำมสมดุลในระดับ
ชุมชน 
 
บทสรุป 
 “ฮักเมืองน่าน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรจัดกำรตนเอง ภำยใต้กิจกรรมต่ำงๆ 
ที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำเชิงพุทธและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน  เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ  
“ประชำสังคม” ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ เมืองน่ำนเป็นกำรรวมตัวกันแบบประชำชนพลเมืองในแบบประชำสังคม  
คือประชำชนที่มีส ำนึกขบวนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรตนเองคนของคนเมืองน่ำน อยู่ภำยใต้แนวคิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยหลักกำรคนเป็นศูนย์กำรของกำรพัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำ  
ท้องถิ่น คือ 
 1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนภำยใต้กำรรวมกลุ่มของพระสงฆ์ แกนน ำ และลูกหลำน
ชำวบ้ำน โดยเป็นผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในกำรหำทำงเลือกและแก้ไขปัญหำบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและพลังทำงวัฒนธรรม 
 2. ควำมร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ำย พหุภำคี ระหว่ำงคนในชุมชน ภำยใต้ควำมเชื่อมั่นและควำม
ซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน 
 3. มีกำรสืบทอดและอนุรักษ์ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรและระบบนิเวศให้เกิดควำมสมดุล 
 4. ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของชุมชน และเรียนรู้ถึงกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ 
 จำกขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรพัฒนำสู่กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืนของคนเมืองน่ำน ท ำให้เห็นถึง
ควำมหลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ของคน กลุ่มคน และชุมชน สะท้อนภำพของวิธีกำรเรียนรู้และกำร
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ ภำยใต้จิตวิญญำณของหลักธรรมและระบบควำมเชื่อดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งเป็นบทเรียนที่

ได้เรียนรู้ถึงคุณค่ำของทรัพยำกรและควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิดควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในมิติต่ำงๆ ภำยใต้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและพลัง
วัฒนธรรม 
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 4. ซื่อสัตย์ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงสรรค์ ไม่เบียดเบียนธรรมชำติ  
 5. มีปัญญำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิด รู้จัก
พิจำรณำ รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหำด้วยปัญญำที่บริสุทธิ์ ใช้ปัญญำในกำรกระท ำสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ใน
กำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6 . เสียสละแรงกำยและแรงใจเพื่ อด ำเนินกิจกรรมในกำรแก้ ไขปัญหำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 7. มีส่วนร่วม กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน กลุ่มของพระสงฆ์ แกนน ำชุมชน กลุ่มลูกหลำนชำวบ้ำน 
องค์กรพัฒนำเอกชน ข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และหน่วยงำนรำชกำร เป็นกำรร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นในชุมชนที่เกิดจำกกำรใช้ฐำนทำงวัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเป็นหลัก “กำรพัฒนำสู่กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืน” 
 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงและหน้ำที่ 
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เพื่อปรับลดพฤติกรรมกำรบริโภคทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ ไปสู่กำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงระบบมนุษย์กับระบบนิเวศที่มีพื้นฐำนมำจำกควำมสมดุลในระดับ
ชุมชน 
 
บทสรุป 
 “ฮักเมืองน่าน” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรจัดกำรตนเอง ภำยใต้กิจกรรมต่ำงๆ 
ที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำเชิงพุทธและภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน  เกิดกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบ  
“ประชำสังคม” ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ เมืองน่ำนเป็นกำรรวมตัวกันแบบประชำชนพลเมืองในแบบประชำสังคม  
คือประชำชนที่มีส ำนึกขบวนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรตนเองคนของคนเมืองน่ำน อยู่ภำยใต้แนวคิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยหลักกำรคนเป็นศูนย์กำรของกำรพัฒนำควบคู่ไปกับหลักธรรมและภูมิปัญญำ  
ท้องถิ่น คือ 
 1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนภำยใต้กำรรวมกลุ่มของพระสงฆ์ แกนน ำ และลูกหลำน
ชำวบ้ำน โดยเป็นผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในกำรหำทำงเลือกและแก้ไขปัญหำบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและพลังทำงวัฒนธรรม 
 2. ควำมร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ำย พหุภำคี ระหว่ำงคนในชุมชน ภำยใต้ควำมเชื่อมั่นและควำม
ซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน 
 3. มีกำรสืบทอดและอนุรักษ์ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรและระบบนิเวศให้เกิดควำมสมดุล 
 4. ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของชุมชน และเรียนรู้ถึงกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ 
 จำกขบวนกำรขับเคลื่อนในกำรพัฒนำสู่กำรจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืนของคนเมืองน่ำน ท ำให้เห็นถึง
ควำมหลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ของคน กลุ่มคน และชุมชน สะท้อนภำพของวิธีกำรเรียนรู้และกำร
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ ภำยใต้จิตวิญญำณของหลักธรรมและระบบควำมเชื่อดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งเป็นบทเรียนที่

ได้เรียนรู้ถึงคุณค่ำของทรัพยำกรและควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิดควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในมิติต่ำงๆ ภำยใต้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและพลัง
วัฒนธรรม 
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ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 
การวิจัย เร่ือง “การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําเชิงพุทธของเจาอาวาส : กรณีศึกษาเจาอาวาสใน

อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริม
ภาวะผูนํา เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา และเพื่อศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณจากประชากรกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆ จํานวน 17 รูป   

ผลจากการศึกษาพบวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมภาวะผูนํา เปนลักษณะของผูนําที่
คนอ่ืนๆอยากจะปฏิบัติตามและผูนําที่มีธรรมในตนเองคือเปนผูที่มีธรรมเปนเคร่ืองชี้นําในการปกครองและ
การบริหาร ภาวะผูนําเชิงพุทธตองยึดหลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ ไดแก เมตตา ความปรารถนาดี 
กรุณา ความสงสาร มุทิตา ความพลอยยินดี และอุเบกขา ความวางเฉย เหลานี้เปนหลักความประพฤติที่เปน
ลักษณะนิสัยที่ดีงาม ไดรับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได ฝนใจ  

ปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
เจาอาวาสนั้นขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมมีภาวะผูนํา หรือยึดติดแตเร่ืองเดิมไมมี
วิสัยทัศน ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ไมมีแผนงาน ขาดการเขารวมการประชุมของคณะสงฆ 
ปญหาในการจัดการบริหารงานของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําทะเมนชัยดานศาสนวัตถุเกิดจากขาดปจจัยใน
การบริหารจัดการ หากวัดนั้นเปนวัดใหญในจังหวัดก็สามารถจะพัฒนาไปได แตบางวัดนั้นอยูหางไกลชุมชน 
การศึกษาเรียนรูก็เปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการวัด เจาอาวาสควรมีความรู โดยเฉพาะทุกวันนี้การศึกษา
เปนการชวยสงเสริมความรู เพื่อจะพัฒนาใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 

ในการวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา หลักธรรมที่
สงเสริมภาวะผูนําของเจาอาวาส หลักธรรมที่สงเสริมคุณธรรมของเจาอาวาส คือ หลักอปริหานิยธรรม 7  
โดยมีการประชุมกันเนืองนิตย เปนตน โดยเจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจดานหลักธรรมของผูนํา  
ตองเขาใจในการปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิคนํามาประยุกตในการปกครองสงฆ  
และตองใหความรวมมือในการเขาประชุม เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 
จะตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของทางเถรสมาคมเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในหมูสงฆของตนเอง

ปกครอง โดยยึดหลักปฏิบัติการปกครองในหนาที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร
ในเขตปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ และตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ผูนําเชิงพุทธ, เจาอาวาส 
 
Abstract 

The research article, “ An Analytical Study of Buddhist Leadership  of  Abbot : A 
Case Study of Abbot in Lumtamenchai District, Nakhonratchasima  Province” have three 
objectives : (1) to study of Principles of Buddhism that promote leadership, (2) to study the 
problems and obstacles to the leadership of the abbot in Lamthmchai District, Nakhon 
ratchasima Province, and (3) to analytically study of leadership of abbot in Lumtamenchai  
District,  Nakhonratchasima  Provice. This is a qualitative research by interviewing of monks 
who are key-informants around 17 persons.                 

The results of research found that: The Buddhist doctrine that promotes 
leadership which is the nature of the leader who follows dhamma, who is the leader of 
the righteous in the self and the one who is justified in the direction of administration and 
management. Buddhist Leadership is the four sublime state of mind like 1) Metta; loving-
kindness, 2) Karuna; compassion, 3) Mutita; sympathetic joy, 4) Upekkha; equanimity. These 
virtues are principle of practice which develop characteristics of good habit that 
accumulate and practice it with willing without reluctance.  

The problems and obstacles to the leadership of the abbot in Lamthamenchai 
District, Nakhonratchasima Province are as following: lack of knowledge, lack of 
understanding of their roles, do not have leadership, attachment in past subject, lack of 
knowledge and understanding in administration, lack of plan, lack of attendance in 
meetings of the Sangha. The problem of management of the abbot in Lamthamenchai 
district in the religious measure is lacking of measure in the management. If the monastery 
which is so big in province can be developed, but some temples are far away from the 
community. Education is also important in managing temples. Abbot should have 
knowledge. Especially today, education is helping to promote knowledge, to develop a 
better management.   

In the analysis of leadership of the abbot in Lamthamenchai District, 
Nakhonratchasima, Dhamma which promote virtue of abbot is the principle of seven 
Aparihaniya-dhamma by the convention of perpetual existence, etc. The abbot must have 
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อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริม
ภาวะผูนํา เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา และเพื่อศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณจากประชากรกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆ จํานวน 17 รูป   

ผลจากการศึกษาพบวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมภาวะผูนํา เปนลักษณะของผูนําที่
คนอ่ืนๆอยากจะปฏิบัติตามและผูนําที่มีธรรมในตนเองคือเปนผูที่มีธรรมเปนเคร่ืองชี้นําในการปกครองและ
การบริหาร ภาวะผูนําเชิงพุทธตองยึดหลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ ไดแก เมตตา ความปรารถนาดี 
กรุณา ความสงสาร มุทิตา ความพลอยยินดี และอุเบกขา ความวางเฉย เหลานี้เปนหลักความประพฤติที่เปน
ลักษณะนิสัยที่ดีงาม ไดรับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิได ฝนใจ  

ปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
เจาอาวาสนั้นขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมมีภาวะผูนํา หรือยึดติดแตเร่ืองเดิมไมมี
วิสัยทัศน ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ไมมีแผนงาน ขาดการเขารวมการประชุมของคณะสงฆ 
ปญหาในการจัดการบริหารงานของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําทะเมนชัยดานศาสนวัตถุเกิดจากขาดปจจัยใน
การบริหารจัดการ หากวัดนั้นเปนวัดใหญในจังหวัดก็สามารถจะพัฒนาไปได แตบางวัดนั้นอยูหางไกลชุมชน 
การศึกษาเรียนรูก็เปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการวัด เจาอาวาสควรมีความรู โดยเฉพาะทุกวันนี้การศึกษา
เปนการชวยสงเสริมความรู เพื่อจะพัฒนาใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน 

ในการวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา หลักธรรมที่
สงเสริมภาวะผูนําของเจาอาวาส หลักธรรมที่สงเสริมคุณธรรมของเจาอาวาส คือ หลักอปริหานิยธรรม 7  
โดยมีการประชุมกันเนืองนิตย เปนตน โดยเจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจดานหลักธรรมของผูนํา  
ตองเขาใจในการปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิคนํามาประยุกตในการปกครองสงฆ  
และตองใหความรวมมือในการเขาประชุม เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 
จะตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของทางเถรสมาคมเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในหมูสงฆของตนเอง

ปกครอง โดยยึดหลักปฏิบัติการปกครองในหนาที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร
ในเขตปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ และตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ผูนําเชิงพุทธ, เจาอาวาส 
 
Abstract 

The research article, “ An Analytical Study of Buddhist Leadership  of  Abbot : A 
Case Study of Abbot in Lumtamenchai District, Nakhonratchasima  Province” have three 
objectives : (1) to study of Principles of Buddhism that promote leadership, (2) to study the 
problems and obstacles to the leadership of the abbot in Lamthmchai District, Nakhon 
ratchasima Province, and (3) to analytically study of leadership of abbot in Lumtamenchai  
District,  Nakhonratchasima  Provice. This is a qualitative research by interviewing of monks 
who are key-informants around 17 persons.                 

The results of research found that: The Buddhist doctrine that promotes 
leadership which is the nature of the leader who follows dhamma, who is the leader of 
the righteous in the self and the one who is justified in the direction of administration and 
management. Buddhist Leadership is the four sublime state of mind like 1) Metta; loving-
kindness, 2) Karuna; compassion, 3) Mutita; sympathetic joy, 4) Upekkha; equanimity. These 
virtues are principle of practice which develop characteristics of good habit that 
accumulate and practice it with willing without reluctance.  

The problems and obstacles to the leadership of the abbot in Lamthamenchai 
District, Nakhonratchasima Province are as following: lack of knowledge, lack of 
understanding of their roles, do not have leadership, attachment in past subject, lack of 
knowledge and understanding in administration, lack of plan, lack of attendance in 
meetings of the Sangha. The problem of management of the abbot in Lamthamenchai 
district in the religious measure is lacking of measure in the management. If the monastery 
which is so big in province can be developed, but some temples are far away from the 
community. Education is also important in managing temples. Abbot should have 
knowledge. Especially today, education is helping to promote knowledge, to develop a 
better management.   

In the analysis of leadership of the abbot in Lamthamenchai District, 
Nakhonratchasima, Dhamma which promote virtue of abbot is the principle of seven 
Aparihaniya-dhamma by the convention of perpetual existence, etc. The abbot must have 
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the knowledge and understand the principles of leadership, understand the practice of 
dealing with the sangha in the same monastery. There must be techniques applied in 
Sangha government. They need to cooperate to attend the meeting. The abbot who have 
the leadership according to Buddhism, which is the practice of duty of the Synod of the 
Council of Supreme Sangha to bring about the order of the Sangha. It is based on the 
correct administration on duty of monks in governing and taking care the monk and novice 
in own administrative area in their respective territories. According to the principles of 
Dhamma-Vinaya, and the Ecclesiastical Act, it must help develop the temple as the center 
of community. 

Keywords: Leadership, Buddhist leader, Abbot 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนเมืองพระพุทธศาสนา โดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นไดมีตอเนื่องมาตั้งแต
สุโขทัย ดังนั้น พระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีบทบาทในการ
กลอมเกลาจิตใจ และอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามใหกับผูคนในสังคมตลอดจนการใหความอนุเคราะหที่
เก่ียวกับการบริหารสาธารณะตามความตองการของประชาชนอีกทั้งมีสวนรวมในการแกปญหาใหกับสังคม 
ใหแกประเทศมาแลวเปนอยางดี นอกจากนี้พระพุทธศาสนาและพระสงฆยังมีบทบาทสําคัญสูงมากตอการ
ดํารง ชีวิตและความเปนอยูของชาวบานพรอมกับการพัฒนาชุมชนกลาวคือ บทบาทในการเผยแพร
หลักธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบานแลว
พระสงฆยังใหการศึกษาแกบุตรหลานของชาวบาน โดยการ   สั่งสอนและอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งชวยสอนหนังสือแกนักเรียนในโรงเรียนตางๆ การสงเคราะหชาวบานที่ยากจน การสนับสนุนกิจการ
ตางๆที่เปนสวนรวมของประชาชน การรักษาผูปวยตามความสามารถของแตละทาน การใหคําแนะนํา  
ในการประกอบอาชีพ หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทและแกไขปญหาครอบครัวใหกับชาวบาน เปนตนใน
สังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆเปนผูนาทางดานจิตใจและเปนศูนยรวมความเคารพนับถือ เนื่องจาก
ชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์ และเปนผูเสียสละบําเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน
ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจ และที่สําคัญที่สุด คือเชื่อวาพระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ 
เหนือกวาชาวบาน สามารถเปนที่ปรึกษาแนะนําชาวบานในการแกปญหาตางๆได 

ทั้งนี้ ความศรัทธาและความสัมพันธของชาวบานไทยที่มีตอพระสงฆนั้นสงผลใหพระสงฆตองเขามา
มีบทบาทในสังคมไทยและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยถือวาเปนหนาที่หนึ่งของพระสงฆตามพุทธดํารัส 
ของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสกับพระสาวกที่สงไปประกาศพระศาสนาวา “ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยว
จาริกไปเพื่อประโยชนสุขของมหาชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลกเพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพ
และมนุษยทั้งหลาย” และดังที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)1 ไดแจกแจงหนาที่ของพระสงฆไววา 
                                                 
 1 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2545), หนา 23. 

“หนาที่โดยตรงของพระสงฆมีบัญญัติไววา เปนผูใหธรรมทาน คือ การใหธรรมะเปนการชี้แจงแนะนําในเร่ือง
หลักความดีงามหรือการที่จะชวยใหมนุษยไดประสบแตสิ่งที่ดีงาม สามารถแกไขปญหาที่เปนความทุกขความ
ขัดของตาง ๆ ของประชาชน” 

วัดและพระสงฆจึงถือวาเปนศูนยกลางเปนผูนําทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาดาน
ตางๆ ของประชาชนไดเปนอยางดี เปรียบประดุจเหมือนตะเกียงใหแสงสวางเปนประโยชนแกผูคน  
เปนตะเกียงทางจิตวิญญาณของชาวบาน เพราะฉะนั้นพระสงฆจึงเปนผูนําการริเร่ิมสรางสรรคสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวง ทั้งภายในวัดและภายนอกวัดดวยหลักความถูกตองดีงาม และไดประโยชนสูงสรางความเจริญกาวหนา  
เปนปกแผนตอวัดวาอาราม และเปนประโยชนแกพุทธบริษัทที่เปนชาวบานอยางครบถวนบริบูรณ2 

ภาวะผูนําของเจาอาวาส จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะตองมีคุณลักษณะ 
คือผูนําตองมีคุณสมบัติ เชน มีสติปญญา ความดีงาม ความรูความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักนํา
ใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม และลักษณะผูนําที่มีคุณภาพตองประกอบดวย
หลัก 3 ประการ คือ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง ตลอดจนตองมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคนและสังคมตอไป3 สมดังที่พระเดชพระคุณหลวง
พอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺท สโร) ไดกลาวแกศิษยานุศิษยวา วัดจะเจริญดีมีความม่ันคง มีการ
พัฒนาและมีสันติสุขแกวัดและสังคม ก็ดวยเหตุปจจัย 4 ประการ ไดแก 1. มีสมภารดี คือ มีพระภิกษุเจา
อาวาส หรือพระอุปชฌายอาจารยผูนํา ผูไดอบรมตนตามพระธรรมวินัยดี ตั้งตนอยูในคุณอันสมควรมี
สติปญญาสามารถปกครองพัฒนา ดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในวัดใหปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี 2. มีธรรมดี 
คือมีการศึกษาอบรมทั้งปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม คือปฏิบัติไตรสิกขาดี เพื่อความถึงปฏิเวธสัทธรรม  
3. มีพระดี มีเจดีย คือปูชนียวัตถุสําคัญไดแก พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และแมรูปเหมือน
ของบุรพาจารย ผูทรงคุณธรรมสูง และ 4. มีวัดดี คือ มีบริเวณวัด ที่จัดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สงบ 
รมร่ืน สัปปายะ เหมาะแกที่จะเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนผูประสงคศึกษาหาความรู มาบําเพ็ญกุศล
คุณความดี ไดแก ทานกุศล ศีลกุศลและภาวนา กุศลใหเกิดความสงบสุขทางใจ4 

ในปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากรัฐบาลตองการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญรุงเรืองเหมือนกับประเทศที่พัฒนากาวหนาแลว สําหรับการพัฒนาที่ผานมานั้น รัฐบาลเปนผูกําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาจากสวนกลาง และมีเจาหนาที่ของรัฐคือขาราชการเปนผูดําเนินการ 
แผนงานและโครงการที่นําเสนอเพื่อดําเนินการจึงมักสอดคลองกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลเปน
สําคัญ โดยขาดความสนใจถึงขอเท็จจริงวาแผนงานหรือโครงการพัฒนาชนบทตางๆ นั้นจะสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบาน ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่แผนพัฒนา

                                                 
 2 พิสิฐ เจริญสุข, คูมือการปฏิบัติงานของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล, (กรุงเทพมหานคร :                    
โรงพิมพกรมการศาสนา,  2554), หนา 65. 
 3 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), ภาวะผูนํ าความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, 2546), หนา 3 - 32. 
 4 พระราชญาณวิสฐิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมพิมพ, 2548), หนา 282 
- 283. 
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the knowledge and understand the principles of leadership, understand the practice of 
dealing with the sangha in the same monastery. There must be techniques applied in 
Sangha government. They need to cooperate to attend the meeting. The abbot who have 
the leadership according to Buddhism, which is the practice of duty of the Synod of the 
Council of Supreme Sangha to bring about the order of the Sangha. It is based on the 
correct administration on duty of monks in governing and taking care the monk and novice 
in own administrative area in their respective territories. According to the principles of 
Dhamma-Vinaya, and the Ecclesiastical Act, it must help develop the temple as the center 
of community. 

Keywords: Leadership, Buddhist leader, Abbot 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนเมืองพระพุทธศาสนา โดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นไดมีตอเนื่องมาตั้งแต
สุโขทัย ดังนั้น พระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีบทบาทในการ
กลอมเกลาจิตใจ และอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามใหกับผูคนในสังคมตลอดจนการใหความอนุเคราะหที่
เก่ียวกับการบริหารสาธารณะตามความตองการของประชาชนอีกทั้งมีสวนรวมในการแกปญหาใหกับสังคม 
ใหแกประเทศมาแลวเปนอยางดี นอกจากนี้พระพุทธศาสนาและพระสงฆยังมีบทบาทสําคัญสูงมากตอการ
ดํารง ชีวิตและความเปนอยูของชาวบานพรอมกับการพัฒนาชุมชนกลาวคือ บทบาทในการเผยแพร
หลักธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบานแลว
พระสงฆยังใหการศึกษาแกบุตรหลานของชาวบาน โดยการ   สั่งสอนและอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งชวยสอนหนังสือแกนักเรียนในโรงเรียนตางๆ การสงเคราะหชาวบานที่ยากจน การสนับสนุนกิจการ
ตางๆที่เปนสวนรวมของประชาชน การรักษาผูปวยตามความสามารถของแตละทาน การใหคําแนะนํา  
ในการประกอบอาชีพ หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทและแกไขปญหาครอบครัวใหกับชาวบาน เปนตนใน
สังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆเปนผูนาทางดานจิตใจและเปนศูนยรวมความเคารพนับถือ เนื่องจาก
ชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์ และเปนผูเสียสละบําเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน
ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจ และที่สําคัญที่สุด คือเชื่อวาพระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ 
เหนือกวาชาวบาน สามารถเปนที่ปรึกษาแนะนําชาวบานในการแกปญหาตางๆได 

ทั้งนี้ ความศรัทธาและความสัมพันธของชาวบานไทยที่มีตอพระสงฆนั้นสงผลใหพระสงฆตองเขามา
มีบทบาทในสังคมไทยและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยถือวาเปนหนาที่หนึ่งของพระสงฆตามพุทธดํารัส 
ของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสกับพระสาวกที่สงไปประกาศพระศาสนาวา “ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยว
จาริกไปเพื่อประโยชนสุขของมหาชน เพื่ออนุเคราะหชาวโลกเพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพ
และมนุษยทั้งหลาย” และดังที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)1 ไดแจกแจงหนาที่ของพระสงฆไววา 
                                                 
 1 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2545), หนา 23. 

“หนาที่โดยตรงของพระสงฆมีบัญญัติไววา เปนผูใหธรรมทาน คือ การใหธรรมะเปนการชี้แจงแนะนําในเร่ือง
หลักความดีงามหรือการที่จะชวยใหมนุษยไดประสบแตสิ่งที่ดีงาม สามารถแกไขปญหาที่เปนความทุกขความ
ขัดของตาง ๆ ของประชาชน” 

วัดและพระสงฆจึงถือวาเปนศูนยกลางเปนผูนําทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาดาน
ตางๆ ของประชาชนไดเปนอยางดี เปรียบประดุจเหมือนตะเกียงใหแสงสวางเปนประโยชนแกผูคน  
เปนตะเกียงทางจิตวิญญาณของชาวบาน เพราะฉะนั้นพระสงฆจึงเปนผูนําการริเร่ิมสรางสรรคสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวง ทั้งภายในวัดและภายนอกวัดดวยหลักความถูกตองดีงาม และไดประโยชนสูงสรางความเจริญกาวหนา  
เปนปกแผนตอวัดวาอาราม และเปนประโยชนแกพุทธบริษัทที่เปนชาวบานอยางครบถวนบริบูรณ2 

ภาวะผูนําของเจาอาวาส จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะตองมีคุณลักษณะ 
คือผูนําตองมีคุณสมบัติ เชน มีสติปญญา ความดีงาม ความรูความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักนํา
ใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม และลักษณะผูนําที่มีคุณภาพตองประกอบดวย
หลัก 3 ประการ คือ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง ตลอดจนตองมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคนและสังคมตอไป3 สมดังที่พระเดชพระคุณหลวง
พอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺท สโร) ไดกลาวแกศิษยานุศิษยวา วัดจะเจริญดีมีความม่ันคง มีการ
พัฒนาและมีสันติสุขแกวัดและสังคม ก็ดวยเหตุปจจัย 4 ประการ ไดแก 1. มีสมภารดี คือ มีพระภิกษุเจา
อาวาส หรือพระอุปชฌายอาจารยผูนํา ผูไดอบรมตนตามพระธรรมวินัยดี ตั้งตนอยูในคุณอันสมควรมี
สติปญญาสามารถปกครองพัฒนา ดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในวัดใหปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี 2. มีธรรมดี 
คือมีการศึกษาอบรมทั้งปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม คือปฏิบัติไตรสิกขาดี เพื่อความถึงปฏิเวธสัทธรรม  
3. มีพระดี มีเจดีย คือปูชนียวัตถุสําคัญไดแก พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และแมรูปเหมือน
ของบุรพาจารย ผูทรงคุณธรรมสูง และ 4. มีวัดดี คือ มีบริเวณวัด ที่จัดเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สงบ 
รมร่ืน สัปปายะ เหมาะแกที่จะเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนผูประสงคศึกษาหาความรู มาบําเพ็ญกุศล
คุณความดี ไดแก ทานกุศล ศีลกุศลและภาวนา กุศลใหเกิดความสงบสุขทางใจ4 

ในปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากรัฐบาลตองการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญรุงเรืองเหมือนกับประเทศที่พัฒนากาวหนาแลว สําหรับการพัฒนาที่ผานมานั้น รัฐบาลเปนผูกําหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาจากสวนกลาง และมีเจาหนาที่ของรัฐคือขาราชการเปนผูดําเนินการ 
แผนงานและโครงการที่นําเสนอเพื่อดําเนินการจึงมักสอดคลองกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลเปน
สําคัญ โดยขาดความสนใจถึงขอเท็จจริงวาแผนงานหรือโครงการพัฒนาชนบทตางๆ นั้นจะสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบาน ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่แผนพัฒนา

                                                 
 2 พิสิฐ เจริญสุข, คูมือการปฏิบัติงานของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล, (กรุงเทพมหานคร :                    
โรงพิมพกรมการศาสนา,  2554), หนา 65. 
 3 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), ภาวะผูนํ าความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, 2546), หนา 3 - 32. 
 4 พระราชญาณวิสฐิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมพิมพ, 2548), หนา 282 
- 283. 
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ของรัฐบาลแตละยุคสมัยที่ผานมาไดสงผลใหชาวบานไมสามารถพึ่งตนเองไดในปจจุบันและผลที่เกิดข้ึนก็คือ
การพัฒนาที่ประเทศไทยไดตามรอยการพัฒนาของประเทศทางตะวันตกทําใหอาชญากรรม ยาเสพติด 
โสเภณี ความยากจน การคอรัปชั่น การเพิ่มข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว คนอพยพเขาเมือง ชุมชนลม
สลาย ฯลฯ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมมากข้ึนและทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ5 

ดวยเหตุนี้ ภาวะผูนําและแบบผูนําของเจาอาวาสนั้น มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติหนาที่
ศาสนกิจและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพราะเจาอาวาสนอกจากจะมีความรูความสามารถ มีบารมี 
และคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดีแลว จะตองมีรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิผลสูงซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
พฤติกรรม การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชาและพฤติกรรมการยอมรับนับถือ
การใหความอุปถัมภบํารุงในกิจการของวัดจากพุทธศาสนิกชน      เจาอาวาสนั้นนอกจากจะเปนผูนําของวัด
แลวยังไดชื่อวา “เปนผูนําทางวิญญาณ” ของประชาชนในถ่ินนั้นๆ เนื่องจากพระสงฆเปนที่พึ่งทางใจของ
ประชาชน6 

โดยที่แบบผูนําของเจาอาวาสเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวา การปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิผลมากนอย
เพียงใด ดังจะเห็นไดวา บางวัดเจาอาวาสตัดสินในดําเนินงานทุกอยางดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือ ไมยอมรับ
ฟงความคิดของคณะสงฆและกรรมการวัดเพราะเจาอาวาสเปนผูนําแบบเผด็จการ (Autocrat) ยอมไมไดรับ
ความเชื่อถือและความรวมมือจากคณะสงฆและกรรมการวัดเทาที่ควร ทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล
ต่ํา บางวัดเจาอาวาสกอนที่จะตัดสินใจดําเนินงานใดๆ มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆและกรรมการ
วัดกอน ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคคลทุกฝายที่เก่ียวของ เม่ือมีความเห็นแตกตางกัน 
ไมสามารถตกลงกันได ก็ถือมติเสียงขางมากเปนหลักในการดําเนินงาน การปฏิบัติศาสนกิจมุงงาน  
มุงความสัมพันธ และมุงประสิทธิผลของงานควบคูกันไปเปนผูนําแบบ “ผูหนีงาน” (Deserter) ผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เจาอาวาสยอมมีประสิทธิผลต่ํามาก7 

หากเจาอาวาสผูปกครองดูแลและบริหารกิจการของวัด มีลักษณะหรือรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิผล
มาก มีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล ยอมนําพาวัดใหเจริญรุงเรือง การศึกษาแบบผูนําของเจาอาวาส จึงเปน
เคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะนําผลการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงสงเสริมการบริหารกิจการของวัดใหมีการพัฒนาดี
ยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหพระพุทธศาสนาดํารงม่ันคงสืบตอไป 

ดังนั้นจากเหตุผลและความสําคัญดังที่กลาวขางตน ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ือง  
ภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตองการศึกษาวาในปจจุบันนี้  
เจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมานั้น มีภาวะผูนําดานคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ความเปนผูนํามากนอยแคไหน มีแนวทางในการนําและพัฒนาวัดและชุมชนเปนไปในทิศทางใด มีวิธีการกล

                                                 
 5 ไพฑูรย เครือแกว, ลักษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิธการพิมพ, 2538), หนา 86. 
 6 พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, 
2549), หนา 74 
 7 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), สงฆผูนําสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2547), หนา 82-83. 

ยุทธในการพัฒนาวัดและชุมชนใหเจริญรุงเรืองมีความสันติสุขและเกิดความพัฒนาอยางม่ันคงตอเนื่อง และ
เปนที่ยอมรับจนกลายเปนศูนยกลางในการพัฒนาของชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมภาวะผูนําเชิงพุทธ  
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสีมา  
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหภาวะผูนาํของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําเชิงพุทธของเจาอาวาส“กรณีศึกษาเจาอาวาสในอําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา”ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลภาวะผูนําที่ปรากฏในพระไตรปฎก ฉบับภาษาไทย และที่ปรากฏในเอกสาร 
2. ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย เชน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ทาน 
3. ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาอาวาสในเร่ืองเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจา

อาวาสในเขตอําเภอลําทะเมนชัย กลุมประชากรที่ศึกษาเปนพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ตําบลลําทะเมนชัย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 17 รูป 

4. เม่ือไดขอมูล ก็นํามาเรียบเรียงจัดลําดับเปนหมวดหมู ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะ และ
เปนขอมูลทางวิชาการตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมตอภาวะผูนํา 
(1) หลักธรรมสําหรับผูนํา เปนลักษณะของผูนําที่ปฏิบัติตามและผูนําที่มีธรรมในตนเองคือเปนผูที่มี

ธรรมเปนเคร่ืองชี้นําในการปกครองและการบริหาร รัฐ ประเทศ องคกรหรือหมูคณะใหเปนไปดวยดี และ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ธรรมจึงเปนเคร่ืองเสริมสรางคุณสมบัติของผูนําใหมีภาวะผูนําสูง 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมขององคกรใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายดวยดี
เห็นไดวาผูที่จะเปนผูนําที่ดีไดนั้น 

(2) ภาวะผูนําเชิงพุทธ  ภาวะผูนําเชิงพุทธ ในทางพระพุทธศาสนาถือวา พระราชาหรือกษัตริย 
ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือวา เปนสมมติเทพเปนเทวดาโดยสมมติ ผูที่เปนเทวดา หมายถึง ผูที่มีเทวธรรม 
คือ ผูที่มีหิริและโอตตัปปะ เปนสัปบุรุษผูสงบระงับเปนผูมีธรรมของเทวดา เปนเทวราชาที่มีภาวะหรือ
คุณธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญคือ มีหิริและโอตตัปปะ ฉะนั้นลักษณะของผูนําในฐานะเทวราชา ตองเปนผูที่
มีหิริและโอตตัปปะคือ ความละอายและเกรงกลัวตอบาป 
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ของรัฐบาลแตละยุคสมัยที่ผานมาไดสงผลใหชาวบานไมสามารถพึ่งตนเองไดในปจจุบันและผลที่เกิดข้ึนก็คือ
การพัฒนาที่ประเทศไทยไดตามรอยการพัฒนาของประเทศทางตะวันตกทําใหอาชญากรรม ยาเสพติด 
โสเภณี ความยากจน การคอรัปชั่น การเพิ่มข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว คนอพยพเขาเมือง ชุมชนลม
สลาย ฯลฯ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมมากข้ึนและทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ5 

ดวยเหตุนี้ ภาวะผูนําและแบบผูนําของเจาอาวาสนั้น มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติหนาที่
ศาสนกิจและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพราะเจาอาวาสนอกจากจะมีความรูความสามารถ มีบารมี 
และคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดีแลว จะตองมีรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิผลสูงซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
พฤติกรรม การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชาและพฤติกรรมการยอมรับนับถือ
การใหความอุปถัมภบํารุงในกิจการของวัดจากพุทธศาสนิกชน      เจาอาวาสนั้นนอกจากจะเปนผูนําของวัด
แลวยังไดชื่อวา “เปนผูนําทางวิญญาณ” ของประชาชนในถ่ินนั้นๆ เนื่องจากพระสงฆเปนที่พึ่งทางใจของ
ประชาชน6 

โดยที่แบบผูนําของเจาอาวาสเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวา การปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิผลมากนอย
เพียงใด ดังจะเห็นไดวา บางวัดเจาอาวาสตัดสินในดําเนินงานทุกอยางดวยตนเอง ไมปรึกษาหารือ ไมยอมรับ
ฟงความคิดของคณะสงฆและกรรมการวัดเพราะเจาอาวาสเปนผูนําแบบเผด็จการ (Autocrat) ยอมไมไดรับ
ความเชื่อถือและความรวมมือจากคณะสงฆและกรรมการวัดเทาที่ควร ทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิผล
ต่ํา บางวัดเจาอาวาสกอนที่จะตัดสินใจดําเนินงานใดๆ มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆและกรรมการ
วัดกอน ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคคลทุกฝายที่เก่ียวของ เม่ือมีความเห็นแตกตางกัน 
ไมสามารถตกลงกันได ก็ถือมติเสียงขางมากเปนหลักในการดําเนินงาน การปฏิบัติศาสนกิจมุงงาน  
มุงความสัมพันธ และมุงประสิทธิผลของงานควบคูกันไปเปนผูนําแบบ “ผูหนีงาน” (Deserter) ผลการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เจาอาวาสยอมมีประสิทธิผลต่ํามาก7 

หากเจาอาวาสผูปกครองดูแลและบริหารกิจการของวัด มีลักษณะหรือรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิผล
มาก มีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล ยอมนําพาวัดใหเจริญรุงเรือง การศึกษาแบบผูนําของเจาอาวาส จึงเปน
เคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะนําผลการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงสงเสริมการบริหารกิจการของวัดใหมีการพัฒนาดี
ยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหพระพุทธศาสนาดํารงม่ันคงสืบตอไป 

ดังนั้นจากเหตุผลและความสําคัญดังที่กลาวขางตน ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ือง  
ภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตองการศึกษาวาในปจจุบันนี้  
เจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมานั้น มีภาวะผูนําดานคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ความเปนผูนํามากนอยแคไหน มีแนวทางในการนําและพัฒนาวัดและชุมชนเปนไปในทิศทางใด มีวิธีการกล

                                                 
 5 ไพฑูรย เครือแกว, ลักษณะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพิธการพิมพ, 2538), หนา 86. 
 6 พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร เขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, 
2549), หนา 74 
 7 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), สงฆผูนําสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2547), หนา 82-83. 

ยุทธในการพัฒนาวัดและชุมชนใหเจริญรุงเรืองมีความสันติสุขและเกิดความพัฒนาอยางม่ันคงตอเนื่อง และ
เปนที่ยอมรับจนกลายเปนศูนยกลางในการพัฒนาของชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมภาวะผูนําเชิงพุทธ  
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่ มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด

นครราชสีมา  
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหภาวะผูนาํของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําเชิงพุทธของเจาอาวาส“กรณีศึกษาเจาอาวาสในอําเภอ
ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา”ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลภาวะผูนําที่ปรากฏในพระไตรปฎก ฉบับภาษาไทย และที่ปรากฏในเอกสาร 
2. ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย เชน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ทาน 
3. ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาอาวาสในเร่ืองเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจา

อาวาสในเขตอําเภอลําทะเมนชัย กลุมประชากรที่ศึกษาเปนพระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ตําบลลําทะเมนชัย 
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 17 รูป 

4. เม่ือไดขอมูล ก็นํามาเรียบเรียงจัดลําดับเปนหมวดหมู ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะ และ
เปนขอมูลทางวิชาการตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมตอภาวะผูนํา 
(1) หลักธรรมสําหรับผูนํา เปนลักษณะของผูนําที่ปฏิบัติตามและผูนําที่มีธรรมในตนเองคือเปนผูที่มี

ธรรมเปนเคร่ืองชี้นําในการปกครองและการบริหาร รัฐ ประเทศ องคกรหรือหมูคณะใหเปนไปดวยดี และ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ธรรมจึงเปนเคร่ืองเสริมสรางคุณสมบัติของผูนําใหมีภาวะผูนําสูง 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมขององคกรใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายดวยดี
เห็นไดวาผูที่จะเปนผูนําที่ดีไดนั้น 

(2) ภาวะผูนําเชิงพุทธ  ภาวะผูนําเชิงพุทธ ในทางพระพุทธศาสนาถือวา พระราชาหรือกษัตริย 
ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือวา เปนสมมติเทพเปนเทวดาโดยสมมติ ผูที่เปนเทวดา หมายถึง ผูที่มีเทวธรรม 
คือ ผูที่มีหิริและโอตตัปปะ เปนสัปบุรุษผูสงบระงับเปนผูมีธรรมของเทวดา เปนเทวราชาที่มีภาวะหรือ
คุณธรรมที่เปนเอกลักษณสําคัญคือ มีหิริและโอตตัปปะ ฉะนั้นลักษณะของผูนําในฐานะเทวราชา ตองเปนผูที่
มีหิริและโอตตัปปะคือ ความละอายและเกรงกลัวตอบาป 
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(3) หลักธรรมพรหมวิหาร 4  หลักพรหมวิหาร 4 ที่สางเสริมภาวะผูนํานัน้ เปนหลักความประพฤติที่
เปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม ไดรับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิไดฝนใจ ผลจากการกระทํา 
กอใหเกิดประโยชน แกผูที่ยึดถือโดยตรง และสงผลใหสังคมของการอยูรวมกันมีความสุข และความเจริญ
งอกงาม หลัก คุณธรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับมนุษยที่ตองอาศัยอยูรวมกัน เพราะการมีคุณธรรม
เปนหลักแหง ความประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ถูกตองและดีงามมีจุดหมายปลายทางอยูที่คุณงามความดีของ
สังคม โดยสวนรวม 

(4) ประโยชนของการเปนผูนําตามหลักพรหมวิหาร 4 ประโยชนของหลักธรรมพรหมวิหาร 4  
ที่สงเสริมภาวะผูนํา เม่ือนําไปปฏิบัติแลวนั้นจะเกิดผลหรออานิสงสตอผูปฏิบัติ เพราะเปนหลักสานสัมพันธซึง่
กันและกัน ดังนั้น หลักของภาวะผูนําที่ดีนั้น จะสงผลใหการจัดการเปนไปดวยดี และจากแนวคิดที่สรุปมานั้น 
ผูนําองคกรใดสามารถนาไปปฏิบัติไดอยางครบถวนจะถือไดวา เปนผูมีภาวะผูนําที่มีความสมบูรณในหลัก
พรหมวิหาร 4 จะเปนประโยชนในการบริหารจัดการตาง ๆ ไดดี 

2. ปญหาอุปสรรคที่มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 (1) ความหมายของภาวะผูนํา เปนคุณสมบัติภายในของผูนําหรือหัวหนาที่แสดงออกโดยการใช

อํานาจหนาที่ อิทธิพลการกระตุน ชี้นํา และการจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามดวยความกระตือรือรน
และเต็มใจ คุณสมบัติของผูนําจึงเปนกลไกการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงผูอ่ืนสามารถที่จะยึดถือเปน
แบบอยางที่ดีได 

(2) ลักษณะของภาวะผูนํา ลักษณะของผูนําเปนคุณสมบัติของผูนําเปนปจจัยหนึ่ง ที่เปนกลยุทธใน
การแกปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาของตัวผูนํา ผูใตบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และปญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ อีกทั้งเปนปจจัยใหผูนํามีสัมพันธภาพกับมวลชนไดอยางดี ซ่ึงจะเปนผลใหผูนําไดแสดง
บทบาทและหนาที่ไดอยางโดดเดน มีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 (3) ความหมายของคําวา เจาอาวาส ตําแหนงการปกครองภายในวัด ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหา
เถรสมาคม โดยมีหนาที่ปกครองคณะสงฆภายในวัดของตน พรอมทั้งบริหารจัดการวัดใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยปกครอง โดยเฉพาะการดูแลพระสงฆเปนเร่ืองหนึ่งที่จะชวยใหคุณภาพของพระสงฆดีข้ึน
คุณภาพของพระสงฆจะดีข้ึนไดตองอาศัยปจจัยอยางอ่ืนอีก ทั้งนี้หากระบบการปกครองสงฆเปนระบบกํากับ
ดูแลพระสงฆใหมีความประพฤติที่ถูกตองดีงาม 

(4) ปญหาอุปสรรคการบริหารของเจาอาวาส ปญหาอุปสรรคการบริหารของเจาอาวาส ไดแก  
จะเห็นไดจากปญหาที่วา เจาอาวาสนั้นขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมมีภาวะผูนํา 
หรือยึดติดแตเร่ืองเดิมไมมีวิสัยทัศน ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ไมมีแผนงาน ขาดการเขารวม
การประชุมของคณะสงฆการขอมูลขาวสาร หรือเจาอาวาสนั้นไมสามารถเขารวมงานประชุม คือ เกิดจาก
การอาพาธหรือเจ็บปวยดวยรางกายหรืออายุมากแลว ปญหาในการจัดการบริหารงานของเจาอาวาสในเขต
อําเภอลําทะเมนชัยดานศาสนวัตถุ เกิดจากขาดปจจัยในการบริหารจัดการ เร่ืองของปจจัยตาง ๆ หากวัดนั้น
เปนวัดใหญในจังหวัดก็สามารถจะพัฒนาไปได แตบางวัดนั้นอยูหางไกล ชุมชนก็นอย การศึกษาเรียนรูก็เปน
สิ่งสําคัญในการบริหารจัดการวัด เจาอาวาสควรมีความรู โดยเฉพาะทุกวันนี้การศึกษาเปนการชวยสงเสริม

ความรู เพื่อจะพัฒนาใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน เจาอาวาสที่ไดรับการแตงตั้งมานาน มีอายุพรรษากาล
มากก็ไมไดเรียนรู สงผลไมเขาใจในการบริหารจัดการ และพระลูกวัดหรือทีมงานไมเห็นดวย 

3. วิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(1) หลักธรรมสําหรับเจาอาวาส เปนหลักธรรมสําหรับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่เจา

อาวาสจําเปนอยางยิ่งที่ตองยึดม่ันอยูตลอดเวลา และยังเปนหลักธรรมที่เจาอาวาสตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด เพื่อใหเจาอาวาสเปนผูที่พรอมไปดวยจริยวัตรอันงดงามในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการวางตนของ
เจาอาวาส หรือการเปนผูปกครองวัดและพระลูกวัด ตลอดจนการเปนผูนําชุมชนทั้งในดานความคิด และการ
นาปฏิบัติในสิ่งที่จะกอใหเกิดความสุขความเจริญ ความดีงามอยางเหมาะสมตามหลักแหงพระพุทธศาสนา 
แกชุมชนหรือสังคมประเทศชาติตอไป 

(2) ภาวะผูนําของเจาอาวาส เปนสิ่งที่มีประโยชนและจําเปนตอการบริหารงานกิจการของเจา
อาวาส เพราะมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองกระทํารวมกันเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่คณะสงฆตั้งเอาไวจึงตองอาศัยหลักการบริหาร
สมัยใหมมาประยุกตใชเพื่อความเหมาะสมถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยและทันยุคสมัยปจจุบัน  

(3) หลักธรรมที่สงเสริมภาวะผูนําของเจาอาวาส หลักธรรมที่สงเสริมคุณธรรมของเจาอาวาส 
คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 โดยมีการประชุมกันเนืองนิตย เปนตน โดยเจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจ
ดานหลักธรรมของผูนํา ตองเขาใจในการปฏิบัติตอการปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิค
นํามาประยุกตในการปกครองสงฆ และตองใหความรวมมือในการเขาที่ประชุม 

(4) เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนํา
ตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของทางเถรสมาคมเพื่อใหเกิดความ
เรียบรอยในหมูสงฆของตนเองปกครอง โดยยึดหลักปฏิบัติการปกครองในหนาที่ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระ
ธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ และตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ทั้งนี้ วัดกับ
บานพระกับชาวบาน เปนของคูกันมาชานานแลว โดยที่วัดตองเปนแหลงใหวิทยาการ แกชาวบานทุกๆ  
ดานไดแก ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานศีลธรรม และประเพณี ประชาชนก็จะหันหนาเขามาสูวัดวาอาราม
กันมากข้ึนซ่ึงในอดีตที่ผานมา บทบาท และกิจกรรมตาง ๆ ที่วัดจัดทําข้ึน 

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ไดคนพบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้
ไดแก  

(1) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมตอภาวะผูนํา เปนหลักปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเรียบรอย
ในหมูคณะสงฆ โดยผูที่เปนเจาอาวาสตองตระหนักรู และนํามาปฏิบัติใหเกิดผลจริงจัง โดยสรางความเชื่อม่ัน
ตอตนเองและลูกวัด เจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจดานหลักธรรมของผูนํา ตองเขาใจในการปฏิบัติตอ
การปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิคนํามาประยุกตในการปกครองสงฆ และตองใหความ
รวมมือในการเขาที่ประชุม 
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(3) หลักธรรมพรหมวิหาร 4  หลักพรหมวิหาร 4 ที่สางเสริมภาวะผูนํานัน้ เปนหลักความประพฤติที่
เปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม ไดรับการสั่งสมหรือปฏิบัติตามกันมาจากจิตใจโดยมิไดฝนใจ ผลจากการกระทํา 
กอใหเกิดประโยชน แกผูที่ยึดถือโดยตรง และสงผลใหสังคมของการอยูรวมกันมีความสุข และความเจริญ
งอกงาม หลัก คุณธรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับมนุษยที่ตองอาศัยอยูรวมกัน เพราะการมีคุณธรรม
เปนหลักแหง ความประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ถูกตองและดีงามมีจุดหมายปลายทางอยูที่คุณงามความดีของ
สังคม โดยสวนรวม 

(4) ประโยชนของการเปนผูนําตามหลักพรหมวิหาร 4 ประโยชนของหลักธรรมพรหมวิหาร 4  
ที่สงเสริมภาวะผูนํา เม่ือนําไปปฏิบัติแลวนั้นจะเกิดผลหรออานิสงสตอผูปฏิบัติ เพราะเปนหลักสานสัมพันธซึง่
กันและกัน ดังนั้น หลักของภาวะผูนําที่ดีนั้น จะสงผลใหการจัดการเปนไปดวยดี และจากแนวคิดที่สรุปมานั้น 
ผูนําองคกรใดสามารถนาไปปฏิบัติไดอยางครบถวนจะถือไดวา เปนผูมีภาวะผูนําที่มีความสมบูรณในหลัก
พรหมวิหาร 4 จะเปนประโยชนในการบริหารจัดการตาง ๆ ไดดี 

2. ปญหาอุปสรรคที่มีตอภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 (1) ความหมายของภาวะผูนํา เปนคุณสมบัติภายในของผูนําหรือหัวหนาที่แสดงออกโดยการใช

อํานาจหนาที่ อิทธิพลการกระตุน ชี้นํา และการจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามดวยความกระตือรือรน
และเต็มใจ คุณสมบัติของผูนําจึงเปนกลไกการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงผูอ่ืนสามารถที่จะยึดถือเปน
แบบอยางที่ดีได 

(2) ลักษณะของภาวะผูนํา ลักษณะของผูนําเปนคุณสมบัติของผูนําเปนปจจัยหนึ่ง ที่เปนกลยุทธใน
การแกปญหาตาง ๆ ทั้งปญหาของตัวผูนํา ผูใตบังคับบัญชา การบริหารจัดการ และปญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ อีกทั้งเปนปจจัยใหผูนํามีสัมพันธภาพกับมวลชนไดอยางดี ซ่ึงจะเปนผลใหผูนําไดแสดง
บทบาทและหนาที่ไดอยางโดดเดน มีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 (3) ความหมายของคําวา เจาอาวาส ตําแหนงการปกครองภายในวัด ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหา
เถรสมาคม โดยมีหนาที่ปกครองคณะสงฆภายในวัดของตน พรอมทั้งบริหารจัดการวัดใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยปกครอง โดยเฉพาะการดูแลพระสงฆเปนเร่ืองหนึ่งที่จะชวยใหคุณภาพของพระสงฆดีข้ึน
คุณภาพของพระสงฆจะดีข้ึนไดตองอาศัยปจจัยอยางอ่ืนอีก ทั้งนี้หากระบบการปกครองสงฆเปนระบบกํากับ
ดูแลพระสงฆใหมีความประพฤติที่ถูกตองดีงาม 

(4) ปญหาอุปสรรคการบริหารของเจาอาวาส ปญหาอุปสรรคการบริหารของเจาอาวาส ไดแก  
จะเห็นไดจากปญหาที่วา เจาอาวาสนั้นขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมมีภาวะผูนํา 
หรือยึดติดแตเร่ืองเดิมไมมีวิสัยทัศน ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน ไมมีแผนงาน ขาดการเขารวม
การประชุมของคณะสงฆการขอมูลขาวสาร หรือเจาอาวาสนั้นไมสามารถเขารวมงานประชุม คือ เกิดจาก
การอาพาธหรือเจ็บปวยดวยรางกายหรืออายุมากแลว ปญหาในการจัดการบริหารงานของเจาอาวาสในเขต
อําเภอลําทะเมนชัยดานศาสนวัตถุ เกิดจากขาดปจจัยในการบริหารจัดการ เร่ืองของปจจัยตาง ๆ หากวัดนั้น
เปนวัดใหญในจังหวัดก็สามารถจะพัฒนาไปได แตบางวัดนั้นอยูหางไกล ชุมชนก็นอย การศึกษาเรียนรูก็เปน
สิ่งสําคัญในการบริหารจัดการวัด เจาอาวาสควรมีความรู โดยเฉพาะทุกวันนี้การศึกษาเปนการชวยสงเสริม

ความรู เพื่อจะพัฒนาใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน เจาอาวาสที่ไดรับการแตงตั้งมานาน มีอายุพรรษากาล
มากก็ไมไดเรียนรู สงผลไมเขาใจในการบริหารจัดการ และพระลูกวัดหรือทีมงานไมเห็นดวย 

3. วิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(1) หลักธรรมสําหรับเจาอาวาส เปนหลักธรรมสําหรับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่เจา

อาวาสจําเปนอยางยิ่งที่ตองยึดม่ันอยูตลอดเวลา และยังเปนหลักธรรมที่เจาอาวาสตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด เพื่อใหเจาอาวาสเปนผูที่พรอมไปดวยจริยวัตรอันงดงามในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการวางตนของ
เจาอาวาส หรือการเปนผูปกครองวัดและพระลูกวัด ตลอดจนการเปนผูนําชุมชนทั้งในดานความคิด และการ
นาปฏิบัติในสิ่งที่จะกอใหเกิดความสุขความเจริญ ความดีงามอยางเหมาะสมตามหลักแหงพระพุทธศาสนา 
แกชุมชนหรือสังคมประเทศชาติตอไป 

(2) ภาวะผูนําของเจาอาวาส เปนสิ่งที่มีประโยชนและจําเปนตอการบริหารงานกิจการของเจา
อาวาส เพราะมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองกระทํารวมกันเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนา ดังนั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่คณะสงฆตั้งเอาไวจึงตองอาศัยหลักการบริหาร
สมัยใหมมาประยุกตใชเพื่อความเหมาะสมถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยและทันยุคสมัยปจจุบัน  

(3) หลักธรรมที่สงเสริมภาวะผูนําของเจาอาวาส หลักธรรมที่สงเสริมคุณธรรมของเจาอาวาส 
คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 โดยมีการประชุมกันเนืองนิตย เปนตน โดยเจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจ
ดานหลักธรรมของผูนํา ตองเขาใจในการปฏิบัติตอการปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิค
นํามาประยุกตในการปกครองสงฆ และตองใหความรวมมือในการเขาที่ประชุม 

(4) เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา เจาอาวาสที่มีความเปนภาวะผูนํา
ตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของทางเถรสมาคมเพื่อใหเกิดความ
เรียบรอยในหมูสงฆของตนเองปกครอง โดยยึดหลักปฏิบัติการปกครองในหนาที่ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระ
ธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ และตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ทั้งนี้ วัดกับ
บานพระกับชาวบาน เปนของคูกันมาชานานแลว โดยที่วัดตองเปนแหลงใหวิทยาการ แกชาวบานทุกๆ  
ดานไดแก ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานศีลธรรม และประเพณี ประชาชนก็จะหันหนาเขามาสูวัดวาอาราม
กันมากข้ึนซ่ึงในอดีตที่ผานมา บทบาท และกิจกรรมตาง ๆ ที่วัดจัดทําข้ึน 

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ไดคนพบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้
ไดแก  

(1) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมตอภาวะผูนํา เปนหลักปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเรียบรอย
ในหมูคณะสงฆ โดยผูที่เปนเจาอาวาสตองตระหนักรู และนํามาปฏิบัติใหเกิดผลจริงจัง โดยสรางความเชื่อม่ัน
ตอตนเองและลูกวัด เจาอาวาสตองมีความรูความเขาใจดานหลักธรรมของผูนํา ตองเขาใจในการปฏิบัติตอ
การปฏิบัติตอคณะสงฆที่อยูอาวาสเดียวกัน ตองมีเทคนิคนํามาประยุกตในการปกครองสงฆ และตองใหความ
รวมมือในการเขาที่ประชุม 
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(2) การเชื่อมความสามัคคี มีการประชาสัมพันธเปนการสงเสริมภาพลักษณองคกรของคณะสงฆ
จังหวัดนครราชสีมาไดมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ซ่ึงเกิดจากการใหทาน หรือการเสียสละที่ชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมา 
โดยปราศจากความตระหนี่ มีความศรัทธา มีความเคารพ ใหตากาลเวลา โอบออมอารีและเม่ือใหไปแลวก็ไม
กระทบตนหรือกระทั่งคนอ่ืน เปนการกระทําใหองคการไดรับความสนับสนุนและทําใหอยูรอด เปนแนวทาง
ในการควบคุมการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเตรียมวิธีการเผชิญปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 
ในการกําหนดวัตถุประสงคของแผนประชาสัมพันธที่ดีนั้น จะตองเปนวัตถุประสงคที่สามารถทําใหเปนจริงได 
เพื่อสรางความเขาใจใหถูกตอง 

(3) หลักความสัมพันธ อันเกิดจากความสามัคคี โดนมีอุดมคติหรือแนวคิดเดียวกันคือการปฏิบัติ
ตามของรูปแบบของการปกครอง เพราะถือเปนมาตรฐานความดี เปนการพัฒนาตามกระบวนการ เปนนัก
จัดการที่ดี มีวินัย มีความสัมพันธกับการให การมีอุดมคติของความสัมพันธในการรักษารูปแบบดานการเผย
แผถือวาไดปฏิบัติตามแบบอยางในทางพระพุทธศาสนา  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1  ความสามัคคี  มีเนื้อหากวางขวางครอบคลุมหลักพุทธธรรมทั้งหมด ผูศึกษาและปฏิบัติควรมี
หลักในการนําหลักธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสามารถปฏิบัติตามหนาที่  
คือ การให การเสียสละ การอยูรวมกัน ความสามัคคี การใหอภัย เม่ือนํามาปฏิบัติดีแลวความสมบรูณความดี
งาม และความสําเร็จก็จะสงผลข้ึนในชีวิตประจําวัน 
 1.2  การปกครอง  เม่ือมีความตั้งใจ เพื่อจะทําใหเกิดผลสําเร็จจากการปฏิบัติจริงแลวถายทอด
ตามลําดับชั้นของพระผูปกครอง เพราะผูที่จะรับฟงอยางวิเคราะหจับประเด็นสําคัญสามารถรูไดเฉพาะ
ตนเอง และเม่ือรูผลแลวยอมสงผลเปนอานิสงส  และจะไดนําผลนั้นมาปรับประยุกตใชประโยชนตอตนเอง  
และผูอ่ืน ตามโอกาส  ตามเวลา และสถานะ  เปนตน   
 1.3  ผูศึกษาสืบทอดและปฏิบัติพิธีกรรมเก่ียวกับงานเทศนแหลมหาชาติทํานองโคราชดาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ควรนําผลหรือแนวทางการมาปรับประยุกตใชในชีวิต เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอชีวิต เพราะทุกชีวิตตองมีการดํารงชีวิตหรือความเปนอยูในแตละวัน ในสวนความดีจะเกิดสมบูรณข้ึน และ
เปนไปเพื่อความสุขสมบูรณในชีวิต 
 1.4 หนวยงานที่เก่ียวของ จะตองเปนผูสนับสนุนของการชวยเหลือในเร่ืองของกิจกรรมงานสงเสริม
พัฒนาความรู เพราะมีสวนเก่ียวของโดยตรงทั้งชุมชน หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เปนตน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และสามารถชวยเผยแผดานการประชาสัมพันธใหเกิดความรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 

1.5 การจัดตั้งชมรม จะตองมีผูนําทางคณะสงฆของพระสงฆจังหวัดนครราชสีมา และมีฝาย
สนับสนุนทางคณะสงฆ วัดที่อยูภายในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสานบุคลากรทางดาน

พระสงฆที่จะฝกหัด เลาเรียนของภูมิปญญาทองถ่ินดานการเผยแผแบบแหลทํานองอีสาน พรอมทั้งกําหนด
สถานที่เพื่อใหเปนศูนยประสานงาน ประชาสัมพันธ และมีการจัดเก็บขอมูลทางดานคูมือเนื้อหาสาระใหเปน
สารสนเทศทางดานวิทยาการสมัยใหม 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดชี้ใหเห็นการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอ 

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา แตถาจะมีการศึกษาในคร้ังตอไปเพื่อใหเห็นความชัดเจนหรือรายละเอียด
ขอปลีกยอยเก่ียวกับหลักการศึกษาหลักภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก็สามารถศึกษาไดในสวนรูปแบบในการพัฒนาตาง ๆ  คือ  พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม เพื่อปรับใชและ
พัฒนาในดานตาง ๆ  ตามลําดับเพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาโดยศึกษาในประเด็นที่วา 

 2.1 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ในยุคโลกาภิวัฒนของการพัฒนาการสมัยใหม 

 2.2 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โดยกําหนดในประเด็นเจาะจงประเด็นเดียว เชน การปกครอง การเผยแผ เปนตน 

 2.3 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ในประเด็นของประเภทคุณคาของการปกครอง การเผยแผ เปนตน 
  
บรรณานุกรม 
กรมการศาสนา, ฝายฝกอบรม.คูมือพระสังฆาธิการ, กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพการศาสนา, 2540 
จรูญ คูณมี. การบริหารจัดการ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2544. 
เจาอธิการอิสระ วิสารโท, “ภาวะผูนําของพระอุปชฌายตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
เฉียบ ไทยยิ่ง, “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน

กรณีศึกษา : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย,กรุงเทพมหานคร กอง
แผนงาน กรมการศาสนา, 2541. 

ชาญณรงค หินเกิด, ”บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาวัดในจังหวัดมหาสารคาม” วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2542. 

โชติ ทองประยูร. คําบรรยายกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 วาดวยวิธีการจัดศาสนาสมบัติของวัด. พระนคร :  
โรงพิมพการศาสนา, 2541. 

_________. คําบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505. แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 2.พระนคร : โรงพิมพ
การศาสนา, 2506. 

ทินพันธุ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพคร้ังที่ 2, กรุงเทพมหานคร : หจก.สหายบล็อกและ
การพิมพ, 2543. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 27

(2) การเชื่อมความสามัคคี มีการประชาสัมพันธเปนการสงเสริมภาพลักษณองคกรของคณะสงฆ
จังหวัดนครราชสีมาไดมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ซ่ึงเกิดจากการใหทาน หรือการเสียสละที่ชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมา 
โดยปราศจากความตระหนี่ มีความศรัทธา มีความเคารพ ใหตากาลเวลา โอบออมอารีและเม่ือใหไปแลวก็ไม
กระทบตนหรือกระทั่งคนอ่ืน เปนการกระทําใหองคการไดรับความสนับสนุนและทําใหอยูรอด เปนแนวทาง
ในการควบคุมการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเตรียมวิธีการเผชิญปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 
ในการกําหนดวัตถุประสงคของแผนประชาสัมพันธที่ดีนั้น จะตองเปนวัตถุประสงคที่สามารถทําใหเปนจริงได 
เพื่อสรางความเขาใจใหถูกตอง 

(3) หลักความสัมพันธ อันเกิดจากความสามัคคี โดนมีอุดมคติหรือแนวคิดเดียวกันคือการปฏิบัติ
ตามของรูปแบบของการปกครอง เพราะถือเปนมาตรฐานความดี เปนการพัฒนาตามกระบวนการ เปนนัก
จัดการที่ดี มีวินัย มีความสัมพันธกับการให การมีอุดมคติของความสัมพันธในการรักษารูปแบบดานการเผย
แผถือวาไดปฏิบัติตามแบบอยางในทางพระพุทธศาสนา  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1  ความสามัคคี  มีเนื้อหากวางขวางครอบคลุมหลักพุทธธรรมทั้งหมด ผูศึกษาและปฏิบัติควรมี
หลักในการนําหลักธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสามารถปฏิบัติตามหนาที่  
คือ การให การเสียสละ การอยูรวมกัน ความสามัคคี การใหอภัย เม่ือนํามาปฏิบัติดีแลวความสมบรูณความดี
งาม และความสําเร็จก็จะสงผลข้ึนในชีวิตประจําวัน 
 1.2  การปกครอง  เม่ือมีความตั้งใจ เพื่อจะทําใหเกิดผลสําเร็จจากการปฏิบัติจริงแลวถายทอด
ตามลําดับชั้นของพระผูปกครอง เพราะผูที่จะรับฟงอยางวิเคราะหจับประเด็นสําคัญสามารถรูไดเฉพาะ
ตนเอง และเม่ือรูผลแลวยอมสงผลเปนอานิสงส  และจะไดนําผลนั้นมาปรับประยุกตใชประโยชนตอตนเอง  
และผูอ่ืน ตามโอกาส  ตามเวลา และสถานะ  เปนตน   
 1.3  ผูศึกษาสืบทอดและปฏิบัติพิธีกรรมเก่ียวกับงานเทศนแหลมหาชาติทํานองโคราชดาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ควรนําผลหรือแนวทางการมาปรับประยุกตใชในชีวิต เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอชีวิต เพราะทุกชีวิตตองมีการดํารงชีวิตหรือความเปนอยูในแตละวัน ในสวนความดีจะเกิดสมบูรณข้ึน และ
เปนไปเพื่อความสุขสมบูรณในชีวิต 
 1.4 หนวยงานที่เก่ียวของ จะตองเปนผูสนับสนุนของการชวยเหลือในเร่ืองของกิจกรรมงานสงเสริม
พัฒนาความรู เพราะมีสวนเก่ียวของโดยตรงทั้งชุมชน หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เปนตน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และสามารถชวยเผยแผดานการประชาสัมพันธใหเกิดความรูของภูมิ
ปญญาทองถ่ินชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 

1.5 การจัดตั้งชมรม จะตองมีผูนําทางคณะสงฆของพระสงฆจังหวัดนครราชสีมา และมีฝาย
สนับสนุนทางคณะสงฆ วัดที่อยูภายในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสานบุคลากรทางดาน

พระสงฆที่จะฝกหัด เลาเรียนของภูมิปญญาทองถ่ินดานการเผยแผแบบแหลทํานองอีสาน พรอมทั้งกําหนด
สถานที่เพื่อใหเปนศูนยประสานงาน ประชาสัมพันธ และมีการจัดเก็บขอมูลทางดานคูมือเนื้อหาสาระใหเปน
สารสนเทศทางดานวิทยาการสมัยใหม 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดชี้ใหเห็นการศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอ 

ลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา แตถาจะมีการศึกษาในคร้ังตอไปเพื่อใหเห็นความชัดเจนหรือรายละเอียด
ขอปลีกยอยเก่ียวกับหลักการศึกษาหลักภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ก็สามารถศึกษาไดในสวนรูปแบบในการพัฒนาตาง ๆ  คือ  พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม เพื่อปรับใชและ
พัฒนาในดานตาง ๆ  ตามลําดับเพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาโดยศึกษาในประเด็นที่วา 

 2.1 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ในยุคโลกาภิวัฒนของการพัฒนาการสมัยใหม 

 2.2 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โดยกําหนดในประเด็นเจาะจงประเด็นเดียว เชน การปกครอง การเผยแผ เปนตน 

 2.3 การศึกษาวิเคราะหภาวะผูนําของเจาอาวาส ในอําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ในประเด็นของประเภทคุณคาของการปกครอง การเผยแผ เปนตน 
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Abstract 
 The research article, “A method for solving a controversy problem in family 
according to Buddhist principle” consists of 3 objectives, 1) to study a controversy 
problem in family, 2) to study Buddhist principle in Theravada Buddhism, and 3) to study 
an applied method of four Sangahavattu for solving controversy problem in family. 
 The research found that; 
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 1) the controversy of the member of family in present derives from disagreed-
opinion and quarrels of member of family between parents, the couples or parents and 
descendant. The cause of controversy rises from 1) livelihood, 2) freedom and 3) identity. 
These causes are together with complicated-context from outside world and opinion 
without communication. Mostly important, the causes of problem comes from our inside 
mind which does not know own need. 
 2) many Buddhist principles supports stability of family, but the researcher focuses 
on four Sangahavattu. Those families, realizing how to distribute to others, how to 
communicate in good way, how to conduct for society and how to be equal to the others, 
can make lovely and warmly family and be happiness. 
  3) the method of solving the problem in family by four Sangahavattu is to know 
how to distribute material for others, to take consult, to give knowledge and to forgive any 
wrong action. Those families should strengthen family by good communication and taking 
jointly activities. It is sure that those methods can create love and ties with family.  

Keywords: Conflict, Family, Buddhist Principle, Apply    
 
บทนํา  
 ปญหาความขัดแยงเปนสิ่งที่ เกิดข้ึนในสังคมมนุษยทั่วไปที่ มีความสัมพันธตอกัน นับตั้งแต
ประวัติศาสตรมนุษยชาติเปนตนมา คือ เกิดภาวะในวิกฤติ ฉะนั้นในความวิกฤตนี้จึงเปนชวงเวลา ที่เราจะได
รีบลุกข้ึนมาขวนขวายเพียรพยายามแกไขปญหา1 ความไมเขาใจกัน ที่ความลมเหลวของการสื่อความหมาย
อยางเปดเผยและซ่ือตรง หรือความสัมพันธที่เพิกเฉยและไมเก้ือกูลกันตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนตนเหตุพื้นฐาน
ที่ทําใหเกิดความขัดแยงภายในครอบครัว ในการกระทบกระทั่ง หรือการวิวาทระหวางบุคคลนั้นมักเร่ิมเกิด
มาจากความคิดที่แตกตาง หรือจากความเห็นซ่ึงไมลงรอยกัน เพราะเปนไปไมไดที่จะทําใหบุคคลนั้นคิด
เหมือนกันไดทั้งหมด ดังนั้น ความขัดแยงจึงเปนเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในการดําเนินชีวิต
ตามปกติ เปนตน 
 ความขัดแยงเกิดข้ึนตลอดเวลา สังเกตไดจากหนาหนังสือพิมพ เราจะพบปญหาความขัดแยงในหนา
หนังสือพิมพทุกวัน และทุกฉบับ อยางไรก็ตาม คนไทยไมนิยมความขัดแยง มองเร่ืองความขัดแยงเปนสิ่งไมดี 
เชน เด็กมีปญหากับผูใหญ ก็จะมองวาเปนเร่ืองไมสมควร ซ่ึงเปนการมองดานเดียวเทานั้น โดยปกติธรรมชาติ
มนุษยจะชอบความยินดี เปนสุข ดังนั้น ปญหาความขัดแยงจึงเปนเร่ืองที่ควรหลีกเลี่ยง ความขัดแยงเกิด
ข้ึนกับใครบาง คือ จะเกิดข้ึนเม่ือมีคนสองคนอยูดวยกันเปนตนไป แตในความในจริง ความขัดแยงเกิดข้ึนกับ

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), เจอวิกฤติจิตไมวิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทรพรินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2546), หนา 5. 

ตัวของเราตลอดเวลา เชน ตื่นเชาข้ึนมา เราตัวคนเดียวก็มีความขัดแยงอยูในตัว จะมีปญหาใหครุนคิดวาจะ
นอนตอหรือจะไปทํางาน ไปโรงเรียนดีหรือไมไปดี  

เชนเดียวกับในครอบครัว ปญหาความขัดแยงก็เกิดข้ึนตลอดเวลา สามีอยากไดอยาง ภรรยา
ตองการอีกอยาง เพราะมีความสนใจ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงของ
ครอบครัวในสังคมไทย กําลังเปนปญหาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมาก เพราะปญหา
ดังกลาวนําไปสูวิกฤตปญหาทางสังคมตาง ๆ เชน ปญหาการหยาราง ปญหาการทารุณกรรมในครอบครัว 
ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาสิทธิเด็กและสตรี ปญหาวัยรุน เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนปญหา
สาเหตุหลัก ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน และอาจเปนแนวทางนําไปสูปญหาเด็กและเยาวชน 
อาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน ตอไปได 
 ปจจุบันนี้ กระแสพุทธธรรม2 มีความสําคัญเปนอยางมากในการศึกษา และเผยแพรแนวคิดที่ไดรับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมากมายจนมาถึงปจจุบันภายในครอบครัวสังคมไทย  
โดยหลักธรรมที่ มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับนําไปใชแกปญหานี้ ก็ คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
ธรรมเคร่ืองสงเคราะหตอกัน เปนธรรมสําหรับยึดเหนี่ยวน้ําใจของกันและกัน ชวยประสานความสามัคคี
ระหวางกันของคนในสังคมมิใหเกิดความแตกแยก อันไดแก3  
 1. ทาน หมายถึง ใหปนสิ่งของของตนแกคนอ่ืนที่พูดจาดี เปนการชวยเหลือเก้ือกูลกันดวยวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ ใหขอแนะนําความรู ใหสงเคราะหกันที่เปนผูรูจักให และที่สําคัญคือใหอภัยกัน 
 2. ปยวาจา หมายถึง เจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน พูดแตคําที่เปนประโยชน คําสุภาพ เหมือนกับ
คนรักญาติมิตรพูดตอกัน ผูรูจักพูดใหถูกกาลเทศะ บุคคล ที่ประสานประโยชนใหกับผูอ่ืนไดดี 
 3. อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน เปนการชวยเหลือในกิจธุระขอผูอ่ืนที่ทํา
คนเดียวไมไหว เม่ือตนรูเห็นเขาก็ไมดูดายรีบเขาไปชวยเหลือ หรือมีจิตอาสาประโยชนดวย  
 4. สมานัตตตา หมายถึง ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว เปนผูรูจักการวางตัวไดถูกตองตอสถานที่ 
บุคคล และสังคมนั้น ๆ วางตัวไดเสมอตนเสมอปลาย และเสมอภาคยุติธรรมกับทุกคนไดดี   
 จากเหตุผลที่ไดกลาวมานั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวโดยใช
หลักสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
อันจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาความขัดแยงในครอบครัว  
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
                                                           

2 วรภาส ประสมสุข, รศ.นิพนธ กินาวงศ, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, ในวารสาร
ศึกษาศาสตร, ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550), หนา 65-66. 

3 คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม นักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพเลี่ยงเซียง, 2546), หนา 188-189. 
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 1) the controversy of the member of family in present derives from disagreed-
opinion and quarrels of member of family between parents, the couples or parents and 
descendant. The cause of controversy rises from 1) livelihood, 2) freedom and 3) identity. 
These causes are together with complicated-context from outside world and opinion 
without communication. Mostly important, the causes of problem comes from our inside 
mind which does not know own need. 
 2) many Buddhist principles supports stability of family, but the researcher focuses 
on four Sangahavattu. Those families, realizing how to distribute to others, how to 
communicate in good way, how to conduct for society and how to be equal to the others, 
can make lovely and warmly family and be happiness. 
  3) the method of solving the problem in family by four Sangahavattu is to know 
how to distribute material for others, to take consult, to give knowledge and to forgive any 
wrong action. Those families should strengthen family by good communication and taking 
jointly activities. It is sure that those methods can create love and ties with family.  

Keywords: Conflict, Family, Buddhist Principle, Apply    
 
บทนํา  
 ปญหาความขัดแยงเปนสิ่งที่ เกิดข้ึนในสังคมมนุษยทั่วไปที่ มีความสัมพันธตอกัน นับตั้งแต
ประวัติศาสตรมนุษยชาติเปนตนมา คือ เกิดภาวะในวิกฤติ ฉะนั้นในความวิกฤตนี้จึงเปนชวงเวลา ที่เราจะได
รีบลุกข้ึนมาขวนขวายเพียรพยายามแกไขปญหา1 ความไมเขาใจกัน ที่ความลมเหลวของการสื่อความหมาย
อยางเปดเผยและซ่ือตรง หรือความสัมพันธที่เพิกเฉยและไมเก้ือกูลกันตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนตนเหตุพื้นฐาน
ที่ทําใหเกิดความขัดแยงภายในครอบครัว ในการกระทบกระทั่ง หรือการวิวาทระหวางบุคคลนั้นมักเร่ิมเกิด
มาจากความคิดที่แตกตาง หรือจากความเห็นซ่ึงไมลงรอยกัน เพราะเปนไปไมไดที่จะทําใหบุคคลนั้นคิด
เหมือนกันไดทั้งหมด ดังนั้น ความขัดแยงจึงเปนเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในการดําเนินชีวิต
ตามปกติ เปนตน 
 ความขัดแยงเกิดข้ึนตลอดเวลา สังเกตไดจากหนาหนังสือพิมพ เราจะพบปญหาความขัดแยงในหนา
หนังสือพิมพทุกวัน และทุกฉบับ อยางไรก็ตาม คนไทยไมนิยมความขัดแยง มองเร่ืองความขัดแยงเปนสิ่งไมดี 
เชน เด็กมีปญหากับผูใหญ ก็จะมองวาเปนเร่ืองไมสมควร ซ่ึงเปนการมองดานเดียวเทานั้น โดยปกติธรรมชาติ
มนุษยจะชอบความยินดี เปนสุข ดังนั้น ปญหาความขัดแยงจึงเปนเร่ืองที่ควรหลีกเลี่ยง ความขัดแยงเกิด
ข้ึนกับใครบาง คือ จะเกิดข้ึนเม่ือมีคนสองคนอยูดวยกันเปนตนไป แตในความในจริง ความขัดแยงเกิดข้ึนกับ

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), เจอวิกฤติจิตไมวิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทรพรินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2546), หนา 5. 

ตัวของเราตลอดเวลา เชน ตื่นเชาข้ึนมา เราตัวคนเดียวก็มีความขัดแยงอยูในตัว จะมีปญหาใหครุนคิดวาจะ
นอนตอหรือจะไปทํางาน ไปโรงเรียนดีหรือไมไปดี  

เชนเดียวกับในครอบครัว ปญหาความขัดแยงก็เกิดข้ึนตลอดเวลา สามีอยากไดอยาง ภรรยา
ตองการอีกอยาง เพราะมีความสนใจ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงของ
ครอบครัวในสังคมไทย กําลังเปนปญหาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมาก เพราะปญหา
ดังกลาวนําไปสูวิกฤตปญหาทางสังคมตาง ๆ เชน ปญหาการหยาราง ปญหาการทารุณกรรมในครอบครัว 
ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาสิทธิเด็กและสตรี ปญหาวัยรุน เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนปญหา
สาเหตุหลัก ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน และอาจเปนแนวทางนําไปสูปญหาเด็กและเยาวชน 
อาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน ตอไปได 
 ปจจุบันนี้ กระแสพุทธธรรม2 มีความสําคัญเปนอยางมากในการศึกษา และเผยแพรแนวคิดที่ไดรับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมากมายจนมาถึงปจจุบันภายในครอบครัวสังคมไทย  
โดยหลักธรรมที่ มีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับนําไปใชแกปญหานี้ ก็ คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
ธรรมเคร่ืองสงเคราะหตอกัน เปนธรรมสําหรับยึดเหนี่ยวน้ําใจของกันและกัน ชวยประสานความสามัคคี
ระหวางกันของคนในสังคมมิใหเกิดความแตกแยก อันไดแก3  
 1. ทาน หมายถึง ใหปนสิ่งของของตนแกคนอ่ืนที่พูดจาดี เปนการชวยเหลือเก้ือกูลกันดวยวัตถุ
สิ่งของตาง ๆ ใหขอแนะนําความรู ใหสงเคราะหกันที่เปนผูรูจักให และที่สําคัญคือใหอภัยกัน 
 2. ปยวาจา หมายถึง เจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน พูดแตคําที่เปนประโยชน คําสุภาพ เหมือนกับ
คนรักญาติมิตรพูดตอกัน ผูรูจักพูดใหถูกกาลเทศะ บุคคล ที่ประสานประโยชนใหกับผูอ่ืนไดดี 
 3. อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน เปนการชวยเหลือในกิจธุระขอผูอ่ืนที่ทํา
คนเดียวไมไหว เม่ือตนรูเห็นเขาก็ไมดูดายรีบเขาไปชวยเหลือ หรือมีจิตอาสาประโยชนดวย  
 4. สมานัตตตา หมายถึง ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว เปนผูรูจักการวางตัวไดถูกตองตอสถานที่ 
บุคคล และสังคมนั้น ๆ วางตัวไดเสมอตนเสมอปลาย และเสมอภาคยุติธรรมกับทุกคนไดดี   
 จากเหตุผลที่ไดกลาวมานั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวโดยใช
หลักสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
อันจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาความขัดแยงในครอบครัว  
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
                                                           

2 วรภาส ประสมสุข, รศ.นิพนธ กินาวงศ, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, ในวารสาร
ศึกษาศาสตร, ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550), หนา 65-66. 

3 คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม นักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพเลี่ยงเซียง, 2546), หนา 188-189. 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อตอบปญหาการวิจัยใหครอบคลุมทั้ง 3 วัตถุประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยมีแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการศึกษา
ดังตอไปนี้  
 1. ข้ันรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดเร่ิมดวยการศึกษาปรากฏการณทางสังคมของปญหาความขัดแยงในครอบครัวของ
สังคมไทยปจจุบันที่เกิดข้ึน โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต เอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวของ จากนั้นจัดเก็บขอมูล ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมและสาเหตุปญหาการแสดงความขัดแยงใน
ครอบครัวของสังคมไทยปจจุบัน ซ่ึงเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 และนําเสนอในบทที่ 2 
 2. ข้ันวิเคราะหขอมูล  
 หลังจากรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของทั้งปญหาความขัดแยงในครอบครัวและหลักพุทธธรรม อยาง
ครบถวน สมบูรณ เพียงพอ รอบดานแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแยกใหเห็นประเด็นปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัว และนําหลักสังคหวัตถุ 4 เขามาปรับประยุกตใชเพื่อแกสาเหตุของปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวเปนขอ ๆ ไป ดังนี้  
       1) ปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       2) สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว 
       3) หลักพุทธธรรม หลักธรรมสําหรับแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       4) การประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 สําหรับประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ของการวิจัย และ
นําเสนอในบทที่ 3 
 3. ข้ันนําเสนอขอมูล   
       3.1 นําปญหาความขัดแยงในครอบครัวของสังคมไทยปจจุบันมาวิเคราะหสรุปกับหลักพุทธ
ธรรม เพื่อเปนแนวทางแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว ในทางพระพุทธศาสนา อภิปรายผล และ
สังเคราะหนําเสนอวิธีการประยุกตใชหลักคําสอนพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา เร่ืองวิธีการแกปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม เพื่อตอบโจทยวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 นําเสนอในบทที่ 4 
       3.2 ตรวจสอบความถูกตอง สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ นําเสนอในบทที่ 5 โดยเขียน
รายงานการวิจัยนําเสนอเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบวา ความเปนมาในปญหาของความขัดแยงในครอบครัว มีเครือขายในปญหาที่เชื่อมโยง
ถึงกันไดระหวางของสมาชิกในครอบครัวเปนเบื้องตน โดยมีความขัดแยงในแงมุมตาง ๆ ที่ขยายปญหาความ
ขัดแยง ณ เบื้องตน ไปเปนปญหาถึงระดับสังคมประเทศชาติโดยรวมไดเขนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี 
วิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม จึงนําวิถีคิดหลักสังคหวัตถุ 4 มาทําการ

ประยุกตใช ซ่ึงเปนวิธีที่จะนํามาทําการจัดการความขัดแยงในสมาชิกครอบครัวในสังคมไทยในปจจุบันได  
ซ่ึงทําใหสามารถสรุปประเด็นคําตอบที่สอดรับดวยวิถีชีวิตในพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทได 
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ 
 1) เพื่ อ ศึกษาปญหาความขัดแย งในครอบครัว 2) เพื่ อ ศึกษาหลักพุทธธรรม ใน คัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท 3) เพื่อศึกษาวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัว และสามารถตอบโจทกปญหาที่ตองการทราบ 3 ประการนั้นไดดวย คือ 1) ปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวเปนอยางไร 2) หลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร 3) วิธีการประยุกตใช
หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวเปนอยางไร ดวยการตอบโจทกงานวิจัย  
โดยสรุปผลของสมาชิกในครอบครัวที่นํามาประปฏิบัติกันไดจริงเปนประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็น “วิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 มาเก้ือหนุนนําสงผลักดันเพื่อพัฒนาการในสมาชิก โดยจําแนกตาม
สถานภาพครอบครัวในวิกฤติปญหา อุปสรรค จึงเสนอแนะ และแนวทางในการปรับประยุกตใชในการนํามา
ปรับปรุงพฤติกรรมกับหลักวิกฤติในสมาชิกครอบครัวกับปจจุบันทางสังคมยุคโลกาภิวัตน และอนาคต อยาง
สันติภาพได โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการแกปญหาความขัดแยงในเชิงพุทธ ซ่ึงเปนพุทธสันติวิธีที่
นาํมาจัดการความขัดแยงในสมาชิกครอบครัวสังคมไทยปจจุบันไดอยางไรนั้น จึงทําใหสามารถสรุปประเด็น
คําตอบที่สอดรับกับวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ และสามารถตอบในปญหาที่ตองการทราบ 
3 ประการ ในประเด็นดังที่กลาวไวขางตน 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. ความเปนมาในประเด็นปญหาความขัดแยงในครอบครัวในยุคปจจุบัน  
 ความขัดแยง โดยมีความหมายวา ระหวางบุคคล หรือระหวางคนสองคน หรือมากไปกวานี้ที่มี
บุคคลอ่ืนเขามาเก่ียวของในการปฏิสัมพันธระหวางกัน คือ มีความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน โดยประมาณใน
สภาวะใดสภาวะหนึ่งซ่ึงเปนไปไดแหงเหตุ หรือความเชื่อที่ไมตรงกัน ซ่ึงสืบเนื่องมาจากรูปแบบลักษณะ
ระหวางบุคคลที่มีความสนใจตางกัน ดวยการติดตอสัมพันธที่เก่ียวพันธระหวางบุคคลในสถาบันครอบครัว  
ที่เกิดข้ึนจากคานิยมการดําเนินในวิถีชีวิต วิถีเชื่อ วิถีคิดในบุคคลวา 
แตละเพศ แตละวัย แตละชนชั้น ดวยปรากฏการณตาง ๆ ในสถาบันครอบครัวปจจุบัน หรือในประเทศชาติ
โดยรวมกับลักษณะความขัดแยงวา มีความสัมพันธทางทัศนะคติของมนุษยที่ มีกระบวนการความ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการสื่อสารของตนโดยสงผลใหกระทบทั้งดานบวก หรือดานลบในสมาชิก ที่กอใหเกิด
ความขัดแยงโดยมีตัวแปรใน 2 มิติหลักใหญ ๆ ดวยกัน คือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ในการ
ขับเคลื่อนนั้น ๆ ซ่ึงตัวแปรภายในนั้นมุงเนนสําคัญไปที่ (จิต) หรือพฤติกรรมอันเนื่องมาแตดั้งเดิมดวยความ
เปนสัญชาตญาณของมนุษย และตัวแปรภายนอก มุงเนนไปที่พฤติกรรมของมนุษยที่ไดแสดงออกมาดวย
คานิยม ที่มีจุดพัฒนาการแหงสาเหตุในองคประกอบในความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ซับซอนในสังคมปจจุบัน 
ที่มีความขัดแยงทั้งหมดตามมาได เปนตน 
 2. การแกปญหาความขัดแยงตามหลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 บรรดาหลักพุทธธรรมนั้นมีเยอะมากในคัมภีรพระพุทธศาสนา ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคไดทรงแสดงตรัสไว ในการดําเนินชีวิตระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความ
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อตอบปญหาการวิจัยใหครอบคลุมทั้ง 3 วัตถุประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยมีแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการศึกษา
ดังตอไปนี้  
 1. ข้ันรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดเร่ิมดวยการศึกษาปรากฏการณทางสังคมของปญหาความขัดแยงในครอบครัวของ
สังคมไทยปจจุบันที่เกิดข้ึน โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต เอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวของ จากนั้นจัดเก็บขอมูล ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมและสาเหตุปญหาการแสดงความขัดแยงใน
ครอบครัวของสังคมไทยปจจุบัน ซ่ึงเปนการตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 และนําเสนอในบทที่ 2 
 2. ข้ันวิเคราะหขอมูล  
 หลังจากรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของทั้งปญหาความขัดแยงในครอบครัวและหลักพุทธธรรม อยาง
ครบถวน สมบูรณ เพียงพอ รอบดานแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแยกใหเห็นประเด็นปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัว และนําหลักสังคหวัตถุ 4 เขามาปรับประยุกตใชเพื่อแกสาเหตุของปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวเปนขอ ๆ ไป ดังนี้  
       1) ปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       2) สาเหตุความขัดแยงในครอบครัว 
       3) หลักพุทธธรรม หลักธรรมสําหรับแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       4) การประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 สําหรับประยุกตใชแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
       ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ของการวิจัย และ
นําเสนอในบทที่ 3 
 3. ข้ันนําเสนอขอมูล   
       3.1 นําปญหาความขัดแยงในครอบครัวของสังคมไทยปจจุบันมาวิเคราะหสรุปกับหลักพุทธ
ธรรม เพื่อเปนแนวทางแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว ในทางพระพุทธศาสนา อภิปรายผล และ
สังเคราะหนําเสนอวิธีการประยุกตใชหลักคําสอนพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา เร่ืองวิธีการแกปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม เพื่อตอบโจทยวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 นําเสนอในบทที่ 4 
       3.2 ตรวจสอบความถูกตอง สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ นําเสนอในบทที่ 5 โดยเขียน
รายงานการวิจัยนําเสนอเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบวา ความเปนมาในปญหาของความขัดแยงในครอบครัว มีเครือขายในปญหาที่เชื่อมโยง
ถึงกันไดระหวางของสมาชิกในครอบครัวเปนเบื้องตน โดยมีความขัดแยงในแงมุมตาง ๆ ที่ขยายปญหาความ
ขัดแยง ณ เบื้องตน ไปเปนปญหาถึงระดับสังคมประเทศชาติโดยรวมไดเขนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี 
วิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม จึงนําวิถีคิดหลักสังคหวัตถุ 4 มาทําการ

ประยุกตใช ซ่ึงเปนวิธีที่จะนํามาทําการจัดการความขัดแยงในสมาชิกครอบครัวในสังคมไทยในปจจุบันได  
ซ่ึงทําใหสามารถสรุปประเด็นคําตอบที่สอดรับดวยวิถีชีวิตในพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทได 
ในการกําหนดวตัถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ 
 1) เพื่ อ ศึกษาปญหาความขัดแย งในครอบครัว 2) เพื่ อ ศึกษาหลักพุทธธรรม ใน คัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท 3) เพื่อศึกษาวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัว และสามารถตอบโจทกปญหาที่ตองการทราบ 3 ประการนั้นไดดวย คือ 1) ปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวเปนอยางไร 2) หลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร 3) วิธีการประยุกตใช
หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวเปนอยางไร ดวยการตอบโจทกงานวิจัย  
โดยสรุปผลของสมาชิกในครอบครัวที่นํามาประปฏิบัติกันไดจริงเปนประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็น “วิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําวิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 มาเก้ือหนุนนําสงผลักดันเพื่อพัฒนาการในสมาชิก โดยจําแนกตาม
สถานภาพครอบครัวในวิกฤติปญหา อุปสรรค จึงเสนอแนะ และแนวทางในการปรับประยุกตใชในการนํามา
ปรับปรุงพฤติกรรมกับหลักวิกฤติในสมาชิกครอบครัวกับปจจุบันทางสังคมยุคโลกาภิวัตน และอนาคต อยาง
สันติภาพได โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการแกปญหาความขัดแยงในเชิงพุทธ ซ่ึงเปนพุทธสันติวิธีที่
นาํมาจัดการความขัดแยงในสมาชิกครอบครัวสังคมไทยปจจุบันไดอยางไรนั้น จึงทําใหสามารถสรุปประเด็น
คําตอบที่สอดรับกับวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ และสามารถตอบในปญหาที่ตองการทราบ 
3 ประการ ในประเด็นดังที่กลาวไวขางตน 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. ความเปนมาในประเด็นปญหาความขัดแยงในครอบครัวในยุคปจจุบัน  
 ความขัดแยง โดยมีความหมายวา ระหวางบุคคล หรือระหวางคนสองคน หรือมากไปกวานี้ที่มี
บุคคลอ่ืนเขามาเก่ียวของในการปฏิสัมพันธระหวางกัน คือ มีความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน โดยประมาณใน
สภาวะใดสภาวะหนึ่งซ่ึงเปนไปไดแหงเหตุ หรือความเชื่อที่ไมตรงกัน ซ่ึงสืบเนื่องมาจากรูปแบบลักษณะ
ระหวางบุคคลที่มีความสนใจตางกัน ดวยการติดตอสัมพันธที่เก่ียวพันธระหวางบุคคลในสถาบันครอบครัว  
ที่เกิดข้ึนจากคานิยมการดําเนินในวิถีชีวิต วิถีเชื่อ วิถีคิดในบุคคลวา 
แตละเพศ แตละวัย แตละชนชั้น ดวยปรากฏการณตาง ๆ ในสถาบันครอบครัวปจจุบัน หรือในประเทศชาติ
โดยรวมกับลักษณะความขัดแยงวา มีความสัมพันธทางทัศนะคติของมนุษยที่ มีกระบวนการความ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการสื่อสารของตนโดยสงผลใหกระทบทั้งดานบวก หรือดานลบในสมาชิก ที่กอใหเกิด
ความขัดแยงโดยมีตัวแปรใน 2 มิติหลักใหญ ๆ ดวยกัน คือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ในการ
ขับเคลื่อนนั้น ๆ ซ่ึงตัวแปรภายในนั้นมุงเนนสําคัญไปที่ (จิต) หรือพฤติกรรมอันเนื่องมาแตดั้งเดิมดวยความ
เปนสัญชาตญาณของมนุษย และตัวแปรภายนอก มุงเนนไปที่พฤติกรรมของมนุษยที่ไดแสดงออกมาดวย
คานิยม ที่มีจุดพัฒนาการแหงสาเหตุในองคประกอบในความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ซับซอนในสังคมปจจุบัน 
ที่มีความขัดแยงทั้งหมดตามมาได เปนตน 
 2. การแกปญหาความขัดแยงตามหลักพุทธธรรม ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 บรรดาหลักพุทธธรรมนั้นมีเยอะมากในคัมภีรพระพุทธศาสนา ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคไดทรงแสดงตรัสไว ในการดําเนินชีวิตระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีความ
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ม่ันคง ดังนี้ 1) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมสําหรับผูครองเรือนใหมีความเจริญม่ันคง 2) พรหมวิหารธรรม คือ 
ธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชนพรหม ที่เปนแนวธรรมปฏิบัติของ
ผูปกครอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน 3) อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม แตเปนธรรมเพื่อ
ความเจริญความกาวหนาในชีวิต 4) ศีล 5 คือ ธรรมในการปฏิบัติที่ไมมีการลวงละเมิดขอหามดวยความตั้งใจ
เจตนา 5) ทิศทั้ง 6 คือ สมาชิกทุกคนมีความเก่ียวของสัมพันธกันในการดําเนินชีวิตในสังคม ที่มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติตอกันได 6) สังคหวัตถุธรรม คือ หลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน 
ผูกไมตรี เอ้ือเฟอ เก้ือกูล ที่เปนหลักการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน เพื่อปองกันความขัดแยง ความรุนแรง ใน
วัยเด็กและเยาวชน แมกระทั้งผูใหญในสมาชิกครอบครัว หรือในสังคมตาง ๆ ทุกชนชั้นวรรณะระหวางบิดา
มารดา-สามีภรรยา บิดามารดา-บุตรหลาน ในครอบครัว ดังที่กลาวมาตามหลักพุทธธรรมที่ใชไดในการปฏิบตัิ
ตนในทุกยุคทุกสมัยได เปนตน  
 ดังนั้น ในเร่ืองนี้ผูวิจัยจึงเนนเฉพาะหลักสังคหวัตถุธรรม ในการจัดการความขัดแยงในยุคสังคมสมัย
ปจจุบัน มีความหมายแนวคิด ทฤษฎี ปฏิบัติกันไดในสมาชิกครอบครัว โดยมี ในเบื้องตนที่เปนธรรมเคร่ือง
สงเคราะหเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจซ่ึงกันและกันไดในปจจุบันดวยรูปแบบหลัก สังคหวัตถุ 4 ที่มีดวยบิดามารดา-
สามีภรรยา หรือบิดามารดา-บุตรหลาน กับบริบทในการดําเนินชีวิตประจําวันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
โดยเก่ียวเนื่องกับตัวแปรอิสระในการพัฒนาการตามหลักพุทธธรรมในปจจุบนัไดวา มีความสําคัญกับสวนรวม 
โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีความเขาใจในการเชื่อมโยงถึงการพัฒนาการของบุคคล ระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวดวยหลัก สังคหวัตถุ 4 ที่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยางมีประสิทธิภาพจริง โดยมีการพัฒนาการให
มากข้ึนดวยการตระหนักพุทธธรรมในสมาชิกครอบครัวในสังคมปจจุบัน ไดแก  
 ระหวางสมาชิกสามารถใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาในบริบททัศนะความขัดแยงในครอบครัว
ในดานตาง ๆ ได โดยใหปนสิ่งของของตนแกคนอ่ืนดวยการพูดจาดี มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ที่ใหขอแนะนํา
ความรู ใหสงเคราะหกันดวยจิตอาสา และที่สําคัญคือใหอภัยระหวางกันได เปนตน  
 3. วิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว  
 รูปแบบวิธีการที่สําคัญในการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 นี้ มีข้ึนก็เพื่อใชในการปองกัน หรือ
สามารถแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวได และแกปญหาในการขาดหรือบกพรองระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวไดกับปญหาในปรากฏการณตาง ๆ โดยประมวลหลักพุทธธรรมแลวสรุปไดวา สมาชิกในครอบครัว
จะเปนแบบพื้นฐานในเบื้องตนที่เปนทุนทางสังคมมนุษยวา ผูนํา และผูตามสามารถใชหลักในการตรองตน 
ครองคน ครองกิจกรรมในบริบท บทบาทหนาที่ไดถูกตอง ในลักษณะเขาตั้งม่ันอยูในความดีใหเกิดข้ึนไดวา 
ตองรูหลักในวิธีการประยุกตใชหลักการที่รูจักสภาพของปญหาโนน นี่ นั่นวา ตองหาสาเหตุใหเจอ โดย
สมาชิกแตละคนในครอบครัวนี้ตองคอยพึ่งอาศัยความรอบรู ความเขาใจรูชัดดวยการฝกฝน ที่กระจางตาม
เหตุและผล ที่ตั้งม่ันเชี่ยวชาญกวางดวยปญญาวา   
 หาจุดของปญหาขอบกพรองตาง ๆ ที่แกไขใหถูกจุดสําคัญได โดยตองเขาใจตนระหวางสมาชิกวาสิ่ง
นั้นมี สิ่งนี้จึงมี และสิ่งนั้นไมมี สิ่งนี้จึงไมมี โดยเปนประเด็นที่สมาชิกในครอบครัวตองมีวิธีการปฏิบัติเพื่อ
กําจัดแหงมูลเหตุปจจัยของปญหาวา ทุกคนตองเขาถึงจุดหมายในปรากฏการณกับปจจุบันไดวา สามารถมอง
ลึก นึกไกล มีดวงจิตในใจที่กวางขวาง โดยมีกระบวนการคิดอยางถูกวิธี ในวิถีชีวิต วิถีเชื่ออยางถูกทางวาเม่ือ

มีเหตุ ผลก็ตองตามมา การบูรณาการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 จึงเปนปจจัยสําคัญในสมาชิกครอบครัว
ดวยการใสใจกันใหเขาถึงความจริง ที่สอดคลองเขากับแนวสัจจะวา ทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะบริบทโนน นี่ 
นั่นในครอบครัวได คือ สมาชิกสามารถสรางสัมพันธภาพใหดีไดโดยไมจํากัด อายุ เพศ วัย ซ่ึงมีในเบื้องตน
ตถาคตทานไดกลาวไววา 
 เกิดเปนมนุษยไดตองรูจักสงเคราะหระหวางกันตามสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงมีตัวแปรชี้วัดไดโดยไมจํากัด
กาลตามเหตุปจจัยในวิถีชีวิต ที่ใหสัมพันธกันในสมัยโลกาภิวัตนไดที่พึงเห็นไดดวยตนเองในการประยุกตใช
โดยรูไดทันที่วา สภาวะการเปลี่ยนแปลงของมนุษยตองเขาใจในการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวในระบบข้ันตอนในกระบวนการสราง ความสัมพันธภาพอันดีในทัศนะบริบทตาง ๆ ที่ละเอียดออน
วาพุทธธรรม สังคหวัตถุ 4 สามารถยึดเหนี่ยวน้ําใจสมาชิกในครอบครัวยุคปจจุบันได  
 
วิเคราะหผลการวิจัย 
 องคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการในการประยุกต “วิธีการแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวตามหลักพุทธธรรม” ในกระบวนการบริบทตาง ๆ โดยมีสมาชิกสถาบันหลักเบื้องตนนั้นวามีอยูจริง
ทั้งในอดีตถึงปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประเด็นที่ควรคาตอการนํามาปฏิบัติจริงตามหลักพุทธ
ธรรม ซ่ึงควรอยางยิ่งแกการนํามาประพฤติเพื่อใหเกิดผลเชิงประจักษตอการพัฒนาในการประยุกตใชใน
สมาชิกครอบครัวอยางละเอียดออน ตอทัศนะในการปฏิบัติกับบทบาท หนาที่ในบริบทสมัยโลกาภิวัฒน 
ตาง ๆ มี 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. สมาชิกทุกคนพึงควรรักษาพุทธธรรมใหเปนโดยปรกติอยางธรรมชาติไดวา ตองรวมมือกันชวย
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูชีวิตมนุษยในสังคม และสิ่งแวดลอมได โดยการพัฒนาบูรณาการประยุกตการ
สงเสริมใหคนดีมีบทบาทในการประพฤติในวิถีคิด วิถีเชื่อ วิถีชีวิตตอการปฏิบัติวามีความยุติธรรม ในการนํา
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถถุ 4 ไปใชใหเกิดประโยชนทั้งโดยตรง และโดยออมเพื่อสนับสนุนสงเสริมในทุก
วิถีทางที่จะชวยกันพัฒนาปรับเปลีย่นพฤติกรรม และความสัมพันธในสมาชิกครอบครัวใหดีข้ึนได เพื่อปองกัน 
หรือบรรเทา และสามารถแกปญหาความขัดแยงในการดําเนินชีวิตประจําวันได ดวยการรักษาการสราง
ระบบระเบียบทางจริยธรรม คุณธรรมที่ถองแทในการฝกฝนอบรมสมาชิกทุกคน  
 2. สมาชิกในครอบครัวกับสังคมไทย ยังตองใหความสําคัญในการบมเพาะในคุณลักษณะนิสัยที่ดี
ใหกับเด็กระหวางพอแม-ลูกหลาน ในการปฏิบัติตนไดวา ตองมีจุดเนนใหสมาชิกมีการพัฒนาเปนคนดี 
มีความรู อยูดีมีสุข ในทางพุทธธรรมจริยธรรมที่เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐควร
สนับสนุนการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตยตอตนและผูอ่ืน 
โดยใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกผูอ่ืนทั้งโดยตรง หรือโดยออม และในขณะหนึ่งตองรูจักความกตัญูรูคุณใน
บุคคลระหวางสมาชิกโนน นี่ นั่นตอผูกระทําอุปการะกอนในวิถีชีวิตประจําวัน  
 3. การประพฤติปฏิบัติจะเปนรูปธรรมไดนั้น คือ ทุกคนตองเขาใจหลักธรรมในการดําเนินชีวิตที่ให
สอดคลองวาเปนเคร่ืองมือในการนํามาพัฒนาสมาชิกได โดยผูนําตองใหความสําคัญในการฝกฝนใหเกิด
ความรูความเขาใจในเหตุปจจัยในบริบทตาง ๆ ซ่ึงจะแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ ไดในสมาชิกครอบครัว 
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ม่ันคง ดังนี้ 1) ฆราวาสธรรม คือ ธรรมสําหรับผูครองเรือนใหมีความเจริญม่ันคง 2) พรหมวิหารธรรม คือ 
ธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชนพรหม ที่เปนแนวธรรมปฏิบัติของ
ผูปกครอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน 3) อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม แตเปนธรรมเพื่อ
ความเจริญความกาวหนาในชีวิต 4) ศีล 5 คือ ธรรมในการปฏิบัติที่ไมมีการลวงละเมิดขอหามดวยความตั้งใจ
เจตนา 5) ทิศทั้ง 6 คือ สมาชิกทุกคนมีความเก่ียวของสัมพันธกันในการดําเนินชีวิตในสังคม ที่มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติตอกันได 6) สังคหวัตถุธรรม คือ หลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน 
ผูกไมตรี เอ้ือเฟอ เก้ือกูล ที่เปนหลักการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน เพื่อปองกันความขัดแยง ความรุนแรง ใน
วัยเด็กและเยาวชน แมกระทั้งผูใหญในสมาชิกครอบครัว หรือในสังคมตาง ๆ ทุกชนชั้นวรรณะระหวางบิดา
มารดา-สามีภรรยา บิดามารดา-บุตรหลาน ในครอบครัว ดังที่กลาวมาตามหลักพุทธธรรมที่ใชไดในการปฏิบตัิ
ตนในทุกยุคทุกสมัยได เปนตน  
 ดังนั้น ในเร่ืองนี้ผูวิจัยจึงเนนเฉพาะหลักสังคหวัตถุธรรม ในการจัดการความขัดแยงในยุคสังคมสมัย
ปจจุบัน มีความหมายแนวคิด ทฤษฎี ปฏิบัติกันไดในสมาชิกครอบครัว โดยมี ในเบื้องตนที่เปนธรรมเคร่ือง
สงเคราะหเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจซ่ึงกันและกันไดในปจจุบันดวยรูปแบบหลัก สังคหวัตถุ 4 ที่มีดวยบิดามารดา-
สามีภรรยา หรือบิดามารดา-บุตรหลาน กับบริบทในการดําเนินชีวิตประจําวันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
โดยเก่ียวเนื่องกับตัวแปรอิสระในการพัฒนาการตามหลักพุทธธรรมในปจจุบนัไดวา มีความสําคัญกับสวนรวม 
โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีความเขาใจในการเชื่อมโยงถึงการพัฒนาการของบุคคล ระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวดวยหลัก สังคหวัตถุ 4 ที่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยางมีประสิทธิภาพจริง โดยมีการพัฒนาการให
มากข้ึนดวยการตระหนักพุทธธรรมในสมาชิกครอบครัวในสังคมปจจุบัน ไดแก  
 ระหวางสมาชิกสามารถใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแกปญหาในบริบททัศนะความขัดแยงในครอบครัว
ในดานตาง ๆ ได โดยใหปนสิ่งของของตนแกคนอ่ืนดวยการพูดจาดี มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ที่ใหขอแนะนํา
ความรู ใหสงเคราะหกันดวยจิตอาสา และที่สําคัญคือใหอภัยระหวางกันได เปนตน  
 3. วิธีการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแกปญหาความขัดแยงในครอบครัว  
 รูปแบบวิธีการที่สําคัญในการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 นี้ มีข้ึนก็เพื่อใชในการปองกัน หรือ
สามารถแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวได และแกปญหาในการขาดหรือบกพรองระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวไดกับปญหาในปรากฏการณตาง ๆ โดยประมวลหลักพุทธธรรมแลวสรุปไดวา สมาชิกในครอบครัว
จะเปนแบบพื้นฐานในเบื้องตนที่เปนทุนทางสังคมมนุษยวา ผูนํา และผูตามสามารถใชหลักในการตรองตน 
ครองคน ครองกิจกรรมในบริบท บทบาทหนาที่ไดถูกตอง ในลักษณะเขาตั้งม่ันอยูในความดีใหเกิดข้ึนไดวา 
ตองรูหลักในวิธีการประยุกตใชหลักการที่รูจักสภาพของปญหาโนน นี่ นั่นวา ตองหาสาเหตุใหเจอ โดย
สมาชิกแตละคนในครอบครัวนี้ตองคอยพึ่งอาศัยความรอบรู ความเขาใจรูชัดดวยการฝกฝน ที่กระจางตาม
เหตุและผล ที่ตั้งม่ันเชี่ยวชาญกวางดวยปญญาวา   
 หาจุดของปญหาขอบกพรองตาง ๆ ที่แกไขใหถูกจุดสําคัญได โดยตองเขาใจตนระหวางสมาชิกวาสิ่ง
นั้นมี สิ่งนี้จึงมี และสิ่งนั้นไมมี สิ่งนี้จึงไมมี โดยเปนประเด็นที่สมาชิกในครอบครัวตองมีวิธีการปฏิบัติเพื่อ
กําจัดแหงมูลเหตุปจจัยของปญหาวา ทุกคนตองเขาถึงจุดหมายในปรากฏการณกับปจจุบันไดวา สามารถมอง
ลึก นึกไกล มีดวงจิตในใจที่กวางขวาง โดยมีกระบวนการคิดอยางถูกวิธี ในวิถีชีวิต วิถีเชื่ออยางถูกทางวาเม่ือ

มีเหตุ ผลก็ตองตามมา การบูรณาการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ 4 จึงเปนปจจัยสําคัญในสมาชิกครอบครัว
ดวยการใสใจกันใหเขาถึงความจริง ที่สอดคลองเขากับแนวสัจจะวา ทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะบริบทโนน นี่ 
นั่นในครอบครัวได คือ สมาชิกสามารถสรางสัมพันธภาพใหดีไดโดยไมจํากัด อายุ เพศ วัย ซ่ึงมีในเบื้องตน
ตถาคตทานไดกลาวไววา 
 เกิดเปนมนุษยไดตองรูจักสงเคราะหระหวางกันตามสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงมีตัวแปรชี้วัดไดโดยไมจํากัด
กาลตามเหตุปจจัยในวิถีชีวิต ที่ใหสัมพันธกันในสมัยโลกาภิวัตนไดที่พึงเห็นไดดวยตนเองในการประยุกตใช
โดยรูไดทันที่วา สภาวะการเปลี่ยนแปลงของมนุษยตองเขาใจในการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกใน
ครอบครัวในระบบข้ันตอนในกระบวนการสราง ความสัมพันธภาพอันดีในทัศนะบริบทตาง ๆ ที่ละเอียดออน
วาพุทธธรรม สังคหวัตถุ 4 สามารถยึดเหนี่ยวน้ําใจสมาชิกในครอบครัวยุคปจจุบันได  
 
วิเคราะหผลการวิจัย 
 องคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการในการประยุกต “วิธีการแกปญหาความขัดแยงใน
ครอบครัวตามหลักพุทธธรรม” ในกระบวนการบริบทตาง ๆ โดยมีสมาชิกสถาบันหลักเบื้องตนนั้นวามีอยูจริง
ทั้งในอดีตถึงปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประเด็นที่ควรคาตอการนํามาปฏิบัติจริงตามหลักพุทธ
ธรรม ซ่ึงควรอยางยิ่งแกการนํามาประพฤติเพื่อใหเกิดผลเชิงประจักษตอการพัฒนาในการประยุกตใชใน
สมาชิกครอบครัวอยางละเอียดออน ตอทัศนะในการปฏิบัติกับบทบาท หนาที่ในบริบทสมัยโลกาภิวัฒน 
ตาง ๆ มี 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. สมาชิกทุกคนพึงควรรักษาพุทธธรรมใหเปนโดยปรกติอยางธรรมชาติไดวา ตองรวมมือกันชวย
สงเสริมพัฒนาการเรียนรูชีวิตมนุษยในสังคม และสิ่งแวดลอมได โดยการพัฒนาบูรณาการประยุกตการ
สงเสริมใหคนดีมีบทบาทในการประพฤติในวิถีคิด วิถีเชื่อ วิถีชีวิตตอการปฏิบัติวามีความยุติธรรม ในการนํา
หลักพุทธธรรมสังคหวัตถถุ 4 ไปใชใหเกิดประโยชนทั้งโดยตรง และโดยออมเพื่อสนับสนุนสงเสริมในทุก
วิถีทางที่จะชวยกันพัฒนาปรับเปลีย่นพฤติกรรม และความสัมพันธในสมาชิกครอบครัวใหดีข้ึนได เพื่อปองกัน 
หรือบรรเทา และสามารถแกปญหาความขัดแยงในการดําเนินชีวิตประจําวันได ดวยการรักษาการสราง
ระบบระเบียบทางจริยธรรม คุณธรรมที่ถองแทในการฝกฝนอบรมสมาชิกทุกคน  
 2. สมาชิกในครอบครัวกับสังคมไทย ยังตองใหความสําคัญในการบมเพาะในคุณลักษณะนิสัยที่ดี
ใหกับเด็กระหวางพอแม-ลูกหลาน ในการปฏิบัติตนไดวา ตองมีจุดเนนใหสมาชิกมีการพัฒนาเปนคนดี 
มีความรู อยูดีมีสุข ในทางพุทธธรรมจริยธรรมที่เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐควร
สนับสนุนการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตยตอตนและผูอ่ืน 
โดยใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกผูอ่ืนทั้งโดยตรง หรือโดยออม และในขณะหนึ่งตองรูจักความกตัญูรูคุณใน
บุคคลระหวางสมาชิกโนน นี่ นั่นตอผูกระทําอุปการะกอนในวิถีชีวิตประจําวัน  
 3. การประพฤติปฏิบัติจะเปนรูปธรรมไดนั้น คือ ทุกคนตองเขาใจหลักธรรมในการดําเนินชีวิตที่ให
สอดคลองวาเปนเคร่ืองมือในการนํามาพัฒนาสมาชิกได โดยผูนําตองใหความสําคัญในการฝกฝนใหเกิด
ความรูความเขาใจในเหตุปจจัยในบริบทตาง ๆ ซ่ึงจะแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ ไดในสมาชิกครอบครัว 
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คือ สมาชิกในครอบครัวตองสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนมีการเรียนรูในพฤติกรรมการเขาถึงหลักพุทธธรรม
สังคหวัตถุ 4 ในการดําเนินชีวิตระหวางครอบครัว หรือระหวางสังคมในปจจุบันได ถึงแมวาสภาพสมัยใน
ปจจุบันเปนแบบโลกภิวัฒน ซ่ึงมีในประเด็นที่สําคัญตอสมาชิกครอบครัวทุกคนวา จะตองชวยเหลื่อ
สงเคราะหกันในความสามัคคีใหมีผลสัมฤทธิ์ได ดวยการประพฤติชอบดวย กาย วาจา ทั้งจิตใจดวยความรู
ความเขาใจที่เร่ิมจากสมาชิกภายในครอบครัวกันทุกคนในยุคปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 การศึกษาผลงานวิจัยเลมนี้ สะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของความขัดแยงไดในหลาย ๆ แงมุมมองดังนั้น 
จึงเสนอถึงกระบวนการคิด และวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีในการปฏิบัติตนที่มีข้ึนในประเด็นปญหาความ
ขัดแยงในแตละระดับ รวมถึงบริบทของการประยุกตใชพุทธธรรมแนวคิดเพื่อการจัดการตอไป ดังที่ไดวิจัยไว
ก็ คือ วิธีการแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักพุทธธรรม โดยเปนประโยชนใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดเขาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน และสมาชิกทุกคนสามารถนําไป
ประยุกตใชแกไขในปญหาชีวิตประจําวันได ซ่ึงมีผลกอใหเกิดประโยชนตอไปในการปฏิบัติโดยรวมทั้งสมาขิก
ในครอบครัว และสามารถตอยอดถึงสังคมโลกปจจุบันไดเชนกัน  
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ศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
A Study on Applying of Buddha’s Conduct (Buddhakij) in Developing 

the Quality of Life of the Thai Monks  
 

พระครูโสภณจิตตาภิรม 
พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร 
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก 

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเร่ืองนี้เปนการศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย
ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชพุทธกิจใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎกและ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผลการวิจัยพบวา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจมาตลอดระยะเวลา 45 พรรษา
เปนกิจของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ที่จะตองปฏิบัติและปฏิบัติสืบตอกันมาทุกพระองค ในพระไตรปฎก
ไดกลาวถึง หลักพุทธกิจ เรียกวา หลักการปฏิบัติของพระพุทธเจา คือ (1) พุทธกิจเวลาเชา เสด็จออก
บิณฑบาต (2) พุทธกิจเวลาเย็น ทรงแสดงธรรม (3) พุทธกิจเวลาคํ่า ประทานโอวาทแดเหลาภิกษุ (4) พุทธ
กิจเวลาเที่ยงคืน ทรงตอบปญหาเทวดา (5) พุทธกิจเวลาจวนสวาง ทรงตรวจดูบุคคลที่จะบรรลุธรรมดวยขาย
พระญาณ เม่ือบุคคลหม่ันปฏิบัติในหลักพุทธกิจ ตามแนวทางของพระพุทธเจาแลว ยอมเปนเหตุใหไดรับ
ประโยชนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 ในปจจุบันนี้ พระสงฆกําลังประสบปญหาไมปฏิบัติตามหนาที่ เชน ไมออกบิณฑบาต ไมสนใจศึกษา
เลาเรียน ไมทําหนาที่ตามสถานะของตนที่เปนอยู และละเลยตอกิจที่พึงกระทํา จึงกลายเปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาในสังคมพระสงฆไทยปจจุบันซ่ึงนับวันจะไมสนใจตอหลักคําสอนทางศาสนาและไมปฏิบัติตาม 
คุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาฝกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวคือ
ตนตองลงมือปฏิบัติเอง โดยปฏิบัติตนใหดีทั้งภายนอกภายใน โดยใชหลักของภาวนา และยึดหลักของ  
(1) ทาน การให (2) ศีล การรักษากาย วา จา (3) จิต การฝกฝนทั้งในดานคุณภาพจิตและสมรรถภาพจิต  
(4) ปญญา การพัฒนาตนใหมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญญา โดยหม่ันแสวงหาความรูตลอดทั้งกัลยาณมิตร
เปนแบบอยางที่ดีงามในการดําเนินชีวิต 
 การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย โดยการนําไปประพฤติปฏิบัติ
ใหเห็นผลอยางจริงจังยอมชวยใหพระสงฆมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพดี สุขภาพดี มีคุณงามความดี ทําใหชีวิตมี
คุณคามีประโยชนทั้งดานศาสนาและสังคมรอบขาง พระสงฆไดทําหนาที่ครบบริบูรณตามแนวทางของ

พระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาทุกๆ พระองค เปนหนาที่พระสงฆจะตองสืบตออายุพระพุทธศาสนาตราบนาน
เทานาน 

คําสําคัญ : พุทธกิจ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, พระสงฆไทย 
 
Abstract 
 This research is to study an applying of Buddha conduct in developing the quality 
of life of the Thai monk. The objectives of research consist of 3 parts; ( 1) to study of 
Buddha conduct in Theravada Buddhism, (2) to study relation between Buddha conduct 
and development of quality life and (3) to study practical method of Buddha conduct for 
developing of quality of life of Thai monk. The quality research is used and the documents 
were referenced from the Canon and commentaries.  

The research found that; 
 The Buddha practices the Buddha conduct for 45 years. It is said that this conduct 
is the Buddha’s tradition. All the Buddha has to practice and follow this tradition. The 
Canon mentions that the Buddha conduct was called the practical method of the Buddha, 
namely; ( 1) morning period; alms correcting, ( 2) evening period; Dhamma preaching,  
(3) night period; delivering Dhamma for disciples, (4) midnight period; discussing with gods 
and ( 5) dawn period; investigating the attainable person. Whoever follows the Buddha 
conduct can attain the benefit both this life and next life. 
 Now, many monks did not follow their duty such as without alms correcting, 
without study, without practicing their duty and neglecting duties. Those problems cause 
Thai monks decaying and make them neglecting the Buddha’s teaching. The quality of life 
according to the guidelines of Buddhism, the development of self-evident practice 
according to the principles of Theravada Buddhism are that the person must behave 
himself by performing himself both externally, using the principle of Bhavana and adhering 
to the principles of (1) Dana; giving (2) Sila; maintaining physical and verbal (3) Citta; mental 
Practice both in mental quality and mental performance and (4) Panna; developing 
intelligence and wisdom. Therefore, one should search the knowledge and good friend of 
life. Application of Buddhist principles in improving the quality of life of Thai monks by 
applying to serious behavior will help the monks to have good quality, good performance, 
and good health. The goodness is making life valuable, useful in religion and society 
around. The monks have fulfilled all the duties of the Lord Buddha that has been 
practiced. It is responsible for the monks having to investigate and renew the Buddhism as 
long as possible. 
Keywords: Buddha’s Conduct, Development of Living Quality, Thai Monks 
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ศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
A Study on Applying of Buddha’s Conduct (Buddhakij) in Developing 

the Quality of Life of the Thai Monks  
 

พระครูโสภณจิตตาภิรม 
พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร 
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก 

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเร่ืองนี้เปนการศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย
ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชพุทธกิจใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎกและ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผลการวิจัยพบวา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจมาตลอดระยะเวลา 45 พรรษา
เปนกิจของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ที่จะตองปฏิบัติและปฏิบัติสืบตอกันมาทุกพระองค ในพระไตรปฎก
ไดกลาวถึง หลักพุทธกิจ เรียกวา หลักการปฏิบัติของพระพุทธเจา คือ (1) พุทธกิจเวลาเชา เสด็จออก
บิณฑบาต (2) พุทธกิจเวลาเย็น ทรงแสดงธรรม (3) พุทธกิจเวลาคํ่า ประทานโอวาทแดเหลาภิกษุ (4) พุทธ
กิจเวลาเที่ยงคืน ทรงตอบปญหาเทวดา (5) พุทธกิจเวลาจวนสวาง ทรงตรวจดูบุคคลที่จะบรรลุธรรมดวยขาย
พระญาณ เม่ือบุคคลหม่ันปฏิบัติในหลักพุทธกิจ ตามแนวทางของพระพุทธเจาแลว ยอมเปนเหตุใหไดรับ
ประโยชนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 ในปจจุบันนี้ พระสงฆกําลังประสบปญหาไมปฏิบัติตามหนาที่ เชน ไมออกบิณฑบาต ไมสนใจศึกษา
เลาเรียน ไมทําหนาที่ตามสถานะของตนที่เปนอยู และละเลยตอกิจที่พึงกระทํา จึงกลายเปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาในสังคมพระสงฆไทยปจจุบันซ่ึงนับวันจะไมสนใจตอหลักคําสอนทางศาสนาและไมปฏิบัติตาม 
คุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาฝกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวคือ
ตนตองลงมือปฏิบัติเอง โดยปฏิบัติตนใหดีทั้งภายนอกภายใน โดยใชหลักของภาวนา และยึดหลักของ  
(1) ทาน การให (2) ศีล การรักษากาย วา จา (3) จิต การฝกฝนทั้งในดานคุณภาพจิตและสมรรถภาพจิต  
(4) ปญญา การพัฒนาตนใหมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญญา โดยหม่ันแสวงหาความรูตลอดทั้งกัลยาณมิตร
เปนแบบอยางที่ดีงามในการดําเนินชีวิต 
 การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย โดยการนําไปประพฤติปฏิบัติ
ใหเห็นผลอยางจริงจังยอมชวยใหพระสงฆมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพดี สุขภาพดี มีคุณงามความดี ทําใหชีวิตมี
คุณคามีประโยชนทั้งดานศาสนาและสังคมรอบขาง พระสงฆไดทําหนาที่ครบบริบูรณตามแนวทางของ

พระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาทุกๆ พระองค เปนหนาที่พระสงฆจะตองสืบตออายุพระพุทธศาสนาตราบนาน
เทานาน 

คําสําคัญ : พุทธกิจ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, พระสงฆไทย 
 
Abstract 
 This research is to study an applying of Buddha conduct in developing the quality 
of life of the Thai monk. The objectives of research consist of 3 parts; ( 1) to study of 
Buddha conduct in Theravada Buddhism, (2) to study relation between Buddha conduct 
and development of quality life and (3) to study practical method of Buddha conduct for 
developing of quality of life of Thai monk. The quality research is used and the documents 
were referenced from the Canon and commentaries.  

The research found that; 
 The Buddha practices the Buddha conduct for 45 years. It is said that this conduct 
is the Buddha’s tradition. All the Buddha has to practice and follow this tradition. The 
Canon mentions that the Buddha conduct was called the practical method of the Buddha, 
namely; ( 1) morning period; alms correcting, ( 2) evening period; Dhamma preaching,  
(3) night period; delivering Dhamma for disciples, (4) midnight period; discussing with gods 
and ( 5) dawn period; investigating the attainable person. Whoever follows the Buddha 
conduct can attain the benefit both this life and next life. 
 Now, many monks did not follow their duty such as without alms correcting, 
without study, without practicing their duty and neglecting duties. Those problems cause 
Thai monks decaying and make them neglecting the Buddha’s teaching. The quality of life 
according to the guidelines of Buddhism, the development of self-evident practice 
according to the principles of Theravada Buddhism are that the person must behave 
himself by performing himself both externally, using the principle of Bhavana and adhering 
to the principles of (1) Dana; giving (2) Sila; maintaining physical and verbal (3) Citta; mental 
Practice both in mental quality and mental performance and (4) Panna; developing 
intelligence and wisdom. Therefore, one should search the knowledge and good friend of 
life. Application of Buddhist principles in improving the quality of life of Thai monks by 
applying to serious behavior will help the monks to have good quality, good performance, 
and good health. The goodness is making life valuable, useful in religion and society 
around. The monks have fulfilled all the duties of the Lord Buddha that has been 
practiced. It is responsible for the monks having to investigate and renew the Buddhism as 
long as possible. 
Keywords: Buddha’s Conduct, Development of Living Quality, Thai Monks 
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บทนํา 
 พระพุทธศาสนาดํารงคงอยูมานานจนถึงยุคปจจุบันก็ดวยอาศัยภิกษุเหลาสาวกของพระพุทธเจาได
ออกบวชสืบทอดพระศาสนา  ดวยการประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนให
แพรหลาย  ตามแนวทางคําสั่งสอนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยไมละเลยตอขอวัตรปฏิบัติอันเปน
กิจวัตรที่ควรทําเพื่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่คอยใหการอุปถัมภบํารุงดวยปจจัยสี่สืบตอกัน
มาสองพันกวาป ในสมัยพุทธกาลตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธจริยาวัตรดวยการเสด็จไป
แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวจนไดดวงตาเห็นธรรม หรือไดบรรลุธรรมสามารถนําพาตนใหพนทุกขพนภัย
ในวัฏฏสงสาร  สวนธรรมที่พระองคทรงแสดงนั้นก็เพื่อซักฟอกขัดเกลาจิตใจของหมูชนเหลานั้นใหบริสุทธิ์ผุด
ผองข้ึนไปตามลําดับ จากธรรมข้ันต่ําไปสูชั้นสูงจนในที่สุดมีบุคคลไดดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมตาม
พระองคเปนจํานวนมาก 
 การประพฤติพุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจา ในฐานะที่พระองคทรงเปนศาสดาเอกพระองคหนึ่งใน
โลกนั้น ตามหนาที่ของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่ผานมาจนถึงองคปจจุบัน ตางก็ไดทําหนาที่ตามพุทธ
จริยาวัตรของแตละพระองคอยางสมบูรณครบถวน เพื่อไดโปรดเวไนยสัตว ซ่ึงเรียกวา “พุทธจริยา 3 เปน
การประพฤติตามพุทธจริยา โดยสรุปมี 3 ประการคือ (1) พระจริยาที่ เปนประโยชนแกชาวโลก 
(โลกัตถจริยา) เชน การเสด็จจาริกไปประกาศธรรมในที่ตางๆ ทรงชี้ทางบรรเทาทุกข ชี้สุขเกษมศานต ชี้ทาง
พระนฤพาน ใหพนโศกวิโยคภัย  (2) พระจริยาที่เปนประโยชนแกพระประยูรญาติ (ญาตัตถจริยา) คือ  
การอนุเคราะหพระประยูรญาติโดยเสด็จไปโปรดแนะนําใหเห็นทางสวางไดออกบวชและไดบรรลุธรรม   
(3) พระจริยาที่เปนประโยชนในฐานะที่เปนพระพุทธเจา (พุทธัตถจริยา) เชน ทรงบําเพ็ญพุทธกิจประจําวัน 
ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อเปนหลักปกครองสงฆ” 
 พุทธจริยามีความสําคัญเปนพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจา แบงออกเปน 5 ประการ”1 คือ  
(1) ปุเรภัตตกิจ ไดแก เวลาเชา พระพุทธเจาเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน บางคร้ังเสด็จ
พระองคเดียว บางคร้ังแวดลอมไปแลวดวยภิกษุสงฆ การเสด็จออกบิณฑบาตนี้เปนโอกาสที่จะไดพบปะกับ
ประชาชนชั้นตางๆ และทรงแสดงธรรมโปรดดวย (2) ปจฉาภัตตกิจ ไดแก หลังจากทําภัตตกิจเสร็จแลว
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตที่เดินทางมาเพื่อทูลถามปญหาและฟง
ธรรม (3) ปุริมยามกิจ ไดแก กิจในปฐมยาม คือยามที่แหงราตรีพระพุทธเจาทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย 
กลาวคือ ทรงแสดงธรรมแกภิกษุสงฆและทรงแนะนํา หรือทรงแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
(4) มัชฌิมยามกิจ ไดแก กิจที่ทรงทําในยามอันมีในทามกลาง คือเม่ือสิ้นสุดกิจในปฐมยาม ภิกษุทั้งหลาย
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวหลีกไป เหลาเทวดาในหม่ืนโลกธาตุเม่ือไดโอกาสตางก็พากันเขาเฝาทูลถาม
ปญหาตามที่ตนเตรียมมา พระผูมีพระภาคทรงตอบปญหาแกเทวดาเหลานั้นใหมัชฌิมยามผานไป (5) ปจฉิม
ยามกิจ ไดแก พุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญในยามสุดทาย ทรงแบงกิจในปจฉิมยามเปน 3 สวนคือ สวนที่ ทรงยับยั้ง

                                                           
 1 องฺ เอกก. อ. (ไทย) 32/61/113. 

อยูดวยเสด็จจงกรม สวนที่ ทรงสําเร็จสีหไสยาสน โดยพระปรัศเบื้องขวา สวนที่ 3 ทรงตรวจดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุ เพื่อพิจารณาวาควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม”2  
 จากขอความที่กลาวมาจะเห็นไดวาพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ทรงดําเนินชีวิตดวยการ ประพฤติ
พุทธกิจทั้ง 5 ประการ จึงถือไดวาพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจที่เปนประโยชนอันยิ่งใหญโดยไมนึกถึง
ความยอทอพระทัยในการที่จะเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวเหลานั้น ดวยการเสด็จไปแสดงธรรม พรอมทั้งรับ
อาหารบิณฑบาตที่มีผูเลื่อมใสศรัทธาไดนิมนตไปฉัน การบําเพ็ญประโยชนแกโลกในที่นี้นั้นหมายถึง พุทธกิจ 
การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทยนั้นจึงเปนแนวทางที่จะทําใหพระสงฆไทย
พัฒนาไปในทางที่ดีงาม นําพาตนใหกระทําคุณประโยชนเพื่อจะไดพบกับความสุขสงบรมเย็นตลอดถึงการพน
ทุกข และสามารถชวยเหลือสังคมใหอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนากัน 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เหมาะสมแกจริตนิสัยของบุคคลในการฝกฝนพัฒนาตนเองหลาย
ระดับคือตั้งแตในระดับศีลธรรมกุศลกรรมบถและระดับสัจธรรมชั้นสูงอันหมายถึงมรรคมีองค 8 ในอริยสัจ 4 
ประการ”3  ดังนั้นในการแสดงธรรมโปรดสามัญชนโดยทั่วไปที่มีวิสัยบรรลุธรรมไดของพระพุทธเจาพระพุทธ
องคจะทรงแสดงธรรมหมวดอนุปุพพิกถา”4  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูฟงกอนเสมอ โดยจะเร่ิม
จากธรรมข้ันพื้นฐานไปหาสูงสุดตามลําดับโดยทรงหวังใหเกิดประโยชนแกบุคคลประเภทที่ 3 แลที่ 2 ไดบาง
โดยใชหลักธรรมที่คอยๆ ขัดเกลาจิตใจไปตามลําดับข้ันธรรมที่ทรงแสดงไปตามลําดับนี้เรียกวาอนุปุพพิกถา 
ซ่ึงธรรมะที่พระพุทธเจาทรงแสดงเปนคร้ังแรกคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตรหรือปฐมเทศนา ตอจากนั้นพระพุทธ
พระพุทธองคทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจึงทําใหพระปญจวัคคียทั้ ง 5 ไดบรรลุพระอรหัตตผล”5 
อนุปุพพิกถานับวาเปนธรรมหมวดแรกที่ทรงนํามาแสดงแกชาวบานทั่วไปที่มิใชนักบวช หลังจากนั้นจึงทรง
แสดงสามุกกังสิกเทศนา”6 หรืออริยสัจ 4 ซ่ึงเปนธรรมะข้ันสูงตอไปธรรมะทั้ง 9 ขอนี้เรียกวา พหุลานุศาสนี 
คือพระธรรมที่พระองคแสดงมากที่สุด”7  
 การประพฤติตามหลักพุทธกิจสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
เพื่อใหเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสเคารพศรัทธา การ
ดําเนินชีวิตอยูในสมณะเพศจะมีความสุขสงบรมเย็นไปสูเปาหมายสูงสุดคือ พระนิพพานไดโดยตองประพฤติ
ตามปฏิปทา ประพฤติอยูในหลักพุทธจริยาวัตรของพุทธเจา 5 ประการ อันไดแก 1. เวลาเชา ออกบิณฑบาต 
                                                           
 2 ที.สี.อ. (บาลี) 1/ 1/147. 
 3 สํ.ม.(ไทย) 19/165/528. 
 4 อนุปุพพิกถา หมายถึงธรรมเทศนาท่ีแสดงเน้ือความลุมลึกลงไปโดยลําดับเพ่ือขัดเกลาอัธยาศัยผูฟงให
ประณีตข้ึนไปเปนช้ันๆ จนพรอมท่ีจะทําความเขาใจในธรรมสวนปรมัตถ ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ.(บาลี) 298/250, 
ที.ม.(ไทย) 10/75/42. 
 5 ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) 4/20-24/27-31. 
 6 สามุกกังสิกเทศนา หมายถึง ธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงเห็นดวยสยัม
ภูญาณไมท่ัวไปแกผูอ่ืน คือมิไดรับแนะนําจากผูอ่ืน ตรัสรูลําพังพระองคเองกอนใครในโลก ดูรายละเอียดใน วิ.อ.
(บาลี) 3/293/181 
 7 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ) ตาโณ), ธรรมปริทัศน เลม 2, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546), หนา 265. 
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บทนํา 
 พระพุทธศาสนาดํารงคงอยูมานานจนถึงยุคปจจุบันก็ดวยอาศัยภิกษุเหลาสาวกของพระพุทธเจาได
ออกบวชสืบทอดพระศาสนา  ดวยการประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนให
แพรหลาย  ตามแนวทางคําสั่งสอนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยไมละเลยตอขอวัตรปฏิบัติอันเปน
กิจวัตรที่ควรทําเพื่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่คอยใหการอุปถัมภบํารุงดวยปจจัยสี่สืบตอกัน
มาสองพันกวาป ในสมัยพุทธกาลตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธจริยาวัตรดวยการเสด็จไป
แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวจนไดดวงตาเห็นธรรม หรือไดบรรลุธรรมสามารถนําพาตนใหพนทุกขพนภัย
ในวัฏฏสงสาร  สวนธรรมที่พระองคทรงแสดงนั้นก็เพื่อซักฟอกขัดเกลาจิตใจของหมูชนเหลานั้นใหบริสุทธิ์ผุด
ผองข้ึนไปตามลําดับ จากธรรมข้ันต่ําไปสูชั้นสูงจนในที่สุดมีบุคคลไดดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมตาม
พระองคเปนจํานวนมาก 
 การประพฤติพุทธจริยาวัตรของพระพุทธเจา ในฐานะที่พระองคทรงเปนศาสดาเอกพระองคหนึ่งใน
โลกนั้น ตามหนาที่ของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่ผานมาจนถึงองคปจจุบัน ตางก็ไดทําหนาที่ตามพุทธ
จริยาวัตรของแตละพระองคอยางสมบูรณครบถวน เพื่อไดโปรดเวไนยสัตว ซ่ึงเรียกวา “พุทธจริยา 3 เปน
การประพฤติตามพุทธจริยา โดยสรุปมี 3 ประการคือ (1) พระจริยาที่ เปนประโยชนแกชาวโลก 
(โลกัตถจริยา) เชน การเสด็จจาริกไปประกาศธรรมในที่ตางๆ ทรงชี้ทางบรรเทาทุกข ชี้สุขเกษมศานต ชี้ทาง
พระนฤพาน ใหพนโศกวิโยคภัย  (2) พระจริยาที่เปนประโยชนแกพระประยูรญาติ (ญาตัตถจริยา) คือ  
การอนุเคราะหพระประยูรญาติโดยเสด็จไปโปรดแนะนําใหเห็นทางสวางไดออกบวชและไดบรรลุธรรม   
(3) พระจริยาที่เปนประโยชนในฐานะที่เปนพระพุทธเจา (พุทธัตถจริยา) เชน ทรงบําเพ็ญพุทธกิจประจําวัน 
ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อเปนหลักปกครองสงฆ” 
 พุทธจริยามีความสําคัญเปนพุทธกิจประจําวันของพระพุทธเจา แบงออกเปน 5 ประการ”1 คือ  
(1) ปุเรภัตตกิจ ไดแก เวลาเชา พระพุทธเจาเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน บางคร้ังเสด็จ
พระองคเดียว บางคร้ังแวดลอมไปแลวดวยภิกษุสงฆ การเสด็จออกบิณฑบาตนี้เปนโอกาสที่จะไดพบปะกับ
ประชาชนชั้นตางๆ และทรงแสดงธรรมโปรดดวย (2) ปจฉาภัตตกิจ ไดแก หลังจากทําภัตตกิจเสร็จแลว
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตที่เดินทางมาเพื่อทูลถามปญหาและฟง
ธรรม (3) ปุริมยามกิจ ไดแก กิจในปฐมยาม คือยามที่แหงราตรีพระพุทธเจาทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย 
กลาวคือ ทรงแสดงธรรมแกภิกษุสงฆและทรงแนะนํา หรือทรงแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
(4) มัชฌิมยามกิจ ไดแก กิจที่ทรงทําในยามอันมีในทามกลาง คือเม่ือสิ้นสุดกิจในปฐมยาม ภิกษุทั้งหลาย
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวหลีกไป เหลาเทวดาในหม่ืนโลกธาตุเม่ือไดโอกาสตางก็พากันเขาเฝาทูลถาม
ปญหาตามที่ตนเตรียมมา พระผูมีพระภาคทรงตอบปญหาแกเทวดาเหลานั้นใหมัชฌิมยามผานไป (5) ปจฉิม
ยามกิจ ไดแก พุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญในยามสุดทาย ทรงแบงกิจในปจฉิมยามเปน 3 สวนคือ สวนที่ ทรงยับยั้ง

                                                           
 1 องฺ เอกก. อ. (ไทย) 32/61/113. 

อยูดวยเสด็จจงกรม สวนที่ ทรงสําเร็จสีหไสยาสน โดยพระปรัศเบื้องขวา สวนที่ 3 ทรงตรวจดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุ เพื่อพิจารณาวาควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม”2  
 จากขอความที่กลาวมาจะเห็นไดวาพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ทรงดําเนินชีวิตดวยการ ประพฤติ
พุทธกิจทั้ง 5 ประการ จึงถือไดวาพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจที่เปนประโยชนอันยิ่งใหญโดยไมนึกถึง
ความยอทอพระทัยในการที่จะเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวเหลานั้น ดวยการเสด็จไปแสดงธรรม พรอมทั้งรับ
อาหารบิณฑบาตที่มีผูเลื่อมใสศรัทธาไดนิมนตไปฉัน การบําเพ็ญประโยชนแกโลกในที่นี้นั้นหมายถึง พุทธกิจ 
การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทยนั้นจึงเปนแนวทางที่จะทําใหพระสงฆไทย
พัฒนาไปในทางที่ดีงาม นําพาตนใหกระทําคุณประโยชนเพื่อจะไดพบกับความสุขสงบรมเย็นตลอดถึงการพน
ทุกข และสามารถชวยเหลือสังคมใหอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนากัน 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เหมาะสมแกจริตนิสัยของบุคคลในการฝกฝนพัฒนาตนเองหลาย
ระดับคือตั้งแตในระดับศีลธรรมกุศลกรรมบถและระดับสัจธรรมชั้นสูงอันหมายถึงมรรคมีองค 8 ในอริยสัจ 4 
ประการ”3  ดังนั้นในการแสดงธรรมโปรดสามัญชนโดยทั่วไปที่มีวิสัยบรรลุธรรมไดของพระพุทธเจาพระพุทธ
องคจะทรงแสดงธรรมหมวดอนุปุพพิกถา”4  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูฟงกอนเสมอ โดยจะเร่ิม
จากธรรมข้ันพื้นฐานไปหาสูงสุดตามลําดับโดยทรงหวังใหเกิดประโยชนแกบุคคลประเภทที่ 3 แลที่ 2 ไดบาง
โดยใชหลักธรรมที่คอยๆ ขัดเกลาจิตใจไปตามลําดับข้ันธรรมที่ทรงแสดงไปตามลําดับนี้เรียกวาอนุปุพพิกถา 
ซ่ึงธรรมะที่พระพุทธเจาทรงแสดงเปนคร้ังแรกคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตรหรือปฐมเทศนา ตอจากนั้นพระพุทธ
พระพุทธองคทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจึงทําใหพระปญจวัคคียทั้ ง 5 ไดบรรลุพระอรหัตตผล”5 
อนุปุพพิกถานับวาเปนธรรมหมวดแรกที่ทรงนํามาแสดงแกชาวบานทั่วไปที่มิใชนักบวช หลังจากนั้นจึงทรง
แสดงสามุกกังสิกเทศนา”6 หรืออริยสัจ 4 ซ่ึงเปนธรรมะข้ันสูงตอไปธรรมะทั้ง 9 ขอนี้เรียกวา พหุลานุศาสนี 
คือพระธรรมที่พระองคแสดงมากที่สุด”7  
 การประพฤติตามหลักพุทธกิจสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
เพื่อใหเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสเคารพศรัทธา การ
ดําเนินชีวิตอยูในสมณะเพศจะมีความสุขสงบรมเย็นไปสูเปาหมายสูงสุดคือ พระนิพพานไดโดยตองประพฤติ
ตามปฏิปทา ประพฤติอยูในหลักพุทธจริยาวัตรของพุทธเจา 5 ประการ อันไดแก 1. เวลาเชา ออกบิณฑบาต 
                                                           
 2 ที.สี.อ. (บาลี) 1/ 1/147. 
 3 สํ.ม.(ไทย) 19/165/528. 
 4 อนุปุพพิกถา หมายถึงธรรมเทศนาท่ีแสดงเน้ือความลุมลึกลงไปโดยลําดับเพ่ือขัดเกลาอัธยาศัยผูฟงให
ประณีตข้ึนไปเปนช้ันๆ จนพรอมท่ีจะทําความเขาใจในธรรมสวนปรมัตถ ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ.(บาลี) 298/250, 
ที.ม.(ไทย) 10/75/42. 
 5 ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) 4/20-24/27-31. 
 6 สามุกกังสิกเทศนา หมายถึง ธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงเห็นดวยสยัม
ภูญาณไมท่ัวไปแกผูอ่ืน คือมิไดรับแนะนําจากผูอ่ืน ตรัสรูลําพังพระองคเองกอนใครในโลก ดูรายละเอียดใน วิ.อ.
(บาลี) 3/293/181 
 7 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ) ตาโณ), ธรรมปริทัศน เลม 2, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546), หนา 265. 
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(บําเพ็ญประโยชนแกบุคคลทั่วไป)  2. เวลาบายทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต (เพื่อ
แสดงธรรมและตอบปญหา) 3. เวลาคํ่า ทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย (แสดงธรรมและแกไขปญหาตางๆ 
เก่ียวกับขออรรถขอธรรม) 4. เวลาเที่ยงคืนตอบปญหาเทวดา (เหลาเทวดาหม่ืนโลกธาตุเขาเฝาทูลถามปญหา
ตางๆทีเตรียมมา) 5. เวลาใกลรุง ทรงตรวจดูหมูสัตวที่จะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดดวยขายพุทธญาณ   
พุทธกิจ 5 ประการนี้จึงเปนแบบอยางของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่ทรงบําเพ็ญประโยชนยิ่งใหญมหาศาล
สืบตอกันมา การที่พระสงฆเราจะพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายที่ดีงามไดนั้น ก็ตองอาศัยครูบาอาจารยที่ดีมา
เปนแบบอยางโดยประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาที่ทานไดประพฤติมา พระพุทธเจาจึงเปนบรมครูที่ดีเลิศของ
เหลาสาวก ตลอดทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพื่อตนเองจะไดเปนบุคคลที่มีคุณคาดวยการบําเพ็ญ
ประโยชนแกชาวโลกทั่วไป บําเพ็ญประโยชนแกญาติของตน และบําเพ็ญประโยชนใหกับตนเอง จะทําให
ตนเองและสังคมอยูดีมีสุขสงบรมเย็น เพราะพระธรรมยอมปกปองคุมครองบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรม
ผูปฏิบัติยอมจักไมตกต่ําไปสูอบาย หากพระสงฆไทยนําหลักพุทธกิจไปประยุกตใชในชีวิตแลวคุณภาพชีวิต
ยอมสูงข้ึนไปดวยคุณธรรมตางๆ เปนพระสงฆที่มีคุณคามีราคาดวยคุณงามความดีเปนผูที่ไดบําเพ็ญประโยชน
ยิ่งใหญมหาศาลสมกับที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเรียกวา เปนยอดคน เพราะเปยมลนดวยบารมีธรรม 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน โลกกําลังเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ แตจิตใจทางดานศีลธรรมของคนใน
สังคมกําลังเสื่อมถอยลงทุกขณะ แมแตพระสงฆไทยบางรูปในยุคปจจุบันก็ดําเนินชีวิตแตกตางไปจาก
พระสงฆในสมัยพุทธกาล พระสงฆในยุคพุทธกาลเม่ือบรรพชาอุปสมบทแลว ก็ตั้งใจศึกษาคันถธุระและ
วิปสสนาธุระจนสําเร็จมรรคผลนิพพาน จากนั้นก็ออกจาริกไปยังหัวเมืองตางๆ เพื่อทําหนาที่เผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยจาริกไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองไดบรรลุธรรมตามเปนจํานวนมาก แมแตเวลา
บิณฑบาตก็ยังศรัทธาใหเกิดแกผูพบเห็น จนตองตามไปถามธรรมฟงธรรมและออกบวชตามธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนา แตในยุคปจจุบันนี้พระสงฆไทยบางรูปเม่ือบวชเขามาแลวลืมพระจริยาวัตรที่พระพุทธองค
ทรงกระทําไวเปนตัวอยางในพุทธกิจนั้น ปญหาก็คือพระสงฆไมสนใจเที่ยวบิณฑบาต ไมแสดงธรรมโปรดแก
ญาติโยม หรือแมแตญาติโยมบางกลุมก็ไมคอยสนใจฟงธรรม จะเปนเพราะวาญาติโยมไมอยากฟงธรรม หรือ
วาพระสงฆไทยไมมีประสิทธิภาพในการแสดงธรรม จึงทําใหญาติโยมไมอยากเขาวัดฟงธรรมไมคอยทําบุญตัก
บาตร จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตพระสงฆไทย โดยอาศัยหลักพุทธกิจอันเปนพุทธจริยาวัตรสําคัญที่พระพุทธเจาไดปฏิบัติสืบตอ
กันมาทุกพระองค เพื่อนําหลักพุทธกิจมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ใหเจริญงอก
งามในรมผากาสาวพัตรยิ่งๆ ข้ึนไป อันเปนปญหาที่สําคัญเพื่อพระสงฆไทยจะไดมองเห็นความสําคัญตาม
แนวทางพุทธกิจที่พระพุทธเจาไดบําเพ็ญมาและนําไปประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามที่พระองคทรงบําเพ็ญไว
ดีแลว เพื่อความเหมาะสมดีงาม และใหเกิดความศรัทธาแกผูที่ไดพบเห็นที่สนใจอยากจะทําบุญตักบาตรและ
ฟงเทศนฟงธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหยาวนานอันเปนประโยชน
และเก้ือกูลแกชาวโลกโดยทั่วกันสืบตอไป  
 ผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะนํามาศึกษาเพื่ออนุชนรุนหลังจะไดมองเห็นคุณคาของเนื้อหาธรรมที่มีอยูใน
หลักพุทธกิจ หากทานสนใจก็จะไดนอมนําหลักพุทธกิจไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการดํารงชีวิตที่
ดีงามของตนเอง ตลอดถึงบุคคลในสังคมก็จะไดรับอานิสงสไปดวย และเพื่อเปนการเผยแผหลักพุทธกิจใน

คัมภีรทางพระพุทธศาสนาและใหพระสงฆนําหลักพุทธกิจไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเจริญในพุทธบริษัท
ทั้งหลายสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.  เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาเก่ียวกับหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาทความสัมพันธ
ของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาชีวิตและการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
ซ่ึงศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก หนังสือเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และอินเตอรเน็ตขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย
นี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในบทนี้ การศึกษาวิจัย เร่ือง ศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 จากการวิจัย หลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมี 5 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
(1) ปุเรภัตตกิจ (2) ปจฉาภัตตกิจ (3) ปุริมยามกิจ (4) มัชฌิมยามกิจ (5) ปจฌิมยามกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 พุทธกิจ แปลวา กิจของพระพุทธเจา หรือที่เรียกวา “พุทธจริยา 3 คือ 1. โลกัตถจริยา ทรง
ประพฤติเปนประโยชนแกชาวโลก เสด็จไปแสดงธรรมในที่ตางๆ 2. ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเปน
ประโยชนแกพระประยูรญาติ เสด็จไปสอนธรรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและออกบวชตาม 3.พุทธัตถจริยา 
ทรงประพฤติประโยชนในหนาที่ประจําวันของพระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยหรือหลักปกครองสงฆ  
 1. หลักพุทธกิจ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธกิจเปนกิจประจําวันของพระพุทธเจา แบง
ออกเปน 5 ประการคือ (1) ปุเรภัตตกิจ คือเวลาเชา เสด็จออกบิณฑบาตเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน (2) 
ปจฉาภัตตกิจ คือหลังจากทําภัตตกิจเสร็จแลวพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและ
บรรพชิต (3) ปุริมยามกิจ คือกิจในปฐมยา ทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย (4) มัชฌิมยามกิจ คือทรงทําใน
ยามอันมีเทวดาในหม่ืนโลกธาตุเม่ือไดโอกาสตางก็พากันเขาเฝาทูลถามปญหา (5) ปจฉิมยามกิจ คือทรง
บําเพ็ญในยามสุดทายแบงกิจ 3 สวนคือ สวนที่ 1 ยับยั้งอยูดวยเสด็จจงกรม สวนที่ 2 ทรงสําเร็จสีหไสยาสน 
สวนที่ 3 ตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ เพื่อพิจารณาวาควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม 
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(บําเพ็ญประโยชนแกบุคคลทั่วไป)  2. เวลาบายทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต (เพื่อ
แสดงธรรมและตอบปญหา) 3. เวลาคํ่า ทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย (แสดงธรรมและแกไขปญหาตางๆ 
เก่ียวกับขออรรถขอธรรม) 4. เวลาเที่ยงคืนตอบปญหาเทวดา (เหลาเทวดาหม่ืนโลกธาตุเขาเฝาทูลถามปญหา
ตางๆทีเตรียมมา) 5. เวลาใกลรุง ทรงตรวจดูหมูสัตวที่จะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดดวยขายพุทธญาณ   
พุทธกิจ 5 ประการนี้จึงเปนแบบอยางของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่ทรงบําเพ็ญประโยชนยิ่งใหญมหาศาล
สืบตอกันมา การที่พระสงฆเราจะพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายที่ดีงามไดนั้น ก็ตองอาศัยครูบาอาจารยที่ดีมา
เปนแบบอยางโดยประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาที่ทานไดประพฤติมา พระพุทธเจาจึงเปนบรมครูที่ดีเลิศของ
เหลาสาวก ตลอดทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพื่อตนเองจะไดเปนบุคคลที่มีคุณคาดวยการบําเพ็ญ
ประโยชนแกชาวโลกทั่วไป บําเพ็ญประโยชนแกญาติของตน และบําเพ็ญประโยชนใหกับตนเอง จะทําให
ตนเองและสังคมอยูดีมีสุขสงบรมเย็น เพราะพระธรรมยอมปกปองคุมครองบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรม
ผูปฏิบัติยอมจักไมตกต่ําไปสูอบาย หากพระสงฆไทยนําหลักพุทธกิจไปประยุกตใชในชีวิตแลวคุณภาพชีวิต
ยอมสูงข้ึนไปดวยคุณธรรมตางๆ เปนพระสงฆที่มีคุณคามีราคาดวยคุณงามความดีเปนผูที่ไดบําเพ็ญประโยชน
ยิ่งใหญมหาศาลสมกับที่ไดเกิดมาเปนมนุษยเรียกวา เปนยอดคน เพราะเปยมลนดวยบารมีธรรม 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน โลกกําลังเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ แตจิตใจทางดานศีลธรรมของคนใน
สังคมกําลังเสื่อมถอยลงทุกขณะ แมแตพระสงฆไทยบางรูปในยุคปจจุบันก็ดําเนินชีวิตแตกตางไปจาก
พระสงฆในสมัยพุทธกาล พระสงฆในยุคพุทธกาลเม่ือบรรพชาอุปสมบทแลว ก็ตั้งใจศึกษาคันถธุระและ
วิปสสนาธุระจนสําเร็จมรรคผลนิพพาน จากนั้นก็ออกจาริกไปยังหัวเมืองตางๆ เพื่อทําหนาที่เผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยจาริกไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองไดบรรลุธรรมตามเปนจํานวนมาก แมแตเวลา
บิณฑบาตก็ยังศรัทธาใหเกิดแกผูพบเห็น จนตองตามไปถามธรรมฟงธรรมและออกบวชตามธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนา แตในยุคปจจุบันนี้พระสงฆไทยบางรูปเม่ือบวชเขามาแลวลืมพระจริยาวัตรที่พระพุทธองค
ทรงกระทําไวเปนตัวอยางในพุทธกิจนั้น ปญหาก็คือพระสงฆไมสนใจเที่ยวบิณฑบาต ไมแสดงธรรมโปรดแก
ญาติโยม หรือแมแตญาติโยมบางกลุมก็ไมคอยสนใจฟงธรรม จะเปนเพราะวาญาติโยมไมอยากฟงธรรม หรือ
วาพระสงฆไทยไมมีประสิทธิภาพในการแสดงธรรม จึงทําใหญาติโยมไมอยากเขาวัดฟงธรรมไมคอยทําบุญตัก
บาตร จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตพระสงฆไทย โดยอาศัยหลักพุทธกิจอันเปนพุทธจริยาวัตรสําคัญที่พระพุทธเจาไดปฏิบัติสืบตอ
กันมาทุกพระองค เพื่อนําหลักพุทธกิจมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ใหเจริญงอก
งามในรมผากาสาวพัตรยิ่งๆ ข้ึนไป อันเปนปญหาที่สําคัญเพื่อพระสงฆไทยจะไดมองเห็นความสําคัญตาม
แนวทางพุทธกิจที่พระพุทธเจาไดบําเพ็ญมาและนําไปประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามที่พระองคทรงบําเพ็ญไว
ดีแลว เพื่อความเหมาะสมดีงาม และใหเกิดความศรัทธาแกผูที่ไดพบเห็นที่สนใจอยากจะทําบุญตักบาตรและ
ฟงเทศนฟงธรรมในพระพุทธศาสนา  เพื่อเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหยาวนานอันเปนประโยชน
และเก้ือกูลแกชาวโลกโดยทั่วกันสืบตอไป  
 ผูวิจัยจึงเห็นวาควรที่จะนํามาศึกษาเพื่ออนุชนรุนหลังจะไดมองเห็นคุณคาของเนื้อหาธรรมที่มีอยูใน
หลักพุทธกิจ หากทานสนใจก็จะไดนอมนําหลักพุทธกิจไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการดํารงชีวิตที่
ดีงามของตนเอง ตลอดถึงบุคคลในสังคมก็จะไดรับอานิสงสไปดวย และเพื่อเปนการเผยแผหลักพุทธกิจใน

คัมภีรทางพระพุทธศาสนาและใหพระสงฆนําหลักพุทธกิจไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเจริญในพุทธบริษัท
ทั้งหลายสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.  เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาเก่ียวกับหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาทความสัมพันธ
ของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาชีวิตและการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
ซ่ึงศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก หนังสือเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และอินเตอรเน็ตขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย
นี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในบทนี้ การศึกษาวิจัย เร่ือง ศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธกิจในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 จากการวิจัย หลักพุทธกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมี 5 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
(1) ปุเรภัตตกิจ (2) ปจฉาภัตตกิจ (3) ปุริมยามกิจ (4) มัชฌิมยามกิจ (5) ปจฌิมยามกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 พุทธกิจ แปลวา กิจของพระพุทธเจา หรือที่เรียกวา “พุทธจริยา 3 คือ 1. โลกัตถจริยา ทรง
ประพฤติเปนประโยชนแกชาวโลก เสด็จไปแสดงธรรมในที่ตางๆ 2. ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเปน
ประโยชนแกพระประยูรญาติ เสด็จไปสอนธรรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและออกบวชตาม 3.พุทธัตถจริยา 
ทรงประพฤติประโยชนในหนาที่ประจําวันของพระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยหรือหลักปกครองสงฆ  
 1. หลักพุทธกิจ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธกิจเปนกิจประจําวันของพระพุทธเจา แบง
ออกเปน 5 ประการคือ (1) ปุเรภัตตกิจ คือเวลาเชา เสด็จออกบิณฑบาตเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน (2) 
ปจฉาภัตตกิจ คือหลังจากทําภัตตกิจเสร็จแลวพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกบุคคลตางๆ ทั้งคฤหัสถและ
บรรพชิต (3) ปุริมยามกิจ คือกิจในปฐมยา ทรงใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย (4) มัชฌิมยามกิจ คือทรงทําใน
ยามอันมีเทวดาในหม่ืนโลกธาตุเม่ือไดโอกาสตางก็พากันเขาเฝาทูลถามปญหา (5) ปจฉิมยามกิจ คือทรง
บําเพ็ญในยามสุดทายแบงกิจ 3 สวนคือ สวนที่ 1 ยับยั้งอยูดวยเสด็จจงกรม สวนที่ 2 ทรงสําเร็จสีหไสยาสน 
สวนที่ 3 ตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ เพื่อพิจารณาวาควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม 
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 ความสําคัญของพุทธกิจ พุทธกิจเปนจุดเดนในการทํางานของพระพุทธเจา ที่พระพุทธองคทรง
บําเพ็ญมาเปนระยะเวลา 45 พรรษา คือพระองคทรงบําเพ็ญครบบริบูรณในหนาที่ของพระพุทธเจา ทรงมี
พระเมตตากรุณาอยางหาประมาณมิได ตอเหลาเทวดา เวไนยสัตว โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย 
ยากลําบากเพียงใดพระองคก็ทรงบําเพ็ญจนถึงวาระสุดทาย เพื่อไดโปรดเวไนยสัตว 
 วิธีปฏิบัติตามหลักพุทธกิจ พุทธกิจเปนกิจที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงบําเพ็ญสืบตอกันมา ดังนั้น
พระสงฆควรนอมนําหลักปฏิบัตินี้ไปปรับเปลี่ยนเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต ขัดเกลาจิตใจของตนเอง พระสงฆตองมีจิตสํานึกอยูเสมอวาเราเปนเหลาสาวกของ
พระพุทธเจาตองเดินตามรอยที่พระองคทรงบําเพ็ญไวเปนตัวอยาง คือ  
 (1) เวลาเชาออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว 
  (2) แสดงธรรมเพื่อเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค ใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดรับทราบ
เพื่อจะไดนอมนําไปประพฤติปฏิบัติ  
 (3) อบรมสั่งสอนใหโอวาทแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ที่อยูภายใตการปกครองของตน  
 (4) เปนผูมีความใฝในการศึกษาหาความรู เพื่อจะไดเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาใหกับญาติโยมที่มาหา  
 (5) ตรวจตราดูเรียบรอยภายในวัด หากมีการกระทําผิดพระธรรมวินัย ก็ใหคําแนะนําตักเตือนผูที่
อยูภายใตการปกครอง เพื่อเขาเหลานั้นจะไดนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขตนเองใหดียิ่งข้ึนไป  
 หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องตอการปฏิบัติ หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงบําเพ็ญมาไดแก 
หลักบารมี 10 ทัศ ไดแก  
 (1) ทานบารมี คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล 
(ปญญา) กํากับอยูการบริจาค การขจัดโลภะในไทยธรรม ความไมติดยึดวัตถุที่ควรบริจาค 
 (2) ศีลบารมี คือความประพฤติทางกาย วาจา ที่มีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ อยูดวยการงด
เวนสิ่งที่ไมควรกระทําและมีความตั้งใจกระทําสิ่งที่ควรกระทําเปนตน คือการสมาทาน การทําลายความทุศีล 
ความไมมีโทษ ความเปนของสะอาด 
 (3) เนกขัมมบารมี คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกาม และภพทั้งหลาย
กอน โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับการออกจากกามและภพ คือการอบรมใหเห็นโทษของกามและ
ภพนั้น การหลุดพน มีพื้นฐานคือความสลดใจ 
 (4) ปญญาบารมี คือความรูลักษณะทั่วไปและลักษณะวิเศษของธรรมทั้งหลาย โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศล กํากับความเห็นแจงแทงตลอดสภาวะตามความเปนจริง หรือการเห็นแจงแทงตลอดอยางไม
ผิดพลาด ความโอภาสในวิสัยเพียงดังประทีป ความไมหลง 
 (5) วิริยบารมี คือการขวนขวายที่จะกระทําประโยชนตอผูอ่ืนดวยกาย และใจ โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศลกํากับ มีความพยายาม ความไมยอหยอนเร่ืองที่ทําใหเร่ิมมีวิริยะ หรือความสังเวช 
 (6) ขันติบารมี คือการเกิดของจิต ที่จะอดทนตอความผิดอันสัตวทั้งหลายกระทําแลว มีความไม
โกรธเปนใหญ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับคือความขม ความอดทนตอทั้งสิ่งที่นาพอใจและไมนา
พอใจ ความอดกลั้นหรือความไมโกรธ ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง 

 (7) สัจจบารมี คือการไมกลาวคลาดเคลื่อนจากความจริง มีการเวนกลาวบางอยาง เปนตนโดยมี
ความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ การกลาวไมผิดจากความจริง การกระทําสภาวะตามเปนจริงใหแจมแจง 
ความดีความถูกตอง ความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม 
 (8) อธิษฐานบารมี คือการตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือความตั้งม่ันที่เปนไปในอาการตางๆ 
อันกํากับดวยกรุณาและอุบายโกศลกํากับ การตั้งม่ันในโพธิสมภารทั้งหลาย การขมขจัดปฏิปกษของโพธิ
สมภารทั้งหลายเหลานั้น ความไมหวั่นไหวในที่นั้นคือโพธิสมภาร 
 (9) เมตตาบารมี คือมีจิตใจไมประทุษราย มีความปรารถนาที่จะนําประโยชนสุขมาใหแกโลก อันมี
ความกรุณาและอุบายโกศล กํากับความเปนไปเพื่อประโยชน นํามาซ่ึงประโยชนเก้ือกูล การนําออกซ่ึงความ
อาฆาตเบียดเบียน ความพอใจของสัตวทั้งหลาย 
 (10) อุเบกขาบารมี คือความดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอในความปรุงแตงของสัตว ทั้งที่นาพอใจและไม
นาพอใจ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับการวางเฉยเปนกลาง การเห็นความเสมอปรากฏประจักษ
ชัดวากรรมเปนของตน ซ่ึงหลักธรรม 10 ประการนี้ตองบําเพ็ญเปนข้ันๆ เพื่อใหยิ่งยวดข้ึนไปตามลําดับ
ข้ันตอนของการบําเพ็ญบารมี  
 และหลักนาถกรณธรรม ธรรมเปนที่พึ่ง เปนพนักพิงผสมผสานที่พึ่งภายนอกกับที่พึ่งภายใน ทําตน
ใหเปนที่พึ่งของตนและบุคคลอ่ืนได คือ  
 (1) ประพฤติดีมีธรรมวินัย  
 (2) หม่ันศึกษาเลาเรียนใหนําไปใชไดจริง  
 (3) คบเพื่อนดี แสวงหาครูอาจารยที่เปนบุคคลที่ดีเปนแบบอยางได  
 (4) โสวจัสสตา เปนคนวานอนสอนงาย ไมเปนคนหัวดื้อ ถือร้ัน รูจักเหตุแหงความเสื่อมความเจริญ  
 (5) คือเอาธุระภาระที่ตนมีและไดรับมอบหมายไว  
 (6) รักความตองถูกดีงามมีความยุติธรรมเสมอภาคแกทุกคน  
 (7) มีความขยันหม่ันเพียรในการบําเพ็ญสมณธรรมไมยอทอหรือทอถอยตออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น  
 (8) มีความมักนอยสันโดษพอใจตามมีตามได  
 (9) มีสติมั่นคงกําหนดจดจําตอสิ่งที่ดีมีประโยชนและสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง 
 (10) มีปญญาสามารถนําพาตนใหพนทุกขหรือบางเบาลง หยั่งรูเหตุผลดีชั่วคุณโทษเปนประโยชน
มิใชประโยชน ทั้งหมดนี้เปนหลักธรรมที่ควรนอมนําไปประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธกิจ 
   2. ความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงความสัมพันธ หมายถึงความ
ผูกพัน ความสัมพันธ ความเก่ียวของของพระสงฆไทยกับหลักพุทธกิจที่พระพุทธองคทรงบําเพ็ญไวเปน
ตัวอยาง 
 ความสัมพันธของพุทธกิจตอพระสงฆไทยในยุคปจจุบัน พุทธกิจ คือกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ 
ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา จนถึงวาระสุดทายที่พระองคเสด็จเขาสูพระปรินิพานมีความสัมพันธกับพระสงฆ
ไทยในฐานะที่เปนสาวกพระพุทธองคในยุคปจจุบัน และพระสงฆสาวกยังมีการสืบทอดกันมารุนตอรุนจน
มาถึงยุคสมัยนี้ 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 45

 ความสําคัญของพุทธกิจ พุทธกิจเปนจุดเดนในการทํางานของพระพุทธเจา ที่พระพุทธองคทรง
บําเพ็ญมาเปนระยะเวลา 45 พรรษา คือพระองคทรงบําเพ็ญครบบริบูรณในหนาที่ของพระพุทธเจา ทรงมี
พระเมตตากรุณาอยางหาประมาณมิได ตอเหลาเทวดา เวไนยสัตว โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย 
ยากลําบากเพียงใดพระองคก็ทรงบําเพ็ญจนถึงวาระสุดทาย เพื่อไดโปรดเวไนยสัตว 
 วิธีปฏิบัติตามหลักพุทธกิจ พุทธกิจเปนกิจที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงบําเพ็ญสืบตอกันมา ดังนั้น
พระสงฆควรนอมนําหลักปฏิบัตินี้ไปปรับเปลี่ยนเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต ขัดเกลาจิตใจของตนเอง พระสงฆตองมีจิตสํานึกอยูเสมอวาเราเปนเหลาสาวกของ
พระพุทธเจาตองเดินตามรอยที่พระองคทรงบําเพ็ญไวเปนตัวอยาง คือ  
 (1) เวลาเชาออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว 
  (2) แสดงธรรมเพื่อเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค ใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดรับทราบ
เพื่อจะไดนอมนําไปประพฤติปฏิบัติ  
 (3) อบรมสั่งสอนใหโอวาทแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ที่อยูภายใตการปกครองของตน  
 (4) เปนผูมีความใฝในการศึกษาหาความรู เพื่อจะไดเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาใหกับญาติโยมที่มาหา  
 (5) ตรวจตราดูเรียบรอยภายในวัด หากมีการกระทําผิดพระธรรมวินัย ก็ใหคําแนะนําตักเตือนผูที่
อยูภายใตการปกครอง เพื่อเขาเหลานั้นจะไดนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขตนเองใหดียิ่งข้ึนไป  
 หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องตอการปฏิบัติ หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงบําเพ็ญมาไดแก 
หลักบารมี 10 ทัศ ไดแก  
 (1) ทานบารมี คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณตางๆ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล 
(ปญญา) กํากับอยูการบริจาค การขจัดโลภะในไทยธรรม ความไมติดยึดวัตถุที่ควรบริจาค 
 (2) ศีลบารมี คือความประพฤติทางกาย วาจา ที่มีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ อยูดวยการงด
เวนสิ่งที่ไมควรกระทําและมีความตั้งใจกระทําสิ่งที่ควรกระทําเปนตน คือการสมาทาน การทําลายความทุศีล 
ความไมมีโทษ ความเปนของสะอาด 
 (3) เนกขัมมบารมี คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกาม และภพทั้งหลาย
กอน โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับการออกจากกามและภพ คือการอบรมใหเห็นโทษของกามและ
ภพนั้น การหลุดพน มีพื้นฐานคือความสลดใจ 
 (4) ปญญาบารมี คือความรูลักษณะทั่วไปและลักษณะวิเศษของธรรมทั้งหลาย โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศล กํากับความเห็นแจงแทงตลอดสภาวะตามความเปนจริง หรือการเห็นแจงแทงตลอดอยางไม
ผิดพลาด ความโอภาสในวิสัยเพียงดังประทีป ความไมหลง 
 (5) วิริยบารมี คือการขวนขวายที่จะกระทําประโยชนตอผูอ่ืนดวยกาย และใจ โดยมีความกรุณา
และอุบายโกศลกํากับ มีความพยายาม ความไมยอหยอนเร่ืองที่ทําใหเร่ิมมีวิริยะ หรือความสังเวช 
 (6) ขันติบารมี คือการเกิดของจิต ที่จะอดทนตอความผิดอันสัตวทั้งหลายกระทําแลว มีความไม
โกรธเปนใหญ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับคือความขม ความอดทนตอทั้งสิ่งที่นาพอใจและไมนา
พอใจ ความอดกลั้นหรือความไมโกรธ ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง 

 (7) สัจจบารมี คือการไมกลาวคลาดเคลื่อนจากความจริง มีการเวนกลาวบางอยาง เปนตนโดยมี
ความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ การกลาวไมผิดจากความจริง การกระทําสภาวะตามเปนจริงใหแจมแจง 
ความดีความถูกตอง ความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม 
 (8) อธิษฐานบารมี คือการตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือความตั้งม่ันที่เปนไปในอาการตางๆ 
อันกํากับดวยกรุณาและอุบายโกศลกํากับ การตั้งม่ันในโพธิสมภารทั้งหลาย การขมขจัดปฏิปกษของโพธิ
สมภารทั้งหลายเหลานั้น ความไมหวั่นไหวในที่นั้นคือโพธิสมภาร 
 (9) เมตตาบารมี คือมีจิตใจไมประทุษราย มีความปรารถนาที่จะนําประโยชนสุขมาใหแกโลก อันมี
ความกรุณาและอุบายโกศล กํากับความเปนไปเพื่อประโยชน นํามาซ่ึงประโยชนเก้ือกูล การนําออกซ่ึงความ
อาฆาตเบียดเบียน ความพอใจของสัตวทั้งหลาย 
 (10) อุเบกขาบารมี คือความดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอในความปรุงแตงของสัตว ทั้งที่นาพอใจและไม
นาพอใจ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศล กํากับการวางเฉยเปนกลาง การเห็นความเสมอปรากฏประจักษ
ชัดวากรรมเปนของตน ซ่ึงหลักธรรม 10 ประการนี้ตองบําเพ็ญเปนข้ันๆ เพื่อใหยิ่งยวดข้ึนไปตามลําดับ
ข้ันตอนของการบําเพ็ญบารมี  
 และหลักนาถกรณธรรม ธรรมเปนที่พึ่ง เปนพนักพิงผสมผสานที่พึ่งภายนอกกับที่พึ่งภายใน ทําตน
ใหเปนที่พึ่งของตนและบุคคลอ่ืนได คือ  
 (1) ประพฤติดีมีธรรมวินัย  
 (2) หม่ันศึกษาเลาเรียนใหนําไปใชไดจริง  
 (3) คบเพื่อนดี แสวงหาครูอาจารยที่เปนบุคคลที่ดีเปนแบบอยางได  
 (4) โสวจัสสตา เปนคนวานอนสอนงาย ไมเปนคนหัวดื้อ ถือร้ัน รูจักเหตุแหงความเสื่อมความเจริญ  
 (5) คือเอาธุระภาระที่ตนมีและไดรับมอบหมายไว  
 (6) รักความตองถูกดีงามมีความยุติธรรมเสมอภาคแกทุกคน  
 (7) มีความขยันหม่ันเพียรในการบําเพ็ญสมณธรรมไมยอทอหรือทอถอยตออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น  
 (8) มีความมักนอยสันโดษพอใจตามมีตามได  
 (9) มีสติมั่นคงกําหนดจดจําตอสิ่งที่ดีมีประโยชนและสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง 
 (10) มีปญญาสามารถนําพาตนใหพนทุกขหรือบางเบาลง หยั่งรูเหตุผลดีชั่วคุณโทษเปนประโยชน
มิใชประโยชน ทั้งหมดนี้เปนหลักธรรมที่ควรนอมนําไปประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธกิจ 
   2. ความสัมพันธของหลักพุทธกิจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงความสัมพันธ หมายถึงความ
ผูกพัน ความสัมพันธ ความเก่ียวของของพระสงฆไทยกับหลักพุทธกิจที่พระพุทธองคทรงบําเพ็ญไวเปน
ตัวอยาง 
 ความสัมพันธของพุทธกิจตอพระสงฆไทยในยุคปจจุบัน พุทธกิจ คือกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ 
ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา จนถึงวาระสุดทายที่พระองคเสด็จเขาสูพระปรินิพานมีความสัมพันธกับพระสงฆ
ไทยในฐานะที่เปนสาวกพระพุทธองคในยุคปจจุบัน และพระสงฆสาวกยังมีการสืบทอดกันมารุนตอรุนจน
มาถึงยุคสมัยนี้ 



46 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 หลักพุทธกิจ  พุทธกิจขอที่ 1 คือ เวลาเชาเสด็จออกบิณฑบาต เวลาเชาในพุทธกิจขอนี้ เปนเวลา
ชวงกอนฉันอาหาร ตรงกับพุทธกิจที่อรรถกถาจัดไวขอที่ 1 คือ ปุเรภัตกิจ พระพุทธเจาทรงตื่นพระบรรทมแต
เชา เสด็จออกบิณฑบาตเสวยแลว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้น ๆ 
 พุทธกิจขอที่ 2 คือ เวลาสายัณหทรงแสดงธรรม เวลาเย็นตรงนี้หมายถึงเวลาชวงหลังเที่ยงวันไป 
ถึงบาย 
 พุทธกิจขอที่ 3 คือ เวลาพลบคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ เวลาพลบคํ่า เปนชวงเวลาคํ่ามืด 
ตอนตนของกลางคืนที่สิ้นแสงเม่ือดวงอาทิตยลับขอบฟาไป 
 พุทธกิจขอที่ 4 คือ เวลาเที่ยงคืน ตอบปญหาเทวดา คือ เที่ยงคืน เวลาเที่ยงคืนในพุทธกิจขอนี้  
เปนชวงเวลาตั้งแตเที่ยงคืนถึงเวลา 2 นาฬิกา 
 พุทธกิจขอที่ 5 คือ เวลาใกลรุง ทรงพิจารณาหาบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมไดและยังไมสามารถ
บรรลุธรรม การบําเพ็ญพุทธกิจขอ 5 นี้เปนชวงตอไปพุทธกิจขอที่ 1 คือพระพุทธเจาทรงออกจากสมาบัติ
ตรวจดูสัตวโลกคนหาเวไนยสัตวที่ มีอัธยาศัยสามารถบรรลุธรรมได ในเวลาปจจูสสมัยแลวเสด็จออก
บิณฑบาตในเวลา ปุพพัณหสมัย  
 พุทธกิจ 5 ประการนี้ เม่ือพระสงฆหม่ันประพฤติปฏิบัติตามสมบูรณแลวก็จักเกิดคุณงามความดีทั้ง
แกตนเองและผูอ่ืน อันเปนเหตุใหไดรับประโยชนหรืออานิสงส คือความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา คือเม่ือ
ละโลกนี้ไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 การประยุกตใชหลักพุทธกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี คือการพัฒนา
ทางดานจิตใจ ทําใหสงผลผลไปสูการกระทําทางกาย วาจา สงผลในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เรียกวา ทําให
คุณภาพชีวิตดีเกิดสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใหทุกคนมี
ศีลธรรมอันดีงามอยูภายในจิตใจของตนเอง หากปฏิบัติตามหลักธรรมเหลานี้ คือตองอยูในถ่ินที่เหมาะสม 
พึ่งพาอาศัยสัตบุรุษคอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหตั้งตนอยูในธรรมเหลานั้น และเปนผูสรางคุณงาม
ความดีไวในปางกอนได ซ่ึงจะทําใหชีวิตบริบูรณดวยทรัพย เจริญรุงเรืองถึงข้ันบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต 
คือบรรลุมรรคผลนิพพาน 
 ความสัมพันธของพุทธกิจตอพระสงฆไทยในยุคปจจุบันนั้นมีมาตั้งแตสมัยเกิดข้ึนของพระสงฆปญจ
วัคคียสืบตอมาจนถึงคราวที่การสังคายนาคร้ังที่ 3 เสร็จสิ้นลง ไดมีการสงสมณทูตเดินทางออกเที่ยวจาริกไป
เพื่อทําการเผยแผพระพุทธศาสนา ตามหัวเมืองหรือนาๆ ประเทศซ่ึงเกิดจากความดําริของพระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระและทรงไดพระเจาอโศกมหาราชเปนพระบรมราชูปถัมภ เหลาสมณทูตที่ไดรับมอบหมายให
เดินทางไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศนั้น มีทั้งหมด 9 สายดวยกัน และอีกสายหนึ่งนั้นไดเดินทาง
มาสุวรรณภูมิ และเดินทางไปไมต่ํากวาสายละ 5 รูป เพื่อจะทําการอุปสมบทแกผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ไดทันที ใน 5 รูปนั้นทานระบุไวเฉพาะหัวหนาสายเทานั้น ซ่ึงไมปรากฏหลักฐานวามีใครบาง 
 พุทธกิจคือกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญในชวง 45 พรรษา ที่พระพุทธองคทรงกระทําตามหนาที่
ของพระพุทธเจาครบถวนบริบูรณ ดวยพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ ดวยความ
อนุเคราะหสงเคราะหเวไนยสัตวอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกชั้นวรรณะใดทั้งสิ้น จิตใจของพระองค เปยม
ไปดวยเมตตากรุณาอันสูงลน ทรงไมยอทอตอการบําเพ็ญ แมในถ่ินธุระกันดาลพระองคก็ทรงเสด็จไปโปรด

ชนเหลานั้นทุกถวนหนาตามหลักของพุทธกิจ คือเวลาเชาออกบิณฑบาตโปรดสัตว เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
โปรดพุทธบริษัท เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุภิกษุณี เวลาเที่ยงคืนตอบปญหาแกเหลาเทวดา เวลา
จวนสวาง ตรวจดูขายพระญาณผูจะบรรลุธรรมเพื่อเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวผูมีบุญบารมีจะไดบรรลุตาม 
 พุทธกิจ เปนกิจหรือหนาที่ของพระพุทธเจาทุกพระองค มีความสําคัญตอการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยปจจุบัน เพราะเปนหนาที่ของพระพุทธเจาที่ตองทรง
บาํเพ็ญ แกเหลาสาวก อุบาสกอุบาสิกา ตลอดทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ซ่ึงจะทําใหพระพุทธศาสนาสืบ
ตอมาถึงยุคนี้ได ก็อาศัยบารมีธรรมของพระพุทธเจาเปนผูบําเพ็ญไวดีแลว พระสงฆสาวกจึงไดนํามาประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคสั่งสอนหรือบัญญัติไวดีแลว โดยมีศาสดาของศาสนา คือพระพุทธเจาเปน
ตนแบบในการปฏิบัติตามกันมาตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน กวาสองพันหารอยหกสิบเอ็ดปแลว ซ่ึงเหลา
พระสงฆสาวกนําหลักพุทธกิจมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ 
 คุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาฝกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
กลาวคือตนตองลงมือปฏิบัติเอง โดยปฏิบัติตนใหดีทั้งภายนอกภายใน โดยใชหลักของภาวนา และยึดหลัก
ของ (1) ทาน การให (2) ศีล การรักษากาย วา จา (3) จิต การฝกฝนทั้งในดานคุณภาพจิตและสมรรถภาพ
จิต (4) ปญญา การพัฒนาตนใหมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญญา โดยหม่ันแสวงหาความรูตลอดทั้ง
กัลยาณมิตรเปนแบบอยางที่ดีงามในการดําเนินชีวิต  
  จะเห็นไดวาวัดและพระสงฆกับชุมชนนั้นเปนของคูกันมาแตสมัยโบราณของไทย เพราะวัด
นอกจากจะใหการศึกษาแกชุมชน ยังเปนสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมหรือทําพิธีทางศาสนาอีกดวย  
วัดยังมีบทบาทหนาที่ดานอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ซ่ึงทั้งสามดานนี้ก็ลวนมาจากหลักพุทธกิจที่พระองคทรงบําเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 45 พรรษา 
พระองคทรงออกบรรพชาและศึกษาเลาเรียนในสํานักอาจารยทั้งสองจนไดอภิญญา 8 แตพระองคก็ไมทรง
หยุดนิ่งเพียงแคนั้น ทรงอออกแสวหาโมกขธรรมบําเพ็ญเพียรดวยตนเองจนไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ จากนั้นพระองคไดออกเที่ยวจากริกประกาศพระศาสนาโดยการสอนธรรม เพื่อใหพระพุทธศาสนา
ประดิษฐานม่ันคงลงในแผนดินชมพูทวีป ทรงแสดงธรรมใหกับเหลาเวไนยสัตว ผูพอจะรูธรรมบรรลุธรรมตาม
ได ในดานสังคมในบานะที่พระองคทรงเปนสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง ทรงทําประโยชนอันยิ่งใหญมหาศาล
ใหกับมวลหมูมนุษยชาติในสมัยนั้น เชนทรงเสด็จออกโปรดเหลาพระประยูรญาติตลอดทั้งชาวเมืองตางๆ ให
บรรลุธรรมตาม ดานวัฒนธรรมพระองคทรงเปนตนแบบวัฒนธรรมของเหลาพระสาวกทุกดานวัฒนธรรมใน
การดําเนินวิถีชีวิตของพระสาวกทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากพระพุทธเจาทั้งสิ้นเปนผูบัญญัติหรือกําหนดเปน
พระวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ จึงไดปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงยุคปจจุบัน 
 3. การประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คือการพัฒนาทางดานจติใจ ทําใหสงผลผลไปสูการกระทําทางกาย วาจา สงผลในการดําเนินชีวิตที่ดี
งาม เรียกวา ทําใหคุณภาพชีวิตดีเกิดสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชใหทุกคนมีศีลธรรมอันดีงามอยูภายในจิตใจของตนเอง หากปฏิบัติตามหลักธรรมเหลานี้ คือตอง
อยูในถ่ินที่เหมาะสม พึ่งพาอาศัยสัตบุรุษคอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหตั้งตนอยูในธรรมเหลานั้น 
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 หลักพุทธกิจ  พุทธกิจขอที่ 1 คือ เวลาเชาเสด็จออกบิณฑบาต เวลาเชาในพุทธกิจขอนี้ เปนเวลา
ชวงกอนฉันอาหาร ตรงกับพุทธกิจที่อรรถกถาจัดไวขอที่ 1 คือ ปุเรภัตกิจ พระพุทธเจาทรงตื่นพระบรรทมแต
เชา เสด็จออกบิณฑบาตเสวยแลว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้น ๆ 
 พุทธกิจขอที่ 2 คือ เวลาสายัณหทรงแสดงธรรม เวลาเย็นตรงนี้หมายถึงเวลาชวงหลังเที่ยงวันไป 
ถึงบาย 
 พุทธกิจขอที่ 3 คือ เวลาพลบคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ เวลาพลบคํ่า เปนชวงเวลาคํ่ามืด 
ตอนตนของกลางคืนที่สิ้นแสงเม่ือดวงอาทิตยลับขอบฟาไป 
 พุทธกิจขอที่ 4 คือ เวลาเที่ยงคืน ตอบปญหาเทวดา คือ เที่ยงคืน เวลาเที่ยงคืนในพุทธกิจขอนี้  
เปนชวงเวลาตั้งแตเที่ยงคืนถึงเวลา 2 นาฬิกา 
 พุทธกิจขอที่ 5 คือ เวลาใกลรุง ทรงพิจารณาหาบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมไดและยังไมสามารถ
บรรลุธรรม การบําเพ็ญพุทธกิจขอ 5 นี้เปนชวงตอไปพุทธกิจขอที่ 1 คือพระพุทธเจาทรงออกจากสมาบัติ
ตรวจดูสัตวโลกคนหาเวไนยสัตวที่ มีอัธยาศัยสามารถบรรลุธรรมได ในเวลาปจจูสสมัยแลวเสด็จออก
บิณฑบาตในเวลา ปุพพัณหสมัย  
 พุทธกิจ 5 ประการนี้ เม่ือพระสงฆหม่ันประพฤติปฏิบัติตามสมบูรณแลวก็จักเกิดคุณงามความดีทั้ง
แกตนเองและผูอ่ืน อันเปนเหตุใหไดรับประโยชนหรืออานิสงส คือความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา คือเม่ือ
ละโลกนี้ไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 การประยุกตใชหลักพุทธกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี คือการพัฒนา
ทางดานจิตใจ ทําใหสงผลผลไปสูการกระทําทางกาย วาจา สงผลในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เรียกวา ทําให
คุณภาพชีวิตดีเกิดสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใหทุกคนมี
ศีลธรรมอันดีงามอยูภายในจิตใจของตนเอง หากปฏิบัติตามหลักธรรมเหลานี้ คือตองอยูในถ่ินที่เหมาะสม 
พึ่งพาอาศัยสัตบุรุษคอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหตั้งตนอยูในธรรมเหลานั้น และเปนผูสรางคุณงาม
ความดีไวในปางกอนได ซ่ึงจะทําใหชีวิตบริบูรณดวยทรัพย เจริญรุงเรืองถึงข้ันบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต 
คือบรรลุมรรคผลนิพพาน 
 ความสัมพันธของพุทธกิจตอพระสงฆไทยในยุคปจจุบันนั้นมีมาตั้งแตสมัยเกิดข้ึนของพระสงฆปญจ
วัคคียสืบตอมาจนถึงคราวที่การสังคายนาคร้ังที่ 3 เสร็จสิ้นลง ไดมีการสงสมณทูตเดินทางออกเที่ยวจาริกไป
เพื่อทําการเผยแผพระพุทธศาสนา ตามหัวเมืองหรือนาๆ ประเทศซ่ึงเกิดจากความดําริของพระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระและทรงไดพระเจาอโศกมหาราชเปนพระบรมราชูปถัมภ เหลาสมณทูตที่ไดรับมอบหมายให
เดินทางไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศนั้น มีทั้งหมด 9 สายดวยกัน และอีกสายหนึ่งนั้นไดเดินทาง
มาสุวรรณภูมิ และเดินทางไปไมต่ํากวาสายละ 5 รูป เพื่อจะทําการอุปสมบทแกผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ไดทันที ใน 5 รูปนั้นทานระบุไวเฉพาะหัวหนาสายเทานั้น ซ่ึงไมปรากฏหลักฐานวามีใครบาง 
 พุทธกิจคือกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญในชวง 45 พรรษา ที่พระพุทธองคทรงกระทําตามหนาที่
ของพระพุทธเจาครบถวนบริบูรณ ดวยพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ ดวยความ
อนุเคราะหสงเคราะหเวไนยสัตวอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกชั้นวรรณะใดทั้งสิ้น จิตใจของพระองค เปยม
ไปดวยเมตตากรุณาอันสูงลน ทรงไมยอทอตอการบําเพ็ญ แมในถ่ินธุระกันดาลพระองคก็ทรงเสด็จไปโปรด

ชนเหลานั้นทุกถวนหนาตามหลักของพุทธกิจ คือเวลาเชาออกบิณฑบาตโปรดสัตว เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
โปรดพุทธบริษัท เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุภิกษุณี เวลาเที่ยงคืนตอบปญหาแกเหลาเทวดา เวลา
จวนสวาง ตรวจดูขายพระญาณผูจะบรรลุธรรมเพื่อเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวผูมีบุญบารมีจะไดบรรลุตาม 
 พุทธกิจ เปนกิจหรือหนาที่ของพระพุทธเจาทุกพระองค มีความสําคัญตอการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยปจจุบัน เพราะเปนหนาที่ของพระพุทธเจาที่ตองทรง
บาํเพ็ญ แกเหลาสาวก อุบาสกอุบาสิกา ตลอดทั้งเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ซ่ึงจะทําใหพระพุทธศาสนาสืบ
ตอมาถึงยุคนี้ได ก็อาศัยบารมีธรรมของพระพุทธเจาเปนผูบําเพ็ญไวดีแลว พระสงฆสาวกจึงไดนํามาประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคสั่งสอนหรือบัญญัติไวดีแลว โดยมีศาสดาของศาสนา คือพระพุทธเจาเปน
ตนแบบในการปฏิบัติตามกันมาตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงปจจุบัน กวาสองพันหารอยหกสิบเอ็ดปแลว ซ่ึงเหลา
พระสงฆสาวกนําหลักพุทธกิจมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ 
 คุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาฝกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
กลาวคือตนตองลงมือปฏิบัติเอง โดยปฏิบัติตนใหดีทั้งภายนอกภายใน โดยใชหลักของภาวนา และยึดหลัก
ของ (1) ทาน การให (2) ศีล การรักษากาย วา จา (3) จิต การฝกฝนทั้งในดานคุณภาพจิตและสมรรถภาพ
จิต (4) ปญญา การพัฒนาตนใหมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญญา โดยหม่ันแสวงหาความรูตลอดทั้ง
กัลยาณมิตรเปนแบบอยางที่ดีงามในการดําเนินชีวิต  
  จะเห็นไดวาวัดและพระสงฆกับชุมชนนั้นเปนของคูกันมาแตสมัยโบราณของไทย เพราะวัด
นอกจากจะใหการศึกษาแกชุมชน ยังเปนสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมหรือทําพิธีทางศาสนาอีกดวย  
วัดยังมีบทบาทหนาที่ดานอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ซ่ึงทั้งสามดานนี้ก็ลวนมาจากหลักพุทธกิจที่พระองคทรงบําเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 45 พรรษา 
พระองคทรงออกบรรพชาและศึกษาเลาเรียนในสํานักอาจารยทั้งสองจนไดอภิญญา 8 แตพระองคก็ไมทรง
หยุดนิ่งเพียงแคนั้น ทรงอออกแสวหาโมกขธรรมบําเพ็ญเพียรดวยตนเองจนไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ จากนั้นพระองคไดออกเที่ยวจากริกประกาศพระศาสนาโดยการสอนธรรม เพื่อใหพระพุทธศาสนา
ประดิษฐานม่ันคงลงในแผนดินชมพูทวีป ทรงแสดงธรรมใหกับเหลาเวไนยสัตว ผูพอจะรูธรรมบรรลุธรรมตาม
ได ในดานสังคมในบานะที่พระองคทรงเปนสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง ทรงทําประโยชนอันยิ่งใหญมหาศาล
ใหกับมวลหมูมนุษยชาติในสมัยนั้น เชนทรงเสด็จออกโปรดเหลาพระประยูรญาติตลอดทั้งชาวเมืองตางๆ ให
บรรลุธรรมตาม ดานวัฒนธรรมพระองคทรงเปนตนแบบวัฒนธรรมของเหลาพระสาวกทุกดานวัฒนธรรมใน
การดําเนินวิถีชีวิตของพระสาวกทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากพระพุทธเจาทั้งสิ้นเปนผูบัญญัติหรือกําหนดเปน
พระวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ จึงไดปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงยุคปจจุบัน 
 3. การประยุกตใชหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คือการพัฒนาทางดานจติใจ ทําใหสงผลผลไปสูการกระทําทางกาย วาจา สงผลในการดําเนินชีวิตที่ดี
งาม เรียกวา ทําใหคุณภาพชีวิตดีเกิดสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชใหทุกคนมีศีลธรรมอันดีงามอยูภายในจิตใจของตนเอง หากปฏิบัติตามหลักธรรมเหลานี้ คือตอง
อยูในถ่ินที่เหมาะสม พึ่งพาอาศัยสัตบุรุษคอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหตั้งตนอยูในธรรมเหลานั้น 
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และเปนผูสรางคุณงามความดีไวในปางกอนได ซ่ึงจะทําใหชีวิตบริบูรณดวยทรัพย เจริญรุงเรืองถึงข้ันบรรลุ
เปาหมายสูงสุดของชีวิต คือบรรลุมรรคผลนิพพาน  
 การประยุกตใชดานการศึกษา คือความเจริญงอกงามในตัวบุคคล ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล หมายถึง การพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ  
 1. พัฒนาการรางกาย คือความสมบูรณทางรางกาย ความมีอนามัยดี มีรางกายแข็งแรงสามารถ
ปรับตัวเขากับดินฟาอากาศและสิ่งแวดลอมไดดีและเร็วพลัน พรอมที่จะประกอบกิจการไดเสมอ 
 2. พัฒนาการทางสติปญญา คือความเปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด เขาใจเหตุผลและความเปนจริงทั้ง
ในดานธรรมชาติและสังคม  
 3. พัฒนาทางอารมณหรือจิตใจ คือความเปนผูมีจิตใจหนักแนนม่ันคงไมวูวาม มีคุณธรรมสูงสมภูมิที่
เปนมนุษย  
 4. พัฒนาการทางสังคม คือความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดทุกประเภท รูจักปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกิจการตางๆ ของสังคมใหเปนไปในรูปลักษณะแบบสรางสรรคและพัฒนาการชนิดยั่งยืนถาวร  
อีกอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเรียกวา พัฒนาการทางจิตวิญญาณ ก็คือความสามารถที่จะนําเอาสิ่งที่ดีทั้งหลาย
ภายในตนออกมาใชในการดํารง และดําเนินชีวิตทั้งในทางสวนตัวและในทางสังคม 
 การประยุกตใชดานสังคม งานของพระสงฆเพื่อความม่ันคงแหงชาติไทยในสังคมปจจุบัน แบงได
เปน 3 ประเภท คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทาง
ราชการ  ดังตอไปนี้ 
 1) การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม 
มีความสําคัญตอความม่ันคงแหงชาติอยางยิ่ง งานของพระสงฆในดานนี้ ไดแก  
 2) การสงเคราะหประชาชน เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ พระสงฆไดสงเคราะหประชาชนทั้ง
ทางดานขวัญและกําลังใจและวัตถุอีกดวย  
 3) การชวยเหลืองานทางราชการ พระสงฆพยายามที่จะชวยเหลืองานทางราชการทั้งในดานการ
ปกครอง การสงเคราะหประชาชน และการรักษาความปลอดภัยของชาติ 
 การประยุกตใชดานวัฒนธรรม คือ ธรรมความเจริญ ธรรมเปนเหตุใหเจริญ วัฒนธรรมแหงปญญา 
ปญญาคือมณีอันล้ําคาของมนุษย ปญญาเปนสมบัติพิเศษอยางเอกในหมูมนุษย พุทธศาสนาถือวาเปน
รากฐานของวัฒนธรรมสอนใหบุคคลเปนคนดีมีเหตุผลไมเชื่ออะไรแบบงมงาย คือสอนใหมีเสรีภาพทาง
ความคิด สอนใหรูจักความดีความชั่ว เชื่อเร่ืองกรรม สอนใหมีความเสมอภาค ไมถือชั้นวรรณะ สอนใหมี
ภราดรภาพ เคารพซ่ึงกันและกัน สอนใหมีเมตตาอันหาประมาณมิได สอนใหรักสันติ สอนใหพึ่งตนเอง สอน
ใหดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ไมหยอนหรือตึงเกินไป พระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมทุกอยาง
ของชนชาวไทย 
 การวิจัยพบวา การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย โดยการนําไป
ประพฤติปฏิบัติใหเห็นผลอยางจริงจังยอมชวยใหพระสงฆมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพดี สุขภาพดี มีคุณงาม
ความดี ทําใหชีวิตมีคุณคามีประโยชนทั้งดานศาสนาและสังคมรอบขาง พระสงฆไดทําหนาที่ครบบริบูรณตาม

แนวทางของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาทุกๆ พระองค  เปนหนาที่พระสงฆจะตองสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาตราบนานเทานาน  
  
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
มีขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรจะศึกษาหลักพุทธกิจใหเขาใจ แลวนําไปปฏิบัติและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของตน เพื่อใหรูคุณคาของกาลเวลาวาเราควรทําอะไรในเวลาไหน และสามารถทําหนาที่
หรือการงานไดคุมคา ไมปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน ถาพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติก็จะเกิด
ประโยชนอยางมากในการดําเนินชีวิตประจําวันและใชเวลาแตละวันอยางคุมคา 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยในเร่ืองนี้มีประเด็นที่นาศึกษาคือหลักพุทธกิจ ที่ปรากฏในคัมภีรเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ยังมีอีกมากมายหลายประเด็นที่นาสนใจศึกษา และเนื้อหาอาจจะยังไมครอบคลุม
ทั้งหมดแตก็ครอบคลุมในหลักพุทธกิจอยางดียิ่ง 
 1) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในอุบาสก 
 2) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในอุบาสิกา 
 3) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในสามเณร 
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และเปนผูสรางคุณงามความดีไวในปางกอนได ซ่ึงจะทําใหชีวิตบริบูรณดวยทรัพย เจริญรุงเรืองถึงข้ันบรรลุ
เปาหมายสูงสุดของชีวิต คือบรรลุมรรคผลนิพพาน  
 การประยุกตใชดานการศึกษา คือความเจริญงอกงามในตัวบุคคล ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล หมายถึง การพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ  
 1. พัฒนาการรางกาย คือความสมบูรณทางรางกาย ความมีอนามัยดี มีรางกายแข็งแรงสามารถ
ปรับตัวเขากับดินฟาอากาศและสิ่งแวดลอมไดดีและเร็วพลัน พรอมที่จะประกอบกิจการไดเสมอ 
 2. พัฒนาการทางสติปญญา คือความเปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด เขาใจเหตุผลและความเปนจริงทั้ง
ในดานธรรมชาติและสังคม  
 3. พัฒนาทางอารมณหรือจิตใจ คือความเปนผูมีจิตใจหนักแนนม่ันคงไมวูวาม มีคุณธรรมสูงสมภูมิที่
เปนมนุษย  
 4. พัฒนาการทางสังคม คือความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดทุกประเภท รูจักปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกิจการตางๆ ของสังคมใหเปนไปในรูปลักษณะแบบสรางสรรคและพัฒนาการชนิดยั่งยืนถาวร  
อีกอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเรียกวา พัฒนาการทางจิตวิญญาณ ก็คือความสามารถที่จะนําเอาสิ่งที่ดีทั้งหลาย
ภายในตนออกมาใชในการดํารง และดําเนินชีวิตทั้งในทางสวนตัวและในทางสังคม 
 การประยุกตใชดานสังคม งานของพระสงฆเพื่อความม่ันคงแหงชาติไทยในสังคมปจจุบัน แบงได
เปน 3 ประเภท คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะหประชาชนและการชวยเหลืองานของทาง
ราชการ  ดังตอไปนี้ 
 1) การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม 
มีความสําคัญตอความม่ันคงแหงชาติอยางยิ่ง งานของพระสงฆในดานนี้ ไดแก  
 2) การสงเคราะหประชาชน เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ พระสงฆไดสงเคราะหประชาชนทั้ง
ทางดานขวัญและกําลังใจและวัตถุอีกดวย  
 3) การชวยเหลืองานทางราชการ พระสงฆพยายามที่จะชวยเหลืองานทางราชการทั้งในดานการ
ปกครอง การสงเคราะหประชาชน และการรักษาความปลอดภัยของชาติ 
 การประยุกตใชดานวัฒนธรรม คือ ธรรมความเจริญ ธรรมเปนเหตุใหเจริญ วัฒนธรรมแหงปญญา 
ปญญาคือมณีอันล้ําคาของมนุษย ปญญาเปนสมบัติพิเศษอยางเอกในหมูมนุษย พุทธศาสนาถือวาเปน
รากฐานของวัฒนธรรมสอนใหบุคคลเปนคนดีมีเหตุผลไมเชื่ออะไรแบบงมงาย คือสอนใหมีเสรีภาพทาง
ความคิด สอนใหรูจักความดีความชั่ว เชื่อเร่ืองกรรม สอนใหมีความเสมอภาค ไมถือชั้นวรรณะ สอนใหมี
ภราดรภาพ เคารพซ่ึงกันและกัน สอนใหมีเมตตาอันหาประมาณมิได สอนใหรักสันติ สอนใหพึ่งตนเอง สอน
ใหดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ไมหยอนหรือตึงเกินไป พระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมทุกอยาง
ของชนชาวไทย 
 การวิจัยพบวา การประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆไทย โดยการนําไป
ประพฤติปฏิบัติใหเห็นผลอยางจริงจังยอมชวยใหพระสงฆมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพดี สุขภาพดี มีคุณงาม
ความดี ทําใหชีวิตมีคุณคามีประโยชนทั้งดานศาสนาและสังคมรอบขาง พระสงฆไดทําหนาที่ครบบริบูรณตาม

แนวทางของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญมาทุกๆ พระองค  เปนหนาที่พระสงฆจะตองสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาตราบนานเทานาน  
  
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ืองศึกษาการประยุกตหลักพุทธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆไทย 
มีขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรจะศึกษาหลักพุทธกิจใหเขาใจ แลวนําไปปฏิบัติและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของตน เพื่อใหรูคุณคาของกาลเวลาวาเราควรทําอะไรในเวลาไหน และสามารถทําหนาที่
หรือการงานไดคุมคา ไมปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน ถาพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติก็จะเกิด
ประโยชนอยางมากในการดําเนินชีวิตประจําวันและใชเวลาแตละวันอยางคุมคา 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยในเร่ืองนี้มีประเด็นที่นาศึกษาคือหลักพุทธกิจ ที่ปรากฏในคัมภีรเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพระสงฆไทย ยังมีอีกมากมายหลายประเด็นที่นาสนใจศึกษา และเนื้อหาอาจจะยังไมครอบคลุม
ทั้งหมดแตก็ครอบคลุมในหลักพุทธกิจอยางดียิ่ง 
 1) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในอุบาสก 
 2) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในอุบาสิกา 
 3) ควรทําการศึกษาเร่ืองหลักพุทธกิจที่ทรงบาํเพ็ญในสามเณร 
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Abstract 
           The research on “A Study of Influence of Mahachat Custom to Buddhist in 
Lamplaimat District, Buriram Province” have three objectives; 1) to study of origin and 
importance of Mahachat custom in Buddhism, 2) to study the of model of Mahachat 
custom in Lamplaimas district, Buriram province, 3) to study of influence of Mahachat 
custom to Buddhist in Lamplaimas district, Buriram province. This is the qualitative 
research. There are collections of datฟ from interviewing of the target group around 30 
persons. 
           There are five mode of Mahachat sermon of Buddhist monks in Lamplaimas 
District, Buriram Province namely 1) single sermon 2) two person sermon, 3) three person 
sermon, 4) sermon mixed with preacher from central region, 5) sermon mixed with country 
song singer. The melody of sermon has three modes namely; 1) general melody, 2) 
classical melody, and 3) applied melody. There are two mode of parlance of sermon using 
in recent namely; 1) Isan parlance which has high-low and melodic sound, and down out 
of note and much more time, 2) parlance of central region which is short and using the 
less time. 
 The influence of the traditions of Mahachat sermon on Buddhists in Lamplaimas 
district, Buriram province have three main areas of study: (1) seven aspects of Buddhism 
influence on the traditions of Mahachat sermon in Lamplaimas district, Buriram province 
(2) The value and benefits of the tradition of Mahachat sermon in Lamplaimas district, 
Buriram province, (3) The values of Buddhists on the traditions of Mahachat sermon in 
Lamplaimas district, Buriram province on to promote image, protect reputation, make the 
right understanding and build credibility. All must be done through training to understand 
in using of local wisdom in the ritual. Validation of traditions, rituals, cultures and traditions 
of the local knowledge and gurus are the way in development and conservation that is 
likely to be researched. 

Keywords: Influence, Custom, Mahachat Sermon 
 
บทนํา 
            พระเวสสันดรชาดกนี้เปนเร่ืองใหญจัดรวมไวในมหานิบาตชาดกรวมเร่ืองใหญ 10  เร่ืองที่เรียกกัน
วา ทศชาติ แตอีก 9 เร่ือง ไมเรียกวามหาชาติ คงเรียกแตเวสสันดรชาดกเร่ืองเดียววา มหาชาติ ขอนี้สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดประทานอธิบายวา พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจน
ประเทศใกลเคียงนับถือกันมาแตโบราณวา เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก สําคัญกวาชาดกอ่ืน ๆ ดวยปรากฏ

บารมีของพระโพธิสัตวบริบูรณในเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกทั้ง 10 บารมี อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติ 
การตั้งใจฟงเทศนมหาชาติใหจบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ  ทั้ง  13  กัณฑ  จะเปนเหตุใหสําเร็จความ
ปรารถนาทุกประการดังนี้ 
              1. เม่ือตายจากโลกนี้แลว จะมีโอกาสไดพบพระพุทธเจา พระนามวา ศรีอริยเมตไตรย  
ในอนาคต 
              2. เม่ือดับขันธไปเกิดในสุคติโลกสวรรค จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 
              3. เม่ือตายไปแลวจะไมตกนรก 
              4. เม่ือถึงยุคพระพุทธเจาพระนามวา ศรีอริยะเมตไตย จะไดจุติไปเกิดเปนมนุษย 
              5. ไดฟงธรรมตอหนาพระพักตรของพระพุทธองค จะไดดวงตาเห็นธรรมเปนพระอริยบุคคล 
ในบวรพุทธศาสนา 
             พุทธศาสนิกชนและเปนการรักษาฮีตประเพณีบุญ 12 เดือนคือการทําทาน 12 เดือนของเราชาว
พุทธไมใหสูญหายไปจากพระพุทธศาสนาจึงอยากจะสรางแรงจูงใจใหพุทธศาสนิกชนตื่นตัวกับประเพณี
วัฒนธรรมอันดีนี้ไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
              1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของประเพณีบุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย 
              2. เพื่อศึกษารูปแบบของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ ของพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 
              3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ ที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
              การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาทางเอกสาร และสัมภาษณซ่ึงมีลําดับ
ดังนี้ 
              1. ศึกษาประวัติความเปนมาของเวสสันดรชาดกในคัมภีรพระไตรปฎกและศึกษาประวัติความ
เปนมาของบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
              2. การออกแบบเคร่ืองมือ และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
              3. การรวบรวมขอมูลในพื้นที่โดยการสัมภาษณ และแจกแบบสอบถาม 
              4. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมประชากร 
              5. สรุป และอภิปรายผล 
              6. เรียบเรียงเขียนเปนรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ 
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Abstract 
           The research on “A Study of Influence of Mahachat Custom to Buddhist in 
Lamplaimat District, Buriram Province” have three objectives; 1) to study of origin and 
importance of Mahachat custom in Buddhism, 2) to study the of model of Mahachat 
custom in Lamplaimas district, Buriram province, 3) to study of influence of Mahachat 
custom to Buddhist in Lamplaimas district, Buriram province. This is the qualitative 
research. There are collections of datฟ from interviewing of the target group around 30 
persons. 
           There are five mode of Mahachat sermon of Buddhist monks in Lamplaimas 
District, Buriram Province namely 1) single sermon 2) two person sermon, 3) three person 
sermon, 4) sermon mixed with preacher from central region, 5) sermon mixed with country 
song singer. The melody of sermon has three modes namely; 1) general melody, 2) 
classical melody, and 3) applied melody. There are two mode of parlance of sermon using 
in recent namely; 1) Isan parlance which has high-low and melodic sound, and down out 
of note and much more time, 2) parlance of central region which is short and using the 
less time. 
 The influence of the traditions of Mahachat sermon on Buddhists in Lamplaimas 
district, Buriram province have three main areas of study: (1) seven aspects of Buddhism 
influence on the traditions of Mahachat sermon in Lamplaimas district, Buriram province 
(2) The value and benefits of the tradition of Mahachat sermon in Lamplaimas district, 
Buriram province, (3) The values of Buddhists on the traditions of Mahachat sermon in 
Lamplaimas district, Buriram province on to promote image, protect reputation, make the 
right understanding and build credibility. All must be done through training to understand 
in using of local wisdom in the ritual. Validation of traditions, rituals, cultures and traditions 
of the local knowledge and gurus are the way in development and conservation that is 
likely to be researched. 

Keywords: Influence, Custom, Mahachat Sermon 
 
บทนํา 
            พระเวสสันดรชาดกนี้เปนเร่ืองใหญจัดรวมไวในมหานิบาตชาดกรวมเร่ืองใหญ 10  เร่ืองที่เรียกกัน
วา ทศชาติ แตอีก 9 เร่ือง ไมเรียกวามหาชาติ คงเรียกแตเวสสันดรชาดกเร่ืองเดียววา มหาชาติ ขอนี้สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดประทานอธิบายวา พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจน
ประเทศใกลเคียงนับถือกันมาแตโบราณวา เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก สําคัญกวาชาดกอ่ืน ๆ ดวยปรากฏ

บารมีของพระโพธิสัตวบริบูรณในเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกทั้ง 10 บารมี อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติ 
การตั้งใจฟงเทศนมหาชาติใหจบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ  ทั้ง  13  กัณฑ  จะเปนเหตุใหสําเร็จความ
ปรารถนาทุกประการดังนี้ 
              1. เม่ือตายจากโลกนี้แลว จะมีโอกาสไดพบพระพุทธเจา พระนามวา ศรีอริยเมตไตรย  
ในอนาคต 
              2. เม่ือดับขันธไปเกิดในสุคติโลกสวรรค จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 
              3. เม่ือตายไปแลวจะไมตกนรก 
              4. เม่ือถึงยุคพระพุทธเจาพระนามวา ศรีอริยะเมตไตย จะไดจุติไปเกิดเปนมนุษย 
              5. ไดฟงธรรมตอหนาพระพักตรของพระพุทธองค จะไดดวงตาเห็นธรรมเปนพระอริยบุคคล 
ในบวรพุทธศาสนา 
             พุทธศาสนิกชนและเปนการรักษาฮีตประเพณีบุญ 12 เดือนคือการทําทาน 12 เดือนของเราชาว
พุทธไมใหสูญหายไปจากพระพุทธศาสนาจึงอยากจะสรางแรงจูงใจใหพุทธศาสนิกชนตื่นตัวกับประเพณี
วัฒนธรรมอันดีนี้ไว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
              1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของประเพณีบุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย 
              2. เพื่อศึกษารูปแบบของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ ของพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 
              3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ ที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
              การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาทางเอกสาร และสัมภาษณซ่ึงมีลําดับ
ดังนี้ 
              1. ศึกษาประวัติความเปนมาของเวสสันดรชาดกในคัมภีรพระไตรปฎกและศึกษาประวัติความ
เปนมาของบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
              2. การออกแบบเคร่ืองมือ และตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 
              3. การรวบรวมขอมูลในพื้นที่โดยการสัมภาษณ และแจกแบบสอบถาม 
              4. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมประชากร 
              5. สรุป และอภิปรายผล 
              6. เรียบเรียงเขียนเปนรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ 
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สรุปผลการวิจัย 
           การศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย และการศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณี
บุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย  เพื่อศึกษารูปแบบประเพณีบุญเทศนมหาชาติของ อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและสอบถามภาคสนามซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีบุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย  
            ประวัติของการเทศนมหาชาตินั้น ซ่ึงจะเก่ียวเนื่องดวยทางพระพุทธศาสนาดานการเผยแผ  
เพราะชุมชนคนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาหรือชาติพันธทองถ่ินไดสืบทอดตั้งแตสมัยบุคคลรุนเกา
กอน ถือเปนการรักษาประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม โดยอิงอาศัยความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดใช
ความรูความสามารถแสดงออกมาเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวพุทธ มีวัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินในแตละ
ภาคเปนของตนเอง ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตน และมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายของแตละพื้นที่ 
ทั้งหมดลวน คือ วิถีชีวิตของชาวพุทธ ประเพณีบุญเทศนมหาชาติ จะเก่ียวกับระบบความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาที่มีแบบแผนทางประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมในทองถ่ินของชาติพันธกลุมคนที่นับถือ
พุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต
ของคนชาวพุทธมาชานาน จัดไดวาเปนพื้นฐานหรือแหงทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของสังคมไทย  
ซ่ึงบทบาทของพุทธศาสนามีสวนสําคัญในดานการพัฒนาจิตใจ และการสงเคราะหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นั่นคือมีสวนสนองความตองการทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม ซ่ึงพระสงฆทั่วๆไปจะเปนผูแนะนํา
เปนพระธรรมกถึกไดถายทอดออกมาเปนกิจกรรมเฉพาะทองถ่ิน ชุมชน จนกอใหเกิดความเชื่อและความ
ศรัทธาในรูปแบบประเพณีเทศนมหาชาติ  
 2. ประเพณีบุญเทศนมหาชาติในภาคอีสาน 
 ความสําคัญบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา บุญมหาชาติ เปนประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง 
ของชาวอีสาน แตถาถือเปนเร่ืองทาน ก็เปนประเพณีการบริจาคทานคร้ังยิ่งใหญ ก็พอจะอนุมานไดถึงสภาพ
ทั่วไป ของชาวอีสานวา ดอกจิก ดอกจาน บานราวตนเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไมเหลานี้ มารอย
เปนมาลัยเพื่อตกแตงศาลาการเปรียญสําหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมี การเทศนมหาชาติ ซ่ึงถือวา
เปนงานอันศักดิ์สิทธิผูใดฟงเทศนมหาชาติจบภายในวันเดียว และบําเพ็ญคุณงามความดี จะไดอานิสงสไป
เกิดในภพหนา 
            พิธีกรรม ชาวอีสาน จะจัดทําบุญผะเหวด ปละ 1 คร้ัง ระหวางเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึง
กลางเดือน 5 จงัหวัดรอยเอ็ด จะจัดประเพณีบุญผะเหวดในชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคมทุกป โดยจะมี
วันรวมตามภาษาอีสาน เรียกวา วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาชวยกันจัดตกแตงศาลาหรือสถานที่ที่จะทําบุญ 
จัดเตรียมเคร่ืองสักการะ ดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก อยางละพันกอน มีการตั้งธงใหญ ไวแปดทิศ และมีศาล
เล็กๆ เปนที่เก็บขาวพันกอน และเคร่ืองคาวหวาน สําหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวน

ผาผะเหวด เปนเร่ืองราวของพระเวสสันดร ตั้งแตกัณฑที่ 1 ถึงกัณฑสุดทาย การจัดงานบุญผะเหวด 
หรือ งานเทศนมหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกปองคุมครองมิใหเกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง  
           สาระ บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ใหรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ คือ ความดีที่
ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแกตัวเพื่อผลคือ ประโยชนสุขอันไพศาลของมวลชนมนุษยชาติ เปนสําคัญ 
ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแตโบราณ จึงถือเปนเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจรวมกระทําบําเพ็ญ 
และไดอนุรักษสืบทอดเปนวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุนหลังที่ควรเห็นคุณคาและอนุรักษเปนวัฒนธรรม
สืบไปนอกจากนี้ยังเปนการสังสรรค ระหวางญาติพี่นองจากแดนไกลสมกับคํากลาวที่วา "กินขาวปุน เอาบุญ
ผะเหวด ฟงเทศนมหาชาติ”  
 3. รูปแบบของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
           เม่ือกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในพระพุทธศาสนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกระทั่งเปนไปใน
อนาคต จะเห็นวามีความเก่ียวของกับความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเปนอยางยิ่งในฐานะ
ที่เปนศูนยรวมศรัทธาของประชาชนผูนับถือ และเปนสัญลักษณแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ 
และอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาเปนเหมือนรากเหงาแหงความเปนชาติ และเปนเอกลักษณดั้งเดิมของ
ประเทศไทยทั้งดานสังคม และวัฒนธรรม วัดและพระสงฆ สามารถแสดงบทบาทเหลานี้ได เนื่องจาก
ชาวบานเขาใจวาพระสงฆเปนผูมีความบริสุทธิ์ เปนผูเสียสละ และที่สําคัญที่สุด คือมีความรูสึกวา พระสงฆ
เปนผูมีสติปญญา รอบรูวิชาการตาง ๆ เหนือชาวบานทั่วไป สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกชาวบานใน
ปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนความสําคัญที่ใกลชิดและม่ันคงเสมอมา เม่ือสังคมเปลี่ยนไป บุคคลจาก
ภายนอกเขามามีบทบาทตอชุมชนในฐานะผูปกครอง พระสงฆจึงถูกลดบทบาทลงจากผูนําในดานตาง ๆ  
เปนเพียงผูประสานงานเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน 
 รูปแบบการเทศนมหาชาติของ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยนั้น ผูวิจัยไดวางประเด็นเพื่อ
ศึกษา 3 ประเด็น (1) รูปแบบดานเนื้อหา (2) รูปแบบดานการเทศนมหาชาติ และ(3) รูปแบบสําเนียงเทศน
มหาชาติ โดยจะไดอธิบายตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบดานเน้ือหา 
  เนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดก พระสงฆผูเทศนจะตองใชความสามารถเฉพาะตน  
ในการแหลออกมาเปนเสียงสําเนียงทํานองอีสาน เพราะเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน โดยรวมแลวเนื้อหาที่
ใชนั้นก็ยังเปนรูปแบบที่เคยเทศนในสมัยกอนบาง และปรับปรุงไปตามยุคสมัยใหมบาง เพื่อใหเกิดอรรถรสใน
การฟง และสนุกสนาน เพลิดเพลิน และยึดเนื้อหาภาคกลางบางสวน เปนตน 
 2. รูปแบบดานการเทศนมหาชาติ 
  ทํานองเปนสิ่งสําคัญของการเทศนแหลมหาชาติทํานองแหลอีสาน เพราะทํานองเปนเสียง
เฉพาะถ่ิน และการถายทอดออกมาก็รูไดเลยวาเปนทํานองอีสาน ซ่ึงพระผูเทศนนี้ถาไมใชคนที่เกิดอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะวาไมได ถึงวาไดก็ไมชัดเจน เพราะทํานองแตละกลอนก็จะแตกตางกัน การใส
ทํานองของภูมิปญญาทองถ่ินนั้น ผูใสตองมีความสามารถ เชี่ยวชาญ รูหลักการสะกดคํา การใชสระ
วรรณยุกต สัมผัสตาง ๆ ใหลงตัวไดอยางสวยงาม 
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สรุปผลการวิจัย 
           การศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย และการศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณี
บุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย  เพื่อศึกษารูปแบบประเพณีบุญเทศนมหาชาติของ อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและสอบถามภาคสนามซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีบุญเทศนมหาชาติในสังคมไทย  
            ประวัติของการเทศนมหาชาตินั้น ซ่ึงจะเก่ียวเนื่องดวยทางพระพุทธศาสนาดานการเผยแผ  
เพราะชุมชนคนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาหรือชาติพันธทองถ่ินไดสืบทอดตั้งแตสมัยบุคคลรุนเกา
กอน ถือเปนการรักษาประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม โดยอิงอาศัยความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดใช
ความรูความสามารถแสดงออกมาเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวพุทธ มีวัฒนธรรมทางภาษาทองถ่ินในแตละ
ภาคเปนของตนเอง ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตน และมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายของแตละพื้นที่ 
ทั้งหมดลวน คือ วิถีชีวิตของชาวพุทธ ประเพณีบุญเทศนมหาชาติ จะเก่ียวกับระบบความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาที่มีแบบแผนทางประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมในทองถ่ินของชาติพันธกลุมคนที่นับถือ
พุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต
ของคนชาวพุทธมาชานาน จัดไดวาเปนพื้นฐานหรือแหงทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของสังคมไทย  
ซ่ึงบทบาทของพุทธศาสนามีสวนสําคัญในดานการพัฒนาจิตใจ และการสงเคราะหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นั่นคือมีสวนสนองความตองการทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม ซ่ึงพระสงฆทั่วๆไปจะเปนผูแนะนํา
เปนพระธรรมกถึกไดถายทอดออกมาเปนกิจกรรมเฉพาะทองถ่ิน ชุมชน จนกอใหเกิดความเชื่อและความ
ศรัทธาในรูปแบบประเพณีเทศนมหาชาติ  
 2. ประเพณีบุญเทศนมหาชาติในภาคอีสาน 
 ความสําคัญบุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา บุญมหาชาติ เปนประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง 
ของชาวอีสาน แตถาถือเปนเร่ืองทาน ก็เปนประเพณีการบริจาคทานคร้ังยิ่งใหญ ก็พอจะอนุมานไดถึงสภาพ
ทั่วไป ของชาวอีสานวา ดอกจิก ดอกจาน บานราวตนเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไมเหลานี้ มารอย
เปนมาลัยเพื่อตกแตงศาลาการเปรียญสําหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมี การเทศนมหาชาติ ซ่ึงถือวา
เปนงานอันศักดิ์สิทธิผูใดฟงเทศนมหาชาติจบภายในวันเดียว และบําเพ็ญคุณงามความดี จะไดอานิสงสไป
เกิดในภพหนา 
            พิธีกรรม ชาวอีสาน จะจัดทําบุญผะเหวด ปละ 1 คร้ัง ระหวางเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึง
กลางเดือน 5 จงัหวัดรอยเอ็ด จะจัดประเพณีบุญผะเหวดในชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคมทุกป โดยจะมี
วันรวมตามภาษาอีสาน เรียกวา วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาชวยกันจัดตกแตงศาลาหรือสถานที่ที่จะทําบุญ 
จัดเตรียมเคร่ืองสักการะ ดอกไม ธูปเทียน ขาวตอก อยางละพันกอน มีการตั้งธงใหญ ไวแปดทิศ และมีศาล
เล็กๆ เปนที่เก็บขาวพันกอน และเคร่ืองคาวหวาน สําหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวน

ผาผะเหวด เปนเร่ืองราวของพระเวสสันดร ตั้งแตกัณฑที่ 1 ถึงกัณฑสุดทาย การจัดงานบุญผะเหวด 
หรือ งานเทศนมหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกปองคุมครองมิใหเกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง  
           สาระ บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ใหรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ คือ ความดีที่
ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแกตัวเพื่อผลคือ ประโยชนสุขอันไพศาลของมวลชนมนุษยชาติ เปนสําคัญ 
ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแตโบราณ จึงถือเปนเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจรวมกระทําบําเพ็ญ 
และไดอนุรักษสืบทอดเปนวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุนหลังที่ควรเห็นคุณคาและอนุรักษเปนวัฒนธรรม
สืบไปนอกจากนี้ยังเปนการสังสรรค ระหวางญาติพี่นองจากแดนไกลสมกับคํากลาวที่วา "กินขาวปุน เอาบุญ
ผะเหวด ฟงเทศนมหาชาติ”  
 3. รูปแบบของประเพณีบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
           เม่ือกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในพระพุทธศาสนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกระทั่งเปนไปใน
อนาคต จะเห็นวามีความเก่ียวของกับความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเปนอยางยิ่งในฐานะ
ที่เปนศูนยรวมศรัทธาของประชาชนผูนับถือ และเปนสัญลักษณแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ 
และอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาเปนเหมือนรากเหงาแหงความเปนชาติ และเปนเอกลักษณดั้งเดิมของ
ประเทศไทยทั้งดานสังคม และวัฒนธรรม วัดและพระสงฆ สามารถแสดงบทบาทเหลานี้ได เนื่องจาก
ชาวบานเขาใจวาพระสงฆเปนผูมีความบริสุทธิ์ เปนผูเสียสละ และที่สําคัญที่สุด คือมีความรูสึกวา พระสงฆ
เปนผูมีสติปญญา รอบรูวิชาการตาง ๆ เหนือชาวบานทั่วไป สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกชาวบานใน
ปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนความสําคัญที่ใกลชิดและม่ันคงเสมอมา เม่ือสังคมเปลี่ยนไป บุคคลจาก
ภายนอกเขามามีบทบาทตอชุมชนในฐานะผูปกครอง พระสงฆจึงถูกลดบทบาทลงจากผูนําในดานตาง ๆ  
เปนเพียงผูประสานงานเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน 
 รูปแบบการเทศนมหาชาติของ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยนั้น ผูวิจัยไดวางประเด็นเพื่อ
ศึกษา 3 ประเด็น (1) รูปแบบดานเนื้อหา (2) รูปแบบดานการเทศนมหาชาติ และ(3) รูปแบบสําเนียงเทศน
มหาชาติ โดยจะไดอธิบายตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบดานเน้ือหา 
  เนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดก พระสงฆผูเทศนจะตองใชความสามารถเฉพาะตน  
ในการแหลออกมาเปนเสียงสําเนียงทํานองอีสาน เพราะเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน โดยรวมแลวเนื้อหาที่
ใชนั้นก็ยังเปนรูปแบบที่เคยเทศนในสมัยกอนบาง และปรับปรุงไปตามยุคสมัยใหมบาง เพื่อใหเกิดอรรถรสใน
การฟง และสนุกสนาน เพลิดเพลิน และยึดเนื้อหาภาคกลางบางสวน เปนตน 
 2. รูปแบบดานการเทศนมหาชาติ 
  ทํานองเปนสิ่งสําคัญของการเทศนแหลมหาชาติทํานองแหลอีสาน เพราะทํานองเปนเสียง
เฉพาะถ่ิน และการถายทอดออกมาก็รูไดเลยวาเปนทํานองอีสาน ซ่ึงพระผูเทศนนี้ถาไมใชคนที่เกิดอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะวาไมได ถึงวาไดก็ไมชัดเจน เพราะทํานองแตละกลอนก็จะแตกตางกัน การใส
ทํานองของภูมิปญญาทองถ่ินนั้น ผูใสตองมีความสามารถ เชี่ยวชาญ รูหลักการสะกดคํา การใชสระ
วรรณยุกต สัมผัสตาง ๆ ใหลงตัวไดอยางสวยงาม 
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           ทํานอง หมายถึง กลุมเสียงสูงต่ําที่จัดใหดําเนินไปอยางเปนระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว  การเทศน
แหลมหาชาติทํานองอีสานจะมีทํานองมี 2 แบบ คือ 
           เทศนธรรมวัตร คือ เทศนโดยใชเสียงและทํานองเปนปกติเหมือนอานหรือพูดธรรมดา ไมไดออก
เสียงและทํานองไพเราะดวยการขับขาน มุงใหเขาใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อใหนําไปปฏิบัติได 
           3. รูปแบบดานสํานวน   
            สํานวน ก็คือทํานองพูด ถอยคําที่เรียบเรียง ขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานาน มีความหมายไม
ตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู ถอยคําที่แสดงออกมาเปนขอความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ ถอยคํา
ที่เรียบเรียง การเรียบเรียงเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑนั้น จะเรียบเรียงไปตามลําดับการ
เรียบเรียงนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบรอยแกว (2) แบบรอยกรอง ความหมายในคําพูดนั้น ๆ 
คนฟงอาจเขาใจความหมายทันทีถาคําพูดนั้นใชกันอยางแพรหลายทั่วไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคน
ฟงก็ไมสามารถเขาใจไดทันที  
             4. แบบเทศนเดียว  
              รูปแบบลักษณะการเทศนเดียว เปนลักษณะการเทศนตามกันมาในสมัยโบราณที่ประพฤติปฏิบัติ
กันมายาวนาน โดยลักษณะการเทศนเดียวนั้นเปนการเทศน 2 อยาง คือ  
 1. แสดงเทศนแบบเรียงกัณฑไปตามลําดับ คือ เทศนทํานองธรรมวัตรและแหลไปครบทั้ง 13 กัณฑ 
เทศนแบบเรียงกัณฑ และเลาบางตอนยังคงอยูโดยใสทํานองเพิ่มเติม ตั้งแตกัณฑแรกถึง 13 กัณฑเลย แต
บางองคถาแหลไดก็จะเสริมกลอนลํากอนที่จะจบเพื่อเกิดความเพลิดเพลิน 
 2. การแสดงเทศนแบบผสม การเทศนแบบเรียงกัณฑไปตามลําดับกอนแตจะมีเสริมแหลบางตอน 
การเทศนเดี่ยว เปนการเทศนเรียงกัณฑ ภาษาอีสานเรียกวาเทศนเรียงกัณฑ คือ แตละรูปมักจะเทศนไปตาม
ทํานองของแตละกัณฑที่เรียกวา ทํานองธรรมวัตร เปนการอานทํานองธรรมวัตร หรือเม่ือถึงแตละกัณฑแลว 
มีการเทศนแหลเทียบเนื้อจะมีการแหลเทียบเนื้อไป ใหญาติโยมเกิดความเพลิดเพลิน 
              5. แบบเทศน 2 ธัมมาสน  
              รูปแบบลักษณะการเทศน 2 ธัมมาสน เปนการเทศนที่พระผูเทศนแบงหนาที่ไปตามบทตัวละคร 
หรือสมมติตนในการอารัมภบท ซ่ึงจะมีลักษณะที่แตกตางจากเทศนองคเดียว โดยพระผูเทศนนั้นจะตองบอก
กลาวชื่อ ที่อยู วัด ตําบล อําเภอ ตลอดทั้งตําแหนงหนาที่ของพระผูที่แสดงรวม พรอมทั้งตองกลาวอานิสงส
กอนแสดงเก่ียวกับการฟงเทศนมหาชาติ จากนั้นก็พระทั้ง 2 รูปก็จะเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานไป
ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะการเทศน 2 นี้ จากการสังเกตในสถานที่จริงนั้น ผูที่ฟงแหลจะมีอารมณรวม เพราะ
พระผูแสดงจะสามารถยกเหตุการณปจจุบันที่เกิดข้ึน เชน ละคร ลิเก หมอลํากลอน หรือเหตุการณขาว เปน
ตน ทําใหผูฟงนั้นมีอารมณรวม ขบขัน และเปนที่พอใจสําหรับผูฟง  พระครูปยธรรมทัศน กลาววา เทศน 2 
ธัมมาสนนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันกับเทศนเดี่ยว แตเทศน 2 ธัมมาสนมีโอกาสที่จะไดพัก  
              6. แบบเทศน 3 ธัมมาสน  
              ลักษณะเทศน 3 ธรรมาสนนี้ ก็มีลักษณะคลาย 2 ธรรมาสน แตจะเพิ่มพระเทศนอีกรูปหนึ่ง  
“จะมีการแบงยอยออกไปอีกในลักษณะก็คือ รูปหนึ่งเปนผูเดินเนื้อเร่ืองเลาเร่ือง และอีก 2 รูป ก็รับบทบาท
หนาที่เปนตัวละครในกัณฑนั้น และบางสวนที่เปนการตอแหลทั้ง 3 รูปก็จะชวยกัน” และก็มีการสมมติเปน

ตัวแทนตัวละครเพิ่มข้ึนอีก 1 รูป “ก็เปนการเทศนแบงหนาที่ซ่ึงกันและกัน แตมีพระมาเพิ่มอีกองคหนึ่ง  
ไดอรรถรส สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
 3. อิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย 

อิทธิพล 7 ดานที่มีตอพุทธศาสนิกชนตอประเพณีบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย 
 1) ดานความเลื่อมใสศรัทธา การทําบุญและฟงเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานนั้น เคยยึดถือและ
ปฏิบัติสืบตอกันมานาน ถาทําถูกหลักการ วิธีการ กระบวนการถูกตองแลว จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
เพราะสามารถแสดงออกไดดี ความเลื่อมใสศรัทธาเปนความเชื่อที่มีความเคารพและนับถือดวยความจริงใจ 
การเทศนแหลมหาชาตินี้ตองสรางความศรัทธาใหกับญาติโยม เพราะจะไดมีงานเขามา ถาติดตลาดก็มีงาน
เยอะ เพราะเทศนอยูในหลักของความถูกตอง 
ศรัทธาที่เปนหลักสําคัญหลักหนึ่ง ในคําสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคไดทรงสอนไวนั้น ไดแก
ศรัทธาที่กํากับโดยปญญา นั่นคือศรัทธาที่ถูกตอง จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักสัมมาทิฏฐิ วิชชา ญาณ
และโพธิ เปนตน เพราะมิฉะนั้นแลว ศรัทธาคือความเชื่อนี้อาจเปนความเชื่อที่ผิด ซ่ึงอาจนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่ผิด อันไมพึงประสงคได 
 2) ดานคําภาษาสรรเสริญ การเทศนแหลดีหรือเทศนเสียงดี จะทําใหผูฟงติดใจและกลาวถึงบอย ๆ 
โดยในชุมชนทองถ่ินของชาวอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยจะชอบพระแหลเสียงดี เพราะมาเทศนแลว
ทําใหผูฟงเพลิดเพลิน สนุกสนาน กลาวคําสรรเสริญ ยกยองวาเปนพระที่มีความรูความสามารถ แตการ
สรรเสริญนั้น ผูที่ถูกสรรเสริญก็อยาหวั่นไหว เพียงแตใหตั้งอยูใน 
 ความดีตอไป การสรรเสริญบัณฑิตบอกวา ไมควรหวั่นไหวในเร่ืองสรรเสริญหรือนินทา ควรควบคุม
จิตของตนใหม่ันคง สํารวจความประพฤติและการกระทําของตนหากเห็นไดดวยปญญาแลววาดําเนินไปใน
ทาํนองคลองธรรมอันควรแลว ก็ขอใหทําความดีตอไปเถิด เพิกเฉยตอเสียงสรรเสริญและนินทานั้น เพื่อมิให
กังวลเกินไป จะไดตั้งใจทําความดีเพื่อความดี เพื่อความถูกตอง  
 3) ดานความเจริญของชุมชน ความเจริญของชุมชนดูไดจากความสมัครสมานสามัคคี การรวมแรง
รวมใจ ทั้ง 2 ฝาย คือฝายพระผูเทศนและผูที่มีสวนเก่ียวของ เพราะการจัดงานเทศนแหลมหาชาติทํานอง
โคราชนี้ เปนงานที่จัดแบบยิ่งใหญบางวัดจัดแบบอลังการ มีการประชาสัมพันธ การเตรียมงาน การเตรียม
สถานที่ การมีสวนรวมของประชาชน หรือชุมชน หรือองคกรประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
พัฒนาทองถ่ินและชนบทในข้ันตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอนในรูปแบบของการตัดสินใจ การกําหนดชีวิตของตน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถของคนในการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดานจากที่เปนอยูใหดีข้ึน
กวาเดิม เปนการสรางความเจริญในชุมชน 
 4) ดานรักษาเอกลักษณเฉพาะถิ่น การอนุรักษรูปแบบของการเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสาน 
ถือเปนหนาที่ของพระสงฆ เพราะเปนเอกลักษณของการเทศนที่เปนรูปแบบความรูที่ถูกตอง อาทิเชน  
การเทศน การถายทอด การจัดงานเทศนมหาชาติ พิธีกรรม วัฒนธรรม และประเพณี เปนตน จะตองเปน
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           ทํานอง หมายถึง กลุมเสียงสูงต่ําที่จัดใหดําเนินไปอยางเปนระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว  การเทศน
แหลมหาชาติทํานองอีสานจะมีทํานองมี 2 แบบ คือ 
           เทศนธรรมวัตร คือ เทศนโดยใชเสียงและทํานองเปนปกติเหมือนอานหรือพูดธรรมดา ไมไดออก
เสียงและทํานองไพเราะดวยการขับขาน มุงใหเขาใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อใหนําไปปฏิบัติได 
           3. รูปแบบดานสํานวน   
            สํานวน ก็คือทํานองพูด ถอยคําที่เรียบเรียง ขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานาน มีความหมายไม
ตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู ถอยคําที่แสดงออกมาเปนขอความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ ถอยคํา
ที่เรียบเรียง การเรียบเรียงเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑนั้น จะเรียบเรียงไปตามลําดับการ
เรียบเรียงนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) แบบรอยแกว (2) แบบรอยกรอง ความหมายในคําพูดนั้น ๆ 
คนฟงอาจเขาใจความหมายทันทีถาคําพูดนั้นใชกันอยางแพรหลายทั่วไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคน
ฟงก็ไมสามารถเขาใจไดทันที  
             4. แบบเทศนเดียว  
              รูปแบบลักษณะการเทศนเดียว เปนลักษณะการเทศนตามกันมาในสมัยโบราณที่ประพฤติปฏิบัติ
กันมายาวนาน โดยลักษณะการเทศนเดียวนั้นเปนการเทศน 2 อยาง คือ  
 1. แสดงเทศนแบบเรียงกัณฑไปตามลําดับ คือ เทศนทํานองธรรมวัตรและแหลไปครบทั้ง 13 กัณฑ 
เทศนแบบเรียงกัณฑ และเลาบางตอนยังคงอยูโดยใสทํานองเพิ่มเติม ตั้งแตกัณฑแรกถึง 13 กัณฑเลย แต
บางองคถาแหลไดก็จะเสริมกลอนลํากอนที่จะจบเพื่อเกิดความเพลิดเพลิน 
 2. การแสดงเทศนแบบผสม การเทศนแบบเรียงกัณฑไปตามลําดับกอนแตจะมีเสริมแหลบางตอน 
การเทศนเดี่ยว เปนการเทศนเรียงกัณฑ ภาษาอีสานเรียกวาเทศนเรียงกัณฑ คือ แตละรูปมักจะเทศนไปตาม
ทํานองของแตละกัณฑที่เรียกวา ทํานองธรรมวัตร เปนการอานทํานองธรรมวัตร หรือเม่ือถึงแตละกัณฑแลว 
มีการเทศนแหลเทียบเนื้อจะมีการแหลเทียบเนื้อไป ใหญาติโยมเกิดความเพลิดเพลิน 
              5. แบบเทศน 2 ธัมมาสน  
              รูปแบบลักษณะการเทศน 2 ธัมมาสน เปนการเทศนที่พระผูเทศนแบงหนาที่ไปตามบทตัวละคร 
หรือสมมติตนในการอารัมภบท ซ่ึงจะมีลักษณะที่แตกตางจากเทศนองคเดียว โดยพระผูเทศนนั้นจะตองบอก
กลาวชื่อ ที่อยู วัด ตําบล อําเภอ ตลอดทั้งตําแหนงหนาที่ของพระผูที่แสดงรวม พรอมทั้งตองกลาวอานิสงส
กอนแสดงเก่ียวกับการฟงเทศนมหาชาติ จากนั้นก็พระทั้ง 2 รูปก็จะเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานไป
ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะการเทศน 2 นี้ จากการสังเกตในสถานที่จริงนั้น ผูที่ฟงแหลจะมีอารมณรวม เพราะ
พระผูแสดงจะสามารถยกเหตุการณปจจุบันที่เกิดข้ึน เชน ละคร ลิเก หมอลํากลอน หรือเหตุการณขาว เปน
ตน ทําใหผูฟงนั้นมีอารมณรวม ขบขัน และเปนที่พอใจสําหรับผูฟง  พระครูปยธรรมทัศน กลาววา เทศน 2 
ธัมมาสนนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันกับเทศนเดี่ยว แตเทศน 2 ธัมมาสนมีโอกาสที่จะไดพัก  
              6. แบบเทศน 3 ธัมมาสน  
              ลักษณะเทศน 3 ธรรมาสนนี้ ก็มีลักษณะคลาย 2 ธรรมาสน แตจะเพิ่มพระเทศนอีกรูปหนึ่ง  
“จะมีการแบงยอยออกไปอีกในลักษณะก็คือ รูปหนึ่งเปนผูเดินเนื้อเร่ืองเลาเร่ือง และอีก 2 รูป ก็รับบทบาท
หนาที่เปนตัวละครในกัณฑนั้น และบางสวนที่เปนการตอแหลทั้ง 3 รูปก็จะชวยกัน” และก็มีการสมมติเปน

ตัวแทนตัวละครเพิ่มข้ึนอีก 1 รูป “ก็เปนการเทศนแบงหนาที่ซ่ึงกันและกัน แตมีพระมาเพิ่มอีกองคหนึ่ง  
ไดอรรถรส สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
 3. อิทธิพลของประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย 

อิทธิพล 7 ดานที่มีตอพุทธศาสนิกชนตอประเพณีบุญเทศนมหาชาติ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย 
 1) ดานความเลื่อมใสศรัทธา การทําบุญและฟงเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานนั้น เคยยึดถือและ
ปฏิบัติสืบตอกันมานาน ถาทําถูกหลักการ วิธีการ กระบวนการถูกตองแลว จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
เพราะสามารถแสดงออกไดดี ความเลื่อมใสศรัทธาเปนความเชื่อที่มีความเคารพและนับถือดวยความจริงใจ 
การเทศนแหลมหาชาตินี้ตองสรางความศรัทธาใหกับญาติโยม เพราะจะไดมีงานเขามา ถาติดตลาดก็มีงาน
เยอะ เพราะเทศนอยูในหลักของความถูกตอง 
ศรัทธาที่เปนหลักสําคัญหลักหนึ่ง ในคําสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคไดทรงสอนไวนั้น ไดแก
ศรัทธาที่กํากับโดยปญญา นั่นคือศรัทธาที่ถูกตอง จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักสัมมาทิฏฐิ วิชชา ญาณ
และโพธิ เปนตน เพราะมิฉะนั้นแลว ศรัทธาคือความเชื่อนี้อาจเปนความเชื่อที่ผิด ซ่ึงอาจนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางที่ผิด อันไมพึงประสงคได 
 2) ดานคําภาษาสรรเสริญ การเทศนแหลดีหรือเทศนเสียงดี จะทําใหผูฟงติดใจและกลาวถึงบอย ๆ 
โดยในชุมชนทองถ่ินของชาวอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยจะชอบพระแหลเสียงดี เพราะมาเทศนแลว
ทําใหผูฟงเพลิดเพลิน สนุกสนาน กลาวคําสรรเสริญ ยกยองวาเปนพระที่มีความรูความสามารถ แตการ
สรรเสริญนั้น ผูที่ถูกสรรเสริญก็อยาหวั่นไหว เพียงแตใหตั้งอยูใน 
 ความดีตอไป การสรรเสริญบัณฑิตบอกวา ไมควรหวั่นไหวในเร่ืองสรรเสริญหรือนินทา ควรควบคุม
จิตของตนใหม่ันคง สํารวจความประพฤติและการกระทําของตนหากเห็นไดดวยปญญาแลววาดําเนินไปใน
ทาํนองคลองธรรมอันควรแลว ก็ขอใหทําความดีตอไปเถิด เพิกเฉยตอเสียงสรรเสริญและนินทานั้น เพื่อมิให
กังวลเกินไป จะไดตั้งใจทําความดีเพื่อความดี เพื่อความถูกตอง  
 3) ดานความเจริญของชุมชน ความเจริญของชุมชนดูไดจากความสมัครสมานสามัคคี การรวมแรง
รวมใจ ทั้ง 2 ฝาย คือฝายพระผูเทศนและผูที่มีสวนเก่ียวของ เพราะการจัดงานเทศนแหลมหาชาติทํานอง
โคราชนี้ เปนงานที่จัดแบบยิ่งใหญบางวัดจัดแบบอลังการ มีการประชาสัมพันธ การเตรียมงาน การเตรียม
สถานที่ การมีสวนรวมของประชาชน หรือชุมชน หรือองคกรประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
พัฒนาทองถ่ินและชนบทในข้ันตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอนในรูปแบบของการตัดสินใจ การกําหนดชีวิตของตน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถของคนในการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดานจากที่เปนอยูใหดีข้ึน
กวาเดิม เปนการสรางความเจริญในชุมชน 
 4) ดานรักษาเอกลักษณเฉพาะถิ่น การอนุรักษรูปแบบของการเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสาน 
ถือเปนหนาที่ของพระสงฆ เพราะเปนเอกลักษณของการเทศนที่เปนรูปแบบความรูที่ถูกตอง อาทิเชน  
การเทศน การถายทอด การจัดงานเทศนมหาชาติ พิธีกรรม วัฒนธรรม และประเพณี เปนตน จะตองเปน
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หนาที่ของพระสงฆที่เก่ียวของ และบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ เพราะการรักษาเอกลักษณนั้นมีความสําคัญที่จะ
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา การเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสาน มีเอกลักษณที่โดด
เดนคือการใชภาษาทองถ่ินของชาวลําปลายมาศ ภาษาเปนวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ เพราะภาษามี
ความสัมพันธของพระสงฆและชุมชน ดังนั้นเอกลักษณถ่ินบุคคลที่เก่ียวของตองเห็นคุณคาและเปนการรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 5) ดานการเสียสละตามโอกาส การจัดบุญประเพณีเทศนมหาชาติของพระสงฆในเขตอําเภอลํา
ปลายมาศ นั้นจะตองมีความเมตตา สงเคราะหซ่ึงกันและกัน ในโอกาสตาง ๆ เม่ือถึงเวลากาล เม่ือถึง
กาลเวลาตามโอกาสที่บางวัดที่อยูในเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย นักเทศนแหลมหาชาติทํานอง
อีสาน จะตองเสียสละในดานการเทศน เพราะบางวัดในแตละปก็อยูหางไกลความเจริญ บางวัดก็หาพระ
เทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานยาก เพราะขาดความรู หรือขาดปจจัยในสวนตาง ๆ ดังนั้นพระนักเทศน
จะตองเสียสละไปชวยเทศนที่วัดดังกลาวนั้น ๆ ถือวาเปนการสงเคราะห ชวยเหลือและยังเปนนําความรูที่ได
ศึกษาเลาเรียนอบรมมาแลวไปถายทอดใหชุมชนนั้น ๆ ไดฟง ไดเห็น เพื่อเปนการฝกหัดไปดวย แตสิ่งสําคัญ
นั้น เปนการสงเคราะหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 6) ดานความสามัคคี  ความสามัคคีมีความสําคัญ ก็เพื่อตองการใหบุคคล ประพฤติดีประพฤติมิ
ชอบ ซ่ึงมีอํานาจอยางหนึ่ง มีความดีงามเปนกฎเกณฑในการดํารงชีวิต และความเปนระเบียบเรียบรอยแหง
วิถีชีวิตของชุมชน ความสามัคคีนี้จะเปนสิ่งสรางสรรคของสังคมในข้ันอุดมการณที่จะสะทอนใหเห็นในทุก
ลักษณะของสังคม ศาสนาจะเปนสิ่งสรางสรรคของสังคม เชนเดียวกับสถาบันอ่ืนๆ และเปนปจจัยที่ใหความ
สนับสนุนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เชนสนับสนุนของศาสนาในขอหามตางๆ หรือขอที่พึงปฏิบัติ ซ่ึงถา
ผูใดยึดม่ันในการกระทําที่ดีโดยเครงครัดแลว จะทําใหผูนั้นเขากับสังคมและดํารงตนอยูอยางสงบเรียบรอย 
 7) ดานการสืบสานประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผนตางๆ ที่ประชาชนไดประกอบกันข้ึนมานั้น 
ไดจําแนกลักษณะของประเพณีเปน 3 ประเภท คือ 
            1. จารีตประเพณี (Mores) เปนประเพณีที่มีความสําคัญตอสวัสดิภาพของสังคม และมี
ลักษณะบังคับใหสมาชิกของสังคมตองปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ หากผูใดฝาฝนก็จะมีความผิดตามที่จารีต
ประเพณีไดกําหนดโทษเอาไว เชน สังคมไทยมีจารีตประเพณีกําหนดใหพอแมมีหนาที่เลี้ยงดูลูกของตน หาก
พอแมคนใดละเลยไมปฏิบัติก็จะมีความผิด 
            2. ขนบประเพณี (Institution) เปนประเพณีที่สังคมไดวางไวเปนระเบียบแบบแผนทั้ง
โดยตรง คือ ระเบียบวางไวอยาชัดเจน เชน ประเพณีทําบุญเลี้ยงพระ 
            3. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) เปนประเพณีเก่ียวกับเร่ืองธรรมดาทั่วไปไมคอยมี
ความสําคัญเทาใดนัก จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติก็ได หากใครไมปฏิบัติก็จะถูกดูหม่ิน ดูแคลนวาไมมีมารยาท 
เชน การแตงกายไมถูกกาลเทศะ   
                  
ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยค ร้ังนี้ ผู วิจัยไดชี้ ให เห็น อิทธิพลของประเพณีบุญ เทศนมหาชาติที่ มีตอ
พุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ตลอดทั้งรูปแบบการพัฒนาและการอนุรักษพัฒนาการ

เทศนและประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย แตถาจะมี
การศึกษาในคร้ังตอไปเพื่อใหเห็นความชัดเจนหรือรายละเอียดขอปลีกยอยเก่ียวกับรูปแบบประเพณีบุญ
เทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ก็สามารถศึกษาไดในสวนรูปแบบใน
การพัฒนาตาง ๆ  คือ  พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม เพื่อปรับใชและพัฒนาในดานตาง ๆ  ตามลําดับเพื่อให
เกิดประโยชนในการศึกษาโดยศึกษาในประเด็นที่วา 
 1. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กับการพัฒนาชุมชน
ในยุคโลกาภิวัฒน 
 2. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กับการสรางศาสน
ทายาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 3. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในประเด็นของ
ประเภทคุณคา วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมแตละดาน 
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หนาที่ของพระสงฆที่เก่ียวของ และบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ เพราะการรักษาเอกลักษณนั้นมีความสําคัญที่จะ
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา การเทศนแหลมหาชาติทํานองอีสาน มีเอกลักษณที่โดด
เดนคือการใชภาษาทองถ่ินของชาวลําปลายมาศ ภาษาเปนวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ เพราะภาษามี
ความสัมพันธของพระสงฆและชุมชน ดังนั้นเอกลักษณถ่ินบุคคลที่เก่ียวของตองเห็นคุณคาและเปนการรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 5) ดานการเสียสละตามโอกาส การจัดบุญประเพณีเทศนมหาชาติของพระสงฆในเขตอําเภอลํา
ปลายมาศ นั้นจะตองมีความเมตตา สงเคราะหซ่ึงกันและกัน ในโอกาสตาง ๆ เม่ือถึงเวลากาล เม่ือถึง
กาลเวลาตามโอกาสที่บางวัดที่อยูในเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย นักเทศนแหลมหาชาติทํานอง
อีสาน จะตองเสียสละในดานการเทศน เพราะบางวัดในแตละปก็อยูหางไกลความเจริญ บางวัดก็หาพระ
เทศนแหลมหาชาติทํานองอีสานยาก เพราะขาดความรู หรือขาดปจจัยในสวนตาง ๆ ดังนั้นพระนักเทศน
จะตองเสียสละไปชวยเทศนที่วัดดังกลาวนั้น ๆ ถือวาเปนการสงเคราะห ชวยเหลือและยังเปนนําความรูที่ได
ศึกษาเลาเรียนอบรมมาแลวไปถายทอดใหชุมชนนั้น ๆ ไดฟง ไดเห็น เพื่อเปนการฝกหัดไปดวย แตสิ่งสําคัญ
นั้น เปนการสงเคราะหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 6) ดานความสามัคคี  ความสามัคคีมีความสําคัญ ก็เพื่อตองการใหบุคคล ประพฤติดีประพฤติมิ
ชอบ ซ่ึงมีอํานาจอยางหนึ่ง มีความดีงามเปนกฎเกณฑในการดํารงชีวิต และความเปนระเบียบเรียบรอยแหง
วิถีชีวิตของชุมชน ความสามัคคีนี้จะเปนสิ่งสรางสรรคของสังคมในข้ันอุดมการณที่จะสะทอนใหเห็นในทุก
ลักษณะของสังคม ศาสนาจะเปนสิ่งสรางสรรคของสังคม เชนเดียวกับสถาบันอ่ืนๆ และเปนปจจัยที่ใหความ
สนับสนุนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เชนสนับสนุนของศาสนาในขอหามตางๆ หรือขอที่พึงปฏิบัติ ซ่ึงถา
ผูใดยึดม่ันในการกระทําที่ดีโดยเครงครัดแลว จะทําใหผูนั้นเขากับสังคมและดํารงตนอยูอยางสงบเรียบรอย 
 7) ดานการสืบสานประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผนตางๆ ที่ประชาชนไดประกอบกันข้ึนมานั้น 
ไดจําแนกลักษณะของประเพณีเปน 3 ประเภท คือ 
            1. จารีตประเพณี (Mores) เปนประเพณีที่มีความสําคัญตอสวัสดิภาพของสังคม และมี
ลักษณะบังคับใหสมาชิกของสังคมตองปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ หากผูใดฝาฝนก็จะมีความผิดตามที่จารีต
ประเพณีไดกําหนดโทษเอาไว เชน สังคมไทยมีจารีตประเพณีกําหนดใหพอแมมีหนาที่เลี้ยงดูลูกของตน หาก
พอแมคนใดละเลยไมปฏิบัติก็จะมีความผิด 
            2. ขนบประเพณี (Institution) เปนประเพณีที่สังคมไดวางไวเปนระเบียบแบบแผนทั้ง
โดยตรง คือ ระเบียบวางไวอยาชัดเจน เชน ประเพณีทําบุญเลี้ยงพระ 
            3. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) เปนประเพณีเก่ียวกับเร่ืองธรรมดาทั่วไปไมคอยมี
ความสําคัญเทาใดนัก จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติก็ได หากใครไมปฏิบัติก็จะถูกดูหม่ิน ดูแคลนวาไมมีมารยาท 
เชน การแตงกายไมถูกกาลเทศะ   
                  
ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยค ร้ังนี้ ผู วิจัยไดชี้ ให เห็น อิทธิพลของประเพณีบุญ เทศนมหาชาติที่ มีตอ
พุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ตลอดทั้งรูปแบบการพัฒนาและการอนุรักษพัฒนาการ

เทศนและประเพณีบุญเทศนมหาชาติที่มีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย แตถาจะมี
การศึกษาในคร้ังตอไปเพื่อใหเห็นความชัดเจนหรือรายละเอียดขอปลีกยอยเก่ียวกับรูปแบบประเพณีบุญ
เทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ก็สามารถศึกษาไดในสวนรูปแบบใน
การพัฒนาตาง ๆ  คือ  พัฒนาชุมชน  พัฒนาสังคม เพื่อปรับใชและพัฒนาในดานตาง ๆ  ตามลําดับเพื่อให
เกิดประโยชนในการศึกษาโดยศึกษาในประเด็นที่วา 
 1. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กับการพัฒนาชุมชน
ในยุคโลกาภิวัฒน 
 2. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย กับการสรางศาสน
ทายาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 3. บุญเทศนมหาชาติมีตอพุทธศาสนิกชน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในประเด็นของ
ประเภทคุณคา วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมแตละดาน 
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ศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
An Analysis Study of the Worship of the Ganesha in View of Buddhism 

 
พระโทน  ทีปงฺกโร  
ภัฎชวชัร  สุขเสน 

เอกฉัท จารุเมธีชน 
วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา”  
มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี้  1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  2.เพื่อ
ศึกษาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา  

การนับถือบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น มีมาตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย
แลว  โดยมีอยูในราชสํานักเปนสําคัญ ซ่ึงไดมาพรอมกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณที่กลมกลืนเขามาใน
ประเพณีในราชสํานักตามคติวา พระมหากษัตริยเปนองคอวตารของเทพเจา สวนการนับถือในหมูประชาชน
ทั่วไปอยางทุกวันนี้นั้นมิไดปรากฏหลักฐานแนชัดมากอน อยางไรก็ตามความนิยมนับถือพระพิฆเณศอยาง
แพรหลายในปจจุบันนั้นไดเร่ิมปรากฏอยางชัดเจนที่สุดวาสืบทอดมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา การบูชามีมาตั้งแตกอนพุทธกาลและกอนยุคพระเวท ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกิดข้ึน
ในอินเดีย โดยการบูชาในยุคแรกเปนการบูชาแบบออนวอนรองขอ ตอมาพระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดข้ึน 
พระพุทธเจาจึงพยายามปฏิวัติความเชื่อเก่ียวกับการบูชาแบบเกาที่มีแตการบนบาน เซนสรวง และการออน
วอนบูชาซ่ึงเปนการไมถูกตอง พระองคจึงสอนใหมวา ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยูคือกฎแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัยคือ การที่ผลเกิดจากเหตุ เหตุทําใหเกิดผล สิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึนลวนเปนไปตามเหตุปจจัยของ
มันเอง อยาไปมัวสนใจวาเปนสิ่งที่เกิดจากอํานาจของเทพเจา เพราะความเปนจริงแลว สิ่งทั้งหลายลวน
เปนไปตามเหตุปจจัย เราเรียกวาธรรม พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับหลักธรรมเปนหลัก ทรงเนนให
บชูาธรรมและบุคคลทรงคุณธรรมเปนสําคัญ โดยนัยนี้ ถาผูบูชาศรัทธาตอพระพิฆเณศหรือเทพองคใดแลวมี
ปณิธานปฏิบัติตามคุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระพิฆเณศหรือเทพองคนั้นๆ ก็จะเปนเสมือนการปฏิบัติบูชา 
คลายกับที่ศาสนาพุทธสอนเร่ืองการปฏิบัติบูชาเชนกัน  แมแตอามิสบูชาที่จัดหาเสนอตอเทพ ชาวพุทธก็
สามารถนํามาเชื่อมสูการปฏิบัติพทุธธรรมพื้นฐานทีเ่ราคุนเคยได ไมใหบูชาแบบไรเหตุผลเสียเปลาไป  โดยขอ
แนะนําใหคิดถึง ทาน ศีล ภาวนา ซ่ึงสอดคลองกับธรรมะพื้นฐานของทั้งฮินดูและพุทธฯ กลาวคือ เม่ือทํา
พิธีกรรมบูชาเทพนั้น ก็ใหเปลี่ยนจากการสวดออนวอนที่จิตหวั่นไหวถูกครอบงําดวยความตองการหรือความ
กลัว เปนการสวดมนตเพื่อสรางสมาธิ และจากการถวายหรือบนบานที่เสมือนเปนสินบน ก็เปลี่ยนเปนการ
ถวายเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลศาสนสถาน และนักบวชที่มีอยูในสถานที่นั้นใหมีปจจัยเพียงพอที่จะบําเพ็ญตนไป
ตามคําสอนของศาสนาได โดยมีเทพเปนผูใหญที่นับถือ   
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา”  
มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังตอไปนี้  1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  2.เพื่อ
ศึกษาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา  

การนับถือบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น มีมาตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย
แลว  โดยมีอยูในราชสํานักเปนสําคัญ ซ่ึงไดมาพรอมกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณที่กลมกลืนเขามาใน
ประเพณีในราชสํานักตามคติวา พระมหากษัตริยเปนองคอวตารของเทพเจา สวนการนับถือในหมูประชาชน
ทั่วไปอยางทุกวันนี้นั้นมิไดปรากฏหลักฐานแนชัดมากอน อยางไรก็ตามความนิยมนับถือพระพิฆเณศอยาง
แพรหลายในปจจุบันนั้นไดเร่ิมปรากฏอยางชัดเจนที่สุดวาสืบทอดมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา การบูชามีมาตั้งแตกอนพุทธกาลและกอนยุคพระเวท ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกิดข้ึน
ในอินเดีย โดยการบูชาในยุคแรกเปนการบูชาแบบออนวอนรองขอ ตอมาพระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดข้ึน 
พระพุทธเจาจึงพยายามปฏิวัติความเชื่อเก่ียวกับการบูชาแบบเกาที่มีแตการบนบาน เซนสรวง และการออน
วอนบูชาซ่ึงเปนการไมถูกตอง พระองคจึงสอนใหมวา ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยูคือกฎแหงความเปนไป
ตามเหตุปจจัยคือ การที่ผลเกิดจากเหตุ เหตุทําใหเกิดผล สิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึนลวนเปนไปตามเหตุปจจัยของ
มันเอง อยาไปมัวสนใจวาเปนสิ่งที่เกิดจากอํานาจของเทพเจา เพราะความเปนจริงแลว สิ่งทั้งหลายลวน
เปนไปตามเหตุปจจัย เราเรียกวาธรรม พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับหลักธรรมเปนหลัก ทรงเนนให
บชูาธรรมและบุคคลทรงคุณธรรมเปนสําคัญ โดยนัยนี้ ถาผูบูชาศรัทธาตอพระพิฆเณศหรือเทพองคใดแลวมี
ปณิธานปฏิบัติตามคุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระพิฆเณศหรือเทพองคนั้นๆ ก็จะเปนเสมือนการปฏิบัติบูชา 
คลายกับที่ศาสนาพุทธสอนเร่ืองการปฏิบัติบูชาเชนกัน  แมแตอามิสบูชาที่จัดหาเสนอตอเทพ ชาวพุทธก็
สามารถนํามาเชื่อมสูการปฏิบัติพทุธธรรมพื้นฐานทีเ่ราคุนเคยได ไมใหบูชาแบบไรเหตุผลเสียเปลาไป  โดยขอ
แนะนําใหคิดถึง ทาน ศีล ภาวนา ซ่ึงสอดคลองกับธรรมะพื้นฐานของทั้งฮินดูและพุทธฯ กลาวคือ เม่ือทํา
พิธีกรรมบูชาเทพนั้น ก็ใหเปลี่ยนจากการสวดออนวอนที่จิตหวั่นไหวถูกครอบงําดวยความตองการหรือความ
กลัว เปนการสวดมนตเพื่อสรางสมาธิ และจากการถวายหรือบนบานที่เสมือนเปนสินบน ก็เปลี่ยนเปนการ
ถวายเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลศาสนสถาน และนักบวชที่มีอยูในสถานที่นั้นใหมีปจจัยเพียงพอที่จะบําเพ็ญตนไป
ตามคําสอนของศาสนาได โดยมีเทพเปนผูใหญที่นับถือ   
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Abstract 
 This research article, "Analytical study of the worship of Ganesha in the View of 
Buddhism" has the following research objectives: 1)  to study the state of worship of 
Ganesha in the present Thai society, 2) to study the principles of worship in Buddhism  
3) to study and analyze the worship of Ganesha in the view of Buddhism.  
 The worship of Ganesha in Thai society has existed since Buddhism spread into 
Thailand which was in the royal court and it was accompanied by the influence of the 
Brahmin religion that merged into the tradition of the royal court according to the belief 
that the King is the avatar of the God. As regards the respect among the general public 
today, there is no clear evidence. However, the popularity of the precepts of the Ganesha 
in the present has begun to appear most clearly since the reign of King Rama VI. The 
worship has come before the Buddha and before the Vedas which was the era in which 
the Brahmin-Hindu religion happened in India. The worshiping in the early times is a 
requested worship. When Buddhism was born, the Lord Buddha therefore tried to 
revolutionize the beliefs about the old worship, which only had the blessings and prayers 
that were wrong. He therefore taught that in nature, the truth is that the law of conformity 
is the factor, and the result of the cause. All the things that happen are based on their 
own factors. Buddhism do not focus on what is caused by the power of the Gods because 
all things are according to the factors which we call it Dharma. The Buddha emphasized 
the principle of Dhamma. He emphasized to worship the Dharma and the moral person in 
this sense, if the worshiper is faithful to the Ganesha or any god, then has a determination 
to follow the qualities or virtues of the Ganesha or the deity. It will be like the practice of 
worship similar to Buddhism which teaches about worship practices as well. Even the 
worshipers offered to the Gods, Buddhists can connect to basic Buddhist practices that we 
are familiar with reasoning. By suggesting to think of the giving, precept and meditation that 
is consistent with the basic dharma of both Hinduism and Buddhism. The worship should 
change from prayers that are psychologically shaken, overwhelmed by desire or fear to be 
a prayer for meditation. The offering or vowing as a bribe changed to offer to help support 
the monastery and the priests that exist in that place have enough factors to fulfill their 
religious teachings with an adult god. 

Keywords: Worship, Ganesha, Buddhism 
 
 

บทนํา 
 การบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน มีความนิยมนับถือบูชากันอยางแพรหลาย ในกลุมบุคคล
ที่ประกอบวิชาชีพตางๆ เชน นักธุรกิจ พอคาแมคา นักเรียน นักศึกษา ศิลปน ดารา นักรอง นักแสดง 
ขาราชการ นักการเมือง พระมหากษัตริยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาทั้ง
ฝายมหายานและฝายเถรวาท ซ่ึงก็มีจํานวนไมนอยที่มีความศรัทธาตอพระพิฆเณศและองคเทพตางๆ และมี
การสรางประติมากรรมของพระพิฆเณศและเทพเจาตางๆ ประดิษฐานไวภายในวดัตางๆ มากมายทั่วประเทศ 
และยังมีการจัดสรางวัตถุมงคลในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวกับรูปเคารพของพระพิฆเณศและเทพตางๆ ตามความ
เชื่อเพื่อใหชาวพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาไดเชาหาบูชากันอยางแพรหลาย จนกลายเปนกระแสนิยมบูชา
พระพิฆเณศของชาวพุทธทั่วประเทศ โดยกระแสความนิยมในประเทศไทยนั้นเร่ิมปรากฏข้ึนมาอยางเดนชัด
ที่สุดในชวงป พ.ศ.2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน           
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาคนควาถึงเร่ืองราวความศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทยปจจุบันที่
มีตอเทพเจาองคนี้วาเปนอยางไร เหตุใดคนไทยซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชนจึงนับถือพระพิฆเณศ ซ่ึงในความเปน
จริงแลวพระพุทธศาสนามิไดสอนใหพึ่งพาสิ่งเหลานี้เลย และพระพิฆเณศก็ไมใชเทพเจาที่ปรากฏในคําสอน
ของพระพุทธศาสนา แตตรงกันขามกลับเปนเทพที่มาจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตเหตุใด
ชาวพุทธศาสนาในสังคมไทยถึงยอมรับนับถือพระพิฆเณศอยางม่ันคงไมเสื่อมคลายมาเปนเวลานาน เพราะ
เหตุใดคนไทยจึงใหความนิยมบูชาเทพเจาซ่ึงเปนสิ่งที่พระพุทธศาสนาไมไมสงเสริมใหยึดถือเปนที่พึ่ง 
 เม่ือกลาวถึงความแตกตางระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณนั้นนับวาทั้งสองศาสนานี้มีทั้ง
ความเหมือนและความแตกตางกันอยูหลายสวน โดยเฉพาะดานหลักธรรมคําสอนที่มีคติความเชื่อที่คลายกัน
บางในบางสวน โดยเฉพาะคําสอนในเร่ืองของกฎแหงกรรม และเร่ืองศีลธรรมตางๆเชน ศาสนาพราหมณ 
มีคําสอนที่คลายคลึงกับคําสอนเร่ืองทิศทั้ง 6 ในพระพุทธศาสนา คือหลักคําสอนที่วาดวยการปฏิบัติระหวาง
บุคคลดังตอไปนี้ 

1. ปตฤธรรม คือการปฏิบัติหนาที่ของบิดาตอบุตร 
2. มาตฤธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของมารดาตอบุตร 
3. อาจารยธรรม  คือปฏิบัติหนาที่ของครูอาจารยตอศิษย 
4. บุตรธรรม และศิษยธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของลูกศิษยตอครูบาอาจารย 
5. ภราตฤธรรม  คือการปฏิบัติของพี่ตอนอง และนองตอพี่ 
6. ปติธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของสามีตอภรรยา 
7. ปตนียธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของภรรยาตอสามี 
8. สวามี-เสวกธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของสวามี (นายจาง) ตอเสวก (ลูกจาง) และการ

ปฏิบัติหนาที่ของเสวกตอสวามี 
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Abstract 
 This research article, "Analytical study of the worship of Ganesha in the View of 
Buddhism" has the following research objectives: 1)  to study the state of worship of 
Ganesha in the present Thai society, 2) to study the principles of worship in Buddhism  
3) to study and analyze the worship of Ganesha in the view of Buddhism.  
 The worship of Ganesha in Thai society has existed since Buddhism spread into 
Thailand which was in the royal court and it was accompanied by the influence of the 
Brahmin religion that merged into the tradition of the royal court according to the belief 
that the King is the avatar of the God. As regards the respect among the general public 
today, there is no clear evidence. However, the popularity of the precepts of the Ganesha 
in the present has begun to appear most clearly since the reign of King Rama VI. The 
worship has come before the Buddha and before the Vedas which was the era in which 
the Brahmin-Hindu religion happened in India. The worshiping in the early times is a 
requested worship. When Buddhism was born, the Lord Buddha therefore tried to 
revolutionize the beliefs about the old worship, which only had the blessings and prayers 
that were wrong. He therefore taught that in nature, the truth is that the law of conformity 
is the factor, and the result of the cause. All the things that happen are based on their 
own factors. Buddhism do not focus on what is caused by the power of the Gods because 
all things are according to the factors which we call it Dharma. The Buddha emphasized 
the principle of Dhamma. He emphasized to worship the Dharma and the moral person in 
this sense, if the worshiper is faithful to the Ganesha or any god, then has a determination 
to follow the qualities or virtues of the Ganesha or the deity. It will be like the practice of 
worship similar to Buddhism which teaches about worship practices as well. Even the 
worshipers offered to the Gods, Buddhists can connect to basic Buddhist practices that we 
are familiar with reasoning. By suggesting to think of the giving, precept and meditation that 
is consistent with the basic dharma of both Hinduism and Buddhism. The worship should 
change from prayers that are psychologically shaken, overwhelmed by desire or fear to be 
a prayer for meditation. The offering or vowing as a bribe changed to offer to help support 
the monastery and the priests that exist in that place have enough factors to fulfill their 
religious teachings with an adult god. 

Keywords: Worship, Ganesha, Buddhism 
 
 

บทนํา 
 การบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน มีความนิยมนับถือบูชากันอยางแพรหลาย ในกลุมบุคคล
ที่ประกอบวิชาชีพตางๆ เชน นักธุรกิจ พอคาแมคา นักเรียน นักศึกษา ศิลปน ดารา นักรอง นักแสดง 
ขาราชการ นักการเมือง พระมหากษัตริยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาทั้ง
ฝายมหายานและฝายเถรวาท ซ่ึงก็มีจํานวนไมนอยที่มีความศรัทธาตอพระพิฆเณศและองคเทพตางๆ และมี
การสรางประติมากรรมของพระพิฆเณศและเทพเจาตางๆ ประดิษฐานไวภายในวดัตางๆ มากมายทั่วประเทศ 
และยังมีการจัดสรางวัตถุมงคลในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวกับรูปเคารพของพระพิฆเณศและเทพตางๆ ตามความ
เชื่อเพื่อใหชาวพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาไดเชาหาบูชากันอยางแพรหลาย จนกลายเปนกระแสนิยมบูชา
พระพิฆเณศของชาวพุทธทั่วประเทศ โดยกระแสความนิยมในประเทศไทยนั้นเร่ิมปรากฏข้ึนมาอยางเดนชัด
ที่สุดในชวงป พ.ศ.2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน           
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาคนควาถึงเร่ืองราวความศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทยปจจุบันที่
มีตอเทพเจาองคนี้วาเปนอยางไร เหตุใดคนไทยซ่ึงเปนพุทธศาสนิกชนจึงนับถือพระพิฆเณศ ซ่ึงในความเปน
จริงแลวพระพุทธศาสนามิไดสอนใหพึ่งพาสิ่งเหลานี้เลย และพระพิฆเณศก็ไมใชเทพเจาที่ปรากฏในคําสอน
ของพระพุทธศาสนา แตตรงกันขามกลับเปนเทพที่มาจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตเหตุใด
ชาวพุทธศาสนาในสังคมไทยถึงยอมรับนับถือพระพิฆเณศอยางม่ันคงไมเสื่อมคลายมาเปนเวลานาน เพราะ
เหตุใดคนไทยจึงใหความนิยมบูชาเทพเจาซ่ึงเปนสิ่งที่พระพุทธศาสนาไมไมสงเสริมใหยึดถือเปนที่พึ่ง 
 เม่ือกลาวถึงความแตกตางระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณนั้นนับวาทั้งสองศาสนานี้มีทั้ง
ความเหมือนและความแตกตางกันอยูหลายสวน โดยเฉพาะดานหลักธรรมคําสอนที่มีคติความเชื่อที่คลายกัน
บางในบางสวน โดยเฉพาะคําสอนในเร่ืองของกฎแหงกรรม และเร่ืองศีลธรรมตางๆเชน ศาสนาพราหมณ 
มีคําสอนที่คลายคลึงกับคําสอนเร่ืองทิศทั้ง 6 ในพระพุทธศาสนา คือหลักคําสอนที่วาดวยการปฏิบัติระหวาง
บุคคลดังตอไปนี้ 

1. ปตฤธรรม คือการปฏิบัติหนาที่ของบิดาตอบุตร 
2. มาตฤธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของมารดาตอบุตร 
3. อาจารยธรรม  คือปฏิบัติหนาที่ของครูอาจารยตอศิษย 
4. บุตรธรรม และศิษยธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของลูกศิษยตอครูบาอาจารย 
5. ภราตฤธรรม  คือการปฏิบัติของพี่ตอนอง และนองตอพี่ 
6. ปติธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของสามีตอภรรยา 
7. ปตนียธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของภรรยาตอสามี 
8. สวามี-เสวกธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของสวามี (นายจาง) ตอเสวก (ลูกจาง) และการ

ปฏิบัติหนาที่ของเสวกตอสวามี 
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9. ราชธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของพระราชา(หรือรัฐบาล) ตอประชาชน กับการปฏิบัติ
หนาที่ของประชาชนตอพระราชาผูเปนองคประมุขของชาติ1 

 นอกเหนือจากนี้ศาสนาพราหมณยังมีคําสอนที่กลาวถึงเร่ืองเทพเจาตางๆ มากมาย เชน พระพรหม 
พระศิวะ พระนารายณ พระอินทร พระแมอุมาเทวี พระแมสุรัสวดี พระแมลักษมีเทวี พระแมโพสพ  
พระแมธรณี พระแมคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญายมราช ทาวเวสสุวรรณ  เทพหนุมาน  
พญาครุต พญานาคราช เทพราหู  เทพนพเคราะห  พระกฤษณะ  พระพิฆเณศ ฯลฯ เปนตน และยังมีการ
กลาวถึงสถานที่สําคัญตางๆที่เปนโลกทิพย เชน นรก สวรรค ปาหิมพานต เขาไกรลาศ(เขาพระสุเมรุ) ฯลฯ 
ซ่ึงคลายคลึงกับคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มีคติความเชื่อเร่ืองเทวดาและโลกทิพยเชนกัน แตในคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึงเทพเจาเพียงไมก่ีองคเทานั้น โดยเทพเจาที่พระพุทธศาสนามีการ
กลาวถึง ไดแก พระอินทร  พระพรหม  พระแมธรณี  พระราหู(อสุรินทราหู) ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4  พญานาค 
คนธรรพ กินนอน  กินรี รวมถึงโลกทิพยตางๆ เชน นรกขุมตางๆ สวรรคชั้นตางๆ ปาหิมพานต เขาพระสุเมรุ 
ฯลฯ เปนตน ซ่ึงคลายกับคติในศาสนาพราหมณ เพียงแตมิไดกลาวถึงทั้งหมด และหนึ่งในนั้นก็ไมไดมีการ
กลาวถึงพระพิฆเณศแตอยางใด 

ผู วิจัยจึ งไดทํ าการศึกษาวิ เคราะหการบูชาพระพิฆ เณศในทั ศนะของพระพุทธศาสนา  
เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  2.เพื่อศึกษา
หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา  
โดยตองการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  สภาพการบูชาพระพิฆเณศใน
สังคมไทยปจจุบัน และการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนาวาเปนอยางไร ผูวิจัยตองการศึกษา
วิเคราะหเร่ืองนี้ เพื่อใหไดคําตอบที่กระจางชัด และเพื่อนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตอความเชื่อการบูชา
พระพิฆเณศและเทพเจาในลักษณะอยางไรที่ถูกตองตามหลักธรรมเนียมประเพณีแตเดิมมา และไมขัดตอ
หลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา และควรปฏิบัติอยางไรใหเกิดประโยชนมากที่สุด หรือเพื่อมิใหเกิดผล
กระทบในดานลบตอชาวพุทธที่นับถือเทวดาหรือเทพเจา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหการ
บูชาพระพิฆเณศและเทพเจาตางๆ ในทัศนะของพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาสภาพปญหาแลวนําเอา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาตั้งเปนประเด็นในการวิเคราะหคนควาหาคําตอบของปรากฏการณ
เหลานี้ที่เกิดข้ึนกับชาวพุทธในสังคมไทยตามทัศนะของพระพุทธศาสนา เพื่อใหเห็นสภาพการบูชาพระพิฆ
เณศและเทพเจาตางๆ ของชาวพุทธในสังคมไทยวาเปนอยางไร ถูกผิดหรือไมอยางไร มีผลดีหรือผลเสียตอ
สังคมอยางไร และชาวพุทธควรถือปฏิบัติตนอยางไรตอความเชื่อเหลานี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทย   
2. เพื่อศึกษาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา   
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพุทธศาสนา    

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  ออนคอม, ศาสนาเปรียบเทียบ พิมพคร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด), 2542, หนา 43-45. 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ ศึกษาคนควาจากขอมูลในเอกสาร(Documentary 

Research)เปนหลัก ซ่ึงมีลําดับดังนี้ 
           1.  คนควาขอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลจาก พระไตรปฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           2.  รวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ โดยคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
บทความ วารสาร สารคดี วรรณคดี นิตยาสาร อินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
           4.  รวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่แบบไมเปนทางการโดยการสัมภาษณแบบเจาะจงเปนรายบุคคล
โดยใชเคร่ืองบันทึกเสียงแลวถอดขอความเสียงออกมาจดบันทึกและเรียบเรียงลงในเอกสาร 
           5.  รวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาศึกษาวิเคราะหและสรุปผล 
           6.  เรียบเรียงนําเสนอผลงานการวิจัย   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยขอที่ 1 สภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน 
 การนับถือบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น มีมาตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย
แลว  โดยมีอยูในราชสํานักเปนสําคัญ ซ่ึงไดมาพรอมกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณที่กลมกลืนเขามาใน
ประเพณีในราชสํานักตามคติวา พระมหากษัตริยเปนองคอวตารของเทพเจา สวนการนับถือในหมูประชาชน
ทั่วไปอยางทุกวันนี้นั้นมิไดปรากฏหลักฐานแนชัดมากอน อยางไรก็ตามความนิยมนับถือพระพิฆเณศอยาง
แพรหลายในปจจุบันนั้นไดเร่ิมปรากฏอยางชัดเจนที่สุดวาสืบทอดมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงโปรดใหตั้งวรรณคดีสโมสรข้ึนเม่ือป พ.ศ.2457 และไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชลัญจกรรูปพระพิฆเณศ ซ่ึงสรางข้ึนใหมใหเปนดวงตราของสโมสรนี้  
ในรัชกาลเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2454   
ในตอนตนนั้น ไมพบวากรมศิลปากรไดใชตราสัญลักษณหนวยงานเปนรูปอะไรจนกระทั่งมาถึง พ.ศ.2480  
ซ่ึงตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีการประกาศใชรูปพระพิฆเณศ เปนตรา
สัญลักษณประจําหนวยงาน  และลักษณะของพระพิฆเณศที่ปรากฏในตราสัญลักษณกรมศิลปากรนั้น  
ก็มีความคลายคลึงกับดวงตราของวรรณคดีสโมสรกลาวคือ พระพิฆเณศมีงาขางขวาหัก สวมสังวาลนาค  
พระหัตถซายบนถือบวงบาศ พระหัตถซายลางยกข้ึนถือครอบน้ํา พระหัตถขวาบนถือวชิระ พระหัตถซายลาง
ถืองาที่หัก และมีการออกแบบเพิ่มเติมจากดวงตราวรรณคดีสโมสร คือ มีดวงแกว 7 ดวงลอมรอบอยู  
ดวงแกวทั้ง 7 ดวงนั้นหมายถึงศิลปวิทยา 7 อยาง ซ่ึงอยูในหนาที่ของกรมศิลปากร ไดแก ชางปน จิตรกรรม, 
ดุริยางคศิลปนาฏศิลป, วาทศิลป, สถาปตยกรรม, และอักษรศาสตร 

จากการที่พระพิฆเณศ ถูกนํามาใชเปนตราสัญลักษณของหนวยงานตางๆ นี้เองทําใหการนับถือบูชา
พระพิฆเณศเร่ิมแพรหลายออกไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของผูที่เก่ียวของกับศิลปะทุกแขนง  ในงานพิธี
ไหวครูประจําปของศิลปนทุกแขนงนั้นจะตองมีการอัญเชิญเทวรูปพระพิฆเณศ มาบูชาดวยในฐานะบรมครู
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9. ราชธรรม  คือการปฏิบัติหนาที่ของพระราชา(หรือรัฐบาล) ตอประชาชน กับการปฏิบัติ
หนาที่ของประชาชนตอพระราชาผูเปนองคประมุขของชาติ1 

 นอกเหนือจากนี้ศาสนาพราหมณยังมีคําสอนที่กลาวถึงเร่ืองเทพเจาตางๆ มากมาย เชน พระพรหม 
พระศิวะ พระนารายณ พระอินทร พระแมอุมาเทวี พระแมสุรัสวดี พระแมลักษมีเทวี พระแมโพสพ  
พระแมธรณี พระแมคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญายมราช ทาวเวสสุวรรณ  เทพหนุมาน  
พญาครุต พญานาคราช เทพราหู  เทพนพเคราะห  พระกฤษณะ  พระพิฆเณศ ฯลฯ เปนตน และยังมีการ
กลาวถึงสถานที่สําคัญตางๆที่เปนโลกทิพย เชน นรก สวรรค ปาหิมพานต เขาไกรลาศ(เขาพระสุเมรุ) ฯลฯ 
ซ่ึงคลายคลึงกับคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มีคติความเชื่อเร่ืองเทวดาและโลกทิพยเชนกัน แตในคําสอน
ของพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึงเทพเจาเพียงไมก่ีองคเทานั้น โดยเทพเจาที่พระพุทธศาสนามีการ
กลาวถึง ไดแก พระอินทร  พระพรหม  พระแมธรณี  พระราหู(อสุรินทราหู) ทาวจตุโลกบาลทั้ง 4  พญานาค 
คนธรรพ กินนอน  กินรี รวมถึงโลกทิพยตางๆ เชน นรกขุมตางๆ สวรรคชั้นตางๆ ปาหิมพานต เขาพระสุเมรุ 
ฯลฯ เปนตน ซ่ึงคลายกับคติในศาสนาพราหมณ เพียงแตมิไดกลาวถึงทั้งหมด และหนึ่งในนั้นก็ไมไดมีการ
กลาวถึงพระพิฆเณศแตอยางใด 

ผู วิจัยจึ งไดทํ าการศึกษาวิ เคราะหการบูชาพระพิฆ เณศในทั ศนะของพระพุทธศาสนา  
เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  2.เพื่อศึกษา
หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา  
โดยตองการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  สภาพการบูชาพระพิฆเณศใน
สังคมไทยปจจุบัน และการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนาวาเปนอยางไร ผูวิจัยตองการศึกษา
วิเคราะหเร่ืองนี้ เพื่อใหไดคําตอบที่กระจางชัด และเพื่อนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตอความเชื่อการบูชา
พระพิฆเณศและเทพเจาในลักษณะอยางไรที่ถูกตองตามหลักธรรมเนียมประเพณีแตเดิมมา และไมขัดตอ
หลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา และควรปฏิบัติอยางไรใหเกิดประโยชนมากที่สุด หรือเพื่อมิใหเกิดผล
กระทบในดานลบตอชาวพุทธที่นับถือเทวดาหรือเทพเจา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหการ
บูชาพระพิฆเณศและเทพเจาตางๆ ในทัศนะของพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาสภาพปญหาแลวนําเอา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาตั้งเปนประเด็นในการวิเคราะหคนควาหาคําตอบของปรากฏการณ
เหลานี้ที่เกิดข้ึนกับชาวพุทธในสังคมไทยตามทัศนะของพระพุทธศาสนา เพื่อใหเห็นสภาพการบูชาพระพิฆ
เณศและเทพเจาตางๆ ของชาวพุทธในสังคมไทยวาเปนอยางไร ถูกผิดหรือไมอยางไร มีผลดีหรือผลเสียตอ
สังคมอยางไร และชาวพุทธควรถือปฏิบัติตนอยางไรตอความเชื่อเหลานี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทย   
2. เพื่อศึกษาหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา   
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพุทธศาสนา    

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  ออนคอม, ศาสนาเปรียบเทียบ พิมพคร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด), 2542, หนา 43-45. 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ ศึกษาคนควาจากขอมูลในเอกสาร(Documentary 

Research)เปนหลัก ซ่ึงมีลําดับดังนี้ 
           1.  คนควาขอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลจาก พระไตรปฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           2.  รวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ โดยคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
บทความ วารสาร สารคดี วรรณคดี นิตยาสาร อินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
           4.  รวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่แบบไมเปนทางการโดยการสัมภาษณแบบเจาะจงเปนรายบุคคล
โดยใชเคร่ืองบันทึกเสียงแลวถอดขอความเสียงออกมาจดบันทึกและเรียบเรียงลงในเอกสาร 
           5.  รวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาศึกษาวิเคราะหและสรุปผล 
           6.  เรียบเรียงนําเสนอผลงานการวิจัย   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยขอที่ 1 สภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน 
 การนับถือบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น มีมาตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในประเทศไทย
แลว  โดยมีอยูในราชสํานักเปนสําคัญ ซ่ึงไดมาพรอมกับอิทธิพลของศาสนาพราหมณที่กลมกลืนเขามาใน
ประเพณีในราชสํานักตามคติวา พระมหากษัตริยเปนองคอวตารของเทพเจา สวนการนับถือในหมูประชาชน
ทั่วไปอยางทุกวันนี้นั้นมิไดปรากฏหลักฐานแนชัดมากอน อยางไรก็ตามความนิยมนับถือพระพิฆเณศอยาง
แพรหลายในปจจุบันนั้นไดเร่ิมปรากฏอยางชัดเจนที่สุดวาสืบทอดมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงโปรดใหตั้งวรรณคดีสโมสรข้ึนเม่ือป พ.ศ.2457 และไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชลัญจกรรูปพระพิฆเณศ ซ่ึงสรางข้ึนใหมใหเปนดวงตราของสโมสรนี้  
ในรัชกาลเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2454   
ในตอนตนนั้น ไมพบวากรมศิลปากรไดใชตราสัญลักษณหนวยงานเปนรูปอะไรจนกระทั่งมาถึง พ.ศ.2480  
ซ่ึงตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีการประกาศใชรูปพระพิฆเณศ เปนตรา
สัญลักษณประจําหนวยงาน  และลักษณะของพระพิฆเณศที่ปรากฏในตราสัญลักษณกรมศิลปากรนั้น  
ก็มีความคลายคลึงกับดวงตราของวรรณคดีสโมสรกลาวคือ พระพิฆเณศมีงาขางขวาหัก สวมสังวาลนาค  
พระหัตถซายบนถือบวงบาศ พระหัตถซายลางยกข้ึนถือครอบน้ํา พระหัตถขวาบนถือวชิระ พระหัตถซายลาง
ถืองาที่หัก และมีการออกแบบเพิ่มเติมจากดวงตราวรรณคดีสโมสร คือ มีดวงแกว 7 ดวงลอมรอบอยู  
ดวงแกวทั้ง 7 ดวงนั้นหมายถึงศิลปวิทยา 7 อยาง ซ่ึงอยูในหนาที่ของกรมศิลปากร ไดแก ชางปน จิตรกรรม, 
ดุริยางคศิลปนาฏศิลป, วาทศิลป, สถาปตยกรรม, และอักษรศาสตร 

จากการที่พระพิฆเณศ ถูกนํามาใชเปนตราสัญลักษณของหนวยงานตางๆ นี้เองทําใหการนับถือบูชา
พระพิฆเณศเร่ิมแพรหลายออกไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของผูที่เก่ียวของกับศิลปะทุกแขนง  ในงานพิธี
ไหวครูประจําปของศิลปนทุกแขนงนั้นจะตองมีการอัญเชิญเทวรูปพระพิฆเณศ มาบูชาดวยในฐานะบรมครู
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แหงศิลปะวิทยาการ คตินิยมการบูชาพระพิฆเณศนี้ไดกวางขวางออกไปจนนําไปสูการจัดสรางเทวรูปพระพิฆ
เณศ ตามหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับศิลปะและความบันเทิง  เพื่อเปนเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหผูประกอบ
กิจการงานศิลปะและบันเทิงในหนวยงานนั้นๆ ไดกราบไหว เชน เทวรูปพระพิฆเณศภายในวิทยาลัยนาฏศิลป
กรุงเทพฯ, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม, กองดุริยางคทหารบก,  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชองเจ็ด ,สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชองหา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี เปนตน 

การนับถือบูชาพระพิฆเณศในปจจุบันมิไดจํากัดวงอยูแคกลุมศิลปนหรือผูที่ทํางานในดานศิลปะและ
วงการบันเทิงเทานั้น  ผูประกอบธุรกิจการคาและแมแตประชาชนทั่วไปก็หันมานิยมบูชาพระพิฆเณศกันเปน
จํานวนมาก  แตคติการบูชาในกลุมที่สองนี้จะไมเก่ียวของกับทางดานศิลปะหากแตเปนการบูชาเพื่อหวังผล
ในทางความสําเร็จ การขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาในอินเดีย เหตุผลประการ
หนึ่งที่อาจเปนไปไดก็คือกระแสโลกาภิวัฒนในยุคขอมูลขาวสาร ที่ทําใหเร่ืองหนึ่งไปสูอีกสถานที่หนึ่งได
รวดเร็วประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดโดยงาย  ตลอดจนการติดตอกับชาวอินเดียที่เดิน
ทางเขามาประกอบธุรกิจการคาในประเทศไทย ชาวอินเดียเหลานั้นก็ไดนําศาสนาฮินดูของตนติดตัวมาดวย 
และมีการสรางเทวสถานขนาดใหญเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตน เชนโบสถเทพมณเฑียร 
ที่โรงเรียนภารตะวิทยาลัย , วัดแขกสีลม , วัดวิษณุ ถนนสาทร เปนตน  เทวสถานเหลานั้นนอกจากจะเปนที่
ชุมนุมของชาวฮินดูในเมืองไทยแลวก็ยังเปนสถานที่เผยแผศาสนาฮินดูใหแกศาสนิกชนชาวไทยดวย พบวา 
ศาสนิกชนชาวไทยที่เขาไปรวมกิจกรรมทางศาสนาฮินดูนั้น สวนใหญก็ยังถือวาตนนับถือศาสนาพุทธอยู  
แตยอมรับการบูชาเทพเจาฮินดูควบคูกันไป   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคนไทยเราคุนเคยกับวัฒนธรรมอินเดียที่
เขามามีอิทธิพลตอวัฒนธรรมตั้งแตสมัยโบราณแลวทั้งพุทธศาสนาและเทพเจาของพราหมณฮินดูปะปนอยูใน
หลายมิติของวัฒนธรรมอยางสนิทสนมกลมกลืนประกอบกับลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มีนิสัยเปดรับ
วัฒนธรรมตางชาติ  

บทบาทของการเปนเทพเจาผูขจัดอุปสรรคและประทานความสําเร็จเปนลักษณะอันโดดเดนพิเศษที่
ดึงดูดใหประชาชนทั่วไปหันมาสนใจนับถือบูชาพระพิฆเณศมากข้ึน  ที่จริงแลวบทบาทดังกลาวมิใชบทบาท
ใหมของเทพเจาฮินดูองคนี้ หากแตเปนลักษณะเฉพาะของพระพิฆเณศ ดังไดกลาวแลวในตํานานกําเนิด
พระพิฆเณศขางตน อยางไรก็ตามบทบาทในการเปนเทพเจาแหงความสําเร็จนี้อาจถือไดวาเปนบทบาทใหม
ในการบูชาพระพิฆเณศที่มีในสังคมไทย ซ่ึงตางจากการนับถือบูชาตามประเพณีในราชสํานักที่มาพรอมกับ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูที่มีมาตั้งแตโบราณ และตางจากการนับถือพระพิฆเณศตามความเขาใจวา
เปนเทพเจาแหงศิลปะวิทยา ความรับรูและความเขาใจของประชาชนทั่วไปในปจจุบันที่นับถือพระพิฆเณศ 
จะมุงไปแตในดานอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย การออนวอนขอในสิ่งที่ตนปรารถนาและตองการประสบความสําเร็จ   
 ดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะหสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบันในบทที่ 2 นี้ ผูวิจัยจึง
สรุปไดดังตอไปนี้ 
  1.  ความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น  แทจริงไดมีมานานนับตั้งแตพระพุทธศาสนาเผย
แผเขามาในประเทศไทยแลว  ไมใชเพิ่งมีข้ึนในยุคปจจุบัน 
 2.  ประชาชนในสังคมไทยปจจุบันมีพื้นฐานความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศ  วาเปนเทพที่มีตัวตนอยู
จริงและสามารถประทานพรในเร่ืองตางๆ ที่มนุษยตองการไดตามปรารถนา เชน เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพ

แหงศิลปะวิทยาการทั้งปวง   เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพผูบันดาลโชคลาภ  สามารถบันดาลใหมนุษยมีความ
รํ่ารวยในทรัพยสมบัติตางๆ  เปนเทพผูปกปองคุมครองมนุษย สามารถชวยมนุษยใหพนจากอันตรายตางๆ 
ได  เปนเทพผูมีสติปญญาเปนเลิศ สามารถชวยบันดาลใหมนุษยมีสติปญญาดีและประสบความสําเร็จใน
การศึกษาเหลาเรียน และแกปญหาตางๆ ใหแกมวลมนุษยได เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพเจาแหงความสําเร็จ
ทั้งปวง  สามารถบันดาลใหมนุษยพนจากอุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางในกิจการงานทั้งปวง เพื่อใหสําเร็จ
ราบร่ืนดวยดีทุกประการ 
 3.  ลักษณะการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  พบวาเปนลักษณะการบูชาแบบผสมผสาน
ระหวางพิธีกรรมของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  เชน การบูชาพระพิฆเณศ ควบคูกับการบูชา 
พระรัตนตรัย โดยประยุกตใชดวยกันตามความเหมาะสมและตามแนวคิดของแตละบุคคลหรือ คติความเชื่อ 
แนวคิดของแตละทองถ่ิน 
 4.  อิทธิพลการบูชาพระพิฆเณศที่ปรากฏในภูมิภาคตางๆ ของไทยนั้น พบวามีอิทธิพลแพรกระจาย
อยูทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ดังมีปรากฏเปนรองรอยของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร เชน จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร ศิลาจารึก และวัตถุโบราณตางที่เก่ียวของ
กับความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศ 
 5.  อิทธิพลความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศในยุคสมัยตางๆ ของประเทศไทย พบวาการบูชา 
พระพิฆเณศ ไดมีมาตั้งแตยุคสมัยขอมเรืองอํานาจ และสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี เร่ือยมาจนถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร(ปจจุบัน)  
 6.  จุดมุงหมายของการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  พบวาการบูชาพระพิฆเณศของชาว
พุทธในสังคมไทยปจจุบัน เพื่อขอพรใหประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่มุงหวังตามจุดประสงคตางๆ ที่แตกตาง
กันไปตามการประกอบอาชีพของตน เชน ขอใหมีโชคลาภเงินทองรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐี ขอพรใหมียศถาบัน
ดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียง ปราศจากทุกขโศกโรคภัยไขเจ็บ ความแคลวคลาดปรอดภัยจากอันรายทั้งปวง 
และความสุขความเจริญรุงเรืองในชีวิตทุกประการ  

ผลการวิจัยขอที่ 2  หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา 
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแมจะมิไดสอนใหนับถือบูชาเทพเจา แตก็มิไดปฏิเสธการมีตัวตน

ของเทพเจา ไมไดรังเกียจเทพเจาและก็ไมใชวาจะตอตานการสักการบูชาเทพเจาอยางสุดโตงเลยก็หามิได 
เพราะเม่ือกลาวตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแลวก็สอนใหเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
โดยไมระบุวาบุคคลนั้นจะเปนใคร ขอแคเพียงบุคคลนั้นเปนอริยบุคคลผูประกอบคุณงามความดีที่ประเสริฐ
แลวก็ยอมสมควรไดรับการเคารพสักการบูชา ไมวาจะเปนมนุษย สัตว หรือเทวดา และบุคคลผูมีคุณ เชน 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บิดา มารดา ครูบาอาจารย ฯลฯ เปนตน 

ทัศนะดังกลาวนี้ มีกรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดดังที่พระพุทธเจาไดตรัสกับพวกพราหมณชาวปจฉา
ภูมิ ซ่ึงเปนที่เลื่องลือวาสามารถปลุกชีวิตที่ตายไปแลวใหฟนคืนชีพได และสามารถชักจูงวิญญาณของสัตวที่
ตายแลวใหไปสูสรวงสวรรคได ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนวา บุคคลผูประกอบกุศลกรรมบถ 10 ประการ 
ไมสามารถข้ึนสวรรคได และไมสามารถชวยใหข้ึนสวรรคไดดวยการสวดออนวอนสรรเสริญคุณเทพเจาเพื่อ
ขออํานาจดลบันดาล เปรียบเหมือนหินที่จมน้ํา ไมสามารถลอยข้ึนเหนือน้ําไดดวยเหตุแหงการสวดออน
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แหงศิลปะวิทยาการ คตินิยมการบูชาพระพิฆเณศนี้ไดกวางขวางออกไปจนนําไปสูการจัดสรางเทวรูปพระพิฆ
เณศ ตามหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับศิลปะและความบันเทิง  เพื่อเปนเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหผูประกอบ
กิจการงานศิลปะและบันเทิงในหนวยงานนั้นๆ ไดกราบไหว เชน เทวรูปพระพิฆเณศภายในวิทยาลัยนาฏศิลป
กรุงเทพฯ, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม, กองดุริยางคทหารบก,  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชองเจ็ด ,สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชองหา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี เปนตน 

การนับถือบูชาพระพิฆเณศในปจจุบันมิไดจํากัดวงอยูแคกลุมศิลปนหรือผูที่ทํางานในดานศิลปะและ
วงการบันเทิงเทานั้น  ผูประกอบธุรกิจการคาและแมแตประชาชนทั่วไปก็หันมานิยมบูชาพระพิฆเณศกันเปน
จํานวนมาก  แตคติการบูชาในกลุมที่สองนี้จะไมเก่ียวของกับทางดานศิลปะหากแตเปนการบูชาเพื่อหวังผล
ในทางความสําเร็จ การขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาในอินเดีย เหตุผลประการ
หนึ่งที่อาจเปนไปไดก็คือกระแสโลกาภิวัฒนในยุคขอมูลขาวสาร ที่ทําใหเร่ืองหนึ่งไปสูอีกสถานที่หนึ่งได
รวดเร็วประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดโดยงาย  ตลอดจนการติดตอกับชาวอินเดียที่เดิน
ทางเขามาประกอบธุรกิจการคาในประเทศไทย ชาวอินเดียเหลานั้นก็ไดนําศาสนาฮินดูของตนติดตัวมาดวย 
และมีการสรางเทวสถานขนาดใหญเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตน เชนโบสถเทพมณเฑียร 
ที่โรงเรียนภารตะวิทยาลัย , วัดแขกสีลม , วัดวิษณุ ถนนสาทร เปนตน  เทวสถานเหลานั้นนอกจากจะเปนที่
ชุมนุมของชาวฮินดูในเมืองไทยแลวก็ยังเปนสถานที่เผยแผศาสนาฮินดูใหแกศาสนิกชนชาวไทยดวย พบวา 
ศาสนิกชนชาวไทยที่เขาไปรวมกิจกรรมทางศาสนาฮินดูนั้น สวนใหญก็ยังถือวาตนนับถือศาสนาพุทธอยู  
แตยอมรับการบูชาเทพเจาฮินดูควบคูกันไป   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคนไทยเราคุนเคยกับวัฒนธรรมอินเดียที่
เขามามีอิทธิพลตอวัฒนธรรมตั้งแตสมัยโบราณแลวทั้งพุทธศาสนาและเทพเจาของพราหมณฮินดูปะปนอยูใน
หลายมิติของวัฒนธรรมอยางสนิทสนมกลมกลืนประกอบกับลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มีนิสัยเปดรับ
วัฒนธรรมตางชาติ  

บทบาทของการเปนเทพเจาผูขจัดอุปสรรคและประทานความสําเร็จเปนลักษณะอันโดดเดนพิเศษที่
ดึงดูดใหประชาชนทั่วไปหันมาสนใจนับถือบูชาพระพิฆเณศมากข้ึน  ที่จริงแลวบทบาทดังกลาวมิใชบทบาท
ใหมของเทพเจาฮินดูองคนี้ หากแตเปนลักษณะเฉพาะของพระพิฆเณศ ดังไดกลาวแลวในตํานานกําเนิด
พระพิฆเณศขางตน อยางไรก็ตามบทบาทในการเปนเทพเจาแหงความสําเร็จนี้อาจถือไดวาเปนบทบาทใหม
ในการบูชาพระพิฆเณศที่มีในสังคมไทย ซ่ึงตางจากการนับถือบูชาตามประเพณีในราชสํานักที่มาพรอมกับ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูที่มีมาตั้งแตโบราณ และตางจากการนับถือพระพิฆเณศตามความเขาใจวา
เปนเทพเจาแหงศิลปะวิทยา ความรับรูและความเขาใจของประชาชนทั่วไปในปจจุบันที่นับถือพระพิฆเณศ 
จะมุงไปแตในดานอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย การออนวอนขอในสิ่งที่ตนปรารถนาและตองการประสบความสําเร็จ   
 ดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะหสภาพการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบันในบทที่ 2 นี้ ผูวิจัยจึง
สรุปไดดังตอไปนี้ 
  1.  ความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยนั้น  แทจริงไดมีมานานนับตั้งแตพระพุทธศาสนาเผย
แผเขามาในประเทศไทยแลว  ไมใชเพิ่งมีข้ึนในยุคปจจุบัน 
 2.  ประชาชนในสังคมไทยปจจุบันมีพื้นฐานความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศ  วาเปนเทพที่มีตัวตนอยู
จริงและสามารถประทานพรในเร่ืองตางๆ ที่มนุษยตองการไดตามปรารถนา เชน เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพ

แหงศิลปะวิทยาการทั้งปวง   เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพผูบันดาลโชคลาภ  สามารถบันดาลใหมนุษยมีความ
รํ่ารวยในทรัพยสมบัติตางๆ  เปนเทพผูปกปองคุมครองมนุษย สามารถชวยมนุษยใหพนจากอันตรายตางๆ 
ได  เปนเทพผูมีสติปญญาเปนเลิศ สามารถชวยบันดาลใหมนุษยมีสติปญญาดีและประสบความสําเร็จใน
การศึกษาเหลาเรียน และแกปญหาตางๆ ใหแกมวลมนุษยได เชื่อวาพระพิฆเณศเปนเทพเจาแหงความสําเร็จ
ทั้งปวง  สามารถบันดาลใหมนุษยพนจากอุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางในกิจการงานทั้งปวง เพื่อใหสําเร็จ
ราบร่ืนดวยดีทุกประการ 
 3.  ลักษณะการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  พบวาเปนลักษณะการบูชาแบบผสมผสาน
ระหวางพิธีกรรมของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  เชน การบูชาพระพิฆเณศ ควบคูกับการบูชา 
พระรัตนตรัย โดยประยุกตใชดวยกันตามความเหมาะสมและตามแนวคิดของแตละบุคคลหรือ คติความเชื่อ 
แนวคิดของแตละทองถ่ิน 
 4.  อิทธิพลการบูชาพระพิฆเณศที่ปรากฏในภูมิภาคตางๆ ของไทยนั้น พบวามีอิทธิพลแพรกระจาย
อยูทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ดังมีปรากฏเปนรองรอยของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร เชน จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร ศิลาจารึก และวัตถุโบราณตางที่เก่ียวของ
กับความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศ 
 5.  อิทธิพลความเชื่อการบูชาพระพิฆเณศในยุคสมัยตางๆ ของประเทศไทย พบวาการบูชา 
พระพิฆเณศ ไดมีมาตั้งแตยุคสมัยขอมเรืองอํานาจ และสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี เร่ือยมาจนถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร(ปจจุบัน)  
 6.  จุดมุงหมายของการบูชาพระพิฆเณศในสังคมไทยปจจุบัน  พบวาการบูชาพระพิฆเณศของชาว
พุทธในสังคมไทยปจจุบัน เพื่อขอพรใหประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่มุงหวังตามจุดประสงคตางๆ ที่แตกตาง
กันไปตามการประกอบอาชีพของตน เชน ขอใหมีโชคลาภเงินทองรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐี ขอพรใหมียศถาบัน
ดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียง ปราศจากทุกขโศกโรคภัยไขเจ็บ ความแคลวคลาดปรอดภัยจากอันรายทั้งปวง 
และความสุขความเจริญรุงเรืองในชีวิตทุกประการ  

ผลการวิจัยขอที่ 2  หลักการบูชาในพระพุทธศาสนา 
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแมจะมิไดสอนใหนับถือบูชาเทพเจา แตก็มิไดปฏิเสธการมีตัวตน

ของเทพเจา ไมไดรังเกียจเทพเจาและก็ไมใชวาจะตอตานการสักการบูชาเทพเจาอยางสุดโตงเลยก็หามิได 
เพราะเม่ือกลาวตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแลวก็สอนใหเคารพนับถือบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
โดยไมระบุวาบุคคลนั้นจะเปนใคร ขอแคเพียงบุคคลนั้นเปนอริยบุคคลผูประกอบคุณงามความดีที่ประเสริฐ
แลวก็ยอมสมควรไดรับการเคารพสักการบูชา ไมวาจะเปนมนุษย สัตว หรือเทวดา และบุคคลผูมีคุณ เชน 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บิดา มารดา ครูบาอาจารย ฯลฯ เปนตน 

ทัศนะดังกลาวนี้ มีกรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดดังที่พระพุทธเจาไดตรัสกับพวกพราหมณชาวปจฉา
ภูมิ ซ่ึงเปนที่เลื่องลือวาสามารถปลุกชีวิตที่ตายไปแลวใหฟนคืนชีพได และสามารถชักจูงวิญญาณของสัตวที่
ตายแลวใหไปสูสรวงสวรรคได ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนวา บุคคลผูประกอบกุศลกรรมบถ 10 ประการ 
ไมสามารถข้ึนสวรรคได และไมสามารถชวยใหข้ึนสวรรคไดดวยการสวดออนวอนสรรเสริญคุณเทพเจาเพื่อ
ขออํานาจดลบันดาล เปรียบเหมือนหินที่จมน้ํา ไมสามารถลอยข้ึนเหนือน้ําไดดวยเหตุแหงการสวดออน
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วอน ในทางกลับกันผูประกอบกุศลกรรมบถเทานั้น ที่สามารถข้ึนสวรรคได โดยไมจําเปนตองมีการสวดออน
วอน เปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ํามันที่ถูกเทลงในน้ํา ยอมสามารถลอยข้ึนเหนือน้ําไดเอง  การจะไดดีมีสุข
หรือมีภพหนาที่ดีจึงเปนเร่ืองของกรรม คือการกระทําเปนสําคัญ ไมไดข้ึนอยูกับการสวดออนวอนรองขอแต
อยางใด2 

จากหลักการขางตนนี้  สามารถสรุปไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ ที่ มุง
ปลดปลอยบุคคลจากการพึ่งพาอํานาจภายนอกเปนการพึ่งตนเอง โดยมีหลักธรรมเปนเคร่ืองฝกฝนพัฒนาตน
ใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด และเม่ือกลาวเชื่อมโยงถึงหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  จึงสามารถสรุปได
วา หลักการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความเปนพิเศษในตัวเอง ไมเหมือนกับลัทธิอ่ืนๆ เพราะเปนการ
แสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคลเพื่อเคารพตอธรรมที่มีในบุคคลอ่ืนเปนสําคัญ แกนของการบูชาในพุทธศาสนา
จึงเปนเร่ืองของธรรมไปโดยปริยาย  เพราะทั้งบุคคลที่บูชา บุคคลที่ถูกบูชาและพฤติกรรมที่แสดงออก 
รวมทั้งเปาหมายของการบูชา ลวนมีธรรมเปนหลักใหญ  การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาไมไดให
ความสําคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจาในฐานะผูบันดาลความสุขใหเลย 
 ผลการวิจัยขอที่ 3 วิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
           อยางไรก็ตาม หลักการที่กลาวมานี้  เปนหลักการที่ปรากฏในพระไตรปฎกหรือในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลัก ซ่ึงในความเปนจริงแลว การปฏิบัติตนเก่ียวกับการบูชาในสังคมพระพุทธศาสนา
นั้น หาไดเปนไปตามที่กลาวมาทั้งหมด เพราะหากพิจารณาโดยสภาพความเปนจริงของสังคม  โดยเฉพาะ
สังคมไทยซ่ึงไดชื่อวาเปนสังคมพระพุทธศาสนา ก็จะพบวา แนวคิดแบบวิญญาณนิยมที่กลาวในตอนตนยัง
ปรากฏอยูในสังคมพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนมากมาย วิถีปฏิบัติในการบูชาสิ่งตางๆ ของชาวพุทธดูเหมือน
จะไมไดใหความสําคัญที่ธรรมหรือมีเปาหมายที่ธรรมเหมือนอยางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนตามนัยใน
พระไตรปฎก  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเวทมนตคาถายังคงมีปรากฏในสังคมไทยมากมาย  การเชื่อใน
อํานาจเคร่ืองรางของขลังและอํานาจของเทพเจา พระภูมิเจาที่ตางๆ จนเกิดเปนพิธีกรรม เชน การปลุกเสก
พระเคร่ือง การบวงสรวงพระภูมิเจาที่และการบวงสรวงเทพเจา ตลอดถึงการบนบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปนสิ่ง
ที่ชาวพุทธในสังคมไทยกระทํากันอยูโดยไมไดมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ผิด แมจะมีบางคนบางกลุมจะตําหนิวา
เปนเร่ืองงมงายก็ตาม แตคนสวนมากก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อของตนอยู  
           เม่ือสถานการณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเกิดความขัดแยงกันในทางการปฏิบัติระหวางกลุม
บุคคลสองกลุม คือ กลุมหนึ่งถือตามพระไตรปฎกเปนหลัก ยึดธรรมเปนเร่ืองสําคัญ มีเปาหมายสูงสุด คือ 
การพัฒนาตนสูพระนิพพานหรือการพนทุกข สวนอีกกลุมหนึ่ งถือตามลัทธิประเพณีและคานิยม
ดั้งเดิม  ผสมผสานกับวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาบางสวน แตก็โอนเอียงไปทางวิญญาณนิยมและไสย
ศาสตรเสียมากกวา ดังที่การนับถือบูชาพระพุทธเจาก็มีลักษณะยกยองพระพุทธเจาในฐานะเทพที่มีอํานาจ
ดลบันดาล เปนตน ตลอดถึงความเชื่อเร่ืองพรหมลิขิตซ่ึงควบคูไปกับเร่ืองกฎแหงกรรม แตจะหนักไปในทาง
ความเชื่อเร่ืองพรหมลิขิต  โดยมีความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมแตเพียงผิวเผิน บางคนนึกถึงเร่ืองกฎแหงกรรม
เพียงเม่ือตนประสบกับความทุกขหรือเคราะหตางๆ แลวใชปลงใจวาคงเปนเพราะเคยทํากรรมมาอยางนี้  

                                                           
2 สํ.ส. 18/599-600/385-386. 

ก็ตองรับกรรมอยางนี้ กรรมจึงดูเหมือนเปนเร่ืองไมดีที่บุคคลไดรับไป ความเขาใจเร่ืองกรรมจึงเปนปญหา
อยางหนึ่งในสังคมไทยเชนกัน  นอกจากนี้แมแตเร่ืองที่เปนพระพุทธศาสนาโดยตรงก็ยังมีการผสมผสานกัน
ระหวางฝายอาจริยวาทและเถรวาท3  เปาหมายของการปฏิบัติตามลักษณะความเชื่อที่วามานี้ โดยสวนมาก
อยูที่การไดมาซ่ึงลาภ  ยศ สรรเสริญ  สุขหรือสิ่งที่นาปรารถนาดานวัตถุ มากกวาการสรางเสริมคุณธรรมใน
ลักษณะพัฒนาตนสูการบรรลุธรรมข้ันสูง   
 สถานการณเชนนี้ ทําใหมีการประณามพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาตามแนวทางของกลุม
หลัง จากผูยึดถือพระไตรปฎกเปนหลักอยูเนืองๆ แตการจะถือวาบุคคลกลุมที่ถือปฏิบัติอยางนี้มิใชชาวพุทธ
ไปเสียเลยก็ไมได เพราะถาเปนเชนนั้น พระพุทธศาสนาก็จะกลายเปนศาสนาของคนสวนนอยในประเทศ
ไป ดังนั้นจึงมีการจัดกลุมชาวพุทธหรือพระพุทธศาสนาออกเปน 2 กลุม4  ไดแก  
          1)  พระพุทธศาสนาแนวจารีต  ซ่ึงถือการปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปนหลัก  
         2)  พระพุทธศาสนาแนวประชานิยม  ซ่ึงเปนวิถีความเชื่อและการปฏิบัติของคนสวนใหญที่ถือตนวา
เปนชาวพุทธ ลักษณะเปนวิญญาณนิยม คือเชื่อในเร่ืองอํานาจเหนือธรรมชาติ ภูตผีปศาจ วิญญาณและ
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ 
 สรุปผลการวิจัยในเร่ืองหลักการบูชาในพระพุทธศาสนานี้ ผูวิจัยพบวา การบูชามีมาตั้งแตกอน
พุทธกาลและกอนยุคพระเวท ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกิดข้ึนในอินเดีย โดยการบูชาในยุคแรกเปน
การบูชาแบบออนวอนรองขอ ตอมาพระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดข้ึน พระพุทธเจาจึงพยายามปฏิวัตรความ
เชื่อเก่ียวกับการบูชาแบบเกาที่มีแตการบนบาน เซนสรวง และการออนวอนบูชาซ่ึงเปนการไมถูกตอง 
พระองคจึงสอนใหมวา ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยูคือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยคือ การที่ผลเกิด
จากเหตุ เหตุทําใหเกิดผล สิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึนลวนเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง อยาไปมัวสนใจวาเปนสิ่ง
ที่เกิดจากอํานาจของเทพเจา เพราะความเปนจริงแลว สิ่งทั้งหลายลวนเปนไปตามเหตุปจจัย เราเรียกวา
ธรรม พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับหลักธรรมเปนหลัก ทรงเนนใหบูชาธรรมและบุคคลทรงคุณธรรม
เปนสําคัญ 

เร่ืองการบูชาพระพิฆเณศ ซ่ึงเปนเทพในศาสนาฮินดู ซ่ึงเปนที่นิยมอยางมากในสังคมไทย  
ณ ปจจุบันนี้ โดยเฉพาะผูที่เรียกตนเองวาเปนชาวพุทธฯ  ซึ่งหากตั้งคําถามวาชาวพุทธ บูชาพระพิฆเณศนั้น
ผิดหรือไม  ถาตอบวาผิด ผิดเพราะเหตุใด และถาตอบวาไมผิด ก็ทําไมเลาจึงไมผิด ทั้งที่พระพุทธเจาทรง
สอนไมใหกราบไหวออนวอนอยางไรเหตุผล ทรงสอนใหพึ่งพาตนเอง  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
มนุษยเกิดจากการกระทําของตนเอง ไมใชมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  

ผูวิจัยวิเคราะหวา หากนําคําสอนของทั้งสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณในแงที่จะ
กลาวตอไปนี้มาพิจารณา ก็คงพอจะใหคําตอบได ดังนี้ 

                                                           
3 ดนัย  ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในทองถิ่น, หนา 211. 
 4 ภัทรพร สิริกาญจน, ปญหาเร่ืองความหมายของธรรมในพุทธศาสนาแนวประชานิยมของไทย, 

(งานวิจัยเสริมหลักสูตรเสนอตอฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530), หนา 28-29. 
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วอน ในทางกลับกันผูประกอบกุศลกรรมบถเทานั้น ที่สามารถข้ึนสวรรคได โดยไมจําเปนตองมีการสวดออน
วอน เปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ํามันที่ถูกเทลงในน้ํา ยอมสามารถลอยข้ึนเหนือน้ําไดเอง  การจะไดดีมีสุข
หรือมีภพหนาที่ดีจึงเปนเร่ืองของกรรม คือการกระทําเปนสําคัญ ไมไดข้ึนอยูกับการสวดออนวอนรองขอแต
อยางใด2 

จากหลักการขางตนนี้  สามารถสรุปไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ ที่ มุง
ปลดปลอยบุคคลจากการพึ่งพาอํานาจภายนอกเปนการพึ่งตนเอง โดยมีหลักธรรมเปนเคร่ืองฝกฝนพัฒนาตน
ใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด และเม่ือกลาวเชื่อมโยงถึงหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา  จึงสามารถสรุปได
วา หลักการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความเปนพิเศษในตัวเอง ไมเหมือนกับลัทธิอ่ืนๆ เพราะเปนการ
แสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคลเพื่อเคารพตอธรรมที่มีในบุคคลอ่ืนเปนสําคัญ แกนของการบูชาในพุทธศาสนา
จึงเปนเร่ืองของธรรมไปโดยปริยาย  เพราะทั้งบุคคลที่บูชา บุคคลที่ถูกบูชาและพฤติกรรมที่แสดงออก 
รวมทั้งเปาหมายของการบูชา ลวนมีธรรมเปนหลักใหญ  การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาไมไดให
ความสําคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจาในฐานะผูบันดาลความสุขใหเลย 
 ผลการวิจัยขอที่ 3 วิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
           อยางไรก็ตาม หลักการที่กลาวมานี้  เปนหลักการที่ปรากฏในพระไตรปฎกหรือในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลัก ซ่ึงในความเปนจริงแลว การปฏิบัติตนเก่ียวกับการบูชาในสังคมพระพุทธศาสนา
นั้น หาไดเปนไปตามที่กลาวมาทั้งหมด เพราะหากพิจารณาโดยสภาพความเปนจริงของสังคม  โดยเฉพาะ
สังคมไทยซ่ึงไดชื่อวาเปนสังคมพระพุทธศาสนา ก็จะพบวา แนวคิดแบบวิญญาณนิยมที่กลาวในตอนตนยัง
ปรากฏอยูในสังคมพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนมากมาย วิถีปฏิบัติในการบูชาสิ่งตางๆ ของชาวพุทธดูเหมือน
จะไมไดใหความสําคัญที่ธรรมหรือมีเปาหมายที่ธรรมเหมือนอยางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนตามนัยใน
พระไตรปฎก  ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรและเวทมนตคาถายังคงมีปรากฏในสังคมไทยมากมาย  การเชื่อใน
อํานาจเคร่ืองรางของขลังและอํานาจของเทพเจา พระภูมิเจาที่ตางๆ จนเกิดเปนพิธีกรรม เชน การปลุกเสก
พระเคร่ือง การบวงสรวงพระภูมิเจาที่และการบวงสรวงเทพเจา ตลอดถึงการบนบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปนสิ่ง
ที่ชาวพุทธในสังคมไทยกระทํากันอยูโดยไมไดมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ผิด แมจะมีบางคนบางกลุมจะตําหนิวา
เปนเร่ืองงมงายก็ตาม แตคนสวนมากก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อของตนอยู  
           เม่ือสถานการณทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเกิดความขัดแยงกันในทางการปฏิบัติระหวางกลุม
บุคคลสองกลุม คือ กลุมหนึ่งถือตามพระไตรปฎกเปนหลัก ยึดธรรมเปนเร่ืองสําคัญ มีเปาหมายสูงสุด คือ 
การพัฒนาตนสูพระนิพพานหรือการพนทุกข สวนอีกกลุมหนึ่ งถือตามลัทธิประเพณีและคานิยม
ดั้งเดิม  ผสมผสานกับวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาบางสวน แตก็โอนเอียงไปทางวิญญาณนิยมและไสย
ศาสตรเสียมากกวา ดังที่การนับถือบูชาพระพุทธเจาก็มีลักษณะยกยองพระพุทธเจาในฐานะเทพที่มีอํานาจ
ดลบันดาล เปนตน ตลอดถึงความเชื่อเร่ืองพรหมลิขิตซ่ึงควบคูไปกับเร่ืองกฎแหงกรรม แตจะหนักไปในทาง
ความเชื่อเร่ืองพรหมลิขิต  โดยมีความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมแตเพียงผิวเผิน บางคนนึกถึงเร่ืองกฎแหงกรรม
เพียงเม่ือตนประสบกับความทุกขหรือเคราะหตางๆ แลวใชปลงใจวาคงเปนเพราะเคยทํากรรมมาอยางนี้  

                                                           
2 สํ.ส. 18/599-600/385-386. 

ก็ตองรับกรรมอยางนี้ กรรมจึงดูเหมือนเปนเร่ืองไมดีที่บุคคลไดรับไป ความเขาใจเร่ืองกรรมจึงเปนปญหา
อยางหนึ่งในสังคมไทยเชนกัน  นอกจากนี้แมแตเร่ืองที่เปนพระพุทธศาสนาโดยตรงก็ยังมีการผสมผสานกัน
ระหวางฝายอาจริยวาทและเถรวาท3  เปาหมายของการปฏิบัติตามลักษณะความเชื่อที่วามานี้ โดยสวนมาก
อยูที่การไดมาซ่ึงลาภ  ยศ สรรเสริญ  สุขหรือสิ่งที่นาปรารถนาดานวัตถุ มากกวาการสรางเสริมคุณธรรมใน
ลักษณะพัฒนาตนสูการบรรลุธรรมข้ันสูง   
 สถานการณเชนนี้ ทําใหมีการประณามพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาตามแนวทางของกลุม
หลัง จากผูยึดถือพระไตรปฎกเปนหลักอยูเนืองๆ แตการจะถือวาบุคคลกลุมที่ถือปฏิบัติอยางนี้มิใชชาวพุทธ
ไปเสียเลยก็ไมได เพราะถาเปนเชนนั้น พระพุทธศาสนาก็จะกลายเปนศาสนาของคนสวนนอยในประเทศ
ไป ดังนั้นจึงมีการจัดกลุมชาวพุทธหรือพระพุทธศาสนาออกเปน 2 กลุม4  ไดแก  
          1)  พระพุทธศาสนาแนวจารีต  ซ่ึงถือการปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปนหลัก  
         2)  พระพุทธศาสนาแนวประชานิยม  ซ่ึงเปนวิถีความเชื่อและการปฏิบัติของคนสวนใหญที่ถือตนวา
เปนชาวพุทธ ลักษณะเปนวิญญาณนิยม คือเชื่อในเร่ืองอํานาจเหนือธรรมชาติ ภูตผีปศาจ วิญญาณและ
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ 
 สรุปผลการวิจัยในเร่ืองหลักการบูชาในพระพุทธศาสนานี้ ผูวิจัยพบวา การบูชามีมาตั้งแตกอน
พุทธกาลและกอนยุคพระเวท ซ่ึงเปนยุคที่ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เกิดข้ึนในอินเดีย โดยการบูชาในยุคแรกเปน
การบูชาแบบออนวอนรองขอ ตอมาพระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดข้ึน พระพุทธเจาจึงพยายามปฏิวัตรความ
เชื่อเก่ียวกับการบูชาแบบเกาที่มีแตการบนบาน เซนสรวง และการออนวอนบูชาซ่ึงเปนการไมถูกตอง 
พระองคจึงสอนใหมวา ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยูคือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยคือ การที่ผลเกิด
จากเหตุ เหตุทําใหเกิดผล สิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึนลวนเปนไปตามเหตุปจจัยของมันเอง อยาไปมัวสนใจวาเปนสิ่ง
ที่เกิดจากอํานาจของเทพเจา เพราะความเปนจริงแลว สิ่งทั้งหลายลวนเปนไปตามเหตุปจจัย เราเรียกวา
ธรรม พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับหลักธรรมเปนหลัก ทรงเนนใหบูชาธรรมและบุคคลทรงคุณธรรม
เปนสําคัญ 

เร่ืองการบูชาพระพิฆเณศ ซ่ึงเปนเทพในศาสนาฮินดู ซ่ึงเปนที่นิยมอยางมากในสังคมไทย  
ณ ปจจุบันนี้ โดยเฉพาะผูที่เรียกตนเองวาเปนชาวพุทธฯ  ซึ่งหากตั้งคําถามวาชาวพุทธ บูชาพระพิฆเณศนั้น
ผิดหรือไม  ถาตอบวาผิด ผิดเพราะเหตุใด และถาตอบวาไมผิด ก็ทําไมเลาจึงไมผิด ทั้งที่พระพุทธเจาทรง
สอนไมใหกราบไหวออนวอนอยางไรเหตุผล ทรงสอนใหพึ่งพาตนเอง  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
มนุษยเกิดจากการกระทําของตนเอง ไมใชมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  

ผูวิจัยวิเคราะหวา หากนําคําสอนของทั้งสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณในแงที่จะ
กลาวตอไปนี้มาพิจารณา ก็คงพอจะใหคําตอบได ดังนี้ 

                                                           
3 ดนัย  ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในทองถิ่น, หนา 211. 
 4 ภัทรพร สิริกาญจน, ปญหาเร่ืองความหมายของธรรมในพุทธศาสนาแนวประชานิยมของไทย, 

(งานวิจัยเสริมหลักสูตรเสนอตอฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530), หนา 28-29. 
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ขอแรก : พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักบูชาผูที่ควรบูชา คือการบูชาที่คุณธรรมความดีของบุคคล  
ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคล (คือผูที่ทําการบูชา) เพื่อเคารพตอธรรมที่มีในตัวของบุคคลอ่ืน  
(ผูที่เราบูชา)  

ขอสอง : พระพุทธเจามิไดทรงหามหรือตัดรอนการอุปถัมภนักบวชหรือผูทรงศีลในศาสนาอ่ืน (ขอนี้
อาจจะมีผูแยงมาก จากการอานขอความในพระไตรปฎกเพียงบางหมวด) 

ขอสาม : ศาสนาฮินดูใหคุณคาของการบูชาเทพเจาหรือพระเจาวา คือการภักดีอยางที่สุด เขาจะ
นอมนําเอาคุณธรรมของเทพองคนั้นมาใสตน โดยเปาหมายแทจริงก็เพื่อเปนสะพานบุญนําไปสูพระเปนเจา 
ซ่ึงหมายถึงสัจธรรมสูงสุดของเขา 

ขอสี่ : ทั้งสองศาสนาคือ พุทธฯ และพราหมณ รวมถึงศาสนาอ่ืนๆ ในโลกดวย ลวนมีลักษณะที่ตอง
ตีความ ดังนั้น ไมวาเทวดาในศาสนาพุทธ หรือเทพในศาสนาฮินดู ก็ลวนเปนสัญลักษณซ่ึงมีความหมายสู
ธรรมะ หรือเรียกวาเปนสื่อสอนธรรมก็ได 

โดยนัยนี้ ถาผูบูชาศรัทธาตอพระพิฆเณศหรือเทพองคใดแลวมีปณิธานปฏิบัติตามคุณสมบัติหรือ
คุณธรรมของพระพิฆเณศหรือเทพองคนั้นๆ ก็จะเปนเสมือนการปฏิบัติบูชา คลายกับที่ศาสนาพุทธสอนเร่ือง
การปฏิบัติบูชาเชนกัน  แมแตอามิสบูชาที่จัดหาเสนอตอเทพ ชาวพุทธก็สามารถนํามาเชื่อมสูการปฏิบัติพุทธ
ธรรมพื้นฐานที่เราคุนเคยได ไมใหบูชาแบบไรเหตุผลเสียเปลาไป  โดยขอแนะนําใหคิดถึง ทาน ศีล ภาวนา 
ซ่ึงสอดคลองกับธรรมะพื้นฐานของทั้งฮินดูและพุทธฯ กลาวคือ เม่ือทําพิธีกรรมบูชาเทพนั้น ก็ใหเปลี่ยนจาก
การสวดออนวอนที่จิตหวั่นไหวถูกครอบงําดวยความตองการหรือความกลัว เปนการสวดมนตเพื่อสรางสมาธิ 
และจากการถวายหรือบนบานที่เสมือนเปนสินบน ก็เปลี่ยนเปนการถวายเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลศาสนสถาน 
และนักบวชที่มีอยูในสถานทีน่ั้นใหมีปจจัยเพียงพอที่จะบําเพ็ญตนไปตามคําสอนของศาสนาได โดยมีเทพเปน
ผูใหญที่นับถือ  เปนประธานรับรูการใหของเรา แมแตการซ้ือของบูชาจากพอคาแมคา ก็คิดในเชิงของความ
เมตตากรุณาไดวา เปนการกระจายรายไดในสังคม ชวยใหพวกเขาเหลานั้นมีอาชีพเลี้ยงตัว ซ่ึงเทพยอมชื่นชม 
ผูบูชาก็จะเกิดความอ่ิมใจและมีสติในการใหอยางเหมาะสม ไมตระหนี่หรือใหมากจนเกินความจําเปน สวน
เร่ืองศีลนั้น ตามปรกติเม่ือบุคคลใดมีความเคารพศรัทธาเทพองคใดแลว ก็มักจะมีขอกําหนดใหปฏิบัติเพื่อ
บูชาองคเทพนั้นๆ ซ่ึงลวนอยูในกรอบของศีลธรรมทั้งสิ้น ในขณะที่การภาวนาหรือบริกรรมที่เกิดข้ึนในพิธี
บูชานั้น คือการที่มุงจิตอยูที่องคเทพ ดังนั้นเม่ือปรารถนาสิ่งใดที่ไดบอกกลาวแกทานไว ก็เทากับเราไดผูกจิต
มุงอยูกับเปาหมายนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ ในที่สุดจะชวยสงใหเกิดปญญาเห็นทางออกข้ึนได  

ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวา หากทําการบูชาและประกอบพิธีกรรมโดยความหมายเชนนี้ ผูบูชาจะเปนที่รัก
ของเทพอยางแทจริง เทพยอมประทานความสําเร็จใหตามกําลังบุญกรรมที่ผูบูชาสั่งสมไว ดังนั้น การบูชา
พระพิฆเณศหรือเทพตางๆ เชนนี้ยิ่งทําก็ยิ่งเปนประโยชน ไมถือวาผิดไปจากคําสอนของพระพุทธศาสนา  
และยังเปนการเอ้ือเฟอตอผูมีจริตเชนนี้ ใหไดเขาสูการปฏิบัติธรรมข้ึนได  และการประพฤติโดยแนวนี้ยัง
นําไปใชไดกับความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมิติอ่ืนๆ ที่ประสมอยูมากในวัฒนธรรมของไทยเราอีกดวย 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะแกผูสนใจเพื่อนําไปตอยอดในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้  
1. งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา ในภาพรวม

ของชาวพุทธในสังคมไทย แตเพื่อใหเห็นภาพสะทอนที่ชัดเจนในบางมิติมากยิ่งข้ึน จึงควรที่จะศึกษาแบบ
เจาะจง เชน  กรณีการเคารพบูชาพระพิฆเณศ ของพระภิกษุสงฆไทย การเคารพบูชาพระพิฆเณศ ในวัดทาง
พระพุทธศาสนา   

2. จากการวิจัยคร้ังนี้พบวาปญหา การบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา ของชาวพุทธ
ในสังคมไทยนั้น มีประเด็นสําคัญคือ 1) “พระพุทธศาสนาแนวจารีต” ซ่ึงถือการปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปน
หลัก  2) “พระพุทธศาสนาแนวประชานิยม” ซ่ึงเปนวิถีความเชื่อและการปฏิบัติของคนสวนใหญ   
จึงนาสนใจที่จะศึกษาในดานความแตกตางของแนวคิดทั้งสองประการนี้ เพื่อตอบโจทยตอปรากฏการณที่
เกิดข้ึนไดชัดเจนมากข้ึน 

3. ประเด็นหนึ่งที่ควรศึกษาคือทาทีที่เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ ที่สรางรูปเคารพ วัตถุมงคล  
และสงเสริมใหมีการเคารพบูชาพระพิฆเณศในวัดทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรศึกษาในดานแนวคิด
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพื่อหาแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสงฆที่เหมาะสมตอไป  
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ขอแรก : พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักบูชาผูที่ควรบูชา คือการบูชาที่คุณธรรมความดีของบุคคล  
ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคล (คือผูที่ทําการบูชา) เพื่อเคารพตอธรรมที่มีในตัวของบุคคลอ่ืน  
(ผูที่เราบูชา)  

ขอสอง : พระพุทธเจามิไดทรงหามหรือตัดรอนการอุปถัมภนักบวชหรือผูทรงศีลในศาสนาอ่ืน (ขอนี้
อาจจะมีผูแยงมาก จากการอานขอความในพระไตรปฎกเพียงบางหมวด) 

ขอสาม : ศาสนาฮินดูใหคุณคาของการบูชาเทพเจาหรือพระเจาวา คือการภักดีอยางที่สุด เขาจะ
นอมนําเอาคุณธรรมของเทพองคนั้นมาใสตน โดยเปาหมายแทจริงก็เพื่อเปนสะพานบุญนําไปสูพระเปนเจา 
ซ่ึงหมายถึงสัจธรรมสูงสุดของเขา 

ขอสี่ : ทั้งสองศาสนาคือ พุทธฯ และพราหมณ รวมถึงศาสนาอ่ืนๆ ในโลกดวย ลวนมีลักษณะที่ตอง
ตีความ ดังนั้น ไมวาเทวดาในศาสนาพุทธ หรือเทพในศาสนาฮินดู ก็ลวนเปนสัญลักษณซ่ึงมีความหมายสู
ธรรมะ หรือเรียกวาเปนสื่อสอนธรรมก็ได 

โดยนัยนี้ ถาผูบูชาศรัทธาตอพระพิฆเณศหรือเทพองคใดแลวมีปณิธานปฏิบัติตามคุณสมบัติหรือ
คุณธรรมของพระพิฆเณศหรือเทพองคนั้นๆ ก็จะเปนเสมือนการปฏิบัติบูชา คลายกับที่ศาสนาพุทธสอนเร่ือง
การปฏิบัติบูชาเชนกัน  แมแตอามิสบูชาที่จัดหาเสนอตอเทพ ชาวพุทธก็สามารถนํามาเชื่อมสูการปฏิบัติพุทธ
ธรรมพื้นฐานที่เราคุนเคยได ไมใหบูชาแบบไรเหตุผลเสียเปลาไป  โดยขอแนะนําใหคิดถึง ทาน ศีล ภาวนา 
ซ่ึงสอดคลองกับธรรมะพื้นฐานของทั้งฮินดูและพุทธฯ กลาวคือ เม่ือทําพิธีกรรมบูชาเทพนั้น ก็ใหเปลี่ยนจาก
การสวดออนวอนที่จิตหวั่นไหวถูกครอบงําดวยความตองการหรือความกลัว เปนการสวดมนตเพื่อสรางสมาธิ 
และจากการถวายหรือบนบานที่เสมือนเปนสินบน ก็เปลี่ยนเปนการถวายเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลศาสนสถาน 
และนักบวชที่มีอยูในสถานทีน่ั้นใหมีปจจัยเพียงพอที่จะบําเพ็ญตนไปตามคําสอนของศาสนาได โดยมีเทพเปน
ผูใหญที่นับถือ  เปนประธานรับรูการใหของเรา แมแตการซ้ือของบูชาจากพอคาแมคา ก็คิดในเชิงของความ
เมตตากรุณาไดวา เปนการกระจายรายไดในสังคม ชวยใหพวกเขาเหลานั้นมีอาชีพเลี้ยงตัว ซ่ึงเทพยอมชื่นชม 
ผูบูชาก็จะเกิดความอ่ิมใจและมีสติในการใหอยางเหมาะสม ไมตระหนี่หรือใหมากจนเกินความจําเปน สวน
เร่ืองศีลนั้น ตามปรกติเม่ือบุคคลใดมีความเคารพศรัทธาเทพองคใดแลว ก็มักจะมีขอกําหนดใหปฏิบัติเพื่อ
บูชาองคเทพนั้นๆ ซ่ึงลวนอยูในกรอบของศีลธรรมทั้งสิ้น ในขณะที่การภาวนาหรือบริกรรมที่เกิดข้ึนในพิธี
บูชานั้น คือการที่มุงจิตอยูที่องคเทพ ดังนั้นเม่ือปรารถนาสิ่งใดที่ไดบอกกลาวแกทานไว ก็เทากับเราไดผูกจิต
มุงอยูกับเปาหมายนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ ในที่สุดจะชวยสงใหเกิดปญญาเห็นทางออกข้ึนได  

ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวา หากทําการบูชาและประกอบพิธีกรรมโดยความหมายเชนนี้ ผูบูชาจะเปนที่รัก
ของเทพอยางแทจริง เทพยอมประทานความสําเร็จใหตามกําลังบุญกรรมที่ผูบูชาสั่งสมไว ดังนั้น การบูชา
พระพิฆเณศหรือเทพตางๆ เชนนี้ยิ่งทําก็ยิ่งเปนประโยชน ไมถือวาผิดไปจากคําสอนของพระพุทธศาสนา  
และยังเปนการเอ้ือเฟอตอผูมีจริตเชนนี้ ใหไดเขาสูการปฏิบัติธรรมข้ึนได  และการประพฤติโดยแนวนี้ยัง
นําไปใชไดกับความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมิติอ่ืนๆ ที่ประสมอยูมากในวัฒนธรรมของไทยเราอีกดวย 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะแกผูสนใจเพื่อนําไปตอยอดในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้  
1. งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหการบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา ในภาพรวม

ของชาวพุทธในสังคมไทย แตเพื่อใหเห็นภาพสะทอนที่ชัดเจนในบางมิติมากยิ่งข้ึน จึงควรที่จะศึกษาแบบ
เจาะจง เชน  กรณีการเคารพบูชาพระพิฆเณศ ของพระภิกษุสงฆไทย การเคารพบูชาพระพิฆเณศ ในวัดทาง
พระพุทธศาสนา   

2. จากการวิจัยคร้ังนี้พบวาปญหา การบูชาพระพิฆเณศในทัศนะของพระพุทธศาสนา ของชาวพุทธ
ในสังคมไทยนั้น มีประเด็นสําคัญคือ 1) “พระพุทธศาสนาแนวจารีต” ซ่ึงถือการปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปน
หลัก  2) “พระพุทธศาสนาแนวประชานิยม” ซ่ึงเปนวิถีความเชื่อและการปฏิบัติของคนสวนใหญ   
จึงนาสนใจที่จะศึกษาในดานความแตกตางของแนวคิดทั้งสองประการนี้ เพื่อตอบโจทยตอปรากฏการณที่
เกิดข้ึนไดชัดเจนมากข้ึน 

3. ประเด็นหนึ่งที่ควรศึกษาคือทาทีที่เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ ที่สรางรูปเคารพ วัตถุมงคล  
และสงเสริมใหมีการเคารพบูชาพระพิฆเณศในวัดทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรศึกษาในดานแนวคิด
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เพื่อหาแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสงฆที่เหมาะสมตอไป  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

2) เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษา
การประยุกตใชหลักเมตตาในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  
          ผลการวิจัยพบวา 

1) เมตตาในพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนน้ําบริสุทธิ์สําหรับชําระสิ่งสกปรก คือ ความโลภ 
ความหลง และความโกรธ 

2) การใหบริการโดยใชหลักเมตตาธรรมจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยศรัทธาเชื่อม่ันวาคุณธรรมพื้นฐาน
เบื้องตนแหงจิตใจมนุษยคือ เมตตาธรรมนั้นสามารถพัฒนาและยกระดับไดจนปรากฏผลเปนปาฏิหาริยหรือ
อานิสงสในการทําหนาที่ที่เหนือกวาหนาที่ 

3) การปฏิบัติงานของขาราชการฝายปกครองของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ไดมีการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน เมตตาธรรม อิทธิบาท 4 ฯลฯ ทําใหนโยบายในการใหบริการ
ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นํามาซ่ึงความรักความศรัทธาระหวางขาราชการกับประชาชน
เนื่องจากทั้งสองฝายตางมีความเห็นที่ถูกตองรวมกันวาการทําหนาที่ของเจาหนาที่รัฐไดกอใหเกิดความสุข
รวมกัน  

คุณธรรมสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เมตตากายกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางกาย 2) เมตตา
วจีกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางวาจา และ 3) เมตตามโนกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางใจ  
โดยหนทางหรือวิธีการเขาถึงเมตตาธรรมไดพึงปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจาประกอบดวย 1) การ
ไมทําบาปทั้งปวง  2) การทํากุศลใหถึงพรอม และ 3) การทําจิตใหบริสุทธิ์  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
สงเสริมสนับสนุนการประยุกตแนวทางตามคําสอนพระพุทธศาสนา เพื่อสรางความตื่นรูในตัวบุคคลในการทํา
หนาที่เพื่อหนาที่ โดยอาศัยหลักธรรมที่วา “เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก” หรือตามพระบาลีวา “โลโก ปตฺถมฺภิกา 
เมตฺตา”จนกระทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์รวมกันคือ ความเห็นรวมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงอยูในฐานะ
เหนือกวาทางกฎหมายที่เรียกวา “ผูใหบริการ” กับประชาชนซ่ึงอยูในฐานะรองที่เรียกวา “ผูรับบริการ” 
ตางเขาใจบทบาทและหนาที่ของกันและกันโดยมีหลักธรรมอันจะกอใหเกิดความเห็นที่ถูกตองรวมกันคือ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

2) เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษา
การประยุกตใชหลักเมตตาในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  
          ผลการวิจัยพบวา 

1) เมตตาในพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนน้ําบริสุทธิ์สําหรับชําระสิ่งสกปรก คือ ความโลภ 
ความหลง และความโกรธ 

2) การใหบริการโดยใชหลักเมตตาธรรมจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยศรัทธาเชื่อม่ันวาคุณธรรมพื้นฐาน
เบื้องตนแหงจิตใจมนุษยคือ เมตตาธรรมนั้นสามารถพัฒนาและยกระดับไดจนปรากฏผลเปนปาฏิหาริยหรือ
อานิสงสในการทําหนาที่ที่เหนือกวาหนาที่ 

3) การปฏิบัติงานของขาราชการฝายปกครองของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ไดมีการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน เมตตาธรรม อิทธิบาท 4 ฯลฯ ทําใหนโยบายในการใหบริการ
ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นํามาซ่ึงความรักความศรัทธาระหวางขาราชการกับประชาชน
เนื่องจากทั้งสองฝายตางมีความเห็นที่ถูกตองรวมกันวาการทําหนาที่ของเจาหนาที่รัฐไดกอใหเกิดความสุข
รวมกัน  

คุณธรรมสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เมตตากายกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางกาย 2) เมตตา
วจีกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางวาจา และ 3) เมตตามโนกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางใจ  
โดยหนทางหรือวิธีการเขาถึงเมตตาธรรมไดพึงปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจาประกอบดวย 1) การ
ไมทําบาปทั้งปวง  2) การทํากุศลใหถึงพรอม และ 3) การทําจิตใหบริสุทธิ์  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
สงเสริมสนับสนุนการประยุกตแนวทางตามคําสอนพระพุทธศาสนา เพื่อสรางความตื่นรูในตัวบุคคลในการทํา
หนาที่เพื่อหนาที่ โดยอาศัยหลักธรรมที่วา “เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก” หรือตามพระบาลีวา “โลโก ปตฺถมฺภิกา 
เมตฺตา”จนกระทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์รวมกันคือ ความเห็นรวมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงอยูในฐานะ
เหนือกวาทางกฎหมายที่เรียกวา “ผูใหบริการ” กับประชาชนซ่ึงอยูในฐานะรองที่เรียกวา “ผูรับบริการ” 
ตางเขาใจบทบาทและหนาที่ของกันและกันโดยมีหลักธรรมอันจะกอใหเกิดความเห็นที่ถูกตองรวมกันคือ 



74 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความรูสึกมีเมตตาปราณีปรารถนาดีตอกัน และไดประโยชนรวมกันนั้นก็คือทั้งสองฝายตางมีความสุขในการ
ทําหนาที่ของแตละฝาย จนกระทั้งเกิดปรากฏการณสวนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมแหงความไมรูความ
จริง (สัจจะธรรม)ที่เรียกวา “สังคมอวิชชา” โดยใชความเพียรพยายามรวมกันในการผลักดันสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหมีข้ึนในตัวบุคคลทุกฝายในสังคมที่เรียกวา “สังคมวิริยะ” อันจะนําไปสูสังคมแหงความเอ้ืออาทร
แบงปนตอกันที่ทุกคนตางปรารถนาจะพบและไดอาศัยอยูที่เรียกวา “สังคมแหงคุณธรรม” ตามหนทางซ่ึงได
ปรากฏอยูในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เร่ือง พระมหาชนก  
อันเปนการสําเร็จประโยชนรวมกันคือการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และการสงเสริมสนับสนุนคนดี
ใหมีมากข้ึนและไดมีโอกาสทําหนาที่สําคัญในบานเมือง เพื่อรวมกันสรรคสรางสังคมแหงความมีเมตตาธรรม
ใหบังเกิดข้ึนยังผลใหเกิดประโยชนสุขรวมกันทุกฝายโดยแท 

คําสําคัญ : เมตตา, สํานักทะเบียน, สังคมแหงคุณธรรม 
  
Abstract 
        The research have the three objectives namely: 1) to study the principles of mercy in 
Theravada Buddhism, 2)  to study the service condition the registry of Chalermprakeart 
District, Buriram Province, 3)  to study the application of mercy in service the registry of 
Chalermprakeart District, Buriram Province.  
        The research found that 

1 ) The compassion in Buddhism likes pure water for cleaning the dirty as greed, 
passion and anger.  2) Service by kindness will be achieved to believe that the basic virtue 
of human heart is mercy. The mercy can be developed and raised until vain a miracle or 
result on doing the duty which beyond normal duty. 3) Performance of administrative 
officials in Chalerm- phrakiat District,  Buriram Province, had applied the doctrine of 
Buddhism,  such as mercy,  four Itthipadhas etc. The policy of government makes the 
services effective and efficient which bring the love and faith between the servant and the 
people because both sides have a common opinion that the duty of government officials 
is to create happiness together.   

The three virtues are; 1)  Mettakayakamma is mercy of acrobatics which behave 
body honesty, 2)  Mettavacikamma is having compassion to behave verbal honesty,  
3) Mettamanokamma is to be honest in mind. The way or technique in access to mercy 
should practice the Buddha’s teaching namely 1)  do not act evil; 2)  cultivate the good; 
and 3)  to purify the mind. It is necessary to promote the application of the doctrine of 
Buddhism for creation of awareness of person in the act of duty which is the Buddhist 
principle, “ Mercy heals the world” or by the Bali “ Logo Pattamapiga Metta” .  The 

achievement is reached together or a common opinion among government officials which 
is in the above the law “ Service Providers”  with the public,  which is in the secondary 
called “client”. They understand each other’s roles and duties. The principle is to create 
the right opinion is a feeling of compassion, goodwill, and mutual benefit of each party is 
happy to act. The phenomenon is part of the change in the society of ignorance (truth) the 
so-called “ignorant society”. The using of effort to promote morality and virtue is in every 
person in the society called “ persistent society” .  This will lead to a society of mutual 
benevolence that everyone will want to meet and lived the so-called “Society of virtue”. 
It likes the way that appeared in the story of MAHAJANAKA of His Majesties King Bhumibol 
Adulyadej, which is altogether success. This is a complete human development and 
encouraging good people to have more and have the opportunity to serve in the country 
for creating a mercy society, and brings the benefits of all parties sincerely 

Keywords: Loving-kindness, Registry Office, Virtue Society 
 
บทนํา 

คําวา “ขาราชการ” ไมวาจะสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออ่ืนใดก็ตาม 
ลวนแลวแตมีจุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศและรับใชประชาชน กับการแกไขปญหาของประเทศชาติและ
ประชาชน ตลอดทั้งการประสานประโยชนของรัฐและประชาชน เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ซ่ึงในสวน
ของขาราชการฝายพลเรือน ฝายทหาร และฝายตํารวจ ตางก็มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต
ในสวนของขาราชการฝายปกครองตั้งแตตําแหนง ผูใหญบาน กํานัน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูวาราชการ
จังหวัด จนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือวาเปนตําแหนงซ่ึงมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะมี
อุดมการณอันเดียวกัน คือ “การบําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแกประชาชน เม่ือขาราชการฝายปกครอง คือ  
ผูมีหนาที่และใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายจึงควรอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงและเสริมสรางหลักธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทําหนาที่
ของการเปนขาราชการที่ดี หรือผูใหบริการประชาชนดวยรอยยิ้มและมีน้ําใจ อาทิเชน หลักเมตาธรรม 
กลาวคือ มีความปรารถนาดีที่จะใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการหรือขอรับความชวยเหลือจากทาง
ราชการไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง หรือแมแตปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ ของ
ประชาชนจะตองไดรับการแกไขเยี่ยวยาอยางรวดเร็ว และทันทวงที จนกอใหเกิดความศรัทธาข้ึนในใจของ
ประชาชนวาขาราชการ คือ “ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” โดยอาศัยหลักธรรมวาดวยเมตตานําสูการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในการนํานโยบายและการบริการของรัฐไปสูการพัฒนาประเทศและใหบริการประชาชน
ดวยความเพียรซ่ึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “ความคิดหลักของชาดกนี้ 
ชี้ใหเห็นวาความเพียรตองมี และสําคัญที่สุดวาคนเราทําอะไรตองมีความเพียรแมจะไมเห็นฝงก็ตองวายน้ํา
ตอไปและมีคําตอบอยูวาทําไมตองวายน้ํา ไมเห็นฝงมีประโยชนอยางไร มีประโยชนเพราะวาถาหากไมเพียร 
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ผูมีหนาที่และใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายจึงควรอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงและเสริมสรางหลักธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทําหนาที่
ของการเปนขาราชการที่ดี หรือผูใหบริการประชาชนดวยรอยยิ้มและมีน้ําใจ อาทิเชน หลักเมตาธรรม 
กลาวคือ มีความปรารถนาดีที่จะใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการหรือขอรับความชวยเหลือจากทาง
ราชการไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง หรือแมแตปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ ของ
ประชาชนจะตองไดรับการแกไขเยี่ยวยาอยางรวดเร็ว และทันทวงที จนกอใหเกิดความศรัทธาข้ึนในใจของ
ประชาชนวาขาราชการ คือ “ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” โดยอาศัยหลักธรรมวาดวยเมตตานําสูการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในการนํานโยบายและการบริการของรัฐไปสูการพัฒนาประเทศและใหบริการประชาชน
ดวยความเพียรซ่ึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “ความคิดหลักของชาดกนี้ 
ชี้ใหเห็นวาความเพียรตองมี และสําคัญที่สุดวาคนเราทําอะไรตองมีความเพียรแมจะไมเห็นฝงก็ตองวายน้ํา
ตอไปและมีคําตอบอยูวาทําไมตองวายน้ํา ไมเห็นฝงมีประโยชนอยางไร มีประโยชนเพราะวาถาหากไมเพียร 
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ไมวายน้ําเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไมไดพบเทวดา คนอ่ืนที่ไมมีความเพียรที่จะวายน้ําก็จม เปนอาหารของปลาของ
เตาไปหมดแลว ฉะนั้นความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงเม่ือไหรไมเห็นฝงก็ตองเพียรวายน้ํา สําหรับอ่ืนๆ 
ก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นศูนยกลางของหนังสือเลมนี้คือ ความเพียรโดยไมนึกถึงวาจะไดประโยชนอะไร หรือ
ไดผลอะไร”1  

สวนของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย มีนายทะเบียนอําเภอ (นายอําเภอ) 
และผูชวยนายทะเบียนอําเภอ(ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ปกครอง) รวมทั้งนายทะเบียนผู รับแจง 
(ผูใหญบาน/กํานันทองที่) ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร วาดวยเร่ือง การเกิด การปลูกสรางบาน การยายที่
อยู และการตาย อีกทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายทะเบียนทองที่ (นายอําเภอ) ตามกฎหมายทะเบียน
ครอบครัว อาทิเชน ทะเบียนสมรสทะเบียนการหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียน
เลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกฐานะแหงครอบครัว และบันทึกฐานะแหงภรรยา ตลอดถึงทะเบียนทั่วไป  
เชน สมาคม มูลนิธิ สัตวพาหนะ  สุสานและฌาปนสถาน ฯลฯ โดยเปนภารกิจหลักในการใหบริการ
ประชาชน จึงกลาวไดวาในการใหบริการประชาชนของขาราชการฝายปกครอง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย จะตองอาศัยความมีเมตตาในการที่จะรับฟงปญหาความตองการและหรือ
ความขัดแยงเพื่อใชความรูความสามารถที่เรียกวา “ปญญา” ในการพิจารณาปรับขอเท็จจริงเขากับระเบียบ
กฎหมาย ในอันที่จะพิจารณาอนุญาต หรืออนุมัติตามอํานาจหนาที่ ตลอดถึงการเลือกแนวทางหรือวิธีการใน
การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และจัดการกับปญหาความตองการ ความเดือดรอน และปญหาความขัดแยงของ
ประชาชน จึงควรนําหลักธรรมคําสอนเร่ือง “เมตตาธรรม” ซ่ึงถือไดวาเปนหลักธรรมสําคัญของการเปน”
ผูให” หรือ “ผูใชอํานาจรัฐ” 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรม ในการ
ใหบริการประชาชน ณ  สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย โดยวิสัยทัศน(สันติภาพ : 
เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก) ยุทธศาสตร (ความเพียร : อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย) กลยุทธ (จิตอาสา/บริการ : 
การทําหนาที่ราชการในการใหบริการประชาชนโดยถือเปาหมายความสุขรวมกัน) โดยบูรณาการเขากับ
เหตุการณที่แสดงเปนแกนเร่ืองของพระมหาชนกอยูในตอนที่พระมหาชนกวายน้ําเจ็ดวันเจ็ดคืน นางเมขลา
มาพบและไดใหการชวยเหลือ โดยแตละคาถา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกคาถาภาษาบาลี พรอม
คําแปล และเขียนตัวอักษรเทวนาครีกํากับไวดวย และหนทางในการที่ขาราชการจะเกิดความกลาในการ
เผชิญกับความทุกข ปญหา อุปสรรค ความทอแททอถอยทั้งทางกายและทางใจ จําตองอาศัยความกลาเผชิญ
กับสิ่งเหลานี้อยางมุงม่ันและมีมานะเทานั้น เพื่อแกปญหาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ โดยการ
ประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการแกประชาชน ดวยความวิริยะ แปลวา ความเพียร ความ
พยายาม ความกลาที่จะลงมือกระทํา2 และเพื่อปลุกจิตสํานึกใหแกขาราชการฝายปกครองใหเกิดเมตตาธรรม
ข้ึนในจิตใจโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในอันที่จะกระทําความดีดวยจิต

                                                           
1 พระราชดํารัส ในวันท่ี 28 มีนาคม 2539 ท่ีศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อางถึงในปญหา สิริกุล, เรื่องเดิม 
2 พระธรรมกิตติวงศ. พจนานุกรมเพ่ือการศีกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 

ม.ป.ท. 2558.) 

สาธารณะ และอาศัยความเพียรในการทําความดีแมจะตองพบเจอกับปญหาอุปสรรคในขอกฎหมายและ
ขอเท็จจริงในการที่จะใชอํานาจหนาที่แกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชน โดยคิดวาสิ่งที่เกิดจากการ
ทําความดีนั้นเองคือรางวัลที่มีคาประเสริฐสุด จนนําไปสูการทําหนาที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําพาคุณธรรมสูสังคมไทยสืบไป อีกทั้งยังสําเร็จประโยชนที่สําคัญยิ่ง
ในการนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงเสริมสนับสนุนกําลังกายใจแกคนดีใหเกิดมีข้ึนอยางตอเนื่อง
สมดังพระราชประสงคแหงพระราชนิพนธเร่ืองพระมหาชกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในอันที่จะแสวงหาวิธีการขยายพันธมะมวงซ่ึงเปรียบไดกับคนดีที่ตองชวยกันสงเสริมสนับสนุนใหเปนผูนํา
ของสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
 3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพลงพื้นที่เก็บขอมูลสัมภาษณ ซ่ึงใชวิธีการรวบรวม
ขอมูลและศึกษาขอมูล จากคัมภีร ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีลําดับข้ันตอนวิธีการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ข้ันปฐมภูมิ โดยคนควาเอกสารจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539  
 2. ข้ันทุติยภูมิ  โดยคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลัก
เมตตาธรรมซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับรวมทั้งพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหและเรียบเรียงสรุปประเด็นที่มีความสัมพันธกันในดานตางๆ และนําเสนอเปนผลงานวิจัย
ตอไป 
 3. ศึกษาวิจัยจากขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณขาราชการฝายปกครอง เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนในเขตทองที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย แลวนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอใน
รูปแบบการพรรณาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) ประกอบกับทัศนะแนวคิดเห็นของผูวิจัย 
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ไมวายน้ําเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไมไดพบเทวดา คนอ่ืนที่ไมมีความเพียรที่จะวายน้ําก็จม เปนอาหารของปลาของ
เตาไปหมดแลว ฉะนั้นความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงเม่ือไหรไมเห็นฝงก็ตองเพียรวายน้ํา สําหรับอ่ืนๆ 
ก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นศูนยกลางของหนังสือเลมนี้คือ ความเพียรโดยไมนึกถึงวาจะไดประโยชนอะไร หรือ
ไดผลอะไร”1  

สวนของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย มีนายทะเบียนอําเภอ (นายอําเภอ) 
และผูชวยนายทะเบียนอําเภอ(ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ปกครอง) รวมทั้งนายทะเบียนผู รับแจง 
(ผูใหญบาน/กํานันทองที่) ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร วาดวยเร่ือง การเกิด การปลูกสรางบาน การยายที่
อยู และการตาย อีกทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายทะเบียนทองที่ (นายอําเภอ) ตามกฎหมายทะเบียน
ครอบครัว อาทิเชน ทะเบียนสมรสทะเบียนการหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียน
เลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกฐานะแหงครอบครัว และบันทึกฐานะแหงภรรยา ตลอดถึงทะเบียนทั่วไป  
เชน สมาคม มูลนิธิ สัตวพาหนะ  สุสานและฌาปนสถาน ฯลฯ โดยเปนภารกิจหลักในการใหบริการ
ประชาชน จึงกลาวไดวาในการใหบริการประชาชนของขาราชการฝายปกครอง ณ สํานักทะเบียนอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย จะตองอาศัยความมีเมตตาในการที่จะรับฟงปญหาความตองการและหรือ
ความขัดแยงเพื่อใชความรูความสามารถที่เรียกวา “ปญญา” ในการพิจารณาปรับขอเท็จจริงเขากับระเบียบ
กฎหมาย ในอันที่จะพิจารณาอนุญาต หรืออนุมัติตามอํานาจหนาที่ ตลอดถึงการเลือกแนวทางหรือวิธีการใน
การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และจัดการกับปญหาความตองการ ความเดือดรอน และปญหาความขัดแยงของ
ประชาชน จึงควรนําหลักธรรมคําสอนเร่ือง “เมตตาธรรม” ซ่ึงถือไดวาเปนหลักธรรมสําคัญของการเปน”
ผูให” หรือ “ผูใชอํานาจรัฐ” 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรม ในการ
ใหบริการประชาชน ณ  สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย โดยวิสัยทัศน(สันติภาพ : 
เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก) ยุทธศาสตร (ความเพียร : อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย) กลยุทธ (จิตอาสา/บริการ : 
การทําหนาที่ราชการในการใหบริการประชาชนโดยถือเปาหมายความสุขรวมกัน) โดยบูรณาการเขากับ
เหตุการณที่แสดงเปนแกนเร่ืองของพระมหาชนกอยูในตอนที่พระมหาชนกวายน้ําเจ็ดวันเจ็ดคืน นางเมขลา
มาพบและไดใหการชวยเหลือ โดยแตละคาถา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกคาถาภาษาบาลี พรอม
คําแปล และเขียนตัวอักษรเทวนาครีกํากับไวดวย และหนทางในการที่ขาราชการจะเกิดความกลาในการ
เผชิญกับความทุกข ปญหา อุปสรรค ความทอแททอถอยทั้งทางกายและทางใจ จําตองอาศัยความกลาเผชิญ
กับสิ่งเหลานี้อยางมุงม่ันและมีมานะเทานั้น เพื่อแกปญหาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ โดยการ
ประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการแกประชาชน ดวยความวิริยะ แปลวา ความเพียร ความ
พยายาม ความกลาที่จะลงมือกระทํา2 และเพื่อปลุกจิตสํานึกใหแกขาราชการฝายปกครองใหเกิดเมตตาธรรม
ข้ึนในจิตใจโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในอันที่จะกระทําความดีดวยจิต

                                                           
1 พระราชดํารัส ในวันท่ี 28 มีนาคม 2539 ท่ีศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา อางถึงในปญหา สิริกุล, เรื่องเดิม 
2 พระธรรมกิตติวงศ. พจนานุกรมเพ่ือการศีกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 

ม.ป.ท. 2558.) 

สาธารณะ และอาศัยความเพียรในการทําความดีแมจะตองพบเจอกับปญหาอุปสรรคในขอกฎหมายและ
ขอเท็จจริงในการที่จะใชอํานาจหนาที่แกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชน โดยคิดวาสิ่งที่เกิดจากการ
ทําความดีนั้นเองคือรางวัลที่มีคาประเสริฐสุด จนนําไปสูการทําหนาที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําพาคุณธรรมสูสังคมไทยสืบไป อีกทั้งยังสําเร็จประโยชนที่สําคัญยิ่ง
ในการนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงเสริมสนับสนุนกําลังกายใจแกคนดีใหเกิดมีข้ึนอยางตอเนื่อง
สมดังพระราชประสงคแหงพระราชนิพนธเร่ืองพระมหาชกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในอันที่จะแสวงหาวิธีการขยายพันธมะมวงซ่ึงเปรียบไดกับคนดีที่ตองชวยกันสงเสริมสนับสนุนใหเปนผูนํา
ของสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
 3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพลงพื้นที่เก็บขอมูลสัมภาษณ ซ่ึงใชวิธีการรวบรวม
ขอมูลและศึกษาขอมูล จากคัมภีร ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีลําดับข้ันตอนวิธีการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ข้ันปฐมภูมิ โดยคนควาเอกสารจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539  
 2. ข้ันทุติยภูมิ  โดยคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลัก
เมตตาธรรมซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับรวมทั้งพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหและเรียบเรียงสรุปประเด็นที่มีความสัมพันธกันในดานตางๆ และนําเสนอเปนผลงานวิจัย
ตอไป 
 3. ศึกษาวิจัยจากขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณขาราชการฝายปกครอง เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนในเขตทองที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย แลวนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอใน
รูปแบบการพรรณาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) ประกอบกับทัศนะแนวคิดเห็นของผูวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยขอที่ 1 หลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เมตตาในพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนน้ําบริสุทธิ์สําหรับชําระสิ่งสกปรก คือ ความโลภ  

ความหลง และความโกรธ ซ่ึงมีอยูในสังคมอวิชชา เพราะเมตตาธรรมเปนหลักธรรมพื้นฐานของทุกจิตใจอัน
จะนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกดวยความรักในสัตวทั้งหลาย ดวยจิตเสมอกันในสัตว
ทุกหมูเหลาในที่ทั้งปวงและเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงอบรมสั่งสอนใหมนุษยโลกทุกคนใหไดประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในจิตใจตามลําดับแหงพรหมจรรย เนื่องจากจะกอใหเกิดอานิสงสปรากฏออกมาเปน
คุณธรรมสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การมีเมตตากายกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางกาย 2) การมีเมตตา
วจีกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางวาจา และ 3) การมีเมตตามโนกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางใจ  
โดยหนทางหรือวิธีการเขาถึงเมตตาธรรมไดพึงปฏิบัติดวยเมตตาตามพระโอวาทของพระพุทธเจา
ประกอบดวยการกระทํา 3 ประการ คือ 1) การไมทําบาปทั้งปวง  2) การทํากุศลใหถึงพรอม และ 3) การทํา
จิตใหบริสุทธิ์  งานวิจัยนี้ไดนําหลักธรรมสําคัญในพรหมวิหารธรรม 4  ประการ ซ่ึงไดใหความสําคัญเนนไปที่
เมตตาธรรมอันเปนคุณธรรมพื้นฐานสําคัญในตัวบุคคลซ่ึงสามารถพัฒนาใหเกิดคุณธรรมอ่ืนๆ ในลําดับตอมา 
ในการนี้จึงไดใชสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย เปนสถานที่ทําวิจัย เนื่องจากเปนสวน
ราชการสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการใหบริการแก
ประชาชนทุกชวงวัยอยางรอบดาน เชน งานทะเบียนราษฎร (การเกิด การปลูกสรางบาน การยายที่อยู และ
การตาย รวมทั้งการเปนฐานสําคัญในการรองรับ (บันทึก) เก่ียวกับสัญชาติของบุคคลอันนําไปสูการมีบัตร
ประจําตัวประชาชน), งานทะเบียนครอบครัว (ความสัมพันธในทางครอบครัว), งานทะเบียนทั่วไป (ความ
สงบเรียบรอยในสังคม) และงานอ่ืนในอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ (การแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในทุกเร่ืองที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ) โดยการวิธีการศึกษาปฏิบัติสังเกตและใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม/สัมภาษณระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ เพื่อมุงหวังที่จะทราบถึงการ
ประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการประชาชน ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย วาจะปรากฏผลสัมฤทธิ์และผลลัพธที่เปนรูปธรรมยังผลใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคนและสังคมไดอยางไร   

ผลการวิจัยขอที่ 2 สภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย 

สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย มีตําแหนงสําคัญตามกฎหมายเชน  
นายทะเบียนอําเภอ (นายอําเภอ) และผูชวยนายทะเบียนอําเภอ (ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ปกครอง) 
รวมทั้งนายทะเบียนผูรับแจง (ผูใหญบาน/กํานันทองที่) ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรเก่ียวกับเร่ือง การเกิด 
การปลูกสรางบาน การยายที่อยู การตาย และการลงรายการสัญชาติไทยยังผลใหสามารถขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนไดในลาํดับตอไป อีกทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายทะเบียนทองที่ (นายอําเภอ) ตามกฎหมาย
ทะเบียนครอบครัว อาทิเชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกทะเบียนฐานะแหงครอบครัว และบันทึกทะเบียนฐานะแหงภรรยา 
ตลอดถึงทะเบียนทั่วไป เชน สมาคม มูลนิธิ ศาลเจา สุสานและฌาปณสถาน พินัยกรรม เปนตน  โดยถือวา

เปนภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนทุกชวงวัยตั้งแตเกิดจนกระทั้งเสียชีวิต จึงกลาวไดวา ในการ
ใหบริการประชาชนของขาราชการฝายปกครอง ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 
จําเปนที่จะตองอาศัยการมีเมตตาในการที่จะรับฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และหรือความ
ขัดแย งของคูกรณี  เพื่ อใชความรูความสามารถและทักษะประสบการณประกอบคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประจําจิตใจที่เรียกวา “ปญญา” ในการพิจารณาปรับขอเท็จจริงเขากับระเบียบ กฎหมาย 
เพื่อที่จะใชอํานาจทางปกครองในการออกคําสั่งรับหรือไมรับเก่ียวกับ การรับแจงในเร่ืองตางๆ การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ ตามอํานาจหนาที่ ตลอดถึงการเลือกแนวทางหรือวิธีการในการใหความชวยเหลือหรือ
คําแนะนํา รวมทั้งจัดการกับปญหาความตองการ ความเดือดรอน และปญหาความขัดแยงของคูกรณีหรือผูมี
สวนไดเสีย  ผูวิจัยจึงไดนําหลักธรรมคําสอนเร่ือง “เมตตาธรรม” อันถือวาเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สําคัญยิ่งในการเปน “ผูให” หรือ “ผูใชอํานาจรัฐ” โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เปนแผนแมบทระดับชาติ  
เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) เปนแผนแมบท (Master Plan) เปนกรอบและทิศทางในการปฏิบตัิในการสงเสริมคุณธรรมของ
ทุกหนวยงาน โดยนํากลไกประชารัฐมาใชเปนแนวทางในการสขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ภายใตเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  3 ประการ ดังนี้ 

1) คนไทยไดตระหนักในความสําคัญของชาติ ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยใหคงอยูคูสังคมไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน 
               2) เกิดสังคมคุณธรรม อยูรวมกันดวยความสมานฉันทภายใตหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และโมเดลประเทศไทย 4.0 
ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
                3) แกไขปญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติให “คุณธรรมนําการพัฒนา” ดวยการบูรณาการ
ของทุกภาคสวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 ผลการวิจัยขอที่ 3 การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  

ผูวิจัยสนใจที่จะใชหลักธรรมวาดวย “เมตตา” ซ่ึงเปนบาทฐานแหงจิตใจมนุษยทุกคนเพื่อปลุกใหตื่น
รูถึงความสามารถในการพัฒนาไปสูหนทางแหงการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ จนสามารถนําไปสูการพัฒนา
ตนเองและสังคมอยางสมดุลยั่งยืน ในที่นี้ปจจุบันผูวิจัยไดเห็นและรับรูถึงปญหา (ทุกข) เก่ียวกับเร่ืองสัญชาติ 
(สถานะของบุคคล) ซ่ึงเปนปญหาดานความม่ันคงภายในประเทศซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน ตลอดทั้งปญหาบุคคลตางดาวและแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว 
กัมพูชา) ,ปญหาความบกพรองและไมสมบูรณแหงกฎหมายเนื่องจากการปฏิบัติและประสบการณ ซ่ึงเปน
ดานการพิสูจน อางอิงและคุมครองสิทธิซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมายทะเบียนครอบครัว, ปญหาความสงบ
เรียบรอยในสังคมซ่ึงเก่ียวกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิเชน พินัยกรรม สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งสถานบริการ 
สถานบันเทิง โรงแรม โรงรับจํานํา เปนตน และปญหาความเดือดรอนในเร่ืองตางๆ ซ่ึงเก่ียวกับกฎหมาย
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยขอที่ 1 หลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เมตตาในพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนน้ําบริสุทธิ์สําหรับชําระสิ่งสกปรก คือ ความโลภ  

ความหลง และความโกรธ ซ่ึงมีอยูในสังคมอวิชชา เพราะเมตตาธรรมเปนหลักธรรมพื้นฐานของทุกจิตใจอัน
จะนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกดวยความรักในสัตวทั้งหลาย ดวยจิตเสมอกันในสัตว
ทุกหมูเหลาในที่ทั้งปวงและเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงอบรมสั่งสอนใหมนุษยโลกทุกคนใหไดประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในจิตใจตามลําดับแหงพรหมจรรย เนื่องจากจะกอใหเกิดอานิสงสปรากฏออกมาเปน
คุณธรรมสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การมีเมตตากายกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางกาย 2) การมีเมตตา
วจีกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางวาจา และ 3) การมีเมตตามโนกรรม เปนการประพฤติสุจริตทางใจ  
โดยหนทางหรือวิธีการเขาถึงเมตตาธรรมไดพึงปฏิบัติดวยเมตตาตามพระโอวาทของพระพุทธเจา
ประกอบดวยการกระทํา 3 ประการ คือ 1) การไมทําบาปทั้งปวง  2) การทํากุศลใหถึงพรอม และ 3) การทํา
จิตใหบริสุทธิ์  งานวิจัยนี้ไดนําหลักธรรมสําคัญในพรหมวิหารธรรม 4  ประการ ซ่ึงไดใหความสําคัญเนนไปที่
เมตตาธรรมอันเปนคุณธรรมพื้นฐานสําคัญในตัวบุคคลซ่ึงสามารถพัฒนาใหเกิดคุณธรรมอ่ืนๆ ในลําดับตอมา 
ในการนี้จึงไดใชสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย เปนสถานที่ทําวิจัย เนื่องจากเปนสวน
ราชการสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการใหบริการแก
ประชาชนทุกชวงวัยอยางรอบดาน เชน งานทะเบียนราษฎร (การเกิด การปลูกสรางบาน การยายที่อยู และ
การตาย รวมทั้งการเปนฐานสําคัญในการรองรับ (บันทึก) เก่ียวกับสัญชาติของบุคคลอันนําไปสูการมีบัตร
ประจําตัวประชาชน), งานทะเบียนครอบครัว (ความสัมพันธในทางครอบครัว), งานทะเบียนทั่วไป (ความ
สงบเรียบรอยในสังคม) และงานอ่ืนในอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ (การแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในทุกเร่ืองที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ) โดยการวิธีการศึกษาปฏิบัติสังเกตและใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม/สัมภาษณระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการ เพื่อมุงหวังที่จะทราบถึงการ
ประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการประชาชน ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย วาจะปรากฏผลสัมฤทธิ์และผลลัพธที่เปนรูปธรรมยังผลใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคนและสังคมไดอยางไร   

ผลการวิจัยขอที่ 2 สภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย 

สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย มีตําแหนงสําคัญตามกฎหมายเชน  
นายทะเบียนอําเภอ (นายอําเภอ) และผูชวยนายทะเบียนอําเภอ (ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ปกครอง) 
รวมทั้งนายทะเบียนผูรับแจง (ผูใหญบาน/กํานันทองที่) ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรเก่ียวกับเร่ือง การเกิด 
การปลูกสรางบาน การยายที่อยู การตาย และการลงรายการสัญชาติไทยยังผลใหสามารถขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนไดในลาํดับตอไป อีกทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายทะเบียนทองที่ (นายอําเภอ) ตามกฎหมาย
ทะเบียนครอบครัว อาทิเชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกทะเบียนฐานะแหงครอบครัว และบันทึกทะเบียนฐานะแหงภรรยา 
ตลอดถึงทะเบียนทั่วไป เชน สมาคม มูลนิธิ ศาลเจา สุสานและฌาปณสถาน พินัยกรรม เปนตน  โดยถือวา

เปนภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนทุกชวงวัยตั้งแตเกิดจนกระทั้งเสียชีวิต จึงกลาวไดวา ในการ
ใหบริการประชาชนของขาราชการฝายปกครอง ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย 
จําเปนที่จะตองอาศัยการมีเมตตาในการที่จะรับฟงปญหาความตองการ ความเดือดรอน และหรือความ
ขัดแย งของคูกรณี  เพื่ อใชความรูความสามารถและทักษะประสบการณประกอบคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประจําจิตใจที่เรียกวา “ปญญา” ในการพิจารณาปรับขอเท็จจริงเขากับระเบียบ กฎหมาย 
เพื่อที่จะใชอํานาจทางปกครองในการออกคําสั่งรับหรือไมรับเก่ียวกับ การรับแจงในเร่ืองตางๆ การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ ตามอํานาจหนาที่ ตลอดถึงการเลือกแนวทางหรือวิธีการในการใหความชวยเหลือหรือ
คําแนะนํา รวมทั้งจัดการกับปญหาความตองการ ความเดือดรอน และปญหาความขัดแยงของคูกรณีหรือผูมี
สวนไดเสีย  ผูวิจัยจึงไดนําหลักธรรมคําสอนเร่ือง “เมตตาธรรม” อันถือวาเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สําคัญยิ่งในการเปน “ผูให” หรือ “ผูใชอํานาจรัฐ” โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เปนแผนแมบทระดับชาติ  
เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) เปนแผนแมบท (Master Plan) เปนกรอบและทิศทางในการปฏิบตัิในการสงเสริมคุณธรรมของ
ทุกหนวยงาน โดยนํากลไกประชารัฐมาใชเปนแนวทางในการสขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ภายใตเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  3 ประการ ดังนี้ 

1) คนไทยไดตระหนักในความสําคัญของชาติ ยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยใหคงอยูคูสังคมไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน 
               2) เกิดสังคมคุณธรรม อยูรวมกันดวยความสมานฉันทภายใตหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และโมเดลประเทศไทย 4.0 
ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
                3) แกไขปญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติให “คุณธรรมนําการพัฒนา” ดวยการบูรณาการ
ของทุกภาคสวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 ผลการวิจัยขอที่ 3 การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  

ผูวิจัยสนใจที่จะใชหลักธรรมวาดวย “เมตตา” ซ่ึงเปนบาทฐานแหงจิตใจมนุษยทุกคนเพื่อปลุกใหตื่น
รูถึงความสามารถในการพัฒนาไปสูหนทางแหงการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ จนสามารถนําไปสูการพัฒนา
ตนเองและสังคมอยางสมดุลยั่งยืน ในที่นี้ปจจุบันผูวิจัยไดเห็นและรับรูถึงปญหา (ทุกข) เก่ียวกับเร่ืองสัญชาติ 
(สถานะของบุคคล) ซ่ึงเปนปญหาดานความม่ันคงภายในประเทศซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัวประชาชน ตลอดทั้งปญหาบุคคลตางดาวและแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว 
กัมพูชา) ,ปญหาความบกพรองและไมสมบูรณแหงกฎหมายเนื่องจากการปฏิบัติและประสบการณ ซ่ึงเปน
ดานการพิสูจน อางอิงและคุมครองสิทธิซ่ึงเก่ียวของกับกฎหมายทะเบียนครอบครัว, ปญหาความสงบ
เรียบรอยในสังคมซ่ึงเก่ียวกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิเชน พินัยกรรม สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งสถานบริการ 
สถานบันเทิง โรงแรม โรงรับจํานํา เปนตน และปญหาความเดือดรอนในเร่ืองตางๆ ซ่ึงเก่ียวกับกฎหมาย
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ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 ในอํานาจของนายอําเภอ จึงไดตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) วาการไมมี
สัญชาติของบุคคลและสถานะแหงการเปนบุคคลไรรัฐเปนตนเหตุบั่นทอนความมันคงภายในประเทศ,  
ความบกพรองแหงการปรับขอเท็จจริงกับขอกฎหมายเปนตนเหตุแหงความไมสมบูรณแหงกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการใชอํานาจในการออกหลักฐานราชการเพื่อรับรองคุมครองสิทธิหรือพิสูจนสิทธิในทางทะเบียน
ครอบครัว, ความหลากหลายแหงตัวบทกฎหมายเปนเหตุที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายในการรักษาความสงบ
เรียบรอยเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการหรือทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมเกิดชองวางในการปฏิบัติ 
และความไมมี สูญหายหรือบกพรองแหงเอกสารสิทธิที่มีอยูหรือเกิดข้ึนในอดีตเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน
หรือติดขัดไมสามารถดําเนินการเก่ียวกับทรัพยและมรดกได สวนหนทางแหงการปองกันแกไข (มรรค)  
จึงควรที่จะตองศึกษา ทําความเขาใจในหลักธรรมคําสอนโดยเฉพาะเทคนิคในการประยุกตใชใหเกิดผล
สัมฤทธิ์และผลลัพธอยางเปนรูปธรรมซ่ึงในที่นี้ไดใชหลักเมตตาธรรมกับกรุณาในการจัดการกับปญหางาน
ทะเบียนราษฎรและสัญชาติของบุคคลโดยการใชความเมตตากอนแลวตามดวยความกรุณาที่จะรวบรวม
พยานเอกสาร วัตถุพยานและสอบสวนจากพยานบุคคลเพื่อบงชีถึงการไดสัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือ
หลักดินแดนจนนําไปสูการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) และสามารถขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนเพื่ออางสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยตอไปหรือหากไมสามารถลงรายการสัญชาติไทย
ไดก็สามารถจัดกลุมสถานะของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี, ใชหลักเมตตากับกัลยาณมิตรในการจัดการกับ
ปญหางานทะเบียนครอบครัวทั้ง 7 ประเภท โดยการใชหลักเมตตากอนแลวตามดวยความรูสึกแหงการเปนพี่
นองญาติมิตรในการที่จะใชความรูและประสบการณเพื่อปรับขอเท็จจริงจากการสอบถามและรับฟงเขากับ
ขอกฎหมายดวยความระมัดระวังดวยความปรารถนาดีตอผูรับบริการหรือประชาชนเสมือนหนึ่งเปนญาติพี่
นองกัน (มุงดีมุงเจริญตอกัน), ใชหลักเมตตากับวิริยะในการจัดการกับปญหางานทะเบียนทั่วไปซ่ึงมีกฎหมาย
เก่ียวของหลายฉบับ โดยการใชหลักเมตตากอนแลวตามดวยความเพียรพยายามในอันที่จะศึกษากฎหมายแต
ละฉบับเพื่อใหเขาใจถึงเจตนารมแหงกฎหมายแตละฉลับอาทิเชน ทะเบียนสมาคมมีเจตนาในการรวบรวม
สมาชิกเพื่อรวมทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนโดยไมมีการแสวงหากําไรมาแบงปนกัน สวนมูลนิธิมี
เจตนาในการรวบรวมเงินเพื่อรวมกันทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนไมมีการแสวงหากําไรมาแบงปน
กัน และพินัยกรรมเปนคําสั่งเผื่อตายของเจามรดกที่ตองการจัดทําข้ึนไวกอนเสียชีวิตและมีผลบังคับเม่ือผูทํา
พินัยกรรมถึงแกความตายรวมทั้งความคงอยูแหงทรัพยตามพินัยกรรมมีอยูตามจริงภายหลังผูเขียนพินัยกรรม
เสียชีวิต (ขณะผูทําพินัยกรรมมีชีวิตสามารถยกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงถายโอนพินัยกรรมหรือทรัพย
ไดตลอดเวลา) และใชเมตตา กรุณา อิทธิบาท 4 ในการจัดการกับปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เก่ียวกับความไมมีหรือการไมสามารถคนหาเอกสารเพื่อแสดงหรืออางอิง เนื่องจากเปนเร่ืองที่เกิดจริงในอดีต
แตปจจุบันพยานเอกสารไมไดจัดทําไวหรือสามารถคนหาไดและพยานบุคคลซ่ึงรับทราบขอเท็จจริงปจจุบัน
ไมสามารถติดตอหรือไดเสียชีวิตไปแลว ยังผลใหเกิดประโยชน คือ กอใหเกิดความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ, ประชาชนไดรับสิทธิและการคุมครองตามเจตนารมแหงกฎหมาย, สังคมโดยรวม
เกิดความสงบเรียบรอย และราชการโดยขาราชการสามารถบําบัดทุกข บํารุงสุข ไดอยางแทจริง อีกทั้งผล
พลอยไดตามที่สําคัญ คือ ประชาชนเกิดความศรัทธาในขาราชการ แลเชื่อม่ันในระบบราชการ อันจะนําไปสู
ความสุขความเจริญแกประชาชนและประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป   

 

ในทายที่สุด ผูวิจัยขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาซ่ึงคําสอนเปนเสมือนแสงเทียนสองสวาง
หนทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการปองกันแกไขปญหา อีกทั้งระลึกถึงซ่ึงพระปญญาคุณ พระวิสุทธิ
คุณ และพระกรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดประธานองคธรรมในพรหมวิหาร 43 อันถือวาเปน
ธรรมประจําใจอันประเสริฐประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยมีเมตตาเปนองคนํา  
ซ่ึงสังคมไทยในปจจุบันควรอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมสนับสนุนและสรางคุณธรรมระดับชาติภายใต
หลักการที่วา“คุณธรรมนําการพัฒนา” เพื่อรวมกันสรรคสรางสังคมแหงคุณธรรม ดวยความวิริยะโดยการ
ปลูกฝงความเพียรอันบริสุทธิ์และรวมกันศึกษาเรียนรูฝกอบรมรางกายและจิตใจซ่ึงจะกอใหเกิดปญญาที่
เฉียบแหลมข้ึนในตัวบุคคล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ดวยการศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติ (ประยุกต) ใหเกิดผลประจักษจนสามารถพิสูจนใหสังคมยอมรับวา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาชีวิตสวน
บุคคลและสภาพสังคมโดยรวมไดตลอดกาลดวยเหตุผลอันเปนความจริง คือ อกาลิโก  ซ่ึงงานวิจัยเร่ืองนี้
ผูวิจัยมีความคาดหวังวาจะไดเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสนับสนุนและปลูกฝงคุณธรรมในจิตใจของบุคคล 
และสรางคนดีใหปรากฏข้ึนในสังคมตามแนวทางพระราชนิพนธ เร่ือง พระมหาชนกในตอนที่พระมหาชนก
เรียกนักปราชญราชบัณฑิตเขาปรึกษาหารือถึงสาเหตุที่ตนมะมวงมีผลรสดีตองถูกทําลายและขอใหชวยกัน
เสนอแนวทางขยายพันธมะมวงมีผลรสดีใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดความ
เขาใจในองคธรรมอยางงายตามแนวทางพระนิพนธเร่ือง จิตนคร ในสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 
องคที่ 19 โดยใชวิธีการสะทอนภาพองคธรรมที่อยูในตัวบุคคลอันเปนบาทฐานของจิตใจสูการทําหนาที่ 
(รางกายอันเปนที่ตั้งแหงตําแหนงราชการ) ที่ถูกตองจนกระทั้งปรากฏผลลัพธตามแบบสัมภาษณในงานวิจัย
เลมนี้ เพื่อสรุปวาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชการปฏิบัติราชการและการดําเนิน
ชีวิตไดทุกยุคทุกสมัย กลาวโดยยอในงานวิจัยนี้ก็คือ การศึกษาคุณธรรมวาดวยเมตตาอันมีอยูแลวในตัวบุคคล
ทุกคน เพียงแตยังมิไดมีการรับรูและทําความเขาใจใหเกิดความเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) เพื่อทําความเห็น
หรือความเขาใจ และพัฒนาใหเจริญงอกงามตามลําดับ ในที่นี้งานวิจัยนี้จึงเปนเสมือนกระจกเงาสะทอนภาพ
แหงความรูสึกหรือจริยศาสตรซึ่งเปนนามธรรมใหปรากฏและใหรับรูหรือเห็นไดดวยพฤติกรรมและผลสําเร็จ
ของเนื้องานที่ทําหรือปฏิบัติอันถือวาเปนประจักษพยานอันสําคัญอยางยิ่งกอใหเกิดพลังศรัทธาในหลักธรรม
คําสอนในพระพุทธศาสนาสืบไป จนกระทั้งผลการวิจัยสรุปไดวา หากเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะเรียกชื่ออยาง
ใดในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ หากแตในปจจุบันก็ยังคงรูจักกันดีภายใตคําวา “ขาราชการ” 
ซ่ึงหากขาราชการทุกระดับไดศึกษาเรียนรูและปฏิบัติตามแนวทางหลักการทรงงาน 23 ประการ รวมทั้ง
ประยุกตแนวทางตามพระราชดําริ พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ มาใชในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ในฐานะผูใหบริการกับ
ประชาชนซ่ึงอยูในฐานะผูรับบริการมีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวยความบริสุทธิ์ใจ 

                                                           
3 บริษัท สกายบุกส จํากัด,พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ฉบับการตูน,(ปทุมธานี : โรงพิมพสกายบุกส, 

2553.), หนา 204 
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ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 ในอํานาจของนายอําเภอ จึงไดตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) วาการไมมี
สัญชาติของบุคคลและสถานะแหงการเปนบุคคลไรรัฐเปนตนเหตุบั่นทอนความมันคงภายในประเทศ,  
ความบกพรองแหงการปรับขอเท็จจริงกับขอกฎหมายเปนตนเหตุแหงความไมสมบูรณแหงกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการใชอํานาจในการออกหลักฐานราชการเพื่อรับรองคุมครองสิทธิหรือพิสูจนสิทธิในทางทะเบียน
ครอบครัว, ความหลากหลายแหงตัวบทกฎหมายเปนเหตุที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายในการรักษาความสงบ
เรียบรอยเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการหรือทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมเกิดชองวางในการปฏิบัติ 
และความไมมี สูญหายหรือบกพรองแหงเอกสารสิทธิที่มีอยูหรือเกิดข้ึนในอดีตเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน
หรือติดขัดไมสามารถดําเนินการเก่ียวกับทรัพยและมรดกได สวนหนทางแหงการปองกันแกไข (มรรค)  
จึงควรที่จะตองศึกษา ทําความเขาใจในหลักธรรมคําสอนโดยเฉพาะเทคนิคในการประยุกตใชใหเกิดผล
สัมฤทธิ์และผลลัพธอยางเปนรูปธรรมซ่ึงในที่นี้ไดใชหลักเมตตาธรรมกับกรุณาในการจัดการกับปญหางาน
ทะเบียนราษฎรและสัญชาติของบุคคลโดยการใชความเมตตากอนแลวตามดวยความกรุณาที่จะรวบรวม
พยานเอกสาร วัตถุพยานและสอบสวนจากพยานบุคคลเพื่อบงชีถึงการไดสัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือ
หลักดินแดนจนนําไปสูการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร.14) และสามารถขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนเพื่ออางสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยตอไปหรือหากไมสามารถลงรายการสัญชาติไทย
ไดก็สามารถจัดกลุมสถานะของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี, ใชหลักเมตตากับกัลยาณมิตรในการจัดการกับ
ปญหางานทะเบียนครอบครัวทั้ง 7 ประเภท โดยการใชหลักเมตตากอนแลวตามดวยความรูสึกแหงการเปนพี่
นองญาติมิตรในการที่จะใชความรูและประสบการณเพื่อปรับขอเท็จจริงจากการสอบถามและรับฟงเขากับ
ขอกฎหมายดวยความระมัดระวังดวยความปรารถนาดีตอผูรับบริการหรือประชาชนเสมือนหนึ่งเปนญาติพี่
นองกัน (มุงดีมุงเจริญตอกัน), ใชหลักเมตตากับวิริยะในการจัดการกับปญหางานทะเบียนทั่วไปซ่ึงมีกฎหมาย
เก่ียวของหลายฉบับ โดยการใชหลักเมตตากอนแลวตามดวยความเพียรพยายามในอันที่จะศึกษากฎหมายแต
ละฉบับเพื่อใหเขาใจถึงเจตนารมแหงกฎหมายแตละฉลับอาทิเชน ทะเบียนสมาคมมีเจตนาในการรวบรวม
สมาชิกเพื่อรวมทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนโดยไมมีการแสวงหากําไรมาแบงปนกัน สวนมูลนิธิมี
เจตนาในการรวบรวมเงินเพื่อรวมกันทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนไมมีการแสวงหากําไรมาแบงปน
กัน และพินัยกรรมเปนคําสั่งเผื่อตายของเจามรดกที่ตองการจัดทําข้ึนไวกอนเสียชีวิตและมีผลบังคับเม่ือผูทํา
พินัยกรรมถึงแกความตายรวมทั้งความคงอยูแหงทรัพยตามพินัยกรรมมีอยูตามจริงภายหลังผูเขียนพินัยกรรม
เสียชีวิต (ขณะผูทําพินัยกรรมมีชีวิตสามารถยกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงถายโอนพินัยกรรมหรือทรัพย
ไดตลอดเวลา) และใชเมตตา กรุณา อิทธิบาท 4 ในการจัดการกับปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เก่ียวกับความไมมีหรือการไมสามารถคนหาเอกสารเพื่อแสดงหรืออางอิง เนื่องจากเปนเร่ืองที่เกิดจริงในอดีต
แตปจจุบันพยานเอกสารไมไดจัดทําไวหรือสามารถคนหาไดและพยานบุคคลซ่ึงรับทราบขอเท็จจริงปจจุบัน
ไมสามารถติดตอหรือไดเสียชีวิตไปแลว ยังผลใหเกิดประโยชน คือ กอใหเกิดความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ, ประชาชนไดรับสิทธิและการคุมครองตามเจตนารมแหงกฎหมาย, สังคมโดยรวม
เกิดความสงบเรียบรอย และราชการโดยขาราชการสามารถบําบัดทุกข บํารุงสุข ไดอยางแทจริง อีกทั้งผล
พลอยไดตามที่สําคัญ คือ ประชาชนเกิดความศรัทธาในขาราชการ แลเชื่อม่ันในระบบราชการ อันจะนําไปสู
ความสุขความเจริญแกประชาชนและประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป   

 

ในทายที่สุด ผูวิจัยขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาซ่ึงคําสอนเปนเสมือนแสงเทียนสองสวาง
หนทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการปองกันแกไขปญหา อีกทั้งระลึกถึงซ่ึงพระปญญาคุณ พระวิสุทธิ
คุณ และพระกรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดประธานองคธรรมในพรหมวิหาร 43 อันถือวาเปน
ธรรมประจําใจอันประเสริฐประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยมีเมตตาเปนองคนํา  
ซ่ึงสังคมไทยในปจจุบันควรอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมสนับสนุนและสรางคุณธรรมระดับชาติภายใต
หลักการที่วา“คุณธรรมนําการพัฒนา” เพื่อรวมกันสรรคสรางสังคมแหงคุณธรรม ดวยความวิริยะโดยการ
ปลูกฝงความเพียรอันบริสุทธิ์และรวมกันศึกษาเรียนรูฝกอบรมรางกายและจิตใจซ่ึงจะกอใหเกิดปญญาที่
เฉียบแหลมข้ึนในตัวบุคคล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ดวยการศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติ (ประยุกต) ใหเกิดผลประจักษจนสามารถพิสูจนใหสังคมยอมรับวา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาชีวิตสวน
บุคคลและสภาพสังคมโดยรวมไดตลอดกาลดวยเหตุผลอันเปนความจริง คือ อกาลิโก  ซ่ึงงานวิจัยเร่ืองนี้
ผูวิจัยมีความคาดหวังวาจะไดเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสนับสนุนและปลูกฝงคุณธรรมในจิตใจของบุคคล 
และสรางคนดีใหปรากฏข้ึนในสังคมตามแนวทางพระราชนิพนธ เร่ือง พระมหาชนกในตอนที่พระมหาชนก
เรียกนักปราชญราชบัณฑิตเขาปรึกษาหารือถึงสาเหตุที่ตนมะมวงมีผลรสดีตองถูกทําลายและขอใหชวยกัน
เสนอแนวทางขยายพันธมะมวงมีผลรสดีใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดความ
เขาใจในองคธรรมอยางงายตามแนวทางพระนิพนธเร่ือง จิตนคร ในสมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 
องคที่ 19 โดยใชวิธีการสะทอนภาพองคธรรมที่อยูในตัวบุคคลอันเปนบาทฐานของจิตใจสูการทําหนาที่ 
(รางกายอันเปนที่ตั้งแหงตําแหนงราชการ) ที่ถูกตองจนกระทั้งปรากฏผลลัพธตามแบบสัมภาษณในงานวิจัย
เลมนี้ เพื่อสรุปวาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชการปฏิบัติราชการและการดําเนิน
ชีวิตไดทุกยุคทุกสมัย กลาวโดยยอในงานวิจัยนี้ก็คือ การศึกษาคุณธรรมวาดวยเมตตาอันมีอยูแลวในตัวบุคคล
ทุกคน เพียงแตยังมิไดมีการรับรูและทําความเขาใจใหเกิดความเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) เพื่อทําความเห็น
หรือความเขาใจ และพัฒนาใหเจริญงอกงามตามลําดับ ในที่นี้งานวิจัยนี้จึงเปนเสมือนกระจกเงาสะทอนภาพ
แหงความรูสึกหรือจริยศาสตรซึ่งเปนนามธรรมใหปรากฏและใหรับรูหรือเห็นไดดวยพฤติกรรมและผลสําเร็จ
ของเนื้องานที่ทําหรือปฏิบัติอันถือวาเปนประจักษพยานอันสําคัญอยางยิ่งกอใหเกิดพลังศรัทธาในหลักธรรม
คําสอนในพระพุทธศาสนาสืบไป จนกระทั้งผลการวิจัยสรุปไดวา หากเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะเรียกชื่ออยาง
ใดในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ หากแตในปจจุบันก็ยังคงรูจักกันดีภายใตคําวา “ขาราชการ” 
ซ่ึงหากขาราชการทุกระดับไดศึกษาเรียนรูและปฏิบัติตามแนวทางหลักการทรงงาน 23 ประการ รวมทั้ง
ประยุกตแนวทางตามพระราชดําริ พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ มาใชในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ในฐานะผูใหบริการกับ
ประชาชนซ่ึงอยูในฐานะผูรับบริการมีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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(ความเพียรอันบริสุทธิ์) แลวจะพบเปาหมายรวมกันวาทั้งสองฝายตางไดรับความสุขรวมกันกลาวคือ  
ผูใหบริการก็สุขใจที่ไดทําหนาที่โดยการใหบริการ สวนผูรับบริการก็พอใจในการไดรับบริการหรือการแนะนํา
ชวยเหลือ ซ่ึงยังผลใหเกิดความปรองดองสมานฉันทข้ึนในชาติอีกทางหนึ่ง 
                การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ จะไดศึกษาวิเคราะหหลักความเมตาธรรม ในการใหบริการประชาชน  
ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย ในประเด็นเหลานี้ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเมตตา
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการประชาชน ณ สํานักทะเบียน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีเปาหมายเพื่อนําหลักธรรมมาใชในการปลุกจิตสํานึกใหแก
ขาราชการฝายปกครองไดเกิดศรัทธาเชื่อม่ันในจิตใจจนนําไปสูการปฏิบัติราชการ (ทําหนาที่) ในอันที่จะ 
“บําบัดทุกข บํารุงสุข” อยางเปนรูปธรรม ตลอดถึงเปนสวนหนึ่งในการชี้นําสังคมไทยไปสูสังคมแหงคุณธรรม
ตอไปในภายหนา   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามหาเถรวาทในสวนขององคธรรมที่จะสามารถทําการวิจัย  
โดยการนําหลักธรรมมาเขียนอธิบายใหเขาใจไดงาย และแสดงใหเห็นถึงผลการนําไปประยุกตใชเกิดเปน
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมสืบไป ประกอบกับประเทศไทยในปจจุบันไดมี คณะกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 
2564) โดยปจจุบันไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 และเพื่อเกิดความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และเปนกลไกเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  มารวมกันดําเนินการบูรณาการ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”           
          2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
          - เห็นควรนําพระราชนิพนธเร่ือง พระมหาชนก (MAHAJANAKA) ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) และพระนิพนธเร่ือง จิตนคร ในสมเด็จ
พระสังฆราชฯ องคที่ 19 มาศึกษาวิจัยองคธรรมซ่ึงปรากฏอยูในพระราชนิพนธและพระนิพนธ เพื่อนํามาสู
การประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลและสรางคุณประโยชนใหเกิดข้ึนในสังคมไทยและนานาชาติ 
          - เห็นควรประยุกตและสงเสริมคุณธรรมในพระราชนิพนธ เร่ือง พระมหาชนก เพื่อการพัฒนาคน 
ดวยเหตุเพราะเปนตนทุนที่ลงทุนนอยที่สุดในการพัฒนาสังคมโลก  
          - เห็นควรประยุกตและสงเสริมคุณธรรมในพระนิพนธ เร่ือง จิตนคร เพื่อพัฒนาจิตใจ ดวยเหตุเพราะ
เปนองคประกอบสําคัญในการกํากับพฤติกรรมของมนุษย 
          - เห็นควรประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชกับการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมตามแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ดวยเหตุเพราะเปนกาวแรกแหงกฎหมายใน

การพัฒนาดานจิตใจ เห็นไดจากในอดีตไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวหลายฉบับซ่ึง
ปจจุบันเปนฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อันจะทําใหเกิดคุณธรรมนําการพัฒนาเพื่อความผาสุกใน
ประเทศไทยและประชาคมโลกในที่สุดแหงสันติภาพนิรันดร 
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(ความเพียรอันบริสุทธิ์) แลวจะพบเปาหมายรวมกันวาทั้งสองฝายตางไดรับความสุขรวมกันกลาวคือ  
ผูใหบริการก็สุขใจที่ไดทําหนาที่โดยการใหบริการ สวนผูรับบริการก็พอใจในการไดรับบริการหรือการแนะนํา
ชวยเหลือ ซ่ึงยังผลใหเกิดความปรองดองสมานฉันทข้ึนในชาติอีกทางหนึ่ง 
                การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ จะไดศึกษาวิเคราะหหลักความเมตาธรรม ในการใหบริการประชาชน  
ณ สํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย ในประเด็นเหลานี้ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักเมตตา
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในการใหบริการประชาชน ณ สํานักทะเบียน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีเปาหมายเพื่อนําหลักธรรมมาใชในการปลุกจิตสํานึกใหแก
ขาราชการฝายปกครองไดเกิดศรัทธาเชื่อม่ันในจิตใจจนนําไปสูการปฏิบัติราชการ (ทําหนาที่) ในอันที่จะ 
“บําบัดทุกข บํารุงสุข” อยางเปนรูปธรรม ตลอดถึงเปนสวนหนึ่งในการชี้นําสังคมไทยไปสูสังคมแหงคุณธรรม
ตอไปในภายหนา   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามหาเถรวาทในสวนขององคธรรมที่จะสามารถทําการวิจัย  
โดยการนําหลักธรรมมาเขียนอธิบายใหเขาใจไดงาย และแสดงใหเห็นถึงผลการนําไปประยุกตใชเกิดเปน
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมสืบไป ประกอบกับประเทศไทยในปจจุบันไดมี คณะกรรมการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 
2564) โดยปจจุบันไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 
กรกฎาคม 2559 และเพื่อเกิดความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และเปนกลไกเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  มารวมกันดําเนินการบูรณาการ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”           
          2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
          - เห็นควรนําพระราชนิพนธเร่ือง พระมหาชนก (MAHAJANAKA) ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) และพระนิพนธเร่ือง จิตนคร ในสมเด็จ
พระสังฆราชฯ องคที่ 19 มาศึกษาวิจัยองคธรรมซ่ึงปรากฏอยูในพระราชนิพนธและพระนิพนธ เพื่อนํามาสู
การประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลและสรางคุณประโยชนใหเกิดข้ึนในสังคมไทยและนานาชาติ 
          - เห็นควรประยุกตและสงเสริมคุณธรรมในพระราชนิพนธ เร่ือง พระมหาชนก เพื่อการพัฒนาคน 
ดวยเหตุเพราะเปนตนทุนที่ลงทุนนอยที่สุดในการพัฒนาสังคมโลก  
          - เห็นควรประยุกตและสงเสริมคุณธรรมในพระนิพนธ เร่ือง จิตนคร เพื่อพัฒนาจิตใจ ดวยเหตุเพราะ
เปนองคประกอบสําคัญในการกํากับพฤติกรรมของมนุษย 
          - เห็นควรประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชกับการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมตามแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ดวยเหตุเพราะเปนกาวแรกแหงกฎหมายใน

การพัฒนาดานจิตใจ เห็นไดจากในอดีตไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวหลายฉบับซ่ึง
ปจจุบันเปนฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อันจะทําใหเกิดคุณธรรมนําการพัฒนาเพื่อความผาสุกใน
ประเทศไทยและประชาคมโลกในที่สุดแหงสันติภาพนิรันดร 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเลมนี้  มีวัตถุประสงคของการวิจัย 3. ประการ คือ 1) เพื่ อศึกษามลทินใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  
โดยเนนการศึกษาในเชิงเอกสารโดยทําการรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา เอกสารที่เก่ียวของ 
เก็บนํามาศึกษา สงเคราะหอธิบายในเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา มลทินในพระสุตตันปฎก หมายถึงความไมบริสุทธิ์ ความเศราหมองความขุนมัว 
ความสูญสิ้น พระวินัยปฎก หมายถึงการลวงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไวแลว พระอภิธรรม
ปฎก หมายถึงลักษณะของจิตใจที่เปนไปตามอํานาจของกิเลสมลทินมี 2 ประเภทคือ มลทินภายนอกและ
ภายใน โทษของการประพฤติในมลทิน คือทําใหจิตใจเกิดความเศราหมอง ขุนมัว สูญสิ้นและเปนทุกข สิ่งที่
ทําใหเกิดมลทิน เชน ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉา ความริษยาความข้ีเกียจ ความมักอวด ความมายา 
ความมักมากและความเห็นผิด วิธีของการขจัดมลทินเพื่อใหมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนานั้นคือ  
การสํารวมกาย วาจา ใจ ไมใหมีความโลภ ความโกรธ และความหลง ไมใหเกิดข้ึนภายในจิตใจที่ขุนมัว  
เศราหมอง สวนแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นใหปฏิบัติ
ตามหลักของอริยมรรคมีองค 8 หลักโอวาทปาฏิโมกข หลักธรรมแหงความดี ใชหลักการรักษาศีลเจริญจิตต
ภาวนาเพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยดี มีสติปญญา และอานิสงสที่เกิดจากการขจัดมลทินนั้นทําใหการ
ดําเนินชีวิตอยูอยางสงบสขุไมตองหวาดระแวงวาจะมีคนคิดปองราย แมจากโลกนี้ไปแลวก็จะไดเขาสูสุคติโลก
สวรรค สูภพภูมิที่ดีตลอดไป 

คําสําคัญ: วิธีการ, ขจัดมลทิน, พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
Abstract 
 This thesis aimed to study three objectives of the research: 1)  to study the 
impurity in Theravada Buddhism, 2) to study methods for eliminating impurity in Theravada 
Buddhism, 3) to study of application of Buddha-dharma for eliminating impurity in 
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Theravada Buddhism. This research is a qualitative study focusing on documentary by 
collecting information from the Tipitaka, commentary, related documents, and bringing 
them to study and explain in descriptive terms. 
 The research found that the taint in SuttantaPitaka means impurities, sadness, 
frustration, and extinction, while the taint in Vinaya Pitaka means the abuse of the Lord 
Buddha’s commandment, and the taint in Abhidhamma Pitaka means the nature of the 
mind that is in accordance with the power of defilement has 2 types: external and internal 
impurity. The penalty for misconduct in the tainted that caused sadness, frustration, 
depletion and suffering. The things that cause impurities such as anger, hate, jealousy, 
laziness, boastfulness, illusion, insanity and wrong view. The method of eliminating 
impurity in order to be happy both in present life and in the further lives  is reserving 
themselves from greed, hate and delusion  not appear in mind to be impurity and that will 
use the principles of the precepts observing and meditation practice for physical, verbal, 
and mental peace. The way of applying the principles of Noble Eightfold Paths is the 
principles of Buddha teaching, the principles of goodness, principles of meditation practice, 
in order that live a good life with intelligence. The result of elimination of impurity brings 
living in peace, and do not fear that there is someone who violate ourselves. If one passes 
away from this world, the one will reach heaven or the good state of existence eternally. 

Keywords: Method, Purge, Theravada Buddhism 
 
บทนํา 
 มลทิน เปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน ถาหากปลอยใจใหอยูภายใตอํานาจของความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มีจิตใจที่มัวหมอง อยากได อยากมีในสิ่งที่ไมใชของของตน และสามารถเกิดข้ึนไดทุก
ยุค ทุกสมัย แมในสมัยพุทธกาลก็ยังมีมลทินเกิดข้ึน เพราะความทยานอยากอันไมรูจักสิ้นสุด ในสังคม
ปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คานิยมใหมๆไดไหลบาเขาสูสังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยม
แบบชาวตะวันตก คนไทยไดรับอิทธิพลจากคานิยมแบบใหม ที่แฝงมากับเร่ืองสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทําใหสังคมพัฒนาแบบกาวกระโดด ซ่ึงเปนการพัฒนาที่เนนทางดานวัตถุแตขาดการพัฒนาทางดานจิต
วิญญาณ1 กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม และทําใหวัฒนธรรมและศีลธรรมเสื่อมโทรมลง เพราะรับเอา
วัฒนธรรมทางตะวันตกมาใช ทําใหเกิดแหลงม่ัวสุมอบายมุขมากมาย จนทําใหเกิดปญหาของสังคมตามมา 
เชนปญหายาเสพติด ปญหาความยากจนปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ทําใหคนในสังคมเสื่อมจาก

                                           
 1 พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหงา),“การศึกษาวิเคราะหการกําจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,  
สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.), หนา 1. 

ศีลธรรมอันดีงาม มีจิตขุนมัวเกิดกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตไมบริสุทธิ์ ซ่ึงเรียกตามหลักทาง
พุทธศาสนาวา“มลทิน” 
 มลทิน นั้นถือวาเปนความทุกข ความลําบากอยางหนึ่ง เม่ือพิจารณาพุทธพจนดังกลาวแลว จะเห็น
วาผูที่ตกอยูภายใตอํานาจราคะ (ความกําหนัด) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความไมรูจริง) จิตใจที่เต็มไปดวย
มลทิน คือความประพฤติชั่วยอมมีจิตใจวุนวาย สับสน ทุกขยาก และเศราหมอง มีความรูสึกเหมือนอยูในโลก
แหงความมืดมน มลทินจึงเปนปญหาและเปนมาร ที่คอยขัดขวางการสรางบุญบารมีของมนุษย และพุทธ
พจนที่ตรัสไววา“ภิกษุทั้งหลายมลทิน 8 ประการ คือ 
 1) มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน 
 2) เรือนมีความไมขยันหม่ันเพียรเปนมลทิน 
 3) ผิวพรรณมีความเกียจครานเปนมลทิน 
 4) ผูรักษามีความประมาทเปนมลทิน 
 5) สตรีมีความประพฤติชั่วเปนมลทิน 
 6) ผูใหมีความตระหนี่เปนมลทิน 
 7) บาปกุศลธรรมเปนมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 8) มลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้นคือ อวิชชา”2 
 มลทินเปนเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตัว ถาทําตัวไมดีความชั่วยอมปรากฏ แมเปนผูหญิงก็เปนมลทิน
ได ดังมีการตรัสถึงสตรีที่ตกอยูกับมลทิน ที่ปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เก่ียวกับหญิงสาวคนหนึ่ง 
ชื่อวานางทรัพย เปนบุตรสาวคนหนึ่งของขุนนางผูใหญมีศักดิ์ศรี และแตงงานกับขาราชการหนุมซ่ึงมียศเปน
ทานขุน แตกลับมักมากใฝต่ําเลนชูกับตํารวจหลับนอนสมสูกันจนผัวจับไดบนเตียง รอนถึงพระเจาแผนดิน
ตองตัดสินความ ทางนางทรัพยยืนยันวารักชายชูมากกวาผัวตัวเอง จึงใหไปใชชีวิตกับชายที่ต่ํากวาจนตาย3 
ซ่ึงเปนตัวอยางของสตรีที่ไมดีและมักมากในกาม มลทินนั้นถือวาเปนความทุกข ความลําบากอยางหนึ่ง  
เม่ือพิจารณาพุทธพจนดังกลาวแลว จะเห็นวาผูที่ตกอยูภายใตอํานาจของมลทิน เหมือนคนหูหนวก ตาบอด 
ยอมมองไมเห็นซ่ึงหนทางที่จะเดินไปสูจุดมุงหมายขางหนาได จึงควรนําหลักคําสอนของพระพุทธเจามา
ประพฤติปฏิบัติตาม ดังมีพุทธพจนที่ทรงตรัสไววาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามากก็ละอภิชฌาได มีจิต
พยาบาทก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได มีความ
ลบหลูก็ละความลบหลูได มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได มีความริษยาก็ละความริษยาได มีความตระหนี่
ก็ละความตระหนี่ไดมีความมักโออวดก็ละความมักโออวดได มีมายาก็ละความมายาได มีความปรารถนาที่
เปนบาปก็ละความปรารถนาทีเ่ปนบาปได มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได เพราะละกิเลสที่เปนมลทินเปน

                                           
 2 องฺ.อฏฐก. (ไทย) 23/15/241. 
 3 วิบูล วิจิตรวาทการ, สตรีสยามในอดีต, พิมพครั้งท่ี4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสรางสรรคปุคสจํากัด, 
2543), หนา 213. 
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Theravada Buddhism. This research is a qualitative study focusing on documentary by 
collecting information from the Tipitaka, commentary, related documents, and bringing 
them to study and explain in descriptive terms. 
 The research found that the taint in SuttantaPitaka means impurities, sadness, 
frustration, and extinction, while the taint in Vinaya Pitaka means the abuse of the Lord 
Buddha’s commandment, and the taint in Abhidhamma Pitaka means the nature of the 
mind that is in accordance with the power of defilement has 2 types: external and internal 
impurity. The penalty for misconduct in the tainted that caused sadness, frustration, 
depletion and suffering. The things that cause impurities such as anger, hate, jealousy, 
laziness, boastfulness, illusion, insanity and wrong view. The method of eliminating 
impurity in order to be happy both in present life and in the further lives  is reserving 
themselves from greed, hate and delusion  not appear in mind to be impurity and that will 
use the principles of the precepts observing and meditation practice for physical, verbal, 
and mental peace. The way of applying the principles of Noble Eightfold Paths is the 
principles of Buddha teaching, the principles of goodness, principles of meditation practice, 
in order that live a good life with intelligence. The result of elimination of impurity brings 
living in peace, and do not fear that there is someone who violate ourselves. If one passes 
away from this world, the one will reach heaven or the good state of existence eternally. 

Keywords: Method, Purge, Theravada Buddhism 
 
บทนํา 
 มลทิน เปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน ถาหากปลอยใจใหอยูภายใตอํานาจของความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มีจิตใจที่มัวหมอง อยากได อยากมีในสิ่งที่ไมใชของของตน และสามารถเกิดข้ึนไดทุก
ยุค ทุกสมัย แมในสมัยพุทธกาลก็ยังมีมลทินเกิดข้ึน เพราะความทยานอยากอันไมรูจักสิ้นสุด ในสังคม
ปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คานิยมใหมๆไดไหลบาเขาสูสังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยม
แบบชาวตะวันตก คนไทยไดรับอิทธิพลจากคานิยมแบบใหม ที่แฝงมากับเร่ืองสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทําใหสังคมพัฒนาแบบกาวกระโดด ซ่ึงเปนการพัฒนาที่เนนทางดานวัตถุแตขาดการพัฒนาทางดานจิต
วิญญาณ1 กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม และทําใหวัฒนธรรมและศีลธรรมเสื่อมโทรมลง เพราะรับเอา
วัฒนธรรมทางตะวันตกมาใช ทําใหเกิดแหลงม่ัวสุมอบายมุขมากมาย จนทําใหเกิดปญหาของสังคมตามมา 
เชนปญหายาเสพติด ปญหาความยากจนปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม ทําใหคนในสังคมเสื่อมจาก

                                           
 1 พระณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหงา),“การศึกษาวิเคราะหการกําจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,  
สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.), หนา 1. 

ศีลธรรมอันดีงาม มีจิตขุนมัวเกิดกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตไมบริสุทธิ์ ซ่ึงเรียกตามหลักทาง
พุทธศาสนาวา“มลทิน” 
 มลทิน นั้นถือวาเปนความทุกข ความลําบากอยางหนึ่ง เม่ือพิจารณาพุทธพจนดังกลาวแลว จะเห็น
วาผูที่ตกอยูภายใตอํานาจราคะ (ความกําหนัด) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความไมรูจริง) จิตใจที่เต็มไปดวย
มลทิน คือความประพฤติชั่วยอมมีจิตใจวุนวาย สับสน ทุกขยาก และเศราหมอง มีความรูสึกเหมือนอยูในโลก
แหงความมืดมน มลทินจึงเปนปญหาและเปนมาร ที่คอยขัดขวางการสรางบุญบารมีของมนุษย และพุทธ
พจนที่ตรัสไววา“ภิกษุทั้งหลายมลทิน 8 ประการ คือ 
 1) มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน 
 2) เรือนมีความไมขยันหม่ันเพียรเปนมลทิน 
 3) ผิวพรรณมีความเกียจครานเปนมลทิน 
 4) ผูรักษามีความประมาทเปนมลทิน 
 5) สตรีมีความประพฤติชั่วเปนมลทิน 
 6) ผูใหมีความตระหนี่เปนมลทิน 
 7) บาปกุศลธรรมเปนมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 8) มลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้นคือ อวิชชา”2 
 มลทินเปนเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตัว ถาทําตัวไมดีความชั่วยอมปรากฏ แมเปนผูหญิงก็เปนมลทิน
ได ดังมีการตรัสถึงสตรีที่ตกอยูกับมลทิน ที่ปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เก่ียวกับหญิงสาวคนหนึ่ง 
ชื่อวานางทรัพย เปนบุตรสาวคนหนึ่งของขุนนางผูใหญมีศักดิ์ศรี และแตงงานกับขาราชการหนุมซ่ึงมียศเปน
ทานขุน แตกลับมักมากใฝต่ําเลนชูกับตํารวจหลับนอนสมสูกันจนผัวจับไดบนเตียง รอนถึงพระเจาแผนดิน
ตองตัดสินความ ทางนางทรัพยยืนยันวารักชายชูมากกวาผัวตัวเอง จึงใหไปใชชีวิตกับชายที่ต่ํากวาจนตาย3 
ซ่ึงเปนตัวอยางของสตรีที่ไมดีและมักมากในกาม มลทินนั้นถือวาเปนความทุกข ความลําบากอยางหนึ่ง  
เม่ือพิจารณาพุทธพจนดังกลาวแลว จะเห็นวาผูที่ตกอยูภายใตอํานาจของมลทิน เหมือนคนหูหนวก ตาบอด 
ยอมมองไมเห็นซ่ึงหนทางที่จะเดินไปสูจุดมุงหมายขางหนาได จึงควรนําหลักคําสอนของพระพุทธเจามา
ประพฤติปฏิบัติตาม ดังมีพุทธพจนที่ทรงตรัสไววาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามากก็ละอภิชฌาได มีจิต
พยาบาทก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได มีความ
ลบหลูก็ละความลบหลูได มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได มีความริษยาก็ละความริษยาได มีความตระหนี่
ก็ละความตระหนี่ไดมีความมักโออวดก็ละความมักโออวดได มีมายาก็ละความมายาได มีความปรารถนาที่
เปนบาปก็ละความปรารถนาทีเ่ปนบาปได มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได เพราะละกิเลสที่เปนมลทินเปน

                                           
 2 องฺ.อฏฐก. (ไทย) 23/15/241. 
 3 วิบูล วิจิตรวาทการ, สตรีสยามในอดีต, พิมพครั้งท่ี4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสรางสรรคปุคสจํากัด, 
2543), หนา 213. 
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โทษเปนดุจน้ําฝาดของสมณะเปนเหตุใหเกิดในอบาย และมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุคติเหลานี้ เราจึงกลาว
วาภิกษุนั้นเปนผูปฏิบัติตามขอที่สมควรแกสมณะ4 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง “ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  
เพื่อไมใหมีความประมาท อยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ เชื่อในกฎแหงกรรม  
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาจิตใจใหเกิดความสงบสุข ทั้งในระดับปจเจก
บุคคลและสังคมสวนรวม เพื่อจะไดนําเสนอเปนผลงานทางวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีข้ันตอนในการ
วิจัยดังตอไปนี้ 
 1. มีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับงานวิจัยตางๆโดยจัดทํา
เปน 2 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1) ในสวนที่เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎี และความหมายมลทินทั่วไปนั้นผูวิจัยจะใชพระไตรปฎก 
เปนหลัก และงานเขียนบทความทางวิชาการวิทยานิพนธที่เก่ียวของ และเอกสารที่เก่ียวของในการวิจัย 
 2) ในสวนที่เก่ียวกับการวิเคราะหแนวคิดของนักปราชญ และแนวทางการแกไขปญหาการขจัด
มลทินตามหลักอริยมรรคมีองค 8 และหลักโอวาทปาฏิโมกขนั้น ผูวิจัยจะใช เอกสารตํารางานเขียน บทความ
ทางวิชาการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีประเด็นที่สําคัญดังนี้คือ 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทดังนี้ มลทิน หมายถึงสิ่งที่ทําใหกาย วาจาและจิตใจ
ของมนุษยไมสะอาด ผิดปรกติไป เม่ือใด ขณะใด ที่มนุษยมีความโกรธ ความลบหลู ความริษยาความตระหนี่
ความมายา ความมักอวด ความพูดปด ความปรารถนาลามก ความเห็นผิด ทั้ง 9 อยางนี้อยางใดอยางหนึ่ง 
นั้นก็หมายความวามนุษยไดประพฤติปฏิบัติใหเกิดมลทิน คือความเศราหมองแลวซ่ึงคําวา มลทินเปนสิ่งที่เกิด
ข้ึนกับทุกคน มลทิน ที่เกิดข้ึนนั้นเพราะสาเหตุหลักคือเกิดจากจิตใจที่มีความ โลภ ความโกรธ และความหลง 
ที่มนุษยมีความตองการอันไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นมนุษยไมวาจะอยูในเพศไหนจะอยูในสถานะใดก็ตาม  
ถาหากปลอยใหจิตใจมัวหมอง เพราะความทยานอยากอันไมรูจักที่สิ้นสุดบคุคลเหลานั้นยอมข้ึนชื่อวามีมลทนิ
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ที่คอยเกาะติด วนเวียนอยูในใจตลอดเวลา ทุกชีวิตอาจตองการความสุขความสมหวังในชีวิตเหมือนๆ กัน  
แตการแสวงหาความสุขสบายในชีวิต นั้นจะตองไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมคดโกง ไมฉกชิง วิ่งราว  
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เพราะจิตใจที่มีแตความโลภ โกรธ หลง อันทําใหเกิดมลทินใน
จิตใจ มนุษยที่ยังมีอาสวะอยูในใจนั้นยอมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบาง เพราะยังมีสติที่ไม
สมบูรณ แตเม่ือไดสติในภายหลังแลวก็ควรจะตั้งใจประพฤติธรรม สั่งสมคุณความดีไว และพยายามทําหนาที่
กําจัดอาสวะกิเลสในจิตใจใหหมดสิ้นไป พระพุทธเจาทรงตรัสไววา การเกิดบอยๆ นั้นเปนความทุกข เพราะ
เม่ือมีการเกิด ความแก ความเจ็บ และความทรมานอ่ืนๆ ก็ติดตามมาเปนสาย นอกจากนี้ผูเวียนวายอยู
ในวัฏฏสงสาร อาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแลว ตองตกไปในอบาย ซ่ึงจะเปนการกลับชีวิตให
ถอยหลังไปอีกมาก กวาจะตั้งตนไดใหมก็เปนการเสียเวลาของชวีิตไปอีกหลายภพหลายชาต ิทั้งหมดนี้ลวนแต
เปนผลของการประพฤติในมลทินซ่ึงจะสงผลใหมีวิบากกรรมขามภพขามชาติเลย ความทุกขเปนความจริง
ประการหนึ่ง ที่ชีวิตตองประสบบางไมมากก็นอย ความเกิดเปนทุกข ความแก ความเจ็บ ความตายก็เปน
ทุกข ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ความไมไดดั่งใจปรารถนาก็เปนทุกข ทั้งหมดนี้ลวนเปน
ความทุกขที่บุคคลตองประสบทั้งสิ้นเม่ือกลาวโดยสรุปแลวเกิดจากตัณหาอุปาทาน เกิดจากราคะ ความทยา
นอยากดิ้นรนอันไมรูจักที่สิ้นสุด เปนสาเหตุใหเกิดทุกข เพราะฉะนั้นทางที่จะดับตัณหา ราคะ และผูที่หวัง
ความเจริญในธรรมและปราศจากมลทินนั้น พึงละเวนเสียจากความโลภ โกรธ หลง หันมาประกอบแตคุณ
ความดี ยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนที่ตั้ง เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
 ประเภทของมลทินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. มลทินภายนอก เปนเร่ืองที่เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบตัิตัวของมนุษยในทางที่ไมดีงาม ไมถูกตองผิดตอหลักศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง เปนตน 
จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดมลทินภายนอกข้ึน 2. มลทินภายใน เปนมลทินที่เกิดข้ึนในจิตใจหลังจากการกระทํา
เร่ืองไมดีแลวทําใหจิตใจเปนทุกข เศราหมอง ไมมีความสุข มีความเรารอนกระวนกระวายใจอยูตลอดเวลา 
หาความสุขไดยาก ความสําคัญของมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเม่ือมองตามการใหโทษแลวแทบจะมอง
ไมเห็นความสําคัญของมลทินเลย แตสําหรับผูวิจัยไดมองเห็นความสําคัญของมลทินวาเม่ือใดที่ไดทราบถึง
การใหผลที่ไมดีตอมนุษยและมีความกลัว การที่รูและกลัวนั้นจึงเปนสาเหตุทําใหมนุษยอยากที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตนใหพนจากมลทิน เพราะมีความเชื่อม่ันวาการที่ไมมีมลทินเทานั้นที่จะทําใหมีชีวิตที่ดีมีความ
เจริญรุงเรือง มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป 
 2.จากการศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทสรุปไดวา การเกิดมลทินใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท นั้นมีสาเหตุมาจากทางกาย วาจา และใจ มีปจจัยที่ทําใหเกิดมลทิน ผลของกรรมดี 
กรรมชั่วก็จะแตกตางกันไปแลวแตวาใครจะทํากรรมอะไรไวมากนอยกวากัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากแรงของการ
ใหผลมลทิน หรือผลกรรมของการกระทําความชั่วของแตละคน เพื่อใหมีความม่ันใจวาการทําความดีมีผล คือ
ความสุขกายสุขใจแมทัง้ในโลกนี้และโลกหนาความดีเปนมิตรสหายที่แทจริง คอยปกปกรักษาคุมครองใหอยู
รอดปลอดภัยจากอันตรายเสมอ สวนการกระทําความชั่วก็ใหผลเปนทุกข เปนผลที่ตรงกันขามกับความสุข
คือเปนทุกขทรมานแมจะมีคนเห็นหรือไมเห็น ก็ถือวาไดกระทําความชั่วความเศราหมองความสกปรก ความ
สูญสิ้นเกิดข้ึนซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาไดจัดวาเปนมลทิน เม่ือใดไดกระทําความชั่วทางกาย วาจา และใจนั้น
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โทษเปนดุจน้ําฝาดของสมณะเปนเหตุใหเกิดในอบาย และมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุคติเหลานี้ เราจึงกลาว
วาภิกษุนั้นเปนผูปฏิบัติตามขอที่สมควรแกสมณะ4 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง “ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  
เพื่อไมใหมีความประมาท อยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ เชื่อในกฎแหงกรรม  
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาจิตใจใหเกิดความสงบสุข ทั้งในระดับปจเจก
บุคคลและสังคมสวนรวม เพื่อจะไดนําเสนอเปนผลงานทางวิชาการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีข้ันตอนในการ
วิจัยดังตอไปนี้ 
 1. มีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับงานวิจัยตางๆโดยจัดทํา
เปน 2 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1) ในสวนที่เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎี และความหมายมลทินทั่วไปนั้นผูวิจัยจะใชพระไตรปฎก 
เปนหลัก และงานเขียนบทความทางวิชาการวิทยานิพนธที่เก่ียวของ และเอกสารที่เก่ียวของในการวิจัย 
 2) ในสวนที่เก่ียวกับการวิเคราะหแนวคิดของนักปราชญ และแนวทางการแกไขปญหาการขจัด
มลทินตามหลักอริยมรรคมีองค 8 และหลักโอวาทปาฏิโมกขนั้น ผูวิจัยจะใช เอกสารตํารางานเขียน บทความ
ทางวิชาการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีประเด็นที่สําคัญดังนี้คือ 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทดังนี้ มลทิน หมายถึงสิ่งที่ทําใหกาย วาจาและจิตใจ
ของมนุษยไมสะอาด ผิดปรกติไป เม่ือใด ขณะใด ที่มนุษยมีความโกรธ ความลบหลู ความริษยาความตระหนี่
ความมายา ความมักอวด ความพูดปด ความปรารถนาลามก ความเห็นผิด ทั้ง 9 อยางนี้อยางใดอยางหนึ่ง 
นั้นก็หมายความวามนุษยไดประพฤติปฏิบัติใหเกิดมลทิน คือความเศราหมองแลวซ่ึงคําวา มลทินเปนสิ่งที่เกิด
ข้ึนกับทุกคน มลทิน ที่เกิดข้ึนนั้นเพราะสาเหตุหลักคือเกิดจากจิตใจที่มีความ โลภ ความโกรธ และความหลง 
ที่มนุษยมีความตองการอันไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นมนุษยไมวาจะอยูในเพศไหนจะอยูในสถานะใดก็ตาม  
ถาหากปลอยใหจิตใจมัวหมอง เพราะความทยานอยากอันไมรูจักที่สิ้นสุดบคุคลเหลานั้นยอมข้ึนชื่อวามีมลทนิ
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ที่คอยเกาะติด วนเวียนอยูในใจตลอดเวลา ทุกชีวิตอาจตองการความสุขความสมหวังในชีวิตเหมือนๆ กัน  
แตการแสวงหาความสุขสบายในชีวิต นั้นจะตองไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมคดโกง ไมฉกชิง วิ่งราว  
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เพราะจิตใจที่มีแตความโลภ โกรธ หลง อันทําใหเกิดมลทินใน
จิตใจ มนุษยที่ยังมีอาสวะอยูในใจนั้นยอมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบาง เพราะยังมีสติที่ไม
สมบูรณ แตเม่ือไดสติในภายหลังแลวก็ควรจะตั้งใจประพฤติธรรม สั่งสมคุณความดีไว และพยายามทําหนาที่
กําจัดอาสวะกิเลสในจิตใจใหหมดสิ้นไป พระพุทธเจาทรงตรัสไววา การเกิดบอยๆ นั้นเปนความทุกข เพราะ
เม่ือมีการเกิด ความแก ความเจ็บ และความทรมานอ่ืนๆ ก็ติดตามมาเปนสาย นอกจากนี้ผูเวียนวายอยู
ในวัฏฏสงสาร อาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแลว ตองตกไปในอบาย ซ่ึงจะเปนการกลับชีวิตให
ถอยหลังไปอีกมาก กวาจะตั้งตนไดใหมก็เปนการเสียเวลาของชวีิตไปอีกหลายภพหลายชาต ิทั้งหมดนี้ลวนแต
เปนผลของการประพฤติในมลทินซ่ึงจะสงผลใหมีวิบากกรรมขามภพขามชาติเลย ความทุกขเปนความจริง
ประการหนึ่ง ที่ชีวิตตองประสบบางไมมากก็นอย ความเกิดเปนทุกข ความแก ความเจ็บ ความตายก็เปน
ทุกข ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ความไมไดดั่งใจปรารถนาก็เปนทุกข ทั้งหมดนี้ลวนเปน
ความทุกขที่บุคคลตองประสบทั้งสิ้นเม่ือกลาวโดยสรุปแลวเกิดจากตัณหาอุปาทาน เกิดจากราคะ ความทยา
นอยากดิ้นรนอันไมรูจักที่สิ้นสุด เปนสาเหตุใหเกิดทุกข เพราะฉะนั้นทางที่จะดับตัณหา ราคะ และผูที่หวัง
ความเจริญในธรรมและปราศจากมลทินนั้น พึงละเวนเสียจากความโลภ โกรธ หลง หันมาประกอบแตคุณ
ความดี ยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนที่ตั้ง เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
 ประเภทของมลทินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. มลทินภายนอก เปนเร่ืองที่เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบตัิตัวของมนุษยในทางที่ไมดีงาม ไมถูกตองผิดตอหลักศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง เปนตน 
จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดมลทินภายนอกข้ึน 2. มลทินภายใน เปนมลทินที่เกิดข้ึนในจิตใจหลังจากการกระทํา
เร่ืองไมดีแลวทําใหจิตใจเปนทุกข เศราหมอง ไมมีความสุข มีความเรารอนกระวนกระวายใจอยูตลอดเวลา 
หาความสุขไดยาก ความสําคัญของมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทเม่ือมองตามการใหโทษแลวแทบจะมอง
ไมเห็นความสําคัญของมลทินเลย แตสําหรับผูวิจัยไดมองเห็นความสําคัญของมลทินวาเม่ือใดที่ไดทราบถึง
การใหผลที่ไมดีตอมนุษยและมีความกลัว การที่รูและกลัวนั้นจึงเปนสาเหตุทําใหมนุษยอยากที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตนใหพนจากมลทิน เพราะมีความเชื่อม่ันวาการที่ไมมีมลทินเทานั้นที่จะทําใหมีชีวิตที่ดีมีความ
เจริญรุงเรือง มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป 
 2.จากการศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทสรุปไดวา การเกิดมลทินใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท นั้นมีสาเหตุมาจากทางกาย วาจา และใจ มีปจจัยที่ทําใหเกิดมลทิน ผลของกรรมดี 
กรรมชั่วก็จะแตกตางกันไปแลวแตวาใครจะทํากรรมอะไรไวมากนอยกวากัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากแรงของการ
ใหผลมลทิน หรือผลกรรมของการกระทําความชั่วของแตละคน เพื่อใหมีความม่ันใจวาการทําความดีมีผล คือ
ความสุขกายสุขใจแมทัง้ในโลกนี้และโลกหนาความดีเปนมิตรสหายที่แทจริง คอยปกปกรักษาคุมครองใหอยู
รอดปลอดภัยจากอันตรายเสมอ สวนการกระทําความชั่วก็ใหผลเปนทุกข เปนผลที่ตรงกันขามกับความสุข
คือเปนทุกขทรมานแมจะมีคนเห็นหรือไมเห็น ก็ถือวาไดกระทําความชั่วความเศราหมองความสกปรก ความ
สูญสิ้นเกิดข้ึนซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาไดจัดวาเปนมลทิน เม่ือใดไดกระทําความชั่วทางกาย วาจา และใจนั้น
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ก็หมายความวาเปนมลทิน ไดเกิดมีกับบุคคลนั้นแนนอน มลทินทั้งหลายก็จะใหผลแกผูที่ไดกระทําความไมดี 
หนักบาง เบาบางสุดแตเหตุปจจัยที่กระทําในเร่ืองนั้น 
 ดังนั้น การศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท จะเห็นวาความโลภ โกรธหลง  
เปนธรรมชาติของมนุษย เปนไฟกองใหญที่เผาไหมเรามาหลายภพหลายชาติแลว มันแสบ มันรอน ปวดราว
ทรมาน เม่ือมีความโลภมากใหเจริญสติ แลวใหทานเพื่อขจัดความตระหนี่ เม่ือโกรธมากใหเจริญสติมีเมตตา
จะบรรเทาความโกรธลงได และในขณะเดียวกันเม่ือมีความหลง คืออวิชชาความไมรูเขาครอบงํา จงเจริญ
ภาวนาเพื่อใหเกิดปญญาคือ การรูแจงเห็นจริงในโลกธรรม 8 ประการ คือ ไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ 
นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข และการนําเอาหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประพฤติปฏิบัติ
ตามนั้น จะชวยขัดเกลากิเลสใหเบาบางไมขุนมัว เชน บุญกิริยาวัตถุ 10 เปนวิธีที่จะทําบุญเม่ือทําแลวไดชื่อ
วาเปนการทําความดีและไดรับผลคือความสุข (1) ทานมัย หมายถึงการทําบุญดวยการให (2) สีลมัย 
หมายถึงการทําบุญดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการอบรมจิตใจ (4) อปจายนมัย 
หมายถึงการทําบุญดวยการประพฤติถอมตนตอผูใหญ (5) เวยยาวัจจมัย หมายถึงการทําบุญดวยการชวย
ขวนขวายชวยเหลือในกิจที่ถูกตอง (6) ปตติทานมัย หมายถึงการทําบุญดวยการใหสวนบุญสวนแหงความดี 
(7) ปตตานุโมทนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการอนุโมทนา (8) ธัมมัสสวนมัย หมายถึงการทําบุญดวยการ
ฟงธรรม (9) ธัมมเทสนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการแสดงธรรม (10) ทิฏุชุกรรม หมายถึงการปรับ
ความเห็นใหตรงใหถูกตอง หรือหลักธรรมสัมปทา 8 หมายถึงความถึงพรอม เปนหลักธรรมที่ทําใหผูมีศรัทธา
ประพฤติปฏิบัติแลวจะนําความสุขมาใหในโลกทั้ง 2 คือเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลในภพนี้ และสุขในภพ
หนา 
 หลักธรรมทั้งหลายเหลานี้ลวนแตเปนธรรมประจําโลก ที่มนุษยอยูกับสิ่งเหลานี้ตลอดชั่วกัปชั่วกัลป 
ตราบใดที่ยังเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารจนกระทั่งเม่ือไดบําเพ็ญเพียร เจริญธรรม จนบรรลุธรรม 4 
ประการคือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และข้ันสูงสุดคืออรหัตตผล หมดกิเลสเขาถึงพระนิพพาน ไมเวียน
วายตายเกิดอีกตอไป ผูทําการวิจัยในเร่ืองนี่จึงมีความเชื่อวามลทินทั้งภายนอกภายในมีทั้งดีและไมดี ถา
ถือเอามลทินของคนอ่ืนมาเปนคติธรรมสอนใจเพื่อจะยกระดับจิตใจสูงข้ึนแลวจะไมกลาทําความชั่ว ถาเรา
ขาดสติปลอยกาย วาจา และจิตใจทําความชั่ว ยอมทําใหไดรับโทษมากมายตามวิบากกรรมนั้นๆ และสิ่งที่จะ
ปราศจากมลทินไดนั้น ชาวพุทธจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู มีความเขาใจที่ถูกตองตอเร่ืองมลทินและ
ตองมีความเกรงกลัวตอผลอันจะเกิดจากการกระทําความชั่วนั้น เม่ือมีความรูตอเร่ืองดังกลาวนี้แลว ยอมเปน
สิ่งที่จะระวังตนและประพฤติปฏิบัติใหออกหางจากความเศราหมอง เพื่อจะนําตนใหไปสูคุณความดีความ
เจริญรุงเรืองในหนาที่การงานข้ันสูงได หรือสามารถปฏิบัติธรรมในข้ันสูงสุดจนไดบรรลุมรรคผลนิพพานอัน
เปนจุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตอไป 
 3. จากการศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมเพื่อขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทสรุป
ไดวาการประยุกตใชหลักพุทธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การขจัดกิเลสอาสวะอันเปนเหตุ
ใหกอบาปอันเปนมลทิน ทั้ งทางกาย วาจา และใจใหหมดสิ้นไปดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาคืออริยมรรคมีองค  8 อันประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกับปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนตน ซ่ึงสามารถสรุปเปนหลักปฏิบัติ

เพื่อการขจัดมลทินโดยยอได 3 ขอ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และสรุปเปนวิธีการปฏิบัติได คือ 1. รักษาศีลยิ่ง
ชีวิต 2. ฝกจิตเจริญภาวนา 3. พัฒนาปญญาใหรูแจง เมื่อปฏิบัติครบทั้ง 3 ประการนี้จนบุญบารมีเต็มเปยม
แลวจะเกิดวิชชา 3 ในพระพุทธศาสนา และนําหลักธรรมมาประยุกตใชเพื่อขจัดมลทิน เชน การประยุกตใช
หลักทานมัย คือ การใหทาน ไดแก การสละทรัพยสินสิ่งของของตนใหบุคคลอ่ืน การนําศีล 5 ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือมรรคมีองค 8 คือ (1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ ความดําหริชอบ  
(3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ (5) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ  
(6) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ (8) สัมมาสมาธิ การตั้งจิตม่ันชอบ และ
การเจริญจิตตภาวนา เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผูวิจัยได กําหนด
วัตถุประสงคเปนประเด็นในการศึกษาไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ฉะนั้นการนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนั้น จึงเปนหนาที่ของทุกคนที่ควรมีจิต
ใตสํานึกในการปฏิบัติตัวใหอยูในสังคมและชุมชนอยางไร การนําเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตาม
ความเปนจริง ชวยใหเกิดความสามัคคีปรองดองกันในสังคม เพราะมีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการ จึงเปนการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
จริง จะชวยในการขจัดมลทิน และชวยยกระดับชีวิตใหมีคุณภาพ ชวยสรางความสามัคคีในสงัคม ชุมชน และ
หลักความเมตตา ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันดวยการประพฤติปฏิบัติตาม และสรุปไดวาผลที่เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นทําใหเกิดผล ดังนี้ 
 1. ทําใหสังคมเกิดการใหเกียรติตอกัน 
 2. ทําใหเกิดการเอ้ือเฟอเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
 3. สรางความสุขใหตนเองและผูอ่ืนทั้งทางตรงและทางออม 
 4. ทําใหเกิดความเขาใจในการอยูรวมกันในชุมชนและเมตตาตอกัน 
 5. ทําใหเกิดความสามัคคีกัน 
 6. ทําใหเกิดสันติภาพและความสงบสุขรวมกัน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. บุคคลพึงสรางกุศลธรรมเบื้องตนใหมีข้ึนในจิตใจ โดยปฏิบัติตนใหมีศีลที่บริสุทธิ์และมีสัมมาทิฏฐิ 
มีหิริโอตตัปปะ ประกอบตนใหมีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตอยูเสมอ 
 2. พึงสราง ปญญา ใหเกิดข้ึนโดยใชหลักปญญา 3 คือ จินตามยปญญา สุตมยปญญาและภาวนามย
ปญญา ซ่ึงเปนวิธีของการขจัดมลทินไมใหอยูในจิตใจ 
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ก็หมายความวาเปนมลทิน ไดเกิดมีกับบุคคลนั้นแนนอน มลทินทั้งหลายก็จะใหผลแกผูที่ไดกระทําความไมดี 
หนักบาง เบาบางสุดแตเหตุปจจัยที่กระทําในเร่ืองนั้น 
 ดังนั้น การศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท จะเห็นวาความโลภ โกรธหลง  
เปนธรรมชาติของมนุษย เปนไฟกองใหญที่เผาไหมเรามาหลายภพหลายชาติแลว มันแสบ มันรอน ปวดราว
ทรมาน เม่ือมีความโลภมากใหเจริญสติ แลวใหทานเพื่อขจัดความตระหนี่ เม่ือโกรธมากใหเจริญสติมีเมตตา
จะบรรเทาความโกรธลงได และในขณะเดียวกันเม่ือมีความหลง คืออวิชชาความไมรูเขาครอบงํา จงเจริญ
ภาวนาเพื่อใหเกิดปญญาคือ การรูแจงเห็นจริงในโลกธรรม 8 ประการ คือ ไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ 
นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข และการนําเอาหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประพฤติปฏิบัติ
ตามนั้น จะชวยขัดเกลากิเลสใหเบาบางไมขุนมัว เชน บุญกิริยาวัตถุ 10 เปนวิธีที่จะทําบุญเม่ือทําแลวไดชื่อ
วาเปนการทําความดีและไดรับผลคือความสุข (1) ทานมัย หมายถึงการทําบุญดวยการให (2) สีลมัย 
หมายถึงการทําบุญดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการอบรมจิตใจ (4) อปจายนมัย 
หมายถึงการทําบุญดวยการประพฤติถอมตนตอผูใหญ (5) เวยยาวัจจมัย หมายถึงการทําบุญดวยการชวย
ขวนขวายชวยเหลือในกิจที่ถูกตอง (6) ปตติทานมัย หมายถึงการทําบุญดวยการใหสวนบุญสวนแหงความดี 
(7) ปตตานุโมทนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการอนุโมทนา (8) ธัมมัสสวนมัย หมายถึงการทําบุญดวยการ
ฟงธรรม (9) ธัมมเทสนามัย หมายถึงการทําบุญดวยการแสดงธรรม (10) ทิฏุชุกรรม หมายถึงการปรับ
ความเห็นใหตรงใหถูกตอง หรือหลักธรรมสัมปทา 8 หมายถึงความถึงพรอม เปนหลักธรรมที่ทําใหผูมีศรัทธา
ประพฤติปฏิบัติแลวจะนําความสุขมาใหในโลกทั้ง 2 คือเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลในภพนี้ และสุขในภพ
หนา 
 หลักธรรมทั้งหลายเหลานี้ลวนแตเปนธรรมประจําโลก ที่มนุษยอยูกับสิ่งเหลานี้ตลอดชั่วกัปชั่วกัลป 
ตราบใดที่ยังเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารจนกระทั่งเม่ือไดบําเพ็ญเพียร เจริญธรรม จนบรรลุธรรม 4 
ประการคือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และข้ันสูงสุดคืออรหัตตผล หมดกิเลสเขาถึงพระนิพพาน ไมเวียน
วายตายเกิดอีกตอไป ผูทําการวิจัยในเร่ืองนี่จึงมีความเชื่อวามลทินทั้งภายนอกภายในมีทั้งดีและไมดี ถา
ถือเอามลทินของคนอ่ืนมาเปนคติธรรมสอนใจเพื่อจะยกระดับจิตใจสูงข้ึนแลวจะไมกลาทําความชั่ว ถาเรา
ขาดสติปลอยกาย วาจา และจิตใจทําความชั่ว ยอมทําใหไดรับโทษมากมายตามวิบากกรรมนั้นๆ และสิ่งที่จะ
ปราศจากมลทินไดนั้น ชาวพุทธจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู มีความเขาใจที่ถูกตองตอเร่ืองมลทินและ
ตองมีความเกรงกลัวตอผลอันจะเกิดจากการกระทําความชั่วนั้น เม่ือมีความรูตอเร่ืองดังกลาวนี้แลว ยอมเปน
สิ่งที่จะระวังตนและประพฤติปฏิบัติใหออกหางจากความเศราหมอง เพื่อจะนําตนใหไปสูคุณความดีความ
เจริญรุงเรืองในหนาที่การงานข้ันสูงได หรือสามารถปฏิบัติธรรมในข้ันสูงสุดจนไดบรรลุมรรคผลนิพพานอัน
เปนจุดมุงหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตอไป 
 3. จากการศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมเพื่อขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาทสรุป
ไดวาการประยุกตใชหลักพุทธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การขจัดกิเลสอาสวะอันเปนเหตุ
ใหกอบาปอันเปนมลทิน ทั้ งทางกาย วาจา และใจใหหมดสิ้นไปดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาคืออริยมรรคมีองค  8 อันประกอบดวย สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกับปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนตน ซ่ึงสามารถสรุปเปนหลักปฏิบัติ

เพื่อการขจัดมลทินโดยยอได 3 ขอ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และสรุปเปนวิธีการปฏิบัติได คือ 1. รักษาศีลยิ่ง
ชีวิต 2. ฝกจิตเจริญภาวนา 3. พัฒนาปญญาใหรูแจง เมื่อปฏิบัติครบทั้ง 3 ประการนี้จนบุญบารมีเต็มเปยม
แลวจะเกิดวิชชา 3 ในพระพุทธศาสนา และนําหลักธรรมมาประยุกตใชเพื่อขจัดมลทิน เชน การประยุกตใช
หลักทานมัย คือ การใหทาน ไดแก การสละทรัพยสินสิ่งของของตนใหบุคคลอ่ืน การนําศีล 5 ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือมรรคมีองค 8 คือ (1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (2) สัมมาสังกัปปะ ความดําหริชอบ  
(3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ (5) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ  
(6) สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ (8) สัมมาสมาธิ การตั้งจิตม่ันชอบ และ
การเจริญจิตตภาวนา เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 จากการศึกษาเร่ือง ศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผูวิจัยได กําหนด
วัตถุประสงคเปนประเด็นในการศึกษาไวดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษามลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักพุทธธรรมขจัดมลทินในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ฉะนั้นการนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนั้น จึงเปนหนาที่ของทุกคนที่ควรมีจิต
ใตสํานึกในการปฏิบัติตัวใหอยูในสังคมและชุมชนอยางไร การนําเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตาม
ความเปนจริง ชวยใหเกิดความสามัคคีปรองดองกันในสังคม เพราะมีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการ จึงเปนการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
จริง จะชวยในการขจัดมลทิน และชวยยกระดับชีวิตใหมีคุณภาพ ชวยสรางความสามัคคีในสงัคม ชุมชน และ
หลักความเมตตา ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันดวยการประพฤติปฏิบัติตาม และสรุปไดวาผลที่เกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นทําใหเกิดผล ดังนี้ 
 1. ทําใหสังคมเกิดการใหเกียรติตอกัน 
 2. ทําใหเกิดการเอ้ือเฟอเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
 3. สรางความสุขใหตนเองและผูอ่ืนทั้งทางตรงและทางออม 
 4. ทําใหเกิดความเขาใจในการอยูรวมกันในชุมชนและเมตตาตอกัน 
 5. ทําใหเกิดความสามัคคีกัน 
 6. ทําใหเกิดสันติภาพและความสงบสุขรวมกัน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. บุคคลพึงสรางกุศลธรรมเบื้องตนใหมีข้ึนในจิตใจ โดยปฏิบัติตนใหมีศีลที่บริสุทธิ์และมีสัมมาทิฏฐิ 
มีหิริโอตตัปปะ ประกอบตนใหมีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตอยูเสมอ 
 2. พึงสราง ปญญา ใหเกิดข้ึนโดยใชหลักปญญา 3 คือ จินตามยปญญา สุตมยปญญาและภาวนามย
ปญญา ซ่ึงเปนวิธีของการขจัดมลทินไมใหอยูในจิตใจ 
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 3. ใชปญญาในการนําทางชีวิต โดยไมเพลิดเพลินหลงกับกิเลส ตัณหาที่เขามาทางอายตนะทั้งหลาย
ใหมีสติสัมปชัญญะกํากับตลอดเวลาในการตัดสินใจ ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท 
 4. นําหลักธรรมของพระผู มีพระภาคเจามาประยุกตใชในชีวิต เพื่อให เหมาะสมกับแตละ
สถานการณ ทั้งในครอบครัวและสังคมที่อยูรวมกัน 
 5. หม่ันปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาตามแนวทางแหงธรรมจักษุ คือ อริยมรรคมีองค 8 
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยฝกหัดใหเปนนิสัยเพื่อใหจิตสามารถขจัดสังโยชนออกไดสําเร็จ 
 6. ศึกษาแนวทางในการสรางศรัทธาที่นําไปสูการเกิดปญญา ประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนผูที่อยูใน
ศีลธรรมอันดี หม่ันสรางกุศลดวยการบริจาคทาน ชวยเหลือผูประสบทุกขหรือผูยากไรที่เราสามารถชวยได
ตามกําลังศรัทธา 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัย เร่ืองศึกษาสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(2) เพื่อศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย และ (3) เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะ ของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคน
ชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 ผลการวิจัยพบวา หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเวนจากการประกอบอาชีพทุจริต คือ  
(1) เวนจากอาชีพคาขายศัตราวุธ (2) เวนจากอาชีพคาขายสัตว (3) เวนจากอาชีพคาขายเนื้อสัตว  
(4) เวนจากอาชีพคาขายของมึนเมา และ(5) เวนจากอาชีพคาขายยาพิษ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สอนใหคนเปนคนดี และละเวนจากความชั่วทั้งปวง เลี้ยงชีพชอบและประกอบอาชีพสุจริต ไมขัดตอกฎหมาย
และศีลธรรม เวนจากการเลี้ยงชีวิตโดยทาง ที่ผิด เชน การโกงเขา หลอกลวงเขา และไมประกอบอาชีพ
ตองหาม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสไวใน “วณิชชาสูตร” วา ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไมควรคาขาย  5 ประการนี้ 
เรียกวา “มิจฉาวณิชชา” เปนการประกอบอาชีพทุจริต และเปนอาชีพคาขายตองหามทางพระพุทธศาสนา  
สวนแนวทางในการปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา มีหลักอยู 3 ประการ คือ (1) การเลี้ยง
ชีพชอบทางกาย คืองดเวนการเลี้ยงชีพในทางที่ไมชอบ เรียกวา มิจฉาวณิชชา (2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 
คืองดเวนจากวจีทุจริต 4 และ(3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ คือเวนจากมโนทุจริต 3 แนวทางปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย คือ เวนจากการประกอบอาชีพทุจริต  
5 ประการ (1) เวนจากคาขายศัตราวุธ (2) เวนจากคาขายสัตว (3) เวนจากคาขายเนื้อสัตว (4) เวนจาก
คาขายของมึนเมา และ(5) เวนจากคาขายยาพิษ เปนตน  
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 3. ใชปญญาในการนําทางชีวิต โดยไมเพลิดเพลินหลงกับกิเลส ตัณหาที่เขามาทางอายตนะทั้งหลาย
ใหมีสติสัมปชัญญะกํากับตลอดเวลาในการตัดสินใจ ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท 
 4. นําหลักธรรมของพระผู มีพระภาคเจามาประยุกตใชในชีวิต เพื่อให เหมาะสมกับแตละ
สถานการณ ทั้งในครอบครัวและสังคมที่อยูรวมกัน 
 5. หม่ันปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาตามแนวทางแหงธรรมจักษุ คือ อริยมรรคมีองค 8 
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยฝกหัดใหเปนนิสัยเพื่อใหจิตสามารถขจัดสังโยชนออกไดสําเร็จ 
 6. ศึกษาแนวทางในการสรางศรัทธาที่นําไปสูการเกิดปญญา ประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนผูที่อยูใน
ศีลธรรมอันดี หม่ันสรางกุศลดวยการบริจาคทาน ชวยเหลือผูประสบทุกขหรือผูยากไรที่เราสามารถชวยได
ตามกําลังศรัทธา 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัย เร่ืองศึกษาสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(2) เพื่อศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย และ (3) เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะ ของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคน
ชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 ผลการวิจัยพบวา หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเวนจากการประกอบอาชีพทุจริต คือ  
(1) เวนจากอาชีพคาขายศัตราวุธ (2) เวนจากอาชีพคาขายสัตว (3) เวนจากอาชีพคาขายเนื้อสัตว  
(4) เวนจากอาชีพคาขายของมึนเมา และ(5) เวนจากอาชีพคาขายยาพิษ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สอนใหคนเปนคนดี และละเวนจากความชั่วทั้งปวง เลี้ยงชีพชอบและประกอบอาชีพสุจริต ไมขัดตอกฎหมาย
และศีลธรรม เวนจากการเลี้ยงชีวิตโดยทาง ที่ผิด เชน การโกงเขา หลอกลวงเขา และไมประกอบอาชีพ
ตองหาม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสไวใน “วณิชชาสูตร” วา ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไมควรคาขาย  5 ประการนี้ 
เรียกวา “มิจฉาวณิชชา” เปนการประกอบอาชีพทุจริต และเปนอาชีพคาขายตองหามทางพระพุทธศาสนา  
สวนแนวทางในการปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา มีหลักอยู 3 ประการ คือ (1) การเลี้ยง
ชีพชอบทางกาย คืองดเวนการเลี้ยงชีพในทางที่ไมชอบ เรียกวา มิจฉาวณิชชา (2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา 
คืองดเวนจากวจีทุจริต 4 และ(3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ คือเวนจากมโนทุจริต 3 แนวทางปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย คือ เวนจากการประกอบอาชีพทุจริต  
5 ประการ (1) เวนจากคาขายศัตราวุธ (2) เวนจากคาขายสัตว (3) เวนจากคาขายเนื้อสัตว (4) เวนจาก
คาขายของมึนเมา และ(5) เวนจากคาขายยาพิษ เปนตน  
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Abstract 
 Research article on “the livelihood of Buddhists in Sub-District Prakonchai 
Prakonchai this Province. There are 3 main objectives: (1) to study the issue of occupation 
of Buddhist Prakonchai District and Prakonchai District of Buriram Province (2) to study of 
right livelihood in Theravada Buddhism, and (3) to comply with the guidelines of the right 
livelihood of Buddhists in Prakonchai Sub-district, Prakonchai District, Buriram province. 
 The research found that doctrine of Buddhism to the cessation of occupational 
fraud are: (1) exempts from merchants of weapon; (2) avoidance of a trade of animals;  
(3) exempts from professional trade of meat; (4) exempts from the merchants of 
intoxication; and (5) exempts from the merchants of poison. Buddhism teaches people 
to be good person, and to refrain from all evil, to earn a living like a profession which 
does not contrast to law and morality, abstain from raising life by the wrong way, 
such as cheating on him, deceiving him and not taking a prohibited career which the 
Lord Buddha said in "Vanicha Sutta" that “Monks, Buddhists should not trade in the 
five careers. This is called "jealousy". It is a corrupt career, and is a prohibited trading 
profession in Buddhism. The right livelihood in Buddhism have three main reasons:  
(1) The physical livelihood: it is refraining from living in a wrong way that is called Mijcha-
vanijjha, (2) The verbal livelihood: it is refraining from living by four verbal corruptions,  
(3) Mental livelihood it is refraining from living mental corruption. The concept of Buddhist 
practices in Prakonchai sub-district, Prakonchai district, Buriram province is omitted from 
occupational five ways: (1) cessation of weapon trading, (2) cessation of animal trading, 
(3) refrain from selling meat, (4) abstaining from selling alcohol, and (5) exempting from 
trading of poison, etc. 

Keywords: Right livelihood, Buddhist 
 
บทนํา 
 การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีหลักสัมมาอาชีวะซ่ึงเปนหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา ประชาชนทั้งหลายและประชาชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย บางสวนก็ประกอบอาชีพทุจริต เชน อาชีพคาขายศัสตราวุธ อาชีพคาขายสัตว อาชีพคาขายเนื้อสัตว 
อาชีพคาขายของมึนเมา อาชีพคาขายยาพิษ เปนตน ไมควรจะประกอบอาชีพเหลานี้ ในหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และละเวนจากความชั่วทั้งปวง พระพุทธศาสนาศาสนาจึงเปนเหมือน
ประทีปสองโลกเราใหสวางไสวดวยความรูแจง และยังสอนใหมนุษยมีความรักสามัคคี มีความยุติธรรมปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือผูที่ออนแอกวา ไมอิจฉาริษยาพยาบาท

ตอกัน การปฏิบัติในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนการปลูกฝงใหคนเปนคนดี และประกอบอาชีพสุจริต
ทางพระพุทธสาสนาเรียกวา สัมมาอาชีวะ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชน ตําบลประโคนชัยอําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบล ประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย 4 
ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกําหนดกรอบในการวิจัย 
 กําหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยใหอยูในประเด็นเก่ียวกับกกรวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลัก
พุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ทั้งในแนวคิดของ
นักวิชาการ แนวคิดของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา กําหนดกรอบเนื้อหาและพื้นที่เปาหมายในการวิจัย 
โดยเนนที่การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตคัดเลือกประเด็นการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิต
ในการศึกษาเทานั้น และนํามาสนับสนุนแนวทางดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบล
ประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. ขั้นตอนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการศึกษาคนควาเอกสารและรายงานวิจัย โดยคนควาทั้งแนวคิดเก่ียวกับการปองกันสิ่งเสพ
ติด ในพระพุทธศาสนาและในทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และศึกษา
คนควาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ งานวิจัย หนังสือ เอกสารที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดังนี้
 แหลงขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนานั้น คือ (1) วาทะธรรมวาดวยศีลธรรม         
โดย พุทธทาสภิกขุ (2) พุทธธรรม โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (3) สะอาด โดย พระราชสังวรญาณ 
(พุธ ฐานิโญ) (4) ศีล 5 ที่ทานยังไมรู  โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ (5) สลายกรรม ดวยธรรมะ ทําเองที่บาน 
ก็ได โดย กัลยาณี (6) ศีล 5 ชุบชีวิตลิขิตกรรม โดย แกวธารา (7) พุทธปรัชญาแหงชีวิต โดย ฟน ดอกบัว        
(8) การศึกษาวิเคราะหจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดย พระศรีคัมภีรญาณ (9) พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม : กรณีศึกษาการตีความศีล 5 ของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ โดย พระมหาสมบูรณ 
วุฑฺฒิกโร (10) การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยในปจจุบัน  
โดย กฤษณวรุณ ไชยนิจ และ (11)  การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติศีล 5 สําหรับผูนํา โดย ขันทอง วัฒนะ
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Abstract 
 Research article on “the livelihood of Buddhists in Sub-District Prakonchai 
Prakonchai this Province. There are 3 main objectives: (1) to study the issue of occupation 
of Buddhist Prakonchai District and Prakonchai District of Buriram Province (2) to study of 
right livelihood in Theravada Buddhism, and (3) to comply with the guidelines of the right 
livelihood of Buddhists in Prakonchai Sub-district, Prakonchai District, Buriram province. 
 The research found that doctrine of Buddhism to the cessation of occupational 
fraud are: (1) exempts from merchants of weapon; (2) avoidance of a trade of animals;  
(3) exempts from professional trade of meat; (4) exempts from the merchants of 
intoxication; and (5) exempts from the merchants of poison. Buddhism teaches people 
to be good person, and to refrain from all evil, to earn a living like a profession which 
does not contrast to law and morality, abstain from raising life by the wrong way, 
such as cheating on him, deceiving him and not taking a prohibited career which the 
Lord Buddha said in "Vanicha Sutta" that “Monks, Buddhists should not trade in the 
five careers. This is called "jealousy". It is a corrupt career, and is a prohibited trading 
profession in Buddhism. The right livelihood in Buddhism have three main reasons:  
(1) The physical livelihood: it is refraining from living in a wrong way that is called Mijcha-
vanijjha, (2) The verbal livelihood: it is refraining from living by four verbal corruptions,  
(3) Mental livelihood it is refraining from living mental corruption. The concept of Buddhist 
practices in Prakonchai sub-district, Prakonchai district, Buriram province is omitted from 
occupational five ways: (1) cessation of weapon trading, (2) cessation of animal trading, 
(3) refrain from selling meat, (4) abstaining from selling alcohol, and (5) exempting from 
trading of poison, etc. 

Keywords: Right livelihood, Buddhist 
 
บทนํา 
 การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีหลักสัมมาอาชีวะซ่ึงเปนหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา ประชาชนทั้งหลายและประชาชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย บางสวนก็ประกอบอาชีพทุจริต เชน อาชีพคาขายศัสตราวุธ อาชีพคาขายสัตว อาชีพคาขายเนื้อสัตว 
อาชีพคาขายของมึนเมา อาชีพคาขายยาพิษ เปนตน ไมควรจะประกอบอาชีพเหลานี้ ในหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และละเวนจากความชั่วทั้งปวง พระพุทธศาสนาศาสนาจึงเปนเหมือน
ประทีปสองโลกเราใหสวางไสวดวยความรูแจง และยังสอนใหมนุษยมีความรักสามัคคี มีความยุติธรรมปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกตอง มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือผูที่ออนแอกวา ไมอิจฉาริษยาพยาบาท

ตอกัน การปฏิบัตใินหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนการปลูกฝงใหคนเปนคนดี และประกอบอาชีพสุจริต
ทางพระพุทธสาสนาเรียกวา สัมมาอาชีวะ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชน ตําบลประโคนชัยอําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบล ประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย 4 
ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกําหนดกรอบในการวิจัย 
 กําหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยใหอยูในประเด็นเก่ียวกับกกรวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลัก
พุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ทั้งในแนวคิดของ
นักวิชาการ แนวคิดของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา กําหนดกรอบเนื้อหาและพื้นที่เปาหมายในการวิจัย 
โดยเนนที่การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตคัดเลือกประเด็นการศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิต
ในการศึกษาเทานั้น และนํามาสนับสนุนแนวทางดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนในตําบล
ประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. ขั้นตอนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการศึกษาคนควาเอกสารและรายงานวิจัย โดยคนควาทั้งแนวคิดเก่ียวกับการปองกันสิ่งเสพ
ติด ในพระพุทธศาสนาและในทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และศึกษา
คนควาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ งานวิจัย หนังสือ เอกสารที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดังนี้
 แหลงขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนานั้น คือ (1) วาทะธรรมวาดวยศีลธรรม         
โดย พุทธทาสภิกขุ (2) พุทธธรรม โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (3) สะอาด โดย พระราชสังวรญาณ 
(พุธ ฐานิโญ) (4) ศีล 5 ที่ทานยังไมรู  โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ (5) สลายกรรม ดวยธรรมะ ทําเองที่บาน 
ก็ได โดย กัลยาณี (6) ศีล 5 ชุบชีวิตลิขิตกรรม โดย แกวธารา (7) พุทธปรัชญาแหงชีวิต โดย ฟน ดอกบัว        
(8) การศึกษาวิเคราะหจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดย พระศรีคัมภีรญาณ (9) พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม : กรณีศึกษาการตีความศีล 5 ของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ โดย พระมหาสมบูรณ 
วุฑฺฒิกโร (10) การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยในปจจุบัน  
โดย กฤษณวรุณ ไชยนิจ และ (11)  การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติศีล 5 สําหรับผูนํา โดย ขันทอง วัฒนะ
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ประดิษฐ (12) การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุ โดย ทิพวรรณ 
สุธานนท เปนตน 
 2.  ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม  
 การเก็บขอมูลภาคสนาม มุงเนนหาขอมูลจากพื้นที่ศึกษาเปนหลัก คือ ในตําบลประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง เชน พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน 
ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 25 รูป/คน โดยใชวิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก โดยใช
คําถามแบบมีโครงสราง และใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกขอมูลการวิจัย 
โดยมุงเนนเก็บขอมูลการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธ
ธรรมในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 4. ขั้นตอนวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูล 
 การนําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบใหถูกตอง เพื่อวิเคราะหในเชิงสังเคราะห
เนื้อหา อธิบายความใหเห็นขอเท็จจริง และนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพสุจริตตามหลักพุทธธรรมของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อตอบโจทยในเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค จากนั้นนําเอาขอมูลตาง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธตามโครงสรางเนื้อหา นําเอาขอมูลมา
สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณะ และสอบปองกันวิทยานิพนธ 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยขอที่ 1 ปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย  อําเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 ในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อาชีพหลัก คือ การทําการเกษตร เชน  
ทํานา ทําไร เปนตน แตในงานวิจัยนี้จะศึกษาเร่ืองการประกอบคาขายตางๆ เพราะการประกอบอาชีพ
คาขายบางอยางเปนอาชีพตองขามทางพระพุทธศาสนา เชน “มิจฉาวณิชชา” เปนซ่ึงอาชีพซ้ือขายตองหาม
ทางพระพุทธศาสนา ถือเปนอาชีพทุจริตไมชอบธรรม มี 5 ประการ1 คือ คาขายศัสตราวุธ คาขายสัตว
 (มนุษย) คาขายเนื้อสัตว คาขายของมึนเมา คาขายยาพิษ เปนตน ซ่ึงการคาขายนี้ไมใชมีเฉพาะใน
อําเภอประโคนชัยเทานั้น แตมีทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งที่การคาขายที่กลาวมานี้จะผิดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแตก็มีผูประกอบการคาขายนี้อยูมากมาย ซ่ึงการคาขายนี้สงผลกระทบตอสังคมมากมาย  
ทั้งทางดานครอบครัว ทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจ และทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงประเทศไทย ประสบกับ
ปญหาอยูในขณะนี้ โดยเฉพาะสิ่งเสพติดตางๆ สุรา (น้ําเมา) รวมไปถึงยาเสพติดชนิดตางๆ มีกัญชา ยาบา  
ยาอี ยาไอซ เปนตน ซ่ึงอาชีพคาขายของมึนเมาและยาเสพติดนี้ เปนอาชีพคาขายที่ผิดตอหลักศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนและศาสนิกศาสนาอ่ืนๆ ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ประพฤติผิดกันอยู  
ในจังหวัดบุรีรัมยบางสวนก็ประพฤติผิดเชนกัน ซ่ึงจะเห็นการคาขายอาวุธ ขายขายสัตว คาขายเนื้อสัตว 
คาขายของ มึนเมา และคาขายยาพิษ มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายก็มี ซ่ึงการคาขายสิ่งตองหามเหลานี้ 
สงผลกระทบดานตางๆ มากมาย ประชาชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ก็มีปญหา
                                           
 1 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.  

ในเร่ืองนี้ บางคนก็ประกอบอาชีพทุจริต หรืออาชีพที่เปนมิจฉาวณิชชา คือ อาชีพคาขายศัสตราวุธ อาชีพ
คาขายสัตว อาชีพคาขายเนื้อสัตว อาชีพคาขายของมึนเมา อาชีพคาขายยาพิษ เปนตน ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ
อาชีพคาขายที่ประชาชนยอมรับ 2 อยาง คือ เชน คาน้ําเมา และคาขายเนื้อสัตว ซ่ึงผิดตอหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพราะสอนใหคนเปนคนดีและละเวนจากความชั่วทั้งปวง มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน ไมอิจฉาริษยาพยาบาทตอกัน การปฏิบัติในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนการปลูกฝงใหคน
เปนคนดี  และประกอบอาชีพสุจ ริตเรียกวา “สัมมาอาชีวะ” เปนการประกอบอาชีพสุจ ริตทาง
พระพุทธศาสนา 
 ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น สอนใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประกอบอาชีพสุจริต ไมขัดตอ
กฎหมายและศีลธรรม คือ เวนจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เชน การโกงเขา หลอกลวงเขา และเวนจาก
การประกอบอาชีพตองหาม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสไวใน “วณิชชาสูตร” วา ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไมควร
ประกอบอาชีพคาขายตองหาม 5 ประการ2 คือ 
 1. คาขายศัสตราวุธ หมายถึง การคาขายเคร่ืองประหารตาง ๆ เชน ศัสตรา อาวุธ หอก ดาบ มีด 
ปน ระเบิด และเคร่ืองดักจับสัตว 
 2. คาขายสัตว หมายถึง การคาขายมนุษย ขายคนโดยการบังคับใชงานหรือทํางานเยี่ยงทาส และ
บังคับหญิงหรือชายใหคาประเวณี  
 3. คาขายเน้ือสัตว หมายถึง การเลี้ยงสัตวตาง ๆ เชน วัว ควาย หมู เปด ไก ปลา เพื่อขายใหเขาฆา
เอาเนื้อมาเปนอาหาร 
 4. คาขายของมึนเมา หมายถึง การคาขายสิ่งเสพติดทําใหมึนเมาตาง ๆ เชน สุรา เบียร ไวนกระแช 
ยาบา กัญชา เฮโรอีน และสิ่งเสพติดตาง ๆ  
 5. คาขายยาพิษ หมายถึง การคาขายวัตถุมีพิษตาง ๆ เชน ยาพิษ ยาเบื่อ สารพิษ และอุปกรณ
สําหรับทําลายชีวิตสัตวและแมลงตาง ๆ 
 พระพุทธเจาทรงหามคาขายอาวุธเพราะวา การคาขายอาวุธเปนเหตุใหทําความผิดกอโทษแกผูอ่ืน 
เชน การนําอาวุธไปทํารายรางกายหรือฆา ที่ทรงหามคาขายมนุษย เพราะวาเปนเหตุทําใหมนุษยหมด
อิสรภาพ เชน ถูกกักขังไวใชแรงงานหรือใหขายบริการ (ขายตัว) ที่ทรงหามคาขายเนื้อสัตว เพราะวาเปนเหตุ
ทําใหตองฆาสัตว ที่ทรงหามคาขายของมึนเมา เพราะวาของมึนเมาเปนเหตุทําใหเกิดความประมาท ที่ทรง
หามคาขายยาพิษ เพราะเปนเหตุใหทํารายหรือฆาตนเองและฆาผูอ่ืน เปนตน 
 การประกอบอาชีพ “มิจฉาวณิชชา”หรืออาชีพซ้ือขายตองหามทางพระพุทธศาสนานั้น เปนการ
ประพฤติผิดและขัดตอวัฒนธรรมตางๆ นั้น มีผลกระทบตอวัฒนธรรมหลายประการ ซ่ึงผลกระทบตางๆ         
พอสรุปได 4 ประการ3 คือ 

                                           
 2 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.   
 3 พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา), การประยุกตศีล 5 เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตของชุมชน            
สาวะถี, หนา 45.  
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ประดิษฐ (12) การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุ โดย ทิพวรรณ 
สุธานนท เปนตน 
 2.  ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม  
 การเก็บขอมูลภาคสนาม มุงเนนหาขอมูลจากพื้นที่ศึกษาเปนหลัก คือ ในตําบลประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โดยเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง เชน พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน 
ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 25 รูป/คน โดยใชวิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก โดยใช
คําถามแบบมีโครงสราง และใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกขอมูลการวิจัย 
โดยมุงเนนเก็บขอมูลการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธ
ธรรมในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 4. ขั้นตอนวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูล 
 การนําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบใหถูกตอง เพื่อวิเคราะหในเชิงสังเคราะห
เนื้อหา อธิบายความใหเห็นขอเท็จจริง และนําไปเปนแนวทางประกอบอาชีพสุจริตตามหลักพุทธธรรมของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อตอบโจทยในเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค จากนั้นนําเอาขอมูลตาง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธตามโครงสรางเนื้อหา นําเอาขอมูลมา
สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณะ และสอบปองกันวิทยานิพนธ 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยขอที่ 1 ปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย  อําเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 ในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อาชีพหลัก คือ การทําการเกษตร เชน  
ทํานา ทําไร เปนตน แตในงานวิจัยนี้จะศึกษาเร่ืองการประกอบคาขายตางๆ เพราะการประกอบอาชีพ
คาขายบางอยางเปนอาชีพตองขามทางพระพุทธศาสนา เชน “มิจฉาวณิชชา” เปนซ่ึงอาชีพซ้ือขายตองหาม
ทางพระพุทธศาสนา ถือเปนอาชีพทุจริตไมชอบธรรม มี 5 ประการ1 คือ คาขายศัสตราวุธ คาขายสัตว
 (มนุษย) คาขายเนื้อสัตว คาขายของมึนเมา คาขายยาพิษ เปนตน ซ่ึงการคาขายนี้ไมใชมีเฉพาะใน
อําเภอประโคนชัยเทานั้น แตมีทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งที่การคาขายที่กลาวมานี้จะผิดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแตก็มีผูประกอบการคาขายนี้อยูมากมาย ซ่ึงการคาขายนี้สงผลกระทบตอสังคมมากมาย  
ทั้งทางดานครอบครัว ทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจ และทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงประเทศไทย ประสบกับ
ปญหาอยูในขณะนี้ โดยเฉพาะสิ่งเสพติดตางๆ สุรา (น้ําเมา) รวมไปถึงยาเสพติดชนิดตางๆ มีกัญชา ยาบา  
ยาอี ยาไอซ เปนตน ซ่ึงอาชีพคาขายของมึนเมาและยาเสพติดนี้ เปนอาชีพคาขายที่ผิดตอหลักศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนและศาสนิกศาสนาอ่ืนๆ ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ประพฤติผิดกันอยู  
ในจังหวัดบุรีรัมยบางสวนก็ประพฤติผิดเชนกัน ซ่ึงจะเห็นการคาขายอาวุธ ขายขายสัตว คาขายเนื้อสัตว 
คาขายของ มึนเมา และคาขายยาพิษ มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายก็มี ซ่ึงการคาขายสิ่งตองหามเหลานี้ 
สงผลกระทบดานตางๆ มากมาย ประชาชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ก็มีปญหา
                                           
 1 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.  

ในเร่ืองนี้ บางคนก็ประกอบอาชีพทุจริต หรืออาชีพที่เปนมิจฉาวณิชชา คือ อาชีพคาขายศัสตราวุธ อาชีพ
คาขายสัตว อาชีพคาขายเนื้อสัตว อาชีพคาขายของมึนเมา อาชีพคาขายยาพิษ เปนตน ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ
อาชีพคาขายที่ประชาชนยอมรับ 2 อยาง คือ เชน คาน้ําเมา และคาขายเนื้อสัตว ซ่ึงผิดตอหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพราะสอนใหคนเปนคนดีและละเวนจากความชั่วทั้งปวง มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน ไมอิจฉาริษยาพยาบาทตอกัน การปฏิบัติในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนการปลูกฝงใหคน
เปนคนดี  และประกอบอาชีพสุจ ริตเรียกวา “สัมมาอาชีวะ” เปนการประกอบอาชีพสุจ ริตทาง
พระพุทธศาสนา 
 ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น สอนใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประกอบอาชีพสุจริต ไมขัดตอ
กฎหมายและศีลธรรม คือ เวนจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เชน การโกงเขา หลอกลวงเขา และเวนจาก
การประกอบอาชีพตองหาม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสไวใน “วณิชชาสูตร” วา ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกไมควร
ประกอบอาชีพคาขายตองหาม 5 ประการ2 คือ 
 1. คาขายศัสตราวุธ หมายถึง การคาขายเคร่ืองประหารตาง ๆ เชน ศัสตรา อาวุธ หอก ดาบ มีด 
ปน ระเบิด และเคร่ืองดักจับสัตว 
 2. คาขายสัตว หมายถึง การคาขายมนุษย ขายคนโดยการบังคับใชงานหรือทํางานเยี่ยงทาส และ
บังคับหญิงหรือชายใหคาประเวณี  
 3. คาขายเน้ือสัตว หมายถึง การเลี้ยงสัตวตาง ๆ เชน วัว ควาย หมู เปด ไก ปลา เพื่อขายใหเขาฆา
เอาเนื้อมาเปนอาหาร 
 4. คาขายของมึนเมา หมายถึง การคาขายสิ่งเสพติดทําใหมึนเมาตาง ๆ เชน สุรา เบียร ไวนกระแช 
ยาบา กัญชา เฮโรอีน และสิ่งเสพติดตาง ๆ  
 5. คาขายยาพิษ หมายถึง การคาขายวัตถุมีพิษตาง ๆ เชน ยาพิษ ยาเบื่อ สารพิษ และอุปกรณ
สําหรับทําลายชีวิตสัตวและแมลงตาง ๆ 
 พระพุทธเจาทรงหามคาขายอาวุธเพราะวา การคาขายอาวุธเปนเหตุใหทําความผิดกอโทษแกผูอ่ืน 
เชน การนําอาวุธไปทํารายรางกายหรือฆา ที่ทรงหามคาขายมนุษย เพราะวาเปนเหตุทําใหมนุษยหมด
อิสรภาพ เชน ถูกกักขังไวใชแรงงานหรือใหขายบริการ (ขายตัว) ที่ทรงหามคาขายเนื้อสัตว เพราะวาเปนเหตุ
ทําใหตองฆาสัตว ที่ทรงหามคาขายของมึนเมา เพราะวาของมึนเมาเปนเหตุทําใหเกิดความประมาท ที่ทรง
หามคาขายยาพิษ เพราะเปนเหตุใหทํารายหรือฆาตนเองและฆาผูอ่ืน เปนตน 
 การประกอบอาชีพ “มิจฉาวณิชชา”หรืออาชีพซ้ือขายตองหามทางพระพุทธศาสนานั้น เปนการ
ประพฤติผิดและขัดตอวัฒนธรรมตางๆ นั้น มีผลกระทบตอวัฒนธรรมหลายประการ ซ่ึงผลกระทบตางๆ         
พอสรุปได 4 ประการ3 คือ 

                                           
 2 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.   
 3 พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา), การประยุกตศีล 5 เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตของชุมชน            
สาวะถี, หนา 45.  



98 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1. สงผลกระทบทําใหเกิดความไมเปนระเบียบของสังคม เพราะเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมข้ึนนั้น คนในสังคมบางสวนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได แตบางสวนไม
สามารถปรับตัวได จึงนําไปสูการตอตานการเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดความขัดแยงกันข้ึน และนําไปสูความไม
เปนระเบียบทางสังคม 
 2. สงผลกระทบทําใหเกิดปญหาสังคมข้ึน ถาหากวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
ทําใหคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน เกิดมลพิษตาง ๆ  
 3. สงผลกระทบทําใหวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง เพราะสังคมไดรับเอาวัฒนธรรม
ภายนอกสังคมเขามา ทําใหวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูในสังคมถูกมองขามไปไมเห็นคุณคาวัฒนธรรมดั่งเดิมที่มีอยู
 4 . ส งผลกระทบทํ าให เกิดการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมบางอย างของคนในสั งคม  
เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณ การกออาชญากรรม การหยาราง การยายถ่ินฐาน การประทวง 
การฆาตัวตาย และพฤติกรรมการบริโภค   
 ผลการวิจัยขอที่ 2 หลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท   
 ในหลักสัมมาอาชีวะนี้ พุทธศาสนิกชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดความสุขในการ
อยูรวมกัน เพราะมนุษยโดยทั่วไปแลวพากันแสวงหาความสุข ความสุขจึงเปนเปาหมายใหญของชีวิต 
ความสุขมีทั้งสุขแบบโลกและสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเปนความสุขของชาวโลก หรือชาวบานซ่ึงไดแกพวก
คฤหัสถหรือฆราวาสจะพึงมี สวนสุขแบบธรรมเปนความสุขเกิดจากฌานสมบัติ และภาวะที่ไมมีกิเลส  
หรือปราศจากความทุกขทางใจ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะสุขแบบโลกความสุขของคฤหัสถ มี 4 อยาง4 คือ 
 1. สุขเกิดจากความมีทรัพย คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง 
ความขยันหม่ันเพียร ของตน และไดโดยชอบธรรม  
 2. สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น  
เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชนใหแกสาธารณะ  
 3. สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวา ตนเองนั้นเปนไทยไมมีหนี้สินติดคางใครๆ 
 4. สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวาตนมีความประพฤติสุจริต  
ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมไดทั้งทางกายและทางวาจาใจ 
 อีกประการหนึ่ง ความสุขเกิดจากความสันโดษ หรือสันตุฏฐี คือ ความยินดี ความพอใจ ความยินดี
ดวยของของตน ความยินดีดวยปจจัยสี่ คือ ผานุงผาหม อาหาร ที่นอนที่นั่ง และยา ตามมีตามได การมี
ความสุขความพอใจ ดวยเคร่ืองเลี้ยงชีพที่หามาได ดวยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไมโลภ       
ไมริษยาใคร5 สันโดษมี 3 อยางคือ (1) ยถาลาภสันโดษ คือความยินดีตามที่ไดยินดีตามที่พึ่งได คือตนไดสิ่งใด
มาหรือเพียรหาสิ่งใดมาไดเม่ือเปนสิ่งที่ตนพึ่งได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหนก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น          
(2) ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกําลัง ยินดีแตพอแกกําลังรางกายสุขภาพและวิสัยแหงการใชสอยของตน      

                                           
 4 พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งท่ี  9,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, 2543), หนา 344.  
 5 ม.ม. (ไทย) 13/241/284-285.      

ไมยินดีอยากไดเกินกําลังตนมี หรือยากไดสิ่งใดมาอันไมถูกกับกําลังรางกายหรือสุขภาพ (3) ยถาสารุปป
สันโดษ คือยินดีตามสมควร ยินดีตามที่ เหมาะสมกับตนอันสมควรแกภาวะฐานะ แนวทางชีวิตและ
จุดมุงหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน6 และพระพุทธศาสนายังสอนใหมีความเมตตากรุณาตอกันไมหวัง
ผลตอบแทน แตเนนการเสียสละดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปยวาจา            
อัตถจริยา และสมานัตตตา7 สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มีความ
พยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จ และรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ เม่ือพุทธศาสนิกชนทุกคน
ยึดม่ันในหลักธรรมในพุทธศาสนาแลว ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนก็จะแกไขได ปญหาตางๆ จะลด
นอยลง ไมเกิดการทํารายรางกายจิตใจซ่ึงกันและกัน มีแตความรัก ความเมตตากรุณาตอกัน 
 หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา มีหลักอยู 3 ประการ8 คือ (1) การเลี้ยงชีพชอบทาง
กาย (2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา และ(3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 1. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา สอนใหงดเวนการเลี้ยง
ชีพในทางที่ ไมสมควร เรียกวา มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเปนอาชีพที่สงเสริมการ
เบียดเบียนและการทําลายชีวิต หลักการของสัมมาอาชีวะจะตองเวนจากการประกอบอาชีพ ทั้ง 5 ประการ 
คือ (1) สัตถวณิชชา การคาขายศัสตราอันเปนเคร่ืองประหาร เชน หอก ดาบ  ป น ระเบิด เปนตน  
(2) สัตตวณิชชา คามนุษย (3) มังสวณิชชา การคาขายสัตวมีชีวิต (4) มัชชวณิชชา การคาขายสิ่งมึนเมา  
(5) วิสวณิชชา การคาขายยาพิษ9        
 การคาขายดังกลาวมานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเปนการประกอบการงานที่ มีโทษ คือ 
มีโทษตอผูอ่ืนและตอสังคมสวนรวมดวย หากอาชีพเหลานี้เขาสูกระบวนการทางธุรกิจ ยอมเปนการสงเสริม
ใหคนในสังคมกระทําผิดทางจริยธรรมไดงายข้ึน เปนการทําลายพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม และ
สงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวงกวาง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย จึงตองงดเวนจากการ
ประกอบอาชีพที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหกระทําผิดศีลธรรมดังกลาว การเลี้ยงชีพชอบทางกายยังครอบคลุม
ไปถึงการเวนจากการเลี้ยงชีวิตดวยการลักขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพ และสามัญสํานึก
แมวาจะมีโอกาสใหกระทําไดหรือไมก็ตาม เพราะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน และทําให
สังคมเกิดความไมสงบสุข คนในสังคมอยูอยางรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเลี้ยงชีพดวยการลัก
ขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเปนการดําเนินชีวิตอยูบนความทุกขความเดือดรอนของผูอ่ืน และของสังคมเปน
การทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเองหมดสิ้น10  

                                           
 6 พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 324.  
 7 ที.ปา. (ไทย) 11/210/170-171.     
 8 พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 9-11.  
 9 พระธรรมปฏก (ป .อ.ปยุตฺ โต) พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท , พิมพ ครั้ งท่ี  9, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หนา 233.   
 10 พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, หนา 9-10.  
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 1. สงผลกระทบทําใหเกิดความไมเปนระเบียบของสังคม เพราะเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมข้ึนนั้น คนในสังคมบางสวนสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได แตบางสวนไม
สามารถปรับตัวได จึงนําไปสูการตอตานการเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดความขัดแยงกันข้ึน และนําไปสูความไม
เปนระเบียบทางสังคม 
 2. สงผลกระทบทําใหเกิดปญหาสังคมข้ึน ถาหากวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
ทําใหคนในสังคมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน เกิดมลพิษตาง ๆ  
 3. สงผลกระทบทําใหวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง เพราะสังคมไดรับเอาวัฒนธรรม
ภายนอกสังคมเขามา ทําใหวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูในสังคมถูกมองขามไปไมเห็นคุณคาวัฒนธรรมดั่งเดิมที่มีอยู
 4 . ส งผลกระทบทํ าให เกิดการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมบางอย างของคนในสั งคม  
เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณ การกออาชญากรรม การหยาราง การยายถ่ินฐาน การประทวง 
การฆาตัวตาย และพฤติกรรมการบริโภค   
 ผลการวิจัยขอที่ 2 หลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเถรวาท   
 ในหลักสัมมาอาชีวะนี้ พุทธศาสนิกชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดความสุขในการ
อยูรวมกัน เพราะมนุษยโดยทั่วไปแลวพากันแสวงหาความสุข ความสุขจึงเปนเปาหมายใหญของชีวิต 
ความสุขมีทั้งสุขแบบโลกและสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเปนความสุขของชาวโลก หรือชาวบานซ่ึงไดแกพวก
คฤหัสถหรือฆราวาสจะพึงมี สวนสุขแบบธรรมเปนความสุขเกิดจากฌานสมบัติ และภาวะที่ไมมีกิเลส  
หรือปราศจากความทุกขทางใจ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะสุขแบบโลกความสุขของคฤหัสถ มี 4 อยาง4 คือ 
 1. สุขเกิดจากความมีทรัพย คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง 
ความขยันหม่ันเพียร ของตน และไดโดยชอบธรรม  
 2. สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดยชอบนั้น  
เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชนใหแกสาธารณะ  
 3. สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวา ตนเองนั้นเปนไทยไมมีหนี้สินติดคางใครๆ 
 4. สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวาตนมีความประพฤติสุจริต  
ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมไดทั้งทางกายและทางวาจาใจ 
 อีกประการหนึ่ง ความสุขเกิดจากความสันโดษ หรือสันตุฏฐี คือ ความยินดี ความพอใจ ความยินดี
ดวยของของตน ความยินดีดวยปจจัยสี่ คือ ผานุงผาหม อาหาร ที่นอนที่นั่ง และยา ตามมีตามได การมี
ความสุขความพอใจ ดวยเคร่ืองเลี้ยงชีพที่หามาได ดวยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไมโลภ       
ไมริษยาใคร5 สันโดษมี 3 อยางคือ (1) ยถาลาภสันโดษ คือความยินดีตามที่ไดยินดีตามที่พึ่งได คือตนไดสิ่งใด
มาหรือเพียรหาสิ่งใดมาไดเม่ือเปนสิ่งที่ตนพึ่งได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหนก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น          
(2) ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกําลัง ยินดีแตพอแกกําลังรางกายสุขภาพและวิสัยแหงการใชสอยของตน      

                                           
 4 พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งท่ี  9,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, 2543), หนา 344.  
 5 ม.ม. (ไทย) 13/241/284-285.      

ไมยินดีอยากไดเกินกําลังตนมี หรือยากไดสิ่งใดมาอันไมถูกกับกําลังรางกายหรือสุขภาพ (3) ยถาสารุปป
สันโดษ คือยินดีตามสมควร ยินดีตามที่ เหมาะสมกับตนอันสมควรแกภาวะฐานะ แนวทางชีวิตและ
จุดมุงหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน6 และพระพุทธศาสนายังสอนใหมีความเมตตากรุณาตอกันไมหวัง
ผลตอบแทน แตเนนการเสียสละดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปยวาจา            
อัตถจริยา และสมานัตตตา7 สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มีความ
พยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จ และรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ เม่ือพุทธศาสนิกชนทุกคน
ยึดม่ันในหลักธรรมในพุทธศาสนาแลว ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนก็จะแกไขได ปญหาตางๆ จะลด
นอยลง ไมเกิดการทํารายรางกายจิตใจซ่ึงกันและกัน มีแตความรัก ความเมตตากรุณาตอกัน 
 หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา มีหลักอยู 3 ประการ8 คือ (1) การเลี้ยงชีพชอบทาง
กาย (2) การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา และ(3) การเลี้ยงชีพชอบทางใจ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 1. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา สอนใหงดเวนการเลี้ยง
ชีพในทางที่ ไมสมควร เรียกวา มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเปนอาชีพที่สงเสริมการ
เบียดเบียนและการทําลายชีวิต หลักการของสัมมาอาชีวะจะตองเวนจากการประกอบอาชีพ ทั้ง 5 ประการ 
คือ (1) สัตถวณิชชา การคาขายศัสตราอันเปนเคร่ืองประหาร เชน หอก ดาบ  ป น ระเบิด เปนตน  
(2) สัตตวณิชชา คามนุษย (3) มังสวณิชชา การคาขายสัตวมีชีวิต (4) มัชชวณิชชา การคาขายสิ่งมึนเมา  
(5) วิสวณิชชา การคาขายยาพิษ9        
 การคาขายดังกลาวมานี้ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาถือเปนการประกอบการงานที่ มีโทษ คือ 
มีโทษตอผูอ่ืนและตอสังคมสวนรวมดวย หากอาชีพเหลานี้เขาสูกระบวนการทางธุรกิจ ยอมเปนการสงเสริม
ใหคนในสังคมกระทําผิดทางจริยธรรมไดงายข้ึน เปนการทําลายพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม และ
สงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวงกวาง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย จึงตองงดเวนจากการ
ประกอบอาชีพที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหกระทําผิดศีลธรรมดังกลาว การเลี้ยงชีพชอบทางกายยังครอบคลุม
ไปถึงการเวนจากการเลี้ยงชีวิตดวยการลักขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพ และสามัญสํานึก
แมวาจะมีโอกาสใหกระทําไดหรือไมก็ตาม เพราะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน และทําให
สังคมเกิดความไมสงบสุข คนในสังคมอยูอยางรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเลี้ยงชีพดวยการลัก
ขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเปนการดําเนินชีวิตอยูบนความทุกขความเดือดรอนของผูอ่ืน และของสังคมเปน
การทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเองหมดสิ้น10  

                                           
 6 พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 324.  
 7 ที.ปา. (ไทย) 11/210/170-171.     
 8 พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 9-11.  
 9 พระธรรมปฏก (ป .อ.ปยุตฺ โต) พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท , พิมพ ครั้ งท่ี  9, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หนา 233.   
 10 พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, หนา 9-10.  
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 2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเปนกุศล
กรรม และเปนการดําเนินชีวิตที่เปนสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ (1) การไมโกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ 
โดยดําเนินชีวิตอยางมีสัจจะรักษาความสัตย (2) การไมพูดสอเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเวนจากการใชคําพูดยุยง
ใหคนอ่ืนแตกแยกกันหรือเขาใจผิดกัน เพื่อผลประโยชนของตนเอง (3) การไมพูดคําหยาบเลี้ยงชีพ  
(4) การไมพูดเพอเจอเลี้ยงชีพ คือ ใหเวนจากการดําเนินชีวิตดวยอาศัยวาจาที่ไรสาระ ไรแกนสารไมเปนธรรม
และไมประกอบดวยประโยชน เนื่องจากคําพูดที่เพอเจอนั้น ทําใหผูฟงหลงผิดเขาใจผิดได (5) การไมประจบ
เลี้ยงชีพ คือ เวนจากการใชวาจาประจบสอพอผูอ่ืนเพื่อผลประโยชนของตนเอง (6) การไมบังคับขูเข็ญเลี้ยง
ชีพ คือ วาจานั้นยอมไมเปนไปเพื่อการขมขูหรือบังคับขูเข็ญเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลอ่ืนดวยความ
ไมชอบธรรม11 
 3. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทางใจเปนมโนกรรมฝาย
กุศลซ่ึงเปนแนวทางที่นําไปสูความสุขสงบภายใน เปนการดําเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ 
คือ (1) การไมโลภอยากไดทรัพยคนอ่ืนเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความ โลภไวได  คือไมโลภ
อยากไดของคนอ่ืนในทางที่ไมชอบไมควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนดําเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกตองชอบดวย
กฎหมายศีลธรรม (2) การไมคิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ การควบคุมสภาพจิตใจตอความพยาบาทปอง
รายผูอ่ืนเพื่อหวังเอาแตประโยชนสวนตน ใหมีจิตเมตตาคิดเอ้ือเฟอประโยชนแกผู อ่ืนอันจะนําไปสูการ
แสวงหาประโยชนที่ถูกตองเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอผูอ่ืนใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย (3) การไม
คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ เวนจากการคิดหาโอกาสเพื่อตัก ตวงเอาผลประโยชนจากบุคคลอ่ืน
เพื่อเลี้ยงชีพตนเอง12  
 การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเปนมโนกรรมฝายกุศลที่สําคัญที่สุด เพราะเปนตนตอใหการดําเนินชีวิต
ภายนอกเปนไปในแนวทางที่ถูกตองชอบธรรม เพราะการกระทําภายนอกตางๆ สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ 
ดังที่พระพุทธเจตรัสไววา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ  สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลใดใจราย
แลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ถาบุคคลใดมีใจผองใสแลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี 
ความสุขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น”13 
 กลาวโดยสรุปแลว หลักการของสัมมาอาชีวะ ดวยการเลี้ยงชีพชอบทางกาย ทาง วาจา และทางใจ 
ก็คือการดําเนินชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถนั้นเอง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งการดําเนินชีวิตสุจริตทางกาย  
ทางวาจาและทางใจ 
 ผลการวิจัยขอที่ 3 แนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคน
ชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย       
 แนวทางปฏิบัติตามสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัด
บรีุรัมย เปนการนําเอาหลักธรรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพสุจริต ที่ไมผิดตอกฎหมายและศีลธรรม ซ่ึงเปน

                                           
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 10.  
 12 เรื่องเดียวกัน, หนา 11.  
 13 ขุ.ม. (ไทย) 40/11/1.  

การประกอบอาชีพชอบ คือ เวนจากการประกอบอาชีพทุจริต 5 ประการ14 คือ (1) คาขายศัสตราวุธ 
หมายถึง การคาขายเคร่ืองประหารตาง ๆ (2) คาขายสัตว หมายถึง การคาขายมนุษย (3) คาขายเนื้อสัตว 
หมายถึง การเลี้ยงสัตวตางๆ (4) คาขายของมึนเมา หมายถึง การคาขายสิ่งเสพติดทําใหมึนเมาตาง           
(5) คาขายยาพิษ หมายถึง การคาขายวัตถุมีพิษตางๆ หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนานั้น  
คือ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบมีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ หลักการ 3 ประการ15 คือ  
 1. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทางปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย งดเวนการเลี้ยงชีพในทางที่ไมสมควร 
เรียกวา มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะสงเสริมการเบียดเบยีนและการทําลายชีวิต 
 2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทาง
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเปนกุศล
กรรม และเปนการดําเนินชีวิตที่เปนสัมมาอาชีวะ      
 3. การเลี้ ยงชีพชอบทางใจ  ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทางให
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย ใหการเลี้ยงชีพชอบทางใจเปนมโนกรรม
ฝายกุศลซ่ึงเปนแนวทางที่นําไปสูความสุขสงบภายใน เปนการดําเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ 
 ที่กลาวมานี้ เปนการประกอบอาชีพทุจริต 5 ประการ ในทางพระพุทธศาสนาถือเปนการ
ประกอบการงานที่มีโทษ คือ มีโทษตอผูอ่ืนและตอสังคมสวนรวม หากอาชีพเหลานี้เขสูสังคมแลว ยอมเปน
การสงเสริมใหคนในสังคมกระทําผิดทางจริยธรรมไดงายข้ึน เปนการทําลายพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของ
สังคม และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวงกวาง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบ
ทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจนี้ จึงเปนหลักปฏิบัติในประกอบอาชีพสุจริตที่ไมผิดกฎหมายและศีลธรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัย  เร่ือง ศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชน ตําบลประโคนชัย              
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาเฉพาะในปญหาการประกอบอาชีพเทานั้น ยังมีประเด็นที่นา
ศึกษาหลายประเด็น ซ่ึงจะเสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       
 ปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
นั้น  ในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีการประกอบอาชีพในทางที่ผิดทุกหมูบาน 
ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ หนวยงานตรวจสอบการคาขายในระดับหมูบาน อําเภอ
และจังหวัด เพื่อใหผูคาขายสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมหมดไป  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

                                           
14 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.   

 15 พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, หนา 9-11.  
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 2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเปนกุศล
กรรม และเปนการดําเนินชีวิตที่เปนสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ (1) การไมโกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ 
โดยดําเนินชีวิตอยางมีสัจจะรักษาความสัตย (2) การไมพูดสอเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเวนจากการใชคําพูดยุยง
ใหคนอ่ืนแตกแยกกันหรือเขาใจผิดกัน เพื่อผลประโยชนของตนเอง (3) การไมพูดคําหยาบเลี้ยงชีพ  
(4) การไมพูดเพอเจอเลี้ยงชีพ คือ ใหเวนจากการดําเนินชีวิตดวยอาศัยวาจาที่ไรสาระ ไรแกนสารไมเปนธรรม
และไมประกอบดวยประโยชน เนื่องจากคําพูดที่เพอเจอนั้น ทําใหผูฟงหลงผิดเขาใจผิดได (5) การไมประจบ
เลี้ยงชีพ คือ เวนจากการใชวาจาประจบสอพอผูอ่ืนเพื่อผลประโยชนของตนเอง (6) การไมบังคับขูเข็ญเลี้ยง
ชีพ คือ วาจานั้นยอมไมเปนไปเพื่อการขมขูหรือบังคับขูเข็ญเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลอ่ืนดวยความ
ไมชอบธรรม11 
 3. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทางใจเปนมโนกรรมฝาย
กุศลซ่ึงเปนแนวทางที่นําไปสูความสุขสงบภายใน เปนการดําเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ 
คือ (1) การไมโลภอยากไดทรัพยคนอ่ืนเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความ โลภไวได  คือไมโลภ
อยากไดของคนอ่ืนในทางที่ไมชอบไมควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนดําเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกตองชอบดวย
กฎหมายศีลธรรม (2) การไมคิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ การควบคุมสภาพจิตใจตอความพยาบาทปอง
รายผูอ่ืนเพื่อหวังเอาแตประโยชนสวนตน ใหมีจิตเมตตาคิดเอ้ือเฟอประโยชนแกผู อ่ืนอันจะนําไปสูการ
แสวงหาประโยชนที่ถูกตองเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอผูอ่ืนใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย (3) การไม
คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือ เวนจากการคิดหาโอกาสเพื่อตัก ตวงเอาผลประโยชนจากบุคคลอ่ืน
เพื่อเลี้ยงชีพตนเอง12  
 การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเปนมโนกรรมฝายกุศลที่สําคัญที่สุด เพราะเปนตนตอใหการดําเนินชีวิต
ภายนอกเปนไปในแนวทางที่ถูกตองชอบธรรม เพราะการกระทําภายนอกตางๆ สืบเนื่องมาจากภายในจิตใจ 
ดังที่พระพุทธเจตรัสไววา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ  สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลใดใจราย
แลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ถาบุคคลใดมีใจผองใสแลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี 
ความสุขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว ฉะนั้น”13 
 กลาวโดยสรุปแลว หลักการของสัมมาอาชีวะ ดวยการเลี้ยงชีพชอบทางกาย ทาง วาจา และทางใจ 
ก็คือการดําเนินชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถนั้นเอง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งการดําเนินชีวิตสุจริตทางกาย  
ทางวาจาและทางใจ 
 ผลการวิจัยขอที่ 3 แนวทางปฏิบัติตามหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคน
ชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย       
 แนวทางปฏิบัติตามสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัด
บรีุรัมย เปนการนําเอาหลักธรรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพสุจริต ที่ไมผิดตอกฎหมายและศีลธรรม ซ่ึงเปน

                                           
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 10.  
 12 เรื่องเดียวกัน, หนา 11.  
 13 ขุ.ม. (ไทย) 40/11/1.  

การประกอบอาชีพชอบ คือ เวนจากการประกอบอาชีพทุจริต 5 ประการ14 คือ (1) คาขายศัสตราวุธ 
หมายถึง การคาขายเคร่ืองประหารตาง ๆ (2) คาขายสัตว หมายถึง การคาขายมนุษย (3) คาขายเนื้อสัตว 
หมายถึง การเลี้ยงสัตวตางๆ (4) คาขายของมึนเมา หมายถึง การคาขายสิ่งเสพติดทําใหมึนเมาตาง           
(5) คาขายยาพิษ หมายถึง การคาขายวัตถุมีพิษตางๆ หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนานั้น  
คือ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบมีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ หลักการ 3 ประการ15 คือ  
 1. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทางปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย งดเวนการเลี้ยงชีพในทางที่ไมสมควร 
เรียกวา มิจฉาวณิชชา คือ การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะสงเสริมการเบียดเบียนและการทําลายชีวิต 
 2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทาง
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจาจัดเปนกุศล
กรรม และเปนการดําเนินชีวิตที่เปนสัมมาอาชีวะ      
 3. การเลี้ ยงชีพชอบทางใจ  ตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา เปนแนวทางให
พุทธศาสนิกชนในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย ใหการเลี้ยงชีพชอบทางใจเปนมโนกรรม
ฝายกุศลซ่ึงเปนแนวทางที่นําไปสูความสุขสงบภายใน เปนการดําเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ 
 ที่กลาวมานี้ เปนการประกอบอาชีพทุจริต 5 ประการ ในทางพระพุทธศาสนาถือเปนการ
ประกอบการงานที่มีโทษ คือ มีโทษตอผูอ่ืนและตอสังคมสวนรวม หากอาชีพเหลานี้เขสูสังคมแลว ยอมเปน
การสงเสริมใหคนในสังคมกระทําผิดทางจริยธรรมไดงายข้ึน เปนการทําลายพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของ
สังคม และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมเปนวงกวาง ดังนั้น หลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบ
ทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจนี้ จึงเปนหลักปฏิบัติในประกอบอาชีพสุจริตที่ไมผิดกฎหมายและศีลธรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัย  เร่ือง ศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชน ตําบลประโคนชัย              
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาเฉพาะในปญหาการประกอบอาชีพเทานั้น ยังมีประเด็นที่นา
ศึกษาหลายประเด็น ซ่ึงจะเสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       
 ปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
นั้น  ในตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย มีการประกอบอาชีพในทางที่ผิดทุกหมูบาน 
ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ หนวยงานตรวจสอบการคาขายในระดับหมูบาน อําเภอ
และจังหวัด เพื่อใหผูคาขายสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมหมดไป  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

                                           
14 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/177/259.   
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 ศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมยนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะเทานั้น ยังมีประเด็นที่นา
ศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน คือ 
 1) ศึกษาวิเคราะหการประกอบอาชีพมิจฉาวณิชชาตามหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนตําบล
ประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 2) การประยุกตใชหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัย เร่ืองศึกษาแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง                                
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปญหาสิ่งเสพติดในตําบล
หนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกัน 
สิ่งเสพติด และ (3) เพื่อเสนอแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง                 
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 ผลการวิจัยพบวา ในปจจุบันนี้ ประชาชนในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย ในสวนหนึ่งก็ประสบปญหาสิ่งเสพติดหลายอยาง คือ ยาบา ยาอี กัญชา และสุรา โดยเฉพาะยาบา
กอใหเกิดปญหาตางๆ มากทาย ซ่ึงสงผลใหไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน         
 หลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติดนั้น คือ ศีลในขอท่ี 5 สุราเมระยะมัชชะ              
ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี การเวนจากการด่ืมสุราและของมึนเมาอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท          
เปนเหตุทําใหขาดสติสัมปชัญญะซ่ึงนํามาแหงความประมาท และใชหลักเบญจธรรมในขอท่ี 5  
คือ สติสัมปชัญญะ มีความระลึกไดและรูสึกตัวก็จะไมเสพสิ่งเสพติดนั้น 
 แนวทางปองกันสิ่งเสพตามหลักพุทธธรรมนั้น จะตองปฏิบัติตามหลักศีล 5 คือ เวนจากการ
กระทําผิดศีลขอท่ี 5 เพราะวาเปนการกระทําผิดเก่ียวกับสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด เชน การด่ืมสุรา 
หรือการเสพยาบา และใชหลักเบญจธรรมในขอท่ี 5 ซ่ึงเปนคุณธรรมคูกับเบญจศีลขอท่ี 5 คือ 
สติสัมปชัญญะ มีความระลึกไดและรูสึกตัวก็จะไมเสพสิ่งเสพติด ในการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมนี้          
ก็จะเปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตางๆ ในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมยได 
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 ศึกษาปญหาการประกอบอาชีพของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมยนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะเทานั้น ยังมีประเด็นที่นา
ศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน คือ 
 1) ศึกษาวิเคราะหการประกอบอาชีพมิจฉาวณิชชาตามหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนตําบล
ประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 2) การประยุกตใชหลักสัมมาอาชีวะของพุทธศาสนิกชนตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย 
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Abstract 
 The research article on “A Study on the Ways to Prevent the Traditional Narcotic  
According to the Buddhist Moral Code in Lahansai District, Buriram Province” have three 
objectives : (1) to study the problem of drugs in Nongtacrong Sub-district, Lahansai District, 
Buriram province; (2) to study of Buddhist doctrines that promote the prevention of drug 
and (3) to propose guidelines to prevent of drugs according to Buddhist doctrine in 
Nongtacrong Sub-district, Lahansai District, Buriram Province 
 The research found that, at present, the people in Nongtacrong Sub-
district, Lahansai District, Buriram Province, are experiencing a similar drug, amphetamine, 
ecstasy, marijuana and alcohol, especially causing many problems. It affected to non-
safety in life and property and affected to living in daily life. The principle of Buddhism 
that promotes the prevention of drugs is the precepts of fifth article, 
Suramerayamatchapamathatthana Veramani, which means abstinence from drinking 
alcohol and intoxication which is the location of negligence. It is causing to lacking of 
consciousness which leads to negligence. In this case, we should practice the five 
principles of virtue in fifth article which is consciousness. One can be remembered and 
awaked that will not take drugs.  
 The guidelines for the prevention of drugs according to Buddhist principles is one 
must comply with the five precepts, except for the transgression of fifth precept,  because 
it is an offense relating to committing a crime, intoxication and drugs such as drinking 
alcohol or amphetamines. One should practice the five principles of virtue in the fifth 
article, which is a virtue coupled with five precepts in the fifth article which is 
consciousness, having a memory and being conscious of not being addicted to drugs. In 
compliance with this principle, it will be a way to prevent various drugs in Nong takhrong 
Sub-district, Lahansai District, Buriram Province. 
Keywords: Prevention, Drug, Buddhism 
 
บทนํา 
 ในสังคมปจจุบันนี้ การดําเนินชีวิตมีปญหามากมาย ปญหาดานพฤติกรรมของบุคคลอันไมพึง
ประสงคและปญหาสิ่งเสพติด ซ่ึงสรางความสับสนวุนวายเดือดรอนและสรางความทุกขยากใหกับบุคคล
จํานวนมาก ประชาชนในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ในสวนหนึ่ง ก็ประสบ
ปญหาสิ่งเสพติดเชนกัน คือ ยาบา ยาอี กัญชา และสุรา เปนตน สาเหตุเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงและการ
วางแผนในการพัฒนาสังคม ซ่ึงปญหาเกิดข้ึนในสังคม เชน ปญหาเบียดเบียนทํารายรางกายกัน ปญหาลัก

ทรัพย ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคอรัปชั่นในชุมชน 
โดยเฉพาะปญหาสุราและยาเสพติด ผูคนดื่มสุราของมึนเมามากข้ึน เพราะปญหาการดื่มสุราในระยะหลังมี
แนวโนมการดื่มสุราในกลุมวัยรุนชายหญิงมากข้ึน และการติดยาเสพติดมากข้ึน เพราะผูเสพยาหวังแกปญหา
ชีวิตหรือเพื่อลดความเครงเครียดดวยวิธีการใชยาเสพติด1 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยปญหาปญหา
ยาเสพติด ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด และแนวทางการปองกันสิ่งเสพติดตามหลัก
พุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด 
 3. เพื่อเสนอแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
วิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกําหนดกรอบในการวิจัย 
 กําหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยใหอยูในประเด็นเก่ียวกับแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลัก
พุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ทั้งในแนวคิดของนักวิชาการ แนวคิด
ของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา กําหนดกรอบเนื้อหาและพื้นที่เปาหมายในการวิจัย โดยเนนที่การปฏิบัติ
ตามหลักพุทธธรรมปองกันสิ่งเสพติด คัดเลือกประเด็นการศึกษาเก่ียวกับสิ่งเสพติดในการศึกษาเทานั้น และ
นํามาสนับสนุนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. ขั้นตอนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการศึกษาคนควาเอกสารและรายงานวิจัย โดยคนควาทั้งแนวคิดเก่ียวกับการปองกันสิ่งเสพ
ติด ในพระพุทธศาสนาและในทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และศึกษา
คนควาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ งานวิจัย หนังสือ เอกสาร ที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดังนี้
 แหลงขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนานั้น คือ (1) วาทะธรรมวาดวยศีลธรรม           
โดย พุทธทาสภิกขุ (2) พุทธธรรม โดย พระธรรมปฎก (ป . อ. ปยุตฺ โต) (3) ศีล 5 ที่ท านยังไม รู  
โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ (4) ศีล 5 ชุบชีวิตลิขิตกรรม โดย แกวธารา (5) สลายกรรม ดวยธรรมะ ทําเองที่
บานก็ได โดย กัลยาณี (6) ปญหาสังคม โดย โกศล วงศสวรรค (7) ปญหาสังคม โดย สุเทพ สุวีรางกูร, 
 (8) การศึกษาวิเคราะหจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดย พระศรีคัมภีรญาณ (9) พระพุทธศาสนา
                                           
 1 โกศล วงศสวรรค และคณะ, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ มปป.), หนา 303.   
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Abstract 
 The research article on “A Study on the Ways to Prevent the Traditional Narcotic  
According to the Buddhist Moral Code in Lahansai District, Buriram Province” have three 
objectives : (1) to study the problem of drugs in Nongtacrong Sub-district, Lahansai District, 
Buriram province; (2) to study of Buddhist doctrines that promote the prevention of drug 
and (3) to propose guidelines to prevent of drugs according to Buddhist doctrine in 
Nongtacrong Sub-district, Lahansai District, Buriram Province 
 The research found that, at present, the people in Nongtacrong Sub-
district, Lahansai District, Buriram Province, are experiencing a similar drug, amphetamine, 
ecstasy, marijuana and alcohol, especially causing many problems. It affected to non-
safety in life and property and affected to living in daily life. The principle of Buddhism 
that promotes the prevention of drugs is the precepts of fifth article, 
Suramerayamatchapamathatthana Veramani, which means abstinence from drinking 
alcohol and intoxication which is the location of negligence. It is causing to lacking of 
consciousness which leads to negligence. In this case, we should practice the five 
principles of virtue in fifth article which is consciousness. One can be remembered and 
awaked that will not take drugs.  
 The guidelines for the prevention of drugs according to Buddhist principles is one 
must comply with the five precepts, except for the transgression of fifth precept,  because 
it is an offense relating to committing a crime, intoxication and drugs such as drinking 
alcohol or amphetamines. One should practice the five principles of virtue in the fifth 
article, which is a virtue coupled with five precepts in the fifth article which is 
consciousness, having a memory and being conscious of not being addicted to drugs. In 
compliance with this principle, it will be a way to prevent various drugs in Nong takhrong 
Sub-district, Lahansai District, Buriram Province. 
Keywords: Prevention, Drug, Buddhism 
 
บทนํา 
 ในสังคมปจจุบันนี้ การดําเนินชีวิตมีปญหามากมาย ปญหาดานพฤติกรรมของบุคคลอันไมพึง
ประสงคและปญหาสิ่งเสพติด ซ่ึงสรางความสับสนวุนวายเดือดรอนและสรางความทุกขยากใหกับบุคคล
จํานวนมาก ประชาชนในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ในสวนหนึ่ง ก็ประสบ
ปญหาสิ่งเสพติดเชนกัน คือ ยาบา ยาอี กัญชา และสุรา เปนตน สาเหตุเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงและการ
วางแผนในการพัฒนาสังคม ซ่ึงปญหาเกิดข้ึนในสังคม เชน ปญหาเบียดเบียนทํารายรางกายกัน ปญหาลัก

ทรัพย ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคอรัปชั่นในชุมชน 
โดยเฉพาะปญหาสุราและยาเสพติด ผูคนดื่มสุราของมึนเมามากข้ึน เพราะปญหาการดื่มสุราในระยะหลังมี
แนวโนมการดื่มสุราในกลุมวัยรุนชายหญิงมากข้ึน และการติดยาเสพติดมากข้ึน เพราะผูเสพยาหวังแกปญหา
ชีวิตหรือเพื่อลดความเครงเครียดดวยวิธีการใชยาเสพติด1 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยปญหาปญหา
ยาเสพติด ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด และแนวทางการปองกันสิ่งเสพติดตามหลัก
พุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด 
 3. เพื่อเสนอแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
วิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกําหนดกรอบในการวิจัย 
 กําหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยใหอยูในประเด็นเก่ียวกับแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลัก
พุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ทั้งในแนวคิดของนักวิชาการ แนวคิด
ของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา กําหนดกรอบเนื้อหาและพื้นที่เปาหมายในการวิจัย โดยเนนที่การปฏิบัติ
ตามหลักพุทธธรรมปองกันสิ่งเสพติด คัดเลือกประเด็นการศึกษาเก่ียวกับสิ่งเสพติดในการศึกษาเทานั้น และ
นํามาสนับสนุนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 
 2. ขั้นตอนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนการศึกษาคนควาเอกสารและรายงานวิจัย โดยคนควาทั้งแนวคิดเก่ียวกับการปองกันสิ่งเสพ
ติด ในพระพุทธศาสนาและในทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และศึกษา
คนควาขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ งานวิจัย หนังสือ เอกสาร ที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ดังนี้
 แหลงขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนานั้น คือ (1) วาทะธรรมวาดวยศีลธรรม           
โดย พุทธทาสภิกขุ (2) พุทธธรรม โดย พระธรรมปฎก (ป . อ. ปยุตฺ โต) (3) ศีล 5 ที่ท านยังไม รู  
โดย พระครูภาวนาโพธิคุณ (4) ศีล 5 ชุบชีวิตลิขิตกรรม โดย แกวธารา (5) สลายกรรม ดวยธรรมะ ทําเองที่
บานก็ได โดย กัลยาณี (6) ปญหาสังคม โดย โกศล วงศสวรรค (7) ปญหาสังคม โดย สุเทพ สุวีรางกูร, 
 (8) การศึกษาวิเคราะหจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดย พระศรีคัมภีรญาณ (9) พระพุทธศาสนา
                                           
 1 โกศล วงศสวรรค และคณะ, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ มปป.), หนา 303.   
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เพื่อสังคม : กรณีศึกษาการตีความศีล 5 ของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ โดย พระมหา
สมบูรณ วุฑฺฒิกโร (10) การประยุกตศีล 5 เพื่อสรางความม่ันคงในชีวิตของชุมชนสาวะถี โดย พระอธิการ
กิตติ ยุตฺติธโร การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยในปจจุบัน  
โดย กฤษณวรุณ ไชยนิจ และ (11) การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติศีล 5 สําหรับผูนํา โดย ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ เปนตน         
 1.3.3  ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม      
 การเก็บขอมูลภาคสนาม มุงเนนหาขอมูลจากพื้นที่ศึกษาเปนหลัก คือ ตําบลหนองตะครอง โดยเก็บ
ขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง เชน พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป 
จํานวน 25 รูป/คน โดยใชวิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณแบบเปนทางการ โดยใชคําถามแบบมี
โครงสราง และใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกขอมูลการวิจัย โดยมุงเนน
เก็บขอมูลการปองกันสิ่งเสพติด เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมใน
ตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย  
 1.3.4 ขั้นตอนวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูล 
 การนําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบใหถูกตอง เพื่อวิเคราะหในเชิงสังเคราะห
เนื้อหา อธิบายความใหเห็นขอเท็จจริง และนําไปเปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบล
หนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อตอบโจทยในเนื้อหาตามวัตถุประสงค จากนั้นนําเอา
ขอมูลตาง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธตามโครงสรางเนื้อหา และนําเอาขอมูลจากงานวิจัยทั้งหมดมา
สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณะ และสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 
สรุปผลวิจัย 
ผลการวิจัยขอที่ 1 ปญหายาเสพติดในตําบลหนองตะครอง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
 สังคมปจจุบันมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและทางดานวัตถุมาก แตทางดานจิตใจกับเสื่อมถอย
ลงจากศีลธรรม จึงมีการกระทําผิดศีล 5 มากข้ึน โดยเฉพาะศีลในขอที่ 5 นี้ เปนศีลขอที่เก่ียวกับสิ่งเสพติด 
ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาตาง ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีหลักธรรมปองกันสิ่งเสพติดตามแนวทาง
ศีล 5 เพื่อปองกันภัยอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในชีวิตและทรัพยสิน เชน การฆาหรือการเบียดเบียนชีวิตกัน 
การโจรกรรมทรัพยสิน การประพฤติผิดภรรยาและสามีผูอ่ืน การลอลวง และการเสพของมึนเมา ซ่ึงในแตละ
ปเกิดอุบัติเหตุมากมาย สาเหตุหลักก็คือการเสพของมึนเมา ซ่ึงอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ในแตปนั้นทําใหสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินเปนจํานวนมหาศาล นอกจากนี้แลวยังทําใหเกิดปญหาในสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพราะ
สุขภาพทั้งสองอยางมีความสัมพันธกัน ถาสุขภาพจิตไมดียอมสงผลแกสุขภาพกายแนนอน ถาจิตไมปกติ 
ทกุข โศก วิตก กังวล และเครียดก็จะสงผลทําใหกินไมได นอนไมหลับ สุขภาพกายเสื่อมโทรมลง2 ซ่ึงปญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตนี้เกิดจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดทั้งสิ้น ซ่ึงสิ่งเสพติดนี้มีผลกระทบโดยรวม
ตอสังคมใหเกิดปญหา 3 ประการ คือ (1) ปญหาสวนบุคคล ปญหานี้มีผลกระทบแตละครอบครัว พอแม
                                           
 2 เรื่องเดียวกัน, หนา 296.   

พยายามเลี้ยงดูฝกฝนอบรมบุตรธิดาและใหการศึกษา แตบุตรธิดายังเปนภาระของครอบครัวและสรางปญหา
ใหกับครอบครัว (2) ปญหาสาธารณะ ปญหานี้มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก มีขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติแสดงใหเห็นวา ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนหลายลานบาทตอป การขจัดยาเสพติด 
ซ่ึงปญหานี้ทําใหประเทศชาติเสียหาย (3) ปญหาสังคม ปญหานี้มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก ปญหา
สังคมเปนเร่ืองสภาวะทางสังคม ซ่ึงปญหาสังคมมีขอบเขตกวางมาก เชน ปญหาอาชญากรรม วัยรุน โสเภณี 
โรคระบาด และปญหายาเสพติดใหโทษ3 การอยูรวมกันในสังคมจะมีความปลอดภัยในสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตนั้น จะตองปฏิบัติตามแนวทางศีล 5  ซ่ึงเปนหลักการปฏิบัติข้ันพื้นฐานของมนุษย หรือเรียกวา
หลักมนุษยธรรม คือ เปนขอปฏิบัติที่มีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน การที่บุคคลจะอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุขจะตองมีหลักมนุษยธรรมหรือ  ศีล 5 คือ (1) เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว (2) เปนผูเวนขาดจากการ
ลักทรัพย (3) เปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม (4) เปนผูเวนขาดจากการ พูดเท็จ (5) เปนผูเวนขาด
จากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท4 การปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 นี้  
จะทําใหมีความเจริญข้ึนทั้งทางกายและทางวาจา เปนการประพฤติสุจริตตามแนวทางศีล 5 ขอ (1) งดเวน
จากการลาสังหาร คือ ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกายของผูอ่ืน (2) งดเวนจากการลักขโมยเบียดบังแยงชิง 
คือ ไมประทุษรายตอทรัพยสินของผูอ่ืน (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไมประทุษรายตอของรัก
และของหวงแหนของผูอ่ืน (4) งดเวนจากการพูดเท็จ คือ พูดโกหกหลอกลวงผูอ่ืน และ (5) งดเวนจากการ
เสพของมึนเมา คือ ไมเสพของมึนเมาทุกชนิด5 โดยเฉพาะการไมดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ  
ก็จะทําใหคนในสังคมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คนในสังคมจะมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนั้น  
จะตองการรักษา ศีล 5 อยางเครงครัด โดยเฉพาะศีลขอที่ 5 คือ เวนจากการดื่มสุราและเสพของมึนเมา เปน
การแกปญหาการดื่มสุราและ สิ่งเสพติด ศีล 5 จึงเปนหลักธรรมเบื้องตนในพระพุทธศาสนา เปนหลักปฏิบัติ
ข้ันพื้นฐานของคน ในสังคม และเปนหลักปองกันภัยของคนในสังคม การรักษาศีล 5 จะทําใหเรามีความ
ปลอดภัยในชีวิต มีความปลอดภัยในทรัพยสิน มีความปลอดภัยในครอบครัว มีความปลอดภัยในสังคม และมี
ความปลอดภัยในสุขภาพกายและสุขภาพจิต ศีล 5 จึงเปนแนวทางปองกันภัยของคนในสังคมไทย และเปน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมโดยแทจริง 
 1. ปญหาที่สงผลกระทบโดยรวม  
 นอกจากปญหาที่สงผลกระทบในสังคมและในตําบลหนองตะครอง ยังมีปญหาที่สงผลกระทบ
โดยรวม เชน ปญหาที่สงผลกระทบตอครอบครัว ตอสังคม ตอเศรษฐกิจ และตอวัฒนธรรม  ซ่ึงผลกระทบ
ดังกลาวนี้ทําใหเกิดความเดือนรอนในสังคมประเทศชาติ ซ่ึงเปนปญหาใหญที่ทุกฝายไมวาภาครัฐและเอกชน
จะตองชวยกันแกไขปญหาใหดี ข้ึน เพื่อใหประชาชนในประเทศไดรับความสุขสบายในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ปญหาดานตาง ๆ ที่สงผลกระทบโดยรวม คือ  

                                           
 3 สุ เทพ  สุ วี ราง กู ร , ปญ หาสั งคม , (ก รุ ง เท พ มหานคร : สํ า นั ก พิ มพ โอ เดี ยนส โตร , 2551 ),                      
หนา 3-4.   
 4 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/145/242.  

5 สุดชฎา สุทธิศร, วิถีธรรมวิถีไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2546), หนา 75.  
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เพื่อสังคม : กรณีศึกษาการตีความศีล 5 ของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ โดย พระมหา
สมบูรณ วุฑฺฒิกโร (10) การประยุกตศีล 5 เพื่อสรางความม่ันคงในชีวิตของชุมชนสาวะถี โดย พระอธิการ
กิตติ ยุตฺติธโร การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยในปจจุบัน  
โดย กฤษณวรุณ ไชยนิจ และ (11) การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติศีล 5 สําหรับผูนํา โดย ขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ เปนตน         
 1.3.3  ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาคสนาม      
 การเก็บขอมูลภาคสนาม มุงเนนหาขอมูลจากพื้นที่ศึกษาเปนหลัก คือ ตําบลหนองตะครอง โดยเก็บ
ขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง เชน พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน และประชาชนทั่วไป 
จํานวน 25 รูป/คน โดยใชวิธีการ คือ การสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณแบบเปนทางการ โดยใชคําถามแบบมี
โครงสราง และใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกขอมูลการวิจัย โดยมุงเนน
เก็บขอมูลการปองกันสิ่งเสพติด เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมใน
ตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย  
 1.3.4 ขั้นตอนวิเคราะหและเรียบเรียงขอมูล 
 การนําขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามมาตรวจสอบใหถูกตอง เพื่อวิเคราะหในเชิงสังเคราะห
เนื้อหา อธิบายความใหเห็นขอเท็จจริง และนําไปเปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบล
หนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อตอบโจทยในเนื้อหาตามวัตถุประสงค จากนั้นนําเอา
ขอมูลตาง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธตามโครงสรางเนื้อหา และนําเอาขอมูลจากงานวิจัยทั้งหมดมา
สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณะ และสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 
สรุปผลวิจัย 
ผลการวิจัยขอที่ 1 ปญหายาเสพติดในตําบลหนองตะครอง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย 
 สังคมปจจุบันมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและทางดานวัตถุมาก แตทางดานจิตใจกับเสื่อมถอย
ลงจากศีลธรรม จึงมีการกระทําผิดศีล 5 มากข้ึน โดยเฉพาะศีลในขอที่ 5 นี้ เปนศีลขอที่เก่ียวกับสิ่งเสพติด 
ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาตาง ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีหลักธรรมปองกันสิ่งเสพติดตามแนวทาง
ศีล 5 เพื่อปองกันภัยอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในชีวิตและทรัพยสิน เชน การฆาหรือการเบียดเบียนชีวิตกัน 
การโจรกรรมทรัพยสิน การประพฤติผิดภรรยาและสามีผูอ่ืน การลอลวง และการเสพของมึนเมา ซ่ึงในแตละ
ปเกิดอุบัติเหตุมากมาย สาเหตุหลักก็คือการเสพของมึนเมา ซ่ึงอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ในแตปนั้นทําใหสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินเปนจํานวนมหาศาล นอกจากนี้แลวยังทําใหเกิดปญหาในสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพราะ
สุขภาพทั้งสองอยางมีความสัมพันธกัน ถาสุขภาพจิตไมดียอมสงผลแกสุขภาพกายแนนอน ถาจิตไมปกติ 
ทกุข โศก วิตก กังวล และเครียดก็จะสงผลทําใหกินไมได นอนไมหลับ สุขภาพกายเสื่อมโทรมลง2 ซ่ึงปญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตนี้เกิดจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดทั้งสิ้น ซ่ึงสิ่งเสพติดนี้มีผลกระทบโดยรวม
ตอสังคมใหเกิดปญหา 3 ประการ คือ (1) ปญหาสวนบุคคล ปญหานี้มีผลกระทบแตละครอบครัว พอแม
                                           
 2 เรื่องเดียวกัน, หนา 296.   

พยายามเลี้ยงดูฝกฝนอบรมบุตรธิดาและใหการศึกษา แตบุตรธิดายังเปนภาระของครอบครัวและสรางปญหา
ใหกับครอบครัว (2) ปญหาสาธารณะ ปญหานี้มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก มีขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติแสดงใหเห็นวา ประเทศชาติสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนหลายลานบาทตอป การขจัดยาเสพติด 
ซ่ึงปญหานี้ทําใหประเทศชาติเสียหาย (3) ปญหาสังคม ปญหานี้มีผลกระทบตอบุคคลจํานวนมาก ปญหา
สังคมเปนเร่ืองสภาวะทางสังคม ซ่ึงปญหาสังคมมีขอบเขตกวางมาก เชน ปญหาอาชญากรรม วัยรุน โสเภณี 
โรคระบาด และปญหายาเสพติดใหโทษ3 การอยูรวมกันในสังคมจะมีความปลอดภัยในสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตนั้น จะตองปฏิบัติตามแนวทางศีล 5  ซ่ึงเปนหลักการปฏิบัติข้ันพื้นฐานของมนุษย หรือเรียกวา
หลักมนุษยธรรม คือ เปนขอปฏิบัติที่มีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน การที่บุคคลจะอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุขจะตองมีหลักมนุษยธรรมหรือ  ศีล 5 คือ (1) เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว (2) เปนผูเวนขาดจากการ
ลักทรัพย (3) เปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม (4) เปนผูเวนขาดจากการ พูดเท็จ (5) เปนผูเวนขาด
จากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท4 การปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 นี้  
จะทําใหมีความเจริญข้ึนทั้งทางกายและทางวาจา เปนการประพฤติสุจริตตามแนวทางศีล 5 ขอ (1) งดเวน
จากการลาสังหาร คือ ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกายของผูอ่ืน (2) งดเวนจากการลักขโมยเบียดบังแยงชิง 
คือ ไมประทุษรายตอทรัพยสินของผูอ่ืน (3) งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไมประทุษรายตอของรัก
และของหวงแหนของผูอ่ืน (4) งดเวนจากการพูดเท็จ คือ พูดโกหกหลอกลวงผูอ่ืน และ (5) งดเวนจากการ
เสพของมึนเมา คือ ไมเสพของมึนเมาทุกชนิด5 โดยเฉพาะการไมดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ  
ก็จะทําใหคนในสังคมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คนในสังคมจะมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนั้น  
จะตองการรักษา ศีล 5 อยางเครงครัด โดยเฉพาะศีลขอที่ 5 คือ เวนจากการดื่มสุราและเสพของมึนเมา เปน
การแกปญหาการดื่มสุราและ สิ่งเสพติด ศีล 5 จึงเปนหลักธรรมเบื้องตนในพระพุทธศาสนา เปนหลักปฏิบัติ
ข้ันพื้นฐานของคน ในสังคม และเปนหลักปองกันภัยของคนในสังคม การรักษาศีล 5 จะทําใหเรามีความ
ปลอดภัยในชีวิต มีความปลอดภัยในทรัพยสิน มีความปลอดภัยในครอบครัว มีความปลอดภัยในสังคม และมี
ความปลอดภัยในสุขภาพกายและสุขภาพจิต ศีล 5 จึงเปนแนวทางปองกันภัยของคนในสังคมไทย และเปน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมโดยแทจริง 
 1. ปญหาที่สงผลกระทบโดยรวม  
 นอกจากปญหาที่สงผลกระทบในสังคมและในตําบลหนองตะครอง ยังมีปญหาที่สงผลกระทบ
โดยรวม เชน ปญหาที่สงผลกระทบตอครอบครัว ตอสังคม ตอเศรษฐกิจ และตอวัฒนธรรม  ซ่ึงผลกระทบ
ดังกลาวนี้ทําใหเกิดความเดือนรอนในสังคมประเทศชาติ ซ่ึงเปนปญหาใหญที่ทุกฝายไมวาภาครัฐและเอกชน
จะตองชวยกันแกไขปญหาใหดี ข้ึน เพื่อใหประชาชนในประเทศไดรับความสุขสบายในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ปญหาดานตาง ๆ ที่สงผลกระทบโดยรวม คือ  

                                           
 3 สุ เทพ  สุ วี ราง กู ร , ปญ หาสั งคม , (ก รุ ง เท พ มหานคร : สํ า นั ก พิ มพ โอ เดี ยนส โตร , 2551 ),                      
หนา 3-4.   
 4 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/145/242.  

5 สุดชฎา สุทธิศร, วิถีธรรมวิถีไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2546), หนา 75.  
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 2. ปญหาที่สงผลกระทบตอผูเสพสิ่งเสพติด 
ผลของการใชสารเสพติดตอรางกาย สารเสพติดทุกชนิด เชน บุหร่ี แอลกอฮอล และยาบา ทําใหเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของสารเสพติด คือผลกระทบจากการสูบบุหร่ี คือ บุหร่ีมีสาร
นิโคติน ทําใหเกิดอาการทางประสาท และระบบการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือด ทารหรือน้ํามันดิบ  
ทําใหเกิดระคายเคืองตอเนื้อเยื่อบุของระบบทางเดินหายใจ ทําใหปริมาณของออกซิเจนเขาสูปอดลดลง  
และเปนสารกอมะเร็งอีกดวย ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอลอยูในรูปของเคร่ืองดื่ม ไดแก เหลา 
เบียร ไวน กรแช และอ่ืนๆ ผลของแอลกอฮอลตอรางกาย  คือ 
 1. ระบบประสาทสวนสมองและไขสันหลังทํางานชาลง  โดยจะมีผลตอสมองสวนที่ควบคุมอารมณ 
จึงทําใหการควบคุมอารมณเสียไป 
 2. ระบบกลามเนื้อ การตอบสนองของกลามเนื้อโดยอัตโนมัติตอความเจ็บปวดหรืออันตรายชาลง 
ดังนั้นผูดื่มสุรามักจะงุมงามและเดินลําบาก 
 3. ระบบการหายใจและการเตนของหัวใจ ถาแอลกอฮอลสงผลตอระบบสวนนี้มากจะทําใหหยุด
หายใจและหัวใจหยุดทํางานได 
 การวัดระดับของพิษของแอลกอฮอล วัดไดโดยปริมาณของแอลกอฮอลใน เลือด (Blood 
Alcohol Content : BAC) ซ่ึงหมายถึง การวัดจํานวนแอลกอฮอลเปนมิลลิกรัมในเลือด 1 มิลลิลิตร ซ่ึงวัด
ออกมาในรูปของเปอรเซ็นตของเลือดทั้งหมด คาของ BAC ยิ่งสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอรางกายและจิตใจ
ของบุคคลมากข้ึนเทานั้น        
 ผลกระทบจากการเสพยาบา คือ ยาในกลุมแอมเฟตามีน เมตแอมเฟตามีนและอนุพันธอ่ืนๆ 
ลักษณะของยาบามีทั้งที่เปนเม็ดเล็กๆ หรือเปนผงบรรจุในแคปซูล โดยสวนใหญเปนเม็ดกลมแบนมีสีตางๆ 
เชน  สีขาว สีน้ําตาล  สีสม  สีเหลือง เปนตน  มีสัญลักษณบนเม็ดยาเปนรูปหรือตัวอักษร เชน รูปตัว W V 
หากเปนผลึกใส เรียกวา ไอซ (Ice) คือ เมตแอมเฟตามีน  ยาบาออกฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง  ทําให
เกิดอาการประสาทหลอนและคลุมคลั่ง มีผลตอรางกายและจิตใจ     
 พิษเฉียบพลัน เกิดจากการเสพยาบาในปริมาณมากในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหนอนไมหลับ  
เวียนศีรษะ เพอคลั่ ง ควบคุมตนเองไม ได  กระตุน ให เกิดอารมณทางเพศ  หัวใจเตนเร็ว  อาการ 
ดังกลาวจะเกิดภายใน 1-24  ชั่วโมงหลังเสพยา      
 พิษ ภัยในระยะยาว เม่ือใชยาบ าติดตอกัน เปน เวลานาน จะมีอาการประสาทหลอน   
หวาดระแวงวาจะมีคนมาทําราย ความตานทานต่ํา ติดเชื้อโรคไดงาย สมองเสื่อม คลุมคลั่งควบคุมตนเอง
ไมได ถาอาการรุนแรงจะกลายเปนโรคจิต กออาชญากรรม และทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  
 ในภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะผลกระจาการการดื่มสุรา ซ่ึงเปนปญหาดาน
สุขภาพที่เกิดจากการดื่มสุรา มีผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดวย ซ่ึงผลกระทบมีหลายประการ 
ดังนี้ 
 1. มีผลกระทบตอชองปากและลําคอ ในการดื่มสุรานั้นจะเกิดความระคายเคืองในชองปากและ
ลําคอ ซ่ึงมีอาการแสบรอน 

 2. มีผลกระทบตอผิวหนังและหลอดเลือด คือ ฤทธิ์ของสุราจะสงผลใหเห็นชัดเจน ตั้งแตผิวหนังที่
เปลี่ยนไป และหลอดเลือดที่ขยายตัวทําใหผูดื่มหนาแดงตัวแดง 
 3. มีผลกระทบตอสมอง ฤทธิ์ของสุรามีพิษโดยตรงตอสมอง ทําใหสมองขยายตัวเกิดอาการผิดปกติ
เรียกวาสมองบวม  
 4. มีผลกระทบตอหัวใจ การดื่มสุราทําใหหัวใจถูกกระตุนสูบฉีดโลหิตเร็วข้ึนทําใหหัวใจทํางานหลัก 
เม่ือทํางานหลักหัวใจก็จะวายหรือลมเหลว 
 5. มีผลกระทบตอกระเพาะอาหาร โรคที่พบไดบอยในกลุมนักดื่ม คือ โรคกระเพาะอาหารหรือ
กระเพาะทะลุอาเจียนปนเลือด  
 6. มีผลกระทบตอตับ ซ่ึงสารพิษที่รางกายไมตองการจะถูกยอยโดยตับ เม่ือตับทํางานหนักก็จะเกิด
การอักเสบ ตับที่เคยออนนุมจะเกิดพังผืดและเกิดแข็งตัวเปนตับแข็ง  
 7. มีผลกระทบตอความคิด การดื่มสุรามากจะทําไอคิวลดลง หรือทําใหระดับเชาวปญญาของผูดื่ม
ลดลง โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนที่มีอายุนอย  
 8. มีผลกระทบตอจิต การดื่มสุรามากเปนสาเหตุทําใหโรคประสาทจิตหลอน มีใจและอารมณ
ออนไหว ขาดสติสัมปชัญญะ 
 9. มีผลกระทบตอสมรรถภาพทางเพศ ดูแกกอนวัย และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกอนวัยอันควร 
รางกายจะหยุดการสรางเซลลสืบพันธเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 
 10. มีผลกระทบตอทารกในครรภ แมผูดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดแมจะเล็กนอยก็ตามจะมี
ผลกระทบตอการสรางอวัยวะของตัวออนทารก มีความเสี่ยงสูงที่ทารกจะเกิดความพิการอวัยวะตาง ๆ  
และเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภ เชน แทงเสียชีวิตขณะคลอด รางกายไมสมประกอบมีความผิดปกติ 
คือ น้ําหนักนอย สมองเล็ก หัวใจผิดปกติ เจริญเติบโตชารูปรางแคระ ระดับสติปญญานั้นต่ํากวาปกติ 
 11. มีผลกระทบตอชีวิต การตายเกิดจากการดื่มสุรา องคการอนามัยโลก 2004 ระบุวา  
การเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร คือ โรคทางจิตหรือประสาท 38 เปอรเซ็นต บาดเจ็บที่ไมไดตั้งใจ 27 
เปอรเซ็นต บาดเจ็บโดยจงใจทํา 13 เปอรเซ็นต โรคระบบในทางเดินอาหาร 8 เปอรเซ็นต โรคมะเร็งและโรค
หลอดเดือด 7 เปอรเซ็นต ซ่ึงในการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก 5 เปอรเซ็นต ในประชากร 100 คน  
เกิดจากการดื่มสุรา และสาเหตุบาดเจ็บจากการดื่มสุรามีมากกวา 60 ประการ6นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สงผล
กระทบตอสุขภาพจิต ซ่ึงปญหาสุขภาพจิตในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต7 คือ ในสังคมปจจุบันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ เชน ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมือง และทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงบางคนไม
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะที่ เปลี่ยนแปลงได และไดรับความกดดันจากปญหาตาง ๆ มากมาย  
เชน ปญหาการประกอบอาชีพ ปญหาการทํางาน ปญหาสุขภาพ  ปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมและ
คานิยมในสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน และไดรับความกดดันจากปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ปญหาการ

                                           
 6 กฤษณวรุณ ไชยนิจ, “การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอท่ี 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยใน
ปจจุบัน”, หนา 54-55. 
 7 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต, เลมท่ี 125 ตอนท่ี 36 ก, (20 กุมภาพันธ 2551), หนา 37-38.   
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 2. ปญหาที่สงผลกระทบตอผูเสพสิ่งเสพติด 
ผลของการใชสารเสพติดตอรางกาย สารเสพติดทุกชนิด เชน บุหร่ี แอลกอฮอล และยาบา ทําใหเกิดผลเสีย
ตอสุขภาพแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของสารเสพติด คือผลกระทบจากการสูบบุหร่ี คือ บุหร่ีมีสาร
นิโคติน ทําใหเกิดอาการทางประสาท และระบบการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือด ทารหรือน้ํามันดิบ  
ทําใหเกิดระคายเคืองตอเนื้อเยื่อบุของระบบทางเดินหายใจ ทําใหปริมาณของออกซิเจนเขาสูปอดลดลง  
และเปนสารกอมะเร็งอีกดวย ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอลอยูในรูปของเคร่ืองดื่ม ไดแก เหลา 
เบียร ไวน กรแช และอ่ืนๆ ผลของแอลกอฮอลตอรางกาย  คือ 
 1. ระบบประสาทสวนสมองและไขสันหลังทํางานชาลง  โดยจะมีผลตอสมองสวนที่ควบคุมอารมณ 
จึงทําใหการควบคุมอารมณเสียไป 
 2. ระบบกลามเนื้อ การตอบสนองของกลามเนื้อโดยอัตโนมัติตอความเจ็บปวดหรืออันตรายชาลง 
ดังนั้นผูดื่มสุรามักจะงุมงามและเดินลําบาก 
 3. ระบบการหายใจและการเตนของหัวใจ ถาแอลกอฮอลสงผลตอระบบสวนนี้มากจะทําใหหยุด
หายใจและหัวใจหยุดทํางานได 
 การวัดระดับของพิษของแอลกอฮอล วัดไดโดยปริมาณของแอลกอฮอลใน เลือด (Blood 
Alcohol Content : BAC) ซ่ึงหมายถึง การวัดจํานวนแอลกอฮอลเปนมิลลิกรัมในเลือด 1 มิลลิลิตร ซ่ึงวัด
ออกมาในรูปของเปอรเซ็นตของเลือดทั้งหมด คาของ BAC ยิ่งสูงมากเทาใดก็จะสงผลตอรางกายและจิตใจ
ของบุคคลมากข้ึนเทานั้น        
 ผลกระทบจากการเสพยาบา คือ ยาในกลุมแอมเฟตามีน เมตแอมเฟตามีนและอนุพันธอ่ืนๆ 
ลักษณะของยาบามีทั้งที่เปนเม็ดเล็กๆ หรือเปนผงบรรจุในแคปซูล โดยสวนใหญเปนเม็ดกลมแบนมีสีตางๆ 
เชน  สีขาว สีน้ําตาล  สีสม  สีเหลือง เปนตน  มีสัญลักษณบนเม็ดยาเปนรูปหรือตัวอักษร เชน รูปตัว W V 
หากเปนผลึกใส เรียกวา ไอซ (Ice) คือ เมตแอมเฟตามีน  ยาบาออกฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง  ทําให
เกิดอาการประสาทหลอนและคลุมคลั่ง มีผลตอรางกายและจิตใจ     
 พิษเฉียบพลัน เกิดจากการเสพยาบาในปริมาณมากในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหนอนไมหลับ  
เวียนศีรษะ เพอคลั่ ง ควบคุมตนเองไม ได  กระตุน ให เกิดอารมณทางเพศ  หัวใจเตนเร็ว  อาการ 
ดังกลาวจะเกิดภายใน 1-24  ชั่วโมงหลังเสพยา      
 พิษ ภัยในระยะยาว เม่ือใชยาบ าติดตอกัน เปน เวลานาน จะมีอาการประสาทหลอน   
หวาดระแวงวาจะมีคนมาทําราย ความตานทานต่ํา ติดเชื้อโรคไดงาย สมองเสื่อม คลุมคลั่งควบคุมตนเอง
ไมได ถาอาการรุนแรงจะกลายเปนโรคจิต กออาชญากรรม และทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  
 ในภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากสิ่งเสพติด โดยเฉพาะผลกระจาการการดื่มสุรา ซ่ึงเปนปญหาดาน
สุขภาพที่เกิดจากการดื่มสุรา มีผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดวย ซ่ึงผลกระทบมีหลายประการ 
ดังนี้ 
 1. มีผลกระทบตอชองปากและลําคอ ในการดื่มสุรานั้นจะเกิดความระคายเคืองในชองปากและ
ลําคอ ซ่ึงมีอาการแสบรอน 

 2. มีผลกระทบตอผิวหนังและหลอดเลือด คือ ฤทธิ์ของสุราจะสงผลใหเห็นชัดเจน ตั้งแตผิวหนังที่
เปลี่ยนไป และหลอดเลือดที่ขยายตัวทําใหผูดื่มหนาแดงตัวแดง 
 3. มีผลกระทบตอสมอง ฤทธิ์ของสุรามีพิษโดยตรงตอสมอง ทําใหสมองขยายตัวเกิดอาการผิดปกติ
เรียกวาสมองบวม  
 4. มีผลกระทบตอหัวใจ การดื่มสุราทําใหหัวใจถูกกระตุนสูบฉีดโลหิตเร็วข้ึนทําใหหัวใจทํางานหลัก 
เม่ือทํางานหลักหัวใจก็จะวายหรือลมเหลว 
 5. มีผลกระทบตอกระเพาะอาหาร โรคที่พบไดบอยในกลุมนักดื่ม คือ โรคกระเพาะอาหารหรือ
กระเพาะทะลุอาเจียนปนเลือด  
 6. มีผลกระทบตอตับ ซ่ึงสารพิษที่รางกายไมตองการจะถูกยอยโดยตับ เม่ือตับทํางานหนักก็จะเกิด
การอักเสบ ตับที่เคยออนนุมจะเกิดพังผืดและเกิดแข็งตัวเปนตับแข็ง  
 7. มีผลกระทบตอความคิด การดื่มสุรามากจะทําไอคิวลดลง หรือทําใหระดับเชาวปญญาของผูดื่ม
ลดลง โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนที่มีอายุนอย  
 8. มีผลกระทบตอจิต การดื่มสุรามากเปนสาเหตุทําใหโรคประสาทจิตหลอน มีใจและอารมณ
ออนไหว ขาดสติสัมปชัญญะ 
 9. มีผลกระทบตอสมรรถภาพทางเพศ ดูแกกอนวัย และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกอนวัยอันควร 
รางกายจะหยุดการสรางเซลลสืบพันธเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 
 10. มีผลกระทบตอทารกในครรภ แมผูดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดแมจะเล็กนอยก็ตามจะมี
ผลกระทบตอการสรางอวัยวะของตัวออนทารก มีความเสี่ยงสูงที่ทารกจะเกิดความพิการอวัยวะตาง ๆ  
และเกิดความผิดปกติตอทารกในครรภ เชน แทงเสียชีวิตขณะคลอด รางกายไมสมประกอบมีความผิดปกติ 
คือ น้ําหนักนอย สมองเล็ก หัวใจผิดปกติ เจริญเติบโตชารูปรางแคระ ระดับสติปญญานั้นต่ํากวาปกติ 
 11. มีผลกระทบตอชีวิต การตายเกิดจากการดื่มสุรา องคการอนามัยโลก 2004 ระบุวา  
การเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร คือ โรคทางจิตหรือประสาท 38 เปอรเซ็นต บาดเจ็บที่ไมไดตั้งใจ 27 
เปอรเซ็นต บาดเจ็บโดยจงใจทํา 13 เปอรเซ็นต โรคระบบในทางเดินอาหาร 8 เปอรเซ็นต โรคมะเร็งและโรค
หลอดเดือด 7 เปอรเซ็นต ซ่ึงในการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก 5 เปอรเซ็นต ในประชากร 100 คน  
เกิดจากการดื่มสุรา และสาเหตุบาดเจ็บจากการดื่มสุรามีมากกวา 60 ประการ6นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สงผล
กระทบตอสุขภาพจิต ซ่ึงปญหาสุขภาพจิตในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต7 คือ ในสังคมปจจุบันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ เชน ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมือง และทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงบางคนไม
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะที่ เปลี่ยนแปลงได และไดรับความกดดันจากปญหาตาง ๆ มากมาย  
เชน ปญหาการประกอบอาชีพ ปญหาการทํางาน ปญหาสุขภาพ  ปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมและ
คานิยมในสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน และไดรับความกดดันจากปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ปญหาการ

                                           
 6 กฤษณวรุณ ไชยนิจ, “การศึกษาวิเคราะหการลวงละเมิดศีลขอท่ี 5 กับผลกระทบตอชีวิตของคนไทยใน
ปจจุบัน”, หนา 54-55. 
 7 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต, เลมท่ี 125 ตอนท่ี 36 ก, (20 กุมภาพันธ 2551), หนา 37-38.   
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ประกอบอาชีพ ปญหาการทํางาน ปญหาสุขภาพ ปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมและคานิยมในสังคม 
ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะมีมากนอยตางกันไปในแตละบุคคล ถาสะสมปญหาเปน
ระยะเวลานานโดยไมแกไข ก็จะนําไปสูการมีสุขภาพจิตเสื่อม  
 ผลการวิจัยขอที่ 2 หลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด    
 การที่จะปองกันสิ่งเสพติดไดนั้น จะตองใชแนวทางปองกันดวยการรักษาศีล 5 โดยเฉพาะศีลขอที่ 5 
ในการรักษาศีลขอที่ 5 คือ การไมดื่มสุราเมรัยของมึนเมาที่ทําใหประมาทขาดสติ ถาไมเสพสิ่งเสพติดหรือไม
ดื่มสุราแลวก็จะมีสติและไมประมาท ดวยบุญกุศลที่รักษาศีลในขอที่ 5 นี้ เม่ือไดเกิดเปนมนุษยยอมเปนผูที่มี
สติปญญาสมบูรณ จะศึกษาเลาเรียนในสิ่งใดๆ ก็แตกฉานทรงจําไดงาย  ไมหลงลืมเลอะเลื่อน ไมปญญาออน 
และไมวิกลจริตหรือเสียสติเปนบา หลักปองกันการเสพของมึนเมานั้น8 คือ  
 1. ไมเสพของมึนเมา คือ ไมเสพของมึนเมาดวยวิธีการตาง ๆ เชน ไมดื่มสุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ใหโทษ และไมเสพของมึนเมาใหโทษทุกชนิด 
 2. ไมเลี้ยงสุราของมึนเมา คือ ไมเลี้ยงสุราและของมึนเมาชนิดตาง ๆ เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ  
 3. ไมสนับสนุนใหเขาดื่มสุรา คือ ไมสนับสนุนใหเขาดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร 
กัญชา ฝน เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ 
 4. ไมขายสุราของมึนเมาทุกชนิด คือ ไมคาขายสุราของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ 
 5. ไมผลิตสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด คือ ไมผลิตสุราของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ     
  แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักเบญจธรรม 
 การไมประพฤติผิดรักษาศีล 5 นี้ จะทําใหเกิดหลักจริยธรรมข้ึนในใจ คือ หลักเบญจธรรมหรือ
หลักธรรม 5 ประการ คือ (1) เมตตากรุณา การชวยเหลือเขาใหพนทุกข (2) สัมมาอาชีวะ การประกอบ
อาชีพสุจริต (3) กามสังวร การสํารวมในกาม (4) สัจจะ การมีความสัตยจริง (5) สติสัมปชัญญะ การมีความ
รูสึกตัวและระลึกได ซ่ึงเปนคุณธรรมคูกับเบญจศีลหรือศีล 5 คือ (1) เวนจากการฆาสัตว (2) เวนจากการลัก
ทรัพย (3) เวนจากการประพฤติผิดในกาม (4) เวนจากการพูดเท็จ และ (5) เวนจากการเสพของมึนเมา  
หลักเบญจธรรมหรือหลักธรรมที่เก้ือกูลศีล 5 นั้น มี 5 ประการ9 คือ  
 1. เมตตากรุณา คือ ความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข และคอยชวยเหลือเม่ือเขาไดรับความ
ลําบาก และชวยเหลือใหพนจากทุกข 

                                           
 8 พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา), “การประยุกตศีล 5 เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตของชุมชน            
สาวะถี”, หนา 174-175.  
 9 พระศรีคัมภีรญาณ, “การศึกษาวิเคราะหหลักจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา”, (รายงาน            
การวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หนา 129.  

 2. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพในทางสุจริต โดยชอบตามหลักศาสนาและหลักกฎหมาย
บานเมือง โดยปรมัตถคือการประกอบอาชีพสุจริตและยุติธรรม กลาวคือ เวนจากอาชีพทุจริตตาง ๆ 
 3. กามสังวร คือ การสํารวมในกาม มีความยับยั้งใจควบคุมตัวเองในทางกามารมณ  
 ไมหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 
 4. สัจจะ คือ มีความซ่ือสัตย มีความซ่ือตรง มีความจริง เชน พูดจริง ทําจริง และมีความจริงใจตอ
ผูอ่ืน 
 5. สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกไดและรูสึกตัวอยูเสมอ ฝกตนใหรูจักคิด และรูวาสิ่งใดควรทําและ
สิ่งใดไมควรทํา ระวังตนไมใหเปนคนมัวเมาและประมาท   
 ผลการวิจัยขอที่ 3 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง  
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย       
 องคกรอนามัยโลกไดใหความหมาย “สุขภาพจิต” วา สภาพจิตที่เปนสุขสามารถมีสัมพันธภาพ และ
รักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน สามารถทําตนใหเปนประโยชนได ภายใตภาวะสิ่งแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเปนอยูในการดํารงชีพ ซ่ึงวางตัวไดอยางเหมาะสมในสังคม 
ปราศจากอาการโรคทางจิต สุขภาพจิต (Mental Health) ตามความคาดหมายขององคการอนามัยโลก 
(WHO) ที่สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขนํามาอธิบายวา หมายถึง สภาพจิตใจของบุคคลที่สามารถ
แกปญหา สามารถปรับตัวและปรับใจไดอยางเหมาะสมกับสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนจริงได10 ปญหา
สุขภาพจิต องคการอนามัยโลกไดระบุวา ทักษะชีวิตเปนเสมือนเคร่ืองมือในการสรางภูมิคุมกันใหสามารถ
ดํารงรักษาสุขภาพจิตได ไมเกิดปญหา เพราะสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนมากมายในสังคมยอมสงผลตอบุคคล 
ถาบุคคลมีทักษะชีวิต บุคคลยอมเขาใจปญหา รูเทาทันปญหา และสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนดวย
เหตุผล จนสามารถแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได11     
 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น จะตองใชหลักพุทธธรรม ที่เปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงหลักธรรมในการปองกันสิ่งเสพติดนั้น มีอยูหลายประการ แตที่เปนหลักธรรมสําคัญก็คือเบญจศีลและ
เบญจธรรม หรือศีล 5 และธรรม 5 ในหลักเบญจศีลจะเปนขอหามไมใหประพฤติปฏิบัติ สวนหลักเบญจธรรม
นั้นจะเปนขออนุญาตใหพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติ       
 หลักพุทธธรรมที่เก้ือกูลและเปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น คือ หลักเบญจธรรมในขอที่ 5 การมี
สติสัมปชัญญะ ซ่ึงธรรมนี้จะทําใหเกิดความดีงามทางกายและทางวาจา เบญจธรรมเปนธรรมเก้ือกูลตอการ
รักษาศีล ผูประสงคจะปองกันสิ่งเสพติดควรปฏิบัติหลักธรรมในขอที่ 5 นี้ เพราะจะทําใหคนเรามีสติในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน          
 ที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา หลักพุทธธรรมที่เปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น สรางจากหลักเบญจศีล
หรือศีล 5 และเบญจธรรมหรือธรรม 5 เพราะหลักธรรมทั้ง 2 นี้ มีความสัมพันธและเก้ือกูลกัน คือ การไม

                                           
 10 โกศล วงศสวรรค และคณะ, ปญหาสังคม, หนา 296-297.  
 11 สุดารัตน พิมลรัตนกานต, ทักษะชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ีบริษัท วี.พริ้นท (1991) 
จํากัด, 2558), หนา 15.  
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ประกอบอาชีพ ปญหาการทํางาน ปญหาสุขภาพ ปญหาความขัดแยงดานวัฒนธรรมและคานิยมในสังคม 
ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะมีมากนอยตางกันไปในแตละบุคคล ถาสะสมปญหาเปน
ระยะเวลานานโดยไมแกไข ก็จะนําไปสูการมีสุขภาพจิตเสื่อม  
 ผลการวิจัยขอที่ 2 หลักพุทธธรรมที่สงเสริมการปองกันสิ่งเสพติด    
 การที่จะปองกันสิ่งเสพติดไดนั้น จะตองใชแนวทางปองกันดวยการรักษาศีล 5 โดยเฉพาะศีลขอที่ 5 
ในการรักษาศีลขอที่ 5 คือ การไมดื่มสุราเมรัยของมึนเมาที่ทําใหประมาทขาดสติ ถาไมเสพสิ่งเสพติดหรือไม
ดื่มสุราแลวก็จะมีสติและไมประมาท ดวยบุญกุศลที่รักษาศีลในขอที่ 5 นี้ เม่ือไดเกิดเปนมนุษยยอมเปนผูที่มี
สติปญญาสมบูรณ จะศึกษาเลาเรียนในสิ่งใดๆ ก็แตกฉานทรงจําไดงาย  ไมหลงลืมเลอะเลื่อน ไมปญญาออน 
และไมวิกลจริตหรือเสียสติเปนบา หลักปองกันการเสพของมึนเมานั้น8 คือ  
 1. ไมเสพของมึนเมา คือ ไมเสพของมึนเมาดวยวิธีการตาง ๆ เชน ไมดื่มสุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ใหโทษ และไมเสพของมึนเมาใหโทษทุกชนิด 
 2. ไมเลี้ยงสุราของมึนเมา คือ ไมเลี้ยงสุราและของมึนเมาชนิดตาง ๆ เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ  
 3. ไมสนับสนุนใหเขาดื่มสุรา คือ ไมสนับสนุนใหเขาดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร 
กัญชา ฝน เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ 
 4. ไมขายสุราของมึนเมาทุกชนิด คือ ไมคาขายสุราของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ 
 5. ไมผลิตสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด คือ ไมผลิตสุราของมึนเมาทุกชนิด เชน สุรา เบียร กัญชา ฝน 
เฮโรอีน ยาบา ยาอี ยาไอซ บุหร่ี และสิ่งเสพติดใหโทษชนิดตาง ๆ     
  แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักเบญจธรรม 
 การไมประพฤติผิดรักษาศีล 5 นี้ จะทําใหเกิดหลักจริยธรรมข้ึนในใจ คือ หลักเบญจธรรมหรือ
หลักธรรม 5 ประการ คือ (1) เมตตากรุณา การชวยเหลือเขาใหพนทุกข (2) สัมมาอาชีวะ การประกอบ
อาชีพสุจริต (3) กามสังวร การสํารวมในกาม (4) สัจจะ การมีความสัตยจริง (5) สติสัมปชัญญะ การมีความ
รูสึกตัวและระลึกได ซ่ึงเปนคุณธรรมคูกับเบญจศีลหรือศีล 5 คือ (1) เวนจากการฆาสัตว (2) เวนจากการลัก
ทรัพย (3) เวนจากการประพฤติผิดในกาม (4) เวนจากการพูดเท็จ และ (5) เวนจากการเสพของมึนเมา  
หลักเบญจธรรมหรือหลักธรรมที่เก้ือกูลศีล 5 นั้น มี 5 ประการ9 คือ  
 1. เมตตากรุณา คือ ความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข และคอยชวยเหลือเม่ือเขาไดรับความ
ลําบาก และชวยเหลือใหพนจากทุกข 

                                           
 8 พระอธิการกิตติ ยุตฺติธโร (ทีรักษา), “การประยุกตศีล 5 เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตของชุมชน            
สาวะถี”, หนา 174-175.  
 9 พระศรีคัมภีรญาณ, “การศึกษาวิเคราะหหลักจริยศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา”, (รายงาน            
การวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หนา 129.  

 2. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพในทางสุจริต โดยชอบตามหลักศาสนาและหลักกฎหมาย
บานเมือง โดยปรมัตถคือการประกอบอาชีพสุจริตและยุติธรรม กลาวคือ เวนจากอาชีพทุจริตตาง ๆ 
 3. กามสังวร คือ การสํารวมในกาม มีความยับยั้งใจควบคุมตัวเองในทางกามารมณ  
 ไมหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 
 4. สัจจะ คือ มีความซ่ือสัตย มีความซ่ือตรง มีความจริง เชน พูดจริง ทําจริง และมีความจริงใจตอ
ผูอ่ืน 
 5. สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกไดและรูสึกตัวอยูเสมอ ฝกตนใหรูจักคิด และรูวาสิ่งใดควรทําและ
สิ่งใดไมควรทํา ระวังตนไมใหเปนคนมัวเมาและประมาท   
 ผลการวิจัยขอที่ 3 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง  
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย       
 องคกรอนามัยโลกไดใหความหมาย “สุขภาพจิต” วา สภาพจิตที่เปนสุขสามารถมีสัมพันธภาพ และ
รักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน สามารถทําตนใหเปนประโยชนได ภายใตภาวะสิ่งแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเปนอยูในการดํารงชีพ ซ่ึงวางตัวไดอยางเหมาะสมในสังคม 
ปราศจากอาการโรคทางจิต สุขภาพจิต (Mental Health) ตามความคาดหมายขององคการอนามัยโลก 
(WHO) ที่สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขนํามาอธิบายวา หมายถึง สภาพจิตใจของบุคคลที่สามารถ
แกปญหา สามารถปรับตัวและปรับใจไดอยางเหมาะสมกับสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนจริงได10 ปญหา
สุขภาพจิต องคการอนามัยโลกไดระบุวา ทักษะชีวิตเปนเสมือนเคร่ืองมือในการสรางภูมิคุมกันใหสามารถ
ดํารงรักษาสุขภาพจิตได ไมเกิดปญหา เพราะสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนมากมายในสังคมยอมสงผลตอบุคคล 
ถาบุคคลมีทักษะชีวิต บุคคลยอมเขาใจปญหา รูเทาทันปญหา และสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนดวย
เหตุผล จนสามารถแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได11     
 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น จะตองใชหลักพุทธธรรม ที่เปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงหลักธรรมในการปองกันสิ่งเสพติดนั้น มีอยูหลายประการ แตที่เปนหลักธรรมสําคัญก็คือเบญจศีลและ
เบญจธรรม หรือศีล 5 และธรรม 5 ในหลักเบญจศีลจะเปนขอหามไมใหประพฤติปฏิบัติ สวนหลักเบญจธรรม
นั้นจะเปนขออนุญาตใหพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติ       
 หลักพุทธธรรมที่เก้ือกูลและเปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น คือ หลักเบญจธรรมในขอที่ 5 การมี
สติสัมปชัญญะ ซ่ึงธรรมนี้จะทําใหเกิดความดีงามทางกายและทางวาจา เบญจธรรมเปนธรรมเก้ือกูลตอการ
รักษาศีล ผูประสงคจะปองกันสิ่งเสพติดควรปฏิบัติหลักธรรมในขอที่ 5 นี้ เพราะจะทําใหคนเรามีสติในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันมากข้ึน          
 ที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา หลักพุทธธรรมที่เปนแนวทางปองกันสิ่งเสพติดนั้น สรางจากหลักเบญจศีล
หรือศีล 5 และเบญจธรรมหรือธรรม 5 เพราะหลักธรรมทั้ง 2 นี้ มีความสัมพันธและเก้ือกูลกัน คือ การไม

                                           
 10 โกศล วงศสวรรค และคณะ, ปญหาสังคม, หนา 296-297.  
 11 สุดารัตน พิมลรัตนกานต, ทักษะชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ีบริษัท วี.พริ้นท (1991) 
จํากัด, 2558), หนา 15.  
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เบียดเบียนชีวิตทําใหเกิดความเมตตากรุณา การไมลักทรัพยทําใหเกิดการประกอบอาชีพสุจริต การไม
ประพฤติผิดในกามทําใหเกิดการสํารวมในกาม การไมพูดเท็จทําใหเกิดการพูดคําสัตยจริง และการไมเสพสิ่ง
เสพติดและของมึนเมาอันเปนเหตุใหเกิดความประมาท เม่ือไมเสพสิ่งเสพติดก็จะทําใหมีสติสัมปชัญญะในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน              
 
ขอเสนอแนะ 
งานวิจัย เร่ือง แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาเฉพาะในแนวทางปองกันสิ่งเสพติดเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาหลาย
ประเด็น ซ่ึงจะเสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       
 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมยนั้น ในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย มีการระบาดของยาเสพติด ในทุก
หมูบาน ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ หนวยงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน
ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน สวนราชการทุกสวนในระดับอําเภอเปนคณะกรรมการ เชนสถานี
ตํารวจในระดับอําเภอและตําบล โรงพยาบาลตางๆ สาธารณสุขเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ควรมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามสิ่งเสพติด เพื่อใหผูคายาและเสพยาลดลงและหมดไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ศึกษาแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมเทานั้น ยังมีประเด็น
ที่นาศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน คือ       
 1) ศึกษาแนวทางบําบัดผูติดยาเสพติดตามหลักพรหมวิหาร 4 ในตําบลหนองตะครอง อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย        
 2) การประยุกตใชหลักศีล 5 ในปองกันสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย           
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เบียดเบียนชีวิตทําใหเกิดความเมตตากรุณา การไมลักทรัพยทําใหเกิดการประกอบอาชีพสุจริต การไม
ประพฤติผิดในกามทําใหเกิดการสํารวมในกาม การไมพูดเท็จทําใหเกิดการพูดคําสัตยจริง และการไมเสพสิ่ง
เสพติดและของมึนเมาอันเปนเหตุใหเกิดความประมาท เม่ือไมเสพสิ่งเสพติดก็จะทําใหมีสติสัมปชัญญะในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน              
 
ขอเสนอแนะ 
งานวิจัย เร่ือง แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย เปนการศึกษาเฉพาะในแนวทางปองกันสิ่งเสพติดเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาหลาย
ประเด็น ซ่ึงจะเสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย       
 แนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมยนั้น ในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย มีการระบาดของยาเสพติด ในทุก
หมูบาน ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ หนวยงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน
ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน สวนราชการทุกสวนในระดับอําเภอเปนคณะกรรมการ เชนสถานี
ตํารวจในระดับอําเภอและตําบล โรงพยาบาลตางๆ สาธารณสุขเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ควรมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามสิ่งเสพติด เพื่อใหผูคายาและเสพยาลดลงและหมดไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ศึกษาแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองแนวทางปองกันสิ่งเสพติดตามหลักพุทธธรรมเทานั้น ยังมีประเด็น
ที่นาศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน คือ       
 1) ศึกษาแนวทางบําบัดผูติดยาเสพติดตามหลักพรหมวิหาร 4 ในตําบลหนองตะครอง อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย        
 2) การประยุกตใชหลักศีล 5 ในปองกันสิ่งเสพติดในตําบลหนองตะครอง อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย           
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มุงเนนการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาสาเหตุและผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล ศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอปญหาการกัดเซาะชายฝง  
และศึกษาการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานครจํานวน 3 ชุมชนไดแก  ชุมชนชายทะเล  ชุมชนหลวงพอเตา ชุมชนศรีกุมาร โดยเลือกผูให
ขอมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมผูสูงอายุ 2) ผูนําชุมชน  
3) ปราชญชาวบาน 4) ชาวบานและหนวยงานที่ เก่ียวของในชุมชน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุมยอย ขอมูลที่ไดใชวิธีตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่การศึกษา วิเคราะหสังเคราะห 
เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวม ภายใตกรอบแนวความคิดการวิจัยสรุปและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน เกิดข้ึนมาเปนระยะ
เวลานานและตอเนื่องมาเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ในชุมชน 
ดวยสาเหตุสภาวะของคลื่นลมทะเลคอนขางรุนแรง กระแสน้ําที่ซัดเขาชายฝงทําใหการเกิดหาดงอกและน้ํา
กัดเซาะในพื้นที่ สงผลกระทบพื้นที่ในชุมชน  4 ลักษณะไดแก ดานเศรษฐกิจชุมชนสงผล 4 ลักษณะ  
คือ (1) การสูญเสียที่ดินและและการลดมูลคาของที่ดิน, (2) การสูญเสียเสียคาใชจายในการซอมแซมสิ่งปลูก
สรางบานเรือน (3) การสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพจากการจับสัตวน้ําธรรมชาติและเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําลดนอยลง ดานสังคมสงผลกระทบ 3 ลักษณะคือ  (1) เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตองถอยรนยาย
บานเรือน  (2)  เกิดการอพยพยายถ่ิน (3)  ความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ใน 4 ลักษณะคือ (1) การสูญเสียทรัพยากรดิน (2) ความเสื่อมโทรมของปาชายเลน  
(3) การลดลงของสัตวน้ํ า (4) การสูญเสียทัศนียภาพชายฝง ผลกระทบดานจิตใจมี 3 ลักษณะคือ  
(1) เกิดความวิตกกังกลใจ (2) เกิดความเครียด (3) ชีวิตไม ม่ันคง  การปรับตัวชุมชนในพื้นที่ คือ  
(1) การปรับตัวดานการประกอบอาชีพ (2) การถอยรนหางออกจากฝง (3) การปรับเปลี่ยนการสราง

บานเรือนและการกอสรางเพื่อเปนการปองกัน  สําหรับแนวทางการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ใน
ชุมชนมี กรุงเทพมหานคร หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมกันแกไขปญหาดวยวิธีการ 3 ลักษณะคือ การปก
ไมไผชะลอคลื่น , การปกเสาคอนกรีตเพื่อลดแรงตานของคลื่นลมและการปลูกปาชายเลน  

คําสําคัญ: การกัดเซาะชายฝง, ผลกระทบ, ชุมชนชายฝง, ปาชายเลน 
 
Abstract 

The main purposes of this study were: 1) to survey and analyze the situation of 
coastal erosion and impacts on coastal areas, Bang Khun Thian, Bangkok; 2) to study the 
causes and effects of coastal erosion on coastal communities; 3) to study community 
adaptation to coastal erosion; and 4) to study the prevention and correction of coastal 
erosion in Bangkhunthian, Bangkok. The populations used in the study are people affected 
by coastal erosion Bangkhunthian. There are 3 communities i.e. Chaitalay community,  
Luang Por Tao community and Srikoommahn community where key informants comprising 
aging persons, community leaders, sage villagers, and villagers and related government 
officers, were purposively drawn. Qualitative research was carried out by the literature review, 
observation, in-depth interview, focus group discussion. The data were verified through the 
triangulation technique, then analyzed according to contents and categorized into groups. 
After that they were analyzed and synthesized for the holistic points under conceptual 
framework. The data were summarized and presented in the form of descriptive results.  

The findings of this research were concluded as follows:  Coastal erosion in the 
three communities has been occurring for a long time and continues until now bringing 
about changes in coastal areas and communities. The strong wind, wave and stream are 
causes that make beach germ and water erosion in the area. These gave four kinds of   
impact on the community, namely, 1) 3 aspects on community economy : (1) loss of 
coastal land, (2) the cost of repairing the buildings house, (3) loss of income from 
occupation catching aquatic animals;  impact on 3 social aspects :  (1) the change of 
lifestyle by moving the house far from the shore (2) rise of migration (3) the reduction of 
family member relationship;  4 aspects on environment: (1) loss of land resources, (2) 
degradation of mangrove forest, (3) reduction of  aquatic animals, and (4) loss of seaside 
view; and impact on 3 spiritual aspects: (1) rise of nervousness, (2) rise of stress, (3) 
unsecured life.  The adaptation of community was found that (1) occupational adaptation, 
(2) move far from the shore, (3) change of house building style and construction for the 
prevention.  For the suggestions of ways how to prevent and solve coastal erosion 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มุงเนนการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาสาเหตุและผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล ศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอปญหาการกัดเซาะชายฝง  
และศึกษาการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานครจํานวน 3 ชุมชนไดแก  ชุมชนชายทะเล  ชุมชนหลวงพอเตา ชุมชนศรีกุมาร โดยเลือกผูให
ขอมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมผูสูงอายุ 2) ผูนําชุมชน  
3) ปราชญชาวบาน 4) ชาวบานและหนวยงานที่ เก่ียวของในชุมชน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุมยอย ขอมูลที่ไดใชวิธีตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นที่การศึกษา วิเคราะหสังเคราะห 
เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวม ภายใตกรอบแนวความคิดการวิจัยสรุปและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน เกิดข้ึนมาเปนระยะ
เวลานานและตอเนื่องมาเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ในชุมชน 
ดวยสาเหตุสภาวะของคลื่นลมทะเลคอนขางรุนแรง กระแสน้ําที่ซัดเขาชายฝงทําใหการเกิดหาดงอกและน้ํา
กัดเซาะในพื้นที่ สงผลกระทบพื้นที่ในชุมชน  4 ลักษณะไดแก ดานเศรษฐกิจชุมชนสงผล 4 ลักษณะ  
คือ (1) การสูญเสียที่ดินและและการลดมูลคาของที่ดิน, (2) การสูญเสียเสียคาใชจายในการซอมแซมสิ่งปลูก
สรางบานเรือน (3) การสูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพจากการจับสัตวน้ําธรรมชาติและเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําลดนอยลง ดานสังคมสงผลกระทบ 3 ลักษณะคือ  (1) เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตองถอยรนยาย
บานเรือน  (2)  เกิดการอพยพยายถ่ิน (3)  ความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ใน 4 ลักษณะคือ (1) การสูญเสียทรัพยากรดิน (2) ความเสื่อมโทรมของปาชายเลน  
(3) การลดลงของสัตวน้ํ า (4) การสูญเสียทัศนียภาพชายฝง ผลกระทบดานจิตใจมี 3 ลักษณะคือ  
(1) เกิดความวิตกกังกลใจ (2) เกิดความเครียด (3) ชีวิตไม ม่ันคง  การปรับตัวชุมชนในพื้นที่ คือ  
(1) การปรับตัวดานการประกอบอาชีพ (2) การถอยรนหางออกจากฝง (3) การปรับเปลี่ยนการสราง

บานเรือนและการกอสรางเพื่อเปนการปองกัน  สําหรับแนวทางการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ใน
ชุมชนมี กรุงเทพมหานคร หนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมกันแกไขปญหาดวยวิธีการ 3 ลักษณะคือ การปก
ไมไผชะลอคลื่น , การปกเสาคอนกรีตเพื่อลดแรงตานของคลื่นลมและการปลูกปาชายเลน  

คําสําคัญ: การกัดเซาะชายฝง, ผลกระทบ, ชุมชนชายฝง, ปาชายเลน 
 
Abstract 

The main purposes of this study were: 1) to survey and analyze the situation of 
coastal erosion and impacts on coastal areas, Bang Khun Thian, Bangkok; 2) to study the 
causes and effects of coastal erosion on coastal communities; 3) to study community 
adaptation to coastal erosion; and 4) to study the prevention and correction of coastal 
erosion in Bangkhunthian, Bangkok. The populations used in the study are people affected 
by coastal erosion Bangkhunthian. There are 3 communities i.e. Chaitalay community,  
Luang Por Tao community and Srikoommahn community where key informants comprising 
aging persons, community leaders, sage villagers, and villagers and related government 
officers, were purposively drawn. Qualitative research was carried out by the literature review, 
observation, in-depth interview, focus group discussion. The data were verified through the 
triangulation technique, then analyzed according to contents and categorized into groups. 
After that they were analyzed and synthesized for the holistic points under conceptual 
framework. The data were summarized and presented in the form of descriptive results.  

The findings of this research were concluded as follows:  Coastal erosion in the 
three communities has been occurring for a long time and continues until now bringing 
about changes in coastal areas and communities. The strong wind, wave and stream are 
causes that make beach germ and water erosion in the area. These gave four kinds of   
impact on the community, namely, 1) 3 aspects on community economy : (1) loss of 
coastal land, (2) the cost of repairing the buildings house, (3) loss of income from 
occupation catching aquatic animals;  impact on 3 social aspects :  (1) the change of 
lifestyle by moving the house far from the shore (2) rise of migration (3) the reduction of 
family member relationship;  4 aspects on environment: (1) loss of land resources, (2) 
degradation of mangrove forest, (3) reduction of  aquatic animals, and (4) loss of seaside 
view; and impact on 3 spiritual aspects: (1) rise of nervousness, (2) rise of stress, (3) 
unsecured life.  The adaptation of community was found that (1) occupational adaptation, 
(2) move far from the shore, (3) change of house building style and construction for the 
prevention.  For the suggestions of ways how to prevent and solve coastal erosion 
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problem in community area, it was found that all parties concerned like Bangkok 
Metropolis Administration, government and private agencies should collectively solve the 
problem through 3 methods, namely, bamboo revetments, concrete post set-up for 
reducing wind wave resistance and plantation of mangrove forest. 

Keywords: Coastal Erosion, Impact, Coastal Communities, Mangrove Forest 
 
บทนํา 

ชายฝงทะเลของไทยในปจจุบัน ปฏิเสธไมไดวากําลังถูกปญหาน้ําทะเลกัดเซาะคุกคาม ทั้งฝงอาว
ไทยและอันดามันแตระดับของความรุนแรงที่มากที่สุด กลับเปนพื้นที่อาวไทยตอนในหรืออาวไทยชวง
ตอนบนรูปตัว ก.ไก ในพื้นที่ชายฝงของกรุงเทพมหานครกับอีก 3 สมุทรคือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม ซ่ึงเปนบริเวณที่แมน้ําสําคัญ ๆ 4 สายหลักคือ แมน้ําบางปะกง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน 
แมน้ําแมกลองไหลลงมาตรงจุดนี้   ผลจากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง1 พบวา ชายฝง
ทะเลดานอาวไทยที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง มีระยะทางรวมกันมากกวา 160 กิโลเมตร 
หรือประมาณรอยละ 7.78 ของแนวชายฝง โดยหลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักที่ 28 เขตบางขุนเทียน  
เดิมปกอยูบนแผนดินแบงเขตกับ จ.สมุทรปราการ แตปจจุบันกลับปกอยูกลางเวิ้งน้ํา ยอมเปนประจักษพยาน
ปญหาที่ดินถูกน้ําทะเลกัดเซาะในพื้นที่บริเวณนี้เปนอยางดี  ปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงที่บางขุนเทียนถือ
วาเปน 1 ใน 17 พื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะในบริเวณอาวไทยตอนบน ซ่ึงในแตละปชายฝงบางขุนเทียน
ถูกกัดเซาะลง 815 ไร คิดเปนมูลคาความเสียหายปละ 37 ลานบาท สาเหตุของสภาพการกัดเซาะชายฝงใน
บริเวณอาวไทยตอนบน สวนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการใชประโยชนจากชายฝงทะเลที่ไมยั่งยืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการลดลงของพื้นที่ปาชายเลนในอัตราที่รวดเร็ว จากการตัดไมเพื่อใชในอุตสาหกรรมและกิจการเผา
ถาน การลมตายของตนไมเนื่องมาจากมลพิษของน้ําเสีย และถูกซัดลมในเวลาที่มีคลื่นลมพายุรุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินจากปาชายเลนไปเปนพื้นที่ทํานาเกลือและนากุง ซ่ึงทําใหสูญเสีย
ปราการสําคัญทางธรรมชาติ ที่ชวยรักษาแนวชายฝงไมใหถูกซัดเซาะโดยคลื่นลมซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงผลกะ
ทบมากที่สุด 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยธรรมชาติ การเพิ่ม ข้ึนของ
ระดับน้ําทะเล การทรุดตัวของแผนดิน ความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ํา กิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน
ของมนุษยที่ไมเหมาะสม รวมถึงการสูบน้ําบาดาลในปริมาณมาก ลวนเปนสาเหตุทําใหพื้นที่ชายฝงทะเลถูก
กัดเซาะ จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง2 กลาววาชายฝงทะเลของประเทศไทย ถูกกัด

                                                           
1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,  แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหา

การกัดเซาะชายฝง. (กรุงเทพมหานคร: หจก.  ประสุขชัยการพิมพ, 2558). หนา 1-1. 
2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย.  เอกสาร

ประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล ระหวางวันท่ี   27-29 เมษายน 2554  
ณ โรงแรมรามา การเดนส (กรุงเทพมหานคร. ,2554), หนา 10 – 15. 

เซาะไปประมาณ 830 กิโลเมตรจากความยาวชายฝง ทั้งหมด 3,148 กิโลเมตร คิดเปน 26.37% ของความ
ยาวชายฝงทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝง 2 ทะเลอาวไทย ประสบปญหาการกัดเซาะอยางตอเนื่องมาเปน
เวลานาน ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย รวมเปนระยะทางยาวมากถึง 730 
กิโลเมตร คิดเปน 35.52% ของความยาวชายฝงทะเลอาวไทย หรือ 23.19% ของความยาวชายฝงทะเล
ทั้งหมด บางพื้นที่มี อัตราการกัดเซาะอยางรุนแรง เชน ชายฝงทะเลบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ 
มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 25 เมตรตอป พบชายฝงถูกกัดเซาะเปนระยะทางยาว 34.69 กิโลเมตร  
จากความยาวชายฝงทั้งหมด 50.21 กิโลเมตร และชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการ
กัดเซาะ 20- 25 เมตรตอป พบชายฝงถูกกัดเซาะเปนระยะทางยาว 5.71 กิโลเมตร จากความยาวชายฝง
ทั้งหมด 5.81 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่รอยตอใกลเคียงในจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร 

ปจจุบันชายฝงทะเลบางขุนเทียน ประสบกับปญหาการกัดเซาะอยางรุนแรง  ในอัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 4 เมตร/ป โดยในชวงระยะเวลา 28 ปที่ผานมา 3 ชายฝงบางขุนเทียนถูกน้ํากัดเซาะหายไปเปน
ระยะทางกวา 800-1,000 เมตร บริเวณที่เคยเปนที่ตั้งของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
จนปจจุบันกลายเปนผืนน้ําทะเล ซ่ึงสังเกตไดจากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ตั้งอยูในทะเล ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาบริเวณดังกลาว เคยเปนแผนดินมากอน และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงบางขุน
เทียน โดยกรุงเทพมหานคร พบวา การกัดเซาะในบริเวณดังกลาว มีความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
ที่กรุงเทพมหานคร จะสูญเสียพื้นที่ชายฝงมากกวา 50 เมตร ภายในระยะเวลา 10 ป และสวนพื้นที่ปาชาย
เลนดานติดทะเล รวมถึงพื้นที่บอกุงจะหมดไป ภายในระยะเวลา 30 ป เพราะความแปรปรวนของกระแส
คลื่นลม และผืนปาชายเลนที่ขาดความอุดมสมบูรณ โดยปจจุบันมีความหนาแนนประมาณ 50 เมตร ซ่ึงถือ
วาอยูในระดับต่ํา เพราะปาชายเลนที่สมบูรณจะตองมีความหนาแนนประมาณ 300 เมตร ประกอบกับ
ชายฝงบางขุนเทียน  มีคาทรุดตัวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน โดยเฉลี่ยปละ 0.2 
เซนติเมตร ทําใหแนวโนมของปญหาการกัดเซาะ ชายฝงบางขุนเทียนยังคงมีอยูตอไป 

ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัย จึงสนใจที่จะถอดบทเรียนปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนชายฝงทะเล
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนใน
ทองถ่ิน ทั้งยังผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานจิตใจ รวมถึงการปรับตัวของ
ชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง จนเกิดภาวะสูญเสียพื้นที่ริมฝงหรือชายหาดซ่ึงเปนที่ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย 
โรงเรียน วัด แหลงชุมชน ตลอดจนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศในพื้นที่ชายฝงทะเล หลาย
แหงทําใหตองอพยพโยกยายชุมชนและสถานที่สําคัญไปยังพื้นที่ใหม การอพยพโยกยายดังกลาว ทําใหวิถี
ชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เคยอยูอาศัยและตั้งถ่ิน
ฐานอยูในบริเวณ พื้นที่ที่ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงขององคกรตางๆ อันจะเปนขอมูลที่ เปนประโยชนใหแกชุมชน องคกรและ
หนวยงานที่เก่ียวของ ใชประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผน ในการบริหารจัดการปองกันและแกไข

                                                           
3 ธนวัฒน  จารพุงษสกุล, การกัดเซาะชายฝงในประเทศไทย : สาเหตุและการจัดการ. รายงานวิจัย
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problem in community area, it was found that all parties concerned like Bangkok 
Metropolis Administration, government and private agencies should collectively solve the 
problem through 3 methods, namely, bamboo revetments, concrete post set-up for 
reducing wind wave resistance and plantation of mangrove forest. 

Keywords: Coastal Erosion, Impact, Coastal Communities, Mangrove Forest 
 
บทนํา 

ชายฝงทะเลของไทยในปจจุบัน ปฏิเสธไมไดวากําลังถูกปญหาน้ําทะเลกัดเซาะคุกคาม ทั้งฝงอาว
ไทยและอันดามันแตระดับของความรุนแรงที่มากที่สุด กลับเปนพื้นที่อาวไทยตอนในหรืออาวไทยชวง
ตอนบนรูปตัว ก.ไก ในพื้นที่ชายฝงของกรุงเทพมหานครกับอีก 3 สมุทรคือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม ซ่ึงเปนบริเวณที่แมน้ําสําคัญ ๆ 4 สายหลักคือ แมน้ําบางปะกง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน 
แมน้ําแมกลองไหลลงมาตรงจุดนี้   ผลจากการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง1 พบวา ชายฝง
ทะเลดานอาวไทยที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง มีระยะทางรวมกันมากกวา 160 กิโลเมตร 
หรือประมาณรอยละ 7.78 ของแนวชายฝง โดยหลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักที่ 28 เขตบางขุนเทียน  
เดิมปกอยูบนแผนดินแบงเขตกับ จ.สมุทรปราการ แตปจจุบันกลับปกอยูกลางเวิ้งน้ํา ยอมเปนประจักษพยาน
ปญหาที่ดินถูกน้ําทะเลกัดเซาะในพื้นที่บริเวณนี้เปนอยางดี  ปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงที่บางขุนเทียนถือ
วาเปน 1 ใน 17 พื้นที่ประสบปญหาการกัดเซาะในบริเวณอาวไทยตอนบน ซ่ึงในแตละปชายฝงบางขุนเทียน
ถูกกัดเซาะลง 815 ไร คิดเปนมูลคาความเสียหายปละ 37 ลานบาท สาเหตุของสภาพการกัดเซาะชายฝงใน
บริเวณอาวไทยตอนบน สวนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการใชประโยชนจากชายฝงทะเลที่ไมยั่งยืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการลดลงของพื้นที่ปาชายเลนในอัตราที่รวดเร็ว จากการตัดไมเพื่อใชในอุตสาหกรรมและกิจการเผา
ถาน การลมตายของตนไมเนื่องมาจากมลพิษของน้ําเสีย และถูกซัดลมในเวลาที่มีคลื่นลมพายุรุนแรง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนที่ดินจากปาชายเลนไปเปนพื้นที่ทํานาเกลือและนากุง ซ่ึงทําใหสูญเสีย
ปราการสําคัญทางธรรมชาติ ที่ชวยรักษาแนวชายฝงไมใหถูกซัดเซาะโดยคลื่นลมซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงผลกะ
ทบมากที่สุด 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยธรรมชาติ การเพิ่ม ข้ึนของ
ระดับน้ําทะเล การทรุดตัวของแผนดิน ความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ํา กิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน
ของมนุษยที่ไมเหมาะสม รวมถึงการสูบน้ําบาดาลในปริมาณมาก ลวนเปนสาเหตุทําใหพื้นที่ชายฝงทะเลถูก
กัดเซาะ จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง2 กลาววาชายฝงทะเลของประเทศไทย ถูกกัด

                                                           
1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,  แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหา

การกัดเซาะชายฝง. (กรุงเทพมหานคร: หจก.  ประสุขชัยการพิมพ, 2558). หนา 1-1. 
2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย.  เอกสาร

ประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการกัดเซาะชายฝงทะเล ระหวางวันท่ี   27-29 เมษายน 2554  
ณ โรงแรมรามา การเดนส (กรุงเทพมหานคร. ,2554), หนา 10 – 15. 

เซาะไปประมาณ 830 กิโลเมตรจากความยาวชายฝง ทั้งหมด 3,148 กิโลเมตร คิดเปน 26.37% ของความ
ยาวชายฝงทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝง 2 ทะเลอาวไทย ประสบปญหาการกัดเซาะอยางตอเนื่องมาเปน
เวลานาน ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย รวมเปนระยะทางยาวมากถึง 730 
กิโลเมตร คิดเปน 35.52% ของความยาวชายฝงทะเลอาวไทย หรือ 23.19% ของความยาวชายฝงทะเล
ทั้งหมด บางพื้นที่มี อัตราการกัดเซาะอยางรุนแรง เชน ชายฝงทะเลบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ 
มีอัตราการกัดเซาะมากกวา 25 เมตรตอป พบชายฝงถูกกัดเซาะเปนระยะทางยาว 34.69 กิโลเมตร  
จากความยาวชายฝงทั้งหมด 50.21 กิโลเมตร และชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีอัตราการ
กัดเซาะ 20- 25 เมตรตอป พบชายฝงถูกกัดเซาะเปนระยะทางยาว 5.71 กิโลเมตร จากความยาวชายฝง
ทั้งหมด 5.81 กิโลเมตร รวมถึงพื้นที่รอยตอใกลเคียงในจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร 

ปจจุบันชายฝงทะเลบางขุนเทียน ประสบกับปญหาการกัดเซาะอยางรุนแรง  ในอัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 4 เมตร/ป โดยในชวงระยะเวลา 28 ปที่ผานมา 3 ชายฝงบางขุนเทียนถูกน้ํากัดเซาะหายไปเปน
ระยะทางกวา 800-1,000 เมตร บริเวณที่เคยเปนที่ตั้งของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
จนปจจุบันกลายเปนผืนน้ําทะเล ซ่ึงสังเกตไดจากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ตั้งอยูในทะเล ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาบริเวณดังกลาว เคยเปนแผนดินมากอน และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงบางขุน
เทียน โดยกรุงเทพมหานคร พบวา การกัดเซาะในบริเวณดังกลาว มีความรุนแรงอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
ที่กรุงเทพมหานคร จะสูญเสียพื้นที่ชายฝงมากกวา 50 เมตร ภายในระยะเวลา 10 ป และสวนพื้นที่ปาชาย
เลนดานติดทะเล รวมถึงพื้นที่บอกุงจะหมดไป ภายในระยะเวลา 30 ป เพราะความแปรปรวนของกระแส
คลื่นลม และผืนปาชายเลนที่ขาดความอุดมสมบูรณ โดยปจจุบันมีความหนาแนนประมาณ 50 เมตร ซ่ึงถือ
วาอยูในระดับต่ํา เพราะปาชายเลนที่สมบูรณจะตองมีความหนาแนนประมาณ 300 เมตร ประกอบกับ
ชายฝงบางขุนเทียน  มีคาทรุดตัวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน โดยเฉลี่ยปละ 0.2 
เซนติเมตร ทําใหแนวโนมของปญหาการกัดเซาะ ชายฝงบางขุนเทียนยังคงมีอยูตอไป 

ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัย จึงสนใจที่จะถอดบทเรียนปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ชุมชนชายฝงทะเล
ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนใน
ทองถ่ิน ทั้งยังผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานจิตใจ รวมถึงการปรับตัวของ
ชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง จนเกิดภาวะสูญเสียพื้นที่ริมฝงหรือชายหาดซ่ึงเปนที่ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย 
โรงเรียน วัด แหลงชุมชน ตลอดจนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศในพื้นที่ชายฝงทะเล หลาย
แหงทําใหตองอพยพโยกยายชุมชนและสถานที่สําคัญไปยังพื้นที่ใหม การอพยพโยกยายดังกลาว ทําใหวิถี
ชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เคยอยูอาศัยและตั้งถ่ิน
ฐานอยูในบริเวณ พื้นที่ที่ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงขององคกรตางๆ อันจะเปนขอมูลที่ เปนประโยชนใหแกชุมชน องคกรและ
หนวยงานที่เก่ียวของ ใชประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผน ในการบริหารจัดการปองกันและแกไข

                                                           
3 ธนวัฒน  จารพุงษสกุล, การกัดเซาะชายฝงในประเทศไทย : สาเหตุและการจัดการ. รายงานวิจัย

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), หนา 2. 
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ปญหาการกัดเซาะชายฝง  อันเปนการชวยลดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวมวเิคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มตีอชุมชนชายฝงทะเล  
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอปญหาการกัดเซาะชายฝง  
4. เพื่อศึกษาการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา การกัดเซาะชายฝงทะเลเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ขององคกรที่เก่ียวของ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การ ศึ กษ าค ร้ั งนี้ ได ทํ าก าร ศึ กษ าทั้ งจ าก เอกส าร  (Documentary research or study)  
และการศึกษาภาคสนาม (field study) ในเขตพื้นที่ที่ถูกน้ํากัดเซาะชายฝงในพื้นที่ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชน
ชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน
พื้นที่ในกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยแบบเจาะลึก โดยผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
ศึกษาสถานการณ การกัดเซาะชายฝ งในพื้ นที่  3 ชุมชน แขวงท าข ามเขตบางขุน เทียน 

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมวิเคราะห สาเหตุผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอ
ชุมชน การปรับตัวของชุมชนตอปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ เปนตน รวมถึงศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง และการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงขององคกรที่เก่ียวของ  

 2. ขอบเขตดานประชากร  
ประชากร คือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ํากัดเซาะ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล  

2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือก
ประชากรผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

    2.1 ผูสูงอายุในชุมชน ในฐานะรูเห็นขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางกายภาพของ
ชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รูเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการ
ปรับตัวของชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง โดยจะคัดเลือกผูอายุที่อาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 15 ปและมีอายุ 50 ปข้ึนไป  

     2.2 ปราชญชาวบาน ในฐานะเปนผู มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ กระแสน้ํา ทรัพยากรในพื้นที่และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง รวม 
10 คน 

     2.3 ผูนําชุมชนอยางเปนทางการทั้ง 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 
3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียนจํานวน 3 คน 

     2.4 ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทั้ง 3 ชุมชนที่มีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไปและตองอาศัยอยูใน
ชุมชนไมนอยกวา 15 ป จํานวน 20 คน 

3. ขอบเขตดานพ้ืนที่  
การคัดเลือกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง 3 ชุมชน คือ ชุมชนชาย ทะเล  

2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
4. ขอบเขตดานระยะเวลา  
ใชระยะเวลาในการทําวิจัยทั้งสิน้  12 เดือน  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

คณะผูวิจัยใชวธิีการศึกษาดังตอไปนี้  
1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง “ถอดบทเรียนปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผลตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร" ใชเคร่ืองมือ คือ และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 

       1.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
       สัมภาษณแบบมีโครงสรางเชิงลึก โดยการสัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคลและวิธีการเปดเวที

ชาวบาน (focus group) เพื่อขอทราบความคิดเห็นเก่ียวกับ “สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผล
ตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร" ใชองคประกอบสําคัญในการสัมภาษณ
เชิงลึก  5 ประเด็นหลัก คือ 

 1) สถานการณปญหาน้าํกัดเซาะชายฝงในปจจบุัน เปนเชนไร  
 2) สาเหตุและผลกระทบจากปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง เปนเชนไร 
 3) คนในชุมชนมีการปรับตัวตอปญหาน้าํกัดเซาะชายฝง อยางไร 
 4) การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง มีองคกรใดบางเขามาใหความ

ชวยเหลือ 
 5) มีการสงเสริมคุณภาพชีวติของชุมชน หรือไม / อยางไร 

      1.2 การสังเกต ลักษณะทางกายภาพของชายฝงทะเลในเขตบางขุนเทียน และบริเวณรอยตอ
ใกล เคียง ตลอดจนการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหสถานการณปญหาน้ํากัดเซาะชายฝงและสังเกต
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชายเลนในพื้นที่ศึกษา 

      1.3 การสนทนากลุมยอย (Focus group) ปญหาน้ํากัดเซาะชายฝงทั้ง 3 ชุมชน 
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ปญหาการกัดเซาะชายฝง  อันเปนการชวยลดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวมวเิคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มตีอชุมชนชายฝงทะเล  
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอปญหาการกัดเซาะชายฝง  
4. เพื่อศึกษาการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา การกัดเซาะชายฝงทะเลเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ขององคกรที่เก่ียวของ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การ ศึ กษ าค ร้ั งนี้ ได ทํ าก าร ศึ กษ าทั้ งจ าก เอกส าร  (Documentary research or study)  
และการศึกษาภาคสนาม (field study) ในเขตพื้นที่ที่ถูกน้ํากัดเซาะชายฝงในพื้นที่ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชน
ชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน
พื้นที่ในกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยแบบเจาะลึก โดยผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
ศึกษาสถานการณ การกัดเซาะชายฝ งในพื้ นที่  3 ชุมชน แขวงท าข ามเขตบางขุน เทียน 

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมวิเคราะห สาเหตุผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอ
ชุมชน การปรับตัวของชุมชนตอปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพ เปนตน รวมถึงศึกษาการปรับตัวของชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง และการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงขององคกรที่เก่ียวของ  

 2. ขอบเขตดานประชากร  
ประชากร คือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ํากัดเซาะ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล  

2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือก
ประชากรผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

    2.1 ผูสูงอายุในชุมชน ในฐานะรูเห็นขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางกายภาพของ
ชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รูเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการ
ปรับตัวของชุมชนตอการกัดเซาะชายฝง โดยจะคัดเลือกผูอายุที่อาศัยอยูในชุมชนมาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 15 ปและมีอายุ 50 ปข้ึนไป  

     2.2 ปราชญชาวบาน ในฐานะเปนผู มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ กระแสน้ํา ทรัพยากรในพื้นที่และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง รวม 
10 คน 

     2.3 ผูนําชุมชนอยางเปนทางการทั้ง 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 
3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียนจํานวน 3 คน 

     2.4 ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทั้ง 3 ชุมชนที่มีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไปและตองอาศัยอยูใน
ชุมชนไมนอยกวา 15 ป จํานวน 20 คน 

3. ขอบเขตดานพ้ืนที่  
การคัดเลือกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง 3 ชุมชน คือ ชุมชนชาย ทะเล  

2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชนศรีกุมาร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
4. ขอบเขตดานระยะเวลา  
ใชระยะเวลาในการทําวิจัยทั้งสิน้  12 เดือน  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

คณะผูวิจัยใชวธิีการศึกษาดังตอไปนี้  
1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง “ถอดบทเรียนปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผลตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร" ใชเคร่ืองมือ คือ และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 

       1.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
       สัมภาษณแบบมีโครงสรางเชิงลึก โดยการสัมภาษณเจาะลึกเปนรายบุคคลและวิธีการเปดเวที

ชาวบาน (focus group) เพื่อขอทราบความคิดเห็นเก่ียวกับ “สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีผล
ตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร" ใชองคประกอบสําคัญในการสัมภาษณ
เชิงลึก  5 ประเด็นหลัก คือ 

 1) สถานการณปญหาน้าํกัดเซาะชายฝงในปจจบุัน เปนเชนไร  
 2) สาเหตุและผลกระทบจากปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง เปนเชนไร 
 3) คนในชุมชนมีการปรับตัวตอปญหาน้าํกัดเซาะชายฝง อยางไร 
 4) การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง มีองคกรใดบางเขามาใหความ

ชวยเหลือ 
 5) มีการสงเสริมคุณภาพชีวติของชุมชน หรือไม / อยางไร 

      1.2 การสังเกต ลักษณะทางกายภาพของชายฝงทะเลในเขตบางขุนเทียน และบริเวณรอยตอ
ใกล เคียง ตลอดจนการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหสถานการณปญหาน้ํากัดเซาะชายฝงและสังเกต
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาชายเลนในพื้นที่ศึกษา 

      1.3 การสนทนากลุมยอย (Focus group) ปญหาน้ํากัดเซาะชายฝงทั้ง 3 ชุมชน 
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2. การรวบรวมขอมูล  (Data of Collection) 
ในศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ : 
       2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ลงภาคสนามในพื้นที่เพื่อศึกษา “สถานการณปญหา

การกัดเซาะชายฝงที่มีผลตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร"  โดย
การศึกษา สํารวจ รวบรวมวิเคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล ในพื้นที่ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชน
ศรีกุมาร โดยขอมูลจะไดมาจากการสัมภาษณกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน พระสงฆและกรรมการหมูบาน 
นักเรียน/นักศึกษา  

       2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ศึกษาขอมูลที่ไดมาจากตํารา เอกสาร บทความ 
บทความออนไลน รายงานการวิจัยที่เก่ียวของ บทความวิชาการ ทฤษฎี หลักการ รายงานการประชุม  
จากหนวยงานหรือองคการที่เก่ียวของทั้งในและนอกพื้นที่เก่ียวกับปาชายเลน เพื่อการวิจัยและสราง
เคร่ืองมือวิจัย ใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 

3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นหรือเนื้อหา โดยการจําแนกถอยคําหรือ

ขอความที่กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น แลวนํามาตีความสังเคราะหและวิเคราะหดวยหลักและเหตุผล 
สรางขอสรุปแบบอุปนัย อภิปรายถึงขอเท็จจริงที่คนพบตามสภาพการและประเด็นสําคัญ เพื่อตอบคําถาม
การศึกษาตามประเด็นสําคัญ  
 
สรุปผลการวิจัย “ถอดบทเรียน” 

1. ลักษณะทางกายภาพ พ้ืนที่เขตบางขุนเทียน  
พบวา เขตบางขุนเทียนเปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  สภาพพื้นที่ทางดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบางขุนเทียน เปนแหลงที่อยูอาศัย การคาและแหลงอุตสาหกรรม พื้นที่สวนใหญ
เปนเขตเกษตรกรรมและมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอาว
ไทย (เปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีปาชายเลนหลงเหลืออยู สภาพพื้นที่จึงเปนก่ึงชานเมือง
และชนบท พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ประมาณ 120.687 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครอง
ออกเปน 2 แขวง คือ แขวงทาขาม , แขวงแสมดํา  

2. สถานการณและปญหานํ้ากัดเซาะชายฝง 
พบวา ปจจุบันชายฝงทะเลของแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน มีระยะทางประมาณ 4.7กิโลเมตร 

โดยมีลักษณะเปนหาดโคลน ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับที่คอนขางรุนแรง สงผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางกวางขวาง รวมทั้งเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลและชายหาด
จํานวนไมนอย ปญหาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจคือ ชุมชนเกิดการสูญเสียที่ดินที่
มีศักยภาพในการใชประโยชนการลด , ทําใหมูลคาของที่ดินลดลง , สูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ , 
สูญเสียคาใชจายในการซอม แซมปองกันบานเรือนและสิ่งกอสรางริมชายฝงมีมากข้ึน ดานสังคม พบวา 

สงผลกระทบตอประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานริมชายฝงทะเลเปนจํานวนมากกวา 12 ลานคน4 เนื่องมาจากการ
สูญเสียพื้นที่ดินอันเปนที่ตั้งถ่ินฐานบานเรือนและที่ทํากิน , สงผลตอวิถีชีวิตชีวิตชุมชนดั่งเดิมสวนใหญ
ประกอบอาชีพการทํานาเกลือและประมงพื้นบาน เชน การจับสัตวน้ํา หอย กุง ปู ปลาลดลง , เกิดการถอย
รนยายถ่ินฐานบานเรือนสูฝงเร่ือยๆ บางรายถอยรนและยายบานเรือนมาแลว 2 - 3 คร้ัง5  ดานสิ่งแวดลอม 
พบวา การกัดเซาะชายฝง ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ใน 4 ลักษณะ คือ การสูญเสียทรัพยากรดิน , ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปา
ชายเลน , การลดลงของสัตวน้ํา  และดานจิตใจ ทําใหคนในชุมชนเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล  
ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน ตองสูญเสียที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย เกิดความหวาดกลัวตอภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง สิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตไปจากเดิม สงผลใหเกิด
ความเครียดในความไมมั่นคงในการดําเนินชีวิตในอนาคต  

3. สาเหตุปญหานํ้ากัดเซาะชุมชนชายฝง 
พบวา ทั้ง 3 ชุมชน เกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 1) เปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ คือ เกิด

จากกระแสลม , ลมมรสุม , คลื่นลม , น้ําข้ีน-น้ําลง สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอกระแสนํ้าเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝง 2) เกิดจากกระทําของมนุษย คือ การตัดไมปาชายเลน เชน ไมโกงกาง , แสมดํา 
เพื่อทําอาชีพเผาถาน แมจะเปนอาชีพที่ชาวบานไดทํากันมาตั้งแตในอดีต แตความตองการถานและการผลิต
ที่เนนจํานวนที่มากข้ึน ทําใหไมที่ตัดไปทําถานกับไม กับไมที่ปลูกชดเชยไมสมดุลกัน แมจะมีการปลูกชดเชย
แตก็ไมสามารถตานทานกระแสนํ้าที่พัดเขามาอยางรุนแรงและอยางตอเนื่องได , การถางปาเปนบริเวณกวาง
เพื่อทําบอกุงเลี้ยง , เลี้ยงหอยแครง ถือวาเปนการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงอยางไมเหมาะสมหรือผิดประเภท 
สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ทําใหพื้นที่ชุมขนชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง ไมต่ํากวา 
10 เมตร/ป ทําใหประชาชนตองถอยรนพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินเร่ือยมา 

4. การปรับตัวของชุมชนตอปญหากัดเซาะชายฝง 
พบวา คนในชุมชนมีการปรับตัวที่ชัดเจน 2 ประการไดแก 1) ปรับตัวการประกอบอาชีพ  

จากปญหาการลดลงของสัตวน้ําในธรรมชาติ สงผลใหรายไดจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบานลดลง 
ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางสวน เร่ิมปรับตัวในการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่เคยทํามาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
คือ อาชีพประมงพื้นบาน เปลี่ยนไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การขุดบอเลี้ยงกุงขาวหรือ
กุงแชบวย ฟารมเลี้ยงหอยแครง ทําธุรกิจรานอาหารและทําธุรกิจการทองเที่ยว  เนื่องจากใหผลตอบแทนสูง
กวา และสวนหนึ่งก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจาง  2) การปรับตัวในการปองกันการสูญเสียที่ดินริมชายฝง 
และความเสียตอทรัพยสินที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหชุมชนมีการปรับตัวโดยเนนที่การ
ดําเนินการปองกันและรักษาพื้นที่ริมชายฝงดวย เพื่อปองกันการน้ํากัดเซาะชายฝง 

 
                                                           

4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551, ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพลอยมีเดีย จํากัด), หนา 11-15.    

5 ทองอยู  จันทรทอง, ประธานชุมชนหลวงพอเตา, สัมภาษณ 9 มิถุนายน 2561. 
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2. การรวบรวมขอมูล  (Data of Collection) 
ในศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ : 
       2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ลงภาคสนามในพื้นที่เพื่อศึกษา “สถานการณปญหา

การกัดเซาะชายฝงที่มีผลตอชุมชนชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร"  โดย
การศึกษา สํารวจ รวบรวมวิเคราะหสถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ชายฝงทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเล ในพื้นที่ 3 ชุมชน ไดแก 1. ชุมชนชายทะเล 2. ชุมชนหลวงพอเตา 3. ชุมชน
ศรีกุมาร โดยขอมูลจะไดมาจากการสัมภาษณกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน พระสงฆและกรรมการหมูบาน 
นักเรียน/นักศึกษา  

       2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ศึกษาขอมูลที่ไดมาจากตํารา เอกสาร บทความ 
บทความออนไลน รายงานการวิจัยที่เก่ียวของ บทความวิชาการ ทฤษฎี หลักการ รายงานการประชุม  
จากหนวยงานหรือองคการที่เก่ียวของทั้งในและนอกพื้นที่เก่ียวกับปาชายเลน เพื่อการวิจัยและสราง
เคร่ืองมือวิจัย ใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 

3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นหรือเนื้อหา โดยการจําแนกถอยคําหรือ

ขอความที่กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น แลวนํามาตีความสังเคราะหและวิเคราะหดวยหลักและเหตุผล 
สรางขอสรุปแบบอุปนัย อภิปรายถึงขอเท็จจริงที่คนพบตามสภาพการและประเด็นสําคัญ เพื่อตอบคําถาม
การศึกษาตามประเด็นสําคัญ  
 
สรุปผลการวิจัย “ถอดบทเรียน” 

1. ลักษณะทางกายภาพ พ้ืนที่เขตบางขุนเทียน  
พบวา เขตบางขุนเทียนเปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  สภาพพื้นที่ทางดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของเขตบางขุนเทียน เปนแหลงที่อยูอาศัย การคาและแหลงอุตสาหกรรม พื้นที่สวนใหญ
เปนเขตเกษตรกรรมและมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอาว
ไทย (เปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีปาชายเลนหลงเหลืออยู สภาพพื้นที่จึงเปนก่ึงชานเมือง
และชนบท พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม มีพื้นที่ประมาณ 120.687 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครอง
ออกเปน 2 แขวง คือ แขวงทาขาม , แขวงแสมดํา  

2. สถานการณและปญหานํ้ากัดเซาะชายฝง 
พบวา ปจจุบันชายฝงทะเลของแขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน มีระยะทางประมาณ 4.7กิโลเมตร 

โดยมีลักษณะเปนหาดโคลน ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับที่คอนขางรุนแรง สงผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางกวางขวาง รวมทั้งเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลและชายหาด
จํานวนไมนอย ปญหาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจคือ ชุมชนเกิดการสูญเสียที่ดินที่
มีศักยภาพในการใชประโยชนการลด , ทําใหมูลคาของที่ดินลดลง , สูญเสียรายไดจากการประกอบอาชีพ , 
สูญเสียคาใชจายในการซอม แซมปองกันบานเรือนและสิ่งกอสรางริมชายฝงมีมากข้ึน ดานสังคม พบวา 

สงผลกระทบตอประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานริมชายฝงทะเลเปนจํานวนมากกวา 12 ลานคน4 เนื่องมาจากการ
สูญเสียพื้นที่ดินอันเปนที่ตั้งถ่ินฐานบานเรือนและที่ทํากิน , สงผลตอวิถีชีวิตชีวิตชุมชนดั่งเดิมสวนใหญ
ประกอบอาชีพการทํานาเกลือและประมงพื้นบาน เชน การจับสัตวน้ํา หอย กุง ปู ปลาลดลง , เกิดการถอย
รนยายถ่ินฐานบานเรือนสูฝงเร่ือยๆ บางรายถอยรนและยายบานเรือนมาแลว 2 - 3 คร้ัง5  ดานสิ่งแวดลอม 
พบวา การกัดเซาะชายฝง ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ใน 4 ลักษณะ คือ การสูญเสียทรัพยากรดิน , ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปา
ชายเลน , การลดลงของสัตวน้ํา  และดานจิตใจ ทําใหคนในชุมชนเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล  
ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน ตองสูญเสียที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย เกิดความหวาดกลัวตอภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง สิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตไปจากเดิม สงผลใหเกิด
ความเครียดในความไมมั่นคงในการดําเนินชีวิตในอนาคต  

3. สาเหตุปญหานํ้ากัดเซาะชุมชนชายฝง 
พบวา ทั้ง 3 ชุมชน เกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 1) เปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ คือ เกิด

จากกระแสลม , ลมมรสุม , คลื่นลม , น้ําข้ีน-น้ําลง สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอกระแสนํ้าเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝง 2) เกิดจากกระทําของมนุษย คือ การตัดไมปาชายเลน เชน ไมโกงกาง , แสมดํา 
เพื่อทําอาชีพเผาถาน แมจะเปนอาชีพที่ชาวบานไดทํากันมาตั้งแตในอดีต แตความตองการถานและการผลิต
ที่เนนจํานวนที่มากข้ึน ทําใหไมที่ตัดไปทําถานกับไม กับไมที่ปลูกชดเชยไมสมดุลกัน แมจะมีการปลูกชดเชย
แตก็ไมสามารถตานทานกระแสนํ้าที่พัดเขามาอยางรุนแรงและอยางตอเนื่องได , การถางปาเปนบริเวณกวาง
เพื่อทําบอกุงเลี้ยง , เลี้ยงหอยแครง ถือวาเปนการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงอยางไมเหมาะสมหรือผิดประเภท 
สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ทําใหพื้นที่ชุมขนชายฝงทะเลบางขุนเทียน เกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง ไมต่ํากวา 
10 เมตร/ป ทําใหประชาชนตองถอยรนพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินเร่ือยมา 

4. การปรับตัวของชุมชนตอปญหากัดเซาะชายฝง 
พบวา คนในชุมชนมีการปรับตัวที่ชัดเจน 2 ประการไดแก 1) ปรับตัวการประกอบอาชีพ  

จากปญหาการลดลงของสัตวน้ําในธรรมชาติ สงผลใหรายไดจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบานลดลง 
ชาวบานในชุมชนชายทะเลบางสวน เร่ิมปรับตัวในการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่เคยทํามาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
คือ อาชีพประมงพื้นบาน เปลี่ยนไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เชน การขุดบอเลี้ยงกุงขาวหรือ
กุงแชบวย ฟารมเลี้ยงหอยแครง ทําธุรกิจรานอาหารและทําธุรกิจการทองเที่ยว  เนื่องจากใหผลตอบแทนสูง
กวา และสวนหนึ่งก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจาง  2) การปรับตัวในการปองกันการสูญเสียที่ดินริมชายฝง 
และความเสียตอทรัพยสินที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหชุมชนมีการปรับตัวโดยเนนที่การ
ดําเนินการปองกันและรักษาพื้นที่ริมชายฝงดวย เพื่อปองกันการน้ํากัดเซาะชายฝง 

 
                                                           

4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551, ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพลอยมีเดีย จํากัด), หนา 11-15.    

5 ทองอยู  จันทรทอง, ประธานชุมชนหลวงพอเตา, สัมภาษณ 9 มิถุนายน 2561. 
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5. การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
พบวา ชุมชนไดมีการจัดการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝง เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลม

และกระแสน้ําที่กระทบชายฝง อันจะมีผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายตะกอนดินออกจากฝง ซ่ึงเปนสาเหตุของ
การสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝง  ดังนั้นแกปญหาการกัดเซาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนใชวิธีผสมผสาน คือ  
1) ใชไมไผปกปองกันการกัดเซาะชายฝง 2) การปกเสาคอนกรีต 3) การปลูกปาชายเลน 4) การทิ้งถุงทราย 
ซ่ึงทั้ง 4 แนวทางมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหการสนับสนุนเปนอยางดี ทําใหลดความรุนแรงของคลื่น
ลมไดระดับหนึ่ง ผลการดําเนินการปองกันและแกไข กอใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชน , ชุมชนเกิดสามัคคีมี
ความผูกพันของชาวบานกับการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง สวนการดูแลรักษาแนวไมไผนั้น ชุมชนรวมกัน
รับผิดชอบในการดูแลรักษาซอมแซมไมไผ เกิดเปนศูนยเรียนบาชายเลน เขตบางขุนเทียน 

ศูนยเรียนรูบาชายเลน เขตบางขุนเทียน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) จึงไดกําหนดจัดโครงการอนุรักษและปลูก

ปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครข้ึนภายใตภารกิจ : “ปลูกปาในใจคนตามศาสตร
พระราชา” ในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนทะเลกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดําริดานการอนุรักษ
และพัฒนาปาชายเลน  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการนี้ กทม.จะรวมมือกับ
ภาคเอกชน (Corporate Social responsibility) รวมปลูกปาโดย กําหนดดําเนินการ 3,000 ไร โดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ระยะในเวลา 3 ป 
ใหเอกชนดําเนินการรอยละ 30 สวนที่เหลืออีก รอยละ 70 จะเปนสวนของประชาชนที่ตองการเขารวม ในป
แรกจะปลูก 1,000 ไรจากชายปาเดิม (จะเร่ิมในเดือน ก.พ. 2560) ปที่ 2 จะปลูกในระยะถัดไปอีก 1,000 ไร 
และปที่ 3 จะเปนระยะใกลทะเลที่สุดอีก 1.000 ไร เม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ จะไดปาโกงกางที่มีสัญลักษณ
เลข 9 ที่ปลูกดวยตน "โปรงทอง" อยูกลางแปลง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

การอภิปรายผล 
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ํากัดเซาะหายไปเปนระยะทางกวา 800-1,000 เมตร บริเวณที่เคย

เปนที่ตั้งของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ําทะเลกัดเซาะจนปจจุบันกลายเปนผืนน้ําทะเล ซ่ึงสังเกตได
จากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ตั้งอยูในทะเล สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยาง
กวางขวาง รวมทั้งเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลและชายหาดจํานวนไมนอย ลอดคลองกับขอคนพบของ 
พิพัฒน  ลีลาดี6 พบวา การกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศภายในชุมชน 3 ลักษณะคือ 1) การ
สูญเสียที่ดินริมชายฝงที่ใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการกอสรางบานเรือน 2) การลดลงของปา

                                                           
6 พิพัฒน  ลีลาดี. การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล : 

กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการประกอบการบัณฑิต. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), หนา 78. 

ชายเลน 3) การลดลงของสัตวน้ําตามธรรมชาติ และแนวคิดของๆ Sano et.al7  กลาววา ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกป จะไดพัดพามวลทรายออกไป จากฝงจํานวน
มากในชวงเวลาดังกลาว ในขณะที่มวลทรายที่เคลื่อนตัวกลับเขามาสะสมในชวงที่คลื่นลมสงบมีจํานวนนอย 

สาเหตุของปญหาน้ํากัดเซาะชุมชนชายฝง พบวา ทั้ง 3 ชุมชน เกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 
1) เปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ คือ เกิดจากกระแสลม , ลมมรสุม , คลื่นลม , น้ําข้ีน-น้ําลง 2) เกิดจาก
กระทําของมนุษย คือ การตัดไมปาชายเลน เชน ไมโกงกาง , แสมดํา เพื่อทําอาชีพเผาถาน สอดคลองกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 8  ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงวามีวัตถุประสงค เพื่อจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลดวยวิธีการบูรณาการ คือ ศึกษาใหเขาใจถึงผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทางเลือก ตางๆ ที่จะพิจารณานํามาใชในการจัดการพื้นที่ชายฝง 
รวมถึงลดระดับความเสี่ยงจากผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝง และเสริมสรางความตระหนักและ
ความเขาใจแกผูครอบครองที่ดินบริเวณชายฝงและชุมชนที่อาศัยอยูใกลพื้นที่ชายฝง ในการจัดการปญหา
และความเสี่ยงจากการกัดเซาะชายฝง โดยแนวทางและมาตรการนั้นจะเนนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานขอมูลพื้นที่ชายฝง เพื่อใชในกระบวนการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงาน เนนการมีสวน รวมในการ
จัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ระหวางหนวยงาน สถาบัน และกลุมผูเก่ียวของกับปญหา
การกัดเซาะชายฝง และมีการจัดทําแผนแมบทและ/หรือแผน ยุทธศาสตรการจัดการปญหากัดเซาะชายฝง
เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รวมถึงการปองกัน แกไขและฟนฟูสภาพพื้นที่ชายฝง  

การปรับตัวของชุมชนตอปญหากัดเซาะชายฝง พบวา คนในชุมชนมีการปรับตัวที่ชดัเจน 2 ประการ
ไดแก 1) ปรับตัวการประกอบอาชีพ จากปญหาการลดลงของสัตวน้ําในธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแทน เชน การขุดบอเลี้ยงกุงขาวหรือกุงแชบวย ฟารมเลี้ยงหอยแครง ทําธุรกิจ
รานอาหารและทําธุรกิจการทองเที่ยว  และสวนหนึ่งก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจาง  2) การปรับตัวในการ
ปองกันการสูญเสียที่ดินริมชายฝง และความเสียตอทรัพยสินที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหชุมชน
มีการปรับตัวโดยเนนที่การดําเนินการปองกันและรักษาพื้นที่ริมชายฝงดวย เพื่อปองกันการน้ํากัดเซาะชายฝง 
ขอคนพบนี้สอดคลองกับ Primavera. J. H.,9 ซ่ึงกลาววา การปรับตัวดานที่อยูอาศัย ในปจจุบันไดถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและ วัสดุโดยมีลักษณะเปนแบบยกพื้นและเสาบานที่ทําจากปูนหรือคอนกรีตยกสูงข้ึน
จากระดับน้ําทะเล เชนเดียวกับชุมชนอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการ
ปลูกสรางที่ อยอูาศัยที่ทําจากอิฐหรือคอนกรีต เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทนมากกวา และพยายามที่จะลด

                                                           
7 M. Sano, J.A. Jimenez, R. Medina, A. Stanica, A. Sanchez-Arcilla, and I. Trumbic, The role 

of coastal setbacks in the context of coastal erosion and climate change, Ocean & Coastal 
Management, 2011, 54(12): 943-950. 

8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพลอยมีเดีย จํากัด, 2551), หนา 26 – 28. 

9 J.H. Primavera, Overcoming the impacts of aquaculture on coastal zone,  Ocean &  
Coastal Management, 49, 2006), (9-10):531-545. 
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5. การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
พบวา ชุมชนไดมีการจัดการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝง เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลม

และกระแสน้ําที่กระทบชายฝง อันจะมีผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายตะกอนดินออกจากฝง ซ่ึงเปนสาเหตุของ
การสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝง  ดังนั้นแกปญหาการกัดเซาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนใชวิธีผสมผสาน คือ  
1) ใชไมไผปกปองกันการกัดเซาะชายฝง 2) การปกเสาคอนกรีต 3) การปลูกปาชายเลน 4) การทิ้งถุงทราย 
ซ่ึงทั้ง 4 แนวทางมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหการสนับสนุนเปนอยางดี ทําใหลดความรุนแรงของคลื่น
ลมไดระดับหนึ่ง ผลการดําเนินการปองกันและแกไข กอใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชน , ชุมชนเกิดสามัคคีมี
ความผูกพันของชาวบานกับการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง สวนการดูแลรักษาแนวไมไผนั้น ชุมชนรวมกัน
รับผิดชอบในการดูแลรักษาซอมแซมไมไผ เกิดเปนศูนยเรียนบาชายเลน เขตบางขุนเทียน 

ศูนยเรียนรูบาชายเลน เขตบางขุนเทียน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) จึงไดกําหนดจัดโครงการอนุรักษและปลูก

ปาชายเลนชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครข้ึนภายใตภารกิจ : “ปลูกปาในใจคนตามศาสตร
พระราชา” ในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนทะเลกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดําริดานการอนุรักษ
และพัฒนาปาชายเลน  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการนี้ กทม.จะรวมมือกับ
ภาคเอกชน (Corporate Social responsibility) รวมปลูกปาโดย กําหนดดําเนินการ 3,000 ไร โดยเนนให
ประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน โดยแบงการดําเนินการเปน 3 ระยะในเวลา 3 ป 
ใหเอกชนดําเนินการรอยละ 30 สวนที่เหลืออีก รอยละ 70 จะเปนสวนของประชาชนที่ตองการเขารวม ในป
แรกจะปลูก 1,000 ไรจากชายปาเดิม (จะเร่ิมในเดือน ก.พ. 2560) ปที่ 2 จะปลูกในระยะถัดไปอีก 1,000 ไร 
และปที่ 3 จะเปนระยะใกลทะเลที่สุดอีก 1.000 ไร เม่ือโครงการเสร็จสมบูรณ จะไดปาโกงกางที่มีสัญลักษณ
เลข 9 ที่ปลูกดวยตน "โปรงทอง" อยูกลางแปลง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

การอภิปรายผล 
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ํากัดเซาะหายไปเปนระยะทางกวา 800-1,000 เมตร บริเวณที่เคย

เปนที่ตั้งของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ําทะเลกัดเซาะจนปจจุบันกลายเปนผืนน้ําทะเล ซ่ึงสังเกตได
จากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ตั้งอยูในทะเล สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยาง
กวางขวาง รวมทั้งเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝงทะเลและชายหาดจํานวนไมนอย ลอดคลองกับขอคนพบของ 
พิพัฒน  ลีลาดี6 พบวา การกัดเซาะชายฝงไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศภายในชุมชน 3 ลักษณะคือ 1) การ
สูญเสียที่ดินริมชายฝงที่ใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการกอสรางบานเรือน 2) การลดลงของปา

                                                           
6 พิพัฒน  ลีลาดี. การศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีมีตอชุมชนชายฝงทะเล : 

กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการประกอบการบัณฑิต. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), หนา 78. 

ชายเลน 3) การลดลงของสัตวน้ําตามธรรมชาติ และแนวคิดของๆ Sano et.al7  กลาววา ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกป จะไดพัดพามวลทรายออกไป จากฝงจํานวน
มากในชวงเวลาดังกลาว ในขณะที่มวลทรายที่เคลื่อนตัวกลับเขามาสะสมในชวงที่คลื่นลมสงบมีจํานวนนอย 

สาเหตุของปญหาน้ํากัดเซาะชุมชนชายฝง พบวา ทั้ง 3 ชุมชน เกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 
1) เปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ คือ เกิดจากกระแสลม , ลมมรสุม , คลื่นลม , น้ําข้ีน-น้ําลง 2) เกิดจาก
กระทําของมนุษย คือ การตัดไมปาชายเลน เชน ไมโกงกาง , แสมดํา เพื่อทําอาชีพเผาถาน สอดคลองกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 8  ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงวามีวัตถุประสงค เพื่อจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลดวยวิธีการบูรณาการ คือ ศึกษาใหเขาใจถึงผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทางเลือก ตางๆ ที่จะพิจารณานํามาใชในการจัดการพื้นที่ชายฝง 
รวมถึงลดระดับความเสี่ยงจากผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝง และเสริมสรางความตระหนักและ
ความเขาใจแกผูครอบครองที่ดินบริเวณชายฝงและชุมชนที่อาศัยอยูใกลพื้นที่ชายฝง ในการจัดการปญหา
และความเสี่ยงจากการกัดเซาะชายฝง โดยแนวทางและมาตรการนั้นจะเนนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ฐานขอมูลพื้นที่ชายฝง เพื่อใชในกระบวนการตัดสินใจวางแผนและดําเนินงาน เนนการมีสวน รวมในการ
จัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ระหวางหนวยงาน สถาบัน และกลุมผูเก่ียวของกับปญหา
การกัดเซาะชายฝง และมีการจัดทําแผนแมบทและ/หรือแผน ยุทธศาสตรการจัดการปญหากัดเซาะชายฝง
เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รวมถึงการปองกัน แกไขและฟนฟูสภาพพื้นที่ชายฝง  

การปรับตัวของชุมชนตอปญหากัดเซาะชายฝง พบวา คนในชุมชนมีการปรับตัวที่ชดัเจน 2 ประการ
ไดแก 1) ปรับตัวการประกอบอาชีพ จากปญหาการลดลงของสัตวน้ําในธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแทน เชน การขุดบอเลี้ยงกุงขาวหรือกุงแชบวย ฟารมเลี้ยงหอยแครง ทําธุรกิจ
รานอาหารและทําธุรกิจการทองเที่ยว  และสวนหนึ่งก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจาง  2) การปรับตัวในการ
ปองกันการสูญเสียที่ดินริมชายฝง และความเสียตอทรัพยสินที่เกิดจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหชุมชน
มีการปรับตัวโดยเนนที่การดําเนินการปองกันและรักษาพื้นที่ริมชายฝงดวย เพื่อปองกันการน้ํากัดเซาะชายฝง 
ขอคนพบนี้สอดคลองกับ Primavera. J. H.,9 ซ่ึงกลาววา การปรับตัวดานที่อยูอาศัย ในปจจุบันไดถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและ วัสดุโดยมีลักษณะเปนแบบยกพื้นและเสาบานที่ทําจากปูนหรือคอนกรีตยกสูงข้ึน
จากระดับน้ําทะเล เชนเดียวกับชุมชนอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุในการ
ปลูกสรางที่ อยอูาศัยที่ทําจากอิฐหรือคอนกรีต เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทนมากกวา และพยายามที่จะลด

                                                           
7 M. Sano, J.A. Jimenez, R. Medina, A. Stanica, A. Sanchez-Arcilla, and I. Trumbic, The role 

of coastal setbacks in the context of coastal erosion and climate change, Ocean & Coastal 
Management, 2011, 54(12): 943-950. 

8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพลอยมีเดีย จํากัด, 2551), หนา 26 – 28. 

9 J.H. Primavera, Overcoming the impacts of aquaculture on coastal zone,  Ocean &  
Coastal Management, 49, 2006), (9-10):531-545. 
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ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝง โดยเนนการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไขปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง  

การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง พบวา ชุมชนไดมีการจัดการปองกันและแกไขการ
กัดเซาะชายฝง เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ําที่กระทบชายฝง อันจะมีผลทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายตะกอนดินออกจากฝง ซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝง  ดังนั้นแกปญหาการกัด
เซาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนใชวิธีผสมผสาน คือ 1) ใชไมไผปกปองกันการกัดเซาะชายฝง 2) การปกเสา
คอนกรีต 3) การปลูกปาชายเลน 4) การทิ้งถุงทราย สอดคลองกับขอคนพบของนพพล อรุณรัตน10 รวมถึง
การกอสรางสิ่งปองกันริมชายฝงทั้งแบบกอนหิน อิฐบล็อก เสาหิน เสาคอนกรีต การปกไมไผรวกเปนแนว
กําแพงเพื่อชะลอและลดความรุนแรงของคลื่นลม เชน เดียวกับชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราดและชุมชน
บานสีลัง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใชวิธีการปกไมไผรวกเปนแนวกําแพงขนานไปกับชายฝงเพื่อชะลอและลด
ความรุนแรงของคลื่นลม แลวทําการปลูกไมโกงกางไวหลังแนวไมไผ เปนการฟนฟูสภาพปาชายเลนใหเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อใชประโยชนเปนแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงได สอดคลองกับขอคนพบของเอนก โสภณและ
สมภพ11 พบวา ชาวบานในชุมชนมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหาการกัดเซาะและฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเล 
ทั้งในดานกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการบุคลากรที่เก่ียวของสิ่งอํานวยความสะดวกและผลการดําเนินงาน 
โดยรวมอยในระดับมากและมีความตองการเห็นความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลจากการถอดบทเรียน ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการของชุมชนในทองถ่ิน  ในฐานะ 
ผูประสบปญหาและไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงขอจํากัดของทองถ่ิน  
ในการทําหนาที่ในการคุมครองดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน มีดังนี้ 

1. ควรใหชาวบานจะมีการรวมกันกําหนดปญหา วางแผนการดําเนินงานและลงมือปฏิบัติดวยกัน
แลวก็ตาม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชาวบานในการแกไขปญหา แตผลการดําเนินงานดังกลาว 
ยังไมไดนํามาปรับใชกับการดําเนินโครงการใหกับประชาชนของภาครัฐ ซ่ึงชาวบานมีสวนรวมเนื่องจาก
นโยบายการดําเนินงานของภาครัฐเทานั้น จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการทํางานที่ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดปญหา วางแผน และตัดสินใจในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน   
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2.  ควรมีการสรางความเขาใจและใหความรูเก่ียวกับการปองกันทรัพยากรชายฝงทะเล ซ่ึงรวมถึง
ปญหาที่เกิดข้ึนกับชายฝงทะเลแกประชาชนทั่วไป เพื่อใหตระหนักถึงความ สําคัญและรวมผลักดันสงเสริม
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใหคงอยูตอไป    

3. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยใชวิธีวิทยาการของการศึกษาเชิง
ปริมาณเพื่อใหไดขอมูลทางสถิติ    

4. ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีปองกันการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่ใหเหมาะสมและสามารถ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางแทจริงที่เปนรูปประธรรม 

5. ควรมีการบูรณาการความรวมมือจากองคกรภายนอกชุมชน ในเร่ืองของการมีสวนรวมในการ
เสนอปญหาและความตองการของชุมชน ความรวมมือจากองคกรภาครัฐในการสงเสริมการศึกษาวิจัยและ
การสนับสนุนงบประมาณ การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเพียงพอและตอเนื่อง เพื่อให
การจัดการชายฝงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด    
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ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝง โดยเนนการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไขปญหาน้ํากัดเซาะชายฝง  

การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง พบวา ชุมชนไดมีการจัดการปองกันและแกไขการ
กัดเซาะชายฝง เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้ําที่กระทบชายฝง อันจะมีผลทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายตะกอนดินออกจากฝง ซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ดินริมชายฝง  ดังนั้นแกปญหาการกัด
เซาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนใชวิธีผสมผสาน คือ 1) ใชไมไผปกปองกันการกัดเซาะชายฝง 2) การปกเสา
คอนกรีต 3) การปลูกปาชายเลน 4) การทิ้งถุงทราย สอดคลองกับขอคนพบของนพพล อรุณรัตน10 รวมถึง
การกอสรางสิ่งปองกันริมชายฝงทั้งแบบกอนหิน อิฐบล็อก เสาหิน เสาคอนกรีต การปกไมไผรวกเปนแนว
กําแพงเพื่อชะลอและลดความรุนแรงของคลื่นลม เชน เดียวกับชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราดและชุมชน
บานสีลัง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใชวิธีการปกไมไผรวกเปนแนวกําแพงขนานไปกับชายฝงเพื่อชะลอและลด
ความรุนแรงของคลื่นลม แลวทําการปลูกไมโกงกางไวหลังแนวไมไผ เปนการฟนฟูสภาพปาชายเลนใหเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อใชประโยชนเปนแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงได สอดคลองกับขอคนพบของเอนก โสภณและ
สมภพ11 พบวา ชาวบานในชุมชนมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหาการกัดเซาะและฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเล 
ทั้งในดานกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการบุคลากรที่เก่ียวของสิ่งอํานวยความสะดวกและผลการดําเนินงาน 
โดยรวมอยในระดับมากและมีความตองการเห็นความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลจากการถอดบทเรียน ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการของชุมชนในทองถ่ิน  ในฐานะ 
ผูประสบปญหาและไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงขอจํากัดของทองถ่ิน  
ในการทําหนาที่ในการคุมครองดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน มีดังนี้ 

1. ควรใหชาวบานจะมีการรวมกันกําหนดปญหา วางแผนการดําเนินงานและลงมือปฏิบัติดวยกัน
แลวก็ตาม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชาวบานในการแกไขปญหา แตผลการดําเนินงานดังกลาว 
ยังไมไดนํามาปรับใชกับการดําเนินโครงการใหกับประชาชนของภาครัฐ ซ่ึงชาวบานมีสวนรวมเนื่องจาก
นโยบายการดําเนินงานของภาครัฐเทานั้น จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการทํางานที่ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดปญหา วางแผน และตัดสินใจในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน   
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2.  ควรมีการสรางความเขาใจและใหความรูเก่ียวกับการปองกันทรัพยากรชายฝงทะเล ซ่ึงรวมถึง
ปญหาที่เกิดข้ึนกับชายฝงทะเลแกประชาชนทั่วไป เพื่อใหตระหนักถึงความ สําคัญและรวมผลักดันสงเสริม
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใหคงอยูตอไป    
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5. ควรมีการบูรณาการความรวมมือจากองคกรภายนอกชุมชน ในเร่ืองของการมีสวนรวมในการ
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คําสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งแตกําเนิดจนถึงตาย จึงเก่ียวโยงสัมพันธ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แตเม่ือสังคมโลกเปดกวางข้ึนทั้งในดานสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม จึงเปนเหตุผลสําคัญที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุคโลกาภิวัตน 
สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ดาน กลาวคือ วิกฤติการเมือง วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
วิกฤติดานสังคม วิกฤติดานสิ่งแวดลอม  พระพุทธศาสนา จึงเปนกระบวนทัศนใหมที่จะสามารถนําหลักการ
สําคัญที่มีอยูในพระไตรปฏกมาประยุกตใชในการแกปญหาในแบบองครวม  เพื่อจะทําใหการแกปญหา
เปนไปอยางครบวงจร อันจะสงผลดีกับการแกไขปญหาวิกฤติตาง ๆ ของสังคมไทยตอไป วิกฤติตาง ๆ  
ที่เกิดข้ึนลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวิกฤติข้ึนในดานใดดานหนึ่งของ
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Abstract 
 Thailand is a society that accepts Buddhism and was cast from the principles 
Teachings in Buddhism for a long time. The way of life of most Thai people from birth to 
death therefore is related to the unity of Buddhism but when the global society is wider in 
mass media, economy, politics and culture. This is the main reason that led to the Thai 
society stepping into the current globalization era. As a result, Thai society have to face a 
crisis in many areas, namely the political crisis, economic crisis, social crisis. The 
environmental crisis of Buddhism is therefore a new paradigm that can be applied to the 
important principles contained in the Tripitaka in solving holistic problems. In order to 
make the solution complete, it will be beneficial to solving the various problems of the 
Thai society. The various crises are all linked to each other as a chain. That is a factor 
supporting each other. When a crisis occurs on one side of the society, it means that the 
aftermath of that crisis will affect the system in that society as well. 
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วิกฤติทางการเมือง 
1. ปญหาทางการเมือง   นักการเมืองมักมองเปนเกมทางการเมือง เลนพรรคเลนพวก มือใครยาว

สาวไดสาวเอา แตมักเปนไปแบบเชาชามเย็นชาม นักการเมืองสวนมากมัดทุจริตและกอบโกยผลประโยชน  
ความไมสามัคคีของนักการเมือง แมจะหนวยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เปนไปอยางไมเต็มที่นักดวยเกรง
กลัวอํานาจและอิทธิพล ปญหาอีกอยางของการเมืองคือดานการดําเนินนโยบายผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับ
สังคมและประเทศชาติ 

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาทางการเมือง 
พระพุทธศาสนา  ไดกลาวถึงอธิปไตย  ไวถึง 3 แบบ  คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย 

โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญ ใหผูนํามีธรรมะ (มุขบุรุษที่ดี) และประชาชน
มีธรรมะ (สัมมาชน)  พระสุตตันตปฎก เลม 20  หนา 186, เลม 11 หนา 231 

1. พระพุทธศาสนา  เนนเสรีภาพทางจิต เปนศาสนาแรกที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณา
คัดเลือกผูนํา มีสิทธิในดานตางอันไมกอความเดือดรอนสูตนเองและผูอ่ืน 

2. พระพุทธศาสนา  สอนใหรูจักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญา
ในการดําเนินตามอริยสัจ 4  นักการเมืองควรนําไปปรับใชตามเหตุสถานการณนั้นๆ 

3. พระพุทธศาสนา  สอนใหรูจักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลา รูหนาที่
ของตน  

ปญหาความยัดแยงทางการเมือง  ความยัดแยงทางการเมืองที่เปนปญหาสังคมอยางหนึ่งนั้นอาจจะ
มาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ผลประโยชนขัดกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมือง
ที่แนนอน เปนตน  ในการแกปญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแลว  นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับ
นักบริหาร นักปกครองซ่ึงพระพุทธองคไดแสดงวา เปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือผูบริหารปรากฏในพระ
คัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกัน  แตในที่นี้จะขอนํามากลาวเฉพาะที่ทานไดแสดงไวใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาต
อังคุตตรนิกาย  มีใจความวาผูปกครองหรือนักบริหารนั้นจะตองทํานุบํารุงประชาราษฏรดวยหลักธรรมที่
เรียกวาราชสังคหวัตถุ 5  ประการ  คือ1 

1. สัสสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตน  อันเปนธัญญาหารใหเกิด
ผลผลิตที่ดี  มีการสงเสริมการเกษตรและกสกิรรมใหอุดมสมบูรณ อันจะเปนประโยชนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

2. ปุริสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงคน  สงเสริมคัดเลือกคนมาทํางานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ของเขาและการงานที่จะทํานั้น ๆ พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหดี  เปนตน 

3.  สัมมาปาสะ  ผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองบวงคลองใจคน  คือการดูแลสุขทุกขของ
ประชาชน  สงเสริมอาชีพ  เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรมหรือดําเนินกิจกรรม

                                                 
 1 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร   : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2540, 
หนา 125-136. 

ตาง ๆ ไมใหเกิดความเลื่อมล้ําหรือชองวางจนแตกแยกกัน  ซ่ึงเปนการทําใหจิตใจของประชาชนเลื่อมใสใน
ผูปกครอง 

4. วาชเปยยะ   พูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานดูดดื่มใจ  รูจักพูดรูจักชี้แจงแนะนํา รูจัก
ทักทายถามไถทุกขสุขของประชาชนทุกชั้น  ดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ดวยถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล ที่เปน
หลักฐานมีประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทําใหเกิดความเขาใจด ี 
ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ 

5. นิรัคคฬะ  บริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข  โดยปองกันและบําราบโจรผูราย  ใหประชาชน
นอนตาหลับ  โดยยึดหลักการที่วา  "ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน"  และในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววา  ผูบริหารหรือนักปกครองที่ดีนั้น  เม่ือปฏิบัติหนาที่  พึงเวนความลําเอียง  (อคติ) 
หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม  4 ประการ 

 1. ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 
 2. โทสาคติ  ลาํเอียงเพราะชงั 
 3. โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
 4. ภยาคติ  ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 
 นอกจากนี้  มีความประพฤติดีเปนแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะการปกครองที่ดี

คือ  การใหแบบอยางที่ดี  ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน 
ความซ่ือตรงของประชาชน  ข้ึนอยูกับความซ่ือตรงของนักปกครอง  การแกความคดของสวนใหญจึงตองเร่ิม
มาจากฝายปกครอง ความสัมพันธระหวางบุคคล  2  ประเภทนี้  พระพุทธเจาตรัสยกตัวอยางไวในโพธิราช
ชาดก  ขุททกนิกายวา 

 "เม่ือฝูงโคกําลังขามแมน้ํา  ถาโคจาฝูงไปคด  โคนอกนั้นก็คดตาม  ในหมูมนุษยก็เชนเดียวกันถาผู
ไดรับสมมติใหเปนหัวหนาเปนผูปกครองไมเปนธรรม  คนนอกนั้นก็ประพฤติไมเปนธรรม  ดังนั้นเม่ือ
ผูปกครองประพฤติไมเปนธรรม  ชาวเมืองก็พลอยทุกขกันไปทั่ว  โดยนัยตรงกันขาม  เม่ือผูปกครองทรงไวซึ่ง
ธรรม  ชาวเมืองก็เปนสุขกันไปทั่ว" 
 
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญตลอดทั้ง
ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต  จําเปนตองอาศัยเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจัยสี่  คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา อยูดีกินดี
ถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็ยอมจะทําใหสังคมมีความม่ันคง แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวน
ใหญมีความเดือนรอนในเร่ืองการกินดีอยูดี  ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม  สังคมยอมมีแต
ความเดือดรอน เปนหนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฎหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฏการณทาง
สังคมเชนนี้ สาเหตุที่แทจริงก็เนื่อง มาจากปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของ
มวลมนุษย ซ่ึงมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพื่อปากเพื่อทองที่เรียกวา  ทํามาหากินนั่งเอง
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วิกฤติทางการเมือง 
1. ปญหาทางการเมือง   นักการเมืองมักมองเปนเกมทางการเมือง เลนพรรคเลนพวก มือใครยาว

สาวไดสาวเอา แตมักเปนไปแบบเชาชามเย็นชาม นักการเมืองสวนมากมัดทุจริตและกอบโกยผลประโยชน  
ความไมสามัคคีของนักการเมือง แมจะหนวยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เปนไปอยางไมเต็มที่นักดวยเกรง
กลัวอํานาจและอิทธิพล ปญหาอีกอยางของการเมืองคือดานการดําเนินนโยบายผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับ
สังคมและประเทศชาติ 

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาทางการเมือง 
พระพุทธศาสนา  ไดกลาวถึงอธิปไตย  ไวถึง 3 แบบ  คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย 

โดยประการหลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญ ใหผูนํามีธรรมะ (มุขบุรุษที่ดี) และประชาชน
มีธรรมะ (สัมมาชน)  พระสุตตันตปฎก เลม 20  หนา 186, เลม 11 หนา 231 

1. พระพุทธศาสนา  เนนเสรีภาพทางจิต เปนศาสนาแรกที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณา
คัดเลือกผูนํา มีสิทธิในดานตางอันไมกอความเดือดรอนสูตนเองและผูอ่ืน 

2. พระพุทธศาสนา  สอนใหรูจักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญา
ในการดําเนินตามอริยสัจ 4  นักการเมืองควรนําไปปรับใชตามเหตุสถานการณนั้นๆ 

3. พระพุทธศาสนา  สอนใหรูจักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลา รูหนาที่
ของตน  

ปญหาความยัดแยงทางการเมือง  ความยัดแยงทางการเมืองที่เปนปญหาสังคมอยางหนึ่งนั้นอาจจะ
มาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ผลประโยชนขัดกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมือง
ที่แนนอน เปนตน  ในการแกปญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแลว  นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับ
นักบริหาร นักปกครองซ่ึงพระพุทธองคไดแสดงวา เปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือผูบริหารปรากฏในพระ
คัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกัน  แตในที่นี้จะขอนํามากลาวเฉพาะที่ทานไดแสดงไวใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาต
อังคุตตรนิกาย  มีใจความวาผูปกครองหรือนักบริหารนั้นจะตองทํานุบํารุงประชาราษฏรดวยหลักธรรมที่
เรียกวาราชสังคหวัตถุ 5  ประการ  คือ1 

1. สัสสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตน  อันเปนธัญญาหารใหเกิด
ผลผลิตที่ดี  มีการสงเสริมการเกษตรและกสกิรรมใหอุดมสมบูรณ อันจะเปนประโยชนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ 

2. ปุริสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงคน  สงเสริมคัดเลือกคนมาทํางานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ของเขาและการงานที่จะทํานั้น ๆ พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหดี  เปนตน 

3.  สัมมาปาสะ  ผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองบวงคลองใจคน  คือการดูแลสุขทุกขของ
ประชาชน  สงเสริมอาชีพ  เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรมหรือดําเนินกิจกรรม

                                                 
 1 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร   : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2540, 
หนา 125-136. 

ตาง ๆ ไมใหเกิดความเลื่อมล้ําหรือชองวางจนแตกแยกกัน  ซ่ึงเปนการทําใหจิตใจของประชาชนเลื่อมใสใน
ผูปกครอง 

4. วาชเปยยะ   พูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานดูดดื่มใจ  รูจักพูดรูจักชี้แจงแนะนํา รูจัก
ทักทายถามไถทุกขสุขของประชาชนทุกชั้น  ดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ดวยถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล ที่เปน
หลักฐานมีประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทําใหเกิดความเขาใจด ี 
ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ 

5. นิรัคคฬะ  บริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข  โดยปองกันและบําราบโจรผูราย  ใหประชาชน
นอนตาหลับ  โดยยึดหลักการที่วา  "ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน"  และในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววา  ผูบริหารหรือนักปกครองที่ดีนั้น  เม่ือปฏิบัติหนาที่  พึงเวนความลําเอียง  (อคติ) 
หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม  4 ประการ 

 1. ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 
 2. โทสาคติ  ลาํเอียงเพราะชงั 
 3. โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
 4. ภยาคติ  ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 
 นอกจากนี้  มีความประพฤติดีเปนแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะการปกครองที่ดี

คือ  การใหแบบอยางที่ดี  ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน 
ความซ่ือตรงของประชาชน  ข้ึนอยูกับความซ่ือตรงของนักปกครอง  การแกความคดของสวนใหญจึงตองเร่ิม
มาจากฝายปกครอง ความสัมพันธระหวางบุคคล  2  ประเภทนี้  พระพุทธเจาตรัสยกตัวอยางไวในโพธิราช
ชาดก  ขุททกนิกายวา 

 "เม่ือฝูงโคกําลังขามแมน้ํา  ถาโคจาฝูงไปคด  โคนอกนั้นก็คดตาม  ในหมูมนุษยก็เชนเดียวกันถาผู
ไดรับสมมติใหเปนหัวหนาเปนผูปกครองไมเปนธรรม  คนนอกนั้นก็ประพฤติไมเปนธรรม  ดังนั้นเม่ือ
ผูปกครองประพฤติไมเปนธรรม  ชาวเมืองก็พลอยทุกขกันไปทั่ว  โดยนัยตรงกันขาม  เม่ือผูปกครองทรงไวซึ่ง
ธรรม  ชาวเมืองก็เปนสุขกันไปทั่ว" 
 
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญตลอดทั้ง
ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต  จําเปนตองอาศัยเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจัยสี่  คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา อยูดีกินดี
ถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็ยอมจะทําใหสังคมมีความม่ันคง แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวน
ใหญมีความเดือนรอนในเร่ืองการกินดีอยูดี  ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม  สังคมยอมมีแต
ความเดือดรอน เปนหนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฎหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฏการณทาง
สังคมเชนนี้ สาเหตุที่แทจริงก็เนื่อง มาจากปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของ
มวลมนุษย ซ่ึงมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพื่อปากเพื่อทองที่เรียกวา  ทํามาหากินนั่งเอง
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 2.1  พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
  ดังไดกลาวมาแลววา  จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของ
มนุษยใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี
หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน  ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภค
มากเพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น และเชื่อวาเม่ือมีสินคา และมีการบริการที่
ผลิตไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน ความสุขดังกลาว  
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ  จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง  ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน  แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ  โลกิยสุข  และโกุตตรสุข  โลกิยสุข  
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข  คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ  และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข  หรือสุขไมเจือดวยอามิส  ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได  เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได2 
 2.1.1 หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น  บางทีทาน
เรียกวา  หัวใจเศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.)  อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ  4  ประการ  คือ 
  1) ตองมีความหม่ัน  คือ  มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน  ประกอบ
อาชีพอันสุจริต  รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี  ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพย  ขอนี้ตรง
กับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ  Production หลักผลิตกรรม 
  2)  ตองการรักษา  คือ  ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย  หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมา
หรือไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น  ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ  ถาเปนทรัพย  ก็ตอง
ยิ่งรูจักเก็บออม  ขอนี้ตรงกับหลัก  Saving  หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ  เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก  มิตรแท  เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ  
สมานสุขทุกข  แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี  ตรงกับหลัก  Cooperation  หลักสหกรณ 

                                                 
 2 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีแกปญหา เพ่ือศตวรรษท่ี 21,  (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2539), หนา 9. 
 

  4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม  คือ  รูจักกําหนดรายไดและรายจาย  เลี้ยงชีวิตแตพอดี 
มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก  Household  Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการ
ใชจายประจําครอบครัว  นั่นเอง 
 2.1.2  การเวนจากอบายมุข  (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย)  4  ประการ  คือ 

 1)  จากความเปนนักเลงหญิงนกัเที่ยวผูหญิง  (แมแตนักเลงชาย) 
 2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
 3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนนั 
 4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 

 2.1.3  ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุทีท่ําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ  คือ 
1) ของหาย  รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
2) ของเกาของชํารุด  รูจักบูรณะซอมแซม 
3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 

 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได  ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 2.1.4  หลักกตัญุตา   คือ  ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพย
ในทางที่ชอบไมโลภมากจนเกินไป และเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมให
ฟุมเฟอยจนเกินไป  และตองมีอัตตัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักตนเอง  คือ  ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติ
ตระกูลยศตําแหนง หนาที่การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร  แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะ
นั้น ๆ อยาหลงตัวเอง  อยาลืมตัวเองเปนเด็ดขาด เชน  เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปน
ธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ  พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว  5  ประการ  คือ 
 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวลัสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา  เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงลักษณะของพอคา  ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา  ตองประกอบดวยลักษณะ  
3  ประการ คือ 
 1)  จักขุมา  มีหูตาไวกวางขวาง  สามารถจําแนกตนทุน  กําไร  สินคาตาง ๆ ไดเปนอยางดีวา  
สินคาชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้  ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร  เปนตน 
 2) วิธูโร   มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา  จําหนายสินคาออก  รอบรู
การตลาดอํานาจการซ้ือของลูกคา  เปนตน  ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
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 2.1  พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
  ดังไดกลาวมาแลววา  จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของ
มนุษยใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี
หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน  ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภค
มากเพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น และเชื่อวาเม่ือมีสินคา และมีการบริการที่
ผลิตไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน ความสุขดังกลาว  
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ  จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง  ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน  แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ  โลกิยสุข  และโกุตตรสุข  โลกิยสุข  
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข  คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ  และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข  หรือสุขไมเจือดวยอามิส  ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได  เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได2 
 2.1.1 หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น  บางทีทาน
เรียกวา  หัวใจเศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.)  อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ  4  ประการ  คือ 
  1) ตองมีความหม่ัน  คือ  มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน  ประกอบ
อาชีพอันสุจริต  รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี  ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพย  ขอนี้ตรง
กับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ  Production หลักผลิตกรรม 
  2)  ตองการรักษา  คือ  ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย  หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมา
หรือไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น  ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ  ถาเปนทรัพย  ก็ตอง
ยิ่งรูจักเก็บออม  ขอนี้ตรงกับหลัก  Saving  หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ  เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก  มิตรแท  เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ  
สมานสุขทุกข  แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี  ตรงกับหลัก  Cooperation  หลักสหกรณ 

                                                 
 2 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีแกปญหา เพ่ือศตวรรษท่ี 21,  (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2539), หนา 9. 
 

  4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม  คือ  รูจักกําหนดรายไดและรายจาย  เลี้ยงชีวิตแตพอดี 
มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก  Household  Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการ
ใชจายประจําครอบครัว  นั่นเอง 
 2.1.2  การเวนจากอบายมุข  (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย)  4  ประการ  คือ 

 1)  จากความเปนนักเลงหญิงนกัเที่ยวผูหญิง  (แมแตนักเลงชาย) 
 2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
 3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนนั 
 4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 

 2.1.3  ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุทีท่ําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ  คือ 
1) ของหาย  รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
2) ของเกาของชํารุด  รูจักบูรณะซอมแซม 
3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 

 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได  ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 2.1.4  หลักกตัญุตา   คือ  ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพย
ในทางที่ชอบไมโลภมากจนเกินไป และเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมให
ฟุมเฟอยจนเกินไป  และตองมีอัตตัญุตา  คือ  ความเปนผูรูจักตนเอง  คือ  ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติ
ตระกูลยศตําแหนง หนาที่การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร  แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะ
นั้น ๆ อยาหลงตัวเอง  อยาลืมตัวเองเปนเด็ดขาด เชน  เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปน
ธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ  พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว  5  ประการ  คือ 
 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวลัสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา  เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงลักษณะของพอคา  ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา  ตองประกอบดวยลักษณะ  
3  ประการ คือ 
 1)  จักขุมา  มีหูตาไวกวางขวาง  สามารถจําแนกตนทุน  กําไร  สินคาตาง ๆ ไดเปนอยางดีวา  
สินคาชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้  ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร  เปนตน 
 2) วิธูโร   มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา  จําหนายสินคาออก  รอบรู
การตลาดอํานาจการซ้ือของลูกคา  เปนตน  ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
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 3) นิสสยสัมปนโน  เปนคนมีหัวใจในทางการคา  และมีแหลงเงินตาง ๆ ใหการสนับสนุน เชน 
คุนเคยกับเศรษฐีคฤหบดี  นายธนาคารใหความเชื่อถือ  สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 

2.4  หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลกัษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 
1) เนนการพึ่งตนเอง : ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวย

การพิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท : เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมาย
ทางธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง : ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ : ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค-ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน : ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิต
ไปตามทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิง
ผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ : ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบ
ตอความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  

7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด : เนนการมี
จิตใจเปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสู
ปญญาและความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึง
อาจจะมองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวาง
มนุษยดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน  นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  
การ เมือง  และจริยธรรม  ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาได
ยากมากผิดกับเม่ือ10-20 ปที่แลว  การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอา
แตได  ไมมีจิต ใจเอ้ือ เฟอตอกัน  โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพฯ สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่  เชน  ในร้ัว
มหาวิทยาลัย  เมืองไทย  ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม  ประชาชนหนาตา

เบิกบานไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐ บาลประกาศวา  ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคน
จนขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริย ธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน  จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น3 

3.1 พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  3.1.1 ปญหาความแตกราวในครอบครัว  อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทาง
เศรษฐกิจบาง สุขภาพอนามัยบาง   สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ  การบกพรองในหนาที่ของ
บุคคล  ไมคนใดก็คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิต
ครอบครัว  ควรจะไดพิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงาน  กลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ  ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นาํไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี  ทางพุทธศาสนาไดกลาวไว
ใน สังขปตตชาดกวามี  8  อยาง  คือ 
 1) สามี  เปนคนเข็ญใจ   2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก    4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา   6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน   8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 
 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข  (เหตุยอยยับแหงโภค
ทรัพย) 4  ประการดังกลาวไวนั้น   โดยเฉพาะขอที่   4  การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย  
แลวพยายามเลือกคบแตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร  เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพล
และมีความสําคัญมาก คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่
กลาวกันวา  "คบคนดีเปนศรีแกตัว"  จะรูไดอยางไรวา  เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น  มีลักษณะอยางไร  
พระพุทธเจาไดทรงกําหนดลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไว  มนทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  
หรือเพื่อนแท  มี  4  ประการคือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ   2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนาํประโยชน   4) เพื่อนที่มีความรักใคร 

                                                 
 3 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, 2542), หนา 117. 
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 3) นิสสยสัมปนโน  เปนคนมีหัวใจในทางการคา  และมีแหลงเงินตาง ๆ ใหการสนับสนุน เชน 
คุนเคยกับเศรษฐีคฤหบดี  นายธนาคารใหความเชื่อถือ  สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 

2.4  หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลกัษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 
1) เนนการพึ่งตนเอง : ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวย

การพิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท : เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมาย
ทางธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง : ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ : ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค-ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน : ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิต
ไปตามทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิง
ผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ : ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบ
ตอความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  

7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด : เนนการมี
จิตใจเปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสู
ปญญาและความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึง
อาจจะมองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวาง
มนุษยดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน  นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  
การ เมือง  และจริยธรรม  ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาได
ยากมากผิดกับเม่ือ10-20 ปที่แลว  การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอา
แตได  ไมมีจิต ใจเอ้ือ เฟอตอกัน  โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพฯ สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่  เชน  ในร้ัว
มหาวิทยาลัย  เมืองไทย  ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม  ประชาชนหนาตา

เบิกบานไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐ บาลประกาศวา  ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคน
จนขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริย ธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน  จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น3 

3.1 พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  3.1.1 ปญหาความแตกราวในครอบครัว  อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทาง
เศรษฐกิจบาง สุขภาพอนามัยบาง   สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ  การบกพรองในหนาที่ของ
บุคคล  ไมคนใดก็คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิต
ครอบครัว  ควรจะไดพิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงาน  กลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ  ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นาํไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี  ทางพุทธศาสนาไดกลาวไว
ใน สังขปตตชาดกวามี  8  อยาง  คือ 
 1) สามี  เปนคนเข็ญใจ   2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก    4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา   6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน   8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 
 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข  (เหตุยอยยับแหงโภค
ทรัพย) 4  ประการดังกลาวไวนั้น   โดยเฉพาะขอที่   4  การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย  
แลวพยายามเลือกคบแตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร  เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพล
และมีความสําคัญมาก คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่
กลาวกันวา  "คบคนดีเปนศรีแกตัว"  จะรูไดอยางไรวา  เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น  มีลักษณะอยางไร  
พระพุทธเจาไดทรงกําหนดลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไว  มนทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  
หรือเพื่อนแท  มี  4  ประการคือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ   2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนาํประโยชน   4) เพื่อนที่มีความรักใคร 

                                                 
 3 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ
กรมการศาสนา, 2542), หนา 117. 
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 3.1.2  สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่ อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด  
พอบานแมเรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผู
เปนสามี  ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดู
หม่ินเหยียดหยามภรรยา  ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี  เปนตน4 
 สวนผูเปนภรรยา  ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบาน
ในฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย  สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการ มาใชตอกันใน
บานดวย  ดังนี้ 
 1. สัจจะ  ความจริงใจ  คือ  ซ่ือสัตยตอกัน  ทั้งจริงใจ  จริงวาจา  และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ  ฝกตน  คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยงปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ  อดทน  คือ   มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน  ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน  
และรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยาก  ลําบากตรากตรํา  ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ  เสียสละ  คือ  มีน้ําใจ  สามารถเสียสละความสุขสําราญ  ความพอใจ  สวนตนเพื่อคูครอง
ได  เชน  อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข  เปนตน  ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตร
สหายของคูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี  ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย  ทั้งนี้เพราะสตรี
มีความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย   ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว  
สามีควรใหความอบอุนใจ  ผูหญิงมีระดู  ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ    ผูหญิงมีครรภ  ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ  เปนตน  
สมาชิกครอบครัว  ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น  สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบาน
แมบานหรือเปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรม
กับลูก ๆ ทุกคน  หนาที่ของพอแมนั้น  พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้   
เชน หามไมใหลูกทําชั่ว  แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี  ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน  เปนตน 

                                                 
 4 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), 
หนา 14-15. 
  

 3.1.3  ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ  
ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ  
เชน  สันดานเปนอาชญากร  ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ครอบครัว  สิ่งแวดลอม  เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว  ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน  ซ่ึงอาจจะ
นํามาใชในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน  สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน  แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะให
ไดผลดี  ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้   โดยรัฐบาลหรือผูมี
หนาที่รับผิดชอบทางฝายบานเมือง  อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางาน  เม่ือเห็นวา
สิ่งแวดลอมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม  ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย  ก็จะเปน
อุบายวิธีแกไขที่ไดผลมากทางหนึ่ง 
 3.1.4  ปญหาศีลธรรมเสื่อม สาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น  มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว   
สวนครอบครัว  สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น  
ไดกลาวไวแลว  แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล  จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสู
การแกปญหาศีลธรรมเสื่อม  คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย  2  วิธี  คือ5 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทบัใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง  อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา  ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ  ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา  เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืนไดนั้น  มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ  จะเปนการฝกไมลืมตน  และยังสามารถทําตนใหเปนที่
นิยมรักใครของคนทั้งหลายได  เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็
มักจะขมขูหรือเหยียบผูอ่ืน    โดยปราศจากความปรานี 
 3.1.5 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส  ไดทรงรจนาไวใน
หนังสือ เบญจศีลเบญจธรรม  เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา  (โสณี) จะประสบความเสื่อม
เสียประการตาง ๆ  คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป  ทรัพยที่เสียไปนี้  ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี  แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม  ยอมเปนบอเกิดแหงโรค  อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง  ที่สุดเสียชีวิต  และโรคนี้ติดตอกันได  มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา  ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน  ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 

                                                 
 5 จตุรงค บุณยรัตนสุนทร,  สวัสดิการสังคมทางแกวิกฤตสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : บริษัทฟาอภัย, 
2540), หนา 76. 
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 3.1.2  สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่ อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด  
พอบานแมเรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผู
เปนสามี  ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดู
หม่ินเหยียดหยามภรรยา  ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี  เปนตน4 
 สวนผูเปนภรรยา  ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบาน
ในฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย  สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการ มาใชตอกันใน
บานดวย  ดังนี้ 
 1. สัจจะ  ความจริงใจ  คือ  ซ่ือสัตยตอกัน  ทั้งจริงใจ  จริงวาจา  และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ  ฝกตน  คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยงปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ  อดทน  คือ   มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน  ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน  
และรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยาก  ลําบากตรากตรํา  ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ  เสียสละ  คือ  มีน้ําใจ  สามารถเสียสละความสุขสําราญ  ความพอใจ  สวนตนเพื่อคูครอง
ได  เชน  อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข  เปนตน  ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตร
สหายของคูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี  ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย  ทั้งนี้เพราะสตรี
มีความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย   ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว  
สามีควรใหความอบอุนใจ  ผูหญิงมีระดู  ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ    ผูหญิงมีครรภ  ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ  เปนตน  
สมาชิกครอบครัว  ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น  สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบาน
แมบานหรือเปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรม
กับลูก ๆ ทุกคน  หนาที่ของพอแมนั้น  พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้   
เชน หามไมใหลูกทําชั่ว  แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี  ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน  เปนตน 

                                                 
 4 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), 
หนา 14-15. 
  

 3.1.3  ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ  
ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ  
เชน  สันดานเปนอาชญากร  ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ครอบครัว  สิ่งแวดลอม  เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว  ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน  ซ่ึงอาจจะ
นํามาใชในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน  สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน  แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะให
ไดผลดี  ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้   โดยรัฐบาลหรือผูมี
หนาที่รับผิดชอบทางฝายบานเมือง  อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางาน  เม่ือเห็นวา
สิ่งแวดลอมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม  ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย  ก็จะเปน
อุบายวิธีแกไขที่ไดผลมากทางหนึ่ง 
 3.1.4  ปญหาศีลธรรมเสื่อม สาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น  มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว   
สวนครอบครัว  สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น  
ไดกลาวไวแลว  แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล  จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสู
การแกปญหาศีลธรรมเสื่อม  คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย  2  วิธี  คือ5 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทบัใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง  อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา  ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ  ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา  เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืนไดนั้น  มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ  จะเปนการฝกไมลืมตน  และยังสามารถทําตนใหเปนที่
นิยมรักใครของคนทั้งหลายได  เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็
มักจะขมขูหรือเหยียบผูอ่ืน    โดยปราศจากความปรานี 
 3.1.5 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส  ไดทรงรจนาไวใน
หนังสือ เบญจศีลเบญจธรรม  เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา  (โสณี) จะประสบความเสื่อม
เสียประการตาง ๆ  คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป  ทรัพยที่เสียไปนี้  ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี  แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม  ยอมเปนบอเกิดแหงโรค  อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง  ที่สุดเสียชีวิต  และโรคนี้ติดตอกันได  มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา  ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน  ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 

                                                 
 5 จตุรงค บุณยรัตนสุนทร,  สวัสดิการสงัคมทางแกวิกฤตสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : บริษัทฟาอภัย, 
2540), หนา 76. 
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 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว  การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี
คนไปเที่ยวโสเภณี  ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน  และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก  ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมาก
ยิ่งข้ึนแลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึน  ก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน  ไมวาจะเปน
ภาพยนตร  วีดีโอ ละคร เพลง การโฆษณา  การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา  หนังสือพิมพ
รายวัน หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่
การสื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน  พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล  5  เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป   
มิใหขาดมิใหทําลาย  ซ่ึงในศีล  5  นั้น  มีขอที่   3  ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมี
รายละเอียดดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้
เปนข้ันของศีล  แตจะมีธรรมควบคูดวย  คือ  จะตองมีกามสังวร  ปติวัตร  และสทารสันโดษ  เพราะฉะนั้น
บุคคลแตละคนนี้แหละที่เปนตนเหตุอันแท จริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกาม
สังวร  ซ่ึงพระพุทธองคไดทรงแนะนําให "สังวรในกาม  คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม"   
ก็เพราะในดานของปจเจกชน  หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวน
กระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  ทั้งจะวิจิตรพิสดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะ
ทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไมเหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพ
ติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่งติด  วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ  วิธีตามแนว
พุทธศาสนา  คือการเสพกามใหนอยลง  นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา  "น้ํามีไหล  ไฟมีควัน  ชายมีนารี  สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชน เพราะ
เม่ือเปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว  คือ มีสามี  หรือภรรยา  เปนเพื่อนคู
ชิดมิตรคูใจเปนคูสรางคูสม  มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน  ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน  เขาใจกันและกัน   
อาจมีเพื่อนตางเพศคบกัน  ดูใจกัน  สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน  และอยาชิงสุกกอนหาม  ถาจะใหดี
ก็ตองใหพอแมทั้งสองฝายรับรูเห็น ชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน  ชนิดที่เราเรียกกันวา  เขาตาม
ตรอก  ออกตามประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน  จะตองแนใจวาเปนความรักที่
บริสุทธิ์จริงใจตอกันใหมีสติสัมปชัญญะ  อยาใหถึงข้ันมืดมน  ดังที่กลาวกันวา  "ความรักเหมือนโรคา  
บันดาลตาใหมืดมน"  รักอยางนี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แน นอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิต
ครอบครัวอยางนี้  มีจุดหมายที่แนนอน เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย  สังคม
ยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 
 

วิกฤติสิ่งแวดลอม 
   สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม 
(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  
มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปทั้ง
ระบบ6 

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
  พระสงฆในฐานะเปนองคกรหนึ่งของสังคม ในการชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินไปอยู
ในปจจุบันนี้ ก็ควรจะไดทําความเขาใจเร่ืองความหมาย ขอบขาย และสาเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอม
เสียกอนแลวจึงแสวงหาจุดที่เหมาะสมวา พระสงฆควรจะยืนอยูตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการใหความ
รวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบแกการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆ  
ดาน มนุษยตองการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แตขณะนี้ดินก็หมดประสิทธิภาพในการผลิต ทุกวันนี้
ตองสรางปุยเคมี เพิ่มความอุดมใหแกดินซ่ึงผิดธรรมชาติที่เคยเปนมา ยิ่งเพิ่มปุยเคมีลงไปมากเทาไรก็เปนการ
ทําลายดินมากเทานั้น คงตองใชเวลานานตอการยอยสลายผลิตภัณฑสังเคราะหตาง ๆ ที่ทับถมอยูบนแผนดนิ 
ในชวงเวลาดังกลาว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเร่ือย ๆ กวาความอุดมสมบูรณจะกลับคืนมาก็คงจะใชเวลานาน
พอสมควรทีเดียว  
  ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงแตละวัน 
มนุษยตองใชน้ําในการอุปโภคบริโภคประจําวัน เชน อาบ ดื่ม ทําความสะอาดรางกาย และสิ่งตาง ๆ ใชใน
การผลิตผลทางการเกษตรในไรนา ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ใชในทางคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน 
บรรทุกสิ่งของไปมา ติดตอกันโดยไมตองลงทุนอะไร ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตเม่ือเกิดมลพิษทางน้ํา 
ประโยชนการใชงานเหลานี้ยอมลดลงและหมดไปในที่สุด แตความตองการใชประโยชนจากน้ํา มิไดหมดไป
ดวย เม่ือความตองการมีมากปจจัยตอบสนองความตองการมีนอย การชวงชิงสูง กอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทะเลาะกันอยางรุนแรงไดในยุคพุทธกาลศากยะตระกูล กับโกลิยะตระกูลอันเปนตระกูลฝายพุทธ
มารดาและพุทธบิดา ก็ทะเลาะกันเร่ืองน้ํา พระพุทธเจาเคยเสด็จไปทรงหามบอย ๆ แตพอพระพุทธองคมิได
ทรงหามก็รบกันไมมีวันหยุดหยอน น้ําจึงมีความสําคัญตอชีวิตมาแกโบราณกาล การขัดแยงกันมีมานาน  
หากใชทรัพยากรน้ําไมเปน นากลัววาในอนาคตจะมีการชวงชิงจนเกิดความแตกแยกในสังคมข้ึนมาอีกเปนแน
แท   
  อากาศและอุณหภูมิก็มีความจําเปนตอชีวิตไมนอยไปกวาสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ และสําคัญมากเสียดวย 
มนุษยขาดน้ํายังพออยูไดในระยะเวลาสั้น ๆ ขาดอาหารอยูไดนานหลายวัน แตขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ  
ไมถึง 1 ชั่วโมงก็เสียชีวิตทันที หากไมเสียชีวิตก็อาจจะพิการได หากอากาศเสียแผขยายออกไปมาก ๆ  

                                                 
 6 สมพร สุขเกษม, ความจริงของชวิีต, (กรุงเทพมหานคร  : สถาบันราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา, 2542), 
หนา 23-25. 
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 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว  การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี
คนไปเที่ยวโสเภณี  ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน  และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก  ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมาก
ยิ่งข้ึนแลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึน  ก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน  ไมวาจะเปน
ภาพยนตร  วีดีโอ ละคร เพลง การโฆษณา  การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา  หนังสือพิมพ
รายวัน หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่
การสื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน  พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล  5  เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป   
มิใหขาดมิใหทําลาย  ซ่ึงในศีล  5  นั้น  มีขอที่   3  ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมี
รายละเอียดดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้
เปนข้ันของศีล  แตจะมีธรรมควบคูดวย  คือ  จะตองมีกามสังวร  ปติวัตร  และสทารสันโดษ  เพราะฉะนั้น
บุคคลแตละคนนี้แหละที่เปนตนเหตุอันแท จริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกาม
สังวร  ซ่ึงพระพุทธองคไดทรงแนะนําให "สังวรในกาม  คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม"   
ก็เพราะในดานของปจเจกชน  หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวน
กระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  ทั้งจะวิจิตรพิสดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะ
ทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไมเหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพ
ติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่งติด  วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ  วิธีตามแนว
พุทธศาสนา  คือการเสพกามใหนอยลง  นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา  "น้ํามีไหล  ไฟมีควัน  ชายมีนารี  สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชน เพราะ
เม่ือเปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว  คือ มีสามี  หรือภรรยา  เปนเพื่อนคู
ชิดมิตรคูใจเปนคูสรางคูสม  มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน  ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน  เขาใจกันและกัน   
อาจมีเพื่อนตางเพศคบกัน  ดูใจกัน  สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน  และอยาชิงสุกกอนหาม  ถาจะใหดี
ก็ตองใหพอแมทั้งสองฝายรับรูเห็น ชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน  ชนิดที่เราเรียกกันวา  เขาตาม
ตรอก  ออกตามประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน  จะตองแนใจวาเปนความรักที่
บริสุทธิ์จริงใจตอกันใหมีสติสัมปชัญญะ  อยาใหถึงข้ันมืดมน  ดังที่กลาวกันวา  "ความรักเหมือนโรคา  
บันดาลตาใหมืดมน"  รักอยางนี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แน นอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิต
ครอบครัวอยางนี้  มีจุดหมายที่แนนอน เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย  สังคม
ยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 
 

วิกฤติสิ่งแวดลอม 
   สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม 
(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  
มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปทั้ง
ระบบ6 

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
  พระสงฆในฐานะเปนองคกรหนึ่งของสังคม ในการชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินไปอยู
ในปจจุบันนี้ ก็ควรจะไดทําความเขาใจเร่ืองความหมาย ขอบขาย และสาเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอม
เสียกอนแลวจึงแสวงหาจุดที่เหมาะสมวา พระสงฆควรจะยืนอยูตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการใหความ
รวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบแกการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆ  
ดาน มนุษยตองการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แตขณะนี้ดินก็หมดประสิทธิภาพในการผลิต ทุกวันนี้
ตองสรางปุยเคมี เพิ่มความอุดมใหแกดินซ่ึงผิดธรรมชาติที่เคยเปนมา ยิ่งเพิ่มปุยเคมีลงไปมากเทาไรก็เปนการ
ทําลายดินมากเทานั้น คงตองใชเวลานานตอการยอยสลายผลิตภัณฑสังเคราะหตาง ๆ ที่ทับถมอยูบนแผนดนิ 
ในชวงเวลาดังกลาว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเร่ือย ๆ กวาความอุดมสมบูรณจะกลับคืนมาก็คงจะใชเวลานาน
พอสมควรทีเดียว  
  ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงแตละวัน 
มนุษยตองใชน้ําในการอุปโภคบริโภคประจําวัน เชน อาบ ดื่ม ทําความสะอาดรางกาย และสิ่งตาง ๆ ใชใน
การผลิตผลทางการเกษตรในไรนา ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ใชในทางคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน 
บรรทุกสิ่งของไปมา ติดตอกันโดยไมตองลงทุนอะไร ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตเม่ือเกิดมลพิษทางน้ํา 
ประโยชนการใชงานเหลานี้ยอมลดลงและหมดไปในที่สุด แตความตองการใชประโยชนจากน้ํา มิไดหมดไป
ดวย เม่ือความตองการมีมากปจจัยตอบสนองความตองการมีนอย การชวงชิงสูง กอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทะเลาะกันอยางรุนแรงไดในยุคพุทธกาลศากยะตระกูล กับโกลิยะตระกูลอันเปนตระกูลฝายพุทธ
มารดาและพุทธบิดา ก็ทะเลาะกันเร่ืองน้ํา พระพุทธเจาเคยเสด็จไปทรงหามบอย ๆ แตพอพระพุทธองคมิได
ทรงหามก็รบกันไมมีวันหยุดหยอน น้ําจึงมีความสําคัญตอชีวิตมาแกโบราณกาล การขัดแยงกันมีมานาน  
หากใชทรัพยากรน้ําไมเปน นากลัววาในอนาคตจะมีการชวงชิงจนเกิดความแตกแยกในสังคมข้ึนมาอีกเปนแน
แท   
  อากาศและอุณหภูมิก็มีความจําเปนตอชีวิตไมนอยไปกวาสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ และสําคัญมากเสียดวย 
มนุษยขาดน้ํายังพออยูไดในระยะเวลาสั้น ๆ ขาดอาหารอยูไดนานหลายวัน แตขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ  
ไมถึง 1 ชั่วโมงก็เสียชีวิตทันที หากไมเสียชีวิตก็อาจจะพิการได หากอากาศเสียแผขยายออกไปมาก ๆ  

                                                 
 6 สมพร สุขเกษม, ความจริงของชวิีต, (กรุงเทพมหานคร  : สถาบันราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา, 2542), 
หนา 23-25. 
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ความเจ็บปวยตาง ๆ เกิดข้ึนไดงาย กระทบกระเทือนสุขภาพกอน พอนานเขาก็เปนอันตรายแกชีวิต หาก
อากาศเสียขยายไปอยางรุนแรงมนุษยอาจ จะตองตายจนสิ้นเผาพันธุก็ไดอุณหภูมิ ก็มีผลกระทบตอการดํารง
ชีพของมนุษยไมแพ สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ รางกายที่ดํารงอยูไดอยางปกติสุขเพราะรางกายมีอุณหภูมิสมดุลกับ
ธาตุอ่ืน ๆ ในรางกาย และอุณหภูมิในรางกายยอมมีความ สัมพันธกับภายนอกอยางใกลชิด หากอุณหภูมิ
ภายนอกรอนมากจนรางกายไมสามารถปรับตัวอยูได ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน 
  หากมองปญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบวาขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซ่ึง
อาจจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกวันจนเขาข้ันวิกฤตข้ึนไมวันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบ
ข้ึนมาจากธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ตามกฏของธรรมชาติ ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายเทออกมา
ตองบริสุทธิ์และสมดุลราง กายจึงจะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดง
ปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออน แอหรือปวยไข ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมยังอยู
ในสภาพวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็พลอยพบกับความสุขสดชื่นไปดวย แตถาเม่ือไรมี
ความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากยิ่งข้ึน ภารกิจแหงการรวมกันเผชิญปญหา การคนควา
หาสาเหตุของปญหาและทางแกใหพบ ซ่ึงม่ันใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษยเพียงคนใด คน
หนึ่ง หรือกลุมใด กลุมหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความดํารงอยู และการลม
สลายแหงมนุษยชาติทีเดียว7 
  ในอดีตวิถีไทย คือวิถีแหงธรรม เพราะธรรม คือแนวทางที่สอนใหมนุษยสรางดุลยภาพแหงชีวิต
ระหวางตน ชุมชนและธรรมชาติรอบ ตัววาควรจะดําเนินชีวิตใหสอดคลองสมดุลอยางไร ตามความเชื่อ  
ตามวิถีทางพระศาสนาของตนอยางไร แต ณ ปจจุบันนี้ธรรม นั้น ไดผันแปร เปลี่ยนแปลงไปแลว เม่ือมนุษย
หันหลังที่จะเขาใจธรรมชาติอยู กับธรรมชาติ อันเปนแมบทแหงธรรมมากข้ึน แลวมุง หนาตักตวงทําลาย 
ธรรมชาติอยางตะกละตะกลาม เม่ือมากเขานานเขาก็ยากที่ธรรมชาติจะทานทนไดหรือ เพียงพอกับความ
โลภ อันไรขีดจํากัดของมนุษย และยิ่งเม่ือวิถีชีวิตมนุษย เดินทางหางไปจากธรรมชาติ หลงใหลในเทคโนโลยี
นําพาอุตสาหกรรมเขามา ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายดุลยภาพที่เคยสอดประสานเปนวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติภัยแหงผลพวงนั้นก็เร่ิมลุกลามดุลยภาพแหงชีวิตนั้นจะขาดวิถีแหงธรรมเสียมิได เพราะธรรมคือ
กรอบคิดหลักที่วางกระบวนการดําเนินชีวิต วางความหมาย แหง คุณคาใหเปนไปอยางสอดคลองกับ
ธรรมชาติ อันสงบและเรียบงาย เนื่องจากปจจุบันปาตนน้ํา ถูกทําลาย ถูกบุกรุกแผวถางมากมาย ซ่ึงทั้งหมด
ลวนมาจากผลกระทบของการพัฒนาอยางไมยั่งยืน อันขัดกับหลัก ปฏิบัติตามวิถี ชาวพุทธที่อยูพอเพียงและ
เคารพธรรมชาติ  การพยายามดึงเอาสถาบันพระศาสนา ชุมชนและประชาคมเมือง ใหมาสนใจ รับรูและ
ศึกษา ปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับสังคม ทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและใชประโยชนตามความตองการ
อยางมีเหตุผลตอสิงแวดลอม เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยาง

                                                 
 7 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร  : 
โรงพิมพกรมศาสนา, 2530), หนา 7.  

ถาวรตอไป  หลักการอนุรักษ การที่จะใหบรรลุเปาหมาย คือ การที่จะทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติไวใชและ
อยูคูกับโลกตลอดไปนั้น มีหลักการอนุรักษ 7 ประการ คือ 

1. ใชอยางฉลาด การจะใช ตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขากแคลนหรือความหา
ยากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาหลักเศรษฐศาสตรถึงตนทุนและผลตอบแทนอยางอยางครบถวน 

2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน ) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีนอยหรือหายาก ควรเก็บ
รักษาไวมิใหสูญไป บางคร้ังถามีของบางชนิดที่พอจะใชได ตองใชอยางประหยัด 

3. ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเสื่อมโทรมใหดีข้ึน กลาวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพลอแหลมตอ
การสูญเปลาหรือจะหมดไปถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาควรหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีข้ึน 

4. ปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติเดิม เชน การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียน จะทําใหดินดี
ข้ึน 

5. นําของใชแลวกลับมาใชใหม เชน การนําขวดน้ําพลาสติก กระดาษหรือเศษเหล็กเปนตนกลับมา
ใชใหม  

6. ใชสิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน ใชแกลบข้ีเลื่อยและขยะเปนเชื้อเพลิงการใช
ปูนซิเมนตในการกอสรางแทนไม 

7. ใชเทคโนโลยีที่ เหมาสมในการพัฒนา และตองศึกษาผลไดผลเสียอยางรอบคอบเสียกอน  
เชน การสรางโรงไฟฟา หรือเข่ือน เปนตน 

 
บทสรุป 
 ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคา
แพงที่ทุกคนไดรับ  สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากใน
สังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึงตองทําทุกวิถีทางทีจ่ะสรางคุณภาพที่สูงข้ึนไปแกประชาชนในสังคมไทย 
 ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคน
เห็นแกตัว  หวังเพื่อประโยชนสวนตนทั้งสิ้น โดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของ
คนอ่ืนเปนเร่ืองไกลตัว  แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได  มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอา
เปรียบกันมีจิตสํานึกดี เชื่อวาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน 
หรือเห็นแกตัวควรจะมองปญหาสังคม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็จะไมตามมา  
จะแกไขปญหางายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา "หนาที่ และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบ
วันนี้ และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและบุคคล
ในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรตอง
ประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
รวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากข้ึน 
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ความเจ็บปวยตาง ๆ เกิดข้ึนไดงาย กระทบกระเทือนสุขภาพกอน พอนานเขาก็เปนอันตรายแกชีวิต หาก
อากาศเสียขยายไปอยางรุนแรงมนุษยอาจ จะตองตายจนสิ้นเผาพันธุก็ไดอุณหภูมิ ก็มีผลกระทบตอการดํารง
ชีพของมนุษยไมแพ สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ รางกายที่ดํารงอยูไดอยางปกติสุขเพราะรางกายมีอุณหภูมิสมดุลกับ
ธาตุอ่ืน ๆ ในรางกาย และอุณหภูมิในรางกายยอมมีความ สัมพันธกับภายนอกอยางใกลชิด หากอุณหภูมิ
ภายนอกรอนมากจนรางกายไมสามารถปรับตัวอยูได ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน 
  หากมองปญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบวาขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซ่ึง
อาจจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกวันจนเขาข้ันวิกฤตข้ึนไมวันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบ
ข้ึนมาจากธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ตามกฏของธรรมชาติ ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายเทออกมา
ตองบริสุทธิ์และสมดุลราง กายจึงจะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดง
ปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออน แอหรือปวยไข ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมยังอยู
ในสภาพวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็พลอยพบกับความสุขสดชื่นไปดวย แตถาเม่ือไรมี
ความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากยิ่งข้ึน ภารกิจแหงการรวมกันเผชิญปญหา การคนควา
หาสาเหตุของปญหาและทางแกใหพบ ซ่ึงม่ันใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษยเพียงคนใด คน
หนึ่ง หรือกลุมใด กลุมหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความดํารงอยู และการลม
สลายแหงมนุษยชาติทีเดียว7 
  ในอดีตวิถีไทย คือวิถีแหงธรรม เพราะธรรม คือแนวทางที่สอนใหมนุษยสรางดุลยภาพแหงชีวิต
ระหวางตน ชุมชนและธรรมชาติรอบ ตัววาควรจะดําเนินชีวิตใหสอดคลองสมดุลอยางไร ตามความเชื่อ  
ตามวิถีทางพระศาสนาของตนอยางไร แต ณ ปจจุบันนี้ธรรม นั้น ไดผันแปร เปลี่ยนแปลงไปแลว เม่ือมนุษย
หันหลังที่จะเขาใจธรรมชาติอยู กับธรรมชาติ อันเปนแมบทแหงธรรมมากข้ึน แลวมุง หนาตักตวงทําลาย 
ธรรมชาติอยางตะกละตะกลาม เม่ือมากเขานานเขาก็ยากที่ธรรมชาติจะทานทนไดหรือ เพียงพอกับความ
โลภ อันไรขีดจํากัดของมนุษย และยิ่งเม่ือวิถีชีวิตมนุษย เดินทางหางไปจากธรรมชาติ หลงใหลในเทคโนโลยี
นําพาอุตสาหกรรมเขามา ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายดุลยภาพที่เคยสอดประสานเปนวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติภัยแหงผลพวงนั้นก็เร่ิมลุกลามดุลยภาพแหงชีวิตนั้นจะขาดวิถีแหงธรรมเสียมิได เพราะธรรมคือ
กรอบคิดหลักที่วางกระบวนการดําเนินชีวิต วางความหมาย แหง คุณคาใหเปนไปอยางสอดคลองกับ
ธรรมชาติ อันสงบและเรียบงาย เนื่องจากปจจุบันปาตนน้ํา ถูกทําลาย ถูกบุกรุกแผวถางมากมาย ซ่ึงทั้งหมด
ลวนมาจากผลกระทบของการพัฒนาอยางไมยั่งยืน อันขัดกับหลัก ปฏิบัติตามวิถี ชาวพุทธที่อยูพอเพียงและ
เคารพธรรมชาติ  การพยายามดึงเอาสถาบันพระศาสนา ชุมชนและประชาคมเมือง ใหมาสนใจ รับรูและ
ศึกษา ปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับสังคม ทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและใชประโยชนตามความตองการ
อยางมีเหตุผลตอสิงแวดลอม เพื่อเอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยาง

                                                 
 7 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร  : 
โรงพิมพกรมศาสนา, 2530), หนา 7.  

ถาวรตอไป  หลักการอนุรักษ การที่จะใหบรรลุเปาหมาย คือ การที่จะทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติไวใชและ
อยูคูกับโลกตลอดไปนั้น มีหลักการอนุรักษ 7 ประการ คือ 

1. ใชอยางฉลาด การจะใช ตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขากแคลนหรือความหา
ยากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาหลักเศรษฐศาสตรถึงตนทุนและผลตอบแทนอยางอยางครบถวน 

2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน ) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีนอยหรือหายาก ควรเก็บ
รักษาไวมิใหสูญไป บางคร้ังถามีของบางชนิดที่พอจะใชได ตองใชอยางประหยัด 

3. ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเสื่อมโทรมใหดีข้ึน กลาวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพลอแหลมตอ
การสูญเปลาหรือจะหมดไปถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาควรหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีข้ึน 

4. ปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติเดิม เชน การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียน จะทําใหดินดี
ข้ึน 

5. นําของใชแลวกลับมาใชใหม เชน การนําขวดน้ําพลาสติก กระดาษหรือเศษเหล็กเปนตนกลับมา
ใชใหม  

6. ใชสิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน ใชแกลบข้ีเลื่อยและขยะเปนเชื้อเพลิงการใช
ปูนซิเมนตในการกอสรางแทนไม 

7. ใชเทคโนโลยีที่ เหมาสมในการพัฒนา และตองศึกษาผลไดผลเสียอยางรอบคอบเสียกอน  
เชน การสรางโรงไฟฟา หรือเข่ือน เปนตน 

 
บทสรุป 
 ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคา
แพงที่ทุกคนไดรับ  สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากใน
สังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึงตองทําทุกวิถีทางทีจ่ะสรางคุณภาพที่สูงข้ึนไปแกประชาชนในสังคมไทย 
 ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคน
เห็นแกตัว  หวังเพื่อประโยชนสวนตนทั้งสิ้น โดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของ
คนอ่ืนเปนเร่ืองไกลตัว  แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได  มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอา
เปรียบกันมีจิตสํานึกดี เชื่อวาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน 
หรือเห็นแกตัวควรจะมองปญหาสังคม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็จะไมตามมา  
จะแกไขปญหางายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา "หนาที่ และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบ
วันนี้ และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและบุคคล
ในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรตอง
ประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
รวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากข้ึน 
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 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป 
โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ 
ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 
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บทคัดยอ 
พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนาจิต 

อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม 
นาํเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลวกลับไปทํารวงรัง”พระพุทธองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษย
โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปน
ผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน  ตอมามีผูคนจํานวนมากเขาใจธรรมะของพระองค ใชชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อ
ยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวา
พระสงฆ ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทําใหตนไดรับความสุขมาก  จึงมุงหนา
ทําลายธรรมชาติทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเร่ิมใหการศึกษาให
มนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติ
ยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แตเม่ือใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูกทําลายจนเสียดุล  
กฎธรรมชาติก็จะเร่ิมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็จะตกแกมนุษยทั่วกันโดย
ไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 

คําสําคัญ : อนุรักษ, สิ่งแวดลอม, วิถีพุทธ 
 
Abstract 
 Buddhism offers the simple way of life with self-sufficiency. We can behave 
ourselves by using wisdom and developing the mind. We can live with nature instead of 
exploitation like “bees building the beehive without destroying the color and fragrance of 
flowers. They carry the pollens with their mouths or wings and return to build their hive”. 
The Lord Buddha declared the moral principle to human without considering the limitation 
of nationalities, genders, races, skin colors, tradition, and ways of life as all of us were 
made from the same nature’s law. Later, many people understand his moral principle. 
Consequently, they live by nature, among the calm and peaceful woods. It is the model of 
life consuming natural resources only for surviving without infinitely demanding to respond 
to the lust following the way of life of the Lord Buddha. This group of people is called the 
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 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป 
โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ 
ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 
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บทคัดยอ 
พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนาจิต 

อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม 
นาํเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลวกลับไปทํารวงรัง”พระพุทธองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษย
โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปน
ผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน  ตอมามีผูคนจํานวนมากเขาใจธรรมะของพระองค ใชชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อ
ยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวา
พระสงฆ ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทําใหตนไดรับความสุขมาก  จึงมุงหนา
ทําลายธรรมชาติทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเร่ิมใหการศึกษาให
มนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติ
ยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แตเม่ือใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูกทําลายจนเสียดุล  
กฎธรรมชาติก็จะเร่ิมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็จะตกแกมนุษยทั่วกันโดย
ไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 

คําสําคัญ : อนุรักษ, สิ่งแวดลอม, วิถีพุทธ 
 
Abstract 
 Buddhism offers the simple way of life with self-sufficiency. We can behave 
ourselves by using wisdom and developing the mind. We can live with nature instead of 
exploitation like “bees building the beehive without destroying the color and fragrance of 
flowers. They carry the pollens with their mouths or wings and return to build their hive”. 
The Lord Buddha declared the moral principle to human without considering the limitation 
of nationalities, genders, races, skin colors, tradition, and ways of life as all of us were 
made from the same nature’s law. Later, many people understand his moral principle. 
Consequently, they live by nature, among the calm and peaceful woods. It is the model of 
life consuming natural resources only for surviving without infinitely demanding to respond 
to the lust following the way of life of the Lord Buddha. This group of people is called the 
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monk. Nowadays, human misunderstand that destroying the nature can bring a lot of 
happiness to them. From this reason, they continue destroying everything in nature as they 
want to gain benefits. Therefore, it is necessary for human to start learning that human is 
created by nature. The nature gives us lives and comfort. As long as the nature remains in 
normal condition, we can live a happy life forever. On the contrary, if the nature is totally 
destroyed, the nature’s law begins to change following the causes. Eventually, all of 
human will suffer without the exception whether they participate in the destruction or not. 

Keywords: Environmental, Conservation, Buddhist’s Way 
 
บทนํา 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยเราตองอาศัยสิ่งแวดลอมตั้งแตเกิดจนตายเพราะฉะนั้นสิ่งแวดลอมจึงมี
ความสําคัญตอมนุษยเรามาก ในชวงที่มนุษยเรามีชีวิตอยูจะตองอาศัยสิ่งแวดลอมตลอดเวลา เชนเราตอง
อาศัยอากาศในการหายใจ ซ่ึงอากาศที่เราหายใจก็ไดมาจากตนไมใบหญาที่คลายออกซิเจนออกมา แตก็มี
มนุษยเปนจํานวนมากที่มีความเห็นแกตัว เห็นแกความสุขความสบายสวนตัว ลืมเห็นความสําคัญของตนไม 
ที่เปรียบเสมือนผูใหชีวิต โดยการไปตัดตนไมทําลายปา ถือวาเปนการทําลายทั้งอากาศ อาหารของมนุษยเรา
เองเพราะพิจารณาดูใหดีแลวปาไมไดใหประโยชนแกมนุษยเปนอยางมากไมวาจะเปนแหลงอาหาร ที่อยู
อาศัย เคร่ืองนุงหม  รวมถึงยารักษาโรคที่ถือวาเปนปจจัยเคร่ืองอาศัยสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยโดยแท 
ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนตามมาจากการทําลายปาไมทําลายสิ่งแวดลอมคือ ทําใหเกิดฝนแลง-น้ําทวมหนัก-ภาวะอากาศ
ที่หนาวเกินไป-ภาวะอากาศที่รอนเกินไป ซ่ึงเกิดมาจากการที่มนุษยทําลายปาไมสิ่งแวดลอมทําธรรมชาติเสีย
สมดุล 

จากปญหาดังกลาวขางตนจึงเปนปญหาที่เกิดมาจากการกระทําของมนุษยเราโดยตรง เพราะฉะนั้น
มนุษยเราจะตองรวมกันคิดคนหาวิถีทางที่จะนําไปสูการแกปญหาสิง่แวดลอมรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่
ยังอยูในสภาพที่ดีใหคงอยูตอไป เราจะตองเขาไปศึกษาวามีสาเหตุมาจากปจจัยอะไรบางที่สงเสริมตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงจากการศึกษาจากเอกสารตําราทางวิชาการพบวา การดําเนินชีวิตตามวิถีแหงชาว
พุทธเปนหนทางแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพราะพระพุทธองคเปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูที่
คนพบสัจจธรรมคือความจริงของธรรมชาติที่วาดวยเร่ืองของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตวา ทุกชีวิตตองพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน จากความสําคัญดังกลาวทําให มีหลายประเด็นที่ เราจะตองศึกษาเรียนรูจาก
พระพุทธศาสนาวามีปจจัยใดบางที่สงเสริมตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามวิถีแหงชาวพุทธ 

 
 
 
 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
          คําวา “สิ่งแวดลอม” ตามความหมายของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 นิยามวา หมายถึงสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซ่ึง
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําข้ึน1  
 สิ่งแวดลอมเปนศัพทบัญญัติสําหรับใชแทนคําวา Environment ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงมาจากราก
ศัพทฝร่ังเศสวา Environ แปลวา รอบ ๆ (Around) ฉะนั้น Environment จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยู
รอบตัวมนุษย (Totality of man’s surroundings)2 สิ่งแวดลอมแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่ เกิดข้ึนในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมแตละชนิดนี้มีความสัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยูเสมอ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ยอยๆ คือ 
  1.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ซ่ึงไมมีชีวิต อาจมองเห็นไดหรือไมเห็นได  เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ รังสี แสงสวาง เสียง 
  1.2 สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ซ่ึงมีชีวิต ไดแก มนุษย สัตว พืช จุลินทรียทั้งหลาย 
 2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน (Human being – made Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่
มนุษยไดเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือพัฒนาข้ึน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันเปน
สังคม แบงเปน 2 ประเภทยอย ๆ คือ 
  2.1 สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม (Concrete  Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุซึ่ง
มนุษยสรางข้ึน โดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู เชน อาคาร ยานพาหนะ 
ของใชตาง ๆ 
  2.2 สิ่ งแวดลอมที่ เปนนามธรรม (Abstract  Environment) เปนสิ่ งแวดลอมทาง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ จิตสังคม  ซ่ึงจับตองไมได  รับรูไดทางใจเทานั้น เชน คานิยม ทัศนคติ จารีต
ประเพณี ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ 
 
สถานการณปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่ตองการอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ อาหารและน้ํา
สะอาด มีบานอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่สะอาดและทํางานในสถานที่ที่ปลอดภัย มีการควบคุมปองกัน
มลพิษ และพิษภัยอันตรายจากโรคตางๆ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน ปญหาสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันนั้น ไดแก มลพิษทางอากาศ ซ่ึงเกิดจากการปลอยสารมลพิษจากยานพาหนะ โรงงงานอุตสาหกรรม 
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2535.  (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพวิญูชน, 2542), หนา 8. 
2 มานพ  นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาฯ, 

2546) ,หนา 2. 
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monk. Nowadays, human misunderstand that destroying the nature can bring a lot of 
happiness to them. From this reason, they continue destroying everything in nature as they 
want to gain benefits. Therefore, it is necessary for human to start learning that human is 
created by nature. The nature gives us lives and comfort. As long as the nature remains in 
normal condition, we can live a happy life forever. On the contrary, if the nature is totally 
destroyed, the nature’s law begins to change following the causes. Eventually, all of 
human will suffer without the exception whether they participate in the destruction or not. 

Keywords: Environmental, Conservation, Buddhist’s Way 
 
บทนํา 
 การดําเนินชีวิตของมนุษยเราตองอาศัยสิ่งแวดลอมตั้งแตเกิดจนตายเพราะฉะนั้นสิ่งแวดลอมจึงมี
ความสําคัญตอมนุษยเรามาก ในชวงที่มนุษยเรามีชีวิตอยูจะตองอาศัยสิ่งแวดลอมตลอดเวลา เชนเราตอง
อาศัยอากาศในการหายใจ ซ่ึงอากาศที่เราหายใจก็ไดมาจากตนไมใบหญาที่คลายออกซิเจนออกมา แตก็มี
มนุษยเปนจํานวนมากที่มีความเห็นแกตัว เห็นแกความสุขความสบายสวนตัว ลืมเห็นความสําคัญของตนไม 
ที่เปรียบเสมือนผูใหชีวิต โดยการไปตัดตนไมทําลายปา ถือวาเปนการทําลายทั้งอากาศ อาหารของมนุษยเรา
เองเพราะพิจารณาดูใหดีแลวปาไมไดใหประโยชนแกมนุษยเปนอยางมากไมวาจะเปนแหลงอาหาร ที่อยู
อาศัย เคร่ืองนุงหม  รวมถึงยารักษาโรคที่ถือวาเปนปจจัยเคร่ืองอาศัยสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยโดยแท 
ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนตามมาจากการทําลายปาไมทําลายสิ่งแวดลอมคือ ทําใหเกิดฝนแลง-น้ําทวมหนัก-ภาวะอากาศ
ที่หนาวเกินไป-ภาวะอากาศที่รอนเกินไป ซ่ึงเกิดมาจากการที่มนุษยทําลายปาไมสิ่งแวดลอมทําธรรมชาติเสีย
สมดุล 

จากปญหาดังกลาวขางตนจึงเปนปญหาที่เกิดมาจากการกระทําของมนุษยเราโดยตรง เพราะฉะนั้น
มนุษยเราจะตองรวมกันคิดคนหาวิถีทางที่จะนําไปสูการแกปญหาสิง่แวดลอมรวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่
ยังอยูในสภาพที่ดีใหคงอยูตอไป เราจะตองเขาไปศึกษาวามีสาเหตุมาจากปจจัยอะไรบางที่สงเสริมตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงจากการศึกษาจากเอกสารตําราทางวิชาการพบวา การดําเนินชีวิตตามวิถีแหงชาว
พุทธเปนหนทางแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพราะพระพุทธองคเปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูที่
คนพบสัจจธรรมคือความจริงของธรรมชาติที่วาดวยเร่ืองของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตวา ทุกชีวิตตองพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน จากความสําคัญดังกลาวทําให มีหลายประเด็นที่ เราจะตองศึกษาเรียนรูจาก
พระพุทธศาสนาวามีปจจัยใดบางที่สงเสริมตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามวิถีแหงชาวพุทธ 

 
 
 
 
 

 

ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
          คําวา “สิ่งแวดลอม” ตามความหมายของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 นิยามวา หมายถึงสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซ่ึง
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําข้ึน1  
 สิ่งแวดลอมเปนศัพทบัญญัติสําหรับใชแทนคําวา Environment ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงมาจากราก
ศัพทฝร่ังเศสวา Environ แปลวา รอบ ๆ (Around) ฉะนั้น Environment จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยู
รอบตัวมนุษย (Totality of man’s surroundings)2 สิ่งแวดลอมแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่ เกิดข้ึนในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมแตละชนิดนี้มีความสัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยูเสมอ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ยอยๆ คือ 
  1.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ซ่ึงไมมีชีวิต อาจมองเห็นไดหรือไมเห็นได  เชน ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ รังสี แสงสวาง เสียง 
  1.2 สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ซ่ึงมีชีวิต ไดแก มนุษย สัตว พืช จุลินทรียทั้งหลาย 
 2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน (Human being – made Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่
มนุษยไดเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ หรือพัฒนาข้ึน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันเปน
สังคม แบงเปน 2 ประเภทยอย ๆ คือ 
  2.1 สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม (Concrete  Environment) เปนสิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุซึ่ง
มนุษยสรางข้ึน โดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู เชน อาคาร ยานพาหนะ 
ของใชตาง ๆ 
  2.2 สิ่ งแวดลอมที่ เปนนามธรรม (Abstract  Environment) เปนสิ่ งแวดลอมทาง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ จิตสังคม  ซ่ึงจับตองไมได  รับรูไดทางใจเทานั้น เชน คานิยม ทัศนคติ จารีต
ประเพณี ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ 
 
สถานการณปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่ตองการอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ อาหารและน้ํา
สะอาด มีบานอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่สะอาดและทํางานในสถานที่ที่ปลอดภัย มีการควบคุมปองกัน
มลพิษ และพิษภัยอันตรายจากโรคตางๆ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน ปญหาสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบันนั้น ไดแก มลพิษทางอากาศ ซ่ึงเกิดจากการปลอยสารมลพิษจากยานพาหนะ โรงงงานอุตสาหกรรม 

                                                           
1 ธีระพล อรุณะกสิกรและคณะ, พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535.  (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพวิญูชน, 2542), หนา 8. 
2 มานพ  นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาฯ, 

2546) ,หนา 2. 
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การจราจรแออัดที่เกิดจากเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของยานพาหนะและการขนสง อีกทั้งขยะและของเสีย
อันตรายจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรมที่ละเลยไมกําจัดอยางถูกวิธี สาเหตุตาง ๆ เหลานี้ลวนแตสงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น 
ปญหาและความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดลอมมีทาทีวาจะเลวรายลงทุกวันอันจะตองระดมความคิดและ
การกระทําชวยกันแกไขทุกวันนี้ก็คือ 
 1.มลพิษทางอากาศ เกิดจากกาซหลายชนิด เชน คารบอนมอนนอกไซด  สารไฮโดรคารบอนตางๆ 
รวมทั้งอานุภาคบางชนิดจากไอของตะก่ัวของโรงงานอุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ และหมอกควันจาก
กรณีไฟปา เปนตน 
 2. มลพิษทางนํ้า  การที่น้ําในแมน้ําลําคลองปจจุบันเนาเสียในแหลงชุมชน และปญหาตะก่ัวใน
แหลงน้ํา มีแนวโนมมากข้ึน เพราะมนุษยไดทิ้งขยะ สารเคมี ปุย ซากสัตว  น้ําสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก 
ฯลฯ มนุษยจึงตองเผชิญกับน้ําไมบริสุทธิ์ที่ตนใชยังชีพ 
 3. มลพิษทางดิน  การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เชน การใชปุยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถากองทิ้งไวจะเกิดการสลายตัว  ทําใหเกิดสารอินทรีย
และอนินทรีย พอฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลไปบริเวณขางเคียง สารตางๆ ก็ตามไปดวย  ทําใหบริเวณนั้นมีพิษ
ไปดวย   
 4. มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปจจุบัน อากาศจะแปรปรวนไปจากอดีตมาก เพราะมนุษยมีการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งประดิษฐตางๆทั้งที่เปนการเสริมสรางและทําลายมนุษย  เชน ระเบิดไฮโครเจน  การถาง
ปาตัดตนไม หรือความรอนจากอุปกรณเครื่องใชตางๆ เชน  ตู เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร
ตางๆ ตลอดจนความรอนจากดวงอาทิตย เปนตน 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบตอการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆ ดาน มนุษย
ตองการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับตาลงนอนแตละวัน มนุษยตองใชน้ําในการอุปโภคบริโภคประจําวัน 
 อุณหภูมิ ก็มีผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษยไมแพสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  รางกายที่ดํารงอยูไดอยาง
ปกติสุขเพราะมีอุณหภูมิสมดุลกับธาตุอ่ืนๆ  ในรางกาย และอุณหภูมิในรางกายยอมมีความสัมพันธกับ
ภายนอกอยางใกลชิด  หากอุณหภูมิภายนอกรอนมากจนรางกายไมสามารถปรับตัวอยูได ก็ไมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน 
 หากมองปญหาตามแนวพระพุทธศาสนาก็พบวาขณะนี้ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซ่ึง
อาจจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกวันจนถึงข้ันวิกฤตข้ึนไมวันใดก็วันหนึ่ง  ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบ
ข้ึนมาจากธาตุ ดิน  น้ํา ไฟ ลม ตามกฎธรรมชาติ  ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายทอดออกมา
ตองบริสุทธิ์และสมดุล รางกายจึงจะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดง
ปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออนแอหรือปวยไข ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมอยูใน
สภาวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็จะพบกับความสุขสดชื่นไปดวย  แตถาเม่ือไรมีความ
แปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากข้ึน ภารกิจแหงการรวมกันเผชิญปญหา  การคนหาสาเหตุ
ของปญหาและทางแกใหพบซ่ึงม่ันใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษยเพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุม

 

ใดกลุมหนึ่ง  แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต  เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความดํารงอยูและการลมสลายแหง
มนุษยชาติ 
 
แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับปญหาส่ิงแวดลอม 
 ปญหาโลกรอน ชั้นโอโซนถูกทําลาย พืชและสัตวหลายชนดิกําลงัจะสญูพันธุ การเพิ่มข้ึนของจํานวน
ประชากร  การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเกิดฝนตกหนักทําใหนําทวมหนักและภัยแลง ปญหาตางๆ เหลานี้กําลัง
รุมเราโลกของเราและทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ สวนสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  ไดแก ความโลภซ่ึงเปน
ผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไมไดรับความสนใจเทาที่ควร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่โลกกําลังเผชิญอยูได  ความโลภ และความเห็นแกตัวนําไปสู
ความทุกขยาก ยิ่งไปกวานั้นความเห็นแกตัวยังเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังคํากลาวของทานพุทธทาส ภิกขุ3 ที่วา “ทุกศาสนาตองการหยุดความเห็นแกตัว เม่ือคนตก
เปนทาสของความเห็นแกตัว ไมตองหวังวาจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนที่แทจริงตองปฏิบตัิตามคําสอนของ
ศาสนาอยางจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติไวได ตราบใดที่คนยังมีความเห็นแกตัวอยูก็ไม
สามารถที่จะปองกันการทําลายปาที่เพิ่มข้ึนได” นั่นคือ ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด แตความตองการของ
มนุษยมีไมจํากัด 
 ในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง  การมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ การผลิต การบริโภค 
และ การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ไมควรสิ้นสุดที่ตัวมันเองแตควรจะสิ้นสุดที่การพัฒนาความเปนอยู
ที่ดีข้ึนของบุคคล  สังคม  และสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงสอนใหคนดําเนินชวีิตใหสมดุลกับธรรมชาติโดย
วิธีตอไปนี้  

1. การกินใหนอย พระพุทธองคสอนใหกินเฉพาะเทาที่จําเปนตอการดํารงชีพ เพราะการกระทํา
ดังกลาว จะทําลายธรรมชาตินอยลง ซ่ึงจะชวยลดมลภาวะลงดวย 

2. การอยูอยางผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยูภายใตกฎของธรรมชาติ  
อันไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ถาทุกชีวิตอยูดวยกันอยางกลมกลืน เขาก็จะไมไปรบกวนสิทธิของผูอ่ืน 

3. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด  พระพุทธเจาสอนใหคนใชธรรมชาติในการพัฒนา
จิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง  ดังนั้นคนตองเรียนรูการใชทรัพยากรอยางฉลาด 
 เม่ือมนุษยประจักษวาการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิใชนําประโยชนสุขมาใหแกมนุษยฝาย
เดียวที่เคยเขาใจกัน  แตจะนําความหายนะและความทุกขมาสูมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ก็พากันใหความ
สนใจตอปญหานี้มากข้ึนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาของ
มนุษยชาติที่จะตองเผชิญรวมกัน  ปจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดเร่ิมเคลื่อนไหว
กันทั่วโลกเพื่อรวมกันแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูอยางทุมเทจริงจัง  แตยังมีมนุษยอยูอีกจํานวนไมนอยที่

                                                           
3 พุทธทาส ภิกขุ, พุทธศาสนิกกับการอนุรักษธรรมชาติ,  (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533),       
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การจราจรแออัดที่เกิดจากเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของยานพาหนะและการขนสง อีกทั้งขยะและของเสีย
อันตรายจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรมที่ละเลยไมกําจัดอยางถูกวิธี สาเหตุตาง ๆ เหลานี้ลวนแตสงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น 
ปญหาและความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดลอมมีทาทีวาจะเลวรายลงทุกวันอันจะตองระดมความคิดและ
การกระทําชวยกันแกไขทุกวันนี้ก็คือ 
 1.มลพิษทางอากาศ เกิดจากกาซหลายชนิด เชน คารบอนมอนนอกไซด  สารไฮโดรคารบอนตางๆ 
รวมทั้งอานุภาคบางชนิดจากไอของตะก่ัวของโรงงานอุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ และหมอกควันจาก
กรณีไฟปา เปนตน 
 2. มลพิษทางนํ้า  การที่น้ําในแมน้ําลําคลองปจจุบันเนาเสียในแหลงชุมชน และปญหาตะก่ัวใน
แหลงน้ํา มีแนวโนมมากข้ึน เพราะมนุษยไดทิ้งขยะ สารเคมี ปุย ซากสัตว  น้ําสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก 
ฯลฯ มนุษยจึงตองเผชิญกับน้ําไมบริสุทธิ์ที่ตนใชยังชีพ 
 3. มลพิษทางดิน  การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เชน การใชปุยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถากองทิ้งไวจะเกิดการสลายตัว  ทําใหเกิดสารอินทรีย
และอนินทรีย พอฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลไปบริเวณขางเคียง สารตางๆ ก็ตามไปดวย  ทําใหบริเวณนั้นมีพิษ
ไปดวย   
 4. มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปจจุบัน อากาศจะแปรปรวนไปจากอดีตมาก เพราะมนุษยมีการ
ประดิษฐคิดคนสิ่งประดิษฐตางๆทั้งที่เปนการเสริมสรางและทําลายมนุษย  เชน ระเบิดไฮโครเจน  การถาง
ปาตัดตนไม หรือความรอนจากอุปกรณเครื่องใชตางๆ เชน  ตู เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร
ตางๆ ตลอดจนความรอนจากดวงอาทิตย เปนตน 
 ปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบตอการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆ ดาน มนุษย
ตองการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับตาลงนอนแตละวัน มนุษยตองใชน้ําในการอุปโภคบริโภคประจําวัน 
 อุณหภูมิ ก็มีผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษยไมแพสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  รางกายที่ดํารงอยูไดอยาง
ปกติสุขเพราะมีอุณหภูมิสมดุลกับธาตุอ่ืนๆ  ในรางกาย และอุณหภูมิในรางกายยอมมีความสัมพันธกับ
ภายนอกอยางใกลชิด  หากอุณหภูมิภายนอกรอนมากจนรางกายไมสามารถปรับตัวอยูได ก็ไมสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางแนนอน 
 หากมองปญหาตามแนวพระพุทธศาสนาก็พบวาขณะนี้ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซ่ึง
อาจจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกวันจนถึงข้ันวิกฤตข้ึนไมวันใดก็วันหนึ่ง  ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบ
ข้ึนมาจากธาตุ ดิน  น้ํา ไฟ ลม ตามกฎธรรมชาติ  ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายทอดออกมา
ตองบริสุทธิ์และสมดุล รางกายจึงจะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดง
ปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออนแอหรือปวยไข ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมอยูใน
สภาวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็จะพบกับความสุขสดชื่นไปดวย  แตถาเม่ือไรมีความ
แปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากข้ึน ภารกิจแหงการรวมกันเผชิญปญหา  การคนหาสาเหตุ
ของปญหาและทางแกใหพบซ่ึงม่ันใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษยเพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุม

 

ใดกลุมหนึ่ง  แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต  เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความดํารงอยูและการลมสลายแหง
มนุษยชาติ 
 
แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับปญหาส่ิงแวดลอม 
 ปญหาโลกรอน ชั้นโอโซนถูกทําลาย พืชและสัตวหลายชนดิกําลงัจะสญูพันธุ การเพิ่มข้ึนของจํานวน
ประชากร  การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเกิดฝนตกหนักทําใหนําทวมหนักและภัยแลง ปญหาตางๆ เหลานี้กําลัง
รุมเราโลกของเราและทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ สวนสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  ไดแก ความโลภซ่ึงเปน
ผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไมไดรับความสนใจเทาที่ควร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่โลกกําลังเผชิญอยูได  ความโลภ และความเห็นแกตัวนําไปสู
ความทุกขยาก ยิ่งไปกวานั้นความเห็นแกตัวยังเปนสาเหตุสําคัญของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังคํากลาวของทานพุทธทาส ภิกขุ3 ที่วา “ทุกศาสนาตองการหยุดความเห็นแกตัว เม่ือคนตก
เปนทาสของความเห็นแกตัว ไมตองหวังวาจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนที่แทจริงตองปฏิบตัิตามคําสอนของ
ศาสนาอยางจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติไวได ตราบใดที่คนยังมีความเห็นแกตัวอยูก็ไม
สามารถที่จะปองกันการทําลายปาที่เพิ่มข้ึนได” นั่นคือ ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด แตความตองการของ
มนุษยมีไมจํากัด 
 ในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง  การมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ การผลิต การบริโภค 
และ การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ไมควรสิ้นสุดที่ตัวมันเองแตควรจะสิ้นสุดที่การพัฒนาความเปนอยู
ที่ดีข้ึนของบุคคล  สังคม  และสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงสอนใหคนดําเนินชวีิตใหสมดุลกับธรรมชาติโดย
วิธีตอไปนี้  

1. การกินใหนอย พระพุทธองคสอนใหกินเฉพาะเทาที่จําเปนตอการดํารงชีพ เพราะการกระทํา
ดังกลาว จะทําลายธรรมชาตินอยลง ซ่ึงจะชวยลดมลภาวะลงดวย 

2. การอยูอยางผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อยูภายใตกฎของธรรมชาติ  
อันไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ถาทุกชีวิตอยูดวยกันอยางกลมกลืน เขาก็จะไมไปรบกวนสิทธิของผูอ่ืน 

3. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด  พระพุทธเจาสอนใหคนใชธรรมชาติในการพัฒนา
จิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง  ดังนั้นคนตองเรียนรูการใชทรัพยากรอยางฉลาด 
 เม่ือมนุษยประจักษวาการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิใชนําประโยชนสุขมาใหแกมนุษยฝาย
เดียวที่เคยเขาใจกัน  แตจะนําความหายนะและความทุกขมาสูมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ก็พากันใหความ
สนใจตอปญหานี้มากข้ึนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาของ
มนุษยชาติที่จะตองเผชิญรวมกัน  ปจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดเร่ิมเคลื่อนไหว
กันทั่วโลกเพื่อรวมกันแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูอยางทุมเทจริงจัง  แตยังมีมนุษยอยูอีกจํานวนไมนอยที่
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คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั้งหนาตั้งตากอบโกยผลประโยชนเพือ่ตนเองโดยการ
ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 
 
ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับส่ิงแวดลอม 
 การศึกษาจากพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจามีพระชนมชีพสัมพันธอยางใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแต
เร่ิมตนจนถึงวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ  พระพุทธองคทรงประสูติในราชตระกูล อินเดียโบราณ  
Wickkremesinghe4 นักประพันธชาวศรีลังกาไดพรรณนาถึงบรรยากาศอันแวดลอมดวยธรรมชาติ  
ณ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจาไววา“ณ ลุมพินีวนอุทยานมีแมกไมที่รมร่ืนสวยงามอยูแหงหนึ่ง  เม่ือพระ
นางสิริมหามายาเทวี เสด็จผานไปก็พบตนไมข้ึนเรียงรายอยูหนาแนนเปนกลุมกอน บนพุมไมแตละพุมปก
คลุมดวยดอกไมงามตายิ่งนัก  นกนานาพันธุเกาะอยูตามก่ิงไม สงเสียงรองรับกันอยางราเริง พระนางเสด็จถึง
ตนสาละใหญ   ซ่ึงหนาแนนดวยก่ิงใบ โดดเดนอยูทามกลางแมกไมทั้งมวล  แลวทรงรูสึกประชวรพระครรภ  
ประสูติโพธิสัตว ณ โคนมหาสาละนั้นนั่นเอง”     
    เม่ือพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะทรงสรางปราสาท 3 ฤดู  เพื่อใหแนพระทัย
วาพระองคทรงมีชีวิต ความเปนอยูที่พร่ังพรอมไปดวยโลกียสุขทุกประการ แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจาก
ชีวิตในพระราชวังที่เปยมไปดวยความสุข ทรงมุงแสวงหาสัจจชีวิตหรือสัจจธรรมในสภาพแวดลอมของ
ธรรมชาติ เชน ราวปา ถํ้า ภูเขา แมน้ํา ลําธาร  เปนตน และไดทรงตรัสรู 
พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   จะเห็นไดวา ความสงบของ
ธรรมชาติเปนปจจัยประการหนึ่งที่นําไปสูการตรัสรูธรรมอันประเสริฐและสารัตถะแหงการตรัสรูก็คือ 
ธรรมชาติ  พระพุทธองคทรงพอพระทัยในการประทับอยูตามราวปาและภูเขา  เปนเวลา 45  พรรษา     
 หลังจากไดตรัสรูแลวทรงใชเวลาโปรดเวเนยสัตว5  ตามสถานที่ตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับธรรมชาติ  
ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดมีวัดปาข้ึนมากมาย อาทิ  ปาไผของพระเจาพิมพิสารแหงราชคฤห ปาปาลิไลยก สวนปา
มหาวัน  กรุงเวสาลี  เขาคิชกูฏ และในการดับขันธปรินิพพานทรงเลือกเอาปาสาลวัน เมืองกุสินารา  
เปนสถานที ่ชวงสุดทายแหงพระชนมชีพ ทรงมีความเมตตากรุณาอยางยิ ่งตอสรรพสัตวทั้งหลาย  
คําสอนที่มีตอพระสาวกนั้น รับสั่งใหภิกษุทั้งหลาย ทําสมาธิตามรากไม โคนไมที่วาง  เปนตน  คําสอนนี้  
ดูเหมือนเปนการกําหนดแนวทางการใชชีวิตตามแบบของวิถีชาวพุทธโดยแท  
 พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับ
พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ   เชน บทบัญญัติที่ทรงหามทิ้ งของสกปรกลงในแมน้ํ าหรือที่สาธารณะ   
หามพระภิกษุตัดตนไม ทําลายปา  หามฆาสัตว  ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา เปนตน บนพื้นฐาน
หลักธรรมเพื่ออนุรักษตอธรรมชาติ6  

                                                           
4 Wickkremesinghe, K.D.P, The Biography of the Buddha, (Columbo: J.W.Mawata, 1972), 

P.48. 
5 องฺ.จตุกฺก. 21/183/193.  
6 วิ.นย. มหา. 2/425,713/225,361.  

 

  ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบื้องตนอาจเกิดข้ึนเพราะความจําเปนในการแสวงหาสถานที่
เงียบสงบเพื่อการบําเพ็ญสมาธิ แตความชื่นชมในธรรมชาติและประโยชนของธรรมชาติก็มิใชสิ่งที่พึงมองขาม
ไป พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ดังที่พระราชวรมุนี7 
กลาวไววา ไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจในการที่จะเนนบทบาทของผู
ปฏิบัติธรรม  เพื่อการบรรลุพระนิพพาน  โดยการอาศัยอยูตามราวปาตามเขา ชีวิตของพวกพระสงฆดําเนิน
ไปดวยปญญา และสีลสิกขา  อันนาจะมีคุณคาในแงมุมการผลิต มากกวาแรงงานที่ใชในการผลิตโลกทางวัตถุ 
ตัวอยางเชน การที่พระภิกษุบําเพ็ญสมาธิในราวปา ก็เปนผลโดยตรงในการรักษาปาโดยไมตองลงทุนลงแรง
ใดๆ เจาพนักงานปาไมยอมจะบอกไดดีวาในการที่พระภิกษุสงฆเขาไปบําเพ็ญสมาธิในปานั้น มีผลในการ
อนุรักษดีกวาวิธีอ่ืนๆ  

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษปาไม 
  พระพุทธศาสนากับปาไม  เปนการนําวิถีพุทธศาสนาโดยอาศัยหลักธรรมคําสอนเร่ือง ความรูจัก
บุญคุณกตัญูกตเวที และการเสียสละเพื่อสวนรวมโดยรูจักประมาณในการบริโภค เปนตน มาเปนหลักพัฒนา
จิตใจใหเกิดความสํานึกในความรักในธรรมชาติ การสรางอุทยานเปนที่พักเพื่อแสดงธรรมของพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลาย  นอกจากนั้น อุทยานก็ดี ราชอุทยานก็ดี สวนปาของบุคคลตาง ๆ ที่ มีปรากฏใน
พระไตรปฎกวาไดกลายเปนอารามบาง วิหารบาง มหาวิหารบาง ก็ดวยจิตสํานึกเร่ืองบุญบาปหรือคุณธรรม
ของทานผูเปนเจาของอุทยานเหลานั้นไดกระทําเปนตัวอยาง และไดกลายเปนธรรมเนียมการสรางวัดปาใน
พระพุทธศาสนามาตราบเทาทุกวันนี้ 
 ในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความม่ันคงของธรรมชาติสิ่งแวดลอม   หลักธรรมของศาสนาสอนใหเห็น
วา มนุษยกับธรรมชาติยอมมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง อาศัยซ่ึงกันและกัน  ไมมีใครอยูไดอยางโดดเดี่ยว  
ดังคําวา “นําพึ่งเรือเสือพึ่งปา” และในทางกลับกัน ปาก็ตองพึ่งเสือ เรือก็ตองพึ่งน้ํา แสดงเปนคําพูดวา  
“เสือมีเพราะปารก ปารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญาบัง หญายังเพราะดินดี” ดังนี้เปนตน 
 ในดานพระจริยาวัตรพระพุทธเจานอกจากทรงเปนตัวอยางในการเก่ียวของกับปาไม ตนไม แลวยัง
ตรัสใหพระภิกษุสงฆที่ถือธุดงค ปฏิบัติธรรมในปาหรืออยูใตโคนตนไม เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม และไดตรัสยกยอง
ภิกษุเปนตัวอยาง คือ พระมหากัสสปเถระวาทรงคุณธรรมเคร่ืองดําเนินชีวิตเสมอดวยพระพุทธเจา  
คือ การปฏิบัติธุดงคอยูปาเปนวัตร ตอมาในประเทศไทยสมัยสุโขทัย ก็ไดเกิดมีคติการสรางวัดข้ึนใน
พระพุทธศาสนา 2 ประเภท คือ 
 1.อรัญญวาสี ประเภทวัดปา พระสงฆที่จําพรรษาในวัดประเภทนี้เรียกวา พระสงฆฝาย อรัญญวาสี 
หรือพระธุดงคพระวัดปาเปนธรรมเนียมมาจากคร้ังพุทธกาล 

2.คามวาสี ประเภทวัดบานที่ตั้งอยูในหมูบานหรือในเมือง เรียกพระสงฆที่อยูอาศัยในวัดประเภทนี้
วา พระสงฆฝายคามวาสี บางคร้ังเรียกพระบาน เพราะอยูในบานในเมือง 

                                                           
7 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 2.  (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 2529). หนา 145. 
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คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั้งหนาตั้งตากอบโกยผลประโยชนเพื่อตนเองโดยการ
ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 
 
ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับส่ิงแวดลอม 
 การศึกษาจากพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจามีพระชนมชีพสัมพันธอยางใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแต
เร่ิมตนจนถึงวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ  พระพุทธองคทรงประสูติในราชตระกูล อินเดียโบราณ  
Wickkremesinghe4 นักประพันธชาวศรีลังกาไดพรรณนาถึงบรรยากาศอันแวดลอมดวยธรรมชาติ  
ณ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจาไววา“ณ ลุมพินีวนอุทยานมีแมกไมที่รมร่ืนสวยงามอยูแหงหนึ่ง  เม่ือพระ
นางสิริมหามายาเทวี เสด็จผานไปก็พบตนไมข้ึนเรียงรายอยูหนาแนนเปนกลุมกอน บนพุมไมแตละพุมปก
คลุมดวยดอกไมงามตายิ่งนัก  นกนานาพันธุเกาะอยูตามก่ิงไม สงเสียงรองรับกันอยางราเริง พระนางเสด็จถึง
ตนสาละใหญ   ซ่ึงหนาแนนดวยก่ิงใบ โดดเดนอยูทามกลางแมกไมทั้งมวล  แลวทรงรูสึกประชวรพระครรภ  
ประสูติโพธิสัตว ณ โคนมหาสาละนั้นนั่นเอง”     
    เม่ือพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะทรงสรางปราสาท 3 ฤดู  เพื่อใหแนพระทัย
วาพระองคทรงมีชีวิต ความเปนอยูที่พร่ังพรอมไปดวยโลกียสุขทุกประการ แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจาก
ชีวิตในพระราชวังที่เปยมไปดวยความสุข ทรงมุงแสวงหาสัจจชีวิตหรือสัจจธรรมในสภาพแวดลอมของ
ธรรมชาติ เชน ราวปา ถํ้า ภูเขา แมน้ํา ลําธาร  เปนตน และไดทรงตรัสรู 
พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนพระศรีมหาโพธิ์ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา   จะเห็นไดวา ความสงบของ
ธรรมชาติเปนปจจัยประการหนึ่งที่นําไปสูการตรัสรูธรรมอันประเสริฐและสารัตถะแหงการตรัสรูก็คือ 
ธรรมชาติ  พระพุทธองคทรงพอพระทัยในการประทับอยูตามราวปาและภูเขา  เปนเวลา 45  พรรษา     
 หลังจากไดตรัสรูแลวทรงใชเวลาโปรดเวเนยสัตว5  ตามสถานที่ตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับธรรมชาติ  
ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดมีวัดปาข้ึนมากมาย อาทิ  ปาไผของพระเจาพิมพิสารแหงราชคฤห ปาปาลิไลยก สวนปา
มหาวัน  กรุงเวสาลี  เขาคิชกูฏ และในการดับขันธปรินิพพานทรงเลือกเอาปาสาลวัน เมืองกุสินารา  
เปนสถานที ่ชวงสุดทายแหงพระชนมชีพ ทรงมีความเมตตากรุณาอยางยิ ่งตอสรรพสัตวทั้งหลาย  
คําสอนที่มีตอพระสาวกนั้น รับสั่งใหภิกษุทั้งหลาย ทําสมาธิตามรากไม โคนไมที่วาง  เปนตน  คําสอนนี้  
ดูเหมือนเปนการกําหนดแนวทางการใชชีวิตตามแบบของวิถีชาวพุทธโดยแท  
 พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับ
พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ   เชน บทบัญญัติที่ทรงหามทิ้ งของสกปรกลงในแมน้ํ าหรือที่สาธารณะ   
หามพระภิกษุตัดตนไม ทําลายปา  หามฆาสัตว  ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา เปนตน บนพื้นฐาน
หลักธรรมเพื่ออนุรักษตอธรรมชาติ6  

                                                           
4 Wickkremesinghe, K.D.P, The Biography of the Buddha, (Columbo: J.W.Mawata, 1972), 

P.48. 
5 องฺ.จตุกฺก. 21/183/193.  
6 วิ.นย. มหา. 2/425,713/225,361.  

 

  ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบื้องตนอาจเกิดข้ึนเพราะความจําเปนในการแสวงหาสถานที่
เงียบสงบเพื่อการบําเพ็ญสมาธิ แตความชื่นชมในธรรมชาติและประโยชนของธรรมชาติก็มิใชสิ่งที่พึงมองขาม
ไป พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ดังที่พระราชวรมุนี7 
กลาวไววา ไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจในการที่จะเนนบทบาทของผู
ปฏิบัติธรรม  เพื่อการบรรลุพระนิพพาน  โดยการอาศัยอยูตามราวปาตามเขา ชีวิตของพวกพระสงฆดําเนิน
ไปดวยปญญา และสีลสิกขา  อันนาจะมีคุณคาในแงมุมการผลิต มากกวาแรงงานที่ใชในการผลิตโลกทางวัตถุ 
ตัวอยางเชน การที่พระภิกษุบําเพ็ญสมาธิในราวปา ก็เปนผลโดยตรงในการรักษาปาโดยไมตองลงทุนลงแรง
ใดๆ เจาพนักงานปาไมยอมจะบอกไดดีวาในการที่พระภิกษุสงฆเขาไปบําเพ็ญสมาธิในปานั้น มีผลในการ
อนุรักษดีกวาวิธีอ่ืนๆ  

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษปาไม 
  พระพุทธศาสนากับปาไม  เปนการนําวิถีพุทธศาสนาโดยอาศัยหลักธรรมคําสอนเร่ือง ความรูจัก
บุญคุณกตัญูกตเวที และการเสียสละเพื่อสวนรวมโดยรูจักประมาณในการบริโภค เปนตน มาเปนหลักพัฒนา
จิตใจใหเกิดความสํานึกในความรักในธรรมชาติ การสรางอุทยานเปนที่พักเพื่อแสดงธรรมของพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลาย  นอกจากนั้น อุทยานก็ดี ราชอุทยานก็ดี สวนปาของบุคคลตาง ๆ ที่ มีปรากฏใน
พระไตรปฎกวาไดกลายเปนอารามบาง วิหารบาง มหาวิหารบาง ก็ดวยจิตสํานึกเร่ืองบุญบาปหรือคุณธรรม
ของทานผูเปนเจาของอุทยานเหลานั้นไดกระทําเปนตัวอยาง และไดกลายเปนธรรมเนียมการสรางวัดปาใน
พระพุทธศาสนามาตราบเทาทุกวันนี้ 
 ในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความม่ันคงของธรรมชาติสิ่งแวดลอม   หลักธรรมของศาสนาสอนใหเห็น
วา มนุษยกับธรรมชาติยอมมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง อาศัยซ่ึงกันและกัน  ไมมีใครอยูไดอยางโดดเดี่ยว  
ดังคําวา “นําพึ่งเรือเสือพึ่งปา” และในทางกลับกัน ปาก็ตองพึ่งเสือ เรือก็ตองพึ่งน้ํา แสดงเปนคําพูดวา  
“เสือมีเพราะปารก ปารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญาบัง หญายังเพราะดินดี” ดังนี้เปนตน 
 ในดานพระจริยาวัตรพระพุทธเจานอกจากทรงเปนตัวอยางในการเก่ียวของกับปาไม ตนไม แลวยัง
ตรัสใหพระภิกษุสงฆที่ถือธุดงค ปฏิบัติธรรมในปาหรืออยูใตโคนตนไม เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม และไดตรัสยกยอง
ภิกษุเปนตัวอยาง คือ พระมหากัสสปเถระวาทรงคุณธรรมเคร่ืองดําเนินชีวิตเสมอดวยพระพุทธเจา  
คือ การปฏิบัติธุดงคอยูปาเปนวัตร ตอมาในประเทศไทยสมัยสุโขทัย ก็ไดเกิดมีคติการสรางวัดข้ึนใน
พระพุทธศาสนา 2 ประเภท คือ 
 1.อรัญญวาสี ประเภทวัดปา พระสงฆที่จําพรรษาในวัดประเภทนี้เรียกวา พระสงฆฝาย อรัญญวาสี 
หรือพระธุดงคพระวัดปาเปนธรรมเนียมมาจากคร้ังพุทธกาล 

2.คามวาสี ประเภทวัดบานที่ตั้งอยูในหมูบานหรือในเมือง เรียกพระสงฆที่อยูอาศัยในวัดประเภทนี้
วา พระสงฆฝายคามวาสี บางคร้ังเรียกพระบาน เพราะอยูในบานในเมือง 

                                                           
7 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต),  พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 2.  (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 2529). หนา 145. 
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 ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมเปนตนนั้น พระภิกษุสงฆทั้งสองฝายควรทําหนาที่ โดย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่งสอนศีลธรรมใหประชาชนมีจิตสํานึกในคุณคาและความจําเปนของ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความรักในธรรมชาติและเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตน พระสงฆฝาย
อรัญวาสีนอกจากจะดําเนินชีวิตเก้ือกูลตอการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนแบบอยางแลว  
ยังสอนใหพุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณคาของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
ดวยการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญสมาธิภาวนา เดินจงกรมใตรมไม เพราะในวัดปาจะมีตนไมมาก 
บรรยากาศสงบรมร่ืนทําใหผูเขาไปสัมผัส เกิดความรูสึกรมเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความฟุงซาน 
ความวิตกกังวลไดอยางรวดเร็ว ทําใหจิตสงบและรางกายสดชื่น เพราะสัมผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ 
 พระพุทธเจากับการบัญญัติพระวินัยเร่ืองพืช 
 พระพุทธเจาทรงมีทัศนะวา พืชทุกชนิดมีคาเทากับสัตวทั้งหลายควรแกการดูแลทะนุถนอมไมนอย
ไปกวาสัตว ในพระวินัย พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทเปนศีลหามพระสงฆทําลายตนไม หรือพรากของ
เขียว  ภูตคาม  ทุกชนิด หามมิใหขุดดิน  หามถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือบวนน้ําลายลงบนตนไม หรือใน
แมน้ําลําธาร เปนตน  ทรงบัญญัติสิกขาบทคุมครองพืชแหงภูตคามวรรควา “เปนปาจิตตีย ในเพราะพราก
ภูตคาม” พรากภูตคามในที่นี้หมายถึงการทําใหพืชตายทุกวิธี ไมวาถอน โคน ตัดหรือเด็ด กอนบัญญัติ
สิกขาบทนี้ พระองคตรัสกับภิกษุที่ชอบโคนไมมาสรางที่อยูอาศัยวา “ดูกร โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึง
ไดตัดเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง ซ่ึงตนไม เพราะคนทั้งหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ”8   
 พระพุทธดํารัส สะทอนแนวความคิดที่นาพิจารณาสองอยาง คือ  ภิกษุที่ชอบตัดไมทําลายพืช
ทั้งหลายถูกเรียกวา โมฆบุรุษ คือ ผูดํารงชีวิตอยูอยางไรสาระ หรือวางเปลาจากคุณธรรม  อีกประเด็นหนึ่ง
ประชาชนรวมสมัยกับพระพุทธเจา มีความเชื่อวา พืชทั้งหลายมีชีวิต พระพุทธเจาไมไดโตแยงหรือคัดคาน
ความเชื่อนี้วาเปนเร่ืองเหลวไหลไรสาระแตประการใด   นอกจากจะไมเปลี่ยนแปลงความเชื่อดังกลาวของ
ประชาชนไปในทางอ่ืนแลว ยังทรงบัญญัติสิกขาบทหามมิใหภิกษุตัดตนไมทําลายพืชทุกชนิด อันเปน
พฤติกรรมที่สวนกับความรูสึกของประชาชนอีกดวย  ความเชื่อของประชาชนเชนนี้มีคุณูปการตอการดํารง
อยูไดแหงปาไมพืชพันธุมานานนับพันๆ ป แมประชาชนจะอาศัยปาและพืชเปนเคร่ืองยังชีพ แตหากเขา
บริโภคผลประโยชนอันเกิดจากปาดวยความซาบซ้ึงในคุณคาของปาและพืช  เขาจะปฏิบัติตอปาและพืชทุกชนิด
ดวยความระมัดระวังทะนุถนอม สิ่งใดที่ไดมาจากปาหรือเปนผลิตภัณฑจากพืชจะถูกใชสอยอยางคุมคา  
ไมผลาญฟุมเฟอย หากจิตสํานึกแหงความกตัญูกตเวทีตอปาและพืช แพรขยายไปมากๆ  การทําลายลาง
อยางขาดความระมัดระวังก็จะลดนอยลง 
 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษสัตว  
 พระพุทธศาสนาเคารพสิทธิของสัตววาเปนสิ่งมีคาในตัวเอง  ดังในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต9  
ไดกลาวถึงสัตวและพืชชนิดตางๆ ไวเปนจํานวนมาก โดยไดกลาววามนุษยเปนเพียงสัตวชนิดหนึ่งในบรรดา
สัตวทั้งหลายเหลานั้น ดังขอความที่พระพุทธองคทรงตรัสไววา  

                                                           
8 วิ.นย.มหา. 2/856/460-464.   
9 องฺ. สตฺตก. 23/11/53.  

 

 “ทานทั้งหลาย ยอมรูจักหญาและตนไม แตหญาและตนไมก็ไมยอมรับวาเปนหญาและตนไม หญา
และตนไมเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน 
 แตนั้น ทานทั้งหลายจงรูจัก  หนอน ตั๊กแตน มดดํา และมดแดง สัตวเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมา
แตชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน 
       ทานทั้งหลาย จงรูจักสัตว 4 เทา ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ สัตวเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ
ชาติของมันตาง ๆ กัน 
 ตอแตนั้น ทานทั้งหลาย จงรูจักปลาที่เกิดในน้ําเที่ยวไปในน้ํา ปลาเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแต
ชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน  
 ถัดจากนั้น ทานทั้งหลาย จงรูจักนกที่บินไปในเวหา นกเหลานั้น  มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ
ชาติของมันตาง ๆ กัน 
 เพศที่สําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ไมมีในมนุษยทั้งหลายเหมือนอยางเพศมีสัณฐานที่สําเร็จมาแต
ชาติ  เปนอันมากในชาติเหลานั้น” 
 เม่ือเราพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะพบวา  มนุษย สัตว และธรรมชาติซึ่งลวนแลวแตมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไปตามสภาพของตนๆ แตจุดรวมในทางพระพุทธศาสนาก็คือ ทั้งมนุษย สัตว และ
ธรรมชาติ ตางเปนสิ่งที่มีชีวิตและมีอิสระในตัวเองที่ไมตองการใหใครลวงเกินตน จากสิทธิสวนนี้มนุษยจึงไมมี
เหตุผลที่จะทําลายสัตวและธรรมชาติ  เพราะเหตุเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษยเอง  วิธีการนี้เองจะ
เปนเหตุนําไปสูวิถีทางแหงการทําลายตัวมนุษยเองในที่สุด 
 พระพุทธเจากับการบัญญัติพระวินัยเร่ืองสัตว 
 พระพุทธบัญญัติเพื่อปลูกฝงความรักสัตวและสิ่งแวดลอม คือ สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 1 ซ่ึง
พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา “อนึ่งภิกษุใดแกลงฆาสัตวตัดชีวิตเปนปาจิตตีย” สัตวในที่นี้หมายถึงสัตว
เดรัจฉานทุกชนิด ไมมีขอยกเวน ไมวาแมลงตัวเล็กตัวนอยขนาดไหนก็ตาม ลวนมีสิทธิ์ไดรับความคุมครอง
ชีวิตจากบทบัญญัตินี้อยางเทาเทียมกัน 
 ในสิกขาบทที่ 2 พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา “ภิกษุใดรูอยูบริโภคน้ํามีตัวสัตวเปนปาจิตตีย”10 
สิกขาบทนี้เนนย้ําลงไปวา แมสัตวตัวเล็กขนาดอยูในน้ําดื่ม ภิกษุก็ไมควรไปลวงละเมิดสิทธิ์ในการดํารงชีวิต
ของเขา ใครลวงละเมิดยอมมีความผิด 
 เพื่อสงเสริมใหมนุษยไดมีจิตสํานึกในความรักสัตวเหมือนรักชีวิตตนเอง พระพุทธเจาจึงตรัสถึง
ธรรมชาติของสัตวทั้งหลายไววา “สัตวทั้งปวง ยอมหวาดหวั่นอาชญา สัตวทั้งปวงยอมกลัวความตาย สัตวทั้ง
ปวงยอมหวาดหวั่นตออาชญา ชีวิตเปนที่รักของตนๆ ทุกๆ ชีวิตเปนเชนใด สัตวเหลานั้นก็ฉันนั้น สัตวเหลานี้
ฉันใด เราก็ฉันนั้น นึกถึงเขา เอาตัวเราเขาเทียบแลวไมควรเขนฆา ไมควรใหสังหารกัน” 
 คําวา “สัตว” ในพระพุทธพจนนี้มิไดหมายถึงเพียงสัตวเดรัจฉานใหญนอยเทานั้นแตยังหมายรวมถึง
มนุษยทุกคนดวย หากมนุษยปลูกจิตสํานึกอยูเชนนี้ แพรขยายจิตสํานึกเชนนี้ มนุษยและสัตวทั้งหลายก็จะ
ดํารงชีวิตในโลกนี้อยางสงบสุข 

                                                           
10 วิ.นย.มหา. 2/635 – 638. 
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 ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมเปนตนนั้น พระภิกษุสงฆทั้งสองฝายควรทําหนาที่ โดย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่งสอนศีลธรรมใหประชาชนมีจิตสํานึกในคุณคาและความจําเปนของ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความรักในธรรมชาติและเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตน พระสงฆฝาย
อรัญวาสีนอกจากจะดําเนินชีวิตเก้ือกูลตอการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนแบบอยางแลว  
ยังสอนใหพุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณคาของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
ดวยการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญสมาธิภาวนา เดินจงกรมใตรมไม เพราะในวัดปาจะมีตนไมมาก 
บรรยากาศสงบรมร่ืนทําใหผูเขาไปสัมผัส เกิดความรูสึกรมเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความฟุงซาน 
ความวิตกกังวลไดอยางรวดเร็ว ทําใหจิตสงบและรางกายสดชื่น เพราะสัมผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ 
 พระพุทธเจากับการบัญญัติพระวินัยเร่ืองพืช 
 พระพุทธเจาทรงมีทัศนะวา พืชทุกชนิดมีคาเทากับสัตวทั้งหลายควรแกการดูแลทะนุถนอมไมนอย
ไปกวาสัตว ในพระวินัย พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบทเปนศีลหามพระสงฆทําลายตนไม หรือพรากของ
เขียว  ภูตคาม  ทุกชนิด หามมิใหขุดดิน  หามถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือบวนน้ําลายลงบนตนไม หรือใน
แมน้ําลําธาร เปนตน  ทรงบัญญัติสิกขาบทคุมครองพืชแหงภูตคามวรรควา “เปนปาจิตตีย ในเพราะพราก
ภูตคาม” พรากภูตคามในที่นี้หมายถึงการทําใหพืชตายทุกวิธี ไมวาถอน โคน ตัดหรือเด็ด กอนบัญญัติ
สิกขาบทนี้ พระองคตรัสกับภิกษุที่ชอบโคนไมมาสรางที่อยูอาศัยวา “ดูกร โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึง
ไดตัดเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง ซ่ึงตนไม เพราะคนทั้งหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ”8   
 พระพุทธดํารัส สะทอนแนวความคิดที่นาพิจารณาสองอยาง คือ  ภิกษุที่ชอบตัดไมทําลายพืช
ทั้งหลายถูกเรียกวา โมฆบุรุษ คือ ผูดํารงชีวิตอยูอยางไรสาระ หรือวางเปลาจากคุณธรรม  อีกประเด็นหนึ่ง
ประชาชนรวมสมัยกับพระพุทธเจา มีความเชื่อวา พืชทั้งหลายมีชีวิต พระพุทธเจาไมไดโตแยงหรือคัดคาน
ความเชื่อนี้วาเปนเร่ืองเหลวไหลไรสาระแตประการใด   นอกจากจะไมเปลี่ยนแปลงความเชื่อดังกลาวของ
ประชาชนไปในทางอ่ืนแลว ยังทรงบัญญัติสิกขาบทหามมิใหภิกษุตัดตนไมทําลายพืชทุกชนิด อันเปน
พฤติกรรมที่สวนกับความรูสึกของประชาชนอีกดวย  ความเชื่อของประชาชนเชนนี้มีคุณูปการตอการดํารง
อยูไดแหงปาไมพืชพันธุมานานนับพันๆ ป แมประชาชนจะอาศัยปาและพืชเปนเคร่ืองยังชีพ แตหากเขา
บริโภคผลประโยชนอันเกิดจากปาดวยความซาบซ้ึงในคุณคาของปาและพืช  เขาจะปฏิบัติตอปาและพืชทุกชนิด
ดวยความระมัดระวังทะนุถนอม สิ่งใดที่ไดมาจากปาหรือเปนผลิตภัณฑจากพืชจะถูกใชสอยอยางคุมคา  
ไมผลาญฟุมเฟอย หากจิตสํานึกแหงความกตัญูกตเวทีตอปาและพืช แพรขยายไปมากๆ  การทําลายลาง
อยางขาดความระมัดระวังก็จะลดนอยลง 
 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษสัตว  
 พระพุทธศาสนาเคารพสิทธิของสัตววาเปนสิ่งมีคาในตัวเอง  ดังในอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต9  
ไดกลาวถึงสัตวและพืชชนิดตางๆ ไวเปนจํานวนมาก โดยไดกลาววามนุษยเปนเพียงสัตวชนิดหนึ่งในบรรดา
สัตวทั้งหลายเหลานั้น ดังขอความที่พระพุทธองคทรงตรัสไววา  
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 “ทานทั้งหลาย ยอมรูจักหญาและตนไม แตหญาและตนไมก็ไมยอมรับวาเปนหญาและตนไม หญา
และตนไมเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน 
 แตนั้น ทานทั้งหลายจงรูจัก  หนอน ตั๊กแตน มดดํา และมดแดง สัตวเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมา
แตชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน 
       ทานทั้งหลาย จงรูจักสัตว 4 เทา ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ สัตวเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ
ชาติของมันตาง ๆ กัน 
 ตอแตนั้น ทานทั้งหลาย จงรูจักปลาที่เกิดในน้ําเที่ยวไปในน้ํา ปลาเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแต
ชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน  
 ถัดจากนั้น ทานทั้งหลาย จงรูจักนกที่บินไปในเวหา นกเหลานั้น  มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะ
ชาติของมันตาง ๆ กัน 
 เพศที่สําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ไมมีในมนุษยทั้งหลายเหมือนอยางเพศมีสัณฐานที่สําเร็จมาแต
ชาติ  เปนอันมากในชาติเหลานั้น” 
 เม่ือเราพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะพบวา  มนุษย สัตว และธรรมชาติซึ่งลวนแลวแตมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไปตามสภาพของตนๆ แตจุดรวมในทางพระพุทธศาสนาก็คือ ทั้งมนุษย สัตว และ
ธรรมชาติ ตางเปนสิ่งที่มีชีวิตและมีอิสระในตัวเองที่ไมตองการใหใครลวงเกินตน จากสิทธิสวนนี้มนุษยจึงไมมี
เหตุผลที่จะทําลายสัตวและธรรมชาติ  เพราะเหตุเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษยเอง  วิธีการนี้เองจะ
เปนเหตุนําไปสูวิถีทางแหงการทําลายตัวมนุษยเองในที่สุด 
 พระพุทธเจากับการบัญญัติพระวินัยเร่ืองสัตว 
 พระพุทธบัญญัติเพื่อปลูกฝงความรักสัตวและสิ่งแวดลอม คือ สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ 1 ซ่ึง
พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา “อนึ่งภิกษุใดแกลงฆาสัตวตัดชีวิตเปนปาจิตตีย” สัตวในที่นี้หมายถึงสัตว
เดรัจฉานทุกชนิด ไมมีขอยกเวน ไมวาแมลงตัวเล็กตัวนอยขนาดไหนก็ตาม ลวนมีสิทธิ์ไดรับความคุมครอง
ชีวิตจากบทบัญญัตินี้อยางเทาเทียมกัน 
 ในสิกขาบทที่ 2 พระพุทธเจาทรงบัญญัติวา “ภิกษุใดรูอยูบริโภคน้ํามีตัวสัตวเปนปาจิตตีย”10 
สิกขาบทนี้เนนย้ําลงไปวา แมสัตวตัวเล็กขนาดอยูในน้ําดื่ม ภิกษุก็ไมควรไปลวงละเมิดสิทธิ์ในการดํารงชีวิต
ของเขา ใครลวงละเมิดยอมมีความผิด 
 เพื่อสงเสริมใหมนุษยไดมีจิตสํานึกในความรักสัตวเหมือนรักชีวิตตนเอง พระพุทธเจาจึงตรัสถึง
ธรรมชาติของสัตวทั้งหลายไววา “สัตวทั้งปวง ยอมหวาดหวั่นอาชญา สัตวทั้งปวงยอมกลัวความตาย สัตวทั้ง
ปวงยอมหวาดหวั่นตออาชญา ชีวิตเปนที่รักของตนๆ ทุกๆ ชีวิตเปนเชนใด สัตวเหลานั้นก็ฉันนั้น สัตวเหลานี้
ฉันใด เราก็ฉันนั้น นึกถึงเขา เอาตัวเราเขาเทียบแลวไมควรเขนฆา ไมควรใหสังหารกัน” 
 คําวา “สัตว” ในพระพุทธพจนนี้มิไดหมายถึงเพียงสัตวเดรัจฉานใหญนอยเทานั้นแตยังหมายรวมถึง
มนุษยทุกคนดวย หากมนุษยปลูกจิตสํานึกอยูเชนนี้ แพรขยายจิตสํานึกเชนนี้ มนุษยและสัตวทั้งหลายก็จะ
ดํารงชีวิตในโลกนี้อยางสงบสุข 
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150 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษนํ้า   
 น้ําเปนธาตุหนึ่งที่สําคัญในบรรดาธาตุ 4 การใหน้ําดื่มแกผูกระหายเปนบุญกุศล ตรงขาม ถาหาก
มนุษยทําใหน้ําเปนพิษ พวกเขาจะไดรับผลกรรม การรักษาแหลงน้ําบริโภค อุปโภคมีความสําคัญไมนอย  
ในเร่ืองนี้พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติสิกขาบทวา  
“ภิกษุพึงทําการศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือปวนเขฬะลงในน้ํา” ตอเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยกับ
ภิกษุอาพาธ พระองคทรงวางอนุบัญญัติวา “ภิกษุพึงทําการศึกษาวาเราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ 
ปสสาวะ หรือ บวนเขฬะลงในน้ํา”11  
 สิกขาบทนี้มีจุดประสงคชัดเจนในการรักษาน้ําใหบริสุทธิ์เอาไวใหเพื่อนมนุษยไดใชนานๆ มองตาม
บทบัญญัติก็จะพบวา พระภิกษุโดยปกติก็ไมมีทรัพยอันใดหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะสรางมลพิษใหกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมได  คงมีก็แตสิ่งสกปรกอันมีอยูตามธรรมชาติภายในกายที่จะตองถายออกมาทิ้งขางนอก
เทานั้น สถานที่ถายจึงตองเปนที่ที่เหมาะสม หามถายลงแมน้ําเปนอันขาด ในกรณีที่ภิกษุอาพาธหรือปวย
ไดรับการยกเวน เพราะผูที่ปวยไขหรืออาพาธนั้น บางคร้ังระบบการขับถายของรางกายไมสามารถจะควบคุม
ได เชน  ฉันยาถายแลวนั่งเรือมาในแมน้ําจะข้ึนฝงก็คงจะไมทันการ  ตองตัดสินใจปลอยไปในแมน้ําเพราะ
ความจําเปน แลวจะไดระมัดระวังไมใหเกิดข้ึนอีก  เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่งวา  ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสก็ดี 
วินัยที่ทรงบัญญัติไวก็ดี ลวนตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง ใครก็ตามปฏิบัติแลวก็จะพบกับชีวิตที่ปกติ
สุข  สอดประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไมเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ  
 หลักพุทธจริยธรรมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งของสังคม มีหนาที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนศาสนิกชนของตนใหมี
จิตสํานึกที่ดีตอเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม องคกรพุทธศาสนาไมมีเคร่ืองมือมากพรอมที่จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติไดโดยตรงอยางบางหนวยงาน แตก็มีพุทธธรรมเปนแสงสวางสองใจใหแก
มนุษยไดมองเห็นตนเอง พฤติกรรมของตนเอง ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เปลี่ยนแปลง
ชีวิตตนเอง ใหมีคุณคา  เกิดมาไมไดสรางสรรคอะไรแกโลกมาก แตไมสรางความหายนะแกโลกมากนักก็
นาจะพอใจได ความสูญเสียของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมตางๆ ของ
มนุษยที่เปนรูปธรรมอันเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปแลว ความคิดที่ปราศจากปญญา ขาดวิจารณญาณในการ
มองปญหาอยางเปนกระบวนการและระบบ ก็เปนสาเหตุสําคัญแหงการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม
นอย ที่เห็นชัดเจนก็คือ ปาไมของแตละประเทศที่คอยๆ เหลือนอยลงทุกที เพราะมนุษยทําลายปา คิดเพียง
ทรัพยสินเงินทองที่ไดรับจากปาเปนมูลคาเทียม ที่สมมติกันข้ึน โดยขาดการคํานึงตอไปวา เม่ือปาหมดไปแลว
ผลกระทบอะไรจะตามมาที่เห็นชัดในปจจุบันก็คือ เกิดน้ําทวมใหญในหลายจังหวัดของประเทศไทยในป 
2554 และไฟปาทําใหเกิดหมอกควันในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เปนตน  ในขณะนี้ก็ยอมรับกันแลววา
ปฏิกิริยาเรือนกระจก ซ่ึงทําใหอุณหภูมิโลกรอนข้ึนทุกวัน ก็มีสาเหตุมาจากควันพิษที่ปลอยออกมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง เม่ือมนุษยตองเผชิญหนากับความแหงแลง เพราะไมเหลือปาใหความชุมชื่นอีก
ตอไปแลว น้ําในแมน้ําลําคลองก็เนาไปหมด  อากาศบริสุทธิ์ที่หายใจก็กลายเปนอากาศมีพิษ ชีวิตของมนุษย
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ก็จะมีความปลอดภัยนอยลง  มีความสุขนอยลงแตความทุกขกลับทับถม ทวีคูณประดังเขามาทุกดานเหลานี้
คือผลอันเกิดจากการกระทําของมนุษยที่ขาดความพรอมในดานนามธรรม ขาดสติสัมปชัญญะที่ถูกตอง   
ขาดความเห็นตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ถูกตอง ปญญาแหงการมองสรรพสิ่งตามความเปนจริงอยางถึง
แกนครบวงจรเปนกระบวนการ 
 พระพุทธศาสนามีคําสอนที่สนับสนุนการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพเหลานี้อยางเพียงพออยูแลว เชน 
เร่ืองความกตัญู, หลักการรูจักประมาณในการบริโภค, ศีล 5, หลักสันโดษ, หลักอหิงสา, เศรษฐศาสตรแนว
พุทธ, เร่ืองสมาธิ, ปญญาและเร่ืองนิพพานซ่ึงเปนหลักธรรมข้ันสูงสุด เปนตน 
 ดานคําสอน พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการดําเนินการทางสายกลางโดยหลักวิถีพุทธ หลักคํา
สอนสวนใหญมุงใหบุคคลดํารงชีวิตในทางที่เหมาะ  ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป การดําเนินการทุกอยางให
คํานึงถึงความพอดีเปนสําคัญ  ขอนี้รวมเอาการรูจักใชบริโภค  และบริโภคอยางพอเหมาะไมมากเกินไป  
(โภชเนมัตตัญุตา) จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาไมสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชมากจนเกิน
พอดี   
 กลาวไดวา พุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมองโลกแบบองครวม มีความสอดคลองกับจริยธรรมแหง
ระบบนิเวศวิทยา คือทัศนะที่เห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งทั้งหลาย  วามีสามัญลักษณะคือมีการเกิดข้ึน 
ตั้งอยู ดํารงสภาพอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวแปรเปลี่ยนไปหรือสลายไปตามกาลเวลา  สามัญลักษณะนี้คือ
ลักษณะที่เปนสามัญเหมือนกันในทุก ๆ สิ่ง เปนสัจธรรม เปนความจริงแท ขณะที่นิเวศวิทยาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในรูปของวัฎจักรของสสาร เชน วัฎจักรของคารบอน และวัฎจักรของธาตุ
อาหารซ่ึงจะมีการหมุนเวียนอยูในสิ่งแวดลอมและเขาสูสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวไปสูอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวคืนกลับ
สูสิ่งแวดลอมและถูกหมุนเวียนกลับไปใชใหมโดยสิ่งมีชีวิตใหมอีกตอไปเปนวัฎจักร และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายลวน
ตองสลายทั้งสิ้น มนุษยตองมีความสํานึกรักษและรับผิดชอบตอโลกมากข้ึน ดังที่ Nash12 กลาววา  “โลกเล็ก
ลงทุกที และตองพึ่งพาอาศัยกันมากข้ึน…. ทุกวันนี้ ยิ่งกวาที่แลวมา จะตองอธิบายชีวิตในความหมายที่มี
ความรับผิดชอบตอจักรวาลมากข้ึน มิใชแตเพียงความรับผิดชอบระหวางชาติตอชาติ มนุษยตอมนุษยเทานั้น 
แตมนุษยยังตองรับผิดชอบชีวิตในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย” 
 ทัศนะที่มองเห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งนี้ยอมทําใหสามารถลดและละความโลภลงได  
เพราะยอมประจักษแกใจไดวาตนเองก็ยอมสลายไป ลูกหลานของตนก็สลายไป ทรัพยสมบัติและที่ดินของตน
ก็ยอมแปรเปลี่ยนไป  ยอมไมอาจยึดม่ันไวได  มโนคติเชนนี้ก็จะโนมนาํใหบุคคลมีวถีิดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย  
และจําเปนตองกระตุนเพื่อตานกระแสบริโภคนิยม เพราะการบริโภคเพื่อตัณหาจะไมมีวันพอเพียง  
ความตองการของมนุษยมากเทาไรจึงจะพอ?  
 สําหรับพุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมีทาทีที่เนนความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นั่นคือ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งมีคาในตัวมันเอง  มนุษยไมไดเปนศูนยกลางหรือเจานายของโลก  และธรรมชาติเปน
ทาส  แตมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มองธรรมชาติ พืช สัตว มนุษย ตางอิงอาศัยกันและกัน หรือ  
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 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษนํ้า   
 น้ําเปนธาตุหนึ่งที่สําคัญในบรรดาธาตุ 4 การใหน้ําดื่มแกผูกระหายเปนบุญกุศล ตรงขาม ถาหาก
มนุษยทําใหน้ําเปนพิษ พวกเขาจะไดรับผลกรรม การรักษาแหลงน้ําบริโภค อุปโภคมีความสําคัญไมนอย  
ในเร่ืองนี้พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติสิกขาบทวา  
“ภิกษุพึงทําการศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือปวนเขฬะลงในน้ํา” ตอเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยกับ
ภิกษุอาพาธ พระองคทรงวางอนุบัญญัติวา “ภิกษุพึงทําการศึกษาวาเราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ 
ปสสาวะ หรือ บวนเขฬะลงในน้ํา”11  
 สิกขาบทนี้มีจุดประสงคชัดเจนในการรักษาน้ําใหบริสุทธิ์เอาไวใหเพื่อนมนุษยไดใชนานๆ มองตาม
บทบัญญัติก็จะพบวา พระภิกษุโดยปกติก็ไมมีทรัพยอันใดหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะสรางมลพิษใหกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมได  คงมีก็แตสิ่งสกปรกอันมีอยูตามธรรมชาติภายในกายที่จะตองถายออกมาทิ้งขางนอก
เทานั้น สถานที่ถายจึงตองเปนที่ที่เหมาะสม หามถายลงแมน้ําเปนอันขาด ในกรณีที่ภิกษุอาพาธหรือปวย
ไดรับการยกเวน เพราะผูที่ปวยไขหรืออาพาธนั้น บางคร้ังระบบการขับถายของรางกายไมสามารถจะควบคุม
ได เชน  ฉันยาถายแลวนั่งเรือมาในแมน้ําจะข้ึนฝงก็คงจะไมทันการ  ตองตัดสินใจปลอยไปในแมน้ําเพราะ
ความจําเปน แลวจะไดระมัดระวังไมใหเกิดข้ึนอีก  เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่งวา  ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสก็ดี 
วินัยที่ทรงบัญญัติไวก็ดี ลวนตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง ใครก็ตามปฏิบัติแลวก็จะพบกับชีวิตที่ปกติ
สุข  สอดประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไมเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ  
 หลักพุทธจริยธรรมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งของสังคม มีหนาที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนศาสนิกชนของตนใหมี
จิตสํานึกที่ดีตอเพื่อนมนุษย ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม องคกรพุทธศาสนาไมมีเคร่ืองมือมากพรอมที่จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติไดโดยตรงอยางบางหนวยงาน แตก็มีพุทธธรรมเปนแสงสวางสองใจใหแก
มนุษยไดมองเห็นตนเอง พฤติกรรมของตนเอง ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เปลี่ยนแปลง
ชีวิตตนเอง ใหมีคุณคา  เกิดมาไมไดสรางสรรคอะไรแกโลกมาก แตไมสรางความหายนะแกโลกมากนักก็
นาจะพอใจได ความสูญเสียของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมตางๆ ของ
มนุษยที่เปนรูปธรรมอันเปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปแลว ความคิดที่ปราศจากปญญา ขาดวิจารณญาณในการ
มองปญหาอยางเปนกระบวนการและระบบ ก็เปนสาเหตุสําคัญแหงการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม
นอย ที่เห็นชัดเจนก็คือ ปาไมของแตละประเทศที่คอยๆ เหลือนอยลงทุกที เพราะมนุษยทําลายปา คิดเพียง
ทรัพยสินเงินทองที่ไดรับจากปาเปนมูลคาเทียม ที่สมมติกันข้ึน โดยขาดการคํานึงตอไปวา เม่ือปาหมดไปแลว
ผลกระทบอะไรจะตามมาที่เห็นชัดในปจจุบันก็คือ เกิดน้ําทวมใหญในหลายจังหวัดของประเทศไทยในป 
2554 และไฟปาทําใหเกิดหมอกควันในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เปนตน  ในขณะนี้ก็ยอมรับกันแลววา
ปฏิกิริยาเรือนกระจก ซ่ึงทําใหอุณหภูมิโลกรอนข้ึนทุกวัน ก็มีสาเหตุมาจากควันพิษที่ปลอยออกมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง เม่ือมนุษยตองเผชิญหนากับความแหงแลง เพราะไมเหลือปาใหความชุมชื่นอีก
ตอไปแลว น้ําในแมน้ําลําคลองก็เนาไปหมด  อากาศบริสุทธิ์ที่หายใจก็กลายเปนอากาศมีพิษ ชีวิตของมนุษย
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ก็จะมีความปลอดภัยนอยลง  มีความสุขนอยลงแตความทุกขกลับทับถม ทวีคูณประดังเขามาทุกดานเหลานี้
คือผลอันเกิดจากการกระทําของมนุษยที่ขาดความพรอมในดานนามธรรม ขาดสติสัมปชัญญะที่ถูกตอง   
ขาดความเห็นตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติที่ถูกตอง ปญญาแหงการมองสรรพสิ่งตามความเปนจริงอยางถึง
แกนครบวงจรเปนกระบวนการ 
 พระพุทธศาสนามีคําสอนที่สนับสนุนการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพเหลานี้อยางเพียงพออยูแลว เชน 
เร่ืองความกตัญู, หลักการรูจักประมาณในการบริโภค, ศีล 5, หลักสันโดษ, หลักอหิงสา, เศรษฐศาสตรแนว
พุทธ, เร่ืองสมาธิ, ปญญาและเร่ืองนิพพานซ่ึงเปนหลักธรรมข้ันสูงสุด เปนตน 
 ดานคําสอน พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการดําเนินการทางสายกลางโดยหลักวิถีพุทธ หลักคํา
สอนสวนใหญมุงใหบุคคลดํารงชีวิตในทางที่เหมาะ  ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป การดําเนินการทุกอยางให
คํานึงถึงความพอดีเปนสําคัญ  ขอนี้รวมเอาการรูจักใชบริโภค  และบริโภคอยางพอเหมาะไมมากเกินไป  
(โภชเนมัตตัญุตา) จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาไมสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชมากจนเกิน
พอดี   
 กลาวไดวา พุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมองโลกแบบองครวม มีความสอดคลองกับจริยธรรมแหง
ระบบนิเวศวิทยา คือทัศนะที่เห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งทั้งหลาย  วามีสามัญลักษณะคือมีการเกิดข้ึน 
ตั้งอยู ดํารงสภาพอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวแปรเปลี่ยนไปหรือสลายไปตามกาลเวลา  สามัญลักษณะนี้คือ
ลักษณะที่เปนสามัญเหมือนกันในทุก ๆ สิ่ง เปนสัจธรรม เปนความจริงแท ขณะที่นิเวศวิทยาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในรูปของวัฎจักรของสสาร เชน วัฎจักรของคารบอน และวัฎจักรของธาตุ
อาหารซ่ึงจะมีการหมุนเวียนอยูในสิ่งแวดลอมและเขาสูสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวไปสูอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวคืนกลับ
สูสิ่งแวดลอมและถูกหมุนเวียนกลับไปใชใหมโดยสิ่งมีชีวิตใหมอีกตอไปเปนวัฎจักร และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายลวน
ตองสลายทั้งสิ้น มนุษยตองมีความสํานึกรักษและรับผิดชอบตอโลกมากข้ึน ดังที่ Nash12 กลาววา  “โลกเล็ก
ลงทุกที และตองพึ่งพาอาศัยกันมากข้ึน…. ทุกวันนี้ ยิ่งกวาที่แลวมา จะตองอธิบายชีวิตในความหมายที่มี
ความรับผิดชอบตอจักรวาลมากข้ึน มิใชแตเพียงความรับผิดชอบระหวางชาติตอชาติ มนุษยตอมนุษยเทานั้น 
แตมนุษยยังตองรับผิดชอบชีวิตในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย” 
 ทัศนะที่มองเห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งนี้ยอมทําใหสามารถลดและละความโลภลงได  
เพราะยอมประจักษแกใจไดวาตนเองก็ยอมสลายไป ลูกหลานของตนก็สลายไป ทรัพยสมบัติและที่ดินของตน
ก็ยอมแปรเปลี่ยนไป  ยอมไมอาจยึดม่ันไวได  มโนคติเชนนี้ก็จะโนมนาํใหบุคคลมีวถีิดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย  
และจําเปนตองกระตุนเพื่อตานกระแสบริโภคนิยม เพราะการบริโภคเพื่อตัณหาจะไมมีวันพอเพียง  
ความตองการของมนุษยมากเทาไรจึงจะพอ?  
 สําหรับพุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมีทาทีที่เนนความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นั่นคือ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งมีคาในตัวมันเอง  มนุษยไมไดเปนศูนยกลางหรือเจานายของโลก  และธรรมชาติเปน
ทาส  แตมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มองธรรมชาติ พืช สัตว มนุษย ตางอิงอาศัยกันและกัน หรือ  

                                                           
12 Nash, Nancy, The Buddhist Perception of Nature Project, (Geneva : Earl & Associates, 

1987), p.31. 
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มองแบบองครวม ทุกสิ่งในระบบนี้ ตางอาศัย เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  มนุษยไมสามารถแยกตัวจากระบบนิเวศ
ไดเลย  พระพุทธศาสนาเนนความรักและความเมตตาตอสรรพสัตว  ไมเพียงแตจะหามฆาสิ่งมีชีวิตเทานั้น  
แตยังสนับสนุนการอนุรักษชีวิตไมวาจะดวยวิถีทางใดก็ตาม  มนุษยมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบตอปจจัยข้ันพื้นฐาน  ไมทําอันตรายตอโลกทางธรรมชาติ
ที่มนุษยอาศัยอยู  มีทาที่แบบออนโยน ไมกาวราว ไมตักตวงตอธรรมชาติ  ถาเราปฏิบัติตามคําสอนแหง
พระพุทธศาสนาที่ยึดหลักนิเวศเปนศูนยกลาง มนุษยสามารถลดวิกฤตการสิ่งแวดลอมได 
 
วิถีชีวิตของคนไทยกับปาไม สัตว และน้ํา 
  เนื่องจากการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนเหตุใหปาไมของประเทศไทยถูกทําลาย
ลงเปนจํานวนมาก  บางคร้ังเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่บานเมืองทั้งโดยวิธีผิดกฎหมายและอาศัย
ชองวางของกฎหมาย เจาหนาที่บางคนพยายามดูแลรักษาปาอยางเครงครัด กลับตองแพภัยตางๆ อันเกิด
จากนายทุนที่มีอิทธิพล  อยางไรก็ตามยังคงมีปาไมบางสวนที่เหลืออยูไดดวยการดูแลรักษาของชาวบาน  
เนื่องจากชาวบานมีความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่อาศัยอยูในปานั้นๆ  มีปจจัยที่เก่ียวเนื่อง
กับพระสงฆและความเชื่อของชาวบานที่ชวยใหรักษาปาไมไวได เชน 

-  พระเปนผูรับผิดชอบและดูแลรักษาปาไม 
-  ความรวมมือขององคกรเอกชนและเจาอาวาสของวัดรวมมือกันรักษาปาไม 
-  ความเชื่อเร่ืองดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ 

 ชาวบานเชื่อวาผีบรรพบุรุษจะโกรธและสาปแชง ถาพวกเขาเขาไปตัดไมหรือลาสัตวในปา ดอนปูตา 
ตามความเชื่อชาวบานจะสรางศาลเล็กๆ ไวในปาเพื่อใหเปนที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ  ซ่ึงผีบรรพ
บรุุษจะชวยปกปองรักษาและบันดาลใหเกิดสิ่งดีๆ แกพวกเขา ชาวบานใชประโยชนจากปาประเภทนี้ ในรูป
อาหารจําพวกเห็ด พืชผัก และผลไมมาหลายชั่วอายุคนแลว ชาวบานจะสรางกฎ ระเบียบในการดูแลรักษา
ปาข้ึนเอง เนื่องจากชาวบานมีความเชื่อดังกลาวขางตน  องคกรเอกชนและพระสงฆจึงนํามาใชเปนยุทธวิธีใน
การดูแลรักษาปาไม  เชน  การประยุกตมาใชในเร่ือง “การบวชตนไม” ทําใหเกิดโครงการบวชตนไมเพื่อ
รักษาตนไมขนาดใหญไวเปนแมไมในปาตนน้ําลําธาร โครงการดังกลาวกําลังแพรหลายไปในหลายภาคของ
ประเทศ ชวยใหเราสามารถรักษาปาไมของชาติไวไดสวนหนึ่ง 
 ประเพณีการปลูกตนไมไดรับการฟนฟูข้ึนอีกคร้ังในศตวรรษนี้เพื่อแกไขการทําลายปาและความไม
สมดุลของธรรมชาติที่เกิดข้ึน  ดังนั้น ในพระราชพิธีสําคัญๆ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว องคกรตางๆ  ทั้งของภาครัฐและไมใชของภาครัฐก็นิยมปลูกตนไม  เปนการสรางกุศลถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สังคมไทยในอดีต ในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา ชาวพุทธจะละเวนการฆาสัตว มักปลอยนก 
ปลา เตา โคฯลฯ  เพื่อใหอิสรภาพแกสัตวเหลานั้น เปนการสืบชะตาอายุหรือใหตนเองพนจากเคราะหกรรม  
ถาเปนปจจุบัน ยิ่งจับปลาไดตัวใหญมากยิ่งดีเพราะนําไปขายไดราคาแพง  อันเปนความเชื่อแบบวัตถุนิยม  
ความเชื่อวิญญาณนิยมไดจางหายไปเพราะการพัฒนาประเทศที่เนนดานวัตถุแบบโลกตะวันตก  ซ่ึงละเลย

 

ความดีงามทางดานจิตใจ และขาดการมองดานมิติวิญญาณ  ดังที่ Passmore13 ชาวออสเตรเลียกลาววา “ 
ชาวตะวันตกขาดจริยธรรมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  เพราะการนับถือพระเจาเพียงองคเดียวไดเขามา
แทนที่การนับถือวิญญาณธรรมชาติหรือพหุเทวนิยม  โดยยกยองมนุษยเปนนายธรรมชาติ  มองธรรมชาติวา
ไมมีวิญญาณ  เปนเพียงวัตถุที่มีอยูเพื่อรับใชมนุษย  มนุษยจึงไดใบขับข่ีจากพระเจาเพื่อพิชิตธรรมชาติ  
และเปดชองทางใหความรูทางวิทยาศาสตรเจริญข้ึนมาเปนลําดับ  ซ่ึงตางจากจริยธรรมทางตะวันออก  
มี ฮินดู พุทธ  เตา  ขงจื๊อ  เปนตน  นับถือธรรมชาติวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Sacred  nature)” 
 วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนนั้น มีความสัมพันธกับการใชน้ําและการเปนอยูที่เนื่องดวยน้ําอยางแนบ
แนนมานาน อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ของชาวพุทธก็มักมีน้ําเปนองคประกอบในพิธี
นั้นๆ ทั้งในราชพิธีและพิธีกรรมของชาวบานทั่วไป เชน พิธีบรมราชาภิเษก  
พิธีมูรธาภิเษก พิธีลงสรง พิธีกอพระทราย พิธีโสกันต พิธีพิพัฒนสัตยา  พิธีลอยกระทง เปนตน ลวนมีสวน
ชวยใหเกิดความสํานึกรักและหวงแหน ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกระบวนการเชื่อมโยงกัน
และผูกพันกับชีวิตชาวพุทธตั้งแตแรกเกิดจนตาย14 พิธีกรรมตางๆ นี้เปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีอยูในสังคม
ชาวพุทธไทยที่มีน้ําเขามาเก่ียวของอยูดวยเสมอ 
 การดํารงชีวิตอยูดวยการอาศัยน้ําเปนหลักนี้ สะทอนใหเห็นถึงวิธีการดํารงชีวิตแบบชาวน้ํา  
การสรางถ่ินฐานอยูอยางงายๆ  ตามแมน้ําลําคลองซ่ึงอาจเปนอยูในน้ํา เชน เรือนแพ  เรือแพ บริเวณลุมน้ํา
เจาพระยาหรืออยูบนตลิ่งนั้น  นับเปนกลุมที่ทอดใหเห็นสะพานแหงวัฒนธรรมของชาวน้ํากับชาวบกไดอยาง
ชัดเจนยิ่งข้ึน  ตลอดจนเปนจุดกําเนิดที่แสดงออกในงานเทศกาล การละเลนทางน้ําของชาวพุทธไทย เชน  
งานฉลองชักพระ การพายเรือเลนสักวา การแขงเรือ เปนตน  และงานดานสถาปตยกรรมทางน้ําที่งดงาม
และทรงคุณคาทางศิลปะอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 
บทสรุป 
 วิถีชีวิตชาวพุทธเก่ียวของกับธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  น้ํา  เปนตน มีหลักคําสอนที่สําคัญในพุทธ
ศาสนามากมาย   การใชชีวิตแบบวิถีพุทธเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษยก็คือชีวิตที่
แลนอยูในตัวมนุษยน่ันเอง” ไดแสดงถึงวิธีการที่เปนอยูกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนเพื่อนกับธรรมชาติ ไม
กาวราวและพิชิตธรรมชาติ  
 พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนาจิต 
อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม 
นําเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลวกลับไปทํารวงรัง” 
 พระองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษยโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว 
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปนผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองใหลึกซ้ึงใน

                                                           
13 John Passmore, Man’s Responsibility for Nature,  (London : Duckworth, 1974), p.48. 
14 เสถียร โกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 

2521), หนา 265. 
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มองแบบองครวม ทุกสิ่งในระบบนี้ ตางอาศัย เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  มนุษยไมสามารถแยกตัวจากระบบนิเวศ
ไดเลย  พระพุทธศาสนาเนนความรักและความเมตตาตอสรรพสัตว  ไมเพียงแตจะหามฆาสิ่งมีชีวิตเทานั้น  
แตยังสนับสนุนการอนุรักษชีวิตไมวาจะดวยวิถีทางใดก็ตาม  มนุษยมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบตอปจจัยข้ันพื้นฐาน  ไมทําอันตรายตอโลกทางธรรมชาติ
ที่มนุษยอาศัยอยู  มีทาที่แบบออนโยน ไมกาวราว ไมตักตวงตอธรรมชาติ  ถาเราปฏิบัติตามคําสอนแหง
พระพุทธศาสนาที่ยึดหลักนิเวศเปนศูนยกลาง มนุษยสามารถลดวิกฤตการสิ่งแวดลอมได 
 
วิถีชีวิตของคนไทยกับปาไม สัตว และน้ํา 
  เนื่องจากการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนเหตุใหปาไมของประเทศไทยถูกทําลาย
ลงเปนจํานวนมาก  บางคร้ังเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่บานเมืองทั้งโดยวิธีผิดกฎหมายและอาศัย
ชองวางของกฎหมาย เจาหนาที่บางคนพยายามดูแลรักษาปาอยางเครงครัด กลับตองแพภัยตางๆ อันเกิด
จากนายทุนที่มีอิทธิพล  อยางไรก็ตามยังคงมีปาไมบางสวนที่เหลืออยูไดดวยการดูแลรักษาของชาวบาน  
เนื่องจากชาวบานมีความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่อาศัยอยูในปานั้นๆ  มีปจจัยที่เก่ียวเนื่อง
กับพระสงฆและความเชื่อของชาวบานที่ชวยใหรักษาปาไมไวได เชน 

-  พระเปนผูรับผิดชอบและดูแลรักษาปาไม 
-  ความรวมมือขององคกรเอกชนและเจาอาวาสของวัดรวมมือกันรักษาปาไม 
-  ความเชื่อเร่ืองดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ 

 ชาวบานเชื่อวาผีบรรพบุรุษจะโกรธและสาปแชง ถาพวกเขาเขาไปตัดไมหรือลาสัตวในปา ดอนปูตา 
ตามความเชื่อชาวบานจะสรางศาลเล็กๆ ไวในปาเพื่อใหเปนที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ  ซ่ึงผีบรรพ
บรุุษจะชวยปกปองรักษาและบันดาลใหเกิดสิ่งดีๆ แกพวกเขา ชาวบานใชประโยชนจากปาประเภทนี้ ในรูป
อาหารจําพวกเห็ด พืชผัก และผลไมมาหลายชั่วอายุคนแลว ชาวบานจะสรางกฎ ระเบียบในการดูแลรักษา
ปาข้ึนเอง เนื่องจากชาวบานมีความเชื่อดังกลาวขางตน  องคกรเอกชนและพระสงฆจึงนํามาใชเปนยุทธวิธีใน
การดูแลรักษาปาไม  เชน  การประยุกตมาใชในเร่ือง “การบวชตนไม” ทําใหเกิดโครงการบวชตนไมเพื่อ
รักษาตนไมขนาดใหญไวเปนแมไมในปาตนน้ําลําธาร โครงการดังกลาวกําลังแพรหลายไปในหลายภาคของ
ประเทศ ชวยใหเราสามารถรักษาปาไมของชาติไวไดสวนหนึ่ง 
 ประเพณีการปลูกตนไมไดรับการฟนฟูข้ึนอีกคร้ังในศตวรรษนี้เพื่อแกไขการทําลายปาและความไม
สมดุลของธรรมชาติที่เกิดข้ึน  ดังนั้น ในพระราชพิธีสําคัญๆ  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว องคกรตางๆ  ทั้งของภาครัฐและไมใชของภาครัฐก็นิยมปลูกตนไม  เปนการสรางกุศลถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 สังคมไทยในอดีต ในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา ชาวพุทธจะละเวนการฆาสัตว มักปลอยนก 
ปลา เตา โคฯลฯ  เพื่อใหอิสรภาพแกสัตวเหลานั้น เปนการสืบชะตาอายุหรือใหตนเองพนจากเคราะหกรรม  
ถาเปนปจจุบัน ยิ่งจับปลาไดตัวใหญมากยิ่งดีเพราะนําไปขายไดราคาแพง  อันเปนความเชื่อแบบวัตถุนิยม  
ความเชื่อวิญญาณนิยมไดจางหายไปเพราะการพัฒนาประเทศที่เนนดานวัตถุแบบโลกตะวันตก  ซ่ึงละเลย

 

ความดีงามทางดานจิตใจ และขาดการมองดานมิติวิญญาณ  ดังที่ Passmore13 ชาวออสเตรเลียกลาววา “ 
ชาวตะวันตกขาดจริยธรรมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  เพราะการนับถือพระเจาเพียงองคเดียวไดเขามา
แทนที่การนับถือวิญญาณธรรมชาติหรือพหุเทวนิยม  โดยยกยองมนุษยเปนนายธรรมชาติ  มองธรรมชาติวา
ไมมีวิญญาณ  เปนเพียงวัตถุที่มีอยูเพื่อรับใชมนุษย  มนุษยจึงไดใบขับข่ีจากพระเจาเพื่อพิชิตธรรมชาติ  
และเปดชองทางใหความรูทางวิทยาศาสตรเจริญข้ึนมาเปนลําดับ  ซ่ึงตางจากจริยธรรมทางตะวันออก  
มี ฮินดู พุทธ  เตา  ขงจื๊อ  เปนตน  นับถือธรรมชาติวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Sacred  nature)” 
 วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนนั้น มีความสัมพันธกับการใชน้ําและการเปนอยูที่เนื่องดวยน้ําอยางแนบ
แนนมานาน อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ของชาวพุทธก็มักมีน้ําเปนองคประกอบในพิธี
นั้นๆ ทั้งในราชพิธีและพิธีกรรมของชาวบานทั่วไป เชน พิธีบรมราชาภิเษก  
พิธีมูรธาภิเษก พิธีลงสรง พิธีกอพระทราย พิธีโสกันต พิธีพิพัฒนสัตยา  พิธีลอยกระทง เปนตน ลวนมีสวน
ชวยใหเกิดความสํานึกรักและหวงแหน ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกระบวนการเชื่อมโยงกัน
และผูกพันกับชีวิตชาวพุทธตั้งแตแรกเกิดจนตาย14 พิธีกรรมตางๆ นี้เปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีอยูในสังคม
ชาวพุทธไทยที่มีน้ําเขามาเก่ียวของอยูดวยเสมอ 
 การดํารงชีวิตอยูดวยการอาศัยน้ําเปนหลักนี้ สะทอนใหเห็นถึงวิธีการดํารงชีวิตแบบชาวน้ํา  
การสรางถ่ินฐานอยูอยางงายๆ  ตามแมน้ําลําคลองซ่ึงอาจเปนอยูในน้ํา เชน เรือนแพ  เรือแพ บริเวณลุมน้ํา
เจาพระยาหรืออยูบนตลิ่งนั้น  นับเปนกลุมที่ทอดใหเห็นสะพานแหงวัฒนธรรมของชาวน้ํากับชาวบกไดอยาง
ชัดเจนยิ่งข้ึน  ตลอดจนเปนจุดกําเนิดที่แสดงออกในงานเทศกาล การละเลนทางน้ําของชาวพุทธไทย เชน  
งานฉลองชักพระ การพายเรือเลนสักวา การแขงเรือ เปนตน  และงานดานสถาปตยกรรมทางน้ําที่งดงาม
และทรงคุณคาทางศิลปะอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 
บทสรุป 
 วิถีชีวิตชาวพุทธเก่ียวของกับธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  น้ํา  เปนตน มีหลักคําสอนที่สําคัญในพุทธ
ศาสนามากมาย   การใชชีวิตแบบวิถีพุทธเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษยก็คือชีวิตที่
แลนอยูในตัวมนุษยน่ันเอง” ไดแสดงถึงวิธีการที่เปนอยูกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนเพื่อนกับธรรมชาติ ไม
กาวราวและพิชิตธรรมชาติ  
 พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนาจิต 
อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม 
นําเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลวกลับไปทํารวงรัง” 
 พระองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษยโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว 
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปนผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองใหลึกซ้ึงใน

                                                           
13 John Passmore, Man’s Responsibility for Nature,  (London : Duckworth, 1974), p.48. 
14 เสถียร โกเศศ, ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 

2521), หนา 265. 
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ข้ันปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบวาไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน ไมมีเราเขา มีแตกระแสธรรมชาติลวน ๆ 
เทานั้นที่กําลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ตอมามีผูคนจํานวนมากเขาใจธรรมะของพระองค บางก็อยูเหยา
เรือน บางก็มาสมัครใจใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของ
พระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวาพระสงฆ เม่ือมาอยูรวมกันมากๆ จะเปนตองมีกฎระเบียบ สําหรับเปนขอ
ปฏิบัติรวมกันของหมูคณะเรียกวา พระธรรมวินัย ซ่ึงบัญญัติเปนขอปฏิบัติออกมา โดยหลักการมุงบํารุงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอยูในสภาพปกติ 
 ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทาํใหตนไดรับประโยชนมาก  จึงมุงหนา
ทําลายธรรมชาติทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเร่ิมใหการศึกษาให
มนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติ
ยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แตเม่ือใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูกทําลายจนเสียดุล   
กฎธรรมชาติก็จะเร่ิมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็จะตกแกมนุษยทั่วกันโดย
ไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์  
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนของต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (2) ศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน (3) เสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างในต าบลนาโพธิ์  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  
จ านวน 30 รูป/คน 
 ผลการวิจัย จากผลการด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษา (1) กฎไตรลักษณ์ คือทุกสภาวะมีการเกิดดับ
อยู่ตลอดเวลา พื้นที่ป่าเขาศาลาก็มีลักษณะเช่นนั้น จากสภาพเมื่อก่อนพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์         
(2) ความเจริญเข้ามา ชุมชนมีการขยายตัว และได้รับวัฒนธรรมตลอดจนสื่ อสารต่างๆ ท าให้พื้นที่ 
มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยหลักๆ คือเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในชุมชนนั่นเอง เพื่อความอยู่รอดชาวบ้านได้ขยาย
อาณาเขตกว้างขึ้น (3) พระสงฆ์ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่ เกิดขึ้น กล่าวคือมีความเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ได้จัดการเพื่อยุติปัญหา และชี้ให้เห็นว่ามนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวโยงกันจะขาดระบบใด
ระบบหนึ่งไม่ได้ 
 หลักพุทธธรรมของชุมชนธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 รูปแบบใหม่จึงเป็น ดังนี้  1 อุตุนิยาม  
คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ 2 พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่
เรียกว่าพันธุกรรม 3 จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการท างานของจิต 
 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการใช้ต่อป่าในชุมชนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ มีปัญหาด้านการท าลายป่าไม้ลาการอุรักษ์ป่าไม้ อีก 5 ด้าน คือ (1) พระสงฆ์ควรศึกษาพระวินัยให้
เข้าใจถึงพุทธประสงค์อย่าง (2) พระสงฆ์ควรจัดท าแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (3) พระสงฆ์ควรจัดให้มี 
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ข้ันปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบวาไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน ไมมีเราเขา มีแตกระแสธรรมชาติลวน ๆ 
เทานั้นที่กําลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ตอมามีผูคนจํานวนมากเขาใจธรรมะของพระองค บางก็อยูเหยา
เรือน บางก็มาสมัครใจใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของ
พระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวาพระสงฆ เม่ือมาอยูรวมกันมากๆ จะเปนตองมีกฎระเบียบ สําหรับเปนขอ
ปฏิบัติรวมกันของหมูคณะเรียกวา พระธรรมวินัย ซ่ึงบัญญัติเปนขอปฏิบัติออกมา โดยหลักการมุงบํารุงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอยูในสภาพปกติ 
 ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทาํใหตนไดรับประโยชนมาก  จึงมุงหนา
ทําลายธรรมชาติทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเร่ิมใหการศึกษาให
มนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติ
ยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แตเม่ือใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูกทําลายจนเสียดุล   
กฎธรรมชาติก็จะเร่ิมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็จะตกแกมนุษยทั่วกันโดย
ไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 
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ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของ 
ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  

A Study of Conservation of Community-based Forest according to 
Buddhist Principle in Na Pho Sub-district, Na Pho District,  

Buriram Province.  
 

พระอธกิารวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ 
พระปลัดกิตติ  ยุตติธโร 

ภัฎชวัชร์ สุขเสน 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัย เรื่อง ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์  
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนของต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (2) ศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน (3) เสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างในต าบลนาโพธิ์  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  
จ านวน 30 รปู/คน 
 ผลการวิจัย จากผลการด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษา (1) กฎไตรลักษณ์ คือทุกสภาวะมีการเกิดดับ
อยู่ตลอดเวลา พื้นที่ป่าเขาศาลาก็มีลักษณะเช่นนั้น จากสภาพเมื่อก่อนพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์         
(2) ความเจริญเข้ามา ชุมชนมีการขยายตัว และได้รับวัฒนธรรมตลอดจนสื่ อสารต่างๆ ท าให้พื้นที่ 
มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยหลักๆ คือเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในชุมชนนั่นเอง เพื่อความอยู่รอดชาวบ้านได้ขยาย
อาณาเขตกว้างขึ้น (3) พระสงฆ์ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่ เกิดขึ้น กล่าวคือมีความเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ได้จัดการเพื่อยุติปัญหา และชี้ให้เห็นว่ามนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวโยงกันจะขาดระบบใด
ระบบหนึ่งไม่ได้ 
 หลักพุทธธรรมของชุมชนธรรมนิยามเป็นนิยาม 5 รูปแบบใหม่จึงเป็น ดังนี้  1 อุตุนิยาม  
คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ 2 พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่
เรียกว่าพันธุกรรม 3 จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการท างานของจิต 
 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการใช้ต่อป่าในชุมชนต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ มีปัญหาด้านการท าลายป่าไม้ลาการอุรักษ์ป่าไม้ อีก 5 ด้าน คือ (1) พระสงฆ์ควรศึกษาพระวินัยให้
เข้าใจถึงพุทธประสงค์อย่าง (2) พระสงฆ์ควรจัดท าแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (3) พระสงฆ์ควรจัดให้มี 
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การประชุมสัมมนา (4) พระสงฆ์ควรประยุกต์หลักพระวินัยเพื่อการอนุรักษ์ (5) รัฐบาลควรเอาใจใส่ดูแล
อ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค าส าคัญ: การอนุรักษ์ป่าชุมชน, หลักพุทธธรรม  
 
Abstract  
 This thesis on “The Study of Conservation of Community-based Forests according 
to the Buddhist Principles in Napho Sub-district, Napho District, Buriram Province”. There 
are three objectives namely; 1) to study the conservation of community-based forest in 
Napho sub-district, Napho district, Buriram province; 2) to study of Buddhist principle in 
promotion of conservation of community-based forest; and 3) to present the guideline in 
conservation of community-based forest in Napho sub-district, Napho district, Buriram 
province.  This research is a qualitative research with interviewing the sample population in 
Napho sub-district, Napho district, Buriram province, amount 30 persons. 
The results of research are; 1) Three Characteristics of Existence are constantly occurring 
the forest area of Khao Sala. In the past condition, the forest area is abundant, 2) there is 
growth and the community which is expanding, to receive culture and communication 
causing the area to change. The main factors are the economy and living in the 
community. Villagers have expanded their territory for survival, 3) the monks are aware of 
the situation. That is to understand the changing conditions, they managed to end the 
problem and pointing out that humans and living things are interconnected, cannot lack 
even one system. 
 The dharma principle of the community is five orderliness of nature namely;  
1) Utu-niyama: physical inorganic order, 2) Bija-niyama: physical organic order, 3) Citta-
niyama: psychic law, 4) Kamma-niyama: order of act and result, and 5) Dhamma-niyama: 
the general law of cause and effect. 
  There are problems in the destruction of forest. The guideline of forest 
preservation is five aspects namely: 1) monks should study the discipline to understand 
Buddhist wishes, 2) monks should make plans for natural resource conservation, 3) monks 
should arrange Seminar, 4) monks should apply the principles of discipline for 
conservation, and 5) the government should take care and facilitate the conservation of 
natural resources. 

Keywords: Conservation of Community Forest, Buddhist Principles 
 

บทน า 
 ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมากคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ได้ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไว้ว่าต้องมีพื้นที่ป่าไม้ของพื้นที่ประเทศไทยจาก
ความต้องการใช้ไม้จึงมีการท าลายป่าอย่างมหาศาตจึงก่อให้เกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะสภาพป่าในชุมชุน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกพบว่ามีการบุกรุกท าลายเป็นไปอย่างกว้างขวาง หากย้อนกลับไปศึกษา  
ในอดีตถึงปัจจุบันพบว่า พระสงฆ์อาศัยวัดที่อยู่ในละแวกชุมชุนหมู่บ้าน ดังนั้นป่าในวัดจึงมี 2 มี สองประเภท 
คือ ป่าในวัดบ้าน (คามวาสี) มีพระสงฆ์มหานิกายอยู่และป่าในวัดป่า(อรัญวาสี) มีพระสงฆ์ธรรมยุตินิกายอยู่  
ลักษณะป่าส่วนใหญ่เป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยทั้งสองนิกายปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามหลักพระ
ธรรมวินัย การอยู่ป่าของภิกษุสงฆ์จึงเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ด ารงพระ
ชนม์ชีพอยู่ในป่ามาตลอดเวลาดั้งนั้นป่าไม้จึงมีความส าคัญมาก ป่าไม้จึงมีประโยชน์แก่คนในชุมชุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรงเป็นแหล่งอาหารทางอ้อมช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชน ของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
          2. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
          3. เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรม ของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
วิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนก าหนดกรอบในการวิจัย ก าหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยให้อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าชุมชน ทั้งในแนวคิดของนักวิชาการ แนวคิดของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ก าหนดกรอบ
เนื้อหาและพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย โดยเน้นที่การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ คัดเลือก
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนและน ามาสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 2. ขั้นตอนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย  
โดยค้นคว้าทั้ งแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรม และในทัศนะของนักปราชญ์ 
ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิงานวิจัย หนังสือ เอกสารที่
เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดั งนี้   แหล่งข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนา 
นั้นคือ  
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การประชุมสัมมนา (4) พระสงฆ์ควรประยุกต์หลักพระวินัยเพื่อการอนุรักษ์ (5) รัฐบาลควรเอาใจใส่ดูแล
อ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค าส าคัญ: การอนุรักษ์ป่าชุมชน, หลักพุทธธรรม  
 
Abstract  
 This thesis on “The Study of Conservation of Community-based Forests according 
to the Buddhist Principles in Napho Sub-district, Napho District, Buriram Province”. There 
are three objectives namely; 1) to study the conservation of community-based forest in 
Napho sub-district, Napho district, Buriram province; 2) to study of Buddhist principle in 
promotion of conservation of community-based forest; and 3) to present the guideline in 
conservation of community-based forest in Napho sub-district, Napho district, Buriram 
province.  This research is a qualitative research with interviewing the sample population in 
Napho sub-district, Napho district, Buriram province, amount 30 persons. 
The results of research are; 1) Three Characteristics of Existence are constantly occurring 
the forest area of Khao Sala. In the past condition, the forest area is abundant, 2) there is 
growth and the community which is expanding, to receive culture and communication 
causing the area to change. The main factors are the economy and living in the 
community. Villagers have expanded their territory for survival, 3) the monks are aware of 
the situation. That is to understand the changing conditions, they managed to end the 
problem and pointing out that humans and living things are interconnected, cannot lack 
even one system. 
 The dharma principle of the community is five orderliness of nature namely;  
1) Utu-niyama: physical inorganic order, 2) Bija-niyama: physical organic order, 3) Citta-
niyama: psychic law, 4) Kamma-niyama: order of act and result, and 5) Dhamma-niyama: 
the general law of cause and effect. 
  There are problems in the destruction of forest. The guideline of forest 
preservation is five aspects namely: 1) monks should study the discipline to understand 
Buddhist wishes, 2) monks should make plans for natural resource conservation, 3) monks 
should arrange Seminar, 4) monks should apply the principles of discipline for 
conservation, and 5) the government should take care and facilitate the conservation of 
natural resources. 

Keywords: Conservation of Community Forest, Buddhist Principles 
 

บทน า 
 ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมากคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ได้ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไว้ว่าต้องมีพื้นที่ป่าไม้ของพื้นที่ประเทศไทยจาก
ความต้องการใช้ไม้จึงมีการท าลายป่าอย่างมหาศาตจึงก่อให้เกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะสภาพป่าในชุมชุน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกพบว่ามีการบุกรุกท าลายเป็นไปอย่างกว้างขวาง หากย้อนกลับไปศึกษา  
ในอดีตถึงปัจจุบันพบว่า พระสงฆ์อาศัยวัดที่อยู่ในละแวกชุมชุนหมู่บ้าน ดังนั้นป่าในวัดจึงมี 2 มี สองประเภท 
คือ ป่าในวัดบ้าน (คามวาสี) มีพระสงฆ์มหานิกายอยู่และป่าในวัดป่า(อรัญวาสี) มีพระสงฆ์ธรรมยุตินิกายอยู่  
ลักษณะป่าส่วนใหญ่เป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยทั้งสองนิกายปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามหลักพระ
ธรรมวินัย การอยู่ป่าของภิกษุสงฆ์จึงเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ด ารงพระ
ชนม์ชีพอยู่ในป่ามาตลอดเวลาดั้งนั้นป่าไม้จึงมีความส าคัญมาก ป่าไม้จึงมีประโยชน์แก่คนในชุมชุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรงเป็นแหล่งอาหารทางอ้อมช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชน ของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
          2. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
          3. เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรม ของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
วิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนก าหนดกรอบในการวิจัย ก าหนดกรอบเนื้อหาในการวิจัย โดยให้อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าชุมชน ทั้งในแนวคิดของนักวิชาการ แนวคิดของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ก าหนดกรอบ
เนื้อหาและพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย โดยเน้นที่การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ คัดเลือก
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนและน ามาสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 2. ขั้นตอนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย  
โดยค้นคว้าทั้ งแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรม และในทัศนะของนักปราชญ์ 
ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิงานวิจัย หนังสือ เอกสารที่
เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดั งนี้   แหล่งข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิทางพุทธศาสนา 
นั้นคือ  
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 (1) พุทธศาสนิกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย พุทธทาสภิกขุ  
 (2) คนไทยกับป่า โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  
 (3) พุทธศาสนาเถรวาทเป็นอนุรักษ์นิยมได้อย่างไรบ้าง โดย เขมานันทะภิกษุ  
 (4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรและการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
โดย ฉลาดชาย รมติานนท์  
 (5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนของประชาชนชุมชน บ้านเปร็ด  
ในต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดย ธีรเดช ชูมณี  
 (6) รูปแบบและกระบวนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแนวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสุพิมล ศรศักดา
และคณะ  
 (7) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิด
นกและพันธุ์ไม้ริมคลองต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนิธินาถ เจริญโภคราช  
 (8) พุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ว่าเป็นความพยายามจะน าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยศิริวรรณ โอสถานนท์ เป็นต้น 
              3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนามมุ่งเน้นหาข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา 
เป็นหลัก คือ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากประชกลุ่มพระภิกษุ 5 รูป  
กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ จ านวน 5 คนกลุ่มข้าราชการและกลุ่มชาวบ้านชายหญิง จ านวน 20 คน รวม 30 รูป/คน  
โดยใช้วิธีการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยใช้ค าถามแบบมีโครงสร้าง และใช้
เครื่องมือในการวิจัย คือ กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลการวิจัย โดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลการ
อนุรักษ์ป่าไม้เพื่อน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามหลักพุทธธรรม 
              4. ขั้นตอนวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การน าข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาตรวจสอบ
ให้ถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ในเชิงสังเคราะห์เนื้อหา อธิบายความให้เห็นข้อเท็จจริง และน าไปเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนตามหลักพุทธธรรม ในต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตอบโจทย์ใน
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นน าเอาข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธ์ตามโครงสร้างเนื้อหา 
และน าเอาข้อมูลจากงานวิจัยทั้งหมดมาสรุปผลการวิจัย น าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะและสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผลการด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการ อนุรักษทรัพยากรป่าไม้ศึกษา
เฉพาะกรณีบทบาทของ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์
ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ เป็นการท าหน้าที่ของพระสงฆ์โดยการ
น าหลักธรรม ที่ตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์ กล่าวคือทุกสภาวะมีการเกิดดับอยู่
ตลอดเวลา พื้นที่ป่าเขาศาลาก็มีลักษณะเช่นนั้น จากสภาพเมื่อก่อนพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อความ
เจริญเข้ามา ชุมชนมีการขยายตัว และได้รับวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสารต่างๆ ท าให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยหลักๆ คือเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในชุมชนนั่นเอง เพื่อความอยู่รอดชาวบ้านได้ขยายอาณาเขตกว้างขึ้น 

พระสงฆ์ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือมีความเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง ได้จัดการเพื่อยุติ
ปัญหา และชี้ให้เห็นว่ามนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวโยงกันจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้ ด้วยเหตุนี้  
รัฐ ชุมชน ให้การสนับสนุน มีสถาบันการศึกษาน าคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาระบบนิเวศวิทยาอยู่
ไม่ขาดสาย ปัจจุบันพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์  
มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลิตผลที่ได้จากอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์
ทั้งสิ้นนั้นผูว้ิจัยได้วางแนวทางในการศึกษาไว 3 ประการ ดังนี้ 
 (1)เพื่อศึกษาแนวคิดและบทบาทการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท  
 (2) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธ์  อ าเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 (3) เพื่อศึกษาบทบาทและผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ ทรัพยากรป่าไม้ของ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺ
โญ วัดโคกศรี อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี มีบทบาท
ในหมู่บ้าน คือให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน และบอกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากป่านั้น เมื่อ  
พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ เมื่อปี พ.ศ.2561 ท านมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อกิจกรรมทางพระศาสนาของชาวบ้านภายในเขตต าบลนาโพธิ์ รวมทั้งเขตปกครองที่อยู่ใกล้เคียง 
ท่านจึงได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในท้องถิ่น 
 2.บทบาทด้านการเมืองการปกครอง พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ในฐานะผู้น าาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่จากต าแหน่งและท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการจัดหาผลประโยชน์ทางสังคมให้กับชาวบ้าน  
แสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านการเมืองการปกครองของท่าน การกระท าอันเกิดจากบารมีของ ท่านมีผลต่อ
ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็ให้การยอมรับต่อบารมีของท่าน ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ ให้กับผู้อื่นด้วยการให้การ
แบ่งปันสิ่งที่ควรใหท่านได้สงเคราะห์คนอื่นด้วยการให้โดยมีเมตตาจิตเป็นพื้นฐานด้วยหวังให้ชาวบ้านพ้นทุกข์
และมีความสุข ท่านได้ท าการสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยวัตถุและข้อคิดแนวทางในการด า เนินชีวิต  
เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีความสุขความเจริญ ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมหากผู้คนในสังคม
ไม่มีความจริงใจต่อกันและกันเสียแล้วย่อมมีแต่ความหวาดผวาไม่ไว้วางใจกัน โดยเฉพาะผู้ครองเรือนหากไม่
มีความจริงต่อกันแล้ว จะพบกับความวุ่นวายครอบครัวแตกแยกเป็นปัญหาสังคมได้ 
 3.บทบาทด้านสิ่งแวดล้อม พระอธิการวิสิทธิ์  จนฺทปญฺโญได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอันสมบรูณ์มาตั้งแต่ก าเนิด ท่านยังได้เห็นว่าผู้คนในท้องถิ่นนี้อาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต จากค าบอกเล่าของท่านตอนหนึ่งอันแสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ที่มีต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นนี้ไว้ว่า “คนเราต้องอาศัยป่าทุกอย่าง ตั้งแต่อาศัยเป็นที่ท ามาหากิน เครื่องใช้
บางอย่างก็ท ามาจากไม้ น าไม่มาท า เมื่อก่อนเวลาป่วยก็หาเอาไม่ที่เป็นสมุนไพรมารักษา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็
ตามต้องอาศัยป่าทั้งนั้น สมัยก่อนตายไปยังต้องอาศัยป่าเป็นที่เผาศพ จากแนวความคิดเรื่องสถานที่ส าคัญ
เหล่านี้ มีส่วนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างอุเทสิกเจดีย์ระลึกพระพุทธองค์ เช่น สร้างวัดศรีมหา
โพธิ์เพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ สร้างวัดพระแท่นดงรังเพื่อระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั้งการจัดพิธีเวียนเทียน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 159

 (1) พุทธศาสนิกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดย พุทธทาสภิกขุ  
 (2) คนไทยกับป่า โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  
 (3) พุทธศาสนาเถรวาทเป็นอนุรักษ์นิยมได้อย่างไรบ้าง โดย เขมานันทะภิกษุ  
 (4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินท ากินของราษฎรและการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
โดย ฉลาดชาย รมติานนท์  
 (5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนของประชาชนชุมชน บ้านเปร็ด  
ในต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดย ธีรเดช ชูมณี  
 (6) รูปแบบและกระบวนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแนวพุทธในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสุพิมล ศรศักดา
และคณะ  
 (7) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิด
นกและพันธุ์ไม้ริมคลองต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนิธินาถ เจริญโภคราช  
 (8) พุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ว่าเป็นความพยายามจะน าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยศิริวรรณ โอสถานนท์ เป็นต้น 
              3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนามมุ่งเน้นหาข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา 
เป็นหลัก คือ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากประชกลุ่มพระภิกษุ 5 รูป  
กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ จ านวน 5 คนกลุ่มข้าราชการและกลุ่มชาวบ้านชายหญิง จ านวน 20 คน รวม 30 รูป/คน  
โดยใช้วิธีการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยใช้ค าถามแบบมีโครงสร้าง และใช้
เครื่องมือในการวิจัย คือ กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลการวิจัย โดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลการ
อนุรักษ์ป่าไม้เพื่อน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามหลักพุทธธรรม 
              4. ขั้นตอนวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การน าข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาตรวจสอบ
ให้ถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ในเชิงสังเคราะห์เนื้อหา อธิบายความให้เห็นข้อเท็จจริง และน าไปเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนตามหลักพุทธธรรม ในต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตอบโจทย์ใน
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นน าเอาข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธ์ตามโครงสร้างเนื้อหา 
และน าเอาข้อมูลจากงานวิจัยทั้งหมดมาสรุปผลการวิจัย น าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะและสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผลการด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการ อนุรักษทรัพยากรป่าไม้ศึกษา
เฉพาะกรณีบทบาทของ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์
ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ เป็นการท าหน้าที่ของพระสงฆ์โดยการ
น าหลักธรรม ที่ตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์ กล่าวคือทุกสภาวะมีการเกิดดับอยู่
ตลอดเวลา พื้นที่ป่าเขาศาลาก็มีลักษณะเช่นนั้น จากสภาพเมื่อก่อนพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อความ
เจริญเข้ามา ชุมชนมีการขยายตัว และได้รับวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสารต่างๆ ท าให้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยหลักๆ คือเศรษฐกิจความเป็นอยู่ในชุมชนนั่นเอง เพื่อความอยู่รอดชาวบ้านได้ขยายอาณาเขตกว้างขึ้น 

พระสงฆ์ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือมีความเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง ได้จัดการเพื่อยุติ
ปัญหา และชี้ให้เห็นว่ามนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวโยงกันจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้ ด้วยเหตุนี้  
รัฐ ชุมชน ให้การสนับสนุน มีสถาบันการศึกษาน าคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาระบบนิเวศวิทยาอยู่
ไม่ขาดสาย ปัจจุบันพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์  
มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลิตผลที่ได้จากอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์
ทั้งสิ้นนั้นผูว้ิจัยได้วางแนวทางในการศึกษาไว 3 ประการ ดังนี้ 
 (1)เพื่อศึกษาแนวคิดและบทบาทการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท  
 (2) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของพระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธ์  อ าเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 (3) เพื่อศึกษาบทบาทและผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ ทรัพยากรป่าไม้ของ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺ
โญ วัดโคกศรี อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี มีบทบาท
ในหมู่บ้าน คือให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน และบอกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากป่านั้น เมื่อ  
พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ เมื่อปี พ.ศ.2561 ท านมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อกิจกรรมทางพระศาสนาของชาวบ้านภายในเขตต าบลนาโพธิ์ รวมทั้งเขตปกครองที่อยู่ใกล้เคียง 
ท่านจึงได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในท้องถิ่น 
 2.บทบาทด้านการเมืองการปกครอง พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ในฐานะผู้น าาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่จากต าแหน่งและท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการจัดหาผลประโยชน์ทางสังคมให้กับชาวบ้าน  
แสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านการเมืองการปกครองของท่าน การกระท าอันเกิดจากบารมีของ ท่านมีผลต่อ
ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็ให้การยอมรับต่อบารมีของท่าน ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ ให้กับผู้อื่นด้วยการให้การ
แบ่งปันสิ่งที่ควรใหท่านได้สงเคราะห์คนอื่นด้วยการให้โดยมีเมตตาจิตเป็นพื้นฐานด้วยหวังให้ชาวบ้านพ้นทุกข์
และมีความสุข ท่านได้ท าการสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยวัตถุและข้อคิดแนวทางในการด า เนินชีวิต  
เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีความสุขความเจริญ ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมหากผู้คนในสังคม
ไม่มีความจริงใจต่อกันและกันเสียแล้วย่อมมีแต่ความหวาดผวาไม่ไว้วางใจกัน โดยเฉพาะผู้ครองเรือนหากไม่
มีความจริงต่อกันแล้ว จะพบกับความวุ่นวายครอบครัวแตกแยกเป็นปัญหาสังคมได้ 
 3.บทบาทด้านสิ่งแวดล้อม พระอธิการวิสิทธิ์  จนฺทปญฺโญได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอันสมบรูณ์มาตั้งแต่ก าเนิด ท่านยังได้เห็นว่าผู้คนในท้องถิ่นนี้อาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต จากค าบอกเล่าของท่านตอนหนึ่งอันแสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ที่มีต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นนี้ไว้ว่า “คนเราต้องอาศัยป่าทุกอย่าง ตั้งแต่อาศัยเป็นที่ท ามาหากิน เครื่องใช้
บางอย่างก็ท ามาจากไม้ น าไม่มาท า เมื่อก่อนเวลาป่วยก็หาเอาไม่ที่เป็นสมุนไพรมารักษา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็
ตามต้องอาศัยป่าทั้งนั้น สมัยก่อนตายไปยังต้องอาศัยป่าเป็นที่เผาศพ จากแนวความคิดเรื่องสถานที่ส าคัญ
เหล่านี้ มีส่วนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างอุเทสิกเจดีย์ระลึกพระพุทธองค์ เช่น สร้างวัดศรีมหา
โพธิ์เพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ สร้างวัดพระแท่นดงรังเพื่อระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั้งการจัดพิธีเวียนเทียน
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ในวันส าคัญเหล่านี้ด้วยพุทธศาสนิกชนตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนิยมปลูกต้นโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไทร  
ต้นจิก และอื่น ๆ เป็นพุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆ์ก็เป็นผู้น าในการปลูกป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่าใน
วันวิสาขบูชา อันเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกป่าในวันอาสาฬหบูชาอันเป็นช่วงฤดูฝนพอดี
นอกจากนี้สามารถแนะน าปลูกโดยเน้นต้นไผ่ มะม่วงเพื่อระลึกถึงวัดป่าเวฬุวันกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ ซึ่งเป็น
วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ วัดป่าอัมพวันกรุงราชคฤห์  
ที่หมอชีวกถวายเป็นวัด และป่าโคสิงคสาลวันใกล้หมู่บ้านนาทิกะเป็นป่าที่พระมหากัสสปะเถระอยู่ 
 4.บทบาทด้านเศรษฐกิจ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ได้มีทัศนะต่อการท ามาหากิน(เศรษฐกิจ) 
ของชาวบ้านว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นตัวก าหนดความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ 
ของชาวบ้าน เพราะเนื่องจากชาวบ้านมีการด ารงชีวิตด้วยการท ามาหากินอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และ
ธรรมชาติก็ตอบสนองต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของชาวบ้านได้เป็น   อย่างดี ความขัดสนหรือความ
พออยู่พอกินนั้นขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคล กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากการท านาป่าในช่วงฤดู
ฝน ชาวบ้านอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและน าไปขายเป็นรายได้จุนเจือ
ครอบครัว รายได้ส่วนหนึ่งภายในครัวเรือนของชาวบ้านได้จากคนหนุ่มสาวที่ไปท างานต่างถิ่นซึ่งสอดคล้อง
กับค าบอกเล่าของชาวบ้านสองคนต่อไปนี้ว่า“สมัยก่อนท านา คนบ้านเราก็อยู่ได้แล้ว เพราะเมื่อก่อนท านา
ได้ผลดีพอกินเหลือขายได้เมื่อขายข้าวได้ก็น าเงินมาซื้อเครื่องใช้สอยต่าง ๆ ได้ แต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดี
เหมือนเมื่อก่อน การท านาเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไร ข้าวของแพงขึ้นต้องอาศัยเงินทองจากลูกหลานที่ท างาน
ต่างถิ่นแทน”  
 พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ได้มีบทบาทช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งทรัพยากรอันส าคัญของชุมชนหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านต้องอาศัยป่าในการด ารงชีวิต ท่านเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของป่าเขา แต่ป่าในแถวชุมชนหมู่บ้านได้มีความเสื่อมโทรม  อย่างมาก และมีพื้นที่
น้อยลงทุกด้วยน้ ามือมนุษย์ซึ่งเป็นผู้อาศัยป่า ท่านจึงเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้
ค าแนะน ากับชาวบ้านและหน่วยงานอื่นในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยมีจุดมุ่งหมายในการรักษาฟื้นฟูสภาพ
ป่าชุมชน และรักษาสภาพเดิมไว้ให้คงอยู่มากที่สุด พร้อมกับการสร้างจิตส านึกให้กับชาวบ้านด้วยการชักชวน
ชาวบ้านให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ด้วยการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่งผลต่อพฤติกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก โดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะถือได้ว่าทุก
ชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติคือป่าและอาศัยป่านั้นในการพัฒนาการเรียนรู้รวมถึงการสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละสังคมนอกจากนั้นมนุษย์และสัตว์ต่างก็อาศัยประโยชน์จาก
ป่าในการด ารงชีวิตและการสืบพันธุ์  ดังนั้นเราจะพบว่ามนุษย์และสัตว์ต่างมีความสัมพันธ์กับป่าอย่างใกล้ชิด
ส าหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นองค์กรทางศาสนาก็มีพัฒนาการทั้งด้านความเป็นมาและการขยาย
องค์กรที่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับป่าที่ไม่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตหรือองค์กรหรือสังคมอื่น ๆ ดังจะ
พบว่าการแสวงหาโมกขธรรมคือการหลุดพ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงเริ่มต้นที่การมุ่ง
ตรงสู่ป่าเพื่ออาศัยความสงบจากป่านั้นในการพัฒนาจิต หรือแม้กระทั่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของ
พระพุทธองค์ก็มีขึ้นภายใต้ต้นไม้ในป่า และเมื่อตรัสรู้แล้วการแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อประกาศพระสัทธรรมก็

ทรงแสดง ณ ท่ามกลางแห่งป่าคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แม้แต่วัดหรืออารามเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์
ทั้งหลายก็ล้วนแต่อยู่ในป่าโดยเฉพาะการก าหนดเขตในการท ากิจของสงฆ์ก็ต้องก าหนดเอาชายป่าเป็นส าคัญ
เพราะการอยู่ในป่านั้นย่อมถือว่าเป็นวัตรที่ดีในการพัฒนาจิตใจตนเองตามหลักของการธุดงค์วัตร 
 ดังนั้น เราจึงจะพบว่าพระพุทธศาสนามีความผูกพันกับป่าเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์
จึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรักและรู้จักบุญคุณของป่า  ซึ่งหลักค าสอนดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่ใน
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาว่าจะต้อง
ละชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องแผ้วและท้ายสุดก็ทรงเน้นย้ าว่าจะต้องยินดีในเสนาสนะอันสงัด คือมุ่งให้พระเข้าไปสู่
ป่าเพื่อบ าเพ็ญสมณธรรม อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของป่าไม้นั้นก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต
เพราะมีการท าลายป่ากันเป็นจ านวนมากทั้งนี้ก็เพราะมีสาเหตุมาจากความไม่รู้และความอยากหรือตัณหา
ของมนุษย์ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากป่าด้วยการท าลายน าเอาต้นไม้มาท าประโยชน์เพื่อสนองความ
ต้องการ(ตัณหา)ของตนในรูปแบบต่างๆ ท าให้พื้นที่หรือจ านวนของป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมากซึ่งผลจากการที่
ป่าไม้ถูกท าลายนั้นก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกและธรรมชาติมากมายท าให้มนุษย์ได้รับความเดือดร้อน 
และในประเทศไทยเองสถานการณ์ของพื้นที่ป่าไม้ก็ถูกท าลายไม่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆของโลกมากนักซึ่ง
ผลจากการท าลายป่าก็ท าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ดินเค็มเสีย เกิดน้ า
ท่วมอย่างรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ดินถล่ม ในสถานการณ์เช่นนี้พระสงฆ์ไทยในฐานะที่เป็นสถาบันทาง
ศาสนาในสังคมไทยสถาบันหนึ่งก็ได้มีบทบาทที่ส าคัญในการเข้าไปดูแลรักษาป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น 
พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้ก็อันดีของชาว    
บ้านตอสิ่งแวดลอมอันเป็นสวนส าคัญในการด ารงชีวิตใหคงอยู่สืบต่อไปการอนุรักษ์ป่าด้วยหลักค าสอนของ
พุทธศาสนาเถรวาทและเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์ป่ามูลนิธิฮักเมืองน่านการวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยจะศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ รายงานวิจัย ข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถาม และประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่ามูลนิธิฮักเมืองน่านผลการวิจัยพบว่า ค าสอนในพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับเรื่องป่าล้วนสนับสนุนให้บุคคลด ารงชีวิตอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
ท าให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา แนวทางการอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนใช้หลักไตรสิกขา  
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาควบคุมความประพฤติด้วยการสร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชนด้วยศีลถ้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว จึงต้องมีการสร้าง
กติกาหรือวินัยในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งศีลจะช่วยระมัดระวังควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืน ปลูกจิตส านึก และสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วยปัญญา แนวทางอนุรักษ์ป่าของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ใช้หลักเมตตาธรรม หลักมัชฌิมาปฎิปทา 
หลักสันโดษ และมีความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แบบพอเพียงแนวทาง
อนุรักษ์ป่าตามหลักพระพุทธศาสนาเน้นความรักและความเมตตามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีทัศนคติที่
เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ถ้าเราปฏิบัติตามค าสอนพระพุทธศาสนา
ก็จะสามารถลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้ได้ประยุกต์หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท กับประเพณีความ
เชื่อท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้พลังชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการฟื้นฟูป่าต้น
น้ าและสร้างความตระหนักสาธารณะ ประยุกต์ประเพณีการบวชป่าสืบชะตาน้ าและประกาศเขตป่าชุมชน 
โดยน าความเชื่อผีเจ้าป่ามาใช้เป็นการสร้างคุณค่าและยกกระดับป่าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 161

ในวันส าคัญเหล่านี้ด้วยพุทธศาสนิกชนตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนิยมปลูกต้นโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไทร  
ต้นจิก และอื่น ๆ เป็นพุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆ์ก็เป็นผู้น าในการปลูกป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่าใน
วันวิสาขบูชา อันเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกป่าในวันอาสาฬหบูชาอันเป็นช่วงฤดูฝนพอดี
นอกจากนี้สามารถแนะน าปลูกโดยเน้นต้นไผ่ มะม่วงเพื่อระลึกถึงวัดป่าเวฬุวันกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ ซึ่งเป็น
วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ วัดป่าอัมพวันกรุงราชคฤห์  
ที่หมอชีวกถวายเป็นวัด และป่าโคสิงคสาลวันใกล้หมู่บ้านนาทิกะเป็นป่าที่พระมหากัสสปะเถระอยู่ 
 4.บทบาทด้านเศรษฐกิจ พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ได้มีทัศนะต่อการท ามาหากิน(เศรษฐกิจ) 
ของชาวบ้านว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นตัวก าหนดความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ 
ของชาวบ้าน เพราะเนื่องจากชาวบ้านมีการด ารงชีวิตด้วยการท ามาหากินอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และ
ธรรมชาติก็ตอบสนองต่อความต้องการในการด ารงชีวิตของชาวบ้านได้เป็น   อย่างดี ความขัดสนหรือความ
พออยู่พอกินนั้นขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคล กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากการท านาป่าในช่วงฤดู
ฝน ชาวบ้านอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและน าไปขายเป็นรายได้จุนเจือ
ครอบครัว รายได้ส่วนหนึ่งภายในครัวเรือนของชาวบ้านได้จากคนหนุ่มสาวที่ไปท างานต่างถิ่นซึ่งสอดคล้อง
กับค าบอกเล่าของชาวบ้านสองคนต่อไปนี้ว่า“สมัยก่อนท านา คนบ้านเราก็อยู่ได้แล้ว เพราะเมื่อก่อนท านา
ได้ผลดีพอกินเหลือขายได้เมื่อขายข้าวได้ก็น าเงินมาซื้อเครื่องใช้สอยต่าง ๆ ได้ แต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดี
เหมือนเมื่อก่อน การท านาเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไร ข้าวของแพงขึ้นต้องอาศัยเงินทองจากลูกหลานที่ท างาน
ต่างถิ่นแทน”  
 พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ ได้มีบทบาทช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งทรัพยากรอันส าคัญของชุมชนหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านต้องอาศัยป่าในการด ารงชีวิต ท่านเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของป่าเขา แต่ป่าในแถวชุมชนหมู่บ้านได้มีความเสื่อมโทรม  อย่างมาก และมีพื้นที่
น้อยลงทุกด้วยน้ ามือมนุษย์ซึ่งเป็นผู้อาศัยป่า ท่านจึงเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการให้
ค าแนะน ากับชาวบ้านและหน่วยงานอื่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีจุดมุ่งหมายในการรักษาฟื้นฟูสภาพ
ป่าชุมชน และรักษาสภาพเดิมไว้ให้คงอยู่มากที่สุด พร้อมกับการสร้างจิตส านึกให้กับชาวบ้านด้วยการชักชวน
ชาวบ้านให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ด้วยการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่งผลต่อพฤติกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก โดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะถือได้ว่าทุก
ชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติคือป่าและอาศัยป่านั้นในการพัฒนาการเรียนรู้รวมถึงการสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละสังคมนอกจากนั้นมนุษย์และสัตว์ต่างก็อาศัยประโยชน์จาก
ป่าในการด ารงชีวิตและการสืบพันธุ์  ดังนั้นเราจะพบว่ามนุษย์และสัตว์ต่างมีความสัมพันธ์กับป่าอย่างใกล้ชิด
ส าหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นองค์กรทางศาสนาก็มีพัฒนาการทั้งด้านความเป็นมาและการขยาย
องค์กรที่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับป่าที่ไม่แตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตหรือองค์กรหรือสังคมอื่น ๆ ดังจะ
พบว่าการแสวงหาโมกขธรรมคือการหลุดพ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงเริ่มต้นที่การมุ่ง
ตรงสู่ป่าเพื่ออาศัยความสงบจากป่านั้นในการพัฒนาจิต หรือแม้กระทั่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของ
พระพุทธองค์ก็มีขึ้นภายใต้ต้นไม้ในป่า และเมื่อตรัสรู้แล้วการแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อประกาศพระสัทธรรมก็

ทรงแสดง ณ ท่ามกลางแห่งป่าคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แม้แต่วัดหรืออารามเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์
ทั้งหลายก็ล้วนแต่อยู่ในป่าโดยเฉพาะการก าหนดเขตในการท ากิจของสงฆ์ก็ต้องก าหนดเอาชายป่าเป็นส าคัญ
เพราะการอยู่ในป่านั้นย่อมถือว่าเป็นวัตรที่ดีในการพัฒนาจิตใจตนเองตามหลักของการธุดงค์วัตร 
 ดังนั้น เราจึงจะพบว่าพระพุทธศาสนามีความผูกพันกับป่าเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์
จึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรักและรู้จักบุญคุณของป่า  ซึ่งหลักค าสอนดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่ใน
หลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาว่าจะต้อง
ละชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องแผ้วและท้ายสุดก็ทรงเน้นย้ าว่าจะต้องยินดีในเสนาสนะอันสงัด คือมุ่งให้พระเข้าไปสู่
ป่าเพื่อบ าเพ็ญสมณธรรม อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของป่าไม้นั้นก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต
เพราะมีการท าลายป่ากันเป็นจ านวนมากทั้งนี้ก็เพราะมีสาเหตุมาจากความไม่รู้และความอยากหรือตัณหา
ของมนุษย์ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากป่าด้วยการท าลายน าเอาต้นไม้มาท าประโยชน์เพื่อสนองความ
ต้องการ(ตัณหา)ของตนในรูปแบบต่างๆ ท าให้พื้นที่หรือจ านวนของป่าไม้ลดลงเป็นอย่างมากซึ่งผลจากการที่
ป่าไม้ถูกท าลายนั้นก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกและธรรมชาติมากมายท าให้มนุษย์ได้รับความเดือดร้อน 
และในประเทศไทยเองสถานการณ์ของพื้นที่ป่าไม้ก็ถูกท าลายไม่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆของโลกมากนักซึ่ง
ผลจากการท าลายป่าก็ท าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ดินเค็มเสีย เกิดน้ า
ท่วมอย่างรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ดินถล่ม ในสถานการณ์เช่นนี้พระสงฆ์ไทยในฐานะที่เป็นสถาบันทาง
ศาสนาในสังคมไทยสถาบันหนึ่งก็ได้มีบทบาทที่ส าคัญในการเข้าไปดูแลรักษาป่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น 
พระอธิการวิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ วัดโคกศรี ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้ก็อันดีของชาว    
บ้านตอสิ่งแวดลอมอันเป็นสวนส าคัญในการด ารงชีวิตใหคงอยู่สืบต่อไปการอนุรักษ์ป่าด้วยหลักค าสอนของ
พุทธศาสนาเถรวาทและเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์ป่ามูลนิธิฮักเมืองน่านการวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยจะศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ต าราวิชาการ รายงานวิจัย ข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถาม และประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่ามูลนิธิฮักเมืองน่านผลการวิจัยพบว่า ค าสอนในพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับเรื่องป่าล้วนสนับสนุนให้บุคคลด ารงชีวิตอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
ท าให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา แนวทางการอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนใช้หลักไตรสิกขา  
คือ ศีล สมาธิ ปัญญาควบคุมความประพฤติด้วยการสร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชนด้วยศีลถ้าทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว จึงต้องมีการสร้าง
กติกาหรือวินัยในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งศีลจะช่วยระมัดระวังควบคุม ผู้ที่ฝ่าฝืน ปลูกจิตส านึก และสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วยปัญญา แนวทางอนุรักษ์ป่าของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ใช้หลักเมตตาธรรม หลักมัชฌิมาปฎิปทา 
หลักสันโดษ และมีความรักต่อทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แบบพอเพียงแนวทาง
อนุรักษ์ป่าตามหลักพระพุทธศาสนาเน้นความรักและความเมตตามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีทัศนคติที่
เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ถ้าเราปฏิบัติตามค าสอนพระพุทธศาสนา
ก็จะสามารถลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้ได้ประยุกต์หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท กับประเพณีความ
เชื่อท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้พลังชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการฟื้นฟูป่าต้น
น้ าและสร้างความตระหนักสาธารณะ ประยุกต์ประเพณีการบวชป่าสืบชะตาน้ าและประกาศเขตป่าชุมชน 
โดยน าความเชื่อผีเจ้าป่ามาใช้เป็นการสร้างคุณค่าและยกกระดับป่าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง
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มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นอกจากการใช้วัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นเข้ามาจัดการป่า ยังมีการขับเคลื่อนด้าน
นโยบาย โดยมีความพยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน (ภาคประชาชน) รวมถึงรณรงค์สร้างความตระหนัก
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน ด้วยการเชื่อมคน เชื่อมใจ เพื่อคุ้มครองป่าใหญ่ ซึ่งเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนกับป่า การถ่ายทอดสืบต่อแนวคิด กระบวนการและการจัดการให้คนรุ่นปัจจุบัน  
มีจิตส านึกและความรู้ในการจัดการด้านทรัพยากรป่าเพื่อส่งต่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป  
 แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์ป่าในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้ น
สามารถประยุกต์อยู่บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ สามารถก าหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความตระหนักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปัญหาในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของความเป็นจริง ท าให้มนุษย์มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ว่าทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมนุษย์ต้องมีการบริหารจัดการตัวเองเสียก่อนซึ่งแนวคิดการประยุกต์
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาต้องตั้งอยู่บนแนวทางของความเป็นจริง ต้องรู้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติที่เรียกว่า อุตุนิยม ได้แก่ ความจริงเกี่ยวกับสสารสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเรียกว่า พีชนิยาม ได้แก่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นกลไกที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน ซึ่งทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่า “ธรรมนิยาม” หมายถึง สภาวะสิ่งทั้งมวลมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามกระบวนการแห่ง
เหตุและผลเสมอดังนั้นแนวทางการประยุกต์หลักค าสอนในการอนุรักษ์ทรั พยากรป่าไม้ตามหลัก
พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์หลักค าสอนให้สัมพันธ์กันทฤษฎีกฎธรรมชาติ 5 ประการหรือ นิยาม 5 คือ 
ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 
 1. อตุุนิยาม (Physical Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง ดิน น้ า ลม ฟ้า 
อากาศ อันเป็นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ 
 2. พีชนยิาม (Biological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ รวมทั้งพันธุกรรม 
 3. จตินิยาม (Psychological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 
 4. กรรมนิยาม (Moral Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการให้ผล
ของการกระท า 
 5. ธรรมนยิาม (Causal Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน 
 ดังนั้น กฎธรรมชาตินี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและ
กัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง แล้วส่งผลไปถึงความเปลี่ยนแปลงในสิ่งอื่นๆ จ าเป็นที่มนุษย์ 
พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และหลักค าสอนต่างๆของศาสนาก็มีการสอดแทรกเรื่อง
ธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่กล่าวถึงทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผล 
 
  

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการอนุรักษป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  ในฐานะผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรปาไมดังกลาวนั้นเห็นวายัง
มีประเด็นที่สังคมนาจะน าไปประยุกตใชไดดังตอไปนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  1. ควรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอด้วยการให้พระสงฆ์ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างถูกวิธี 
  2. ควรส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงานต่างๆ ในสังคมให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
  3 . ควรให้การสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ในสังคมให้ เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ไทยกับบทบาทพระสงฆ์จีนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ไทยกับบทบาทพระสงฆ์จีนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
  3. ควรให้การสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความส าคัญต่อ
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ภูเขาต้นน้ าล าธาร ให้ปรากฏต่อสังคม 
 3. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป 

         1 . ค วรศึ กษ า เป รี ยบ เที ยบ บ ท บ าท พ ระส งฆ์ ไท ยแต่ ล ะภ าค ใน ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

         2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ไทยแต่ละภาคในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
         3. ควรศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในพระพุทธศาสนามหายาน 
 
บรรณานุกรม 
กลุ่มเสขิยธรรม.  พระกับป่าไม้ความจริงที่หายไป. สรุปการเสวนาพระสงฆ์กับความสอดคล้องระหว่างพระ

ธรรมวินัย และ กฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, 2535.  
ฉลาดชาย รมิตานนท์.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื ่อการแก้ปัญหาที ่ดินท ากินของราษฎรและ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (อัดส าเนา), 2532.   
ทวีวัฒน์  บุณฑริกวิวัฒน์. “พุทธทาส ภิกขุ. ธรรมิกสังคมนิยม กับ ธรรมชาติ (1)”. กรุงเทพธุรกิจ ,  

22 ตุลาคม 2538.  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 163

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นอกจากการใช้วัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นเข้ามาจัดการป่า ยังมีการขับเคลื่อนด้าน
นโยบาย โดยมีความพยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน (ภาคประชาชน) รวมถึงรณรงค์สร้างความตระหนัก
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน ด้วยการเชื่อมคน เชื่อมใจ เพื่อคุ้มครองป่าใหญ่ ซึ่งเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนกับป่า การถ่ายทอดสืบต่อแนวคิด กระบวนการและการจัดการให้คนรุ่นปัจจุบัน  
มีจิตส านึกและความรู้ในการจัดการด้านทรัพยากรป่าเพื่อส่งต่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป  
 แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์ป่าในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้ น
สามารถประยุกต์อยู่บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ สามารถก าหนดแนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมี
ความตระหนักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปัญหาในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของความเป็นจริง ท าให้มนุษย์มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ว่าทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมนุษย์ต้องมีการบริหารจัดการตัวเองเสียก่อนซึ่งแนวคิดการประยุกต์
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาต้องตั้งอยู่บนแนวทางของความเป็นจริง ต้องรู้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติที่เรียกว่า อุตุนิยม ได้แก่ ความจริงเกี่ยวกับสสารสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเรียกว่า พีชนิยาม ได้แก่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นกลไกที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน ซึ่งทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่า “ธรรมนิยาม” หมายถึง สภาวะสิ่งทั้งมวลมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามกระบวนการแห่ง
เหตุและผลเสมอดังนั้นแนวทางการประยุกต์หลักค าสอนในการอนุรักษ์ทรั พยากรป่าไม้ตามหลัก
พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์หลักค าสอนให้สัมพันธ์กันทฤษฎีกฎธรรมชาติ 5 ประการหรือ นิยาม 5 คือ 
ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 
 1. อตุุนิยาม (Physical Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง ดิน น้ า ลม ฟ้า 
อากาศ อันเป็นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ 
 2. พีชนยิาม (Biological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ รวมทั้งพันธุกรรม 
 3. จตินิยาม (Psychological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 
 4. กรรมนิยาม (Moral Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการให้ผล
ของการกระท า 
 5. ธรรมนยิาม (Causal Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน 
 ดังนั้น กฎธรรมชาตินี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและ
กัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง แล้วส่งผลไปถึงความเปลี่ยนแปลงในสิ่งอื่นๆ จ าเป็นที่มนุษย์ 
พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และหลักค าสอนต่างๆของศาสนาก็มีการสอดแทรกเรื่อง
ธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่กล่าวถึงทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผล 
 
  

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการอนุรักษป่าชุมชนตามหลักพุทธธรรมของต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  ในฐานะผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรปาไมดังกลาวนั้นเห็นวายัง
มีประเด็นที่สังคมนาจะน าไปประยุกตใชไดดังตอไปนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  1. ควรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอด้วยการให้พระสงฆ์ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างถูกวิธี 
  2. ควรส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงานต่างๆ ในสังคมให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
  3 . ควรให้การสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ในสังคมให้ เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ไทยกับบทบาทพระสงฆ์จีนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทคัดยอ 
           รายงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุม
เกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย และ 2) เพื่อจัดตั้งกลุมและบริหารกองทุนการจัดการน้ําของกลุมเกษตรกร
ผูใชน้ําตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  กลุมเปาหมายการวิจัย เปนตัวแทนชาวชุมชนที่
อาศัยอยูในตําบลเกยไชยจาก 5 หมูบานๆ ละ 10 คน จํานวนสิ้น 50 คน ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เทคนิคปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และใชเทคนิควิธีแบบผสมผสาน  คือ เทคนิคการศึกษาชุมชน เทคนิคการ
สัมภาษณ การสนทนากลุม  (Focus  Group)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Work  shop) การศึกษาดูงาน 
การวิเคราะหแบบเชิงพรรณนาอยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย  ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกย
ไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  สวนหนึ่ งเกิด ข้ึนจากการนําทุนทางสังคม ประกอบดวย  
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และระบบความเชื่อสังคมบูรณาการผานการ
จัดตั้งองคกรทางสังคมในรูปแบบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ซ่ึงเปนองคกรทางสังคมที่มีบทบาท
หนุนเสริม ในการขับเคลื่อนไปสูการสรางงานพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งในระดับตําบลคือ ประชาชน
เกิดการตื่นตัวและเล็งเห็นความสําคัญ การรวมกลุมจัดตั้งองคกรมีเปาหมายเพื่อจัดการปญหาความเดือดรอน
ดวยตนเองทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมีระบบเปนข้ันตอนและเกิดประสิทธิภาพ การใหความสําคัญ
การบูรณาการทุนทางสังคมดังกลาวนี้จึงเปนวิธีการผสานองคความรูในมิติตาง ๆ ที่สงผลตอการสรางพลัง
ทางสังคมในระดับหมูบานซ่ึงมีความหลากหลายแตมีเอกภาพ 

คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู, การบริหารจัดการน้ํา 
 
Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to create the learning process of water 
resource management administration of water user famers, and 2) to establish water 
resource management administration fund of water user famers, Kaey Chay Sub-district, 
Chumsaeng District, Nakhon Sawan Province. Target group was 50 representatives of 
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 ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกย
ไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  สวนหนึ่ งเกิด ข้ึนจากการนําทุนทางสังคม ประกอบดวย  
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และระบบความเชื่อสังคมบูรณาการผานการ
จัดตั้งองคกรทางสังคมในรูปแบบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ซ่ึงเปนองคกรทางสังคมที่มีบทบาท
หนุนเสริม ในการขับเคลื่อนไปสูการสรางงานพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งในระดับตําบลคือ ประชาชน
เกิดการตื่นตัวและเล็งเห็นความสําคัญ การรวมกลุมจัดตั้งองคกรมีเปาหมายเพื่อจัดการปญหาความเดือดรอน
ดวยตนเองทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมีระบบเปนข้ันตอนและเกิดประสิทธิภาพ การใหความสําคัญ
การบูรณาการทุนทางสังคมดังกลาวนี้จึงเปนวิธีการผสานองคความรูในมิติตาง ๆ ที่สงผลตอการสรางพลัง
ทางสังคมในระดับหมูบานซ่ึงมีความหลากหลายแตมีเอกภาพ 

คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู, การบริหารจัดการน้ํา 
 
Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to create the learning process of water 
resource management administration of water user famers, and 2) to establish water 
resource management administration fund of water user famers, Kaey Chay Sub-district, 
Chumsaeng District, Nakhon Sawan Province. Target group was 50 representatives of 
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people who were living in five villages in Kaey Chay Sub-district, 10 people from each 
village. 
 Finding indicated that the formation of learning process of water resource 
management administration of water user famers, Kaey Chay Sub-district, Chumsaeng 
District, Nakhon Sawan Province partly derived from social capital, which were natural and 
environmental resources, local wisdom, and social belief that integrating with the social 
establishment of water user famers group in Kaey Chay Sub-District. Further, there was the 
cooperation from the associates, both local academic institutes, local administrative 
agency, and state agency concerning with water resource management to support the 
systematic and efficient resolutions. Consequently, the learning exchange and water 
resource management planning of the famers extended which formed the social 
organization that aided and accelerated the development and strength promotion of the 
Tambon eventually.       

Keywords: Learning Process, Water Management 
 
บทนํา 
 กระบวนการเรียนรูภาคประชาสังคมนั้นถูกนํามาใชเปนวิธีสําคัญเพื่อเปดพื้นที่ทางสังคมใหทุก
ภาคสวนไดเขามา  มีบทบาทรวมคนหาแนวทางพัฒนาสังคมรวมกันผานการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
ประสบการณหลากหลายทัศนะที่เปนประโยชนสําหรับการกําหนดกรอบและแบบแผนงานพัฒนาประเทศ
อยางมีเปาหมายที่แทจริง  กระบวนการเรียนรูนอกจากจะสะทอนถึงวิธีคิดของผูมีสวนเก่ียวของแลวยัง
หมายรวมถึงวิธีปฏิบัติในแนวทางเดียวกันจากภาคสังคมที่มีตองานพัฒนา ซ่ึงอาจมีขอแตกตางบางแตเปนเพียง
ขอถกเถียงเชิงสรางสรรคที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปองคความรูใหมและสามารถนํามาประยุกต
ปรับใชกับงานพัฒนาสังคมในระยะตอไป นอกจากนั้นกระบวนการเรียนรูยังอธิบายลักษณะความสัมพันธทาง
สังคมแนวราบที่รอยรัดระหวาง  คน  กลุมคน  ภาคี  เขาสูกัน อันเปนการลดชองวางทางสังคม  โดยเฉพาะ
นโยบายการพัฒนาประเทศในปจจุบันที่ควรใหความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบเนื่องจากแนวทางการพัฒนาประเทศ  ในอดีตผูที่กําหนดนโยบายและภาครัฐมักจะละเลยไมให
ความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูภาคประชาสังคมและการมีสวนของประชาชนตองานพัฒนา ซึ่งเปน
ประเด็นปญหาที่นําไปสูการสรางความขัดแยงระหวางประชาชน  ชุมชน  หนวยงาน  ดังนั้น  หากจะลดชองวาง
หรือลดขอขัดแยงในสังคม  ทุกภาคสวนของสังคมซ่ึงประกอบดวย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  องคการ
พัฒนาเอกชน  องคกรชุมชน  จําเปนตองใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูภาคประชาสังคมเพราะเปนกลไกที่
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงงานพัฒนาไปสูการสรางความรวมมือบนพื้นฐานการรวมคิด  รวมปฏิบัติ   
การติดตาม  ระหวางประชาชนและภาคีทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหมายถึง  การสรางพลังงานพัฒนาสังคม
ไดอยางมีศักยภาพ  ทําใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง  และพรอมที่จะตระหนักถึง

คุณคาของการอยูรวมกันทางสังคม  รวมถึงดํารงความเปนชุมชนทองถ่ินใหคงอยูอยางมีคุณคาไมลมสลายไปพรอม
กับกระแสการพัฒนาสมัยใหม 
 ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  เปนตําบลที่มีภูมิหลังเชิงประวัติศาสตรสังคม   
ที่นาสนใจพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนครสวรรค  ตั้งอยูทางดานทิศเหนือของจังหวัด  โดยมีพื้นที่ติดตอกับ  อําเภอ
บางบุญนาค  อําเภอโพธิ์ทะเล   จังหวัดพิจิตร  มีแมน้ําสายสําคัญ  2  สาย  ไหลผาน คือ  แมน้ํายม  และ
แมน้ํานาน  ดวยปจจัยดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรม  ทํานา  ทําไร  เลี้ยง
ปลา  เลี้ยงสัตว ฯลฯ  ตําบลเกยไชยแบงเขตการปกครองออกเปน  17  หมูบาน  โดยมีหนวยงานทองถ่ิน  
คือ  องคการบริหารสวนตําบล  รับผิดชอบดานการบริการและงานพัฒนาในระดับพื้นที่  พรอมกับมีสถาบัน
ทางสังคมตางๆ ที่สําคัญ  ประกอบดวย  โรงเรียน  2  แหง  วัด  4  วัด ศาลเจา   1 แหง  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  1  แหง  ศูนยการเรียนรูชุมชน  1  แหง  สถานีอนามัยตําบล  1  แหง  ระบบสาธารณูปโภค   
ทุกหมูบานมีไฟฟาและระบบน้ําประปาหมูบานใชทุกครัวเรือน  สวนดานคมนาคม  สามารถเดินทางไดทั้ง
ทางบกโดยมีถนนเชื่อมระหวางอําเภอชุมแสงเขาสูตําบลและทางรถไฟซ่ึงวิ่งผานแตไมมีสถานีจอดรับสง
ผูโดยสารตองไปลงที่สถานีชุมแสง  สวนการสัญจรทางน้ํา  ในอดีตคอนขางมีบทบาทมากเพราะเปนเสนทาง
คมนาคมหลักเชื่อมระหวางตําบลเกยไชยและภายนอก  ตอมาเม่ือมีทางรถไฟและถนนตัดผานการสัญจรทาง
น้ําจึงลดบทบาทลงไป  ปจจุบันตําบลเกยไชย  มีประชากรทั้งสิ้น  จํานวน  7,883  คน  จํานวนครัวเรือน  
2,777  ครัวเรือน  เนื่องจาก ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและมีวิถีการผลิตแบบพึ่งพา
ธรรมชาติ  ปญหาความเดือดรอนที่ประชาชนประสบ  คือ  สภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เปนไป
อยางรวดเร็วทั้งจากน้ําทวมขังนานกวาปกติ  สภาวะฝนแลงติดตอ  หรือฝนแลงทิ้งชวงนาน  กอปรกับแหลง
น้ํา ธรรมชาติภายในตําบลมีสภาพตื้นเขิน ขาดการขุดรอกบํารุงรักษาไมสามารถเปนแหลงรองรับน้ํา อยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหประชาชนพื้นที่ตําบลเกยไชยไมสามารถทําการเกษตรที่ไดผลผลิตที่สมบูรณ       
จึงเปนวิกฤติปญหาความเดือดรอนเรงดวนที่เกิดข้ึนและขยายผลไปสูการเกิดปญหาสังคมดานอ่ืน 
 ดังนั้น  โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบล
เกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  จึงนับเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุน การสรางการมีสวน
รวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในพื้นที่โดยใชการวิจัยเปนวิธีสําคัญ ที่จะนําไปสูการบริหารจัดการ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน  
 
วัตถุประสงคโครงการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย   
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 2. เพื่อศึกษาการรวมกลุมกองทุนเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
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people who were living in five villages in Kaey Chay Sub-district, 10 people from each 
village. 
 Finding indicated that the formation of learning process of water resource 
management administration of water user famers, Kaey Chay Sub-district, Chumsaeng 
District, Nakhon Sawan Province partly derived from social capital, which were natural and 
environmental resources, local wisdom, and social belief that integrating with the social 
establishment of water user famers group in Kaey Chay Sub-District. Further, there was the 
cooperation from the associates, both local academic institutes, local administrative 
agency, and state agency concerning with water resource management to support the 
systematic and efficient resolutions. Consequently, the learning exchange and water 
resource management planning of the famers extended which formed the social 
organization that aided and accelerated the development and strength promotion of the 
Tambon eventually.       
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บางบุญนาค  อําเภอโพธิ์ทะเล   จังหวัดพิจิตร  มีแมน้ําสายสําคัญ  2  สาย  ไหลผาน คือ  แมน้ํายม  และ
แมน้ํานาน  ดวยปจจัยดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรม  ทํานา  ทําไร  เลี้ยง
ปลา  เลี้ยงสัตว ฯลฯ  ตําบลเกยไชยแบงเขตการปกครองออกเปน  17  หมูบาน  โดยมีหนวยงานทองถ่ิน  
คือ  องคการบริหารสวนตําบล  รับผิดชอบดานการบริการและงานพัฒนาในระดับพื้นที่  พรอมกับมีสถาบัน
ทางสังคมตางๆ ที่สําคัญ  ประกอบดวย  โรงเรียน  2  แหง  วัด  4  วัด ศาลเจา   1 แหง  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  1  แหง  ศูนยการเรียนรูชุมชน  1  แหง  สถานีอนามัยตําบล  1  แหง  ระบบสาธารณูปโภค   
ทุกหมูบานมีไฟฟาและระบบน้ําประปาหมูบานใชทุกครัวเรือน  สวนดานคมนาคม  สามารถเดินทางไดทั้ง
ทางบกโดยมีถนนเชื่อมระหวางอําเภอชุมแสงเขาสูตําบลและทางรถไฟซ่ึงวิ่งผานแตไมมีสถานีจอดรับสง
ผูโดยสารตองไปลงที่สถานีชุมแสง  สวนการสัญจรทางน้ํา  ในอดีตคอนขางมีบทบาทมากเพราะเปนเสนทาง
คมนาคมหลักเชื่อมระหวางตําบลเกยไชยและภายนอก  ตอมาเม่ือมีทางรถไฟและถนนตัดผานการสัญจรทาง
น้ําจึงลดบทบาทลงไป  ปจจุบันตําบลเกยไชย  มีประชากรทั้งสิ้น  จํานวน  7,883  คน  จํานวนครัวเรือน  
2,777  ครัวเรือน  เนื่องจาก ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและมีวิถีการผลิตแบบพึ่งพา
ธรรมชาติ  ปญหาความเดือดรอนที่ประชาชนประสบ  คือ  สภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เปนไป
อยางรวดเร็วทั้งจากน้ําทวมขังนานกวาปกติ  สภาวะฝนแลงติดตอ  หรือฝนแลงทิ้งชวงนาน  กอปรกับแหลง
น้ํา ธรรมชาติภายในตําบลมีสภาพตื้นเขิน ขาดการขุดรอกบํารุงรักษาไมสามารถเปนแหลงรองรับน้ํา อยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหประชาชนพื้นที่ตําบลเกยไชยไมสามารถทําการเกษตรที่ไดผลผลิตที่สมบูรณ       
จึงเปนวิกฤติปญหาความเดือดรอนเรงดวนที่เกิดข้ึนและขยายผลไปสูการเกิดปญหาสังคมดานอ่ืน 
 ดังนั้น  โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบล
เกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  จึงนับเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมและสนับสนุน การสรางการมีสวน
รวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในพื้นที่โดยใชการวิจัยเปนวิธีสําคัญ ที่จะนําไปสูการบริหารจัดการ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน  
 
วัตถุประสงคโครงการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย   
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 2. เพื่อศึกษาการรวมกลุมกองทุนเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมเทคนิคเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  
(Participatory)  ระหวางอาจารย  นักศึกษา  และผูนําชุมชน  รวมดวยภาคีที่เก่ียวของระดับจังหวัด  โดยใช
เทคนิควิธีแบบผสมผสาน  คือ  การใชเทคนิคการสนทนากลุม  (Focus  Group)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(Work  shop) เปนการประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่  ภายหลัง
จากการเขาดําเนินกิจกรรมในแตละครั้งจะมีการรวมกันสรุปบทเรียน โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใชใน
การศึกษาดังนี้ 
 สถานที่ดําเนินการวิจัย    บานวังตะกอน  หมู  9  ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัด
นครสวรรค  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรภายในตําบลเกยไชย  5  หมูบาน  
 
ผูใหขอมูลหลัก 
 เกษตรกรที่อาศัยอยูในตําบลเกยไชย อําเภอเกยไชย จังหวัดนครสวรรค 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการเบื้องตน 
 1.1จัดเวทีประชาคมรวมระหวางนักวิจัย  ภาคี  ผูนําหมูบาน  และประชาชนหมู  3, 6, 7, 9  และ  
14  เพื่อชี้แจงความเขาใจโครงการวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบล
เกยไชยอําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 1.2ประชุมจัดทําเคร่ืองมือที่จะใชในการดําเนินงาน 
 1.3ทําความเขาใจถึงการแบงบทบาทหนาที่ของนักวิจัยในแตละสวน 
 การวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชยอําเภอ
ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ครั ้งนี ้  เป นการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ดังนั้น นักวิจัยจึง
ประกอบดวยกลุมบุคคล  2  กลุ ม  คือ  1)  นักวิจัยที่ ประกอบดวยคณาจารยจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครสวรรค  2)  นักวิจัยในพื้นที่   ซ่ึงเปนนักวิจัยที่รวมเรียนรู  ไดแก  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูนําชุมชน  ตัวแทนชาวบาน  และกลุมองคกรตาง ๆ ระดับพื้นที่  โดยมีการกําหนดบทบาทของนักวิจัย  ดังนี้ 
 1) หัวหนาโครงการวิจัย   มีบทบาทในการกําหนดประเด็น จุดประสงคการวิจัย และกรอบในการ
วิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย ขอมูลมือสองแผน
แมบทตําบลเกยไชย แผนสามปขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย และกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน  
การวางแผน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และชวยเหลือในการใหความรู การฝกอบรม
ใหกับคณะผูวิจัย และรวมกับคณะวิจัยในการลงภาคสนาม 
 2) คณะผูวิจัยและผูชวยวิจัย มีบทบาทรวมกันในการกําหนดแนวคิดการวิจัย การวางแผนงานการวิจัย 
รวมทั้งการติดตอประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การประชุมชี้แจง ใหความรูและสรางความ

เขาใจกับทีมนักวิจัยและนักวิจัยในชุมชน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามรวมกัน การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
 3) นักวิจัยในพื้นที่  เปนผูรวบรวมขอมูล มีบทบาทในการเตรียมชุมชนรวมกับคณะนักวิจัย  
เปนผูเขารวมในการเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูล 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นเตรียมเพ่ือการปฏิบัติการ 
 เปนการเก็บขอมูลเชิงปฏิบัติการ  โดยเก็บขอมูลพื้นฐานของบริบทชุมชน  
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นการปฏิบัติการ 
 3.1 ประชุมประชาคม  เลือกตัวแทนชาวบานเพื่อเปนคณะทํางานรวมกับผูนําหมูบาน  
 3.2 คณะทํางานตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  ผูแทนภาคีทางสังคม  ประชุมหารือเพื่อยก
รางจัดทําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตําบลเกยไชย 
 3.3 อบรมเทคนิค  เพื่อสรางความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให กับ 
คณะทํางาน  ตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม 
 3.4 ศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณนอกพื้นที่และนํามาประยุกตปรับใช
กับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตําบลเกยไชย  
 3.5 สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานคณะทํางานตัวแทนชาวบาน  และผูนําชาวบาน  
 3.6 จัดเวทีประชาคมชาวบานเพื่อขออนุมัติโครงการ  พรอมทั้งรับขอเสนอแนะจากเวทีประชาคม
และขอความคิดเห็นการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมชน  จังหวัดนครสวรรค 
 3.7 ดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 3.8 คณะทํางานตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  จัดทํายกรางระเบียบปฏิบัติกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ตําบลเกยไชย  พรอมทั้งเปดรับสมาชิกกลุม ฯ 
 3.9 ประชาคมสมาชิกเพื่อรับรองระเบียบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  พรอมทั้งเลือกคณะ
กรรมบริหารกลุม ฯ   
 3.10 การวมกลุมกองทุนบริหารจัดการกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 3.11 อบรมเทคนิคและวิธีปฏิบัติเพื่อสรางความรูความเขาใจดานการบริหารกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ตําบลเกยไชย  ใหกับคณะกรรมกลุมฯ  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม 
 3.12 คณะกรรมการกลุมฯ  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม  ศึกษาดูงานกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํานอกพื้นที่  เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับใชและการวางระบบการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร
ผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 3.13 สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานการวางระบบการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา 
 3.14 ลงมือปฏิบัติการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  4  การถอดบทเรียนเพ่ือการติดตามประเมินผล 
 4.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามโครงการ  โดยใหประชาชนเสนอผูแทนเพื่อเขารวมเปน
คณะทํางาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมเทคนิคเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  
(Participatory)  ระหวางอาจารย  นักศึกษา  และผูนําชุมชน  รวมดวยภาคีที่เก่ียวของระดับจังหวัด  โดยใช
เทคนิควิธีแบบผสมผสาน  คือ  การใชเทคนิคการสนทนากลุม  (Focus  Group)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(Work  shop) เปนการประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่  ภายหลัง
จากการเขาดําเนินกิจกรรมในแตละครั้งจะมีการรวมกันสรุปบทเรียน โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใชใน
การศึกษาดังนี้ 
 สถานที่ดําเนินการวิจัย    บานวังตะกอน  หมู  9  ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัด
นครสวรรค  จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรภายในตําบลเกยไชย  5  หมูบาน  
 
ผูใหขอมูลหลัก 
 เกษตรกรที่อาศัยอยูในตําบลเกยไชย อําเภอเกยไชย จังหวัดนครสวรรค 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการเบื้องตน 
 1.1จัดเวทีประชาคมรวมระหวางนักวิจัย  ภาคี  ผูนําหมูบาน  และประชาชนหมู  3, 6, 7, 9  และ  
14  เพื่อชี้แจงความเขาใจโครงการวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบล
เกยไชยอําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 1.2ประชุมจัดทําเคร่ืองมือที่จะใชในการดําเนินงาน 
 1.3ทําความเขาใจถึงการแบงบทบาทหนาที่ของนักวิจัยในแตละสวน 
 การวิจัยกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชยอําเภอ
ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  ครั ้งนี ้  เป นการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ดังนั้น นักวิจัยจึง
ประกอบดวยกลุมบุคคล  2  กลุ ม  คือ  1)  นักวิจัยที่ ประกอบดวยคณาจารยจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครสวรรค  2)  นักวิจัยในพื้นที่   ซ่ึงเปนนักวิจัยที่รวมเรียนรู  ไดแก  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูนําชุมชน  ตัวแทนชาวบาน  และกลุมองคกรตาง ๆ ระดับพื้นที่  โดยมีการกําหนดบทบาทของนักวิจัย  ดังนี้ 
 1) หัวหนาโครงการวิจัย   มีบทบาทในการกําหนดประเด็น จุดประสงคการวิจัย และกรอบในการ
วิจัย รวมทั้งศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย ขอมูลมือสองแผน
แมบทตําบลเกยไชย แผนสามปขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย และกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน  
การวางแผน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และชวยเหลือในการใหความรู การฝกอบรม
ใหกับคณะผูวิจัย และรวมกับคณะวิจัยในการลงภาคสนาม 
 2) คณะผูวิจัยและผูชวยวิจัย มีบทบาทรวมกันในการกําหนดแนวคิดการวิจัย การวางแผนงานการวิจัย 
รวมทั้งการติดตอประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การประชุมชี้แจง ใหความรูและสรางความ

เขาใจกับทีมนักวิจัยและนักวิจัยในชุมชน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามรวมกัน การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
 3) นักวิจัยในพื้นที่  เปนผูรวบรวมขอมูล มีบทบาทในการเตรียมชุมชนรวมกับคณะนักวิจัย  
เปนผูเขารวมในการเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูล 
 ขั้นตอนที่  2  ขั้นเตรียมเพ่ือการปฏิบัติการ 
 เปนการเก็บขอมูลเชิงปฏิบัติการ  โดยเก็บขอมูลพื้นฐานของบริบทชุมชน  
 ขั้นตอนที่  3  ขั้นการปฏิบัติการ 
 3.1 ประชุมประชาคม  เลือกตัวแทนชาวบานเพื่อเปนคณะทํางานรวมกับผูนําหมูบาน  
 3.2 คณะทํางานตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  ผูแทนภาคีทางสังคม  ประชุมหารือเพื่อยก
รางจัดทําแผนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตําบลเกยไชย 
 3.3 อบรมเทคนิค  เพื่อสรางความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให กับ 
คณะทํางาน  ตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม 
 3.4 ศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณนอกพื้นที่และนํามาประยุกตปรับใช
กับการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตําบลเกยไชย  
 3.5 สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานคณะทํางานตัวแทนชาวบาน  และผูนําชาวบาน  
 3.6 จัดเวทีประชาคมชาวบานเพื่อขออนุมัติโครงการ  พรอมทั้งรับขอเสนอแนะจากเวทีประชาคม
และขอความคิดเห็นการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมชน  จังหวัดนครสวรรค 
 3.7 ดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 3.8 คณะทํางานตัวแทนชาวบาน  ผูนําชาวบาน  จัดทํายกรางระเบียบปฏิบัติกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ตําบลเกยไชย  พรอมทั้งเปดรับสมาชิกกลุม ฯ 
 3.9 ประชาคมสมาชิกเพื่อรับรองระเบียบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  พรอมทั้งเลือกคณะ
กรรมบริหารกลุม ฯ   
 3.10 การวมกลุมกองทุนบริหารจัดการกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 3.11 อบรมเทคนิคและวิธีปฏิบัติเพื่อสรางความรูความเขาใจดานการบริหารกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
ตําบลเกยไชย  ใหกับคณะกรรมกลุมฯ  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม 
 3.12 คณะกรรมการกลุมฯ  ผูนําชาวบาน  นักวิจัย  และผูแทนภาคีทางสังคม  ศึกษาดูงานกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํานอกพื้นที่  เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับใชและการวางระบบการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร
ผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 3.13 สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานการวางระบบการบริหารจัดการกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา 
 3.14 ลงมือปฏิบัติการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  4  การถอดบทเรียนเพ่ือการติดตามประเมินผล 
 4.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามโครงการ  โดยใหประชาชนเสนอผูแทนเพื่อเขารวมเปน
คณะทํางาน 
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 4.2 คณะทํางานทําการตรวจสอบโครงการเพื่อเสนอขอมูลการบริหารจัดการโครงการแกสมาชิก
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 4.3 ประชาคมสมาชิกกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ทุก  3  เดือน  โดยคณะกรรมการกลุมฯ  
จะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน  และคณะทํางานติดตามโครงการ  รายงานผลการติดตามโครงการและ
แจงใหเวทีประชาคมไดรับทราบ 
 4.4 ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อเสนองบดุล  งบกําไรขาดทุน  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุม ฯ  เลือกตั้งคณะทํางานติดตามโครงการ  รับทราบขอเสนอแนะของสมาชิกในที่ประชุมใหญ 
 4.5 ถอดบทเรียนเพื ่อกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกขั้นตอน  ปรับกระบวนการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ   
 4.6 เวทีประชุมคืนขอมูลการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูรวมกันนําไปสูการปรับกระบวนการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติการ   
 4.7 สรุปผลโครงการวจิัยนําเสนอผลการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 2. การศึกษาบริบทของพื้นที่โดยใชวิธีการสํารวจขอมูลดวยชุดสํารวจ สัมภาษณผูนําทองถ่ิน ศึกษา
ประวัติความเปนมาและความสําคัญ ศึกษาวิถีชีวิตการดําเนินการเกษตรของชาวชุมชนรวมถึงการใชน้ําในแตละ
ฤดูการทํานา 
 3. การเก็บขอมูลจากการศึกษาดูงานกลุมบริหารจัดการน้ําที่ประสบสําเร็จ โดยรวมศึกษาดูงานและ
สังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลดานการสรางการเรียนรู จากการสรุปบทเรียน และจาก
การศึกษาดูงาน 
 4. การสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนการสอบถาม  พูดคุยกลุมปาหมายทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
 5. การจัดสนทนากลุม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเพื่อการเรียนรูแนวทางการดําเนินการ จัดตั้งกลุม
และการบริหารกลุมผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 6. กระบวนการข้ันตอนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 7. ขอสรุปจากเวทีประชาคมในแตละคร้ัง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและขอมูลที่ไดจากการสังเกต การศึกษา
ดูงาน  ประชุมประชาคม  ประชุมกลุมยอย  การจดบันทึก  ซ่ึงเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดทํา
การวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อใหงายตอการตรวจสอบและสามารถจัดลําดับความสําคัญของขอมูลโดย
แบงเปนหมวดหมูตามกรอบของการศึกษา  ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกัน พรอมทั้งนําเสนอผลการศึกษาออกมาใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนนี้คณะวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลอยาง
เปนข้ันตอนและเปนระบบ โดยการจดบันทกึ สังเกตบริบทชุมชน การถายภาพ และแยกประเภทของขอมูล
ตามประเด็นที่ไดกําหนดไวขางตน เพื่อใหงายตอการตรวจสอบขอมูล 
 2. การวิเคราะหความหมายเพื่อศึกษา  คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความหมายในสิ่งที่จะทําการวิจัยวามี
ความหมายและความสําคัญตอทองถ่ินอยางไร  และมีอะไรเปนฐานความคิดนั้น ๆ  โดยคณะผูวิจัยจะยึดกรอบ
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เก่ียวของมาอางในการประมวลผลทั้งหมดเพื่อใหเห็นความสัมพันธตาง ๆ 
ของทุนทางสังคมในทองถ่ิน  โดยจะมองภาพรวมทั้งหมดเพื่อนําขอมูลที่ได  มาอธิบายประวัติความเปนมา
ของชุมชน  บริบทตําบล  วิถีชีวิตชาวชุมชนเกยไชย  รวมถึงทรัพยากร ธรรมชาติที่สําคัญในทองถ่ิน  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปพัฒนาศักยภาพชุมชนของตําบลเกยไชย  เพื่อใหเกิดการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกย
ไชยตอไป  ในการวิเคราะหนั้นผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนทุกคร้ังตลอดระยะเวลาใน
การเก็บขอมูล  การถอดบทเรียน  และการพัฒนากิจกรรมในดานตาง ๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
บริบทพ้ืนท่ี 
 ตําบนเกยไชยเปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจ  คือ  เปนชุมชนเกาที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรและภูมิ
สังคมการตั้งถ่ินฐาน  ซ่ึงเปนปจจัยสงผลนําไปสูการกอเกิดทุนทางสังคมในระดับพื้นที่  อาทิ  ทุนดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  โดยมีแมน้ําสายหลัก  คือ  แมน้ํานาน และแมยม  ที่ประชาชนตางได
พึ่งพาอาศัยในการอุปโภคและบริโภค  เปนแหลงน้ําตนทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรมในพื้นที่  อีกทั้งยังมี
พื้นดินที่สมบูรณเหมาะแกการปลูกขาว  ทําไร  เลี้ยงสัตว  และมีทุนทางสังคมดานวัฒนธรรม  ถึงแม
ประชาชนจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุแตมีความศรัทธาความเชื่อดานพระพุทธศาสนาไปพรอมกับการ
ประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของขนบแบบแผนที่เปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตปกติ  อาทิ  การทําบุญใส
บาตร  การจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ ที่เปนกลไกสําคัญสงผลใหเกิดการรอยรัดทําใหประชาชนตางอยู
รวมกันไดอยางพึ่งพาอาศัยชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน  ซ่ึงขนบแบบแผนของประชาชนคนเกยไชยจึงเปนพื้นฐาน
การอยูรวมกันของสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปจจุบันไดอยางนาสนใจ  สวนทุนทางสังคมดานมนุษยนั้น  
ตําบลเกยไชยมีผูรูหรือปราชญชาวบานที่ไดสั่งสมกอเกิดภูมิปญญาหลากหลายสาขา  สะทอนใหเห็นไดจาก
การประกอบอาชีพ  อาทิ  มีความชํานาญในเร่ืองการทําตาล  สามารถนํามาแปรรูปสรางผลิตภัณฑที่
หลากหลาย  เชน  การทําน้ําตาลปก  จาวตาลเชื่อม ขนมตาล  บางสวนประชาชนมีความชํานาญการทํา
น้ําพริก  ตัดเย็บเสื้อผา  โรงเรียนชาวนาเปนตน  
 ดังนั้น  ทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ ของตําบลเกยไชยดังที่ไดกลาวไปแลวนั้นนับเปนกลไกสําคัญที่
สงผลตอแนวคิด  วิธีการ  รวมถึงรูปแบบ  กิจกรรมงานพัฒนาในระดับพื้นที่ไดเกิด  การเปลี่ยนแปลงที่
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 4.2 คณะทํางานทําการตรวจสอบโครงการเพื่อเสนอขอมูลการบริหารจัดการโครงการแกสมาชิก
กลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 4.3 ประชาคมสมาชิกกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ทุก  3  เดือน  โดยคณะกรรมการกลุมฯ  
จะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน  และคณะทํางานติดตามโครงการ  รายงานผลการติดตามโครงการและ
แจงใหเวทีประชาคมไดรับทราบ 
 4.4 ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อเสนองบดุล  งบกําไรขาดทุน  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุม ฯ  เลือกตั้งคณะทํางานติดตามโครงการ  รับทราบขอเสนอแนะของสมาชิกในที่ประชุมใหญ 
 4.5 ถอดบทเรียนเพื ่อกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกขั้นตอน  ปรับกระบวนการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ   
 4.6 เวทีประชุมคืนขอมูลการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูรวมกันนําไปสูการปรับกระบวนการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติการ   
 4.7 สรุปผลโครงการวจิัยนําเสนอผลการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 2. การศึกษาบริบทของพื้นที่โดยใชวิธีการสํารวจขอมูลดวยชุดสํารวจ สัมภาษณผูนําทองถ่ิน ศึกษา
ประวัติความเปนมาและความสําคัญ ศึกษาวิถีชีวิตการดําเนินการเกษตรของชาวชุมชนรวมถึงการใชน้ําในแตละ
ฤดูการทํานา 
 3. การเก็บขอมูลจากการศึกษาดูงานกลุมบริหารจัดการน้ําที่ประสบสําเร็จ โดยรวมศึกษาดูงานและ
สังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลดานการสรางการเรียนรู จากการสรุปบทเรียน และจาก
การศึกษาดูงาน 
 4. การสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนการสอบถาม  พูดคุยกลุมปาหมายทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
 5. การจัดสนทนากลุม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาเพื่อการเรียนรูแนวทางการดําเนินการ จัดตั้งกลุม
และการบริหารกลุมผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 6. กระบวนการข้ันตอนการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 7. ขอสรุปจากเวทีประชาคมในแตละคร้ัง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและขอมูลที่ไดจากการสังเกต การศึกษา
ดูงาน  ประชุมประชาคม  ประชุมกลุมยอย  การจดบันทึก  ซ่ึงเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดทํา
การวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อใหงายตอการตรวจสอบและสามารถจัดลําดับความสําคัญของขอมูลโดย
แบงเปนหมวดหมูตามกรอบของการศึกษา  ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกัน พรอมทั้งนําเสนอผลการศึกษาออกมาใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนนี้คณะวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลอยาง
เปนข้ันตอนและเปนระบบ โดยการจดบันทึก สังเกตบริบทชุมชน การถายภาพ และแยกประเภทของขอมูล
ตามประเด็นที่ไดกําหนดไวขางตน เพื่อใหงายตอการตรวจสอบขอมูล 
 2. การวิเคราะหความหมายเพื่อศึกษา  คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความหมายในสิ่งที่จะทําการวิจัยวามี
ความหมายและความสําคัญตอทองถ่ินอยางไร  และมีอะไรเปนฐานความคิดนั้น ๆ  โดยคณะผูวิจัยจะยึดกรอบ
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เก่ียวของมาอางในการประมวลผลทั้งหมดเพื่อใหเห็นความสัมพันธตาง ๆ 
ของทุนทางสังคมในทองถ่ิน  โดยจะมองภาพรวมทั้งหมดเพื่อนําขอมูลที่ได  มาอธิบายประวัติความเปนมา
ของชุมชน  บริบทตําบล  วิถีชีวิตชาวชุมชนเกยไชย  รวมถึงทรัพยากร ธรรมชาติที่สําคัญในทองถ่ิน  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปพัฒนาศักยภาพชุมชนของตําบลเกยไชย  เพื่อใหเกิดการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกย
ไชยตอไป  ในการวิเคราะหนั้นผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนทุกคร้ังตลอดระยะเวลาใน
การเก็บขอมูล  การถอดบทเรียน  และการพัฒนากิจกรรมในดานตาง ๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
บริบทพ้ืนท่ี 
 ตําบนเกยไชยเปนพื้นที่ที่มีความนาสนใจ  คือ  เปนชุมชนเกาที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรและภูมิ
สังคมการตั้งถ่ินฐาน  ซ่ึงเปนปจจัยสงผลนําไปสูการกอเกิดทุนทางสังคมในระดับพื้นที่  อาทิ  ทุนดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  โดยมีแมน้ําสายหลัก  คือ  แมน้ํานาน และแมยม  ที่ประชาชนตางได
พึ่งพาอาศัยในการอุปโภคและบริโภค  เปนแหลงน้ําตนทุนในการผลิตภาคเกษตรกรรมในพื้นที่  อีกทั้งยังมี
พื้นดินที่สมบูรณเหมาะแกการปลูกขาว  ทําไร  เลี้ยงสัตว  และมีทุนทางสังคมดานวัฒนธรรม  ถึงแม
ประชาชนจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุแตมีความศรัทธาความเชื่อดานพระพุทธศาสนาไปพรอมกับการ
ประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของขนบแบบแผนที่เปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตปกติ  อาทิ  การทําบุญใส
บาตร  การจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ ที่เปนกลไกสําคัญสงผลใหเกิดการรอยรัดทําใหประชาชนตางอยู
รวมกันไดอยางพึ่งพาอาศัยชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน  ซ่ึงขนบแบบแผนของประชาชนคนเกยไชยจึงเปนพื้นฐาน
การอยูรวมกันของสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปจจุบันไดอยางนาสนใจ  สวนทุนทางสังคมดานมนุษยนั้น  
ตําบลเกยไชยมีผูรูหรือปราชญชาวบานที่ไดสั่งสมกอเกิดภูมิปญญาหลากหลายสาขา  สะทอนใหเห็นไดจาก
การประกอบอาชีพ  อาทิ  มีความชํานาญในเร่ืองการทําตาล  สามารถนํามาแปรรูปสรางผลิตภัณฑที่
หลากหลาย  เชน  การทําน้ําตาลปก  จาวตาลเชื่อม ขนมตาล  บางสวนประชาชนมีความชํานาญการทํา
น้ําพริก  ตัดเย็บเสื้อผา  โรงเรียนชาวนาเปนตน  
 ดังนั้น  ทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ ของตําบลเกยไชยดังที่ไดกลาวไปแลวนั้นนับเปนกลไกสําคัญที่
สงผลตอแนวคิด  วิธีการ  รวมถึงรูปแบบ  กิจกรรมงานพัฒนาในระดับพื้นที่ไดเกิด  การเปลี่ยนแปลงที่
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นําไปสูการที่ประชาชนคนเกยไชยเกิดการพัฒนาศักยภาพหรือมีขีดความสามารถจัดการปญหาความ
เดือดรอนดวยตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในปจจุบัน 
 
กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลเกยไชย 
 กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของตําบลเกยไชย  มีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตความเปนอยู  ทั้งในมิติการตั้งถ่ินฐานในอดีตชาวบานจะปลูกสรางบานเรือนตามแนวริมฝงแมน้ํานาน
และตามคลองธรรมชาติขนาดใหญ  ตางไดใชน้ําในการอุปโภค-บริโภค และเดินทางสัญจรทางเรือ  รวมถึง
การขนสงสินคาก็จะใชทางน้ําเปนหลัก  สวนการประกอบอาชีพชาวบานตําบลเกยไชย  สวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา  ซ่ึงมีความสัมพันธกับการใชสอยทรัพยากรแหลงน้ําสําคัญในพื้นที่  นอกจากการทํานาแลว
ชาวบานบางสวนยังมีอาชีพทําตาลเพราะมีดงตาล   ที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ  
 อยางไรก็ตาม  ดวยจํานวนประชากรเพิ ่มขึ ้นทั ้งจากการแตงงานแยกครอบครัว  รวมถึง          
มีชาวบานจากพื้นที่อ่ืนยายถ่ินเขามาอาศัยในพื้นที่ตําบลเกยไชย  ชุมชนจึงเกิดการขยายตัว ชาวบานเร่ิมปลูก
สรางที่อยูอาศัยบานเรือนหางจากแมน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ  สงผลตอชาวบาน  ไมอาจใชน้ําจาก
แมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติไดสะดวก  จึงเร่ิมเจาะน้ําบาดาลทดแทนการใชน้ําจาก แมน้ําและแหลง
ธรรมชาติ รวมทั้งเริ่มขยายพื้นที่การเพาะปลูกดวยการหักลางถางปาปลูกขาว  ทําสวน  ทําไรเพิ่มข้ึน   
ซ่ึงกระบวนการเปลี่ยนผานดังกลาวนี้เกิดข้ึนพรอมกับกระแสการพฒันาประเทศที่มุงเนนสรางความทันสมัย

ใหความสําคัญการพัฒนาและการลงทุนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานไดปดลอมสภาพวิถีความเปนอยูของ
ชาวบาน  สงผลใหประชาชนตําบลเกยไชยไดรับแนวคิดการสรางความทันสมัย  อาทิ  การสรางถนนเปน
เสนทางสัญจรหลักแทนการสัญจรทางน้ํา  จากการใชเรือไดเปลี่ยนไปสูการใชรถมอเตอรไซค  และรถยนต  
รวมทั้งมีระบบไฟฟาในตําบล ทุกหมูบานตางดําเนินการปกเสาพาดสายไฟ  ทุกครัวเรือนตางมีไฟฟาใช   
ทั้งยังมีระบบประปาหมูบานและใชน้ําบอบาดาลแทนน้ําจากแมน้ําและแหลงธรรมชาติชาวบานบางสวน
เริ่มนิยมการปลูกสรางบานเรือนริมถนนใหญเพราะสัญจรเดินทางไดสะดวก  กระบวนการเปลี่ยนผานใน
ระดับพื้นที่ที่สงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนตําบลเกยไชยนั้น  สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายใต
นโยบายแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูการสรางความทันสมัยดังกลาวนี้  ไดนําไปสูการตั้งรับปรับตัวของประชาชน
ดานการผลิตและการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบบริหารจัดการแหลงน้ําที่เปนทุนสังคมสงผล
ตอการดํารงคงอยูของหมูบานในตําบลเกยไชยไมใหลมสลายไปพรอมกับการพัฒนา  และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรจากแหลงน้ําที่เก่ียวของกับวิถีการผลิตภาคเกษตรกรรม  ในมิติการจัดระบบการเรียนรูในการ
บริหารจัดการน้ํา ของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  สามารถจําแนกได  3 ชวงเวลา  คือ   
 1. วิถีการการผลิตยุคแรกของประชาชนตําบลเกยไชย 
 เปนยุคการผลิตที่เปนวิถีการผลิตของชุมชนที่แทจริงในพื้นที่เพราะชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานาที่
เร่ิมจากการบุกเบิกหักลางถางพง กอปรกับการตั้งถ่ินฐานบานเรือนลักษณะพื้นดินเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมขัง
ตามฤดูกาล  ซ่ึงสอดคลองกับวิถีการผลิตการทํานาชาวบานสวนใหญ ใชแรงงานคนและสัตวในการทํานามีวิธี
ทํานาขาวแบบนาหวานใชน้ําฝนและน้ําตามฤดูกาลเพื่อมาเลี้ยง ตนขาว  พันธุขาวใชเพาะปลูกเปนพันธุขาว

พื้นเมืองหรือที่ชาวบานมักเรียกวา  ขาวเบา  ปลูกและบํารุงรักษางายสามารถเจริญเติบโตไดทั้งน้ํามากและ
น้ํานอยมีคุณสมบัติทนตอโรคและแมลง  
 แรงงานการผลิต  สวนใหญอาศัยแรงครอบครัวอดีตชาวบานมีลูกมากเพื่อเอาไวใชแรงนอกจาก
แรงงานครอบครัวแลว  ยังมีแรงงานเพื่อนบานที่ชวยเหลือชวงเก็บเก่ียวผลผลิตในลักษณะการลงแขกเก่ียว
ขาว  ซ่ึงสะทอนวิถีวัฒนธรรมทางสังคมชนบทที่กอเกิดข้ึนจากการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  ไมมีการ
วาจาง แตเจาของที่นาจะดูแลเร่ืองอาหารการกินจัดเลี้ยงเพื่อนบานที่มาชวยงานเก่ียวขาว  เม่ือทําการเก็บ
เก่ียวเสร็จสินแลว  ชาวบานจะนําขาวมานวดโดยใชแรงงานวัวและควายย่ํา  ชาวนาแตละครัวเรือนสวนใหญ
มีลานดินไวสําหรับตีขาวและนวดขาว  ผลผลิตจะไดขาวเปลือกประมาณ  40 – 50 ถังตอไร  ระบบการ
ลําเลียงขนสงจะใชเกวียนบรรทุกขาวเพื่อนําขาวเปลอืกไปขาย  สวนที่เหลือบางสวนชาวบานจะเก็บไวบริโภค
ในครัวเรือน  บางสวนเก็บไวใชเปนพันธุเพื่อปลูกในฤดูกาลตอไป 

 ดังนั้น วิถีการการผลิตของประชาชนตําบลเกยไชยที่เก่ียวของกับการจัดระบบการเรียนรูในการ
บริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชยุคแรกนั้น  มีลักษณะการจัดการ   แบบพึ่งพาธรรมชาติซ่ึงมี
ความสัมพันธกับแหลงน้ําและการเลือกสายพันธขาวที่สอดคลองกับ สภาพทางกายภาพ  ฤดูกาลผลิต  และ
ภูมิสังคม  สวนการรวมกลุมเพื่อจัดการการผลิตในระดับหมูบานเปนการกลุมแบบธรรมชาติ  ไมใชกลุมจัดตั้ง
อยางทางการแตเกิดข้ึนจากความตองการแรงงานเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลทางการผลิตในหมูบานของตําบลเกย
ไชยเปนสําคัญ  
 2. วิถีการการผลิตยุคการเปลี่ยนแปลงของประชาชนตําบลเกยไชย 
 เปนยุคที่เร่ิมเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่สงผลตอระบบการจัดการแปลงนา ที่ชาวบานพื้นที่
ตําบลเกยไชยไดทํานาแบบดังเดิม  คือ  การพึ่งพาธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงไปสูการใชเคร่ืองจักรกลทดแทน
แทนแรงงานคนและแรงงานสัตวประมาณป  พ.ศ. 2513  การเปลี่ยนแปลง วิถีการผลิตการดังกลาวนี้  สงผล
ใหชาวนามีตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน  ทํานาตองใชเงินมากข้ึน อาทิ  คาไถที ่แปลงนา  เครื่องรูดขาว  
เครื่องสูบน้ํา  รถอีแตนขนสงแทนเกวียน  และประมาณ ป  พ.ศ. 2523 – 2528  ชาวบานเร่ิมทํานาปรัง
เพิ่มจากการทํานาปเนื่องมีตัวอยางจากพื้นที่อ่ืนสามารถปลูกขาวนาปรังไดผลดี  ชาวบานที่เร่ิมทํานาปรังเจาะ
น้ําบาดาลเพื่อนําน้ํามาใช ทํานาปรัง  กอปรกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง  ชาวนาประสบปญหาฝนไมตกตาม
ฤดูกาล  การทํานาขาวนาปจึงขาดน้ํา และขาวแหงตาย  ซ่ึงชาวบานผูมีอาชีพทํานาตองทํานาหลายรอบทําให
เสียคาใชจายเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น  วิถีการการผลิตยุคการเปลี่ยนแปลงของประชาชนตําบลเกยไชย  โดย
ชาวบานผูมีอาชีพทํานา ไดปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการทํานาปมาเปนนาปรังกัน  ทั้งยังประสบปญหาการ
แพรระบาดของหอยเชอร่ีและหนูกัดกินตนขาว  เนื่องจากพื้นที่ในการทํานาปนอยลง  ชาวบานที่ทํานาปจึง
เปลี่ยนมาทํานาปรังในที่สุด 
 การทํานาปรังทดแทนนาปเปนการผลิตที่เพิ่มข้ึนในรอบการผลิตปกติของชาวบานผูมีอาชีพทํานาใน
พื้นที่ตําบลเกยไชย  ซ่ึงสงผลตอวิถีการผลิตที่นําไปสูระบบการผลิตแบบพึ่งพากลไกการตลาด  ชาวนาตองใช
เงินทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหไดมากและผลิตมีไวเพื่อขายมากกวาการบริโภคในครัวเรือน   เร่ิมมีวิถีชีวิตแบบ
อยูเพียงครอบครัวตนเองและเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญตนเองลักษณะแบบตัวใครตัวมันมากกวาการพึ่งพา
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นําไปสูการที่ประชาชนคนเกยไชยเกิดการพัฒนาศักยภาพหรือมีขีดความสามารถจัดการปญหาความ
เดือดรอนดวยตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในปจจุบัน 
 
กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลเกยไชย 
 กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของตําบลเกยไชย  มีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตความเปนอยู  ทั้งในมิติการตั้งถ่ินฐานในอดีตชาวบานจะปลูกสรางบานเรือนตามแนวริมฝงแมน้ํานาน
และตามคลองธรรมชาติขนาดใหญ  ตางไดใชน้ําในการอุปโภค-บริโภค และเดินทางสัญจรทางเรือ  รวมถึง
การขนสงสินคาก็จะใชทางน้ําเปนหลัก  สวนการประกอบอาชีพชาวบานตําบลเกยไชย  สวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา  ซ่ึงมีความสัมพันธกับการใชสอยทรัพยากรแหลงน้ําสําคัญในพื้นที่  นอกจากการทํานาแลว
ชาวบานบางสวนยังมีอาชีพทําตาลเพราะมีดงตาล   ที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ  
 อยางไรก็ตาม  ดวยจํานวนประชากรเพิ ่มขึ ้นทั ้งจากการแตงงานแยกครอบครัว  รวมถึง          
มีชาวบานจากพื้นที่อ่ืนยายถ่ินเขามาอาศัยในพื้นที่ตําบลเกยไชย  ชุมชนจึงเกิดการขยายตัว ชาวบานเร่ิมปลูก
สรางที่อยูอาศัยบานเรือนหางจากแมน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ  สงผลตอชาวบาน  ไมอาจใชน้ําจาก
แมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติไดสะดวก  จึงเร่ิมเจาะน้ําบาดาลทดแทนการใชน้ําจาก แมน้ําและแหลง
ธรรมชาติ รวมทั้งเริ่มขยายพื้นที่การเพาะปลูกดวยการหักลางถางปาปลูกขาว  ทําสวน  ทําไรเพิ่มข้ึน   
ซ่ึงกระบวนการเปลี่ยนผานดังกลาวนี้เกิดข้ึนพรอมกับกระแสการพฒันาประเทศที่มุงเนนสรางความทันสมัย

ใหความสําคัญการพัฒนาและการลงทุนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานไดปดลอมสภาพวิถีความเปนอยูของ
ชาวบาน  สงผลใหประชาชนตําบลเกยไชยไดรับแนวคิดการสรางความทันสมัย  อาทิ  การสรางถนนเปน
เสนทางสัญจรหลักแทนการสัญจรทางน้ํา  จากการใชเรือไดเปลี่ยนไปสูการใชรถมอเตอรไซค  และรถยนต  
รวมทั้งมีระบบไฟฟาในตําบล ทุกหมูบานตางดําเนินการปกเสาพาดสายไฟ  ทุกครัวเรือนตางมีไฟฟาใช   
ทั้งยังมีระบบประปาหมูบานและใชน้ําบอบาดาลแทนน้ําจากแมน้ําและแหลงธรรมชาติชาวบานบางสวน
เริ่มนิยมการปลูกสรางบานเรือนริมถนนใหญเพราะสัญจรเดินทางไดสะดวก  กระบวนการเปลี่ยนผานใน
ระดับพื้นที่ที่สงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนตําบลเกยไชยนั้น  สวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายใต
นโยบายแนวทางการพัฒนาที่นําไปสูการสรางความทันสมัยดังกลาวนี้  ไดนําไปสูการตั้งรับปรับตัวของประชาชน
ดานการผลิตและการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบบริหารจัดการแหลงน้ําที่เปนทุนสังคมสงผล
ตอการดํารงคงอยูของหมูบานในตําบลเกยไชยไมใหลมสลายไปพรอมกับการพัฒนา  และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรจากแหลงน้ําที่เก่ียวของกับวิถีการผลิตภาคเกษตรกรรม  ในมิติการจัดระบบการเรียนรูในการ
บริหารจัดการน้ํา ของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  สามารถจําแนกได  3 ชวงเวลา  คือ   
 1. วิถีการการผลิตยุคแรกของประชาชนตําบลเกยไชย 
 เปนยุคการผลิตที่เปนวิถีการผลิตของชุมชนที่แทจริงในพื้นที่เพราะชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานาที่
เร่ิมจากการบุกเบิกหักลางถางพง กอปรกับการตั้งถ่ินฐานบานเรือนลักษณะพื้นดินเปนที่ราบลุมมีน้ําทวมขัง
ตามฤดูกาล  ซ่ึงสอดคลองกับวิถีการผลิตการทํานาชาวบานสวนใหญ ใชแรงงานคนและสัตวในการทํานามีวิธี
ทํานาขาวแบบนาหวานใชน้ําฝนและน้ําตามฤดูกาลเพื่อมาเลี้ยง ตนขาว  พันธุขาวใชเพาะปลูกเปนพันธุขาว

พื้นเมืองหรือที่ชาวบานมักเรียกวา  ขาวเบา  ปลูกและบํารุงรักษางายสามารถเจริญเติบโตไดทั้งน้ํามากและ
น้ํานอยมีคุณสมบัติทนตอโรคและแมลง  
 แรงงานการผลิต  สวนใหญอาศัยแรงครอบครัวอดีตชาวบานมีลูกมากเพื่อเอาไวใชแรงนอกจาก
แรงงานครอบครัวแลว  ยังมีแรงงานเพื่อนบานที่ชวยเหลือชวงเก็บเก่ียวผลผลิตในลักษณะการลงแขกเก่ียว
ขาว  ซ่ึงสะทอนวิถีวัฒนธรรมทางสังคมชนบทที่กอเกิดข้ึนจากการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  ไมมีการ
วาจาง แตเจาของที่นาจะดูแลเร่ืองอาหารการกินจัดเลี้ยงเพื่อนบานที่มาชวยงานเก่ียวขาว  เม่ือทําการเก็บ
เก่ียวเสร็จสินแลว  ชาวบานจะนําขาวมานวดโดยใชแรงงานวัวและควายย่ํา  ชาวนาแตละครัวเรือนสวนใหญ
มีลานดินไวสําหรับตีขาวและนวดขาว  ผลผลิตจะไดขาวเปลือกประมาณ  40 – 50 ถังตอไร  ระบบการ
ลําเลียงขนสงจะใชเกวียนบรรทุกขาวเพื่อนําขาวเปลอืกไปขาย  สวนที่เหลือบางสวนชาวบานจะเก็บไวบริโภค
ในครัวเรือน  บางสวนเก็บไวใชเปนพันธุเพื่อปลูกในฤดูกาลตอไป 

 ดังนั้น วิถีการการผลิตของประชาชนตําบลเกยไชยที่เก่ียวของกับการจัดระบบการเรียนรูในการ
บริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชยุคแรกนั้น  มีลักษณะการจัดการ   แบบพึ่งพาธรรมชาติซ่ึงมี
ความสัมพันธกับแหลงน้ําและการเลือกสายพันธขาวที่สอดคลองกับ สภาพทางกายภาพ  ฤดูกาลผลิต  และ
ภูมิสังคม  สวนการรวมกลุมเพื่อจัดการการผลิตในระดับหมูบานเปนการกลุมแบบธรรมชาติ  ไมใชกลุมจัดตั้ง
อยางทางการแตเกิดข้ึนจากความตองการแรงงานเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลทางการผลิตในหมูบานของตําบลเกย
ไชยเปนสําคัญ  
 2. วิถีการการผลิตยุคการเปลี่ยนแปลงของประชาชนตําบลเกยไชย 
 เปนยุคที่เร่ิมเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่สงผลตอระบบการจัดการแปลงนา ที่ชาวบานพื้นที่
ตําบลเกยไชยไดทํานาแบบดังเดิม  คือ  การพึ่งพาธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงไปสูการใชเคร่ืองจักรกลทดแทน
แทนแรงงานคนและแรงงานสัตวประมาณป  พ.ศ. 2513  การเปลี่ยนแปลง วิถีการผลิตการดังกลาวนี้  สงผล
ใหชาวนามีตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน  ทํานาตองใชเงินมากข้ึน อาทิ  คาไถที ่แปลงนา  เครื่องรูดขาว  
เครื่องสูบน้ํา  รถอีแตนขนสงแทนเกวียน  และประมาณ ป  พ.ศ. 2523 – 2528  ชาวบานเร่ิมทํานาปรัง
เพิ่มจากการทํานาปเนื่องมีตัวอยางจากพื้นที่อ่ืนสามารถปลูกขาวนาปรังไดผลดี  ชาวบานที่เร่ิมทํานาปรังเจาะ
น้ําบาดาลเพื่อนําน้ํามาใช ทํานาปรัง  กอปรกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง  ชาวนาประสบปญหาฝนไมตกตาม
ฤดูกาล  การทํานาขาวนาปจึงขาดน้ํา และขาวแหงตาย  ซ่ึงชาวบานผูมีอาชีพทํานาตองทํานาหลายรอบทําให
เสียคาใชจายเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น  วิถีการการผลิตยุคการเปลี่ยนแปลงของประชาชนตําบลเกยไชย  โดย
ชาวบานผูมีอาชีพทํานา ไดปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการทํานาปมาเปนนาปรังกัน  ทั้งยังประสบปญหาการ
แพรระบาดของหอยเชอร่ีและหนูกัดกินตนขาว  เนื่องจากพื้นที่ในการทํานาปนอยลง  ชาวบานที่ทํานาปจึง
เปลี่ยนมาทํานาปรังในที่สุด 
 การทํานาปรังทดแทนนาปเปนการผลิตที่เพิ่มข้ึนในรอบการผลิตปกติของชาวบานผูมีอาชีพทํานาใน
พื้นที่ตําบลเกยไชย  ซ่ึงสงผลตอวิถีการผลิตที่นําไปสูระบบการผลิตแบบพึ่งพากลไกการตลาด  ชาวนาตองใช
เงินทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหไดมากและผลิตมีไวเพื่อขายมากกวาการบริโภคในครัวเรือน   เร่ิมมีวิถีชีวิตแบบ
อยูเพียงครอบครัวตนเองและเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญตนเองลักษณะแบบตัวใครตัวมันมากกวาการพึ่งพา
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อาศัยกัน  การรวมกลุมเพื่อจัดการปญหาตนเองมักจะไมคอยมีมากนัก  ชาวบานผูมีอาชีพทํานามักนิยม
เจาะบอบาดาล  เพื่อสูบน้ํา ทํานามากกวาการรอคอยพึ่งพาจากแหลงธรรมชาติ  
 3. วิถีการการผลิตยุคปจจุบันของประชาชนตําบลเกยไชย   
 ชาวบานผูมีอาชีพการนาปลูกขาวตําบลเกยไชย  ไดกาวเขาสูยุคการทํานาปรังอยางจริงจังในชวง  2  
ทศวรรษที่ผานมา  หรือราวป  พ.ศ. 2523  การทํานาปรังของชาวบานจะทํานาปรังปละ   2  รอบ  จะตอง
เก็บเก่ียวใหเสร็จกอนเดือนตุลาคม  ชาวบานเจาะน้ําบาดาลข้ึนมาใชในการทํานา เพิ่มข้ึน  และเร่ิมหันไปใช
สารเคมี  ปุยเคมี  เพื่อเพิ่มผลผลิตและกําจัดแมลง  หนู  และหอยเชอร่ี   การปลูกขาวทํานาเปนชวงระยะที่
ชาวบานผูมีอาชีพทํานาไดเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติไปสูการพึ่งพาเคร่ืองจักรกล  ระบบ
การที่ชวยกัน  ประเพณีลงแขกทํานา  หรือการเอาแรงเร่ิมหายไป  
 ดวยราคาผลผลิตขาวที่เพิ่มสูงข้ึน  ความตองการใชน้ําในการทํานาจึงมีปริมาณเพิ่มข้ึน ชาวบานจึง
ไดรวมตัวจัดตั้งกลุม  มีแกนนําหมูบาน  โดยเสนอเร่ืองไปยังหนวยงานภาครัฐ  คือ  กรมชลประทานเพื่อ
ขอเรือสูบน้ําเคร่ืองยนตดีเซลทําการสูบน้ําจากแม น้ํานาน โดยน้ําที่ไดสามารถ ชวยหลอเลี้ยงพื้นที่ทางการ
เกษตร  รวมทั้งดําเนินการขุดลอกคลองวังตากอนที่ตื้นเขิน  ปรับปรุงดวยการเทปูนคลองเพื่อยืดอายุการใช
งานและสรางความทนทานตอการใชงาน  แตการดําเนินงานไดประสบกับปญหาการบริหารที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  เกิดปญหาการร่ัวซึมของน้ําทําใหเกิดปญหา ดินพัง  โครงการสูบน้ําจึงตองเลิกลมไป 
 กลาวโดยสรุป การผลิตยุคปจจุบันของประชาชนตําบลเกยไชยนั้นมีวิถีการผลิต ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอยางสิ้นเชิง  จากการปลูกขาวทํานาปปรับเปลี่ยนไปสูการนาปรังเพิ่มข้ึน จากการทํานาปลูกขาวใช
น้ําจากแหลงธรรมชาติ   ชาวนาไดหันมาเจาะบอบาดาลเพื่อสูบน้ําทํานา เพิ่มข้ึน  ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายนอก  คือ แรงจูงใจเร่ืองราคาขาวที่ขยับเพิ่มสูงข้ึนสงผลใหชาวบานผูมีอาชีพการทํานาปลูกขาว
พื้นที่ตําบลเกยไชยตางรีบเรงสรางผลผลิตและเพิ่มมูลคา  การผลิตดวยการใชเครื่องจักรกล  สารเคมี   
การจางแรงงาน  เมล็ดพันธุขาว  ผลผลิตมีเปาหมายเชิงการคาเปนสําคัญ  ซ่ึงรูปแบบและวิธีการผลิต
ดังกลาวนี้ทําใหชาวนาตองประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน  มีวิถีชีวิตความเปนอยูลักษณะตัวใครตัวมัน  
การรวมกลุมเปนองคกรทางสังคม มักเปนไปเพียงเพื่อการขอความชวยเหลือจากหนวยงาน  ขาดระบบ
การจัดการที่สอดคลองกับ วิถีวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางสังคมในหมูบาน  
 
กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  
 กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  มีแนวทางและ
ข้ันตอนที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเกษตรกรผูใชน้ํา  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1. เวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา พรอมทั้งแจงถึงความสําคัญของ
การจัดตั้งกลุมเกษตรกร และการจัดทําโครงการเคร่ืองสูบน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอ กับการทําการเกษตร 
เกษตรกรตองรวมกลุมกันเพื่อผลประโยชนดานการบริหารจัดการน้ํา จึงไดดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ผูใชน้ําตําบลเกยไชยข้ึนมา โดยมีการชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานเบื้องตน 

 2. เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเร่ืองการบริหารจัดการน้ําในตําบลเกยไชยและปญหา อุปสรรค ซ่ึงเปน
กระบวนการตอเนื่องจากเวทีมีประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา เนื่องการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเร่ืองการจัดการน้ําในตําบลเกยไชย และปญหาอุปสรรค คือ ขาดความรวมมือ
จากชาวบาน ปญหาลักลอบขโมยสายไฟ การบริหารจัดการเงินทุน อัตราคาน้ํา คาบริการ และคาธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก และเงื่อนไขเก่ียวกับ การขอใชน้ํา การยกเลิกการใชน้ํา  
 โดยขอสรุปที่ประชุมประชาคมตางมีความเห็นพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในแนวทางการแกไขปญหา
ตาง ๆ  คือ  กระบวนการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญจําเปนตองมีการประชาสมัพันธถึงวัตถุประสงคใหประชาชน
ตําบลเกยไชยรับทราบ  ถือเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนรวม  และสมาชิกตองรูกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา อยางเครงครัด  ขอความ
รวมมือจากเจาหนาที่ภายในพื้นที่  ใหความสําคัญเร่ืองการตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวมทั้งในดานการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  และการรักษาทรัพยากรสวนรวม  
 3. ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งกลุม/การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ํา จากการที่ได
ศึกษาขอมูลพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งกลุมเกษตรผูใชน้ํา  เพื่อใชเปนแนวทาง การจัดตั้งกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  โดยทําการศึกษาการจัดการน้ําของ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา   ทั้ง  3  แหง  คือ  กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  บานสะแกระหงส ตําบลฆะมัง  อําเภอ
ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบลโคกหมอ  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  และ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  บานหนองระเหวง  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค 
 4. เวทีประชาคมเพื่อการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําการจัดเวทีประชาคมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  และเปนการหาแนวทางออกในการแกไขปญหารวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  
ผูนําชุมชน  อาจารย  นักศึกษา  สาขาวิชาสังคมวิทยา  (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
ซ่ึงการจัดเวทีประชาคมมีความคาดหวังในสวนที่ตองการกระตุนการมีสวนรวมของเกษตรกรผูใชน้ํา  ทําให
เกิดความรวมมือและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมมือของคนในชุมชน และเปดพื้นที่ทางสังคมใหทุก
ฝายไดมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารแสดงความตองการและปญหา รวมแสดงความคิดเห็น  รวมในการ
ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชนในการจัดเวทีประชาคมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  เรียกไดวาเปนการ
กระตุนหรือเปนการเตรียมความพรอมใหเกษตรกรองคการบริหารสวนตําบล  เกยไชย  ผูนําชุมชนไดรับ
ทราบถึงสภาพความพรอมดานตาง ๆ รวมไปถึงปญหาความตองการที่แทจริงก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู
ความสําเร็จและนําไปสูการปฏิบัติจริงในอนาคต  
 5. ข้ันตอนกระบวนการการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ไดดําเนินการยืนเร่ืองขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนกลุมเกษตรกรไวกับนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดแหงทองที่ที่จะจัดตั้งตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด มีประเภทเปนนิติบุคคล โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุ มเกษตรกร  
พ.ศ. 2547 ซึ่งสามารถสรุป ขั้นตอนสําคัญในการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  คือ  1)  ศึกษาขอมูลบริบท
ของพื้นที่  ทั้งดานประวัติความเปนมาของชุมชน  พื้นที่การปกครอง ประชากร  อาชีพ  การศึกษา  ฯลฯ  
เพื่อเปนการทําความเขาใจถึงบริบทของชุมชน  2)  ศึกษาขอมูลการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําของพื้นที่ที่
ประสบผลสําเร็จ 3 แหง ทั้งดานผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา  การจัดการแกปญหาและอุปสรรค  
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อาศัยกัน  การรวมกลุมเพื่อจัดการปญหาตนเองมักจะไมคอยมีมากนัก  ชาวบานผูมีอาชีพทํานามักนิยม
เจาะบอบาดาล  เพื่อสูบน้ํา ทํานามากกวาการรอคอยพึ่งพาจากแหลงธรรมชาติ  
 3. วิถีการการผลิตยุคปจจุบันของประชาชนตําบลเกยไชย   
 ชาวบานผูมีอาชีพการนาปลูกขาวตําบลเกยไชย  ไดกาวเขาสูยุคการทํานาปรังอยางจริงจังในชวง  2  
ทศวรรษที่ผานมา  หรือราวป  พ.ศ. 2523  การทํานาปรังของชาวบานจะทํานาปรังปละ   2  รอบ  จะตอง
เก็บเก่ียวใหเสร็จกอนเดือนตุลาคม  ชาวบานเจาะน้ําบาดาลข้ึนมาใชในการทํานา เพิ่มข้ึน  และเร่ิมหันไปใช
สารเคมี  ปุยเคมี  เพื่อเพิ่มผลผลิตและกําจัดแมลง  หนู  และหอยเชอร่ี   การปลูกขาวทํานาเปนชวงระยะที่
ชาวบานผูมีอาชีพทํานาไดเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติไปสูการพึ่งพาเคร่ืองจักรกล  ระบบ
การที่ชวยกัน  ประเพณีลงแขกทํานา  หรือการเอาแรงเร่ิมหายไป  
 ดวยราคาผลผลิตขาวที่เพิ่มสูงข้ึน  ความตองการใชน้ําในการทํานาจึงมีปริมาณเพิ่มข้ึน ชาวบานจึง
ไดรวมตัวจัดตั้งกลุม  มีแกนนําหมูบาน  โดยเสนอเร่ืองไปยังหนวยงานภาครัฐ  คือ  กรมชลประทานเพื่อ
ขอเรือสูบน้ําเคร่ืองยนตดีเซลทําการสูบน้ําจากแม น้ํานาน โดยน้ําที่ไดสามารถ ชวยหลอเลี้ยงพื้นที่ทางการ
เกษตร  รวมทั้งดําเนินการขุดลอกคลองวังตากอนที่ตื้นเขิน  ปรับปรุงดวยการเทปูนคลองเพื่อยืดอายุการใช
งานและสรางความทนทานตอการใชงาน  แตการดําเนินงานไดประสบกับปญหาการบริหารที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  เกิดปญหาการร่ัวซึมของน้ําทําใหเกิดปญหา ดินพัง  โครงการสูบน้ําจึงตองเลิกลมไป 
 กลาวโดยสรุป การผลิตยุคปจจุบันของประชาชนตําบลเกยไชยนั้นมีวิถีการผลิต ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอยางสิ้นเชิง  จากการปลูกขาวทํานาปปรับเปลี่ยนไปสูการนาปรังเพิ่มข้ึน จากการทํานาปลูกขาวใช
น้ําจากแหลงธรรมชาติ   ชาวนาไดหันมาเจาะบอบาดาลเพื่อสูบน้ําทํานา เพิ่มข้ึน  ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายนอก  คือ แรงจูงใจเร่ืองราคาขาวที่ขยับเพิ่มสูงข้ึนสงผลใหชาวบานผูมีอาชีพการทํานาปลูกขาว
พื้นที่ตําบลเกยไชยตางรีบเรงสรางผลผลิตและเพิ่มมูลคา  การผลิตดวยการใชเครื่องจักรกล  สารเคมี   
การจางแรงงาน  เมล็ดพันธุขาว  ผลผลิตมีเปาหมายเชิงการคาเปนสําคัญ  ซ่ึงรูปแบบและวิธีการผลิต
ดังกลาวนี้ทําใหชาวนาตองประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน  มีวิถีชีวิตความเปนอยูลักษณะตัวใครตัวมัน  
การรวมกลุมเปนองคกรทางสังคม มักเปนไปเพียงเพื่อการขอความชวยเหลือจากหนวยงาน  ขาดระบบ
การจัดการที่สอดคลองกับ วิถีวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมทางสังคมในหมูบาน  
 
กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  
 กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  มีแนวทางและ
ข้ันตอนที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของเกษตรกรผูใชน้ํา  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1. เวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา พรอมทั้งแจงถึงความสําคัญของ
การจัดตั้งกลุมเกษตรกร และการจัดทําโครงการเคร่ืองสูบน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอ กับการทําการเกษตร 
เกษตรกรตองรวมกลุมกันเพื่อผลประโยชนดานการบริหารจัดการน้ํา จึงไดดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ผูใชน้ําตําบลเกยไชยข้ึนมา โดยมีการชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานเบื้องตน 

 2. เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเร่ืองการบริหารจัดการน้ําในตําบลเกยไชยและปญหา อุปสรรค ซ่ึงเปน
กระบวนการตอเนื่องจากเวทีมีประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา เนื่องการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเร่ืองการจัดการน้ําในตําบลเกยไชย และปญหาอุปสรรค คือ ขาดความรวมมือ
จากชาวบาน ปญหาลักลอบขโมยสายไฟ การบริหารจัดการเงินทุน อัตราคาน้ํา คาบริการ และคาธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก และเงื่อนไขเก่ียวกับ การขอใชน้ํา การยกเลิกการใชน้ํา  
 โดยขอสรุปที่ประชุมประชาคมตางมีความเห็นพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในแนวทางการแกไขปญหา
ตาง ๆ  คือ  กระบวนการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญจําเปนตองมีการประชาสมัพันธถึงวัตถุประสงคใหประชาชน
ตําบลเกยไชยรับทราบ  ถือเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนรวม  และสมาชิกตองรูกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา อยางเครงครัด  ขอความ
รวมมือจากเจาหนาที่ภายในพื้นที่  ใหความสําคัญเร่ืองการตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวมทั้งในดานการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  และการรักษาทรัพยากรสวนรวม  
 3. ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งกลุม/การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ํา จากการที่ได
ศึกษาขอมูลพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดตั้งกลุมเกษตรผูใชน้ํา  เพื่อใชเปนแนวทาง การจัดตั้งกลุม
เกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  โดยทําการศึกษาการจัดการน้ําของ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา   ทั้ง  3  แหง  คือ  กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  บานสะแกระหงส ตําบลฆะมัง  อําเภอ
ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  ตําบลโคกหมอ  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  และ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  บานหนองระเหวง  อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค 
 4. เวทีประชาคมเพื่อการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําการจัดเวทีประชาคมเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  และเปนการหาแนวทางออกในการแกไขปญหารวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  
ผูนําชุมชน  อาจารย  นักศึกษา  สาขาวิชาสังคมวิทยา  (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
ซ่ึงการจัดเวทีประชาคมมีความคาดหวังในสวนที่ตองการกระตุนการมีสวนรวมของเกษตรกรผูใชน้ํา  ทําให
เกิดความรวมมือและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมมือของคนในชุมชน และเปดพื้นที่ทางสังคมใหทุก
ฝายไดมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารแสดงความตองการและปญหา รวมแสดงความคิดเห็น  รวมในการ
ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชนในการจัดเวทีประชาคมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  เรียกไดวาเปนการ
กระตุนหรือเปนการเตรียมความพรอมใหเกษตรกรองคการบริหารสวนตําบล  เกยไชย  ผูนําชุมชนไดรับ
ทราบถึงสภาพความพรอมดานตาง ๆ รวมไปถึงปญหาความตองการที่แทจริงก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู
ความสําเร็จและนําไปสูการปฏิบัติจริงในอนาคต  
 5. ข้ันตอนกระบวนการการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ไดดําเนินการยืนเร่ืองขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนกลุมเกษตรกรไวกับนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดแหงทองที่ที่จะจัดตั้งตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด มีประเภทเปนนิติบุคคล โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุ มเกษตรกร  
พ.ศ. 2547 ซึ่งสามารถสรุป ขั้นตอนสําคัญในการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา  คือ  1)  ศึกษาขอมูลบริบท
ของพื้นที่  ทั้งดานประวัติความเปนมาของชุมชน  พื้นที่การปกครอง ประชากร  อาชีพ  การศึกษา  ฯลฯ  
เพื่อเปนการทําความเขาใจถึงบริบทของชุมชน  2)  ศึกษาขอมูลการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําของพื้นที่ที่
ประสบผลสําเร็จ 3 แหง ทั้งดานผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา  การจัดการแกปญหาและอุปสรรค  
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รวมทั้งโครงสรางการบริหารจัดการองคกรเพื่อที่จะจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  วาควรมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร  3)  จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําของชุมชนตําบลเกยไชยที่จะทําใหเกษตรกรไดเขามามีสวน
รวม ตลอดจนวิธีการแกปญหา  ที่จะเกิดข้ึนจากการเก็บขอมูลการจัดตั้งกลุมเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบ
ผลสําเร็จในการจัดตั้งทั้ง  3  แหง 
 6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลเกย
ไชย สามารถสรุปผลไดดังนี้  คือ 1)  กําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา เพื่อใหผูเก่ียวของ
ไดทราบวาจะทําอะไร  อยางไร  เมื่อใด  มีวัตถุประสงค  และเปาหมายอยางไร  2)  การดําเนินงานใน
ระยะแรกนั้น องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจะเขามาสนับสนุนทางดานงบประมาณ โดยยึดหลักให
เกษตรกรไดรับความเดือดรอนนอยที่สุดและไดรับประโยชนมากที่สุด 3)  ทางองคการบริหารสวนตําบลเกย
ไชย จะใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร เร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ําและ
การบริหารกลุมเกษตรกร  เพื่อใหกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ใหดําเนินการไดอยางยั่งยืน  4)  จัดใหมีการศึกษาดู
งานการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําและการจัดการ ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ วามีแนวทาง
วิธีการจัดบริหารองคการและการจัดการทรัพยากรน้ําอยางไร เม่ือมีปญหาทําอยางไร  การบริหารจัดการมี
วิธีการอยางไร  เพื่อเปนแนวทางและแบบอยางในการดําเนินการ 5) ในการดําเนินการนั้นยึดหลักกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของเกษตรกรในทุกข้ันตอน เพื่อใหการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชทรัพยากรน้ํามีการ
บริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ  6)  สรางภาคีประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ   
อาทิ  กรมชลประทานองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  ผูนําชุมชน  และเพื่อใหการรวมมือเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน    7)  การคัดเลือกตัวแทน เกษตรกรผู ใชน้ําตําบลเกยไชย  จะประชุมเพื่อเลือก
คณะกรรมการทํางาน โดยเปนตัวแทนของเกษตรกรในการประสานงานกับทรงกรมชลประทาน  องคการ
บริหารสวนตําบลเกยไชย 

 
การอภิปรายผล 
 1. บริบทพื้นที่  
  ความเขมแข็งที่นําไปสูการบริหารจัดการตนเอง ภายใตกระบวนการเรียนรูในการบริหาร
จัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  สวนหนึ่งเกิดข้ึนจาก
การนํา ทุนทางสังคม ประกอบดวย ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบความ
เชื่อสังคม มาบูรณาการผานการจัดตั้งองคกรทางสังคมรูปแบบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย ซ่ึงเปน
องคกรทางสังคมมีบทบาทหนุนเสริมการขับเคลื่อนไปสูการสรางงาน พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใน
ระดับตําบล คือ ประชาชนเกิดการตื่นตัวเล็งเห็นความสําคัญการรวมกลุมจัดตั้งองคกรมีเปาหมายเพื่อจัดการ
ปญหาความเดือดรอนดวยตนเองดานเศรษฐกิจและสังคม อยางมีระบบเปนข้ันตอนเกิดประสิทธิภาพ   
และการใหความสําคัญการบูรณาการทุนทางสังคมดังกลาวนี้ จึงเปนวิธีการผสานองคความรูในมิติตาง ๆ  
ที่สงผลตอการสรางพลังทางสังคมในระดับหมูบานมีความหลากหลายแตเกิดเอกภาพประเด็นดังกลาว 

ประเวศ  วะสี1  ไดชี้วากระบวนการเรียนรูวาเปนกระบวนการอันมีรากฐานอยูที่ประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน  
ซ่ึงไมแยกระหวางการเรียนรูกับวิถีชีวิต  การรูและการปฏิบัติ  เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่ง
เดียวกัน  กระบวนการดังกลาวเกิดจากความเหมาะสมของทองถ่ินชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดําเนินชีวิต
อยูไดโดยมีองคประกอบสําคัญคือ  ภูมิปญญาพื้นบานการปฏิบัติอยางผู รู  ปฏิบัติตามแบบอยางของผู รู   
การอบรมสั่งสอนในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปนอยูจริง  ซ่ึงไดรับการถายทอดความรูอยางเปนระบบ  และมี
ความสอดคลองกับแนวคิดของพระมหาสุทิตย  อาภากโร2  กลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่สําคัญของชุมชนวา
มักเกิดข้ึนจากการทดลอง  การแสวงหาคําตอบ  การฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจและสรางระบบคิดของชุมชน
ข้ึนมา  โดยกาวยางการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีทั้งการยอมรับ  การปฏิเสธ  การประยุกตใช  การเลิกใช  
และการสรางใหญ  โดยเก่ียวของเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมในชุมชนและบริบทของสังคมที่เขาสูชุมชน  
โดยการเรียนรูของสังคมไทย อาจกลาวไดวา  ทุนทางสังคมที่ดํารงอยูในหมูบานของตําบลเกยไชยนั้นได
เปนปจจัยสําคัญเก้ือหนุนเสริมสรางกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลใหหมูบานในพื้นที่ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค เกิดความแข็งแกรงม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนารวมกัน 

 2. กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  
 กระบวนการสรางพลังทางสังคมที่เขมแข็งยังยืน ที่เกิดข้ึนจาความสามัคคีและการเก้ือกูลระหวาง
ชาวบาน เพื่อรวมกันแกปญหาความเดือดรอน โดยการรวมกลุมจัดตั้งองคกร ทางสังคมเปนกลไกสราง
กิจกรรมงานพัฒนาอยางเปนระบบมีข้ันตอนมีเปาหมาย ไดสะทอนถึงแนวคิดและวิธีการของกระบวนการ
ปรับตัวทางสังคมไดปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับบริบทหมูบาน ประเด็น
ดังกลาวนี้ พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์3 และคณะไดอธิบายวาการสรางแบบอยางของการกระทําระหวางกันทางกลุม
หรือคณะ เปนที่ยอมรับกันวาเปนองคภาวะอยางหนึ่งทั้งตอสมาชิกดวยกันเองและกลุมอ่ืนๆ เพราะกลุมจะ
พัฒนาแบบฉบับรวมกันข้ึนมาเปนกลุม  จนกระทั่งกลายเปนแบบแผนของบทบาท  และหนาที่อันพึงกระทํา
ตอกันจนเกิดเปนมาตรฐานชองชุดบทปจเจกบุคคล  ที่มีความเก่ียวของกัน  และความเก่ียวของกันระหวาง
สมาชิกของกลุมจะทําใหทราบชนิด ของกลุมวาเปนครอบครัว  กรรมกร  สหภาพแรงงาน  หรือเปนกลุมฝูง
ชน  ซ่ึงแตละกลุมนั้น  สมาชิกกลุมตองมีการพบปะกัน และ มีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการ ผานกลไกการกอรางสรางกลุม จึงเปน
กระบวนการปรับตัวทางสังคมที่เกิดข้ึนจากสํานึกในระดับทองถ่ินไดกาวออกไปสูการเรียนรูไดรวมกันสราง
พลังของชุมชนทองถ่ินที่เกิดข้ึนอยางแทจริง โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง การบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกร

                                                           
1 ประเวศ  วะสี,การศึกษาไทยกับภูมิปญญาทองถิ่น,(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นตงกรุป.2536),  

หนา 17-19 
2 พระมหาสุทิตย  อาภากโร ,เครือขาย : ธรรมชาติความรูและการจัดการ,( กรุงเทพมหานคร : โครงการ

เสรมิสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.).2547), หนา 99-116 
 3 พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ (2538), การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น. 
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รวมทั้งโครงสรางการบริหารจัดการองคกรเพื่อที่จะจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  วาควรมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร  3)  จัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําของชุมชนตําบลเกยไชยที่จะทําใหเกษตรกรไดเขามามีสวน
รวม ตลอดจนวิธีการแกปญหา  ที่จะเกิดข้ึนจากการเก็บขอมูลการจัดตั้งกลุมเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบ
ผลสําเร็จในการจัดตั้งทั้ง  3  แหง 
 6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ตําบลเกย
ไชย สามารถสรุปผลไดดังนี้  คือ 1)  กําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา เพื่อใหผูเก่ียวของ
ไดทราบวาจะทําอะไร  อยางไร  เมื่อใด  มีวัตถุประสงค  และเปาหมายอยางไร  2)  การดําเนินงานใน
ระยะแรกนั้น องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจะเขามาสนับสนุนทางดานงบประมาณ โดยยึดหลักให
เกษตรกรไดรับความเดือดรอนนอยที่สุดและไดรับประโยชนมากที่สุด 3)  ทางองคการบริหารสวนตําบลเกย
ไชย จะใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร เร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ําและ
การบริหารกลุมเกษตรกร  เพื่อใหกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ใหดําเนินการไดอยางยั่งยืน  4)  จัดใหมีการศึกษาดู
งานการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชน้ําและการจัดการ ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ วามีแนวทาง
วิธีการจัดบริหารองคการและการจัดการทรัพยากรน้ําอยางไร เม่ือมีปญหาทําอยางไร  การบริหารจัดการมี
วิธีการอยางไร  เพื่อเปนแนวทางและแบบอยางในการดําเนินการ 5) ในการดําเนินการนั้นยึดหลักกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของเกษตรกรในทุกข้ันตอน เพื่อใหการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูใชทรัพยากรน้ํามีการ
บริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ  6)  สรางภาคีประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ   
อาทิ  กรมชลประทานองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  ผูนําชุมชน  และเพื่อใหการรวมมือเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน    7)  การคัดเลือกตัวแทน เกษตรกรผู ใชน้ําตําบลเกยไชย  จะประชุมเพื่อเลือก
คณะกรรมการทํางาน โดยเปนตัวแทนของเกษตรกรในการประสานงานกับทรงกรมชลประทาน  องคการ
บริหารสวนตําบลเกยไชย 

 
การอภิปรายผล 
 1. บริบทพื้นที่  
  ความเขมแข็งที่นําไปสูการบริหารจัดการตนเอง ภายใตกระบวนการเรียนรูในการบริหาร
จัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  สวนหนึ่งเกิดข้ึนจาก
การนํา ทุนทางสังคม ประกอบดวย ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบความ
เชื่อสังคม มาบูรณาการผานการจัดตั้งองคกรทางสังคมรูปแบบกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย ซ่ึงเปน
องคกรทางสังคมมีบทบาทหนุนเสริมการขับเคลื่อนไปสูการสรางงาน พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใน
ระดับตําบล คือ ประชาชนเกิดการตื่นตัวเล็งเห็นความสําคัญการรวมกลุมจัดตั้งองคกรมีเปาหมายเพื่อจัดการ
ปญหาความเดือดรอนดวยตนเองดานเศรษฐกิจและสังคม อยางมีระบบเปนข้ันตอนเกิดประสิทธิภาพ   
และการใหความสําคัญการบูรณาการทุนทางสังคมดังกลาวนี้ จึงเปนวิธีการผสานองคความรูในมิติตาง ๆ  
ที่สงผลตอการสรางพลังทางสังคมในระดับหมูบานมีความหลากหลายแตเกิดเอกภาพประเด็นดังกลาว 

ประเวศ  วะสี1  ไดชี้วากระบวนการเรียนรูวาเปนกระบวนการอันมีรากฐานอยูที่ประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน  
ซ่ึงไมแยกระหวางการเรียนรูกับวิถีชีวิต  การรูและการปฏิบัติ  เนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่ง
เดียวกัน  กระบวนการดังกลาวเกิดจากความเหมาะสมของทองถ่ินชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดําเนินชีวิต
อยูไดโดยมีองคประกอบสําคัญคือ  ภูมิปญญาพื้นบานการปฏิบัติอยางผู รู  ปฏิบัติตามแบบอยางของผู รู   
การอบรมสั่งสอนในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปนอยูจริง  ซ่ึงไดรับการถายทอดความรูอยางเปนระบบ  และมี
ความสอดคลองกับแนวคิดของพระมหาสุทิตย  อาภากโร2  กลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่สําคัญของชุมชนวา
มักเกิดข้ึนจากการทดลอง  การแสวงหาคําตอบ  การฝกปฏิบัติจนเกิดความเขาใจและสรางระบบคิดของชุมชน
ข้ึนมา  โดยกาวยางการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีทั้งการยอมรับ  การปฏิเสธ  การประยุกตใช  การเลิกใช  
และการสรางใหญ  โดยเก่ียวของเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมในชุมชนและบริบทของสังคมที่เขาสูชุมชน  
โดยการเรียนรูของสังคมไทย อาจกลาวไดวา  ทุนทางสังคมที่ดํารงอยูในหมูบานของตําบลเกยไชยนั้นได
เปนปจจัยสําคัญเก้ือหนุนเสริมสรางกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลใหหมูบานในพื้นที่ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค เกิดความแข็งแกรงม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนารวมกัน 

 2. กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  
 กระบวนการสรางพลังทางสังคมที่เขมแข็งยังยืน ที่เกิดข้ึนจาความสามัคคีและการเก้ือกูลระหวาง
ชาวบาน เพื่อรวมกันแกปญหาความเดือดรอน โดยการรวมกลุมจัดตั้งองคกร ทางสังคมเปนกลไกสราง
กิจกรรมงานพัฒนาอยางเปนระบบมีข้ันตอนมีเปาหมาย ไดสะทอนถึงแนวคิดและวิธีการของกระบวนการ
ปรับตัวทางสังคมไดปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับบริบทหมูบาน ประเด็น
ดังกลาวนี้ พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์3 และคณะไดอธิบายวาการสรางแบบอยางของการกระทําระหวางกันทางกลุม
หรือคณะ เปนที่ยอมรับกันวาเปนองคภาวะอยางหนึ่งทั้งตอสมาชิกดวยกันเองและกลุมอ่ืนๆ เพราะกลุมจะ
พัฒนาแบบฉบับรวมกันข้ึนมาเปนกลุม  จนกระทั่งกลายเปนแบบแผนของบทบาท  และหนาที่อันพึงกระทํา
ตอกันจนเกิดเปนมาตรฐานชองชุดบทปจเจกบุคคล  ที่มีความเก่ียวของกัน  และความเก่ียวของกันระหวาง
สมาชิกของกลุมจะทําใหทราบชนิด ของกลุมวาเปนครอบครัว  กรรมกร  สหภาพแรงงาน  หรือเปนกลุมฝูง
ชน  ซ่ึงแตละกลุมนั้น  สมาชิกกลุมตองมีการพบปะกัน และ มีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการ ผานกลไกการกอรางสรางกลุม จึงเปน
กระบวนการปรับตัวทางสังคมที่เกิดข้ึนจากสํานึกในระดับทองถ่ินไดกาวออกไปสูการเรียนรูไดรวมกันสราง
พลังของชุมชนทองถ่ินที่เกิดข้ึนอยางแทจริง โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง การบริหารจัดการน้ําของกลุมเกษตรกร

                                                           
1 ประเวศ  วะสี,การศึกษาไทยกับภูมิปญญาทองถิ่น,(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นตงกรุป.2536),  

หนา 17-19 
2 พระมหาสุทิตย  อาภากโร ,เครือขาย : ธรรมชาติความรูและการจัดการ,( กรุงเทพมหานคร : โครงการ

เสรมิสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.).2547), หนา 99-116 
 3 พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคณะ (2538), การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น. 
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ผูใชน้ํา  สหัทยา วิเศษ และนิคม  บุญเสริม4 กลาวถึงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําวา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ตองคํานึงถึงภาพรวม  ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะสวน เนื่องจากทรัพยากร
ทุกชนิดมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ทั้งคน  ปาไม  ดิน  น้ํา  และมีรายละเอียดการบริหารจัดการน้ําของ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ประกอบดวย 1) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะตองไมแยกคนออก
จากสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ เพราะวัฒนธรรมและสังคมมนุษยไดพัฒนาพรอม
กับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบผลสําเร็จ เกิดจาก
ผูใชทรัพยากร ไดตระหนักถึงความสําคัญ และรูจักการใชอยางชาญฉลาด รวมทั้งการกอใหเกิดประโยชน
หลาย ดานในเวลาเดียวกัน  
 กลาวไดวา กระบวนการสรางพลังทางสังคมที่เขมแข็งยังยืน ที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูและการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ผานกลไกการกอรางสรางกลุม นั้น จึงเปนกระบวนการตั้งรับปรับตัวในระดับทองถ่ิน
ที่เกิดข้ึนจากสํานึกถึงของประชาชน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเปนอยูใหดีข้ึนไดหยัดยืนเขามาเปน
ผูจัดการปญหาตนเองภายใตกระแสการปดลอมที่สังคมสวนใหญกําลังกาวไปสูการสรางความทันสมัยทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในสถานการณปจจุบันนี้ 
 3. กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย    
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จากการกระทํารวมกันระหวางประชาชน ในหมูบานตําบลเกย
ไชย ที่ไดรวมกันวางแผนและดําเนินการพัฒนาไปสูการดําเนินการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ํา
ในระดับตําบล นั้น จึงเปนการสรางพลังทางสังคมที่เกิดข้ึนจาก การเรียนรูและสรางการมีสวนรวมระหวาง
ประชาชน เพื่อรวมกันสรางกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาเร่ืองแหลงน้ํา ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
การประกอบอาชีพของประชาชนผูมีอาชีพ การปลูกขาวทํานาในระดับหมูบานอยางมีเปาหมาย ยอมสงผล
ตอการดํารงอยูและการพึ่งตนเองไดทางดานเศรษฐกิจ สังคม ในระดับหมูบานได ประเด็นดังกลาว ชยันต 
วรรธนะภูติ5 กลาวถึง แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชนในกรณีตัวอยางพื้นที่ภาคอีสาน  ไดอยาง
นาสนใจวา  ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรน้ําของชาวบานนั้นเปนความรูในการจัดความสัมพันธมาจาก   
การปฏิบัติ ทดลองในชีวิตประจําวัน และสืบทอดความรูเหลานี้มานมนาน แตในขณะเดียวกันก็เห็นไดชัดวา
องคความรูที่เปนฐานความคิดในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เปนความรูที่แคบและมีมิติเดียวไม
เพียงพอที่จะอธิบายความสลับซับซอนของระบบนิเวศของในอีสาน ระบบความสัมพันธทางสังคม และการ
จัดการที่หลากหลาย จึงไมแปลกใจที่เราเห็นความลมเหลวในการจัดการทรัพยากรน้ํา และความขัดแยงในการ
จัดการทรัพยากรมาโดยตลอด ซ่ึงมีความสอดคลองกับ  โอฬาร อองฬะ6 นักวิจัยชาวบาน ไดทําการวิจัยใน
โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคเหนือ กรณีลุมน้ําแมปงตอนบน กลาวถึงความแตกตางของการจัดการ
                                                           
 4 สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, (2547), การจัดการลุมน้ําโดยชุมชน, โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท, (เอกสารอัดสําเนา) 

5 ชยันต  วรรธนะภูติ, คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ืองานพัฒนา. พิมพครั้งท่ี  2.(ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน.2545) 

6 โอฬาร  อองหะ, “การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทองถิ่น”.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2558, หนา 40 

ทรัพยากรน้ําโดยชุมชนกับภาครัฐวา การจัดการทรัพยากรน้ําของชาวบานกับการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ภาครัฐนั้นแตกตางกันตั้งแตวิธีคิด คือ รัฐจะมองถึงการคืนทุนของการใชประโยชน เชน การสรางเข่ือน การเก็บ
คาน้ํา มองเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการผันน้ํา คือการเอานําไปใชที่ อ่ืนและดู
เหมือนวาการสรางเข่ือนในแตละที่คอนขางจะไมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ที่น้ําจะไหล
จากที่สูงลงมาสู ที่ต่ําเม่ือมีการสรางเข่ือนก้ันขวางเม่ือน้ําหลากจึงทําใหไมสามารถเก็บน้ําได เพราะน้ํามี
ทิศทาง การไหลที่รุนแรง จนลนและทวมในที่สุด สวนในหนาแลงก็จะทําใหแมน้ําตื้นเขิน ชาวบานไมสามารถ
ใชประโยชนจากเข่ือนกักเก็บน้ําไดอยางเต็มที่  
 ดังนั้น กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  จึงเปนความพยามของประชาชนในพื้นที่ที่ไดเขาไปมีบทบาทการจัดการ
แกปญหาเร่ืองแหลงน้ํา เพื่อใชในการประกอบอาชีการทํานาปลูกขาว การทําสวน ทําไร  อยางยั่งยืน  
ซ่ึงกระบวนการจัดการปญหาดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเกิดข้ึนจากองคความรูเดิมของประชาชนที่ปรากฏข้ึน  
กอปรกับ มีหนวยงานภาคีความรวมมือทั้งจากสถาบันทางวิชาการทองถ่ิน หนวยงานปกครองทองถ่ิน 
หนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจเก่ียวของเร่ืองการบริหารจัดการแหลงน้ํา   ไดเขามาหนุนเสริม การจัดการ
แกปญหาอยางเปนระบบ เกิดประสิทธิภาพ  ประเด็นดังกลาวนี้   อรศรี  งามวิทยาพงศ  และคณะ7  
ได อธิบายถึงกระบวนการเรียนรูและการจัดการ   ในมิติที่ชุมชนทองถ่ินไดขับเคลื่อนดําเนินการอยางนาใจ 
คือ  1)  วิธีการ  หรือ  ชองทางการเรียนรู ที่หลากหลาย  เชน  การศึกษาประสบการณจากบุคคล-ชุมชน  
การศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา  การสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การประชุมอยาง
เปนทางการ  การปฏิบัติจริง    2)  ฐานการเรียนรูที่หลากหลาย  ซ่ึงมีทั้งภายในและภายนอก  ภายใน  
ไดแก  สมาชิกชุมชน  ผูนําชุมชน  และภายนอกไดแก  บุคคล  องคกรภายนอก  3)  เนื้อหาหรือองคความรู
ที่หลากหลาย  เชน  เนื้อหาเก่ียวกับการทํามาหากิน  การแกปญหาหรือการพัฒนาชุมชนที่เก่ียวกับการทํา
มาหากิน   การดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ  การเรียนรูของมนุษยเกิดข้ึนตลอดเวลาที่บุคคล
ปฏิสัมพันธกับสิ่งภายนอกตราบที่ยังมีชีวิตอยู   การปรับตัวนั้นจึงเก่ียวของกับเนื้อหา แหลงเรียนรู   
และชองทาง  ว ิธ ีการ  เครื ่องม ือ  การเร ียน รูที ่หลากหลายมากมายที ่อยู ในช ีว ิตจริง ที ่สําค ัญคือ   
โดยธรรมชาต ิแล วบ ุคคลแต ละคนก ็ม ีความหลากหลายแตกต า งก ัน เป นพื ้น ฐานด วย  ด ังนั ้น     
การถายทอดความรูจึงเปนการถายทอดของเดิมและสรางสรรคสิ่งใหมเพราะมีความยืดหยุน ครอบคลุม
เนื้อหา  วัตถุประสงคที่ไมเหมือนกัน  และความสามารถ-ความถนัดที่ไมเทากันของบุคคลแตละคนได  
4) บริบทแวดลอมและกลไกตาง ๆ  ที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกลาวคือ  
มีโครงสรางของความสัมพันธในดานตางๆ  แบบแนวนอน (Horizontal) มากกวาแบบแนวดิ่ง  (Vertical)  
และมีระบบความสัมพันธเชิงสังคม  (Social   Relations)  มากกวาความสัมพ ันธเช ิงอํานาจหรือ
ผลประโยชน  (Power  Relations)  5) มีกลไกสงเสริมการเรียนรู   สืบเนื่องจากลักษณะของกระบวนการ
เรียนรูที่มีความแตกตางหลากหลายมีผลใหกระบวนการเรียนรูพัฒนาสรางใหมในสิ่งที่ถายทอดไปดวย  เนื่องจาก

                                                           
7 อรศรี  งามวิทยาพงศ และคณะ, “การถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูของชุมชน”,วารสารสํานัก
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ผูใชน้ํา  สหัทยา วิเศษ และนิคม  บุญเสริม4 กลาวถึงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําวา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ตองคํานึงถึงภาพรวม  ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะสวน เนื่องจากทรัพยากร
ทุกชนิดมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ทั้งคน  ปาไม  ดิน  น้ํา  และมีรายละเอียดการบริหารจัดการน้ําของ
กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา ประกอบดวย 1) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะตองไมแยกคนออก
จากสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ เพราะวัฒนธรรมและสังคมมนุษยไดพัฒนาพรอม
กับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบผลสําเร็จ เกิดจาก
ผูใชทรัพยากร ไดตระหนักถึงความสําคัญ และรูจักการใชอยางชาญฉลาด รวมทั้งการกอใหเกิดประโยชน
หลาย ดานในเวลาเดียวกัน  
 กลาวไดวา กระบวนการสรางพลังทางสังคมที่เขมแข็งยังยืน ที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูและการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ผานกลไกการกอรางสรางกลุม นั้น จึงเปนกระบวนการตั้งรับปรับตัวในระดับทองถ่ิน
ที่เกิดข้ึนจากสํานึกถึงของประชาชน ที่ตองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเปนอยูใหดีข้ึนไดหยัดยืนเขามาเปน
ผูจัดการปญหาตนเองภายใตกระแสการปดลอมที่สังคมสวนใหญกําลังกาวไปสูการสรางความทันสมัยทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในสถานการณปจจุบันนี้ 
 3. กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย    
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จากการกระทํารวมกันระหวางประชาชน ในหมูบานตําบลเกย
ไชย ที่ไดรวมกันวางแผนและดําเนินการพัฒนาไปสูการดําเนินการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ํา
ในระดับตําบล นั้น จึงเปนการสรางพลังทางสังคมที่เกิดข้ึนจาก การเรียนรูและสรางการมีสวนรวมระหวาง
ประชาชน เพื่อรวมกันสรางกิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาเร่ืองแหลงน้ํา ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
การประกอบอาชีพของประชาชนผูมีอาชีพ การปลูกขาวทํานาในระดับหมูบานอยางมีเปาหมาย ยอมสงผล
ตอการดํารงอยูและการพึ่งตนเองไดทางดานเศรษฐกิจ สังคม ในระดับหมูบานได ประเด็นดังกลาว ชยันต 
วรรธนะภูติ5 กลาวถึง แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชนในกรณีตัวอยางพื้นที่ภาคอีสาน  ไดอยาง
นาสนใจวา  ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรน้ําของชาวบานนั้นเปนความรูในการจัดความสัมพันธมาจาก   
การปฏิบัติ ทดลองในชีวิตประจําวัน และสืบทอดความรูเหลานี้มานมนาน แตในขณะเดียวกันก็เห็นไดชัดวา
องคความรูที่เปนฐานความคิดในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย เปนความรูที่แคบและมีมิติเดียวไม
เพียงพอที่จะอธิบายความสลับซับซอนของระบบนิเวศของในอีสาน ระบบความสัมพันธทางสังคม และการ
จัดการที่หลากหลาย จึงไมแปลกใจที่เราเห็นความลมเหลวในการจัดการทรัพยากรน้ํา และความขัดแยงในการ
จัดการทรัพยากรมาโดยตลอด ซ่ึงมีความสอดคลองกับ  โอฬาร อองฬะ6 นักวิจัยชาวบาน ไดทําการวิจัยใน
โครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคเหนือ กรณีลุมน้ําแมปงตอนบน กลาวถึงความแตกตางของการจัดการ
                                                           
 4 สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม, (2547), การจัดการลุมน้ําโดยชุมชน, โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท, (เอกสารอัดสําเนา) 

5 ชยันต  วรรธนะภูติ, คูมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ืองานพัฒนา. พิมพครั้งท่ี  2.(ขอนแกน : สถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน.2545) 

6 โอฬาร  อองหะ, “การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทองถิ่น”.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2558, หนา 40 

ทรัพยากรน้ําโดยชุมชนกับภาครัฐวา การจัดการทรัพยากรน้ําของชาวบานกับการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ภาครัฐนั้นแตกตางกันตั้งแตวิธีคิด คือ รัฐจะมองถึงการคืนทุนของการใชประโยชน เชน การสรางเข่ือน การเก็บ
คาน้ํา มองเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยการผันน้ํา คือการเอานําไปใชที่ อ่ืนและดู
เหมือนวาการสรางเข่ือนในแตละที่คอนขางจะไมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ที่น้ําจะไหล
จากที่สูงลงมาสู ที่ต่ําเม่ือมีการสรางเข่ือนก้ันขวางเม่ือน้ําหลากจึงทําใหไมสามารถเก็บน้ําได เพราะน้ํามี
ทิศทาง การไหลที่รุนแรง จนลนและทวมในที่สุด สวนในหนาแลงก็จะทําใหแมน้ําตื้นเขิน ชาวบานไมสามารถ
ใชประโยชนจากเข่ือนกักเก็บน้ําไดอยางเต็มที่  
 ดังนั้น กระบวนการเรียนรูการจัดตั้งกลุมและกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  จึงเปนความพยามของประชาชนในพื้นที่ที่ไดเขาไปมีบทบาทการจัดการ
แกปญหาเร่ืองแหลงน้ํา เพื่อใชในการประกอบอาชีการทํานาปลูกขาว การทําสวน ทําไร  อยางยั่งยืน  
ซ่ึงกระบวนการจัดการปญหาดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเกิดข้ึนจากองคความรูเดิมของประชาชนที่ปรากฏข้ึน  
กอปรกับ มีหนวยงานภาคีความรวมมือทั้งจากสถาบันทางวิชาการทองถ่ิน หนวยงานปกครองทองถ่ิน 
หนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจเก่ียวของเร่ืองการบริหารจัดการแหลงน้ํา   ไดเขามาหนุนเสริม การจัดการ
แกปญหาอยางเปนระบบ เกิดประสิทธิภาพ  ประเด็นดังกลาวนี้   อรศรี  งามวิทยาพงศ  และคณะ7  
ได อธิบายถึงกระบวนการเรียนรูและการจัดการ   ในมิติที่ชุมชนทองถ่ินไดขับเคลื่อนดําเนินการอยางนาใจ 
คือ  1)  วิธีการ  หรือ  ชองทางการเรียนรู ที่หลากหลาย  เชน  การศึกษาประสบการณจากบุคคล-ชุมชน  
การศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา  การสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การประชุมอยาง
เปนทางการ  การปฏิบัติจริง    2)  ฐานการเรียนรูที่หลากหลาย  ซ่ึงมีทั้งภายในและภายนอก  ภายใน  
ไดแก  สมาชิกชุมชน  ผูนําชุมชน  และภายนอกไดแก  บุคคล  องคกรภายนอก  3)  เนื้อหาหรือองคความรู
ที่หลากหลาย  เชน  เนื้อหาเก่ียวกับการทํามาหากิน  การแกปญหาหรือการพัฒนาชุมชนที่เก่ียวกับการทํา
มาหากิน   การดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ  การเรียนรูของมนุษยเกิดข้ึนตลอดเวลาที่บุคคล
ปฏิสัมพันธกับสิ่งภายนอกตราบที่ยังมีชีวิตอยู   การปรับตัวนั้นจึงเก่ียวของกับเนื้อหา แหลงเรียนรู   
และชองทาง  ว ิธ ีการ  เครื ่องม ือ  การเร ียน รูที ่หลากหลายมากมายที ่อยู ในช ีว ิตจริง ที ่สําค ัญคือ   
โดยธรรมชาต ิแล วบ ุคคลแต ละคนก ็ม ีความหลากหลายแตกต า งก ัน เป นพื ้น ฐานด วย  ด ังนั ้น     
การถายทอดความรูจึงเปนการถายทอดของเดิมและสรางสรรคสิ่งใหมเพราะมีความยืดหยุน ครอบคลุม
เนื้อหา  วัตถุประสงคที่ไมเหมือนกัน  และความสามารถ-ความถนัดที่ไมเทากันของบุคคลแตละคนได  
4) บริบทแวดลอมและกลไกตาง ๆ  ที่เอ้ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกลาวคือ  
มีโครงสรางของความสัมพันธในดานตางๆ  แบบแนวนอน (Horizontal) มากกวาแบบแนวดิ่ง  (Vertical)  
และมีระบบความสัมพันธเชิงสังคม  (Social   Relations)  มากกวาความสัมพ ันธเช ิงอํานาจหรือ
ผลประโยชน  (Power  Relations)  5) มีกลไกสงเสริมการเรียนรู   สืบเนื่องจากลักษณะของกระบวนการ
เรียนรูที่มีความแตกตางหลากหลายมีผลใหกระบวนการเรียนรูพัฒนาสรางใหมในสิ่งที่ถายทอดไปดวย  เนื่องจาก

                                                           
7 อรศรี  งามวิทยาพงศ และคณะ, “การถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูของชุมชน”,วารสารสํานัก

บัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2549): หนา 4-10 
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เปนการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธทั้งโดยตรงและโดยออม  คือปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล   และระหวาง
บุคคลกับตัวเอง เกิดทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดรับการถายทอดและมีการเชื่อมโยงหรือสังเคราะหข้ึนเปนความรู
ชุดใหม และสงผลใหบุคคลสามารถพัฒนาและเกิดความรูใหมไดดวย  ดวยการเปดโอกาสใหมีการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ  ทําใหบุคคลสามารถคิดคน การผลิตใหมหรือการสรางสรรคยอมเกิดข้ึนไดงายและได
ม าก   ห าก เป น โค รงส ร า งค วาม สั ม พั น ธ แบ บ แน วดิ่ ง  แ ล ะระบ บ ความสั มพั น ธ เชิ ง อํ าน าจ  
ยอมกระทบตอคุณภาพของการปฏิสัมพันธหรือการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล และยังปดกั้นการคิด
ใครครวญไตรตรองดวยตนเองของบุคคลดวย  เกิดเปนการเรียนรูทางเดียว 
 อาจกลาวไดวา ความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนนั้น สวนหนึ่งก็คือ ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงในที่นี้
หมายถึง ประชาชนในระดับหมูบานของตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค มีศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดอยางเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และสภาพแวดลอมทางสังคมอ่ืนประกอบ ดังนั้น การจัดตั้งกลุมและกองทุน
ของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย จึงเปนกรณีตัวอยาง ที่อธิบายถึงแนวคิดและวิธีการพัฒนาที่เกิดข้ึนจาก
ประชาชนในพื้นที่ ตางใหความสําคัญเร่ืองราวตนเองและพรอมที่จะรวมมือกับภาคีหนวยงานทางสังคม
ทุกภาคสวน อยางมีเปาหมาย  คือ  การหนุนเสริมกระบวนการจัดการปญหาในระดับพื้นที่ใหบรรลุ
ภารกิจรวมกันที่อยูบนพื้นฐานการเรียนรูและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 1.1 ความยั่งยืนของกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชยนั้น สามารถดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ กระบวนการเรียนรูและการสรางสวนรวมระหวางประชาชน และภาคีความ
รวมมือในพื้นที่ จําเปนจะตองจัดวางบทบาทภารกิจใหมีความสอดคลองและเหมาะสม ประกอบดวย คน  
กลุมบุคคล หนวยงาน ตองไมกอเกิดความขัดแยง ซ่ึงเปนเปาหมายการบริหารจัดการกองทุนของเกษตรกร
ผูใชน้ําที่สําคัญและสงผลตอการดํารงอยูของกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย ไดอยางยั่งยืนอยาง
แทจริง 
 1.2 ควรยกระดับกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ใหเกิดความรวมมือสรางเครือขายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับลุมน้ําในพื้นที่ เนื่องจากการสรางเครือขายดังกลาวนั้น มีมิติที่สะทอนถึงการ
รวมสรางพลังทางสังคมของประชาชนจากจิตสํานึกและคุณคาการอยูรวมกัน แมมีความแตกตางดานแนวคิด
และวิธีการก็ตาม เพื่อใหประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ใกลเคียงแหลงน้ําตางเกิดสํานึกรวมกันอนุรักษปกปอง
แหลงน้ํา ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่ประชาชนในพื้นที่ ตางไดใชสอยรวมกัน  ดังนั้น  การสรางเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระดับลุมน้ําในพื้นที่นั้น มีความสําคัญเพราะสามารถอธิบายเร่ืองราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต
สภาพความเปนอยู  ทั้งเครือขายยังเปนเวทีการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ และการรับฟงปญหาเชิง
เหตุผลการทํางานรวมกัน นับเปนกลไกสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนระบบเครือขายทางสังคมในระดับพื้นที่
ตาง ๆ  ที่สงผล ตอการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของสังคมไทย   

 1.3 การบูรณาการงานพัฒนา นับเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการงานพัฒนาชุมชนและ
สังคม ที่ภาคีหนวยงานทุกภาคสวนของสังคมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค  ตางมีเปาหมาย ภารกิจรวมกัน 
ทํางานรวมกัน รวมทั้งประสานความรวมมือ เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการเชิงบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่อยางรูปธรรมและจริงจัง ยอมสงผลตอการจัดการปญหาชุมชนทองถ่ินบรรลุผลสําเร็จ บรรลุ
เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังนําไปสูการจัดการปญหาและสรางความเขมแข็งชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน
อยางแทจริง 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ปญหาความการแยงชิงทรัพยากรจากแหลงน้ําธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เกิดข้ึนจาก
สาเหตุหลายปจจัย และสงผลถึงประชาชนในพื้นที่ตางพยายามเขาถึง เพื่อแยงชิงทรัพยากรแหลงน้ํา ดังนั้น  
นโยบายการจัดการแหลงน้ําทุกลุมน้ําของประเทศ ผูรับผิดชอบทุกระดับ ตองกําหนดยุทธศาสตรและ
นโยบายที่ชัดแจน มีแผนแมบทที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมในทุกมิติ  ดังนั้น การจัดการแหลงน้ํา
ทุกลุมน้ําของประเทศ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนในพื้นที่ตางเขาถึงทรัพยากรแหลงน้ํา ไมมีขอตัด
แยงหรือแยงชิงน้ํา หนวยงานที่เก่ียวทั้งในระดับ นโยบายและระดับปฏิบตัิการ จะตองใหความสําคัญการบวน
การมีสวนรวมและการเรียนรูระหวางประชาชนในพื้นที่ลุมตาง ๆ ไดเขามาจัดการและรวมกันกําหนด
แนวทางและวิธีการรวมกัน ยอมนําไปสูการจัดการปญหาไดอยางสอดคลองกับปญหาความตองของ
ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา ตาง ๆ ของประเทศอยางแทจริง  
 3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษา  เร่ือง  การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมกองทุนของเกษตรกรผู ใชน้ํ า นั้น มีผู
ทําการศึกษาไวแลวทั้งในดานเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และการปฏิบัติการ 
แตปญหาการเขาถึงและการแยงชิงทรัพยากรแหลงน้ําระหวางประชาชนทุกภูมิภาค ของประเทศกลับมี
เพิ่มข้ึน รุนแรงมากข้ึน ซับซอนมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาวิจัย  การสรางความเขมแข็งของกลุมกองทุนของ
เกษตรกรผูใชน้ําที ่สอดคลองตอขอเท็จจริงและสงผลใหเกิดการแกปญหาในระดับพื้นที่อยางแทจริงนั้น 
พบวา ยังขาดนักวิจัย หนวยงาน ไดเขาไปทําการศึกษาวิจัย อยางลุมลึก ทั้งยังมีผลการศึกษา วิจัยที่นอย  
ไมแพรหลายมากนัก ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัย เห็นควรวา ประเด็นการวิจัยตามหัวขอหรือมีเนื ้อหาที่เปนขอการ
ศึกษาวิจัยใกลเคียงนี้ ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการมุงเนนกระบวนการแบบมีสวนรวมในงานศึกษา 
วิจัย ทุกข้ันตอน  ยอมสงผลตอ กระบวนการแกปญหาและการจัดการแหลงน้ําในพื้นที่ไดอยางแทจริง 
รวมทั้งผลการศึกษาวิจัย  ดังกลาวที่เกิดข้ึน สามารถนําไปใชวางแผนพัฒนาแกปญหาพื้นที่ไดตรงประเด็นตรง
กลุมเปาหมาย รวมถึงประชาชนในระดับพื้นที่ลุมตาง ๆ ของประเทศ จะไดรับประโยชนจากผลการศึกษา  
อยางสมบูรณและแทจริงตอไป 
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เปนการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธทั้งโดยตรงและโดยออม  คือปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล   และระหวาง
บุคคลกับตัวเอง เกิดทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดรับการถายทอดและมีการเชื่อมโยงหรือสังเคราะหข้ึนเปนความรู
ชุดใหม และสงผลใหบุคคลสามารถพัฒนาและเกิดความรูใหมไดดวย  ดวยการเปดโอกาสใหมีการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ  ทําใหบุคคลสามารถคิดคน การผลิตใหมหรือการสรางสรรคยอมเกิดข้ึนไดงายและได
ม าก   ห าก เป น โค รงส ร า งค วาม สั ม พั น ธ แบ บ แน วดิ่ ง  แ ล ะระบ บ ความสั มพั น ธ เชิ ง อํ าน าจ  
ยอมกระทบตอคุณภาพของการปฏิสัมพันธหรือการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล และยังปดกั้นการคิด
ใครครวญไตรตรองดวยตนเองของบุคคลดวย  เกิดเปนการเรียนรูทางเดียว 
 อาจกลาวไดวา ความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชนนั้น สวนหนึ่งก็คือ ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงในที่นี้
หมายถึง ประชาชนในระดับหมูบานของตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค มีศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองไดอยางเปนระบบ  มีข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และสภาพแวดลอมทางสังคมอ่ืนประกอบ ดังนั้น การจัดตั้งกลุมและกองทุน
ของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย จึงเปนกรณีตัวอยาง ที่อธิบายถึงแนวคิดและวิธีการพัฒนาที่เกิดข้ึนจาก
ประชาชนในพื้นที่ ตางใหความสําคัญเร่ืองราวตนเองและพรอมที่จะรวมมือกับภาคีหนวยงานทางสังคม
ทุกภาคสวน อยางมีเปาหมาย  คือ  การหนุนเสริมกระบวนการจัดการปญหาในระดับพื้นที่ใหบรรลุ
ภารกิจรวมกันที่อยูบนพื้นฐานการเรียนรูและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย 
 1.1 ความยั่งยืนของกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชยนั้น สามารถดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ กระบวนการเรียนรูและการสรางสวนรวมระหวางประชาชน และภาคีความ
รวมมือในพื้นที่ จําเปนจะตองจัดวางบทบาทภารกิจใหมีความสอดคลองและเหมาะสม ประกอบดวย คน  
กลุมบุคคล หนวยงาน ตองไมกอเกิดความขัดแยง ซ่ึงเปนเปาหมายการบริหารจัดการกองทุนของเกษตรกร
ผูใชน้ําที่สําคัญและสงผลตอการดํารงอยูของกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย ไดอยางยั่งยืนอยาง
แทจริง 
 1.2 ควรยกระดับกองทุนของเกษตรกรผูใชน้ําตําบลเกยไชย  ใหเกิดความรวมมือสรางเครือขายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับลุมน้ําในพื้นที่ เนื่องจากการสรางเครือขายดังกลาวนั้น มีมิติที่สะทอนถึงการ
รวมสรางพลังทางสังคมของประชาชนจากจิตสํานึกและคุณคาการอยูรวมกัน แมมีความแตกตางดานแนวคิด
และวิธีการก็ตาม เพื่อใหประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ใกลเคียงแหลงน้ําตางเกิดสํานึกรวมกันอนุรักษปกปอง
แหลงน้ํา ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่ประชาชนในพื้นที่ ตางไดใชสอยรวมกัน  ดังนั้น  การสรางเครือขายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระดับลุมน้ําในพื้นที่นั้น มีความสําคัญเพราะสามารถอธิบายเร่ืองราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต
สภาพความเปนอยู  ทั้งเครือขายยังเปนเวทีการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ และการรับฟงปญหาเชิง
เหตุผลการทํางานรวมกัน นับเปนกลไกสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนระบบเครือขายทางสังคมในระดับพื้นที่
ตาง ๆ  ที่สงผล ตอการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของสังคมไทย   

 1.3 การบูรณาการงานพัฒนา นับเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการงานพัฒนาชุมชนและ
สังคม ที่ภาคีหนวยงานทุกภาคสวนของสังคมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค  ตางมีเปาหมาย ภารกิจรวมกัน 
ทํางานรวมกัน รวมทั้งประสานความรวมมือ เพื่อหนุนเสริมปฏิบัติการเชิงบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที่อยางรูปธรรมและจริงจัง ยอมสงผลตอการจัดการปญหาชุมชนทองถ่ินบรรลุผลสําเร็จ บรรลุ
เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังนําไปสูการจัดการปญหาและสรางความเขมแข็งชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน
อยางแทจริง 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ปญหาความการแยงชิงทรัพยากรจากแหลงน้ําธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เกิดข้ึนจาก
สาเหตุหลายปจจัย และสงผลถึงประชาชนในพื้นที่ตางพยายามเขาถึง เพื่อแยงชิงทรัพยากรแหลงน้ํา ดังนั้น  
นโยบายการจัดการแหลงน้ําทุกลุมน้ําของประเทศ ผูรับผิดชอบทุกระดับ ตองกําหนดยุทธศาสตรและ
นโยบายที่ชัดแจน มีแผนแมบทที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมในทุกมิติ  ดังนั้น การจัดการแหลงน้ํา
ทุกลุมน้ําของประเทศ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนในพื้นที่ตางเขาถึงทรัพยากรแหลงน้ํา ไมมีขอตัด
แยงหรือแยงชิงน้ํา หนวยงานที่เก่ียวทั้งในระดับ นโยบายและระดับปฏิบตัิการ จะตองใหความสําคัญการบวน
การมีสวนรวมและการเรียนรูระหวางประชาชนในพื้นที่ลุมตาง ๆ ไดเขามาจัดการและรวมกันกําหนด
แนวทางและวิธีการรวมกัน ยอมนําไปสูการจัดการปญหาไดอยางสอดคลองกับปญหาความตองของ
ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา ตาง ๆ ของประเทศอยางแทจริง  
 3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษา  เร่ือง  การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมกองทุนของเกษตรกรผู ใชน้ํ า นั้น มีผู
ทําการศึกษาไวแลวทั้งในดานเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และการปฏิบัติการ 
แตปญหาการเขาถึงและการแยงชิงทรัพยากรแหลงน้ําระหวางประชาชนทุกภูมิภาค ของประเทศกลับมี
เพิ่มข้ึน รุนแรงมากข้ึน ซับซอนมากข้ึน ดังนั้น การศึกษาวิจัย  การสรางความเขมแข็งของกลุมกองทุนของ
เกษตรกรผูใชน้ําที ่สอดคลองตอขอเท็จจริงและสงผลใหเกิดการแกปญหาในระดับพื้นที่อยางแทจริงนั้น 
พบวา ยังขาดนักวิจัย หนวยงาน ไดเขาไปทําการศึกษาวิจัย อยางลุมลึก ทั้งยังมีผลการศึกษา วิจัยที่นอย  
ไมแพรหลายมากนัก ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัย เห็นควรวา ประเด็นการวิจัยตามหัวขอหรือมีเนื ้อหาที่เปนขอการ
ศึกษาวิจัยใกลเคียงนี้ ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการมุงเนนกระบวนการแบบมีสวนรวมในงานศึกษา 
วิจัย ทุกข้ันตอน  ยอมสงผลตอ กระบวนการแกปญหาและการจัดการแหลงน้ําในพื้นที่ไดอยางแทจริง 
รวมทั้งผลการศึกษาวิจัย  ดังกลาวที่เกิดข้ึน สามารถนําไปใชวางแผนพัฒนาแกปญหาพื้นที่ไดตรงประเด็นตรง
กลุมเปาหมาย รวมถึงประชาชนในระดับพื้นที่ลุมตาง ๆ ของประเทศ จะไดรับประโยชนจากผลการศึกษา  
อยางสมบูรณและแทจริงตอไป 
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Abstract 
 Local leadership potential and sustainable community development of local 
leaders will have that potential when develop in terms of knowledge, skills and habits by 
using the following development methods: training for educational development in which 
local leaders in each community must have enthusiasm, making their communities more 
developed than the old which is suitable in the modern era, making the community be 
sustainable development by writing the scholar article. To inspire leaders to develop their 
potential and pass on the descendants will lead the way that local leaders have created a 
strong community. 
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บทนํา 
 การพัฒนาทองถ่ินในปจจุบันทําอยางไรจึงจะสรางใหเกิดกระบวนการ “ฟนพลังชุมชน ทองถ่ินสู
การพัฒนาประเทศ” ใหควบคูไปกับการพัฒนาคนและความรูใหคูขนานไปกับการปฏิรูป โครงสรางและ
ระบบที่เอ้ือตอการกระจายอํานาจและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน บนพื้นฐานที่คนในชุมชนทองถ่ิน  
และหนวยงานภาคีทุกภาคสวน ไดเขามาทํางานรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมบริหารจัดการทุนในทองถ่ินที่
เนนการอภิวัฒนสังคมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ทองถ่ินแตละแหง ดวยการกําหนดใหมี
เปาหมายรวมที่การอยูรวมกันอยางสมดุลในพื้นที่ทัง้ระหวาง คนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 
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Keywords: Local Leadership Potential, Sustainable Community Development 
 
บทนํา 
 การพัฒนาทองถ่ินในปจจุบันทําอยางไรจึงจะสรางใหเกิดกระบวนการ “ฟนพลังชุมชน ทองถ่ินสู
การพัฒนาประเทศ” ใหควบคูไปกับการพัฒนาคนและความรูใหคูขนานไปกับการปฏิรูป โครงสรางและ
ระบบที่เอ้ือตอการกระจายอํานาจและความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน บนพื้นฐานที่คนในชุมชนทองถ่ิน  
และหนวยงานภาคีทุกภาคสวน ไดเขามาทํางานรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมบริหารจัดการทุนในทองถ่ินที่
เนนการอภิวัฒนสังคมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ทองถ่ินแตละแหง ดวยการกําหนดใหมี
เปาหมายรวมที่การอยูรวมกันอยางสมดุลในพื้นที่ทัง้ระหวาง คนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 
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รวมถึงการพัฒนาทุกอยางที่ตองเอาชีวิตและการ อยูรวมกันเปนตัวตั้ ง ซ่ึงทํางานเชื่อมโยงกันเปน 
“สามเหลี่ยมเขยื้อนการปรับเปลี่ยนและสรางการมี สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน1 
 อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ มุงเนนในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อเปนการเสริมสรางและเพิ่มศักยภาพของชุมชน อันจะเปนรากฐานที่
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา ผูนําในทองถ่ินถือวามี
ความสําคัญเนื่องจากเปนผูที่ทํางานใกลชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด หากไดมีการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชนในดานกระบวนการคิด ความรู ความสามารถ ทักษะทางดานการบริหารจัดการทองถ่ิน ก็จะทําให
บุคคลเหลานั้นสามารถพัฒนาและนําพาชุมชนสูการพัฒนาที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน องคความรูในชุมชน
สามารถนํามาบรูณาการรวมกับการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตการเรียนรูและการพัฒนาที่สําคัญ
จากทุนมนุษย และทุนความรูดานการบริหารจัดการที่ด ีหลัก คุณธรรม การมีสวนรวม และการมีจิตสํานึกที่ดี
ตอทองถ่ิน อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนและเพิ่ม ศักยภาพชุมชนใหเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งจนสามารถ
นําพาทุนทางสังคมไปสรางเศรษฐกิจที่สมดุลสงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 
ความหมายและความสําคัญของผูนําทองถ่ิน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ินในชนบทของไทยเราทั้งในอดีตและปจจุบันบทบาทของผูนํา
ทองถ่ินนับวามีความสําคัญและเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆเปนอยางมากซ่ึงเราจะพบเห็นอยู
เสมอวาหมูบานบางแหงเจริญกาวหนาทั้งในทางวัตถุและจิตใจก็เพราะสวนหนึ่งเปนผลมาจากการมีผูนํา
ชุมชน/ทองถ่ินที่เขมแข็งเสียสละทํางานเพื่อชุมชนของตนอยางแทจริงแตบางหมูบานที่ไมสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองไดดีข้ึนเทาที่ควรจะเปนไปไดนั้นก็ไมใชวาจะขาดผูนําที่ดีเสมอไปเพราะยังมี
ปจจัยอ่ืนๆที่เขามาเก่ียวของอีกหลายประการเชนสภาพปญหาที่ตั้งทางภูมิศาสตรความพรอมในดานตางๆ
ของชาวบานการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐเหลานี้มีสภาพการณที่แตกตางกันในแตละหมูบานแตก็คงจะ
มีผูนําที่ไมพึงปรารถนาอยูขางในสังคมชนบทอันกวางใหญดวยเหตุนี้ผูนําทองถ่ินจึงเปนบุคคลที่ประชาชน
ทั่วไปเคารพนับถือยกยองและพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําซ่ึงที่ผานมามีนักวิชาการไดใหคํา
นิยามความหมายของผูนําทองถ่ินไวดังนี้ 

ประยุทธ สุวรรณโกตา2 ใหความหมายวา ผูนําทองถ่ินหมายถึงบุคคลที่ชวยใหผูอ่ืนหรือชุมชนไดมี
การตกลงกันและพยายามหาทางใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยมุงความสําเร็จของชุมชน
เปนสําคัญ 

ทองคูณ หงสพันธุ3 ไดใหความหมายวาผูนําทองถ่ินหมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพเดนประกอบกับ
มีคุณลักษณะและความสามารถเปนพิเศษซ่ึงคนในทองถ่ินหรือชุมชนนั้นๆใหความเคารพนับถือและเชื่อฟง 
                                                           

1 อเนก เหล าธรรม ทัศน ,ประชาธิปไตยสองระดับความคิดชี้ นํ ากระจายอํานาจสูท องถิ่น , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2552), หนา 1-2. 

2 ประยุทธ สุวรรณโกตา, การบริหารงานแบบมีสวนรวม, (วารสารพัฒนาชุมชน. 32(52) : พฤษภาคม, 
2536), หนา 33. 

3 ทองคูณ หงสพันธุ,ภาษาถิ่นแถบภูพาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2519), หนา 16. 

อาจสรุปไดวาผูนําทองถ่ินคือ 
1. ผูที่พรอมเสมอที่จะปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาของชุมชน/ทองถ่ิน 
2. ผูที่สามารถชักจูงใหเกิดการรวมมือกันทํางานชุมชน/ทองถ่ินได 
3. ผูที่สามารถกอใหเกิดแรงศรัทธาข้ึนในหมูสมาชิกของกลุมและสามารถดึงกลุมเขารวม

ปฏิบัติงานชุมชน/ทองถ่ินได 
4. ผูที่มีความเสียสละเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมในชุมชน/ทองถ่ิน 
5. ผูที่พรอมจะใหคําแนะนําชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดของประชาชนใน/ทองถ่ิน 

 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูนํา 

บทบาท (Role) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่ตามสภาพนั้นๆบทบาทมี
ผลกระทบเมื่อตองการมีสื่อสัมพันธกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากจะตองมีอํานาจแลวจะตองมีการ
แสดงบทบาทดวย บทบาทเปนการกําหนดการสื่อสัมพันธกับคนในองคกร เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัว 
หรือเปนสภาพแวดลอมของบุคคล บทบาทจึงเปนสวนหนึ่งของบรรทัดฐานที่สมาชิกจะตองยึดถือรวมกัน 
บุคคลจะตองแสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมที่กําหนดไวแนชัดแลว ผูนํา มีบทบาทแตกตางกับ
ผูตาม  

ชลกาญจน ฮาชันนารี 4 ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําในงานพัฒนาวาสามารถแบงเปนบทบาท
ภายนอกและบทบาทภายใน ดังนี่ 

 1. บทบาทภายนอก หมายถึง บทบาทในการประสานงานกับภายนอกชุมชน การศึกษาแนะ
นาํเอาความรูใหมๆ โครงการใหม ๆ มาเสนอแนะใหชาวบานเพื่อพัฒนาความเปนอยูของชาวบานใหดีข้ึน 
เปนผูประสานกับหนวยงานตางๆ จากภายนอกและบุคคลภายนอกเพื่อดึงความชวยเหลือมาสูชุมชน 

 2. บทบาทภายใน หมายถึง การชักจูงชาวบานใหมารวมมือกันในการทํางานพัฒนาการสราง
สาธารณประโยชน การรับผิดชอบงานในหมูบานและทํางานรวมกับชาวบาน 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี5 ไดใหความหมายของบทบาทของผูนํายุคใหมวาบทบาทของผูนําเปนการ
แสดงออกโดยอิสระที่มีผลดีตอผูอ่ืนหรือสังคมเชนการตัดสินใจการจูงใจใหคนทํางานการแสดงออกทาง
ความคิดการพูดพฤติกรรมทางอารมณการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมโดยลักษณะที่สําคัญของผูนํามีดังนี้ 

1. เปนผูชี้นําใหคําปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและเปนธรรมในสังคมแหงความรูมี
ความตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถชี้นําหรือใหคําปรึกษาในฐานะเปนผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ
เปนผูนําทางปญญายอมเปนผูรอบรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ชัดเจนเรียกวาระดับมืออาชีพ (Professional) เชน
ครูมืออาชีพผูบริหารมืออาชีพนักธุรกิจมืออาชีพเปนตนโดยคุณลักษณะมืออาชีพประกอบดวยความรูและ
ประสบการณรวมทั้งเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง 
                                                           

4 ชลกาญจน ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หนา 34. 

5 ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ  (The Contingency Approach). 
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:http://www.kroobannok.com/blog/20420 คนเมื่อ 28 มกราคม 2562 
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รวมถึงการพัฒนาทุกอยางที่ตองเอาชีวิตและการ อยูรวมกันเปนตัวตั้ ง ซ่ึงทํางานเชื่อมโยงกันเปน 
“สามเหลี่ยมเขยื้อนการปรับเปลี่ยนและสรางการมี สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน1 
 อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ มุงเนนในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อเปนการเสริมสรางและเพิ่มศักยภาพของชุมชน อันจะเปนรากฐานที่
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา ผูนําในทองถ่ินถือวามี
ความสําคัญเนื่องจากเปนผูที่ทํางานใกลชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด หากไดมีการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชนในดานกระบวนการคิด ความรู ความสามารถ ทักษะทางดานการบริหารจัดการทองถ่ิน ก็จะทําให
บุคคลเหลานั้นสามารถพัฒนาและนําพาชุมชนสูการพัฒนาที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน องคความรูในชุมชน
สามารถนํามาบรูณาการรวมกับการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตการเรียนรูและการพัฒนาที่สําคัญ
จากทุนมนุษย และทุนความรูดานการบริหารจัดการที่ด ีหลัก คุณธรรม การมีสวนรวม และการมีจิตสํานึกที่ดี
ตอทองถ่ิน อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนและเพิ่ม ศักยภาพชุมชนใหเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งจนสามารถ
นําพาทุนทางสังคมไปสรางเศรษฐกิจที่สมดุลสงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 
ความหมายและความสําคัญของผูนําทองถ่ิน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ินในชนบทของไทยเราทั้งในอดีตและปจจุบันบทบาทของผูนํา
ทองถ่ินนับวามีความสําคัญและเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆเปนอยางมากซ่ึงเราจะพบเห็นอยู
เสมอวาหมูบานบางแหงเจริญกาวหนาทั้งในทางวัตถุและจิตใจก็เพราะสวนหนึ่งเปนผลมาจากการมีผูนํา
ชุมชน/ทองถ่ินที่เขมแข็งเสียสละทํางานเพื่อชุมชนของตนอยางแทจริงแตบางหมูบานที่ไมสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองไดดีข้ึนเทาที่ควรจะเปนไปไดนั้นก็ไมใชวาจะขาดผูนําที่ดีเสมอไปเพราะยังมี
ปจจัยอ่ืนๆที่เขามาเก่ียวของอีกหลายประการเชนสภาพปญหาที่ตั้งทางภูมิศาสตรความพรอมในดานตางๆ
ของชาวบานการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐเหลานี้มีสภาพการณที่แตกตางกันในแตละหมูบานแตก็คงจะ
มีผูนําที่ไมพึงปรารถนาอยูขางในสังคมชนบทอันกวางใหญดวยเหตุนี้ผูนําทองถ่ินจึงเปนบุคคลที่ประชาชน
ทั่วไปเคารพนับถือยกยองและพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําซ่ึงที่ผานมามีนักวิชาการไดใหคํา
นิยามความหมายของผูนําทองถ่ินไวดังนี้ 

ประยุทธ สุวรรณโกตา2 ใหความหมายวา ผูนําทองถ่ินหมายถึงบุคคลที่ชวยใหผูอ่ืนหรือชุมชนไดมี
การตกลงกันและพยายามหาทางใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวโดยมุงความสําเร็จของชุมชน
เปนสําคัญ 

ทองคูณ หงสพันธุ3 ไดใหความหมายวาผูนําทองถ่ินหมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพเดนประกอบกับ
มีคุณลักษณะและความสามารถเปนพิเศษซ่ึงคนในทองถ่ินหรือชุมชนนั้นๆใหความเคารพนับถือและเชื่อฟง 
                                                           

1 อเนก เหล าธรรม ทัศน ,ประชาธิปไตยสองระดับความคิดชี้ นํ ากระจายอํานาจสูท องถิ่น , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2552), หนา 1-2. 

2 ประยุทธ สุวรรณโกตา, การบริหารงานแบบมีสวนรวม, (วารสารพัฒนาชุมชน. 32(52) : พฤษภาคม, 
2536), หนา 33. 

3 ทองคูณ หงสพันธุ,ภาษาถิ่นแถบภูพาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2519), หนา 16. 

อาจสรุปไดวาผูนําทองถ่ินคือ 
1. ผูที่พรอมเสมอที่จะปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาของชุมชน/ทองถ่ิน 
2. ผูที่สามารถชักจูงใหเกิดการรวมมือกันทํางานชุมชน/ทองถ่ินได 
3. ผูที่สามารถกอใหเกิดแรงศรัทธาข้ึนในหมูสมาชิกของกลุมและสามารถดึงกลุมเขารวม

ปฏิบัติงานชุมชน/ทองถ่ินได 
4. ผูที่มีความเสียสละเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมในชุมชน/ทองถ่ิน 
5. ผูที่พรอมจะใหคําแนะนําชวยเหลือและยอมรับฟงความคิดของประชาชนใน/ทองถ่ิน 

 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูนํา 

บทบาท (Role) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่ตามสภาพนั้นๆบทบาทมี
ผลกระทบเมื่อตองการมีสื่อสัมพันธกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากจะตองมีอํานาจแลวจะตองมีการ
แสดงบทบาทดวย บทบาทเปนการกําหนดการสื่อสัมพันธกับคนในองคกร เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัว 
หรือเปนสภาพแวดลอมของบุคคล บทบาทจึงเปนสวนหนึ่งของบรรทัดฐานที่สมาชิกจะตองยึดถือรวมกัน 
บุคคลจะตองแสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมที่กําหนดไวแนชัดแลว ผูนํา มีบทบาทแตกตางกับ
ผูตาม  

ชลกาญจน ฮาชันนารี 4 ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําในงานพัฒนาวาสามารถแบงเปนบทบาท
ภายนอกและบทบาทภายใน ดังนี่ 

 1. บทบาทภายนอก หมายถึง บทบาทในการประสานงานกับภายนอกชุมชน การศึกษาแนะ
นาํเอาความรูใหมๆ โครงการใหม ๆ มาเสนอแนะใหชาวบานเพื่อพัฒนาความเปนอยูของชาวบานใหดีข้ึน 
เปนผูประสานกับหนวยงานตางๆ จากภายนอกและบุคคลภายนอกเพื่อดึงความชวยเหลือมาสูชุมชน 

 2. บทบาทภายใน หมายถึง การชักจูงชาวบานใหมารวมมือกันในการทํางานพัฒนาการสราง
สาธารณประโยชน การรับผิดชอบงานในหมูบานและทํางานรวมกับชาวบาน 

ยาเบ็น เรืองจรูญศรี5 ไดใหความหมายของบทบาทของผูนํายุคใหมวาบทบาทของผูนําเปนการ
แสดงออกโดยอิสระที่มีผลดีตอผูอ่ืนหรือสังคมเชนการตัดสินใจการจูงใจใหคนทํางานการแสดงออกทาง
ความคิดการพูดพฤติกรรมทางอารมณการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมโดยลักษณะที่สําคัญของผูนํามีดังนี้ 

1. เปนผูชี้นําใหคําปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและเปนธรรมในสังคมแหงความรูมี
ความตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถชี้นําหรือใหคําปรึกษาในฐานะเปนผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ
เปนผูนําทางปญญายอมเปนผูรอบรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ชัดเจนเรียกวาระดับมืออาชีพ (Professional) เชน
ครูมืออาชีพผูบริหารมืออาชีพนักธุรกิจมืออาชีพเปนตนโดยคุณลักษณะมืออาชีพประกอบดวยความรูและ
ประสบการณรวมทั้งเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง 
                                                           

4 ชลกาญจน ฮาชันนารี, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หนา 34. 

5 ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ  (The Contingency Approach). 
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:http://www.kroobannok.com/blog/20420 คนเมื่อ 28 มกราคม 2562 
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2. เปนผูจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามตัวแบบหรือตัวอยางที่ดีไดผูนําจึงตองปฏิบัติ
ตนเปนตัวแบบที่ดีทําใหผูอ่ืนเชื่อถือศรัทธายอมรับในบุคลิกภาพความคิดเห็นและยอมรับในพฤติกรรม
ดังกลาวเชนครูอาจารยพระสงฆโตะครูโตะอิหมามนายกรัฐมนตรีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนตน
โดยการจูงใจไมใชเพียงแตการพูดเพื่อใหผูอ่ืนเชื่อและปฏิบัติตามเทานั้นแตผูนํายังตองแสดงพฤติกรรมที่ทําให
เปนตัวอยางที่นาเคารพศรัทธาทําใหผูอ่ืนรับรูและปฏิบัติตามดวยความเชื่อความชอบและความชื่นชม 

3. เปนผูพัฒนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงคขององคการหรือสังคมผูนํา
จําเปนตองมีวิสัยทัศนมองไกลในอนาคตและทําประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตนไมเห็นแกตัวและพวก
พองตนเองมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและเปนผูพัฒนาใหสังคมอยูอยางมีความสุขสรางความสามัคคี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนและมีความคิดเชิงบวกมองโลกในทางดีทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

 
แนวความคิดการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเปนการนําวิธีการพัฒนามาใชในชุมชนวิธีการหนึ่งเชนเดียวกับการพัฒนา
การศึกษาการพัฒนาการเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนซ่ึงมีปรัชญา
แนวความคิดหลักการวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองการพัฒนาชุมชนจึงแตกตาง
ออกไปจากการพัฒนาที่กลาวมาแลวขางตนดังนั้นการพัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชนจึงไมใชการพัฒนาชุมชน
ทั้งหมดเนื่องจากเนื้อหาสาระของการพัฒนาชุมชนมีขอบขายกวางขวางจึงไดจัดแบงออกเปน 3 สวนคือ
ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนไดแกความเปนมาปรัชญาแนวความคิดความหมายลักษณะ
องคประกอบเปาหมายและการพัฒนาดานอ่ืนๆที่มีอยูในชุมชน 

จากปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาการพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดที่
สําคัญดังตอไปนี้ 

1) คนเปนทรัพยากรที่สําคัญมากที่สุดของชุมชนปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อม่ันในพลัง
ความสามารถของคนการดํารงอยูหรือการลมสลายของชุมชนการพัฒนาหรือเสื่อมถอยของชุมชนข้ึนอยูกับ
คนในชุมชนเปนสําคัญการพัฒนาชุมชนจึงตองใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาคือการพัฒนาคนใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนจนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
พรอมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง 

2) การมีสวนรวมของประชาชนการพัฒนาชุมชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขา
มารวมคิดรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในทุกๆข้ันตอนทั้งรวมคิดรวมวางแผนรวมปฏิบัติงานรวมประเมินผล
และรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนซ่ึงอาจจะกลาวไดวาการพัฒนาชุมชนเปนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนแนวความคิดที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

3) การชวยเหลือตัวเองของชุมชนจากความเชื่อในปรัชญาเร่ืองศักยภาพและพลังความสามารถ
ของชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนใหสามารถที่จะ

พัฒนาชุมชนไดดวยตัวเองการขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนตองเปนสิ่งที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเทานั้นเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดทั้งทางดานเศรษฐกิจศิลธรรมและสุขภาพ6  

4) การใชทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาชุมชนใดผลประโยชนยอมเกิดข้ึนแกชุมชนนั้นดังนั้น
นอกจากการพัฒนาดวยการชวยตัวเองของคนในชุมชนแลวตองใชทรัพยากรตางๆเชนคนเงินวัสดุอุปกรณ
และทรัพยากรอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่มีอยูในชุมชนไมหวังพึ่งพาจากภายนอกชุมชนเพราะชมุชนอ่ืนๆ
ก็มีความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเชนเดียวกันในเร่ืองของการใชทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาชุมชนนี้สวนหนึ่งรัฐบาลจะใหการสนับสนุนแตมักจะเปนโครงการขนาดใหญตองใชทรัพยากร
มากเปนแผนและโครงการที่รัฐดําเนินการผานหนวยงานราชการไมใชเปนแผนและโครงการพัฒนาของ
ประชาชนในชุมชน 

5) การริเร่ิมของประชาชนในชุมชนปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพของคนการ
พัฒนาชุมชนตองเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชนโดยประชาชนเปนผูริเร่ิมในการจัดทํา
โครงการไมใชถูกกําหนดโดยบุคคลหรือหนวยงานนอกชุมชนดําเนินงานพัฒนาในข้ันตอนตางๆตองให
ประชาชนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบหนวยงานอ่ืนๆควรเปนหนวยที่สนับสนุนสงเสริมเทานั้นแนวความคิด
ดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนไดโดยวิธีใหการศึกษาแกชุมชนจนมีความรูความสามารถในระดับที่เรียกวาคิดเปนทําเปน
จนมีความสามารถที่จะคนหาปญหาวิธีการแกปญหาและดําเนินการแกไขปญหาไดดวยตัวเอง 

6) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลการพัฒนาชุมชนมุงเนนใหดําเนินการโดยคนและ
ทรัพยากรในชุมชนเปนสําคัญเพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัดทั้งบุคลากร 

งบประมาณหรือทรัพยากรระบบการบริหารและดําเนินงานพัฒนาสวนประชาชนในชุมชนเองก็มี
ขีดจํากัดในเร่ืองความไมพรองของคนและทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาไมเพียงพอดังนั้นการจะดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในชุมชนใดจึงตองคํานึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลกลาวคือชุมชนที่มีความพรอม
มากก็พึ่งขีดความสามารถของตนเองมากและรัฐนี้จะตองเปนสัดสวนและสอดคลองซ่ึงกันและกัน 

7) การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชนการพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองเกิดจาก
การรวมมือกันระหวางรัฐบาลและประชาชนไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบเพียงฝายเดียวเพราะทั้ง
รัฐบาลและประชาชนในชุมชนตางก็มีขีดความสามารถที่จํากัดไมสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพไดการรวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนนี้ตองตั้งอยูบนปรัชญาและแนวความคิดของการ
พัฒนาชุมชนคือการชวยเหลือตัวเองการใชทรัพยากรในชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนและการสนับสนุน
สงเสริมของรัฐบาลอยางเหมาะสมนอกจากการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนในชุมชนแลวยังสามารถขอ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนภายนอกที่พรอมจะใหการสนับสนุนไดอีกทางหนึ่ง 

8) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จการพัฒนาชุมชนตองดําเนินการไปพรอมๆกันหลายๆดานจะมุงเพียง
ดานใดดานหนึ่งไมไดเพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆตอง
สอดคลองและเปนแนวทางเดียวกันเพื่อการประหยัดแรงงานงบประมาณและเวลาที่ใชการดําเนินงานพัฒนา
                                                           

6 ประเวศ วะสี, ประชาคมตําบล, พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541), หนา 10. 

 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 187

2. เปนผูจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามตัวแบบหรือตัวอยางที่ดีไดผูนําจึงตองปฏิบัติ
ตนเปนตัวแบบที่ดีทําใหผูอ่ืนเชื่อถือศรัทธายอมรับในบุคลิกภาพความคิดเห็นและยอมรับในพฤติกรรม
ดังกลาวเชนครูอาจารยพระสงฆโตะครูโตะอิหมามนายกรัฐมนตรีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนตน
โดยการจูงใจไมใชเพียงแตการพูดเพื่อใหผูอ่ืนเชื่อและปฏิบัติตามเทานั้นแตผูนํายังตองแสดงพฤติกรรมที่ทําให
เปนตัวอยางที่นาเคารพศรัทธาทําใหผูอ่ืนรับรูและปฏิบัติตามดวยความเชื่อความชอบและความชื่นชม 

3. เปนผูพัฒนาใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พึงประสงคขององคการหรือสังคมผูนํา
จําเปนตองมีวิสัยทัศนมองไกลในอนาคตและทําประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตนไมเห็นแกตัวและพวก
พองตนเองมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและเปนผูพัฒนาใหสังคมอยูอยางมีความสุขสรางความสามัคคี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนและมีความคิดเชิงบวกมองโลกในทางดีทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

 
แนวความคิดการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเปนการนําวิธีการพัฒนามาใชในชุมชนวิธีการหนึ่งเชนเดียวกับการพัฒนา
การศึกษาการพัฒนาการเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนซ่ึงมีปรัชญา
แนวความคิดหลักการวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองการพัฒนาชุมชนจึงแตกตาง
ออกไปจากการพัฒนาที่กลาวมาแลวขางตนดังนั้นการพัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชนจึงไมใชการพัฒนาชุมชน
ทั้งหมดเนื่องจากเนื้อหาสาระของการพัฒนาชุมชนมีขอบขายกวางขวางจึงไดจัดแบงออกเปน 3 สวนคือ
ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนไดแกความเปนมาปรัชญาแนวความคิดความหมายลักษณะ
องคประกอบเปาหมายและการพัฒนาดานอ่ืนๆที่มีอยูในชุมชน 

จากปรัชญาของการพัฒนาชุมชนที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาการพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดที่
สําคัญดังตอไปนี้ 

1) คนเปนทรัพยากรที่สําคัญมากที่สุดของชุมชนปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อม่ันในพลัง
ความสามารถของคนการดํารงอยูหรือการลมสลายของชุมชนการพัฒนาหรือเสื่อมถอยของชุมชนข้ึนอยูกับ
คนในชุมชนเปนสําคัญการพัฒนาชุมชนจึงตองใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาคือการพัฒนาคนใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนจนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
พรอมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง 

2) การมีสวนรวมของประชาชนการพัฒนาชุมชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขา
มารวมคิดรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในทุกๆข้ันตอนทั้งรวมคิดรวมวางแผนรวมปฏิบัติงานรวมประเมินผล
และรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนซ่ึงอาจจะกลาวไดวาการพัฒนาชุมชนเปนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชนการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนแนวความคิดที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

3) การชวยเหลือตัวเองของชุมชนจากความเชื่อในปรัชญาเร่ืองศักยภาพและพลังความสามารถ
ของชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนใหสามารถที่จะ

พัฒนาชุมชนไดดวยตัวเองการขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนตองเปนสิ่งที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนเทานั้นเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดทั้งทางดานเศรษฐกิจศิลธรรมและสุขภาพ6  

4) การใชทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาชุมชนใดผลประโยชนยอมเกิดข้ึนแกชุมชนนั้นดังนั้น
นอกจากการพัฒนาดวยการชวยตัวเองของคนในชุมชนแลวตองใชทรัพยากรตางๆเชนคนเงินวัสดุอุปกรณ
และทรัพยากรอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่มีอยูในชุมชนไมหวังพึ่งพาจากภายนอกชุมชนเพราะชมุชนอ่ืนๆ
ก็มีความจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเชนเดียวกันในเร่ืองของการใชทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาชุมชนนี้สวนหนึ่งรัฐบาลจะใหการสนับสนุนแตมักจะเปนโครงการขนาดใหญตองใชทรัพยากร
มากเปนแผนและโครงการที่รัฐดําเนินการผานหนวยงานราชการไมใชเปนแผนและโครงการพัฒนาของ
ประชาชนในชุมชน 

5) การริเร่ิมของประชาชนในชุมชนปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพของคนการ
พัฒนาชุมชนตองเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชนในชุมชนโดยประชาชนเปนผูริเร่ิมในการจัดทํา
โครงการไมใชถูกกําหนดโดยบุคคลหรือหนวยงานนอกชุมชนดําเนินงานพัฒนาในข้ันตอนตางๆตองให
ประชาชนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบหนวยงานอ่ืนๆควรเปนหนวยที่สนับสนุนสงเสริมเทานั้นแนวความคิด
ดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนไดโดยวิธีใหการศึกษาแกชุมชนจนมีความรูความสามารถในระดับที่เรียกวาคิดเปนทําเปน
จนมีความสามารถที่จะคนหาปญหาวิธีการแกปญหาและดําเนินการแกไขปญหาไดดวยตัวเอง 

6) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลการพัฒนาชุมชนมุงเนนใหดําเนินการโดยคนและ
ทรัพยากรในชุมชนเปนสําคัญเพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัดทั้งบุคลากร 

งบประมาณหรือทรัพยากรระบบการบริหารและดําเนินงานพัฒนาสวนประชาชนในชุมชนเองก็มี
ขีดจํากัดในเร่ืองความไมพรองของคนและทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาไมเพียงพอดังนั้นการจะดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในชุมชนใดจึงตองคํานึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาลกลาวคือชุมชนที่มีความพรอม
มากก็พึ่งขีดความสามารถของตนเองมากและรัฐนี้จะตองเปนสัดสวนและสอดคลองซ่ึงกันและกัน 

7) การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชนการพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองเกิดจาก
การรวมมือกันระหวางรัฐบาลและประชาชนไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบเพียงฝายเดียวเพราะทั้ง
รัฐบาลและประชาชนในชุมชนตางก็มีขีดความสามารถที่จํากัดไมสามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพไดการรวมมือระหวางรัฐบาลและประชาชนนี้ตองตั้งอยูบนปรัชญาและแนวความคิดของการ
พัฒนาชุมชนคือการชวยเหลือตัวเองการใชทรัพยากรในชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนและการสนับสนุน
สงเสริมของรัฐบาลอยางเหมาะสมนอกจากการรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนในชุมชนแลวยังสามารถขอ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนและชุมชนภายนอกที่พรอมจะใหการสนับสนุนไดอีกทางหนึ่ง 

8) การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จการพัฒนาชุมชนตองดําเนินการไปพรอมๆกันหลายๆดานจะมุงเพียง
ดานใดดานหนึ่งไมไดเพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆตอง
สอดคลองและเปนแนวทางเดียวกันเพื่อการประหยัดแรงงานงบประมาณและเวลาที่ใชการดําเนินงานพัฒนา
                                                           

6 ประเวศ วะสี, ประชาคมตําบล, พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541), หนา 10. 
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ชุมชนจึงตองเก่ียวของกับบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆเปนจํานวนมากตองใชการประสานงานที่ดีจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 

9) ความสมดุลในการพัฒนาการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการหลายดานไมใชมีเพียง
กิจกรรมเดียวตองดําเนินการไปพรอมกันทุกดานไมมุงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะเพราะทุกกิจกรรมมีความ
เก่ียวของกันอยางใกลชิดจึงตองคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาดวยเชนความสมดุลระหวางการพัฒนาคน
กับสิ่งแวดลอมความสมดุลระหวางสิ่งที่เปนรูปธรรมกับนามธรรมความสมดุลระหวางการพัฒนารางกายจิตใจ
ของคนความสมดุลระหวางเพศและวัยเปนตน 

10) การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชนมีลกัษณะเปนการใหการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัย
อยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต 

พัฒนาชุมชนจึงมีลกัษณะทีเ่ปนกระบวนการเปนวิธีการเปนโครงการและเปนขบวนการทางสังคม7 
ดังนี้ 

(1) การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการคือมีความตอเนื่องของปฏิกิริยาโตตอบตอกันของคนใน
ชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงตองมีการดําเนินงานเปนข้ันตอนตอเนื่องกันจะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไมได 

(2) การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการซ่ึงนําไปสูเปาหมายที่วางไวจึงตองกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการ
ดําเนินงานใหชัดเจนมีความสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลความตองการของประชาชนในชุมชนและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน 

(3) การพัฒนาชุมชนเปนโครงการประกอบดวยเนื้อหาและแผนงานยอยที่เนนความคิดริเร่ิมของ
ชุมชนการสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาของคนในชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและการประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเปนตน 

(4) การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการทางสังคมซ่ึงเก่ียวของกับการแพรระบาดทางอารมณอัน
กอใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงตองใชแรงจูงใจกระตุนใหประชาชน
มีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาไมเฉ่ือยชาหรือทอถอย 

จะเปนไดวาแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยเปนผูริเร่ิมรวมคิดรวมทําและรวมกันรับผลที่เกิดข้ึนแนวความคิดดังกลาว
นี้เปนแนวทางของการกําหนดความหมายของ "การพัฒนาชุมชน" 

 
แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

การพัฒนาควรจะมีลักษณะที่สาํคัญ 3 ประการคือ 
 3.1) เปนโครงการขนาดเล็กที่ตัง้อยูบนพืน้ฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.2) มีความสอดคลองกับระบบนิเวศนทองถ่ิน 
 3.3) ประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนา 
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 การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีลักษณะเปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ (Intergrat) คือทําใหเกิดเปนองค
รวม (Holistic) คือองคประกอบทั้งหลายที่เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยาง
หนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balanced)8 ลักษณะที่เปนบูรณาการหรือทําใหเกิดองครวมเชนการเอาภารกิจในการ
คุมครองแหลงทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเขากับภารกิจในการแกไขบรรเทาปญหาความยากจนถาสอง
อยางนี้บูรณาการกันไดเปนลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความวาภารกิจหนึ่งไดแกการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและภารกิจอีกอยางหนึ่งคือการกําจัดความยากจนทําใหการพัฒนาโดยใหทั้งสองอยางนี้
ไปไดดวยกันทั้งคูเรียกวาบูรณาการเกิดเปนองครวมทําใหธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจถูกบูรณาการเขา
ดวยกันจะทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวาเปนภาวะที่ยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอมการ
คุมครองสภาพแวดลอมควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรุปก็คือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับ
กฎเกณฑของธรรมชาตินั่นเองการแกปญหาดวยวิธีบูรณาการก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหโลกมนุษยกับ
โลกธรรมชาติประสานประโยชนกันไดโดยที่โลกมนุษยอยูในโลกธรรมชาติอยางกลมกลืนและเก้ือกูลกันซ่ึง
ตองการความสามารถยิ่งกวาการเอาชนะธรรมชาติอยางมากมายซ่ึงจะสําเร็จไดก็อยูที่มนุษยเปนปจจัยการ
กระทําดังนั้นในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงแยกไดเปน 2 สวนคือการพัฒนาคนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาคนโดยพัฒนาตัวคนที่เปนปจจัยการกระทําใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาดวยการ
พัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบคือครบทั้งพฤติกรรมจิตใจและปญญา 

การพัฒนาที่ย่ังยืนโดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเปนตัวกลางหรือเปนแกนกลางดวยการเปนปจจัย
ตัวกระทําที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธองครวมใหญใหเปนระบบแหงการดํารงอยู
ดวยดีอยางตอเนื่องเร่ือยไป9 

สรุปไดวาการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 คือมนุษย
สังคมธรรมชาติและเทคโนโลยีดําเนินไปดวยดีโดยที่ทุกสวนเปนปจจัยสงผลในทางเก้ือกูลกันทําใหดํารงอยู
ดวยดีดวยกันและในระบบนี้มนุษยในฐานะเปนปจจัยตัวกระทํามีความสําคัญที่สุดที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
แนวคิดศ ักยภาพผูนําท องถ่ินกับการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ10  ไดกลาวถึงผลการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบดานศักยภาพผูนําของ 
เดวิด ซี. แม็คเคลลแลนด (David C. MCClelland) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับผูนําซ่ึงคนพบวา องคประกอบของ
ศักยภาพผูนําที่สําคัญมี 5 ประการ ดังนี้ 

1. ทักษะ (skill)หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดและฝกเปนประจําจนเกิดความชํานาญ 
                                                           

8 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หนา 
64. 

9 เรื่องเดียวกัน, หนา 237. 
10 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based Learning, 

พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2548), หนา 14-15 . 
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ชุมชนจึงตองเก่ียวของกับบุคคลหนวยงานและองคกรตางๆเปนจํานวนมากตองใชการประสานงานที่ดีจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 

9) ความสมดุลในการพัฒนาการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการหลายดานไมใชมีเพียง
กิจกรรมเดียวตองดําเนินการไปพรอมกันทุกดานไมมุงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะเพราะทุกกิจกรรมมีความ
เก่ียวของกันอยางใกลชิดจึงตองคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาดวยเชนความสมดุลระหวางการพัฒนาคน
กับสิ่งแวดลอมความสมดุลระหวางสิ่งที่เปนรูปธรรมกับนามธรรมความสมดุลระหวางการพัฒนารางกายจิตใจ
ของคนความสมดุลระหวางเพศและวัยเปนตน 

10) การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชนมีลกัษณะเปนการใหการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัย
อยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต 

พัฒนาชุมชนจึงมีลกัษณะทีเ่ปนกระบวนการเปนวิธีการเปนโครงการและเปนขบวนการทางสังคม7 
ดังนี้ 

(1) การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการคือมีความตอเนื่องของปฏิกิริยาโตตอบตอกันของคนใน
ชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงตองมีการดําเนินงานเปนข้ันตอนตอเนื่องกันจะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไมได 

(2) การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการซ่ึงนําไปสูเปาหมายที่วางไวจึงตองกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการ
ดําเนินงานใหชัดเจนมีความสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลความตองการของประชาชนในชุมชนและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน 

(3) การพัฒนาชุมชนเปนโครงการประกอบดวยเนื้อหาและแผนงานยอยที่เนนความคิดริเร่ิมของ
ชุมชนการสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาของคนในชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและการประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเปนตน 

(4) การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการทางสังคมซ่ึงเก่ียวของกับการแพรระบาดทางอารมณอัน
กอใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงตองใชแรงจูงใจกระตุนใหประชาชน
มีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาไมเฉ่ือยชาหรือทอถอย 

จะเปนไดวาแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยเปนผูริเร่ิมรวมคิดรวมทําและรวมกันรับผลที่เกิดข้ึนแนวความคิดดังกลาว
นี้เปนแนวทางของการกําหนดความหมายของ "การพัฒนาชุมชน" 

 
แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

การพัฒนาควรจะมีลักษณะที่สาํคัญ 3 ประการคือ 
 3.1) เปนโครงการขนาดเล็กที่ตัง้อยูบนพืน้ฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.2) มีความสอดคลองกับระบบนิเวศนทองถ่ิน 
 3.3) ประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนา 
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 การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีลักษณะเปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ (Intergrat) คือทําใหเกิดเปนองค
รวม (Holistic) คือองคประกอบทั้งหลายที่เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยาง
หนึ่งคือมีดุลยภาพ (Balanced)8 ลักษณะที่เปนบูรณาการหรือทําใหเกิดองครวมเชนการเอาภารกิจในการ
คุมครองแหลงทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเขากับภารกิจในการแกไขบรรเทาปญหาความยากจนถาสอง
อยางนี้บูรณาการกันไดเปนลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความวาภารกิจหนึ่งไดแกการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและภารกิจอีกอยางหนึ่งคือการกําจัดความยากจนทําใหการพัฒนาโดยใหทั้งสองอยางนี้
ไปไดดวยกันทั้งคูเรียกวาบูรณาการเกิดเปนองครวมทําใหธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจถูกบูรณาการเขา
ดวยกันจะทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวาเปนภาวะที่ยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอมการ
คุมครองสภาพแวดลอมควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจสรุปก็คือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับ
กฎเกณฑของธรรมชาตินั่นเองการแกปญหาดวยวิธีบูรณาการก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหโลกมนุษยกับ
โลกธรรมชาติประสานประโยชนกันไดโดยที่โลกมนุษยอยูในโลกธรรมชาติอยางกลมกลืนและเก้ือกูลกันซ่ึง
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แนวคิดศ ักยภาพผูนําท องถ่ินกับการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ10  ไดกลาวถึงผลการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบดานศักยภาพผูนําของ 
เดวิด ซี. แม็คเคลลแลนด (David C. MCClelland) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับผูนําซ่ึงคนพบวา องคประกอบของ
ศักยภาพผูนําที่สําคัญมี 5 ประการ ดังนี้ 

1. ทักษะ (skill)หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดและฝกเปนประจําจนเกิดความชํานาญ 
                                                           

8 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หนา 
64. 

9 เรื่องเดียวกัน, หนา 237. 
10 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based Learning, 

พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2548), หนา 14-15 . 
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2. ความรู (knowiedge)หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล 
๓. ความคิดความเชื ่อสวนบุคคล (self-concept)หมายถึงเจตคติ คานิยมและความ

คิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปนเชนนั้น 
๔. บุคลิกลักษณะสวนตน (trait)หมายถึง สิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้นๆ 
๕. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (motive)หมายถึง สิ่งที่ทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่

มุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของคน 
 
บทสรุป 
 ศ ักยภาพผูนําท องถ่ินกับการพัฒนาชุมชนอยางยั ่งยืน ตองเร่ิมจากการพัฒนาตัวผูนําเอง ซ่ึงมี
องคประกอบ คือ จะตองเร่ิมจากกระบวนการหร ือวิธ ีการพ ัฒนา ใน 3 ด าน ค ือ  T  (training) การ
ฝ ึกอบรม, E  (education) การศ ึกษา และ D  (development) การพัฒนา จะก อใหเก ิดศ ักยภาพของ
ผูนําทองถ่ินใน 3 ด าน ค ือ ทางด านความรู ด านท ักษะ และด านพฤต ิน ิส ัย ที่พ ึงประสงค ดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝ ึกอบรม 

(training) 
การศ ึกษา

(education) 
การพัฒนา

(development) 

ศ ักยภาพผูนําทองถ่ินทาง 
ดานความรู (knowledge) 

1.สร างเวทีการแลกเปล ียน
ความรู 
2.การเร ียนรู และฝ ึกอบรม  
 3.การให ท ุนสน ับสน ุน
การศ ึกษาเพ ื่อพ ัฒนาความร ู
ท่ีต องการ 
4.การนำบ ุคลากรท่ีม ีความร ู
และประสบการณ ท่ีแตกต าง
ก ันเข ามาประช ุม 

ศ ักยภาพบ ุคลากรผูนํา
ทองถิ่นทางด านพฤต ิ
นิส ัยท่ีพ ึงประสงค ( 

attributes) 
1. มีความใฝรู ซื่อสัตย 
2. ม ีจ ิตสาธารณะ 
3. หมั่นศึกษาหาความรูเพ่ือ
มาพัฒนาชุมชน 
4. การศึกษาชวยขัดเกลา
จิตใจ  

ศ ักยภาพผูนําทองถ่ินทางดาน
ทักษะ (skill) 

1.ม ีท ักษะทางด านมน ุษยส ัมพ ันธ   
2.ม ีท ักษะทางด านการบร ิการ 
3 . พ ัฒ น า ด า น ทั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ  
ข อ ง ง า น ใ น แ ต ล ะ งาน 
4. มีความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาชุมชน 
 

ศักยภาพผูนําทองถ่ินกับการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
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กระบวนการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ 
การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง  

ในตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย    
The Local Act Process of Local Administrative Organization on 

Community Forest Conservation, Utilization and Benefit Sharing in Ing 
Basin in Sanmaka Sub-district, Padad District, Chiang Rai Province 

 
สหัทยา วิเศษ 

พระครูโสภณปริยัติสุธี 
พระครูธรรมธรบุญเท่ียง พุทธสาวโก  

พิศมัย วงศจําปา  
นิกรณ โปธาฤทธิ์   
วิทยาเขตพะเยา 

 
บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากฎหมายที่รองรับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
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Abstract 
 The objectives of this research were study the law that supports the local 
administrative organization power in natural resource management and to study the local 
administrative organization and community’s act development. This study also aimed to 
analyze the factors of local administrative organization and community’s act development 
towards community forest of Ing basin in the Sanmaka sub-district , Padad district, Chiang 
Rai province conservation, utilization and beneficial sharing. This research was considered 
to be research and development (R&D) by the participation of people in Sanmaka 
community with the help of government and private organizations as well as educational 
organizations. The results revealed as follows. 
 1. The law that supported local administrative organization power in natural 
resource management consisted of Thai constitution B.E. 2550 in section 6, section 43, 
section 66 , section 78(3) , and section 290, The provincial act B.E. 2496 in section 50, 
section 56, and also section 60, Sub-district Administrative Organization Council and Sub-
district Administrative Organization (SAO) act B.E. 2537 in section 67, and plans and 
processes determination of power decentralization to local administrative organization act 
B.E. 2542 in sectiob 16(24). 
 2. There are 8 steps of Sanmaka Subdistrict-Municipal Office act development. 1)  
Revising and managing data system of district 2) Managing operational systems and 
knowledge 3) Preparing local act 4) Local act public hearing and supporting 5) Bringing into 
Sub-district Administrative Organization Council processes and asking sheriff and provincial 
governor for the approval 6) Developing the local act according to sheriff’s suggestions 7) 
Promulgating local act and 8) Local act development lesson learned visualizing. 
 3. Local act development factors consisted of natural resources in the district, the  
operation revise in district natural resource management, cooperative local act 
development processes, conference, knowledge exchange, government and private 
organization supports and the usage of research processes in order to support local act 
development. 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ลุมน้ําอิงเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําโขง มีแมน้ําอิงเปนแมน้ําสายหลัก ที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขา
ผีปนน้ําหรือดอยหลวงในจังหวัดพะเยา ไหลผานพื้นที่อําเภอแมใจ อําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต อําเภอภู
กามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําในจังหวัดพะเยา แลวไหลเขาสูอําเภอปาแดด อําเภอเทิง อําเภอพญา
เม็งราย อําเภอขุนตาล ไปบรรจบกับแมน้ําโขงที่บานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง
ประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยาและ
จังหวัดเชียงราย จากระบบนิเวศที่หลากหลายไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับวิถีความเปนอยูของชุมชน กอเกิดประเพณีวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรที่หลากหลาย ปจจุบันความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปในลุมน้ําอิงลดจํานวนลงจากเดิมเปนจํานวนมาก ซ่ึงเกิดจาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน การใชทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน และที่สําคัญชุมชนขาดจิตสํานึกตอการใชทรัพยากร 
เชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การพังทลายของตลิ่ง การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง การใช
เคร่ืองมือทําประมงที่ผิดประเภทพันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ เปนตน 
รวมทั้งนโยบายระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน และโครงการพัฒนาในลุมน้ําอิงที่ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางแทจริง การพัฒนาดังกลาวไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติในลุม
น้ําอิง 1  

เม่ือเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา ปา หลายชุมชนเร่ิมเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนฐานทรัพยากรทางอาหารใหคนในชุมชน ไดมีความม่ันคงทางอาหารทั้งจากปา
และแมน้ํา  จากการหนุนเสริมของหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  รวมไปถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีการกอเกิดเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและหนองน้ําตางๆ รวมถึงการจัดการปาชุมชน ปาชุม
น้ําริมแมน้ําอิง ไดมีการกําหนดขอบังคับ กฎระเบียบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกันของชุมชนและหมูบาน
ใกลเคียงในการดูแลรักษาพื้นที่รูปธรรม แนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษปาและพันธุปลาไดขยายไป
หลายหมูบานในลุมน้ําอิง  

อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่รวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง ผานการกําหนด
กฎหมาย นโยบายในการควบคุมจัดการทรัพยากร ทําใหชุมชนทองถ่ินที่อาศัยอยูในเขตปาเปนผูผิดกฎหมาย 
ไมมีความม่ันคง ขาดสิทธิ ขาดโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา ปจจัยดังกลาวทําใหเกิดความขัดแยงในการแยง
ชิงทรัพยากร เปนผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา เพราะกระบวนการเรียกรองทาง
นโยบายที่ผานมาที่ไมสามารถ แกปญหาทางนโยบายและความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ แมวาการตอสูเพื่อ 
เรียกรองความเปนธรรมในทางนโยบายที่กลาวมาในขางตนจะมีผลตอกระแสทางสังคมที่เห็นความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและสิทธิชุมชนดานการจัดการ ทรัพยากรฯ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีมติครม. ที่ใหชะลอการจับกุมชาวบานในพื้นที่ แตความหวั่นไหวและความรูสึกไม
ม่ันคง ปลอดภัยของชุมชนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  

                                                           
1 สหัทยา วิเศษ, ลุมน้ําอิง, (พะเยา :โรงพิมพเจรญิอักษร, 2544), หนา 5.  

การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 
66,67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ 
วัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ินที่มีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม จึงมีความชอบธรรม ในการพัฒนาขอบัญญัติ
ทองถ่ินใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับสวนราชการองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ ในระดับทองถ่ิน 2  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการมี
สวนรวมจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน สิทธิชุมชนตามที่กลาวนี้มีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมตองรอใหมีการบัญญัติ
กฎหมายรองรับ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีใจความ
ตอนหนึ่งวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณใหสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดยไมตองรอใหมีการ
บัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน”  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานในระดับทองถ่ินซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลและมีอํานาจ
หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 ใหความสําคัญแกการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหแกอปท. ในมาตรา 290 บัญญัติใหอปท.โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่จัดการ 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นอปท. ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ซ่ึงมีความใกลชิด และสามารถเขาใจสภาพปญหาของพื้นที่ไดมากกวาหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ยอมมีบทบาท
สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิทธิชุมชน ซ่ึงแนวทางการใชขอบัญญัติทองถ่ินจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่เครือขายองคกรชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
สถาบันการศึกษาตางๆ เห็นวาจะเปนแนวทางในการกระจายอํานาจและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมแนวใหม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพื่ อศึกษากฎหมายที่ รองรับ อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพื่อพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการอนุรักษ การใช
ประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัด
เชียงราย    

                                                           
2 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, มปป. (เอกสารอัดสําเนา).  
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ลุมน้ําอิงเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําโขง มีแมน้ําอิงเปนแมน้ําสายหลัก ที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขา
ผีปนน้ําหรือดอยหลวงในจังหวัดพะเยา ไหลผานพื้นที่อําเภอแมใจ อําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต อําเภอภู
กามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําในจังหวัดพะเยา แลวไหลเขาสูอําเภอปาแดด อําเภอเทิง อําเภอพญา
เม็งราย อําเภอขุนตาล ไปบรรจบกับแมน้ําโขงที่บานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง
ประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยาและ
จังหวัดเชียงราย จากระบบนิเวศที่หลากหลายไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับวิถีความเปนอยูของชุมชน กอเกิดประเพณีวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรที่หลากหลาย ปจจุบันความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปในลุมน้ําอิงลดจํานวนลงจากเดิมเปนจํานวนมาก ซ่ึงเกิดจาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน การใชทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน และที่สําคัญชุมชนขาดจิตสํานึกตอการใชทรัพยากร 
เชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การพังทลายของตลิ่ง การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง การใช
เคร่ืองมือทําประมงที่ผิดประเภทพันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ เปนตน 
รวมทั้งนโยบายระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน และโครงการพัฒนาในลุมน้ําอิงที่ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางแทจริง การพัฒนาดังกลาวไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติในลุม
น้ําอิง 1  

เม่ือเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา ปา หลายชุมชนเร่ิมเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนฐานทรัพยากรทางอาหารใหคนในชุมชน ไดมีความม่ันคงทางอาหารทั้งจากปา
และแมน้ํา  จากการหนุนเสริมของหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  รวมไปถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีการกอเกิดเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและหนองน้ําตางๆ รวมถึงการจัดการปาชุมชน ปาชุม
น้ําริมแมน้ําอิง ไดมีการกําหนดขอบังคับ กฎระเบียบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกันของชุมชนและหมูบาน
ใกลเคียงในการดูแลรักษาพื้นที่รูปธรรม แนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษปาและพันธุปลาไดขยายไป
หลายหมูบานในลุมน้ําอิง  

อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่รวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง ผานการกําหนด
กฎหมาย นโยบายในการควบคุมจัดการทรัพยากร ทําใหชุมชนทองถ่ินที่อาศัยอยูในเขตปาเปนผูผิดกฎหมาย 
ไมมีความม่ันคง ขาดสิทธิ ขาดโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา ปจจัยดังกลาวทําใหเกิดความขัดแยงในการแยง
ชิงทรัพยากร เปนผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา เพราะกระบวนการเรียกรองทาง
นโยบายที่ผานมาที่ไมสามารถ แกปญหาทางนโยบายและความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ แมวาการตอสูเพื่อ 
เรียกรองความเปนธรรมในทางนโยบายที่กลาวมาในขางตนจะมีผลตอกระแสทางสังคมที่เห็นความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและสิทธิชุมชนดานการจัดการ ทรัพยากรฯ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีมติครม. ที่ใหชะลอการจับกุมชาวบานในพื้นที่ แตความหวั่นไหวและความรูสึกไม
ม่ันคง ปลอดภัยของชุมชนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  

                                                           
1 สหัทยา วิเศษ, ลุมน้ําอิง, (พะเยา :โรงพิมพเจรญิอักษร, 2544), หนา 5.  

การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 
66,67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ 
วัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ินที่มีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม จึงมีความชอบธรรม ในการพัฒนาขอบัญญัติ
ทองถ่ินใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับสวนราชการองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ ในระดับทองถ่ิน 2  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการมี
สวนรวมจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน สิทธิชุมชนตามที่กลาวนี้มีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมตองรอใหมีการบัญญัติ
กฎหมายรองรับ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีใจความ
ตอนหนึ่งวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณใหสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดยไมตองรอใหมีการ
บัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน”  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานในระดับทองถ่ินซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลและมีอํานาจ
หนาที่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 ใหความสําคัญแกการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหแกอปท. ในมาตรา 290 บัญญัติใหอปท.โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่จัดการ 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นอปท. ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ซ่ึงมีความใกลชิด และสามารถเขาใจสภาพปญหาของพื้นที่ไดมากกวาหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ยอมมีบทบาท
สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิทธิชุมชน ซ่ึงแนวทางการใชขอบัญญัติทองถ่ินจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่เครือขายองคกรชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
สถาบันการศึกษาตางๆ เห็นวาจะเปนแนวทางในการกระจายอํานาจและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมแนวใหม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพื่ อศึกษากฎหมายที่ รองรับ อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพื่อพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการอนุรักษ การใช
ประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัด
เชียงราย    

                                                           
2 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, มปป. (เอกสารอัดสําเนา).  
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3. เพื่อวิเคราะหปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการ
อนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา อําเภอปา
แดด จังหวัดเชียงราย    
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวนรวมของฝายบริหาร สภาเทศบาลตําบลสันมะคา ปลัดเทศบาล
ตําบลสันมะคา กํานัน ผูใหญบานในตําบลสันมะคา รวมทั้งกลุม/องคกรภาคประชาชน ไดแก กลุมอนุรักษ
พันธุปลา กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมแมหญิง สภาองคกรชุมชน สภาผูนําตําบลสันมะคา และองคกรภาคีที่
เขามารวมเปนคณะทํางาน ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ไดแก เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ โครงการ
ชลประทานเชียงราย สํานักงานปาไมเขตเชียงราย สํานักงานประมงอําเภอปาแดด องคกรพัฒนาเอกชน 
ไดแก สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการ
ลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปน
ฝายจัดกระบวนการเรียนรู  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา มีดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. ศึกษากฎหมายที่ รองรับ อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กําหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. จัดทําฐานขอมูลของตําบลในดานสภาพพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย และสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
5. สรุปและวิเคราะหขอมูล 
6. จัดทํารายงานการวิจัย  

 
ขั้นตอนการพัฒนา 

1. ประชุมทาํความเขาใจกับแกนนาํชุมชน ผูบริหารเทศบาลตําบลสันมะคา  
2. แตงตั้งคณะทาํงานและที่ปรึกษาเพื่อยกรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลสันมะคา   
3. ประชุมคณะทํางานและทีป่รึกษาเพื่อยกรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลสันมะคา   

4. ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดทาํขอบัญญัตทิองถ่ินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5. ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตาํบลเพื่อประชาพิจารณรางเทศบัญญัติการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติตาํบลสันมะคา   

6. ปรับปรุงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาํบลสนัมะคา   
7. นําเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสนัมะคา   
8. นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ไปยัง

นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อลงนาม 
9. ประกาศใชเทศบัญญตัิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ตําบลสัน

มะคา  
10. ถอดบทเรียนปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนใน

การอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้าํอิง ใน
ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย    

 
ผลการวิจัย  
 1. กฎหมายที่รองรับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ขอบัญญัติทองถ่ินหมายถึง กฎที่ออกโดย
อาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน และการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ินของประชาชนในเขตทองถ่ิน ดังนั้นการออกขอบัญญัติทองถ่ินเปนการประกาศกติกา และขอตกลง
รวมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่รับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ินในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยางยั่งยืน ในมาตราดังตอไปนี้  
       1) มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถออกขอบัญญัติทองถ่ิน ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญไดตามแนวนโยบายบริหารราชการแผนดิน ที่เนน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

     2) มาตรา 43 การกระทําเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม  

     3) มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวน
รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

     4) มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสราง
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3. เพื่อวิเคราะหปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการ
อนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา อําเภอปา
แดด จังหวัดเชียงราย    
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้ําอิง ในตําบลสันมะคา 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยการมีสวนรวมของฝายบริหาร สภาเทศบาลตําบลสันมะคา ปลัดเทศบาล
ตําบลสันมะคา กํานัน ผูใหญบานในตําบลสันมะคา รวมทั้งกลุม/องคกรภาคประชาชน ไดแก กลุมอนุรักษ
พันธุปลา กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมแมหญิง สภาองคกรชุมชน สภาผูนําตําบลสันมะคา และองคกรภาคีที่
เขามารวมเปนคณะทํางาน ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ไดแก เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ โครงการ
ชลประทานเชียงราย สํานักงานปาไมเขตเชียงราย สํานักงานประมงอําเภอปาแดด องคกรพัฒนาเอกชน 
ไดแก สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการ
ลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปน
ฝายจัดกระบวนการเรียนรู  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา มีดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. ศึกษากฎหมายที่ รองรับ อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กําหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. จัดทําฐานขอมูลของตําบลในดานสภาพพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย และสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
5. สรุปและวิเคราะหขอมูล 
6. จัดทํารายงานการวิจัย  

 
ขั้นตอนการพัฒนา 

1. ประชุมทาํความเขาใจกับแกนนาํชุมชน ผูบริหารเทศบาลตําบลสันมะคา  
2. แตงตั้งคณะทาํงานและที่ปรึกษาเพื่อยกรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลสันมะคา   
3. ประชุมคณะทํางานและทีป่รึกษาเพื่อยกรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตําบลสันมะคา   

4. ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดทาํขอบัญญัตทิองถ่ินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5. ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตาํบลเพื่อประชาพิจารณรางเทศบัญญัติการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติตาํบลสันมะคา   

6. ปรับปรุงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาํบลสนัมะคา   
7. นําเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสนัมะคา   
8. นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ไปยัง

นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อลงนาม 
9. ประกาศใชเทศบัญญตัิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ตําบลสัน

มะคา  
10. ถอดบทเรียนปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนใน

การอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมน้าํอิง ใน
ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย    

 
ผลการวิจัย  
 1. กฎหมายที่รองรับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ขอบัญญัติทองถ่ินหมายถึง กฎที่ออกโดย
อาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน และการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ินของประชาชนในเขตทองถ่ิน ดังนั้นการออกขอบัญญัติทองถ่ินเปนการประกาศกติกา และขอตกลง
รวมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่รับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ินในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยางยั่งยืน ในมาตราดังตอไปนี้  
       1) มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถออกขอบัญญัติทองถ่ิน ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญไดตามแนวนโยบายบริหารราชการแผนดิน ที่เนน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

     2) มาตรา 43 การกระทําเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม  

     3) มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวน
รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

     4) มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสราง
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พื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด  

  5) มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่
อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของประชาชน3 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของกอบกุลและคณะ 4 เร่ืองการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. พบวา บทบัญญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฯ เปนเพียงกรอบหรือหลักการในการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหแก อปท. หากจะใหหลักการดังกลาวบังเกิดผลอยางแทจริง จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อ
รองรับอํานาจหนาที่ดังกลาว สําหรับในเร่ืองนี้ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหรัฐตองตรากฎหมาย
เพื่อรองรับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรา 305 (5) 
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินใหแลวเสร็จ
ภายในสองป นับแตวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา สถาบันพระปกเกลาไดรับมอบหมายใหจัดทํารางกฎหมาย
เพื่อกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 290 แตยังมีความคืบหนานอยมาก เพราะคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึนมี
ความเห็นที่แตกตางกันหลายเร่ือง มีผลทําใหขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท.ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงไมชัดเจนตอไป  

1.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 

2542 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) มีอํานาจ
หนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ซ่ึงรวมถึงการถายโอนภารกิจดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวย ในมาตรา 16 (24) บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ดานการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

                                                           
3 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, รางคูมือแนวทางการออกขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนงาน

พัฒนาท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากิน, มปป. 
4 กอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท., รายงานการวิจัย, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2555. 
หนา 3-4.  

1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ในมาตรา 50 - มาตรา 56 กําหนดไวเพียงกวางๆ 
ใหเทศบาลมีหนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และมาตรา 60 บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติ 

    1.4 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในมาตรา 67 
บัญญัติให อบต. มีหนาที่ตองจัดทําบริการสาธารณะหลายประการ ซ่ึงรวมถึงการคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมาตรา 71 บัญญัติให อบต. มีอํานาจออกขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตน 

2. กระบวนการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ การ
ใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมนํ้าอิง เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย เทศบาลตําบลสันมะคามีแนวคิดในการจัดทําเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ 2 ประการ คือ เทศบัญญัติเปนการรับรองสิทธิและการมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษ จัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 และเทศบัญญัติเปนการใชกลไกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
คุมครองสิทธิชุมชน และกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้  

2.1 การทบทวนและจัดระบบขอมูลของตําบล โดยการ 
   - ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับขอบัญญัติทองถ่ิน และกระบวนการพัฒนาขอบัญญัติในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ งานเขียนในวารสารและ
หนังสือพิมพ รวมทั้งการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

   - การจัดทําฐานขอมูลของตําบลในดานสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลไกการจัดการ กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตําบล เปนตน  

  - การประชุมประชาคมหมูบ านทบทวนขอมูลชุมชน และกฎระเบียบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 

2.2 การจัดกลไกการดําเนินงาน และการจัดการความรู โดยการ 
 - แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา และ

แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  
    -  จัดเวทีสรางความเขาใจกฎหมายที่ เก่ียวของกับการจัดทําเทศบัญญัติในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 
        -  ศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลและ และตําบลน้าํแกน จังหวัดนาน ที่มีการจัดทาํ

ขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    2.3 การยกรางขอบัญญัติทองถิ่น  
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พื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด  

  5) มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่
อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของประชาชน3 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของกอบกุลและคณะ 4 เร่ืองการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. พบวา บทบัญญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฯ เปนเพียงกรอบหรือหลักการในการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหแก อปท. หากจะใหหลักการดังกลาวบังเกิดผลอยางแทจริง จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อ
รองรับอํานาจหนาที่ดังกลาว สําหรับในเร่ืองนี้ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหรัฐตองตรากฎหมาย
เพื่อรองรับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรา 305 (5) 
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินใหแลวเสร็จ
ภายในสองป นับแตวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา สถาบันพระปกเกลาไดรับมอบหมายใหจัดทํารางกฎหมาย
เพื่อกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 290 แตยังมีความคืบหนานอยมาก เพราะคณะทํางานที่แตงตั้งข้ึนมี
ความเห็นที่แตกตางกันหลายเร่ือง มีผลทําใหขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อปท.ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงไมชัดเจนตอไป  

1.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 

2542 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) มีอํานาจ
หนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ซ่ึงรวมถึงการถายโอนภารกิจดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวย ในมาตรา 16 (24) บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ดานการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

                                                           
3 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, รางคูมือแนวทางการออกขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนงาน

พัฒนาท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากิน, มปป. 
4 กอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท., รายงานการวิจัย, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2555. 
หนา 3-4.  

1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ในมาตรา 50 - มาตรา 56 กําหนดไวเพียงกวางๆ 
ใหเทศบาลมีหนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และมาตรา 60 บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติ 

    1.4 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในมาตรา 67 
บัญญัติให อบต. มีหนาที่ตองจัดทําบริการสาธารณะหลายประการ ซ่ึงรวมถึงการคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมาตรา 71 บัญญัติให อบต. มีอํานาจออกขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตน 

2. กระบวนการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ การ
ใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมนํ้าอิง เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด 
จังหวัดเชียงราย เทศบาลตําบลสันมะคามีแนวคิดในการจัดทําเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ 2 ประการ คือ เทศบัญญัติเปนการรับรองสิทธิและการมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษ จัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 และเทศบัญญัติเปนการใชกลไกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
คุมครองสิทธิชุมชน และกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้  

2.1 การทบทวนและจัดระบบขอมูลของตําบล โดยการ 
   - ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับขอบัญญัติทองถ่ิน และกระบวนการพัฒนาขอบัญญัติในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ งานเขียนในวารสารและ
หนังสือพิมพ รวมทั้งการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

   - การจัดทําฐานขอมูลของตําบลในดานสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลไกการจัดการ กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตําบล เปนตน  

  - การประชุมประชาคมหมูบ านทบทวนขอมูลชุมชน และกฎระเบียบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 

2.2 การจัดกลไกการดําเนินงาน และการจัดการความรู โดยการ 
 - แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา และ

แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  
    -  จัดเวทีสรางความเขาใจกฎหมายที่ เก่ียวของกับการจัดทําเทศบัญญัติในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 
        -  ศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลและ และตําบลน้าํแกน จังหวัดนาน ที่มีการจัดทาํ

ขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    2.3 การยกรางขอบัญญัติทองถิ่น  
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    -  จัดเวทีประชุมระดับตําบลกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อระดมแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดทําเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสันมะคา  

   -  คณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสัน
มะคาพ.ศ. ……. 

    2.4 การประชาพิจารณรางขอบัญญัติ และการสนับสนุนรางขอบัญญตัิของชุมชน โดยการ 
      - ประชุมสภาผูนําตําบลสนัมะคา เร่ืองการประชาสัมพันธ /เผยแพรรางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับ

ฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัตกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
       - ประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พ.ศ. .... 
    2.5 การนําเขาสูกระบวนการของสภาเทศบาลและการขออนุมัติตอนายอําเภอและผูวา

ราชการจังหวัด 
       - ประชุมสภาเทศบาลตาํบลสนัมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.......   
      - นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ไปยัง

นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  
         2.6 การปรับปรุงขอบัญญัติทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด 

      - เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ โดยอางวาในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
ไมไดกําหนดบทบาทดานนี้ไว คณะทํางานจึงมีการปรับเนื้อหาในสวนของชื่อเปน “การสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ...” และเพิ่มเติมหลักการและเหตุผล หลังจากนั้นได
สงกลับไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหความเห็นชอบอีกคร้ัง แตผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ
โดยอางเหตุผลเดิม  

     - สภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดมีการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทวา รางเทศบัญญัติขางตน
ไดผานการประชาคมจากประชาชนใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการสนับสนุนเพราะเปนแนว
ทางการอนุรักษที่ตั้งอยูบนความเปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชน
ในตําบลทุกคน 

   2.7 การประกาศใชขอบัญญัติทองถิ่น 
       - สภาเทศบาลสันมะคาประกาศใชเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561  

   2.8 ถอดบทเรียนการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่น 
     - คณะทํางานไดมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนปจจัยและบทเรียนในการพัฒนาขอบัญญัติของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปา
ชุมชนลุมน้ําอิง ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย    

3. ปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ การ
ใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมนํ้าอิง ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัด
เชียงราย    

   3.1 การประชุมปรึกษาหารือ การใหขอมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู การทบทวนการทํางานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในตําบลสันมะคาใหฝายบริหารเทศบาล ภาคีที่เก่ียวของ และตัวแทนของประชาชน
ไดรับทราบ กอนพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน 
       3.2 การมีทุนเดิมของชุมชนคือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบลสัน
มะคา มีการใชประโยชนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เปนธรรม ใหทุกคนไดใชอยางเทาเทียมกัน ทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติทีมี่ตอ
การดําเนินชีวิตที่มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนเปนของคนในตําบล เปนการ
จัดการรวมกัน โดยผานกลไกคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน และตําบล รวมทั้ง
การสรางกติกา ขอตกลงรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน 

    3.3 กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติแบบมีสวนรวม เปนการสรางกระบวนการเรียนรูกับคณะ
ผูบริหาร และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่อปท. รวมกันกับภาคีจากภาคสวนตางๆ ที่มีสวน
รวมในการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในตําบล  
       3.4 การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับเทศบาลที่มีการทํางานรวมกัน มีเปาหมาย
รวมกันของหนวยงานตางๆ มีการประสานความรวมมือของทองถ่ิน ทองที่ หนวยงานของภาครัฐ ไดใช
หลักการพูดคุย เจรจาเป ็นตัวนํามากกวาที่จะใชกฎหมายนํา ซ่ึงเทศบาลเปนกลไกหลักในการทํางาน ดังนั้น
จะตองสนับสนุนชาวบานในการทํากิจกรรมตามแผนงาน รวมทั้งสามารถกําหนดระเบียบตางๆ ตามเทศบัญญัติ
ข้ึนมา เชน ระเบียบกองทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะตองทําตามที่เทศบัญญัติกําหนดไว   

     3.5 การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการอนุรักษลุม
น้ําอิง ที่เขามาชวยหนุนเสริม เชื่อมโยงงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยอุดชองวางสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหนุนเสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมสืบชะตา กิจ
กรรรมทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมลาดตะเวนปองกันไฟปา  

   3.6 การกําหนดบทบาทและการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยูในชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ แสดงใหเห็นถึงบทบาทของชุมชนและ
ภาคสวนที่เก่ียวของในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนรูปธรรม 

   3.7 การใชกระบวนการวิจัยมาหนุนใหเกิดการพัฒนาเทศบัญญัติผานกระบวนการประชุม การ
พุดคุยแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง และการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจัดการทําขอบัญญัติ
ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

   3.8 การใชระยะเวลาในการทําเทศบัญญัติ และในการสรางความเขาใจของคนในชุมชน ประกอบกับ
ในชวงนั้นมีวิกฤติเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไฟปา หมอกควัน น้ําทวม การบุกรุกพื้นที่ปาเกิดข้ึนในตําบล 
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    -  จัดเวทีประชุมระดับตําบลกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อระดมแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดทําเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสันมะคา  

   -  คณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสัน
มะคาพ.ศ. ……. 

    2.4 การประชาพิจารณรางขอบัญญัติ และการสนับสนุนรางขอบัญญตัิของชุมชน โดยการ 
      - ประชุมสภาผูนําตําบลสนัมะคา เร่ืองการประชาสัมพันธ /เผยแพรรางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับ

ฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัตกิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
       - ประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พ.ศ. .... 
    2.5 การนําเขาสูกระบวนการของสภาเทศบาลและการขออนุมัติตอนายอําเภอและผูวา

ราชการจังหวัด 
       - ประชุมสภาเทศบาลตาํบลสนัมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.......   
      - นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ..... ไปยัง

นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  
         2.6 การปรับปรุงขอบัญญัติทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด 

      - เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ โดยอางวาในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
ไมไดกําหนดบทบาทดานนี้ไว คณะทํางานจึงมีการปรับเนื้อหาในสวนของชื่อเปน “การสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ...” และเพิ่มเติมหลักการและเหตุผล หลังจากนั้นได
สงกลับไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหความเห็นชอบอีกคร้ัง แตผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ
โดยอางเหตุผลเดิม  

     - สภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดมีการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทวา รางเทศบัญญัติขางตน
ไดผานการประชาคมจากประชาชนใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการสนับสนุนเพราะเปนแนว
ทางการอนุรักษที่ตั้งอยูบนความเปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชน
ในตําบลทุกคน 

   2.7 การประกาศใชขอบัญญัติทองถิ่น 
       - สภาเทศบาลสันมะคาประกาศใชเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561  

   2.8 ถอดบทเรียนการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่น 
     - คณะทํางานไดมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนปจจัยและบทเรียนในการพัฒนาขอบัญญัติของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปา
ชุมชนลุมน้ําอิง ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย    

3. ปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ การ
ใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนลุมนํ้าอิง ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัด
เชียงราย    

   3.1 การประชุมปรึกษาหารือ การใหขอมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู การทบทวนการทํางานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในตําบลสันมะคาใหฝายบริหารเทศบาล ภาคีที่เก่ียวของ และตัวแทนของประชาชน
ไดรับทราบ กอนพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน 
       3.2 การมีทุนเดิมของชุมชนคือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบลสัน
มะคา มีการใชประโยชนควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เปนธรรม ใหทุกคนไดใชอยางเทาเทียมกัน ทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติทีมี่ตอ
การดําเนินชีวิตที่มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนเปนของคนในตําบล เปนการ
จัดการรวมกัน โดยผานกลไกคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน และตําบล รวมทั้ง
การสรางกติกา ขอตกลงรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน 

    3.3 กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติแบบมีสวนรวม เปนการสรางกระบวนการเรียนรูกับคณะ
ผูบริหาร และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่อปท. รวมกันกับภาคีจากภาคสวนตางๆ ที่มีสวน
รวมในการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในตําบล  
       3.4 การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับเทศบาลที่มีการทํางานรวมกัน มีเปาหมาย
รวมกันของหนวยงานตางๆ มีการประสานความรวมมือของทองถ่ิน ทองที่ หนวยงานของภาครัฐ ไดใช
หลักการพูดคุย เจรจาเป ็นตัวนํามากกวาที่จะใชกฎหมายนํา ซ่ึงเทศบาลเปนกลไกหลักในการทํางาน ดังนั้น
จะตองสนับสนุนชาวบานในการทํากิจกรรมตามแผนงาน รวมทั้งสามารถกําหนดระเบียบตางๆ ตามเทศบัญญัติ
ข้ึนมา เชน ระเบียบกองทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะตองทําตามที่เทศบัญญัติกําหนดไว   

     3.5 การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการอนุรักษลุม
น้ําอิง ที่เขามาชวยหนุนเสริม เชื่อมโยงงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยอุดชองวางสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหนุนเสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมสืบชะตา กิจ
กรรรมทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมลาดตะเวนปองกันไฟปา  

   3.6 การกําหนดบทบาทและการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยูในชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ แสดงใหเห็นถึงบทบาทของชุมชนและ
ภาคสวนที่เก่ียวของในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนรูปธรรม 

   3.7 การใชกระบวนการวิจัยมาหนุนใหเกิดการพัฒนาเทศบัญญัติผานกระบวนการประชุม การ
พุดคุยแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง และการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจัดการทําขอบัญญัติ
ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

   3.8 การใชระยะเวลาในการทําเทศบัญญัติ และในการสรางความเขาใจของคนในชุมชน ประกอบกับ
ในชวงนั้นมีวิกฤติเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไฟปา หมอกควัน น้ําทวม การบุกรุกพื้นที่ปาเกิดข้ึนในตําบล 
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รวมทั้งแกนนําไดไปเรียนรูจากที่อ่ืน จึงทําใหเกิดการตกผลึกเพื่อผลักดันเทศบัญญัติใหเกิดข้ึน จึงเปนการสราง
พื้นที่ใหหนวยงานภาครัฐเห็นวาชุมชนสามารถทํากฎหมายของทองถ่ินตนเองข้ึนมา 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย     

กฎหมายที่รองรับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 6 มาตรา 43 มาตรา 66 มาตรา 78 (3) และมาตรา 
290 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ในมาตรา 50 มาตรา 56 และ มาตรา 60 พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ในมาตรา 16 (24) ในทางปฏิบัติพบวาความ
ลาสมัยของกฎหมายกระจายอํานาจ และกฎหมายของเทศบาลที่เนนเพียงแคความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ซ่ึงเปนมุมมองเดิมที่มองเพียงดานพื้นที่ ยังไมกระจายงาน ความรับผิดชอบใหทองถ่ิน การปฏิบัติงาน
จริงไมไดถูกรองรับตามกฎหมาย แตการทําเทศบัญญัติเปนการทําที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และความเปนจริงของ
ชุมชน แมแตพรบ.กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 เทศบาลมีภารกิจดานดูแลทรัพยากรธรรมชาติได แตจะตองอยูใน
แผนการกระจายอํานาจของหนวยงานนั้นๆ  

การพัฒนาขอบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา มีข้ันตอนดังนี้ (1) ทบทวนและจัดระบบขอมูลของ
ตําบล 2) จัดกลไกการดําเนินงาน และการจัดการความรู 3) ยกรางขอบัญญัติทองถ่ิน 4) ประชาพิจารณราง
ขอบัญญัติ และการสนับสนุนรางขอบัญญัติของชุมชน 5) นําเขาสูกระบวนการของสภาเทศบาลและการขอ
อนุมัติตอนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 6) ปรับปรุงขอบัญญัติทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูวาราชการ
จังหวัด 7) ประกาศใชขอบัญญัติทองถ่ิน และ 8) ถอดบทเรียนการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน จากการที่ทาง
จังหวัดเชียงรายไมเห็นดวยกับเทศบัญญัติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากอางตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลวาเทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สภาผูนําตําบลสันมะคา
ไดมีการทบทวนความคิดเห็นของผูวาฯ โดยใหนักวิชาการดานกฎหมายมาชวยใหขอมูลและการปรับแกบางสวน 
หลังจากนั้นสภาเทศบาล ไดยืนยันมติและสงไปใหผูวาราชการจังหวัดอีกคร้ัง แตทางจังหวัดยังไมเห็นดวย แต
สภาเทศบาลตําบลสันมะคาเห็นวาเทศบัญญัติดังกลาว จัดทําข้ึนมาโดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และชาวบานในตําบลสันมะคาจะไดรับประโยชนเทศบัญญัติ จึงมีการประกาศใชเทศบัญญัติฯ ตามมติเอกฉันท
ของสภาเทศบาล 

ปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน ประกอบดวยทุนเดิมทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบล 
การทบทวนการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในตําบล กระบวนการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินแบบมีสวน
รวม การประชุมปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน และ
การใชกระบวนการวจิัยมาหนุนเสริมใหเกิดการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน ภายหลังการประกาศใชเทศบัญญัติ 
เกิดการกระตุนแผนงานประจําปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตําบล เชน การทําแนวกันไฟมีชีวิต โดย
ปลูกผักหวานปา การปลูกไผ ตนมะขามปอม การสรางฝายสรางความชุมชื้นใหแกปา และแหลงน้ําใหกับสัตวปา 
การปลูกกลวยเพื่อเปนผลไมใหสัตวปา โดยการใชหินดินจากลําหวยมาทําฝาย รวมทั้งการทําขอตกลงรวม

ระหวางเจาของสวน ทองถ่ิน ปาไม เพื่อดูแลปารวมกัน การทําแนวกันไฟ การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
การจัดการการทองเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร การยกระดับเปนสถาบันการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการของตําบล เปนตน  

 กลาวไดวา เทศบาลตําบลสันมะคา ไดตื่นตัวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมี
สวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยูในชุมชน 
และหนวยงานที่เก่ียวของ สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของชุมชนและภาคสวนที่เก่ียวของในการบริหาร
จัดการทรัพยากรชุมชนเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากร การสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติ
รวมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชนเปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาใชเพื่อสราง
ประโยชนสุขของชุมชนและการจัดการทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสรางความเปนธรรมในชุมชน โดยมีองคกรตางๆ ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชนใหเปนไปตามความตองการรวมกันของชุมชน  ซ่ึงชุมชนอาศัยอํานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ทั้งนี้ทุกคนที่อาศัยอยูในชุมชนก็ตองใหความสําคัญของการมีสวนรวมและการ
ยอมรับซ่ึงกันและกันดวย จึงจะสามารถทําใหการมีสวนรวมในชุมชนนั้นๆ สามารถสรางประโยชนใหกับ
ชุมชนและประเทศชาติไดอยางแทจริง ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนถือเปนสิ่งสําคัญและมีความ
จําเปนอยางยิ่งก็คือการดูแลรักษาทรัพยากรชุมชนใหเกิดความสุมดุลและยั่งยืน เพื่อใหชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถดํารงอยูและสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลังตอไป 
 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา บุญชัย ,ปยาพร อรุณพงษ และธนะภูมิ ชาญประไพ. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายวาดวย
 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา. รายงานการวิจัย. สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ภายใต
 คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2558.  
กอบกุล รายะนาคร และคณะ. การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหาร
 จัดการท รัพยากรธรรมชาติของ อปท. รายงานการวิจัย , สถาบันนโยบายสาธารณะ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
โครงการเสริมสรางพลังทองถ่ินขับเคลื่อนขอบัญญัติตําบลเพื่อการปฏิรูประบบทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิ
 เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ. เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทองถิ่นกับการปฏิรูป
 ระบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นตําบลทาเหนือ. มปป. (เอกสารอัด
 สําเนา). 
ณัฐกร วิทิตานนท. บทเรียนการผลักดันเทศบัญญัติ. สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. มปป.  

(เอกสารอัดสําเนา).  
ไพสิฐ พาณิชยกุล และทศพล ทรรศนกุลพันธ. แนวทางการออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน, รายงานการวิจัย. คณะ
 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ และสถาบันพัฒนา
 ทองถ่ิน, 2554. 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, รางคูมือแนวทางการออกขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนงาน
 พัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน, มปป. (เอกสารอัดสําเนา). 
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รวมทั้งแกนนําไดไปเรียนรูจากที่อ่ืน จึงทําใหเกิดการตกผลึกเพื่อผลักดันเทศบัญญัติใหเกิดข้ึน จึงเปนการสราง
พื้นที่ใหหนวยงานภาครัฐเห็นวาชุมชนสามารถทํากฎหมายของทองถ่ินตนเองข้ึนมา 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย     

กฎหมายที่รองรับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 6 มาตรา 43 มาตรา 66 มาตรา 78 (3) และมาตรา 
290 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ในมาตรา 50 มาตรา 56 และ มาตรา 60 พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในมาตรา 67 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ในมาตรา 16 (24) ในทางปฏิบัติพบวาความ
ลาสมัยของกฎหมายกระจายอํานาจ และกฎหมายของเทศบาลที่เนนเพียงแคความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ซ่ึงเปนมุมมองเดิมที่มองเพียงดานพื้นที่ ยังไมกระจายงาน ความรับผิดชอบใหทองถ่ิน การปฏิบัติงาน
จริงไมไดถูกรองรับตามกฎหมาย แตการทําเทศบัญญัติเปนการทําที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และความเปนจริงของ
ชุมชน แมแตพรบ.กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 เทศบาลมีภารกิจดานดูแลทรัพยากรธรรมชาติได แตจะตองอยูใน
แผนการกระจายอํานาจของหนวยงานนั้นๆ  

การพัฒนาขอบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา มีข้ันตอนดังนี้ (1) ทบทวนและจัดระบบขอมูลของ
ตําบล 2) จัดกลไกการดําเนินงาน และการจัดการความรู 3) ยกรางขอบัญญัติทองถ่ิน 4) ประชาพิจารณราง
ขอบัญญัติ และการสนับสนุนรางขอบัญญัติของชุมชน 5) นําเขาสูกระบวนการของสภาเทศบาลและการขอ
อนุมัติตอนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 6) ปรับปรุงขอบัญญัติทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูวาราชการ
จังหวัด 7) ประกาศใชขอบัญญัติทองถ่ิน และ 8) ถอดบทเรียนการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน จากการที่ทาง
จังหวัดเชียงรายไมเห็นดวยกับเทศบัญญัติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากอางตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลวาเทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สภาผูนําตําบลสันมะคา
ไดมีการทบทวนความคิดเห็นของผูวาฯ โดยใหนักวิชาการดานกฎหมายมาชวยใหขอมูลและการปรับแกบางสวน 
หลังจากนั้นสภาเทศบาล ไดยืนยันมติและสงไปใหผูวาราชการจังหวัดอีกคร้ัง แตทางจังหวัดยังไมเห็นดวย แต
สภาเทศบาลตําบลสันมะคาเห็นวาเทศบัญญัติดังกลาว จัดทําข้ึนมาโดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และชาวบานในตําบลสันมะคาจะไดรับประโยชนเทศบัญญัติ จึงมีการประกาศใชเทศบัญญัติฯ ตามมติเอกฉันท
ของสภาเทศบาล 

ปจจัยในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน ประกอบดวยทุนเดิมทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบล 
การทบทวนการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในตําบล กระบวนการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินแบบมีสวน
รวม การประชุมปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน และ
การใชกระบวนการวจิัยมาหนุนเสริมใหเกิดการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน ภายหลังการประกาศใชเทศบัญญัติ 
เกิดการกระตุนแผนงานประจําปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตําบล เชน การทําแนวกันไฟมีชีวิต โดย
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 บทความนี้เปนการนําเสนอเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับการเขาถึงบริการของประชาชนอยางมี
สวนรวม โดยเนื้อหาในบทความนี้ ประกอบดวย รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลภาครัฐ ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของ
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การสื่อสารมาประยุกตใชในองคการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยมุงเนนประโยชนสูงสุดคือ 
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการและนําขอมูลไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน รวมถึงใหประชาชนสามารถ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ในการนําเขาขอมูล ที่ปราศจากการปดก้ันจากภาครัฐ โดยขอเสนอที่
สําคัญคือ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐทั้งหมด ที่สามารถเขาถึงบริการไดเพียง
จุดเดียว และเขาถึงบริการฐานขอมูลไดตลอดเวลา รวมทั้งมีการสื่อสารโตตอบแบบสองทางไดอยางทันทวงที
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คําสําคัญ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, การเขาถึงบริการอยางมีสวนรวม 
 
Abstract 

This article is a presentation on the electronic government and the participatory access 
to public services. The content of this article includes the e-government, the integration of 
government information exchanges, the inequality in information access and the development of 
government electronic services with efficiency and safety. E-government is the application of 
information and communication technology in the organization to develop the government 
management and service system to be efficient, transparent and accountability by maximize the 
benefit through people that can access services and use information in daily life including allow 
people to participate in various processes in data importing without blocking from government. 
The important proposal is to link and integrate all government agencies’ information which can 
access the service only one point and access at any time including having two-way interactive 
communication in a timely manner or using artificial intelligence to provide information to the 
people. 
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บทนํา  
ระบบสารสนเทศไดเขามีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management) ที่มุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality 
Award: PMQA) เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance) และในชวงเวลา
ดังกลาวก็มีคําวารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือที่รูจักในชื่อภาษาอังกฤษวา e-Government ที่ถูกใชอยาง
แพรหลายเปนเวลากวาทศวรรษ ประเทศตางๆ ทั่วโลกทั้งในสวนของกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาตางนําเอาแนวคิดดังกลาวไปใชในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐในประเทศตนเอง
ทั้งสิ้น 

ในประเทศไทยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนระบบที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในฐานะองคประกอบ
หนึ่ง เพื่อสนับสนุนกระแสการปฏิรูประบบราชการในประเทศ การกอตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดนํามาสูการสรางนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทํานโยบาย IT 2010 ซ่ึงไดกําหนดกล
ยุทธในการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 5 ดาน ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสน เทศในภาครัฐ (e-Government) การพัฒ นาเทคโน โลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม  
(e-Industry) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย (e-Commerce) การพัฒนาเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ ใน ภาคการศึกษ า (e-Education) การพั ฒ น า เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ ใน ภาคสั งคม 
(e-Society) โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนหนึ่งในองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนทั้งโอกาส และเคร่ืองมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการแสดงเจตนารมณและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาลอยางชัดเจน  

สงผลใหทุกภาคสวนมุงเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนประชาชนเปนแกนสําคัญในการพัฒนา เพราะถือวาเปนหัวใจ
หลักในการพัฒนาประเทศ ทําใหหนวยงานภาครัฐรับบทบาทที่จะเปนองคกรกลางในการประสานงานการ
ดําเนินงานใหสามารถตอบสนองยุทธศาสตรประเทศใหตรงกับความตองการของประชาชน และพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ก็จะทําใหบรรลุเปาหมายไดสะดวกข้ึน แตอยางไรก็ตามยังมีประชาชน
บางกลุมที่ไมเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และยึดวิถีการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆ สงผลใหการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อุปสรรคสวนหนึ่งเกิดจากความลาหลังในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) และอุปสรรคที่สําคัญก็คือการขาดการมี
สวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (E-participation) ของประชาชนอยางแทจริง 

ผูเขียนไดเห็นถึงความสําคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เก่ียวกับการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ และมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงปญหาอุปสรรคตางๆ พรอมรวบรวม
วิธีการที่จะสามารถแกไขปญหาดังกลาว หรือแนวทางในการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกสอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการชวยลดชองวางปญหาการไมสามารถใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ภาครัฐไดอยางทั่วถึงในทุกมิติ เนื้อหาในบทความนี้ ประกอบดวย รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การบูรณาการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และการพัฒนาการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 
 ในชวงหลายปที่ผานมาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีอิทธิพลตอการดําเนนิชีวิตของประชาชนใน
สังคมเปนอยางมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากความสะดวกรวดเร็วในการ
เรียกใชบริการไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร ความรู ความบันเทิง สิทธิประโยชนที่จะไดรับการการเขาถึงขอมูล
ที่เผยแพรจากหนวยงานตนสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชนสนใจที่จะเขาใช
บริการมากข้ึน โดยการนําเสนอขอมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศในตอนตน ก็จะเห็นไดวาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทั้งที่เปนประโยชนและผลกระทบ ซ่ึงผูใชจะตองมีองคความรูเพื่อเปนภูมิคุมกันกับภัยอันตรายที่
จะมาถึง จึงทําการอธิบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพื่อใหเกิดความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 การใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

การใหบริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการสินคาและบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เรียกวา อินเทอรเน็ต (Internet) 

ในยุคปจจุบันถือวาเปนยุคของความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารและเทคโนโลยีไมวาจะอยูที่ใดใน
โลก สามารถติดตอสื่อสารถึงกันได เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงผลใหหนวยงานและองคกรธุรกิจจําเปนตองปรับตัว เพื่อใหสอดคลองและ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีของโลก1 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยุกตใชในองคการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และสามารถตรวจสอบได รัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับการ
พัฒนา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะตองเรงดําเนินการพัฒนาการนํามาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทันสมัยและโปรงใส เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถ
นํา ICT มาใช เพื่อทําการปฏิรูประบบบริหารองคกรของรัฐใหไดเปาประสงคของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดกําหนดแผนทิศทาง (ROADMAP) ในการ
พัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐแบบกาวกระโดดในระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2552-2557) 

                                                           
 1  ทองสงา ผองแผว, ความคิดเห็น ความพรอม และการยอมรับการเรียนการสอนแบบ  e-Learning 
ของอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548) 
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บทนํา  
ระบบสารสนเทศไดเขามีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management) ที่มุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality 
Award: PMQA) เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance) และในชวงเวลา
ดังกลาวก็มีคําวารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือที่รูจักในชื่อภาษาอังกฤษวา e-Government ที่ถูกใชอยาง
แพรหลายเปนเวลากวาทศวรรษ ประเทศตางๆ ทั่วโลกทั้งในสวนของกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาตางนําเอาแนวคิดดังกลาวไปใชในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐในประเทศตนเอง
ทั้งสิ้น 

ในประเทศไทยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนระบบที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในฐานะองคประกอบ
หนึ่ง เพื่อสนับสนุนกระแสการปฏิรูประบบราชการในประเทศ การกอตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไดนํามาสูการสรางนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทํานโยบาย IT 2010 ซ่ึงไดกําหนดกล
ยุทธในการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 5 ดาน ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสน เทศในภาครัฐ (e-Government) การพัฒ นาเทคโน โลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม  
(e-Industry) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย (e-Commerce) การพัฒนาเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ ใน ภาคการศึกษ า (e-Education) การพั ฒ น า เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ ใน ภาคสั งคม 
(e-Society) โดยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนหนึ่งในองคประกอบหลัก ซ่ึงเปนทั้งโอกาส และเคร่ืองมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการแสดงเจตนารมณและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาลอยางชัดเจน  

สงผลใหทุกภาคสวนมุงเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนประชาชนเปนแกนสําคัญในการพัฒนา เพราะถือวาเปนหัวใจ
หลักในการพัฒนาประเทศ ทําใหหนวยงานภาครัฐรับบทบาทที่จะเปนองคกรกลางในการประสานงานการ
ดําเนินงานใหสามารถตอบสนองยุทธศาสตรประเทศใหตรงกับความตองการของประชาชน และพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ก็จะทําใหบรรลุเปาหมายไดสะดวกข้ึน แตอยางไรก็ตามยังมีประชาชน
บางกลุมที่ไมเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และยึดวิถีการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆ สงผลใหการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร อุปสรรคสวนหนึ่งเกิดจากความลาหลังในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) และอุปสรรคที่สําคัญก็คือการขาดการมี
สวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (E-participation) ของประชาชนอยางแทจริง 

ผูเขียนไดเห็นถึงความสําคัญของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เก่ียวกับการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ และมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงปญหาอุปสรรคตางๆ พรอมรวบรวม
วิธีการที่จะสามารถแกไขปญหาดังกลาว หรือแนวทางในการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกสอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการชวยลดชองวางปญหาการไมสามารถใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ภาครัฐไดอยางทั่วถึงในทุกมิติ เนื้อหาในบทความนี้ ประกอบดวย รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การบูรณาการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และการพัฒนาการ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 
 ในชวงหลายปที่ผานมาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีอิทธิพลตอการดําเนนิชีวิตของประชาชนใน
สังคมเปนอยางมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากความสะดวกรวดเร็วในการ
เรียกใชบริการไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร ความรู ความบันเทิง สิทธิประโยชนที่จะไดรับการการเขาถึงขอมูล
ที่เผยแพรจากหนวยงานตนสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยิ่งเปนการกระตุนใหประชาชนสนใจที่จะเขาใช
บริการมากข้ึน โดยการนําเสนอขอมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศในตอนตน ก็จะเห็นไดวาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทั้งที่เปนประโยชนและผลกระทบ ซ่ึงผูใชจะตองมีองคความรูเพื่อเปนภูมิคุมกันกับภัยอันตรายที่
จะมาถึง จึงทําการอธิบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพื่อใหเกิดความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
 การใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

การใหบริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการสินคาและบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เรียกวา อินเทอรเน็ต (Internet) 

ในยุคปจจุบันถือวาเปนยุคของความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารและเทคโนโลยีไมวาจะอยูที่ใดใน
โลก สามารถติดตอสื่อสารถึงกันได เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงผลใหหนวยงานและองคกรธุรกิจจําเปนตองปรับตัว เพื่อใหสอดคลองและ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีของโลก1 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยุกตใชในองคการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และสามารถตรวจสอบได รัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับการ
พัฒนา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะตองเรงดําเนินการพัฒนาการนํามาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ทันสมัยและโปรงใส เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถ
นํา ICT มาใช เพื่อทําการปฏิรูประบบบริหารองคกรของรัฐใหไดเปาประสงคของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดกําหนดแผนทิศทาง (ROADMAP) ในการ
พัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐแบบกาวกระโดดในระยะเวลา 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2552-2557) 

                                                           
 1  ทองสงา ผองแผว, ความคิดเห็น ความพรอม และการยอมรับการเรียนการสอนแบบ  e-Learning 
ของอาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548) 
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และแผนดําเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในอนาคต เพื่อใหสามารถบรรลุการพัฒนา
ไปสู online information & interactive transaction โดยสมบูรณ ดังนี้ 

ร ะ ย ะ ที่  1 ภ าย ใน ป  2553 กํ า ห น ด เป าห ม า ย เป น  c-Government ห รือ  Connected 
Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐในการใหบริการ e-Services 

ระยะที่ 2-3 ภายในป 2554-2555 เปน m-Government หรือ Mobile Government ที่มีการ
เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่อ่ืน ๆ 
ในการใหบริการ e-Services 

ระยะที่  4 ภายในป  2556 เป น  u-Government ห รือ Ubiquitous Government ที่ มี การ
เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทางที่หลากหลายในการให บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได 
และเปนบริการตลอดเวลาแบบ 24x7 (24 ชั่วโมง 7 วัน) 

ระยะที่ 5 ภายในป 2557 เปน t-Government หรือ Transformed Government หรือรัฐบาลที่
ผานการแปลงสภาพตามนิยามขององคการสหประชาชาติที่เปนรัฐบาล ที่ใกลชิดกับประชาชนทุกภาคสวนที่
มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผานชองทางที่หลากหลายในการใหบริการ e-Services ณ ที่ใดก็
ได และเปนบริการตลอดเวลาแบบ 24x7 
 ซ่ึงจะทําใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา เปนธรรม
และเปนการกระตุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาคเอกชนและประชาชน เพื่อนํา
ประเทศกาวเขาสูการแขงขันในเวทีโลก นอกจากนั้นระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสยังเปนกลไกที่เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญตอการพัฒนากลยุทธของประเทศในการกาวเขาสู e-Thailand อีก
ดวย ซ่ึงในการสรางระบบดังกลาว ภาคราชการจะตองเตรียมการรองรับโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของทางราชการใหมีความสอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุน
การปรับปรุงทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

แตสิ่งที่ยังนาวิตกคือ จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุมประเทศ
สมาชิก ขององคการสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน United 
Nations E-Government Survey 20182 พบวา ประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 73 จากจํานวนประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ จากผลประเมินดังกลาวขางตน ประเทศไทยตองคิดพัฒนาและประกาศให
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบไดรับทราบ และเรงดําเนินการใหเกิดมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ นําไปประยุกตใช
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน โดยเนนในดานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) จาก
ภาครัฐสูประชาชน โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการเกษตร และกรมธนารักษ ซ่ึงเปนหนวยงาน
ตัวอยาง ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานในการบริการประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
                                                           
 2 United Nations E-Government Development Database,  [Online]. From : https://public 
cadministration.un.org, [14 พฤศจิกายน 2561]. 

การบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลภาครัฐ  
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

(e-Government) เพื่อใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให ทก. 
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว โดยใหความสําคัญในเร่ืองการเชื่อมโยงขอมูล
และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเร่ืองความม่ันคง
ปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) รวมทั้งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  

สาระสําคัญของยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ดังนี้ 3 
1. ภาพรวมการพัฒนาที่ผานมา  
   การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีความเร็วสูง หรือโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ

ประเทศไทย เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2554 ที่อัตรารอยละ 12 เปนรอยละ 37 ในป พ.ศ. 2555 โดยมีการกระตุน
จากภาครัฐตามโครงการพัฒนาระบบโครงขายไรสาย (Wi-Fi Network) ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีมติออกใบอนุญาต 3G เม่ือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน
ความเร็วสูงดาน ICT ของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ในดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาบริการภาครัฐของไทยไปสูระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ โดยไดพัฒนาระบบ
บริการคลาวดภาครัฐ หรือ ระบบ G-Cloud ข้ึน เพื่อเปนการลดปญหาดานการใชงบประมาณซํ้าซอนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกหนวยงานของรัฐ 
อีกทั้งยังไดดําเนินการในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพื่อรองรับระบบงานของราชการ และการ
บริการประชาชน ในหนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคจํานวนประมาณ 1,000 หนวยงาน 
ตลอดจนการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability: TH e-GIF) ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการบูรณาการ
ขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ  
 
                                                           
 3 ส รุป ผลการประชุมคณ ะรัฐมนตรี , [ออนไลน ] แหล งข อมู ล : http://www.mots.go.th/ewt 
_dl_link.php?nid=4649, [14 พฤศจิกายน 2559].  
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และแผนดําเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในอนาคต เพื่อใหสามารถบรรลุการพัฒนา
ไปสู online information & interactive transaction โดยสมบูรณ ดังนี้ 

ร ะ ย ะ ที่  1 ภ าย ใน ป  2553 กํ า ห น ด เป าห ม า ย เป น  c-Government ห รือ  Connected 
Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐในการใหบริการ e-Services 

ระยะที่ 2-3 ภายในป 2554-2555 เปน m-Government หรือ Mobile Government ที่มีการ
เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่อ่ืน ๆ 
ในการใหบริการ e-Services 

ระยะที่  4 ภายในป  2556 เป น  u-Government ห รือ Ubiquitous Government ที่ มี การ
เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐผานชองทางที่หลากหลายในการให บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได 
และเปนบริการตลอดเวลาแบบ 24x7 (24 ชั่วโมง 7 วัน) 

ระยะที่ 5 ภายในป 2557 เปน t-Government หรือ Transformed Government หรือรัฐบาลที่
ผานการแปลงสภาพตามนิยามขององคการสหประชาชาติที่เปนรัฐบาล ที่ใกลชิดกับประชาชนทุกภาคสวนที่
มีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผานชองทางที่หลากหลายในการใหบริการ e-Services ณ ที่ใดก็
ได และเปนบริการตลอดเวลาแบบ 24x7 
 ซ่ึงจะทําใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา เปนธรรม
และเปนการกระตุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาคเอกชนและประชาชน เพื่อนํา
ประเทศกาวเขาสูการแขงขันในเวทีโลก นอกจากนั้นระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสยังเปนกลไกที่เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญตอการพัฒนากลยุทธของประเทศในการกาวเขาสู e-Thailand อีก
ดวย ซ่ึงในการสรางระบบดังกลาว ภาคราชการจะตองเตรียมการรองรับโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับของทางราชการใหมีความสอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุน
การปรับปรุงทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 

แตสิ่งที่ยังนาวิตกคือ จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุมประเทศ
สมาชิก ขององคการสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน United 
Nations E-Government Survey 20182 พบวา ประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 73 จากจํานวนประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ จากผลประเมินดังกลาวขางตน ประเทศไทยตองคิดพัฒนาและประกาศให
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบไดรับทราบ และเรงดําเนินการใหเกิดมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ นําไปประยุกตใช
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน โดยเนนในดานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) จาก
ภาครัฐสูประชาชน โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการเกษตร และกรมธนารักษ ซ่ึงเปนหนวยงาน
ตัวอยาง ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ตอบสนอง
ภารกิจของหนวยงานในการบริการประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
                                                           
 2 United Nations E-Government Development Database,  [Online]. From : https://public 
cadministration.un.org, [14 พฤศจิกายน 2561]. 

การบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลภาครัฐ  
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

(e-Government) เพื่อใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให ทก. 
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว โดยใหความสําคัญในเร่ืองการเชื่อมโยงขอมูล
และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเร่ืองความม่ันคง
ปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) รวมทั้งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  

สาระสําคัญของยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ดังนี้ 3 
1. ภาพรวมการพัฒนาที่ผานมา  
   การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีความเร็วสูง หรือโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ

ประเทศไทย เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2554 ที่อัตรารอยละ 12 เปนรอยละ 37 ในป พ.ศ. 2555 โดยมีการกระตุน
จากภาครัฐตามโครงการพัฒนาระบบโครงขายไรสาย (Wi-Fi Network) ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีมติออกใบอนุญาต 3G เม่ือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน
ความเร็วสูงดาน ICT ของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ในดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาบริการภาครัฐของไทยไปสูระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ โดยไดพัฒนาระบบ
บริการคลาวดภาครัฐ หรือ ระบบ G-Cloud ข้ึน เพื่อเปนการลดปญหาดานการใชงบประมาณซํ้าซอนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกหนวยงานของรัฐ 
อีกทั้งยังไดดําเนินการในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพื่อรองรับระบบงานของราชการ และการ
บริการประชาชน ในหนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคจํานวนประมาณ 1,000 หนวยงาน 
ตลอดจนการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability: TH e-GIF) ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการบูรณาการ
ขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ  
 
                                                           
 3 ส รุป ผลการประชุมคณ ะรัฐมนตรี , [ออนไลน ] แหล งข อมู ล : http://www.mots.go.th/ewt 
_dl_link.php?nid=4649, [14 พฤศจิกายน 2559].  
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2. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม โดยการสรางรายไดจากการพัฒนา เพื่อใหเกิด
ความสมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 2) ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 3) 
ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4) ยุทธศาสตรปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

3. กรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย  
             1) ก ารพั ฒ น า โค รงส ร า งพื้ น ฐาน ความ เร็วสู งด าน  ICT ทั้ งด าน โค รงข าย  (Network 
Infrastructure) และดานสารสนเทศ (Information Infrastructure) รวมทั้งการใชบริการคลาวดภาครัฐ 
(Government Cloud) เพื่อลดความซํ้าซอน และภาระการลงทุนในการพัฒนาดาน ICT ในหนวยงานของรัฐ  
             2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e- Government Services) ตามภารกิจของ
หนวยงาน ในลักษณะของระบบบริการที่มีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integrated e-Services) 
ใหบริการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย ตลอดจนกําหนดกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ และมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัย 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
       จากกรอบแนวทางการดําเนินงานตามขอ 3 สามารถกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาการบูรณา
การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  
      4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
              4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
      4.3 การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

จะเห็นไดวา การทํางานในยุคปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการ
บริหารงานในองคการเปนอยางมากทั้งที่มีความรวดเร็ว รูปแบบทันสมัย ไมตายตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
องคการใดสามารถเขาถึงขอมูลไดเร็วกวาถือวาไดเปรียบ แตหากตางฝายตางใชขอมูลสารสนเทศของตนเอง
ไมแบงปนหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน อาจจะขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ไมตางไปจาก
ประชาชนหากถาไมใหความสําคัญ หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนบริการของภาครัฐอาจเปนผูที่เสีย
ประโยชนที่จะไดรับและไมเทาเทียมกับผูที่บริโภคขอมูลสารสนเทศและติดตามขาวสารเปนประจํา 
 
ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ (Digital divide) 

ปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคขอมูลสารสนเทศและความรู  (Information and Knowledge Society)  
นั้น การเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถสรางความแตกตางในเร่ืองของรายได สถานภาพทางสังคม และการ
เรียนรูเปนอยางมาก หรืออาจเรียกไดวาคนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได มีความไดเปรียบมากกวาคนที่
ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได ซ่ึงนําไปสูความแตกตางในดานการศึกษา รวมทั้งสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้คือ ปญหาที่นักวิชาการเรียกวา “Digital Divide” หรือความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ขอมูลสารสนเทศและความรู ถามองในแงของรายได จากภาพขางลางจะเห็นไดวากลุมคนที่สามารถมีและใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดมีเพียงแค 1,000 ลานคนทั่วโลก การขาดแคลนทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงเปนสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก   

คําถามคือจะทําอยางไรจึงจะทําใหประชากรของโลกอีก 5,000 ลานคน ที่ยังดอยโอกาสอยูใน
ปจจุบัน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยสามารถเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ได เชน การมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร การมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใชในทุกๆ บาน สงผลถึงการมี
ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน จะสงผลใหเกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกอยางยั่งยืน 

ดนุวศิน เจริญ4  ไดสรุปสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
ประกอบดวย 1) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความไมทั่วถึงในการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท (ทั้งมีสายและไรสาย) การแพรกระจายของการใช
คอมพิวเตอร การใหบริการอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญมักกระจุกตัวในเขตตัวเมือง 2) ปจจัยในเร่ืองของความ
แตกตางในดานการศึกษา สังคม อายุ และลักษณะทางกายภาพของประชากร ความไมเทาเทียมกันของ
ระดับการศึกษาอาจนําไปสูขอจํากัดของทักษะการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยทั่วไปผูที่มี
การศึกษาสูงมีโอกาสในการใชคอมพิวเตอรมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ําหรือขาดโอกาสในการศึกษา 3) ปจจัย
ดานนโยบายนโยบายของรัฐเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการที่จะลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู เนื่องจากรัฐเปนผูกําหนดกฎเกณฑและลักษณะของการแขงขัน 4) ปจจัย
ดานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers) สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนการลงทุนไม
สอดคลองกับอุปสงคการลงทุนระบบเครือขายโทรคมนาคมถือวาตองใชเม็ดเงินลงทุนจํานวนมากเปรียบได
กับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ และ 5) ปจจัยในดานอัตราคาบริการและคุณภาพ สําหรับประเทศ
ไทยพบวา อัตราคาบริการอินเทอรเน็ตแบบ Dial Up ในประเทศไทยมีอัตราคาบริการต่ํากวาหลายๆ 
ประเทศในเอเชีย 

ในขณะที่นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกาวไปอยางรวดเร็ว ก็ยังมีกลุมประชาชนที่
เห็นความสําคัญของการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
วาการใชอินเทอรเน็ตในการติดตามขอมูลขาวสารของรัฐบาล ประชาชนรอยละ 41.4 ใชอินเทอรเน็ตในการ
ติดตามฯ โดยสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการติดตามมากที่สุด คือ เฟซบุก (รอยละ 37.5) รองลงมา คือ ไลน 
(รอยละ 25.8) อินสตาแกรม (รอยละ 2.8) และทวิตเตอร (รอยละ 2.0) และประชาชนรอยละ 58.6 ไมใช
อินเทอรเน็ตในการติดตามฯ โดยรอยละ 32.1 ตองการรับขอมูลขาวสารเปนขอความสั้น (SMS) ทาง
โทรศัพทมือถือ ขณะที่รอยละ 19.9 ระบุวาไมตองการ และรอยละ 6.6 ไมแสดงความคิดเห็น/ไม มี

                                                           
 4 ดนุวศิน เจริญ, ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูล, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://mba.nida.ac.th/ 
cec/images/stories/cecpic/magazine/02/13_digital_0320case5.pdf, [18 ธันวาคม 2561]. 
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2. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม โดยการสรางรายไดจากการพัฒนา เพื่อใหเกิด
ความสมดุลและการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 2) ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 3) 
ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4) ยุทธศาสตรปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

3. กรอบแนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย  
             1) ก ารพั ฒ น า โค รงส ร า งพื้ น ฐาน ความ เร็วสู งด าน  ICT ทั้ งด าน โค รงข าย  (Network 
Infrastructure) และดานสารสนเทศ (Information Infrastructure) รวมทั้งการใชบริการคลาวดภาครัฐ 
(Government Cloud) เพื่อลดความซํ้าซอน และภาระการลงทุนในการพัฒนาดาน ICT ในหนวยงานของรัฐ  
             2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e- Government Services) ตามภารกิจของ
หนวยงาน ในลักษณะของระบบบริการที่มีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integrated e-Services) 
ใหบริการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย ตลอดจนกําหนดกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ และมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัย 
  4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
       จากกรอบแนวทางการดําเนินงานตามขอ 3 สามารถกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาการบูรณา
การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  
      4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
              4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
      4.3 การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

จะเห็นไดวา การทํางานในยุคปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการ
บริหารงานในองคการเปนอยางมากทั้งที่มีความรวดเร็ว รูปแบบทันสมัย ไมตายตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
องคการใดสามารถเขาถึงขอมูลไดเร็วกวาถือวาไดเปรียบ แตหากตางฝายตางใชขอมูลสารสนเทศของตนเอง
ไมแบงปนหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน อาจจะขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ไมตางไปจาก
ประชาชนหากถาไมใหความสําคัญ หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนบริการของภาครัฐอาจเปนผูที่เสีย
ประโยชนที่จะไดรับและไมเทาเทียมกับผูที่บริโภคขอมูลสารสนเทศและติดตามขาวสารเปนประจํา 
 
ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ (Digital divide) 

ปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคขอมูลสารสนเทศและความรู  (Information and Knowledge Society)  
นั้น การเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถสรางความแตกตางในเร่ืองของรายได สถานภาพทางสังคม และการ
เรียนรูเปนอยางมาก หรืออาจเรียกไดวาคนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได มีความไดเปรียบมากกวาคนที่
ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได ซ่ึงนําไปสูความแตกตางในดานการศึกษา รวมทั้งสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้คือ ปญหาที่นักวิชาการเรียกวา “Digital Divide” หรือความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ขอมูลสารสนเทศและความรู ถามองในแงของรายได จากภาพขางลางจะเห็นไดวากลุมคนที่สามารถมีและใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดมีเพียงแค 1,000 ลานคนทั่วโลก การขาดแคลนทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงเปนสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก   

คําถามคือจะทําอยางไรจึงจะทําใหประชากรของโลกอีก 5,000 ลานคน ที่ยังดอยโอกาสอยูใน
ปจจุบัน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยสามารถเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ได เชน การมีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร การมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใชในทุกๆ บาน สงผลถึงการมี
ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน จะสงผลใหเกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกอยางยั่งยืน 

ดนุวศิน เจริญ4  ไดสรุปสาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
ประกอบดวย 1) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความไมทั่วถึงในการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท (ทั้งมีสายและไรสาย) การแพรกระจายของการใช
คอมพิวเตอร การใหบริการอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญมักกระจุกตัวในเขตตัวเมือง 2) ปจจัยในเร่ืองของความ
แตกตางในดานการศึกษา สังคม อายุ และลักษณะทางกายภาพของประชากร ความไมเทาเทียมกันของ
ระดับการศึกษาอาจนําไปสูขอจํากัดของทักษะการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยทั่วไปผูที่มี
การศึกษาสูงมีโอกาสในการใชคอมพิวเตอรมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ําหรือขาดโอกาสในการศึกษา 3) ปจจัย
ดานนโยบายนโยบายของรัฐเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการที่จะลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู เนื่องจากรัฐเปนผูกําหนดกฎเกณฑและลักษณะของการแขงขัน 4) ปจจัย
ดานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers) สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนการลงทุนไม
สอดคลองกับอุปสงคการลงทุนระบบเครือขายโทรคมนาคมถือวาตองใชเม็ดเงินลงทุนจํานวนมากเปรียบได
กับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ และ 5) ปจจัยในดานอัตราคาบริการและคุณภาพ สําหรับประเทศ
ไทยพบวา อัตราคาบริการอินเทอรเน็ตแบบ Dial Up ในประเทศไทยมีอัตราคาบริการต่ํากวาหลายๆ 
ประเทศในเอเชีย 

ในขณะที่นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกาวไปอยางรวดเร็ว ก็ยังมีกลุมประชาชนที่
เห็นความสําคัญของการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับต่ํา สอดคลองกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
วาการใชอินเทอรเน็ตในการติดตามขอมูลขาวสารของรัฐบาล ประชาชนรอยละ 41.4 ใชอินเทอรเน็ตในการ
ติดตามฯ โดยสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการติดตามมากที่สุด คือ เฟซบุก (รอยละ 37.5) รองลงมา คือ ไลน 
(รอยละ 25.8) อินสตาแกรม (รอยละ 2.8) และทวิตเตอร (รอยละ 2.0) และประชาชนรอยละ 58.6 ไมใช
อินเทอรเน็ตในการติดตามฯ โดยรอยละ 32.1 ตองการรับขอมูลขาวสารเปนขอความสั้น (SMS) ทาง
โทรศัพทมือถือ ขณะที่รอยละ 19.9 ระบุวาไมตองการ และรอยละ 6.6 ไมแสดงความคิดเห็น/ไม มี

                                                           
 4 ดนุวศิน เจริญ, ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูล, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://mba.nida.ac.th/ 
cec/images/stories/cecpic/magazine/02/13_digital_0320case5.pdf, [18 ธันวาคม 2561]. 
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โทรศัพทมือถือ ทําใหเห็นวาสัดสวนของประชาชนที่ไมใชอินเทอรเน็ตสูงกวาการใชอินเทอรเน็ตติดตามขอมูล
ของรัฐบาล5 

นอกจากนั้นการเปดเผยขอมูลของภาครัฐก็ถือเปนปจจัยสําคัญถึงแมวาประชาชนจะเขาถึงขอมูลได 
แตติดขอจํากัดที่ภาครัฐไมยอมเปดเผยขอมูลที่ประชาชนควรรู สอดคลองกับองคการสหประชาชาติก็ไดให
นิยามขอมูลเปดภาครัฐเอาไววา ตองเปนขอมูลของรัฐบาลที่ถูกเปดเผยผานชองทางออนไลน เพื่อใหทุกคน
เขาถึงนําไปใชตอ หรือแจกจายได โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยผาน
ยุทธศาสตรชาติ  20 ปนั้ น  ประเทศไทยไดตั้ ง เป าจะเปลี่ ยนผานสู การเปน รัฐบาลดิจิทั ล (Digital 
Government) โดยจะมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน การทํางานแบบอัจฉริยะนําดิจิทัลมาเปนเคร่ืองมือ
เพื่อสรางภาครัฐที่สะอาด โปรงใส ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (open 
Government Data) โดยการนํา Big Data มาใชประโยชน ก็เปนหนึ่งในนั้น แตทวาในความเปนจริงทุกวันนี ้
การเปดเผยขอมูลของภาครัฐในรูปแบบที่คอมพิวเตอรอานไดสะดวกยังมีนอย ขณะที่การเขาถึงขอมูลก็ยังมี
อุปสรรคอยูมาก กอรปกับคนของภาครัฐยังยึดติดขอมูลเปนสมบัติของชาติ ขอมูลภาครัฐอะไรควรเปดขอมูล
อะไรควรปด ก็ยังคงถกเถียงกันไมจบสิ้น   

จากปญหาขางตนเราสามารถสรุปไดวา สถานการณความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Digital 
Divide) ในประเทศไทยอยูในเกณฑที่นาเปนหวงและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไข เนื่องจาก
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู ผานทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนตัวแปรที่
สําคัญในการขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน หากผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายไมเขาใจในสภาพปญหาของประเด็นตางๆ ที่เกิดข้ึน ผลของนโยบายก็จะออกมาในลักษณะเดิมที่
เปนอยู แตปจจัยตางๆ ที่ถูกกลาวอางนั้น เปนเพียงขอสังเกตที่นําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนในอนาคต ไมใช
เปนแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปใชไดโดยไมมีการวิเคราะหเพิ่มภายหลัง ผูบริหารบานเมืองควรตระหนักถึง
เร่ืองราวตางๆ ที่รอยเรียงมาไมใชเพียงวาใชความรูสึก หรือความคิดเห็นเปนตัวขับเคลื่อนนโยบาย หรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชชี้วัดการพัฒนาประเทศเพียงอยางเดียว ทุกอยางเหมือนฟนเฟอง
ในเคร่ืองจักรที่ไมสามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไดแมเพียงชิ้นเดียว เพราะฉะนั้นผูสรางขอมูล ผูบริหารจัดการ
ขอมูล และผูใชขอมูล ทุกองคประกอบตองเขาใจในกระบวนการทั้งหมด พรอมที่จะเขาถึงบริการ และพัฒนา
ไปดวยกัน ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศก็จะลดนอยลงตามลําดับ 

 
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 การพัฒนาและการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต ค.ศ.
1960 (พ.ศ.2503) ที่ภาครัฐนําคอมพิวเตอรมาใชงานกับการทํางานที่มากกวาภาคเอกชน แตหลังจากนั้นสิบ
ปภาคเอกชนไดมีการพัฒนาและสงเสริมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช จนนําหนาภาครัฐตั้งแตบัดนั้น

                                                           
 5 สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี, [ออนไลน ] แหลงขอมูล: http://www.thaigov.go.th/news 
/contents/details/17752, [5 มกราคม 2562]. 

เปนตนมา ทําใหเห็นวาพัฒนาการของภาครัฐเทียบเทากับภาคเอกชนไมได ไรทิศทางในการพัฒนา เกิดความ
ซํ้าซอนและความสูญเปลาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากปญหาหรืออุปสรรค 3 ระดับ 
คือ ระดับแรกไดแก การที่รัฐบาลขาดวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยี ในระดับที่สอง ไดแก ขาราชการชั้นผูใหญ
ที่เปนผูบริหารกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ไมมีวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จึงทําให
การพัฒนาดานเทคโนโลยีไมเปนระบบ ไมคํานึงถึงความสามารถที่จะเชื่อมตอหรือเขากันได (Compatibility) 
การขาดวิสัยทัศนของขาราชการระดับสูงมีผลทําใหเกิดอุปสรรคตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับที่ 3 นั่นคือ การขาดความรูและความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการที่
เปนผูนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและใหบริการประชาชน6 
 ความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

ถึงแมจะมีความตื่นตัวและมีการใชงานในลักษณะของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม 
แตความเปนจริงในสภาพการณที่ปรากฏ พบวา มีการเคลื่อนไหวที่จะทําใหเกิดการทํางานในลักษณะบนลง
ลางหรือรัฐบาลเปนผูจัดสรรใหกับประชาชนมาโดยตลอด แตประชาชนยังคงไมเห็นถึงความสําคัญของระบบ
ดังกลาวและขาดการมีสวนรวมในการใชงาน จึงทําใหมีการคิดพัฒนาใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาไปสู
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ ที่จะตองพัฒนาควบคูไปทั้งฝายรัฐบาลและประชาชน กลาวคือ ตอง
ยกระดับทักษะของประชาชน ดวยการใหความรูและการฝกอบรมดานเทคโนโลยีในทุกระดับ เพราะองคการ
ของรัฐบาลเปนองคการที่ใชประโยชนจากความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนการ
ดิจิตอลไดอยางเต็มที่มากกวาองคการอ่ืน ระบบออนไลนไมเพียงแตจะทําใหประหยัดคากระดาษไดเทานั้น 
แตยังชวยใหรัฐบาลจัดใหมีจุดรับการติดตอ (Point of contact) เพียงจุดเดียวโดยซอนความซับซอนไว
เบื้องหลัง ขอมูลและขาวสารเปนระบบทีเ่ปดกวางแกประชาชน การสรางระบบรัฐดวยวิธีดิจิทัล รัฐบาลขนาด
ใหญควรเร่ิมจากโครงการนํารองขนาดยอม เพื่อพัฒนาความรูความชํานาญและประเมินการตอบสนองของ
ประชาชน โดยมุงเนนที่โครงการทีเ่ขาถึงประชาชนโดยตรงเปนสําคัญ 

การจะสรางหรือสงเสริมการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีความ
ปลอดภัยนั้น มีแนวทางอยูหลายแนวทาง และมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดและมุมมองที่แตกตางไป
จากอดีตที่มองวาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราอาจไดพบการใหบริการของ
ภาครัฐในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมไปสูการใหบริการแบบใหมที่เปนการใหบริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Service Delivery: ESD) โดยใหเอกชนเขามาพัฒนาและใหบริการแทน
รัฐบาล ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายดานบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ7 เพื่อใหการบริการดังกลาวตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนี้8 

                                                           
 6 ธงชัย วงศ ชัยสุ วรรณ , การปฏิ รูประบบราชการประยุกต ใช เทคโน โล ยีบ ริหารรวมสมัย , 
(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546) 
 7 Kuriyan , Renee & Ray, Isha. (2009). “E for express: “Seeing” the Indian State through 
ICTD”. Proceedings of the 3rd IEEE/ACM International Conference ICTD, April 17-19. Retrieved April 
11, 2009, From http://erg.berkeley.edu/publications/raypub.shtml. 
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โทรศัพทมือถือ ทําใหเห็นวาสัดสวนของประชาชนที่ไมใชอินเทอรเน็ตสูงกวาการใชอินเทอรเน็ตติดตามขอมูล
ของรัฐบาล5 

นอกจากนั้นการเปดเผยขอมูลของภาครัฐก็ถือเปนปจจัยสําคัญถึงแมวาประชาชนจะเขาถึงขอมูลได 
แตติดขอจํากัดที่ภาครัฐไมยอมเปดเผยขอมูลที่ประชาชนควรรู สอดคลองกับองคการสหประชาชาติก็ไดให
นิยามขอมูลเปดภาครัฐเอาไววา ตองเปนขอมูลของรัฐบาลที่ถูกเปดเผยผานชองทางออนไลน เพื่อใหทุกคน
เขาถึงนําไปใชตอ หรือแจกจายได โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยผาน
ยุทธศาสตรชาติ  20 ปนั้ น  ประเทศไทยไดตั้ ง เป าจะเปลี่ ยนผานสู การเปน รัฐบาลดิจิทั ล (Digital 
Government) โดยจะมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน การทํางานแบบอัจฉริยะนําดิจิทัลมาเปนเคร่ืองมือ
เพื่อสรางภาครัฐที่สะอาด โปรงใส ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (open 
Government Data) โดยการนํา Big Data มาใชประโยชน ก็เปนหนึ่งในนั้น แตทวาในความเปนจริงทุกวันนี ้
การเปดเผยขอมูลของภาครัฐในรูปแบบที่คอมพิวเตอรอานไดสะดวกยังมีนอย ขณะที่การเขาถึงขอมูลก็ยังมี
อุปสรรคอยูมาก กอรปกับคนของภาครัฐยังยึดติดขอมูลเปนสมบัติของชาติ ขอมูลภาครัฐอะไรควรเปดขอมูล
อะไรควรปด ก็ยังคงถกเถียงกันไมจบสิ้น   

จากปญหาขางตนเราสามารถสรุปไดวา สถานการณความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Digital 
Divide) ในประเทศไทยอยูในเกณฑที่นาเปนหวงและมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไข เนื่องจาก
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู ผานทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนตัวแปรที่
สําคัญในการขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน หากผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายไมเขาใจในสภาพปญหาของประเด็นตางๆ ที่เกิดข้ึน ผลของนโยบายก็จะออกมาในลักษณะเดิมที่
เปนอยู แตปจจัยตางๆ ที่ถูกกลาวอางนั้น เปนเพียงขอสังเกตที่นําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนในอนาคต ไมใช
เปนแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปใชไดโดยไมมีการวิเคราะหเพิ่มภายหลัง ผูบริหารบานเมืองควรตระหนักถึง
เร่ืองราวตางๆ ที่รอยเรียงมาไมใชเพียงวาใชความรูสึก หรือความคิดเห็นเปนตัวขับเคลื่อนนโยบาย หรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชชี้วัดการพัฒนาประเทศเพียงอยางเดียว ทุกอยางเหมือนฟนเฟอง
ในเคร่ืองจักรที่ไมสามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไดแมเพียงชิ้นเดียว เพราะฉะนั้นผูสรางขอมูล ผูบริหารจัดการ
ขอมูล และผูใชขอมูล ทุกองคประกอบตองเขาใจในกระบวนการทั้งหมด พรอมที่จะเขาถึงบริการ และพัฒนา
ไปดวยกัน ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศก็จะลดนอยลงตามลําดับ 

 
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 การพัฒนาและการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต ค.ศ.
1960 (พ.ศ.2503) ที่ภาครัฐนําคอมพิวเตอรมาใชงานกับการทํางานที่มากกวาภาคเอกชน แตหลังจากนั้นสิบ
ปภาคเอกชนไดมีการพัฒนาและสงเสริมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช จนนําหนาภาครัฐตั้งแตบัดนั้น

                                                           
 5 สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี, [ออนไลน ] แหลงขอมูล: http://www.thaigov.go.th/news 
/contents/details/17752, [5 มกราคม 2562]. 

เปนตนมา ทําใหเห็นวาพัฒนาการของภาครัฐเทียบเทากับภาคเอกชนไมได ไรทิศทางในการพัฒนา เกิดความ
ซํ้าซอนและความสูญเปลาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากปญหาหรืออุปสรรค 3 ระดับ 
คือ ระดับแรกไดแก การที่รัฐบาลขาดวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยี ในระดับที่สอง ไดแก ขาราชการชั้นผูใหญ
ที่เปนผูบริหารกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ไมมีวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จึงทําให
การพัฒนาดานเทคโนโลยีไมเปนระบบ ไมคํานึงถึงความสามารถที่จะเชื่อมตอหรือเขากันได (Compatibility) 
การขาดวิสัยทัศนของขาราชการระดับสูงมีผลทําใหเกิดอุปสรรคตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับที่ 3 นั่นคือ การขาดความรูและความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการที่
เปนผูนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและใหบริการประชาชน6 
 ความสําเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

ถึงแมจะมีความตื่นตัวและมีการใชงานในลักษณะของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม 
แตความเปนจริงในสภาพการณที่ปรากฏ พบวา มีการเคลื่อนไหวที่จะทําใหเกิดการทํางานในลักษณะบนลง
ลางหรือรัฐบาลเปนผูจัดสรรใหกับประชาชนมาโดยตลอด แตประชาชนยังคงไมเห็นถึงความสําคัญของระบบ
ดังกลาวและขาดการมีสวนรวมในการใชงาน จึงทําใหมีการคิดพัฒนาใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาไปสู
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ ที่จะตองพัฒนาควบคูไปทั้งฝายรัฐบาลและประชาชน กลาวคือ ตอง
ยกระดับทักษะของประชาชน ดวยการใหความรูและการฝกอบรมดานเทคโนโลยีในทุกระดับ เพราะองคการ
ของรัฐบาลเปนองคการที่ใชประโยชนจากความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนการ
ดิจิตอลไดอยางเต็มที่มากกวาองคการอ่ืน ระบบออนไลนไมเพียงแตจะทําใหประหยัดคากระดาษไดเทานั้น 
แตยังชวยใหรัฐบาลจัดใหมีจุดรับการติดตอ (Point of contact) เพียงจุดเดียวโดยซอนความซับซอนไว
เบื้องหลัง ขอมูลและขาวสารเปนระบบทีเ่ปดกวางแกประชาชน การสรางระบบรัฐดวยวิธีดิจิทัล รัฐบาลขนาด
ใหญควรเร่ิมจากโครงการนํารองขนาดยอม เพื่อพัฒนาความรูความชํานาญและประเมินการตอบสนองของ
ประชาชน โดยมุงเนนที่โครงการทีเ่ขาถึงประชาชนโดยตรงเปนสําคัญ 

การจะสรางหรือสงเสริมการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีความ
ปลอดภัยนั้น มีแนวทางอยูหลายแนวทาง และมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดและมุมมองที่แตกตางไป
จากอดีตที่มองวาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราอาจไดพบการใหบริการของ
ภาครัฐในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมไปสูการใหบริการแบบใหมที่เปนการใหบริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Service Delivery: ESD) โดยใหเอกชนเขามาพัฒนาและใหบริการแทน
รัฐบาล ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินนโยบายดานบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ7 เพื่อใหการบริการดังกลาวตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนี้8 

                                                           
 6 ธงชัย วงศ ชัยสุ วรรณ , การปฏิ รูประบบราชการประยุกต ใช เทคโน โล ยีบ ริหารรวมสมัย , 
(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546) 
 7 Kuriyan , Renee & Ray, Isha. (2009). “E for express: “Seeing” the Indian State through 
ICTD”. Proceedings of the 3rd IEEE/ACM International Conference ICTD, April 17-19. Retrieved April 
11, 2009, From http://erg.berkeley.edu/publications/raypub.shtml. 
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1) ประชาชนสามารถเลือกติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา เพราะรัฐบาลเปดใหบริการ 24 
ชั่วโมงตอวัน ประชาชนสามารถติดตอกับรัฐบาลไดจากที่บาน หรือที่ทํางาน หรือขณะที่เดินทาง 

2) การใหบริการสามารถทําไดจากหลายชองทาง ประชาชนสามารถเลือกใชบริการแบบใหมที่เปน
ระบบอิเล็กทรอนิกส อันเปนทางเลือกใหมควบคูไปกับรูปแบบการใหบริการแบบเกา 

3) รัฐบาลใหบริการประชาชนเหมือนกับลูกคา (Customer Focused) ประชาชนและนักธุรกิจ
สามารถเขาถึงและนําขอมูลของรัฐจากทุกหนวยงานไปใชไดจากศูนยกลางการใหบริการของรัฐ 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงรายละเอียดของแผนระยะ 3 ป (2559-2561) และแผน
ระยะ 5 ป (2560-2564) ซ่ึงแผนระยะ 3 ป นั้น 34 โครงการ ประกอบดวย การบูรณาการและยกระดับ
โครงการพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ และการยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
12 โครงการ อาทิ พรอมเพย การตั้งบริษัทในยุคนี้กรอกแคเว็บไซตเดียว เปนตน นอกจากนั้นการดําเนินการ
จัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะของขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ไดเห็นเปนรูปธรรมและดําเนินการ
ตรวจสอบอยางจริงจัง  

 
บทสรุป 

จากขอมูลที่กลาวมา ทั้งงานวิชาการ งานวิจัย ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่
สังคมปจจุบันตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารไปสู
ประชาชนระดับรากหญาที่อยูในทองที่ตางๆ ใหไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง บทบาทหนาที่หรือการบริการ
ของภาครัฐที่ตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อลดชองวางในการเขาถึงการใหบริการตองมีการเปลี่ยน
มุมมองใหมๆ และใสใจกับความตองการของผูใชบริการใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนตัวตอบโจทยที่สังคมตั้งคําถามอยูอยางตอเนื่อง การเคลื่อนไหวที่
เกิดข้ึนในปจจุบันไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากอดีตที่เคยเปนมา รัฐบาลที่ถือเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนกลุมอ่ืนๆ จะยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีเดิมๆ ที่ไมสนใจกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดข้ึนไมไดอีกตอไป เนื่องจากสังคมโลกหดแคบลงในมิติของขอมูลขาวสารถูกยน
ระยะทางใหใกลเขามามากข้ึน การใชบริการตางๆ ไมจําเปนตองเดินทางไปติดตอดวยตนเอง อาจใชวิธี
ติดตอสื่อสารกันทางสังคมออนไลนที่มีพลังอานุภาพ แตจะรายแรงหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับมโนสํานึกของแตละ
คนหนวยงานที่ รับผิดชอบเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพียงผูที่ปอนขอมูล และมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบทั้งความถูกตองความโปรงใส และความปลอดภัย สุดทายความสําเร็จของคําวารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสคงชี้วัดจาก ผูใชบริการที่เปนผูมีบทบาทหลักในการนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของแตละบุคคล หรืออาจดูไดจากการตอบสนองตามตัวชี้วัดของรัฐสภาประเทศอังกฤษที่
                                                           
 8 United Kingdom Parliament(UK). (2000). G.gov-Electronic government services for the 
21st century. Retrieved July 1, 2009, from http://www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/work_areas 
/electronic_service_delivery.aspx. 
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงรายละเอียดของแผนระยะ 3 ป (2559-2561) และแผน
ระยะ 5 ป (2560-2564) ซ่ึงแผนระยะ 3 ป นั้น 34 โครงการ ประกอบดวย การบูรณาการและยกระดับ
โครงการพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ และการยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
12 โครงการ อาทิ พรอมเพย การตั้งบริษัทในยุคนี้กรอกแคเว็บไซตเดียว เปนตน นอกจากนั้นการดําเนินการ
จัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะของขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ไดเห็นเปนรูปธรรมและดําเนินการ
ตรวจสอบอยางจริงจัง  

 
บทสรุป 

จากขอมูลที่กลาวมา ทั้งงานวิชาการ งานวิจัย ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่
สังคมปจจุบันตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารไปสู
ประชาชนระดับรากหญาที่อยูในทองที่ตางๆ ใหไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง บทบาทหนาที่หรือการบริการ
ของภาครัฐที่ตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อลดชองวางในการเขาถึงการใหบริการตองมีการเปลี่ยน
มุมมองใหมๆ และใสใจกับความตองการของผูใชบริการใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนตัวตอบโจทยที่สังคมตั้งคําถามอยูอยางตอเนื่อง การเคลื่อนไหวที่
เกิดข้ึนในปจจุบันไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากอดีตที่เคยเปนมา รัฐบาลที่ถือเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนกลุมอ่ืนๆ จะยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีเดิมๆ ที่ไมสนใจกับการ
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คนหนวยงานที่ รับผิดชอบเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเพียงผูที่ปอนขอมูล และมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบทั้งความถูกตองความโปรงใส และความปลอดภัย สุดทายความสําเร็จของคําวารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสคงชี้วัดจาก ผูใชบริการที่เปนผูมีบทบาทหลักในการนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของแตละบุคคล หรืออาจดูไดจากการตอบสนองตามตัวชี้วัดของรัฐสภาประเทศอังกฤษที่
                                                           
 8 United Kingdom Parliament(UK). (2000). G.gov-Electronic government services for the 
21st century. Retrieved July 1, 2009, from http://www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/work_areas 
/electronic_service_delivery.aspx. 

ระบุไววา ประชาชนสามารถเลือกติดตอกับรัฐบาลไดจากทุกที่และทุกเวลา สามารถทําไดจากหลายชองทาง 
สามารถเลือกใชบริการแบบใหมที่เปนอิเล็กทรอนิกส หรือแบบเกาที่ใชอยูแตเดิมตอไปได และใหบริการ
ประชาชนเหมือนกับลูกคา (Customer Focused) ประชาชนและนักธุรกิจสามารถเขาถึงและนําขอมูลของ
รัฐจากทุกหนวยงานไปใชไดจากศูนยกลางการใหบริการของรัฐ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาความเชื่อของชาวมงที่มีตอตน

กัญชง ในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงขอมูลที่ไดในการวิจัยนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากเอกสารและการลงพื้นที่สังเกต สัมภาษณผูรู และผูนําชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ชาวมงมีความเชื่อแฝงอยูในประเพณีของชาวมงมาชานาน ซ่ึงเม่ือมีประเพณี
สําคัญจะตองมีการนําเอากัญชงมาเปนสวนหนึ่งในงานพิธี โดยกัญชงนั้นจะเปนตัวแทนสัญลักษณในเร่ืองของ
ความเชื่อ และมีการนํากัญชงมาประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวมง ซึ่งความเชื่อเหลานี้มักมีการสืบทอดกัน
มาอยางชานาน 2) ความเชื่อของชาวมงที่มีตอตนกัญชง จะพบในประเด็น ดังตอไปนี้  (1) ความเชื่อดานการ
เจ็บปวย  (2) ความเชื่อเร่ืองการปดเปาสิ่งชั่วราย และ (3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ซ่ึงความเชื่อเหลานี้จะ
ปรากฏอยูในประเพณีของชาวมง โดยการทําเชนนี้ชาวมงจะเชื่อวาจะชวยใหตนเองนั้นปลอดภัยและอยูอยาง
ปกติสุข   
คําสําคัญ: กัญชง, ชาวมง 
 

Abstract 
This research is a qualitative research having objective to study beliefs of Hmong 

on hemp in Mae Sa Mao village, Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai 
province. Data in this research derived from documents and field trip study, observation, 
interview intellectuals and community leaders.  

The finding found that 1) Hmong traditions had the beliefs embed therefore in the 
important traditions must take hemp as a part of them. Hemp was a sign of beliefs of 
Hmong for a long time  2) Beliefs of Hmong on hemp were (1) illness, (2) evil exorcise, and 
(3) ancestral spirit. These beliefs appeared in Hmong traditions for the sake of safe and 
happy living. 

Keywords:  Hemp, Hmong 

บทนํา 
 กัญชง หรือพืชที่หลายคนรูจักกันในฐานยาเสพติดให
โทษประเภท 5 เนื่องจาก กัญชง มีตนกําเนิดมาจากพืชชนิด
เดียวกันกับกัญชา แตกัญชงนั้นจะมีฤทธิ์ทางสารเสพติดที่ต่ํากวา
มากและมีคุณภาพมากกวาที่จะผลิตสารเสพติด กัญชงเปนพืช
เสนใยสูง มีความยืดหยุน แข็งแรง และทนทานสูง เปนพืชที่มีวิถี
ชีวิต และความผูกพันตอชาวเขา ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของ
ชนเผา จึงมีการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงของประเทศโดยเฉพาะชน
เขาเผามงมายาวนาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงในอดีตตนกัญ
ชงนั้นจะถือวาไมผิดกฎหมาย แตสมัยนี้รัฐไดออกนโยบายวากัญ
ชงนั้นถือเปนพืชที่ผิดกฎหมาย เวลาปลูกจึงตองมี ป.ป.ส. ข้ึนมา

ควบคุม เม่ือกอนเวลาจะปลูกตนกัญชงก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดแกแลวนําไปปลูกตอไดในปตอไป แตเม่ือ 10 
ปตอมา ป.ป.ส. เขามาควบคุมไมใหมีการเก็บเมล็ดของตนกัญชงปลูกเอง จึงตองมีการไปขอเมล็ดจาก ป.ป.ส.  
เพื่อนํามาปลูก ซ่ึงตองใชเวลากวาคร่ึงป โดยผานอบต. อบจ. และจังหวัด ซ่ึงขนาดพื้นที่ที่จะปลูกตนกัญชงนั้น
ไดจะมี ป.ป.ส. เขามาจํากัดพื้นที่ไวใหสําหรับปลูก ซ่ึงชาวบานจะสามารถปลูกปริมาณเทาไหรก็ได แตตองมี
พื้นที่ที่จํากัด ซ่ึงพื้นที่ที่ยกเวนจะมีเขต อําเภอแม ริม อําเภอแมสอด พบพระ เม่ือรัฐบาลไดเล็งเห็น
ความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอชาวเขาแลว จึงไดมีการสนับสนุนใหมีการสงเสริมกัญชงนั้นเปนพืชเศรษฐกิจ 
ภายใตการกําหนดระบบการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
จําหนาย หรือมีไวครอบครองมีจํากัด1 
 ชาวเขาเผามงในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีการตั้งถ่ินฐาน
อยูตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2484 และตอมาจึงมีผูคนอพยพเขามาทีละครอบครัว สองครอบครัว ซ่ึงชวงระหวาง
นั้น ทางราชการไดมีคําสั่งใหยายไปอยูดอยปุยใหหมด เพราะที่ดอยปุยมีโรงเรียนและถนน ใหยายไปเพื่อบุตร
หลานจะไดเรียนหนังสือ แตระหวางที่หมูบานแมสาเกากําลังถูกอพยพ ก็ไดมีกลุมแซโซงอพยพมาจากดอย
สามหม่ืนเขามาสมทบกับกลุมที่ไมไดยายจึงไดมีการรวมกลุมและไดมีการตั้งหมูบานแมสาใหมข้ึนมาจนถึงใน
ปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาชาวเขาเผามงในหมูบานแมสาใหมนั้น ยังคงมีประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของ
ตนเองที่ยังคงมีชีวิตผูกพันกับตนกัญชง และใยกัญชงตั้งแตเกิดอยูมาก ซ่ึงจะแทรกซึมอยูในประเพณีตางๆ
เชน การเกิด ก็ไดมีนําใยกัญชงมาทอแลวสวมใสใหเด็กแรกเกิด ไดมีการนําเสนใยกัญชงมาผูกขอแขนเรียก
ขวัญเด็ก การแตงงาน ก็ไดมีนําใยกัญชงมาทอแลวสวมใสในงานพิธี ไดมีการนําเสนใยกัญชงนั้นมาผูกขอไม
ขอมือใหคูบาวสาวเพื่อเปนสิริมงคล และเม่ือถึงตอนตายก็ตองมีเสนใยกัญชงเขามามีสวนรวมในการทํา
พิธีกรรมเพื่อใหผูเสียชีวิตนั้นไดไปอยางสุคติ โดยจะสังเกตไดวากัญชงนั้นจะอยูในทุกๆชวงเวลาของการใช
ชีวิตโดยจะผานเปนประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวมงบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 
                                                           
 1 บรรพต รัตนดิลกกุล, สมัภาษณ, 2 ธันวาคม 2561. 
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มากและมีคุณภาพมากกวาที่จะผลิตสารเสพติด กัญชงเปนพืช
เสนใยสูง มีความยืดหยุน แข็งแรง และทนทานสูง เปนพืชที่มีวิถี
ชีวิต และความผูกพันตอชาวเขา ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของ
ชนเผา จึงมีการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงของประเทศโดยเฉพาะชน
เขาเผามงมายาวนาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงในอดีตตนกัญ
ชงนั้นจะถือวาไมผิดกฎหมาย แตสมัยนี้รัฐไดออกนโยบายวากัญ
ชงนั้นถือเปนพืชที่ผิดกฎหมาย เวลาปลูกจึงตองมี ป.ป.ส. ข้ึนมา

ควบคุม เม่ือกอนเวลาจะปลูกตนกัญชงก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดแกแลวนําไปปลูกตอไดในปตอไป แตเม่ือ 10 
ปตอมา ป.ป.ส. เขามาควบคุมไมใหมีการเก็บเมล็ดของตนกัญชงปลูกเอง จึงตองมีการไปขอเมล็ดจาก ป.ป.ส.  
เพื่อนํามาปลูก ซ่ึงตองใชเวลากวาคร่ึงป โดยผานอบต. อบจ. และจังหวัด ซ่ึงขนาดพื้นที่ที่จะปลูกตนกัญชงนั้น
ไดจะมี ป.ป.ส. เขามาจํากัดพื้นที่ไวใหสําหรับปลูก ซ่ึงชาวบานจะสามารถปลูกปริมาณเทาไหรก็ได แตตองมี
พื้นที่ที่จํากัด ซ่ึงพื้นที่ที่ยกเวนจะมีเขต อําเภอแม ริม อําเภอแมสอด พบพระ เม่ือรัฐบาลไดเล็งเห็น
ความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอชาวเขาแลว จึงไดมีการสนับสนุนใหมีการสงเสริมกัญชงนั้นเปนพืชเศรษฐกิจ 
ภายใตการกําหนดระบบการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
จําหนาย หรือมีไวครอบครองมีจํากัด1 
 ชาวเขาเผามงในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีการตั้งถ่ินฐาน
อยูตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2484 และตอมาจึงมีผูคนอพยพเขามาทีละครอบครัว สองครอบครัว ซ่ึงชวงระหวาง
นั้น ทางราชการไดมีคําสั่งใหยายไปอยูดอยปุยใหหมด เพราะที่ดอยปุยมีโรงเรียนและถนน ใหยายไปเพื่อบุตร
หลานจะไดเรียนหนังสือ แตระหวางที่หมูบานแมสาเกากําลังถูกอพยพ ก็ไดมีกลุมแซโซงอพยพมาจากดอย
สามหม่ืนเขามาสมทบกับกลุมที่ไมไดยายจึงไดมีการรวมกลุมและไดมีการตั้งหมูบานแมสาใหมข้ึนมาจนถึงใน
ปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาชาวเขาเผามงในหมูบานแมสาใหมนั้น ยังคงมีประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของ
ตนเองที่ยังคงมีชีวิตผูกพันกับตนกัญชง และใยกัญชงตั้งแตเกิดอยูมาก ซ่ึงจะแทรกซึมอยูในประเพณีตางๆ
เชน การเกิด ก็ไดมีนําใยกัญชงมาทอแลวสวมใสใหเด็กแรกเกิด ไดมีการนําเสนใยกัญชงมาผูกขอแขนเรียก
ขวัญเด็ก การแตงงาน ก็ไดมีนําใยกัญชงมาทอแลวสวมใสในงานพิธี ไดมีการนําเสนใยกัญชงนั้นมาผูกขอไม
ขอมือใหคูบาวสาวเพื่อเปนสิริมงคล และเม่ือถึงตอนตายก็ตองมีเสนใยกัญชงเขามามีสวนรวมในการทํา
พิธีกรรมเพื่อใหผูเสียชีวิตนั้นไดไปอยางสุคติ โดยจะสังเกตไดวากัญชงนั้นจะอยูในทุกๆชวงเวลาของการใช
ชีวิตโดยจะผานเปนประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวมงบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 
                                                           
 1 บรรพต รัตนดิลกกุล, สมัภาษณ, 2 ธันวาคม 2561. 
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 ดังนั้น ผูวิจัยไดมองเห็นความความนาสนใจ มองเห็นแงมุมใหมๆ จากตนกัญชงผานประเพณี 
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวเขาเผามง ที่หลายคนมองไมเห็นหรือยังไมเคยไดสัมผัส และยังติดกับมุมมอง
เดิมเก่ียวกับตนกัญชง วามันนั้นไรซ่ึงประโยชนและเปนยาเสพติดใหโทษแกตนเองและผูอ่ืน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษากัญชง ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ ในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในเชิงคติชนวิทยา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอความเชื่อของชาวมง ในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมีขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัย  ไดแก หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม   

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขั้นการสํารวจและรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของตางเก่ียวกับชาวมงในหมูบานแมสาใหม ต.โปงแยง อ.

แมริม จ.เชียงใหม และตนกัญชง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนาม จากการ
สอบถาม สัมภาษณโดยตรงจากผูที่ใหขอมูล เก่ียวกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเก่ียวกับตนกัญชง 

ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
โดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาเรียบเรียงใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ

ตรวจสอบขอมูลกับบุคคลที่ใหขอมูลอีกคร้ัง 
 
ขั้นการนําเสนอ 
ผูวิจัยสรุปผลตามประเด็นที่ไดกําหนดไวและนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ขั้นการสรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยสรุปตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางละเอียด คือ ศึกษาความสําคัญของตนกัญชงที่

มีตอความเชื่อของชาวมง  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาประเพณีกัญชงกับความเชื่อของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม พบประเพณี คือ การเกิด การแตงงาน และงานศพ และพบความเชื่อที่ปรากฏใน

ประเพณีของชาวมง คือ ความเชื่อดานการรักษาความเจ็บปวย ความเชื่อเร่ืองการปดเปาสิ่งชั่วราย และ
ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ดังนี้ 

ประเพณีของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
1) ประเพณีการเกิด กัญชงถือวาเปนพืชที่อยูกับวัฒนธรรมของชาวมงมาตั้งแตเกิด ตั้งแตเร่ิมออก

จากครรภลืมตาดูโลก ซ่ึงในอดีตไมมีเคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัยเหมือนเชนปจจุบัน มีเพียงหมอตาํเทานั้น เม่ือ
ถึงกําหนดหญิงครรภแก หมอตําแยก็จะเปนผูทําคลอดให โดยจะนําเสนใยกัญชงที่ปลอกเปลือกแลวนําไปชุบ
น้ําเพราะเม่ือเสนใยกัญชงถูกน้ําจะทําใหเสนใยมีความเหนียว และทนทานมากข้ึน โดยจะนํามาใชในการตัด
สายสะดือของแมและเด็ก เพื่อใหขาดออกจากกัน จากนั้นเด็กที่เกิดมาตองมีการเรียกขวัญของเด็กตามความ
เชื่อของสังคมไทยเรา ชาวมงจะมีหมอผีประจําหมูบานเพื่อประกอบพิธีกรรมตางๆ ชาวบานก็จะเรียกหมอผีนี้
มาทําพิธีเรียกขวัญใหแกเด็ก ซ่ึงหมอผีจะทําการเรียกขวัญเด็กโดยการนําเสนใยกัญชงมาผูกขอมือหรือขอเทา
ใหเด็ก แลวแตวาหมอผีจะเปนคนทําพิธีใหโดยเสนใยกัญชงนั้นจะใชแทนสายสิญจนของคนไทยเรา ชาวมง
เชื่อวาชวยปดเปาสิ่งชั่วราย ใหเด็กไดอยูดีมีสุข 

2) ประเพณีการแตงงาน เม่ือเติบโตข้ึนมาการมีคูครองก็เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต หากมีการ
ตกลงปลงใจระหวางฝายหญิงกับฝายชายแลว จะตองมีการสูขอใหถูกประเพณี โดยคูบาวสาวนั้นเม่ือถึงพิธี
แตงงาน สิ่งที่ขาดไมไดก็คือเสนใยกัญชง เพราะตองใชเสนใยกัญชงมามัดมือใหแกคูบาวสาว และใชในการทํา
มงคลแฝดสวมบนศีรษะใหแกคูบาวสาว เพื่อเปนการชวยเสริมสิริมงคลสําหรับการแตงงาน 

3) ประเพณีงานศพ เม่ือถึงบั้นปลายของชีวิตนั้น ความตายเปนการสิ้นสุดการใชชีวิตทางโลกและ
นําไปสูภพภูมิของอีกโลกหนึ่งคือโลกของวิญญาณ พิธีงานศพของชาวมง ชาวมงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของ
ชีวิต ซ่ึงเชื่อวาการทําพิธีไดครบถวนจะทําใหวิญญาณนั้นไปสูภพภูมิที่ดี พิธีงานศพจําเปนตองมีชุดและ
รองเทาที่ทอจากผาใยกัญชง ซ่ึงเชื่อวาเม่ือคนตายสวมใสชุดและรองเทาจากผาใยกัญชงนั้น จะทําใหข้ึนไปสู
สรวงสวรรคไดและจะทําใหพบเจอบรรพบุรุษของตน หากใครที่ไมสวมใสชุดผาใยกัญชงและรองเทาจากกัญ
ชง วิญญาณจะไมสามารถไปหาบรรพบุรุษได ถาหากใสเสื้อผาฝายหรือผาพื้นเมืองของคนไทยที่ไมไดทําจาก
ใยกัญชง เม่ือไปถึงอีกภพภูมิหนึ่ง เชื่อวาจะโดนแยงไปหมดเพราะถือวาเปนของคนอ่ืน ไมไดเปนผาของ
ชาวมงตน ซ่ึงการทอชุดผาใยกัญชงนั้นจะทําการทอเองหรือซ้ือก็ไดขอเพียงแคเปนผาที่ทําจากใยกัญชง ใน
สวนของตัวโลงศพนั้นจะมีเชือกไวมัดโลงศพโดยจะเปนสัญลักษณกากบาท และมีนําผาทอใยกัญชง ประมาณ 
7 เมตร มัดจากโลงไปแขวนขางบนไมคานแลวหอยลงมามัดรอบโลงศพไวอีกที เพราะเชื่อวาผากัญชงจะทํา
ใหชวยดึงผูตายใหไปสูสรวงสวรรคได  
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 ดังนั้น ผูวิจัยไดมองเห็นความความนาสนใจ มองเห็นแงมุมใหมๆ จากตนกัญชงผานประเพณี 
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวเขาเผามง ที่หลายคนมองไมเห็นหรือยังไมเคยไดสัมผัส และยังติดกับมุมมอง
เดิมเก่ียวกับตนกัญชง วามันนั้นไรซ่ึงประโยชนและเปนยาเสพติดใหโทษแกตนเองและผูอ่ืน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษากัญชง ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ ในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในเชิงคติชนวิทยา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอความเชื่อของชาวมง ในหมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมีขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัย  ไดแก หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม   

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขั้นการสํารวจและรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของตางเก่ียวกับชาวมงในหมูบานแมสาใหม ต.โปงแยง อ.

แมริม จ.เชียงใหม และตนกัญชง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและเก็บขอมูลภาคสนาม จากการ
สอบถาม สัมภาษณโดยตรงจากผูที่ใหขอมูล เก่ียวกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเก่ียวกับตนกัญชง 

ขั้นการวิเคราะหขอมูล 
โดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาเรียบเรียงใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ

ตรวจสอบขอมูลกับบุคคลที่ใหขอมูลอีกคร้ัง 
 
ขั้นการนําเสนอ 
ผูวิจัยสรุปผลตามประเด็นที่ไดกําหนดไวและนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ขั้นการสรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยสรุปตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางละเอียด คือ ศึกษาความสําคัญของตนกัญชงที่

มีตอความเชื่อของชาวมง  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาประเพณีกัญชงกับความเชื่อของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม พบประเพณี คือ การเกิด การแตงงาน และงานศพ และพบความเชื่อที่ปรากฏใน

ประเพณีของชาวมง คือ ความเชื่อดานการรักษาความเจ็บปวย ความเชื่อเร่ืองการปดเปาสิ่งชั่วราย และ
ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ดังนี้ 

ประเพณีของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
1) ประเพณีการเกิด กัญชงถือวาเปนพืชที่อยูกับวัฒนธรรมของชาวมงมาตั้งแตเกิด ตั้งแตเร่ิมออก

จากครรภลืมตาดูโลก ซ่ึงในอดีตไมมีเคร่ืองมือแพทยที่ทันสมัยเหมือนเชนปจจุบัน มีเพียงหมอตาํเทานั้น เม่ือ
ถึงกําหนดหญิงครรภแก หมอตําแยก็จะเปนผูทําคลอดให โดยจะนําเสนใยกัญชงที่ปลอกเปลือกแลวนําไปชุบ
น้ําเพราะเม่ือเสนใยกัญชงถูกน้ําจะทําใหเสนใยมีความเหนียว และทนทานมากข้ึน โดยจะนํามาใชในการตัด
สายสะดือของแมและเด็ก เพื่อใหขาดออกจากกัน จากนั้นเด็กที่เกิดมาตองมีการเรียกขวัญของเด็กตามความ
เชื่อของสังคมไทยเรา ชาวมงจะมีหมอผีประจําหมูบานเพื่อประกอบพิธีกรรมตางๆ ชาวบานก็จะเรียกหมอผีนี้
มาทําพิธีเรียกขวัญใหแกเด็ก ซ่ึงหมอผีจะทําการเรียกขวัญเด็กโดยการนําเสนใยกัญชงมาผูกขอมือหรือขอเทา
ใหเด็ก แลวแตวาหมอผีจะเปนคนทําพิธีใหโดยเสนใยกัญชงนั้นจะใชแทนสายสิญจนของคนไทยเรา ชาวมง
เชื่อวาชวยปดเปาสิ่งชั่วราย ใหเด็กไดอยูดีมีสุข 

2) ประเพณีการแตงงาน เม่ือเติบโตข้ึนมาการมีคูครองก็เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต หากมีการ
ตกลงปลงใจระหวางฝายหญิงกับฝายชายแลว จะตองมีการสูขอใหถูกประเพณี โดยคูบาวสาวนั้นเม่ือถึงพิธี
แตงงาน สิ่งที่ขาดไมไดก็คือเสนใยกัญชง เพราะตองใชเสนใยกัญชงมามัดมือใหแกคูบาวสาว และใชในการทํา
มงคลแฝดสวมบนศีรษะใหแกคูบาวสาว เพื่อเปนการชวยเสริมสิริมงคลสําหรับการแตงงาน 

3) ประเพณีงานศพ เม่ือถึงบั้นปลายของชีวิตนั้น ความตายเปนการสิ้นสุดการใชชีวิตทางโลกและ
นาํไปสูภพภูมิของอีกโลกหนึ่งคือโลกของวิญญาณ พิธีงานศพของชาวมง ชาวมงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของ
ชีวิต ซ่ึงเชื่อวาการทําพิธีไดครบถวนจะทําใหวิญญาณนั้นไปสูภพภูมิที่ดี พิธีงานศพจําเปนตองมีชุดและ
รองเทาที่ทอจากผาใยกัญชง ซ่ึงเชื่อวาเม่ือคนตายสวมใสชุดและรองเทาจากผาใยกัญชงนั้น จะทําใหข้ึนไปสู
สรวงสวรรคไดและจะทําใหพบเจอบรรพบุรุษของตน หากใครที่ไมสวมใสชุดผาใยกัญชงและรองเทาจากกัญ
ชง วิญญาณจะไมสามารถไปหาบรรพบุรุษได ถาหากใสเสื้อผาฝายหรือผาพื้นเมืองของคนไทยที่ไมไดทําจาก
ใยกัญชง เม่ือไปถึงอีกภพภูมิหนึ่ง เชื่อวาจะโดนแยงไปหมดเพราะถือวาเปนของคนอ่ืน ไมไดเปนผาของ
ชาวมงตน ซ่ึงการทอชุดผาใยกัญชงนั้นจะทําการทอเองหรือซ้ือก็ไดขอเพียงแคเปนผาที่ทําจากใยกัญชง ใน
สวนของตัวโลงศพนั้นจะมีเชือกไวมัดโลงศพโดยจะเปนสัญลักษณกากบาท และมีนําผาทอใยกัญชง ประมาณ 
7 เมตร มัดจากโลงไปแขวนขางบนไมคานแลวหอยลงมามัดรอบโลงศพไวอีกที เพราะเชื่อวาผากัญชงจะทํา
ใหชวยดึงผูตายใหไปสูสรวงสวรรคได  
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1) รูปภาพประกอบประเพณีการแตงงานของชาวมง 

 
2) รูปภาพประกอบพิธงีานศพของชาวมง   

 
ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 
1) ความเชื่อดานการรักษาการเจ็บปวย 
ชาวมงเชื่อวาการเจ็บปวยนั้นมีสาเหตุมาจากผี จึงตองมีหมอผีที่บอกถึงอาการ และวิธีการรักษาไม

วาจะเปนการเซนไหวผีหรือการรักษาดวยวิธีการทางไสยศาสตร โดยหมอผีจะเปนผูทําพิธีให ซ่ึงในการ
ประกอบพิธีสวนมากจะมีกัญชงเขามามีสวนดวยเกือบทั้งหมด เชน การรักษาคนเจ็บปวยไมสบาย ก็จะมีการ
นําเสนใยกัญชงมามัดที่ขอมือเพื่อใชแทนสายสิญจน และใหหมอผีผูประกอบพิธี เปารายมนตคาถาตางๆ 
ให ซ่ึงคาถาที่ใชจะเปนคาถาที่เรียนมาและคนสามัญธรรมดาไมอาจจะรูได 

 
 

2) ความเชื่อเร่ืองการปดเปาสิ่งชั่วราย 
กัญชงถือเปนเคร่ืองรางของขลังอีกอยางหนึ่งที่ชวยปดเปาสิ่งชั่วรายได โดยการนํากัญชงมาเปน

เคร่ืองรางนั้น จะทําได 2 แบบ คือ 1.การนําผาใยกัญชงตัดเปนรูปสามเหลี่ยมแลวนําไปใสยาสมุนไพรตางๆไว
ขางในแลวตัดเย็บใหเปนรูปสามเหลี่ยมไวแขวนหนาบาน บางก็เอาไวเปนยา บางก็เอาไวไลผี ปองกันสิ่งชั่ว
ราย และอีกวิธี คือ การนําเอาเสนใยกัญชงมามัดกับตอไม แลวนําไปลอมรอบบริเวณบาน โดยชาวมงเชื่อกัน
วา จะชวยปองกันผีและชวยปองกันโรคภัยตางๆได 

3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ 
ในทุกปตองมีการเซนไหวและทําบุญใหแกบานเรือนของตนเอง โดยชาวมงเชื่อวา ตามประตูหนา

บาน และเสากลางบาน จะมีผีบานผีเรือนอาศัยอยู จึงตองมีการฆาหมูมาเซนไหว โดยวิธีการจะนําเอาเสนใย
กัญชงคลองคอหมูตัวที่จะนําไปฆาไว แลวใหหมอผีผูประกอบพิธีรายคาถากอนจะนําไปฆา โดยชาวมงเชื่อวา
เม่ือทําเชนนี้เราจะสามารถดึงหมูและฆาหมูตัวนี้มาเซนไหวไดจริงๆ การทําพิธีบูชาบรรพบุรุษก็เชนเดียวกัน 
เปนการเคารพบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว โดยจะนําเสนใยกัญชงไปคลองคอวัวตัวที่จะนําไปฆา แลวให
หมอผีผูประกอบพิธีรายคาถากอนจะนําไปฆา โดยชาวมงก็เชื่อเหมือนกันวาเม่ือทําเชนนี้เราจะสามารถดึงวัว
และฆาวัวตัวนี้มาทําพิธีใหแกบรรพบุรุษได การทําเชนนี้ถือวาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมงอยางหนึ่ง  
ที่ชาวมงเชื่อวาผีบรรพบุรุษและผีบานผีเรือนจะคอยปกปอง คุมครองชาวมง และชวยใหชาวมงใชชีวิตได
อยางปกติสุข 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เก่ียวกับความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอความเชื่อของชาวมง ในหมูบานแมสาใหม 
ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ชาวเขาเผามงยังคงมีความผูกพันเก่ียวกับตน
กัญชงอยูมาก ไมวาจะเปนการนํามาใชในดานเศรษฐกิจ รวมถึงการมีความเชื่อเก่ียวกับกัญชงที่แฝงอยูใน
ประเพณี พิธีกรรมของชาวมง โดยชาวมงนั้นคงยังมีวิถีชีวิตที่เก่ียวของกับกัญชงอยูมาก ถึงแมเวลาจะ
เปลี่ยนไป แตชาวมงก็ไดมีการนําสิ่งตางๆ มาประยุกตใชเพื่อไมใหความเปนมงนั้นเลือนหายไป ทําใหแสดง
ถึงอัตลักษณไดอยางชัดเจนของชนเขาเผามง ซ่ึงความเชื่อของชาวมงนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สันธิ
เวชช มงคลชัย2 ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ืองประเพณีปใหมของชาวเขาเผามง  บานตูบคอ ตําบลกกสะทอน 
อําเภอดานซายจังหวัดเลย ผลการศึกษาผลวา การดํารงชีวิตประจําวันของชาวเขาเผามงนั้นมีปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญคือที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม อาหารและโภชนาการตาง ๆ แตระบบศาสนาไดแกความเชื่อเร่ืองผีตาง ๆ
ทั้งผีบรรพบุรุษและผีซึ่งเกิดจากสภาพธรรมชาติ เจาปาเจาเขา ความเชื่อเร่ืองผีของชาวเขาเผามงแทรกซึมอยู
ในวิถีชีวิตนับแตเกิดจนตาย ระบบสังคมและวัฒนธรรมจึงกอใหเกิดประเพณีสําคัญ เชน ประเพณีเก่ียวกับ
การแตงงาน ประเพณีเก่ียวกับการเกิด การตาย ประเพณีเก่ียวกับสัตว และประเพณีปใหม สอดคลองกับ
                                                           
 2 สันธิเวชช มงคลชัย,ประเพณีปใหมของชาวเขาเผามง บานตูบคอ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย, 2549 
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1) รูปภาพประกอบประเพณีการแตงงานของชาวมง 

 
2) รูปภาพประกอบพิธงีานศพของชาวมง   

 
ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีของชาวมง หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 
1) ความเชื่อดานการรักษาการเจ็บปวย 
ชาวมงเชื่อวาการเจ็บปวยนั้นมีสาเหตุมาจากผี จึงตองมีหมอผีที่บอกถึงอาการ และวิธีการรักษาไม

วาจะเปนการเซนไหวผีหรือการรักษาดวยวิธีการทางไสยศาสตร โดยหมอผีจะเปนผูทําพิธีให ซ่ึงในการ
ประกอบพิธีสวนมากจะมีกัญชงเขามามีสวนดวยเกือบทั้งหมด เชน การรักษาคนเจ็บปวยไมสบาย ก็จะมีการ
นําเสนใยกัญชงมามัดที่ขอมือเพื่อใชแทนสายสิญจน และใหหมอผีผูประกอบพิธี เปารายมนตคาถาตางๆ 
ให ซ่ึงคาถาที่ใชจะเปนคาถาที่เรียนมาและคนสามัญธรรมดาไมอาจจะรูได 

 
 

2) ความเชื่อเร่ืองการปดเปาสิ่งชั่วราย 
กัญชงถือเปนเคร่ืองรางของขลังอีกอยางหนึ่งที่ชวยปดเปาสิ่งชั่วรายได โดยการนํากัญชงมาเปน

เคร่ืองรางนั้น จะทําได 2 แบบ คือ 1.การนําผาใยกัญชงตัดเปนรูปสามเหลี่ยมแลวนําไปใสยาสมุนไพรตางๆไว
ขางในแลวตัดเย็บใหเปนรูปสามเหลี่ยมไวแขวนหนาบาน บางก็เอาไวเปนยา บางก็เอาไวไลผี ปองกันสิ่งชั่ว
ราย และอีกวิธี คือ การนําเอาเสนใยกัญชงมามัดกับตอไม แลวนําไปลอมรอบบริเวณบาน โดยชาวมงเชื่อกัน
วา จะชวยปองกันผีและชวยปองกันโรคภัยตางๆได 

3) ความเชื่อในผีบรรพบุรุษ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เก่ียวกับความสําคัญของตนกัญชงที่มีตอความเชื่อของชาวมง ในหมูบานแมสาใหม 
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ถึงอัตลักษณไดอยางชัดเจนของชนเขาเผามง ซ่ึงความเชื่อของชาวมงนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สันธิ
เวชช มงคลชัย2 ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ืองประเพณีปใหมของชาวเขาเผามง  บานตูบคอ ตําบลกกสะทอน 
อําเภอดานซายจังหวัดเลย ผลการศึกษาผลวา การดํารงชีวิตประจําวันของชาวเขาเผามงนั้นมีปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญคือที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม อาหารและโภชนาการตาง ๆ แตระบบศาสนาไดแกความเชื่อเร่ืองผีตาง ๆ
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ในวิถีชีวิตนับแตเกิดจนตาย ระบบสังคมและวัฒนธรรมจึงกอใหเกิดประเพณีสําคัญ เชน ประเพณีเก่ียวกับ
การแตงงาน ประเพณีเก่ียวกับการเกิด การตาย ประเพณีเก่ียวกับสัตว และประเพณีปใหม สอดคลองกับ
                                                           
 2 สันธิเวชช มงคลชัย,ประเพณีปใหมของชาวเขาเผามง บานตูบคอ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย, 2549 
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งานวิจัยของ วาทินี คุมแสง3 ไดศึกษาโครงการวิจัยเก่ียวกับประเพณีของชาวมง : กรณีศึกษาชุมชนในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ต.แมแรม อ.แมริม     จ.เชียงใหม ผลการวิจัยพบวาประเพณีของชาวมง 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเพณีชุมชน ไดแก ประเพณีปใหมมง เฉลิมฉลองศักราชใหมและเลี้ยง
ขอบคุณผีที่นับถือ ผีบรรพบุรุษ และผีที่คุมครองใหผลผลิต เจริญเติบโต อุดมสมบูรณ มีการละเลนตาง ๆ 
เชน การโยนลูกชวง การยิงหนาไม การเลนลูกขาง แขงขัน ลอเลื่อนไม 2) ประเพณีชีวิต ไดแก ประเพณีการ
เกิด เปนการเรียกขวัญและการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม และการประกอบพิธีแตงงานผานพอสื่อ ประเพณีงานศพ 
เปนงานประเพณีปดและเปนการ แสดงออกถึงความกตัญู ของผูเปนลูกที่มีตอผูตาย  
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้ใชแนวคิดการสืบทอดโดยผูวจิัยไดทําการคัดเลือกวิทยากรชาวกะเหร่ียงที่อาศัยอยู

ในชุมชนบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามคุณสมบัติที่กําหนด จากนั้นผูวิจัยได
เก็บขอมูลผาทอกะเหร่ียง เชกอ เชวา เชซู จากการสัมภาษณวิทยากรชาวกะเหร่ียงในชุมชนบานโปงนอย 
โดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ แลวนํามาวิเคราะหดานการสืบทอดลวดลายผาทอกะเหร่ียง และการสืบ
ทอดการทอดผาของชาวกะเหร่ียง 

ผลการวิจัยพบวาผาทอกะเหร่ียง เชกอ เชวา เชซู  ในชุมชนบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม มีการสืบทอด 3 ดาน คือ 1) วิธีการถายทอดโดยถายทอดจากแมสูลูก  2) การสืบทอด
การทอผาโดยวิธีครูพักลักจํา 3) วิธีการอนุรักษศิลปะของลวดลายบนผาทอ 

คําสําคัญ: เชกอ, เชวา, เชซู, การสืบทอด 
 
Abstract 

This study employed the concept of inheritance by the researcher selects Karen 
speakers who live in Ban Pong Noi community, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, 
Chiang Mai Province according to defined characteristic. Then, the researcher were 
interviewed to collect the data in Karen woven fabric. The data obtained was analyzed in 
the point of Karen woven inheritance and Karen woven pattern inheritance  

The finding found that Karen woven, Chekh Chew Chez in Ban Pong Noi 
Community, Mae Win Sub-district, Mae Wang district, Chiang Mai province had three 
inheritances, namely: 1) from mother to children 2)  from learning and 3) from preserving 
the art of woven pattern  

Keywords:  Chekh, Chew, Chez, an Inheritance 
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การทอผาโดยวิธีครูพักลักจํา 3) วิธีการอนุรักษศิลปะของลวดลายบนผาทอ 

คําสําคัญ: เชกอ, เชวา, เชซู, การสืบทอด 
 
Abstract 

This study employed the concept of inheritance by the researcher selects Karen 
speakers who live in Ban Pong Noi community, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, 
Chiang Mai Province according to defined characteristic. Then, the researcher were 
interviewed to collect the data in Karen woven fabric. The data obtained was analyzed in 
the point of Karen woven inheritance and Karen woven pattern inheritance  

The finding found that Karen woven, Chekh Chew Chez in Ban Pong Noi 
Community, Mae Win Sub-district, Mae Wang district, Chiang Mai province had three 
inheritances, namely: 1) from mother to children 2)  from learning and 3) from preserving 
the art of woven pattern  

Keywords:  Chekh, Chew, Chez, an Inheritance 
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บทนํา 
 ผา ถือวาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตของมนุษย นอกจาก อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษา
โรค การทอผาของไทยนั้นมีมาตั้งแตคร้ังอดีต ซ่ึงในแตละพื้นที่มักมีลักษณะการทอที่มีความโดดเดน  
แตกตางกัน  ซ่ึงลวนแลวแตข้ึนอยูกับลักษณะภูมิปญญาของแตละชุมชน  
 การทอผาเปนหัตถกรรมและศิลปะอยางหนึ่งที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากการทอผาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตมนุษย เพราะถือเปนการผลิตเคร่ืองนุงหมซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่สําคัญของมนุษย นอกจากนี้
การทอผายังถือเปนงานศิลปะประเภทหนึ่ง เนื่องจากการทอผาในแตละกลุมชนลวนมีรูปแบบลวดลายของ
ผืนผาที่แตกตางกัน ซ่ึงรูปแบบและลวดลายจะบงบอกเร่ืองเลาหรือเหตุการณตางๆ ที่ผานระยะเวลามา
ยาวนาน รวมทั้งยังบงบอกถึงเอกลักษณและวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเปนมาของกลุมชนนั้นๆ โดยลวดลาย
และสัญลักษณเหลานี้บางลายก็มีชื่อเรียกสืบตอกันมาหลายชั่วคน  บางลวดลายก็มีชื่อเปนภาษาทองถ่ินซ่ึงไม
เปนที่เขาใจของคนไทยในภาคอ่ืน1 
 กะเหร่ียง หรือ ปกาเกอะญอ เปนกลุมชาติพันธุที่เครงครัดในประเพณี วัฒนธรรม เปนชนเผาที่จัด
ไดวามีหลายเผาพันธุ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ตางกัน แตกะเหร่ียงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเร่ืองตนไม
ปาใหญ ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต เปนตน กะเหร่ียง มีถ่ินฐานตั้งอยูที่ประเทศพมา แต
หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหร่ียงที่อพยพเขามาอาศัยอยูประเทศไทย ถืออาชีพที่เปนอิสระ 
กะเหร่ียงดั้งเดิมสวนใหญจะประกอบอาชีพทําไร ทํานา อยูตามปาตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 
สวนสัตวเลี้ยงก็จะเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหารมากกวาการคาขาย ในสวนของผูหญิงที่แตงงานแลวจะอยูบานทอ
ผาเปนหลัก เพื่อใชสวมใสในชีวิตประจําวันและทอไวจําหนายเพื่อหารายไดเสริมมาใชในครอบครัว สวน
ผูหญิงที่ยังไมแตงงานแตสนใจที่จะอนุรักษผาทอไวและตองการที่จะสืบทอดตอจากมารดาจะใชเวลาที่วาง
จากการทํางานหรือวางจากการเรียนเทานั้น 

การแตงกายของแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ฉะนั้น ลักษณะ
การแตงกายจึงเปนสวนหนึ่ง ที่สามารถบงชี้ใหเห็นไดชัดเจนถึงเอกลักษณของกะเหร่ียงแตละที่ และแตละ
กลุม การแตงกายของเด็กและหญิงสาว จะเปนชุดทรงกระสอบ ผาฝายพื้นขาว ทอหรือปกประดับลวดลายให
งดงาม สวนหญิงที่มีครอบครัวแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ําเงิน และผาถุงสีแดงคนละทอน ตกแตงดวยลูกเดือย 
หรือทอยกดอก ยกลาย นิยมใชสรอยลูกปดเปนเคร่ืองประดับ และสวมกําไลเงินหรือตางหู สําหรับผูชาย
กะเหร่ียงนั้นสวนมากจะสวมเสื้อสีแดงที่ผูหญิงทอให ตัวเสื้อจะมีการตกแตงดวยแถบสีไมมีการปกประดับ
เหมือนเสื้อผูหญิง นุงกางเกงสะดอ  

ปจจุบันกลุมกะเหร่ียงที่ยังคงสวมใสเคร่ืองแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติ มีเพียงกลุมโป และ
สะกอเทานั้น สวนกลุมคะยา และตองสูไมสวมใสชุดประจําเผา ในชีวิตประจําวันแลว กะเหร่ียงแตละกลุม 

                                                           
 1 จุรีวรรณ  จันพลา, วลี สงสุวงค, เพ็ญสินี กิจคา, สุรีรัตน วงศสมิง, การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอ
ไท ยท รงดํ า เพ่ื อ ส ร า งมู ล ค า เพ่ิ ม ต าม แ น วท างเศ รษ ฐ กิ จส ร า งส ร รค , ว ารส าร วิช าก าร  Veridian  
E –Journal,Silpakorn Universityฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ.ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
: 88. (2559). 

 
 

นอกจากจะมีการแตงกายที่แตกตางกัน กะเหร่ียงกลุมเดียวกันแตอยูตางพื้นที่ ก็มีลักษณะการแตงกายไม
เหมือนกันดวย อยางไรก็ตามกลุมกะเหร่ียงสะกอ และโปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยังคงรักษา
ลักษณะรวมที่แสดงสถานะของหญิงสาว และหญิงแมเรือน เชนเดียวกัน คือ หญิงทุกวัยที่ยังไมไดแตงงาน 
ตองสวมชุดยาวสีขาว (เชวา) เม่ือแตงงานแลวจะตองเปลี่ยนมาเปนสวมใสเสื้อสีดํา หรือที่เรียกวา (เชซู) และ
ผาถุงคนละทอนเทานั้น หามกลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายทั้งกลุมโป และสะกอแถบภาคเหนือมัก
สวมกางเกงสีดํา และเสื้อสีแดง (เชกอ) มีลวดลายมากนอย ตางกัน การแตงกายในโอกาสพิเศษ เชน วันป
ใหม พิธีแตงงาน เนนสวมใสเสื้อผาใหม จะเห็นชัดวาชายหนุม และหญิงสาวจะพิถีพิถันแตงกายสวยงาม 

ผาทอกะเหร่ียงมีมาตั้งแตอดีตและมีการอนุรักษสืบทอดอีกรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่งจนถึงปจจุบันโดย
สืบทอดผานภูมิปญญาที่มีประสบการณ ความรูเก่ียวกับการทอผา ลวดลายผาแบบโบราณที่แฝงความหมาย 
ความเชื่อ ความคิดตางๆที่บรรพบุรุษสรรคสรางไว และลวดลายผาแบบใหมที่คนรุนใหมไดพัฒนามาจากรูป
แบบเดิม สรางสรรคลวดลายใหมีความสวยงามตามที่ตองการ เชน ลายดอกกุหลาบ และไมใชลูกเดือยมา
ตกแตงเพราะรักษายาก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการสืบทอดผาทอกะเหร่ียง  เชกอ  เชวา  เชซู  ในชุมชนบานโปงนอย  ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ไดเนนวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเร่ือง การสืบทอดผาทอกะเหร่ียง  เชกอ  เชวา  เชซู  
ในชุมชนบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่หมูบาน
บานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง เชกอ  เชวา  เชซู  : การสืบทอดบนลายผาทอกะเหร่ียง ในชุมชนบานโปงนอย  
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยคร้ังนี้ไดเนนคุณภาพเปนหลักในการเก็บขอมูล
ภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสืบทอดผาทอ โดยผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนที่ 1  การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
           การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการศึกษาคนควาอิสระ คือชุมชนบานโปงนอย 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม อาศัยขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามประกอบดวย
ข้ันตอนการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไปนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
  1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ดานผาทอ และการสืบทอด
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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บทนํา 
 ผา ถือวาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตของมนุษย นอกจาก อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษา
โรค การทอผาของไทยนั้นมีมาตั้งแตคร้ังอดีต ซ่ึงในแตละพื้นที่มักมีลักษณะการทอที่มีความโดดเดน  
แตกตางกัน  ซ่ึงลวนแลวแตข้ึนอยูกับลักษณะภูมิปญญาของแตละชุมชน  
 การทอผาเปนหัตถกรรมและศิลปะอยางหนึ่งที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากการทอผาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตมนุษย เพราะถือเปนการผลิตเคร่ืองนุงหมซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่สําคัญของมนุษย นอกจากนี้
การทอผายังถือเปนงานศิลปะประเภทหนึ่ง เนื่องจากการทอผาในแตละกลุมชนลวนมีรูปแบบลวดลายของ
ผืนผาที่แตกตางกัน ซ่ึงรูปแบบและลวดลายจะบงบอกเร่ืองเลาหรือเหตุการณตางๆ ที่ผานระยะเวลามา
ยาวนาน รวมทั้งยังบงบอกถึงเอกลักษณและวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเปนมาของกลุมชนนั้นๆ โดยลวดลาย
และสัญลักษณเหลานี้บางลายก็มีชื่อเรียกสืบตอกันมาหลายชั่วคน  บางลวดลายก็มีชื่อเปนภาษาทองถ่ินซ่ึงไม
เปนที่เขาใจของคนไทยในภาคอ่ืน1 
 กะเหร่ียง หรือ ปกาเกอะญอ เปนกลุมชาติพันธุที่เครงครัดในประเพณี วัฒนธรรม เปนชนเผาที่จัด
ไดวามีหลายเผาพันธุ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ตางกัน แตกะเหร่ียงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเร่ืองตนไม
ปาใหญ ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต เปนตน กะเหร่ียง มีถ่ินฐานตั้งอยูที่ประเทศพมา แต
หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหร่ียงที่อพยพเขามาอาศัยอยูประเทศไทย ถืออาชีพที่เปนอิสระ 
กะเหร่ียงดั้งเดิมสวนใหญจะประกอบอาชีพทําไร ทํานา อยูตามปาตามเขา ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 
สวนสัตวเลี้ยงก็จะเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหารมากกวาการคาขาย ในสวนของผูหญิงที่แตงงานแลวจะอยูบานทอ
ผาเปนหลัก เพื่อใชสวมใสในชีวิตประจําวันและทอไวจําหนายเพื่อหารายไดเสริมมาใชในครอบครัว สวน
ผูหญิงที่ยังไมแตงงานแตสนใจที่จะอนุรักษผาทอไวและตองการที่จะสืบทอดตอจากมารดาจะใชเวลาที่วาง
จากการทํางานหรือวางจากการเรียนเทานั้น 

การแตงกายของแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ฉะนั้น ลักษณะ
การแตงกายจึงเปนสวนหนึ่ง ที่สามารถบงชี้ใหเห็นไดชัดเจนถึงเอกลักษณของกะเหร่ียงแตละที่ และแตละ
กลุม การแตงกายของเด็กและหญิงสาว จะเปนชุดทรงกระสอบ ผาฝายพื้นขาว ทอหรือปกประดับลวดลายให
งดงาม สวนหญิงที่มีครอบครัวแลวจะสวมเสื้อสีดํา น้ําเงิน และผาถุงสีแดงคนละทอน ตกแตงดวยลูกเดือย 
หรือทอยกดอก ยกลาย นิยมใชสรอยลูกปดเปนเคร่ืองประดับ และสวมกําไลเงินหรือตางหู สําหรับผูชาย
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ปจจุบันกลุมกะเหร่ียงที่ยังคงสวมใสเคร่ืองแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติ มีเพียงกลุมโป และ
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นอกจากจะมีการแตงกายที่แตกตางกัน กะเหร่ียงกลุมเดียวกันแตอยูตางพื้นที่ ก็มีลักษณะการแตงกายไม
เหมือนกันดวย อยางไรก็ตามกลุมกะเหร่ียงสะกอ และโปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยังคงรักษา
ลักษณะรวมที่แสดงสถานะของหญิงสาว และหญิงแมเรือน เชนเดียวกัน คือ หญิงทุกวัยที่ยังไมไดแตงงาน 
ตองสวมชุดยาวสีขาว (เชวา) เม่ือแตงงานแลวจะตองเปลี่ยนมาเปนสวมใสเสื้อสีดํา หรือที่เรียกวา (เชซู) และ
ผาถุงคนละทอนเทานั้น หามกลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายทั้งกลุมโป และสะกอแถบภาคเหนือมัก
สวมกางเกงสีดํา และเสื้อสีแดง (เชกอ) มีลวดลายมากนอย ตางกัน การแตงกายในโอกาสพิเศษ เชน วันป
ใหม พิธีแตงงาน เนนสวมใสเสื้อผาใหม จะเห็นชัดวาชายหนุม และหญิงสาวจะพิถีพิถันแตงกายสวยงาม 

ผาทอกะเหร่ียงมีมาตั้งแตอดีตและมีการอนุรักษสืบทอดอีกรุนหนึ่งมาสูอีกรุนหนึ่งจนถึงปจจุบันโดย
สืบทอดผานภูมิปญญาที่มีประสบการณ ความรูเก่ียวกับการทอผา ลวดลายผาแบบโบราณที่แฝงความหมาย 
ความเชื่อ ความคิดตางๆที่บรรพบุรุษสรรคสรางไว และลวดลายผาแบบใหมที่คนรุนใหมไดพัฒนามาจากรูป
แบบเดิม สรางสรรคลวดลายใหมีความสวยงามตามที่ตองการ เชน ลายดอกกุหลาบ และไมใชลูกเดือยมา
ตกแตงเพราะรักษายาก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการสืบทอดผาทอกะเหร่ียง  เชกอ  เชวา  เชซู  ในชุมชนบานโปงนอย  ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ไดเนนวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเร่ือง การสืบทอดผาทอกะเหร่ียง  เชกอ  เชวา  เชซู  
ในชุมชนบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่หมูบาน
บานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง เชกอ  เชวา  เชซู  : การสืบทอดบนลายผาทอกะเหร่ียง ในชุมชนบานโปงนอย  
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยคร้ังนี้ไดเนนคุณภาพเปนหลักในการเก็บขอมูล
ภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสืบทอดผาทอ โดยผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนที่ 1  การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
           การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการศึกษาคนควาอิสระ คือชุมชนบานโปงนอย 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม อาศัยขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามประกอบดวย
ข้ันตอนการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไปนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
  1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ดานผาทอ และการสืบทอด
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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  1.2 สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสืบทอดผาทอ ของหมูบานโปง
นอย  ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 2. การเก็บรวบรวมภาคสนาม 
  เก็บรวบรวมภาคสนามโดยการสัมภาษณกลุมสตรีที่ทอผาในหมูบานโปงนอย ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งเอกสารและขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหตาม
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นตรวจสอบผลของการวิเคราะหและสรุปผล
โดยนําเสนอขอมูลแบบของการพรรณนาวิเคราะห 
 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการนําเสนอ 
 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  สรุปผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และอภิปรายผลการศึกษา  
 
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 1. ประเภทของผาทอกะเหร่ียง 
 ผาทอกะเหร่ียงของหมูบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวามี 3 สี คือ 
เชกอ  เชวา  เชซู การใชสีเพื่อแทนสถานะของหญิงสาว  และใชสีแทนสถานะบุรุษ ของผาทอกะเหร่ียง โดย
แบงเปน 3 สี ไดแก  

 1.1 ผากะเหร่ียงเชกอ หมายถึง ชุดผาทอกะเหร่ียงสีแดง เปนชุดสําหรับผูชายสวมใส
เทานั้น โดยสีแดงเปนสีที่ชนเผากะเหร่ียงนั้นนิยม ชมชอบ เนื่องจากเปนสีที่สด และการใหเพศชายใสชุดสี
แดงนั้น สีแดงหมายถึงสีแหงผูนํา แสดงถึงความเจริญ ความม่ันคง ความแข็งแกรง และการมีชัย 
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  1.2 ผาทอกะเหร่ียงเชวา หมายถึง  ชุดผาทอกะเหร่ียงสีขาว เปนชุดสําหรับผูหญิงที่ยัง
ไมไดแตงงานสวมใสเทานั้น เพราะ สื่อถึงความสดใสสะอาด ความผุดผอง ความบริสุทธิ์ของหญิงสาว และยัง
เปนการถือพรหมจารีอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
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  1.3 ผาทอกะเหร่ียงเชซู  หมายถึง  ชุดผาทอกะเหร่ียงสีดํา เปนชุดสําหรับผูหญิงที่แตงงาน
แลวเทานั้น และไมสามารถกลับไปใสชุด เชวา (ชุดผาทอกะเหร่ียงสีขาว) ไดอีก เนื่องจากถือวาเปนหญิงที่ได
ผานการแตงงานแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพเชซู 
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  เก็บรวบรวมภาคสนามโดยการสัมภาษณกลุมสตรีที่ทอผาในหมูบานโปงนอย ตําบลแมวิน 
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2. การสืบทอดผาทอกะเหร่ียง 
พบวาผาทอกะเหร่ียง เชกอ เชวา เชซู หมูบานโปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

สะทอนความเชื่อออกเปน 3 ดาน คือ วิธีการถายทอดความรูดานการทอผา  วิธีการสืบทอดลวดลายของผา
ทอ การอนุรักษศิลปะของลวดลายบนผาทอ 
  2.1  วิธีการถายทอดความรูดานการทอผา ในชนเผากะเหร่ียงชุมชนบานโปงนอย ตําบล
แมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม หญิงสาวทุกคนจะตองเรียนการทอผาตั้งแตเล็ก เพื่อจะไดมีวิชาความรู
ติดตัว และใชในการดูแลบานเรือน ปรนนิบัติสามี โดยมีการเรียนรูแบบมารดาสอนบุตรสาว (แมสูลูก)  
โดยมารดาจะสอนวิธีการทอผาใหกับบุตรสาวที่มีอายุตั้งแต 6 – 7 ปข้ึนไป  
  2.2  วิธีการสืบทอดลวดลายของผาทอ  ผาทอของชนเผากะเหร่ียงนั้นจะมีลวดลายตางๆที่
มีการเรียนรูมาจากบรรพบุรุษ  และการคิดลวดลายข้ึนมาเอง  โดยลวดลายตางๆที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษนั้น 
เปนการเรียนรูกันแบบปากตอปาก  ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด ซ่ึงผูเรียนนั้นจะไดรับ
ลวดลายมากนอยแคไหน ก็ข้ึนอยูกับความรูและประสบการณของผูที่ทําการถายทอด เนื่องจากไมมีการจด
บันทึกเปนลายลักษณอักษรนั้น ทําใหผูเรียนตองใชวิธีการจดจํา และความชํานาญ ประสบการณในการทอ
ลายนั้นๆ และในปจจุบันก็ไดมีการคิดลวดลายใหมๆข้ึนจากการเห็นสิ่งแวดลอมรอบๆตัว  
  2.3  การอนุรักษศิลปะของลวดลายบนผาทอ  ลวดลายตางๆ บนผาทอนั้นลวนแลวแตเกิด
จากความคิดสรางสรรคของบรรพบุรุษ ที่ผานการคิดคน กลั่นกรองจากภูมิปญญา โดยลวดลายผาโบราณ
ตางๆ ก็มีการสืบทอดและในปจจุบันยังมีการนําลวดลายเดิมมาทอ แสดงถึงการที่ชาวกะเหร่ียงยังคงอนุรักษ
ศิลปะของลวดลายบนผาทอเปนอยางดี  
 3. การอนุรักษภูมิปญญา 
 การอนุรักษภูมิปญญาการใชสีผาที่บงบอกสถานะภาพของหญิงสาว ที่ชาวกะเหร่ียงสกอ หมูบาน
โปงนอย ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ยังคงอนุรักษ ยึดถือการใชสีที่ที่แสดงสถานะภาพอยู 
คือ เชกอ  หมายถึง  ชุดผาทอกะเหร่ียงสีแดง เปนชุดสําหรับผูชายสวมใสเทานั้น, เชวา  หมายถึง  ชุดผาทอ
กะเหร่ียงสีขาว เปนชุดสําหรับผูหญิงที่ยังไมไดแตงงานสวมใสเทานั้น เพราะ สื่อถึงความสดใสสะอาด ความ
ผุดผอง ความบริสุทธิ์ของหญิงสาว และยังเปนการถือพรหมจารีอีกดวย, เชซู  หมายถึง ชุดผาทอกะเหร่ียงสี
ดํา เปนชุดสําหรับผูหญิงที่แตงงานแลวเทานั้น และไมสามารถกลับไปใสชุด เชวา (ชุดผาทอกะเหร่ียงสีขาว) 
ไดอีก เพราะ ถือวาไดเสียพรหมจารีไปแลว 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูที่สนใจ ควรศึกษาองคประกอบโดยรวมของผาทอของชาวเขาเผากะเหร่ียงไมวาจะเปน  
เสื้อ ผาถุง ยาม เคร่ืองนุงหม อยางละเอียด 

2. ผูที่สนใจศึกษาดานการสืบทอดของผาทอ ควรศึกษาในพื้นที่ชุมชนอ่ืนๆ หรือพื้นที่ใกลเคียง  
แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวาตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป  
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ขอบเขตของการศึกษาคือ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
โดยเลือกผูใหความรูคือ สมาชิกกลุมผาทอไทลื้อบานธิ ชุมชนบานปาปตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัด
ลําพูน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาลายผาทั้งหมด 7 ลาย คือ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง  3. ลายบัว
เครือ  4. ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผา
ทอไทลื้อของกลุมผาทอไทลื้อบานธิ เปนภูมิปญญาชาวบานที่สืบตอกันมาจากรุนสูรุน การทอผานั้นถือเปน
ภูมิปญญาชาวบานที่คนรุนหลังไดมาจากประสบการณที่สั่งสมกันมา รวมไปถึงการไดแลกเปลี่ยนความรูกับ
สังคมอ่ืนและวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาที่มาจากประสบการณในพื้นที่และนอก
พื้นที่ และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น 

คําสําคัญ: ภูมิปญญา, ผาทอไทลื้อ 
 
Abstract  
 This research aimed to study wisdom of woven pattern of Tai Lue in Pa Pi 
community, Ban Ti sub-district, Ban Ti district in Lamphun province. The Scope of the 
study was Ban Ti sub-district, Ban Ti district. The informants were the members of Tai Lue 
woven group in Pa Pi community, Ban Ti, and Ban Ti district, Lamphun province. The 
woven had 7 patterns that were 1) Khajaelongtoo 2) Khajaekhong 3) Buakreur 4) Dokkwuk 
5) Khor-aokwua 6) Khorliaw 7) SamKhor which were studied by using qualitative research 
methodology. The result showed that Tai Lue woven of this group was a wisdom 
inherited from generation to generation. Weaving was a local wisdom that the descendant 
derived from their experiences including exchanging the knowledges to other societies 
and cultures. Thus, the wisdom was form the experiences not only in area but also outer 
space and it was accepted by the people in the community. 
Keywords: Wisdom, Tai Lue woven  

บทนํา 
 การทอผาถือเปนภูมิปญญาชาวบาน เพราะการทอผานั้นเกิดจากความรู ความสามารถที่กลุมชน
ไดสั่งสมไว เปนเร่ืองที่มาจากประสบการณหรือความรูเดิมที่ใชในชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาเปนความรู 
ความคิด ความเชื่อ ความชัดเจนที่เปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้น
ตั้งหลักแหลงถ่ินฐานอยูและไดแลกเปลี่ยนสังสันทนทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืนจากพื้นที่สิ่งแวดลอมอ่ืนที่
ไดมีการติดตอสัมพันธกันแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชน หรือแกไขไดในสิ่งแวดลอมและ
บริบททางสังคม – วัฒนธรรมของกลุมชนนั้น1  
 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เปนตําบลที่มีเอกลักษณเปนของตนเองนั่นก็คือความเปน
ไทลื้อของตําบล ประชากรสวนใหญสามารถพูดภาษาลื้อไดและมีวัฒนธรรมความเปนชาติพันธุไทลื้ออยูซึ่งมี
การสันนิษฐานวาเปนชาวลื้อที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุงในสิบสองปนนา ตําบลบานธิเปนตําบลที่อนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อไวเปนอยางดี ทั้งในดานภาษาและวิถีชีวิตความเปนอยู ผาทอก็เชนกัน 
ตําบลบานธิมีความโดดเดนในเร่ืองลายผาทอ เพราะผาทอของชาวไทลื้อตําบลบานธิจังหวัดลําพูน มีความ
เปนเอกลักษณและไมเหมือนใคร เปนลายผาทอที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว นั่นก็คือลายขะแจหลงตู (กุญแจ
หลงตู) และลายผาลายนี้ยังไดถูกข้ึนทะเบียนของทางเทศบาลจังหวัดลําพูนวาเปนลายที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของตําบลบานธิ นอกจากนี้ยังมีอีก 6 ลายที่กําลังรอการร้ือฟนข้ึนมาอีกคร้ัง เพื่ออนุรักษลายผา
ทอไทลื้อของตําบลบานธิ จึงไดมีการจัดตั้งกลุมผาทอไทลื้อบานธิข้ึนที่ชุมชนบานปาป หมูที่ 17 เพื่ออนุรักษ
และสืบทอดภูมิปญญาชาวบานของตําบลบานธิ 
 จากความเปนมาขางตนที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อ
ของชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เพราะเห็นวาภูมิปญญาเปนสิ่งที่กลุมชนไดสืบ
ทอดกันมาจากรุนสูรุน และภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อตําบลบานธิ มีความนาสนใจเปนอยางมาก เพราะ
มีความโดดเดนในเร่ืองของลายผาที่ไมเหมือนใคร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ อีกทั้ง
ยังเปนการชวยอนุรักษ เผยแพร และเพื่อเปนประโยชนแกคนรุนหลังอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
 
ขอบเขตดานการศึกษา 
 ศึกษาขอมูลและลงเก็บขอมูลภาคสนามมุงศึกษาผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน โดยการเลือกแหลงขอมูล คือ กลุมผาทอไทลื้อบานธิ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัด
ลําพูน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาลายผาทั้งหมด 7 ลาย คือ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง 3. ลายบัวเครือ 
4.ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ 
                                                           
 1 เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ, ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความรู, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
อมรินทร, (2546). 
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ผาทอไทลื้อ: ภูมิปญญาบนลายผาของชุมชนบานปาป 
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 

Tai Lue Woven: Wisdom of Woven Pattern in Pa Pi Community,  
Ban Ti Sub-District, Ban Ti District, Lamphun Province 

 
ศิริพร  เวียงเงิน 

อริสรา  ศรีมาลา 
ตุลาภรณ แสนปรน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป  
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ขอบเขตของการศึกษาคือ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
โดยเลือกผูใหความรูคือ สมาชิกกลุมผาทอไทลื้อบานธิ ชุมชนบานปาปตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัด
ลําพูน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาลายผาทั้งหมด 7 ลาย คือ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง  3. ลายบัว
เครือ  4. ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผา
ทอไทลื้อของกลุมผาทอไทลื้อบานธิ เปนภูมิปญญาชาวบานที่สืบตอกันมาจากรุนสูรุน การทอผานั้นถือเปน
ภูมิปญญาชาวบานที่คนรุนหลังไดมาจากประสบการณที่สั่งสมกันมา รวมไปถึงการไดแลกเปลี่ยนความรูกับ
สังคมอ่ืนและวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาที่มาจากประสบการณในพื้นที่และนอก
พื้นที่ และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น 

คําสําคัญ: ภูมิปญญา, ผาทอไทลื้อ 
 
Abstract  
 This research aimed to study wisdom of woven pattern of Tai Lue in Pa Pi 
community, Ban Ti sub-district, Ban Ti district in Lamphun province. The Scope of the 
study was Ban Ti sub-district, Ban Ti district. The informants were the members of Tai Lue 
woven group in Pa Pi community, Ban Ti, and Ban Ti district, Lamphun province. The 
woven had 7 patterns that were 1) Khajaelongtoo 2) Khajaekhong 3) Buakreur 4) Dokkwuk 
5) Khor-aokwua 6) Khorliaw 7) SamKhor which were studied by using qualitative research 
methodology. The result showed that Tai Lue woven of this group was a wisdom 
inherited from generation to generation. Weaving was a local wisdom that the descendant 
derived from their experiences including exchanging the knowledges to other societies 
and cultures. Thus, the wisdom was form the experiences not only in area but also outer 
space and it was accepted by the people in the community. 
Keywords: Wisdom, Tai Lue woven  

บทนํา 
 การทอผาถือเปนภูมิปญญาชาวบาน เพราะการทอผานั้นเกิดจากความรู ความสามารถที่กลุมชน
ไดสั่งสมไว เปนเร่ืองที่มาจากประสบการณหรือความรูเดิมที่ใชในชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาเปนความรู 
ความคิด ความเชื่อ ความชัดเจนที่เปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้น
ตั้งหลักแหลงถ่ินฐานอยูและไดแลกเปลี่ยนสังสันทนทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืนจากพื้นที่สิ่งแวดลอมอ่ืนที่
ไดมีการติดตอสัมพันธกันแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชน หรือแกไขไดในสิ่งแวดลอมและ
บริบททางสังคม – วัฒนธรรมของกลุมชนนั้น1  
 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เปนตําบลที่มีเอกลักษณเปนของตนเองนั่นก็คือความเปน
ไทลื้อของตําบล ประชากรสวนใหญสามารถพูดภาษาลื้อไดและมีวัฒนธรรมความเปนชาติพันธุไทลื้ออยูซึ่งมี
การสันนิษฐานวาเปนชาวลื้อที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุงในสิบสองปนนา ตําบลบานธิเปนตําบลที่อนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อไวเปนอยางดี ทั้งในดานภาษาและวิถีชีวิตความเปนอยู ผาทอก็เชนกัน 
ตําบลบานธิมีความโดดเดนในเร่ืองลายผาทอ เพราะผาทอของชาวไทลื้อตําบลบานธิจังหวัดลําพูน มีความ
เปนเอกลักษณและไมเหมือนใคร เปนลายผาทอที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว นั่นก็คือลายขะแจหลงตู (กุญแจ
หลงตู) และลายผาลายนี้ยังไดถูกข้ึนทะเบียนของทางเทศบาลจังหวัดลําพูนวาเปนลายที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของตําบลบานธิ นอกจากนี้ยังมีอีก 6 ลายที่กําลังรอการร้ือฟนข้ึนมาอีกคร้ัง เพื่ออนุรักษลายผา
ทอไทลื้อของตําบลบานธิ จึงไดมีการจัดตั้งกลุมผาทอไทลื้อบานธิข้ึนที่ชุมชนบานปาป หมูที่ 17 เพื่ออนุรักษ
และสืบทอดภูมิปญญาชาวบานของตําบลบานธิ 
 จากความเปนมาขางตนที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อ
ของชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เพราะเห็นวาภูมิปญญาเปนสิ่งที่กลุมชนไดสืบ
ทอดกันมาจากรุนสูรุน และภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อตําบลบานธิ มีความนาสนใจเปนอยางมาก เพราะ
มีความโดดเดนในเร่ืองของลายผาที่ไมเหมือนใคร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ อีกทั้ง
ยังเปนการชวยอนุรักษ เผยแพร และเพื่อเปนประโยชนแกคนรุนหลังอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาภูมิปญญาบนลายผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
 
ขอบเขตดานการศึกษา 
 ศึกษาขอมูลและลงเก็บขอมูลภาคสนามมุงศึกษาผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน โดยการเลือกแหลงขอมูล คือ กลุมผาทอไทลื้อบานธิ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัด
ลําพูน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาลายผาทั้งหมด 7 ลาย คือ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง 3. ลายบัวเครือ 
4.ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ 
                                                           
 1 เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ, ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความรู, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
อมรินทร, (2546). 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองผาทอไทลื้อ : ภูมิปญญาบานลายผาของชุนชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน เปนงานวิจัยเนนคุณภาพเปนหลัก เก็บขอมูลภาคสนามโดยศึกษาดานภูมิปญญาลายผา
ทอไทลื้อ ของกลุมทอผาไทลื้อชุมขนบานปาป ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนมี 4 ข้ันตอนคือ 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสํารวจและรวบรวมขอมูล  
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการวิเคราะหขอมูล จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเก่ียวกับภูมิปญญาบนลาย
ผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ทั้งหมดนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยการ
พรรณนาวิเคราะห 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการนําเสนอขอมูล  
 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 ภูมิปญญาชาวบานการทอผา ผูทอผาทอไทลื้อเปนผูหญิงและผูชายที่มีเชื้อสายของไทลื้อ ซ่ึงไดรับ
ความรูเร่ืองการทอผามากจาก แม ยาย หรือ เครือญาติ และผูสูงอายุที่มีความสามารถในการทอผาทอไทลื้อ
ในทองถ่ิน และมีการสืบทอดตอกันมา จากการพูดคุยกับนางนภา ไดเลาวาการทอผาทอของชาวไทลื้อนั้นใน
อดีตคือเร่ืองที่จําเปนที่จะตองเรียนรูเนื่องจากคนไทลื้อมักจะทอผาใชกันเอง ทอผาปูที่นอนใหตนเองหรือพอ
แมนอน ทอชุดใสไปปลูกขาวดํานา หรือทอผาไปถวายวัด และยิ่งหากเปนผูหญิงแลวการทอผาถือวาเปน
คุณสมบัติของสตรีที่ดี สตรีที่ดีที่จะสามารถมีครอบครัวและสามารถเปนแมไดจําเปนที่จะตองเรียนรูการทอ
ผาเอาไวใช หากหญิงใดที่โตเปนสาวสามารถทอผาไดแลวแมกับยายก็จะมีหนาที่ในการสอนลูกๆ ในการทอ
ผา เร่ิมจากการทอผาทั่วๆ ไปไวใสกอนแลวพอชํานาญข้ึนก็เร่ิมสอนทอผาที่มีลวดลายสวยงามมากข้ึน  
บางบานก็สอนลายผาที่บานตนมีเก็บเอาไวให หากหญิงใดทอสวย ก็จะบงบอกถึงความเปนผูที่ขยัน มีความ
เปนกุลสตรี ผูชายก็มักจะอยากไดเปนคูครอง แตหากหญิงใดทอผาไมไดเลยก็จะไมสามารถแตงงานได
เนื่องจากถูกมองวาไมมีความสามารถไมขยันและอาจจะไมเปนที่ถูกใจของพอแมฝายชายได ดังนั้น ทําให
หญิงไทลื้ออําเภอบานธิในอดีตจะมักทอผาเปนกันแทบทุกคน แตปจจุบันการทอผาทอถือวาเปนเร่ือง
หางไกลของชาวไทลื้อบานธิในปจจุบัน  
 เนื่องจากการทอผาใชเองนั้นไมจําเปนเหมือนในอดีตปจจุบันคนไทลื้อบานธินั้นมีการแตงกายปกติ
เหมือนคนทั่วไปหากไมมีงานไทลื้อ งานพื้นบานก็จะไมมีคนนิยมใสกัน และปจจุบันอาชีพของชาวไทลื้อ
บานธิ นั้นมีหลากหลายอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่สูง เชน การทําสวนลําไย การคาขาย เปนตน ดังนั้น
การทอผาจึงเปนเพียงงานอดิเรกของคนที่นี่เทานั้น แตจะทอเฉพาะผาซ่ินทั่วๆ ไปเสื้อผาทั่วไปเปนสวนใหญ 
ไมมีการทอลวดลายใดๆ เหมือนอดีต ทําใหการทอลวดลายผาทอไทลื้ออําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนนั้นไมได
รับการสืบทอดตอมาในชวงเวลาหนึ่ง เด็กรุนใหมไมรูจักลวดลายผาและไมสามารถทอได  
 ป พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลบานธิไดมองเห็นวาไทลื้อบานธินั้นเร่ิมจะไมหลงเหลือภูมิปญญาใน
เร่ืองของการทอผาใหเห็นโดยเฉพาะลวดลายผาไมมีความเปนเอกลักษณเหมือนกันไทลื้อในพื้นที่อ่ืน เปนจุด

ริเร่ิมในการฟนฟูลายผาทอไทลื้อบานธิข้ึน และมีการจัดตั้งกลุมผาทอไทลื้อบานธิข้ึนเพื่อเปนการสืบสอดภูมิ
ปญญาการทอผาของบานธิในปจจุบัน ซ่ึงการศึกษาลายผาจะศึกษา 7 ลาย ที่ เปนเอกลักษณ และลายที่
ไดรับการฟนฟูอยูในกลุมผาทอไทลื้อบานธิในปจจุบัน ดังตอไปนี้ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง  
3. ลายบัวเครือ 4.ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ จากการศึกษาภูมิปญญาลาย
ผาทอไทลื้อ แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาดังตอไปนี้ 
 1. ดานโครงสรางของลายผา 
 ภูมิปญญาในดานโครงสรางลายผาทอไทลือ้ตําบลบานธิ ลายผาทอไทลื้อตําบลบานธิ ยังคงเปนลาย
ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณและสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน โดยโครงสรางของลายผานี้ถูกสรางข้ึนโดย
คนในชุมชน โดยเกิดจากความรู ความคิด ความเชื่อ และประสบการณ เกิดจากภูมิปญญาที่มีอยูในวิถีชีวิต
การใชชีวิตประจําวันของคนในชุมชน เพื่อใหเกิดจินตนาการบนลายผา ทําใหบนลายผานั้นไดใสวิถีชีวิต
ความเปนอยู รวมไปถึงไดนําเอาสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันมาใสลงบนลายผา โดยลายผาจะมีลายหลักอยู
ตรงกลาง และมีลายประกอบอยูบนลาง อยางละ 3 แถว ดานบน 3 แถว ดานลาง 3 แถว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 ลายขะแจหลงตู 

 
 ลายขะแจหลงตู ลักษณะลายผา มีการทอลายโดยการขิด มีลายเรียงตอกันเปนแถว ชองลายแตละ
แถวทอชิดติดกัน 3 แถวใหญ ลายประกอบแบงออกเปน 4 แถว แตมีระยะหางของลายประกอบขางบนและ
ลางเวนชองวางใหเห็นเปนสีพื้นของผา ลายหลัก คือ ลายที่อยูตรงกลางเห็นไดเดนชัด เปนลาย ขะแจหลงตู 
(กุญแจหลงตู) สวนลายประกอบ เปนลายที่อยูดานบนและดานลาง ดานบนลายแถวที่ 1 - 3 คือ ลายเข้ียว
หมาสวนลางใกลกับลายหลัก คือ ลายเข้ียวหมาประกบกัน ดานลางลายแถวที่ 1 คือ ลายเข้ียวหมาประกบ
กัน ลายแถวที่ 2,3 คือลายเข้ียวหมา สวนลางสุด คือ ลายเข้ียวหมายาว การใชสี จะใชสีเพียง 3 สี สีขาว
เปนผาพื้น ดํา แดง เปนลวดลาย 
 จากการโครงสรางลายผาที่กลาวมาขางตนนั้นโครงสรางผาทอลายขะแจหลงตู ทั้งลายหลักคือ
ลายขะแจหลงตู ในภาษาไทยจะเรียกวากุญแจหลงตู ลายนี้แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการใชชีวิต พบเจอ
สิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน เลยเกิดความคิดและจินตนาการนํากุญแจมาทําเปนลายผา ตอมาลายประกอบ
คือลายเข้ียวหมา แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบาน ที่ชาวบานตําบลบานธินั้นไดนําภูมิปญญาที่มีในชุมชน
และสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันนั้นมาจินตนาการอยางปราณีตลงบนผืนผา อีกทั้งยังใชความรูและ
ประสบการณในการทอผาซ่ึงเปนภูมิปญญาที่สืบทอดมาอยางยาวนานมาใชอีกดวย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองผาทอไทลื้อ : ภูมิปญญาบานลายผาของชุนชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน เปนงานวิจัยเนนคุณภาพเปนหลัก เก็บขอมูลภาคสนามโดยศึกษาดานภูมิปญญาลายผา
ทอไทลื้อ ของกลุมทอผาไทลื้อชุมขนบานปาป ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนมี 4 ข้ันตอนคือ 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการสํารวจและรวบรวมขอมูล  
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการวิเคราะหขอมูล จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเก่ียวกับภูมิปญญาบนลาย
ผาทอไทลื้อชุมชนบานปาป ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ทั้งหมดนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยการ
พรรณนาวิเคราะห 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการนําเสนอขอมูล  
 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 ภูมิปญญาชาวบานการทอผา ผูทอผาทอไทลื้อเปนผูหญิงและผูชายที่มีเชื้อสายของไทลื้อ ซ่ึงไดรับ
ความรูเร่ืองการทอผามากจาก แม ยาย หรือ เครือญาติ และผูสูงอายุที่มีความสามารถในการทอผาทอไทลื้อ
ในทองถ่ิน และมีการสืบทอดตอกันมา จากการพูดคุยกับนางนภา ไดเลาวาการทอผาทอของชาวไทลื้อนั้นใน
อดีตคือเร่ืองที่จําเปนที่จะตองเรียนรูเนื่องจากคนไทลื้อมักจะทอผาใชกันเอง ทอผาปูที่นอนใหตนเองหรือพอ
แมนอน ทอชุดใสไปปลูกขาวดํานา หรือทอผาไปถวายวัด และยิ่งหากเปนผูหญิงแลวการทอผาถือวาเปน
คุณสมบัติของสตรีที่ดี สตรีที่ดีที่จะสามารถมีครอบครัวและสามารถเปนแมไดจําเปนที่จะตองเรียนรูการทอ
ผาเอาไวใช หากหญิงใดที่โตเปนสาวสามารถทอผาไดแลวแมกับยายก็จะมีหนาที่ในการสอนลูกๆ ในการทอ
ผา เร่ิมจากการทอผาทั่วๆ ไปไวใสกอนแลวพอชํานาญข้ึนก็เร่ิมสอนทอผาที่มีลวดลายสวยงามมากข้ึน  
บางบานก็สอนลายผาที่บานตนมีเก็บเอาไวให หากหญิงใดทอสวย ก็จะบงบอกถึงความเปนผูที่ขยัน มีความ
เปนกุลสตรี ผูชายก็มักจะอยากไดเปนคูครอง แตหากหญิงใดทอผาไมไดเลยก็จะไมสามารถแตงงานได
เนื่องจากถูกมองวาไมมีความสามารถไมขยันและอาจจะไมเปนที่ถูกใจของพอแมฝายชายได ดังนั้น ทําให
หญิงไทลื้ออําเภอบานธิในอดีตจะมักทอผาเปนกันแทบทุกคน แตปจจุบันการทอผาทอถือวาเปนเร่ือง
หางไกลของชาวไทลื้อบานธิในปจจุบัน  
 เนื่องจากการทอผาใชเองนั้นไมจําเปนเหมือนในอดีตปจจุบันคนไทลื้อบานธินั้นมีการแตงกายปกติ
เหมือนคนทั่วไปหากไมมีงานไทลื้อ งานพื้นบานก็จะไมมีคนนิยมใสกัน และปจจุบันอาชีพของชาวไทลื้อ
บานธิ นั้นมีหลากหลายอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่สูง เชน การทําสวนลําไย การคาขาย เปนตน ดังนั้น
การทอผาจึงเปนเพียงงานอดิเรกของคนที่นี่เทานั้น แตจะทอเฉพาะผาซ่ินทั่วๆ ไปเสื้อผาทั่วไปเปนสวนใหญ 
ไมมีการทอลวดลายใดๆ เหมือนอดีต ทําใหการทอลวดลายผาทอไทลื้ออําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนนั้นไมได
รับการสืบทอดตอมาในชวงเวลาหนึ่ง เด็กรุนใหมไมรูจักลวดลายผาและไมสามารถทอได  
 ป พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลบานธิไดมองเห็นวาไทลื้อบานธินั้นเร่ิมจะไมหลงเหลือภูมิปญญาใน
เร่ืองของการทอผาใหเห็นโดยเฉพาะลวดลายผาไมมีความเปนเอกลักษณเหมือนกันไทลื้อในพื้นที่อ่ืน เปนจุด

ริเร่ิมในการฟนฟูลายผาทอไทลื้อบานธิข้ึน และมีการจัดตั้งกลุมผาทอไทลื้อบานธิข้ึนเพื่อเปนการสืบสอดภูมิ
ปญญาการทอผาของบานธิในปจจุบัน ซ่ึงการศึกษาลายผาจะศึกษา 7 ลาย ที่ เปนเอกลักษณ และลายที่
ไดรับการฟนฟูอยูในกลุมผาทอไทลื้อบานธิในปจจุบัน ดังตอไปนี้ 1. ลายขะแจหลงตู 2. ลายขะแจโขง  
3. ลายบัวเครือ 4.ลายดอกควัก 5. ขออกวัว 6. ลายขอเหลียว 7. ลายสามขอ จากการศึกษาภูมิปญญาลาย
ผาทอไทลื้อ แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาดังตอไปนี้ 
 1. ดานโครงสรางของลายผา 
 ภูมิปญญาในดานโครงสรางลายผาทอไทลือ้ตําบลบานธิ ลายผาทอไทลื้อตําบลบานธิ ยังคงเปนลาย
ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณและสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน โดยโครงสรางของลายผานี้ถูกสรางข้ึนโดย
คนในชุมชน โดยเกิดจากความรู ความคิด ความเชื่อ และประสบการณ เกิดจากภูมิปญญาที่มีอยูในวิถีชีวิต
การใชชีวิตประจําวันของคนในชุมชน เพื่อใหเกิดจินตนาการบนลายผา ทําใหบนลายผานั้นไดใสวิถีชีวิต
ความเปนอยู รวมไปถึงไดนําเอาสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันมาใสลงบนลายผา โดยลายผาจะมีลายหลักอยู
ตรงกลาง และมีลายประกอบอยูบนลาง อยางละ 3 แถว ดานบน 3 แถว ดานลาง 3 แถว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 ลายขะแจหลงตู 

 
 ลายขะแจหลงตู ลักษณะลายผา มีการทอลายโดยการขิด มีลายเรียงตอกันเปนแถว ชองลายแตละ
แถวทอชิดติดกัน 3 แถวใหญ ลายประกอบแบงออกเปน 4 แถว แตมีระยะหางของลายประกอบขางบนและ
ลางเวนชองวางใหเห็นเปนสีพื้นของผา ลายหลัก คือ ลายที่อยูตรงกลางเห็นไดเดนชัด เปนลาย ขะแจหลงตู 
(กุญแจหลงตู) สวนลายประกอบ เปนลายที่อยูดานบนและดานลาง ดานบนลายแถวที่ 1 - 3 คือ ลายเข้ียว
หมาสวนลางใกลกับลายหลัก คือ ลายเข้ียวหมาประกบกัน ดานลางลายแถวที่ 1 คือ ลายเข้ียวหมาประกบ
กัน ลายแถวที่ 2,3 คือลายเข้ียวหมา สวนลางสุด คือ ลายเข้ียวหมายาว การใชสี จะใชสีเพียง 3 สี สีขาว
เปนผาพื้น ดํา แดง เปนลวดลาย 
 จากการโครงสรางลายผาที่กลาวมาขางตนนั้นโครงสรางผาทอลายขะแจหลงตู ทั้งลายหลักคือ
ลายขะแจหลงตู ในภาษาไทยจะเรียกวากุญแจหลงตู ลายนี้แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการใชชีวิต พบเจอ
สิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน เลยเกิดความคิดและจินตนาการนํากุญแจมาทําเปนลายผา ตอมาลายประกอบ
คือลายเข้ียวหมา แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบาน ที่ชาวบานตําบลบานธินั้นไดนําภูมิปญญาที่มีในชุมชน
และสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันนั้นมาจินตนาการอยางปราณีตลงบนผืนผา อีกทั้งยังใชความรูและ
ประสบการณในการทอผาซ่ึงเปนภูมิปญญาที่สืบทอดมาอยางยาวนานมาใชอีกดวย 
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 2. ภูมิปญญาดานวิถีชีวิต 
 ลายผาทอไทลื้อของตําบลบานธินั้นไดแยกประเภทของมาไดหลายประเภท ซ่ึงในแตละประเภทมี
ความเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของตําบลบานธิ และบงบอกใหเห็นถึงการใชชีวิต เชน ลายขออกวัว เห็นถึง 
ที่คลองคอวัว แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ คือ การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไวใชในการ
ทํานา 
 วัสดุและอุปกรณสําหรับทอผานั้น ไดพัฒนาข้ึนตามลําดับ แตจากหลักฐานตางๆ ที่ไดศึกษามา 
สามารถบงบอกไดวาชาวบานไดใชพืชที่มีในชุมชนมาใชในการทอผา สําหรับชาวไทลื้อในตําบลบานธินั้น ได
นิยมปลูกฝายและใชฝายในการทอผาฝายนั้นหาไดงาย และสามารถปลูกไดเอง สื่อใหเห็นถึงวิถีชีวิต
การเกษตรในชุมชนของตําบลบานธิ และฝายที่ไดจากการปลูกนั้นเปนสีฝายที่เกิดจากธรรมชาติ 
 การยอมสีฝายนั้นก็เกิดจากความรูความเขาใจของคนในชุมชนที่มีความรูเก่ียวกับสมุนไพรนํามาใช
ใหเกิดประโยชน คือการนําเอาสมุนไพรมาใชในการยอมสีฝายเพื่อใหเกิดสีสัน ชาวไทลื้อในในสมัยกอนจะใช
การยอมแบบธรรมชาติ คือสีแดง จะยอมมาจากรากยอ แกนฝาง คร้ังเปนตน และสีดํา จะไดมาจากการ
ยอมสีจากผลมะเกลือ และเปลือกสมอ โดยการยอมสีฝายที่กลาวมานั้นไดแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาขาวบาน
ที่มีอยูไดนําเอามาใชในการทอผาไทลื้อของตําบลบานธิ 
 อุปกรณในการทอผา คือ ก่ี เปนเคร่ืองมือสําคัญในการทอผาของชาวไทลื้อ ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่สืบ
ทอดกันมาทําหนาที่ ในการทอ ตองการใหมีการขัดลายกันระหวาง ดายเสนยืน กับดายเสนพุง เปนจํานวน
มากเพื่อใหเพียงพอ ที่จะให เกิดเปนผืนผา ประกอบดวย ดายเสนยืน (เสนเครือ) จะมีจํานวนก่ีเสนหรือมี
ความยาวเทาใดก็ตามจะตองมีการขึง ใหตึง และยึดอยูกับที่ ในขณะที่ดายเสนพุง จะตองพันรอยอยูกับ
เคร่ืองพุง (กระสวย) สําหรับใชพุงดาย เขาไปขัดกับดายเสนยืนทุกเสน และพุงกลับไปมา จนเกิดเปนผืนผา
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ดวย 1) ฟมหรือฟนหมี 2) ตะกอหรือเขาหูก 4) แกนมวนผาหรือไมกําพั่น 4) แกนมวนดายยืน (ก่ีกระตุก) 5) 
เทาเหยียบ 6) ที่นั่ง ใชสําหรับนั่งขณะทอผา 7) กระสวย ใชสอดใสดายพุง 8) ไมหลาก 9) เขาฟม 10) ดาย 
โดยก่ีทอผาและสวนประกอบของก่ีทอผานัน้ทาํมาจากไมและเปนอุปกรณที่ทําข้ึนมาเองตั้งแตในสมัยโบราณ 
จึงแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางชางฝมือที่นํามาใชในการทอผาอีกดวย 
 สรุปไดวาในการทอผาทอไทลื้อของตําบลบานธินั้น ไดนําภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูในชุมชน ทั้งใน
เร่ืองความรูเก่ียวกับสมุนไพร เร่ืองฝมือการชางตางๆ และการประกอบอาชีพไดแสดงใหเห็นผานการทอผา
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 3. ดานความเชื่อของลายผา 
 การทอผาถือเปนภูมิปญญาชาวบาน รวมไปถึงลายผาก็เชนกัน ลายผาทอไทลื้อตําบลบานบานธิ 
ไดมีการนําเอาวิถีชีวิตตางๆ ของชาวไทลื้อรวมไปถึงการใชชีวิตและสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน นํามา
จินตนาการตามแบบของตนเอง นอกจากนี้ความเชื่อของลายผาทอไทลื้อในทุกลายมีความเชื่อเหมือนกันวา
เปนของสูง เพราะในสมัยกอนเชื่อวาผูชายจะมีของหรือคาถา เลยทอผาหลบ (ผาปูที่นอน) เพื่อเปน
สัญลักษณวาทางไหนคือทางเทา เพื่อไมใหคาถาเสื่อม และยังมีความเชื่อวาไมใหนําลายผาทอไทลื้อนี้มาทํา

เปนซ่ิน เนื่องจากคนเฒาคนแกในสมัยกอนเชื่อวาลายผาทอไทลื้อนี้เปนของสูงไมควรนํามาทําเปนซ่ิน  
อาจดวยเหตุเพราะวาผูหญิงมีประจําเดือน และประจําเดือนนั้นเปนของต่ําดวย  
 ความเชื่อในเร่ืองของความศักดิ์สิทธิ์ ลายขะแจหลงตู ในลายนี้มีความเชื่อที่สืบตอกันมาคือเปนลาย
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะลายขะแจหลงตูเปนลายที่ถูกคนพบโดยการที่เห็นลายขะแจหลงตูนี้ถูกปรากฏอยูในผาหอ
คัมภีร ที่วัดชางเพี้ยน ทําใหเห็นวาลายขะแจหลงตูถือเปนลายที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะไดนําลายขะแจหลงตูนี้มา
หอคัมภีร แสดงใหเห็นถึงความพิเศษของลายผานี้ จึงไดถูกมาใชเปนผาหอคัมภีร 
 ความเชื่อในเร่ืองของพระพุทธศาสนา ลายขะแจหลงตูแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
คือในสมัยกอนนั้น มีความศรัทธาในพระพุทธศานา จึงไดทอผาเพื่อนําไปถวายเปนผาหอคัมภีร ผาหอคัมภีร
นี้จะสามารถถวายในงานบุญตาง ๆ เชน บุญกฐิน บุญสงกรานต และบุญกุศลใหแกญาติผูใหญที่ลวงลับเปน
ตน 
 ความเชื่อในเร่ืองของไสยศาสตร สําหรับลายผาทอไทลื้อบานธิในทุกลาย จะมีความเชื่อเหมือนกัน
ที่นํามาทําเปนผาหลบ (ผาปูที่นอน) ในสมัยกอนเชื่อวาผูชายนั้นมีคาถาอาคม ถาปูผาปูที่กลับหัวกลับหาง
ของอาคมนั้นก็จะเสื่อมได จึงไดทอผาลายตางๆ ข้ึนมา เพื่อทําสัญลักษณ วาควรปูผาปูที่นอนไปในทิศทาง
ไหน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา การทอผาทอไทลื้อเปนภูมิปญญาชาวบานที่สืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ 
ซ่ึงไดรับความรูเร่ืองการทอผามากจาก แม ยาย หรือ เครือญาติ และผูสูงอายุที่มีความสามารถในการทอผา
ทอไทลื้อในทองถ่ิน และมีการสืบทอดตอกันมา จากการพูดคุยกับนางนภา2 ไดเลาวาการทอผาทอของชาว
ไทลื้อนั้นในอดีตคือเร่ืองที่จําเปนที่จะตองเรียนรูเนื่องจากคนไทลื้อมักจะทอผาใชกันเอง ทอผาปูที่นอนให
ตนเองหรือพอแมนอน ทอชุดใสไปปลูกขาวดํานา หรือทอผาไปถวายวัด และยิ่งหากเปนผูหญิงแลวการทอ
ผาถือวาเปนคุณสมบัติของสตรีที่ดี สตรีที่ดีที่จะสามารถมีครอบครัวและสามารถเปนแมไดจําเปนที่จะตอง
เรียนรูการทอผาเอาไวใช หากหญิงใดที่โตเปนสาวสามารถทอผาไดแลวแมกับยายก็จะมีหนาที่ในการสอน
ลูกๆ ในการทอผาเร่ิมจากการทอผาทั่วไปไวใสกอนแลวพอชํานาญข้ึนก็เร่ิมสอนทอผาที่มีลวดลายสวยงาม
มากข้ึน และการทอผาถือเปนภูมิปญญาชาวบาน รวมไปถึงลายผาก็เชนกัน  
 ลายผาทอไทลื้อตําบลบานบานธิ ไดมีการนําเอาวิถีชีวิตตางๆ ของชาวไทลื้อรวมไปถึงการใชชีวิต
และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน นํามาจินตนาการตามแบบของตนเอง นอกจากนี้ความเชื่อของลายผาทอ
ไทลื้อในทุกลายมีความเชื่อเหมือนกันวาเปนของสูง เพราะในสมัยกอนเชื่อวาผูชายจะมีของหรือคาถา เลย
ทอผาหลบเพื่อเปนสัญลักษณวาทางไหนคือทางเทา เพื่อไมใหคาถาเสื่อม และยังมีความเชื่อวาไมใหนําลาย
ผาทอไทลื้อนี้มาทําเปนซ่ิน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี สายแวว3 ที่ไดศึกษาลวดลายผาสูประเพณี
                                                           
 2 นางนภา สุยะใหญ.  ประธานกลุมผาทอไทลื้อบานธิ.  สัมภาษณ.  9 ธันวาคม 2561. 
 3 สุภาวดี สายแวว, ลวดลายผาสูประเพณีอีสาน, ปริญญาศิลปบัณฑิต, สาขาวิชาทัศนศิลป (ศิลปะไทย) 
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. 
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 2 นางนภา สุยะใหญ.  ประธานกลุมผาทอไทลื้อบานธิ.  สัมภาษณ.  9 ธันวาคม 2561. 
 3 สุภาวดี สายแวว, ลวดลายผาสูประเพณีอีสาน, ปริญญาศิลปบัณฑิต, สาขาวิชาทัศนศิลป (ศิลปะไทย) 
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. 
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บทคัดยอ 
 รายงานการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของพิธีกรรมหวงผา 
หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร โดยใชแนวคิดองคประกอบพิธีกรรม ของพิเภก  
เมืองหลวง1 ผลการศึกษาพบวา พิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร  
ในการประกอบพิธีกรรมหวงผานั้น เพื่อชวยรักษาอาการเจ็บปวย มีองคประกอบ 5 อยาง คือ 1) ผูประกอบ
พิธีกรรม ผูประกอบพิธีกรรมจะเปนผูดําเนินพิธีกรรมหวงผาตามลําดับข้ันตอน 2) ผูเขารวมพิธี จะเปนญาติ
ของผูปวย 3) เคร่ืองประกอบพิธีกรรม มีดังนี้ หมาก ใบพลู ขาวเหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อของผูปวย 
4) สถานที่ และวัน เวลา ในการประกอบพิธีกรรม จะเปนบานของผูประกอบพิธีกรรม สวนวันเวลาในการ
ประกอบพิธีกรรม เปนชวงเวลา 16.00 น. ในวันที่มีผูเจ็บปวย 5) ข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงจะ
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) กอนทําพิธีกรรมการหวงผา 2) ขอขมาและบอกกลาวผีหมอนึ่ง 3) การเสี่ยง
ทาย ซ่ึงถึงแมปจจุบันจะมีการแพทยสมัยใหมเขามาแตพิธีกรรมหวงผาของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน 
อําเภอลอง จังหวัดแพร ก็ยังคงมีใหเห็นอยูจนมาถึงปจจุบัน    

คําสําคัญ: องคประกอบ, พิธีกรรมหวงผา 
 
Abstract  
 This independent study aimed at studying the Huang Pa rite composition in Na San 
village, Ban Pin sub-district, Long district, Prae province by using concept of rite 
composition by Pipek Muangluang (2011). The finding found that Huang Pa rite in Na San 
village, Ban Pin sub district, Long district, Prae province was done for treatment. There 
were 5 compositions, namely: 1) doer or a person who perform Huang Pa rite,  
                                                           
 1 พิเภก เมืองหลวง, มโนทัศนและสัญลักษณในงานบุญแปดหมื่นสี่พันขันธ ท่ีบานทามวงอําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด: การศึกษาในฐานะพิธีกรรมประดิษฐ, ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (2554). 
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2) participant that was a relative of patient, 3) materials consisted of betel nut, betel leaf, 
cooked sticky rice, cotton clothes, banana and patient’s shirt, 4) place and time for making 
rite were house of doer, and 4.00 P.M. in a day having patient, and, 5) procedure of doing 
rite consisted of 3 procedures, mamely: 1) pre-doing rite, 2) apologizing and telling ghost, 
and, 3) casting lots. Even though nowadays there was a modern medicine, Huang Pa rite in 
this village still existed.    

Keywords: Composition, Huang Pa Rite  
 

บทนํา 
 นับแตอดีต การที่สังคมมนุษยพัฒนาและธํารงอยูมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากมนุษยรูจักปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับตน2 และมนุษยเผชิญหนากับปญหาหรือเหตุการณตางๆ ที่เก่ียวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ก็พยายามแสวงหาคําตอบและคนหาวิธีการที่จะแกไขปญหาตางๆ เหลานั้นตาม
กําลังความสามารถของตน แนวทางหนึ่งในการแกปญหาของมนุษยคือ การเสริมกําลังใจดวยการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ข้ึน เพื่อเปนหลักประกันความม่ันคงทางจิตใจใหเกิดกําลังใจ เกิดความสบายใจ รูสึกปลอดภัย 
หรือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนในสังคมรักใครผูกพัน ชวยเหลือกัน รวมทุกขรวมสุขกันอยางแทจริง3 
 พิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยกระทํามีหลากหลายแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค กลาวคือพิธีกรรม
บางอยางจัดเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร เชน หากฝนไมตกตองตามฤดูกาลก็คิดหา
วิธีที่จะทําใหเทพแหงผลพึงพอใจและบันดาลใหฝนตกได โดยทําพิธีแหบั้งไฟหรือแหนางแมวเพื่อขอฝน4  
 นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่จัดข้ึนตามความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ินเชน พิธีบุญขาวสากเปนพิธีกรรม
เพื่อบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษและพิธีกรรมที่จัดเพื่อความเปนสวัสดิมงคลของชุมชน หรือเพื่อเปนการ
เชื่อมโยงคนในชุมชนใหมีความสมัครสมานสามัคคีกัน เชน การทําบุญกลางบาน สวนการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนานั้นแทจริงแลวจุดประสงคก็คือ เปนการชวยธํารงศาสนาใหคงอยูสืบตอไป5 
 พิธีกรรมการหวงผาของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร เปนพิธีกรรมหนึ่งที่
ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหดีข้ึนจะประกอบพิธีกรรมโดยผูประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้เพราะเชื่อวามี
วิญญาณหรือผีมาทําใหเจ็บปวย ก็จะทําพิธีการหวงผาเพื่อตองการทราบวา เพราะอะไรถึงเจ็บปวย ทําไมถึง
ไมหายสักทีอาจจะมีผีที่ทําใหเจ็บไขไดปวย ผีตองการอะไรจากเรา ทํายังไงถึงจะหายจากการเจ็บไขไดปวย 
และยังเปนการเรียกขวัญกลับคืนมาเสริมสรางกําลังใจ 

                                                           
 2 วินัย ไชยทอง และกิตติเชษฐ สมใจ, มรดกไทย, กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, (2547). 
 3 ทัศนีย ทานตวณิช, ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงชายฝงทะเลตะวันออก, ชลบุรี: คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, (2535). 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการสํารวจและรวบรวม 
 การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
อาศัยขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามประกอบดวยข้ันตอนการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไปนี้  
  1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
   1. สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆดานความเชื่อ พิธีกรรม
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
       2. สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของพิธีกรรม 
และความเชื่อของชาวบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
  1.2 การเก็บรวบรวมภาคสนาม 
      เก็บรวบรวมภาคสนามโดยการสัมภาษณและสังเกตพิธีกรรมการหวงผา หมูบาน 
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เก่ียวกับองคประกอบพิธีกรรม ที่ใชในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นตรวจสอบผลของการ
วิเคราะหและสรุปผลโดยนําเสนอขอมูลแบบของการพรรณนาวิเคราะห 
 3. ขั้นการนําเสนอ 
 การนําเสนอขอมูลการศึกษาพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
โดยการพรรณนาวิเคราะห 
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2) participant that was a relative of patient, 3) materials consisted of betel nut, betel leaf, 
cooked sticky rice, cotton clothes, banana and patient’s shirt, 4) place and time for making 
rite were house of doer, and 4.00 P.M. in a day having patient, and, 5) procedure of doing 
rite consisted of 3 procedures, mamely: 1) pre-doing rite, 2) apologizing and telling ghost, 
and, 3) casting lots. Even though nowadays there was a modern medicine, Huang Pa rite in 
this village still existed.    

Keywords: Composition, Huang Pa Rite  
 

บทนํา 
 นับแตอดีต การที่สังคมมนุษยพัฒนาและธํารงอยูมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากมนุษยรูจักปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับตน2 และมนุษยเผชิญหนากับปญหาหรือเหตุการณตางๆ ที่เก่ียวของกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ก็พยายามแสวงหาคําตอบและคนหาวิธีการที่จะแกไขปญหาตางๆ เหลานั้นตาม
กําลังความสามารถของตน แนวทางหนึ่งในการแกปญหาของมนุษยคือ การเสริมกําลังใจดวยการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ข้ึน เพื่อเปนหลักประกันความม่ันคงทางจิตใจใหเกิดกําลังใจ เกิดความสบายใจ รูสึกปลอดภัย 
หรือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนในสังคมรักใครผูกพัน ชวยเหลือกัน รวมทุกขรวมสุขกันอยางแทจริง3 
 พิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยกระทํามีหลากหลายแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค กลาวคือพิธีกรรม
บางอยางจัดเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร เชน หากฝนไมตกตองตามฤดูกาลก็คิดหา
วิธีที่จะทําใหเทพแหงผลพึงพอใจและบันดาลใหฝนตกได โดยทําพิธีแหบั้งไฟหรือแหนางแมวเพื่อขอฝน4  
 นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่จัดข้ึนตามความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ินเชน พิธีบุญขาวสากเปนพิธีกรรม
เพื่อบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษและพิธีกรรมที่จัดเพื่อความเปนสวัสดิมงคลของชุมชน หรือเพื่อเปนการ
เชื่อมโยงคนในชุมชนใหมีความสมัครสมานสามัคคีกัน เชน การทําบุญกลางบาน สวนการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนานั้นแทจริงแลวจุดประสงคก็คือ เปนการชวยธํารงศาสนาใหคงอยูสืบตอไป5 
 พิธีกรรมการหวงผาของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร เปนพิธีกรรมหนึ่งที่
ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหดีข้ึนจะประกอบพิธีกรรมโดยผูประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้เพราะเชื่อวามี
วิญญาณหรือผีมาทําใหเจ็บปวย ก็จะทําพิธีการหวงผาเพื่อตองการทราบวา เพราะอะไรถึงเจ็บปวย ทําไมถึง
ไมหายสักทีอาจจะมีผีที่ทําใหเจ็บไขไดปวย ผีตองการอะไรจากเรา ทํายังไงถึงจะหายจากการเจ็บไขไดปวย 
และยังเปนการเรียกขวัญกลับคืนมาเสริมสรางกําลังใจ 
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อินเตอรเนช่ันแนล, (2521). 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการสํารวจและรวบรวม 
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อาศัยขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามประกอบดวยข้ันตอนการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไปนี้  
  1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
   1. สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆดานความเชื่อ พิธีกรรม
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       2. สํารวจขอมูลเบื้องตนแลวรวบรวมขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของพิธีกรรม 
และความเชื่อของชาวบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
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นาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
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 นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งเอกสารและภาคสนามมาวิเคราะหตามกรอบแนวคิด
เก่ียวกับองคประกอบพิธีกรรม ที่ใชในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นตรวจสอบผลของการ
วิเคราะหและสรุปผลโดยนําเสนอขอมูลแบบของการพรรณนาวิเคราะห 
 3. ขั้นการนําเสนอ 
 การนําเสนอขอมูลการศึกษาพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร 
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 4. ขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 สรุปสาระสําคัญของการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและ
ขอเสนอแนะตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษาในคร้ังตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง พิธีกรรมหวงผา: หมูบานนาสาร ตําบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัดแพร คร้ังนี้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาไดทําการ สังเกต สัมภาษณ และรวบรวมขอมูล  
โดยนําเสนอผลตามประเด็นในการศึกษา เก่ียวกับองคประกอบและข้ันตอนของพิธีกรรมหวงผา  
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ ผูที่ใหขอมูล ไดแก  
ผูประกอบพิธีกรรม และชาวบานที่อาศัยอยูในหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร แลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยใชแนวคิดทฤษฎีองคประกอบของพิธีกรรม และนําเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ไดแบงองคประกอบพิธีกรรมหวงผาเปน 5 อยาง 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ผูประกอบพิธีกรรม 
 การประกอบพิธีกรรมหวงผาของชาวบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร จะมีผู
ประกอบพิธีกรรมหลัก คือ ผูที่สามารถติดตอสื่อสารกับผีได เปนผูดําเนินพิธีกรรมตามลําดับข้ันตอน จะเปน
ผูหญิงหรือผูชายก็ไดแตตองเปนผูที่สามารถติดตอสื่อสารกับผีได หากผูประกอบพิธีกรรมขวัญออน ก็จะทําให
เกิดอาการปวยไข และจะประกอบพิธีกรรมไมได และหากผูประกอบพิธีกรรมมีขวัญที่แข็งเกินไป ขาวที่นํามา
ประกอบพิธีกรรมก็จะไมแกวงเพราะไมสามารถติดตอสื่อสารกับผีได ผูที่จะติดตอไดตองมีขวัญที่ปกติไมออน
หรือแข็งเกินไปทั้งนี้เพื่อใหเกิดการหวงผาสําเร็จลุลวง จําเปนตองเลือกผูที่มีขวัญที่สามารถติดตอสื่อสารกับผี
ได 
 2. ผูเขารวมพิธี 
 ในการทําพิธีกรรมหวงผา ของชาวบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร ผูเขารวม
พิธีกรรมนั้นจะเปนญาติของผูปวย ญาติผูปวยมีหนาที่จัดเตรียมวัตถุสิ่งของตางๆในการประกอบพิธีกรรม 
หวงผา 
 3. เคร่ืองประกอบพิธีกรรม 
 พิธีกรรมการหวงผา ของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร มีวัตถุสิ่งของที่ตอง
ใชในการประกอบพิธีกรรมดังนี้ หมาก ใบพลู ขาวเหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อ สิ่งของเหลานี้ลวนแต
เปนสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีกรรมหวงผาจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไมได ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   
 
 

 
 
 

  3.1 หมาก 1 คํา + ใบพูล 1 ใบ 
  เปนสิ่งที่ผูเฒา ผูแก หรือมดหมอ เขาใชในการขอขมาเจาที่เจาทาง แมธรณี จึงใชหมาก 
และพูล มาบูชา เทวดา ฟา ดิน ในพิธีกรรมหวงผาจะใชหมากและใบพลูเพื่อขอขมาหรือบอกลาวผีหมอนึ่ง
หรือผีปูดํายาดํา 
 
      
     ภาพประกอบ 1 หมาก  
     (วราพร ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562,  
     บานเลขที่ 24/2 หมู 1 ตําบลบานปน อําเภอลอง  
     จังหวัดแพร) 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 2 ใบพลู  
             (วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562,  

    บานเลขที่ 24/2 หมู 1ตําบลบานปน อําเภอลอง  
จังหวัดแพร 

 
 
 
 

  3.2 ขาวเหนียวสุก 1 ปน  
  ขาวเหนียวเปนสีขาว เปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ ใชในการเสี่ยงทายในการประกอบ
พิธีกรรมหวงผา 
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 4. ขั้นตอนการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 สรุปสาระสําคัญของการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและ
ขอเสนอแนะตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษาในคร้ังตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง พิธีกรรมหวงผา: หมูบานนาสาร ตําบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัดแพร คร้ังนี้
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 สรุปผลการวิจัย  
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พิธีกรรมนั้นจะเปนญาติของผูปวย ญาติผูปวยมีหนาที่จัดเตรียมวัตถุสิ่งของตางๆในการประกอบพิธีกรรม 
หวงผา 
 3. เคร่ืองประกอบพิธีกรรม 
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เปนสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีกรรมหวงผาจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไมได ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   
 
 

 
 
 

  3.1 หมาก 1 คํา + ใบพูล 1 ใบ 
  เปนสิ่งที่ผูเฒา ผูแก หรือมดหมอ เขาใชในการขอขมาเจาที่เจาทาง แมธรณี จึงใชหมาก 
และพูล มาบูชา เทวดา ฟา ดิน ในพิธีกรรมหวงผาจะใชหมากและใบพลูเพื่อขอขมาหรือบอกลาวผีหมอนึ่ง
หรือผีปูดํายาดํา 
 
      
     ภาพประกอบ 1 หมาก  
     (วราพร ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562,  
     บานเลขที่ 24/2 หมู 1 ตําบลบานปน อําเภอลอง  
     จังหวัดแพร) 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 2 ใบพลู  
             (วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562,  

    บานเลขที่ 24/2 หมู 1ตําบลบานปน อําเภอลอง  
จังหวัดแพร 

 
 
 
 

  3.2 ขาวเหนียวสุก 1 ปน  
  ขาวเหนียวเปนสีขาว เปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ ใชในการเสี่ยงทายในการประกอบ
พิธีกรรมหวงผา 
 



242 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ขาวเหนียวสุก 
(วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562, บานเลขที่ 24/2 หมู 1 

ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวดัแพร) 
 

  3.3 ผาฝาย 1 เสน  
  ผาฝาย มีความหมาย เปนเสนสาย เสนใย สมัยกอนจะเปนฝายที่คนเฒาคนแก ปลูกเอง 
และทําไดเองแตปจจบุันมีสวนนอยที่ใชฝายทาํเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ผาฝาย 
(วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562, บานเลขที่ 24/2 หมู 1 

ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวดัแพร 
  3.4 กลวย 1 ผล 
  กลวยที่นาํมาใชในการหวงผาจะเปนกลวยน้าํวา เพราะคนสมัยกอนใชกลวยชนิดนี้ในการ
ประกอบพิธีกรรม จึงมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบนันี้ กลวยน้ําวายังเปนกลวยที่ผูเฒา ผูแก ใชเปนยาในการ
รักษาโรค แกอาการทองเสีย ชวยระบายทอง และรักษาโรคกระเพาะ ชาวบานเลยนิยมปลูกกันมาก และจึง

 
 
 

นํามาใชในการประกอบพิธีกรรมหวงผาเนื่องจากเปนกลวยที่หางายตามหมูบาน เพราะชาวบานจะปลูกแทบ
ทุกครัวเรือน 

 
 

      ภาพประกอบ 5 กลวย 
     (วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562,  

      บานเลขที่ 24/2 หมู 1 
                                  ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร) 

 
 
 
 

  3.5 เสื้อผูปวย 
  เสื้อที่ใชในการประกอบพิธีกรรมหวงผาจะเปนเสื้อของผูปวย ซ่ึงเชื่อวาขวัญของผูปวยจะ
อยูที่เสื้อนั้น และเสื้อทีน่ํามาประกอบพิธีกรรมจะตองเปนเสื้อทีผู่ปวยชอบใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 เสื้อผูปวย 
(วราพร  ดวงแกว, ถายเม่ือ 4 มกราคม 2562, บานเลขที่ 24/2 หมู 1 

ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวดัแพร) 
 
 4. สถานที่ และวัน เวลา ในการประกอบพิธีกรรม 
 สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมหวงผาจะเปนบานของผูที่ประกอบพิธีกรรม สถานที่จะเปนใน
หองครัวของบาน และควรปดประตูหนาตางบานใหสนิท เพื่อการเสี่ยงทายที่แมนยํา 
 สวนเวลาในการประกอบพิธีกรรมหวงผาจะเปนชวงเย็น เวลา 16.00 น. เปนตนไปเนื่องจากเปน
ชวงเวลาที่คนทั่วไปกลับมาจากการทําไรทํานา 
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 5. ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม 
 พิธีกรรมเปนวิธีการหรือกลวิธีที่มนุษยคิดข้ึนตามความเชื่อทั้งความเชื่อที่เก่ียวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา และภูตผี ดวงวิญญาณ เทวดา ฟา ดิน ผีบาน ผีเรือน ไสยศาสตร มนุษยเชื่อวาถาได ทําการประกอบ
พิธีดวยการอธิฐานขอพรแลวจะทําใหคลายความกังวลตอภัยอันตรายที่เขามา จะชวยบั่นทอนจิตใจ  
ผอนคลายความเครียด เสริมสรางความม่ันใจตอจิตใจมนุษยเพิ่มมากข้ึน ในการวิเคราะหข้ันตอนการ
ประกอบพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร มี 3 ข้ันตอน6 ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกอนทําพิธีกรรมการหวงผา 
 ญาติของผูปวยจะเตรียมวัตถุสิ่งของในการประกอบพิธีกรรมมาที่บานของผูประกอบพิธีกรรม  
วัตถุสิ่งของนั้นประกอบดวย หมาก ใบพลู ขาวเหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อของผูปวย 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนขอขมาและบอกกลาวผีหมอน่ึง (หมอที่ใชน่ึงขาว) 
 การขอขมาและการบอกกลาวผีหมอนึ่ง คนสมัยกอนเชื่อวา ในหมอนึ่งจะมีวิญญาณผีปูดํายาดําสิง
สถิตอยูในหมอนึ่งขาว กอนจะทําการหวงผาจึงทําการขอขมาและบอกกลาวกอนทําพิธีกรรมหวงผาเพื่อให
เกิดความแมนยํา การบอกกลาวผีหมอนึ่ง หรือผีปูดํายาดํานี้ จะใช หมาก และใบพลู ในการขอขมา 
 ขั้นตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย   
 การเสี่ยงทายในการประกอบพิธีกรรมจะทํา 2 คร้ัง คร้ังแรกจะทําการเสี่ยงทายเพื่อหาวาผี หรือ
วิญญาณอะไรที่ทําใหเจ็บปวย และการเสี่ยงทายคร้ังที่ 2 จะเปนการเสี่ยงทายถามวาผี หรือวิญญาณนั้นๆ
ตองการใหแกดวยอะไร การเสี่ยงทายจะใชผาฝายสีขาวมัดกับขาวเพื่อทําการเสี่ยงทายในทั้งสองข้ันตอน  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 คร้ังที่ 1 การเสี่ยงทายเพื่อหาวาผีหรือวิญญาณอะไรที่ทําใหเจ็บปวย โดยการนําขาวเหนียวสุกมามัด
ไวที่ผาฝายขาว จากนั้นยกข้ึนเหนือเสื้อผาของผูปวยแลวทําการเสี่ยงทายไปเร่ือยๆจนกวาจะทราบวาผีอะไร
ที่มาทําใหเจ็บปวย 
 คร้ังที่ 2 การเสี่ยทายตองการทราบวาผีที่ทําใหเจ็บปวยนั้นตองการจะใหแกดวยอะไร ก็จะทํา
เหมือนคร้ังแรกที่เสี่ยงทายหาสาเหตุวาผีจากที่ไหนทําใหเจ็บปวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัย เร่ืองพิธีกรรมหวงผ า: หมูบ านนาสาร ตํ าบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัดแพร   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของพิธีกรรมหวงผา ผลการสรุปพบวา ในการประกอบพิธีกรรมหวงผา
นั้นมีไวเพื่อชวยรักษาอาการเจ็บปวย มีองคประกอบอยู 5 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1  ผูประกอบ
พิธีกรรม องคประกอบที่ 2 ผูเขารวมพิธี องคประกอบที่ 3 เคร่ืองประกอบพิธีกรรม คือ หมาก ใบพลู ขาว
เหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อ องคประกอบที่ 4 สถานที่ และวัน เวลา ในการประกอบพิธีกรรม และ
องคประกอบที่ 5  ข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรม จะประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอน

                                                           
 6 แมบุญมา เครืออินทร, สัมภาษณ, 4 มกราคม 2562. 
 

 
 
 

กอนทําพิธีกรรมการหวงผา ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนขอขมาและบอกกลาวผีหมอนึ่ง ข้ันตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย 
ซ่ึงถึงแมปจจุบันจะมีการแพทยสมัยใหมเขามาแตพิธีกรรมหวงผาของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอ
ลอง จังหวัดแพร ก็ยังคงมีใหเห็นอยูในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของพิเภก เมืองหลวง7 ไดศึกษา 
มโนทัศนและสัญลักษณในงานบุญแปดหม่ืนสี่พันขันธ ที่บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด: 
การศึกษาในฐานะพิธีกรรมประดิษฐ พบวา องคประกอบของพิธีกรรมงานบุญแปดหม่ืนสี่พันขันธ ที่บานทา
มวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยองคประกอบ 5 อยางคือ สถานที่และเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม เคร่ืองประกอบพิธีกรรม ผูประกอบพิธีกรรม ผูเขารวมพิธีกรรม และข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม 
 ขอเสนอแนะ 
 จาการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัด
แพร มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.) ควรศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการหวงผาของพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ
ถึงความคลายคลึง และอิทธิพลทางจิตใจวามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
 2. ควรศึกษาเคร่ืองประกอบพิธีกรรม เชน หมาก ใบพลู ขาวเหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อผา
ผูปวยอยางละเอียด 
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 5. ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม 
 พิธีกรรมเปนวิธีการหรือกลวิธีที่มนุษยคิดข้ึนตามความเชื่อทั้งความเชื่อที่เก่ียวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา และภูตผี ดวงวิญญาณ เทวดา ฟา ดิน ผีบาน ผีเรือน ไสยศาสตร มนุษยเชื่อวาถาได ทําการประกอบ
พิธีดวยการอธิฐานขอพรแลวจะทําใหคลายความกังวลตอภัยอันตรายที่เขามา จะชวยบั่นทอนจิตใจ  
ผอนคลายความเครียด เสริมสรางความม่ันใจตอจิตใจมนุษยเพิ่มมากข้ึน ในการวิเคราะหข้ันตอนการ
ประกอบพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร มี 3 ข้ันตอน6 ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกอนทําพิธีกรรมการหวงผา 
 ญาติของผูปวยจะเตรียมวัตถุสิ่งของในการประกอบพิธีกรรมมาที่บานของผูประกอบพิธีกรรม  
วัตถุสิ่งของนั้นประกอบดวย หมาก ใบพลู ขาวเหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อของผูปวย 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนขอขมาและบอกกลาวผีหมอน่ึง (หมอที่ใชน่ึงขาว) 
 การขอขมาและการบอกกลาวผีหมอนึ่ง คนสมัยกอนเชื่อวา ในหมอนึ่งจะมีวิญญาณผีปูดํายาดําสิง
สถิตอยูในหมอนึ่งขาว กอนจะทําการหวงผาจึงทําการขอขมาและบอกกลาวกอนทําพิธีกรรมหวงผาเพื่อให
เกิดความแมนยํา การบอกกลาวผีหมอนึ่ง หรือผีปูดํายาดํานี้ จะใช หมาก และใบพลู ในการขอขมา 
 ขั้นตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย   
 การเสี่ยงทายในการประกอบพิธีกรรมจะทํา 2 คร้ัง คร้ังแรกจะทําการเสี่ยงทายเพื่อหาวาผี หรือ
วิญญาณอะไรที่ทําใหเจ็บปวย และการเสี่ยงทายคร้ังที่ 2 จะเปนการเสี่ยงทายถามวาผี หรือวิญญาณนั้นๆ
ตองการใหแกดวยอะไร การเสี่ยงทายจะใชผาฝายสีขาวมัดกับขาวเพื่อทําการเสี่ยงทายในทั้งสองข้ันตอน  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 คร้ังที่ 1 การเสี่ยงทายเพื่อหาวาผีหรือวิญญาณอะไรที่ทําใหเจ็บปวย โดยการนําขาวเหนียวสุกมามัด
ไวที่ผาฝายขาว จากนั้นยกข้ึนเหนือเสื้อผาของผูปวยแลวทําการเสี่ยงทายไปเร่ือยๆจนกวาจะทราบวาผีอะไร
ที่มาทําใหเจ็บปวย 
 คร้ังที่ 2 การเสี่ยทายตองการทราบวาผีที่ทําใหเจ็บปวยนั้นตองการจะใหแกดวยอะไร ก็จะทํา
เหมือนคร้ังแรกที่เสี่ยงทายหาสาเหตุวาผีจากที่ไหนทําใหเจ็บปวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัย เร่ืองพิธีกรรมหวงผ า: หมูบ านนาสาร ตํ าบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัดแพร   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของพิธีกรรมหวงผา ผลการสรุปพบวา ในการประกอบพิธีกรรมหวงผา
นั้นมีไวเพื่อชวยรักษาอาการเจ็บปวย มีองคประกอบอยู 5 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1  ผูประกอบ
พิธีกรรม องคประกอบที่ 2 ผูเขารวมพิธี องคประกอบที่ 3 เคร่ืองประกอบพิธีกรรม คือ หมาก ใบพลู ขาว
เหนียวสุก ผาฝาย กลวย และเสื้อ องคประกอบที่ 4 สถานที่ และวัน เวลา ในการประกอบพิธีกรรม และ
องคประกอบที่ 5  ข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรม จะประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอน

                                                           
 6 แมบุญมา เครืออินทร, สัมภาษณ, 4 มกราคม 2562. 
 

 
 
 

กอนทําพิธีกรรมการหวงผา ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนขอขมาและบอกกลาวผีหมอนึ่ง ข้ันตอนที่ 3 การเสี่ยงทาย 
ซ่ึงถึงแมปจจุบันจะมีการแพทยสมัยใหมเขามาแตพิธีกรรมหวงผาของหมูบานนาสาร ตําบลบานปน อําเภอ
ลอง จังหวัดแพร ก็ยังคงมีใหเห็นอยูในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของพิเภก เมืองหลวง7 ไดศึกษา 
มโนทัศนและสัญลักษณในงานบุญแปดหม่ืนสี่พันขันธ ที่บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด: 
การศึกษาในฐานะพิธีกรรมประดิษฐ พบวา องคประกอบของพิธีกรรมงานบุญแปดหม่ืนสี่พันขันธ ที่บานทา
มวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยองคประกอบ 5 อยางคือ สถานที่และเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม เคร่ืองประกอบพิธีกรรม ผูประกอบพิธีกรรม ผูเขารวมพิธีกรรม และข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม 
 ขอเสนอแนะ 
 จาการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพิธีกรรมหวงผา หมูบานนาสาร ตําบลบานปน  อําเภอลอง จังหวัด
แพร มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.) ควรศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการหวงผาของพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ
ถึงความคลายคลึง และอิทธิพลทางจิตใจวามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใชรู้ปแบบ  MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
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in the Course of Cloud Computing 
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นิพล  พินิจวัจนะวงศ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนระดับปริญญาตรี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
 Active Learning ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 การด าเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษารูปแบบ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น จากนั้นน ารูปแบบและเอกสารที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เรียน ระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ  แบบทดสอบ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่า t-test 
   ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย
ใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในระดับมาก (   X = 4.21)  2) 
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 6.61 ค่า t-test เท่ากับคะแนน  5.88  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (   X = 4.03)  และ 4) ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก  (   X = 4.06)    

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู,้  Active Learning,  MARCO Model 
 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to study the suitable model for teaching and 

learning management by using Active Learning and the MARCO Model format in the cloud 
processing course, 2) to develop the learning achievement of the degree students 
Bachelor by using the Active Learning teaching and learning model in the cloud computing 
course Cloud computing, and 4) to study the opinions of teachers on Active Learning 
teaching and learning using the MARCO Model format in cloud computing 

The research proceeded from the study of the pattern and learning documents for 
learning management according to the patterns created. Then, apply the form and 
documents created to the learners on 2nd year undergraduate degree, Yala Vocational 
College Enrolled in the second semester of the academic year 2018, 10 people. Tools 
used in the operation consisted of Quality evaluation form of the test form, satisfaction 
assessment form and evaluation form Data analysis by using statistics, percentage, mean, 
standard deviation and t-test 

The results of the study showed that 1) the experts agreed with the management 
of Active Learning by using the MARCO Model format in the cloud processing course at a 
high level (   X = 4.21). 2) Comparison between scores before and after the study was found 
the latter test scores. The learning of the learners is 6.61 higher than before the study. The 
t-test is 5.88. 3) The satisfaction of the learners towards the teaching and learning 
according to the developed model is at a high level (   X = 4.03), and 4) the opinions of 
teachers on teaching and learning management according to the developed model were at 
a high level (   X = 4.06). 

Keywords:  Learning Management, Active Learning, MARCO Model 
 
บทน า 

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค 
โลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้ เนื้อหาวิชามีมาก
เกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะ
พัฒนาให้ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี  ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้สอน จากผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 247

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใชรู้ปแบบ  MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

Active-Learning Teaching and Learning by Using the MARCO Model 
in the Course of Cloud Computing 

 
ดวงใจ  งามศิร ิ
นิภาพร บุญยศ 

นิพล  พินิจวัจนะวงศ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนระดับปริญญาตรี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
 Active Learning ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 การด าเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษารูปแบบ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น จากนั้นน ารูปแบบและเอกสารที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เรียน ระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ  แบบทดสอบ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ค่า t-test 
   ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย
ใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในระดับมาก (   X = 4.21)  2) 
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 6.61 ค่า t-test เท่ากับคะแนน  5.88  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (   X = 4.03)  และ 4) ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก  (   X = 4.06)    

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู,้  Active Learning,  MARCO Model 
 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to study the suitable model for teaching and 

learning management by using Active Learning and the MARCO Model format in the cloud 
processing course, 2) to develop the learning achievement of the degree students 
Bachelor by using the Active Learning teaching and learning model in the cloud computing 
course Cloud computing, and 4) to study the opinions of teachers on Active Learning 
teaching and learning using the MARCO Model format in cloud computing 

The research proceeded from the study of the pattern and learning documents for 
learning management according to the patterns created. Then, apply the form and 
documents created to the learners on 2nd year undergraduate degree, Yala Vocational 
College Enrolled in the second semester of the academic year 2018, 10 people. Tools 
used in the operation consisted of Quality evaluation form of the test form, satisfaction 
assessment form and evaluation form Data analysis by using statistics, percentage, mean, 
standard deviation and t-test 

The results of the study showed that 1) the experts agreed with the management 
of Active Learning by using the MARCO Model format in the cloud processing course at a 
high level (   X = 4.21). 2) Comparison between scores before and after the study was found 
the latter test scores. The learning of the learners is 6.61 higher than before the study. The 
t-test is 5.88. 3) The satisfaction of the learners towards the teaching and learning 
according to the developed model is at a high level (   X = 4.03), and 4) the opinions of 
teachers on teaching and learning management according to the developed model were at 
a high level (   X = 4.06). 

Keywords:  Learning Management, Active Learning, MARCO Model 
 
บทน า 

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค 
โลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้ เนื้อหาวิชามีมาก
เกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะ
พัฒนาให้ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี  ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้สอน จากผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ



248 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็น
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย1  Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  Active Learning จึงถือเป็น
การจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปั จ จุ บั น  อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม  student  engagement , enhance relevance, and improve 
motivation ของผู้เรียน   

สุเนตร สืบค้า2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย โปรแกรม 
มูดเดิล (Moodle e-Learning)  ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการจัดการที่ดี
อาจส่งผลล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียน ส่งผลให้วามสนใจและตั้งใจเรียนลดลง เป็นต้น เครื่องมือสนับสนุนการ
เรียน การสอนมูเดิล (Moodle) ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และผ่านการรับรอบคุณจาก TCI (กลุ่มที่ 1) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี  
คือ การจัดการศึกษาศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560 – 2561 พบว่านักศึกษาในชั้น
เรียนประกอบด้วยนักศึกษาจากสถานประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้าน
สติปัญญา ด้านทักษะ และด้านสังคม ในสัปดาห์ที่ 1 – 5 ของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายและสาธิตหรือท ากิจกรรมฝึกทักษะ พบว่าผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานและการท ากิจกรรมต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  

จากสภาพปัญหาและการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ  ผู้สอนมีบทบาทอ านวยความสะดวก
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) รูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการประมวลผลกลุ่ม
เมฆ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยครูผู้สอนจะวางแผน
คัดเลือกเทคนิคการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้ เรียน  
                                                            

 1 ทิศนา  แขมมณี ,  รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย , (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550). 

2 สุเนตร สืบค้า, “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย โปรแกรมมูเดิล 
(Moodle e-Learning)”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2552), บทคัดย่อ. 

การประเมินผลผู้เรียนผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และประเมินจาก
พัฒนาการของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีลักษณะเด่นคือ การใช้ Social 
Media หรือ New Media มาเป็นสื่อการสอนและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา อีกทั้งช่วยเสริมใน
เนื้อหาที่ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจ เช่น Facebook  Web Blong และ e – Learning  เป็นต้น อธิบายเป็น
แผนภาพดังแสดงในภาพที่ 1    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
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 3 ดิ เรก  วรรณเศียร,ดร ., MACRO model: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 , 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558), หน้า 6 – 8. 
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พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็น
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย1  Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย มาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  Active Learning จึงถือเป็น
การจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปั จ จุ บั น  อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม  student  engagement , enhance relevance, and improve 
motivation ของผู้เรียน   

สุเนตร สืบค้า2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย โปรแกรม 
มูดเดิล (Moodle e-Learning)  ได้กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการจัดการที่ดี
อาจส่งผลล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียน ส่งผลให้วามสนใจและตั้งใจเรียนลดลง เป็นต้น เครื่องมือสนับสนุนการ
เรียน การสอนมูเดิล (Moodle) ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และผ่านการรับรอบคุณจาก TCI (กลุ่มที่ 1) 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี  
คือ การจัดการศึกษาศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2560 – 2561 พบว่านักศึกษาในชั้น
เรียนประกอบด้วยนักศึกษาจากสถานประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้าน
สติปัญญา ด้านทักษะ และด้านสังคม ในสัปดาห์ที่ 1 – 5 ของการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายและสาธิตหรือท ากิจกรรมฝึกทักษะ พบว่าผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานและการท ากิจกรรมต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  

จากสภาพปัญหาและการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ  ผู้สอนมีบทบาทอ านวยความสะดวก
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) รูปแบบการจัดการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการประมวลผลกลุ่ม
เมฆ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยครูผู้สอนจะวางแผน
คัดเลือกเทคนิคการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้ เรียน  
                                                            

 1 ทิศนา  แขมมณี ,  รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย , (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550). 

2 สุเนตร สืบค้า, “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย โปรแกรมมูเดิล 
(Moodle e-Learning)”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2552), บทคัดย่อ. 

การประเมินผลผู้เรียนผู้สอนเน้นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม (Formative) และประเมินจาก
พัฒนาการของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีลักษณะเด่นคือ การใช้ Social 
Media หรือ New Media มาเป็นสื่อการสอนและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา อีกทั้งช่วยเสริมใน
เนื้อหาที่ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจ เช่น Facebook  Web Blong และ e – Learning  เป็นต้น อธิบายเป็น
แผนภาพดังแสดงในภาพที่ 1    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ3 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ไม่ต่ ากว่าระดับมาก 

                                                            
 3 ดิ เรก  วรรณเศียร,ดร ., MACRO model: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 , 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558), หน้า 6 – 8. 
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      2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
      3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
      4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   1.2 จัดท าและให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
   1.3 ปรับแก้รูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.4 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 2. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน โดยวิธีการดังนี้ 

 2.1 ศึกษาทบทวนรูปแบบที่สร้างขึ้น  
 2 .2 เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยการเตรียมเอกสาร

ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อาจจ าเป็นต้องใช้ เช่น ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล อุปกรณ์ส าเร็จรูปแบบพกพา 
   2.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

  1)  ทดสอบก่อนเรียน  
   2)  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
   3)  ใช้ New Social เป็นสื่อการสอน 
   4)  วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้  
New Social ในการส่งใบงาน แบบฝึกหัด และการทดสอบ 
  5)  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ 
  3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
  3.3 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เกี่ยวกับความเหมาะสมของจ านวนข้อ รายการประเมิน และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม ประกอบด้วย 
  3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับร่าง 
  3.5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
  4.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ 
  4.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่  1 รายการประเมินคุณภาพ  และตอนที่  2 
ข้อเสนอแนะ 
  4.3 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เกี่ยวกับความเหมาะสมของจ านวนข้อ  รายการประเมิน และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม ประกอบด้วย 
  4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับร่าง 
  4.5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1 ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซึ่งได้
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้คือ 
  1.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 

ขั้นที่ 1  M (Motivation) ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด
สถานการณ์หรือตั้งประเด็นหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในรายวิชา เป็นขั้นตอนสร้างพลังความคิด
ให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึงจุดหมายเกิดแรงจูงใจในการ
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      2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
      3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
      4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ 
MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   1.2 จัดท าและให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
   1.3 ปรับแก้รูปแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.4 จัดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 2. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน โดยวิธีการดังนี้ 

 2.1 ศึกษาทบทวนรูปแบบที่สร้างขึ้น  
 2 .2 เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยการเตรียมเอกสาร

ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อาจจ าเป็นต้องใช้ เช่น ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล อุปกรณ์ส าเร็จรูปแบบพกพา 
   2.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

  1)  ทดสอบก่อนเรียน  
   2)  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
   3)  ใช้ New Social เป็นสื่อการสอน 
   4)  วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้  
New Social ในการส่งใบงาน แบบฝึกหัด และการทดสอบ 
  5)  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ 
  3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 รายการประเมินคุณภาพ และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
  3.3 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เกี่ยวกับความเหมาะสมของจ านวนข้อ รายการประเมิน และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม ประกอบด้วย 
  3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับร่าง 
  3.5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 4. ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
  4.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ 
  4.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่  1 รายการประเมินคุณภาพ  และตอนที่  2 
ข้อเสนอแนะ 
  4.3 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เกี่ยวกับความเหมาะสมของจ านวนข้อ  รายการประเมิน และความ
ชัดเจนของข้อค าถาม ประกอบด้วย 
  4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าข้อเสนอแนะและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งจัดพิมพ์แบบประเมินฉบับร่าง 
  4.5 จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 1 ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ซึ่งได้
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้คือ 
  1.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO 
Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 

ขั้นที่ 1  M (Motivation) ขั้นสร้างแรงจูงใจ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด
สถานการณ์หรือตั้งประเด็นหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในรายวิชา เป็นขั้นตอนสร้างพลังความคิด
ให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถรับรู้ถึงจุดหมายเกิดแรงจูงใจในการ
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เข้าสู่บทเรียนโดยการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าเข้าสู่บทเรียนที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง การตั้ง
ประเด็นหัวข้อความรู้  การกระตุ้นด้วยเกม ภาพปริศนา  ภาพลวงตา การสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย 

ขั้นที่ 2  A (Active Learning) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง เป็นขั้นที่ครูให้ความรู้พื้นฐานการสร้าง
องค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางการสืบค้นความรู้เพื่อให้ได้ความรู้ที่ต้องการ ส่วนที่ 2 ศาสตร์ 
สาขา ความรู้ในแขนงต่าง ๆ และแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล สารสนเทศ 
ความคิดหรือความคิดเห็น การให้เหตุผลสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการสร้างองค์ความรู้ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาและประเด็นในการศึกษาค้นคว้า เช่น การ
ระดมพลังความคิด การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้สถานการณ์จ าลอง การปฏิบัติการ
ฝึกทักษะ ทดลอง สืบเสาะ และสังเกต  

ขั้นที่ 3  C (Conclusion)  ขั้นสรุปองค์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิต
ที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการสรุป
รวบยอดความคิดเป็นโครงงาน /โครงการ/ เขียนรายงานหรือบรรยาย / พัฒนาโปรแกรม / พัฒนา
แอพพลิเคชั่น 

ขั้นที่ 4  R (Reporting) ขั้นรายงานและน าเสนอ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน
การสร้างองค์ความรู้ของตนให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเข้าใจของตน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมติ การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ  

ขั้นที่ 5  O (Obtaion) ขั้นการเผยแพร่ความรู้  เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน า
ความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ 
เป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ ต่อยอดทางด้านความคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model 
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  แสดงดังในภาพที่ 2 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO 

Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 

      1.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ซึ่งมีผลการศึกษา
ความคิดเห็นดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้

รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  4.42 .14 มาก 1 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.25 .25 มาก 3 
3. ด้านการสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรูด้้วยตนเอง 3.92 .29 มาก 6 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทกัษะการคิดขั้นสูง 4.17 .14 มาก 4 
5. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 4.33 .14 มาก 2 
6. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.17 .14 มาก 4 

เฉลี่ย 4.21 .11 มาก - 
จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย

ใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   X = 
4.21)    
 5.2  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กับกลุ่มเป้าหมายคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
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เข้าสู่บทเรียนโดยการเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าเข้าสู่บทเรียนที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง การตั้ง
ประเด็นหัวข้อความรู้  การกระตุ้นด้วยเกม ภาพปริศนา  ภาพลวงตา การสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย 

ขั้นที่ 2  A (Active Learning) ขั้นการเรียนรู้โดยตรง เป็นขั้นที่ครูให้ความรู้พื้นฐานการสร้าง
องค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางการสืบค้นความรู้เพื่อให้ได้ความรู้ที่ต้องการ ส่วนที่ 2 ศาสตร์ 
สาขา ความรู้ในแขนงต่าง ๆ และแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล สารสนเทศ 
ความคิดหรือความคิดเห็น การให้เหตุผลสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการสร้างองค์ความรู้ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาและประเด็นในการศึกษาค้นคว้า เช่น การ
ระดมพลังความคิด การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้สถานการณ์จ าลอง การปฏิบัติการ
ฝึกทักษะ ทดลอง สืบเสาะ และสังเกต  

ขั้นที่ 3  C (Conclusion)  ขั้นสรุปองค์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิต
ที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการสรุป
รวบยอดความคิดเป็นโครงงาน /โครงการ/ เขียนรายงานหรือบรรยาย / พัฒนาโปรแกรม / พัฒนา
แอพพลิเคชั่น 

ขั้นที่ 4  R (Reporting) ขั้นรายงานและน าเสนอ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน
การสร้างองค์ความรู้ของตนให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเข้าใจของตน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมติ การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ  

ขั้นที่ 5  O (Obtaion) ขั้นการเผยแพร่ความรู้  เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน า
ความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ 
เป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ ต่อยอดทางด้านความคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model 
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  แสดงดังในภาพที่ 2 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO 

Model  
ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 

      1.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ซึ่งมีผลการศึกษา
ความคิดเห็นดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้

รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  4.42 .14 มาก 1 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.25 .25 มาก 3 
3. ด้านการสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรูด้้วยตนเอง 3.92 .29 มาก 6 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทกัษะการคิดขั้นสูง 4.17 .14 มาก 4 
5. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 4.33 .14 มาก 2 
6. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.17 .14 มาก 4 

เฉลี่ย 4.21 .11 มาก - 
จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย

ใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   X = 
4.21)    
 5.2  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กับกลุ่มเป้าหมายคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
 

Active 
Learning

วิธีการสอนแบบ 
ADDIE Model,    

3R x7C

ใช้ New 
Mdiea/Social 

Media สนับสนุน
การสอน

การมีปฏิสัมพันธ์
ผู้สอนและผู้เรียน

การประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา

MARCO Model
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ตารางที่  3   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
  Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ  

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 

หน่วย
ที ่

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมิน 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
t-

test 
ก่อนเรียน หลังเรยีน 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 10 20 10.60 1.26 15.50 1.27 4.9 7.27 
2 10 20 9.70 1.49 15.30 .95 5.6 11.23 
3 10 20 9.90 .99 15.30 .95 5.4 17.67 
4 10 20 9.60 1.26 15.20 1.03 5.6 12.39 
5 10 20 9.90 1.20 15.20 1.03 5.3 12.53 
6 10 20 9.20 1.03 15.40 .97 6.2 14.02 
7 10 30 10.60 1.26 23.90 1.20 13.3 15.72 

รวมเฉลี่ย 9.93 0.52 16.54 3.25 6.61 5.88 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คะแนนรวมเฉล่ียก่อน
เรียนเท่ากับ 9.93 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.54 ผลต่างของคะแนน เท่ากับ 6.61 เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 6.61  
ค่า t-test เท่ากับ5.88 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
   5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   
ตารางที่ 4  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 4.02 .40 มาก 2 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.12 .17 มาก 1 
3. ด้านการประยุกตใ์ช้ New Social Media เป็นสื่อการสอน  3.98 .32 มาก 4 
4. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.00 .27 มาก 3 

เฉลี่ย 4.03 .23 มาก - 
  จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.03)    

5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ตารางที่ 5  แสดงระดับความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 3.98 .33 มาก 5 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.12 .30 มาก 2 
3. ด้านการประยุกตใ์ช้ New Social Media เป็นสื่อการสอน  4.00 .31 มาก 4 
4. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3.95 .40 มาก 6 
5. ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร 4.05 .36 มาก 3 
6. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.25 .35 มาก 1 

เฉลี่ย 4.06 .16 มาก - 
  จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.06)    
 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   X = 4.21)    
        1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คะแนนสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียน   
  1.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.03)   
  1.4 ความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.06)   
     2. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรต้องจัดหาแหล่งทุนหรืองบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินการเนื่องจากอาจต้องใช้งบประมาณที่สูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของ
นักศึกษา  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาวิจัยรูปแบบในลักษณะวิจยัและพัฒนา 
(Research and Development)  ช่วยใหก้ารรูปแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ตารางที่  3   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
  Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ  

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 

หน่วย
ที ่

จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

ผลการประเมิน 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
t-

test 
ก่อนเรียน หลังเรยีน 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 10 20 10.60 1.26 15.50 1.27 4.9 7.27 
2 10 20 9.70 1.49 15.30 .95 5.6 11.23 
3 10 20 9.90 .99 15.30 .95 5.4 17.67 
4 10 20 9.60 1.26 15.20 1.03 5.6 12.39 
5 10 20 9.90 1.20 15.20 1.03 5.3 12.53 
6 10 20 9.20 1.03 15.40 .97 6.2 14.02 
7 10 30 10.60 1.26 23.90 1.20 13.3 15.72 

รวมเฉลี่ย 9.93 0.52 16.54 3.25 6.61 5.88 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คะแนนรวมเฉล่ียก่อน
เรียนเท่ากับ 9.93 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.54 ผลต่างของคะแนน เท่ากับ 6.61 เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 6.61  
ค่า t-test เท่ากับ5.88 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
   5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   
ตารางที่ 4  แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 4.02 .40 มาก 2 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.12 .17 มาก 1 
3. ด้านการประยุกตใ์ช้ New Social Media เป็นสื่อการสอน  3.98 .32 มาก 4 
4. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.00 .27 มาก 3 

เฉลี่ย 4.03 .23 มาก - 
  จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.03)    

5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ตารางที่ 5  แสดงระดับความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

โดยใช้รูปแบบ  MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวขอ้ที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning 3.98 .33 มาก 5 
2. ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ MARCO Model 4.12 .30 มาก 2 
3. ด้านการประยุกตใ์ช้ New Social Media เป็นสื่อการสอน  4.00 .31 มาก 4 
4. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3.95 .40 มาก 6 
5. ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร 4.05 .36 มาก 3 
6. ด้านการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 4.25 .35 มาก 1 

เฉลี่ย 4.06 .16 มาก - 
  จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.06)    
 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 1. สรุปผลการวิจัย 
  1.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้
รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   X = 4.21)    
        1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ MARCO Model ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คะแนนสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียน   
  1.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.03)   
  1.4 ความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับมาก (   X = 4.06)   
     2. ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรต้องจัดหาแหล่งทุนหรืองบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินการเนื่องจากอาจต้องใช้งบประมาณที่สูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของ
นักศึกษา  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาวิจัยรูปแบบในลักษณะวิจยัและพัฒนา 
(Research and Development)  ช่วยใหก้ารรูปแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง“การศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตย
สภา”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตย
สภา ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลคํายืมภาษาตางประเทศจากพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
โดยศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนไดทั้งหมด 13 ภาษา จากทั้งหมด 16 
ภาษา ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 รวมคําศัพทที่พบทั้งหมด 1,487 คํา  
คํายืมภาษาตางประเทศที่ เขามาปะปนในภาษาไทย 16 ภาษา ไดแก ภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาชวา ภาษามลายู ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดู ภาษา
ตะเลง ภาษาญี่ปุน ภาษาเปอรเซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษาญวน ภาษาละติน และภาษาเบงกาลี 
 การศึกษาวิเคราะหคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา  
ปรากฏ 13 ภาษา พบมากที่สุดคือคํายืมที่มาจากภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป, ส) 
รองลงมาคือ คํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ (อ) ภาษาเขมร (ข) ภาษาจีน (จ) ภาษาชวา (ช) ภาษามลายู (ม) 
ภาษาฝร่ังเศส (ฝ) ภาษาอาหรับ (อา) ภาษาฮินดู (ฮ) ภาษาตะเลง (ต) ภาษาญี่ปุน (ญิ) ภาษาเปอรเซีย (เปอร) 
ภาษาโปรตุเกส (โปร)  

จากผลการวิเคราะห ไมปรากฏคํายืมจาก 3 ภาษา คือ 1. คํายืมที่มาจากภาษาญวน (ญ) 2. คํายืม
ที่มาจากภาษาละติน (ล) และ 3. คํายืมที่มาจากภาษาเบงกาลี (บ) 
 จากการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา ทําใหทราบวาใน
สมัยกอนไทยเคยติดตอสัมพันธกับชาติใดบาง คนไทยมีความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในดานการคา 
การเมือง ทางศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหไทยตองยืมภาษาตางประเทศเขามาใช การยืมคําภาษาอ่ืนเขามา
ใช และมีการเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมายดวย เม่ือพิจารณาธรรมชาติของแตละภาษา 
พบวาภาษาตาง ๆ เหลานี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเสียงและความหมาย ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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Abstract 
 The purpose of this research, "borrowed words of foreign languages appeared in 
the dictionary of the Royal Academy's Student Council”, is to study about borrowed words of 
foreign languages appeared in the dictionary of the Royal Academy's Student Council. 
Researchers collected data about borrowed words of foreign languages appeared in the 
dictionary of the Royal Academy's Student Council. The quantities of sixteen languages are 
analyzed and found thirteen languages used of borrowed words, it is revealed that one 
thousand four hundred and eighty-seven words are found in the dictionary of the Royal 
Academy's Student Council from 2001, including Pali and Sanskrit, English, Khmer, Chinese, 
Javanese, Malayu, French, Arabic, Hindi, Taleng, Japanese, Farsi, Portugese, Vietnamese, 
Latin  and Bengali language. 
 An analytical study of borrowed words in foreign languages appeared in the 
dictionary of The Royal Academy's Student Council of thirteen languages appeared most 
common as borrowed words of Bali and Sanskrit, the following details is borrowed words 
of English Khmer, Chinese, Japanese, Malayu, French, Arabic, Hindi, Taleng, Japanese, Farsi, 
and the least common is Portuguese.  
 From the results of the analysis, no loan from 3 languages was found: 1. Borrowing 
words from Vietnamese (j) 2. Borrowing words from Latin (L) and 3. Borrowing from Bengali 
(b) 

The study of foreign languages in the dictionary of The Royal Academy's Student 
Council shown that Thai people has contacted with foreigners and different countries in 
trading, politics, religion and culture, as a result Thai people borrowed foreign languages as 
well. However, to borrow another language requires changes of borrowed words in tone, 
and meaning. The nature of each language changes according to time in terms of tone and 
meaning. 

Keywords: Foreign Languages Borrowed Words, Dictionary of Student Council, The Royal 
Academy 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปนวิชาพื้นฐานที่จะนําไปสูการ
เรียนรูในวิชาตาง ในการศึกษาหาความรูแขนงตางๆ  ภาษาไทยเปนสื่อที่สําคัญยิ่งที่ผูเรียนจะใชเปนเคร่ืองมือ 
เชนอานเพื่อศึกษาหาความรู  ฟงหรือชมรายการตางๆ ทางวิทยุ  โทรทัศน  ตลอดถึงการเขารวมการสัมมนา
อบรมทางวิชาการเหลานี้ การใชภาษาจึงมีความสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย แตก็อยางที่ได

กลาวเอาไวเบื้องตนวาการใชภาษาของแตละทองถ่ินนั้นเม่ือมีความแตกตางกันก็จําเปนที่จะตองหา
ภาษากลางที่จะทําใหสื่อสารกันเขาใจมากยิ่งข้ึน1 สอดคลองกับที่2 ที่ไดกลาวไววา ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือ
สื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ
และความรูสึก คําในภาษาไทยประกอบดวยเสียง และรูป พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย  
สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ 
นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มีระดับของภาษา ซ่ึงใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล 
ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพของสังคมและ
เศรษฐกิจ การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ไมวาจะเปนการอาน การเขียน  
การพูด การฟง และการดูสื่อตาง ๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อสื่อสารใหเกิด
ประสิทธิภาพ และ ใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม การเรียนรูภาษาไทยยอมเก่ียวพันกับ
ความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อของความคิดการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนได
สรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษา
ในทางสรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงามยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหนาเชื่อถือ 
ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใชเพื่อการสื่อสาร การอาน การฟง เปนทักษะ
ของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณการเรียนรูภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อ
การสื่อสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิด ความรู 
และใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑ ไดตรงตามความหมาย และถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

การยืมภาษา (linguistic borrowing) คือ ปรากฏการณที่ภาษาหนึ่งยืมตัวอักษร เสียง ความหมาย 
หนวยคํา คํา สํานวน กฎเกณฑทางไวยากรณ โครงสรางประโยค วัจนลีลา ฯลฯ จากภาษาอ่ืน โดยทั่วไปเม่ือ
กลาวถึงการยืมภาษา มักมุงประเด็นไปที่การยืมคําเปนสําคัญ เพราะคําเปนสิ่งที่ภาษาหนึ่งรับจากอีกภาษา
หนึ่งไปใชไดงายที่สุดและเกิดการยืมมากที่สุด3 

ป พ.ศ. 2546 ขณะที่คณะกรรมการชําระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ชําระพจนานุกรม                   
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 และวางแผนการดําเนินงานจัดพิมพจนแลวเสร็จและเผยแพรใน พ.ศ. 
2556 นั้นราชบัณฑิตยสถานในขณะนั้นซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนมาเปน สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมฉบับนักเรียนข้ึน เพื่อดําเนินการจัดทําพจนานุกรมที่ปรับจากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

                                                           
 1 อัจฉรา ชีวพันธ, พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาความคิดดวยกิจกรรมการเลนประกอบการสอนภาษาไทย. 
พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552), หนา 17. 
 2 สุธะนะ พามนตรี, ความสําคัญของภาษาไทย, [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.classstart 
.org/classes/4131. 2551, ยอหนาท่ี 2-3, [18 ตุลาคม 2560]. 
 3 สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญ
ยืน และคณะ. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2553), หนา 100. 
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Abstract 
 The purpose of this research, "borrowed words of foreign languages appeared in 
the dictionary of the Royal Academy's Student Council”, is to study about borrowed words of 
foreign languages appeared in the dictionary of the Royal Academy's Student Council. 
Researchers collected data about borrowed words of foreign languages appeared in the 
dictionary of the Royal Academy's Student Council. The quantities of sixteen languages are 
analyzed and found thirteen languages used of borrowed words, it is revealed that one 
thousand four hundred and eighty-seven words are found in the dictionary of the Royal 
Academy's Student Council from 2001, including Pali and Sanskrit, English, Khmer, Chinese, 
Javanese, Malayu, French, Arabic, Hindi, Taleng, Japanese, Farsi, Portugese, Vietnamese, 
Latin  and Bengali language. 
 An analytical study of borrowed words in foreign languages appeared in the 
dictionary of The Royal Academy's Student Council of thirteen languages appeared most 
common as borrowed words of Bali and Sanskrit, the following details is borrowed words 
of English Khmer, Chinese, Japanese, Malayu, French, Arabic, Hindi, Taleng, Japanese, Farsi, 
and the least common is Portuguese.  
 From the results of the analysis, no loan from 3 languages was found: 1. Borrowing 
words from Vietnamese (j) 2. Borrowing words from Latin (L) and 3. Borrowing from Bengali 
(b) 

The study of foreign languages in the dictionary of The Royal Academy's Student 
Council shown that Thai people has contacted with foreigners and different countries in 
trading, politics, religion and culture, as a result Thai people borrowed foreign languages as 
well. However, to borrow another language requires changes of borrowed words in tone, 
and meaning. The nature of each language changes according to time in terms of tone and 
meaning. 

Keywords: Foreign Languages Borrowed Words, Dictionary of Student Council, The Royal 
Academy 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปนวิชาพื้นฐานที่จะนําไปสูการ
เรียนรูในวิชาตาง ในการศึกษาหาความรูแขนงตางๆ  ภาษาไทยเปนสื่อที่สําคัญยิ่งที่ผูเรียนจะใชเปนเคร่ืองมือ 
เชนอานเพื่อศึกษาหาความรู  ฟงหรือชมรายการตางๆ ทางวิทยุ  โทรทัศน  ตลอดถึงการเขารวมการสัมมนา
อบรมทางวิชาการเหลานี้ การใชภาษาจึงมีความสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย แตก็อยางที่ได

กลาวเอาไวเบื้องตนวาการใชภาษาของแตละทองถ่ินนั้นเม่ือมีความแตกตางกันก็จําเปนที่จะตองหา
ภาษากลางที่จะทําใหสื่อสารกันเขาใจมากยิ่งข้ึน1 สอดคลองกับที่2 ที่ไดกลาวไววา ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือ
สื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ
และความรูสึก คําในภาษาไทยประกอบดวยเสียง และรูป พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย  
สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ 
นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มีระดับของภาษา ซ่ึงใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคล 
ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพของสังคมและ
เศรษฐกิจ การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ไมวาจะเปนการอาน การเขียน  
การพูด การฟง และการดูสื่อตาง ๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อสื่อสารใหเกิด
ประสิทธิภาพ และ ใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม การเรียนรูภาษาไทยยอมเก่ียวพันกับ
ความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อของความคิดการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนได
สรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษา
ในทางสรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงามยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหนาเชื่อถือ 
ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใชเพื่อการสื่อสาร การอาน การฟง เปนทักษะ
ของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณการเรียนรูภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อ
การสื่อสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิด ความรู 
และใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑ ไดตรงตามความหมาย และถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

การยืมภาษา (linguistic borrowing) คือ ปรากฏการณที่ภาษาหนึ่งยืมตัวอักษร เสียง ความหมาย 
หนวยคํา คํา สํานวน กฎเกณฑทางไวยากรณ โครงสรางประโยค วัจนลีลา ฯลฯ จากภาษาอ่ืน โดยทั่วไปเม่ือ
กลาวถึงการยืมภาษา มักมุงประเด็นไปที่การยืมคําเปนสําคัญ เพราะคําเปนสิ่งที่ภาษาหนึ่งรับจากอีกภาษา
หนึ่งไปใชไดงายที่สุดและเกิดการยืมมากที่สุด3 

ป พ.ศ. 2546 ขณะที่คณะกรรมการชําระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ชําระพจนานุกรม                   
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 และวางแผนการดําเนินงานจัดพิมพจนแลวเสร็จและเผยแพรใน พ.ศ. 
2556 นั้นราชบัณฑิตยสถานในขณะนั้นซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนมาเปน สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมฉบับนักเรียนข้ึน เพื่อดําเนินการจัดทําพจนานุกรมที่ปรับจากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

                                                           
 1 อัจฉรา ชีวพันธ, พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาความคิดดวยกิจกรรมการเลนประกอบการสอนภาษาไทย. 
พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552), หนา 17. 
 2 สุธะนะ พามนตรี, ความสําคัญของภาษาไทย, [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.classstart 
.org/classes/4131. 2551, ยอหนาท่ี 2-3, [18 ตุลาคม 2560]. 
 3 สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญ
ยืน และคณะ. พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2553), หนา 100. 
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ตอนตน ปรับบทนิยามของคําศัพทใหสอดคลองกับระดับความรูของเด็ก และเก็บคําศัพทเฉพาะคําที่เปน
ภาษาปจจุบันหรือคําที่มีอยูในหนังสือเรียน โดยกําหนดจัดพิมพ "พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา" 
เนื่องในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และสามารถใช
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการได4  
 จากความสําคัญขางตนที่กลาวมาคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคําศัพทที่บรรจุไวใน"
พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา" วาคําศัพทเหลานั้นเปนคําที่เปนคําไทยแท หรือคํายืมที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ  ที่นํามาใชในภาษาไทย ซ่ึงเหลานี้เปนความรูที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษาไทย  
เพราะจะชวยใหผูเรียนไดทราบถึงลักษณะของคําไทยแทและสาเหตุของการนําคําภาษาอ่ืนมาใชในภาษาไทย  
ซ่ึงสาเหตุของการนําคําภาษาตางประเทศมาใชมีอยูหลายปจจัย เชน มีอาณาเขตติดตอกัน เชน ภาษา
เขมร ภาษามลายู ภาษาพมา การติดตอทางการคา เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ฯลฯ ชวยให
ผูเรียนมีความรูสามารถวิเคราะหลักษณะคําไทยแทและคําที่ยืมมาจากคําภาษาตางประเทศไดชัดเจนข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบณัฑิตยสภา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คํายืมภาษาตางประเทศในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภาปรากฏคํายืมที่มาจาก
ภาษาตางประเทศหลาย ๆ ภาษา และมาจากตระกูลภาษาที่แตกตางกัน 
 

                                                           
 4 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 

กรอบความคิดการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพซ่ึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับเอกสารที่ เก่ียวกับคํายืม
ภาษาตางประเทศที่ปรากฏใน5 เพื่อที่จะไดรูและเขาใจถึงคํายืมภาษาตางประเทศ ตลอดถึงการนําไปใชให
ถูกตองเหมาะสม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้   
 1. กําหนดขอบเขตของการวิจัย 
 2. เก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
เนื้อหาในการวิจัยผูวิจัยศึกษาขอมูลจากหนังสือพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา             

โดยเปรียบเทียบที่มาของคําจาก6 

                                                           
 5 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

จีน-ทิเบต 
-ภาษาจีน 
-ภาษาตะเลง 

 

อินโด-ยูโรเปยน 
 

-ภาษาอังกฤษ        -ภาษาฝร่ังเศส 
-ภาษาฮินดู           -ภาษา

โปรตุเกส 
-ภาษาบาลี           -ภาษา

สันสกฤต 
-ภาษาเปอรเซีย      -ภาษาญี่ปุน 
-ภาษาเขมร 

ออสโตรนีเซียน 
 

-ภาษาชวา 
-ภาษามลาย ู

แอโฟรแอซีติก 
 

-ภาษาอาหรับ 

การศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศท่ีปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
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ตอนตน ปรับบทนิยามของคําศัพทใหสอดคลองกับระดับความรูของเด็ก และเก็บคําศัพทเฉพาะคําที่เปน
ภาษาปจจุบันหรือคําที่มีอยูในหนังสือเรียน โดยกําหนดจัดพิมพ "พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา" 
เนื่องในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และสามารถใช
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการได4  
 จากความสําคัญขางตนที่กลาวมาคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคําศัพทที่บรรจุไวใน"
พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา" วาคําศัพทเหลานั้นเปนคําที่เปนคําไทยแท หรือคํายืมที่มาจาก
ภาษาตางประเทศ  ที่นํามาใชในภาษาไทย ซ่ึงเหลานี้เปนความรูที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษาไทย  
เพราะจะชวยใหผูเรียนไดทราบถึงลักษณะของคําไทยแทและสาเหตุของการนําคําภาษาอ่ืนมาใชในภาษาไทย  
ซ่ึงสาเหตุของการนําคําภาษาตางประเทศมาใชมีอยูหลายปจจัย เชน มีอาณาเขตติดตอกัน เชน ภาษา
เขมร ภาษามลายู ภาษาพมา การติดตอทางการคา เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ฯลฯ ชวยให
ผูเรียนมีความรูสามารถวิเคราะหลักษณะคําไทยแทและคําที่ยืมมาจากคําภาษาตางประเทศไดชัดเจนข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบณัฑิตยสภา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คํายืมภาษาตางประเทศในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภาปรากฏคํายืมที่มาจาก
ภาษาตางประเทศหลาย ๆ ภาษา และมาจากตระกูลภาษาที่แตกตางกัน 
 

                                                           
 4 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 

กรอบความคิดการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพซ่ึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับเอกสารที่ เก่ียวกับคํายืม
ภาษาตางประเทศที่ปรากฏใน5 เพื่อที่จะไดรูและเขาใจถึงคํายืมภาษาตางประเทศ ตลอดถึงการนําไปใชให
ถูกตองเหมาะสม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้   
 1. กําหนดขอบเขตของการวิจัย 
 2. เก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
เนื้อหาในการวิจัยผูวิจัยศึกษาขอมูลจากหนังสือพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา             

โดยเปรียบเทียบที่มาของคําจาก6 

                                                           
 5 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

จีน-ทิเบต 
-ภาษาจีน 
-ภาษาตะเลง 

 

อินโด-ยูโรเปยน 
 

-ภาษาอังกฤษ        -ภาษาฝร่ังเศส 
-ภาษาฮินดู           -ภาษา

โปรตุเกส 
-ภาษาบาลี           -ภาษา

สันสกฤต 
-ภาษาเปอรเซีย      -ภาษาญี่ปุน 
-ภาษาเขมร 

ออสโตรนีเซียน 
 

-ภาษาชวา 
-ภาษามลาย ู

แอโฟรแอซีติก 
 

-ภาษาอาหรับ 

การศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศท่ีปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
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ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ปการศึกษา 2561 
เก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาคนควาเอกสารที่เก่ียวกับคํายืมภาษาตางประเทศ 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของคํายืมภาษาตางประเทศ 
 3. รวบรวมขอมูลคํายืมภาษาตางประเทศจากพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา   
 4. วิเคราะหที่มาของคําที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา   
 5. เปรียบเทียบที่มาของคําที่ปรากฏใน7 
 6. เรียบเรียงขอมูลคํายืมภาษาตางประเทศที่พบ โดยจําแนกตามภาษาที่พบ จากนั้นเรียงลําดับคํา
ยืมที่พบตามลําดับ ก-ฮ 
 7. สรุปผลการวิจัย  
 8. อภิปรายผลการวิจัย นําเสนอแบบพรรณนาความ 
 9. จัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
 
วิเคราะหขอมูล 
 การวิจัย เร่ือง การศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตย
สภา วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราช
บัณฑิตสภา การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดเปรียบเทียบและศึกษาหลักการจําแนกคําภาษาตางประเทศของ8 
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. คํายืมที่มาจากภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 983 คํา เชน  

กตเวที    กตัญู    กติกา         กถา   
กัณฑ   ครู    คหบดี        โคตร   
ฆราวาส   จักรพรรดิ  จักรราศี       จันทร  
จันทรคต ิ  เจดีย    โจรกรรม       ชล  

                                                           
 6 ราชบัณ ฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พุทธศักราช 2554, พิมพครั้งท่ี  2, 
(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคพลับลิเคช่ัน จํากัด, 2556).  
 7 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 
 8 ราชบัณ ฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พุทธศักราช 2554, พิมพครั้งท่ี  2, 
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคพลับลิเคช่ัน จํากัด, 2556). 

ชัย    ชาตะ   ชาติ        โชต ิ
ดิถี    ดุษฎี   ถาวร       ทมิฬ 
ทูต    ธนบัตร   ธน ู       ธุลี 
ธูป   นายก   นาวา       นิมนต 
บริกรรม   บัณฑิต   ปรารถนา      ปริศนา 
ปญหา   พรรณ   พิณ       พิธี  
ภพ   ภักดี   มณฑป       มหัศจรรย 
มายา   มารยาท   มิตร       ยศ 
ยักษ   วัย   ศตวรรษ       สติ   
สมาคม   สาขา   สิริ       สุกร   
สุข   อลังการ    อวสาน       อสรพิษ   
อักษร   อังคาร   อัฐิ       อาคม   
อาทิตย    อีสาน   อุตุ       อุทาหรณ  
อุโบสถ    โอสถ 

2. คํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ (อ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 288 คํา เชน 
กอปป   กาแล็กซี   เกม       กีตาร 
แกลลอน   คลินิก   เคเบิล       คอรรัปชัน  
คิว   ชอลก     เช็ค         เชิ้ต    
ตอรปโด   ทรัมเปต   ทรานซิสเตอร      ทอรนาโด   
เทอม   นิโคติน     แบตเตอร่ี        แบงก 
พลาสติก    ฟุตบอล   ฟุลสแกป      รักบี้   
โรมันคาทอริก  ล็อกเกต        สปริง        สปอร 
เสิรฟ    แสตมป         โอลิมปก        แอลกอฮอล  
ไอศกรีม   เฮลิคอปเตอร 

3. คํายืมที่มาจากภาษาเขมร (ข) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 110 คํา เชน 
กระทรวง  กระบือ    กรัก       กําจัด 
ขจัด    ขนบ    โค        ฉลู   
ชําเรา   ดํารง    ตํารา, ตํารับตํารา      เนา    
รัญจวน    ศก    สนม        สบง  
สไบ    สาแหรก   เสนียด       เสบย   
เสวย     อัญเชิญ 
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ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ปการศึกษา 2561 
เก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาคนควาเอกสารที่เก่ียวกับคํายืมภาษาตางประเทศ 
 2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของคํายืมภาษาตางประเทศ 
 3. รวบรวมขอมูลคํายืมภาษาตางประเทศจากพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา   
 4. วิเคราะหที่มาของคําที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา   
 5. เปรียบเทียบที่มาของคําที่ปรากฏใน7 
 6. เรียบเรียงขอมูลคํายืมภาษาตางประเทศที่พบ โดยจําแนกตามภาษาที่พบ จากนั้นเรียงลําดับคํา
ยืมที่พบตามลําดับ ก-ฮ 
 7. สรุปผลการวิจัย  
 8. อภิปรายผลการวิจัย นําเสนอแบบพรรณนาความ 
 9. จัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
 
วิเคราะหขอมูล 
 การวิจัย เร่ือง การศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตย
สภา วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราช
บัณฑิตสภา การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดเปรียบเทียบและศึกษาหลักการจําแนกคําภาษาตางประเทศของ8 
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. คํายืมที่มาจากภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 983 คํา เชน  

กตเวที    กตัญู    กติกา         กถา   
กัณฑ   ครู    คหบดี        โคตร   
ฆราวาส   จักรพรรดิ  จักรราศี       จันทร  
จันทรคต ิ  เจดีย    โจรกรรม       ชล  

                                                           
 6 ราชบัณ ฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พุทธศักราช 2554, พิมพครั้งท่ี  2, 
(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคพลับลิเคช่ัน จํากัด, 2556).  
 7 สํานักราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักราชบัณฑิตสภา, 2559). 
 8 ราชบัณ ฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พุทธศักราช 2554, พิมพครั้งท่ี  2, 
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคพลับลิเคช่ัน จํากัด, 2556). 

ชัย    ชาตะ   ชาติ        โชต ิ
ดิถี    ดุษฎี   ถาวร       ทมิฬ 
ทูต    ธนบัตร   ธน ู       ธุลี 
ธูป   นายก   นาวา       นิมนต 
บริกรรม   บัณฑิต   ปรารถนา      ปริศนา 
ปญหา   พรรณ   พิณ       พิธี  
ภพ   ภักดี   มณฑป       มหัศจรรย 
มายา   มารยาท   มิตร       ยศ 
ยักษ   วัย   ศตวรรษ       สติ   
สมาคม   สาขา   สิริ       สุกร   
สุข   อลังการ    อวสาน       อสรพิษ   
อักษร   อังคาร   อัฐิ       อาคม   
อาทิตย    อีสาน   อุตุ       อุทาหรณ  
อุโบสถ    โอสถ 

2. คํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ (อ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 288 คํา เชน 
กอปป   กาแล็กซี   เกม       กีตาร 
แกลลอน   คลินิก   เคเบิล       คอรรัปชัน  
คิว   ชอลก     เช็ค         เชิ้ต    
ตอรปโด   ทรัมเปต   ทรานซิสเตอร      ทอรนาโด   
เทอม   นิโคติน     แบตเตอร่ี        แบงก 
พลาสติก    ฟุตบอล   ฟุลสแกป      รักบี้   
โรมันคาทอริก  ล็อกเกต        สปริง        สปอร 
เสิรฟ    แสตมป         โอลิมปก        แอลกอฮอล  
ไอศกรีม   เฮลิคอปเตอร 

3. คํายืมที่มาจากภาษาเขมร (ข) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 110 คํา เชน 
กระทรวง  กระบือ    กรัก       กําจัด 
ขจัด    ขนบ    โค        ฉลู   
ชําเรา   ดํารง    ตํารา, ตํารับตํารา      เนา    
รัญจวน    ศก    สนม        สบง  
สไบ    สาแหรก   เสนียด       เสบย   
เสวย     อัญเชิญ 
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4. คํายืมที่มาจากภาษาจนี (จ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 71 คํา เชน  
กก    เก   เกก       เกาอ้ี   
เจง   เซียน    แซ       เซียมซี  
เตาทึง    ไต    ไตกง        บะจาง   
ปาห่ี    โปเก   ยี่หอ        ฮวงซุย   
ฮอยจอ    ฮั้ว    เฮง  

5. คํายืมที่มาจากภาษาชวา (ช) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 10 คํา ดังนี้ 
กระชัง   กําบัง   กิจ       กิตติ  
กิริยา   กีฬา    เกจิอาจารย      เกตุมาลา  
บุหงา    เบญจเพส 

6. คํายืมที่มาจากภาษามลายู (ม) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 9 คํา ดังนี้ 
กระจับปง  กะลาสี   กําปน        ตลับ  
ตะเบะ   ธรณีประตู  สลาตัน       สุเหรา   
โสรง 

7. คํายืมที่มาจากภาษาฝร่ังเศส (ฝ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 7 คํา ดังนี้ 
กรัม   กาเฟอีน   กิโยตีน       คอนแวนต 
เปตอง    เมตร    ลิตร 

8. คํายืมที่มาจากภาษาอาหรับ (อา) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 3 คํา ดังนี้ 
กะไหล   มรสุม     มัสยิด 

9. คํายืมที่มาจากภาษาฮินดู (ฮ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 2 คํา ไดแก   
 ตราชู   อะไหล 
10. คํายืมที่มาจากภาษาญี่ปุน (ญิ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ   
 คาราเต 
11. คํายืมที่มาจากภาษาตะเลง (ต) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ   
 พลาย 
12. คํายืมที่มาจากภาษาเปอรเซีย (เปอร) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ 

จาระบี 
13. คํายืมที่มาจากภาษาโปรตุเกส (โปร) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ  

เลหลัง 
14. คํายืมที่มาจากภาษาญวน (ญ) จากจํานวน 1,487 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาญวนในพจนานุกรมนักเรียน 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
15. คํายืมที่มาจากภาษาเบงกาลี (บ) จากจํานวน 1,487 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาเบงกาลในพจนานุกรม
นักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

16. คํายืมที่มาจากภาษาละติน (ล) จากจํานวน 1,485 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาละตินในพจนานุกรม
นักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหคําภาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา มีทั้งหมด 
จํานวน 1,487 คํา จําแนกโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้  
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะหคําภาตางประเทศทีป่รากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตย
สภา มีทั้งหมด จาํนวน 1,487 คํา จําแนกโดยเรียงลําดบัจากมากไปหานอยตามลําดบั ดังนี ้

จากตารางที่ 2  สรุปได ดังนี้ 
     1. คํายืมที่มาจากภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) พบ 983 คํา คิดเปนรอย

ละ 66.11 
      2. คํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ (อ) พบ 288 คํา คิดเปนรอยละ 19.37 
      3. คํายืมที่มาจากภาษาเขมร (ข) พบ 110 คํา คิดเปนรอยละ 7.40 
      4. คํายืมที่มาจากภาษาจีน (จ) พบ 71 คํา คิดเปนรอยละ 0.67 
      5. คํายืมที่มาจากภาษาชวา (ช) พบ 10 คํา คิดเปนรอยละ 0.61 
      6. คํายืมที่มาจากภาษามลายู (ม) พบ 9 คํา คิดเปนรอยละ0.47 
      7. คํายืมที่มาจากภาษาฝร่ังเศส (ฝ) พบ 7 คํา คิดเปนรอยละ0.20 

ท่ี คํายืม คําศัพทท้ังหมด คําท่ีพบ รอยละ 
1 ภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) 1,487 983 66.11 
2 ภาษาอังกฤษ (อ) 1,487 288 19.37 
3 ภาษาเขมร (ข) 1,487 110 7.40 
4 ภาษาจีน (จ) 1,487 71 4.77 
5 ภาษาชวา (ช) 1,487 10 0.67 
6 ภาษามลายู (ม) 1,487 9 0.61 
7 ภาษาฝรั่งเศส (ฝ) 1,487 7 0.47 
8 ภาษาอาหรับ (อา) 1,487 3 0.20 
9 ภาษาฮินดู (ฮ) 1,487 2 0.13 
10 ภาษาตะเลง (ต) 1,487 1 0.07 
11 ภาษาญ่ีปุน (ญิ) 1,487 1 0.07 
12 ภาษาเปอรเซีย (เปอร) 1,487 1 0.07 
13 ภาษาโปรตุเกส (โปร) 1,487 1 0.07 
14 ภาษาญวน (ญ) 1,487 0 0.00 
15 ภาษาเบงกาลี (บ) 1,487 0 0.00 
16 ภาษาละติน (ล) 1,487 0 0.00 
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4. คํายืมที่มาจากภาษาจนี (จ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 71 คํา เชน  
กก    เก   เกก       เกาอ้ี   
เจง   เซียน    แซ       เซียมซี  
เตาทึง    ไต    ไตกง        บะจาง   
ปาห่ี    โปเก   ยี่หอ        ฮวงซุย   
ฮอยจอ    ฮั้ว    เฮง  

5. คํายืมที่มาจากภาษาชวา (ช) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 10 คํา ดังนี้ 
กระชัง   กําบัง   กิจ       กิตติ  
กิริยา   กีฬา    เกจิอาจารย      เกตุมาลา  
บุหงา    เบญจเพส 

6. คํายืมที่มาจากภาษามลายู (ม) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 9 คํา ดังนี้ 
กระจับปง  กะลาสี   กําปน        ตลับ  
ตะเบะ   ธรณีประตู  สลาตัน       สุเหรา   
โสรง 

7. คํายืมที่มาจากภาษาฝร่ังเศส (ฝ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 7 คํา ดังนี้ 
กรัม   กาเฟอีน   กิโยตีน       คอนแวนต 
เปตอง    เมตร    ลิตร 

8. คํายืมที่มาจากภาษาอาหรับ (อา) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 3 คํา ดังนี้ 
กะไหล   มรสุม     มัสยิด 

9. คํายืมที่มาจากภาษาฮินดู (ฮ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 2 คํา ไดแก   
 ตราชู   อะไหล 
10. คํายืมที่มาจากภาษาญี่ปุน (ญิ) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ   
 คาราเต 
11. คํายืมที่มาจากภาษาตะเลง (ต) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ   
 พลาย 
12. คํายืมที่มาจากภาษาเปอรเซีย (เปอร) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ 

จาระบี 
13. คํายืมที่มาจากภาษาโปรตุเกส (โปร) จากจํานวน 1,487 คํา พบ 1 คํา คือ  

เลหลัง 
14. คํายืมที่มาจากภาษาญวน (ญ) จากจํานวน 1,487 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาญวนในพจนานุกรมนักเรียน 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
15. คํายืมที่มาจากภาษาเบงกาลี (บ) จากจํานวน 1,487 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาเบงกาลในพจนานุกรม
นักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

16. คํายืมที่มาจากภาษาละติน (ล) จากจํานวน 1,485 คํา ไมพบคํายืมจากภาษาละตินในพจนานุกรม
นักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหคําภาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา มีทั้งหมด 
จํานวน 1,487 คํา จําแนกโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้  
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการวิเคราะหคําภาตางประเทศทีป่รากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตย
สภา มีทั้งหมด จาํนวน 1,487 คํา จําแนกโดยเรียงลําดบัจากมากไปหานอยตามลําดบั ดังนี ้

จากตารางที่ 2  สรุปได ดังนี้ 
     1. คํายืมที่มาจากภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) พบ 983 คํา คิดเปนรอย

ละ 66.11 
      2. คํายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ (อ) พบ 288 คํา คิดเปนรอยละ 19.37 
      3. คํายืมที่มาจากภาษาเขมร (ข) พบ 110 คํา คิดเปนรอยละ 7.40 
      4. คํายืมที่มาจากภาษาจีน (จ) พบ 71 คํา คิดเปนรอยละ 0.67 
      5. คํายืมที่มาจากภาษาชวา (ช) พบ 10 คํา คิดเปนรอยละ 0.61 
      6. คํายืมที่มาจากภาษามลายู (ม) พบ 9 คํา คิดเปนรอยละ0.47 
      7. คํายืมที่มาจากภาษาฝร่ังเศส (ฝ) พบ 7 คํา คิดเปนรอยละ0.20 

ท่ี คํายืม คําศัพทท้ังหมด คําท่ีพบ รอยละ 
1 ภาษาปาลีหรือภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต (ป-ส) 1,487 983 66.11 
2 ภาษาอังกฤษ (อ) 1,487 288 19.37 
3 ภาษาเขมร (ข) 1,487 110 7.40 
4 ภาษาจีน (จ) 1,487 71 4.77 
5 ภาษาชวา (ช) 1,487 10 0.67 
6 ภาษามลายู (ม) 1,487 9 0.61 
7 ภาษาฝรั่งเศส (ฝ) 1,487 7 0.47 
8 ภาษาอาหรับ (อา) 1,487 3 0.20 
9 ภาษาฮินดู (ฮ) 1,487 2 0.13 
10 ภาษาตะเลง (ต) 1,487 1 0.07 
11 ภาษาญ่ีปุน (ญิ) 1,487 1 0.07 
12 ภาษาเปอรเซีย (เปอร) 1,487 1 0.07 
13 ภาษาโปรตุเกส (โปร) 1,487 1 0.07 
14 ภาษาญวน (ญ) 1,487 0 0.00 
15 ภาษาเบงกาลี (บ) 1,487 0 0.00 
16 ภาษาละติน (ล) 1,487 0 0.00 
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      8. คํายืมที่มาจากภาษาอาหรับ (อา) พบ 3 คํา คิดเปนรอยละ0.13 
      9. คํายืมที่มาจากภาษาฮินดู (ฮ) พบ 2 คํา คิดเปนรอยละ0.13 
      10.คํายืมที่มาจากภาษาตะเลง (ต) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      11. คํายืมที่มาจากภาษาญี่ปุน (ญิ) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      12. คํายืมที่มาจากภาษาเปอรเซีย (เปอร) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      13. คํายืมที่มาจากภาษาโปรตุเกส (โปร) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 

จากผลการวิเคราะห ไมปรากฏคํายืมจาก 3 ภาษา คือ 
     1. คํายืมที่มาจากภาษาญวน (ญ)  
     2. คํายืมที่มาจากภาษาละติน (ล)  
     3. คํา คํายืมที่มาจากภาษาเบงกาลี (บ)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ืองการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราช
บัณฑิตยสภา ปรากฏคํายืมภาษาตางประเทศทั้ งหมด 13 ภาษา คําเหลานี้ เขามาปะปนของคํา
ภาษาตางประเทศนั้น เนื่องจากไทยรับอิทธิพลของตางประเทศในหลาย ๆ ดานเขามา เชน อิทธิพลดาน
วรรณกรรม ดานภาษา (บาลี – สันสกฤต) ดานพุทธศาสนา ดานการคา ดานการเจริญสัมพันธไมตรีทางการ
ทูต ดานการทหาร ดานการศึกษาหรือแมแตดานภูมิประเทศ9  
 คําภาษาตางประเทศเทาที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บางคําบอก
ที่มาของคํา บางคําที่ไมไดระบุที่มาของคําวาเปนภาษาใดกันแน ทั้งนี้เพราะยังหาขอยุติไมได เชน ภาษาเขมร 
ไมรูแนชัดวาใครยืมกันแน10 นอกจากนี้ยังมีคําทับศัพทภาษาอังกฤษอีกจํานวนมากที่ไมไดบัญญัติศัพทข้ึน
แทนคํานั้น ๆ เปนคํายืมที่อยูนอกพจนานุกรม คําภาษาตางประเทศที่จะยอมรับเขาพจนานุกรมไทยนั้น  
มีหลักอยูวา ยอมรับแตคําซ่ึงใชอยูในภาษาไทยเปนปรกติมานานพอสมควรจนอยูตัว และเปนที่เขาใจกันได
ทั่วไปอันถือไดวายุติแลว หรือ ไมก็ตองปรากฏอยูในหนังสือวรรณคดีที่เปนหลักฐาน จากขอความดังกลาวจะ
เห็นไดวา ยังมีคําภาษตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งที่ไทยยืมมาใชในปจจุบันแตยังไมไดบันทึกไวในพจนานุกรม 
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยที่นับวาสําคัญก็มีภาษาบาลีสันสกฤต เขมร จีน และอังกฤษ เพราะเขามา
ปะปนในภาษาไทยมากมายจนบางคําแทบสังเกตไมไดวาเปนคําภาษาตางประเทศ สวนภาษาอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้มีใชปะปนในภาษาไทยไมมากนัก 
 จากการศึกษาคําภาษาตางประเทศในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา ทําใหทราบวา                  
ในสมัยกอนไทยไดเคยตอสัมพันธกับชาติใดบาง คนไทยมีความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในดานการคา 
การเมือง ทางศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหไทยตองยืมภาษาตางประเทศเขามาใช การยืมภาษาอ่ืนเขามาใช 
                                                           
 9 วิจิตรา แสงพลสิทธ์ิ, ความรูเร่ืองภาษาตางประเทศในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: พีระพัธนา. 
2524), หนา 8-10. (สําเนา) 
 10 จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ, ภาษาตางประเทศในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร. 2556), หนา 6. 

ตองมีการเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมายดวย เม่ือพิจารณาตามธรรมชาติของภาษาทุกภาษา  
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเสียงและความหมาย  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาดานการเปลีย่นแปลงของคําในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา 
 2. ควรมีการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศในวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ  
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ราชบัณ ฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิ ตยสภา พุทธศักราช 2554. พิ มพ ค ร้ังที่  2.
 กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคพลับลิเคชั่น จํากัด, 2556. 
วิจิตรา แสงพลสิทธิ์. ความรูเร่ืองภาษาตางประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พีระพัธนา. 2524. 
 (สําเนา) 
สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญยืน 
 และคณะ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐาน
 การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. 
สํานักราชบัณฑิตสภา. พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักราชบัณฑิตสภา. 2559. 
สุ ธ ะน ะ  พ าม น ต รี . คว าม สํ า คัญ ข อ งภ าษ า ไท ย . [ออ น ไล น ] แห ล งข อ มู ล :  https://www 
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 พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552. 
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      8. คํายืมที่มาจากภาษาอาหรับ (อา) พบ 3 คํา คิดเปนรอยละ0.13 
      9. คํายืมที่มาจากภาษาฮินดู (ฮ) พบ 2 คํา คิดเปนรอยละ0.13 
      10.คํายืมที่มาจากภาษาตะเลง (ต) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      11. คํายืมที่มาจากภาษาญี่ปุน (ญิ) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      12. คํายืมที่มาจากภาษาเปอรเซีย (เปอร) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 
      13. คํายืมที่มาจากภาษาโปรตุเกส (โปร) พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ0.07 

จากผลการวิเคราะห ไมปรากฏคํายืมจาก 3 ภาษา คือ 
     1. คํายืมที่มาจากภาษาญวน (ญ)  
     2. คํายืมที่มาจากภาษาละติน (ล)  
     3. คํา คํายืมที่มาจากภาษาเบงกาลี (บ)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ืองการศึกษาคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับราช
บัณฑิตยสภา ปรากฏคํายืมภาษาตางประเทศทั้ งหมด 13 ภาษา คําเหลานี้ เขามาปะปนของคํา
ภาษาตางประเทศนั้น เนื่องจากไทยรับอิทธิพลของตางประเทศในหลาย ๆ ดานเขามา เชน อิทธิพลดาน
วรรณกรรม ดานภาษา (บาลี – สันสกฤต) ดานพุทธศาสนา ดานการคา ดานการเจริญสัมพันธไมตรีทางการ
ทูต ดานการทหาร ดานการศึกษาหรือแมแตดานภูมิประเทศ9  
 คําภาษาตางประเทศเทาที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 บางคําบอก
ที่มาของคํา บางคําที่ไมไดระบุที่มาของคําวาเปนภาษาใดกันแน ทั้งนี้เพราะยังหาขอยุติไมได เชน ภาษาเขมร 
ไมรูแนชัดวาใครยืมกันแน10 นอกจากนี้ยังมีคําทับศัพทภาษาอังกฤษอีกจํานวนมากที่ไมไดบัญญัติศัพทข้ึน
แทนคํานั้น ๆ เปนคํายืมที่อยูนอกพจนานุกรม คําภาษาตางประเทศที่จะยอมรับเขาพจนานุกรมไทยนั้น  
มีหลักอยูวา ยอมรับแตคําซ่ึงใชอยูในภาษาไทยเปนปรกติมานานพอสมควรจนอยูตัว และเปนที่เขาใจกันได
ทั่วไปอันถือไดวายุติแลว หรือ ไมก็ตองปรากฏอยูในหนังสือวรรณคดีที่เปนหลักฐาน จากขอความดังกลาวจะ
เห็นไดวา ยังมีคําภาษตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งที่ไทยยืมมาใชในปจจุบันแตยังไมไดบันทึกไวในพจนานุกรม 
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยที่นับวาสําคัญก็มีภาษาบาลีสันสกฤต เขมร จีน และอังกฤษ เพราะเขามา
ปะปนในภาษาไทยมากมายจนบางคําแทบสังเกตไมไดวาเปนคําภาษาตางประเทศ สวนภาษาอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้มีใชปะปนในภาษาไทยไมมากนัก 
 จากการศึกษาคําภาษาตางประเทศในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา ทําใหทราบวา                  
ในสมัยกอนไทยไดเคยตอสัมพันธกับชาติใดบาง คนไทยมีความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในดานการคา 
การเมือง ทางศาสนา และวัฒนธรรม ทําใหไทยตองยืมภาษาตางประเทศเขามาใช การยืมภาษาอ่ืนเขามาใช 
                                                           
 9 วิจิตรา แสงพลสิทธ์ิ, ความรูเร่ืองภาษาตางประเทศในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: พีระพัธนา. 
2524), หนา 8-10. (สําเนา) 
 10 จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ, ภาษาตางประเทศในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร. 2556), หนา 6. 

ตองมีการเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมายดวย เม่ือพิจารณาตามธรรมชาติของภาษาทุกภาษา  
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเสียงและความหมาย  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาดานการเปลีย่นแปลงของคําในพจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสภา 
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สํานักราชบัณฑิตสภา. พจนานุกรมนักเรียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักราชบัณฑิตสภา. 2559. 
สุ ธ ะน ะ  พ าม น ต รี . คว าม สํ า คัญ ข อ งภ าษ า ไท ย . [ออ น ไล น ] แห ล งข อ มู ล :  https://www 
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การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
Teaching Fundamental Strategic Management in  

the Public Sector for Bachelor Degree of Political Science of  
Nakhon Sawan Rajabhat University 

 
พรรณอร  วันทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน 
สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาจํานวน (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัย พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับดี ( x =3.83) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด คือ ดานผูสอน อยูในระดับดี 
( x =4.13) รองลงมา คือ ดานการประเมินผล อยูในระดับดี ( x =3.81) และดานผูเรียน อยูในระดับดี 
( x =3.72) สวนดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนต่ําสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับดี  ( x =3.64)  
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สรุปไดวาผูเรียนมีความตองการใหผูสอนดําเนินการ
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แนวทางในจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ที่สอดคลองกับความสนใจ ” จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดนโยบายการศึกษาที่ตระหนัก
ในความแตกตางระหวางบุคคล และเปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงเปนสิ่งจําเปน ซ่ึงเรณุมาศ มาอุน1  ไดนําเสนอบทความเร่ือง การจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ระบุวา การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  เปนกระบวนการที่เปนปฏิสัมพันธ  2 ทางระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ เปนผูที่กําลังจะเปนผูใหญ หรือเปนผูใหญเต็มตัวแลว ดังนั้นการจะจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดนั้น อาจารย
ผูสอน ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากตองเปนผูมีความรูเชิงเนื้อหาวิชาที่สอน
อยางเปนเยี่ยมแลว ยังจะตองเปนผูที่เขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน พรอมทั้งตองมีทักษะการสอนที่
เปนเยี่ยมอีกดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันที่ดําเนินการดานการผลิตบัณฑิตออกสูสังคม ไดกอตั้ง
ข้ึนเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม ประจํามณฑลนครสวรรค ในป พ.ศ. 2465 และไดรับการยกฐานะข้ึน
เปนวิทยาลัยครูนครสวรรคในป พ.ศ. 2511 และเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันราชภัฏนครสวรรคเม่ือวันที่  
14 กุมภาพันธ 2535 โดยไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สังกัด
สํานักงาน สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ บริหารงานอยูบนวิสัยทัศที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนออกเปน 5 คณะวิชา ซ่ึง
สาขาวิชารัฐศาสตรเปนสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ปจจุบันสาขาวิชารัฐศาสตรดําเนินการเปดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยแบงออกเปนวิชา 
3 แขนงวิชา ประกอบดวย แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการเมืองการปกครอง และแขนงวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน แตละแขนงวิชามีลักษณะเดนและมีเอกลักษณเฉพาะ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตไดผาน
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ เปนวิชาหนึ่งที่ ถูกบรรจุอยูในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในหมวดหมวดวิชาเฉพาะดานบังคับ  
ซ่ึงนักศึกษาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตรตองศึกษา และผูวิจัยไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนรายวิชาดังกลาว
มาเปนเวลา 3 ป รวมถึงในปการศึกษา 1/2560 ผูวิจัยทําการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเม่ือสิ้น
ภาคการศึกษา พบวา นักศึกษากลุมดังกลาวมีผลการเรียนจําแนกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผลการเรียน
อยูในระดับดีมาก กลุมที่ 2 ผลการเรียนอยูในระดับดี และกลุมที่ 3 ผลการเรียนอยูในระดับพอใช และเห็นวา

                                                           
1 เรณุมาศ มาอุน, การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยี

ภาคใต, 9(2), (นครศรีธรรมราช, 2559), หนา 169–176. 

ผลคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่ 1 และ 3 แตกตางกัน ประกอบกับนักศึกษาบางสวนมีพฤติกรรมการมาเรียน
ที่ไมตรงเวลา เขาเรียนสาย และไมใสใจในการเรียน ผูวิจัยจึงตองการทราบวาการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐตามทัศนคติของนักศึกษาเปนอยางไร และแนวทางที่นักศึกษาตองการ
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีประเด็นใดบาง  
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 
1/2561 เพื่อทราบถึงสภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม
ทัศนคติของนักศึกษาที่คาดวาจะมีผลตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลจากการศึกษามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตอไป 
 
คําถามของการวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนอยางไร 
 2. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนอยางไร  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 2. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา   

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐใน
ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน  

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐใน
ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน (ผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง) 
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แนวทางในจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ที่สอดคลองกับความสนใจ ” จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดนโยบายการศึกษาที่ตระหนัก
ในความแตกตางระหวางบุคคล และเปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงเปนสิ่งจําเปน ซ่ึงเรณุมาศ มาอุน1  ไดนําเสนอบทความเร่ือง การจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ระบุวา การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  เปนกระบวนการที่เปนปฏิสัมพันธ  2 ทางระหวางอาจารยผูสอนกับผูเรียน ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ เปนผูที่กําลังจะเปนผูใหญ หรือเปนผูใหญเต็มตัวแลว ดังนั้นการจะจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดนั้น อาจารย
ผูสอน ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอน นอกจากตองเปนผูมีความรูเชิงเนื้อหาวิชาที่สอน
อยางเปนเยี่ยมแลว ยังจะตองเปนผูที่เขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน พรอมทั้งตองมีทักษะการสอนที่
เปนเยี่ยมอีกดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันที่ดําเนินการดานการผลิตบัณฑิตออกสูสังคม ไดกอตั้ง
ข้ึนเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม ประจํามณฑลนครสวรรค ในป พ.ศ. 2465 และไดรับการยกฐานะข้ึน
เปนวิทยาลัยครูนครสวรรคในป พ.ศ. 2511 และเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันราชภัฏนครสวรรคเม่ือวันที่  
14 กุมภาพันธ 2535 โดยไดรับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สังกัด
สํานักงาน สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ บริหารงานอยูบนวิสัยทัศที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนออกเปน 5 คณะวิชา ซ่ึง
สาขาวิชารัฐศาสตรเปนสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ปจจุบันสาขาวิชารัฐศาสตรดําเนินการเปดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยแบงออกเปนวิชา 
3 แขนงวิชา ประกอบดวย แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการเมืองการปกครอง และแขนงวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน แตละแขนงวิชามีลักษณะเดนและมีเอกลักษณเฉพาะ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตไดผาน
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ เปนวิชาหนึ่งที่ ถูกบรรจุอยูในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในหมวดหมวดวิชาเฉพาะดานบังคับ  
ซ่ึงนักศึกษาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตรตองศึกษา และผูวิจัยไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนรายวิชาดังกลาว
มาเปนเวลา 3 ป รวมถึงในปการศึกษา 1/2560 ผูวิจัยทําการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเม่ือสิ้น
ภาคการศึกษา พบวา นักศึกษากลุมดังกลาวมีผลการเรียนจําแนกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผลการเรียน
อยูในระดับดีมาก กลุมที่ 2 ผลการเรียนอยูในระดับดี และกลุมที่ 3 ผลการเรียนอยูในระดับพอใช และเห็นวา

                                                           
1 เรณุมาศ มาอุน, การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยี

ภาคใต, 9(2), (นครศรีธรรมราช, 2559), หนา 169–176. 

ผลคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมที่ 1 และ 3 แตกตางกัน ประกอบกับนักศึกษาบางสวนมีพฤติกรรมการมาเรียน
ที่ไมตรงเวลา เขาเรียนสาย และไมใสใจในการเรียน ผูวิจัยจึงตองการทราบวาการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐตามทัศนคติของนักศึกษาเปนอยางไร และแนวทางที่นักศึกษาตองการ
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีประเด็นใดบาง  
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในปการศึกษา 
1/2561 เพื่อทราบถึงสภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม
ทัศนคติของนักศึกษาที่คาดวาจะมีผลตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลจากการศึกษามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตอไป 
 
คําถามของการวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนอยางไร 
 2. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนอยางไร  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 2. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา   

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐใน
ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน  

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐใน
ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน (ผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง) 
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย เพศ หองที่สังกัด รายไดจาก

ผูปกครอง งานเสริมนอกเวลาเรียน  
   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร

เชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน
ผูเรียน ดานผูสอน ดานสิ่งแวดลอม และดานการวัดและการประเมินผล [ประยุกตจากทฤษฎีของ Robert 
Tyler 2 , Carroll 3 และ Klasusmeier and Ripple 4  

 3.ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม 2561      
 4.พ้ืนที่ดําเนินการวิจัย 
 สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน (กลุมงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครสวรรค สืบคนจาก http://regis.nsru.ac.th) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการสังเคราะหขอมูล แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating scales) ประกอบดวย 
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน และ ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  

                                                           
2 Tyler, R. W. Basic principles of curriculum and instruction. (Chicago : The University 

of Chicago Press, 1950. 
3 Carroll, J. B. “A Model of school learning,” Teacher College Record. (64 (May), 1963) 

pp.723-733. 
4 Klausmeier, H. J. and Ripple, R.E. Learning and human abilities educational 

psychology. 3rd ed, (New York : Harper and Row, 1971).   

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   3.1 การทดสอบความตรง (Validity) ของเค ร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัย  ผู วิจัยนํ า
แบบสอบถามที่สรางและพัฒนาข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) ในดาน
เนื้อหา ภาษา ขอความ ความหมาย และ โครงสราง รวมทั้งการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
สิ่งที่ตองการศึกษา (Item Objective Congruence: IOC) ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง
ระหวางเนื้อหากับสิ่งที่ตองการศึกษา คาดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับระหวาง 0.66 - 1  
     3.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัย ผู วิจัยนํ า
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Tryout) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุด และนําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง หรือความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) ทั้งฉบับเปน 0.903 และจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 105 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability 
Coefficient) รวมทั้งฉบับเปน 0.948  
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนํามา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชไดแก จํานวน  

(Frequency) และ รอยละ (Percentage)  
3.4.2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 1 “เพื่อศึกษาสภาพ  

การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค” สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3.4.3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่  2 “เพื่อหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ใชการพรรณนาเรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ 
      
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค”ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 1“เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” พบวา 
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย เพศ หองที่สังกัด รายไดจาก

ผูปกครอง งานเสริมนอกเวลาเรียน  
   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร

เชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน
ผูเรียน ดานผูสอน ดานสิ่งแวดลอม และดานการวัดและการประเมินผล [ประยุกตจากทฤษฎีของ Robert 
Tyler 2 , Carroll 3 และ Klasusmeier and Ripple 4  

 3.ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม 2561      
 4.พ้ืนที่ดําเนินการวิจัย 
 สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ ปการศึกษา 1/2561 จํานวน 105 คน (กลุมงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครสวรรค สืบคนจาก http://regis.nsru.ac.th) 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการสังเคราะหขอมูล แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating scales) ประกอบดวย 
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน และ ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
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psychology. 3rd ed, (New York : Harper and Row, 1971).   

 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   3.1 การทดสอบความตรง (Validity) ของเค ร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัย  ผู วิจัยนํ า
แบบสอบถามที่สรางและพัฒนาข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) ในดาน
เนื้อหา ภาษา ขอความ ความหมาย และ โครงสราง รวมทั้งการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ
สิ่งที่ตองการศึกษา (Item Objective Congruence: IOC) ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง
ระหวางเนื้อหากับสิ่งที่ตองการศึกษา คาดัชนีความสอดคลองทั้งฉบับระหวาง 0.66 - 1  
     3.2 การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัย ผู วิจัยนํ า
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Tryout) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุด และนําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง หรือความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability Coefficient) ทั้งฉบับเปน 0.903 และจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 105 ชุด ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟา (Alpha-reliability 
Coefficient) รวมทั้งฉบับเปน 0.948  
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนํามา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชไดแก จํานวน  

(Frequency) และ รอยละ (Percentage)  
3.4.2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 1 “เพื่อศึกษาสภาพ  

การจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค” สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3.4.3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่  2 “เพื่อหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ใชการพรรณนาเรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ 
      
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค”ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 1“เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
วิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” พบวา 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร 
 เชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวม 
 

ที่ ดาน x  S.D สภาพการจัดการเรียน
การสอน 

1 ดานผูเรียน 3.72 0.529 ระดับดี 
2 ดานผูสอน 4.13 0.621 ระดับดี 
3 ดานสิง่แวดลอม 3.64 0.611 ระดับดี 
4 ดานการวัดและการประเมินผล 3.81 0.42 ระดับดี 
 รวม 3.83 0.42 ระดับดี 

 
ภาพที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวม 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับดี ( x =3.83) และ
เม่ือพิจารณาในแตละรายดาน พบวา ดานที่ มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับสูงสุด  
คือ ดานผูสอน อยูในระดับดี ( x =4.13) รองลงมา คือ ดานการประเมินผล อยูในระดับดี ( x =3.81) และ
ดานผูเรียน อยูในระดับดี ( x =3.72) สวนดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนต่ําสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม  
อยูในระดับดี  ( x =3.64) ซ่ึงพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 - ดานผู เรียน : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูเรียน พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี ( x =3.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด 
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คือ ผูเรียนมีความเคารพและศรัทราในตัวอาจารยผูสอน อยูในระดับดี ( x =4.22)รองลงมา คือ ผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตออาจารยผูสอนอยูในระดับดี ( x =4.09) และ ผูเรียนมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดีในการ
มาเรียนเสมอ ( x =3.86) สวนขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ ผูเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังอยูในระดับปานกลาง ( x =3.40 ) 

- ดานผูสอน : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูสอน พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดี 
( x =4.13) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับสูงสุด  
คือ อาจารยผูสอนมีความรูและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อยูในระดับดี ( x =4.28) รองลงมา คือ อาจารย
ผูสอนวางตัวเหมาะสมกับการเปนอาจารย อยูในระดับดี ( x =4.26) และอาจารยผูสอนแตงกายเหมาะสม
และมีบุคลิกภาพดี อยูในระดับดี ( x =4.24) สวนขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด  
คือ อาจารยผูสอนมีการผลิตสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา อยูในระดับดี ( x =4.03 )
  - ดานสิ่งแวดลอม : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานสิ่งแวดลอม พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน 
อยูในระดับดี ( x =3.64) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
สูงสุด คือ จอโปรเจคเตอรมีความใหญสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน อยูในระดับดี ( x =4.08) รองลงมา 
คือ สภาพภายในหองเรียนมีแสงไฟสองสวางที่เพียงพอตอการเรียน อยูในระดับดี ( x = 3.87) และขนาดของ
หองเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนของผูเรียน อยูในระดับดี ( x =3.70) สวนขอที่มีสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ สภาพหองเรียนมีความสะอาด สวยงาม และนาเรียน อยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.43)  

  - ดานการวัดและการประเมินผล : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานการวัดและการประเมินผล พบวา 
สภาพการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดี ( x =3.81) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด คือ อาจารยผูสอนมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัด
และประเมินผลการเรียน อยูในระดับดี ( x =4.17) รองลงมา คือ อาจารยกําหนดเกณฑในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนมีความสอดคลองและชัดเจน  อยูในระดับดี ( x = 4.10) และอาจารยผูสอนดําเนินการ
วัดและประเมินผลเปนไปตามเกณฑที่ไดชี้แจงไวกับนักศึกษาในคร้ังแรก อยูในระดับดี ( x =4.04) สวนขอที่มี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ วิธีการประเมิลผลการเรียนรูดานปริมาณ และดาน
คุณภาพของอาจารยผูสอนมีความหลากหลาย อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.46) 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 2 “เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค” พบวา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ นักศึกษามีความ
ตองการใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการอยูซ่ึงผูวิจัยนําเสนอเปน
แผนภาพและสรุปประเด็นไดดังนี้ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 275

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร 
 เชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวม 
 

ที่ ดาน x  S.D สภาพการจัดการเรียน
การสอน 

1 ดานผูเรียน 3.72 0.529 ระดับดี 
2 ดานผูสอน 4.13 0.621 ระดับดี 
3 ดานสิง่แวดลอม 3.64 0.611 ระดับดี 
4 ดานการวัดและการประเมินผล 3.81 0.42 ระดับดี 
 รวม 3.83 0.42 ระดับดี 

 
ภาพที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวม 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ภาพรวมอยูในระดับดี ( x =3.83) และ
เม่ือพิจารณาในแตละรายดาน พบวา ดานที่ มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับสูงสุด  
คือ ดานผูสอน อยูในระดับดี ( x =4.13) รองลงมา คือ ดานการประเมินผล อยูในระดับดี ( x =3.81) และ
ดานผูเรียน อยูในระดับดี ( x =3.72) สวนดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนต่ําสุด คือ ดานสิ่งแวดลอม  
อยูในระดับดี  ( x =3.64) ซ่ึงพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 - ดานผู เรียน : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูเรียน พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี ( x =3.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด 
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คือ ผูเรียนมีความเคารพและศรัทราในตัวอาจารยผูสอน อยูในระดับดี ( x =4.22)รองลงมา คือ ผูเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตออาจารยผูสอนอยูในระดับดี ( x =4.09) และ ผูเรียนมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดีในการ
มาเรียนเสมอ ( x =3.86) สวนขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ ผูเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังอยูในระดับปานกลาง ( x =3.40 ) 

- ดานผูสอน : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูสอน พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดี 
( x =4.13) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับสูงสุด  
คือ อาจารยผูสอนมีความรูและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อยูในระดับดี ( x =4.28) รองลงมา คือ อาจารย
ผูสอนวางตัวเหมาะสมกับการเปนอาจารย อยูในระดับดี ( x =4.26) และอาจารยผูสอนแตงกายเหมาะสม
และมีบุคลิกภาพดี อยูในระดับดี ( x =4.24) สวนขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด  
คือ อาจารยผูสอนมีการผลิตสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา อยูในระดับดี ( x =4.03 )
  - ดานสิ่งแวดลอม : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานสิ่งแวดลอม พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอน 
อยูในระดับดี ( x =3.64) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
สูงสุด คือ จอโปรเจคเตอรมีความใหญสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน อยูในระดับดี ( x =4.08) รองลงมา 
คือ สภาพภายในหองเรียนมีแสงไฟสองสวางที่เพียงพอตอการเรียน อยูในระดับดี ( x = 3.87) และขนาดของ
หองเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนของผูเรียน อยูในระดับดี ( x =3.70) สวนขอที่มีสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ สภาพหองเรียนมีความสะอาด สวยงาม และนาเรียน อยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.43)  

  - ดานการวัดและการประเมินผล : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานการวัดและการประเมินผล พบวา 
สภาพการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดี ( x =3.81) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด คือ อาจารยผูสอนมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัด
และประเมินผลการเรียน อยูในระดับดี ( x =4.17) รองลงมา คือ อาจารยกําหนดเกณฑในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนมีความสอดคลองและชัดเจน  อยูในระดับดี ( x = 4.10) และอาจารยผูสอนดําเนินการ
วัดและประเมินผลเปนไปตามเกณฑที่ไดชี้แจงไวกับนักศึกษาในคร้ังแรก อยูในระดับดี ( x =4.04) สวนขอที่มี
สภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับต่ําสุด คือ วิธีการประเมิลผลการเรียนรูดานปริมาณ และดาน
คุณภาพของอาจารยผูสอนมีความหลากหลาย อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.46) 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอที่ 2 “เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ ตามทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค” พบวา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ นักศึกษามีความ
ตองการใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการอยูซ่ึงผูวิจัยนําเสนอเปน
แผนภาพและสรุปประเด็นไดดังนี้ 
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ภาพที่ 1  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.1 ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ เชน นักศึกษาบางคน
ชอบทํารายงานกลุม และบางคนชอบทํารายงานงานเดี่ยว 

2.2 ผูสอนประยุกตใชสื่อการสอนแบบมัลติมิเดีย เชน ภาพยนตร คลิปวีดีโอ ที่เก่ียวกับรายวิชามา
ใชในการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพราะผูเรียนใหความสนใจกับสื่อประเภทดังกลาวมาก 

2.3 ผูสอนกําหนดใหผูเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนทุกคร้ัง เชน โทรศัพทมือถือ, iPad, 
Notebook เพื่อใชหาความรูเพิ่มเติมภายในชั้นเรียนไดอยางรวดเร็วและผูเรียนมีสวนรวมทุกคน 

2.4 ผูสอนกําหนดชองทางการสงงานที่หลากหลายและทันสมัยให กับนักศึกษา เชน e-mail, 
Facebook, Line เพื่อความสะดวกของผูเรียน 

2.5 สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนควรมีคุณภาพ และเพียงพอตอจํานวน
ผูเรียน เชน ลิฟทโดยสาร หองน้ํา รถโดยสารของมหาวิทยาลัย 
 2.6 ผูสอนกําหนดการวัดผลจากขอสอบที่ผสมผสานระหวางขอสอบอัตนัยและขอสอบปรนัยควบคู
กันเพราะผูเรียนมีความถนัดแตกตางกัน 
 2.7 ผูสอนแจงการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบทุกคร้ังภายหลังการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้น
เพื่อผูเรียนทราบขอผิดพลาดของตนเองและพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน 
 2.8 ผูสอนกําหนดและตั้งกติกาใหผูเรียนจัดแฟมผลงานของตนเองตลอดภาคการศึกษา 
 2.9 ผูสอนกําหนดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
จากประสบการณจริง 
 2.10 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับสูงสุด คือ ดานผูสอน ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร
เชิงกลยุทธภาครัฐอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากผูสอนใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลองกับงานวิจัย5 ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในกระบวน
วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษา คือ ปจจัยดานผูสอนที่มีประสบการณ และมีลําดับข้ันตอนการสอนในแตละกิจกรรมอยาง
เหมาะสม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ บรอนเฟน เบรนเนอร ไดกลาวไววา ผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียน
การสอนหลายประการ เชน ความรูความเขาใจในสาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการ
สอน เจตคติตอการสอน ความรูสึกตอตัวผูเรียน ฯลฯ จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ตอการจัดการเรียนการสอน คือ ผูสอน สวนองคประกอบดานผูเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณการเรียน
การสอน หองเรียน สภาพแวดลอม และการวัดผลและประเมินผล เปนปจจัยที่มีความสําคัญเชนกันที่เอ้ือตอ
การเรียนรู ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ซ่ึงเม่ือทุกองคประกอบมีความพรอมและครบถวนก็จะ
สงผลตอการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูสอน ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับต่ําสุดในดานนี้ คือ อาจารยผูสอนมีการผลิตสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย6 ไดศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร พบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน ระดับการปฏิบัติ
และในระดับปญหา คือ สื่อประกอบการสอน  และยังสอดคลองกับงานวิจัย7ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห
ปญหาการใชระบบการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา อาจารยสวนใหญสนใจและให
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบันมาก แตในปจจุบันเทคโนโลยีปจจุบัน
คอนขางพัฒนาไปอยางรวดเร็ว คณาจารยบางทานขาดทักษะในการเขาถึง  

                                                           
5 รวมพร มินานนท, ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในกระบวนวิชาหลักการและ

เทคนิคการพยาบาลภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ, พยาบาลสาร, 40(4), 2556. 
 6 บันเทิง แกนสาร, สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร. หมวด
วิชาคณิตศาสตรประยุกต, สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554). 

 7 อภิญญา ปญญาสิทธ์ิ, การวิเคราะหปญหาการใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน มหาวิทยาลัยแม
โจ, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบันฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแมโจ, 
2555). 
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ภาพที่ 1  แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.1 ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ เชน นักศึกษาบางคน
ชอบทํารายงานกลุม และบางคนชอบทํารายงานงานเดี่ยว 

2.2 ผูสอนประยุกตใชสื่อการสอนแบบมัลติมิเดีย เชน ภาพยนตร คลิปวีดีโอ ที่เก่ียวกับรายวิชามา
ใชในการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพราะผูเรียนใหความสนใจกับสื่อประเภทดังกลาวมาก 

2.3 ผูสอนกําหนดใหผูเรียนนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนทุกคร้ัง เชน โทรศัพทมือถือ, iPad, 
Notebook เพื่อใชหาความรูเพิ่มเติมภายในชั้นเรียนไดอยางรวดเร็วและผูเรียนมีสวนรวมทุกคน 

2.4 ผูสอนกําหนดชองทางการสงงานที่หลากหลายและทันสมัยให กับนักศึกษา เชน e-mail, 
Facebook, Line เพื่อความสะดวกของผูเรียน 

2.5 สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนควรมีคุณภาพ และเพียงพอตอจํานวน
ผูเรียน เชน ลิฟทโดยสาร หองน้ํา รถโดยสารของมหาวิทยาลัย 
 2.6 ผูสอนกําหนดการวัดผลจากขอสอบที่ผสมผสานระหวางขอสอบอัตนัยและขอสอบปรนัยควบคู
กันเพราะผูเรียนมีความถนัดแตกตางกัน 
 2.7 ผูสอนแจงการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบทุกคร้ังภายหลังการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้น
เพื่อผูเรียนทราบขอผิดพลาดของตนเองและพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน 
 2.8 ผูสอนกําหนดและตั้งกติกาใหผูเรียนจัดแฟมผลงานของตนเองตลอดภาคการศึกษา 
 2.9 ผูสอนกําหนดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
จากประสบการณจริง 
 2.10 ผูสอนสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับสูงสุด คือ ดานผูสอน ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหาร
เชิงกลยุทธภาครัฐอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากผูสอนใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลองกับงานวิจัย5 ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในกระบวน
วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษา คือ ปจจัยดานผูสอนที่มีประสบการณ และมีลําดับข้ันตอนการสอนในแตละกิจกรรมอยาง
เหมาะสม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ บรอนเฟน เบรนเนอร ไดกลาวไววา ผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียน
การสอนหลายประการ เชน ความรูความเขาใจในสาระที่สอน ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการ
สอน เจตคติตอการสอน ความรูสึกตอตัวผูเรียน ฯลฯ จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ตอการจัดการเรียนการสอน คือ ผูสอน สวนองคประกอบดานผูเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณการเรียน
การสอน หองเรียน สภาพแวดลอม และการวัดผลและประเมินผล เปนปจจัยที่มีความสําคัญเชนกันที่เอ้ือตอ
การเรียนรู ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ซ่ึงเม่ือทุกองคประกอบมีความพรอมและครบถวนก็จะ
สงผลตอการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูสอน ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับต่ําสุดในดานนี้ คือ อาจารยผูสอนมีการผลิตสื่อการสอนที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับรายวิชา 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย6 ไดศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร พบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน ระดับการปฏิบัติ
และในระดับปญหา คือ สื่อประกอบการสอน  และยังสอดคลองกับงานวิจัย7ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห
ปญหาการใชระบบการเรียนการสอนออนไลน มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา อาจารยสวนใหญสนใจและให
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบันมาก แตในปจจุบันเทคโนโลยีปจจุบัน
คอนขางพัฒนาไปอยางรวดเร็ว คณาจารยบางทานขาดทักษะในการเขาถึง  

                                                           
5 รวมพร มินานนท, ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในกระบวนวิชาหลักการและ

เทคนิคการพยาบาลภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ, พยาบาลสาร, 40(4), 2556. 
 6 บันเทิง แกนสาร, สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร. หมวด
วิชาคณิตศาสตรประยุกต, สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554). 

 7 อภิญญา ปญญาสิทธ์ิ, การวิเคราะหปญหาการใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน มหาวิทยาลัยแม
โจ, ปริญญาศิลปศาสตรมหาบันฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแมโจ, 
2555). 
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 3. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูเรียน ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่อยูในระดับต่ําสุด คือ ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน เหตุผลที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนการสอน ผูสอนไมมีวิธีสอนหรือกระบวนการที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมมากนัก ซ่ึงการมี
สวนรวมกับการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญกับผลการเรียนการสอน นักศึกษาจึงมีทัศนคติที่ไมดีนักตอ
สภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน8 ที่ระบุวา  
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดม ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทุกฝายที่เก่ียวของมีความสุข หมายถึง  
ทั้ งฝายผู เรียนและฝายอาจารยผูสอนมีความสุขในการเรียนและไดสอน ได มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  
มีบรรยากาศการเรียนการสอน อยางเปนกัลยาณมิตร มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูสอนในลักษณะ
ของความสัมพันธแบบ “ครู–ศิษย” และสอดคลองกับงานวิจัย9  ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหา
การจัดการเรียนการสอนในระดับการปฏิบัติและในระดับปญหา คือ เทคนิคการสอน  เชนเดียวกันกับ
ผลการวิจัย10 ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา ปญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุด คือ นักศึกษาพื้นฐาน
ไมดี ไมมีความถนัด ไมตั้งใจเรียน ไมสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาได ขาดเรียนบอย หรือเขา
เรียนชา ไมสนใจเรียน ปญหาจากการเรียนการสอนที่พบมากที่สุด คือ อาจารยเขมงวดในการทํางาน  
สอนจริงจัง ทําใหบรรยากาศในการเรียนเครียด สิ่งเหลานี้อาจเปนผลทําใหนักศึกษาไมมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน  
   4. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานการวัดและการประเมินผล ขอที่มีสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด คือ อาจารยผูสอนมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ บันเทิง แกนสาร ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนใน ระดับการปฏิบัติและในระดับปญหา คือ  การวัดผลการประเมินผล และสอดคลอง
กับงานวิจัย11 ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในอําเภอ

                                                           
 8 เรณมุาศ มาอุน, การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต, 9(2), (นครศรีธรรมราช, 2559), หนา 172. 
 9 บันเทิง แกนสาร. สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร. หมวด
วิชาคณิตศาสตรประยุกต, สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554). 

 10 พิมพพร ฟองหล่ํา, สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรท่ัวไป, สํานักวิชาศึกษา
ท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555). 
 11 แสงจันทร มโนสรอย, สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนในอําเภอเวียง
หนองลอง, พุทธศาสตรมหาบันฑิต (สาขาพระพุธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ, 
กรุงเทพมหานคร, 2551). 

เวียงหนองลอง ผลการศึกษาวิจัยพบวา การขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดประเมินผลที่สอดคลอง
กับเนื้อหาสงผลตอสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
    1.1 อาจารยผูสอนควรสงเสริม สนับสนุน และใชวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนเขามามีสวน 

รวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังอยางตอเนื่อง เสมอภาค และทั่วถึง  
     1.2 อาจารยผูสอนควรพัฒนาการสอนโดยการนําเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลิตสื่อการสอนที่มีความทันสมัย นาสนใจ  

     1.3 อาจารยผูสอนควรดําเนินการรายงานผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงขอมูลดาน 
กายภาพที่ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน ความสะอาด สภาพความพรอมในการใช  
ความเพียงพอ และคุณภาพ รวมถึงปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย 
       1.4 อาจารยผูสอนควรหาแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลที่ มีความทันสมัย 
หลากหลาย เที่ยงตรง และเปนธรรม สามารถเปดเผยได และมีความโปรงใส  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวยเพื่อไดขอมูลเชิงลึก 
  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใจการจัดการเรียน 

การสอน เชน ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูสอน ผูเรียน เพื่อไดขอมูลรอบดาน 
  2.3 ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ

พัฒนาตอไป 
  2.4 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนรวมดวยเพื่อเปรียบเทียบผล

การศึกษาและทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 
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 3. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานผูเรียน ขอที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่อยูในระดับต่ําสุด คือ ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน เหตุผลที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนการสอน ผูสอนไมมีวิธีสอนหรือกระบวนการที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมมากนัก ซ่ึงการมี
สวนรวมกับการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญกับผลการเรียนการสอน นักศึกษาจึงมีทัศนคติที่ไมดีนักตอ
สภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน8 ที่ระบุวา  
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดม ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทุกฝายที่เก่ียวของมีความสุข หมายถึง  
ทั้ งฝายผู เรียนและฝายอาจารยผูสอนมีความสุขในการเรียนและไดสอน ได มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  
มีบรรยากาศการเรียนการสอน อยางเปนกัลยาณมิตร มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูสอนในลักษณะ
ของความสัมพันธแบบ “ครู–ศิษย” และสอดคลองกับงานวิจัย9  ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหา
การจัดการเรียนการสอนในระดับการปฏิบัติและในระดับปญหา คือ เทคนิคการสอน  เชนเดียวกันกับ
ผลการวิจัย10 ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป 
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวา ปญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุด คือ นักศึกษาพื้นฐาน
ไมดี ไมมีความถนัด ไมตั้งใจเรียน ไมสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาได ขาดเรียนบอย หรือเขา
เรียนชา ไมสนใจเรียน ปญหาจากการเรียนการสอนที่พบมากที่สุด คือ อาจารยเขมงวดในการทํางาน  
สอนจริงจัง ทําใหบรรยากาศในการเรียนเครียด สิ่งเหลานี้อาจเปนผลทําใหนักศึกษาไมมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน  
   4. จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารเชิงกลยุทธภาครัฐ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดานการวัดและการประเมินผล ขอที่มีสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับสูงสุด คือ อาจารยผูสอนมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ บันเทิง แกนสาร ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอสภาพและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนใน ระดับการปฏิบัติและในระดับปญหา คือ  การวัดผลการประเมินผล และสอดคลอง
กับงานวิจัย11 ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในอําเภอ

                                                           
 8 เรณมุาศ มาอุน, การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต, 9(2), (นครศรีธรรมราช, 2559), หนา 172. 
 9 บันเทิง แกนสาร. สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสสําหรับวิศวกร. หมวด
วิชาคณิตศาสตรประยุกต, สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554). 

 10 พิมพพร ฟองหล่ํา, สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรท่ัวไป, สํานักวิชาศึกษา
ท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555). 
 11 แสงจันทร มโนสรอย, สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนในอําเภอเวียง
หนองลอง, พุทธศาสตรมหาบันฑิต (สาขาพระพุธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ, 
กรุงเทพมหานคร, 2551). 

เวียงหนองลอง ผลการศึกษาวิจัยพบวา การขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดประเมินผลที่สอดคลอง
กับเนื้อหาสงผลตอสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
    1.1 อาจารยผูสอนควรสงเสริม สนับสนุน และใชวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนเขามามีสวน 

รวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังอยางตอเนื่อง เสมอภาค และทั่วถึง  
     1.2 อาจารยผูสอนควรพัฒนาการสอนโดยการนําเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลิตสื่อการสอนที่มีความทันสมัย นาสนใจ  

     1.3 อาจารยผูสอนควรดําเนินการรายงานผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงขอมูลดาน 
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ของมหาวิทยาลัย 
       1.4 อาจารยผูสอนควรหาแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลที่ มีความทันสมัย 
หลากหลาย เที่ยงตรง และเปนธรรม สามารถเปดเผยได และมีความโปรงใส  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวยเพื่อไดขอมูลเชิงลึก 
  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมกับผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายใจการจัดการเรียน 

การสอน เชน ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูสอน ผูเรียน เพื่อไดขอมูลรอบดาน 
  2.3 ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ

พัฒนาตอไป 
  2.4 ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนรวมดวยเพื่อเปรียบเทียบผล

การศึกษาและทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 
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Abstract 
 The research aimed at studying roles of Karen folktales from San Pong village, Serm 
Klang Sub-district, Serm Ngam District by using 4 functions of Stith Thompson for analysis. From 
the interview 6 Karen people, 24 folktales were collected. The finding found that roles 
appeared in 4 dimensions, namely: 1) Knowledge, 2) Entertainment, 3) Ethics, and  
4) Recreation. 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 นิทาน เปนขอมูลทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่นักคติชนและผูสนใจดานวัฒนธรรมศึกษาใหความ
สนใจ ดวยเหตุเพราะนิทานไมเพียงแตใชเลาเพื่อความบันเทิงหรือเลาใหเกิดความเพลินดเพลินเทานั้น 
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นี้สอนใหรูวา...” เปนตน ในทางคติชนวิทยา นิทาน หรือ นิทานพื้นบาน หมายถึง “เร่ืองเลาสืบตอกันมาเปน
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the interview 6 Karen people, 24 folktales were collected. The finding found that roles 
appeared in 4 dimensions, namely: 1) Knowledge, 2) Entertainment, 3) Ethics, and  
4) Recreation. 

Keywords: Role, Karen Folktales, Stith Thompson  
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 นิทาน เปนขอมูลทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่นักคติชนและผูสนใจดานวัฒนธรรมศึกษาใหความ
สนใจ ดวยเหตุเพราะนิทานไมเพียงแตใชเลาเพื่อความบันเทิงหรือเลาใหเกิดความเพลินดเพลินเทานั้น 
บางคร้ังยังใชเลาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน การปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็กหรือผูฟงไดอีกดวย ดังปรากฏให
เห็นไดจากนิทานอีสปที่พิมพเผยแพรใหเด็กๆ ไดอานกันมักจะลงทายดวยขอความสําเร็จรูปที่วา “นิทานเร่ือง
นี้สอนใหรูวา...” เปนตน ในทางคติชนวิทยา นิทาน หรือ นิทานพื้นบาน หมายถึง “เร่ืองเลาสืบตอกันมาเปน
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มรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ แตก็มีอยูจํานวนมากที่ไดรับการบันทึกไวแลว” 1    
จากทรรศนะขางตนจะเห็นไดวานิทานนอกจากจะเปนเร่ืองที่เลาสืบทอดกันแบบปากตอปากแลว ยังเปนสิ่งที่
สืบทอดจากรุนสูรุนอีกดวย ในขณะที่สุกัญญา สุจฉายา2  ไดกลาวถึงลักษณะของนิทานพื้นบาน (folktale) 
วา “เปนเร่ืองเลารอยแกว เร่ืองเลาประเภทนี้สืบทอดตอๆ กันมา มีโครงเร่ือง (plot) งายๆ ไมผูกเร่ือง
ซับซอนวกวน จึงทําใหจดจําเร่ืองและเขาใจไดงาย เร่ืองเลาพื้นบานเปนสมบัติของชุมชน ไมมีใครผูกขาดเปน
เจาของ ทุกคร้ังที่มีการเลา ผูเลาก็คือเจาของเร่ืองที่ผูกข้ึนใหม แมจะใชเคาโครงเร่ืองเดิมก็ตาม” สําหรับ
คุณลักษณะของการเปนสมบัติหรือมรดกดังกลาว ธวัช ปุณโณทก3  ไดอธิบายไววา “แตละทองที่ก็จะมีนิทาน
ที่เลากันในที่นั้นๆ โดย ชาวทองถ่ินเปนผูอนุรักษ ทําใหนิทานพื้นบานมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ในนิทาน
แตละเร่ืองจะแฝงไวซึ่งความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปญญา ประเพณีของทองถ่ินนั้น” นอกจากนี้วิเชียร เกษประทุม4 
ยังไดอธิบายบทบาทของนิทานพื้นบานไววา นิทานนอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ยังใหแงคิด
ในแงใดแงหนึ่ง เพื่อปลูกฝงคุณธรรมที่สังคมพึงประสงคใหแกผูฟง การสอนในนิทานนั้นเปนการแฝงขอคิดไว
ในเร่ือง ไมไดสอนโดยตรง ซ่ึงขอคิดในนิทานนั้นสามารถสอนไดทุกเพศทุกวัย ไมไดจํากัดอยูแตวัยเด็ก นิทาน
เปนเคร่ืองมือสําคัญเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่เปนบรรทัดฐานของสังคม จึงเปนสิ่งที่พึงรักษาไว 

จากลักษณะและคุณคาของนิทานขางตน สะทอนใหเห็นวานิทานเปนเร่ืองที่มีบทบาทตอบุคคลและ
สังคมอยูไมนอย อยางไรก็ตามปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผูคนเปนอยางมาก หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูคนในสังคมก็เพิ่มข้ึนตามมา ทําใหนิทานพื้นบาน ถูกกระแสเทคโนโลยีพัดพาใหหาง
ออกไปจากวิถีชีวิตของผูคนมากข้ึนเร่ือยๆ  หากคนรุนหลังไมไดตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันอนุรักษไว 
สิ่งดีงามเหลานี้ก็จะหายไปหรือถูกหลงลืมตามกาลเวลา 

หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เปนหมูบานที่มีกลุมชาติพันธุ   
ปกาเกอะญออาศัยอยู ซ่ึงกลุมชาติพันธุนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่ควรคาแกการรักษาไวหลายอยาง 
และที่  นาสนใจ คือ กลุมชาติพันธุปกาเกอะญอที่หมูบานสันโปง มีนิทานพื้นบานที่เปนเอกลักษณของตนเอง 
ทั้งยังมีการถายทอดแบบมุขปาฐะมาชานานและยังไมเคยมีการรวบรวมขอมูลเปนลายลักษณอักษร ในฐานะ
ที่ผูวิจัยเปนหนึ่งในสมาชิกของหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และเคยฟง
นิทานพื้นบานมาตั้งแตเด็ก จึงไมอยากใหกระแสเทคโนโลยีที่เขามาเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนมากข้ึน
เร่ือยๆ นั้น ทําใหนิทานพื้นบานสูญหายไปตามกาลเวลา ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษานิทานพื้นบานที่หมูบาน   
สันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เพื่อรวบรวมและวิเคราะหบทบาทของนิทาน โดยใช
แนวคิดของสติธ ทอมปสัน  
 
                                                           
 1 ก่ิงแกว อัตถากร,คติชนวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการฝกหัดครู, 2519)หนา 12. 
 2 สุกัญญา สุจฉายา,วรรณกรรมมุขปาฐะ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556),
หนา21. 
 3 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถิ่น,( กรุงเทพมหานคร : พีระพัธนา, 2525),หนา8. 
 4 วิเชียร เกษประทุม, นิทานพ้ืนบาน(ฉบับปรับปรุงใหม),(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสิทธ์ิพัฒนา จํากัด
,2551),หนา 10. 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ จากหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง  

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ สติธ ทอมปสัน 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ จากหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามทฤษฎีของสติธ ทอมปสัน ในคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยมี
วิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. รวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลนิทานโดยการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของวิทยากรดังนี้ 
    2.1 สามารถลานิทานไดตั้งแตตนจนจบ (ชาวปกาเกอะญอหมูบานสันโปงมีความเชื่อวาถานิทาน

เร่ืองไหนเลาไมจบจะไมใหเลาเร่ืองนั้นเพราะจะเกิดเร่ืองไมดีกับผูเลานิทาน) 
    2.2 วิทยากรตองกําเนิดและเติบโตในพื้นที่มาไมนอยกวา 40 ป 
จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวามีวิทยากรที่มีคุณสมบัติทั้งสองขอดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 6 คน 

และการลงพื้นที่คร้ังนี้ผูวิจัยไดลงพื้นที่ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 22 ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดขอมูลนิทาน
ทั้งหมด 24 เร่ือง ไดแก 1.เร่ือง เถอะถุยเบะ 2.เร่ือง สุวันนะ 3.เร่ือง โอแพโพโอะแพลีฮอมจิตะเงตะเงบะ     
4.เร่ือง โพแค 5.เร่ือง โพแค (หนอชอดิ) 6.เร่ือง หนอหม่ือเอ 7. เร่ือง กะชอตี่ 8.เร่ือง หนอคาลี 9.เร่ือง โพแค 
(หนอกาแข) 10.เร่ือง โพแค (หวาอะพอ) 11.เร่ือง ยุพาตี่ .เร่ือง ปวาคีงา  13.เร่ือง ตาแมเบลาะตาเขาะกะ 
(สํานวนที่  2) 14.เร่ือง โขละ (สํานวนที่  1) 15.เร่ือง โขละ (สํานวนที่  2) 16.เร่ือง ปวากะญอแฮก้ือ             
17.เร่ือง หนอกะชอ 18.เร่ือง พญาคางขาก 19.เร่ือง ตาแลบา  20.เร่ือง โกโหละหนะ (สํานวนที่  1)          
21.เร่ือง โกโหละหนะ (สํานวนที่ 2) 22.เร่ือง ตาแมเบลาะตาเขาะกะ (สํานวนที่ 1) 23.เร่ืองหนอเดะกวา 
และ24.เร่ือง ตาแลบา 

3. ถอดเสียงการเลานิทานภาษาปกาเกอะญอจากเคร่ืองบันทึกเสียงแลวแปลเปนภาษาไทย 
4. วิเคราะหบทบาทของนิทานพื้นบานตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวหมูบานสันโปง ตําบล    

เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามแนวคิด ของ สติธ ทอมปสัน 
5. สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอโดยใชแนวคิดดานบทบาทของนิทานของสติธ 
ทอมปสันซ่ึงไดแบงบทบาทของนิทานไว 5 ประการ5 ดังนี้  
                                                           
 5 เสาวลักษณ อนันตศานต, นิทานพ้ืนบานเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี 2,( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2538),หนา79-80. 
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มรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ แตก็มีอยูจํานวนมากที่ไดรับการบันทึกไวแลว” 1    
จากทรรศนะขางตนจะเห็นไดวานิทานนอกจากจะเปนเร่ืองที่เลาสืบทอดกันแบบปากตอปากแลว ยังเปนสิ่งที่
สืบทอดจากรุนสูรุนอีกดวย ในขณะที่สุกัญญา สุจฉายา2  ไดกลาวถึงลักษณะของนิทานพื้นบาน (folktale) 
วา “เปนเร่ืองเลารอยแกว เร่ืองเลาประเภทนี้สืบทอดตอๆ กันมา มีโครงเร่ือง (plot) งายๆ ไมผูกเร่ือง
ซับซอนวกวน จึงทําใหจดจําเร่ืองและเขาใจไดงาย เร่ืองเลาพื้นบานเปนสมบัติของชุมชน ไมมีใครผูกขาดเปน
เจาของ ทุกคร้ังที่มีการเลา ผูเลาก็คือเจาของเร่ืองที่ผูกข้ึนใหม แมจะใชเคาโครงเร่ืองเดิมก็ตาม” สําหรับ
คุณลักษณะของการเปนสมบัติหรือมรดกดังกลาว ธวัช ปุณโณทก3  ไดอธิบายไววา “แตละทองที่ก็จะมีนิทาน
ที่เลากันในที่นั้นๆ โดย ชาวทองถ่ินเปนผูอนุรักษ ทําใหนิทานพื้นบานมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ในนิทาน
แตละเร่ืองจะแฝงไวซึ่งความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปญญา ประเพณีของทองถ่ินนั้น” นอกจากนี้วิเชียร เกษประทุม4 
ยังไดอธิบายบทบาทของนิทานพื้นบานไววา นิทานนอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ยังใหแงคิด
ในแงใดแงหนึ่ง เพื่อปลูกฝงคุณธรรมที่สังคมพึงประสงคใหแกผูฟง การสอนในนิทานนั้นเปนการแฝงขอคิดไว
ในเร่ือง ไมไดสอนโดยตรง ซ่ึงขอคิดในนิทานนั้นสามารถสอนไดทุกเพศทุกวัย ไมไดจํากัดอยูแตวัยเด็ก นิทาน
เปนเคร่ืองมือสําคัญเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่เปนบรรทัดฐานของสังคม จึงเปนสิ่งที่พึงรักษาไว 

จากลักษณะและคุณคาของนิทานขางตน สะทอนใหเห็นวานิทานเปนเร่ืองที่มีบทบาทตอบุคคลและ
สังคมอยูไมนอย อยางไรก็ตามปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผูคนเปนอยางมาก หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูคนในสังคมก็เพิ่มข้ึนตามมา ทําใหนิทานพื้นบาน ถูกกระแสเทคโนโลยีพัดพาใหหาง
ออกไปจากวิถีชีวิตของผูคนมากข้ึนเร่ือยๆ  หากคนรุนหลังไมไดตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันอนุรักษไว 
สิ่งดีงามเหลานี้ก็จะหายไปหรือถูกหลงลืมตามกาลเวลา 

หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เปนหมูบานที่มีกลุมชาติพันธุ   
ปกาเกอะญออาศัยอยู ซ่ึงกลุมชาติพันธุนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่ควรคาแกการรักษาไวหลายอยาง 
และที่  นาสนใจ คือ กลุมชาติพันธุปกาเกอะญอที่หมูบานสันโปง มีนิทานพื้นบานที่เปนเอกลักษณของตนเอง 
ทั้งยังมีการถายทอดแบบมุขปาฐะมาชานานและยังไมเคยมีการรวบรวมขอมูลเปนลายลักษณอักษร ในฐานะ
ที่ผูวิจัยเปนหนึ่งในสมาชิกของหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และเคยฟง
นิทานพื้นบานมาตั้งแตเด็ก จึงไมอยากใหกระแสเทคโนโลยีที่เขามาเก่ียวของกับวิถีชีวิตของผูคนมากข้ึน
เร่ือยๆ นั้น ทําใหนิทานพื้นบานสูญหายไปตามกาลเวลา ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษานิทานพื้นบานที่หมูบาน   
สันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เพื่อรวบรวมและวิเคราะหบทบาทของนิทาน โดยใช
แนวคิดของสติธ ทอมปสัน  
 
                                                           
 1 ก่ิงแกว อัตถากร,คติชนวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการฝกหัดครู, 2519)หนา 12. 
 2 สุกัญญา สุจฉายา,วรรณกรรมมุขปาฐะ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556),
หนา21. 
 3 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถิ่น,( กรุงเทพมหานคร : พีระพัธนา, 2525),หนา8. 
 4 วิเชียร เกษประทุม, นิทานพ้ืนบาน(ฉบับปรับปรุงใหม),(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสิทธ์ิพัฒนา จํากัด
,2551),หนา 10. 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ จากหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง  

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ สติธ ทอมปสัน 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ จากหมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามทฤษฎีของสติธ ทอมปสัน ในคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยมี
วิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. รวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลนิทานโดยการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของวิทยากรดังนี้ 
    2.1 สามารถลานิทานไดตั้งแตตนจนจบ (ชาวปกาเกอะญอหมูบานสันโปงมีความเชื่อวาถานิทาน

เร่ืองไหนเลาไมจบจะไมใหเลาเร่ืองนั้นเพราะจะเกิดเร่ืองไมดีกับผูเลานิทาน) 
    2.2 วิทยากรตองกําเนิดและเติบโตในพื้นที่มาไมนอยกวา 40 ป 
จากการสํารวจกลุมตัวอยางพบวามีวิทยากรที่มีคุณสมบัติทั้งสองขอดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 6 คน 

และการลงพื้นที่คร้ังนี้ผูวิจัยไดลงพื้นที่ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 22 ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดขอมูลนิทาน
ทั้งหมด 24 เร่ือง ไดแก 1.เร่ือง เถอะถุยเบะ 2.เร่ือง สุวันนะ 3.เร่ือง โอแพโพโอะแพลีฮอมจิตะเงตะเงบะ     
4.เร่ือง โพแค 5.เร่ือง โพแค (หนอชอดิ) 6.เร่ือง หนอหม่ือเอ 7. เร่ือง กะชอตี่ 8.เร่ือง หนอคาลี 9.เร่ือง โพแค 
(หนอกาแข) 10.เร่ือง โพแค (หวาอะพอ) 11.เร่ือง ยุพาตี่ .เร่ือง ปวาคีงา  13.เร่ือง ตาแมเบลาะตาเขาะกะ 
(สํานวนที่  2) 14.เร่ือง โขละ (สํานวนที่  1) 15.เร่ือง โขละ (สํานวนที่  2) 16.เร่ือง ปวากะญอแฮก้ือ             
17.เร่ือง หนอกะชอ 18.เร่ือง พญาคางขาก 19.เร่ือง ตาแลบา  20.เร่ือง โกโหละหนะ (สํานวนที่  1)          
21.เร่ือง โกโหละหนะ (สํานวนที่ 2) 22.เร่ือง ตาแมเบลาะตาเขาะกะ (สํานวนที่ 1) 23.เร่ืองหนอเดะกวา 
และ24.เร่ือง ตาแลบา 

3. ถอดเสียงการเลานิทานภาษาปกาเกอะญอจากเคร่ืองบันทึกเสียงแลวแปลเปนภาษาไทย 
4. วิเคราะหบทบาทของนิทานพื้นบานตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวหมูบานสันโปง ตําบล    

เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตามแนวคิด ของ สติธ ทอมปสัน 
5. สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอโดยใชแนวคิดดานบทบาทของนิทานของสติธ 
ทอมปสันซ่ึงไดแบงบทบาทของนิทานไว 5 ประการ5 ดังนี้  
                                                           
 5 เสาวลักษณ อนันตศานต, นิทานพ้ืนบานเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี 2,( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2538),หนา79-80. 
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1. ใหสาระความรู 
2. ใหความบันเทิง 
3. สงเสริมการกระทําและพฤติกรรมของวีรบุรุษ 
4. อบรมศีลธรรม และจริยธรรม 
5. ผอนคลายความกังวล  
ผลการศึกษาเนื้อหาของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ ทั้ง 24 เร่ืองพบวาปรากฏบทบาททั้งสิ้น 4 

ดาน ไดแก บทบาทดานการใหความรู บทบาทดานการใหความบันเทิง บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-
จริยธรรม และบทบาทในการผอนคลายความกังวล สามารถคิดเปนรอยละไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละจากการศึกษาบทบาทนิทานพ้ืนบานปกาเกอะญอหมูบานสันโปง 

บทบาทของนิทานพ้ืนบานทีป่รากฏ รอยละ 
บทบาทดานการใหความรู 16.67 
บทบาทดานการใหความบันเทิง 58.33 
บทบาทดานการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 16.67 
บทบาทดานการผอนคลายความกังวล 8.33 
 

จากตางรางสามารถใหรายละเอียดของนิทานในแตละบทบาทได ดังนี้  
 1. บทบาทดานการใหความรู นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่ใหความรูนั้น จะมีเนื้อหาที่กลาวถึง
ที่มาของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ หรือเปนการเลาเพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตแกผูที่ไดฟง
นิทาน เชน ฝนตกไดอยางไร ใครเปนผูชวยมนุษยจากเหตุการณไฟไหมโลกในอดีต เพราะเหตุใดชาว       
ปกาเกอะญอหมูบานสันโปงถึงไมกินหอยทุกวันพระ การเกิดและเติบโตของมนุษย จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ืองพบวามีเนื้อหาในดานการใหความรู จํานวน 4 เร่ือง ไดแก เร่ืองพญาคางขาก  
เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) และเร่ืองปกาเกอะญอแฮก้ือ  
   ตัวอยางนิทาน เร่ือง พญาคางขาก 
   ในฤดูแลงหนึ่งที่ทุกอยางลวนแหงเห่ียวตามกันไปหมด สัตวพากันลมตาย คางคก 7 ตัวอาสาข้ึนไป
ขอฝนกับเทวดา แตถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่เปนเพียงคางคก คางคกจึงกลับมารวบรวมคางคกทั้งหมดข้ึนไป
อีกรอบ เม่ือเทวดาไมยอมใหโดยดี คางคกจึงทาสู และชนะเทวดาในที่สดุ คางคกจึงทําขอตกลงกับเทวดาวา
ถาหากไดยินเสียงคางคกรองเม่ือไหร ใหรีบทําใหฝนตกน้ําทวมทันที และนี่ก็เปนที่มาของการที่ฝนตกเวลา
คางคกหรือกบรอง 6 
   สําหรับนิทานเร่ืองพญาคางขากนี้ชาวปกาเกอะญอมักใชเลาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของการมีเสียง
คางคกหรือกบที่มักจะรองในชวงที่มีฝนตกวา ทุกคร้ังที่ฝนตกลงมานั้นเปนเพราะวาคางคกรองใหสัญญานแก
เทวดา เพื่อใหเทวดาบันดาลใหเกิดฝนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีนิทานอีก 3 เร่ืองที่ใชเลาเพื่อใหสาระความรูใน
ทํานองเดียวกัน กลาวคือ เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) ใหขอความรูเก่ียวกับใบตองของตนกลวยปาวาใชเปนที่
กําบังไฟได ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อเก่ียวกับการสรางบานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงที่มักจะนําตน

                                                           
6 สัมภาษณ กอ ปาละอาย., 1 ธันวาคม 2561. 

 
 

กลวยที่มีใบตองมามัดติดกับเสาเอกดวย เพราะเชื่อวาจะทําใหผูอาศัยมีแตความสงบรมเย็นและจะเจริญงอก
งาม และเร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) ใหเหตุผลหรือที่มาของการงดกินหอยทุกวันพระของชาวปกาเกอะญอบาน
สันโปง เปนตน 
 2. บทบาทดานการใหความบันเทิง นิทานปกาเกอะญอที่ใหความบันเทิงนั้นจะมีเนื้อหาที่ทําให
ผูฟงรูสึกคลอยตามความรูสึกของตัวละคร ไมวาจะเปนอารมณทุกข สุข สนุก หรือเศราโศกเสียใจ ฯลฯ  
จากการวิเคราะหเนื้อหาของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ืองพบวานิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่มีเนื้อหาในการใหความ
บันเทิง จํานวน 14 เร่ือง ไดแก ไดแก เร่ืองหนอเดะกวา เร่ืองผี (ไมมีชื่อเร่ือง) เร่ืองโพแค (หนอชอดิ)       
เร่ืองโพแค (หนอกาแข ) เร่ืองโพแค (หวาอะพอ) เร่ืองเถอะถุยเบะ เร่ืองหนอกะชอ  เร่ืองกะชอตี่             
เร่ืองหนอคาลี เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 1) ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) เร่ืองยุพาตี่     
เร่ืองสุวันนะ และเร่ืองปวาคีงา  
 ตัวอยางนิทานเร่ือง ปวาคีงา  

มีหญิงชายคูหนึ่งรักกันมาก แตพอแมของฝายหญิงไมยอมรับ จึงขัดขวางทุกวิถีทาง แมทั้งสองจะ
พยายามทําดีแคไหนพอแมของฝายหญิงก็ปฏิเสธ ทั้งสองจึงตัดสินใจพากันหนี และดวยความนอยใจใน
โชคชะตาทั้งสองจึงเอาเสนผมของผูหญิงมัดติดดับก่ิงไมแลวแขวนคอตายคูกัน7 

จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นวานิทานดังกลาวทําใหผูฟงรูสึกเศราสะเทือนใจกับความรักที่ไม
สมหวัง และจบลงดวยโศกนาฏกรรมของหญิงชายทั้งคู ซ่ึงในเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะใหอารมณความรูสึกที่ให
ความรูสึกในทํานองเดียวกัน ไดแก เร่ือง หนอคาลี (พอเสียสละชีวิตเพื่อใหลูกไดสุขบาย) เร่ือง หนอเดะกวา 
(หญิงสาวที่ถูกกินเนื้อ) เร่ืองผี (ไมมีชื่อเร่ือง) (แฟนที่กําลังจะแตงงานดวยตายระหวางที่ผูชายไปทํางานเก็บ
เงินเพื่อแตงงาน) เร่ือง เถอะถุยเบะ (เด็กชายที่ถูกแมเลี้ยงใจรายยุพอใหไปฆาทิ้งกลางปา) เร่ือง หนอกะชอ 
(หญิงสาวที่ตองกลายเปนชางตลอดชีวิต) เร่ือง กะชอตี่ (เด็กชายที่ออกตามหาพอที่เปนชาง) เร่ือง สุวันนะ 
(เด็กชายที่ถูกพอเอาไปลอยน้ํา เพราะถูกแมเลี้ยงใสราย)  

 สวนเร่ืองที่ใหความรูสึกสนุกสนานแกผูฟง เชน เร่ืองโพแค (หนอชอดิ) (ผูฟงรูสึกสนุกและลุนไปกับ
บุคคลปริศนาที่มาทําความสะอาดบานใหโพแควาคือใคร) เร่ือง โพแค (หนอกาแข) (ผูฟงความรูสึกสนุกไปกับ
ไหวพริบ ปฏิพานของโพแคซ่ึงเปนพระเอกของเร่ือง) เร่ืองโพแค (หวาอะพอ) (ผูฟงรูสึกสนุกไปกับความ
จงรักภักดีและความฉลาดของลิงกับนกที่มีตอโพแค) เร่ือง ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 1) (ผูฟงรูสึกสนุก
กับการใชอุบายของตัวละครในการเอาตัวรอกจากการถูกแมมดกิน) เร่ือง ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) 
(ผูฟงสนุกและตลกไปกับการที่สองเพื่อนซ้ีที่คนหนึ่งหูหนวกและอีกคนหนึ่งตาบอดโดนแกลง) เร่ือง ยุพาตี่ 
(ผูฟงจะรูสึกสนุกและตลกไปกับความข้ีเกียจที่ไมมีใครเทียบของพระเอกของเร่ือง) 

3. บทบาทดานการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่ เปนการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น เนื้อหาของนิทานจะใหขอคิดหรือใหคติสอนใจแกผูฟง จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ือง พบวามีเนื้อหาในดานการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 4 เร่ือง ไดแก 
เร่ืองโอะแพโพโอะแพลีฮอมจีตะเงตะเงบา เร่ืองโพแค เร่ืองหนอหมื่อเอ และเร่ืองตาแลบา  

                                                           
7 อางแลว,สัมภาษณ กอ ปาละอาย, 8 ธันวาคม 2561. 
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1. ใหสาระความรู 
2. ใหความบันเทิง 
3. สงเสริมการกระทําและพฤติกรรมของวีรบุรุษ 
4. อบรมศีลธรรม และจริยธรรม 
5. ผอนคลายความกังวล  
ผลการศึกษาเนื้อหาของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ ทั้ง 24 เร่ืองพบวาปรากฏบทบาททั้งสิ้น 4 

ดาน ไดแก บทบาทดานการใหความรู บทบาทดานการใหความบันเทิง บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-
จริยธรรม และบทบาทในการผอนคลายความกังวล สามารถคิดเปนรอยละไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละจากการศึกษาบทบาทนิทานพ้ืนบานปกาเกอะญอหมูบานสันโปง 

บทบาทของนิทานพ้ืนบานทีป่รากฏ รอยละ 
บทบาทดานการใหความรู 16.67 
บทบาทดานการใหความบันเทิง 58.33 
บทบาทดานการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 16.67 
บทบาทดานการผอนคลายความกังวล 8.33 
 

จากตางรางสามารถใหรายละเอียดของนิทานในแตละบทบาทได ดังนี้  
 1. บทบาทดานการใหความรู นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่ใหความรูนั้น จะมีเนื้อหาที่กลาวถึง
ที่มาของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ หรือเปนการเลาเพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตแกผูที่ไดฟง
นิทาน เชน ฝนตกไดอยางไร ใครเปนผูชวยมนุษยจากเหตุการณไฟไหมโลกในอดีต เพราะเหตุใดชาว       
ปกาเกอะญอหมูบานสันโปงถึงไมกินหอยทุกวันพระ การเกิดและเติบโตของมนุษย จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ืองพบวามีเนื้อหาในดานการใหความรู จํานวน 4 เร่ือง ไดแก เร่ืองพญาคางขาก  
เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) และเร่ืองปกาเกอะญอแฮก้ือ  
   ตัวอยางนิทาน เร่ือง พญาคางขาก 
   ในฤดูแลงหนึ่งที่ทุกอยางลวนแหงเห่ียวตามกันไปหมด สัตวพากันลมตาย คางคก 7 ตัวอาสาข้ึนไป
ขอฝนกับเทวดา แตถูกปฏิเสธดวยเหตุผลที่เปนเพียงคางคก คางคกจึงกลับมารวบรวมคางคกทั้งหมดข้ึนไป
อีกรอบ เม่ือเทวดาไมยอมใหโดยดี คางคกจึงทาสู และชนะเทวดาในที่สุด คางคกจึงทําขอตกลงกับเทวดาวา
ถาหากไดยินเสียงคางคกรองเม่ือไหร ใหรีบทําใหฝนตกน้ําทวมทันที และนี่ก็เปนที่มาของการที่ฝนตกเวลา
คางคกหรือกบรอง 6 
   สําหรับนิทานเร่ืองพญาคางขากนี้ชาวปกาเกอะญอมักใชเลาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของการมีเสียง
คางคกหรือกบที่มักจะรองในชวงที่มีฝนตกวา ทุกคร้ังที่ฝนตกลงมานั้นเปนเพราะวาคางคกรองใหสัญญานแก
เทวดา เพื่อใหเทวดาบันดาลใหเกิดฝนนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีนิทานอีก 3 เร่ืองที่ใชเลาเพื่อใหสาระความรูใน
ทํานองเดียวกัน กลาวคือ เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) ใหขอความรูเก่ียวกับใบตองของตนกลวยปาวาใชเปนที่
กําบังไฟได ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อเก่ียวกับการสรางบานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงที่มักจะนําตน

                                                           
6 สัมภาษณ กอ ปาละอาย., 1 ธันวาคม 2561. 

 
 

กลวยที่มีใบตองมามัดติดกับเสาเอกดวย เพราะเชื่อวาจะทําใหผูอาศัยมีแตความสงบรมเย็นและจะเจริญงอก
งาม และเร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) ใหเหตุผลหรือที่มาของการงดกินหอยทุกวันพระของชาวปกาเกอะญอบาน
สันโปง เปนตน 
 2. บทบาทดานการใหความบันเทิง นิทานปกาเกอะญอที่ใหความบันเทิงนั้นจะมีเนื้อหาที่ทําให
ผูฟงรูสึกคลอยตามความรูสึกของตัวละคร ไมวาจะเปนอารมณทุกข สุข สนุก หรือเศราโศกเสียใจ ฯลฯ  
จากการวิเคราะหเนื้อหาของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ืองพบวานิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่มีเนื้อหาในการใหความ
บันเทิง จํานวน 14 เร่ือง ไดแก ไดแก เร่ืองหนอเดะกวา เร่ืองผี (ไมมีชื่อเร่ือง) เร่ืองโพแค (หนอชอดิ)       
เร่ืองโพแค (หนอกาแข ) เร่ืองโพแค (หวาอะพอ) เร่ืองเถอะถุยเบะ เร่ืองหนอกะชอ  เร่ืองกะชอตี่             
เร่ืองหนอคาลี เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 1) ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) เร่ืองยุพาตี่     
เร่ืองสุวันนะ และเร่ืองปวาคีงา  
 ตัวอยางนิทานเร่ือง ปวาคีงา  

มีหญิงชายคูหนึ่งรักกันมาก แตพอแมของฝายหญิงไมยอมรับ จึงขัดขวางทุกวิถีทาง แมทั้งสองจะ
พยายามทําดีแคไหนพอแมของฝายหญิงก็ปฏิเสธ ทั้งสองจึงตัดสินใจพากันหนี และดวยความนอยใจใน
โชคชะตาทั้งสองจึงเอาเสนผมของผูหญิงมัดติดดับก่ิงไมแลวแขวนคอตายคูกัน7 

จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นวานิทานดังกลาวทําใหผูฟงรูสึกเศราสะเทือนใจกับความรักที่ไม
สมหวัง และจบลงดวยโศกนาฏกรรมของหญิงชายทั้งคู ซ่ึงในเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะใหอารมณความรูสึกที่ให
ความรูสึกในทํานองเดียวกัน ไดแก เร่ือง หนอคาลี (พอเสียสละชีวิตเพื่อใหลูกไดสุขบาย) เร่ือง หนอเดะกวา 
(หญิงสาวที่ถูกกินเนื้อ) เร่ืองผี (ไมมีชื่อเร่ือง) (แฟนที่กําลังจะแตงงานดวยตายระหวางที่ผูชายไปทํางานเก็บ
เงินเพื่อแตงงาน) เร่ือง เถอะถุยเบะ (เด็กชายที่ถูกแมเลี้ยงใจรายยุพอใหไปฆาทิ้งกลางปา) เร่ือง หนอกะชอ 
(หญิงสาวที่ตองกลายเปนชางตลอดชีวิต) เร่ือง กะชอตี่ (เด็กชายที่ออกตามหาพอที่เปนชาง) เร่ือง สุวันนะ 
(เด็กชายที่ถูกพอเอาไปลอยน้ํา เพราะถูกแมเลี้ยงใสราย)  

 สวนเร่ืองที่ใหความรูสึกสนุกสนานแกผูฟง เชน เร่ืองโพแค (หนอชอดิ) (ผูฟงรูสึกสนุกและลุนไปกับ
บุคคลปริศนาที่มาทําความสะอาดบานใหโพแควาคือใคร) เร่ือง โพแค (หนอกาแข) (ผูฟงความรูสึกสนุกไปกับ
ไหวพริบ ปฏิพานของโพแคซ่ึงเปนพระเอกของเร่ือง) เร่ืองโพแค (หวาอะพอ) (ผูฟงรูสึกสนุกไปกับความ
จงรักภักดีและความฉลาดของลิงกับนกที่มีตอโพแค) เร่ือง ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 1) (ผูฟงรูสึกสนุก
กับการใชอุบายของตัวละครในการเอาตัวรอกจากการถูกแมมดกิน) เร่ือง ตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) 
(ผูฟงสนุกและตลกไปกับการที่สองเพื่อนซ้ีที่คนหนึ่งหูหนวกและอีกคนหนึ่งตาบอดโดนแกลง) เร่ือง ยุพาตี่ 
(ผูฟงจะรูสึกสนุกและตลกไปกับความข้ีเกียจที่ไมมีใครเทียบของพระเอกของเร่ือง) 

3. บทบาทดานการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่ เปนการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น เนื้อหาของนิทานจะใหขอคิดหรือใหคติสอนใจแกผูฟง จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ือง พบวามีเนื้อหาในดานการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 4 เร่ือง ไดแก 
เร่ืองโอะแพโพโอะแพลีฮอมจีตะเงตะเงบา เร่ืองโพแค เร่ืองหนอหมื่อเอ และเร่ืองตาแลบา  

                                                           
7 อางแลว,สัมภาษณ กอ ปาละอาย, 8 ธันวาคม 2561. 
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ตัวอยางนิทานเร่ือง โอะแพโพโอะแพลีฮอมจิตะเงตาเงบา  
มีเด็กชายสองพี่นองอยูบานดวยกันตามลําพังเพราะพอแมไปหาของปา นองชายรูสึกหิวขาว พี่ชาย

จึงชวนไปหาปู ไดปูมาสี่ตัว สองพี่นองแบงกันคนละตัว ที่เหลือแบงไวใหพอกับแม แตนองชายกินไมอ่ิม 
พี่ชายคิดวาถาเหลือตัวเดียวพอกับแมคงไมพอกินอยูดี จึงชวนกันกินปูจนหมด ตกเย็นพอกับแมกลับมาบาน 
พอรูเร่ืองที่ลูกกินปูไมแบงใหพอกับแมเขาก็โกรธมากจึงดาและไลออกจากบานไป ลูกชายสองคนเรรอนไปใน
เมืองตางๆ พี่ชายไดชวยชีวิตลูกสาวเจาเมืองแหงหนึ่งไว  จึงไดแตงงานดวยจนไดดิบไดดี สวนนองชายก็ได
แตงงานกับลูกสาวเจาเมืองละแวกใกลเคียง วันหนึ่งทั้งสองพากันกลับไปเยี่ยมพอแม แตพอแมจําทั้งสองไมได
แลว สองคนพี่นองแอบนําทองใสไวในไมไผไวใหแลวจากไป พอมีคนมาบอกวาคนที่มาเยี่ยมคือลูก ทั้งสองก็
รีบวิ่งตามและตะโกนเรียกแตลูกชายทั้ง 2 คนถูกเทวดาเอาสําลีปดหูไวทําใหไมไดยิน ฝายพอแมเสียใจมากจึง
ขาดใจตายดวยกันทั้งคู8  

จากตัวอยางที่กลาวมาทําใหเห็นวานิทานเร่ืองนี้เปนนิทานที่ใหคติเตือนใจแกผูที่เปนพอแมวา เวลา
จะดาวาลูกไมควรไลออกจากบาน เพราะสุดทายผูที่จะเสียใจที่สุดก็คือตัวของพอแมเอง ในขณะเดียวกันผูที่
เปนลูกก็ตองมีความกตัญูตอพอแมดวยเชนกัน สวนนิทานเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะใหคติ ขอคิดในทํานองของการ
เตือนใจเชนเดียวกัน กลาวคือ เร่ืองโพแคและหนอหม่ือเอ เปนนิทานที่เตือนใจเราวา เราควรพอใจในสิ่งที่ตน
มี และเร่ืองตาแลบา เปนนิทานที่เตือนใจไมใหเราใชกําลังทํารายผูที่ออนแอกวา เพราะสุดทายผลกรรมนั้นจะ
คืนสนองแกตัวเราเอง 

4. คุณคาดานการผอนคลายความกังวล นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่มีบทบาทในการผอนคลาย
ความกังวลหรือหาทางออกใหกับความขับของในจิตใจนั้น เนื้อหาของนิทานจะปรากฏตัวละครที่แสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือไมสามารถกระทําไดในโลกแหงความเปนจริง เพราะเปนพฤติกรรมที่สังคม  
ปกาเกอะญอไมยอมรับ เปนขอหาม หรือเปนพฤติกรรมที่ตองระมัดระวัง จนทําใหบางคร้ังกลายเปนความ
กังวลในจิตใจจึงแสดงออกความคับของใจนี้ผานเนื้อหาและพฤติกรรมของตัวละคร จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ือง พบวามีเนื้อหาในดานการผอนคลายความกังวล จํานวน 2 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง  โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) และโกะโหละหนา (สํานวนที่ 2)  

ตัวอยางนิทานเร่ือง โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) 
โกะโหละหนาอาศัยอยูกับพี่ชายและยาย ทุกวันหนาที่ของโกะโหละหนาคือการเลี้ยงควาย  

สวนพี่ชายมีหนาที่เลี้ยงยาย แตวันหนึ่งนองชายอยากลองเลี้ยงยายบาง พี่ชายก็อนุญาต และบอกวาอยูบาน
เลี้ยงยายก็ตมน้ําอาบใหยายดวย โกะโหละหนาก็ทําตามโดยตมน้ําจนเดือด แลวเอามาราดตัวยายตั้งแตหัวลง
มาจนยายตาย ผิวยายของโกะโหละซีดเพราะโดนน้ํารอนลวก สวนฟนก็ยิงคางไว โกะโหละหนาเขาใจวายาย
ดีใจที่ตัวขาวจึงยิ้มไมยอมหุบ พอพี่ชายกลับจากเลี้ยงควายโกะโหละหนาจึงรีบไปบอกพี่ชาย พี่ชายเห็นก็รูวา
ยายนั้นตายแลวจึงดาโกะโหละหนา และใหโกะโหละหนาไปตามผูหลักผูใหญมาชวยกันทําพิธี แตโกะโหละห
นากลับไปเรียกยักษมาจนยักษกินเนื้อยายจนหมด และจะกินโกะโหละหนากับพี่ชายตอ สุดทายโกะโหละห

                                                           
8 อางแลว ,สัมภาษณ กอ ปาละอาย, 1 ธันวาคม 2561. 

 
 

นาจึงใชกลอุบายฆายักษโดยการใหยักษมัดกอนหินติดไวที่หลังแลวโหนเชือกขามแมน้ํา พอโกะโหละหนาตัด
เชือก ยักษจึงจมน้ําตาย9 

จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นไดวานิทานเร่ืองนี้โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) มีการฆายายตัวเอง แม
จะไมไดตั้งใจแตก็เปนสิ่งที่ถือวาผิดในโลกแหงความเปนจริง และตองไดรับการลงโทษ เพราะโดยปกติแลว
ชาวปกาเกอะญอจะใหความเคารพแกผูใหญเปนอยางมาก เชื่อวาเด็กจะตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใหญ 
เพราะผูใหญอาบน้ํารอนมากอนและมีพระคุณตอเรา ซ่ึงจะเห็นไดจากพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูยา ที่แสดงใหเห็น
วาแมบรรพบุรุษจะเสียชีวิตไปแลว แตลูกหลานก็ยังเคารพและรําลึกถึงเสมอ แต โกะโหละหนาจากเร่ืองนี้ไม
ตองรับโทษอะไรเลย อีกทั้งยังไดใจของผูฟงในความใสซ่ืออีกตางหาก สวนในโกะโหละหนา (สํานวนที่2) 
โกะโหละหนาก็ยังทําผิดในทํานองเดียวกันคือฆาควายของพระราชาเพื่อขโมยเอาเคร่ืองใน แตโกะโหละหนา 
ก็ไมไดรับโทษอีกเชนเคย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผล 
 การศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ สติธ ทอมปสัน ในคร้ังนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ
วิทยากรทั้งหมด 6 คน ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลนิทานปกาเกอะญอบานสันโปงไดทั้งสิ้น 24 เร่ือง ผลการศึกษา
เนื้อหาของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ พบวาปรากฏบทบาททั้งสิ้น 4 ดาน ไดแก บทบาทดานการใหความรู 
บทบาทดานความบันเทิง บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-จริยธรรม และบทบาทตอการผอนคลายความกังวล 
ดังผลสรุปจากการวิเคราะหตอไปนี้ 

1. บทบาทด านการใหความ รู  ประกอบด วยนิทานปกาเกอะญอทั้ งสิ้น   4 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง พญาคางขาก เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) และเร่ืองปวากะญอแฮก้ือ 

2. บทบาทด านความบัน เทิ ง ประกอบดวยนิทานปกาเกอะญอทั้ งสิ้น  14 เร่ือง ได แก 
เร่ือง หนอเดะกวา เร่ืองนิทานผี (ไมทราบชื่อเร่ือง) เร่ืองโพแค (หนอชอดิ) เร่ืองโพแค (หนอกาแข) เร่ืองโพแค 
(หวาอะพอ) เร่ืองเถอะถุยเบะ เร่ืองหนอกะชอ  เร่ืองกะชอตี่  เร่ืองหนอคาลี เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ 
(สํานวนที่ 1) เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) เร่ืองยุพาตี่ เร่ืองสุวันนะ และเร่ืองปวาคีงา 

3. บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-จริยธรรม ประกอบดวยนิทานปกาเกอะญอทั้งสิ้น 4 เร่ือง ไดแก 
เร่ือง โอะแพโพโอะแพลีฮอมจีตะเงตะเงบา เร่ืองโพแค เร่ืองหนอหมื่อเอ และเร่ืองตาแลบา 

4. บทบาทตอการผอนคลายความกังวล ประกอบดวนนิทานปกาเกอะญอทั้งสิ้น 2 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) และเร่ืองโกะโหละหนา (สํานวนที่ 2) 

อภิปรายผล  
ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวานิทานปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 

จังหวัดลําปาง เปนนิทานที่มีลักษณะความเปนสากลเชนเดียวกับนิทานในวัฒนธรรมที่อ่ืนๆ โดยเม่ือศึกษา
                                                           

9 สัมภาษณ, จันทรสม ตั๋นตุย,22 ธันวาคม 2561. 
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ตัวอยางนิทานเร่ือง โอะแพโพโอะแพลีฮอมจิตะเงตาเงบา  
มีเด็กชายสองพี่นองอยูบานดวยกันตามลําพังเพราะพอแมไปหาของปา นองชายรูสึกหิวขาว พี่ชาย

จึงชวนไปหาปู ไดปูมาสี่ตัว สองพี่นองแบงกันคนละตัว ที่เหลือแบงไวใหพอกับแม แตนองชายกินไมอ่ิม 
พี่ชายคิดวาถาเหลือตัวเดียวพอกับแมคงไมพอกินอยูดี จึงชวนกันกินปูจนหมด ตกเย็นพอกับแมกลับมาบาน 
พอรูเร่ืองที่ลูกกินปูไมแบงใหพอกับแมเขาก็โกรธมากจึงดาและไลออกจากบานไป ลูกชายสองคนเรรอนไปใน
เมืองตางๆ พี่ชายไดชวยชีวิตลูกสาวเจาเมืองแหงหนึ่งไว  จึงไดแตงงานดวยจนไดดิบไดดี สวนนองชายก็ได
แตงงานกับลูกสาวเจาเมืองละแวกใกลเคียง วันหนึ่งทั้งสองพากันกลับไปเยี่ยมพอแม แตพอแมจําทั้งสองไมได
แลว สองคนพี่นองแอบนําทองใสไวในไมไผไวใหแลวจากไป พอมีคนมาบอกวาคนที่มาเยี่ยมคือลูก ทั้งสองก็
รีบวิ่งตามและตะโกนเรียกแตลูกชายทั้ง 2 คนถูกเทวดาเอาสําลีปดหูไวทําใหไมไดยิน ฝายพอแมเสียใจมากจึง
ขาดใจตายดวยกันทั้งคู8  

จากตัวอยางที่กลาวมาทําใหเห็นวานิทานเร่ืองนี้เปนนิทานที่ใหคติเตือนใจแกผูที่เปนพอแมวา เวลา
จะดาวาลูกไมควรไลออกจากบาน เพราะสุดทายผูที่จะเสียใจที่สุดก็คือตัวของพอแมเอง ในขณะเดียวกันผูที่
เปนลูกก็ตองมีความกตัญูตอพอแมดวยเชนกัน สวนนิทานเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะใหคติ ขอคิดในทํานองของการ
เตือนใจเชนเดียวกัน กลาวคือ เร่ืองโพแคและหนอหม่ือเอ เปนนิทานที่เตือนใจเราวา เราควรพอใจในสิ่งที่ตน
มี และเร่ืองตาแลบา เปนนิทานที่เตือนใจไมใหเราใชกําลังทํารายผูที่ออนแอกวา เพราะสุดทายผลกรรมนั้นจะ
คืนสนองแกตัวเราเอง 

4. คุณคาดานการผอนคลายความกังวล นิทานพื้นบานปกาเกอะญอที่มีบทบาทในการผอนคลาย
ความกังวลหรือหาทางออกใหกับความขับของในจิตใจนั้น เนื้อหาของนิทานจะปรากฏตัวละครที่แสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือไมสามารถกระทําไดในโลกแหงความเปนจริง เพราะเปนพฤติกรรมที่สังคม  
ปกาเกอะญอไมยอมรับ เปนขอหาม หรือเปนพฤติกรรมที่ตองระมัดระวัง จนทําใหบางคร้ังกลายเปนความ
กังวลในจิตใจจึงแสดงออกความคับของใจนี้ผานเนื้อหาและพฤติกรรมของตัวละคร จากการวิเคราะหเนื้อหา
ของนิทานทั้งสิ้น 24 เร่ือง พบวามีเนื้อหาในดานการผอนคลายความกังวล จํานวน 2 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง  โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) และโกะโหละหนา (สํานวนที่ 2)  

ตัวอยางนิทานเร่ือง โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) 
โกะโหละหนาอาศัยอยูกับพี่ชายและยาย ทุกวันหนาที่ของโกะโหละหนาคือการเลี้ยงควาย  

สวนพี่ชายมีหนาที่เลี้ยงยาย แตวันหนึ่งนองชายอยากลองเลี้ยงยายบาง พี่ชายก็อนุญาต และบอกวาอยูบาน
เลี้ยงยายก็ตมน้ําอาบใหยายดวย โกะโหละหนาก็ทําตามโดยตมน้ําจนเดือด แลวเอามาราดตัวยายตั้งแตหัวลง
มาจนยายตาย ผิวยายของโกะโหละซีดเพราะโดนน้ํารอนลวก สวนฟนก็ยิงคางไว โกะโหละหนาเขาใจวายาย
ดีใจที่ตัวขาวจึงยิ้มไมยอมหุบ พอพี่ชายกลับจากเลี้ยงควายโกะโหละหนาจึงรีบไปบอกพี่ชาย พี่ชายเห็นก็รูวา
ยายนั้นตายแลวจึงดาโกะโหละหนา และใหโกะโหละหนาไปตามผูหลักผูใหญมาชวยกันทําพิธี แตโกะโหละห
นากลับไปเรียกยักษมาจนยักษกินเนื้อยายจนหมด และจะกินโกะโหละหนากับพี่ชายตอ สุดทายโกะโหละห
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นาจึงใชกลอุบายฆายักษโดยการใหยักษมัดกอนหินติดไวที่หลังแลวโหนเชือกขามแมน้ํา พอโกะโหละหนาตัด
เชือก ยักษจึงจมน้ําตาย9 

จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นไดวานิทานเร่ืองนี้โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) มีการฆายายตัวเอง แม
จะไมไดตั้งใจแตก็เปนสิ่งที่ถือวาผิดในโลกแหงความเปนจริง และตองไดรับการลงโทษ เพราะโดยปกติแลว
ชาวปกาเกอะญอจะใหความเคารพแกผูใหญเปนอยางมาก เชื่อวาเด็กจะตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใหญ 
เพราะผูใหญอาบน้ํารอนมากอนและมีพระคุณตอเรา ซ่ึงจะเห็นไดจากพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูยา ที่แสดงใหเห็น
วาแมบรรพบุรุษจะเสียชีวิตไปแลว แตลูกหลานก็ยังเคารพและรําลึกถึงเสมอ แต โกะโหละหนาจากเร่ืองนี้ไม
ตองรับโทษอะไรเลย อีกทั้งยังไดใจของผูฟงในความใสซ่ืออีกตางหาก สวนในโกะโหละหนา (สํานวนที่2) 
โกะโหละหนาก็ยังทําผิดในทํานองเดียวกันคือฆาควายของพระราชาเพื่อขโมยเอาเคร่ืองใน แตโกะโหละหนา 
ก็ไมไดรับโทษอีกเชนเคย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผล 
 การศึกษาบทบาทของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ สติธ ทอมปสัน ในคร้ังนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ
วิทยากรทั้งหมด 6 คน ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลนิทานปกาเกอะญอบานสันโปงไดทั้งสิ้น 24 เร่ือง ผลการศึกษา
เนื้อหาของนิทานพื้นบานปกาเกอะญอ พบวาปรากฏบทบาททั้งสิ้น 4 ดาน ไดแก บทบาทดานการใหความรู 
บทบาทดานความบันเทิง บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-จริยธรรม และบทบาทตอการผอนคลายความกังวล 
ดังผลสรุปจากการวิเคราะหตอไปนี้ 

1. บทบาทด านการใหความ รู  ประกอบด วยนิทานปกาเกอะญอทั้ งสิ้น   4 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง พญาคางขาก เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 1) เร่ืองโขละ (สํานวนที่ 2) และเร่ืองปวากะญอแฮก้ือ 

2. บทบาทด านความบัน เทิ ง ประกอบดวยนิทานปกาเกอะญอทั้ งสิ้น  14 เร่ือง ได แก 
เร่ือง หนอเดะกวา เร่ืองนิทานผี (ไมทราบชื่อเร่ือง) เร่ืองโพแค (หนอชอดิ) เร่ืองโพแค (หนอกาแข) เร่ืองโพแค 
(หวาอะพอ) เร่ืองเถอะถุยเบะ เร่ืองหนอกะชอ  เร่ืองกะชอตี่  เร่ืองหนอคาลี เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ 
(สํานวนที่ 1) เร่ืองตาแมเบลาะตาขอกะ (สํานวนที่ 2) เร่ืองยุพาตี่ เร่ืองสุวันนะ และเร่ืองปวาคีงา 

3. บทบาทตอการอบรมศีลธรรม-จริยธรรม ประกอบดวยนิทานปกาเกอะญอทั้งสิ้น 4 เร่ือง ไดแก 
เร่ือง โอะแพโพโอะแพลีฮอมจีตะเงตะเงบา เร่ืองโพแค เร่ืองหนอหมื่อเอ และเร่ืองตาแลบา 

4. บทบาทตอการผอนคลายความกังวล ประกอบดวนนิทานปกาเกอะญอทั้งสิ้น 2 เร่ือง ไดแก  
เร่ือง โกะโหละหนา (สํานวนที่ 1) และเร่ืองโกะโหละหนา (สํานวนที่ 2) 

อภิปรายผล  
ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวานิทานปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 

จังหวัดลําปาง เปนนิทานที่มีลักษณะความเปนสากลเชนเดียวกับนิทานในวัฒนธรรมที่อ่ืนๆ โดยเม่ือศึกษา
                                                           

9 สัมภาษณ, จันทรสม ตั๋นตุย,22 ธันวาคม 2561. 
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จากเนื้อหาของนิทานตามแนวคิดของสติธ ทอมปสันแลวพบวาปรากฏบทบาทของนิทานถึง 4 ดาน ไดแก  
ใหสาระนารู ใหความบันเทิง อบรมศีลธรรมและจริยธรรม และผอนคลายความกังวล ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของรัชนี กาวิ10 ที่ศึกษาเร่ือง นิทาน ตํานานและประวัติศาสตร : บทบาทหนาที่ คุณคาและอัต
ลักษณของชุมชนทาผาปุม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยผลการศึกษาของ รัชนี กาวิ ปรากฏ
บทบาทของของนิทาน 4 ดาน ไดแก 1.บทบาทในการอธิบายการกําเนิดของกลุมชนและพิธีกรรม             
2.บทบาทการใหการศึกษา อบรมระเบียบพฤติกรรมแบบแผนและรักษามาตราฐานทางสังคมและทองถ่ิน               
3.บทบาทในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม และ 4.บทบาท
ในการใหความบันเทิงแกคนในสังคม เชนเดียวกับการศึกษาของขวัญใจ ฟองมูล11) ที่ศึกษาเร่ือง โครงสราง
และบทบาทหนาที่ของนิทานพื้นบานไทใหญ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา นิทาน
พื้นบานไทใหญปรากฏบทบาทของนิทานทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 1.บทบาทหนาที่ในการอธิบายที่มา อธิบาย
เหตุผลของสิ่งตางๆ 2.บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาทางสังคมและทองถ่ิน  3.บทบาทหนาที่ในการรักษา
มาตรฐานพฤติกรรมที่เปนแบบแผนของสังคม และ 4.บทบาทหนาที่ใหความบันเทิง ในขณะที่  ศาริศา สุขคง 12 
ซ่ึงศึกษาเร่ือง นิทานพื้นบานไทดํา บานปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวพบวา
บทบาทของนิทานของชาวไทดํามีอยูดวยกัน 3 ประการ คือ 1.บทบาทในการใหความบันเทิง  2.บทบาทใน
การเปนสายใยเชื่อมโยงความรักความผูกพันระหวางพอแม และ 3.รักษาแบบแผนพฤติกรรม ควบคุมชุมชน
และผอนคลายความตึงเครียดในชุมชน ผลงานวิจัยบทบาทของนิทานทั้ง 3 เร่ืองที่มีความสอดคลองกับ
การศึกษานิทานของชาวปกาเกอะญอในคร้ังนี้ สะทอนใหเห็นวา บทบาทพื้นฐานของนิทานทีใ่ชเลากันในกลุม
ชาติพันธุตางๆ นั้น มีบทบาทหนาที่พื้นฐานในลักษณะเดียวกันคือ ใหความรู ใหความบันเทิง ทั้งยังชวย
สงเสริมในดานศีลธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเปนผอนคลายความกังวลในจิตใจของกลุมชนอีกดวย 
นอกจากนี้คุณลักษณะรวมดังกลาวยังเปนการยืนยันถึงลักษณะอันเปนสากลของนิทานในวัฒนธรรมตางๆ  
ทั่วโลกอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ชาวปะกาเกอะญอ เปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงซ่ึงมีนิทานที่ใชเลาในกลุมเชนเดียวกัน หากมี
การเก็บรวบรวมและศึกษาเนื้อหาของนิทานในเชิงเปรียบเทียบ ก็อาจทําใหเห็นจุดรวมหรือทําใหทราบถึง
นิทานที่เปนจุดกําเนิดของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงก็เปนได ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนิทานของ

                                                           
10 รัชนี กาวิ, นิทาน ตํานานและประวัติศาสตร : บทบาทหนาท่ี คุณคาและอัตลักษณของชุมชนทาผาปุม  

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย,(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2558).  

11 ขวัญใจ ฟองมูล, การศึกษาโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของนิทานพ้ืนบานไทใหญ อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2557). 

12 ศาริศา สุขคง, “นิทานพ้ืนบานไทดํา บานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”, 
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี 35 ฉบับท่ี 3: 125, 2559. 
 

 
 

กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงทั้งที่เปนปะกาเกอะญอหรือสะกอ กะเหร่ียงโปหรือกะเหร่ียงมอญ กะเหร่ียงปะโอหรือ
ตองสู และกะเหร่ียงบะเวหรือคะยา  
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จากเนื้อหาของนิทานตามแนวคิดของสติธ ทอมปสันแลวพบวาปรากฏบทบาทของนิทานถึง 4 ดาน ไดแก  
ใหสาระนารู ใหความบันเทิง อบรมศีลธรรมและจริยธรรม และผอนคลายความกังวล ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของรัชนี กาวิ10 ที่ศึกษาเร่ือง นิทาน ตํานานและประวัติศาสตร : บทบาทหนาที่ คุณคาและอัต
ลักษณของชุมชนทาผาปุม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยผลการศึกษาของ รัชนี กาวิ ปรากฏ
บทบาทของของนิทาน 4 ดาน ไดแก 1.บทบาทในการอธิบายการกําเนิดของกลุมชนและพิธีกรรม             
2.บทบาทการใหการศึกษา อบรมระเบียบพฤติกรรมแบบแผนและรักษามาตราฐานทางสังคมและทองถ่ิน               
3.บทบาทในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม และ 4.บทบาท
ในการใหความบันเทิงแกคนในสังคม เชนเดียวกับการศึกษาของขวัญใจ ฟองมูล11) ที่ศึกษาเร่ือง โครงสราง
และบทบาทหนาที่ของนิทานพื้นบานไทใหญ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา นิทาน
พื้นบานไทใหญปรากฏบทบาทของนิทานทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 1.บทบาทหนาที่ในการอธิบายที่มา อธิบาย
เหตุผลของสิ่งตางๆ 2.บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาทางสังคมและทองถ่ิน  3.บทบาทหนาที่ในการรักษา
มาตรฐานพฤติกรรมที่เปนแบบแผนของสังคม และ 4.บทบาทหนาที่ใหความบันเทิง ในขณะที่  ศาริศา สุขคง 12 
ซ่ึงศึกษาเร่ือง นิทานพื้นบานไทดํา บานปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แลวพบวา
บทบาทของนิทานของชาวไทดํามีอยูดวยกัน 3 ประการ คือ 1.บทบาทในการใหความบันเทิง  2.บทบาทใน
การเปนสายใยเชื่อมโยงความรักความผูกพันระหวางพอแม และ 3.รักษาแบบแผนพฤติกรรม ควบคุมชุมชน
และผอนคลายความตึงเครียดในชุมชน ผลงานวิจัยบทบาทของนิทานทั้ง 3 เร่ืองที่มีความสอดคลองกับ
การศึกษานิทานของชาวปกาเกอะญอในคร้ังนี้ สะทอนใหเห็นวา บทบาทพื้นฐานของนิทานทีใ่ชเลากันในกลุม
ชาติพันธุตางๆ นั้น มีบทบาทหนาที่พื้นฐานในลักษณะเดียวกันคือ ใหความรู ใหความบันเทิง ทั้งยังชวย
สงเสริมในดานศีลธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเปนผอนคลายความกังวลในจิตใจของกลุมชนอีกดวย 
นอกจากนี้คุณลักษณะรวมดังกลาวยังเปนการยืนยันถึงลักษณะอันเปนสากลของนิทานในวัฒนธรรมตางๆ  
ทั่วโลกอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ชาวปะกาเกอะญอ เปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงซ่ึงมีนิทานที่ใชเลาในกลุมเชนเดียวกัน หากมี
การเก็บรวบรวมและศึกษาเนื้อหาของนิทานในเชิงเปรียบเทียบ ก็อาจทําใหเห็นจุดรวมหรือทําใหทราบถึง
นิทานที่เปนจุดกําเนิดของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงก็เปนได ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนิทานของ

                                                           
10 รัชนี กาวิ, นิทาน ตํานานและประวัติศาสตร : บทบาทหนาท่ี คุณคาและอัตลักษณของชุมชนทาผาปุม  

อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย,(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2558).  

11 ขวัญใจ ฟองมูล, การศึกษาโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของนิทานพ้ืนบานไทใหญ อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2557). 

12 ศาริศา สุขคง, “นิทานพ้ืนบานไทดํา บานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”, 
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี 35 ฉบับท่ี 3: 125, 2559. 
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เปลี่ยนสภาวะพบวา มีแบบแผนใน 3 ลักษณะเชนเดียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะโดยทั่วไปซ่ึงประกอบดวย  
1. ข้ันตอนการพลัดพราก 2. ข้ันตอนการเตรียมพรอม และ 3. ข้ันตอนการผสมผสาน โดยข้ันตอนการ
ผสมผสานจะมีลักษณะเดนชัดที่สุด 
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Abstract 
 The research aimed at studying the wedding ceremony of Karen in the rites of 
passages by using concept of Arnold Van Gennep. The data collecting derived from Karen 
wedding ceremony in Ban San Pong village, Serm Glang Sub-district, Serm Ngam District, 
Lampang Province. The finding found that there were three procedures consisting of  
1. separation or preliminal, 2. transition or liminal, and, 3. incorporation or postliminal. The 
incorporation was the most explicit process.    

Keywords:  Rites of Passage, Wedding Ceremony, Karen    
 
  

 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การแตงงานเปนประเพณีที่คนทุกลุมชนใหความสําคัญและใหการยอมรับวาเปนสิ่งดีงามที่ควร
ปฏิบัติสืบทอดกันจากรุนสูรุน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ “การแตงงาน” มีบทบาทสําคัญตอบุคคลและสังคมอยูไม
นอย ดังผลการศึกษาของ Truong Thi Hang 1ที่ไดศึกษาการแตงงานในวัฒนธรรมตางๆ แลวพบวา     
“การแตงงานสะทอนหนาที่ความรับผิดชอบที่แตละบุคคลตองมีตอสังคม และการแตงงานแสดงใหเห็นถึง
การบรรลุวุฒิภาวะของมนุษย” ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับความเห็นของอารโนลด ฟาน เจน
เนพ (Arnold van Gennep) นักคติชนชาวฝร่ังเศสที่กลาวถึงการแตงงานวาเปน พิธีเปลี่ยนสภาวะ (rites 
de passage) ประเภทหนึ่งซ่ึงใหประโยชนตอผูที่สังคมกําลังทําพิธีให กลาวคือ 

...ประการแรกพิธีนี้ชวยลดความเครียดของบุคคลที่จะตองเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสูอีก
สภาวะหนึ่ง ที่ชวยลดความเครียดเพราะบุคคลผูนั้นทราบวาสังคมรอบตัวเขานั้นรับรูแลววาเขา
จะตองเปลี่ยนสภาวะ และสังคมก็ใหความเห็นชอบ ความรูสึกที่วาเขาจะตองแอบทําซอนทําจึงไมมี 
การปรับเปลี่ยนคร้ังใหญในชีวิตของเขาที่จะเกิดข้ึนนั้นสังคมก็อวยพร บุคคลที่จะเขาพิธีเปลี่ยน
สภาวะจึงมีความโลงใจพรอมจะกาวไปขางหนาในวิถีทางที่สังคมเห็นชอบแลว... 2 

 ชาวปกาเกอะญอที่หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เปนกลุมชนที่มี
รูปแบบทางวัฒนธรรมของตนเอง และมีพิธีการแตงงานซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แมจะไมใชกลุมชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้มาแตเดิมทั้งยังมีการติดตอกับกลุมชาติพันธอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน 
ประกอบกับมีการเปดรับขอมูลขาวสารและความทันสมัยตางๆ จากโลกภายนอก แตกระนั้นก็ยังมีการยึดถือ
ตามแนวปฏิบัติเดิมของกลุมปกาเกอะญอมาโดยตลอด สําหรับการยายถ่ินฐานดังกลาวแลวนั้น อนุชา       
รุงมรกต และคณะ 3 ไดกลาวถึงกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอที่ไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่หมูบานสันโปง ตําบล
เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง สรุปความไดวา ในตอนแรกไดเขามาอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํา
เสริม ซ่ึงเปนพื้นที่ตอนกลางของหมูบาน ในชวงแรกมีชาวปกาเกอะญอ อพยพเขามาอยูอาศัยเพียงไมก่ี
หลังคาเรือน ตอมาเม่ือมีคนอพยพเขามาอาศัยภายในหมูบานสันโปงเพิ่มมากข้ึนจนเร่ิมแออัด ทําใหชาวปกา
เกอะญอหลายหลังคาเรือน รวมถึงชาวปกาเกอะญอที่อพยพเขามาในหมูบานภายหลังข้ึนไปปลูกบานบน
ภูเขา บริเวณนั้นจึงไดชื่อวา “บานแพะ” หรือ “ผาหมน” ตอมาภายหลังที่กลุมคนเมืองอพยพเขามาใน
หมูบานมากข้ึนเร่ือยๆ จึงมีการขยายพื้นที่การอยูอาศัย ไปในทางทิศเหนือและเรียกพื้นที่บริเวณนี้วา  
“บานสันโปง” ทางทิศใตเรียกวา “บานใหมสันโปง” และรอยตอระหวางบานกลางและบานใหมเรียกวา 
“บานหลายโตง” 

                                                           
1 Truong Thi Hang การแตงงาน The Wedding, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 5(2) : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2559, หนา 211. 
2 สุริยา รัตนกุล, พิธีกรรมในศาสนา เลมท่ี 1, (นครปฐม : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล, 2549), หนา 

208-209. 
3 อ นุ ช า  รุ งม ร ก ต  แ ล ะ ค ณ ะ , ก าร ศึ ก ษ า ชุ ม ชน บ าน สั น โป ง  ห มู ท่ี  3  ตํ าบ ล เส ริ ม ก ล า ง  

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง, โครงการศิลปะศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร, 2552, หนา 213-240. 
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...ประการแรกพิธีนี้ชวยลดความเครียดของบุคคลที่จะตองเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสูอีก
สภาวะหนึ่ง ที่ชวยลดความเครียดเพราะบุคคลผูนั้นทราบวาสังคมรอบตัวเขานั้นรับรูแลววาเขา
จะตองเปลี่ยนสภาวะ และสังคมก็ใหความเห็นชอบ ความรูสึกที่วาเขาจะตองแอบทําซอนทําจึงไมมี 
การปรับเปลี่ยนคร้ังใหญในชีวิตของเขาที่จะเกิดข้ึนนั้นสังคมก็อวยพร บุคคลที่จะเขาพิธีเปลี่ยน
สภาวะจึงมีความโลงใจพรอมจะกาวไปขางหนาในวิถีทางที่สังคมเห็นชอบแลว... 2 

 ชาวปกาเกอะญอที่หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เปนกลุมชนที่มี
รูปแบบทางวัฒนธรรมของตนเอง และมีพิธีการแตงงานซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แมจะไมใชกลุมชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่แหงนี้มาแตเดิมทั้งยังมีการติดตอกับกลุมชาติพันธอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน 
ประกอบกับมีการเปดรับขอมูลขาวสารและความทันสมัยตางๆ จากโลกภายนอก แตกระนั้นก็ยังมีการยึดถือ
ตามแนวปฏิบัติเดิมของกลุมปกาเกอะญอมาโดยตลอด สําหรับการยายถ่ินฐานดังกลาวแลวนั้น อนุชา       
รุงมรกต และคณะ 3 ไดกลาวถึงกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอที่ไดอพยพเขามาอยูในพื้นที่หมูบานสันโปง ตําบล
เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง สรุปความไดวา ในตอนแรกไดเขามาอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํา
เสริม ซ่ึงเปนพื้นที่ตอนกลางของหมูบาน ในชวงแรกมีชาวปกาเกอะญอ อพยพเขามาอยูอาศัยเพียงไมก่ี
หลังคาเรือน ตอมาเม่ือมีคนอพยพเขามาอาศัยภายในหมูบานสันโปงเพิ่มมากข้ึนจนเร่ิมแออัด ทําใหชาวปกา
เกอะญอหลายหลังคาเรือน รวมถึงชาวปกาเกอะญอที่อพยพเขามาในหมูบานภายหลังข้ึนไปปลูกบานบน
ภูเขา บริเวณนั้นจึงไดชื่อวา “บานแพะ” หรือ “ผาหมน” ตอมาภายหลังที่กลุมคนเมืองอพยพเขามาใน
หมูบานมากข้ึนเร่ือยๆ จึงมีการขยายพื้นที่การอยูอาศัย ไปในทางทิศเหนือและเรียกพื้นที่บริเวณนี้วา  
“บานสันโปง” ทางทิศใตเรียกวา “บานใหมสันโปง” และรอยตอระหวางบานกลางและบานใหมเรียกวา 
“บานหลายโตง” 

                                                           
1 Truong Thi Hang การแตงงาน The Wedding, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 5(2) : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2559, หนา 211. 
2 สุริยา รัตนกุล, พิธีกรรมในศาสนา เลมท่ี 1, (นครปฐม : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล, 2549), หนา 

208-209. 
3 อ นุ ช า  รุ งม ร ก ต  แ ล ะ ค ณ ะ , ก าร ศึ ก ษ า ชุ ม ชน บ าน สั น โป ง  ห มู ท่ี  3  ตํ าบ ล เส ริ ม ก ล า ง  

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง, โครงการศิลปะศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร, 2552, หนา 213-240. 
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 ปจจุบันแมวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวดัลําปาง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ มีการติดตอกับบุคคลและสังคมภายนอกมากข้ึน 
และมีการใชวิทยาการใหมๆ เขามาในวิถีชีวิตจนทําใหการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ดังพิจารณาไดจากการแตงตัวที่เปลี่ยนไปหรือการรับประทานอาหารตางๆ เปนตน อยางไรก็ดี หากเปน
ประเพณีสําคัญที่เก่ียวของกับชีวิตและบุคคลในครอบครัวเชน “ประเพณีการแตงงาน” ชาวปกาเกอะญอใน
หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กลับยังสามารถรักษารูปแบบการแตงงาน
ตลอดจนรูจักปรับเปลี่ยนและหยิบยืมข้ันตอนบางอยางจากกลุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงมาทดแทนพิธี
บางอยางที่ขาดหายไป 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง 
ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดเร่ืองพิธีเปลี่ยนสภาวะของ อารโนลด ฟาน 
เจนเนพมาใชในการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงบทบาทของพิธีแตงงานในฐานะพิธีเปลี่ยนสถานะอันจะชวยให
บุคคลสามารถกาวผานจากสถานะเดิมสูสถานะใหมไดอยางราบร่ืน   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปางในฐานะพิธีเปลี่ยนสภาวะ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม
ผสานกับการประชุมกลุมยอย ดังมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิหลังประวัติศาสตรเก่ียวกับกลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ และแนวคิดเก่ียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะ 

2. ลงพื้นที่เก็บขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมของชาวปกาเกอะญอในสวนที่
เก่ียวกับพิธีการแตงงาน และศึกษาบริบททางสังคมที่ทําใหพิธีการแตงงานยังไดรับการสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน 

3. สืบหาและคัดเลือกวิทยากรผูมีความรูความสามารถตามคุณสมบัติที่ไดกําหนดไว โดยแบงเปน  
2 กลุม คือ 1) กลุมผูมีความรูและเขาพิธีการแตงงานตามแบบของชาวปกาเกอะญอ ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 10 
คน 2) คูบาวสาวที่จะแตงงานกันในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ซ่ึงมีทั้งสิ้น 1 คู 

4. เม่ือไดวิทยากรที่ แทจ ริงแลวคณะผู วิจัยได เขาสังเกตการอยางมีสวนรวม(Participant 
Observation) พรอมกับเก็บขอมูลพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ ตั้งแตวันกอนจัดงาน(วันเตรียมงาน) 
และในวันจัดงานแตงงาน 

5. ดําเนินการจัดการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) เก่ียวกับข้ันตอนการเปลี่ยน
สภาวะที่เกิดข้ึนในพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ  

 

 

6. สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนสภาวะในข้ันตอนตอนตางๆ จากการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) การสัมภาษณรายบุคคล และการสังเกตพฤติกรรมของ
ชาวปกาเกอะญอที่มารวมในพิธีการแตงงานตั้งแตวันเตรียมงานจนถึงวันแตงงาน 

7. สรุปและอภิปรายผล แลวนาํเสนอผลการศึกษาดวยการพรรณนาวิเคราะห 
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาเร่ือง พิธีเปลี่ยนสภาวะ : กรณีศึกษาจากงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสัน
โปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเขารวมพิธีแตงงานแลวสังเกตการอยางมีสวนรวม
(Participant Observation) และไดจัดการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) กับบุคลที่
เก่ียวของกับพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ ตลอดจนสัมภาษณวิทยากรและเจาบาว-เจาสาวที่ไดจัดพิธี
แตงงานข้ึนในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา สําหรับพิธีแตงงานในคร้ังนี้มีข้ันตอนหลายอยางที่แม
จะไมเหมือนเดิม แตก็ไดมีการผสมผสานและปรับเปลี่ยนพิธีการบางอยางเพื่อใหบรรลุผลในลักษณะเดียวกัน 
สําหรับพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นการสูขอ เม่ือหนุมสาวปกาเกอะญอคบหาดูใจกันจนม่ันใจแลววาจะแตงงานกัน ทางพอแม
ของฝายหญิงจะไปพูดคุยกับทางพอแมของฝายชายเพื่อตกลงกันเร่ืองการใหฝายชายมาสูขอฝายหญิงให
ถูกตองตามประเพณี เม่ือตกลงกันเปนที่เรียบรอยแลวทางฝายชายมีหนาที่ในการหาฤกษสําหรับวันที่จะ
แตงงาน สวนฝายหญิงก็จะไปบอกกลาวแกผีหอ โดยจะกระทํากอนวันแตงงาน 3 วัน อยางไรก็ดีหลังจากที่
พิธีแตงงานเสร็จแลว จะเลี้ยงผีหอหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับฝายเจาสาว แตเม่ือเวลาผานไปแลวพบวาเจาสาวตัง
ครรภหรือคลอดลูกแลว ฝายเจาสาวจะตองกลับมาเลี้ยงผีหอ ซึ่งผูที่ทําหนาที่ในการเลี้ยงผีหอของพิธีกรรมใน
การแตงงาน คือ “เกาะโขะ” เปนหัวหนาประจําเลี้ยงผีในหมูบานหรือเปนผูประกอบพิธีในการเลี้ยงผีหอซ่ึง
เปนวิญญาณบรรพบุรุษของชาวปกาเกอะญอ  

สําหรับข้ันตอนการเลี้ยงผีหอจะเร่ิมจากการดูฤกษดูวันที่จะสามารถทําพิธีการเลี้ยงผีหอได  
โดยจะตองไมตรงกับวันพุธ หรือวันเสีย และถาเปนวันที่อยูในชวงขางข้ึนก็ตองทําพิธีนี้ใหเสร็จ ถาหากเปนวัน
ขางแรมก็จะตองประกอบพิธีใหเสร็จกอนถึงวันขางข้ึน การเลี้ยงผีของชาวปกาเกอะญอจะใชเวลา 2 วัน  
โดยจะเร่ิมในเวลา 6 โมงเย็น จนถึงเวลา 2-3 ทุม และในชวงที่มีการทําพิธีจะตองปดบานไว เพื่อไมใหคน
ภายนอกเขาไปได 
 2. ขั้นการจัดพิธีแตงงาน หลังจากที่ไดฤกษวันจัดพิธีแตงงานแลว กอนจะมีการแตงงาน 1 วัน 
ญาติฝายเจาสาวจะมาชวยกันจัดสถานที่ตลอดจนเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงแขกที่จะมาในวันแตงงาน โดย
อาหารที่นิยมทําในงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอที่ผานมามักจะเปนอาหารที่หาไดงายและมีข้ันตอนใน
การประกอบอาหารไมยุงยาก เชน แกงหัวปลีใสไกและแกงลูกฟกข้ีหมู เปนตน อยางไรก็ดีในปจจุบันนี้
ชาวปกาเกอะญอนิยมเลี้ยงอาหารในพิธีแตงงานมากชนิดกวาแตเดิม ทั้งยังมีเคร่ืองดื่มหลายชนิดมาใหแขกได
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 ปจจุบันแมวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวดัลําปาง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือ มีการติดตอกับบุคคลและสังคมภายนอกมากข้ึน 
และมีการใชวิทยาการใหมๆ เขามาในวิถีชีวิตจนทําใหการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ดังพิจารณาไดจากการแตงตัวที่เปลี่ยนไปหรือการรับประทานอาหารตางๆ เปนตน อยางไรก็ดี หากเปน
ประเพณีสําคัญที่เก่ียวของกับชีวิตและบุคคลในครอบครัวเชน “ประเพณีการแตงงาน” ชาวปกาเกอะญอใน
หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง กลับยังสามารถรักษารูปแบบการแตงงาน
ตลอดจนรูจักปรับเปลี่ยนและหยิบยืมข้ันตอนบางอยางจากกลุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงมาทดแทนพิธี
บางอยางที่ขาดหายไป 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง 
ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง โดยใชแนวคิดเร่ืองพิธีเปลี่ยนสภาวะของ อารโนลด ฟาน 
เจนเนพมาใชในการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงบทบาทของพิธีแตงงานในฐานะพิธีเปลี่ยนสถานะอันจะชวยให
บุคคลสามารถกาวผานจากสถานะเดิมสูสถานะใหมไดอยางราบร่ืน   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปางในฐานะพิธีเปลี่ยนสภาวะ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนาม
ผสานกับการประชุมกลุมยอย ดังมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิหลังประวัติศาสตรเก่ียวกับกลุมชาติพันธุปกา
เกอะญอ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ และแนวคิดเก่ียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะ 

2. ลงพื้นที่เก็บขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมของชาวปกาเกอะญอในสวนที่
เก่ียวกับพิธีการแตงงาน และศึกษาบริบททางสังคมที่ทําใหพิธีการแตงงานยังไดรับการสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน 

3. สืบหาและคัดเลือกวิทยากรผูมีความรูความสามารถตามคุณสมบัติที่ไดกําหนดไว โดยแบงเปน  
2 กลุม คือ 1) กลุมผูมีความรูและเขาพิธีการแตงงานตามแบบของชาวปกาเกอะญอ ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 10 
คน 2) คูบาวสาวที่จะแตงงานกันในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ซ่ึงมีทั้งสิ้น 1 คู 

4. เม่ือไดวิทยากรที่ แทจ ริงแลวคณะผู วิจัยได เขาสังเกตการอยางมีสวนรวม(Participant 
Observation) พรอมกับเก็บขอมูลพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ ตั้งแตวันกอนจัดงาน(วันเตรียมงาน) 
และในวันจัดงานแตงงาน 

5. ดําเนินการจัดการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) เก่ียวกับข้ันตอนการเปลี่ยน
สภาวะที่เกิดข้ึนในพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ  

 

 

6. สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนสภาวะในข้ันตอนตอนตางๆ จากการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) การสัมภาษณรายบุคคล และการสังเกตพฤติกรรมของ
ชาวปกาเกอะญอที่มารวมในพิธีการแตงงานตั้งแตวันเตรียมงานจนถึงวันแตงงาน 

7. สรุปและอภิปรายผล แลวนาํเสนอผลการศึกษาดวยการพรรณนาวิเคราะห 
 
ผลการวิจัย  
 การศึกษาเร่ือง พิธีเปลี่ยนสภาวะ : กรณีศึกษาจากงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสัน
โปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเขารวมพิธีแตงงานแลวสังเกตการอยางมีสวนรวม
(Participant Observation) และไดจัดการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) กับบุคลที่
เก่ียวของกับพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ ตลอดจนสัมภาษณวิทยากรและเจาบาว-เจาสาวที่ไดจัดพิธี
แตงงานข้ึนในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา สําหรับพิธีแตงงานในคร้ังนี้มีข้ันตอนหลายอยางที่แม
จะไมเหมือนเดิม แตก็ไดมีการผสมผสานและปรับเปลี่ยนพิธีการบางอยางเพื่อใหบรรลุผลในลักษณะเดียวกัน 
สําหรับพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นการสูขอ เม่ือหนุมสาวปกาเกอะญอคบหาดูใจกันจนม่ันใจแลววาจะแตงงานกัน ทางพอแม
ของฝายหญิงจะไปพูดคุยกับทางพอแมของฝายชายเพื่อตกลงกันเร่ืองการใหฝายชายมาสูขอฝายหญิงให
ถูกตองตามประเพณี เม่ือตกลงกันเปนที่เรียบรอยแลวทางฝายชายมีหนาที่ในการหาฤกษสําหรับวันที่จะ
แตงงาน สวนฝายหญิงก็จะไปบอกกลาวแกผีหอ โดยจะกระทํากอนวันแตงงาน 3 วัน อยางไรก็ดีหลังจากที่
พิธีแตงงานเสร็จแลว จะเลี้ยงผีหอหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับฝายเจาสาว แตเม่ือเวลาผานไปแลวพบวาเจาสาวตัง
ครรภหรือคลอดลูกแลว ฝายเจาสาวจะตองกลับมาเลี้ยงผีหอ ซึ่งผูที่ทําหนาที่ในการเลี้ยงผีหอของพิธีกรรมใน
การแตงงาน คือ “เกาะโขะ” เปนหัวหนาประจําเลี้ยงผีในหมูบานหรือเปนผูประกอบพิธีในการเลี้ยงผีหอซ่ึง
เปนวิญญาณบรรพบุรุษของชาวปกาเกอะญอ  

สําหรับข้ันตอนการเลี้ยงผีหอจะเร่ิมจากการดูฤกษดูวันที่จะสามารถทําพิธีการเลี้ยงผีหอได  
โดยจะตองไมตรงกับวันพุธ หรือวันเสีย และถาเปนวันที่อยูในชวงขางข้ึนก็ตองทําพิธีนี้ใหเสร็จ ถาหากเปนวัน
ขางแรมก็จะตองประกอบพิธีใหเสร็จกอนถึงวันขางข้ึน การเลี้ยงผีของชาวปกาเกอะญอจะใชเวลา 2 วัน  
โดยจะเร่ิมในเวลา 6 โมงเย็น จนถึงเวลา 2-3 ทุม และในชวงที่มีการทําพิธีจะตองปดบานไว เพื่อไมใหคน
ภายนอกเขาไปได 
 2. ขั้นการจัดพิธีแตงงาน หลังจากที่ไดฤกษวันจัดพิธีแตงงานแลว กอนจะมีการแตงงาน 1 วัน 
ญาติฝายเจาสาวจะมาชวยกันจัดสถานที่ตลอดจนเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงแขกที่จะมาในวันแตงงาน โดย
อาหารที่นิยมทําในงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอที่ผานมามักจะเปนอาหารที่หาไดงายและมีข้ันตอนใน
การประกอบอาหารไมยุงยาก เชน แกงหัวปลีใสไกและแกงลูกฟกข้ีหมู เปนตน อยางไรก็ดีในปจจุบันนี้
ชาวปกาเกอะญอนิยมเลี้ยงอาหารในพิธีแตงงานมากชนิดกวาแตเดิม ทั้งยังมีเคร่ืองดื่มหลายชนิดมาใหแขกได
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ดื่มอีกดวย ดังเห็นไดจากพิธีแตงงานในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยพบวานอกจากอาหารสองอยางดังกลาวแลวขางตน 
เจาภาพยังไดสั่งอาหารชุดแบบโตะจีนมาเลี้ยงแขกในวันงานอีกดวย สวนในวันที่เปนการเตรียมงาน 
ฝายเจาสาวจะทําอาหารเลี้ยงผูมาชวยงานในตอนเย็นและมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเลี้ยงญาติทั้งสองฝายดวย  
     2.1 พิธีในวันเตรียมงาน พิธีสําคัญในวันเตรียมงานนี้ นอกจากจะมีการเตรียมสถานที่และของ
ใชในงานแตงแลว พิธีสําคัญอีกพิธีหนึ่งที่จะขาดไมไดเลยก็คือ พิธีรับขันสู ( ฮับเนะเกอะเนอ ) หรือการรับ
เจาบาวเขาบานเจาสาว โดยจะมีพิธีการที่แตกตางกัน 2 กรณี กลาวคือ กรณีที่เจาบาวเปนคนนอกหมูบาน 
(อาจเปนคนเมือง หรือเปนปกาเกอะญอจากถ่ินอ่ืน) เม่ือเดินทางมาถึงหมูบานของเจาสาวในชวงเย็นของวัน
เตรียมงานแลว จะตองอยูนอกหมูบานหรือรอ ณ จุดแบงเขตของหมูบานปกาเกอะญอกับหมูบานอ่ืนๆ 
ระหวางนี้เจาบาวและญาติๆ ตองอยูรอกอนยังไมสามารถเดินขามเขตมาไดจนกวาญาติๆของฝายหญิงจะยก
ขบวนแหออกมาตอนรับ สําหรับพิธีรับขันสูนี้จะเร่ิมดวยญาติๆของฝายหญิงตั้งขบวนรองรําทําเพลงออกมา
จากบานเจาสาว พอมาถึงที่เจาบาวและญาติของฝายเจาบาวอยูก็จะมีการทําพิธีเทเหลาไปถวายเจาที่เพื่อ
บอกกลาวเจาที่เพื่อขออนุญาตใหพาเจาบาวกับญาติๆของเจาบาวไดเขาหมูบาน ระหวางที่มีการเทเหลาก็จะ
มีคนถือกานใบไมมาเปนตัวแทนของสิ่งที่ไปตัดเสนแบงเขตแดนระหวาง ๒ ฝาย หลังจากทําพิธีตัดเขตแดน
เสร็จสิ้นก็จะมีญาติของฝายเจาสาวปูเสื่อแลวเชื้อเชิญใหเจาบาวและญาติๆ มาดื่มเหลาดวยกัน และเร่ิมทํา
การจอยซอซ่ึงจะเร่ิมแรกดวยการจอยซอตั้งตนที่เรียกวา “ทาอาขอที”และตองรอทําการจอยซอตั้งตนเสร็จ
จึงจะทําการจอยซออ่ืนตอได เม่ือทําพิธีทั้งหมดเสร็จสิ้นทั้งหมดจะเดินไปยังบานพักที่เตรียมไวใหเจาบาวได
อาศัยกอนจะเขาพิธีแตงงานในวันถัดไป 
 หลังจากคณะเจาบาวไดเขาที่พักแลว เม่ือถึงเวลาจะมี “โตโละ หรือ พอสูแมขอ”4 ซ่ึงเปนบุคคลที่
ฝายเจาบาวและฝายเจาสาวเลือกใหมาชวยทําหนาที่ตางๆ ในพิธีแตงงาน โดยหนาที่แรกของพอสูแมขอก็คือ
พิธีรับขันสู หรือการไปรับเจาบาวมาบานเจาสาวในตอนเย็นของวันเตรียมงาน พอสูแมขอจะถือถาดขันหมาก
ที่มีซ่ิน 1 ผืน เสื้อผูชาย (เซโปโละ) 1 ตัว สรอยลูกปด (แพ) 1 เสน และถือเสียม 1 ดาม เดินทางไปรับ
เจาบาว โดยจะเดินจากบานเจาสาวมาถึงที่พักของเจาบาวแลวเดินไปกลับ 3 รอบ จนถึงรอบที่สาม พอสูแม
ขอจะเชิญเจาบาวใหเดินไปยังบานของเจาสาวดวยกัน เม่ือเดินมาถึงทางข้ึนบานเจาสาวจะมีการซัดน้าํ5 ลงมา

                                                           
4 โตโละจะมีอยูดวยกัน 2 คนโดยฝายเจาบาวและเจาสาวจะเปนผูเลือกมาเองฝายละ 1 คนทําหนาท่ีคลาย

กับการเปนเถาแกของแตละฝาย และแมวาจะเรียกวาพอสูแมขอแตท้ังคูก็เปนผูชาย สําหรับการคัดเลือกวาใครจะได
เปนพอสูแมขอน้ัน จะพิจารณาจากความรูความชํานาญเก่ียวกับข้ันตอนตางๆ ในพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ 
ตลอดจนตองแตงงานแลวและมีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป จึงจะมีคุณสมบัติของการเปนพอสูแมขอ นอกจากน้ี 
ภรรยาของพอสูแมขอก็ยังมีบทบาทสําคัญในข้ันตอนการสงตัวดวย โดยภรรยาของพอสูแมขอจะเปนผูทําหนาท่ีฉีก
ชุดแตงงานสีขาวของเจาสาวออกและชวยเจาสาวแตงตัวดวยชุดใหมท่ีบอกใหรูวาเปนผูท่ีผานพิธีแตงงานแลว (นอย จิ
นะวัน. สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2561.) 

5 เดิมผูท่ีทําหนาท่ีในการซัดนํ้าในพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอจะตองสืบเช้ือสายเฉพาะของผูท่ีทํา
หนาท่ีน้ีเทาน้ัน แตในปจจุบันทายาทของผูทําหนาน้ีไมไดอาศัยอยูท่ีน่ีอีกแลว ทําใหไมมีชาวปกาเกอะญอหมูบานสัน
โปงคนใดเขาใจถึงความหมายของการซัดนํ้าในพิธีแตงงาน สวนผูท่ีทําหนาท่ีซัดนํ้าในปจจุบันมักเลือกจากญาติฝาย
เจาสาวคนใดคนหน่ึงใหทําหนาท่ีซัดนํ้าใหครบตามธรรมเนียมท่ีเคยกระทํากันมาเพียงเทาน้ัน จึงทําใหการจัดงาน
 

 

 

ใสเจาบาวและญาติๆ ของเจาบาวดวย และกอนข้ึนบานจะมีญาติของเจาสาวนําน้ํามาลางเทาใหเจาบาวกอน 
หลังจากนั้นก็จะเปนการเลี้ยงอาหารเย็นแกเจาบาวและญาติฝายเจาบาว เม่ือไดพูดคุยกันหลังจาก
รับประทานอาหารแลว เจาบาวก็จะกลับไปพักผอนที่บานของญาติเจาสาวที่ไดเตรียมไว ก็ถือวาพิธีในวันนี้
เสร็จสิ้นแลว กรณีที่เจาบาวเปนชาวปกาเกอะญอในหมูบานเดียวกัน เจาบาวไมตองรออยูที่นอกเขตหมูบาน 
แตใหรออยูที่บานของตนเอง เม่ือไดเวลาแลวพอสูแมขอจะเดินไปรับเจาบาวที่บานเอง และจะเดินไปกลับ 3 
รอบเชนเดียวกัน แตจะไมมีการกินเลี้ยง(ดื่มเหลา)ตอนรับ ทั้งยังไมตองบอกเจาที่กอนเขาหมูบานเหมือนกรณี
เจาบาวเปนคนตางถ่ินอีกดวย สวนข้ันตอนอ่ืนๆ จะกระทําเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี การเดินไปและกลับของ
พอสูแมขอระหวางบานเจาสาวกับที่พักของเจาบาว (หลังจากกลับจากบานเจาสาวในชวงเย็นแลว) จะมีข้ึน
อีก 2 คร้ัง ในชวงเวลาตอนเที่ยงคืน และตอนตีสามหรือตีสี่ของวันแตงงาน โดยในแตละชวงจะเดิน 3 รอบ
เชนเดียวกัน และในรอบสุดทายของการเดินในวันแตงงานพอสูแมขอจะถือถาดขันหมากที่ฝายเจาบาวไดใส
เงินเหรียญพรอมสินสอดตางๆ ไวมาเทใสถาดที่ทางฝายเจาสาวไดเตรียมไว  

    อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณวิทยากรและการเขารวมพิธีแตงงานในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยพบวา
ชาวปกาเกอะญอไมไดเครงครัดธรรมเนียมการแตงงานโดยใช “พอสูแมขอ” ใหเปนผูดําเนินการในพิธีตางๆ
ในงานแตงงานใหดังเชนสมัยกอนเพราะยอมใหญาติผูใหญของคูบาวสาวสามารถเขามาทําพิธีรวมดวยได 
เชนเดียวกับงานแตงงานที่ไดจัดข้ึนในวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผานมา พบวาญาติของฝายเจาบาว
และฝายเจาสาวเขามามีสวนรวมในข้ันตอนตางๆของพิธีการแตงงานตางๆ นอกจากนี้สินสอดของเจาสาวก็มี
การปรับเปลี่ยนไปจากที่ผานมาที่จะมีการกําหนดวาใหมี “กําไลเงิน 1 คู สรอยลูกปดสีขาว 1 เสน เสื้อปกลูก
เดือย 1 ผืน ผาซ่ินทอมือ 1 ผืน เสียม 1 อันหมาก 1 หัว และใบพลู 1 มัด” (อนุชา รุงมรกต และคณะ, 
2552) มาเปนสิ่งของมีคาเชน เงิน และทองคํา หรือสิ่งของอ่ืนๆ เชนเดียวกับคนเมืองและคนไทยโดยทั่วไป 
นอกจากนี้ในสมัยกอนผูที่เปนเจาสาวจะไมมีสิทธิไดรับสิ่งของหรือไดเงินคาสินสอดที่เจาบาวเตรียมไวให และ
ผูที่มีสิทธิในสินสอดเหลานี้จะมีเพียง พอ แม และญาติๆของเจาสาวเทานั้น 
     2.2 พิธีในวันแตงงาน สําหรับพิธีในวันแตงงานนั้น หลังจากพอสูแมขอไดนําถาดขันหมากของ
ฝายเจาบาวที่มีเงินเหรียญและใบพลูอยูในนั้นกลับมาเทใสถาดขันหมากของเจาสาวในเวลากอนรุงเชาแลวนั้น 
เม่ือใกลจะถึงฤกษตามที่เจาบาวไดหามาให พอสูแมขอจะเดินไปรับเจาบาวอีกคร้ัง ตามปกติแลวพิธีแตงงาน
ของชาวปกาเกอะญอจะเปนไปในทางลับ กลาวคือ เม่ือเจาบาวมาถึงบานเจาสาวแลว พอสูแมขอจะพาเขาไป
ในหองที่ทําพิธี(หองหอ) โดยผูที่สามารถอยูรวมในหองนั้นไดมีเพียง 6 คนเทานั้นคือ เจาบาว เจาสาว พอสูแม
ขอของทั้งสองฝาย และเพื่อนของเจาบาว 1 คน กับเพื่อนของเจาสาวอีก 1 คน สวนพิธีการที่กระทําในหอง
จะเร่ิมจากการกินเลี้ยง โดยเจาบาวและเพื่อนเจาบาว จะเปนคนปอนเนื้อไกและเหลาที่ไดเตรียมไวใหแก
เจาสาวและเพื่อนเจาสาว หลังจากนั้นจะเปนการปอนสลับกัน คือเจาสาวและเพื่อนเจาสาวจะเปนฝายปอน
เนื้อไกกับเหลาใหเจาบาวและเพื่อนเจาบาวบาง สวนในรอบที่สองและรอบที่สาม ทั้งสองฝายจะรับประทาน
เนื้อไกเองไมมีการปอนกันเชนคร้ังแรก และไมตองดื่มเหลา ตอจากนั้นจะเปนพิธีสําคัญของคูแตงงานโดยพอ
                                                           
แตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงในปจจุบันไมเครงครัดข้ันตอนน้ีเทาใดนัก จะมีหรือไมมีก็ได แตการลางเทา
ใหเจาบาวยังคงกระทํากันอยู (กอ ปาละอาย. สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2561.)  
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ดื่มอีกดวย ดังเห็นไดจากพิธีแตงงานในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยพบวานอกจากอาหารสองอยางดังกลาวแลวขางตน 
เจาภาพยังไดสั่งอาหารชุดแบบโตะจีนมาเลี้ยงแขกในวันงานอีกดวย สวนในวันที่เปนการเตรียมงาน 
ฝายเจาสาวจะทําอาหารเลี้ยงผูมาชวยงานในตอนเย็นและมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเลี้ยงญาติทั้งสองฝายดวย  
     2.1 พิธีในวันเตรียมงาน พิธีสําคัญในวันเตรียมงานนี้ นอกจากจะมีการเตรียมสถานที่และของ
ใชในงานแตงแลว พิธีสําคัญอีกพิธีหนึ่งที่จะขาดไมไดเลยก็คือ พิธีรับขันสู ( ฮับเนะเกอะเนอ ) หรือการรับ
เจาบาวเขาบานเจาสาว โดยจะมีพิธีการที่แตกตางกัน 2 กรณี กลาวคือ กรณีที่เจาบาวเปนคนนอกหมูบาน 
(อาจเปนคนเมือง หรือเปนปกาเกอะญอจากถ่ินอ่ืน) เม่ือเดินทางมาถึงหมูบานของเจาสาวในชวงเย็นของวัน
เตรียมงานแลว จะตองอยูนอกหมูบานหรือรอ ณ จุดแบงเขตของหมูบานปกาเกอะญอกับหมูบานอ่ืนๆ 
ระหวางนี้เจาบาวและญาติๆ ตองอยูรอกอนยังไมสามารถเดินขามเขตมาไดจนกวาญาติๆของฝายหญิงจะยก
ขบวนแหออกมาตอนรับ สําหรับพิธีรับขันสูนี้จะเร่ิมดวยญาติๆของฝายหญิงตั้งขบวนรองรําทําเพลงออกมา
จากบานเจาสาว พอมาถึงที่เจาบาวและญาติของฝายเจาบาวอยูก็จะมีการทําพิธีเทเหลาไปถวายเจาที่เพื่อ
บอกกลาวเจาที่เพื่อขออนุญาตใหพาเจาบาวกับญาติๆของเจาบาวไดเขาหมูบาน ระหวางที่มีการเทเหลาก็จะ
มีคนถือกานใบไมมาเปนตัวแทนของสิ่งที่ไปตัดเสนแบงเขตแดนระหวาง ๒ ฝาย หลังจากทําพิธีตัดเขตแดน
เสร็จสิ้นก็จะมีญาติของฝายเจาสาวปูเสื่อแลวเชื้อเชิญใหเจาบาวและญาติๆ มาดื่มเหลาดวยกัน และเร่ิมทํา
การจอยซอซ่ึงจะเร่ิมแรกดวยการจอยซอตั้งตนที่เรียกวา “ทาอาขอที”และตองรอทําการจอยซอตั้งตนเสร็จ
จึงจะทําการจอยซออ่ืนตอได เม่ือทําพิธีทั้งหมดเสร็จสิ้นทั้งหมดจะเดินไปยังบานพักที่เตรียมไวใหเจาบาวได
อาศัยกอนจะเขาพิธีแตงงานในวันถัดไป 
 หลังจากคณะเจาบาวไดเขาที่พักแลว เม่ือถึงเวลาจะมี “โตโละ หรือ พอสูแมขอ”4 ซ่ึงเปนบุคคลที่
ฝายเจาบาวและฝายเจาสาวเลือกใหมาชวยทําหนาที่ตางๆ ในพิธีแตงงาน โดยหนาที่แรกของพอสูแมขอก็คือ
พิธีรับขันสู หรือการไปรับเจาบาวมาบานเจาสาวในตอนเย็นของวันเตรียมงาน พอสูแมขอจะถือถาดขันหมาก
ที่มีซ่ิน 1 ผืน เสื้อผูชาย (เซโปโละ) 1 ตัว สรอยลูกปด (แพ) 1 เสน และถือเสียม 1 ดาม เดินทางไปรับ
เจาบาว โดยจะเดินจากบานเจาสาวมาถึงที่พักของเจาบาวแลวเดินไปกลับ 3 รอบ จนถึงรอบที่สาม พอสูแม
ขอจะเชิญเจาบาวใหเดินไปยังบานของเจาสาวดวยกัน เม่ือเดินมาถึงทางข้ึนบานเจาสาวจะมีการซัดน้าํ5 ลงมา

                                                           
4 โตโละจะมีอยูดวยกัน 2 คนโดยฝายเจาบาวและเจาสาวจะเปนผูเลือกมาเองฝายละ 1 คนทําหนาท่ีคลาย

กับการเปนเถาแกของแตละฝาย และแมวาจะเรียกวาพอสูแมขอแตท้ังคูก็เปนผูชาย สําหรับการคัดเลือกวาใครจะได
เปนพอสูแมขอน้ัน จะพิจารณาจากความรูความชํานาญเก่ียวกับข้ันตอนตางๆ ในพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ 
ตลอดจนตองแตงงานแลวและมีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป จึงจะมีคุณสมบัติของการเปนพอสูแมขอ นอกจากน้ี 
ภรรยาของพอสูแมขอก็ยังมีบทบาทสําคัญในข้ันตอนการสงตัวดวย โดยภรรยาของพอสูแมขอจะเปนผูทําหนาท่ีฉีก
ชุดแตงงานสีขาวของเจาสาวออกและชวยเจาสาวแตงตัวดวยชุดใหมท่ีบอกใหรูวาเปนผูท่ีผานพิธีแตงงานแลว (นอย จิ
นะวัน. สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2561.) 

5 เดิมผูท่ีทําหนาท่ีในการซัดนํ้าในพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอจะตองสืบเช้ือสายเฉพาะของผูท่ีทํา
หนาท่ีน้ีเทาน้ัน แตในปจจุบันทายาทของผูทําหนาน้ีไมไดอาศัยอยูท่ีน่ีอีกแลว ทําใหไมมีชาวปกาเกอะญอหมูบานสัน
โปงคนใดเขาใจถึงความหมายของการซัดนํ้าในพิธีแตงงาน สวนผูท่ีทําหนาท่ีซัดนํ้าในปจจุบันมักเลือกจากญาติฝาย
เจาสาวคนใดคนหน่ึงใหทําหนาท่ีซัดนํ้าใหครบตามธรรมเนียมท่ีเคยกระทํากันมาเพียงเทาน้ัน จึงทําใหการจัดงาน
 

 

 

ใสเจาบาวและญาติๆ ของเจาบาวดวย และกอนข้ึนบานจะมีญาติของเจาสาวนําน้ํามาลางเทาใหเจาบาวกอน 
หลังจากนั้นก็จะเปนการเลี้ยงอาหารเย็นแกเจาบาวและญาติฝายเจาบาว เม่ือไดพูดคุยกันหลังจาก
รับประทานอาหารแลว เจาบาวก็จะกลับไปพักผอนที่บานของญาติเจาสาวที่ไดเตรียมไว ก็ถือวาพิธีในวันนี้
เสร็จสิ้นแลว กรณีที่เจาบาวเปนชาวปกาเกอะญอในหมูบานเดียวกัน เจาบาวไมตองรออยูที่นอกเขตหมูบาน 
แตใหรออยูที่บานของตนเอง เม่ือไดเวลาแลวพอสูแมขอจะเดินไปรับเจาบาวที่บานเอง และจะเดินไปกลับ 3 
รอบเชนเดียวกัน แตจะไมมีการกินเลี้ยง(ดื่มเหลา)ตอนรับ ทั้งยังไมตองบอกเจาที่กอนเขาหมูบานเหมือนกรณี
เจาบาวเปนคนตางถ่ินอีกดวย สวนข้ันตอนอ่ืนๆ จะกระทําเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี การเดินไปและกลับของ
พอสูแมขอระหวางบานเจาสาวกับที่พักของเจาบาว (หลังจากกลับจากบานเจาสาวในชวงเย็นแลว) จะมีข้ึน
อีก 2 คร้ัง ในชวงเวลาตอนเที่ยงคืน และตอนตีสามหรือตีสี่ของวันแตงงาน โดยในแตละชวงจะเดิน 3 รอบ
เชนเดียวกัน และในรอบสุดทายของการเดินในวันแตงงานพอสูแมขอจะถือถาดขันหมากที่ฝายเจาบาวไดใส
เงินเหรียญพรอมสินสอดตางๆ ไวมาเทใสถาดที่ทางฝายเจาสาวไดเตรียมไว  

    อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณวิทยากรและการเขารวมพิธีแตงงานในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยพบวา
ชาวปกาเกอะญอไมไดเครงครัดธรรมเนียมการแตงงานโดยใช “พอสูแมขอ” ใหเปนผูดําเนินการในพิธีตางๆ
ในงานแตงงานใหดังเชนสมัยกอนเพราะยอมใหญาติผูใหญของคูบาวสาวสามารถเขามาทําพิธีรวมดวยได 
เชนเดียวกับงานแตงงานที่ไดจัดข้ึนในวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผานมา พบวาญาติของฝายเจาบาว
และฝายเจาสาวเขามามีสวนรวมในข้ันตอนตางๆของพิธีการแตงงานตางๆ นอกจากนี้สินสอดของเจาสาวก็มี
การปรับเปลี่ยนไปจากที่ผานมาที่จะมีการกําหนดวาใหมี “กําไลเงิน 1 คู สรอยลูกปดสีขาว 1 เสน เสื้อปกลูก
เดือย 1 ผืน ผาซ่ินทอมือ 1 ผืน เสียม 1 อันหมาก 1 หัว และใบพลู 1 มัด” (อนุชา รุงมรกต และคณะ, 
2552) มาเปนสิ่งของมีคาเชน เงิน และทองคํา หรือสิ่งของอ่ืนๆ เชนเดียวกับคนเมืองและคนไทยโดยทั่วไป 
นอกจากนี้ในสมัยกอนผูที่เปนเจาสาวจะไมมีสิทธิไดรับสิ่งของหรือไดเงินคาสินสอดที่เจาบาวเตรียมไวให และ
ผูที่มีสิทธิในสินสอดเหลานี้จะมีเพียง พอ แม และญาติๆของเจาสาวเทานั้น 
     2.2 พิธีในวันแตงงาน สําหรับพิธีในวันแตงงานนั้น หลังจากพอสูแมขอไดนําถาดขันหมากของ
ฝายเจาบาวที่มีเงินเหรียญและใบพลูอยูในนั้นกลับมาเทใสถาดขันหมากของเจาสาวในเวลากอนรุงเชาแลวนั้น 
เม่ือใกลจะถึงฤกษตามที่เจาบาวไดหามาให พอสูแมขอจะเดินไปรับเจาบาวอีกคร้ัง ตามปกติแลวพิธีแตงงาน
ของชาวปกาเกอะญอจะเปนไปในทางลับ กลาวคือ เม่ือเจาบาวมาถึงบานเจาสาวแลว พอสูแมขอจะพาเขาไป
ในหองที่ทําพิธี(หองหอ) โดยผูที่สามารถอยูรวมในหองนั้นไดมีเพียง 6 คนเทานั้นคือ เจาบาว เจาสาว พอสูแม
ขอของทั้งสองฝาย และเพื่อนของเจาบาว 1 คน กับเพื่อนของเจาสาวอีก 1 คน สวนพิธีการที่กระทําในหอง
จะเร่ิมจากการกินเลี้ยง โดยเจาบาวและเพื่อนเจาบาว จะเปนคนปอนเนื้อไกและเหลาที่ไดเตรียมไวใหแก
เจาสาวและเพื่อนเจาสาว หลังจากนั้นจะเปนการปอนสลับกัน คือเจาสาวและเพื่อนเจาสาวจะเปนฝายปอน
เนื้อไกกับเหลาใหเจาบาวและเพื่อนเจาบาวบาง สวนในรอบที่สองและรอบที่สาม ทั้งสองฝายจะรับประทาน
เนื้อไกเองไมมีการปอนกันเชนคร้ังแรก และไมตองดื่มเหลา ตอจากนั้นจะเปนพิธีสําคัญของคูแตงงานโดยพอ
                                                           
แตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงในปจจุบันไมเครงครัดข้ันตอนน้ีเทาใดนัก จะมีหรือไมมีก็ได แตการลางเทา
ใหเจาบาวยังคงกระทํากันอยู (กอ ปาละอาย. สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2561.)  
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สูแมขอของทั้งสองฝายจะเปนผูผูกขอมือใหเจาบาวและเจาสาวพรอมทั้งกลาวอวยพรและใหขอแนะนําตางๆ 
เม่ือผูกขอมือใหคูแตงงานเสร็จแลวก็ถือวาเสร็จพิธีการแตงงานแบบชาวปกาเกอะญอบานสันโปง  ตําบลเสริม
กลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  

    อยางไรก็ดี การแตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงในปจจุบันจะมีการหยิบยืมพิธีการใน
การแตงงานจากวัฒนธรรมภายนอกเขามารวมดวย นั่นคือหลังจากที่พอสูแมขอไดผูกขอมือใหแลวในหองยังมี
การยายออกมาผูกขอมือขางนอกหองดวย โดยจะใหพอแมของฝายเจาบาวและฝายเจาสาวเปนผูผูกขอมือ
และใหพรกอน หลังจากนั้นจะเปนบุคคลอ่ืนๆ ที่มารวมงาน ซ่ึงการผูกขอมือโดยญาติผูใหญและผูมารวม
แสดงความยินดีในลักษณะดังกลาวนี้เปนพิธีการในงานแตงงานของคนเมืองและคนไทยโดยทั่วไป เม่ือเสร็จ
จากพิธีผูกขอมือดังกลาวแลวทั้งเจาบาวและเจาสาวก็จะลงไปทักทายแขกและเลี้ยงขอบคุณแขกที่มารวมงาน 

    ในชวงเย็นจะมีพิธีสงตัว และมีการเลี้ยงฉลองใหกับคูแตงงาน โดยพอแมของเจาบาวจะพาคูบาว
สาวเขาไปในหองหอ หลังจากนั้นจะใหทั้งคูดื่มเหลาและกลาวคําอวยพร เสร็จแลวพอแมและเจาบาวจะ
ออกมาจากหอง โดยในหองจะเหลือเพียงภรรยาของพอสูแมขอและเพื่อนเจาสาวที่จะชวยกันฉีกชุดสีขาว 
(ชุดเช-อวา)ของเจาสาวออก แลวชวยเจาสาวแตงตัวใหมดวยชุดสองทอน ขางบนจะเปนเสื้อสีดําปกดวยลูก
เดือยที่หนาอก (เรียกอีกอยางวาชุดเชเบอะหรือชุดแมบาน) และทอนลางเปนผาถุง เม่ือเจาสาวแตงตัวดวย
ชุดแมบานเสร็จแลวก็จะลงมาชวยเจาบาวตอนรับแขกที่มารวมแสดงความยินดีในตอนเย็น หลังจากนั้นก็ถือ
วาพิธีแตงงานของคูบาวสาวปกาเกอะญอไดเสร็จสมบูรณแลว 

    หลังจากคูแตงงานอยูรวมกันครบ 3 วัน 3 คืนแลว เจาบาวจะพาเจาสาวไปที่บานของตนบาง 
โดยเจาสาวจะนําของไปมอบใหแกแมของเจาบาวซ่ึงจะเปนอะไรก็ได หลังจากมอบของใหแมของเจาบาวแลว
จะมีการผูกขอมือและอวยพรใหคูบาวสาวอีกคร้ัง อยางไรก็ดีข้ันตอนการมอบสิ่งของใหแกแมของเจาบาวนี้ใน
ปจจุบันจะทําหรือไมก็ไดเชนกัน 
 จากข้ันตอนในพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริม
งาม จังหวัดลําปางขางตน เม่ือนํามาวิเคราะหดวยแนวคิดเก่ียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะของอารโนลด ฟาน เจน
เนพ นักคติชนชาวฝร่ังเศสแลวพบวา พิธีเปลี่ยนภาวะจากการแตงงานของชาวปกาเกอะญอประกอบดวย
ข้ันตอนทั้ งสิ้น  3 ข้ันตอน คือ 1.การพลัดพราก (separation or preliminal) 2. การเต รียมพรอม 
(transition or luminal) และ3. การผสมผสาน (incorporation or postliminal) ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้ 
 1. การพลัดพราก (separation or preliminal) ในข้ันตอนนี้บุคคลที่ กําลังเขาสูพิธีเปลี่ยน
สภาวะจะถูกตัดขาดจากโลกเดิมหรือสังคมเดิมหรือสถานภาพเดิมของตน เม่ือพิจารณาจากข้ันตอนการ
แตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปง ชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริม
งาม จังหวัดลําปางดังอธิบายแลวขางตนจะพบวา ทั้งเจาบาวและเจาสาวตางก็ถูกตัดขาดหรือตองพรัดพราก
ไปจากสถานที่และสถานนะเดิมของตน หากแตลําดับข้ันตอนอาจไมไดเกิดพรอมกัน แตก็เปนข้ันตอนที่ใคร
คนใดคนหนึ่งจะขาดไมไดดังจะไดอธิบายจากขอมูลภาคสนามและการเขารวมสังเกตการณอยางมีสวนรวมใน
พิธีแตงงานดังนี้ 

 

 

 การพลัดพรากของเจาบาว เร่ิมตนตั้งแตการเดินทางมาจากบานของตนเองที่จังหวัดเชียงใหม6 
เม่ือเดินทางมาถึงแลวก็ยังไมสามารถเขาไปในพื้นที่ได จะตองผานการรับรองหรือไดรับการยอมรับใหเขามา
เสียกอน ดังเชนปรากฎวามีกลุมของญาติเจาสาวไดยกขบวนแหออกมารับที่หนาทางเขาและมีตอนการเลี้ยง
ตอนรับเจาบาวและญาติๆที่มาดวยกัน พิธีการนี้เปนสัญลักษณของการอนุญาตใหเขาสูพื้นที่ใหมหรืออีกนัย
ยะหนึ่งหมายถึงการแสดงออกเชิงสังคมเพื่อเปนการประกาศใหคนในหมูบานทราบวาเจาบาวผูนี้แมเปนปกา
เกอะญอจากตางถ่ินก็จริงแตครอบครัวของฝายเจาสาวซ่ึงเปนคนในพื้นที่ก็ใหการตอนรับอยางเปดเผย  
การเคลื่อนขบวนกันออกมาจากบานเจาสาวจนถึงการรับเจาบาวไปยังที่พักที่ไดจัดเตรียมไวจึงเปนการ
ประกาศใหสังคมปกาเกอะญอในพื้นที่ไดรับรูโดยทั่วกัน นอกจากนี้การที่ญาติของฝายเจาสาวไดเทเหลาและ
บอกกลาวเจาที่ทั้งดานซายและดานขวาของถนนเขาหมูบานยังเปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณอีกประการ
หนึ่งวาการขามเขต (territorial crossing) ของเจาบาวในคร้ังนี้ไดขออนุญาตจากโลกศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอารักษ
และปกปองคนในหมูบานเรียบรอยแลว นอกจากนี้ในลําดับข้ันตอนตอมาในพิธีรับขันสู ไมวาจะเปนเจาบาว
ที่มาจากตางพื้นที่หรือเปนเจาบาวที่อยูหมูบานเดียวกันตางก็ตองเดินออกมาจากที่พักหรือบานของตนเอง
เพื่อไปบานเจาสาว การที่มีพอสูแมขอชวยทําหนาที่รับสงเจาบาวนั้นจะชวยใหเจาบาวคอยๆ ไดตระหนักใน
ตนเองวาตอไปจะไมใชคนโสดอีกแลว สิ่งของตางๆ เชน ถาดขันหมาก ชุดผาทอ เสียมและสินสอดอ่ืนๆ ที่พอ
สูแมขอชวยถือจะเปนสิ่งชวยเตือนใหเจาบาวไดรูตัววาเม่ือผานพิธีแตงงานนนี้เสร็จแลว สถานะเดิมของ
ตนเองจะไมวันกลับมาเหมือนเดิมอีกตอไป 
 การพลัดพรากของเจาสาว เนื่องจากการแตงงานของชาวปกาเกอะญอนั้นฝายเจาบาวจะแตงเขา
บานของเจาสาว ในชวงแรกของพิธีแตงงานจึงไมมีข้ันตอนการพรัดพรากในเชิงกายภาพในฝายเจาสาวใหเห็น
เปนรูปธรรมเชนเดียวกับฝายเจาบาว แตจะไปปรากฏในชวงข้ันตอนสุดทายของพิธีแตงงานนั่นคือการสงตัว
เจาสาว โดยข้ันตอนที่เปนสัญลักษณถึงการพรัดพรากหรือเปลี่ยนสถานภาพของเจาสาวที่เคยเปนคนโสด
กลายไปเปนผูที่ออกเรือนแลวคือการถูกฉีกชุดสีขาวที่เจาสาวสวมในพิธีแตงงานแลวเปลี่ยนเปนชุดสีดําที่ปก
ประดับดวยลูกเดือยหรือที่ชาวปกาเกอะญอเรียกวาชุด “แมบาน” นั่นเอง และผูที่แตงงานแลวจะไมสามารถ
สวมชุดสีขาวไดอีก การกระทําในข้ันตอนนี้จึงเปนการย้ําใหเจาสาวระลึกถึงการเปลี่ยนผานบทบาทชีวิตของ
ตนเองที่นับจากนี้จะไมสามารถกลับไปเปนเด็กหรือเปนคนโสดเหมือนที่ผานมาไดอีกตอไป การที่ภรรยาของ
พอสูแมขอและเพื่อนเจาสาวไดชวยกันฉีกชุดเชวาออกเปนชิ้นๆ จะยิ่งชวยย้ําเตือนใหเจาสาวตระหนักวา
สภาวะเดิมของเด็กสาวที่จะไมมีวันกลับมาอีกแลว อีกทั้งการสวมชุดใหมที่เรียกวาชุด “แมบาน” ยอมเปน
การตอกย้ําถึงความรับผิดชอบจากบทบาทหนาที่ใหมของเจาสาวปกาเกอะญอนั่นเอง 

2. การเตรียมพรอม (transition or luminal) สําหรับข้ันตอนการเตรียมพรอมในพิธีแตงงาน
ของชาวปกาเกอะญอ จะปรากฏชัดที่สุดคือการเตรียมพรอมของฝายเจาสาว กลาวคือ การจะเปนเจาสาวได
นั้น เด็กหญิงชาวปกาเกอะญอจะไดรับการขัดเกลาหรือฝกความเปนแมบานแมเรือนมาตั้งแตยังเล็ก กลาวคือ 
จะตองหัดทอผาและทํากับขาวใหเปน โดยแมของเจาสาวจะเปนผูฝกสอนให นอกจากนี้หากมีนองๆ กําเนิด
                                                           

6 พิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอท่ีคณะผู วิจัยไดเขารวมสังเกตการณในครั้งน้ี เจาบาวเปนชาว 
ปกาเกอะญอตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (วโรดม ดีขอ. สัมภาษณ, 16 มกราคม 2562.) 
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สูแมขอของทั้งสองฝายจะเปนผูผูกขอมือใหเจาบาวและเจาสาวพรอมทั้งกลาวอวยพรและใหขอแนะนําตางๆ 
เม่ือผูกขอมือใหคูแตงงานเสร็จแลวก็ถือวาเสร็จพิธีการแตงงานแบบชาวปกาเกอะญอบานสันโปง  ตําบลเสริม
กลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  

    อยางไรก็ดี การแตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปงในปจจุบันจะมีการหยิบยืมพิธีการใน
การแตงงานจากวัฒนธรรมภายนอกเขามารวมดวย นั่นคือหลังจากที่พอสูแมขอไดผูกขอมือใหแลวในหองยังมี
การยายออกมาผูกขอมือขางนอกหองดวย โดยจะใหพอแมของฝายเจาบาวและฝายเจาสาวเปนผูผูกขอมือ
และใหพรกอน หลังจากนั้นจะเปนบุคคลอ่ืนๆ ที่มารวมงาน ซ่ึงการผูกขอมือโดยญาติผูใหญและผูมารวม
แสดงความยินดีในลักษณะดังกลาวนี้เปนพิธีการในงานแตงงานของคนเมืองและคนไทยโดยทั่วไป เม่ือเสร็จ
จากพิธีผูกขอมือดังกลาวแลวทั้งเจาบาวและเจาสาวก็จะลงไปทักทายแขกและเลี้ยงขอบคุณแขกที่มารวมงาน 

    ในชวงเย็นจะมีพิธีสงตัว และมีการเลี้ยงฉลองใหกับคูแตงงาน โดยพอแมของเจาบาวจะพาคูบาว
สาวเขาไปในหองหอ หลังจากนั้นจะใหทั้งคูดื่มเหลาและกลาวคําอวยพร เสร็จแลวพอแมและเจาบาวจะ
ออกมาจากหอง โดยในหองจะเหลือเพียงภรรยาของพอสูแมขอและเพื่อนเจาสาวที่จะชวยกันฉีกชุดสีขาว 
(ชุดเช-อวา)ของเจาสาวออก แลวชวยเจาสาวแตงตัวใหมดวยชุดสองทอน ขางบนจะเปนเสื้อสีดําปกดวยลูก
เดือยที่หนาอก (เรียกอีกอยางวาชุดเชเบอะหรือชุดแมบาน) และทอนลางเปนผาถุง เม่ือเจาสาวแตงตัวดวย
ชุดแมบานเสร็จแลวก็จะลงมาชวยเจาบาวตอนรับแขกที่มารวมแสดงความยินดีในตอนเย็น หลังจากนั้นก็ถือ
วาพิธีแตงงานของคูบาวสาวปกาเกอะญอไดเสร็จสมบูรณแลว 

    หลังจากคูแตงงานอยูรวมกันครบ 3 วัน 3 คืนแลว เจาบาวจะพาเจาสาวไปที่บานของตนบาง 
โดยเจาสาวจะนําของไปมอบใหแกแมของเจาบาวซ่ึงจะเปนอะไรก็ได หลังจากมอบของใหแมของเจาบาวแลว
จะมีการผูกขอมือและอวยพรใหคูบาวสาวอีกคร้ัง อยางไรก็ดีข้ันตอนการมอบสิ่งของใหแกแมของเจาบาวนี้ใน
ปจจุบันจะทําหรือไมก็ไดเชนกัน 
 จากข้ันตอนในพิธีการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริม
งาม จังหวัดลําปางขางตน เม่ือนํามาวิเคราะหดวยแนวคิดเก่ียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะของอารโนลด ฟาน เจน
เนพ นักคติชนชาวฝร่ังเศสแลวพบวา พิธีเปลี่ยนภาวะจากการแตงงานของชาวปกาเกอะญอประกอบดวย
ข้ันตอนทั้ งสิ้น  3 ข้ันตอน คือ 1.การพลัดพราก (separation or preliminal) 2. การเต รียมพรอม 
(transition or luminal) และ3. การผสมผสาน (incorporation or postliminal) ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้ 
 1. การพลัดพราก (separation or preliminal) ในข้ันตอนนี้บุคคลที่ กําลังเขาสูพิธีเปลี่ยน
สภาวะจะถูกตัดขาดจากโลกเดิมหรือสังคมเดิมหรือสถานภาพเดิมของตน เม่ือพิจารณาจากข้ันตอนการ
แตงงานของชาวปกาเกอะญอบานสันโปง ชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริม
งาม จังหวัดลําปางดังอธิบายแลวขางตนจะพบวา ทั้งเจาบาวและเจาสาวตางก็ถูกตัดขาดหรือตองพรัดพราก
ไปจากสถานที่และสถานนะเดิมของตน หากแตลําดับข้ันตอนอาจไมไดเกิดพรอมกัน แตก็เปนข้ันตอนที่ใคร
คนใดคนหนึ่งจะขาดไมไดดังจะไดอธิบายจากขอมูลภาคสนามและการเขารวมสังเกตการณอยางมีสวนรวมใน
พิธีแตงงานดังนี้ 

 

 

 การพลัดพรากของเจาบาว เร่ิมตนตั้งแตการเดินทางมาจากบานของตนเองที่จังหวัดเชียงใหม6 
เม่ือเดินทางมาถึงแลวก็ยังไมสามารถเขาไปในพื้นที่ได จะตองผานการรับรองหรือไดรับการยอมรับใหเขามา
เสียกอน ดังเชนปรากฎวามีกลุมของญาติเจาสาวไดยกขบวนแหออกมารับที่หนาทางเขาและมีตอนการเลี้ยง
ตอนรับเจาบาวและญาติๆที่มาดวยกัน พิธีการนี้เปนสัญลักษณของการอนุญาตใหเขาสูพื้นที่ใหมหรืออีกนัย
ยะหนึ่งหมายถึงการแสดงออกเชิงสังคมเพื่อเปนการประกาศใหคนในหมูบานทราบวาเจาบาวผูนี้แมเปนปกา
เกอะญอจากตางถ่ินก็จริงแตครอบครัวของฝายเจาสาวซ่ึงเปนคนในพื้นที่ก็ใหการตอนรับอยางเปดเผย  
การเคลื่อนขบวนกันออกมาจากบานเจาสาวจนถึงการรับเจาบาวไปยังที่พักที่ไดจัดเตรียมไวจึงเปนการ
ประกาศใหสังคมปกาเกอะญอในพื้นที่ไดรับรูโดยทั่วกัน นอกจากนี้การที่ญาติของฝายเจาสาวไดเทเหลาและ
บอกกลาวเจาที่ทั้งดานซายและดานขวาของถนนเขาหมูบานยังเปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณอีกประการ
หนึ่งวาการขามเขต (territorial crossing) ของเจาบาวในคร้ังนี้ไดขออนุญาตจากโลกศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอารักษ
และปกปองคนในหมูบานเรียบรอยแลว นอกจากนี้ในลําดับข้ันตอนตอมาในพิธีรับขันสู ไมวาจะเปนเจาบาว
ที่มาจากตางพื้นที่หรือเปนเจาบาวที่อยูหมูบานเดียวกันตางก็ตองเดินออกมาจากที่พักหรือบานของตนเอง
เพื่อไปบานเจาสาว การที่มีพอสูแมขอชวยทําหนาที่รับสงเจาบาวนั้นจะชวยใหเจาบาวคอยๆ ไดตระหนักใน
ตนเองวาตอไปจะไมใชคนโสดอีกแลว สิ่งของตางๆ เชน ถาดขันหมาก ชุดผาทอ เสียมและสินสอดอ่ืนๆ ที่พอ
สูแมขอชวยถือจะเปนสิ่งชวยเตือนใหเจาบาวไดรูตัววาเม่ือผานพิธีแตงงานนนี้เสร็จแลว สถานะเดิมของ
ตนเองจะไมวันกลับมาเหมือนเดิมอีกตอไป 
 การพลัดพรากของเจาสาว เนื่องจากการแตงงานของชาวปกาเกอะญอนั้นฝายเจาบาวจะแตงเขา
บานของเจาสาว ในชวงแรกของพิธีแตงงานจึงไมมีข้ันตอนการพรัดพรากในเชิงกายภาพในฝายเจาสาวใหเห็น
เปนรูปธรรมเชนเดียวกับฝายเจาบาว แตจะไปปรากฏในชวงข้ันตอนสุดทายของพิธีแตงงานนั่นคือการสงตัว
เจาสาว โดยข้ันตอนที่เปนสัญลักษณถึงการพรัดพรากหรือเปลี่ยนสถานภาพของเจาสาวที่เคยเปนคนโสด
กลายไปเปนผูที่ออกเรือนแลวคือการถูกฉีกชุดสีขาวที่เจาสาวสวมในพิธีแตงงานแลวเปลี่ยนเปนชุดสีดําที่ปก
ประดับดวยลูกเดือยหรือที่ชาวปกาเกอะญอเรียกวาชุด “แมบาน” นั่นเอง และผูที่แตงงานแลวจะไมสามารถ
สวมชุดสีขาวไดอีก การกระทําในข้ันตอนนี้จึงเปนการย้ําใหเจาสาวระลึกถึงการเปลี่ยนผานบทบาทชีวิตของ
ตนเองที่นับจากนี้จะไมสามารถกลับไปเปนเด็กหรือเปนคนโสดเหมือนที่ผานมาไดอีกตอไป การที่ภรรยาของ
พอสูแมขอและเพื่อนเจาสาวไดชวยกันฉีกชุดเชวาออกเปนชิ้นๆ จะยิ่งชวยย้ําเตือนใหเจาสาวตระหนักวา
สภาวะเดิมของเด็กสาวที่จะไมมีวันกลับมาอีกแลว อีกทั้งการสวมชุดใหมที่เรียกวาชุด “แมบาน” ยอมเปน
การตอกย้ําถึงความรับผิดชอบจากบทบาทหนาที่ใหมของเจาสาวปกาเกอะญอนั่นเอง 

2. การเตรียมพรอม (transition or luminal) สําหรับข้ันตอนการเตรียมพรอมในพิธีแตงงาน
ของชาวปกาเกอะญอ จะปรากฏชัดที่สุดคือการเตรียมพรอมของฝายเจาสาว กลาวคือ การจะเปนเจาสาวได
นั้น เด็กหญิงชาวปกาเกอะญอจะไดรับการขัดเกลาหรือฝกความเปนแมบานแมเรือนมาตั้งแตยังเล็ก กลาวคือ 
จะตองหัดทอผาและทํากับขาวใหเปน โดยแมของเจาสาวจะเปนผูฝกสอนให นอกจากนี้หากมีนองๆ กําเนิด
                                                           

6 พิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอท่ีคณะผู วิจัยไดเขารวมสังเกตการณในครั้งน้ี เจาบาวเปนชาว 
ปกาเกอะญอตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (วโรดม ดีขอ. สัมภาษณ, 16 มกราคม 2562.) 
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ตามมาอีก เด็กหญิงปกาเกอะญอก็จะตองเปนผูชวยพอแมในการเลี้ยงนองดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนแมในอนาคตนั่นเอง จนเม่ือเติบใหญและมีชายหนุมมาแสดงตัววาตองการคบหาดวย 
แมของฝายหญิงก็จะพิจารณาความพรอมของลูกสาวตนวาหากใหแตงงานไปจะสามารถดูแลงานบานเหลานี้
ไดหรือไม หากลูกสาวยังไมมีความชํานาญก็จะมีการฝกฝนใหจนม่ันใจแลวจึงอนุญาตใหลูกสาวแตงงานได  

อยางไรก็ดี แมในปจจุบันจะมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกมาชวยเหลือ เชน ของใชในครัวที่มีการใช
เตาไฟแบบถังแกสแทนการใชฟน แตการทําอาหารก็ยังตองมีการฝกฝนใหกับเด็กสาวมาตั้งแตยังเปนเด็ก 
หรือการทอผาที่ขณะนี้จะไมไดเครงครัดนักเนื่องจากสามารถซ้ือหาไดงายกวาในสมัยกอน แตหากเด็กหญิงมี
ความสนใจผูเปนแมหรือยายก็จะสอนใหเชนกัน เพียงแตไมไดเปนการบังคับวาตองทําใหไดเหมือนสมัยกอน 
ดังปรากฏขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณและเขารวมพิธีกรรมแตงงานของชาวปกาเกอะญอแลวพบวา ผาที่
ใชในการตัดเย็บเปนชุดเจาบาวและชดุเจาสาวนัน้ ผูเปนเจาสาวไมไดทอข้ึนเอง หากแตเปนญาติๆฝายเจาสาว
เปนผูจัดเตรียมไวให แตกระนั้นเจาสาวก็ยังคงไดรับการอบรมเร่ืองงานบานและการดูแลครอบครัวจากพอแม
อยู ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเจาสาวกอนที่จะไดเปนผูดูแลครอบครัวใหมที่กําลังจะเกิดข้ึน
นั่นเอง  

สําหรับการจัดพิธีแตงงาน เจาสาวจะตองเตรียมการหลายอยางตั้งแตการจัดสถานที่ การเตรียม
อาหารสําหรับรับรองแขก การเตรียมที่พักสําหรับเจาบาวและญาติๆของเจาบาวที่มารวมพิธี งานในลักษณะ
ดังกลาวนี้เจาสาวตองเปนผูบริหารจัดการ ข้ันตอนตางๆแมจะมีญาติในฝายเจาสาวเขามาชวยเตรียมการ  
แตการเตรียมพรอมนี้นับเปนข้ันตอนที่จะย้ําเตือนใหเจาสาวไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจน
สถานภาพของตนวานับจากนี้จะกลายเปนภรรยา และการแตงงานนนี้เปนที่รับรูและไดการยอมรับจากคนใน
สังคม 

3. การผสมผสาน (incorporation or postliminal) ในข้ันตอนนี้นับวามีสัญลักษณที่แสดงถึง
การผสมผสานของเจาบาวและเจาสาวที่เดนชัดที่สุด ดังปรากฏใหเห็นใน 2 ลักษณะคือ 

การผสมผสานระดับบุคคล คือ การที่คูบาวสาวไดกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันผานพฤติกรรมเชิง
สัญลักษณในพิธีการผูกขอมือที่กระทําข้ึนโดยผูสูแมขอและการผูกขอมือโดยญาติๆกับผูที่เขามารวมงาน  
พิธีการในลักษณะดังกลาวจะเปนการเชื่อมโยงใหคูบาวสาวปกาเกอะญอไดตระหนักถึงการใชชีวิตคูของตนวา
นบัจากนี้จะตองมีกันและกัน ไมใชตัวคนเดียวเชนที่ผานมา ถอยคําตางๆที่พอสูแมขอตลอดจนผูที่มาอวยพร
ในพิธีแตงงานลวนเปนการย้ําเตือนใหทั้งคูไดเขาใจและทราบถึงแนวปฏิบัติที่สามีและภรรยาพึงมีตอกัน 
นอกจากนี้การเปลี่ยนชุดหลังจากพิธีสงตัวจากชุดสีขาวกลายเปนสีดําที่แสดงถึงการเปนแมบาน ยังเปนการ
ย้ําเตือนใหคูแตงงานที่ออกมาตอนรับแขกในตอนเย็นไดรับรูถึงการผสมผสานหรือแสดงเชิงสัญลักษณวาทั้งคู
ไดเปนสามีภรรยากันเปนที่เรียบรอยแลว นอกจากนี้คือการกําหนดใหคูแตงงานตองอยูที่บานของเจาสาว
หลังจากผานพิธีแตงงานเปนเวลา 3 วัน 3 คืน ก็เปนการตอกย้ําถึงข้ันตอนการผสมผสานของการใชชีวิตคู
ของเจาบาวและเจาสาวไดเปนอยางดีอีกดวย 

การผสมผสานระดับกลุมคนและสังคม คือ การที่สองครอบครัวไดตกลงใจผูกมิตรไมตรียอมใหคน
ในครอบครัวหรือคนในหมูบานของตนไดแตงงานกับคนตางครอบครัวตางหมูบาน และเพื่อใหคูบาวสาวซ่ึง
เปนคนที่มาจากตางสังคมกันไดผานสภาวะในชวงหัวเลี้ยวหัวตอไดอยางราบร่ืนนั้น ครอบครัวหรือชุมชนของ

 

 

ทั้งเจาบาวและเจาสาวก็จะตองผสมผสานยอมรับในกันและกันเฉกเชนเดียวกับคูบาวสาว ดังสะทอนไดจาก
ในพิธีรับขันสูที่ทั้งสองครอบครัวมารวมกันโดยมีพฤติกรรมสัญลักษณคือ การใชก่ิงไมใบไมลบเขตแดนของ
หมูบานที่ก้ันคนนอกและคนในออกจากกัน การที่ฝายเจาบาวเดินเขามาในหมูบานและไดรับการตอนรับโดย
มีพฤติกรรมสัญลักษณคือการเชื้อเชิญใหเขามานั่งบนเสื่อดวยกัน การดื่มเหลารวมกัน หรือการรองรําทําเพลง
ไปดวยกันในขบวนแหก็เปรียบไดกับการผสมผสานของคนทั้งสองกลุมวานับจากนี้ไปตางก็เปนคนกลุม
เดียวกันไดเปนญาติกันแลว อีกทั้งในพิธีเลี้ยงฉลองใหกับคูบาวสาวหลังจากเขาพิธีสงตัวแลวนั้น การที่เจาสาว
ออกมาตอนรับแขกพรอมกับเจาบาวดวยชุดใหมที่เรียกวาชุดแมบานนั้น นอกจากจะเปนการบงบอกถึง
สถานะใหมของคูสามีภรรยาแลวยังเปนการยืนยันถึงการหลอมรวมกันของสองครอบครัวอีกดวย 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง พิธีเปลี่ยนสภาวะ : กรณีศึกษาจากงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสัน
โปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพิธีแตงงานของ
ชาวปกาเกอะญอในฐานะพิธีเปลี่ยนสภาวะตามแนวคิดของอารโนลด ฟาน เจนเนพ โดยเก็บขอมูล 
จากพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ผล
การศึกษาพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอในฐานะพิธีเปลี่ยนสภาวะพบวา มีแบบแผนใน 3 ลักษณะ
เชนเดียวกับพิธีเปลี่ยนสภาวะโดยทั่วไปซ่ึงประกอบดวย 1. ข้ันตอนการพลัดพราก 2. ข้ันตอนการ
เตรียมพรอม และ 3. ข้ันตอนการผสมผสาน โดยข้ันตอนการผสมผสานจะมีลักษณะเดนชัดที่สุด ดวยเหตุ
เพราะแมวาจะมีข้ันตอนมากมายในพิธีการแตงงาน แตทั้งหมดที่ไดกระทําข้ึนนั้นก็เพื่อเปนการสรางความ
ม่ันใจใหกับคูบาวสาววา นับจากนี้การใชชีวิตคูของตน (การผสมผสาน) จะไดรับการยอมรับจากคนในสังคม 
ปกาเกอะญอ และทุกคนที่มารวมอวยพรในพิธีแตงงานยังชวยใหคําแนะนําตางๆ ที่จะชวยใหการอยูรวมกัน
ของคูบาวสาวเปนไปอยางมีความสุข ดังทัศนะของ ก่ิงแกว อัตถากร 7 ที่กลาวถึงพิธีแตงงานตามแนวคิดของ
ฟาน เจนเนพ วา การแตงงานเปนพิธีแหงการผสมผสานที่จะชวยใหวิกฤติการของชีวิตที่อยูในระยะ  
“หัวเลี้ยวหัวตอ”ไดประสบผลสําเร็จในการปรับตนเอง นอกจากนี้ขอคนพบดังกลาวยังมีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ ธันนิกานต ชยันตราคม 8ที่ไดศึกษาประเพณีแตงงานไทยแลวพบวา การแตงงานของไทยเปน
ตัวอยางข้ันตอน Rrincorporation หรือ การที่บุคคลสามารถบรรลุสถานภาพทางสังคมใหมและกลับเขาสู
สังคมดวยเอกลักษณใหม โดยปฏิบัติหนาที่ตามบรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่ถูกคาดหวังตามสถานภาพที่ไดรับ
มา ในที่นี้ก็คือ การมีสถานภาพใหมเปนสามีภรรยานั่นเอง  
 
 
                                                           

7 ก่ิงแกว อัตถากร, เอกสารประกอบการศึกษา วิชาคติชนวิทยา โครงการเอกสารเชิงคติชนวิทยา 
เอกสารฉบับท่ี 2. (กรุงเทพมหานาคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), หนา 14. 

8 ธันนิกานต ชยันตราคม, การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ: การศึกษาประเพณีแตงงานไทย, วารสาร
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16 (มกราคม-ธันวาคม 2556). 
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ตามมาอีก เด็กหญิงปกาเกอะญอก็จะตองเปนผูชวยพอแมในการเลี้ยงนองดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนแมในอนาคตนั่นเอง จนเม่ือเติบใหญและมีชายหนุมมาแสดงตัววาตองการคบหาดวย 
แมของฝายหญิงก็จะพิจารณาความพรอมของลูกสาวตนวาหากใหแตงงานไปจะสามารถดูแลงานบานเหลานี้
ไดหรือไม หากลูกสาวยังไมมีความชํานาญก็จะมีการฝกฝนใหจนม่ันใจแลวจึงอนุญาตใหลูกสาวแตงงานได  

อยางไรก็ดี แมในปจจุบันจะมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกมาชวยเหลือ เชน ของใชในครัวที่มีการใช
เตาไฟแบบถังแกสแทนการใชฟน แตการทําอาหารก็ยังตองมีการฝกฝนใหกับเด็กสาวมาตั้งแตยังเปนเด็ก 
หรือการทอผาที่ขณะนี้จะไมไดเครงครัดนักเนื่องจากสามารถซ้ือหาไดงายกวาในสมัยกอน แตหากเด็กหญิงมี
ความสนใจผูเปนแมหรือยายก็จะสอนใหเชนกัน เพียงแตไมไดเปนการบังคับวาตองทําใหไดเหมือนสมัยกอน 
ดังปรากฏขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณและเขารวมพิธีกรรมแตงงานของชาวปกาเกอะญอแลวพบวา ผาที่
ใชในการตัดเย็บเปนชุดเจาบาวและชดุเจาสาวนัน้ ผูเปนเจาสาวไมไดทอข้ึนเอง หากแตเปนญาติๆฝายเจาสาว
เปนผูจัดเตรียมไวให แตกระนั้นเจาสาวก็ยังคงไดรับการอบรมเร่ืองงานบานและการดูแลครอบครัวจากพอแม
อยู ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเจาสาวกอนที่จะไดเปนผูดูแลครอบครัวใหมที่กําลังจะเกิดข้ึน
นั่นเอง  

สําหรับการจัดพิธีแตงงาน เจาสาวจะตองเตรียมการหลายอยางตั้งแตการจัดสถานที่ การเตรียม
อาหารสําหรับรับรองแขก การเตรียมที่พักสําหรับเจาบาวและญาติๆของเจาบาวที่มารวมพิธี งานในลักษณะ
ดังกลาวนี้เจาสาวตองเปนผูบริหารจัดการ ข้ันตอนตางๆแมจะมีญาติในฝายเจาสาวเขามาชวยเตรียมการ  
แตการเตรียมพรอมนี้นับเปนข้ันตอนที่จะย้ําเตือนใหเจาสาวไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจน
สถานภาพของตนวานับจากนี้จะกลายเปนภรรยา และการแตงงานนนี้เปนที่รับรูและไดการยอมรับจากคนใน
สังคม 

3. การผสมผสาน (incorporation or postliminal) ในข้ันตอนนี้นับวามีสัญลักษณที่แสดงถึง
การผสมผสานของเจาบาวและเจาสาวที่เดนชัดที่สุด ดังปรากฏใหเห็นใน 2 ลักษณะคือ 

การผสมผสานระดับบุคคล คือ การที่คูบาวสาวไดกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันผานพฤติกรรมเชิง
สัญลักษณในพิธีการผูกขอมือที่กระทําข้ึนโดยผูสูแมขอและการผูกขอมือโดยญาติๆกับผูที่เขามารวมงาน  
พิธีการในลักษณะดังกลาวจะเปนการเชื่อมโยงใหคูบาวสาวปกาเกอะญอไดตระหนักถึงการใชชีวิตคูของตนวา
นบัจากนี้จะตองมีกันและกัน ไมใชตัวคนเดียวเชนที่ผานมา ถอยคําตางๆที่พอสูแมขอตลอดจนผูที่มาอวยพร
ในพิธีแตงงานลวนเปนการย้ําเตือนใหทั้งคูไดเขาใจและทราบถึงแนวปฏิบัติที่สามีและภรรยาพึงมีตอกัน 
นอกจากนี้การเปลี่ยนชุดหลังจากพิธีสงตัวจากชุดสีขาวกลายเปนสีดําที่แสดงถึงการเปนแมบาน ยังเปนการ
ย้ําเตือนใหคูแตงงานที่ออกมาตอนรับแขกในตอนเย็นไดรับรูถึงการผสมผสานหรือแสดงเชิงสัญลักษณวาทั้งคู
ไดเปนสามีภรรยากันเปนที่เรียบรอยแลว นอกจากนี้คือการกําหนดใหคูแตงงานตองอยูที่บานของเจาสาว
หลังจากผานพิธีแตงงานเปนเวลา 3 วัน 3 คืน ก็เปนการตอกย้ําถึงข้ันตอนการผสมผสานของการใชชีวิตคู
ของเจาบาวและเจาสาวไดเปนอยางดีอีกดวย 

การผสมผสานระดับกลุมคนและสังคม คือ การที่สองครอบครัวไดตกลงใจผูกมิตรไมตรียอมใหคน
ในครอบครัวหรือคนในหมูบานของตนไดแตงงานกับคนตางครอบครัวตางหมูบาน และเพื่อใหคูบาวสาวซ่ึง
เปนคนที่มาจากตางสังคมกันไดผานสภาวะในชวงหัวเลี้ยวหัวตอไดอยางราบร่ืนนั้น ครอบครัวหรือชุมชนของ

 

 

ทั้งเจาบาวและเจาสาวก็จะตองผสมผสานยอมรับในกันและกันเฉกเชนเดียวกับคูบาวสาว ดังสะทอนไดจาก
ในพิธีรับขันสูที่ทั้งสองครอบครัวมารวมกันโดยมีพฤติกรรมสัญลักษณคือ การใชก่ิงไมใบไมลบเขตแดนของ
หมูบานที่ก้ันคนนอกและคนในออกจากกัน การที่ฝายเจาบาวเดินเขามาในหมูบานและไดรับการตอนรับโดย
มีพฤติกรรมสัญลักษณคือการเชื้อเชิญใหเขามานั่งบนเสื่อดวยกัน การดื่มเหลารวมกัน หรือการรองรําทําเพลง
ไปดวยกันในขบวนแหก็เปรียบไดกับการผสมผสานของคนทั้งสองกลุมวานับจากนี้ไปตางก็เปนคนกลุม
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ออกมาตอนรับแขกพรอมกับเจาบาวดวยชุดใหมที่เรียกวาชุดแมบานนั้น นอกจากจะเปนการบงบอกถึง
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง พิธีเปลี่ยนสภาวะ : กรณีศึกษาจากงานแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสัน
โปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพิธีแตงงานของ
ชาวปกาเกอะญอในฐานะพิธีเปลี่ยนสภาวะตามแนวคิดของอารโนลด ฟาน เจนเนพ โดยเก็บขอมูล 
จากพิธีแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ผล
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เตรียมพรอม และ 3. ข้ันตอนการผสมผสาน โดยข้ันตอนการผสมผสานจะมีลักษณะเดนชัดที่สุด ดวยเหตุ
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การศึกษาของ ธันนิกานต ชยันตราคม 8ที่ไดศึกษาประเพณีแตงงานไทยแลวพบวา การแตงงานของไทยเปน
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ขอเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาพิธีกรรมในการแตงงานของชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปง 
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แตงงานของชาวปกาเกอะญอในชุมชนอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบพิธีกรรมในการแตงงานของแตละหมูบาน 
วามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร 
 2. จากการศึกษาขอมูลบริบทของชุมชนผูวิจัยพบวา ชาวปกาเกอะญอ หมูบานสันโปงมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมไปคอนขางมาก เนื่องจากการเปดรับสื่อและการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
การศึกษาในโรงเรียนนอกชุมชนของเยาวชนปกาเกอะญอ ตลอดจนการออกไปทํางานตางถ่ิน ฯลฯ  
ทําใหธรรมเนียมปฏิบัติหลายอยางมีการปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ และแมไมสามารถหยุดการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมเชนนี้ได ดังสะทอนในงานวิจัยนี้วาการทําอาหารในงานแตงงานใชการจัดเลี้ยงแบบโตะจีน หรือ
การใชสีเสื้อชุดแตงงานของเจาบาวที่เปลี่ยนจากสีแดงมาเปนใชเปนสีอะไรก็ได แตหากหนวยงานภาครัฐได
เขามารวบรวมขอมูลทางวัฒนธรรมและมีการเผยแพรขอมูลวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวปกาเกอะญอบานสันโปง
เชนพิธีแตงงานที่ไดศึกษาในคร้ังนี้ ก็จะสามารถรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมปกาเกอะญอตลอดจน
เปนแนวทางใหเยาวชนรุนหลังไดนําไปใชเปนแนวปฏิบัติของตนไดตอไป   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อการ

ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวคิดของบลูม กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัด ในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 240 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2)  แบบสอบถามความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพรรณนา และหาความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับดี การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติ (r=.15, p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=1, p > .05) ในขณะที่
ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.24, p < .05) 

ค าส าคัญ: พระสงฆ์, ผู้ที่นอนตดิเตียง, ความรู้, ทัศนคติ ,การปฏิบัติ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อการ

ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวคิดของบลูม กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัด ในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 240 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2)  แบบสอบถามความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพรรณนา และหาความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับดี การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบัติ (r=.15, p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=1, p > .05) ในขณะที่
ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.24, p < .05) 

ค าส าคัญ: พระสงฆ์, ผู้ที่นอนตดิเตียง, ความรู้, ทัศนคติ ,การปฏิบัติ  
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Abstract 
This descriptive research aimed to describe level of knowledge, attitude, and 

practice toward health promotion based on the concept of Bhavana 4 for people with 
bedridden status among Buddhist Monks in Lamphun province and to examine the 
relationships among those three variables. Bloom’s taxonomy was used as a conceptual 
framework for this study. The questionnaires were used for collecting data, including 
demographic questionnaire, knowledge questionnaire, attitude questionnaire, and practice 
questionnaire related to health promotion based on the concept of Bhavana 4 for people 
with bedridden status. Data were analyzed by using descriptive statistics, and Pearson 
product moment correlation. 

Results showed that monks had good level of knowledge and attitude However, 
practice among Buddhist Monks were at moderate level. Knowledge had positive 
correlation with practice (r=.15, p < .05) but no relationship with attitude (r=1, p > .05) In 
addition, attitude had statistically significant positive relationship with practice (r=.24, p < 
.05).   

Keywords: Monk, Bed Ridden, Knowledge, Attitude, Practice  
 
บทน า 

ปัจจุบันประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่การมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการมีสุขภาพหรือ
คุณภาพชีวิตที่ดี2 ผู้สูงอายุจ านวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงตามวัย มีการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง มีข้อจ ากัดในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแล 3 มีผู้สูงอายุกว่า 
1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดีนอนติดเตียง ต้องพึ่งคนอื่นดูแล คิดเป็นเกือบร้อยละ 15 โดยมีประมาณ 960 ,000 
คน ที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน อีกประมาณ 63,000 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย4 ผู้ที่นอนติด
เตียง หรือ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1  

                                           
2 World Health Organization [WHO], “Aging and health”, <http://www.who.int/ media 

centre/factsheets/fs404/en>, 2015. 
3 ศิริพันธุ์ สาสัตย์, ทิศทางและแนวโน้มในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว, วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 25 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2553), หน้า 5-10. 
4 มูลนิ ธิวัยวิวัฒ นานิ วาส .“ดนตรีการกุศล เพื่ อคนชราเฮฮาไปด้ วยกัน ”, < https://oldmanis 

.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/>, 2019 

ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL   ตั้งแต่  12  
คะแนนขึ้นไป ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)  
มีผลรวมคะแนน ADL  อยู่ในช่วง  5 – 11 คะแนน ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน 

พระสงฆ์ที่อาพาธ/ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง เป็นผู้ที่มีความจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ ท าให้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ต้องนอน
อยู่บนเตียงตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ที่นอนติดเตียงอาจมีระดับความรู้สึกปกติ มีภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง  
หรือ อาจรุนแรงถึงไม่รู้สึกตัว/โคม่า ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้มากมาย  
เช่น แผลกดทับ ภาวะทุพโภชนาการ การติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ และในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ กล้ามเนื้อลีบ ข้อติดแข็ง ไม่เพียงแต่ความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกาย ผู้ที่นอนติดเตียงยังมีความ
ทุกข์ทั้งด้านจิตใจและจิตวิญญาณจากภาวะความเจ็บป่วยและอาการของตน บางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นภาระ
และถูกทอดทิ้ง  ผู้ที่นอนติดเตียงจึงมีความต้องการการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการศึกษาถึงบทบาท
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีแบบ
พุทธร่วมกับพระสงฆ์ พบว่าความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ดีใจที่พระมาเทศนาให้
ทางสว่าง ได้มีโอกาสท าบุญ จากที่รู้สึกไม่ดีและทรุดลง กลับมีก าลังใจต่อสู้กับการเจ็บป่วย5 

พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ และการตาย หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสามารถใช้ได้กับประชาชนในทุกช่วงชีวิต โดยมีพระสงฆ์ซึ่งท าหน้าที่ในการเผยแพร่และให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนต่างๆ น าหลักธรรมทางศาสนาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว  
ในการเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิตจากความเจ็บป่วยและความตาย ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการขยาย
บทบาทของพระธรรมทูตเพื่อปฏิบัติสาธารณสงเคราะห์ในการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4  
ในพระสงฆ์ที่อาพาธ/ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาพระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตในการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูนต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 
จังหวัดล าพูน 

                                           
5 พรภัทรา แสนเหลา,  “บทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

และพระสงฆ์ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูม”ิ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปีที่ 35  ฉบับ 4  (2560) หน้า 150 – 156 
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Abstract 
This descriptive research aimed to describe level of knowledge, attitude, and 

practice toward health promotion based on the concept of Bhavana 4 for people with 
bedridden status among Buddhist Monks in Lamphun province and to examine the 
relationships among those three variables. Bloom’s taxonomy was used as a conceptual 
framework for this study. The questionnaires were used for collecting data, including 
demographic questionnaire, knowledge questionnaire, attitude questionnaire, and practice 
questionnaire related to health promotion based on the concept of Bhavana 4 for people 
with bedridden status. Data were analyzed by using descriptive statistics, and Pearson 
product moment correlation. 

Results showed that monks had good level of knowledge and attitude However, 
practice among Buddhist Monks were at moderate level. Knowledge had positive 
correlation with practice (r=.15, p < .05) but no relationship with attitude (r=1, p > .05) In 
addition, attitude had statistically significant positive relationship with practice (r=.24, p < 
.05).   

Keywords: Monk, Bed Ridden, Knowledge, Attitude, Practice  
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เตียง หรือ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งที่สามารถ
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2 World Health Organization [WHO], “Aging and health”, <http://www.who.int/ media 

centre/factsheets/fs404/en>, 2015. 
3 ศิริพันธุ์ สาสัตย์, ทิศทางและแนวโน้มในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว, วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 25 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2553), หน้า 5-10. 
4 มูลนิ ธิวัยวิวัฒ นานิ วาส .“ดนตรีการกุศล เพื่ อคนชราเฮฮาไปด้ วยกัน ”, < https://oldmanis 

.wordpress.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/>, 2019 

ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL   ตั้งแต่  12  
คะแนนขึ้นไป ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)  
มีผลรวมคะแนน ADL  อยู่ในช่วง  5 – 11 คะแนน ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน 

พระสงฆ์ที่อาพาธ/ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง เป็นผู้ที่มีความจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ ท าให้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น  ต้องนอน
อยู่บนเตียงตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ที่นอนติดเตียงอาจมีระดับความรู้สึกปกติ มีภาวะพุทธิปัญญาบกพร่อง  
หรือ อาจรุนแรงถึงไม่รู้สึกตัว/โคม่า ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้มากมาย  
เช่น แผลกดทับ ภาวะทุพโภชนาการ การติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ และในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ กล้ามเนื้อลีบ ข้อติดแข็ง ไม่เพียงแต่ความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกาย ผู้ที่นอนติดเตียงยังมีความ
ทุกข์ทั้งด้านจิตใจและจิตวิญญาณจากภาวะความเจ็บป่วยและอาการของตน บางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นภาระ
และถูกทอดทิ้ง  ผู้ที่นอนติดเตียงจึงมีความต้องการการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการศึกษาถึงบทบาท
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีแบบ
พุทธร่วมกับพระสงฆ์ พบว่าความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ดีใจที่พระมาเทศนาให้
ทางสว่าง ได้มีโอกาสท าบุญ จากที่รู้สึกไม่ดีและทรุดลง กลับมีก าลังใจต่อสู้กับการเจ็บป่วย5 

พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ และการตาย หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสามารถใช้ได้กับประชาชนในทุกช่วงชีวิต โดยมีพระสงฆ์ซึ่งท าหน้าที่ในการเผยแพร่และให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนต่างๆ น าหลักธรรมทางศาสนาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว  
ในการเผชิญภาวะวิกฤติของชีวิตจากความเจ็บป่วยและความตาย ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการขยาย
บทบาทของพระธรรมทูตเพื่อปฏิบัติสาธารณสงเคราะห์ในการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4  
ในพระสงฆ์ที่อาพาธ/ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาพระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตในการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูนต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 
จังหวัดล าพูน 

                                           
5 พรภัทรา แสนเหลา,  “บทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

และพระสงฆ์ ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูม”ิ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปีที่ 35  ฉบับ 4  (2560) หน้า 150 – 156 



304 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้
หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 
 

ค าถามการวิจยั 
1. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
2. ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์  

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
3. การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์  

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
4. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง

ของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดหมวดหมู่การเรียนรู้ของบลูม6  ที่กล่าวถึงหมวดหมู่การเรียนรู้

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) หรือความรู้ ด้านจิตพิสัย (affective 
domain) ห รื อ  ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ  ด้ า น ทั ก ษ ะ พิ สั ย  (psychomotor domain) ห รื อ  ก า ร ป ฏิ บั ติ  
ซึ่งโดยทั่วไปความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติจะมีผลเกี่ยวข้องกัน ความรู้ที่ดีและเหมาะสม จะน าไปสู่การมี
ทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมตามมา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 
จังหวัดล าพูน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพันธ์ (correlational descriptive 
research) 
 
กลุ่มตัวอย่างและประชากร 

ประชากร คือ พระสงฆ ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์จ านวน 242 รูปในเขตจงัหวัดล าพูน 

                                           
6 Bloom, B., Taxonomy of education objectives: The classification of educational 

goals: Handbooks I: Cognitive domain. (New York: David McKay, 1964). 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยแบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล 

อายุ พรรษา ประเภทของวัดที่จ าพรรษา การศึกษาทางโลก การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี 
2. แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้

ที่นอนติดเตียง ที่พัฒนาโดยผู้วิจัยและได้น าไปตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหากับผู้ทรงคุณวุฒิการดูแลผู้ที่
นอนติดเตียง จ านวน 3 คน และค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้เท่ากับ 1.0 และตรวจสอบความ
เที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง 
เท่ากับ .90 

ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุม และ
วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นด าเนินการ เมื่อได้รับการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหมายเลข ว.15/2560 แล้วจากนั้นผู้วิจัยเข้าพบคณะสงฆ์จังหวัดล าพูนเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยจะท าการรวบรวมข้อมูลในพระสงฆ์
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 
ในผู้ที่นอนติดเตียง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อรูป จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล จะมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยขออนุญาตรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจโดยแนบรายละเอียดในเรื่องการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนของการวิจัยในแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วม
การวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง และมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามบางค าถามที่เป็นเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผย รวมทั้งมีสิทธิในการขอยุติการให้ข้อมูลได้ทุกเวลาหากต้องการ โดยไม่ต้อง
อธิบายเหตุผลและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการรักษาหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึง
การรักษาความลับ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น และหากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามจากผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติพรรณนาในการอธบิายข้อมูล 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของพระสงฆ์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์มีอายุเฉลี่ย 40.05 ปี อายุพรรษาเฉลี่ย  14.27 พรรษา ส่วนใหญ่เป็นพระ

ลูกวัดร้อยละ 51.23 การศึกษาทางโลกร้อยละ 28.9 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี การศึกษาทาง
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3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้
หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน 
 

ค าถามการวิจยั 
1. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
2. ทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์  

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
3. การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์  

จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
4. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง

ของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดหมวดหมู่การเรียนรู้ของบลูม6  ที่กล่าวถึงหมวดหมู่การเรียนรู้

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) หรือความรู้ ด้านจิตพิสัย (affective 
domain) ห รื อ  ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ  ด้ า น ทั ก ษ ะ พิ สั ย  (psychomotor domain) ห รื อ  ก า ร ป ฏิ บั ติ  
ซึ่งโดยทั่วไปความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติจะมีผลเกี่ยวข้องกัน ความรู้ที่ดีและเหมาะสม จะน าไปสู่การมี
ทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมตามมา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ 
จังหวัดล าพูน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพันธ์ (correlational descriptive 
research) 
 
กลุ่มตัวอย่างและประชากร 

ประชากร คือ พระสงฆ ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์จ านวน 242 รูปในเขตจงัหวัดล าพูน 

                                           
6 Bloom, B., Taxonomy of education objectives: The classification of educational 

goals: Handbooks I: Cognitive domain. (New York: David McKay, 1964). 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยแบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล 

อายุ พรรษา ประเภทของวัดที่จ าพรรษา การศึกษาทางโลก การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี 
2. แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้

ที่นอนติดเตียง ที่พัฒนาโดยผู้วิจัยและได้น าไปตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหากับผู้ทรงคุณวุฒิการดูแลผู้ที่
นอนติดเตียง จ านวน 3 คน และค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้เท่ากับ 1.0 และตรวจสอบความ
เที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง 
เท่ากับ .90 

ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ประชุม และ
วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นด าเนินการ เมื่อได้รับการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหมายเลข ว.15/2560 แล้วจากนั้นผู้วิจัยเข้าพบคณะสงฆ์จังหวัดล าพูนเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยจะท าการรวบรวมข้อมูลในพระสงฆ์
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 
ในผู้ที่นอนติดเตียง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อรูป จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล จะมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยขออนุญาตรวบรวมข้อมูลจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจโดยแนบรายละเอียดในเรื่องการแนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนของการวิจัยในแบบสอบถาม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วม
การวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง และมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามบางค าถามที่เป็นเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผย รวมทั้งมีสิทธิในการขอยุติการให้ข้อมูลได้ทุกเวลาหากต้องการ โดยไม่ต้อง
อธิบายเหตุผลและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการรักษาหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึง
การรักษาความลับ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น และหากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามจากผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้สถิติพรรณนาในการอธบิายข้อมูล 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของพระสงฆ์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์มีอายุเฉลี่ย 40.05 ปี อายุพรรษาเฉลี่ย  14.27 พรรษา ส่วนใหญ่เป็นพระ

ลูกวัดร้อยละ 51.23 การศึกษาทางโลกร้อยละ 28.9 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี การศึกษาทาง



306 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ธรรมร้อยละ 70.70 เป็นนักธรรมเอก แต่มีเพียงร้อยละ 7.58 ที่ศึกษาบาลีศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 80.30  

ผลการศึกษาความรู้ พระสงฆ์มีค่าเฉลี่ยของความรู้เท่ากับ 8.26  (SD = 1.92 ) แสดงให้เห็นว่าส่วน
ใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี ทัศนคติของพระสงฆ์มีค่าเฉลี่ยที่ 27.11 (SD = 3.27) อยู่ในระดับดี และโดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงเท่ากับ 
16.74  (SD = 5.89) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) เมื่อแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุข
ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี เป็นจ านวน  153 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 67.10 (ตารางที่ 2) พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 114 รูป คิด
เป็นร้อยละ 50.90 (ตารางที่ 3) และพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลัก
ภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงในระดับปานกลาง จ านวน 108 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 1 ค่าพิสัย คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน (N=242) 
ตัวแปร พิสัยที่เป็นไปได้ พิสัยจริง คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู ้ 0-12 1-11 8.26 1.92 
ทัศนคติ 9-36 16-36 27.11 3.27 
การปฏิบัต ิ 8-32 8-32 16.74 5.89 
 
ตารางที่ 2   จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับความรู้ของกลุม่ตัวอย่าง (N=228) 
ความรู ้ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 153 67.10 
ปานกลาง 59 25.90 
ไม่ดี 16 7.00 
 
ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง (N=224) 

ทัศนคต ิ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 108 48.20 
ปานกลาง 114 50.90 
ไม่ดี 2 0.90 
 
 
 

ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง (N=217) 
การปฏิบัติ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 22 10.10 
ปานกลาง 108 49.80 
ต่ า 87 40.10 
 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุข
ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน ได้มีการทดสอบการกระจายของ
ข้อมูลด้วยสถิติ  Kolmogorov-Smirnov พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ จึงน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดย
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ (r=.15, p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (r=1, p > .05) ในขณะที่ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม
สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.
24, p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 
4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน  
ตัวแปร ความรู้ ทัศนคต ิ การปฏิบัติ 
ความรู ้ 1.00   
ทัศนคต ิ .46 1.00  
การปฏิบัติ .15*   .24** 1.00 

* p < .05  ** p < .01 
 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่

นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติด

เตียงร้อยละ 67.1 แต่ขณะเดียวกันยังคงมีพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับที่ปานกลางและไม่ดีอยู่
บ้างทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่มีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเคยได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอบรม
หลักสูตรคิลานุปัฏฐาก การตายดีและมีการเตรียมจัดตั้งกลุ่มดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอาจส่งผลให้พระสงฆ์มี
ความรู้ในระดับดี 
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ธรรมร้อยละ 70.70 เป็นนักธรรมเอก แต่มีเพียงร้อยละ 7.58 ที่ศึกษาบาลีศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 80.30  

ผลการศึกษาความรู้ พระสงฆ์มีค่าเฉลี่ยของความรู้เท่ากับ 8.26  (SD = 1.92 ) แสดงให้เห็นว่าส่วน
ใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี ทัศนคติของพระสงฆ์มีค่าเฉลี่ยที่ 27.11 (SD = 3.27) อยู่ในระดับดี และโดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงเท่ากับ 
16.74  (SD = 5.89) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) เมื่อแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุข
ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี เป็นจ านวน  153 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 67.10 (ตารางที่ 2) พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 114 รูป คิด
เป็นร้อยละ 50.90 (ตารางที่ 3) และพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลัก
ภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงในระดับปานกลาง จ านวน 108 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 1 ค่าพิสัย คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน (N=242) 
ตัวแปร พิสัยที่เป็นไปได้ พิสัยจริง คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความรู ้ 0-12 1-11 8.26 1.92 
ทัศนคติ 9-36 16-36 27.11 3.27 
การปฏิบัต ิ 8-32 8-32 16.74 5.89 
 
ตารางที่ 2   จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับความรู้ของกลุม่ตัวอย่าง (N=228) 
ความรู้ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 153 67.10 
ปานกลาง 59 25.90 
ไม่ดี 16 7.00 
 
ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง (N=224) 

ทัศนคต ิ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 108 48.20 
ปานกลาง 114 50.90 
ไม่ดี 2 0.90 
 
 
 

ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง (N=217) 
การปฏิบัติ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ดี 22 10.10 
ปานกลาง 108 49.80 
ต่ า 87 40.10 
 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุข
ภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน ได้มีการทดสอบการกระจายของ
ข้อมูลด้วยสถิติ  Kolmogorov-Smirnov พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ จึงน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดย
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ (r=.15, p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (r=1, p > .05) ในขณะที่ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม
สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.
24, p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 
4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน  
ตัวแปร ความรู้ ทัศนคต ิ การปฏิบัติ 
ความรู้ 1.00   
ทัศนคต ิ .46 1.00  
การปฏิบัติ .15*   .24** 1.00 

* p < .05  ** p < .01 
 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่

นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติด

เตียงร้อยละ 67.1 แต่ขณะเดียวกันยังคงมีพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับที่ปานกลางและไม่ดีอยู่
บ้างทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่มีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งเคยได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอบรม
หลักสูตรคิลานุปัฏฐาก การตายดีและมีการเตรียมจัดตั้งกลุ่มดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอาจส่งผลให้พระสงฆ์มี
ความรู้ในระดับดี 
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2. กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4  ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูนอยู่ในระดับดีและปานกลาง ร้อยละ 48.2 และ 50.9 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้และความตั้งใจในการที่จะส่งเสริมสุขภาวะในผู้ที่นอนติดเตียง 

3. การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัด
ล าพูนผลการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 49.80 และ
ขณะเดียวกันยังมีพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าถึงร้อยละ 40.10 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ในประเด็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้านร่างกาย วิธีการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ที่
นอนติดเตียง เช่น อาบน้ า เช็ดตัว ดูแลความสะอาดหลังขับถ่าย การพลิกตะแคงตัว การป้องกันกล้ามเนื้อลีบ 
ข้อติดแข็งและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็น
ประเด็นท้าทายในการที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติมากขึ้น 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 
4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัดล าพูนพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ (r=.15, 
p < .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=1, p > .05) ในขณะที่ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.24, p < .05) พระสงฆ์ที่มีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการจะส่งผลให้พระสงฆ์มีการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกันแนวความคิดของบลูม ที่กล่าวถึงความรู้
ที่ดีและเหมาะสม จะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมตามมาและเมื่อ
บุคคลมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลนั้นจะพยายามที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติหรือท างานสิ่งนั้น ๆ 
ให้ส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

ด้านสาธารณสุขและสังคมพระสงฆ์  
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของพระสงฆ์ในจังหวัดล าพนูเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการจัดพระ

ธรรมทูตส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนตดิเตียงต่อไป 
ด้านการศึกษาวิจัย 
ใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการศึกษาวิจัยในเชิงท านายหรือการศกึษาเชงิทดลอง รวมถงึการศึกษา

ระยะยาวในประเด็นการสง่เสรมิสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนตดิเตียง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้พระสงฆ์ได้เกิดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ

ภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง 
 
  

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดล าพูนเป็นอย่างยิ่งส าหรับความร่วมมือทั้งจากคณะสงฆ์และ
พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดล าพูนรวมถึงผู้ เกี่ ยวข้องทุกท่าน  ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอมิค มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงรายที่อนุญาตในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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2. กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4  ในผู้ที่นอนติดเตียงของ
พระสงฆ์ จังหวัดล าพูนอยู่ในระดับดีและปานกลาง ร้อยละ 48.2 และ 50.9 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้และความตั้งใจในการที่จะส่งเสริมสุขภาวะในผู้ที่นอนติดเตียง 

3. การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียงของพระสงฆ์ จังหวัด
ล าพูนผลการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 49.80 และ
ขณะเดียวกันยังมีพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าถึงร้อยละ 40.10 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ในประเด็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้านร่างกาย วิธีการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ที่
นอนติดเตียง เช่น อาบน้ า เช็ดตัว ดูแลความสะอาดหลังขับถ่าย การพลิกตะแคงตัว การป้องกันกล้ามเนื้อลีบ 
ข้อติดแข็งและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็น
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านภาวะพึ่งพิงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 167 คน จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัย
โลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76.60 มีอายุเฉลี่ย 80.10 ปี (SD =9.22) 
ประมาณร้อยละ 60 ไม่ได้รับการศึกษาระดับ และมีสถานภาพสมรส หม้าย โรคความดันโลหิตสูงพบได้มาก
ที่สุดประมาณร้อยละ 80 ตามมาด้วยโรคเบาหวาน และ โรคของกระดูกและข้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
มีภาวะติดบ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 ในขณะที่ร้อยละ 25 มีภาวะติดเตียง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งมีระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพกาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 
This descriptive research aimed to examine quality of life and the relationship 

between elderly people’s dependent status and quality of life of elderly people who 
lived in Mueang Phayao district, Phayao province. Purposive sampling technique was 
employed to collect data from 167 dependent elderly people Research instruments 
consisted of demographic data form, Barthel activities of daily living index, and World 
Health Organization Quality of Life assessment, Thai version. Data were analyzed by using 
descriptive statistics and Spearman rank correlation coefficient. 

The results revealed that the majority of subjects was female (76.60 %) with average 
ages of 80.10 + 9.22 years old. Almost 60 percent of subjects did not get formal education. 
Nearly 60 percents was widowed. The majority of subjects (58 percent) had hypertension 
while the rest (19.80 percent) had diabetic mellitus and musculoskeletal diseases. 
Approximately 75 percent had home-bound condition while only 25 percent was bed-
bound older adults. The overall quality of life among dependent elderly people was at 
moderate level. More than half of them had the quality of life in physical, psychological, 
social relationship and environmental at the moderate level. In addition, elderly people’s 
dependent status had a significant correlation with the overall of quality of life and the 
quality of life of environmental with the p-value of.05 and the quality of life of physical 
with the p-value of .01. 

Keywords: Quality of Life, Elderly 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบัน สถานการณ์การเพิ่มจ านวนของผู้สูงอายุนับได้ว่ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทั่วโลก 

องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่า ในปี พ.ศ. 25932 
เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนประชากรผู้สูงไทย และมีคาดการณ์ว่าในปี  
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงอายุสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 ในปี 
พ.ศ. 25743 จากสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสังคมโลก รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “สังคม
สูงอายุ” คือ การมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร จากสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
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องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่า ในปี พ.ศ. 25932 
เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนประชากรผู้สูงไทย และมีคาดการณ์ว่าในปี  
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงอายุสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 ในปี 
พ.ศ. 25743 จากสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสังคมโลก รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “สังคม
สูงอายุ” คือ การมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร จากสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนแบบก้าวกระโดด ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน

                                                            
2 World Health Organization, " 10 facts on ageing and health" , <https://www.who.int 

/features/ factfiles/ageing/en/>, 2017. 
3 มูลนิธิงานพัฒนาผู้สูงอายุ , "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย  (ด้านสุขภาพ)", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: 

https://fopdev.or.th/ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, 2558. 
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ทุกมิติของร่างกาย การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต้องทบทวนถึงสาเหตุ และผลกระทบเพื่อให้เห็นถึงสุขภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เด่นชัดมากที่สุด การเสื่อมถอยของ
ร่างกาย ความโรยราและโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้ความสามารถในการท าหน้าที่ลดลง ท าให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย4 การเสื่อมถอยของร่างกายที่พบ ได้แก่ การเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทตา ท าให้
ความสามารถในการมองเห็นบกพร่อง โดยอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อความบกพร่องทางการมองเห็นและมี
ความชุกมากขึ้น5 ผู้สูงอายุมีระบบแบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากระบบการได้กลิ่นและ
รับรสเสื่อมลง การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารบกพร่อง ระบบขับถ่ายบกพร่อง ไม่สามารถควบคุม
การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเสื่อมถอยของโครงร่างกล้ามเนื้อและ
กระดูกที่มีความแข็งแรงลดลง ท าให้ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง เดินได้อย่างเชื่องช้า มีการ
ทรงตัวที่ไม่ดี การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจถือเป็นสิ่งที่เด่นชัดรองลงมา สาเหตุหนึ่งอาจมาจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในเชิงลบที่ชัดเจน ท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข เกิดภาวะเครียด น้อยใจ รู้สึกกดดัน 
ท้อแท้ หมดหวัง อ่อนไหวง่าย และ วิตกกังวล ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ท างานนอกบ้าน ส่วนใหญ่มัก
ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ และถูกผลักดันให้เป็นบุคคลชายขอบ 6 การเปลี่ยนแปลง
ของภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงตามวัย มีการเจ็บป่วยจากโรคภัย มีข้อจ ากัดในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล มีภาวะทุพพลภาพ อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาได้จาก การรับประทานอาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน 
หวีผม โกนหนวด การขึ้นลงเตียง ลุกจากที่นอน การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน  
การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การอาบน้ า การกลั้นถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ความสามารถ
ในการท ากิจวัตรประจ าวันดังกล่าวถือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของภาวะพึ่ งพิง ผู้สูงอายุที่สามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ถือได้ว่ามีภาวะพึ่งพารุนแรง เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดบ้าน ขณะที่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย มีภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ เป็นผู้ที่มี
ภาวะติดเตียง ปรากฎการณ์การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุและ
ระดับของการพึ่งพิง ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง เป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างมาก มีความต้องการการพึ่งพาจากผู้ดูแลในระดับสูง อาจท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่พึงประสงค์  

                                                            
4 ภารดี นานาศิลป์, "แกนความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยก าหนด",  

พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ (2558): 156 -161.  
5 นพมาศ อุตะมะ, โรจนี จินตนาวัฒน์, สมสงวน อัษญคุณ, และ ภารดี นานาศิลป์ , "ความบกพร่อง

ทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อ
กระจก", พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2558): 61-70.  

6 อ้างแล้ว, ภารดี นานาศิลป์, 2558. 

คุณภาพชีวิต มาจากการรวมความหมายของค าว่า คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล
หรือสิ่งของ เมื่อน ามารวมกับค าว่า ชีวิต จะหมายความถึง ลักษณะที่ดีหรือความเป็นอยู่ที่ดี7 คุณภาพชีวิต 
เป็นมโนทัศน์ของหลายมิติที่ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความเป็นอิสระปราศจากการ
พึ่งพา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมาย
ของชีวิต  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ดังการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุตอนปลาย
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และพบว่าระดับการศึกษาและ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ
ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ8  คุณภาพชีวิตจึงมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
ปัจจัย คุณภาพชีวิตถือได้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ระดับของความเป็นอยู่ การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ ความพึงพอใจ
และการด ารงชีวิตในสังคมของผู้สูงอายุ 

จังหวัดพะเยา มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงรองจากล าพูน ล าปาง แพร่ และอุตรดิตถ์เป็นอันดับ 5 
ของระดับภาค9 ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยามีสุขภาวะด้านร่างกายที่เสื่อมลงตามอายุขัย มีผิวหนังเหี่ยวย่น หูไม่
ค่อยได้ยิน สายตาฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัด ฟันผุ การรับรสเสีย ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เคลื่อนไหวได้ช้าลง 
ร่วมกับมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ โรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อ อาการปวดเรื้อรัง ด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด เหงา เบื่อ วิตกกังวล เครียด หลงลืม และ
เข้าร่วมกิจกรรมสังคมได้น้อย ผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นกลับมีฐานะยากจน ผู้ดูแลมีจ านวนลดลง บ้างขาด
ผู้ดูแล และส่วนใหญ่อยู่ในภาวะพึ่งพาสูง10 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจ านวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
และก าลังมีปัญหาด้านสุขภาวะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พร่องต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผลกระทบดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
ระดับการพึ่งพิงและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่  การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาต่อไป 

 
                                                            

7 ราชบัณฑิตยสถาน, "คุณภาพชีวิต", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.royin.go.th/dictionary/, 
2562. 

8 วิไลพร ข าวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์, วรารัตน์ ประทานวรปัญญา  และ จิดาภา ศิริปัญญา, "ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2554): 32-40. 

9 กรมกิจการผู้สูงอายุ, "สถิติผู้สูงอายุ", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.dop.go.th/th/know/1, 
2560. 

10 สมศรี สัจจะสกุลรัตน์, เทพประวิณ จันทร์แรง และ พระครูพิพิธสุตาทร, "รูปแบบการจัดการสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา", วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุขและการศึกษา", ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2561): 120-32.  
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ทุกมิติของร่างกาย การทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต้องทบทวนถึงสาเหตุ และผลกระทบเพื่อให้เห็นถึงสุขภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เด่นชัดมากที่สุด การเสื่อมถอยของ
ร่างกาย ความโรยราและโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้ความสามารถในการท าหน้าที่ลดลง ท าให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย4 การเสื่อมถอยของร่างกายที่พบ ได้แก่ การเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทตา ท าให้
ความสามารถในการมองเห็นบกพร่อง โดยอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อความบกพร่องทางการมองเห็นและมี
ความชุกมากขึ้น5 ผู้สูงอายุมีระบบแบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากระบบการได้กลิ่นและ
รับรสเสื่อมลง การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารบกพร่อง ระบบขับถ่ายบกพร่อง ไม่สามารถควบคุม
การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเสื่อมถอยของโครงร่างกล้ามเนื้อและ
กระดูกที่มีความแข็งแรงลดลง ท าให้ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง เดินได้อย่างเชื่องช้า มีการ
ทรงตัวที่ไม่ดี การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจถือเป็นสิ่งที่เด่นชัดรองลงมา สาเหตุหนึ่งอาจมาจากผลของการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในเชิงลบที่ชัดเจน ท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข เกิดภาวะเครียด น้อยใจ รู้สึกกดดัน 
ท้อแท้ หมดหวัง อ่อนไหวง่าย และ วิตกกังวล ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ท างานนอกบ้าน ส่วนใหญ่มัก
ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแล ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ และถูกผลักดันให้เป็นบุคคลชายขอบ 6 การเปล่ียนแปลง
ของภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงตามวัย มีการเจ็บป่วยจากโรคภัย มีข้อจ ากัดในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล มีภาวะทุพพลภาพ อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ สามารถพิจารณาได้จาก การรับประทานอาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน 
หวีผม โกนหนวด การขึ้นลงเตียง ลุกจากที่นอน การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน  
การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การอาบน้ า การกลั้นถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ความสามารถ
ในการท ากิจวัตรประจ าวันดังกล่าวถือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของภาวะพึ่ งพิง ผู้สูงอายุที่สามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ถือได้ว่ามีภาวะพึ่งพารุนแรง เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดบ้าน ขณะที่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย มีภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ เป็นผู้ที่มี
ภาวะติดเตียง ปรากฎการณ์การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุและ
ระดับของการพึ่งพิง ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง เป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างมาก มีความต้องการการพึ่งพาจากผู้ดูแลในระดับสูง อาจท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่พึงประสงค์  

                                                            
4 ภารดี นานาศิลป์, "แกนความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยก าหนด",  

พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ (2558): 156 -161.  
5 นพมาศ อุตะมะ, โรจนี จินตนาวัฒน์, สมสงวน อัษญคุณ, และ ภารดี นานาศิลป์ , "ความบกพร่อง

ทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อ
กระจก", พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2558): 61-70.  

6 อ้างแล้ว, ภารดี นานาศิลป์, 2558. 

คุณภาพชีวิต มาจากการรวมความหมายของค าว่า คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล
หรือสิ่งของ เมื่อน ามารวมกับค าว่า ชีวิต จะหมายความถึง ลักษณะที่ดีหรือความเป็นอยู่ที่ดี7 คุณภาพชีวิต 
เป็นมโนทัศน์ของหลายมิติที่ประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความเป็นอิสระปราศจากการ
พึ่งพา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมาย
ของชีวิต  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ดังการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุตอนปลาย
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และพบว่าระดับการศึกษาและ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ
ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ8  คุณภาพชีวิตจึงมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
ปัจจัย คุณภาพชีวิตถือได้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ระดับของความเป็นอยู่ การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ ความพึงพอใจ
และการด ารงชีวิตในสังคมของผู้สูงอายุ 

จังหวัดพะเยา มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงรองจากล าพูน ล าปาง แพร่ และอุตรดิตถ์เป็นอันดับ 5 
ของระดับภาค9 ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยามีสุขภาวะด้านร่างกายที่เสื่อมลงตามอายุขัย มีผิวหนังเหี่ยวย่น หูไม่
ค่อยได้ยิน สายตาฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัด ฟันผุ การรับรสเสีย ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เคลื่อนไหวได้ช้าลง 
ร่วมกับมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ โรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อ อาการปวดเรื้อรัง ด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด เหงา เบื่อ วิตกกังวล เครียด หลงลืม และ
เข้าร่วมกิจกรรมสังคมได้น้อย ผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นกลับมีฐานะยากจน ผู้ดูแลมีจ านวนลดลง บ้างขาด
ผู้ดูแล และส่วนใหญ่อยู่ในภาวะพึ่งพาสูง10 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจ านวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
และก าลังมีปัญหาด้านสุขภาวะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พร่องต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผลกระทบดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพ 
ระดับการพึ่งพิงและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่  การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาต่อไป 

 
                                                            

7 ราชบัณฑิตยสถาน, "คุณภาพชีวิต", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.royin.go.th/dictionary/, 
2562. 

8 วิไลพร ข าวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์, วรารัตน์ ประทานวรปัญญา  และ จิดาภา ศิริปัญญา, "ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2554): 32-40. 

9 กรมกิจการผู้สูงอายุ, "สถิติผู้สูงอายุ", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.dop.go.th/th/know/1, 
2560. 

10 สมศรี สัจจะสกุลรัตน์, เทพประวิณ จันทร์แรง และ พระครูพิพิธสุตาทร, "รูปแบบการจัดการสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา", วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุขและการศึกษา", ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2561): 120-32.  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่งพิงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรณนาและหาความสัมพันธ์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 524 คน11 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ และ 3) ยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
157 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 167 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดงันี ้
ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยเตรียมโครงร่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอรับรอง
จริยธรรมในการวิจัย  

ขั้นด าเนินการ ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กา และต าบลต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ
ขออนุมัติในการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยส ารวจรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด และเตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการจัด
ประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่าง พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสอบถาม
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส ลักษณะการอยู่อาศัย แหล่งสนับสนุน โรคและการเจ็บป่วยสิทธิในการรักษา 

                                                            
11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, "สรุปผลการด าเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ 

2558", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/732.pdf, 2559. 

2. แบบวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 
ข้อ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้น ลงเตียง ลุกนั่งจากที่นอน 
การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การ
อาบน้ า การกลั้นถ่ายอุจจาระ การกลั้นถ่ายปัสสาวะ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตั้งแต่ท าไม่ได้เลย จนถึงท าได้เอง 
แปรผลของคะแนนรวม ได้แก่ คะแนนรวม 0-4 คะแนน แสดงว่าไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย เป็น
บุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ เป็นภาวะติดเตียง คะแนนรวม 5 -11 คะแนน แสดงว่าสามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้บ้าง แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก เป็นภาวะติดบ้าน คะแนนรวม 12-20 คะแนน 
แสดงว่าสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง เป็นภาวะติดสังคม 

2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI) แปลและปรับปรุงโดย สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ12 ข้อค าถามมีจ านวน 26 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่  1) ด้านร่างกาย (physical domain) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ  2) ด้ านจิตใจ 
(psychological domain) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social 
relationships) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ  และ 4) ด้ านสิ่ งแวดล้อม (environment) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค าถาม
ที่มีความหมายทางลบจ านวน 3 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 26-130 คะแนน แปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดับคือ คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง 
และคุณภาพชีวิตดี 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยตรวจสอบเฉพาะความเชื่อม่ันของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย ได้สัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ .84  

 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการ
รักษาความลับโดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับภาวะพึ่งพิง และข้อมูลคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เม่ือตรวจสอบการแจกแจงข้อมูล

                                                            
12 สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, "เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

อ งค์ ก า ร อ น ามั ย โล ก ชุ ด ย่ อ  ฉ บั บ ภ าษ า ไท ย  (WHOQOL-BREF-Thai) " , [อ อ น ไล น์ ]  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
https://www.dmh.go.th /testdown load/ files/whoqol.pdf, 2545. 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่งพิงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรณนาและหาความสัมพันธ์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 524 คน11 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ และ 3) ยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
157 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 167 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดงันี ้
ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยเตรียมโครงร่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอรับรอง
จริยธรรมในการวิจัย  

ขั้นด าเนินการ ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กา และต าบลต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ
ขออนุมัติในการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยส ารวจรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด และเตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการจัด
ประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่าง พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสอบถาม
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อราย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส ลักษณะการอยู่อาศัย แหล่งสนับสนุน โรคและการเจ็บป่วยสิทธิในการรักษา 

                                                            
11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, "สรุปผลการด าเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ 

2558", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/732.pdf, 2559. 

2. แบบวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 
ข้อ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้น ลงเตียง ลุกนั่งจากที่นอน 
การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การ
อาบน้ า การกลั้นถ่ายอุจจาระ การกลั้นถ่ายปัสสาวะ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตั้งแต่ท าไม่ได้เลย จนถึงท าได้เอง 
แปรผลของคะแนนรวม ได้แก่ คะแนนรวม 0-4 คะแนน แสดงว่าไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย เป็น
บุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ เป็นภาวะติดเตียง คะแนนรวม 5 -11 คะแนน แสดงว่าสามารถท า
กิจวัตรประจ าวันได้บ้าง แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก เป็นภาวะติดบ้าน คะแนนรวม 12-20 คะแนน 
แสดงว่าสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง เป็นภาวะติดสังคม 

2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI) แปลและปรับปรุงโดย สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ12 ข้อค าถามมีจ านวน 26 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่  1) ด้านร่างกาย (physical domain) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ  2) ด้ านจิตใจ 
(psychological domain) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social 
relationships) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ  และ 4) ด้ านสิ่ งแวดล้อม (environment) 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค าถาม
ท่ีมีความหมายทางลบจ านวน 3 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 26-130 คะแนน แปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดับคือ คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง 
และคุณภาพชีวิตดี 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยตรวจสอบเฉพาะความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ 
ฉบับภาษาไทย กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย ได้สัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ .84  

 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการ
รักษาความลับโดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับภาวะพึ่งพิง และข้อมูลคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบการแจกแจงข้อมูล

                                                            
12 สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, "เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

อ งค์ ก า ร อ น ามั ย โล ก ชุ ด ย่ อ  ฉ บั บ ภ าษ า ไท ย  (WHOQOL-BREF-Thai) " , [อ อ น ไล น์ ]  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 
https://www.dmh.go.th /testdown load/ files/whoqol.pdf, 2545. 
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คุณภาพชีวิต ด้วยสถิติโคโมโกรอฟ ซามินอฟ (Kolmogorov - Smirnov test) พบว่าข้อมูลไม่มีการแจกแจง
แบบปกติ จึงหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะพึ่งพิงและคุณภาพชีวิต ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบส
เปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)  
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.60 อายุอยู่ในช่วง 60 - 102 ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 80.10 ปี (SD = 9.22) มากสุดร้อยละ 56.30 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.90 ไม่ ได้รับการศึกษา รองลงมาร้อยละ 40.20 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.90 มีสถานภาพสมรส หม้าย ลักษณะการอยู่อาศัยร้อยละ 90.90 อาศัย
อยู่บ้านตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.50มีโรคประจ าตัว ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 19.80 
โรคเบาหวาน และ โรคของกระดูกและข้อมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.10 ใช้ยาแผนปัจจุบัน และ ร้อยละ 
15.00 ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม และยาบ ารุง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภาวะติดบ้าน คิดเป็นร้อยละ 74.90 
และติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 25.10 ตามล าดับ 

2. คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.50 มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส าหรับคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านระดับปาน
กลาง มากที่สุดคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85.00 รองลงมาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ร้อยละ 75.60 
ขณะที่คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม ร้อยละ 61.60 ตามล าดับ ขณะที่คุณภาพชีวิตไม่ดี มากที่สุด
ด้านสุขภาพกาย ร้อยละ 32.70 และน้อยที่สุด ร้อยละ 7.20 ด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (N = 167) 

คุณภาพชีวิต ไม่ดี ปานกลาง ดี 
ด้านสุขภาพกาย  32.70 67.30 0.00 
ด้านจิตใจ  13.50 75.60 10.90 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  24.50 61.60 13.80 
ด้านสิ่งแวดล้อม  7.20 85.00 7.80 
คุณภาพชีวิตโดยรวม  8.80 90.50 0.70 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่ งพิงของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต พบว่า  ภาวะพึ่ งพิงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r = .180, p = .028) ภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย (r = .257, p = .001) และภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม (r = .170, p = .036) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่งพิงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (N = 167) 
ตัวแปร ภาวะพึ่งพิง p 

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย    .257** .001 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ .123 .127 
คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม -.075 .348 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม    .170* .036 
คุณภาพชีวิตโดยรวม    .180* .028 

* p < .05, ** p < .01 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.50 รองลงมาร้อยละ 8.80 มีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี พบเพียงร้อยละ 0.70 มีคุณภาพชีวิตในระดับดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ13 พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในการศึกษาที่ส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 93.90 มีระดับของความสามรถในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขัดแย้งกับผล
การศึกษานี้ และหากพิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ 
และเศรษฐานะ ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีโรคและการ
เจ็บป่วยซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษานี้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของธานินทร์ สุธีประเสริฐ และคณะ14  
ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุมีความคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี แต่มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่าคุณลักษณะส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษานี้ที่ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ระดับการศึกษาสูงสุดคล้ายคลึงกันคือ ไม่ได้เรียนและระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด และมีโรคหรือการเจ็บป่วย จากผลการศึกษาอาจอธิบายได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอาจมีความแตกต่างกันอันเนื่องจากระดับของภาวะพึ่งพิงที่แตกต่างกัน ดังในการศึกษานี้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะติดบ้าน มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมบางประการ อาศัยการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ใน
บ้าน มีความพร่องในด้านการท าหน้าที่ตามบทบาท การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ต้องพึ่งพาผู้ดูแล ส่งผลต่อสุขภาวะด้านกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจึงท าให้มีระดับ
คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง ขณะที่การศึกษาอื่นผู้สูงอายุมีระดับของการพึ่งพิงน้อย
มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลางเช่นกัน อาจสรุปได้ว่า ระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุที่แตกต่าง

                                                            
13 อ้างแล้ว, วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ, หน้า 32-40. 
14 ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, พรชนก วีระเดช, ฉัตรสุดา งามพักตร์, วัชรินทร์ โกมลมาลัย, สุวัฒนา เกิดม่วง 

และ ปารวีร์ มั่นฟัก, "คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอนปลาย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี",  วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2561): 519-539. 
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คุณภาพชีวิต ด้วยสถิติโคโมโกรอฟ ซามินอฟ (Kolmogorov - Smirnov test) พบว่าข้อมูลไม่มีการแจกแจง
แบบปกติ จึงหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับภาวะพึ่งพิงและคุณภาพชีวิต ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบส
เปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)  
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.60 อายุอยู่ในช่วง 60 - 102 ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 80.10 ปี (SD = 9.22) มากสุดร้อยละ 56.30 มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.90 ไม่ ได้รับการศึกษา รองลงมาร้อยละ 40.20 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.90 มีสถานภาพสมรส หม้าย ลักษณะการอยู่อาศัยร้อยละ 90.90 อาศัย
อยู่บ้านตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.50มีโรคประจ าตัว ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 19.80 
โรคเบาหวาน และ โรคของกระดูกและข้อมากที่สุด ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.10 ใช้ยาแผนปัจจุบัน และ ร้อยละ 
15.00 ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม และยาบ ารุง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภาวะติดบ้าน คิดเป็นร้อยละ 74.90 
และติดเตียง คิดเป็นร้อยละ 25.10 ตามล าดับ 

2. คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.50 มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส าหรับคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านระดับปาน
กลาง มากที่สุดคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85.00 รองลงมาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ร้อยละ 75.60 
ขณะที่คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม ร้อยละ 61.60 ตามล าดับ ขณะที่คุณภาพชีวิตไม่ดี มากที่สุด
ด้านสุขภาพกาย ร้อยละ 32.70 และน้อยที่สุด ร้อยละ 7.20 ด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (N = 167) 

คุณภาพชีวิต ไม่ดี ปานกลาง ดี 
ด้านสุขภาพกาย  32.70 67.30 0.00 
ด้านจิตใจ  13.50 75.60 10.90 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  24.50 61.60 13.80 
ด้านสิ่งแวดล้อม  7.20 85.00 7.80 
คุณภาพชีวิตโดยรวม  8.80 90.50 0.70 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่ งพิงของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต พบว่า  ภาวะพึ่ งพิงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r = .180, p = .028) ภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย (r = .257, p = .001) และภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ ากับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม (r = .170, p = .036) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพึ่งพิงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (N = 167) 
ตัวแปร ภาวะพึ่งพิง p 

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย    .257** .001 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ .123 .127 
คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม -.075 .348 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม    .170* .036 
คุณภาพชีวิตโดยรวม    .180* .028 

* p < .05, ** p < .01 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.50 รองลงมาร้อยละ 8.80 มีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี พบเพียงร้อยละ 0.70 มีคุณภาพชีวิตในระดับดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ13 พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งรายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในการศึกษาที่ส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 93.90 มีระดับของความสามรถในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขัดแย้งกับผล
การศึกษานี้ และหากพิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ 
และเศรษฐานะ ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีโรคและการ
เจ็บป่วยซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษานี้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของธานินทร์ สุธีประเสริฐ และคณะ14  
ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุมีความคล่องแคล่ว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี แต่มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่าคุณลักษณะส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษานี้ที่ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ระดับการศึกษาสูงสุดคล้ายคลึงกันคือ ไม่ได้เรียนและระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด และมีโรคหรือการเจ็บป่วย จากผลการศึกษาอาจอธิบายได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอาจมีความแตกต่างกันอันเนื่องจากระดับของภาวะพึ่งพิงที่แตกต่างกัน ดังในการศึกษานี้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะติดบ้าน มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมบางประการ อาศัยการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ใน
บ้าน มีความพร่องในด้านการท าหน้าที่ตามบทบาท การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ต้องพึ่งพาผู้ดูแล ส่งผลต่อสุขภาวะด้านกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจึงท าให้มีระดับ
คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง ขณะที่การศึกษาอื่นผู้สูงอายุมีระดับของการพึ่งพิงน้อย
มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลางเช่นกัน อาจสรุปได้ว่า ระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุที่แตกต่าง

                                                            
13 อ้างแล้ว, วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ, หน้า 32-40. 
14 ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, พรชนก วีระเดช, ฉัตรสุดา งามพักตร์, วัชรินทร์ โกมลมาลัย, สุวัฒนา เกิดม่วง 

และ ปารวีร์ มั่นฟัก, "คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอนปลาย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี",  วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2561): 519-539. 
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กันอาจสะท้อนให้เห็นถึงระดับของคุณภาพชีวิตเดียวกันหรือมีความแตกต่างกันได้ ผู้สูงอายุที่มีระดับของ
ภาวะพึ่งพิงน้อยอาจมีระดับของคุณภาพชีวิตที่ดี  ปานกลาง หรือน้อยได้ ประเด็นนี้จ าเป็นต้องอาศัย
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดพะเยา
ต่อไป 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต พบว่าระดับภาวะพึ่งพิงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมระดับต่ ากับคุณภาพชีวิต ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุตอนปลายที่พบว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันด้านเพศ ช่วง
อายุ การมีโรคและการเจ็บป่วย15 และผลการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ ากับภาวะพึ่งพิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจมีการรับรู้ถึงสภาวะ
ร่างกายด้านความสมบูรณ์แข็งแรงของสภาพร่างกาย รับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวดหรือ
จัดการกับความเจ็บปวดได้ รับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน16 การรับรู้เหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุเกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาวะทางกายกับคุณภาพชีวิต ในการท าความ
เข้าใจ ทราบความจริงของสุขภาวะด้านร่างกายที่เกิดขึ้น หรือที่ก าลังเป็นอยู่ โดยแสดงออกเป็นความคิด  
การรับรู้อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความคุ้นเคย มีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นใน
การศึกษานี้ผู้สูงอายุอาจมีระดับของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามระดับของการพึ่งพิงที่เพิ่มมากขึ้นได้ อย่างไรก็
ตาม ในทัศนะของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับของการพึ่งพิงที่มากน่าจะส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ชีวิตต่ าลงซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับผลของการศึกษานี้ การศึกษาเชิงลึกในด้านนี้อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ยังพบอีกว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ า
กับภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของผู้สูงอายุต่อการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 
รับรู้ได้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถาน
บริการสุขภาพ รับรู้ถึงโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร ได้รับการฝึกฝนในทักษะต่าง ๆ รับรู้ว่ามีกิจกรรมในเวลา
ว่าง17 สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างยืนยันให้เห็นว่า ไม่ว่าผู้สูงอายุจะมีระดับภาวะพึ่งพิงที่มากขึ้นแต่หากได้รับการรับรู้
ถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม
ระดับของภาวะพึ่ งพิงได้เช่นกัน ผลการศึกษานี้ เป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ ขัดแย้งกับทัศนะที่พบ  
เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุมากจะประเมินคุณภาพชีวิตต่ ากว่าผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นย่อมมี
ระดับของการพึ่งพาสูงขึ้น ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระส่งผลต่อคุณภาพชีวิต18 
                                                            

15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 519-539. 
16 อ้างแล้ว, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2545. 
17 เรื่องเดียวกัน, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2545. 
18 อ้างแล้ว, วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ, หน้า 32-40. 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนเพียงความสัมพันธ์ของภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและคุณภาพ

ชีวิต การศึกษาจะได้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากมีศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ

พึ่งพิง ดังนี้ 
1. ควรก าหนดรูปแบบของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยอาศัยความ

ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของชุมชน 
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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กันอาจสะท้อนให้เห็นถึงระดับของคุณภาพชีวิตเดียวกันหรือมีความแตกต่างกันได้ ผู้สูงอายุที่มีระดับของ
ภาวะพึ่งพิงน้อยอาจมีระดับของคุณภาพชีวิตที่ดี  ปานกลาง หรือน้อยได้ ประเด็นนี้จ าเป็นต้องอาศัย
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดพะเยา
ต่อไป 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต พบว่าระดับภาวะพึ่งพิงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกโดยรวมระดับต่ ากับคุณภาพชีวิต ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุตอนปลายที่พบว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันด้านเพศ ช่วง
อายุ การมีโรคและการเจ็บป่วย15 และผลการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ ากับภาวะพึ่งพิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุอาจมีการรับรู้ถึงสภาวะ
ร่างกายด้านความสมบูรณ์แข็งแรงของสภาพร่างกาย รับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวดหรือ
จัดการกับความเจ็บปวดได้ รับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน16 การรับรู้เหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุเกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาวะทางกายกับคุณภาพชีวิต ในการท าความ
เข้าใจ ทราบความจริงของสุขภาวะด้านร่างกายที่เกิดขึ้น หรือที่ก าลังเป็นอยู่ โดยแสดงออกเป็นความคิด  
การรับรู้อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความคุ้นเคย มีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นใน
การศึกษานี้ผู้สูงอายุอาจมีระดับของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามระดับของการพึ่งพิงที่เพิ่มมากขึ้นได้ อย่างไรก็
ตาม ในทัศนะของผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับของการพึ่งพิงที่มากน่าจะส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ชีวิตต่ าลงซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับผลของการศึกษานี้ การศึกษาเชิงลึกในด้านนี้อาจจ าเป็นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ยังพบอีกว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ า
กับภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของผู้สูงอายุต่อการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต 
รับรู้ได้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถาน
บริการสุขภาพ รับรู้ถึงโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร ได้รับการฝึกฝนในทักษะต่าง ๆ รับรู้ว่ามีกิจกรรมในเวลา
ว่าง17 สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างยืนยันให้เห็นว่า ไม่ว่าผู้สูงอายุจะมีระดับภาวะพึ่งพิงที่มากขึ้นแต่หากได้รับการรับรู้
ถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม
ระดับของภาวะพึ่ งพิงได้เช่นกัน ผลการศึกษานี้ เป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ ขัดแย้งกับทัศนะที่พบ  
เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุมากจะประเมินคุณภาพชีวิตต่ ากว่าผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นย่อมมี
ระดับของการพึ่งพาสูงขึ้น ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระส่งผลต่อคุณภาพชีวิต18 
                                                            

15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 519-539. 
16 อ้างแล้ว, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2545. 
17 เรื่องเดียวกัน, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2545. 
18 อ้างแล้ว, วิไลพร ข าวงษ์ และคณะ, หน้า 32-40. 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนเพียงความสัมพันธ์ของภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและคุณภาพ

ชีวิต การศึกษาจะได้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากมีศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ

พึ่งพิง ดังนี้ 
1. ควรก าหนดรูปแบบของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยอาศัยความ

ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของชุมชน 
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและการรับรู้สุขภาพของผู้สูงอายุที่มี
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living index, and health perception. Statistical analysis was performed using descriptive 
statistics. 
 The results revealed that the majority of dependent elderly people were female 
(76.60%) and aged 80.10 + 9.22 years old. All dependent elderly people were Buddhist. 
Approximately 40 percent completed primary school. Nearly 60 percent of the sampling 
was widow. The illness condition were Hypertension (57.50%) Diabetic Mellitus (19.80%) 
Bone and joint diseases (19.80%) and Dyslipidemia (15.60%), respectively. The majority of 
dependent elderly people status were home-bound status (74.90%) and bed-bound status 
(25.10%). The overall of health perceptions regarded elderly's perceived was worsen.  
Keywords: Health, Elderly, Dependent Status 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2560 มีการคาดการณ์ว่า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าของจ านวนผู้สูงอายุในอีก 33 ปีข้างหน้า1 เช่นเดียวกับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าในปี  
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และในอีกทศวรรษ ประชากรผู้สูงอายุจะมีการ
เพิ่มจ านวนขึ้นถึงเกือบร้อยละ 302 จังหวัดพะเยามีจ านวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 18.84 ซึ่งสูงเป็น 1 ใน 10 
อันดับของประเทศ และยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงใน 5 อันดับแรกของระดับภาค รองจากล าพูน 
ล าปาง แพร่ และอุตรดิตถ์3 จ านวนและแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ
แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว  
 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเป็นส าคัญ เป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายที่เสื่อมลงตามอายุขัยและการเสื่อมถอยของร่างกาย ได้แก่ จ านวนเซลล์ประสาทต่างๆในสมองลดลง 
ส่งผลต่อความคิดและความจ า มีอาการหลงลืม สาตาฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัดจากการเสื่อมถอยของเซลล์
ประสาทตา ความสามารถในการมองเห็นบกพร่อง4 ไขมันและเซลล์ผิวหนังที่ลดลง มีผิวหนังเหี่ยวย่น การได้
ยินลดลงจากการเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นใน หูไม่ค่อยได้ยิน ผู้สูงอายุมีระบบแบบแผนการรับประทานอาหาร

                                                       
 1 World Health Organization, "10 facts on ageing and health", <https://www.who.int /fea 
tures/ factfiles/ageing/en/>, 2017. 
 2 มูลนิธิงานพัฒนาผู้สูงอายุ , "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย (ด้านสุขภาพ)" , [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล: 
https://fopdev.or.th/สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, 2558. 
 3 กรมกิจการผู้สูงอายุ, "สถิติผู้สูงอายุ", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.dop.go.th/th/know/1, 
2560. 
 4 นพมาศ อุตะมะ, โรจนี จินตนาวัฒน์, สมสงวน อัษญคุณ , และ ภารดี นานาศิลป์ , "ความบกพร่อง
ทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อ
กระจก", พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2558): 61-70. 

เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการได้กลิ่นเสื่อม การรับรสเสื่อม และฟันผุ การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายบกพร่องท าให้การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไม่ มีประสิทธิภาพ ความ
แข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อกระดูกลดลงจากการเสื่อมถอย ท าให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ลดลง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง เดินได้อย่างเชื่องช้า ทรงตัวได้ไม่ดี5 ด้านจิตใจมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ง่าย หงุดหงิด ความรู้สึกเหงา เบื่อ วิตกกังวล มีภาวะเครียด น้อยใจ รู้สึกกดดัน 
ท้อแท้ หมดหวัง อ่อนไหวง่าย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายในเชิงลบ หรือเกิดจากปัจจัยด้านผู้ดูแลที่มีจ านวนลดลง บ้างขาดผู้ดูแล ส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้ง ไม่มี
ผู้ดูแล ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ ถูกมองว่าเป็นภาระ และถูกผลักดันให้เป็นบุคคลชายขอบ6 ส่งผลให้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ท างานนอกบ้าน บทบาทหน้าที่ในการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มีฐานะยากจนและมีภาวะพึ่งพา
สูงขึ้น7  
 การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงตามวัย ยังมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะทุพพล
ภาพ ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายลดลง ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันจ ากัด 
ต้องได้รับการดูแล การช่วยเหลือ มีภาวะพึ่งพิง การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบ ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ อาการปวดเรื้อรัง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต อย่างไรก็
ตามสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพะเยายังไม่พบการศึกษาวิจัย ดังนั้น
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์สุขภาพและการรับรู้ของผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญ ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาในการดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
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 5 ภารดี นานาศิลป์, "แกนความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยก าหนด",  
พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ (2558): 156 -161. 
 6 เรื่องเดียวกัน, 2558. 
 7 สมศรี สัจจะสกุลรัตน์, เทพประวิณ จันทร์แรง และ พระครูพิพิธสุตาทร, "รูปแบบการจัดการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา" , วารสารการพยาบาล  
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living index, and health perception. Statistical analysis was performed using descriptive 
statistics. 
 The results revealed that the majority of dependent elderly people were female 
(76.60%) and aged 80.10 + 9.22 years old. All dependent elderly people were Buddhist. 
Approximately 40 percent completed primary school. Nearly 60 percent of the sampling 
was widow. The illness condition were Hypertension (57.50%) Diabetic Mellitus (19.80%) 
Bone and joint diseases (19.80%) and Dyslipidemia (15.60%), respectively. The majority of 
dependent elderly people status were home-bound status (74.90%) and bed-bound status 
(25.10%). The overall of health perceptions regarded elderly's perceived was worsen.  
Keywords: Health, Elderly, Dependent Status 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2560 มีการคาดการณ์ว่า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าของจ านวนผู้สูงอายุในอีก 33 ปีข้างหน้า1 เช่นเดียวกับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าในปี  
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และในอีกทศวรรษ ประชากรผู้สูงอายุจะมีการ
เพิ่มจ านวนขึ้นถึงเกือบร้อยละ 302 จังหวัดพะเยามีจ านวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 18.84 ซึ่งสูงเป็น 1 ใน 10 
อันดับของประเทศ และยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงใน 5 อันดับแรกของระดับภาค รองจากล าพูน 
ล าปาง แพร่ และอุตรดิตถ์3 จ านวนและแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนประชากรผู้สูงอายุ
แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว  
 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเป็นส าคัญ เป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายที่เสื่อมลงตามอายุขัยและการเสื่อมถอยของร่างกาย ได้แก่ จ านวนเซลล์ประสาทต่างๆในสมองลดลง 
ส่งผลต่อความคิดและความจ า มีอาการหลงลืม สาตาฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัดจากการเสื่อมถอยของเซลล์
ประสาทตา ความสามารถในการมองเห็นบกพร่อง4 ไขมันและเซลล์ผิวหนังที่ลดลง มีผิวหนังเหี่ยวย่น การได้
ยินลดลงจากการเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นใน หูไม่ค่อยได้ยิน ผู้สูงอายุมีระบบแบบแผนการรับประทานอาหาร

                                                       
 1 World Health Organization, "10 facts on ageing and health", <https://www.who.int /fea 
tures/ factfiles/ageing/en/>, 2017. 
 2 มูลนิธิงานพัฒนาผู้สูงอายุ , "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย (ด้านสุขภาพ)" , [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล: 
https://fopdev.or.th/สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, 2558. 
 3 กรมกิจการผู้สูงอายุ, "สถิติผู้สูงอายุ", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.dop.go.th/th/know/1, 
2560. 
 4 นพมาศ อุตะมะ, โรจนี จินตนาวัฒน์, สมสงวน อัษญคุณ , และ ภารดี นานาศิลป์ , "ความบกพร่อง
ทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อ
กระจก", พยาบาลสาร, ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2558): 61-70. 

เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการได้กลิ่นเสื่อม การรับรสเสื่อม และฟันผุ การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร
และระบบขับถ่ายบกพร่องท าให้การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไม่ มีประสิทธิภาพ ความ
แข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อกระดูกลดลงจากการเสื่อมถอย ท าให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ลดลง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง เดินได้อย่างเชื่องช้า ทรงตัวได้ไม่ดี5 ด้านจิตใจมีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ง่าย หงุดหงิด ความรู้สึกเหงา เบื่อ วิตกกังวล มีภาวะเครียด น้อยใจ รู้สึกกดดัน 
ท้อแท้ หมดหวัง อ่อนไหวง่าย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายในเชิงลบ หรือเกิดจากปัจจัยด้านผู้ดูแลที่มีจ านวนลดลง บ้างขาดผู้ดูแล ส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้ง ไม่มี
ผู้ดูแล ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ ถูกมองว่าเป็นภาระ และถูกผลักดันให้เป็นบุคคลชายขอบ6 ส่งผลให้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ท างานนอกบ้าน บทบาทหน้าที่ในการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มีฐานะยากจนและมีภาวะพึ่งพา
สูงขึ้น7  
 การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพที่เสื่อมลงตามวัย ยังมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะทุพพล
ภาพ ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายลดลง ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันจ ากัด 
ต้องได้รับการดูแล การช่วยเหลือ มีภาวะพึ่งพิง การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบ ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ อาการปวดเรื้อรัง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต อย่างไรก็
ตามสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพะเยายังไม่พบการศึกษาวิจัย ดังนั้น
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์สุขภาพและการรับรู้ของผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญ ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาในการดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพ และการรับรู้ในผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 ประชากร คือ  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 524 คน8  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อายุตั้งแต่ 60 ปี สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ 
และ ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 157 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 167 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเสนอโครงร่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อขอ
รับรองจริยธรรมในการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กาและต าบลต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
เพื่อขออนุญาตในการด าเนินการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยส ารวจรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อท าการคัดเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด และเตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
โดยการจัดประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเข้า
พบกลุ่มตัวอย่าง ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการรับรู้ข้อมูล
สุขภาพ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อราย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ลักษณะการอยู่อาศัย โรคและการเจ็บป่วย แหล่งสนับสนุนและสิทธิในการรักษา 
 2. แบบวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การรับประทาน
อาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้น ลงเตียง ลุกนั่งจากที่นอน การใช้ห้องสุขา  
การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การอาบน้ า การกลั้นถ่ าย
อุจจาระ การกลั้นถ่ายปัสสาวะ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตั้งแต่ท าไม่ได้เลย จนถึงท าได้เอง แปรผลของคะแนน
รวม ได้แก่ ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย เป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ มีภาวะติดเตียง 
คะแนนรวม 0-4 คะแนน สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้บ้าง แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก มีภาวะ

                                                       
 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, "สรุปผลการด าเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 
2558", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/732.pdf, 2559. 

ติดบ้าน คะแนนรวม 5- 11 คะแนน และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง มีภาวะติดสังคม คะแนนรวม 12-
20 คะแนน 
 3. แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ ประยุกต์จาก พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ นิสาชล นาคกุล  
และ วิชญา โรจนรักษ์9 เป็นแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยในระยะเวลา  3 เดือนที่
ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วยการรับรู้ภาวะสุขภาพทางกาย จ านวน 5 ข้อ 
และ ภาวะสุขภาพจิต 5 ข้อ เป็นค าถามให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เกณฑ์การแปลผล Theoretical range 
score โดยใช้คะแนนสูงสุดของแบบวัดลบคะแนนต่ าสุดของแบบวัดหารด้วยจ านวนระดับ โดยคะแนนรวม
สูงสุดของการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเท่ากับ 40 คะแนน และคะแนนรวมต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน  
จัดระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ ดังนี้ ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.75 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่
กว่าเดิมมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่กว่าเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 
- 3.25 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ เหมือนเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ ดีกว่าเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวม 10.00 - 17.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ แย่กว่าเดิมมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 17.60 - 25.00 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่กว่าเดิม ค่า
คะแนนเฉลี่ย 25.10 - 32.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ เหมือนเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 32.60 - 40.00 
หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ ดีกว่าเดิม ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้ภาวะ
สุขภาพ กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย ได้สัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ .70  
 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัย ได้อธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับขากการเข้าร่วมการวิจัย ผู้ เข้าร่วมวิจัยสามารถ
ถอนตัวจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ ผลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับภาวะพึ่งพิง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  

                                                       
 9 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, นิสาชล นาคกุล และ วิชญา โรจนรักษ์, "สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชนเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี" , วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข, ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2559): 54-64.  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพ และการรับรู้ในผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 ประชากร คือ  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 524 คน8  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อายุตั้งแต่ 60 ปี สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ 
และ ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 157 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 167 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเสนอโครงร่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อขอ
รับรองจริยธรรมในการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กาและต าบลต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
เพื่อขออนุญาตในการด าเนินการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยส ารวจรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพื่อท าการคัดเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด และเตรียมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
โดยการจัดประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเข้า
พบกลุ่มตัวอย่าง ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการรับรู้ข้อมูล
สุขภาพ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อราย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ลักษณะการอยู่อาศัย โรคและการเจ็บป่วย แหล่งสนับสนุนและสิทธิในการรักษา 
 2. แบบวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การรับประทาน
อาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้น ลงเตียง ลุกนั่งจากที่นอน การใช้ห้องสุขา  
การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การอาบน้ า การกลั้นถ่ าย
อุจจาระ การกลั้นถ่ายปัสสาวะ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตั้งแต่ท าไม่ได้เลย จนถึงท าได้เอง แปรผลของคะแนน
รวม ได้แก่ ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เลย เป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ มีภาวะติดเตียง 
คะแนนรวม 0-4 คะแนน สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้บ้าง แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก มีภาวะ

                                                       
 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, "สรุปผลการด าเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 
2558", [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://www.pyomoph.go.th/backoffice/files/732.pdf, 2559. 

ติดบ้าน คะแนนรวม 5- 11 คะแนน และสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง มีภาวะติดสังคม คะแนนรวม 12-
20 คะแนน 
 3. แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ ประยุกต์จาก พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ นิสาชล นาคกุล  
และ วิชญา โรจนรักษ์9 เป็นแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยในระยะเวลา  3 เดือนที่
ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วยการรับรู้ภาวะสุขภาพทางกาย จ านวน 5 ข้อ 
และ ภาวะสุขภาพจิต 5 ข้อ เป็นค าถามให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เกณฑ์การแปลผล Theoretical range 
score โดยใช้คะแนนสูงสุดของแบบวัดลบคะแนนต่ าสุดของแบบวัดหารด้วยจ านวนระดับ โดยคะแนนรวม
สูงสุดของการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเท่ากับ 40 คะแนน และคะแนนรวมต่ าสุดเท่ากับ 10 คะแนน  
จัดระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่
กว่าเดิมมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่กว่าเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 
- 3.25 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ เหมือนเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ ดีกว่าเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวม 10.00 - 17.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ แย่กว่าเดิมมาก ค่าคะแนนเฉล่ีย 17.60 - 25.00 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ แย่กว่าเดิม ค่า
คะแนนเฉลี่ย 25.10 - 32.50 หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ เหมือนเดิม ค่าคะแนนเฉลี่ย 32.60 - 40.00 
หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพ ดีกว่าเดิม ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้ภาวะ
สุขภาพ กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ราย ได้สัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ .70  
 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัย ได้อธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับขากการเข้าร่วมการวิจัย ผู้ เข้าร่วมวิจัยสามารถ
ถอนตัวจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ ผลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับภาวะพึ่งพิง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  

                                                       
 9 พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์, นิสาชล นาคกุล และ วิชญา โรจนรักษ์, "สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียงในชุมชนเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี" , วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข, ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2559): 54-64.  
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 76.60 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 60 - 102 ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 80.10 ปี (SD = 9.22) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 57.90 ไม่ได้รับ
การศึกษา ขณะที่ร้อยละ 41.22 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
ร้อยละ 56.90 มีสถานภาพสมรส หม้าย กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่บ้านตนเองร้อยละ 90.90 ผู้สูงอายุมากกว่า
ครึ่งมีการเจ็บป่วย ด้วยโรคประจ าตัวความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 57.50 โรคเบาหวานร้อยละ 19.80 
โรคของกระดูกและข้อมาก ร้อยละ 19.80 และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 15.60 กลุ่มตัวอย่างใช้ยาแผน
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.10 และ ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม และยาบ ารุง ร้อยละ 15.00  
ด้านแหล่งสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุดร้อยละ 95.20 ด้านสิทธิ์ใน
การรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 74.30 ส าหรับระยะเวลา
ของการมีภาวะพึ่งพิงเฉลี่ย 4.45 ปี (SD = 4.41) 4.72 เดือน (SD = 2.12) 15.67 วัน (SD = 7.58)  มาก
ที่สุดร้อยละ 74.90 มีภาวะติดบ้าน รองลงมามีภาวะติดเตียง ร้อยละ 25.10 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ป)ี 167          (�̅�𝑥 80.10+9.22) 
60-69 27 16.20 
70-79                  46 27.50 
> 80 94 56.30 

เพศ 167  
ชาย 39 23.40 
หญิง 128 76.60 

น้ าหนักตัว 155  
22-90 กิโลกรัม (�̅�𝑥 47.45+11.12) 

ส่วนสูง 155  
132-172 เซนตเิมตร (�̅�𝑥 153.26+8.45) 

ศาสนา 163  
พุธ 163 100 

การศึกษาสูงสุด 167  
ไม่ได้ศึกษา 95 57.90 
ประถมศึกษา 68 41.60 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.60 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 .69 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 167  
โสด 7 4.20 
สมรส 57 34.10 
หม้าย 95 56.90 
หย่าร้าง 6 3.60 
แยกกันอยู ่ 2 1.20 

ลักษณะการอยู่อาศัย 154  
บ้านตนเอง 140 90.90 
บ้านของผู้อื่น 14 9.10 

โรคประจ าตัว   
ความดันโลหิตสูง 96 57.50 
เบาหวาน 33 19.80 
ไขมันในเลือดสูง 26 15.60 
หัวใจขาดเลือด 6 3.60 
หลอดเลือดสมอง 11 6.60 
หลอดลมอักเสบ 1 0.60 
หอบหืด 10 6.00 
ไตเรื้อรัง 5 3.00 
โรคของกระดูกและข้อ 33 19.80 
ภาวะพิการ อัมพาต 21 12.60 
โรคของสมอง 9 5.40 
โรคปอด 3 1.80 
มะเร็ง 2 1.20 
โรคของต่อมไทรอยด์ 2 1.20 
โรคหัวใจ 3 1.80 
ต่อมลูกหมาก 1 0.60 
ริดสีดวง 1 0.60 
โรคเลือด 1 0.60 
โรคจิตเวช 2 1.20 
ภาวะชรา 3 1.80 

การดูแลสุขภาพ   
ไม่ได้ใช้ยา 56 33.50 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 76.60 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 60 - 102 ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 80.10 ปี (SD = 9.22) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 57.90 ไม่ได้รับ
การศึกษา ขณะที่ร้อยละ 41.22 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
ร้อยละ 56.90 มีสถานภาพสมรส หม้าย กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่บ้านตนเองร้อยละ 90.90 ผู้สูงอายุมากกว่า
ครึ่งมีการเจ็บป่วย ด้วยโรคประจ าตัวความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 57.50 โรคเบาหวานร้อยละ 19.80 
โรคของกระดูกและข้อมาก ร้อยละ 19.80 และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 15.60 กลุ่มตัวอย่างใช้ยาแผน
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.10 และ ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริม และยาบ ารุง ร้อยละ 15.00  
ด้านแหล่งสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากที่สุดร้อยละ 95.20 ด้านสิทธิ์ใน
การรักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 74.30 ส าหรับระยะเวลา
ของการมีภาวะพึ่งพิงเฉลี่ย 4.45 ปี (SD = 4.41) 4.72 เดือน (SD = 2.12) 15.67 วัน (SD = 7.58)  มาก
ที่สุดร้อยละ 74.90 มีภาวะติดบ้าน รองลงมามีภาวะติดเตียง ร้อยละ 25.10 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ป)ี 167          (�̅�𝑥 80.10+9.22) 
60-69 27 16.20 
70-79                  46 27.50 
> 80 94 56.30 

เพศ 167  
ชาย 39 23.40 
หญิง 128 76.60 

น้ าหนักตัว 155  
22-90 กิโลกรัม (�̅�𝑥 47.45+11.12) 

ส่วนสูง 155  
132-172 เซนตเิมตร (�̅�𝑥 153.26+8.45) 

ศาสนา 163  
พุธ 163 100 

การศึกษาสูงสุด 167  
ไม่ได้ศึกษา 95 57.90 
ประถมศึกษา 68 41.60 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.60 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 .69 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 167  
โสด 7 4.20 
สมรส 57 34.10 
หม้าย 95 56.90 
หย่าร้าง 6 3.60 
แยกกันอยู ่ 2 1.20 

ลักษณะการอยู่อาศัย 154  
บ้านตนเอง 140 90.90 
บ้านของผู้อื่น 14 9.10 

โรคประจ าตัว   
ความดันโลหิตสูง 96 57.50 
เบาหวาน 33 19.80 
ไขมันในเลือดสูง 26 15.60 
หัวใจขาดเลือด 6 3.60 
หลอดเลือดสมอง 11 6.60 
หลอดลมอักเสบ 1 0.60 
หอบหืด 10 6.00 
ไตเรื้อรัง 5 3.00 
โรคของกระดูกและข้อ 33 19.80 
ภาวะพิการ อัมพาต 21 12.60 
โรคของสมอง 9 5.40 
โรคปอด 3 1.80 
มะเร็ง 2 1.20 
โรคของต่อมไทรอยด ์ 2 1.20 
โรคหัวใจ 3 1.80 
ต่อมลูกหมาก 1 0.60 
ริดสีดวง 1 0.60 
โรคเลือด 1 0.60 
โรคจิตเวช 2 1.20 
ภาวะชรา 3 1.80 

การดูแลสุขภาพ   
ไม่ได้ใช้ยา 56 33.50 



328 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ยาแผนปัจจุบัน 97 58.10 
สมุนไพร/อาหารเสริม/ยาบ ารุง 25 15.00 

แหล่งสนับสนุน   
เงินเก็บส่วนตัว 9 5.40 
บุตรหลาน 84 50.30 
เบี้ยยังชพีผู้สูงอาย ุ 159 95.20 
เบี้ยผู้พิการ 47 28.10 

สิทธิในการรักษาพยาบาล   
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 9 5.40 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 124 74.30 
ประกันสังคม 1 0.60 
ประกันสุขภาพผู้พิการ 6 3.60 
ประกันสุขภาพผู้สูงอาย ุ 27 16.20 

ระดับภาวะพึ่งพิง 167  
ติดบ้าน 125 74.90 
ติดเตียง 42 25.10 

ระยะเวลาของการมีภาวะพึ่งพงิ   
1-30 ป ี (�̅�𝑥 4.45 +4.41) 
1-8 เดือน (�̅�𝑥 4.72 +2.12) 
5-28 วัน (�̅�𝑥 15.67+7.58) 

 
 2. การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมแย่กว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่
ผ่านมาสุขภาพอยู่ในระดับ แย่กว่าเดิม  (�̅�𝑥 2.49+0.67) ด้านความรู้สึกกระวนกระวายและเครียดอยู่
ตลอดเวลา (�̅�𝑥 1.72+0.81) และคิดว่าตนเองไร้ค่า (�̅�𝑥 1.58+0.78) อยู่ในระดับ แย่กว่าเดิมมาก นอกจากนี้ 
กลุ่มตัวอย่างยังรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติ (�̅�𝑥 2.49+0.73) รู้สึกไม่มีความสุขและ
เศร้าหมอง (�̅�𝑥 1.89+0.73) และมีอาการเจ็บหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย  (�̅�𝑥 2.27+0.83)  
อยู่ในระดับ แย่กว่าเดิม ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (N=167) 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ จ านวน �̅�𝑥 SD แปลผล 

1. ความสามารถในการท ากิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน 162 2.53 1.16 เหมือนเดิม 
2. ระยะเวลาทีท่่านสามารถท างานหรือกิจกรรมต่างๆในแต่

ละวัน 
162 2.81 0.80 เหมือนเดิม 

3. รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติ 162 2.49 0.73 แย่กว่าเดิม 
4. รู้สึกไม่มีความสขุและเศร้าหมอง 162 1.89 0.73 แย่กว่าเดิม 
5. รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา 162 1.72 0.81 แย่กว่าเดิมมาก 
6. ท่านจัดการกับส่ิงต่างๆ ได้ดีพอๆกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ใน

สภาพเดียวกับท่าน 
159 2.58 0.82 เหมือนเดิม 

7. คิดว่าตนเองไร้คา่ 161 1.58 0.78 แย่กว่าเดิมมาก 
8. มีอาการเจ็บ หรือ ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย 161 2.27 0.83 แย่กว่าเดิม 
9. ความเจ็บป่วยท าให้ท่านมีข้อจ ากัดในการท ากจิกรรม

บางอย่างทีท่่านเคยท าได้ในแตล่ะวัน เช่น เดินได้น้อยลง 
ก้ม คุกเข่า หรอื โก้งโค้ง ฯลฯ 

161 2.65 1.05 เหมือนเดิม 

10. เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านคิดว่าสุขภาพ
ของท่านในขณะนี้เป็นอย่างไร 

161 2.49 0.67 แย่กว่าเดิม 

การรับรู้ภาวะสขุภาพโดยรวม  157 23.02 5.34 แย่กว่าเดิม 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงสูงวัยตอนปลาย ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้น

ไป การศึกษาสูงสุดไม่ได้ศึกษาและประถมศึกษา ร้อยละ 57.80 และ 41.22 ตามล าดับ มากที่สุดมี
สถานภาพสมรส หม้าย ร้อยละ 56.90 เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 57.50 โรคเบาหวาน ร้อยละ 19.80 และโรคของกระดูกและข้อ 
ร้อยละ 19.80 โรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 15.60 สอดคล้องกับรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยที่
พบว่าผู้สูงอายุมีการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
80 ปีขึ้นไป มากว่าครึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ตามล าดับ และยังเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 10 สอดคล้องกับผล
การศึกษาด้านภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในการศึกษาของ ธานินทร์ สุธีประเสริฐ และคณะ11 นอกจากนี้แล้ว
                                                       

10 วิชัย เอกพลากร, รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2557 , 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2559) หน้า 142, 149,14. 
 11 ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, พรชนก วีระเดช, ฉัตรสุดา งามพันตร์, วัชรินทร์ โกมลมาลัย, สุวัฒนา เกิดม่วง 
และปารวีร์ มั่นฟัก, "คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอนปลาย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี" , วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2561): 519-539. 
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ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ยาแผนปัจจุบัน 97 58.10 
สมุนไพร/อาหารเสริม/ยาบ ารุง 25 15.00 

แหล่งสนับสนุน   
เงินเก็บส่วนตัว 9 5.40 
บุตรหลาน 84 50.30 
เบี้ยยังชพีผู้สูงอาย ุ 159 95.20 
เบี้ยผู้พิการ 47 28.10 

สิทธิในการรักษาพยาบาล   
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 9 5.40 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 124 74.30 
ประกันสังคม 1 0.60 
ประกันสุขภาพผู้พิการ 6 3.60 
ประกันสุขภาพผู้สูงอาย ุ 27 16.20 

ระดับภาวะพึ่งพิง 167  
ติดบ้าน 125 74.90 
ติดเตียง 42 25.10 

ระยะเวลาของการมีภาวะพึ่งพงิ   
1-30 ป ี (�̅�𝑥 4.45 +4.41) 
1-8 เดือน (�̅�𝑥 4.72 +2.12) 
5-28 วัน (�̅�𝑥 15.67+7.58) 

 
 2. การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมแย่กว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่
ผ่านมาสุขภาพอยู่ในระดับ แย่กว่าเดิม  (�̅�𝑥 2.49+0.67) ด้านความรู้สึกกระวนกระวายและเครียดอยู่
ตลอดเวลา (�̅�𝑥 1.72+0.81) และคิดว่าตนเองไร้ค่า (�̅�𝑥 1.58+0.78) อยู่ในระดับ แย่กว่าเดิมมาก นอกจากนี้ 
กลุ่มตัวอย่างยังรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติ (�̅�𝑥 2.49+0.73) รู้สึกไม่มีความสุขและ
เศร้าหมอง (�̅�𝑥 1.89+0.73) และมีอาการเจ็บหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย  (�̅�𝑥 2.27+0.83)  
อยู่ในระดับ แย่กว่าเดิม ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (N=167) 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ จ านวน �̅�𝑥 SD แปลผล 

1. ความสามารถในการท ากิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน 162 2.53 1.16 เหมือนเดิม 
2. ระยะเวลาทีท่่านสามารถท างานหรือกิจกรรมต่างๆในแต่

ละวัน 
162 2.81 0.80 เหมือนเดิม 

3. รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติ 162 2.49 0.73 แย่กว่าเดิม 
4. รู้สึกไม่มีความสขุและเศร้าหมอง 162 1.89 0.73 แย่กว่าเดิม 
5. รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา 162 1.72 0.81 แย่กว่าเดิมมาก 
6. ท่านจัดการกับส่ิงต่างๆ ได้ดีพอๆกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ใน

สภาพเดียวกับท่าน 
159 2.58 0.82 เหมือนเดิม 

7. คิดว่าตนเองไร้คา่ 161 1.58 0.78 แย่กว่าเดิมมาก 
8. มีอาการเจ็บ หรือ ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย 161 2.27 0.83 แย่กว่าเดิม 
9. ความเจ็บป่วยท าให้ท่านมีข้อจ ากัดในการท ากจิกรรม

บางอย่างทีท่่านเคยท าได้ในแตล่ะวัน เช่น เดินได้น้อยลง 
ก้ม คุกเข่า หรอื โก้งโค้ง ฯลฯ 

161 2.65 1.05 เหมือนเดิม 

10. เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านคิดว่าสุขภาพ
ของท่านในขณะนี้เป็นอย่างไร 

161 2.49 0.67 แย่กว่าเดิม 

การรับรู้ภาวะสขุภาพโดยรวม  157 23.02 5.34 แย่กว่าเดิม 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงสูงวัยตอนปลาย ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้น

ไป การศึกษาสูงสุดไม่ได้ศึกษาและประถมศึกษา ร้อยละ 57.80 และ 41.22 ตามล าดับ มากที่สุดมี
สถานภาพสมรส หม้าย ร้อยละ 56.90 เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 57.50 โรคเบาหวาน ร้อยละ 19.80 และโรคของกระดูกและข้อ 
ร้อยละ 19.80 โรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 15.60 สอดคล้องกับรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยที่
พบว่าผู้สูงอายุมีการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
80 ปีขึ้นไป มากว่าครึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ตามล าดับ และยังเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 10 สอดคล้องกับผล
การศึกษาด้านภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในการศึกษาของ ธานินทร์ สุธีประเสริฐ และคณะ11 นอกจากนี้แล้ว
                                                       

10 วิชัย เอกพลากร, รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 , 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2559) หน้า 142, 149,14. 
 11 ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, พรชนก วีระเดช, ฉัตรสุดา งามพันตร์, วัชรินทร์ โกมลมาลัย, สุวัฒนา เกิดม่วง 
และปารวีร์ มั่นฟัก, "คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอนปลาย อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี" , วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2561): 519-539. 
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การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนๆต่างๆ ตามมา ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 
ท าให้เกิดภาวะทุพพลภาพ มีความพิการ สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ พบการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างมี
ความพิการหรืออัมพาตร้อยละ 12.60 เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 6.60 สองกลุ่มโรคนี้เป็น
โรคที่เป็นผลมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เป็นโรคที่ พบมา
กรองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวข้างต้น การเจ็บป่วยส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มตัวอย่างต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีรายได้
สนับสนุนจากเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สิทธิและ
รายรับที่ได้อาจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง ด้านความสามารถการท ากิจวัตร
ประจ าวันขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร่องในในการปฏิบัติกิจกรรม มีภาวะติดบ้านและติด
เตียง ภาวะพึ่งพิงดังกล่าวมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยและผลจากอายุที่มากขึ้นท าให้เกิดการเสื่อมถอยของ
ร่างกาย รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรค ท าให้ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีความสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้บ้าง  
แต่ยังคงมีภาวะพึ่งพิง ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลอย่างมาก ส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมน าไปสู่การรับรู้สุขภาพของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป12 
 การรับรู้ภาวะสุขภาพแสดงถึงการรับรู้ต่อสภาพร่างกาย กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะสุขภาพคล้ายคลึงกัน 
อาจมีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันซึ่งสามารถส่งผลต่อจิตใจและบทบาทในสังคมได้ ดังผลของ
การศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมแย่กว่าเดิม โดยมีสุขภาวะด้านจิตใจที่เปลี่ยนไป
ในทางที่แย่ลง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติแย่กว่าเดิม รู้สึก
ไม่มีความสุขและเศร้าหมองมากข้ึน รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา คิดว่าตนเองไร้ค่า 
แย่กว่าเดิมมาก และโดยเมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่าสุขภาพใน
ขณะนี้ แย่กว่าเดิม ผลการศึกษานี้บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับการศึกษาของ
พวงเพ็ญ และคณะ13 กล่าวถึงการรับรู้สุขภาพมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคม อาจอธิบายได้ว่า ผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ต้องการการดูแลจากผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ภาวะพึ่งพิงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายลดลง มีข้อจ ากัด
หรือปัญหาในการเคลื่อนไหว การท าหน้าที่ของร่างกาย บทบาทการท าหน้าที่ในสังคม ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรได้ตามปกติ ต้องพึ่งพาผู้อื่น สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลุ่มผู้ สูงอายุมีการรับรู้ภาวะ
สุขภาพแย่กว่าเดิมมากในด้านคิดว่าตนเองไร้ค่า และรู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ มองว่าตนเองเป็นบุคคลไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง  
ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรังยาวนาน ผลการศึกษาก าลังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มี

                                                       
12 อ้างแล้ว, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ, 2559 

 13 เรื่องเดียวกัน, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ, 2559 

ภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพะเยาได้ค่อนข้างชัดเจน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมภีาวะสุขภาพที่แย่กว่าเดิม โดยมีการ
รับรู้ถึงสุขภาพด้านจิตใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าด้านร่างกาย ผลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่ส าคัญและเหมาะสมต่อองค์กรภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาให้
สนองต่อการดูแลได้ 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในพื้นที่ที่ได้ถูก
คัดเลือกเข้าศึกษา ผลการศึกษาอาจมีข้อจ ากัดในการน าไปสรุปเพื่ออ้างอิงประชากร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้เข้าใจสภาพความเจ็บป่วย และความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ชัดเจนขึ้น 
 2. บุคลากรทางสุขภาพควรด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้เหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงตามบริบทการรับรู้ด้านของสุขภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้  
ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้สูงอายุทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมในการวิจัยและตอบแบบสอบถามการวิจัยจนท าให้การวิจัยส าเร็จลงด้วยดี  
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การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนๆต่างๆ ตามมา ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 
ท าให้เกิดภาวะทุพพลภาพ มีความพิการ สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ พบการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างมี
ความพิการหรืออัมพาตร้อยละ 12.60 เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 6.60 สองกลุ่มโรคนี้เป็น
โรคที่เป็นผลมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เป็นโรคที่ พบมา
กรองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวข้างต้น การเจ็บป่วยส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มตัวอย่างต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีรายได้
สนับสนุนจากเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สิทธิและ
รายรับที่ได้อาจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง ด้านความสามารถการท ากิจวัตร
ประจ าวันขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพร่องในในการปฏิบัติกิจกรรม มีภาวะติดบ้านและติด
เตียง ภาวะพึ่งพิงดังกล่าวมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยและผลจากอายุที่มากขึ้นท าให้เกิดการเสื่อมถอยของ
ร่างกาย รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรค ท าให้ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีความสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้บ้าง  
แต่ยังคงมีภาวะพึ่งพิง ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลอย่างมาก ส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมน าไปสู่การรับรู้สุขภาพของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป12 
 การรับรู้ภาวะสุขภาพแสดงถึงการรับรู้ต่อสภาพร่างกาย กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะสุขภาพคล้ายคลึงกัน 
อาจมีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันซึ่งสามารถส่งผลต่อจิตใจและบทบาทในสังคมได้ ดังผลของ
การศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมแย่กว่าเดิม โดยมีสุขภาวะด้านจิตใจที่เปลี่ยนไป
ในทางที่แย่ลง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตามปกติแย่กว่าเดิม รู้สึก
ไม่มีความสุขและเศร้าหมองมากขึ้น รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา คิดว่าตนเองไร้ค่า 
แย่กว่าเดิมมาก และโดยเมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่าสุขภาพใน
ขณะนี้ แย่กว่าเดิม ผลการศึกษานี้บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับการศึกษาของ
พวงเพ็ญ และคณะ13 กล่าวถึงการรับรู้สุขภาพมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคม อาจอธิบายได้ว่า ผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ต้องการการดูแลจากผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ภาวะพึ่งพิงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของร่างกายลดลง มีข้อจ ากัด
หรือปัญหาในการเคลื่อนไหว การท าหน้าที่ของร่างกาย บทบาทการท าหน้าที่ในสังคม ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรได้ตามปกติ ต้องพึ่งพาผู้อื่น สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลุ่มผู้ สูงอายุมีการรับรู้ภาวะ
สุขภาพแย่กว่าเดิมมากในด้านคิดว่าตนเองไร้ค่า และรู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ มองว่าตนเองเป็นบุคคลไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง  
ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรังยาวนาน ผลการศึกษาก าลังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มี

                                                       
12 อ้างแล้ว, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ, 2559 

 13 เรื่องเดียวกัน, พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ, 2559 

ภาวะพึ่งพิงในจังหวัดพะเยาได้ค่อนข้างชัดเจน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมภีาวะสุขภาพที่แย่กว่าเดิม โดยมีการ
รับรู้ถึงสุขภาพด้านจิตใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าด้านร่างกาย ผลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่ส าคัญและเหมาะสมต่อองค์กรภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาให้
สนองต่อการดูแลได้ 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในพื้นที่ที่ได้ถูก
คัดเลือกเข้าศึกษา ผลการศึกษาอาจมีข้อจ ากัดในการน าไปสรุปเพื่ออ้างอิงประชากร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้เข้าใจสภาพความเจ็บป่วย และความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ชัดเจนขึ้น 
 2. บุคลากรทางสุขภาพควรด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้เหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงตามบริบทการรับรู้ด้านของสุขภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้  
ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้สูงอายุทุกท่าน 
ที่เข้าร่วมในการวิจัยและตอบแบบสอบถามการวิจัยจนท าให้การวิจัยส าเร็จลงด้วยดี  
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ในปจจุบันสถานการณสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
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รวม ซ่ึงการวางแผนการดูแลลวงหนาเปนสวนหนึ่งของการดูแลแบบประคับประคอง โดยจุดมุงเนนอยูที่การ
สื่อสารเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับโรค การวินิจฉัย การพยากรณโรค สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวเกิด
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เพื่อสนับสนุนใหผูปวยและญาติทราบถึงทางเลือกและทําการตัดสินใจเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของผูปวย ปองกันและลดความขัดแยงและความวิตกกังวลของผูปวย 
ครอบครัวและทมีบุคลากรสุขภาพ โดยการวางแผนดูแลลวงหนาเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของคุณภาพการใหการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
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Abstract 

Situation of health among Thai people has been changed. Thailand has become 
aging society. In addition, the number of people living with non-communicable disease is 
increasing every year.  According to these changes, palliative care is necessary for Thai 
society in order to relieve any discomfort symptoms and to maintain good quality of life 
among people with chronic disease and their family members.  Holistic care should be 
provided to patient and family.  Advance care plan is a part of palliative care, which 
emphasize on giving correct and appropriate information related to disease, diagnosis, 
prognosis, and care. Advance care plan aims to promote patient and family to understand 
disease and treatment. Needs of patient and family is assessed and evaluated in the time 
manner. The goal of advance care plan is to provide patient and family to realize their 
possible health care options and make the appropriate decision for treatment based on 
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patient’s need, prevent family’s conflict, and reduce anxiety. Advance care plan is one of 
the important indicators for quality of palliative care. 

Keywords: Advance Care Plan, Palliative Care 
 
บทนํา 

ปจจุบันกลุมโรคไมติดตอเร้ือรังเปนปญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและในประเทศไทย เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากร ทําใหเกิดการภาวะพึ่งพา
และเสียชีวิตของประชากร สําหรับประเทศไทยในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวามีผูปวยกลุมโรคไม
ติดตอเร้ือรังที่มีการลมเหลวของการทํางานของอวัยวะหลายระบบเพิ่มจํานวนมากข้ึน สงผลทําใหความ
ตองการในการดูแลแบบประคับประคองสูงถึงรอยละ 11 และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนในทุกป ทําใหเกิดผล
กระทบตอภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของผูปวย จากแนวโนมดังกลาวทําใหสะทอนถึงความ
ตองการการบริการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มมากข้ึน การดูแลแบบประคับประคองจะใหการดูแล
แบบองครวม ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาอาการไมสุขสบายอาการรบกวนและคงไว
ซ่ึงคุณภาพของชีวิตที่ดีในชวงเวลาที่เหลืออยูของผูปวย โดยการสื่อสารเปนพื้นฐานซ่ึงมีความสําคัญในการให
การดูแลแบบประคับประคอง  

เม่ือโรคไมติดตอเร้ือรังมีการดําเนินของโรคเขาสูในระยะที่ไมสามารถรักษาใหหายได ทําใหผูปวย 
เกิดความทุกขทรมานจากตัวโรคและการรักษา การดูแลผูปวยระยะนี้จะถูกเปลี่ยนมาเปนการดูแลแบบ
ประคับประคอง องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของการดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลที่มุงทํา
ใหคุณภาพชีวิตผูปวยและครอบครัว ซ่ึงเผชิญกับโรคที่คุกคามตอชีวิต (life threatening illness) โดยเนน
การใหการดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ตั้งแตระยะที่ไดรับการเร่ิมวินิจฉัยวาเปนโรค
ระยะสุดทาย (terminal illness) จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต การดูแลแบบประคับประคองจึงเปนการดูแลที่
มุงเนนใหความสุขสบายแกผูปวย การบรรเทาความทุกขทรมานรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูปวยที่อยูใน
ระยะสุดทาย เพื่อสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมุคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับอาการรบกวนตาง ๆ 
พรอมทั้งการใหการดูแลอยางตอเนื่อง ปจจุบันพบวามีผูปวยระยะสุดทายจํานวนนอยที่เขาถึงการดูแลแบบ
ประคับประคอง เนื่องจากปจจัยในดานตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอความยากลําบากในการตัดสินใจในการเลือก
ทางการรักษากอใหเกิดหัตถการเพื่อยื้อชีวิตสงผลใหเกิดความทรมานตอผูปวย สงผลใหวาระสุดทายผูปวย
จากไปอยางไมสงบ 

การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยควรใหการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตเม่ือเร่ิมวินิจฉัยโรคจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต การ
วางแผนดูแลลวงหนาเปนกระบวนการที่สําคัญในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวมความเขาใจและความรูที่ถูกตองในการวางแผนชีวิตลวงหนา จากการศึกษาพบวาผูปวยในระยะ
สุดทายพบวา ผูปวยในระยะสุดทายมีความตองการในดานการบรรเทาอาการทุกขทรมานทางดานรางกาย 
การสนับสนุนทางอารมณ ความรูสึก การสื่อสารเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับโรค โดยเม่ือในระยะทายของชีวิตผูปวย

มักมีความตองการอยากกลับไปใชชีวิตในวาระสุดทายที่บานกับครอบครัวหรือผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติที่ไม
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง มักพบความขัดแยงในการเลือกผูแทนในการตดัสินใจในการเลือกแนวทางการ
รักษาและพบปญหาเก่ียวกับเกณฑในการยุติการรักษา ดังนั้นในการดูแลผูปวยระยะทายการสื่อสารขอมูล 
การประเมินความตองการและการประเมินความพรอมของผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการให
ขอมูลที่เก่ียวของกับการวินิจฉัย การพยากรณโรค รวมทั้งแนวทางในการรักษาจากบุคลากรสุขภาพเพื่อ
ประกอบการตัดสินในของผูปวยในการเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสม 

การวางแผนดูแลลวงหนา เปนกระบวนการวางแผนการรักษาลวงหนาในอนาคตสํารับผูปวย โดย
กระบวนการวางแผนดูแลลวงหนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การคิด (think) 2) การเรียนรู (learn) 
3) การตัดสินใจ (choose) 4) การสื่อสาร และ 5) การเขียนและบันทึกอยางเปนลายลักษณะอักษร (record 
you wishes) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนขอมูลและทําความเขาใจเก่ียวกับโรค การพยากรณของ
โรค และแนวทางในการรักษาโรคปจจุบัน เพื่อคนหาความตองการเปาหมาย คานิยม ความปรารถนาของ
ผูปวย สงเสริมใหเกิดทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางเลือกในการรักษาและการดูแลที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของผูปวยอยางเขาใจ ลดความขัดแยงหรือความวิตกกังวลของญาติ อีกทั้งยังเปน
สงเสริมใหเกิดการดูแลผูปวยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาลจะมีการ
จัดประชุมพูดคุยระหวางทีมที่ดูแลกับครอบครัว (family meeting) ซึ่งเปนกระบวนการการจัดประชุมพูดคุย
ระหวางทีมที่ดูแล ผูปวยและครอบครัวในการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับตัวโรค แผนการรักษาหรือ
การตัดสินใจเพื่อใหการรักษาระหวางผูปวยและสมาชิกทุกคนในครอบครัวไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการ
วางแผนดูแลลวงหนายังเปนอีกหนึ่งตัวชีว้ัดที่สาํคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและเปนสิ่งยืนยันวาผูปวยมี
ความเขาในในภาวะของโรค ดังนั้นบุคลากรสุขภาพควรใหผูปวยไดรับรูถึงสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาตาง ๆ 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการวางแผนดูแลลวงหนา 

การวางแผนดูแลลวงหนาอาจมีลักษณะที่เปนลายลกัษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร โดยการ
วางแผนดูแลลวงหนามีปจจัยที่เก่ียวของซ่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการสงเสริมการตัดสินใจ ไดแก ปจจัย
ทางดานผูปวยโดยพบวาผูปวยในระยะทายสวนใหญไมสามารถตัดสินใจในการเลือกการรักษาดวยตนเองได
เนื่องจากผูปวยมักไมทราบการวินิจฉัยโรคเนื่องจากมีการปดบังของญาติทําใหผูปวยไมไดรับขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ปจจัยดานครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมของไทยโดยมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ 
ทําใหมีญาติหรือผูดูแลหลายคนกอใหเกิดความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ไมมีการเลือกผูแทนในการตัดสินใจ เม่ือ
ผูปวยเขาสูระยะสุดทายหรือเผชิญกับภาวะวิกฤติทําใหเกิดความขัดแยงในการตัดสินใจ ทัศนะคติในดานลบ
ของสังคมไทยที่มีตอความตาย อีกทั้งปจจัยดานตัวบุคลากรสุขภาพซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเม่ือผูปวยเขา
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบวาทัศนคติ ทักษะในการสื่อสารรวมไปถึงประสบการในการ
ดูแลผูปวยมีผลตอการสงเสริมการวางแผนในการดูแลผูปวย โดยเฉพาะแพทยซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของในการ
รักษาโรค มักพบวาการสงเสริมการวางแผนดูแลลวงหนามักทําในระยะสุดทายของชีวิตผูปวยมีอาการทรุด
หนักทําใหไมสามรถตัดสินใจเลือกการรักษาดวยตนเอง 

ในตางประเทศไดมีการสงเสริมใหมีการวางแผนดูแลลวงหนา เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความรู
ความ เขาใจที่ถูกตองในการวางแผนการดูแลรวมถึงสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาจากบุคลากรสุขภาพ แตใน
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patient’s need, prevent family’s conflict, and reduce anxiety. Advance care plan is one of 
the important indicators for quality of palliative care. 

Keywords: Advance Care Plan, Palliative Care 
 
บทนํา 

ปจจุบันกลุมโรคไมติดตอเร้ือรังเปนปญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและในประเทศไทย เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากร ทําใหเกิดการภาวะพึ่งพา
และเสียชีวิตของประชากร สําหรับประเทศไทยในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวามีผูปวยกลุมโรคไม
ติดตอเร้ือรังที่มีการลมเหลวของการทํางานของอวัยวะหลายระบบเพิ่มจํานวนมากข้ึน สงผลทําใหความ
ตองการในการดูแลแบบประคับประคองสูงถึงรอยละ 11 และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนในทุกป ทําใหเกิดผล
กระทบตอภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของผูปวย จากแนวโนมดังกลาวทําใหสะทอนถึงความ
ตองการการบริการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มมากข้ึน การดูแลแบบประคับประคองจะใหการดูแล
แบบองครวม ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาอาการไมสุขสบายอาการรบกวนและคงไว
ซ่ึงคุณภาพของชีวิตที่ดีในชวงเวลาที่เหลืออยูของผูปวย โดยการสื่อสารเปนพื้นฐานซ่ึงมีความสําคัญในการให
การดูแลแบบประคับประคอง  

เม่ือโรคไมติดตอเร้ือรังมีการดําเนินของโรคเขาสูในระยะที่ไมสามารถรักษาใหหายได ทําใหผูปวย 
เกิดความทุกขทรมานจากตัวโรคและการรักษา การดูแลผูปวยระยะนี้จะถูกเปลี่ยนมาเปนการดูแลแบบ
ประคับประคอง องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของการดูแลแบบประคับประคองเปนการดูแลที่มุงทํา
ใหคุณภาพชีวิตผูปวยและครอบครัว ซ่ึงเผชิญกับโรคที่คุกคามตอชีวิต (life threatening illness) โดยเนน
การใหการดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ตั้งแตระยะที่ไดรับการเร่ิมวินิจฉัยวาเปนโรค
ระยะสุดทาย (terminal illness) จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต การดูแลแบบประคับประคองจึงเปนการดูแลที่
มุงเนนใหความสุขสบายแกผูปวย การบรรเทาความทุกขทรมานรวมถึงการดูแลครอบครัวของผูปวยที่อยูใน
ระยะสุดทาย เพื่อสงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมุคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับอาการรบกวนตาง ๆ 
พรอมทั้งการใหการดูแลอยางตอเนื่อง ปจจุบันพบวามีผูปวยระยะสุดทายจํานวนนอยที่เขาถึงการดูแลแบบ
ประคับประคอง เนื่องจากปจจัยในดานตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอความยากลําบากในการตัดสินใจในการเลือก
ทางการรักษากอใหเกิดหัตถการเพื่อยื้อชีวิตสงผลใหเกิดความทรมานตอผูปวย สงผลใหวาระสุดทายผูปวย
จากไปอยางไมสงบ 

การดูแลแบบประคับประคอง เปนการดูแลที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยควรใหการดูแลแบบประคับประคองตั้งแตเม่ือเร่ิมวินิจฉัยโรคจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต การ
วางแผนดูแลลวงหนาเปนกระบวนการที่สําคัญในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวมความเขาใจและความรูที่ถูกตองในการวางแผนชีวิตลวงหนา จากการศึกษาพบวาผูปวยในระยะ
สุดทายพบวา ผูปวยในระยะสุดทายมีความตองการในดานการบรรเทาอาการทุกขทรมานทางดานรางกาย 
การสนับสนุนทางอารมณ ความรูสึก การสื่อสารเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับโรค โดยเม่ือในระยะทายของชีวิตผูปวย

มักมีความตองการอยากกลับไปใชชีวิตในวาระสุดทายที่บานกับครอบครัวหรือผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติที่ไม
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง มักพบความขัดแยงในการเลือกผูแทนในการตดัสินใจในการเลือกแนวทางการ
รักษาและพบปญหาเก่ียวกับเกณฑในการยุติการรักษา ดังนั้นในการดูแลผูปวยระยะทายการสื่อสารขอมูล 
การประเมินความตองการและการประเมินความพรอมของผูปวยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการให
ขอมูลที่เก่ียวของกับการวินิจฉัย การพยากรณโรค รวมทั้งแนวทางในการรักษาจากบุคลากรสุขภาพเพื่อ
ประกอบการตัดสินในของผูปวยในการเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสม 

การวางแผนดูแลลวงหนา เปนกระบวนการวางแผนการรักษาลวงหนาในอนาคตสํารับผูปวย โดย
กระบวนการวางแผนดูแลลวงหนา ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การคิด (think) 2) การเรียนรู (learn) 
3) การตัดสินใจ (choose) 4) การสื่อสาร และ 5) การเขียนและบันทึกอยางเปนลายลักษณะอักษร (record 
you wishes) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทบทวนขอมูลและทําความเขาใจเก่ียวกับโรค การพยากรณของ
โรค และแนวทางในการรักษาโรคปจจุบัน เพื่อคนหาความตองการเปาหมาย คานิยม ความปรารถนาของ
ผูปวย สงเสริมใหเกิดทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางเลือกในการรักษาและการดูแลที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของผูปวยอยางเขาใจ ลดความขัดแยงหรือความวิตกกังวลของญาติ อีกทั้งยังเปน
สงเสริมใหเกิดการดูแลผูปวยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาลจะมีการ
จัดประชุมพูดคุยระหวางทีมที่ดูแลกับครอบครัว (family meeting) ซึ่งเปนกระบวนการการจัดประชุมพูดคุย
ระหวางทีมที่ดูแล ผูปวยและครอบครัวในการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับตัวโรค แผนการรักษาหรือ
การตัดสินใจเพื่อใหการรักษาระหวางผูปวยและสมาชิกทุกคนในครอบครัวไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการ
วางแผนดูแลลวงหนายังเปนอีกหนึ่งตัวชีว้ัดที่สาํคัญในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและเปนสิ่งยืนยันวาผูปวยมี
ความเขาในในภาวะของโรค ดังนั้นบุคลากรสุขภาพควรใหผูปวยไดรับรูถึงสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาตาง ๆ 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการวางแผนดูแลลวงหนา 

การวางแผนดูแลลวงหนาอาจมีลักษณะที่เปนลายลกัษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร โดยการ
วางแผนดูแลลวงหนามีปจจัยที่เก่ียวของซ่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการสงเสริมการตัดสินใจ ไดแก ปจจัย
ทางดานผูปวยโดยพบวาผูปวยในระยะทายสวนใหญไมสามารถตัดสินใจในการเลือกการรักษาดวยตนเองได
เนื่องจากผูปวยมักไมทราบการวินิจฉัยโรคเนื่องจากมีการปดบังของญาติทําใหผูปวยไมไดรับขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ปจจัยดานครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมของไทยโดยมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ 
ทําใหมีญาติหรือผูดูแลหลายคนกอใหเกิดความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ไมมีการเลือกผูแทนในการตัดสินใจ เม่ือ
ผูปวยเขาสูระยะสุดทายหรือเผชิญกับภาวะวิกฤติทําใหเกิดความขัดแยงในการตัดสินใจ ทัศนะคติในดานลบ
ของสังคมไทยที่มีตอความตาย อีกทั้งปจจัยดานตัวบุคลากรสุขภาพซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเม่ือผูปวยเขา
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการศึกษาพบวาทัศนคติ ทักษะในการสื่อสารรวมไปถึงประสบการในการ
ดูแลผูปวยมีผลตอการสงเสริมการวางแผนในการดูแลผูปวย โดยเฉพาะแพทยซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของในการ
รักษาโรค มักพบวาการสงเสริมการวางแผนดูแลลวงหนามักทําในระยะสุดทายของชีวิตผูปวยมีอาการทรุด
หนักทําใหไมสามรถตัดสินใจเลือกการรักษาดวยตนเอง 

ในตางประเทศไดมีการสงเสริมใหมีการวางแผนดูแลลวงหนา เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความรู
ความ เขาใจที่ถูกตองในการวางแผนการดูแลรวมถึงสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาจากบุคลากรสุขภาพ แตใน
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สังคมไทยแนวคิดในการปฏิเสธการรักษายังไมเปนที่รูจักแพรหลายและเปนไปไดยากเนื่องจากหลากหลาย
ปจจัย ดังนั้นจึงไดมีราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ มาตรา 
12 ไดมีขอกําหนดทางกฎหมายในการปฏิบัติในวาระสุดทาย วาดวยการกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะทํา
หนังสือแสดงเจตจํานงไมประสงคที่จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงการยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยซ่ึงผูปวยสามารถเปนผูตัดสินใจเลือกการรักษาดวยตนเอง
หรือมีการแตงตั้งผูตัดสินใจแทนในกรณีที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง โดยการทําหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงครับบริการสาธารณสุขในวาระสุดทายของชีวิต ซ่ึงในตางประเทศเรียกวาการทํา living will 
หรือ advance directive เพื่อสนับสนุนใหบุคคลมีการเลือกการรักษาและตัดสินใจดวยตนเอง (the right 
of self determination) สอดคลองกับสิทธิหลักในการรักษาและหลักจริยธรรมในการดูแลผูปวยที่บุคลากร
สุขภาพควรปฏิบัติเพื่อเคารพสิทธิในการตัดสินของผูปวยและใหการดูแลตามเจตนารมณโดยไทกอใหเกิด
อันตราย  
 
บทสรุป 

การวางแผนดูแลลวงหนาเปนกระบวนการการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญในผูปวยระยะ
สุดทาย โดยเปนสิ่งยืนยันวาผูปวยและครอบครัวมีความเขาใจภาวะของโรค สงเสริมใหเกิดการทบทวน การ
คนหาความตองการ และการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เกิดแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสม 
ลดความขัดแยงและความวิตกกังวลระหวางครอบครัวและทีมบุคลากรสุขภาพ ลดการทําหัตถการเพื่อยื้อ
ชีวิตหรือรุนแรง ชวยใหผูปวยบรรเทาความทุกขทรมานและเม่ือถึงวาระสุดทายผูปวยสามารถบอกความ
ตองการหรือสิ่งที่ติดคาง สงผลใหเกิดการเสียชีวิตอยางสมศักดิ์สรี การจากไปอยางสงบในวาระสุดทาย 
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สังคมไทยแนวคิดในการปฏิเสธการรักษายังไมเปนที่รูจักแพรหลายและเปนไปไดยากเนื่องจากหลากหลาย
ปจจัย ดังนั้นจึงไดมีราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ มาตรา 
12 ไดมีขอกําหนดทางกฎหมายในการปฏิบัติในวาระสุดทาย วาดวยการกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะทํา
หนังสือแสดงเจตจํานงไมประสงคที่จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงการยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยซ่ึงผูปวยสามารถเปนผูตัดสินใจเลือกการรักษาดวยตนเอง
หรือมีการแตงตั้งผูตัดสินใจแทนในกรณีที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง โดยการทําหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงครับบริการสาธารณสุขในวาระสุดทายของชีวิต ซ่ึงในตางประเทศเรียกวาการทํา living will 
หรือ advance directive เพื่อสนับสนุนใหบุคคลมีการเลือกการรักษาและตัดสินใจดวยตนเอง (the right 
of self determination) สอดคลองกับสิทธิหลักในการรักษาและหลักจริยธรรมในการดูแลผูปวยที่บุคลากร
สุขภาพควรปฏิบัติเพื่อเคารพสิทธิในการตัดสินของผูปวยและใหการดูแลตามเจตนารมณโดยไทกอใหเกิด
อันตราย  
 
บทสรุป 

การวางแผนดูแลลวงหนาเปนกระบวนการการดูแลแบบประคับประคองที่สําคัญในผูปวยระยะ
สุดทาย โดยเปนสิ่งยืนยันวาผูปวยและครอบครัวมีความเขาใจภาวะของโรค สงเสริมใหเกิดการทบทวน การ
คนหาความตองการ และการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เกิดแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสม 
ลดความขัดแยงและความวิตกกังวลระหวางครอบครัวและทีมบุคลากรสุขภาพ ลดการทําหัตถการเพื่อยื้อ
ชีวิตหรือรุนแรง ชวยใหผูปวยบรรเทาความทุกขทรมานและเม่ือถึงวาระสุดทายผูปวยสามารถบอกความ
ตองการหรือสิ่งที่ติดคาง สงผลใหเกิดการเสียชีวิตอยางสมศักดิ์สรี การจากไปอยางสงบในวาระสุดทาย 
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บทคัดยอ 

ภาวะโภชนาการเปนสิ่งสําคัญตอการเจริญเติบโตของสามเณรซ่ึงยังอยูในชวงเด็กและวัยรุน ปจจุบัน
ยังไมเคยมีการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กกลุมที่บรรพชาเปนสามเณร ซ่ึงมีขอจํากัดในการเลือกบริโภค
อาหารมากกวาเด็กหรือวัยรุนทั่วไป งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การสงเสริมสุขภาวะดานอาหาร
และโภชนาการของสามเณรในจังหวัดพะเยา” เพื่อศึกษาสภาพปญหาทางโภชนาการโดยเฉพาะภาวะอวน
ของสามเณรและปจจัยที่สัมพันธกับภาวะอวนในสามเณรจํานวน 272 รูปที่ศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ในจังหวัดพะเยาชวงระหวางเดือนกันยายนถึง ตุลาคม 2561 ประเมินภาวะโภชนาการโดยการตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและเก่ียวกับกิจกรรมทางกาย และไดรับการวัด
สัดสวนรางกาย ไดแก  น้ําหนักตัว สวนสูง เสนรอบเอว  

ผลการศึกษาพบวารอยละ 38.5 ของสามเณรมีภาวะอวน โดยปจจัยที่สัมพันธกับน้ําหนักตัวไดแก 
การเลือกรับประทานผลไมรสหวาน (P=0.04) การรับประทานขนมกรุบกรอบเปนถุง (P=0.01) และการ
รับประทานขนมหวาน (P<0.01) สามเณรที่ใชเวลานั่งหรือเอนกาย (sedentary period) ตอวันนานกวา  
จะมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวลกายมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01 และ P=0.03 ตามลําดับ) 

ภาวะอวนกําลังกลายเปนปญหาสําคัญของสามเณร พฤติกรรมการรับประทานอาหารพลังงานสูง
และการมีกิจกรรมทางกายนอยเปนปจจัยสงเสริมความอวนที่สําคัญเชนเดียวกับเด็กและวัยรุนทั่วไป การให
ความรูดานโภชนาการที่เหมาะสมแกสามเณรและประชาชนนาจะชวยแกปญหานี้ในอนาคตตอไปไดอยาง
ยั่งยืน 
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Abstract 

Nutritional status is important for growth and development, especially among 
novices which belong to the state of either children or adolescence. Currently, there is no 
study examined nutritional status among novices, which have limitation on diet, compared 
with ordinary children or teenager. This study was a part of the Development of the Center 
for Food and Nutrition in Health and Well-being for Buddhist Novices, Phayao Province. 
The aims of this study were to examine nutritional status and to examine its’ related 
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factors among 272 novices in Phrayao province. Data were collected between September 
and October, 2518 by questionnaire, along with body weight, height, and waist 
circumference.  

Results showed that 38.5 % of novice were obese. Eating sweet fruits, snacks, and 
sweet desserts were correlated with body weight, with the significant level of .04, .01, and 
<0.01, respectively. Novices who had longer sedentary period had higher body weight and 
body mass index (P<0.01, and P=0.03, respectively) 

Obesity is becoming a major problem among novices. Eating behaviors, especially 
high calories diet and prolong sedentary period seem to be the main contributors for 
obesity. Education on how to maintain appropriate nutritional status is urgently needed.  

Keywords: Obesity, Nutritional Status, Novices 
 
บทนํา 

สามเณรเปนศาสนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอด เผยแพร และดํารงไวซ่ึงพระพุทธศาสนา 
ในขณะเดียวกัน สามเณรก็ยังอยูในวัยเจริญเติบโต สามเณรจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดดี จะตองมีการ
พัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมอยางองครวม   

ภาวะโภชนาการเปนสิ่งสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กและวัยรุน องคการอนามัยโลกกลาวถึง 
ทุพโภชนาการ (malnutrition) วาเปนภัยคุกคามรายแรงที่สุดตอสาธารณสุขของโลก ภาวะทุพโภชนาการ
เกิดจากการรับประทานอาหารไมสมดุลยกัน โดยอาจมีสารอาหารบางอยางไดรับไมเพียงพอ เกิน หรือผิด
สัดสวน สงผลใหเกิดความผิดปกติตาง ๆ ตอรางกาย การศึกษาในประเทศไทยเม่ือคร้ังกอนการจัดทําแผน
อาหารและโภชนาการแหงชาติ ในแผนพัฒนาระยะที่ 4 (ชวงกอนป พ.ศ. 2530)  พบวา คนไทยในทองถ่ิน
ชนบทและตามแหลงเสื่อมโทรมในเมืองใหญ เปนโรคขาดสารอาหาร ในทางตรงกันขาม คนไทยใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ ที่มีฐานะความเปนอยูดี ไมสนใจเร่ืองโภชนาการ กินอาหารมากเกินความ
ตองการ ก็มีโอกาสเปนทุพโภชนาการประเภทโภชนาการเกิน เชน ไขมันสูงในเลือด และโรคอวน เปนตน 

จากการสํารวจสถานการณเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-25491 ยังไดแสดงใหเห็นวา มากกวา 1 
ใน 10 ของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ขณะที่ประมาณรอยละ 9 ของเด็กปฐมวัยมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ ขอมูล
ในระบบเฝาระวังทางโภชนาการของกรมอนามัยก็แสดงวาภาวะทุพโภชนาการมีระดับทรงตัวไมลดลงมา

                                                           
1 Thailand National Statistical Office, “Monitoring the Situation of Children and 

Women. Thailand Multiple Indicator Cluster Survey. December 2005-February 2006. Final 
Report.”, Report Thailand National Statistical Office, UNICEF United Nations Children’s Fund. In 
collaboration with: Ministry of Social Development & Human Security, Ministry of Education, 
Ministry of Public Health, (2006, p. 11). 

ตั้งแต พ.ศ. 2543 เชนเดียวกับอัตราน้ําหนักแรกเกิดต่ํากวาเกณฑ แตสิ่งที่นาสนใจคือภาวะอวนมีสัดสวน
มากกวาภาวะผอมถึงเกือบเทาตัว 

จากฐานขอมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.1 ร.1 2560 ปการศึกษา 2561 พบวามีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดพะเยาแผนกสามัญทั้งสิ้นจํานวน 9 โรงเรียน มีสามเณรเขารับการศึกษา ณ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยาทั้งหมด 635 รูป เทาที่ผูวิจัยทราบ ยังไมเคยมีการประเมินภาวะโภชนาการใน
เด็กกลุมที่บรรพชาเปนสามเณร ซ่ึงมีขอจํากัดในการเลือกบริโภคอาหารกวาเด็กหรือวัยรุนทั่วไป 

งานวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การสงเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการของสามเณร
ในจังหวัดพะเยา” จัดทําข้ึนโดยคณะทํางานโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนยสรางเสริมสุขภาวะดาน
อาหารและโภชนาการสําหรับสามเณรจังหวัดพะเยา ภายใตการสนับสนุนของ โครงการพฒันาสุขภาวะและ
การเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมกับ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
งานวิจัยนี้ดําเนินการข้ึนเพื่อศึกษาสภาพปญหาทางโภชนาการโดยเฉพาะภาวะอวนของสามเณรและปจจัยที่
สัมพันธกับภาวะอวน เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงปญหา นําไปสูการวางแผนการแกไขทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวตอไป 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ผูดําเนินการวิจัยสํารวจตัวแทนสามเณรที่ศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดพะเยา 
ในชวงระหวางเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2561 ตัวแทนสามเณรจะไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง  
เพื่อคํานวณคาดัชนีมวลกายดวยสูตร ดัชนีมวลกาย (กก/ม2) = น้ําหนัก (กิโลกรัม) /ความสูง2 (เมตร) และ
นําไปเปรียบเทียบกับกราฟคาปกติของดัชนีมวลกายตออายุ (CDC 2000: BMI-for-age อายุ 2-20 ป)2  
ตัวแทนสามเณรจะไดรับการวัดเสนรอบเอวและวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนโดยบุคลากร
ทางการแพทยผูไดรับการฝกฝนวิธีการวัดที่เปนมาตรฐานและมีประสบการณในการวัดสัดสวนตาง ๆ ของ
รางกาย การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนจะทํา 3 คร้ังแลวนํามาหาคาเฉลี่ย สามเณรจะไดรับ
การรองขอใหตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร ปริมาณและความถ่ีในการ
รับประทานอาหาร แบบสอบถามเก่ียวกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกาย การวิเคราะหทางสถิติโดย
การคํานวนรอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหหาความสัมพันธโดย
ใช chi-square และ Pearson’s correlation โดยโปรแกรม SPSS version 16 
 
ผลการศึกษา 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากตัวแทนสามเณรในพื้นที่จังหวัดพะเยา จํานวน 272 รูป อายุเฉลี่ย 15.2 
+/- 1.8 ป (12-20 ป) สามเณรมีระยะเวลาบรรพชาเฉลี่ย 3.0 ป สวนใหญ (รอยละ 52.2) ศึกษาอยูในระดับ

                                                           
2 Centers for Disease Control and Prevention, “CDC Growth Charts,” 

<https://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm>, December 7, 2016. 
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factors among 272 novices in Phrayao province. Data were collected between September 
and October, 2518 by questionnaire, along with body weight, height, and waist 
circumference.  

Results showed that 38.5 % of novice were obese. Eating sweet fruits, snacks, and 
sweet desserts were correlated with body weight, with the significant level of .04, .01, and 
<0.01, respectively. Novices who had longer sedentary period had higher body weight and 
body mass index (P<0.01, and P=0.03, respectively) 

Obesity is becoming a major problem among novices. Eating behaviors, especially 
high calories diet and prolong sedentary period seem to be the main contributors for 
obesity. Education on how to maintain appropriate nutritional status is urgently needed.  

Keywords: Obesity, Nutritional Status, Novices 
 
บทนํา 

สามเณรเปนศาสนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสืบทอด เผยแพร และดํารงไวซ่ึงพระพุทธศาสนา 
ในขณะเดียวกัน สามเณรก็ยังอยูในวัยเจริญเติบโต สามเณรจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดดี จะตองมีการ
พัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมอยางองครวม   

ภาวะโภชนาการเปนสิ่งสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็กและวัยรุน องคการอนามัยโลกกลาวถึง 
ทุพโภชนาการ (malnutrition) วาเปนภัยคุกคามรายแรงที่สุดตอสาธารณสุขของโลก ภาวะทุพโภชนาการ
เกิดจากการรับประทานอาหารไมสมดุลยกัน โดยอาจมีสารอาหารบางอยางไดรับไมเพียงพอ เกิน หรือผิด
สัดสวน สงผลใหเกิดความผิดปกติตาง ๆ ตอรางกาย การศึกษาในประเทศไทยเม่ือคร้ังกอนการจัดทําแผน
อาหารและโภชนาการแหงชาติ ในแผนพัฒนาระยะที่ 4 (ชวงกอนป พ.ศ. 2530)  พบวา คนไทยในทองถ่ิน
ชนบทและตามแหลงเสื่อมโทรมในเมืองใหญ เปนโรคขาดสารอาหาร ในทางตรงกันขาม คนไทยใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ ที่มีฐานะความเปนอยูดี ไมสนใจเร่ืองโภชนาการ กินอาหารมากเกินความ
ตองการ ก็มีโอกาสเปนทุพโภชนาการประเภทโภชนาการเกิน เชน ไขมันสูงในเลือด และโรคอวน เปนตน 

จากการสํารวจสถานการณเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548-25491 ยังไดแสดงใหเห็นวา มากกวา 1 
ใน 10 ของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ขณะที่ประมาณรอยละ 9 ของเด็กปฐมวัยมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ ขอมูล
ในระบบเฝาระวังทางโภชนาการของกรมอนามัยก็แสดงวาภาวะทุพโภชนาการมีระดับทรงตัวไมลดลงมา

                                                           
1 Thailand National Statistical Office, “Monitoring the Situation of Children and 

Women. Thailand Multiple Indicator Cluster Survey. December 2005-February 2006. Final 
Report.”, Report Thailand National Statistical Office, UNICEF United Nations Children’s Fund. In 
collaboration with: Ministry of Social Development & Human Security, Ministry of Education, 
Ministry of Public Health, (2006, p. 11). 

ตั้งแต พ.ศ. 2543 เชนเดียวกับอัตราน้ําหนักแรกเกิดต่ํากวาเกณฑ แตสิ่งที่นาสนใจคือภาวะอวนมีสัดสวน
มากกวาภาวะผอมถึงเกือบเทาตัว 

จากฐานขอมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.1 ร.1 2560 ปการศึกษา 2561 พบวามีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดพะเยาแผนกสามัญทั้งสิ้นจํานวน 9 โรงเรียน มีสามเณรเขารับการศึกษา ณ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยาทั้งหมด 635 รูป เทาที่ผูวิจัยทราบ ยังไมเคยมีการประเมินภาวะโภชนาการใน
เด็กกลุมที่บรรพชาเปนสามเณร ซ่ึงมีขอจํากัดในการเลือกบริโภคอาหารกวาเด็กหรือวัยรุนทั่วไป 

งานวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การสงเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการของสามเณร
ในจังหวัดพะเยา” จัดทําข้ึนโดยคณะทํางานโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนยสรางเสริมสุขภาวะดาน
อาหารและโภชนาการสําหรับสามเณรจังหวัดพะเยา ภายใตการสนับสนุนของ โครงการพัฒนาสุขภาวะและ
การเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมกับ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
งานวิจัยนี้ดําเนินการข้ึนเพื่อศึกษาสภาพปญหาทางโภชนาการโดยเฉพาะภาวะอวนของสามเณรและปจจัยที่
สัมพันธกับภาวะอวน เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงปญหา นําไปสูการวางแผนการแกไขทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวตอไป 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ผูดําเนินการวิจัยสํารวจตัวแทนสามเณรที่ศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดพะเยา 
ในชวงระหวางเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2561 ตัวแทนสามเณรจะไดรับการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง  
เพื่อคํานวณคาดัชนีมวลกายดวยสูตร ดัชนีมวลกาย (กก/ม2) = น้ําหนัก (กิโลกรัม) /ความสูง2 (เมตร) และ
นําไปเปรียบเทียบกับกราฟคาปกติของดัชนีมวลกายตออายุ (CDC 2000: BMI-for-age อายุ 2-20 ป)2  
ตัวแทนสามเณรจะไดรับการวัดเสนรอบเอวและวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนโดยบุคลากร
ทางการแพทยผูไดรับการฝกฝนวิธีการวัดที่เปนมาตรฐานและมีประสบการณในการวัดสัดสวนตาง ๆ ของ
รางกาย การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขนจะทํา 3 คร้ังแลวนํามาหาคาเฉลี่ย สามเณรจะไดรับ
การรองขอใหตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร ปริมาณและความถ่ีในการ
รับประทานอาหาร แบบสอบถามเก่ียวกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกาย การวิเคราะหทางสถิติโดย
การคํานวนรอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหหาความสัมพันธโดย
ใช chi-square และ Pearson’s correlation โดยโปรแกรม SPSS version 16 
 
ผลการศึกษา 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากตัวแทนสามเณรในพื้นที่จังหวัดพะเยา จํานวน 272 รูป อายุเฉลี่ย 15.2 
+/- 1.8 ป (12-20 ป) สามเณรมีระยะเวลาบรรพชาเฉลี่ย 3.0 ป สวนใหญ (รอยละ 52.2) ศึกษาอยูในระดับ

                                                           
2 Centers for Disease Control and Prevention, “CDC Growth Charts,” 

<https://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm>, December 7, 2016. 
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มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 51.3 กําลังศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมชั้นโท มีเพียง 2 รูปที่ศึกษาบาลี  
รายละเอียดขอมูลพื้นฐานดานการบวชเณรและการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสามเณร 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน รอยละ 
อายุพรรษา (ป) 
     นอยกวา 1 พรรษา 
     1 – 5 พรรษา 
     มากกวา 5 พรรษา   

 
10.3 
77.6 
12.2 

 
ประเภทของวัดที่จําพรรษา 
     พระอารามหลวง 
     วัดราษฎร 
     สํานักสงฆ 
     อ่ืน ๆ 

 
0.7 
66.5 
4.1 
28.6 

การศึกษาสายสามัญ 
     ไมไดศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา   
     มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 
1.5 
3.3 
52.2 
43.0 

การศึกษาแผนกธรรม 
     ไมไดศึกษา     
     นักธรรมชั้นตรี   
     นักธรรมชั้นโท   
     นักธรรมชั้นเอก 

 
2.2 
21.8 
51.3 
24.7 

 
จากการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และวัดไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนของสามเณรผูเขารวม

การศึกษาพบวา สามเณรมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 60.8 ± 17.0 กิโลกรัม (25.0 - 123.5 กิโลกรัม) ดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 22.6 ± 5.6 กิโลกรัม/เมตร2 (14.7 - 43.5 กิโลกรัม/เมตร2) ความยาวเสนรอบเอวเฉลี่ย 76.3 ± 14.6 
เซนติเมตร (49.0 - 165.0 เซนติเมตร) ไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนเฉลี่ย 24.6 ± 13.6 มิลลิเมตร 
(6.0 - 60.0 มิลลิ เมตร) โดยพบวาความยาวเสนรอบเอวและไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนมี
ความสัมพันธกับดัชนีมวลกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) 

จากการประเมินภาวะโภชนาการดวยดัชนีมวลกายตามชวงอายุ พบวามีสามเณรเพียงรอยละ 34.2 
ที่มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ สามเณรรอยละ 5.8 มีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑปกติ และรอยละ 1.9  
มีดัชนีมวลกายอยูในระดับต่ํากวาปกติอยางมาก สามเณรรอยละ 60 มีดัชนีมวลกายเกินกวามาตรฐาน  
โดยรอยละ 38.5 อยูในภาวะอวน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ภาวะโภชนาการของสามเณร เม่ือประเมินดวยดัชนีมวลกายตามชวงอายุ 

ดัชนีมวลกาย รอยละ 
ผอมมาก (severe thinness) 1.9 
ผอม (thinness) 3.8 
ปกติ (normal) 34.2 
น้ําหนักเกิน (overweight) 21.5 
อวน (obesity) 38.5 
 

จากการตอบแบบสอบถามถึงการเจ็บปวยเร้ือรังในโรคที่สัมพันธกับความอวน พบวา มีสามเณรเปน
เบาหวาน 1 รูป(0.4%) ความดันโลหิตสูง 2 รูป (0.7%) หอบหืด 7 รูป (2.7%) โดยผูที่เปนเบาหวานมีดัชนี
มวลกายเทากับ 43.78 กิโลกรัม/ เมตร2 ซ่ึงจัดอยูในภาวะอวน ผูมีความดันโลหิตสูงมีดัชนีมวลกายเทากับ 
18.5 กิโลกรัม/ เมตร2 อยูในเกณฑปกติ และ 31.4กิโลกรัม/ เมตร2 อยูในเกณฑอวน และมีเพียง 1 รูปใน
สามเณรที่ เปนหอบหืดที่ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ  3 รูป (รอยละ 50) อยูในเกณฑน้ําหนักเกิน 
(overweight) และ 2 รูป (รอยละ 33.3) อยูในเกณฑอวน สามเณรรอยละ 37.5 ไมเคยตรวจสุขภาพ
ประจําป และรอยละ 31.0 ถึงรอยละ 41.7 ไมเคยตรวจโรคที่เก่ียวของกับความอวน 

 
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร 
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารพบวา สามเณร

รับประทานผลไมเฉลี่ยวันละ 3.0 กํามือ ความถ่ี 4.6 วันตอสัปดาห และรับประทานผักเฉลี่ยวันละ 3.1 กํามือ 
ความถ่ี 4.7 วันตอสัปดาห  

การรับประทานผักและผลไมหลากหลาย (หลากหลายชนิดอยางนอย 5 สี) พบวารอยละ 11.8 
รับประทานทุกวัน รอยละ  24.3 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 51.1 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 12.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานผักและผลไมอยางนอยคร่ึงกิโลกรัมหรือ 5 กํามือตอวัน พบวารอยละ 5.9 
รับประทานทุกวัน รอยละ  20.6 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 51.5 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 22.1 เกือบหรือไมรับประทานเลย  
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มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 51.3 กําลังศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมชั้นโท มีเพียง 2 รูปที่ศึกษาบาลี  
รายละเอียดขอมูลพื้นฐานดานการบวชเณรและการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสามเณร 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน รอยละ 
อายุพรรษา (ป) 
     นอยกวา 1 พรรษา 
     1 – 5 พรรษา 
     มากกวา 5 พรรษา   

 
10.3 
77.6 
12.2 

 
ประเภทของวัดที่จําพรรษา 
     พระอารามหลวง 
     วัดราษฎร 
     สํานักสงฆ 
     อ่ืน ๆ 

 
0.7 
66.5 
4.1 
28.6 

การศึกษาสายสามัญ 
     ไมไดศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา   
     มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 
1.5 
3.3 
52.2 
43.0 

การศึกษาแผนกธรรม 
     ไมไดศึกษา     
     นักธรรมชั้นตรี   
     นักธรรมชั้นโท   
     นักธรรมชั้นเอก 

 
2.2 
21.8 
51.3 
24.7 

 
จากการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และวัดไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนของสามเณรผูเขารวม

การศึกษาพบวา สามเณรมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 60.8 ± 17.0 กิโลกรัม (25.0 - 123.5 กิโลกรัม) ดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 22.6 ± 5.6 กิโลกรัม/เมตร2 (14.7 - 43.5 กิโลกรัม/เมตร2) ความยาวเสนรอบเอวเฉลี่ย 76.3 ± 14.6 
เซนติเมตร (49.0 - 165.0 เซนติเมตร) ไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนเฉลี่ย 24.6 ± 13.6 มิลลิเมตร 
(6.0 - 60.0 มิลลิ เมตร) โดยพบวาความยาวเสนรอบเอวและไขมันใตชั้นผิวหนังบริเวณทองแขนมี
ความสัมพันธกับดัชนีมวลกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) 

จากการประเมินภาวะโภชนาการดวยดัชนีมวลกายตามชวงอายุ พบวามีสามเณรเพียงรอยละ 34.2 
ที่มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ สามเณรรอยละ 5.8 มีดัชนีมวลกายต่ํากวาเกณฑปกติ และรอยละ 1.9  
มีดัชนีมวลกายอยูในระดับต่ํากวาปกติอยางมาก สามเณรรอยละ 60 มีดัชนีมวลกายเกินกวามาตรฐาน  
โดยรอยละ 38.5 อยูในภาวะอวน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ภาวะโภชนาการของสามเณร เม่ือประเมินดวยดัชนีมวลกายตามชวงอายุ 

ดัชนีมวลกาย รอยละ 
ผอมมาก (severe thinness) 1.9 
ผอม (thinness) 3.8 
ปกติ (normal) 34.2 
น้ําหนักเกิน (overweight) 21.5 
อวน (obesity) 38.5 
 

จากการตอบแบบสอบถามถึงการเจ็บปวยเร้ือรังในโรคที่สัมพันธกับความอวน พบวา มีสามเณรเปน
เบาหวาน 1 รูป(0.4%) ความดันโลหิตสูง 2 รูป (0.7%) หอบหืด 7 รูป (2.7%) โดยผูที่เปนเบาหวานมีดัชนี
มวลกายเทากับ 43.78 กิโลกรัม/ เมตร2 ซ่ึงจัดอยูในภาวะอวน ผูมีความดันโลหิตสูงมีดัชนีมวลกายเทากับ 
18.5 กิโลกรัม/ เมตร2 อยูในเกณฑปกติ และ 31.4กิโลกรัม/ เมตร2 อยูในเกณฑอวน และมีเพียง 1 รูปใน
สามเณรที่ เปนหอบหืดที่ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ  3 รูป (รอยละ 50) อยูในเกณฑน้ําหนักเกิน 
(overweight) และ 2 รูป (รอยละ 33.3) อยูในเกณฑอวน สามเณรรอยละ 37.5 ไมเคยตรวจสุขภาพ
ประจําป และรอยละ 31.0 ถึงรอยละ 41.7 ไมเคยตรวจโรคที่เก่ียวของกับความอวน 

 
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร 
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารพบวา สามเณร

รับประทานผลไมเฉลี่ยวันละ 3.0 กํามือ ความถ่ี 4.6 วันตอสัปดาห และรับประทานผักเฉลี่ยวันละ 3.1 กํามือ 
ความถ่ี 4.7 วันตอสัปดาห  

การรับประทานผักและผลไมหลากหลาย (หลากหลายชนิดอยางนอย 5 สี) พบวารอยละ 11.8 
รับประทานทุกวัน รอยละ  24.3 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 51.1 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 12.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานผักและผลไมอยางนอยคร่ึงกิโลกรัมหรือ 5 กํามือตอวัน พบวารอยละ 5.9 
รับประทานทุกวัน รอยละ  20.6 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 51.5 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 22.1 เกือบหรือไมรับประทานเลย  
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การเลือกรับประทานผลไมรสหวาน เชน มะมวงสุก ทุเรียน ขนุน เงาะ นอยหนา ลําไย พบวารอย
ละ 10.7 รับประทานทุกวัน รอยละ 21.7 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.9 รับประทาน 2-4 วัน
ตอสัปดาห และรอยละ 18.8 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาล เชน น้ําอัดลม น้ําผลไมสาเร็จรูป น้ําหวาน ชานม กาแฟ พบวารอยละ 
15.8 รับประทานทุกวัน รอยละ 21.7 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 43.8 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 18.8 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานอาหารที่ปรุงดวยกะทิที่เค่ียวแตกมัน เชน แกงเผ็ด แกงมัสม่ัน แกงค่ัว พบวารอยละ 
5.5 รับประทานทุกวัน รอยละ 15.1 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.3 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 31.0 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานเนื้อสัตวที่มีไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง เชน เนื้อสัตวติดมัน หมูสามชั้น หนังไก 
คอหมูยาง เคร่ืองในสัตว หอย ปลาหมึก พบวารอยละ 12.5 รับประทานทุกวัน รอยละ 33.5 รับประทาน 5-
6 วันตอสัปดาห รอยละ 41.2 รับประทาน 2-4 วันตอสัปดาห และรอยละ 12.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานอาหารทอด เชน ลูกชิ้นทอด ไกทอด มันฝร่ังทอด กลวยทอด ปาทองโก พบวารอย
ละ 12.9 รับประทานทุกวัน รอยละ 29.0 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.2 รับประทาน 2-4 วัน
ตอสัปดาห และรอยละ 9.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานขนมกรุบกรอบเปนถุง เชน สาหราย ขาวเกรียบ มันฝร่ัง พบวารอยละ 15.8 
รับประทานทุกวัน รอยละ 27.9 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 45.2 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 11.0 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานขนมหวาน เชน ฝอยทอง ขนมหมอแกง ขนมเคก ขนมปง พบวารอยละ 2.6 
รับประทานทุกวัน รอยละ 13.3 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 49.8 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 34.3 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การเติมน้ําตาลเพิ่มในอาหารแตละม้ือ พบวารอยละ 4.1 ปฏิบัติทุกวัน รอยละ 8.9 ปฏิบัติ 5-6 วัน
ตอสัปดาห รอยละ 29.0 ปฏิบัติ 2-4 วันตอสัปดาห และรอยละ 58.0 เกือบหรือไมเติมน้ําตาลเพิ่มเลย  

พฤติกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกาย 
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายรพบวา 

สามเณรเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เชน แอโรบิค วิ่ง/วิ่งเหยาะ เลนฟุตบอล จนรูสึกเหนื่อยมาก โดยหายใจ
แรงและเร็ว (vigorous exercise) รอยละ 83.6 ระยะเวลานานคร้ังละ 20 นาทีข้ึนไปรอยละ 46.0 แตมี
ความถ่ีในการออกกําลังตั้งแต 3 วันตอสัปดาหหรือมากกวา เพียงรอยละ 21.7 

สามเณรออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกาย เชน ขุดดิน ทํางานบาน เดินเร็ว รําไมพลอง จนรูสึก
คอนขางเหนื่อยหรือเหนื่อยกวาปกติพอควร โดยหายใจเร็วกวาปกติเล็กนอย (moderate exercise) รอยละ 
86.8 ระยะเวลานานคร้ังละ 20 นาที ข้ึนไปรอยละ 44.1 แตมีความถ่ีในการออกกําลังตั้งแต 3 วันตอสัปดาห
หรือมากกวา เพียงรอยละ 17.3 

งานของสามเณรมีสวนเก่ียวของกับ “กิจกรรมที่มีความหนักคอนขางมาก” จนทําใหตองหายใจถ่ีข้ึน
มาก หรืออัตราการเตนของหัวใจเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก เชน งานยก/ แบก/ หามของหนัก งานขุดดิน หรืองาน

กอสราง เปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย 10 นาที พบรอยละ 67.3 และตองทํา “กิจกรรมที่มีความหนัก
คอนขางมาก” เฉลี่ยสัปดาหละ 2.9 วัน ใชเวลาแตละวันเฉลี่ยนาน 1.7 ชั่วโมง 

งานของสามเณรมีสวนเก่ียวของกับ “กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง” ที่ทําใหหายใจถ่ีข้ึนเล็กนอย 
หรืออัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนเล็กนอย เชน เดินเร็วๆ หรือมีการยกของเบาๆ เปนระยะเวลาติดตอกัน
อยางนอย 10 นาที พบรอยละ 75.8 และตองทํา “กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง” เฉลี่ยสัปดาหละ 3.1 
วัน ใชเวลาแตละวันเฉลี่ยนาน 1.3  ชั่วโมง 

สามเณรใชเวลาไปกับการนั่งหรือเอนกาย (sedentary period) เฉลี่ยนาน 3.5 ชมในแตละวัน และ
มีสามเณรรอยละ 11.0 ใชเวลานั่งหรือเอนกายมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน 

ความสัมพันธของดัชนีมวลกายกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกาย 
เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความอวนกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร จะพบวา 

น้ําหนักตัวของสามเณรมีความสัมพันธกับการเลือกรับประทานผลไมรสหวาน (P=0.04) การรับประทานขนม
กรุบกรอบเปนถุง (P=0.01) และการรับประทานขนมหวาน (P<0.01) เณรที่รับประทานผลไมรสหวาน จะมี
ความสัมพันธกับการรับประทานผลไมหลากหลายชนิด (P<0.01) การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาลสูง (P<0.01) 
อาหารกะทิ (P<0.01) อาหารคอเรสเตอรอลสูง (P<0.01) อาหารทอด (P<0.01) อาหารก่ึงสําเร็จรูป
(P<0.01) ขนมขบเค้ียว (P<0.01) ขนมหวาน (P<0.01) และการเติมน้ําตาลในอาหาร (P<0.01) แตเม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธโดยใชดัชนีมวลกายแทนน้ําหนักตัวแลว ไมพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เลือกรับประทานอาหารกับดัชนีมวลกาย (P=0.31) 

เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความอวนและกิจกรรมทางกายของสามเณร พบวา สามเณรที่ใช
เวลาทํากิจกรรมที่มีความหนักคอนขางมาก (vigorous exercise) เปนเวลานานในแตละวัน มักจะใชเวลาทํา
กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง (moderate exercise) ในแตละวันนานดวยเชนกัน (P<0.01) สามเณรที่ใช
เวลานั่งหรือเอนกาย (sedentary period) ตอวันนานกวา จะมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวลกายมากกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01 และ P=0.03 ตามลําดับ) และยังมีแนวโนมวาปริมาณไขมันใตผิวหนังจะ
มากกวาดวย (P=0.06)  

 
วิเคราะหผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวาสามเณรในจังหวัดพะเยามีปญหาดานโภชนาการเกินสูงถึงรอยละ 60 
และคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑภาวะอวนสูงถึงรอยละ 38.5 ซ่ึงสูงกวาผลจากการสํารวจสถานการณเด็กใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 ที่พบภาวะทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยและน้ําหนักนอยกวา
เกณฑประมาณรอยละ 103 หรือในการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทยที่มี
ความยากจนหรือมีปญหาชายแดนภาคใตเร้ือรัง พ.ศ. 2558-2559 ซ่ึงดําเนินการโดยสํานกังานสถิติแหงชาติ

                                                           
3 “Ibid, Thailand National Statistical Office, “Monitoring the Situation of Children and 

Women. Thailand Multiple Indicator Cluster Survey. December 2005-February 2006. Final 
Report.”, p. 11). 
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การเลือกรับประทานผลไมรสหวาน เชน มะมวงสุก ทุเรียน ขนุน เงาะ นอยหนา ลําไย พบวารอย
ละ 10.7 รับประทานทุกวัน รอยละ 21.7 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.9 รับประทาน 2-4 วัน
ตอสัปดาห และรอยละ 18.8 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาล เชน น้ําอัดลม น้ําผลไมสาเร็จรูป น้ําหวาน ชานม กาแฟ พบวารอยละ 
15.8 รับประทานทุกวัน รอยละ 21.7 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 43.8 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 18.8 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานอาหารที่ปรุงดวยกะทิที่เค่ียวแตกมัน เชน แกงเผ็ด แกงมัสม่ัน แกงค่ัว พบวารอยละ 
5.5 รับประทานทุกวัน รอยละ 15.1 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.3 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 31.0 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานเนื้อสัตวที่มีไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง เชน เนื้อสัตวติดมัน หมูสามชั้น หนังไก 
คอหมูยาง เคร่ืองในสัตว หอย ปลาหมึก พบวารอยละ 12.5 รับประทานทุกวัน รอยละ 33.5 รับประทาน 5-
6 วันตอสัปดาห รอยละ 41.2 รับประทาน 2-4 วันตอสัปดาห และรอยละ 12.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานอาหารทอด เชน ลูกชิ้นทอด ไกทอด มันฝร่ังทอด กลวยทอด ปาทองโก พบวารอย
ละ 12.9 รับประทานทุกวัน รอยละ 29.0 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 48.2 รับประทาน 2-4 วัน
ตอสัปดาห และรอยละ 9.9 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานขนมกรุบกรอบเปนถุง เชน สาหราย ขาวเกรียบ มันฝร่ัง พบวารอยละ 15.8 
รับประทานทุกวัน รอยละ 27.9 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 45.2 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 11.0 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การรับประทานขนมหวาน เชน ฝอยทอง ขนมหมอแกง ขนมเคก ขนมปง พบวารอยละ 2.6 
รับประทานทุกวัน รอยละ 13.3 รับประทาน 5-6 วันตอสัปดาห รอยละ 49.8 รับประทาน 2-4 วันตอ
สัปดาห และรอยละ 34.3 เกือบหรือไมรับประทานเลย  

การเติมน้ําตาลเพิ่มในอาหารแตละม้ือ พบวารอยละ 4.1 ปฏิบัติทุกวัน รอยละ 8.9 ปฏิบัติ 5-6 วัน
ตอสัปดาห รอยละ 29.0 ปฏิบัติ 2-4 วันตอสัปดาห และรอยละ 58.0 เกือบหรือไมเติมน้ําตาลเพิ่มเลย  

พฤติกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกาย 
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายรพบวา 

สามเณรเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เชน แอโรบิค วิ่ง/วิ่งเหยาะ เลนฟุตบอล จนรูสึกเหนื่อยมาก โดยหายใจ
แรงและเร็ว (vigorous exercise) รอยละ 83.6 ระยะเวลานานคร้ังละ 20 นาทีข้ึนไปรอยละ 46.0 แตมี
ความถ่ีในการออกกําลังตั้งแต 3 วันตอสัปดาหหรือมากกวา เพียงรอยละ 21.7 

สามเณรออกแรงหรือเคลื่อนไหวรางกาย เชน ขุดดิน ทํางานบาน เดินเร็ว รําไมพลอง จนรูสึก
คอนขางเหนื่อยหรือเหนื่อยกวาปกติพอควร โดยหายใจเร็วกวาปกติเล็กนอย (moderate exercise) รอยละ 
86.8 ระยะเวลานานคร้ังละ 20 นาที ข้ึนไปรอยละ 44.1 แตมีความถ่ีในการออกกําลังตั้งแต 3 วันตอสัปดาห
หรือมากกวา เพียงรอยละ 17.3 

งานของสามเณรมีสวนเก่ียวของกับ “กิจกรรมที่มีความหนักคอนขางมาก” จนทําใหตองหายใจถ่ีข้ึน
มาก หรืออัตราการเตนของหัวใจเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก เชน งานยก/ แบก/ หามของหนัก งานขุดดิน หรืองาน

กอสราง เปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย 10 นาที พบรอยละ 67.3 และตองทํา “กิจกรรมที่มีความหนัก
คอนขางมาก” เฉลี่ยสัปดาหละ 2.9 วัน ใชเวลาแตละวันเฉลี่ยนาน 1.7 ชั่วโมง 

งานของสามเณรมีสวนเก่ียวของกับ “กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง” ที่ทําใหหายใจถ่ีข้ึนเล็กนอย 
หรืออัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนเล็กนอย เชน เดินเร็วๆ หรือมีการยกของเบาๆ เปนระยะเวลาติดตอกัน
อยางนอย 10 นาที พบรอยละ 75.8 และตองทํา “กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง” เฉลี่ยสัปดาหละ 3.1 
วัน ใชเวลาแตละวันเฉลี่ยนาน 1.3  ชั่วโมง 

สามเณรใชเวลาไปกับการนั่งหรือเอนกาย (sedentary period) เฉลี่ยนาน 3.5 ชมในแตละวัน และ
มีสามเณรรอยละ 11.0 ใชเวลานั่งหรือเอนกายมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน 

ความสัมพันธของดัชนีมวลกายกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกาย 
เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความอวนกับพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร จะพบวา 

น้ําหนักตัวของสามเณรมีความสัมพันธกับการเลือกรับประทานผลไมรสหวาน (P=0.04) การรับประทานขนม
กรุบกรอบเปนถุง (P=0.01) และการรับประทานขนมหวาน (P<0.01) เณรที่รับประทานผลไมรสหวาน จะมี
ความสัมพันธกับการรับประทานผลไมหลากหลายชนิด (P<0.01) การดื่มเคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาลสูง (P<0.01) 
อาหารกะทิ (P<0.01) อาหารคอเรสเตอรอลสูง (P<0.01) อาหารทอด (P<0.01) อาหารก่ึงสําเร็จรูป
(P<0.01) ขนมขบเค้ียว (P<0.01) ขนมหวาน (P<0.01) และการเติมน้ําตาลในอาหาร (P<0.01) แตเม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธโดยใชดัชนีมวลกายแทนน้ําหนักตัวแลว ไมพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เลือกรับประทานอาหารกับดัชนีมวลกาย (P=0.31) 

เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความอวนและกิจกรรมทางกายของสามเณร พบวา สามเณรที่ใช
เวลาทํากิจกรรมที่มีความหนักคอนขางมาก (vigorous exercise) เปนเวลานานในแตละวัน มักจะใชเวลาทํา
กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง (moderate exercise) ในแตละวันนานดวยเชนกัน (P<0.01) สามเณรที่ใช
เวลานั่งหรือเอนกาย (sedentary period) ตอวันนานกวา จะมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวลกายมากกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01 และ P=0.03 ตามลําดับ) และยังมีแนวโนมวาปริมาณไขมันใตผิวหนังจะ
มากกวาดวย (P=0.06)  

 
วิเคราะหผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวาสามเณรในจังหวัดพะเยามีปญหาดานโภชนาการเกินสูงถึงรอยละ 60 
และคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑภาวะอวนสูงถึงรอยละ 38.5 ซ่ึงสูงกวาผลจากการสํารวจสถานการณเด็กใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 ที่พบภาวะทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยและน้ําหนักนอยกวา
เกณฑประมาณรอยละ 103 หรือในการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทยที่มี
ความยากจนหรือมีปญหาชายแดนภาคใตเร้ือรัง พ.ศ. 2558-2559 ซ่ึงดําเนินการโดยสํานกังานสถิติแหงชาติ

                                                           
3 “Ibid, Thailand National Statistical Office, “Monitoring the Situation of Children and 

Women. Thailand Multiple Indicator Cluster Survey. December 2005-February 2006. Final 
Report.”, p. 11). 
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และสนับสนุนงบประมาณและดานวิชาการจากองคการยูนิเซฟประเทศไทยนั้น พบวาจากการสํารวจ
ครัวเรือนจังหวัดทางภาคเหนือคือแมฮองสอนและตากจํานวน 2,598 ครัวเรือน ยังคงมีภาวะทุพโภชนาการ
เร้ือรังสูง คือ จังหวัดแมฮองสอนพบรอยละ 24.9 และจังหวัดตากรอยละ 21.9 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
(รอยละ 10.5) หากพิจารณาจากเกณฑของน้ําหนักตัว พบวายังคงพบความชุกของน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปในจังหวัดตากรอยละ 11.7 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (รอยละ 6.7) 
และยังคงพบความชุกของภาวะอวนถึงรอยละ 11.1 ในจังหวัดตากดวย4 ผลจากการศึกษาดานภาวะ
โภชนาการในสามเณรคร้ังนี้จึงสอดคลองและเนนย้ําใหเห็นวาภาวะอวนในวัยเด็กกําลังกลายเปนปญหา
โภชนาการของประเทศไทย   

จากบทความทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศพบวา สาเหตุหลักของภาวะอวนในวัยเด็กคือการ
ไดรับพลังงานจากอาหารเกินกวาพลังงานที่ใชไปในแตละวันรวมกับการมีพันธุกรรมสงเสริมความอวน5  
ซ่ึงสอดคลองไปกับผลการศึกษาในสามเณร ซ่ึงพบวาน้ําหนักตัวเกินเกณฑมาตรฐานสัมพันธกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูง เชน เคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาลสูง อาหารกะทิ อาหารคลอเรสเตอรอลสูง อาหาร
ทอด ขนมขบเค้ียว ขนมหวาน และการเติมน้ําตาลในอาหาร และยังมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงอยาง
ชัดเจนระหวางน้ําหนักตัวหรือดัชนีมวลกาย กับระยะเวลาที่นั่งหรือนอนเอนกายซ่ึงสงลใหพลังงานที่รับจาก
อาหารเกินกวาพลังงานที่ใชไปในแตละวันนั่นเอง 

ขอดีของการวิจัยในสามเณรคร้ังนี้คือ การชี้วัดภาวะโภชนาการหรือภาวะอวนใชหลากหลายวิธี  
ทั้งการตอบแบบสอบถามถึงอาหารที่รับประทาน และการวัดสัดสวนของรางกาย การวัดสัดสวนรางกายใน
งานวิจัยนี้ใช 2 วิธียืนยันรวมกัน คือ การชั่งน้ําหนักวัดสวนสงูคํานวณเปนดัชนมีวลกายเทียบคามาตรฐานตาม
อายุ และการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขน ซ่ึงสะทอนภาวะไขมันเกินและประเมินภาวะอวน
ไดดีกวาการใชดัชนีมวลกาย อยางไรก็ตาม จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ดัชนีมวลกายตออายุของสามเณรมี
ความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขน จึงสามารถใชประเมินภาวะอวน
ในสามเณรไดทั้งสองตัวชี้วัด 

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ ประชากรหรือสามเณรที่เขารวมโครงการใชวิธีการอาสาสมัคร ไมไดสุม
เรียกจากประชากรสามเณรทั้งหมด และการตอบแบบสอบถามเปนการตอบแบบสอบถามแบบนึกยอนหลัง 
(recall) ดวยตัวของสามเณรเอง ไมใชการสัมภาษณหรือการจดบันทึกไปขางหนา อาจทําใหมีความ
คลาดเคลื่อนในคําตอบแบบสอบถามได งานวิจัยนี้ยังไมไดศึกษาถึงปจจัยดานพันธุกรรมและไมไดทําการ
สํารวจปริมาณและชนิดอาหารที่รับประทานแบบชั่งตวงวัดหรือกิจกรรมทางกายแบบจับเวลาจริง 
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และสนับสนุนงบประมาณและดานวิชาการจากองคการยูนิเซฟประเทศไทยนั้น พบวาจากการสํารวจ
ครัวเรือนจังหวัดทางภาคเหนือคือแมฮองสอนและตากจํานวน 2,598 ครัวเรือน ยังคงมีภาวะทุพโภชนาการ
เร้ือรังสูง คือ จังหวัดแมฮองสอนพบรอยละ 24.9 และจังหวัดตากรอยละ 21.9 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
(รอยละ 10.5) หากพิจารณาจากเกณฑของน้ําหนักตัว พบวายังคงพบความชุกของน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปในจังหวัดตากรอยละ 11.7 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (รอยละ 6.7) 
และยังคงพบความชุกของภาวะอวนถึงรอยละ 11.1 ในจังหวัดตากดวย4 ผลจากการศึกษาดานภาวะ
โภชนาการในสามเณรคร้ังนี้จึงสอดคลองและเนนย้ําใหเห็นวาภาวะอวนในวัยเด็กกําลังกลายเปนปญหา
โภชนาการของประเทศไทย   

จากบทความทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศพบวา สาเหตุหลักของภาวะอวนในวัยเด็กคือการ
ไดรับพลังงานจากอาหารเกินกวาพลังงานที่ใชไปในแตละวันรวมกับการมีพันธุกรรมสงเสริมความอวน5  
ซ่ึงสอดคลองไปกับผลการศึกษาในสามเณร ซ่ึงพบวาน้ําหนักตัวเกินเกณฑมาตรฐานสัมพันธกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่มีแคลอรีสูง เชน เคร่ืองดื่มที่มีน้ําตาลสูง อาหารกะทิ อาหารคลอเรสเตอรอลสูง อาหาร
ทอด ขนมขบเค้ียว ขนมหวาน และการเติมน้ําตาลในอาหาร และยังมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงอยาง
ชัดเจนระหวางน้ําหนักตัวหรือดัชนีมวลกาย กับระยะเวลาที่นั่งหรือนอนเอนกายซ่ึงสงลใหพลังงานที่รับจาก
อาหารเกินกวาพลังงานที่ใชไปในแตละวันนั่นเอง 

ขอดีของการวิจัยในสามเณรคร้ังนี้คือ การชี้วัดภาวะโภชนาการหรือภาวะอวนใชหลากหลายวิธี  
ทั้งการตอบแบบสอบถามถึงอาหารที่รับประทาน และการวัดสัดสวนของรางกาย การวัดสัดสวนรางกายใน
งานวิจัยนี้ใช 2 วิธียืนยันรวมกัน คือ การชั่งน้ําหนักวัดสวนสงูคํานวณเปนดัชนมีวลกายเทียบคามาตรฐานตาม
อายุ และการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขน ซ่ึงสะทอนภาวะไขมันเกินและประเมินภาวะอวน
ไดดีกวาการใชดัชนีมวลกาย อยางไรก็ตาม จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ดัชนีมวลกายตออายุของสามเณรมี
ความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณแขน จึงสามารถใชประเมินภาวะอวน
ในสามเณรไดทั้งสองตัวชี้วัด 

ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ ประชากรหรือสามเณรที่เขารวมโครงการใชวิธีการอาสาสมัคร ไมไดสุม
เรียกจากประชากรสามเณรทั้งหมด และการตอบแบบสอบถามเปนการตอบแบบสอบถามแบบนึกยอนหลัง 
(recall) ดวยตัวของสามเณรเอง ไมใชการสัมภาษณหรือการจดบันทึกไปขางหนา อาจทําใหมีความ
คลาดเคลื่อนในคําตอบแบบสอบถามได งานวิจัยนี้ยังไมไดศึกษาถึงปจจัยดานพันธุกรรมและไมไดทําการ
สํารวจปริมาณและชนิดอาหารที่รับประทานแบบชั่งตวงวัดหรือกิจกรรมทางกายแบบจับเวลาจริง 
 
                                                           

4 สํานักงานสถิติแหงชาติ, “รายงานผลการสํารวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม พ.ศ. 2548 
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สื่อสาร และ UNICEF, 2549, หนา 17. 

5 Kumar S, Kelly A.S., “Review of Childhood Obesity: From Epidemiology, Etiology, 
and Comorbidities to Clinical Assessment and Treatment”, Mayo Clin Proc, vol. 92 No. 2.: p. 
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รูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

An Approach in Buddhist Health Care for Diabetes 
At Thawangpha Hospital, Thawangpha District, Nan Province 

 
นภาพร  มหายศนันท 

วิทยาเขตพะเยา 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง   “รูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน  โรงพยาบาล 

ทาวังผา  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวย
โรคเบาหวานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  2) ศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตาม
หลักการแพทยแผนปจจุบัน 3) เสนอรูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลทา
วังผา  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาโรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรังที่รักษาไมหายขาด  แตสามารถควบคุม
โรคไดเพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายจนเปนภาระใหกับครอบครัว  ชุมชน  การดูแลสุขภาวะ
เชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวานเปนการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการดํารงชีวิต
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Abstract 
Research on “an Approach in Buddhist Health Care for Diabetes at Thawangpha 

Hospital, Thawangpha District, Nan Province” aimed to 1 ) examine the Buddhist health 
care for diabetes, 2 ) examine the modern medicine health care for diabetes, and 3 ) 
present an approach in Buddhist health care for diabetes at Thawangpha hospital, 
Thawangpha district, Nan province. 

The study found that diabetes is a Non-communicable Chronic Disease that cannot 
be completely cured but can be controlled and does not cause dangerous complications 
that are a burden to the family and community. Buddhist health care of diabetics is to 
apply the principles of Buddhism to the daily life of diabetics to be able to live a good life 
in term of physical, mental, social and intellectual health. Care to be provided to the 
diabetics is not only a medical treatment, but also a change in daily living habits i.e. food 
consumption behavior, exercise, the use of medications correctly according to the doctor's 
treatment plan, continuous access to the medical treatment plan, self-protection from 
complications, self-protection from stress, self-monitoring and evaluation of blood sugar 
levels.  

Buddhist principles that are suitable for caregivers (doctors, nurses) include 1 ) 
Sublime States of Mind, 2) The Noble Eightfold Path, 3) Bases of Sympathy, 4) Qualities of 
a Good Friend, 5 ) Professional ethics in medicine and nursing. Buddhism principles for 
diabetics include 1) Cultivation 4, 2) Meditation, 3) Threefold Training, 4) The Five Precepts, 
5 ) Walking Meditation, 6 ) The Four Noble Truths, 7 ) Moderation in Eating, 8 ) Path of 
Accomplishment and 9) Bases of Sympathy. 

Applying Buddhism principles in daily life together with participatory management 
of partners, community networks, and family using the health literacy development 
process enables diabetics to be able to control blood sugar levels. 
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Hospital, Thawangpha District, Nan Province” aimed to 1 ) examine the Buddhist health 
care for diabetes, 2 ) examine the modern medicine health care for diabetes, and 3 ) 
present an approach in Buddhist health care for diabetes at Thawangpha hospital, 
Thawangpha district, Nan province. 

The study found that diabetes is a Non-communicable Chronic Disease that cannot 
be completely cured but can be controlled and does not cause dangerous complications 
that are a burden to the family and community. Buddhist health care of diabetics is to 
apply the principles of Buddhism to the daily life of diabetics to be able to live a good life 
in term of physical, mental, social and intellectual health. Care to be provided to the 
diabetics is not only a medical treatment, but also a change in daily living habits i.e. food 
consumption behavior, exercise, the use of medications correctly according to the doctor's 
treatment plan, continuous access to the medical treatment plan, self-protection from 
complications, self-protection from stress, self-monitoring and evaluation of blood sugar 
levels.  

Buddhist principles that are suitable for caregivers (doctors, nurses) include 1 ) 
Sublime States of Mind, 2) The Noble Eightfold Path, 3) Bases of Sympathy, 4) Qualities of 
a Good Friend, 5 ) Professional ethics in medicine and nursing. Buddhism principles for 
diabetics include 1) Cultivation 4, 2) Meditation, 3) Threefold Training, 4) The Five Precepts, 
5 ) Walking Meditation, 6 ) The Four Noble Truths, 7 ) Moderation in Eating, 8 ) Path of 
Accomplishment and 9) Bases of Sympathy. 

Applying Buddhism principles in daily life together with participatory management 
of partners, community networks, and family using the health literacy development 
process enables diabetics to be able to control blood sugar levels. 
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาอยางถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย การเขา
รับบริการอยางตอเนื่องตามแผนการรักษาของแพทยการปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอน การปองกัน
ตนเองจากภาวะเครียด การติดตามและประเมินผลระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง สิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหผูปวยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดตามมาตรฐาน หากผูปวยเบาหวาน
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดทําใหผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดหลายระบบ 
ไดแก ภาวะแทรกซอนทางตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลสุขภาวะผูปวย
เบาหวานนอกจากตัวผูปวยแลวบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยคือ  
ทีมใหบริการทางการแพทย ญาติ ผูดูแล ซ่ึงเปนผูที่ตองจัดหาอาหาร ยา และพาผูปวยมารับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง 

ในปจจุบันจะมีกระบวนการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานที่ครอบคลุมแตผูปวยสวนใหญก็ยังไม
สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมเนื่องจากปจจัยหลายอยางที่สําคัญคือยังไมมีความเขาใจที่
ถูกตอง  และขาดความตระหนักในการจัดการกับโรคที่ตนเองเผชิญอยูผูปวยโรคเบาหวาน หลาย ๆ คนรับรู
แตสิ่งที่เปนปญหาแตมองไมเห็นทางออกหรือทางแกไขปญหา ผูวิจัยมองเห็นปญหาดังกลาวจึงคิดแสวงหา
ทางออกโดยประยุกตใชกระบวนการสังคมสุขภาวะเชิงพุทธมาเสริมพลังอํานาจในการพัฒนาศักยภาพผูปวย
เบาหวานในการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน ดังนั้นการแพทยทั่วโลกมีแนวโนมที่จะพัฒนาทฤษฎี
และหลักการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวมมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการการเนนการดูแลทั้งรางกาย   
และจิตใจ (Holism) หรือการให ความสําคัญตอการดูแลตนเองของผูปวย การสนับสนุนของคนใกลชิดควบคู
ไปกับการรักษาของแพทยมากกวาที่จะมอบบทบาทหนาที่ไวกับแพทยแตผูเดียว นอกจากนี้ในการดูแล
สุขภาพไดมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาผนวกรวมกับแพทยสมัยใหม เกิดกระแสความตื่นตัวเร่ืองสุขภาพ
ทางเลือกในสังคมไทย โดยมีการร้ือฟนการแพทยแบบพื้นบานไปจนถึงการเสาะหาวิธีการใหม ๆ  
จากตางประเทศมาใชกันอยางหลากหลายในที่สุดไดมีการนําเสนอแนวนโยบายใหการแพทยพื้นบาน 
การแพทยแผนไทย  และการแพทยทางเลือกอ่ืน เปนฐานในการพัฒนาระบบสุขภาพควบคูกับการแพทย
แผนปจจุบัน 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
มาประยุกตใชในการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน สุขภาวะเชิงพุทธ 
หมายถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันของผูปวยโรคเบาหวานใหมี
ความสามารถในการดําเนินชีวิตใหมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปญญา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยูในวิสัย อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะ
หยั่งถึงได  โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยากนอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย
แลวมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจ โรคเบาหวานเปนโรคที่บั่นทอนสุขภาพทั้งทางกาย  และทางใจมีผลทํา
ใหคุณภาพชีวิตแยลงถือวาเปนปญหาสังคมเพราะมีแนวโนมมีจํานวนผูปวยที่มากดวย กระบวนการสังคมสุข
ภาวะเชิงพุทธจะชวยใหผูปวยมีการดูแลสุขภาวะตนเองไดอยางไรใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตอไป 
 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2.  เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน  
3.  เพื่อเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา  

จังหวัดนาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ ศึกษาขอมูลจากคัมภีร
พระไตรปฎก หนังสือ วารสาร บทความจากหนังสือ ออนไลน  และเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวของ
(Documentary Research)  ไดแก   การดูแลสุขภาวะของผูป วยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  หลักการแพทยแผนปจจุบัน และการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลทาวังผา  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  
จากผูใหขอมูลสําคัญไดแก ทีมสุขภาพที่ใหการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 8 คน  เก่ียวกับการดูแลสุข
ภาวะเชิงพุทธของทีมดูแลผูปวย  และสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานที่ข้ึนทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลทาวังผา 
จังหวัดนานมาไมนอยกวา 1 ป จํานวน 30 คน เก่ียวกับ เก่ียวกับการรับรูและการปฏิบัติการดูแลสุขภาวะเชิง
พุทธของผูปวยโรคเบาหวาน  และวิเคราะหผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา  สําหรับคาสถิติใช  รอยละ  
และคาเฉลี่ย   
ผลการศึกษา 

ผูศึกษาวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวจิัยดังนี้  
1. การดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา  ไดกลาวถึงโรค 2 อยาง คือ โรคทางกาย  และโรคทางใจ ในพระไตรปฎกไดมี

ปรากฏถึงสาเหตุของการเกิดโรคทางกาย ไวหลายประการสาเหตุที่สําคัญ คือ ความไมสมดุลของธาตุทั้ง 4 
และสาเหตุที่ปรากฏในคิริมานันทสูตร 8 ประการที่พระพุทธองคไดตรัสไววากายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก 
เพราะฉะนั้นอาพาธตาง ๆ จึงเกิดข้ึนในกาย การเกิดโรคทางใจ พระพุทธศาสนากลาววา เกิดจากกิเลส 
ตัณหา ครอบงําจิตใจ ดังพุทธพจนวา หลักธรรมของพระพุทธเจาที่ใชรักษาโรคทางใจมีมาก สาเหตุหลักที่
เปนรากเหงาของกิเลสทั้งหลายมีอยู 3 ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  โรคเบาหวานเปน
อันตรายที่ปรากฏ เกิดจากโรคมีอาการปรากฏทางกาย ทําใหเกิดความเสื่อม เพื่อความสูญไปแหงกุศลธรรม 
คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน การปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักธรรม 
การรักษาศีลใหบริบูรณ ความเปนผูสํารวมอินทรียทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ความเปนผูรูจักประมาณ
ในการบริโภคอาหาร  

โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง  ที่ รักษาไมหายขาดจึงทําให มีโอกาสเกิดภาวะแทรก 
ซอนที่ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงในผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให
อยูในระดับปกติไดดังนั้นเพื่อใหการควบคุมโรคไดจึงจําเปนตองอาศัยความมุงม่ันของผูปวย ผูดูแล ญาติ และ
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาอยางถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย การเขา
รับบริการอยางตอเนื่องตามแผนการรักษาของแพทยการปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอน การปองกัน
ตนเองจากภาวะเครียด การติดตามและประเมินผลระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง สิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหผูปวยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดตามมาตรฐาน หากผูปวยเบาหวาน
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดทําใหผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดหลายระบบ 
ไดแก ภาวะแทรกซอนทางตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลสุขภาวะผูปวย
เบาหวานนอกจากตัวผูปวยแลวบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยคือ  
ทีมใหบริการทางการแพทย ญาติ ผูดูแล ซ่ึงเปนผูที่ตองจัดหาอาหาร ยา และพาผูปวยมารับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง 

ในปจจุบันจะมีกระบวนการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานที่ครอบคลุมแตผูปวยสวนใหญก็ยังไม
สามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมเนื่องจากปจจัยหลายอยางที่สําคัญคือยังไมมีความเขาใจที่
ถูกตอง  และขาดความตระหนักในการจัดการกับโรคที่ตนเองเผชิญอยูผูปวยโรคเบาหวาน หลาย ๆ คนรับรู
แตสิ่งที่เปนปญหาแตมองไมเห็นทางออกหรือทางแกไขปญหา ผูวิจัยมองเห็นปญหาดังกลาวจึงคิดแสวงหา
ทางออกโดยประยุกตใชกระบวนการสังคมสุขภาวะเชิงพุทธมาเสริมพลังอํานาจในการพัฒนาศักยภาพผูปวย
เบาหวานในการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน ดังนั้นการแพทยทั่วโลกมีแนวโนมที่จะพัฒนาทฤษฎี
และหลักการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวมมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการการเนนการดูแลทั้งรางกาย   
และจิตใจ (Holism) หรือการให ความสําคัญตอการดูแลตนเองของผูปวย การสนับสนุนของคนใกลชิดควบคู
ไปกับการรักษาของแพทยมากกวาที่จะมอบบทบาทหนาที่ไวกับแพทยแตผูเดียว นอกจากนี้ในการดูแล
สุขภาพไดมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาผนวกรวมกับแพทยสมัยใหม เกิดกระแสความตื่นตัวเร่ืองสุขภาพ
ทางเลือกในสังคมไทย โดยมีการร้ือฟนการแพทยแบบพื้นบานไปจนถึงการเสาะหาวิธีการใหม ๆ  
จากตางประเทศมาใชกันอยางหลากหลายในที่สุดไดมีการนําเสนอแนวนโยบายใหการแพทยพื้นบาน 
การแพทยแผนไทย  และการแพทยทางเลือกอ่ืน เปนฐานในการพัฒนาระบบสุขภาพควบคูกับการแพทย
แผนปจจุบัน 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
มาประยุกตใชในการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน สุขภาวะเชิงพุทธ 
หมายถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นํามาปรับใชในการดํารงชีวิตประจําวันของผูปวยโรคเบาหวานใหมี
ความสามารถในการดําเนินชีวิตใหมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปญญา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยูในวิสัย อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะ
หยั่งถึงได  โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยากนอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย
แลวมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจ โรคเบาหวานเปนโรคที่บั่นทอนสุขภาพทั้งทางกาย  และทางใจมีผลทํา
ใหคุณภาพชีวิตแยลงถือวาเปนปญหาสังคมเพราะมีแนวโนมมีจํานวนผูปวยที่มากดวย กระบวนการสังคมสุข
ภาวะเชิงพุทธจะชวยใหผูปวยมีการดูแลสุขภาวะตนเองไดอยางไรใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตอไป 
 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2.  เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน  
3.  เพื่อเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา  

จังหวัดนาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ ศึกษาขอมูลจากคัมภีร
พระไตรปฎก หนังสือ วารสาร บทความจากหนังสือ ออนไลน  และเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวของ
(Documentary Research)  ไดแก   การดูแลสุขภาวะของผูป วยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  หลักการแพทยแผนปจจุบัน และการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลทาวังผา  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน  โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  
จากผูใหขอมูลสําคัญไดแก ทีมสุขภาพที่ใหการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 8 คน  เก่ียวกับการดูแลสุข
ภาวะเชิงพุทธของทีมดูแลผูปวย  และสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานที่ข้ึนทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลทาวังผา 
จังหวัดนานมาไมนอยกวา 1 ป จํานวน 30 คน เก่ียวกับ เก่ียวกับการรับรูและการปฏิบัติการดูแลสุขภาวะเชิง
พุทธของผูปวยโรคเบาหวาน  และวิเคราะหผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา  สําหรับคาสถิติใช  รอยละ  
และคาเฉลี่ย   
ผลการศึกษา 

ผูศึกษาวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวจิัยดังนี้  
1. การดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา  ไดกลาวถึงโรค 2 อยาง คือ โรคทางกาย  และโรคทางใจ ในพระไตรปฎกไดมี

ปรากฏถึงสาเหตุของการเกิดโรคทางกาย ไวหลายประการสาเหตุที่สําคัญ คือ ความไมสมดุลของธาตุทั้ง 4 
และสาเหตุที่ปรากฏในคิริมานันทสูตร 8 ประการที่พระพุทธองคไดตรัสไววากายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก 
เพราะฉะนั้นอาพาธตาง ๆ จึงเกิดข้ึนในกาย การเกิดโรคทางใจ พระพุทธศาสนากลาววา เกิดจากกิเลส 
ตัณหา ครอบงําจิตใจ ดังพุทธพจนวา หลักธรรมของพระพุทธเจาที่ใชรักษาโรคทางใจมีมาก สาเหตุหลักที่
เปนรากเหงาของกิเลสทั้งหลายมีอยู 3 ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  โรคเบาหวานเปน
อันตรายที่ปรากฏ เกิดจากโรคมีอาการปรากฏทางกาย ทําใหเกิดความเสื่อม เพื่อความสูญไปแหงกุศลธรรม 
คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน การปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักธรรม 
การรักษาศีลใหบริบูรณ ความเปนผูสํารวมอินทรียทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ความเปนผูรูจักประมาณ
ในการบริโภคอาหาร  

โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง  ที่ รักษาไมหายขาดจึงทําให มีโอกาสเกิดภาวะแทรก 
ซอนที่ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงในผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให
อยูในระดับปกติไดดังนั้นเพื่อใหการควบคุมโรคไดจึงจําเปนตองอาศัยความมุงม่ันของผูปวย ผูดูแล ญาติ และ
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สังคมในการรวมกันจัดการโรคแบบมีสวนรวมในการดูแลรักษาโดยกระบวนการสังคมสุขภาวะเชิงพุทธให
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม   และสุขภาวะทางปญญา  
จากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  ผูศึกษาวิจัยพบวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม
สําหรับผูดูแลผูป วย  (แพทย  พยาบาล) ไดแก   1) พรหมวิหาร 4  2) มรรค 8 3) สังคหวัตถุ 4  
4) กัลยาณมิตรธรรม7  5)จรรยาบรรณวิชาชีพ การแพทย และพยาบาล  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่นํามาประยุกคใชในกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไดแก  1) การภาวนา 4   
2) การเจริญภาวนา  3) ไตรสิกขา  4) เบญจศีล   5) การเดินจงกรม 6) อริยสัจ 4  7)โภชเนมัตตัญุตา   
8) อิทธิบาท4  9) สังคหวัตถุ 4   

2.  การดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน  
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM, Diabetes) เปนความผิดปกติทางเมทตาบอลิซึมซ่ึงมี

ลักษณะสําคัญ คือระดับน้ําตาลสูงในเลือด อันเนื่องมาจากความบกพรองในการหลั่งอินซูลิน หรือการออก
ฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองอยางรวมกัน การเกิดภาวะน้ําตาลสูงในเลือดเปนระยะเวลานานทําใหเกิดการ
ทําลาย การเสื่อมสมรรถภาพ และการลมเหลวในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เปนผลใหเกิดภาวะแทรกซอน
เร้ือรังที่สําคัญ ไดแก ตาไต ปลายประสาท หัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงสาเหตุของโรคเบาหวาน ไดแก สาเหตุ
จากกรรมพันธุ  และสาเหตุที่ ไมใชกรรมพันธุ  เชน โรคอวน อายุ ความเครียด ตับออนได รับความ
กระทบกระเทือน การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ยาบางชนิด การขาดการออกกําลังกาย การตั้งครรภ ผูปวยอาจมี
หลายสาเหตุรวมกัน เชน มีพันธุกรรมเปนโรคเบาหวาน อวน ตั้งครรภ มีความเครียดและขาดการออกกําลัง
กาย ทําใหมีอาการของโรคเบาหวาน   ผูปวยโรคเบาหวานที่มีการดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  
จะชวยใหสามารถควบคุมเบาหวานใหอยูในเกณฑที่กําหนดมีความปลอดภัยสามารถชะลอหรือลดความรุน
แรงของการเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตรายที่สําคัญคือ รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรับการ
รับประทานอาหารใหเหมาะสม ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รับประทานยาเบาหวาน  หรือฉีดอินซูลิน
อยางถูกตองและสอดคลองกับม้ืออาหาร รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ เชน ภาวะน้ําตาลต่ําในเลือด
ภาวะน้ําตาลสูงในเลือด โดยเรียนรูวิธีการปองกัน  และจัดการกับอาการที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตองอีกทั้งการ
ดูแลสุขภาพในชองปาก  และฟน การดูแลผิวหนัง การดูแลเทา  และการใหความสําคัญกับการประเมินการ
ควบคุมเบาหวานดวยตนเอง 

ปจจุบันโรงพยาบาลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มุงเนนการจัดบริการตามแนวทางการ
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย มีการจัดบริการดานการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยมีแพทยเปนหัวหนาทีมในการดูแล เรียกอีกแบบหนึ่ งวา การจัดบริการแบบ Disease 
Management กระบวนการดูแลมุงเนนการจัดบริการที่ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมพลังอํานาจในการ
ตัดสินใจในการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวภายใตกรอบแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพ(Health 
Literacy) รวมถึงการจัดการรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนโดยพยาบาลผูจัดการรายกรณีที่ปฏิบัติงานในคลินิก
โรคเบาหวาน และการสงตอเครือขายบริการสาธารณสุขหรือทีมเยี่ยมบานเพื่อการดูแลตอเนื่องในชุมชน 

 
 

 
 

3. การดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน พบวาทุกคน

มุงเนนการใหการดูแลผูปวยใหไดตามมาตรฐานของวิชาชีพโดยเนนการดูแลแบบมีสวนรวมของทีมดูแล 
ผูปวย ครอบครัว และชุมชน และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน และพอสรุปไดวาทีมดูแลสุขภาพตองมีแนวคิด หลักการ  
และทักษะในการนําหลักธรรมมาเปนแนวทางในการใหบริการผูปวย หลักธรรมสําหรับทีมผูดูแลควร
ประกอบดวย การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความปรารถนาดี เอ้ืออาทร และเขาใจถึงความจําเปนของแตละบุคคล ซ่ึงเปนไปตามหลักธรรม 
เชน 1) พรหมวิหาร 4 2) สังคหวัตถุ 4 3) มรรคมีองค 8 4)อริยสัจ 4 นอกจากนี้ทีมยังมีแนวคิดของการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใหผูปวยประยุกตใชกับการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับโรคทั้งทางดานการ
บริโภคอาหารและยา กิจกรรมทางกาย การพักผอน ไดแก การสวดมนต การทําสมาธิ การเดินจงกรม การ
ปฏิบัติตามศีล5 และ การคิดเชิงบวก และแนวคิดของหลักธรรมเชน 1) อริยสัจ 4 2) โภชเนมัตตัญุตา 
3) สุข 5มิติ 4) การสวดมนตภาวนา 5) การนั่งสมาธิ 6) การเดินจงกรม 7) การปฏิบัติตามศีล 5 

 จากการสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานที่ ข้ึนทะเบียนเขารับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน จํานวน 30 ราย โดยใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาจัดทําข้ึนโดยผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เก่ียวการรับรูและการปฏิบัติของผูปวยโรคเบาหวาน ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยแบงเปน 5 ดาน ตามกิจวัตรประจําวันดังนี้ 1.)การประพฤติ ปฏิบัติ กิจวัตรใน
ชีวิตประจําวัน 2.)การคิดอยางเปนเหตุ เปนผล 3.)การบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน  
4.)การพัฒนาตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 5.)การอยูรวมกันอยางเปนสุข 
และสันติ พบวาผูปวย มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตัวไดเหมาะสมกับโรคแตมีการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันนอย เชน การเดินจงกรม การทําสมาธิ 
สวดมนตภาวนา หรือปฏิบัติตามศีล 5 จึงทําใหผูปวยขาดสติในการจัดการตนเองเวลาเขาสูภาวะวิกฤต หรือ
ทําใหผลการควบคุมโรคยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (HbA1C <7%) 

4.  สรุปเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลทาวัง
ผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
 รูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา  จังหวัดนาน เปน
การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการดูแลตามการแพทยแผนปจจุบันโดยมุงเนนให
ผูปวยรับรู  และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอ้ือตอการดูแลสุขภาวะของ
ผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่พึงประสงค  ตามตารางดังนี้ 

การรับรูและการปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวัน ดาน 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติที่พึง
ประสงค 

การประพฤติ ปฏิบตัิ กิจวัตรใน
ชีวิตประจาํวนัเพื่อใหมีสุขภาวะกาย 

1) การภาวนา 4  
2) การเจริญภาวนา 

ปฏิบัติตามศีล5 
สวดมนต  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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สังคมในการรวมกันจัดการโรคแบบมีสวนรวมในการดูแลรักษาโดยกระบวนการสังคมสุขภาวะเชิงพุทธให
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม   และสุขภาวะทางปญญา  
จากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  ผูศึกษาวิจัยพบวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม
สําหรับผูดูแลผูป วย  (แพทย  พยาบาล) ไดแก   1) พรหมวิหาร 4  2) มรรค 8 3) สังคหวัตถุ 4  
4) กัลยาณมิตรธรรม7  5)จรรยาบรรณวิชาชีพ การแพทย และพยาบาล  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่นํามาประยุกคใชในกิจวัตรประจําวันที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคเบาหวานไดแก  1) การภาวนา 4   
2) การเจริญภาวนา  3) ไตรสิกขา  4) เบญจศีล   5) การเดินจงกรม 6) อริยสัจ 4  7)โภชเนมัตตัญุตา   
8) อิทธิบาท4  9) สังคหวัตถุ 4   

2.  การดูแลสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน  
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM, Diabetes) เปนความผิดปกติทางเมทตาบอลิซึมซ่ึงมี

ลักษณะสําคัญ คือระดับน้ําตาลสูงในเลือด อันเนื่องมาจากความบกพรองในการหลั่งอินซูลิน หรือการออก
ฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองอยางรวมกัน การเกิดภาวะน้ําตาลสูงในเลือดเปนระยะเวลานานทําใหเกิดการ
ทําลาย การเสื่อมสมรรถภาพ และการลมเหลวในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เปนผลใหเกิดภาวะแทรกซอน
เร้ือรังที่สําคัญ ไดแก ตาไต ปลายประสาท หัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงสาเหตุของโรคเบาหวาน ไดแก สาเหตุ
จากกรรมพันธุ  และสาเหตุที่ ไมใชกรรมพันธุ  เชน โรคอวน อายุ ความเครียด ตับออนได รับความ
กระทบกระเทือน การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ยาบางชนิด การขาดการออกกําลังกาย การตั้งครรภ ผูปวยอาจมี
หลายสาเหตุรวมกัน เชน มีพันธุกรรมเปนโรคเบาหวาน อวน ตั้งครรภ มีความเครียดและขาดการออกกําลัง
กาย ทําใหมีอาการของโรคเบาหวาน   ผูปวยโรคเบาหวานที่มีการดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  
จะชวยใหสามารถควบคุมเบาหวานใหอยูในเกณฑที่กําหนดมีความปลอดภัยสามารถชะลอหรือลดความรุน
แรงของการเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตรายที่สําคัญคือ รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรับการ
รับประทานอาหารใหเหมาะสม ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รับประทานยาเบาหวาน  หรือฉีดอินซูลิน
อยางถูกตองและสอดคลองกับม้ืออาหาร รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ เชน ภาวะน้ําตาลต่ําในเลือด
ภาวะน้ําตาลสูงในเลือด โดยเรียนรูวิธีการปองกัน  และจัดการกับอาการที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตองอีกทั้งการ
ดูแลสุขภาพในชองปาก  และฟน การดูแลผิวหนัง การดูแลเทา  และการใหความสําคัญกับการประเมินการ
ควบคุมเบาหวานดวยตนเอง 

ปจจุบันโรงพยาบาลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มุงเนนการจัดบริการตามแนวทางการ
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย มีการจัดบริการดานการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยมีแพทยเปนหัวหนาทีมในการดูแล เรียกอีกแบบหนึ่ งวา การจัดบริการแบบ Disease 
Management กระบวนการดูแลมุงเนนการจัดบริการที่ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมพลังอํานาจในการ
ตัดสินใจในการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวภายใตกรอบแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพ(Health 
Literacy) รวมถึงการจัดการรายบุคคลที่มีปญหาซับซอนโดยพยาบาลผูจัดการรายกรณีที่ปฏิบัติงานในคลินิก
โรคเบาหวาน และการสงตอเครือขายบริการสาธารณสุขหรือทีมเยี่ยมบานเพื่อการดูแลตอเนื่องในชุมชน 

 
 

 
 

3. การดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน พบวาทุกคน

มุงเนนการใหการดูแลผูปวยใหไดตามมาตรฐานของวิชาชีพโดยเนนการดูแลแบบมีสวนรวมของทีมดูแล 
ผูปวย ครอบครัว และชุมชน และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน และพอสรุปไดวาทีมดูแลสุขภาพตองมีแนวคิด หลักการ  
และทักษะในการนําหลักธรรมมาเปนแนวทางในการใหบริการผูปวย หลักธรรมสําหรับทีมผูดูแลควร
ประกอบดวย การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความปรารถนาดี เอ้ืออาทร และเขาใจถึงความจําเปนของแตละบุคคล ซ่ึงเปนไปตามหลักธรรม 
เชน 1) พรหมวิหาร 4 2) สังคหวัตถุ 4 3) มรรคมีองค 8 4)อริยสัจ 4 นอกจากนี้ทีมยังมีแนวคิดของการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใหผูปวยประยุกตใชกับการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับโรคทั้งทางดานการ
บริโภคอาหารและยา กิจกรรมทางกาย การพักผอน ไดแก การสวดมนต การทําสมาธิ การเดินจงกรม การ
ปฏิบัติตามศีล5 และ การคิดเชิงบวก และแนวคิดของหลักธรรมเชน 1) อริยสัจ 4 2) โภชเนมัตตัญุตา 
3) สุข 5มิติ 4) การสวดมนตภาวนา 5) การนั่งสมาธิ 6) การเดินจงกรม 7) การปฏิบัติตามศีล 5 

 จากการสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานที่ ข้ึนทะเบียนเขารับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน จํานวน 30 ราย โดยใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาจัดทําข้ึนโดยผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เก่ียวการรับรูและการปฏิบัติของผูปวยโรคเบาหวาน ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยแบงเปน 5 ดาน ตามกิจวัตรประจําวันดังนี้ 1.)การประพฤติ ปฏิบัติ กิจวัตรใน
ชีวิตประจําวัน 2.)การคิดอยางเปนเหตุ เปนผล 3.)การบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน  
4.)การพัฒนาตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 5.)การอยูรวมกันอยางเปนสุข 
และสันติ พบวาผูปวย มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตัวไดเหมาะสมกับโรคแตมีการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันนอย เชน การเดินจงกรม การทําสมาธิ 
สวดมนตภาวนา หรือปฏิบัติตามศีล 5 จึงทําใหผูปวยขาดสติในการจัดการตนเองเวลาเขาสูภาวะวิกฤต หรือ
ทําใหผลการควบคุมโรคยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (HbA1C <7%) 

4.  สรุปเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลทาวัง
ผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
 รูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทาวังผา  จังหวัดนาน เปน
การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการดูแลตามการแพทยแผนปจจุบันโดยมุงเนนให
ผูปวยรับรู  และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอ้ือตอการดูแลสุขภาวะของ
ผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่พึงประสงค  ตามตารางดังนี้ 

การรับรูและการปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวัน ดาน 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติที่พึง
ประสงค 

การประพฤติ ปฏิบตัิ กิจวัตรใน
ชีวิตประจาํวนัเพื่อใหมีสุขภาวะกาย 

1) การภาวนา 4  
2) การเจริญภาวนา 

ปฏิบัติตามศีล5 
สวดมนต  
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การรับรูและการปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวัน ดาน 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติที่พึง
ประสงค 

สุขภาวะใจด ี 3) ไตรสิกขา 
4) เบญจศีล  
5) การเดินจงกรม 

ทําสมาธิ 
การเดินจงกรม 
การกําหนดจิตไมใหโลภ โกรธ หลง 

การคิดอยางเปนเหตุ เปนผล 6) อริยสัจ 4 มีความรูเร่ืองโรคเบาหวาน (สาเหตุ
ของการเกิดโรค/ปจจัยที่ทําใหเกิด
โรค/ภาวะแทรกซอน) 
สามารถดูแลตนเองไดเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน และแกไขปญหาเม่ือ
เกิดอาการไมพึงประสงคได 

การบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน 

7) โภชเนมัตตัญุตา 
 

สามารถเลือกรับประทานอาหาร ผัก 
ผ ล ไ ม ไ ด อ ย า ง เห ม า ะ ส ม กั บ
โรคเบาหวาน 
มีการใชยา และไปตรวจตามแผนการ
รักษาของแพทย 

การพัฒนาตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน 

8) อิทธิบาท 4 
 

มีสติในการแกไขปญหาเมือเกิดภาวะ
วิกฤต 
มีความ คิด เชิ งบ วก มี คุณ ค าของ
ครอบครัว  
พักผอนไดเหมาะสม 

การอยูรวมกันอยางเปนสุข และ
สันต ิ

9) สังคหวัตถุ 4 อยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสั่งคมไดอยาง
เปนสุข  
ปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชนได 
ชวยเหลือผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาในชุมชน 

เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถรับรูและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในดานตาง ๆ โดยนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เพื่อใหเกิดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่พึงประสงคตามรูปแบบที่
ผูศึกษาไดนําเสนอจําเปนตองใชกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) คือ ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู 
ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวน
บุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี มีองคประกอบหลักที่สําคัญ 6 องคประกอบ ดังนี้  

 
 

 1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill)  
 2) ความรู ความเขาใจ (Cognitive skill)  
 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 
 4) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) 
 5) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 
 6) การรูเทาทันสื่อ (Media literacy skill)  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางปฏิบัติในกิจวัตร

ประจําวันของบุคลากรในองคกร 
2) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต 

ในกระบวนการการจัดการความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy)ในผูปวยทุกกลุม 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1) หนวยงานที่จัดบริการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

เปนแนวทางในการจัดการความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy)เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถ
นําไปประยุกตใชรวมกับกิจวัตรประจําวันไดอยางเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 

2) โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรังที่รักษาไมหายขาดการดําเนินของโรคเกิดจากปจจัยหลาย
ดานซ่ึงมีผลตอสุขภาวะทางกาย และทางใจ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางการ
ดํารงชีวิตประจําวันจะทําใหมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

3) สังคม ชุมชน ควรเนนการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใหเกิดการเรียนรู  
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหประชาชนไดเรียนรู เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับรูและนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันใหมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรนํารูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาหวานนี้ไปทําการศึกษาวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ(Action Research) เปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน และการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดกอน-หลังเขารวมโครงการ เพื่อยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบกอนนําไปขยายผล 

2) ควรนํารูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาหวานนี้ไปเปนเคร่ืองมือในการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
เปนแนวทางในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานเพื่อนําเสนอหลักการ วิธีการ ประสบการณในการดําเนินงาน
สําหรับทีมสุขภาพที่ยังไมมีประสบการณ 
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การรับรูและการปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวัน ดาน 

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติที่พึง
ประสงค 

สุขภาวะใจด ี 3) ไตรสิกขา 
4) เบญจศีล  
5) การเดินจงกรม 

ทําสมาธิ 
การเดินจงกรม 
การกําหนดจิตไมใหโลภ โกรธ หลง 

การคิดอยางเปนเหตุ เปนผล 6) อริยสัจ 4 มีความรูเร่ืองโรคเบาหวาน (สาเหตุ
ของการเกิดโรค/ปจจัยที่ทําใหเกิด
โรค/ภาวะแทรกซอน) 
สามารถดูแลตนเองไดเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน และแกไขปญหาเม่ือ
เกิดอาการไมพึงประสงคได 

การบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน 

7) โภชเนมัตตัญุตา 
 

สามารถเลือกรับประทานอาหาร ผัก 
ผ ล ไ ม ไ ด อ ย า ง เห ม า ะ ส ม กั บ
โรคเบาหวาน 
มีการใชยา และไปตรวจตามแผนการ
รักษาของแพทย 

การพัฒนาตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับ
โรคเบาหวาน 

8) อิทธิบาท 4 
 

มีสติในการแกไขปญหาเมือเกิดภาวะ
วิกฤต 
มีความ คิด เชิ งบ วก มี คุณ ค าของ
ครอบครัว  
พักผอนไดเหมาะสม 

การอยูรวมกันอยางเปนสุข และ
สันต ิ

9) สังคหวัตถุ 4 อยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสั่งคมไดอยาง
เปนสุข  
ปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชนได 
ชวยเหลือผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาในชุมชน 

เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถรับรูและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในดานตาง ๆ โดยนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เพื่อใหเกิดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่พึงประสงคตามรูปแบบที่
ผูศึกษาไดนําเสนอจําเปนตองใชกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) คือ ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู 
ความเขาใจ เพื่อวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวน
บุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี มีองคประกอบหลักที่สําคัญ 6 องคประกอบ ดังนี้  

 
 

 1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill)  
 2) ความรู ความเขาใจ (Cognitive skill)  
 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 
 4) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) 
 5) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 
 6) การรูเทาทันสื่อ (Media literacy skill)  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางปฏิบัติในกิจวัตร

ประจําวันของบุคลากรในองคกร 
2) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต 

ในกระบวนการการจัดการความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy)ในผูปวยทุกกลุม 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1) หนวยงานที่จัดบริการดูแลสุขภาวะผูปวยโรคเบาหวานควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

เปนแนวทางในการจัดการความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy)เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถ
นําไปประยุกตใชรวมกับกิจวัตรประจําวันไดอยางเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 

2) โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรังที่รักษาไมหายขาดการดําเนินของโรคเกิดจากปจจัยหลาย
ดานซ่ึงมีผลตอสุขภาวะทางกาย และทางใจ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางการ
ดํารงชีวิตประจําวันจะทําใหมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

3) สังคม ชุมชน ควรเนนการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใหเกิดการเรียนรู  
หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหประชาชนไดเรียนรู เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับรูและนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันใหมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรนํารูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาหวานนี้ไปทําการศึกษาวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ(Action Research) เปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน และการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดกอน-หลังเขารวมโครงการ เพื่อยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบกอนนําไปขยายผล 

2) ควรนํารูปแบบการดูแลสุขภาวะเชิงพุทธของผูปวยโรคเบาหวาหวานนี้ไปเปนเคร่ืองมือในการทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยทีมสุขภาพที่ดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
เปนแนวทางในการดูแลผูปวยโรคเบาหวานเพื่อนําเสนอหลักการ วิธีการ ประสบการณในการดําเนินงาน
สําหรับทีมสุขภาพที่ยังไมมีประสบการณ 
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Gilandhamma group of volunteer monks, and 2) Focus group method. The purpose of this 
in-depth interview is to study dhamma and characteristics of volunteer monks and the 
process of mental healing for patients with dhamma. In the second part, researchers 
invited psychologist experts, Buddhist consultants, and the founders of Gilandhamma 
group for group discussion. The topic of discussion is the analysis of Buddhist principles, 
psychology and the process of Buddhist counseling to synthesize the healing for patients 
with dhamma. Quantitative approach part is the analysis of training program and the 
process of healing for patients with Dhamma of Gilandhamma group of volunteer monks. 

Keywords:  Gilandhamma group of volunteer monks, Mental healing for patients with 
      Dhamma. 

 
บทนํา 

การศึกษาและปฏิบัติขัดเกลาตัวเองตามหลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจใหเปนอิสระ รวมถึงเปน
แบบอยางและชวยเหลือผูคนใหหลุดพนจากความทุกข เปนแนวทางการใชชีวิตตามอุดมคติของพระสงฆมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล  พระสาวกมีหนาที่แสดงธรรมเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นหนาที่สงเคราะห
สรรพสัตวและการทําประโยชนใหแกผูอ่ืน ก็เปนการเจริญรอยตามพระศาสดา  ไมเพียงแตพระอริยสาวกที่
ทําประโยชนตนจนสําเร็จแลวเทานั้นจึงจะสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได  แมแตสาวกที่ยังไมสิ้นกิเลสก็สามารถที่
จะบําเพ็ญประโยชนเพื่อเก้ือกูลผูอ่ืนไดเชนกัน การใหความชวยเหลือผูมีปญหา หรือมีความทุกขที่ไมสามารถ
เขาใจและรูวิธีการแกไขไดดวยตนเองจึงหวังพึ่งผูที่มีความรู มีความชํานาญในดานการชวยเหลือโดยเฉพาะ
ดานจิตใจ  

กลุมพระอาสาคิลานธรรมพยายามแสวงหากระบวนการอันเปนประโยชนตอสังคมรวมสมัย  
ที่นอกจากจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนแลว ยังชวยขัดเกลาจิตใจตัวเองและตระหนักถึงคุณคาของพุทธธรรม 
บทบาทการเปนจิตอาสาเยียวยาใจผูปวยและญาติ นับเปนการชวยเปดพื้นที่ใหมๆ ใหกับคณะสงฆในการเขา
มาชวยเหลือสังคม และนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในสังคมไทย (ควรอธิบายเพิ่มเติม) พุทธทาสภิกขุกลาว
วา หนาที่การงานของพระสงฆนั้น นาจะเหมือนกับงานของพระพุทธเจา คือเปนผูหงายของที่คว่ํา เปนผูเปด
ของที่ปด ผูสองแสง ผูเปดประตู ฯลฯ อยากจะเปรียบเทียบใหเห็นสั้นๆ งายๆ วา ถาพระสงฆยังอยูใน
ลักษณะที่ถูกตอง ก็เรียกวายังมีโรงพยาบาลของโลกเพื่อเยียวยาประชาโลกในทางฝายจิตใจ หรือฝายจิต
วิญญาณ โรงพยาบาลรักษาทางกายมีอยูทั่วไปอยูแลว แตทางจิตวิญญาณตองอาศัยโรงพยาบาลของ
พระพุทธเจา ที่ไดตั้งไวโดยมีพระอริสงฆเปนแพทย มีธรรมะเปนยา มีวัดวาอารามตางๆ เปนตวัโรงพยาบาล 
ดังนั้นขอใหกลุมคณะสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่แหละวาเหมือนเปนนายแพทยประจําโรงพยาบาล  
ที่จะเยียวยารักษาโรคในทางจิตวิญญาณของคนทั่วไป1 การทํางานเปนจิตอาสาของพระสงฆโดยเฉพาะการ
เยียวยาจิตใจผูปวย การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจและสังคมแกผูประสบภาวะวิกฤตที่กําลังประสบ
                                                           

1 พุทธทาสภิกขุ, วิธีระงับดับทุกข, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ), หนา 14.  

    

 

ความทุกขใจ สภาวะจิตใจที่เปนทุกขเกิดจากใจที่มีความยึดม่ันวาเรา ของเรา มีชอบ และไมชอบ ทําใหไม
สามารถใชชีวิตไดกลมกลืนกับเหตุการณ หรือสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนา เนื่องจากจิตใจถูกจองจําในกรงแคบๆ 
ของกรอบความคิดความเชื่อนั้นๆ เม่ือมีความยึดม่ันยอมตองมีความปรารถนาที่จะรักษาความยึดม่ันในระบบ
ความเชื่อ และตอบสนองความตองการตางๆ ของตน สิ่งไหนตอบสนองไมไดก็นําไปสูความรูสึกอยากทําลาย 
อยากใหสูญหาย จิตใจจึงถูกทับถมดวยตนและความยึดม่ันแหงตนกลายเปนกรงขังที่ทับถมจิตใจ จนทําให
มองไมเห็นความจริงแทของชีวิต2  สามารถยอมรับและกลาเผชิญกับความทุกขตามความเปนจริงควบคูกับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยตามศักยภาพ 

กลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมเปนกลุมพระอาสาที่เนนการทํางานดานจิตอาสาเพื่อเยียวยาผูปวยและ
ญาติผูปวยถือเปนมิติใหมในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม ดวยกระบวนการเยียวยาใจ
ผูปวยและญาติมิตร ใหสามารถยอมรับและกลาเผชิญกับความทุกขตามความเปนจริงควบคูกับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูปวยตามศักยภาพ หลายคร้ังที่พระภิกษุจิตอาสาไดเขาไปมีสวนชวยในการดูแลจิตใจระยะ
ทาย 

ผูวิจัยประสงคแสวงหารูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ โดยอาศัยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทฤษฎีทางจิตวิทยา และกระบวนการการใหการปรึกษาแนวพุทธ เพื่อเสริมสรางใหพระ
จิตอาสาสามารถปฏิบัติการเยียวยาผูปวยดวยความเขาใจตนเองและผูปวยใหมากข้ึนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากเปนการยกระดับคุณภาพพระจิตอาสาในการเยยีวยาผูปวยดวยธรรมใหสอดคลอง
กับสมณะรูปแลว ยังเปนการสงเสริมใหพระจิตอาสาไดเกิดความรู ความเขาใจและเกิดทักษะพื้นฐานในการ
เยียวยาผูปวย โดยผสมผสานองคความรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากความทุกข ความพลัดพราก
อันเปนสถานการณจริงสูโลกแหงความเปนจริง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเยียวยาจิตใจดวยธรรมะของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรม 
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1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
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Gilandhamma group of volunteer monks, and 2) Focus group method. The purpose of this 
in-depth interview is to study dhamma and characteristics of volunteer monks and the 
process of mental healing for patients with dhamma. In the second part, researchers 
invited psychologist experts, Buddhist consultants, and the founders of Gilandhamma 
group for group discussion. The topic of discussion is the analysis of Buddhist principles, 
psychology and the process of Buddhist counseling to synthesize the healing for patients 
with dhamma. Quantitative approach part is the analysis of training program and the 
process of healing for patients with Dhamma of Gilandhamma group of volunteer monks. 

Keywords:  Gilandhamma group of volunteer monks, Mental healing for patients with 
      Dhamma. 

 
บทนํา 

การศึกษาและปฏิบัติขัดเกลาตัวเองตามหลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจใหเปนอิสระ รวมถึงเปน
แบบอยางและชวยเหลือผูคนใหหลุดพนจากความทุกข เปนแนวทางการใชชีวิตตามอุดมคติของพระสงฆมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล  พระสาวกมีหนาที่แสดงธรรมเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นหนาที่สงเคราะห
สรรพสัตวและการทําประโยชนใหแกผูอ่ืน ก็เปนการเจริญรอยตามพระศาสดา  ไมเพียงแตพระอริยสาวกที่
ทําประโยชนตนจนสําเร็จแลวเทานั้นจึงจะสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได  แมแตสาวกที่ยังไมสิ้นกิเลสก็สามารถที่
จะบําเพ็ญประโยชนเพื่อเก้ือกูลผูอ่ืนไดเชนกัน การใหความชวยเหลือผูมีปญหา หรือมีความทุกขที่ไมสามารถ
เขาใจและรูวิธีการแกไขไดดวยตนเองจึงหวังพึ่งผูที่มีความรู มีความชํานาญในดานการชวยเหลือโดยเฉพาะ
ดานจิตใจ  

กลุมพระอาสาคิลานธรรมพยายามแสวงหากระบวนการอันเปนประโยชนตอสังคมรวมสมัย  
ที่นอกจากจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนแลว ยังชวยขัดเกลาจิตใจตัวเองและตระหนักถึงคุณคาของพุทธธรรม 
บทบาทการเปนจิตอาสาเยียวยาใจผูปวยและญาติ นับเปนการชวยเปดพื้นที่ใหมๆ ใหกับคณะสงฆในการเขา
มาชวยเหลือสังคม และนับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนในสังคมไทย (ควรอธิบายเพิ่มเติม) พุทธทาสภิกขุกลาว
วา หนาที่การงานของพระสงฆนั้น นาจะเหมือนกับงานของพระพุทธเจา คือเปนผูหงายของที่คว่ํา เปนผูเปด
ของที่ปด ผูสองแสง ผูเปดประตู ฯลฯ อยากจะเปรียบเทียบใหเห็นสั้นๆ งายๆ วา ถาพระสงฆยังอยูใน
ลักษณะที่ถูกตอง ก็เรียกวายังมีโรงพยาบาลของโลกเพื่อเยียวยาประชาโลกในทางฝายจิตใจ หรือฝายจิต
วิญญาณ โรงพยาบาลรักษาทางกายมีอยูทั่วไปอยูแลว แตทางจิตวิญญาณตองอาศัยโรงพยาบาลของ
พระพุทธเจา ที่ไดตั้งไวโดยมีพระอริสงฆเปนแพทย มีธรรมะเปนยา มีวัดวาอารามตางๆ เปนตวัโรงพยาบาล 
ดังนั้นขอใหกลุมคณะสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่แหละวาเหมือนเปนนายแพทยประจําโรงพยาบาล  
ที่จะเยียวยารักษาโรคในทางจิตวิญญาณของคนทั่วไป1 การทํางานเปนจิตอาสาของพระสงฆโดยเฉพาะการ
เยียวยาจิตใจผูปวย การใหความชวยเหลือทางดานจิตใจและสังคมแกผูประสบภาวะวิกฤตที่กําลังประสบ
                                                           

1 พุทธทาสภิกขุ, วิธีระงับดับทุกข, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ), หนา 14.  

    

 

ความทุกขใจ สภาวะจิตใจที่เปนทุกขเกิดจากใจที่มีความยึดม่ันวาเรา ของเรา มีชอบ และไมชอบ ทําใหไม
สามารถใชชีวิตไดกลมกลืนกับเหตุการณ หรือสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนา เนื่องจากจิตใจถูกจองจําในกรงแคบๆ 
ของกรอบความคิดความเชื่อนั้นๆ เม่ือมีความยึดม่ันยอมตองมีความปรารถนาที่จะรักษาความยึดม่ันในระบบ
ความเชื่อ และตอบสนองความตองการตางๆ ของตน สิ่งไหนตอบสนองไมไดก็นําไปสูความรูสึกอยากทําลาย 
อยากใหสูญหาย จิตใจจึงถูกทับถมดวยตนและความยึดม่ันแหงตนกลายเปนกรงขังที่ทับถมจิตใจ จนทําให
มองไมเห็นความจริงแทของชีวิต2  สามารถยอมรับและกลาเผชิญกับความทุกขตามความเปนจริงควบคูกับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยตามศักยภาพ 

กลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมเปนกลุมพระอาสาที่เนนการทํางานดานจิตอาสาเพื่อเยียวยาผูปวยและ
ญาติผูปวยถือเปนมิติใหมในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกอยางเปนรูปธรรม ดวยกระบวนการเยียวยาใจ
ผูปวยและญาติมิตร ใหสามารถยอมรับและกลาเผชิญกับความทุกขตามความเปนจริงควบคูกับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูปวยตามศักยภาพ หลายคร้ังที่พระภิกษุจิตอาสาไดเขาไปมีสวนชวยในการดูแลจิตใจระยะ
ทาย 

ผูวิจัยประสงคแสวงหารูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ โดยอาศัยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทฤษฎีทางจิตวิทยา และกระบวนการการใหการปรึกษาแนวพุทธ เพื่อเสริมสรางใหพระ
จิตอาสาสามารถปฏิบัติการเยียวยาผูปวยดวยความเขาใจตนเองและผูปวยใหมากข้ึนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากเปนการยกระดับคุณภาพพระจิตอาสาในการเยยีวยาผูปวยดวยธรรมใหสอดคลอง
กับสมณะรูปแลว ยังเปนการสงเสริมใหพระจิตอาสาไดเกิดความรู ความเขาใจและเกิดทักษะพื้นฐานในการ
เยียวยาผูปวย โดยผสมผสานองคความรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากความทุกข ความพลัดพราก
อันเปนสถานการณจริงสูโลกแหงความเปนจริง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
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2. เพื่อสังเคราะหกิจกรรมรูปแบบและกระบวนการการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระจิต

อาสาคิลานธรรม 
3. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินรูปแบบและกระบวนการการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรมะของกลุม

พระจิตอาสาคิลานธรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
เอกสารในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาเนื้อหาในคัมภีรพุทธศาสนาฝายเถรวาท  รวมทั้งขอมูลหนังสือ 

บทความ และงานเขียนเชิงวิชาการ เพื่อศึกษาหลักธรรมและทฤษฎีตางๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพ 
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มาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปนโครงสรางของเคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย  
ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 

2. ขอบเขตโครงการวิจัย  
โดยแบงโครงการวิจัยออกเปน 4 ระยะ  เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการเยียวยาและ

เพื่อเพิ่มความชัดเจนและสามารถนําไปสูการวิจัยอยางมีคุณคาโดยมีขอบเขตดังตอไปนี้ 
ระยะที่ 1 Open House Open Heart : เปดพื้นที่ใจแหงการเรียนรู สูประสบการณใหมในโลกใบ

เดิม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน เพื่อเรียนรูทักษะและกระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติของ
กลุมอาสาคิลานธรรม และสํารวจความปรารถนาในจิตใจของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อทําความเขาใจบทบาทของตนในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติตามพระธรรมวินัย 
2) เพื่อเรียนรูทักษะและกระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติข้ันพื้นฐานซ่ึงสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
3) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาท

พระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” ในระยะที่ 2 ของโครงการ 
ระยะที่ 2 Psychological Healing Through Dhamma เยียวยาจิตใจดวยธรรมะ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ
ญาติตามพระธรรมวินัย โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อเรียนรูเขาใจหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธ รวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรม 

2) เพื่อฝกฝนทักษะและกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ  
3) เพื่อเตรียมความพรอมกอนการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการจริง ในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ

ญาติแบบองครวมแนวพุทธ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
ระยะที่ 3 Gilanadhamma Way of Healing สูวิถีคิลานธรรม การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ

เยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธ เฉพาะผูผานการอบรมในระยะที่ 2 รวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรมตามตารางที่ไดกําหนดไวรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อศึกษาและดูงานการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธของกลุมอาสา 
คิลานธรรมในสถานที่ปฏิบัติการจริง 

2) เพื่อฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธรวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรมในสถานที่ปฏิบัติการจริง 

3) เพื่อนําประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ  
แบบองครวมแนวพุทธไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
สัมมนาสรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ
ญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” ในระยะที่ 4  

    

 

ระยะที่ 4 Sharing with (the heart of the) Awakening แบงปนความงอกงามดวยหัวใจอยาง
ตื่นรู การสัมมนาสรุปและประเมินผล จากเรียนรูและฝกปฏิบัติการตลอดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ”  โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ันพื้นฐานและ/หรือเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธ เขารับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงจากผูศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวย
และญาติแบบองครวมแนวพุทธ 

3) เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจ
ผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเอง 
คณะสงฆ และสังคมโดยรวมตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเร่ือง คิลานธรรม : รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระจิต

อาสานี้  เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ซ่ึงในสวนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาหลักธรรมและรูปแบบการเยียวยาใจผูปวยดวย
ธรรมะทั้งจากพระคัมภีรในพระพุทธศาสนา และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยใน
สวนแรกอาศัยการสัมภาษณกลุมพระสงฆผูกอตั้งกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมจํานวน 10 รูป เพื่อศึกษา
หลักธรรมและคุณลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรมะแนวทางการเยียวยาจิตใจ
ผูปวยดวยธรรมะ กระบวนการเยียวยาใจดวยธรรมะ และการใชหลักธรรมในการเยียวยาผูปวยตาม
วัตถุประสงค สวนที่สองเปนใชการสนทนากลุม (Focus Group) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาการใหการปรึกษาแนวพุทธ และกลุมพระสงฆจิต
อาสาคิลานธรรม จํานวนทั้งสิ้น 6 รูป/คน วิเคราะหหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ทฤษฏีจิตวิทยาและ
กระบวนการการปรึกษาแนวพุทธ เพื่อสังเคราะหกิจกรรมการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรม ในสวนที่ 3  
เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยนําโครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะไปทดลองใช
ในการอบรมพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกลุมพระอาสาคิลานธรรม  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรที่ใชในการทดลองโครงการกิจกรรมในสวนการศึกษาเชิงทดลอง ผูวิจัยนําโครงการ

กิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะไปทดลองใชในการอบรมพระจิตอาสาที่สนใจเขารวม
กลุมพระอาสาคิลานธรรม โดยแบงโครงการออกเปน 4 ระยะ เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการ
เยียวยาและเพื่อเพิ่มความชัดเจนของกระบวนการเยียวยาและสามารถนําไปสูการวิจัยอยางมีคุณคา  
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มาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปนโครงสรางของเคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย  
ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 

2. ขอบเขตโครงการวิจัย  
โดยแบงโครงการวิจัยออกเปน 4 ระยะ  เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการเยียวยาและ

เพื่อเพิ่มความชัดเจนและสามารถนําไปสูการวิจัยอยางมีคุณคาโดยมีขอบเขตดังตอไปนี้ 
ระยะที่ 1 Open House Open Heart : เปดพื้นที่ใจแหงการเรียนรู สูประสบการณใหมในโลกใบ

เดิม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน เพื่อเรียนรูทักษะและกระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติของ
กลุมอาสาคิลานธรรม และสํารวจความปรารถนาในจิตใจของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อทําความเขาใจบทบาทของตนในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติตามพระธรรมวินัย 
2) เพื่อเรียนรูทักษะและกระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติข้ันพื้นฐานซ่ึงสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
3) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาท

พระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” ในระยะที่ 2 ของโครงการ 
ระยะที่ 2 Psychological Healing Through Dhamma เยียวยาจิตใจดวยธรรมะ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ
ญาติตามพระธรรมวินัย โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อเรียนรูเขาใจหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธ รวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรม 

2) เพื่อฝกฝนทักษะและกระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ  
3) เพื่อเตรียมความพรอมกอนการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการจริง ในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ

ญาติแบบองครวมแนวพุทธ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
ระยะที่ 3 Gilanadhamma Way of Healing สูวิถีคิลานธรรม การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ

เยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธ เฉพาะผูผานการอบรมในระยะที่ 2 รวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรมตามตารางที่ไดกําหนดไวรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อศึกษาและดูงานการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธของกลุมอาสา 
คิลานธรรมในสถานที่ปฏิบัติการจริง 

2) เพื่อฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธรวมกับกลุมอาสา 
คิลานธรรมในสถานที่ปฏิบัติการจริง 

3) เพื่อนําประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ  
แบบองครวมแนวพุทธไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
สัมมนาสรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและ
ญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” ในระยะที่ 4  

    

 

ระยะที่ 4 Sharing with (the heart of the) Awakening แบงปนความงอกงามดวยหัวใจอยาง
ตื่นรู การสัมมนาสรุปและประเมินผล จากเรียนรูและฝกปฏิบัติการตลอดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ”  โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อใหผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้ันพื้นฐานและ/หรือเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยียวยาจิตใจผูปวยและญาติแบบองครวมแนวพุทธ เขารับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงจากผูศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผูปวย
และญาติแบบองครวมแนวพุทธ 

3) เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพระสงฆในการเยียวยาจิตใจ
ผูปวยและญาติ “เยียวยาใจดวยธรรมะ” และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเอง 
คณะสงฆ และสังคมโดยรวมตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเร่ือง คิลานธรรม : รูปแบบและกระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระจิต

อาสานี้  เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ซ่ึงในสวนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาหลักธรรมและรูปแบบการเยียวยาใจผูปวยดวย
ธรรมะทั้งจากพระคัมภีรในพระพุทธศาสนา และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยใน
สวนแรกอาศัยการสัมภาษณกลุมพระสงฆผูกอตั้งกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมจํานวน 10 รูป เพื่อศึกษา
หลักธรรมและคุณลักษณะของพระจิตอาสาในการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรมะแนวทางการเยียวยาจิตใจ
ผูปวยดวยธรรมะ กระบวนการเยียวยาใจดวยธรรมะ และการใชหลักธรรมในการเยียวยาผูปวยตาม
วัตถุประสงค สวนที่สองเปนใชการสนทนากลุม (Focus Group) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาการใหการปรึกษาแนวพุทธ และกลุมพระสงฆจิต
อาสาคิลานธรรม จํานวนทั้งสิ้น 6 รูป/คน วิเคราะหหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ทฤษฏีจิตวิทยาและ
กระบวนการการปรึกษาแนวพุทธ เพื่อสังเคราะหกิจกรรมการเยียวยาใจผูปวยดวยธรรม ในสวนที่ 3  
เปนงานวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยนําโครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะไปทดลองใช
ในการอบรมพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกลุมพระอาสาคิลานธรรม  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรที่ใชในการทดลองโครงการกิจกรรมในสวนการศึกษาเชิงทดลอง ผูวิจัยนําโครงการ

กิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะไปทดลองใชในการอบรมพระจิตอาสาที่สนใจเขารวม
กลุมพระอาสาคิลานธรรม โดยแบงโครงการออกเปน 4 ระยะ เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการ
เยียวยาและเพื่อเพิ่มความชัดเจนของกระบวนการเยียวยาและสามารถนําไปสูการวิจัยอยางมีคุณคา  



364 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3    

 

ระยะที่ 1 ผูวิจัยไดอธิบายถึงความสําคัญของโครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวย
ธรรมะและรับสมัครพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกิจกรรมหลังเปดรับสมัครมีพระสงฆจิตอาสาที่สนใจเขารวม
ในการทดลองคร้ังนี้ 91 รูป  

สวนระยะที่ 2 – 4 ผูวิจัยไดรับสมัครพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกิจกรรมแบบมีเงื่อนไข คือ  
1. รับเฉพาะพระจิตอาสาที่ผานกระบวนการฝกอบรมระยะที่ 2 3 และ4 จากกลุมพระอาสาคิลาน

ธรรมตามลําดับแลวเทานั้น 
2. พระจิตอาสาตองไมติดภาระ เพราะโครงการฝกภาคปฏิบัตินี้ใชระยะเวลานาน  
3. พระจิตอาสาที่เขารวมโครงการตองมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานหลังเปดรับ

สมัครมีพระสงฆจิตอาสาที่สนใจเขารวมในการทดลองระยะที่ 2 จํานวน 58 รูป ระยะที่ 3 จํานวน 40 รูป 
และระยะที่ 4 จํานวน 40 รูป 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในสวนที่ 3 ในสวนงานวิจัยเชิงทดลอง แบงเปน 3 สวน คือ  
สวนที่ 1 โครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ เก่ียวกับการใชหลักพุทธ

ธรรมและทักษะ กระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ โดยผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยศึกษาจากวิธีการและหลักการเขียนคูมือการจัดฝกอบรมหลักสูตร In-house Training ที่สํานักฝกอบรม
เปนเจาของโครงการ3 และออกแบบโครงการจากขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

สวนที่ 2 คูมือการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษา
แนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติตามพระธรรมวินัย และคูมือการฝกเชิงปฏิบัติการการดูแลผูปวย
แบบองครวมเชิงพุทธ ซ่ึงผูวิจัยไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ
เยียวยาใจผูปวยโดยการใหการปรึกษาแนวพุทธ  เม่ือรวมกันพิจารณาและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวจึง
นําไปใชในการวิจัยตอไป  

สวนที่ 3 แบบประเมินเพื่อวัดความรู ความเขาใจและความพึงพอใจในการเขารวมโครงการกิจกรรม
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก พรรษา อายุ ระดับการศึกษาทางโลกและทาง
ธรรม และ 

ตอนที่ 2 องคประกอบของกระบวนการเยียวยาจิตใจดวยธรรมะ 4 องคประกอบ ไดแก  
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะของพระจิตอาสาคิลานธรรม คุณสมบัติพื้นฐานของผูที่มีจิตอาสาแนว

ทางการเสริมสรางลักษณะของจิตใจที่นําไปสูการพัฒนาตนเองและชวยเหลือผู อ่ืน โดยยึดหลักทาง
พระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานใหเกิดลักษณะของจิตอาสา การตระหนักถึงพระธรรมวินัยหรือสมณสารูป ยินดี

                                                           
3 นางแอนนา ทรัพยภัย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หัวหนากลุมงานบริการฝกอบรม สํานักฝกอบรม 

สถาบัน บัณ พิตพัฒนบริหารศาสตร , [ออนไลน ] แหล งขอมูล : http://202.44.72.18/personel/home 
/images/article/anna2.pdf, [1 กันยายน 2559]. 

    

 

ใหความชวยเหลือทําเพื่อประโยชนสวนรวมดวยความเต็มใจ รูวาอะไรเปนคุณอะไรเปนโทษสําหรับผูปวย 
สามารถชี้แจงผูปวยไขเห็นดวยกับการปฏิบัติทางกายและใหกําลังใจ 

องคประกอบที่ 2 การเตรียมพื้นฐานพระจิตอาสา การทํางานจิตอาสาใชหัวใจของจิตอาสาอยาง
เดียวมาทํางานจะไมเกิดประสิทธิภาพ การเตรียมพื้นฐานการพัฒนาภายนอก ภายใน พระอาสาใหสามารถ
เขาไปสูโลกของผูปวย ดวยการรับรู การแปลความหมายและเขาไปสูเร่ืองราวความทุกขที่กําลังเผชิญอยูจาก
การสื่อสารสองทางกับผูปวย พระสงฆผูใหการปรึกษาตองมีการประเมินและเปนผูฟงที่ดี ฟงถอยคําที่สื่อสาร
ซ่ึงกันและกันดวยใจที่ปราศจากอคติ  

องคประกอบที่ 3 ดานแนวทางในการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ เปนการนาํหลักธรรม และองคธรรม
อริยสัจ 4 มาสรางสังเคราะหรวมกับจิตวิทยาการปรึกษา โดยผูใหการปรึกษาแนวพุทธตองเปนผูเจริญดวย
ปญญาและมีภาวะแหงความเปนกัลยาณมิตรสามารถชวยเหลือแกไขปญหาของบุคคลที่มีทุกขภายในใจ  
ใหสามารถใหคลี่คลายทุกขไดดวยตนเอง โดยตระหนักรูถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตตามแนว 
พุทธธรรม 

องคประกอบที่ 4 ดานการใชหลักพุทธธรรมในการเยียวยาผูปวย หลักพุทธธรรมเปนหัวใจสําคัญที่
จะทําใหมนุษยเขาใจถึงสาเหตุของความทุกขและประจักษแจงถึงแนวทางในการดับทุกข พระพุทธศาสนามี
สาระสําคัญอยูที่การนําเสนอหลักการตามธรรมชาติของกระบวนการเกิดและดับทุกข พรอมทั้งวิธีการปฏิบัติ
หรือวิธีการดําเนินชีวิตใหบรรลุถึงเปาหมายของการดับทุกขหรือจัดการปญหาในจิตใจที่เกิดข้ึนใหหมดสิ้นไป  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  
การสรางเปนรูปแบบโดยสะทอนความคิดและเปนวิธีการที่ทําใหเกิดความเขาใจวากระบวนการ

เยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะ สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณของพระจิตอาสา 
ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจใหมหรือความหมายบางอยางในตัวเองข้ึนมา และสําหรับของผูปวยทําใหเห็น
ความหมายของความทุกขทรมานที่เปนอยู แนวทางการเยี่ยวยาจิตใจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
ผูปวยไดมากหรือนอย สิ่งที่สําคัญอยูที่พระสงฆมีวิธีการตอการมีปฏิสัมพันธกับผูปวยที่มาขอรับการปรึกษา 
ซ่ึงทักษะและเทคนิคดังกลาวมีความสําคัญตอกระบวนการเยี่ยวยาจิตใจเปนอยางมาก 

คุณลักษณะที่โดดเดนของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมสําหรับการเปนพระจิตอาสา ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงพื้นฐานทางจิตใจที่ดีของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมในการใหการปรึกษาผูปวย จากงานวิจัยพบวา  
ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีคุณลักษณะในการเปนพระจิตอาสาอยูในระดับมาก ถึงเปนสิ่งที่ มี
ความสําคัญสามารถสรางความเชื่อม่ัน ความรูสึกไววางใจ เคารพและอบอุนแกผูปวย ความรูสึกดังกลาวเปน
สภาวะที่เอ้ือใหเกิดผลทางบวกตอกระบวนการปรึกษา เชน สัมพันธภาพของพระสงฆจิตอาสากับผูปวยที่
กําลังมีความทุกขในจิตใจ การแสดงออกถึงความเทาเทียมกันดวยความเปนกัลยาณมิตรมีเมตตาจิตเปนที่ตั้ง
ไมหวังผลตอบแทน พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดี  และการมีทักษะที่ดีเชน การฟงดวยการยอมรับอยางไมมี
เงื่อนไข แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและใหคุณคาตอตัวผูปวย การที่พระจิตอาสาสามารถควบคุมพฤติกรรม
หรือการกระทําของตนเองได โดยที่สามารถควบคุมพฤติกรรม เปาหมาย และกระบวนการที่จะนําไปสูความ
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ระยะที่ 1 ผูวิจัยไดอธิบายถึงความสําคัญของโครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวย
ธรรมะและรับสมัครพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกิจกรรมหลังเปดรับสมัครมีพระสงฆจิตอาสาที่สนใจเขารวม
ในการทดลองคร้ังนี้ 91 รูป  

สวนระยะที่ 2 – 4 ผูวิจัยไดรับสมัครพระจิตอาสาที่สนใจเขารวมกิจกรรมแบบมีเงื่อนไข คือ  
1. รับเฉพาะพระจิตอาสาที่ผานกระบวนการฝกอบรมระยะที่ 2 3 และ4 จากกลุมพระอาสาคิลาน

ธรรมตามลําดับแลวเทานั้น 
2. พระจิตอาสาตองไมติดภาระ เพราะโครงการฝกภาคปฏิบัตินี้ใชระยะเวลานาน  
3. พระจิตอาสาที่เขารวมโครงการตองมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานหลังเปดรับ

สมัครมีพระสงฆจิตอาสาที่สนใจเขารวมในการทดลองระยะที่ 2 จํานวน 58 รูป ระยะที่ 3 จํานวน 40 รูป 
และระยะที่ 4 จํานวน 40 รูป 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในสวนที่ 3 ในสวนงานวิจัยเชิงทดลอง แบงเปน 3 สวน คือ  
สวนที่ 1 โครงการกิจกรรมอบรมกระบวนการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ เก่ียวกับการใชหลักพุทธ

ธรรมและทักษะ กระบวนการการปรึกษาแนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติ โดยผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยศึกษาจากวิธีการและหลักการเขียนคูมือการจัดฝกอบรมหลักสูตร In-house Training ที่สํานักฝกอบรม
เปนเจาของโครงการ3 และออกแบบโครงการจากขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

สวนที่ 2 คูมือการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับหลักพุทธธรรมและทักษะกระบวนการการปรึกษา
แนวพุทธในการเยียวยาจิตใจผูปวยและญาติตามพระธรรมวินัย และคูมือการฝกเชิงปฏิบัติการการดูแลผูปวย
แบบองครวมเชิงพุทธ ซ่ึงผูวิจัยไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ
เยียวยาใจผูปวยโดยการใหการปรึกษาแนวพุทธ  เม่ือรวมกันพิจารณาและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวจึง
นําไปใชในการวิจัยตอไป  

สวนที่ 3 แบบประเมินเพื่อวัดความรู ความเขาใจและความพึงพอใจในการเขารวมโครงการกิจกรรม
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก พรรษา อายุ ระดับการศึกษาทางโลกและทาง
ธรรม และ 

ตอนที่ 2 องคประกอบของกระบวนการเยียวยาจิตใจดวยธรรมะ 4 องคประกอบ ไดแก  
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะของพระจิตอาสาคิลานธรรม คุณสมบัติพื้นฐานของผูที่มีจิตอาสาแนว

ทางการเสริมสรางลักษณะของจิตใจที่นําไปสูการพัฒนาตนเองและชวยเหลือผู อ่ืน โดยยึดหลักทาง
พระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานใหเกิดลักษณะของจิตอาสา การตระหนักถึงพระธรรมวินัยหรือสมณสารูป ยินดี

                                                           
3 นางแอนนา ทรัพยภัย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หัวหนากลุมงานบริการฝกอบรม สํานักฝกอบรม 

สถาบัน บัณ พิตพัฒนบริหารศาสตร , [ออนไลน ] แหล งขอมูล : http://202.44.72.18/personel/home 
/images/article/anna2.pdf, [1 กันยายน 2559]. 

    

 

ใหความชวยเหลือทําเพื่อประโยชนสวนรวมดวยความเต็มใจ รูวาอะไรเปนคุณอะไรเปนโทษสําหรับผูปวย 
สามารถชี้แจงผูปวยไขเห็นดวยกับการปฏิบัติทางกายและใหกําลังใจ 

องคประกอบที่ 2 การเตรียมพื้นฐานพระจิตอาสา การทํางานจิตอาสาใชหัวใจของจิตอาสาอยาง
เดียวมาทํางานจะไมเกิดประสิทธิภาพ การเตรียมพื้นฐานการพัฒนาภายนอก ภายใน พระอาสาใหสามารถ
เขาไปสูโลกของผูปวย ดวยการรับรู การแปลความหมายและเขาไปสูเร่ืองราวความทุกขที่กําลังเผชิญอยูจาก
การสื่อสารสองทางกับผูปวย พระสงฆผูใหการปรึกษาตองมีการประเมินและเปนผูฟงที่ดี ฟงถอยคําที่สื่อสาร
ซ่ึงกันและกันดวยใจที่ปราศจากอคติ  

องคประกอบที่ 3 ดานแนวทางในการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะ เปนการนาํหลักธรรม และองคธรรม
อริยสัจ 4 มาสรางสังเคราะหรวมกับจิตวิทยาการปรึกษา โดยผูใหการปรึกษาแนวพุทธตองเปนผูเจริญดวย
ปญญาและมีภาวะแหงความเปนกัลยาณมิตรสามารถชวยเหลือแกไขปญหาของบุคคลที่มีทุกขภายในใจ  
ใหสามารถใหคลี่คลายทุกขไดดวยตนเอง โดยตระหนักรูถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตตามแนว 
พุทธธรรม 

องคประกอบที่ 4 ดานการใชหลักพุทธธรรมในการเยียวยาผูปวย หลักพุทธธรรมเปนหัวใจสําคัญที่
จะทําใหมนุษยเขาใจถึงสาเหตุของความทุกขและประจักษแจงถึงแนวทางในการดับทุกข พระพุทธศาสนามี
สาระสําคัญอยูที่การนําเสนอหลักการตามธรรมชาติของกระบวนการเกิดและดับทุกข พรอมทั้งวิธีการปฏิบัติ
หรือวิธีการดําเนินชีวิตใหบรรลุถึงเปาหมายของการดับทุกขหรือจัดการปญหาในจิตใจที่เกิดข้ึนใหหมดสิ้นไป  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  
การสรางเปนรูปแบบโดยสะทอนความคิดและเปนวิธีการที่ทําใหเกิดความเขาใจวากระบวนการ

เยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะ สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณของพระจิตอาสา 
ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจใหมหรือความหมายบางอยางในตัวเองข้ึนมา และสําหรับของผูปวยทําใหเห็น
ความหมายของความทุกขทรมานที่เปนอยู แนวทางการเยี่ยวยาจิตใจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
ผูปวยไดมากหรือนอย สิ่งที่สําคัญอยูที่พระสงฆมีวิธีการตอการมีปฏิสัมพันธกับผูปวยที่มาขอรับการปรึกษา 
ซ่ึงทักษะและเทคนิคดังกลาวมีความสําคัญตอกระบวนการเยี่ยวยาจิตใจเปนอยางมาก 

คุณลักษณะที่โดดเดนของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมสําหรับการเปนพระจิตอาสา ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงพื้นฐานทางจิตใจที่ดีของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรมในการใหการปรึกษาผูปวย จากงานวิจัยพบวา  
ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีคุณลักษณะในการเปนพระจิตอาสาอยูในระดับมาก ถึงเปนสิ่งที่ มี
ความสําคัญสามารถสรางความเชื่อม่ัน ความรูสึกไววางใจ เคารพและอบอุนแกผูปวย ความรูสึกดังกลาวเปน
สภาวะที่เอ้ือใหเกิดผลทางบวกตอกระบวนการปรึกษา เชน สัมพันธภาพของพระสงฆจิตอาสากับผูปวยที่
กําลังมีความทุกขในจิตใจ การแสดงออกถึงความเทาเทียมกันดวยความเปนกัลยาณมิตรมีเมตตาจิตเปนที่ตั้ง
ไมหวังผลตอบแทน พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดี  และการมีทักษะที่ดีเชน การฟงดวยการยอมรับอยางไมมี
เงื่อนไข แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและใหคุณคาตอตัวผูปวย การที่พระจิตอาสาสามารถควบคุมพฤติกรรม
หรือการกระทําของตนเองได โดยที่สามารถควบคุมพฤติกรรม เปาหมาย และกระบวนการที่จะนําไปสูความ
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เจริญงอกงามในจิตใจนั้นถือวาเปนเปาหมายสําคัญของการประพฤติปฏิบัติหรือกระทําแตในสิ่งที่ถูกตองดี
งาม กลุมพระอาสาคิลานธรรมไดนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชในกิจกรรมไดหลายประการ เชนการควบคุมสิ่ง
เราไมใหมากระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่ ไมเหมาะสม การสังเกตตนเองในพฤติกรรที่แสดงออกตางๆ และหม่ัน
ยับยั้ง และการเสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเองในเร่ืองพฤติกรรมที่ถูกตอง การเสริมแรงในพฤติกรรมที่
แสดงออกอยางเหมาะสม แตทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่นาสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซ่ึงในชวงของการอบรม
กระบวนการกลุมพระอาสาคิลานธรรมไดใหพระอาสาศึกษากรณีพระพุทธองคทรงใหความชวยเหลือแตผูมี
ความทุกขทางจิตใจ และกิจกรรมการเยียวยากลุมพระอาสาคิลานธรรมไดแนะนําข้ันตอนในกระบวนการ
เยียวยาโดยกรณีศึกษาทําใหพระอาสาไดเรียนรูพฤติกรรมตนแบบ ซ่ึงเปนกระบวนการโดยอาศัยการสังเกต
จากพฤติกรรมของตัวแบบซ่ึงไดแกพฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดี ซ่ึงพฤติกรรมของตัวแบบสามารถ นํามา
ประยุกตใชในการเสริมสรางพฤติกรรมใหมใหแกตนเองหรือบุคคลที่เราตองการสรางพฤติกรรมได 

กระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะ กลุมพระอาสาคิลานธรรมใชกระบวนการ จิตวิทยาให
ก า ร ป รึ ก ษ า แ น ว พุ ท ธ  TIR (Process of TIR : A Basic Model of Buddhist Counseling and 
Psychotherapy Process) เปนโครงสรางพื้นฐาน เปนกระบวนการที่สามารถทําความเขาใจในหลักการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในเบื้องตน เพื่อชวยแกปญหาความทุกขใจ ซ่ึงเปนการแกปญหาภายในใจ 
ของผูมาปรึกษา เชนความผิดหวัง ความเสียใจ ความวิตกกังวล ความกลัว ฯ เปนความทุกขใจที่หนัก ซ่ึงเกิด
จากความตองการของตนมีความไมสอดคลองกับความเปนจริง ซ่ึงกระบวนการนี้สามารถใหผูปวยคลี่คลาย
ทุกขไดดวยตนเอง โดยตระหนักรูถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตตามแนวพุทธธรรมการพัฒนาพระจิต
อาสาเปนพระจิตอาสาสําหรับผูปวยที่มีความประสงคเยียวยาใจดวยธรรมะ จึงตองผูมีความเจริญทางปญญา
และมีภาวะแหงความเปนกัลยาณมิตรหรือสัมพันธภาพอันเปนสวนสําคัญตอผูปวย มีประสบการณและความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงในการนําหลักธรรมมาใชในการเยียวยาผูปวยใหเขาใจงาย เกิดความสดชื่นราเริง มองเห็นถึง
เปาหมายของชีวิต และสุดทายสามารถแกความทุกข และปญหาของตนเองได 
 
บทสรุป 

การศึกษารูปแบบการเยียวยาจิตใจที่เหมาะสมกับสถานการณและสภาพสังคมในปจจุบัน เนื่องจาก
รูปแบบการพัฒนาของกลุมพระอาสาคิลานธรรมศึกษาจากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนและตามความตองการของ
สังคม กระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรม มีรูปแบบซ่ึงไดประยุกต
หลักคําสอนทางพุทธศาสนา รวมกับทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาและกระบวนการใหการปรึกษาเปน
แนวคิดแบบผสมผสาน ซ่ึงกระบวนการนี้ยังสงผลตอการพัฒนาศักยภาพภายนอกและภายในพระจิตอาสา 
ทําใหพระอาสาตระหนักรูในคุณคาตนเองมากยิ่งข้ึน จึงนับเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนผลการ
ปฏิบัติงานที่สรางความแตกตางใหกับมิติการดูแลผูปวย สามารถนําความรูความสามารถของพระจิตอาสา
นําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนดวยการสรางคุณคาทางจิตวิญญาณ และสามารถใหกลุมพระอาสาดํารงอยูได
อยางยั่งยืน 

รูปแบบและกระบวนการเยียวยาจติใจผูปวยดวยธรรมะเปนกระบวนการเยี่ยวยาจิตใจผูปวยโดยการ
ใหการปรึกษาและเอ้ือเฟอใหผูปวยไดมองเห็นทุกขและเขาใจความทุกขของตนเองไดอยางแทจริงโดยผาน

    

 

การสนทนาใหการปรึกษาแนวพุทธและกิจกรรมเยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระอาสาคิลานธรรม
เปนการเสริมสรางคุณลักษณะของพระจิตอาสาใหมีความสัมพันธกับการพัฒนาตนไปสูคุณงามความดี  
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพรองและเปนการพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม 
กับสังคม 
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เจริญงอกงามในจิตใจนั้นถือวาเปนเปาหมายสําคัญของการประพฤติปฏิบัติหรือกระทําแตในสิ่งที่ถูกตองดี
งาม กลุมพระอาสาคิลานธรรมไดนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชในกิจกรรมไดหลายประการ เชนการควบคุมสิ่ง
เราไมใหมากระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่ ไมเหมาะสม การสังเกตตนเองในพฤติกรรที่แสดงออกตางๆ และหม่ัน
ยับยั้ง และการเสริมสรางความเชื่อม่ันในตนเองในเร่ืองพฤติกรรมที่ถูกตอง การเสริมแรงในพฤติกรรมที่
แสดงออกอยางเหมาะสม แตทั้งนี้มีวิธีหนึ่งที่นาสนใจคือเทคนิคการเลียนแบบ ซ่ึงในชวงของการอบรม
กระบวนการกลุมพระอาสาคิลานธรรมไดใหพระอาสาศึกษากรณีพระพุทธองคทรงใหความชวยเหลือแตผูมี
ความทุกขทางจิตใจ และกิจกรรมการเยียวยากลุมพระอาสาคิลานธรรมไดแนะนําข้ันตอนในกระบวนการ
เยียวยาโดยกรณีศึกษาทําใหพระอาสาไดเรียนรูพฤติกรรมตนแบบ ซ่ึงเปนกระบวนการโดยอาศัยการสังเกต
จากพฤติกรรมของตัวแบบซ่ึงไดแกพฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดี ซ่ึงพฤติกรรมของตัวแบบสามารถ นํามา
ประยุกตใชในการเสริมสรางพฤติกรรมใหมใหแกตนเองหรือบุคคลที่เราตองการสรางพฤติกรรมได 

กระบวนการเยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะ กลุมพระอาสาคิลานธรรมใชกระบวนการ จิตวิทยาให
ก า ร ป รึ ก ษ า แ น ว พุ ท ธ  TIR (Process of TIR : A Basic Model of Buddhist Counseling and 
Psychotherapy Process) เปนโครงสรางพื้นฐาน เปนกระบวนการที่สามารถทําความเขาใจในหลักการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในเบื้องตน เพื่อชวยแกปญหาความทุกขใจ ซ่ึงเปนการแกปญหาภายในใจ 
ของผูมาปรึกษา เชนความผิดหวัง ความเสียใจ ความวิตกกังวล ความกลัว ฯ เปนความทุกขใจที่หนัก ซ่ึงเกิด
จากความตองการของตนมีความไมสอดคลองกับความเปนจริง ซ่ึงกระบวนการนี้สามารถใหผูปวยคลี่คลาย
ทุกขไดดวยตนเอง โดยตระหนักรูถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตตามแนวพุทธธรรมการพัฒนาพระจิต
อาสาเปนพระจิตอาสาสําหรับผูปวยที่มีความประสงคเยียวยาใจดวยธรรมะ จึงตองผูมีความเจริญทางปญญา
และมีภาวะแหงความเปนกัลยาณมิตรหรือสัมพันธภาพอันเปนสวนสําคัญตอผูปวย มีประสบการณและความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงในการนําหลักธรรมมาใชในการเยียวยาผูปวยใหเขาใจงาย เกิดความสดชื่นราเริง มองเห็นถึง
เปาหมายของชีวิต และสุดทายสามารถแกความทุกข และปญหาของตนเองได 
 
บทสรุป 

การศึกษารูปแบบการเยียวยาจิตใจที่เหมาะสมกับสถานการณและสภาพสังคมในปจจุบัน เนื่องจาก
รูปแบบการพัฒนาของกลุมพระอาสาคิลานธรรมศึกษาจากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนและตามความตองการของ
สังคม กระบวนการการเยียวยาผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระจิตอาสาคิลานธรรม มีรูปแบบซ่ึงไดประยุกต
หลักคําสอนทางพุทธศาสนา รวมกับทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาและกระบวนการใหการปรึกษาเปน
แนวคิดแบบผสมผสาน ซ่ึงกระบวนการนี้ยังสงผลตอการพัฒนาศักยภาพภายนอกและภายในพระจิตอาสา 
ทําใหพระอาสาตระหนักรูในคุณคาตนเองมากยิ่งข้ึน จึงนับเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนผลการ
ปฏิบัติงานที่สรางความแตกตางใหกับมิติการดูแลผูปวย สามารถนําความรูความสามารถของพระจิตอาสา
นําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนดวยการสรางคุณคาทางจิตวิญญาณ และสามารถใหกลุมพระอาสาดํารงอยูได
อยางยั่งยืน 

รูปแบบและกระบวนการเยียวยาจติใจผูปวยดวยธรรมะเปนกระบวนการเยี่ยวยาจิตใจผูปวยโดยการ
ใหการปรึกษาและเอ้ือเฟอใหผูปวยไดมองเห็นทุกขและเขาใจความทุกขของตนเองไดอยางแทจริงโดยผาน

    

 

การสนทนาใหการปรึกษาแนวพุทธและกิจกรรมเยียวยาจิตใจผูปวยดวยธรรมะของกลุมพระอาสาคิลานธรรม
เปนการเสริมสรางคุณลักษณะของพระจิตอาสาใหมีความสัมพันธกับการพัฒนาตนไปสูคุณงามความดี  
ความงอกงามในจิตใจ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสิ่งที่บกพรองและเปนการพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม 
กับสังคม 
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 รูปแบบ 1) ฐานกายเปนที่ตั้งของความรูสึก ปฏิบัติธรรมที่ประชุมแหงความจริง ฝกพิจารณาฐาน
กายเปนพื้นฐานนําสูเวทนา จิต ธรรม โดยสติ ดูลมหายใจเคลื่อนไหว อิริยาบถเคลื่อนไหว กําหนดจดจอ
ตอเนื่อง เห็นการเกิดดับเขาถึงปญญา  รูปแบบ 2) หลักการปฏิบัติเนนภาวนาบริกรรม ปฏิบัติจิตสงบตั้งม่ัน
แลวยกข้ึนพิจารณาองคธรรม คําบริกรรมจะหายไปเอง ระลึกรูลมหายใจเขาออกใชวิธีการอ่ืนแทนคํา
บริกรรมไดเหมือน โดยใชสติกําหนดอารมณ เพื่อใหจิตสงบ รูปแบบ 3) การเจริญอานาปานสติ กําหนดลม
หายใจ ทําใหจิตสงบ จิตตั้งม่ันเปนสมาธิ สติแข็งแรง จับลมหายใจเขาออกจนสติแนบแนน อานาปานสติดี
ที่สุด ฐานกายหมวดลมหายใจรูชัดทําใหกายสงบ มีสติระลึกรูชัด เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน พิจารณาใหเกิด
ปญญาได รูอารมณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง  รูปแบบ 4) วิธีการปฏิบัติลักษณะ 1)วิธีสมาธิแบบธรรมชาติ 
2)วิธีแบบแผนเทคนิควิธีเพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เดินจงกรม กําหนดลมหายใจ ใชคําภาวนากําหนดลม
หายใจพรอม“พุทโธ” รูปแบบเร่ิมตนตองมีคําบริกรรม จิต คือ เปนผูดู ผูรู ผูรูสึกตัว จิตเปนกําลังพัฒนา
อริยสัจ หยั่งรูในฌาน เห็นไตรลักษณ มีสติระลึกรู “พุทโธ”เปนสมถะ แบบธรรมชาติ แบบเทคนิค ไดสมาธิ
เหมือนกัน  
 

Abstract 
 Model 1) contemplation of the body is considered to be the basis of feeling and 
reality.  Practicing body contemplation consideration can lead to sensations, mind, 
Dhamma, and also consciousness.  By considering the way of breathing and the way of 
moving, we can see the way of birth and death. Finally, we can access intellect.   Model  
2) Practicing principles focusing on praying by considering Dhamma, the words we pray will 
be disappeared. In addition, realizing inhaling and exhaling can be used instead of praying 
by using consciousness to determine feeling in order to have clam mind. Model  
3)  mindfulness of breathing can be practiced by determining breathing in order to 
meditate.  The best way to practice mindfulness of breathing is having consciousness in 
every situation that is considered to be suitable with human’s daily life. It can also lead to 

intellect.  Besides, realizing human’ s natural feeling should be practiced.  Model 4)  the 
ways of practicing: 1)  natural meditation 2)  useful tricks to create meditation such as 
Chongkrom walking exercise, praying, as well as determining breathing by pronouncing 
“Puttho”. The good mindfulness is knowing, seeing and also being conscious. Mindfulness 
is considered to be the noble truth development by having meditative absorption. It is 
also considered to be a plain, natural way of technique, with the same methods. 
Keywords: Mahasatipaṭṭhāna IV,  Ānāpānapasati , Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna, 
 
บทนํา   

มหาสติปฏฐาน 4 คือ พระสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก1  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตวทั้งหลาย เพื่อความกาวลวงซ่ึงความโศกและ
ความรํ่าไร เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง ทางนี้
คือสติปฏฐาน 4 อยาง  สติปฏฐาน 4 อยางเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ  
เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัส ในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ   ทางนี้ คือ สติปฏฐาน แปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ  หรือการ
ปฏิบัติมีสติเปนประธาน 4 ประการ อะไรบาง คือ 1)พิจารณาเห็น กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ 2)พิจารณาเห็น เวทนาในเวทนา  ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได 3)พิจารณาเห็น จิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได 4)พิจารณาเห็น ธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได  ในสาระของพระสูตรมหาสติปฏฐานสูตร วาดวยการตั้งสติอยางใหญ 4 ประการ อันเปนเอกา
ยมรรค ทางสายเอกและทางเดียว เพื่อใหแจงนิพพาน คือ กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา 
ธัมมานุปสสนา  ดังนั้นดวยเหตุ “ใบไมในกํามือ”เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ก็เชนกัน หากสามารถทําความเขาใจ
ไดอยางลึกซ้ึง ทุกมุมมองเปนภาพรวมและรายละเอียดยอยเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ไดจะเปนประโยชนตอ
ตนเอง และผูอ่ืนอยางมากมาย โดยอาศัยงานวิจัยงานวิชาการเปนแกนหลักนําทางตอไป ผูวิจัยมีความสนใจ

                                                           
1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539). 
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is considered to be the noble truth development by having meditative absorption. It is 
also considered to be a plain, natural way of technique, with the same methods. 
Keywords: Mahasatipaṭṭhāna IV,  Ānāpānapasati , Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna, 
 
บทนํา   

มหาสติปฏฐาน 4 คือ พระสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก1  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เปนทางสายเดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตวทั้งหลาย เพื่อความกาวลวงซ่ึงความโศกและ
ความรํ่าไร เพื่ออัสดงคดับไปแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง ทางนี้
คือสติปฏฐาน 4 อยาง  สติปฏฐาน 4 อยางเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ  
เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัส ในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ   ทางนี้ คือ สติปฏฐาน แปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ  หรือการ
ปฏิบัติมีสติเปนประธาน 4 ประการ อะไรบาง คือ 1)พิจารณาเห็น กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ 2)พิจารณาเห็น เวทนาในเวทนา  ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได 3)พิจารณาเห็น จิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได 4)พิจารณาเห็น ธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได  ในสาระของพระสูตรมหาสติปฏฐานสูตร วาดวยการตั้งสติอยางใหญ 4 ประการ อันเปนเอกา
ยมรรค ทางสายเอกและทางเดียว เพื่อใหแจงนิพพาน คือ กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา 
ธัมมานุปสสนา  ดังนั้นดวยเหตุ “ใบไมในกํามือ”เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ก็เชนกัน หากสามารถทําความเขาใจ
ไดอยางลึกซ้ึง ทุกมุมมองเปนภาพรวมและรายละเอียดยอยเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ไดจะเปนประโยชนตอ
ตนเอง และผูอ่ืนอยางมากมาย โดยอาศัยงานวิจัยงานวิชาการเปนแกนหลักนําทางตอไป ผูวิจัยมีความสนใจ

                                                           
1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539). 
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ศึกษาพระสูตรเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ทั้งจาก 1)งานวิทยานิพนธ2 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสังเคราะห
วิทยานิพนธเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหวางปพุทธศักราช 
2540-2555 วัตถุประสงค 1)เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรูแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4   
2)เพื่อวิเคราะหแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4  3)เพื่อสังเคราะหแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารงานวิทยานิพนธเก่ียวกับมหาสติปฏฐาน ผลการศึกษาวิจัย
พบวา ลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิทยานิพนธ เปนงานวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2554 มากที่สุด จํานวน 24 
เร่ือง รอยละ 43.63 สถานภาพผูศึกษาโดยสวนมากเปนพระภิกษุ จํานวน 34  รูป รอยละ  61.81 ระดับ
ปริญญางานวิทยานพินธเปนระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 48 เร่ือง รอยละ 87.27 และดานสาขาวิชาที่
จบการศึกษาเปนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มากที่สุด จํานวน 29 เร่ือง รอยละ 52.72  ลักษณะขอมูลดาน
ระเบียบวิธีของงานวิทยานิพนธ พบวา ลักษณะวัตถุประสงคเปนการตั้งวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทั่วไป มาก
ที่สุด จํานวน 78  ขอวัตถุประสงค รอยละ 51.65  ดานคําจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม มีคําวา
“ธรรม” มากที่สุด จํานวน 236 คํา รอยละ 59.09 ดานคําจากสารบัญเนื้อหาการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรม จําแนก 1)ดานหลักการ คําวา“ความหมาย”เปนคําที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 165 คํา รอยละ 
19.83  2)ดานวิธีการ คําวา“การปฏิบัติ”เปนคําที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 248 คํา รอยละ 29.81   
3)ผล คําวา “ผล” จํานวน 69  คํา รอยละ 8.69  ดานคําจากเนื้อหาคํานิยามศัพทเฉพาะ คําวา “ธรรม”  
มีจํานวนคํามากที่สุด จํานวน 235 คํา รอยละ 50.21 ดานลักษณะระเบียบวิธีวิจัยของงานวิทยานิพนธเร่ือง
มหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มากที่สุด  เปนลักษณะระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 47 เร่ือง รอยละ 85.45 และเปนลักษณะการวิจัยเชิงเอกสาร จํานวน 28 เร่ือง รอยละ 
50.91 การวิเคราะหสาระความสอดคลองงานวิทยานิพนธกับหลักการมหาสติปฏฐาน 4  พบวา ดานธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน มากที่สุด จํานวน 48 เร่ือง รอยละ 52.75 และเปนการศึกษาดานธรรมานุปสสนา 
สติปฏฐาน เพียงอยางเดียวจํานวน 20  เร่ือง รอยละ 36.36 รองลงมาไดแก ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน 
จํานวน 28 เร่ือง รอยละ 31.77  ดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จํานวน 11 เร่ือง รอยละ 12.08   
ดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จํานวน 4  เร่ือง  รอยละ 4.39   1) การสังเคราะหดานกายานุปสสนา 
สติปฏฐาน  พบวา วิธีการเจริญอานาปานสติฝกกําหนดลมหายใจเปนคําสอนและวิธีการปฏิบัติสมบูรณ  
เปนทั้งปริยัติและปฏิบัติ เปนทั้งสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน อานาปานสติเปนพื้นฐานการ
เขาฌานออกฌานรวดเร็วจึงเปนบาทฐานการเจริญวิปสสนา ซึ่งสอดคลองกับระบบ “ยุบหนอ พองหนอ” 
เนนธาตุลมเปนหลักในการกําหนดคําวา “หนอ” แยกรูปนามทําใหสมาธิชัดเจน สติกําหนดรูรูปนาม ความ
รูสึกตัวชัด ตรงกับสภาวธรรมเปนจริง  ไดปญญาญาณ หลักการกําหนดสติอยูกับลมหายใจ อาการพองยุบ 
เคลื่อนไหวกาย คําบริกรรม กําหนดตอเนื่อง 2) การสังเคราะหดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา การมี
สติรูเทาทันเวทนาขณะเกิดข้ึน กําลังแปรปรวน ดับไป ตั้งสติจําแนกเวทนาขณะเสวยอารมณ ทางกายและ

                                                           
2 สรัญญา โชติรัตน, การสังเคราะหวิทยานิพนธเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยระหวางปพุทธศักราช 2540–2555, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา), 2558. 

ทางใจ ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา สอดคลองความเปนจริง ปจจุบันอารมณ เห็นความ
เกิดดับเวทนา ฝกสติกํากับควบคุมความรูสึกและความคิด เกิดวิปสสนาปญญา  3) การสังเคราะหดานจิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน พบวา การปฏิบัติใหจิตอยูในฌาน สรางฌานใหเกิด โดยการเจริญสมถกรรมฐานเพง
อารมณบรรลุฌาน จิตแนบไปกับอารมณเดียวทําใหวิปสสนาภาวนาเกิดข้ึน แทเดิมธรรมชาติจิตมีความ
บริสุทธิ์ จิตถูกปรุงแตงดวยกิเลสความคิด จึงตองกําหนดรูสภาวธรรมตามความเปนจริง กําหนดจิตเขาไปรับรู  
จิตตั้งม่ันรูเทาทัน 4) การสังเคราะหดานธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา มหาสติปฏฐาน 4 เปนวิชาแหง
ความพนทุกขที่พระพุทธเจาคนพบแลวนํามาสอนเพื่อการปฏิบัติภาวนาใหเกิดสติปญญาความรูแจงไตร
ลักษณ สติปฏฐานที่ตั้งสติกําหนดรูรูปนามจุดมุงหมายเพื่อดับทุกข กําหนดอารมณที่เกิดข้ึนตามการตั้งสติรู
ตรงตามสภาวะปจจุบันอารมณตรงตามสมมติบัญญัติตามลําดับญาณ 16 การสรางความรูความเขาใจปริยัติ
ธรรมทําใหการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน นําเขาสูฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต เชื่อมโยงครบทั้ง 4 ฐาน  
องคธรรมเคร่ืองเก้ือหนุน คือ อาตาป สัมปชาโน สติมา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มี 2 หลัก คือ 1) แบบ
สมถยานิกะ (สมถะ) เปนอุบายสงบใจ 2)แบบวิปสสนายานิกะ (วิปสสนา) เปนอุบายเรืองปญญา ไดปญญา
เรียกวา “วิปสสนาปญญา”  

ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินงานวิจัยเร่ืองมหาสติปฏฐาน จากงานวิทยานิพนธเปนการศึกษาอยางตอเนื่อง
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เร่ืองตอมาคือ 2) ผลงานวิจัย3 เร่ือง การ
สังเคราะหวรรณกรรมเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 วัตถุประสงค (1)เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรูจาก
วรรณกรรมปจจุบันเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 4เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเนนการสํารวจเพื่อนําไปสูการวิเคราะห
เนื้อหาสาระจากวรรณกรรม โดยประชากรและกลุมตัวอยางคือ วรรณกรรมยุคปจจุบันเร่ืองสติปฏฐาน 4  
ที่ไดรับการตีพิมพในปพุทธศักราช 2549-2559(10 ป) จํานวน 100 เลม ผลการศึกษาพบวา จากการ
รวบรวมหนังสือวรรณกรรมปจจุบันที่ เก่ียวของเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกประเภทตามลักษณะ
วรรณกรรมเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 แบงออกเปน 4 ประเภทวรรณกรรม ดังตอไปนี้ ประเภท 1)วรรณกรรม
แนววิชาการ หมายถึง หนังสือวิชาการ แนวเขียนแบบตําราตาง ๆ และเก่ียวกับพระไตรปฎก มักอางอิงคํา
บาลีเพื่ออธิบายความเนื้อหาสาระ จํานวน 15 เลม รอยละ 15  ประเภท  2)วรรณกรรมแนวคําสอนครูบา
อาจารย  หมายถึง คําสอนครูบาอาจารยที่อธิบายวิธีการภาคทฤษฎีและแนวปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 
จํานวน 45 เลม รอยละ 45  ประเภท 3)วรรณกรรมแนวนักเขียนคนคิด หมายถึง งานเขียนที่ผูเขียนไดคนคิด
ศึกษาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากการศึกษาของผูเขียน จํานวน 25 เลม รอยละ 25  ประเภท 4)วรรณกรรม
แนวบูรณาการศาสตรสมัยใหม หมายถึง หนังสือที่ผูเขียนไดนําหลักการเร่ืองมหาสติปฏฐานไปบูรณาการ
เขียนกับศาสตรสมัยใหมหรือการนําหลักการมหาสติปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชกับศาสตรสมัยใหม  จํานวน 15 
เลม รอยละ 15  วัตถุประสงค (2)เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมประเภทนักเขียน

                                                           
3 สรัญญา โชติรัตน, การสังเคราะหวรรณกรรมเรื่องมหาสติปฏฐาน 4, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ. 

มหาวิทยาลัยแมโจ,  เชียงใหม, (2560). 
4 สรัญญา โชติรัตน, การสํารวจวรรณกรรมปจจุบันเรื่องมหาสติปฏฐาน 4, การประชุมวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วันท่ี 10 มีนาคม 2560, (2560). 
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ศึกษาพระสูตรเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ทั้งจาก 1)งานวิทยานิพนธ2 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสังเคราะห
วิทยานิพนธเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหวางปพุทธศักราช 
2540-2555 วัตถุประสงค 1)เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรูแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4   
2)เพื่อวิเคราะหแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4  3)เพื่อสังเคราะหแนวทางปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารงานวิทยานิพนธเก่ียวกับมหาสติปฏฐาน ผลการศึกษาวิจัย
พบวา ลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิทยานิพนธ เปนงานวิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2554 มากที่สุด จํานวน 24 
เร่ือง รอยละ 43.63 สถานภาพผูศึกษาโดยสวนมากเปนพระภิกษุ จํานวน 34  รูป รอยละ  61.81 ระดับ
ปริญญางานวิทยานพินธเปนระดับปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 48 เร่ือง รอยละ 87.27 และดานสาขาวิชาที่
จบการศึกษาเปนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มากที่สุด จํานวน 29 เร่ือง รอยละ 52.72  ลักษณะขอมูลดาน
ระเบียบวิธีของงานวิทยานิพนธ พบวา ลักษณะวัตถุประสงคเปนการตั้งวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทั่วไป มาก
ที่สุด จํานวน 78  ขอวัตถุประสงค รอยละ 51.65  ดานคําจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม มีคําวา
“ธรรม” มากที่สุด จํานวน 236 คํา รอยละ 59.09 ดานคําจากสารบัญเนื้อหาการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรม จําแนก 1)ดานหลักการ คําวา“ความหมาย”เปนคําที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 165 คํา รอยละ 
19.83  2)ดานวิธีการ คําวา“การปฏิบัติ”เปนคําที่มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 248 คํา รอยละ 29.81   
3)ผล คําวา “ผล” จํานวน 69  คํา รอยละ 8.69  ดานคําจากเนื้อหาคํานิยามศัพทเฉพาะ คําวา “ธรรม”  
มีจํานวนคํามากที่สุด จํานวน 235 คํา รอยละ 50.21 ดานลักษณะระเบียบวิธีวิจัยของงานวิทยานิพนธเร่ือง
มหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มากที่สุด  เปนลักษณะระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จํานวน 47 เร่ือง รอยละ 85.45 และเปนลักษณะการวิจัยเชิงเอกสาร จํานวน 28 เร่ือง รอยละ 
50.91 การวิเคราะหสาระความสอดคลองงานวิทยานิพนธกับหลักการมหาสติปฏฐาน 4  พบวา ดานธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน มากที่สุด จํานวน 48 เร่ือง รอยละ 52.75 และเปนการศึกษาดานธรรมานุปสสนา 
สติปฏฐาน เพียงอยางเดียวจํานวน 20  เร่ือง รอยละ 36.36 รองลงมาไดแก ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน 
จํานวน 28 เร่ือง รอยละ 31.77  ดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จํานวน 11 เร่ือง รอยละ 12.08   
ดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จํานวน 4  เร่ือง  รอยละ 4.39   1) การสังเคราะหดานกายานุปสสนา 
สติปฏฐาน  พบวา วิธีการเจริญอานาปานสติฝกกําหนดลมหายใจเปนคําสอนและวิธีการปฏิบัติสมบูรณ  
เปนทั้งปริยัติและปฏิบัติ เปนทั้งสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน อานาปานสติเปนพื้นฐานการ
เขาฌานออกฌานรวดเร็วจึงเปนบาทฐานการเจริญวิปสสนา ซึ่งสอดคลองกับระบบ “ยุบหนอ พองหนอ” 
เนนธาตุลมเปนหลักในการกําหนดคําวา “หนอ” แยกรูปนามทําใหสมาธิชัดเจน สติกําหนดรูรูปนาม ความ
รูสึกตัวชัด ตรงกับสภาวธรรมเปนจริง  ไดปญญาญาณ หลักการกําหนดสติอยูกับลมหายใจ อาการพองยุบ 
เคลื่อนไหวกาย คําบริกรรม กําหนดตอเนื่อง 2) การสังเคราะหดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา การมี
สติรูเทาทันเวทนาขณะเกิดข้ึน กําลังแปรปรวน ดับไป ตั้งสติจําแนกเวทนาขณะเสวยอารมณ ทางกายและ

                                                           
2 สรัญญา โชติรัตน, การสังเคราะหวิทยานิพนธเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยระหวางปพุทธศักราช 2540–2555, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (พระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา), 2558. 

ทางใจ ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา สอดคลองความเปนจริง ปจจุบันอารมณ เห็นความ
เกิดดับเวทนา ฝกสติกํากับควบคุมความรูสึกและความคิด เกิดวิปสสนาปญญา  3) การสังเคราะหดานจิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน พบวา การปฏิบัติใหจิตอยูในฌาน สรางฌานใหเกิด โดยการเจริญสมถกรรมฐานเพง
อารมณบรรลุฌาน จิตแนบไปกับอารมณเดียวทําใหวิปสสนาภาวนาเกิดข้ึน แทเดิมธรรมชาติจิตมีความ
บริสุทธิ์ จิตถูกปรุงแตงดวยกิเลสความคิด จึงตองกําหนดรูสภาวธรรมตามความเปนจริง กําหนดจิตเขาไปรับรู  
จิตตั้งม่ันรูเทาทัน 4) การสังเคราะหดานธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา มหาสติปฏฐาน 4 เปนวิชาแหง
ความพนทุกขที่พระพุทธเจาคนพบแลวนํามาสอนเพื่อการปฏิบัติภาวนาใหเกิดสติปญญาความรูแจงไตร
ลักษณ สติปฏฐานที่ตั้งสติกําหนดรูรูปนามจุดมุงหมายเพื่อดับทุกข กําหนดอารมณที่เกิดข้ึนตามการตั้งสติรู
ตรงตามสภาวะปจจุบันอารมณตรงตามสมมติบัญญัติตามลําดับญาณ 16 การสรางความรูความเขาใจปริยัติ
ธรรมทําใหการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน นําเขาสูฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต เชื่อมโยงครบทั้ง 4 ฐาน  
องคธรรมเคร่ืองเก้ือหนุน คือ อาตาป สัมปชาโน สติมา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มี 2 หลัก คือ 1) แบบ
สมถยานิกะ (สมถะ) เปนอุบายสงบใจ 2)แบบวิปสสนายานิกะ (วิปสสนา) เปนอุบายเรืองปญญา ไดปญญา
เรียกวา “วิปสสนาปญญา”  

ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินงานวิจัยเร่ืองมหาสติปฏฐาน จากงานวิทยานิพนธเปนการศึกษาอยางตอเนื่อง
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เร่ืองตอมาคือ 2) ผลงานวิจัย3 เร่ือง การ
สังเคราะหวรรณกรรมเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 วัตถุประสงค (1)เพื่อรวบรวมและประมวลสาระความรูจาก
วรรณกรรมปจจุบันเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 4เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเนนการสํารวจเพื่อนําไปสูการวิเคราะห
เนื้อหาสาระจากวรรณกรรม โดยประชากรและกลุมตัวอยางคือ วรรณกรรมยุคปจจุบันเร่ืองสติปฏฐาน 4  
ที่ไดรับการตีพิมพในปพุทธศักราช 2549-2559(10 ป) จํานวน 100 เลม ผลการศึกษาพบวา จากการ
รวบรวมหนังสือวรรณกรรมปจจุบันที่ เก่ียวของเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกประเภทตามลักษณะ
วรรณกรรมเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 แบงออกเปน 4 ประเภทวรรณกรรม ดังตอไปนี้ ประเภท 1)วรรณกรรม
แนววิชาการ หมายถึง หนังสือวิชาการ แนวเขียนแบบตําราตาง ๆ และเก่ียวกับพระไตรปฎก มักอางอิงคํา
บาลีเพื่ออธิบายความเนื้อหาสาระ จํานวน 15 เลม รอยละ 15  ประเภท  2)วรรณกรรมแนวคําสอนครูบา
อาจารย  หมายถึง คําสอนครูบาอาจารยที่อธิบายวิธีการภาคทฤษฎีและแนวปฏิบัติเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 
จํานวน 45 เลม รอยละ 45  ประเภท 3)วรรณกรรมแนวนักเขียนคนคิด หมายถึง งานเขียนที่ผูเขียนไดคนคิด
ศึกษาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากการศึกษาของผูเขียน จํานวน 25 เลม รอยละ 25  ประเภท 4)วรรณกรรม
แนวบูรณาการศาสตรสมัยใหม หมายถึง หนังสือที่ผูเขียนไดนําหลักการเร่ืองมหาสติปฏฐานไปบูรณาการ
เขียนกับศาสตรสมัยใหมหรือการนําหลักการมหาสติปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชกับศาสตรสมัยใหม  จํานวน 15 
เลม รอยละ 15  วัตถุประสงค (2)เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมประเภทนักเขียน

                                                           
3 สรัญญา โชติรัตน, การสังเคราะหวรรณกรรมเรื่องมหาสติปฏฐาน 4, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ. 

มหาวิทยาลัยแมโจ,  เชียงใหม, (2560). 
4 สรัญญา โชติรัตน, การสํารวจวรรณกรรมปจจุบันเรื่องมหาสติปฏฐาน 4, การประชุมวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วันท่ี 10 มีนาคม 2560, (2560). 
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คิดคน5  โดยลักษณะจากวรรณกรรมแนวนักเขียนคิดคน หมายถึง งานเขียนที่ผูเขียนไดคนคิดศึกษาเร่ืองสติ
ปฏฐาน 4 โดยผานการประมวลองคความรูความเขาใจของตัวผูเขียนเอง ผลการศึกษาพบวา (1) ดานแนวคิด 
พบวา สมาธิสรางเกิดพลังอํานาจเหนือความรูสึกตัวกูของกูวางจากตัวตน ใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติเขาถึง
ความเปนจริงแหงวิถีการบรรลุธรรม โดยจุดเร่ิมตนการภาวนาอยูที่ใจนําจิตไปสูการปฏิบัติ สรางความสงบ
ภายในโดยการเห็นอยางลึกซ้ึงสูความเปนอริยบุคคล (2) ดานหลักการ พบวา การฝกภาวะจิตใหสงบ เพงจิต
ใหนิ่ง ดูจิต ตั้งจิต และพัฒนาจิต ยกจิตข้ึนสูวิปสสนาใหจิตเห็นไตรลักษณ นําธรรมมาพิจารณาสรางปญญา
ญาณ ยกระดับจิตไปสูภาวะจิตดั้งเดิมที่ไมปรุงแตง (3) ดานวิธีการ พบวา ดูลมหายใจใหถูกวิธีโดยฝกจิต มีสติ
อยูกับกาย ความรูสึก จิต ปรากฎการณ นําฌานสูญาณใชจิตตามดู สูจิตวาง อาศัยฐานกาย เวทนา จิต และ
ธรรม และสรางความรูตัว พิจารณารูปนาม วางใจเปนอุเบกขา ตอทุกสภาวะธรรม เขาใจรูจักสิ่งที่เกิดข้ึนตาม
ความเปนจริงกฎของไตรลักษณ (4) ดานผล พบวา ตัววัดผล คือ ตัวรู ตัวละ ตัวปญญา มีสติตามทันทุก
ความคิดของจิต ที่รูเทาทันความเปนจริง อยูกับปจจุบัน ปญญาเกิดเหนือจิต เหนือกาย เหนือประสาทการ
รับรู เห็นดวยตนเอง  วัตถุประสงค 3) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกวาดวยดานกายานุปสสนา
สติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ประเภทแนวคํา
สอนครูบาอาจารย6 ผลการศึกษาพบวา ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา กายเปนที่ตั้งของความรูสึก 
กายเปนที่ปฏิบัติธรรม เปนที่ประชุมแหงความจริง เพงกายตามรูกาย นําลมหายใจเอาสติมาตั้งไวและทํา
ความรูตัว ฝกอิริยาบถใหญยอย การเคลื่อนไหวเปนอุปกรณกรรมฐานสรางความรูสึกตัวและความตระหนักรู
อยางมีสติ ดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา เนนอารมณปจจุบัน ทําความรูสึกตัว ผัสสะกระทบ
อายตนะภายในภายนอก มีสติตามรูเวทนา เวทนาอาศัยรูปเกิด ปรุงแตงเวทนาที่ไหนกําหนดที่นั้นใหรูทุกข
ที่ตั้งไว กําหนดอาการนามลักษณะตาง ๆ สุข ทุกข อุเบกขา ตองวางเปนกลางใหมีสัมปชัญญะควบคุมสติ
กําหนดชัดจะเห็นอารมณชัด ดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา ความบริสุทธิ์แหงจิต จิตเดิมแทไมปรุง
แตง สติกําหนดจิตตามรูจิต ที่ตั้งแหงการทํางานจิตคือกรรมฐาน จิตตภาวนาเคร่ืองมือพัฒนาจิตใหสูงฝกฝน
จิตใหจิตตั้งม่ัน จิตมองเห็นดวยตาใจ ตื่นตระหนักรู สรางดวงจิตดวยปญญา ดานธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
พบวา ความเห็นแจงทางปญญา มรรค 8 อริยสัจ 4 คือทางดับทุกข สัมมาทิฐิเปนประธานไดปญญารูตาม
ความเปนจริง วิปสสนาญาณ คือ ความเห็นแจงในรูปนาม เคร่ืองกําหนดพิจารณาแจมแจงรูเขาใจในเหตุ
ปจจัยทั้งปวง เขาใจสภาวะธรรมตามความเปนจริง พิจารณาไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วัตถุประสงค 
4) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 วาดวยดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐานจากวรรณกรรมประเภท

                                                           
5 สรัญญา โชติรัตน.การวิเคราะหเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมประเภทนักเขียนคิดคน. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร ครั้งท่ี 6 คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, (2560). 

6 สรัญญา โชติรัตน.มหาสติปฏฐาน 4 : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบา
อาจารย.การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร วันเสารท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2560, (2560). 

นักเขียนคิดคน7  ผลการศึกษาพบวา 1) ดานแนวคิด พบวา การพัฒนาจิตบริสุทธิ์ จิตสะอาด โดยใช
เคร่ืองมือ คือ มหาสติปฏฐาน 4  พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม นําไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิต 
การฝกจิตบริสุทธิ์คือการเจริญสมาธิวิปสสนา โดยสรางพื้นฐานสติ คือ ใชกําหนดลมหายใจตั้งจิตพิจารณา 
พิจารณาทุกสิ่งตามความเปนจริงใหรูถึงความไมเที่ยงตามกฎไตรลักษณ 2) ดานหลักการ พบวา การผูกสติอยู
บนฐานจิต และการสรางสติบนกายดวยความรูสึกตัวชัดเจน สติตามรูทันจิต ฝกจิตปฏิบัติจิตใหมีความสงบ 
ฝกฝนการรวมจิตใหเกิดความสงบ ใหจิตเทาทันความคิดและอารมณ โดยสติและความรูสึกตัวดึงจิตอยูกับ
ปจจุบัน จิตปรุงแตงอารมณจากอายตนะ ฝกฝนจนเกิดความนิ่งของจิต หลักการฝกจิตคือการปฏิบัติธรรม  
ดูการเปลี่ยนแปลงจิต  การสรางสติและความรูสึกตัวใหรูทันความคิด และการเคลื่อนไหวของจิต รูเห็น
อาการของจิต 3) ดานวิธีการ พบวา การฝกรูทันความคิด วิธีการฝกเจริญสติ การใชสติ และสัมปชัญญะ 
วิธีการแบบสมถะกรรมฐาน คือ การเพงจิต อบรมจิต จิตแนวแน  ใหฝกจิตใหพิจารณาขอธรรม วิธีการแบบ
วิปสสนากรรมฐาน คือ การอบรมจิตข้ึนสูอบรมปญญา ตองฝกตั้งสติดูจิต จิตตั้งม่ันเกิดปญญาจากสติและ
สมาธิ ฝกฝนการสรางปญญา สติทําใหคุณภาพจิตตระหนักรูความจริง เพียรสอนจิตดวยปญญา วัตถุประสงค 
5) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบาอาจารย8  
ผลการศึกษาพบวา (1) แนวคิดเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 เปนการปฏิบัติธรรม คือ ความดับทุกขเปนทางสาย
เอกทางเดียวไปสูการพนทุกข โดยเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริง ตามแนวทางไตรลักษณ แนวทาง
สรางศีล สมาธิ ปญญา ทางแหงปญญาเจริญวิปสสนา รูแจงชัดเพื่อความหลุดพน (2) หลักการเร่ืองมหาสติ
ปฏฐาน 4  สาระสําคัญปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเนนการเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธ เม่ือปฏิบัติจิตสงบตั้งม่ัน
แลวยกข้ึนพิจารณาองคธรรม  การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจ สรางหลักการตองชาํนาญทั้งปริยัติ
และปฏิบัติ ดวยแนวทางศีล สมาธิ ปญญา เจริญปญญาเนนอริยสัจ 4 เปนหลักการและมรรค 8 เปนทางแหง
ความพนทุกข ดังนั้นหลักการสติปฏฐาน 4 ทําใหเกิดสติและเกิดปญญา จิต ปติปราโมทยทุกลมหายใจเขา
ออก เปนการฝกจิตตามหลักการกายคตาสติ ใหสมาธิเปนฐานกําหนดจิต พิจารณากายอิริยาบถยืนเดินนั่ง
นอน ใหจิตใสใจในอิริยาบถ (3) วิธีการเปนการปฏิบัติใหบรรลุตามหลักการ มีลักษณะวิธีการเจริญสมาธิแบบ
ธรรมชาติ หรือตามแบบแผนเทคนิควิธีเพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เชน การเดินจงกรม กําหนดลมหายใจ  
ใชคําบริกรรม ใชคําภาวนา กําหนดลมหายใจพรอมคําบริกรรมวา “พุทโธ” ใชปญญาในการปฏิบัติธรรม 
สรางความรูสึกรูตัว สติและสมาธิความตั้งม่ัน จิตมีสมาธิคือ เปนผูดู ผูรู ทําดวยความรูสึกตัว จิตเปนกําลัง
พัฒนาอริยสัจ 4 ใชสมาธิกําหนดจิตตั้งม่ัน หยั่งรูในฌาน เห็นไตรลักษณ ความไมเที่ยง  

                                                           
7 สรัญญา โชติรัตน, มหาสติปฏฐาน 4 วาดวยดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน : กรณีศึกษาจากงาน

วรรณกรรมปจจุบันประเภทนักเขียนคิดคน, การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 
ประจําป 2560 : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ, จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. วันท่ี 6- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, (2560). 

8 สรัญญา โชติรัน, การวิเคราะหเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบา
อาจารย, การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 20-21 
กรกฎาคม 2560, (2560). 
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คิดคน5  โดยลักษณะจากวรรณกรรมแนวนักเขียนคิดคน หมายถึง งานเขียนที่ผูเขียนไดคนคิดศึกษาเร่ืองสติ
ปฏฐาน 4 โดยผานการประมวลองคความรูความเขาใจของตัวผูเขียนเอง ผลการศึกษาพบวา (1) ดานแนวคิด 
พบวา สมาธิสรางเกิดพลังอํานาจเหนือความรูสึกตัวกูของกูวางจากตัวตน ใชการเรียนรูโดยการปฏิบัติเขาถึง
ความเปนจริงแหงวิถีการบรรลุธรรม โดยจุดเร่ิมตนการภาวนาอยูที่ใจนําจิตไปสูการปฏิบัติ สรางความสงบ
ภายในโดยการเห็นอยางลึกซ้ึงสูความเปนอริยบุคคล (2) ดานหลักการ พบวา การฝกภาวะจิตใหสงบ เพงจิต
ใหนิ่ง ดูจิต ตั้งจิต และพัฒนาจิต ยกจิตข้ึนสูวิปสสนาใหจิตเห็นไตรลักษณ นําธรรมมาพิจารณาสรางปญญา
ญาณ ยกระดับจิตไปสูภาวะจิตดั้งเดิมที่ไมปรุงแตง (3) ดานวิธีการ พบวา ดูลมหายใจใหถูกวิธีโดยฝกจิต มีสติ
อยูกับกาย ความรูสึก จิต ปรากฎการณ นําฌานสูญาณใชจิตตามดู สูจิตวาง อาศัยฐานกาย เวทนา จิต และ
ธรรม และสรางความรูตัว พิจารณารูปนาม วางใจเปนอุเบกขา ตอทุกสภาวะธรรม เขาใจรูจักสิ่งที่เกิดข้ึนตาม
ความเปนจริงกฎของไตรลักษณ (4) ดานผล พบวา ตัววัดผล คือ ตัวรู ตัวละ ตัวปญญา มีสติตามทันทุก
ความคิดของจิต ที่รูเทาทันความเปนจริง อยูกับปจจุบัน ปญญาเกิดเหนือจิต เหนือกาย เหนือประสาทการ
รับรู เห็นดวยตนเอง  วัตถุประสงค 3) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จําแนกวาดวยดานกายานุปสสนา
สติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ประเภทแนวคํา
สอนครูบาอาจารย6 ผลการศึกษาพบวา ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา กายเปนที่ตั้งของความรูสึก 
กายเปนที่ปฏิบัติธรรม เปนที่ประชุมแหงความจริง เพงกายตามรูกาย นําลมหายใจเอาสติมาตั้งไวและทํา
ความรูตัว ฝกอิริยาบถใหญยอย การเคลื่อนไหวเปนอุปกรณกรรมฐานสรางความรูสึกตัวและความตระหนักรู
อยางมีสติ ดานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา เนนอารมณปจจุบัน ทําความรูสึกตัว ผัสสะกระทบ
อายตนะภายในภายนอก มีสติตามรูเวทนา เวทนาอาศัยรูปเกิด ปรุงแตงเวทนาที่ไหนกําหนดที่นั้นใหรูทุกข
ที่ตั้งไว กําหนดอาการนามลักษณะตาง ๆ สุข ทุกข อุเบกขา ตองวางเปนกลางใหมีสัมปชัญญะควบคุมสติ
กําหนดชัดจะเห็นอารมณชัด ดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน พบวา ความบริสุทธิ์แหงจิต จิตเดิมแทไมปรุง
แตง สติกําหนดจิตตามรูจิต ที่ตั้งแหงการทํางานจิตคือกรรมฐาน จิตตภาวนาเคร่ืองมือพัฒนาจิตใหสูงฝกฝน
จิตใหจิตตั้งม่ัน จิตมองเห็นดวยตาใจ ตื่นตระหนักรู สรางดวงจิตดวยปญญา ดานธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
พบวา ความเห็นแจงทางปญญา มรรค 8 อริยสัจ 4 คือทางดับทุกข สัมมาทิฐิเปนประธานไดปญญารูตาม
ความเปนจริง วิปสสนาญาณ คือ ความเห็นแจงในรูปนาม เคร่ืองกําหนดพิจารณาแจมแจงรูเขาใจในเหตุ
ปจจัยทั้งปวง เขาใจสภาวะธรรมตามความเปนจริง พิจารณาไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วัตถุประสงค 
4) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 วาดวยดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐานจากวรรณกรรมประเภท

                                                           
5 สรัญญา โชติรัตน.การวิเคราะหเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมประเภทนักเขียนคิดคน. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร ครั้งท่ี 6 คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, (2560). 

6 สรัญญา โชติรัตน.มหาสติปฏฐาน 4 : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบา
อาจารย.การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร วันเสารท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2560, (2560). 

นักเขียนคิดคน7  ผลการศึกษาพบวา 1) ดานแนวคิด พบวา การพัฒนาจิตบริสุทธิ์ จิตสะอาด โดยใช
เคร่ืองมือ คือ มหาสติปฏฐาน 4  พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม นําไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิต 
การฝกจิตบริสุทธิ์คือการเจริญสมาธิวิปสสนา โดยสรางพื้นฐานสติ คือ ใชกําหนดลมหายใจตั้งจิตพิจารณา 
พิจารณาทุกสิ่งตามความเปนจริงใหรูถึงความไมเที่ยงตามกฎไตรลักษณ 2) ดานหลักการ พบวา การผูกสติอยู
บนฐานจิต และการสรางสติบนกายดวยความรูสึกตัวชัดเจน สติตามรูทันจิต ฝกจิตปฏิบัติจิตใหมีความสงบ 
ฝกฝนการรวมจิตใหเกิดความสงบ ใหจิตเทาทันความคิดและอารมณ โดยสติและความรูสึกตัวดึงจิตอยูกับ
ปจจุบัน จิตปรุงแตงอารมณจากอายตนะ ฝกฝนจนเกิดความนิ่งของจิต หลักการฝกจิตคือการปฏิบัติธรรม  
ดูการเปลี่ยนแปลงจิต  การสรางสติและความรูสึกตัวใหรูทันความคิด และการเคลื่อนไหวของจิต รูเห็น
อาการของจิต 3) ดานวิธีการ พบวา การฝกรูทันความคิด วิธีการฝกเจริญสติ การใชสติ และสัมปชัญญะ 
วิธีการแบบสมถะกรรมฐาน คือ การเพงจิต อบรมจิต จิตแนวแน  ใหฝกจิตใหพิจารณาขอธรรม วิธีการแบบ
วิปสสนากรรมฐาน คือ การอบรมจิตข้ึนสูอบรมปญญา ตองฝกตั้งสติดูจิต จิตตั้งม่ันเกิดปญญาจากสติและ
สมาธิ ฝกฝนการสรางปญญา สติทําใหคุณภาพจิตตระหนักรูความจริง เพียรสอนจิตดวยปญญา วัตถุประสงค 
5) เพื่อวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบาอาจารย8  
ผลการศึกษาพบวา (1) แนวคิดเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 เปนการปฏิบัติธรรม คือ ความดับทุกขเปนทางสาย
เอกทางเดียวไปสูการพนทุกข โดยเห็นสิ่งทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริง ตามแนวทางไตรลักษณ แนวทาง
สรางศีล สมาธิ ปญญา ทางแหงปญญาเจริญวิปสสนา รูแจงชัดเพื่อความหลุดพน (2) หลักการเร่ืองมหาสติ
ปฏฐาน 4  สาระสําคัญปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเนนการเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธ เม่ือปฏิบัติจิตสงบตั้งม่ัน
แลวยกข้ึนพิจารณาองคธรรม  การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจ สรางหลักการตองชาํนาญทั้งปริยัติ
และปฏิบัติ ดวยแนวทางศีล สมาธิ ปญญา เจริญปญญาเนนอริยสัจ 4 เปนหลักการและมรรค 8 เปนทางแหง
ความพนทุกข ดังนั้นหลักการสติปฏฐาน 4 ทําใหเกิดสติและเกิดปญญา จิต ปติปราโมทยทุกลมหายใจเขา
ออก เปนการฝกจิตตามหลักการกายคตาสติ ใหสมาธิเปนฐานกําหนดจิต พิจารณากายอิริยาบถยืนเดินนั่ง
นอน ใหจิตใสใจในอิริยาบถ (3) วิธีการเปนการปฏิบัติใหบรรลุตามหลักการ มีลักษณะวิธีการเจริญสมาธิแบบ
ธรรมชาติ หรือตามแบบแผนเทคนิควิธีเพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เชน การเดินจงกรม กําหนดลมหายใจ  
ใชคําบริกรรม ใชคําภาวนา กําหนดลมหายใจพรอมคําบริกรรมวา “พุทโธ” ใชปญญาในการปฏิบัติธรรม 
สรางความรูสึกรูตัว สติและสมาธิความตั้งม่ัน จิตมีสมาธิคือ เปนผูดู ผูรู ทําดวยความรูสึกตัว จิตเปนกําลัง
พัฒนาอริยสัจ 4 ใชสมาธิกําหนดจิตตั้งม่ัน หยั่งรูในฌาน เห็นไตรลักษณ ความไมเที่ยง  

                                                           
7 สรัญญา โชติรัตน, มหาสติปฏฐาน 4 วาดวยดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน : กรณีศึกษาจากงาน

วรรณกรรมปจจุบันประเภทนักเขียนคิดคน, การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 
ประจําป 2560 : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ, จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. วันท่ี 6- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, (2560). 

8 สรัญญา โชติรัน, การวิเคราะหเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบา
อาจารย, การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 20-21 
กรกฎาคม 2560, (2560). 
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ดังนั้นจึงเปนที่มาโครงการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4”ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัย ป 2561 เปนการผสานงานบูรณาการตอยอดโครงการวิจัยเดิมอยางตอเนื่อง   
สวนบทความวิจัยนําเสนอเร่ือง “จากการสํารวจความคิดเห็นเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติ
ปฏฐาน สูการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา” นี้เปนเพียงสวนหนึ่งบางสวนของผลการวิจัย
เทานั้น เพื่อขอมูลนําเสนอมาจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเปนลักษณะการสํารวจความ
คิดเห็น นําไปสูการวิเคราะห และจัดสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 นําไปสูการวิเคราะหรูปแบบการเขาถึง
ปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย   
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูใหขอมูลจากการตอบแบบถาม โดยกําหนดหมายเลขรหัส 1 ถึง 
40 หมายถึง 1)เจาของผลงานวิทยานิพนธจากงานวิจัย 2)ผูเขียนวรรณกรรมจากงานวิจัย 3)พระวิปสสนา
จารย 4)สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด9  จึงเปนการจําแนกประเภทกลุมตัวอยางเพื่อทําการสํารวจความ
คิดเห็นที่มีตอเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ในเบื้องตน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยสรางเคร่ืองมือจากขอสรุป
งานวิจัยป 2559 และ ป 2561 โดยการตั้งคําถาม จํานวน 18 ขอ ขอคําถามเปนเสมือนสมมติฐานงานวิจัย 
แบงเปน คําถามทั่วไป 4 ขอ ฐานกาย 4 ขอ ฐานเวทนา 1 ขอ ฐานจิต 6 ขอ ฐานธรรม 3 ขอ เปนการเก็บ
ขอมูลวิจัยแบบเขียนตอบคําถามจากแบบสอบถามกลับคืนมายังผูศึกษาวิจัย สําหรับฐานกายนําเสนอผล
การศึกษาเปนบทความวิจัย เพื่อทําการสํารวจในเบื้องตน จําแนกการใหความคิดเห็นเปนการเขียนตอบ
แบบสอบถามลักษณะ 1)ขอโตแยง  2)ขอความเห็นดวย 3)ขอมูลเพิ่มเติมหรืออ่ืน ๆ ประการใด แลวผูศึกษา
วิเคราะหจําแนกตามขอมูล 1)เห็นดวยกับขอความ 2)เห็นดวยแตเพิ่มเติมความคิดเห็น 3)ไมเห็นดวยกับ
ขอความ และระเบียบวิธีการวิจัยตอไปจากการสํารวจโดยแบบสอบถามคร้ังนี้ ไดแก ศึกษารูปแบบเฉพาะ
กรณี  การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การศึกษาแบบปฏิบัติดวยตนเอง  นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อสรางรูปแบบ เพื่อจัดทํางานรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 

 
ผลการวิจัย  
  จากแบบสอบถามจากสํารวจความคิดเห็นนําไปสูการวิเคราะหรูปแบบและการสรางรูปแบบเร่ือง
มหาสติปฏฐาน 4 โดยการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยกําหนดรหัสผูตอบ
แบบสอบถามไวดานหนาขอความ จากความหมาย 1-40 หมายถึง ผูใหขอมูล คน/รูป ที่ 1-40 ผูใหขอมูล

                                                           
9 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดน 45 สํานัก พุทธศักราช 

2554, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554). 

เรีย งต ามลํ าดั บ  โด ย เรียบ เรีย งการได รับ กลั บ คืน มาก อน หลั ง เป น ส าระ คํ าตอบ จาก คํ าถาม  
ผลการศึกษาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน  : ฐานกาย   

1) รูปแบบกายเปนที่ตั้งของความรูสึกเปนที่ปฏิบัติธรรมที่ประชุมแหงความจริง เพงกายวิธีการนํา
ลมหายใจเอาสติมาตั้งไว ทําความรูตัว ฝกอิริยาบถใหญยอย และเคลื่อนไหว เปนอุปกรณกรรมฐานสราง
ความรูสึกตัว สรุปวา กายเปนฐานหยาบดีที่สุด สําหรับปฏิบัติการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน  
ผลการศึกษา พบวา 1.1)เห็นดวย จํานวน 14 รูป/คน (รอยละ 35.0) ดังตอไปนี้  เปนฐานแรกสุดที่ควรหัด
พิจารณากายเปนตัวที่มองเห็นไดงายกวา เวทนา จิต ธรรม เร่ิมตนปฏิบัติจึงยึดกายานุปสสนาสติปฏฐานเปน
พื้นฐานแตเม่ือทํามากข้ึนแลวจะไปสูเวทนาจิตธรรม ตามจริตของตน ใชกายเปนฐานที่เปนรูปธรรมที่ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติเขาถึงไดงาย ฐานกายเปนอุปกรณที่ดีสุดในการเจริญสติเปนสิ่งที่หยาบรับรูไดหรือมีสติไดงาย 
พระองคจึงทางแนะนําใหเจริญสติที่กายเปนลําดับแรกเรียกวา กายาคตาสติ ฐานกายเปนสนามฝกสติพัฒนา
ปญญาที่ไมตองเตรียมอะไรมากจะอยูที่ไหนสามารถปฏิบัติไดทุกทีทุกเวลากายนิ่งใหดูลมเคลื่อนไหวสวนไหน
ดูอาการเคลื่อนไหวนั้น ๆ กายเปนฐานหยาบที่ดีในแงสะดวกในการพิจารณากําหนดเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติเวทนา ดีในแงเชื่อมโยงจิตในอดีตปจจุบันได ฐานธรรมสําคัญในแงการสรุปที่เขาถึงธรรมในความเปน
ไตรลักษณ  เห็นดวย เบื้องตนควรเปนเชนนั้น การฝกปฏิบัติตามแนวมหาสติปฏฐาน 4 ใหเร่ิมกายไปกอน
เพราะเห็นดวยตาเนื้อไดงายข้ันตอไปจงึละเอียดข้ึนไปเร่ือย ๆ ฐานกายเปนฐานหยาบที่สุด เจริญสติปฏฐาน 4 
สิ่งสําคัญ คือ การใสใจในการกําหนดอยางตอเนื่องเม่ือสติสมบูรณเห็นการเกิดดับของรูปนาม เปนวิธีแหง
มรรค ผล นิพพาน เห็นดวยเพราะการปฏิบัติแลวสมาธิเกิดงายกวาฐานอ่ืน ๆ ฐานกายเปนที่ฝกจิตใหเปน
สมาธิไดดีที่สุดระงับจิตฟุงซานไดอยางดี เพราะจิตจะไดไมตองออกไปนอกกายโดยเฉพาะการเจริญอานาปาน
สติ  ใชฐานกายเปนฐานที่หยาบ รูเห็นความเปนจริง สามารถบรรลุธรรมได ฐานกายเปนฐานหยาบ จริงแต
สามารถเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ไดดีที่สุด 1.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  จํานวน 11 รูป/คน  
(รอยละ 27.5) ดังตอไปนี้  การพิจารณากายเปนพิจารณาปฏิกูลรางกายในสวนตาง ๆ ถากายไมสงบ เวทนา  
จิต ธรรม จะไมเกิดตาม กายเปนฐานที่จิตตั้งเรียกวา กายหยาบ เม่ือพิจารณากายหยาบจนชํานาญแลวคอย
พิจารณากายละเอียดพิจารณากายในกาย กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับจริตอุปนิสัยผู
ปฏิบัติวามีสติดี คือ สามารถกําหนดสติไดดีดวยวิธีใดอานาปานะ อิริยาบถ สัมปชัญญะ ธาตุมนสิการ ปฏิกูล
มนสิการ นวสีถิกา หรือวิธีอ่ืนใด แตขอใหรูชัด มีสติกํากับอยูที่กายได  เรียนอยูอานหนังสืออยู ทํางานอยู 
เดินทางอยูรูชัดดวยสติวา กายทําอะไรอยู ไมไดมีความจําเปนวาจะตองฝกปฏิบัติตามแบบแผนเทคนิค หรือ
ธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น เหมือนที่พระพุทธเจาปรารถเหตุที่ชาวนิคมแควนกุรุวาชาวเมืองนี้สนใจ 
สติปฏฐานทั้งในเวลาวางหรือทําการงาน พระองคทรงแยกไวเพื่อใหเกิดความกวางขวางข้ึนเพื่อใหเหมาะสม
กับบุคคลที่นิสัยแตกตางกันปญญาทีแ่ตกตางกัน สรุปวาฐานกายเปนฐานที่ปฏิบัติไดงายที่สุด กายเปนฐานที่ดี
ที่สุดเบื้องตนทามกลางแตวาปลายทางบางคร้ังอยูกับนามธรรมโดยมาก เปนเร่ืองฐานจิต ฐานธรรมเพราะ
เปนธรรมละเอียดในเบื้องปลาย ใชแตตองมีความเพียรคอยทําคอยเปนไปตามกิเลสของ  ไมไดเพราะมัน
ละเอียดออน กายเปนฐานหยาบที่สดุในการปฏิบตัิเขาถึงปญญา และกายยังเปนหลักหรืออารมณหลักฐานอ่ืน 
หรืออารมณอ่ืนที่เกิดภายหลังจึงเปนฐานรอง หรืออารมณรองตองมีสติสัมปชัญญะตามรูทุกอิริยาบถใหญ
นอยอยางตอเนื่องใหเห็นชัดวาเปนธรรมดายอมเปนทุกข เพราะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวจะทําให
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ดังนั้นจึงเปนที่มาโครงการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4”ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัย ป 2561 เปนการผสานงานบูรณาการตอยอดโครงการวิจัยเดิมอยางตอเนื่อง   
สวนบทความวิจัยนําเสนอเร่ือง “จากการสํารวจความคิดเห็นเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติ
ปฏฐาน สูการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา” นี้เปนเพียงสวนหนึ่งบางสวนของผลการวิจัย
เทานั้น เพื่อขอมูลนําเสนอมาจากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเปนลักษณะการสํารวจความ
คิดเห็น นําไปสูการวิเคราะห และจัดสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 นําไปสูการวิเคราะหรูปแบบการเขาถึง
ปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย   
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูใหขอมูลจากการตอบแบบถาม โดยกําหนดหมายเลขรหัส 1 ถึง 
40 หมายถึง 1)เจาของผลงานวิทยานิพนธจากงานวิจัย 2)ผูเขียนวรรณกรรมจากงานวิจัย 3)พระวิปสสนา
จารย 4)สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด9  จึงเปนการจําแนกประเภทกลุมตัวอยางเพื่อทําการสํารวจความ
คิดเห็นที่มีตอเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ในเบื้องตน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยสรางเคร่ืองมือจากขอสรุป
งานวิจัยป 2559 และ ป 2561 โดยการตั้งคําถาม จํานวน 18 ขอ ขอคําถามเปนเสมือนสมมติฐานงานวิจัย 
แบงเปน คําถามทั่วไป 4 ขอ ฐานกาย 4 ขอ ฐานเวทนา 1 ขอ ฐานจิต 6 ขอ ฐานธรรม 3 ขอ เปนการเก็บ
ขอมูลวิจัยแบบเขียนตอบคําถามจากแบบสอบถามกลับคืนมายังผูศึกษาวิจัย สําหรับฐานกายนําเสนอผล
การศึกษาเปนบทความวิจัย เพื่อทําการสํารวจในเบื้องตน จําแนกการใหความคิดเห็นเปนการเขียนตอบ
แบบสอบถามลักษณะ 1)ขอโตแยง  2)ขอความเห็นดวย 3)ขอมูลเพิ่มเติมหรืออ่ืน ๆ ประการใด แลวผูศึกษา
วิเคราะหจําแนกตามขอมูล 1)เห็นดวยกับขอความ 2)เห็นดวยแตเพิ่มเติมความคิดเห็น 3)ไมเห็นดวยกับ
ขอความ และระเบียบวิธีการวิจัยตอไปจากการสํารวจโดยแบบสอบถามคร้ังนี้ ไดแก ศึกษารูปแบบเฉพาะ
กรณี  การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การศึกษาแบบปฏิบัติดวยตนเอง  นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อสรางรูปแบบ เพื่อจัดทํางานรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป 

 
ผลการวิจัย  
  จากแบบสอบถามจากสํารวจความคิดเห็นนําไปสูการวิเคราะหรูปแบบและการสรางรูปแบบเร่ือง
มหาสติปฏฐาน 4 โดยการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยกําหนดรหัสผูตอบ
แบบสอบถามไวดานหนาขอความ จากความหมาย 1-40 หมายถึง ผูใหขอมูล คน/รูป ที่ 1-40 ผูใหขอมูล

                                                           
9 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดน 45 สํานัก พุทธศักราช 

2554, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554). 

เรีย งต ามลํ าดั บ  โด ย เรียบ เรีย งการได รับ กลั บ คืน มาก อน หลั ง เป น ส าระ คํ าตอบ จาก คํ าถาม  
ผลการศึกษาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน  : ฐานกาย   

1) รูปแบบกายเปนที่ตั้งของความรูสึกเปนที่ปฏิบัติธรรมที่ประชุมแหงความจริง เพงกายวิธีการนํา
ลมหายใจเอาสติมาตั้งไว ทําความรูตัว ฝกอิริยาบถใหญยอย และเคลื่อนไหว เปนอุปกรณกรรมฐานสราง
ความรูสึกตัว สรุปวา กายเปนฐานหยาบดีที่สุด สําหรับปฏิบัติการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน  
ผลการศึกษา พบวา 1.1)เห็นดวย จํานวน 14 รูป/คน (รอยละ 35.0) ดังตอไปนี้  เปนฐานแรกสุดที่ควรหัด
พิจารณากายเปนตัวที่มองเห็นไดงายกวา เวทนา จิต ธรรม เร่ิมตนปฏิบัติจึงยึดกายานุปสสนาสติปฏฐานเปน
พื้นฐานแตเม่ือทํามากข้ึนแลวจะไปสูเวทนาจิตธรรม ตามจริตของตน ใชกายเปนฐานที่เปนรูปธรรมที่ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติเขาถึงไดงาย ฐานกายเปนอุปกรณที่ดีสุดในการเจริญสติเปนสิ่งที่หยาบรับรูไดหรือมีสติไดงาย 
พระองคจึงทางแนะนําใหเจริญสติที่กายเปนลําดับแรกเรียกวา กายาคตาสติ ฐานกายเปนสนามฝกสติพัฒนา
ปญญาที่ไมตองเตรียมอะไรมากจะอยูที่ไหนสามารถปฏิบัติไดทุกทีทุกเวลากายนิ่งใหดูลมเคลื่อนไหวสวนไหน
ดูอาการเคลื่อนไหวนั้น ๆ กายเปนฐานหยาบที่ดีในแงสะดวกในการพิจารณากําหนดเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติเวทนา ดีในแงเชื่อมโยงจิตในอดีตปจจุบันได ฐานธรรมสําคัญในแงการสรุปที่เขาถึงธรรมในความเปน
ไตรลักษณ  เห็นดวย เบื้องตนควรเปนเชนนั้น การฝกปฏิบัติตามแนวมหาสติปฏฐาน 4 ใหเร่ิมกายไปกอน
เพราะเห็นดวยตาเนื้อไดงายข้ันตอไปจงึละเอียดข้ึนไปเร่ือย ๆ ฐานกายเปนฐานหยาบที่สุด เจริญสติปฏฐาน 4 
สิ่งสําคัญ คือ การใสใจในการกําหนดอยางตอเนื่องเม่ือสติสมบูรณเห็นการเกิดดับของรูปนาม เปนวิธีแหง
มรรค ผล นิพพาน เห็นดวยเพราะการปฏิบัติแลวสมาธิเกิดงายกวาฐานอ่ืน ๆ ฐานกายเปนที่ฝกจิตใหเปน
สมาธิไดดีที่สุดระงับจิตฟุงซานไดอยางดี เพราะจิตจะไดไมตองออกไปนอกกายโดยเฉพาะการเจริญอานาปาน
สติ  ใชฐานกายเปนฐานที่หยาบ รูเห็นความเปนจริง สามารถบรรลุธรรมได ฐานกายเปนฐานหยาบ จริงแต
สามารถเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ไดดีที่สุด 1.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  จํานวน 11 รูป/คน  
(รอยละ 27.5) ดังตอไปนี้  การพิจารณากายเปนพิจารณาปฏิกูลรางกายในสวนตาง ๆ ถากายไมสงบ เวทนา  
จิต ธรรม จะไมเกิดตาม กายเปนฐานที่จิตตั้งเรียกวา กายหยาบ เม่ือพิจารณากายหยาบจนชํานาญแลวคอย
พิจารณากายละเอียดพิจารณากายในกาย กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับจริตอุปนิสัยผู
ปฏิบัติวามีสติดี คือ สามารถกําหนดสติไดดีดวยวิธีใดอานาปานะ อิริยาบถ สัมปชัญญะ ธาตุมนสิการ ปฏิกูล
มนสิการ นวสีถิกา หรือวิธีอ่ืนใด แตขอใหรูชัด มีสติกํากับอยูที่กายได  เรียนอยูอานหนังสืออยู ทํางานอยู 
เดินทางอยูรูชัดดวยสติวา กายทําอะไรอยู ไมไดมีความจําเปนวาจะตองฝกปฏิบัติตามแบบแผนเทคนิค หรือ
ธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น เหมือนที่พระพุทธเจาปรารถเหตุที่ชาวนิคมแควนกุรุวาชาวเมืองนี้สนใจ 
สติปฏฐานทั้งในเวลาวางหรือทําการงาน พระองคทรงแยกไวเพื่อใหเกิดความกวางขวางข้ึนเพื่อใหเหมาะสม
กับบุคคลที่นิสัยแตกตางกันปญญาทีแ่ตกตางกัน สรุปวาฐานกายเปนฐานที่ปฏิบัติไดงายที่สุด กายเปนฐานที่ดี
ที่สุดเบื้องตนทามกลางแตวาปลายทางบางคร้ังอยูกับนามธรรมโดยมาก เปนเร่ืองฐานจิต ฐานธรรมเพราะ
เปนธรรมละเอียดในเบื้องปลาย ใชแตตองมีความเพียรคอยทําคอยเปนไปตามกิเลสของ  ไมไดเพราะมัน
ละเอียดออน กายเปนฐานหยาบที่สดุในการปฏิบตัิเขาถึงปญญา และกายยังเปนหลักหรืออารมณหลักฐานอ่ืน 
หรืออารมณอ่ืนที่เกิดภายหลังจึงเปนฐานรอง หรืออารมณรองตองมีสติสัมปชัญญะตามรูทุกอิริยาบถใหญ
นอยอยางตอเนื่องใหเห็นชัดวาเปนธรรมดายอมเปนทุกข เพราะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวจะทาํให
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เกิดเปนปญญา ถาพูดถึงการดูกายกับดูจิตการดูกายพิจารณากายนั้นงายกวาเม่ือเรียนรูจากงายไปหายากทํา
ใหคอยเกิดความเขาใจถึงที่สุดไดเองตามกระบวนการธรรมชาติ  อาตาปมีความเพียรสติมา มีความรูระลึกได 
สัมปชาโน ความรูตัวทั่วพรอม คูบังลัง ทําตัวใหตรง ดํารงสติ 1.3)ไมเห็นดวย จํานวน 7 รูป/คน (รอยละ 
17.5) ดังตอไปนี้ ถูกตองวากายเปนของหยาบที่สุดสําหรับการเขาถึงสติปฏฐาน เพราะสามารถรับรูไดอยาง
สามัญธรรมดาชาวโลกแตไมไดหมายความวาจริตผูปฏิบัติทุกคนจะตองเร่ิมที่ฐานกายกอนเทานั้นความถนัด
ของแตละคนอยางเร่ิมที่ฐานเวทนาหรือฐานจิตนําได  ทุกขัง อนัตตา กาย จิต ทั้งหมดเปนวิธีสมถะไมใช
วิปสสนาสติปฏฐาน คําวา“เพง”มักใชกับสมถะคําวา “พิจารณา”มักใชกับวิปสสนา ตามการปฏิบัติจริง ๆ 
ตองควบคูกันไปตองมีความพรอมทั้งกายและใจ ถากายพรอมใจไมพรอมจะลําบากตอการปฏิบัติจะบอกวา
เพงกายจะกดเกรงไปตองรูควบคูกันฐานกายเปนฐานที่เห็น ธาตุเกิดดับยังไมเห็นกิเลสยังออกจากทุกขไมได 
แตเขาใจในไตรลักษณ ไมเรียกวา กายเปนฐานหยาบ เรียกวาเปนมูลกรรมฐาน เปนฐานเบื้องตนของการ
เจริญมหาสติปฏฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม มีความเสมอภาคกัน หยาบละเอียดมีความเทากันเสมอกันตาม
สภาพ    

สรุป รูปแบบฐานกายเปนที่ตั้งของความรูสึก พบวา เห็นดวยวา “ฝกพิจารณาฐานกายเปนพื้นฐาน
นําสูเวทนา จิต ธรรม โดยสติ ดูลมหายใจเคลื่อนไหว อิริยาบถเคลื่อนไหวสวนไหนดูสวนนั้นกําหนดจดจอ
ตอเนื่อง เห็นการเกิดดับ เขาถึงปญญาสูไตรลักษณ” เพิ่มเติมความคิดเห็นวา “พิจารณากายหยาบจนชํานาญ
แลว พิจารณากายละเอียดตอ มีสติกํากับอยูที่กาย ทุกอิริยาบถเปนธรรมชาติ สัมปชัญญะตามรู สรางความ
เพียร ความตอเนื่อง ทั้งในเวลาวางและชีวิตประจําวัน”  ไมเห็นดวยวา “อยูความถนัดของแตละบุคคล  
กายเวทนาจิตธรรม มีความเสมอภาคกัน”   

2) รูปแบบหลักการสาระสําคัญปฏิบัติเนนภาวนาบริกรรม“พุทโธ” ถาไมมีคําบริกรรมไมได เม่ือ
ปฏิบัติจิตสงบตั้งม่ันแลวยกข้ึนพิจารณาองคธรรม คําบริกรรมจะหายไปเอง ตองฝกโดยอาศัยคําบริกรรม 
“พุทโธ” เปนเบื้องตน ผลการศึกษาพบวา 2.1) เห็นดวย จํานวน 8 รูป/คน(รอยละ 20.0) ดังตอไปนี้  สมาธิ
อบรมปญญาตองมีคําบริกรรมจิตถึงจะสงบจนถึงฐานถึงจะออกใชปญญาพิจารณาได ควรมีคําบริกรรมเพื่อให
เกิดสมาธิ จะตองอาศัยบริกรรมพุทโธกอน เม่ือจิตละเอียดแลวพุทโธหายไป จากนั้นอยูกับตัวผูรู คือ ปญญา 
นั้นเอง สมกับคําวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน  ตองทําความเขาใจวา การพิจารณาลมหายใจเปนเพียงสวนหนึ่งใน
กายานุปสสนาสติปฏฐานที่มีทั้งหมด 6 หมวดและการดูลมหายใจพรอมกับบริกรรม“พุทโธ” เปนความชาญ
ฉลาดของครูบาอาจารยที่จะสอนใหงายข้ึนเปนตัวนําเพื่อใหไดมีสติในการพิจารณาระลึกรูลมหายใจสั้นยาว
อีกตอไป(ใหเห็นตามความเปนจริง)ในสติปฏฐาน 4 หมวดลมหายใจไมมีคําบริกรรม18ถาบริกรรม“พุทโธ”เปน
การเจริญสมถะแบบพุทธานุสติ จนจิตสงบ จิตนั้นไมอยูที่จึงตองหาคําบริกรรมมาเพื่อจะไดเกาะเก่ียวอยูกับ
จิต ดุจคนเลี้ยงโคนําโคไปผูกไวกับหลักเพื่อโคจะไดไมไปไหน คําบริกรรมจึงมีความสําคัญในเบื้องตน  
ใชเบื้องตนตองอาศัยคําบริกรรมไปกอนจนกวาจิตจะละเอียดสงบลมหายใจ 2.2) ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จํานวน 12 รูป/คน (รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้ ไมจําเปนตองบริกรรมวา“พุทโธ” อาจใชคําอ่ืนได เชน ยุบ
หนอพองหนอ หรือคําอ่ืน ๆ ตามที่เม่ือบริกรรมแลวจิตสงบตั้งม่ัน ไมเก่ียวกันเลย “พุทโธ”เปนสมถกรรมฐาน
ในอนุสติ 10 ขอ พุทธานุสติ การระลึกรูถึงคุณพระพุทธเจาบริกรรมวา “พุทโธ” คําบริกรรมเปนแบบไหนได
แตการบริกรรมที่ถูกตองกับสภาวธรรมที่เปนปรมัตถ คือ ความจริงของสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนจะทําใหจิตรวมเร็ว

กวาเกิดปญญาไดงายกวา  คําบริกรรมเปนสิ่งคอยเตือนจิตใหทําหนาที่กําหนดสติ  แยกความหมายคําวา
“บริกรรม”และภาวนาคนละความหมายบริกรรมคือ การเตรียมความพรอมสวนภาวนา ทําใหเกิดทําใหมีข้ึน
จะใชคําภาวนาแบบใดไดเพราะเปนแคเทคนิค“ตองมีสติสัมปชัญญะ”เปนหลักสําคัญ กายรูกาย จิตรูจิต 
ธรรมรูธรรม โดยอาศัยภาวนาจึงเขาถึงได  มหาสติปฏฐาน 4 ไมมีภาวนาบริกรรม“พุทโธ”มีแตวิปสสนาจารย
บางทานทําคําวา“พุทโธ”มาบริกรรม พุทโธ เปนพระนามพระพุทธเจามหาสติปฏฐาน 4 หมวดอนุสติ 10 ให
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา คําวา“บริกรรม”คือวิธีการสมถะ การฝกปฏิบัติธรรมนั้นเบื้องตนตองมีวิธีการพูด
และบริกรรมเพื่อใหมีจุดยึดจิตแตถึงจุดหนึ่งตองทิ้งแตจะทั้งอยางไรตองมีหลักยึดแลวถึงจะไปถึงจุดสูงสุดของ
วิปสสนาภาวนา สติอยูกับฐานทั้ง 4 ฐานใดฐานหนึ่งที่ชัดเจนหากตองใชบริกรรมนิยมพอง-ยุบ จะถูกกับ
อาการที่สุดชํานาญแลวใชมนสิการ คือ ทําไวในใจกับอาการเปนสวนมาก คําบริกรรมจะหลุดไปเอง เทคนิค
องคบริกรรมมีมากแลวแตละเลือกใชไดแก พุทโธ สัมมาอะระหัง พองหนอยุบหนอ สวดมนต  ภาวนา  
พุทโธ หรือ อารมณอ่ืน ได จะพองหนอ หรืออานาปานสติได เพื่อใหจิตสงบจึงยกสติข้ึนไปพิจารณาในกาย  
จิต ธรรม เม่ืออายตนะ 12 มากระทบกัน การระลึกรูลมหายใจ ไมจําเปนตองใชคําวา พุทโธ คําไทยไดแตมี
วัตถุประสงคเพื่อระลึกรูอยูตลอดเวลา 2.3) ไมเห็นดวย  จํานวน 15 รูป/คน (รอยละ 37.5) ดังตอไปนี้ 
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญอานาปานสติ (สามารถที่จะทําใหเกิดฌานไดทุกฌาน) ฉะนั้นจึงจะมีหรือไมมีคํา
บริกรรมไดขอเพียงมีสติอยูกับกาย รูลมหายใจเขาออก วาสั้นหรือยาวเทานั้น ไมจําเปนตองบริกรรมใชคําอ่ืน  
ได ที่เปนธรรมะแมแตไมมีคําบริกรรม แตใชการระลึกรูลมหายใจเขา-ออกจับลมหายใจโดยไมตองมีคํา
บริกรรมใดเลย การใชคําบริกรรมไมใชแนวทางเดียวแตเปนอุบายที่ดี แตหากวามีวิธีอ่ืนที่สามารถทําใหจิต
สงบได เชน ไมพิจารณาลมแตใชจิตพิจารณาความสงบเม่ือมีความคิดใด ๆ เขามาใหตัดออก สามารถเขาสู
ความสงบไดเหมือนกัน  การบริกรรมไมใชหลักของสติปฏฐาน 4 เพราะสติปฏฐาน 4 ตองพิจารณารางกาย 
เวทนาที่เกิดข้ึน จิตที่เปนไปขณะที่เกิดสภาวธรรม ไมใชคําภาวนา ไมเห็นดวยเพราะในข้ันตอนสติปฏฐาน 4 
เนนใหพิจารณาความเปนไปของกาย ไมใชคําภาวนา ไมจําเปนมีหลายวิธีที่ใชได พุทโธ เปนพุทธานุสติใหถึง
ความสงบ ยังมีอานาปานสติ หรือวิธีการสมถะที่ทําใหจิตสงบ หากจะบริกรรมพุทโธควรคูไปกับอานาปาสนติ
เพราะอานาปานสติมี 16 ข้ัน พัฒนาเปนวิปสสนาไดงาย บริกรรมพุทโธตองมกีกระบวนการยกจิตสูวิปสสนา 
พุทโธไมถือวาเบื้องตน ทุกกรรมฐานสติปฏฐานเขาไดทั้งหมด ฐานกาย คือ การมีสติอยูที่ลมหายใจเขาออก
อยางตอเนื่องไมจําเปนตองใชคําบริกรรม“พุทโธ” จะใชคําบริกรรมไมผิดเพราะเปนเพียงอารมณบัญญัติเม่ือ
ปฏิบัติไปอารมณปรมัตถจะมาแทน ภาวนา“พุทโธ” ไมมีความเก่ียวของกับ กาย เวทนา จิต ธรรม  หลักการ
เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 สาระสําคัญเนนการใชสติ กําหนดอารมณที่เรียกวา วิปสสนาภูมิ คือ ขันธ 5 อายตนะ 
12 ธาตุ 18  อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดยยอ คือ รูปนาม ไมจริงเสมอไปเพราะบริกรรม
ภาวนาจะวาอะไร ได แลวแตจริตของแตละทาน เพราะเม่ือจิตตั้งม่ันเปนสมาธิแลวคําบริกรรมจะหายไป  
พระศาสดาไมเคยสอนใหใชคําบริกรรมใด ๆ คําสอนพระองคถูกตอง ตรงจริง ใหผลเร็ว ภาวนาบริกรรมไม
เนนวาอะไร มหาสติปฏฐาน กําหนดลมหายใจ 16 ระยะ พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 
ธรรมในธรรม เทานั้น มหาสติปฏฐาน 4 ไมมีคําบริกรรมวา พุทโธ ความจริงไมตองมีคําบริกรรมวา พุทโธ  
แตมีคําประเภท กาย เวทนา จิต ธรรม  ไมเสมอไปการบริกรรมในแตละอยางลวนมีจุดหมายเดียวกัน 
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เกิดเปนปญญา ถาพูดถึงการดูกายกับดูจิตการดูกายพิจารณากายนั้นงายกวาเม่ือเรียนรูจากงายไปหายากทํา
ใหคอยเกิดความเขาใจถึงที่สุดไดเองตามกระบวนการธรรมชาติ  อาตาปมีความเพียรสติมา มีความรูระลึกได 
สัมปชาโน ความรูตัวทั่วพรอม คูบังลัง ทําตัวใหตรง ดํารงสติ 1.3)ไมเห็นดวย จํานวน 7 รูป/คน (รอยละ 
17.5) ดังตอไปนี้ ถูกตองวากายเปนของหยาบที่สุดสําหรับการเขาถึงสติปฏฐาน เพราะสามารถรับรูไดอยาง
สามัญธรรมดาชาวโลกแตไมไดหมายความวาจริตผูปฏิบัติทุกคนจะตองเร่ิมที่ฐานกายกอนเทานั้นความถนัด
ของแตละคนอยางเร่ิมที่ฐานเวทนาหรือฐานจิตนําได  ทุกขัง อนัตตา กาย จิต ทั้งหมดเปนวิธีสมถะไมใช
วิปสสนาสติปฏฐาน คําวา“เพง”มักใชกับสมถะคําวา “พิจารณา”มักใชกับวิปสสนา ตามการปฏิบัติจริง ๆ 
ตองควบคูกันไปตองมีความพรอมทั้งกายและใจ ถากายพรอมใจไมพรอมจะลําบากตอการปฏิบัติจะบอกวา
เพงกายจะกดเกรงไปตองรูควบคูกันฐานกายเปนฐานที่เห็น ธาตุเกิดดับยังไมเห็นกิเลสยังออกจากทุกขไมได 
แตเขาใจในไตรลักษณ ไมเรียกวา กายเปนฐานหยาบ เรียกวาเปนมูลกรรมฐาน เปนฐานเบื้องตนของการ
เจริญมหาสติปฏฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม มีความเสมอภาคกัน หยาบละเอียดมีความเทากันเสมอกันตาม
สภาพ    

สรุป รูปแบบฐานกายเปนที่ตั้งของความรูสึก พบวา เห็นดวยวา “ฝกพิจารณาฐานกายเปนพื้นฐาน
นําสูเวทนา จิต ธรรม โดยสติ ดูลมหายใจเคลื่อนไหว อิริยาบถเคลื่อนไหวสวนไหนดูสวนนั้นกําหนดจดจอ
ตอเนื่อง เห็นการเกิดดับ เขาถึงปญญาสูไตรลักษณ” เพิ่มเติมความคิดเห็นวา “พิจารณากายหยาบจนชํานาญ
แลว พิจารณากายละเอียดตอ มีสติกํากับอยูที่กาย ทุกอิริยาบถเปนธรรมชาติ สัมปชัญญะตามรู สรางความ
เพียร ความตอเนื่อง ทั้งในเวลาวางและชีวิตประจําวัน”  ไมเห็นดวยวา “อยูความถนัดของแตละบุคคล  
กายเวทนาจิตธรรม มีความเสมอภาคกัน”   

2) รูปแบบหลักการสาระสําคัญปฏิบัติเนนภาวนาบริกรรม“พุทโธ” ถาไมมีคําบริกรรมไมได เม่ือ
ปฏิบัติจิตสงบตั้งม่ันแลวยกข้ึนพิจารณาองคธรรม คําบริกรรมจะหายไปเอง ตองฝกโดยอาศัยคําบริกรรม 
“พุทโธ” เปนเบื้องตน ผลการศึกษาพบวา 2.1) เห็นดวย จํานวน 8 รูป/คน(รอยละ 20.0) ดังตอไปนี้  สมาธิ
อบรมปญญาตองมีคําบริกรรมจิตถึงจะสงบจนถึงฐานถึงจะออกใชปญญาพิจารณาได ควรมีคําบริกรรมเพื่อให
เกิดสมาธิ จะตองอาศัยบริกรรมพุทโธกอน เม่ือจิตละเอียดแลวพุทโธหายไป จากนั้นอยูกับตัวผูรู คือ ปญญา 
นั้นเอง สมกับคําวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน  ตองทําความเขาใจวา การพิจารณาลมหายใจเปนเพียงสวนหนึ่งใน
กายานุปสสนาสติปฏฐานที่มีทั้งหมด 6 หมวดและการดูลมหายใจพรอมกับบริกรรม“พุทโธ” เปนความชาญ
ฉลาดของครูบาอาจารยที่จะสอนใหงายข้ึนเปนตัวนําเพื่อใหไดมีสติในการพิจารณาระลึกรูลมหายใจสั้นยาว
อีกตอไป(ใหเห็นตามความเปนจริง)ในสติปฏฐาน 4 หมวดลมหายใจไมมีคําบริกรรม18ถาบริกรรม“พุทโธ”เปน
การเจริญสมถะแบบพุทธานุสติ จนจิตสงบ จิตนั้นไมอยูที่จึงตองหาคําบริกรรมมาเพื่อจะไดเกาะเก่ียวอยูกับ
จิต ดุจคนเลี้ยงโคนําโคไปผูกไวกับหลักเพื่อโคจะไดไมไปไหน คําบริกรรมจึงมีความสําคัญในเบื้องตน  
ใชเบื้องตนตองอาศัยคําบริกรรมไปกอนจนกวาจิตจะละเอียดสงบลมหายใจ 2.2) ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จํานวน 12 รูป/คน (รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้ ไมจําเปนตองบริกรรมวา“พุทโธ” อาจใชคําอ่ืนได เชน ยุบ
หนอพองหนอ หรือคําอ่ืน ๆ ตามที่เม่ือบริกรรมแลวจิตสงบตั้งม่ัน ไมเก่ียวกันเลย “พุทโธ”เปนสมถกรรมฐาน
ในอนุสติ 10 ขอ พุทธานุสติ การระลึกรูถึงคุณพระพุทธเจาบริกรรมวา “พุทโธ” คําบริกรรมเปนแบบไหนได
แตการบริกรรมที่ถูกตองกับสภาวธรรมที่เปนปรมัตถ คือ ความจริงของสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนจะทําใหจิตรวมเร็ว

กวาเกิดปญญาไดงายกวา  คําบริกรรมเปนสิ่งคอยเตือนจิตใหทําหนาที่กําหนดสติ  แยกความหมายคําวา
“บริกรรม”และภาวนาคนละความหมายบริกรรมคือ การเตรียมความพรอมสวนภาวนา ทําใหเกิดทําใหมีข้ึน
จะใชคําภาวนาแบบใดไดเพราะเปนแคเทคนิค“ตองมีสติสัมปชัญญะ”เปนหลักสําคัญ กายรูกาย จิตรูจิต 
ธรรมรูธรรม โดยอาศัยภาวนาจึงเขาถึงได  มหาสติปฏฐาน 4 ไมมีภาวนาบริกรรม“พุทโธ”มีแตวิปสสนาจารย
บางทานทําคําวา“พุทโธ”มาบริกรรม พุทโธ เปนพระนามพระพุทธเจามหาสติปฏฐาน 4 หมวดอนุสติ 10 ให
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา คําวา“บริกรรม”คือวิธีการสมถะ การฝกปฏิบัติธรรมนั้นเบื้องตนตองมีวิธีการพูด
และบริกรรมเพื่อใหมีจุดยึดจิตแตถึงจุดหนึ่งตองทิ้งแตจะทั้งอยางไรตองมีหลักยึดแลวถึงจะไปถึงจุดสูงสุดของ
วิปสสนาภาวนา สติอยูกับฐานทั้ง 4 ฐานใดฐานหนึ่งที่ชัดเจนหากตองใชบริกรรมนิยมพอง-ยุบ จะถูกกับ
อาการที่สุดชํานาญแลวใชมนสิการ คือ ทําไวในใจกับอาการเปนสวนมาก คําบริกรรมจะหลุดไปเอง เทคนิค
องคบริกรรมมีมากแลวแตละเลือกใชไดแก พุทโธ สัมมาอะระหัง พองหนอยุบหนอ สวดมนต  ภาวนา  
พุทโธ หรือ อารมณอ่ืน ได จะพองหนอ หรืออานาปานสติได เพื่อใหจิตสงบจึงยกสติข้ึนไปพิจารณาในกาย  
จิต ธรรม เม่ืออายตนะ 12 มากระทบกัน การระลึกรูลมหายใจ ไมจําเปนตองใชคําวา พุทโธ คําไทยไดแตมี
วัตถุประสงคเพื่อระลึกรูอยูตลอดเวลา 2.3) ไมเห็นดวย  จํานวน 15 รูป/คน (รอยละ 37.5) ดังตอไปนี้ 
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญอานาปานสติ (สามารถที่จะทําใหเกิดฌานไดทุกฌาน) ฉะนั้นจึงจะมีหรือไมมีคํา
บริกรรมไดขอเพียงมีสติอยูกับกาย รูลมหายใจเขาออก วาสั้นหรือยาวเทานั้น ไมจําเปนตองบริกรรมใชคําอ่ืน  
ได ที่เปนธรรมะแมแตไมมีคําบริกรรม แตใชการระลึกรูลมหายใจเขา-ออกจับลมหายใจโดยไมตองมีคํา
บริกรรมใดเลย การใชคําบริกรรมไมใชแนวทางเดียวแตเปนอุบายที่ดี แตหากวามีวิธีอ่ืนที่สามารถทําใหจิต
สงบได เชน ไมพิจารณาลมแตใชจิตพิจารณาความสงบเม่ือมีความคิดใด ๆ เขามาใหตัดออก สามารถเขาสู
ความสงบไดเหมือนกัน  การบริกรรมไมใชหลักของสติปฏฐาน 4 เพราะสติปฏฐาน 4 ตองพิจารณารางกาย 
เวทนาที่เกิดข้ึน จิตที่เปนไปขณะที่เกิดสภาวธรรม ไมใชคําภาวนา ไมเห็นดวยเพราะในข้ันตอนสติปฏฐาน 4 
เนนใหพิจารณาความเปนไปของกาย ไมใชคําภาวนา ไมจําเปนมีหลายวิธีที่ใชได พุทโธ เปนพุทธานุสติใหถึง
ความสงบ ยังมีอานาปานสติ หรือวิธีการสมถะที่ทําใหจิตสงบ หากจะบริกรรมพุทโธควรคูไปกับอานาปาสนติ
เพราะอานาปานสติมี 16 ข้ัน พัฒนาเปนวิปสสนาไดงาย บริกรรมพุทโธตองมกีกระบวนการยกจิตสูวิปสสนา 
พุทโธไมถือวาเบื้องตน ทุกกรรมฐานสติปฏฐานเขาไดทั้งหมด ฐานกาย คือ การมีสติอยูที่ลมหายใจเขาออก
อยางตอเนื่องไมจําเปนตองใชคําบริกรรม“พุทโธ” จะใชคําบริกรรมไมผิดเพราะเปนเพียงอารมณบัญญัติเม่ือ
ปฏิบัติไปอารมณปรมัตถจะมาแทน ภาวนา“พุทโธ” ไมมีความเก่ียวของกับ กาย เวทนา จิต ธรรม  หลักการ
เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 สาระสําคัญเนนการใชสติ กําหนดอารมณที่เรียกวา วิปสสนาภูมิ คือ ขันธ 5 อายตนะ 
12 ธาตุ 18  อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดยยอ คือ รูปนาม ไมจริงเสมอไปเพราะบริกรรม
ภาวนาจะวาอะไร ได แลวแตจริตของแตละทาน เพราะเม่ือจิตตั้งม่ันเปนสมาธิแลวคําบริกรรมจะหายไป  
พระศาสดาไมเคยสอนใหใชคําบริกรรมใด ๆ คําสอนพระองคถูกตอง ตรงจริง ใหผลเร็ว ภาวนาบริกรรมไม
เนนวาอะไร มหาสติปฏฐาน กําหนดลมหายใจ 16 ระยะ พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 
ธรรมในธรรม เทานั้น มหาสติปฏฐาน 4 ไมมีคําบริกรรมวา พุทโธ ความจริงไมตองมีคําบริกรรมวา พุทโธ  
แตมีคําประเภท กาย เวทนา จิต ธรรม  ไมเสมอไปการบริกรรมในแตละอยางลวนมีจุดหมายเดียวกัน 
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สรุป รูปแบบหลักการสาระสําคัญปฏิบัติเนนภาวนาบริกรรม“พุทโธ” พบวา เห็นดวยวา“บริกรรม
เปนเบื้องตน บริกรรมเปนสมถะชวยใหจิตสงบเกิดสมาธิ ตองอาศัยคําบริกรรม “พุทโธ” เม่ือจิตละเอียด“พุท
โธ”หายไป แลวอยูกับ ผูรูคือปญญา การดูลมหายใจพรอมคําบริกรรมพุทโธเปนเทคนิคสอนของครูบา
อาจารย”  เพิ่มเติมความคิดเห็นวา “คําบริกรรมใชคําอ่ืนได ยุบหนอ-พองหนอ เพื่อใหจิตสงบตั้งม่ัน บริกรรม
อะไรก็ไดตองดูวาถูกกับสภาวธรรมตามความเปนจริง สติเกิด จิตรวมเกิดปญญา การบริกรรมเพื่อใหจิตมีที่ยึด
แตพอถึงเวลาจิตสงบ ทิ้งคําบริกรรม” ไมเห็นดวยวา “อานาปานสติไมมีคําบริกรรม รูลมหายใจ ระลึกรูลม
หายใจเขาออกใชวิธีการอ่ืนแทนคําบริกรรมไดเหมือน ใชสติกําหนดอารมณ เพื่อใหจิตสงบ คําบริกรรมไมใช
หลักการเร่ืองสติปฏฐาน 4” และ ไมแสดงความคิดเห็น  

3) รูปแบบการเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจทําใหเกิดสติเกิดปญญา จิตปติปราโมทยทุกลม
หายใจเขาออกเปนการฝกจิตตามกายใหสมาธิเปนฐานกําหนดจิต พิจารณากายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน  
ใหจิตใสใจในอิริยาบถ  ผลการศึกษาพบวา 3.1) เห็นดวย จํานวน 19 รูป/คน(รอยละ 47.5) ดังตอไปนี้  อานา
ปานสติทําใหจิตสงบถึงฐานไดทําใหสติแข็งแรงข้ึนแลวควรไปพิจารณาอิริยาบถได อานาปานสติเปนการฝก
สติใหจับกับลมหายใจเขาออกจนสติจับแนนไมหลุดหรือหลงไปทางอ่ืน จิตจึงตั้งม่ันเปนสมาธิ เกิดปติสุข 
ข้ึนมาได อานาปานสติกําหนดลมหายใจเขาออกนั้น เปนบทกรรมฐานที่มีความสําคัญของกรรมฐานหลาย
อยางพรอมกับถูกจริตนิสัยคนทั่วไป การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจเขาออก เปนหมวดหนึ่งกาย 
กายเจริญอานาปาสติมี 16 ข้ัน อานาปาสติมี 8 ข้ัน การเจริญอานาปานสติเปนการมีสติอยูกับลมหายใจ 
 เพื่อพัฒนาสมาธิของจิตใหอยูกับลมหายใจ เม่ือสามารถอยูไดจิตจะเกิด ปติปราโมชย เปนสมาธิ จึงมาเจริญ
สติในอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน ขบวนการฝกเหมือนที่ชี้แนะในขอ 3) อดีตผานมาแลวไมตองคิดถึง อนาคตยัง
ไมมาไมตองคํานึง กําหนดรูปจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ กายานุปสสนาสติปฏฐานหมวดลมหายใจ รูชัดลมหายใจเขา
ออก สั้นยาว กายจึงสงบ มีสติระลึกรูชัดในอิริยาบถ แลวเจริญในฐานเวทนา ฐานจิตตอไป คําวา จิตปตี
ปราโมชยทุกลมหายใจนั้น มีทั้งฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ในคราวเดียวกัน เห็นดวย เปนการฝกใหเกิดสมาธิ 
จงพิจารณาไปตามลําดับ การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจ เปนสมาธิได 3 ระดับ คือ ขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิแหงจิต ไดระดับฌาน-สมาบัติการยกจิตยายจิตมาพิจารณาอิริยาบถ 4  
ยืน เดิน นั่ง นอน ใหเกิดไตรลักษณ ตองทําอยางตอเนื่อง ถูกตองเพราะการเจริญอานาปาสติ เปนการเจริญ
ภาวนาไดทุกที่ และสมาธิที่เกิด ถึงระดับอัปปนาสมาธิ ปติปราโมชย เกิดข้ึนไดทุกตอนที่ ใสใจกําหนดลม
หายใจ อิริยาบถ และเกิดปญญาข้ึนตามลําดับ เม่ือไดพิจารณาหมวดกายแลวจึงเกิดปญญา คือ การเขาถึง
ความระงบัแหงกายสังขาร การที่จิตตามรูอิริยาบถตาง ๆ และรวมถึงลมหายใจเขา-ออก เปนการปดก้ันกอง
อกุศลทุกกอง และไดสมาธิที่นําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  ยืนเดินนั่งนอน ไดตามความเหมาะสม 
ตามธรรมสมควรแกธรรม 37รูปแบบกายานุปสสนา มี 6 อยาง อานาปานสติ อิริยาบถ สัมปชัญญะ ปฏิกูล 
ธาตุ และนวสิวถิกะ เห็นดวย หายใจเขาออกใหเจริญสติ และกําหนดรู กาย เวทนา จิต ธรรม ดวยอารมณที่
เกิดข้ึนตามความเปนจริง ถูกตอง  3.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 8 รูป/คน (รอยละ 20.0) ดังตอไปนี้ 
ไมจําเปนตองเกิดปติปราโมชยข้ึนทุกคร้ังแตใหรูลมหายใจที่มีปรากกฎ ณ ปจจุบันขณะวาอะไรเกิดข้ึน เร่ือง
จิตปติปราโมชยทุกลมหายใจเขาออกเพราะจะทําใหจิตยึดติดไมเขาถึงเวทนาที่เกิด ซ่ึงจะนําไปถึงสภาวธรรม

ที่เกิดข้ึนภายหลัง อานาปานสติเปนการตามรูกายละเอียดถึงลมหายใจเขาออก ชวงแรกจิตตื่นรูเขาถึงปติซ่ึง
สรางข้ึนมาไดดวยสมาธิหรือจินตนาการทานพุทธทาสใหอาบปติและพิจารณาความไมเที่ยงของมัน กําหนด
วา เกิดหนอ จิตหนอ กายหนอ เม่ือกําหนดแลวใหวา เกิดและดับดวยใหได การกําหนด“ธรรม”ทุกลมหายใจ
เขาออก โดยใช “สติ” การเจริญอานาปานสติ กําหนดลมหายใจดวยความตั้งใจจดจอ ตอเนื่อง กระทั่งจิต
สงบ เบากาย เบาใจ ขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน หรือการเคลื่อนไหวเห็นการเกิดดับ ของรูปนาม 
เกิดปญญาตามความจริง การเจริญสติหรือวาอานาปานสติ  ตามรูปแบบไหน ตามมีพุทโธเปนที่พึ่งองค
เดียวกัน การเขาถึงจะตางกันโดยอุบายวิธีการเทานั้นตามแตจริตแตละทาน กําหนดอานาปานสติ สวนมาก
สติกํากับ มีสติและมีสมาธิแตไมคอยเกิดปญญา จิตมีปราโมชย มีปติ ควรกําหนดธรรม คือ ปติ อันเปนหมวด
ธรรมในฐาน 4 อรหันตหลายรูปทําไดขณะปติเกิดข้ึนกําหนดอยางนี้ 3.3) ไมเห็นดวย 3 รูป/คน (รอยละ 7.5) 
ดังตอไปนี้  จิตที่ปติทุกลมหายใจอาจทําใหหลงยึดติดในอารมณทําใหขาดปญญาพิจารณา สภาวธรรมที่
เกิดข้ึน ผูวิจัยมุงหมายตามขอความขางตน เปนวิปสสนากรรมฐาน-สมถะ ถาเปนสมถะ(สมาธิ) เปนวิธีการที่
ถูกตอง ถาจะหมายถึงวิปสสนาเปนวิธีการที่ไมถูกตองผูปฏิบัติตองเทาทัน ในทุก ๆ อารมณที่เกิดข้ึน ใสใจทุก
อาการดวยสติปญญา   

สรุปรูปแบบการเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจทําใหเกิดสติเกิดปญญาเปนการฝกจิตตามกาย 
ใหจิตใสใจในอิริยาบถ พบวา เห็นดวยวา “อานาปานสติทําใหจิตสงบ สติแข็งแรง จับลมหายใจเขาออกจน
สติแนบแนน จิตตั้งม่ันเปนสมาธิ อานาปานสติดีทีสุ่ด ฐานกายหมวดลมหายใจรูชัดทําใหกายสงบ มีสติระลึกรู
ชัด เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน พิจารณาใหเกิดปญญาได รูอารมณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง”  เพิ่มเติม
ความคิดเห็นวา “ไมจําเปนตองปติปราโมชยทุกลมหายใจเขาออก ปติมีความไมเที่ยงเขาถึงธรรม การเขาถึง
เปนอุบายวิธีการเทานั้น พิจารณาตามจริง” ไมเห็นดวยวา“จิตปติหลงยึดในอารมณทําใหขาดปญญา 
พิจารณาสภาวธรรม”   

4 รูปแบบวิธีการปฏิบัติลักษณะ 1)วิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ หรือ2)ตามแบบแผนเทคนิควิธี
เพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เดินจงกรม กําหนดลมหายใจใชคําภาวนาพรอม“พุทโธ” ใชปญญาปฏิบัติธรรม 
จิตมีสมาธิคือ เปนผูดู ผูรู ผูรูสึกตัว จิตเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ หยั่งรูในฌาน เห็นไตรลักษณ  ผลการศึกษา 
พบวา 4.1)  เห็นดวย จํานวน 12 รูป/คน(รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้  จะใชชีวิตตามปกติหรือทําในรูปแบบ
ถูกตองตองมีคําบริกรรมดวยตลอดแลวจึงเร่ิมข้ันตอนตอไป ใชทั้งสองแบบเพราะ  ตองดํารงชีวิตประจําวัน 
พระพุทธเจาตรัสวาจิตอธิษฐานการงานขอเพียงมีสติระลึกรู เห็นดวย การเจริญสติปฏฐาน 4 มีวิธีการปฏิบัติ 
2 ลักษณะ 1)วิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวัน แบบหยาบ ๆ ตามธรรมชาติของบุคคล 2)วิธีการเจริญสติตาม
แบบแผน เทคนิคที่อาจารยแตละสํานักกําหนดข้ึน ขอความขางตนเปนทั้งสมถะและวิปสสนา โดยใชสมถะ
เปนฐานของการภาวนาหรือวิปสสนา 1)เปนสมถะ 2) “พุทโธ”เปนสมถะ แบบธรรมชาติและแบบมีเทคนิค
เปนสมาธิไดเชนกัน กําหนดพุทโธ จนไดฌาน กาลตอมากําหนดธรรมในองคฌานเห็นไตรลักษณได ในเม่ือ
องคธรรมแตละฌานหมดสิ้นไป วิธีปฏิบัติทั้งสองใชไดเหมือนกันแตที่  ทําตามแบบแผนสมาธิจะเกิดข้ึนเร็ว
กวาและสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว สมาธิแบบธรรมชาติอาจจะหลงทางกลายเปนมิจฉาสมาธิได
ถูกตองตามธรรม เห็นดวย เวลาหายใจเขาภาวนาวา“พุท”เวลาหายใจออก ภาวนาวา “โธ”จนไดฌาน เอา
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สรุป รูปแบบหลักการสาระสําคัญปฏิบัติเนนภาวนาบริกรรม“พุทโธ” พบวา เห็นดวยวา“บริกรรม
เปนเบื้องตน บริกรรมเปนสมถะชวยใหจิตสงบเกิดสมาธิ ตองอาศัยคําบริกรรม “พุทโธ” เม่ือจิตละเอียด“พุท
โธ”หายไป แลวอยูกับ ผูรูคือปญญา การดูลมหายใจพรอมคําบริกรรมพุทโธเปนเทคนิคสอนของครูบา
อาจารย”  เพิ่มเติมความคิดเห็นวา “คําบริกรรมใชคําอ่ืนได ยุบหนอ-พองหนอ เพื่อใหจิตสงบตั้งม่ัน บริกรรม
อะไรก็ไดตองดูวาถูกกับสภาวธรรมตามความเปนจริง สติเกิด จิตรวมเกิดปญญา การบริกรรมเพื่อใหจิตมีที่ยึด
แตพอถึงเวลาจิตสงบ ทิ้งคําบริกรรม” ไมเห็นดวยวา “อานาปานสติไมมีคําบริกรรม รูลมหายใจ ระลึกรูลม
หายใจเขาออกใชวิธีการอ่ืนแทนคําบริกรรมไดเหมือน ใชสติกําหนดอารมณ เพื่อใหจิตสงบ คําบริกรรมไมใช
หลักการเร่ืองสติปฏฐาน 4” และ ไมแสดงความคิดเห็น  

3) รูปแบบการเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจทําใหเกิดสติเกิดปญญา จิตปติปราโมทยทุกลม
หายใจเขาออกเปนการฝกจิตตามกายใหสมาธิเปนฐานกําหนดจิต พิจารณากายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน  
ใหจิตใสใจในอิริยาบถ  ผลการศึกษาพบวา 3.1) เห็นดวย จํานวน 19 รูป/คน(รอยละ 47.5) ดังตอไปนี้  อานา
ปานสติทําใหจิตสงบถึงฐานไดทําใหสติแข็งแรงข้ึนแลวควรไปพิจารณาอิริยาบถได อานาปานสติเปนการฝก
สติใหจับกับลมหายใจเขาออกจนสติจับแนนไมหลุดหรือหลงไปทางอ่ืน จิตจึงตั้งม่ันเปนสมาธิ เกิดปติสุข 
ข้ึนมาได อานาปานสติกําหนดลมหายใจเขาออกนั้น เปนบทกรรมฐานที่มีความสําคัญของกรรมฐานหลาย
อยางพรอมกับถูกจริตนิสัยคนทั่วไป การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจเขาออก เปนหมวดหนึ่งกาย 
กายเจริญอานาปาสติมี 16 ข้ัน อานาปาสติมี 8 ข้ัน การเจริญอานาปานสติเปนการมีสติอยูกับลมหายใจ 
 เพื่อพัฒนาสมาธิของจิตใหอยูกับลมหายใจ เม่ือสามารถอยูไดจิตจะเกิด ปติปราโมชย เปนสมาธิ จึงมาเจริญ
สติในอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอน ขบวนการฝกเหมือนที่ชี้แนะในขอ 3) อดีตผานมาแลวไมตองคิดถึง อนาคตยัง
ไมมาไมตองคํานึง กําหนดรูปจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ กายานุปสสนาสติปฏฐานหมวดลมหายใจ รูชัดลมหายใจเขา
ออก สั้นยาว กายจึงสงบ มีสติระลึกรูชัดในอิริยาบถ แลวเจริญในฐานเวทนา ฐานจิตตอไป คําวา จิตปตี
ปราโมชยทุกลมหายใจนั้น มีทั้งฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ในคราวเดียวกัน เห็นดวย เปนการฝกใหเกิดสมาธิ 
จงพิจารณาไปตามลําดับ การเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจ เปนสมาธิได 3 ระดับ คือ ขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิแหงจิต ไดระดับฌาน-สมาบัติการยกจิตยายจิตมาพิจารณาอิริยาบถ 4  
ยืน เดิน นั่ง นอน ใหเกิดไตรลักษณ ตองทําอยางตอเนื่อง ถูกตองเพราะการเจริญอานาปาสติ เปนการเจริญ
ภาวนาไดทุกที่ และสมาธิที่เกิด ถึงระดับอัปปนาสมาธิ ปติปราโมชย เกิดข้ึนไดทุกตอนที่ ใสใจกําหนดลม
หายใจ อิริยาบถ และเกิดปญญาข้ึนตามลําดับ เม่ือไดพิจารณาหมวดกายแลวจึงเกิดปญญา คือ การเขาถึง
ความระงับแหงกายสังขาร การที่จิตตามรูอิริยาบถตาง ๆ และรวมถึงลมหายใจเขา-ออก เปนการปดก้ันกอง
อกุศลทุกกอง และไดสมาธิที่นําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  ยืนเดินนั่งนอน ไดตามความเหมาะสม 
ตามธรรมสมควรแกธรรม 37รูปแบบกายานุปสสนา มี 6 อยาง อานาปานสติ อิริยาบถ สัมปชัญญะ ปฏิกูล 
ธาตุ และนวสิวถิกะ เห็นดวย หายใจเขาออกใหเจริญสติ และกําหนดรู กาย เวทนา จิต ธรรม ดวยอารมณที่
เกิดข้ึนตามความเปนจริง ถูกตอง  3.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 8 รูป/คน (รอยละ 20.0) ดังตอไปนี้ 
ไมจําเปนตองเกิดปติปราโมชยข้ึนทุกคร้ังแตใหรูลมหายใจที่มีปรากกฎ ณ ปจจุบันขณะวาอะไรเกิดข้ึน เร่ือง
จิตปติปราโมชยทุกลมหายใจเขาออกเพราะจะทําใหจิตยึดติดไมเขาถึงเวทนาที่เกิด ซ่ึงจะนําไปถึงสภาวธรรม

ที่เกิดข้ึนภายหลัง อานาปานสติเปนการตามรูกายละเอียดถึงลมหายใจเขาออก ชวงแรกจิตตื่นรูเขาถึงปติซ่ึง
สรางข้ึนมาไดดวยสมาธิหรือจินตนาการทานพุทธทาสใหอาบปติและพิจารณาความไมเที่ยงของมัน กําหนด
วา เกิดหนอ จิตหนอ กายหนอ เม่ือกําหนดแลวใหวา เกิดและดับดวยใหได การกําหนด“ธรรม”ทุกลมหายใจ
เขาออก โดยใช “สติ” การเจริญอานาปานสติ กําหนดลมหายใจดวยความตั้งใจจดจอ ตอเนื่อง กระทั่งจิต
สงบ เบากาย เบาใจ ขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน หรือการเคลื่อนไหวเห็นการเกิดดับ ของรูปนาม 
เกิดปญญาตามความจริง การเจริญสติหรือวาอานาปานสติ  ตามรูปแบบไหน ตามมีพุทโธเปนที่พึ่งองค
เดียวกัน การเขาถึงจะตางกันโดยอุบายวิธีการเทานั้นตามแตจริตแตละทาน กําหนดอานาปานสติ สวนมาก
สติกํากับ มีสติและมีสมาธิแตไมคอยเกิดปญญา จิตมีปราโมชย มีปติ ควรกําหนดธรรม คือ ปติ อันเปนหมวด
ธรรมในฐาน 4 อรหันตหลายรูปทําไดขณะปติเกิดข้ึนกําหนดอยางนี้ 3.3) ไมเห็นดวย 3 รูป/คน (รอยละ 7.5) 
ดังตอไปนี้  จิตที่ปติทุกลมหายใจอาจทําใหหลงยึดติดในอารมณทําใหขาดปญญาพิจารณา สภาวธรรมที่
เกิดข้ึน ผูวิจัยมุงหมายตามขอความขางตน เปนวิปสสนากรรมฐาน-สมถะ ถาเปนสมถะ(สมาธิ) เปนวิธีการที่
ถูกตอง ถาจะหมายถึงวิปสสนาเปนวิธีการที่ไมถูกตองผูปฏิบัติตองเทาทัน ในทุก ๆ อารมณที่เกิดข้ึน ใสใจทุก
อาการดวยสติปญญา   

สรุปรูปแบบการเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจทําใหเกิดสติเกิดปญญาเปนการฝกจิตตามกาย 
ใหจิตใสใจในอิริยาบถ พบวา เห็นดวยวา “อานาปานสติทําใหจิตสงบ สติแข็งแรง จับลมหายใจเขาออกจน
สติแนบแนน จิตตั้งม่ันเปนสมาธิ อานาปานสติดีทีสุ่ด ฐานกายหมวดลมหายใจรูชัดทําใหกายสงบ มีสติระลึกรู
ชัด เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน พิจารณาใหเกิดปญญาได รูอารมณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง”  เพิ่มเติม
ความคิดเห็นวา “ไมจําเปนตองปติปราโมชยทุกลมหายใจเขาออก ปติมีความไมเที่ยงเขาถึงธรรม การเขาถึง
เปนอุบายวิธีการเทานั้น พิจารณาตามจริง” ไมเห็นดวยวา“จิตปติหลงยึดในอารมณทําใหขาดปญญา 
พิจารณาสภาวธรรม”   

4 รูปแบบวิธีการปฏิบัติลักษณะ 1)วิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ หรือ2)ตามแบบแผนเทคนิควิธี
เพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เดินจงกรม กําหนดลมหายใจใชคําภาวนาพรอม“พุทโธ” ใชปญญาปฏิบัติธรรม 
จิตมีสมาธิคือ เปนผูดู ผูรู ผูรูสึกตัว จิตเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ หยั่งรูในฌาน เห็นไตรลักษณ  ผลการศึกษา 
พบวา 4.1)  เห็นดวย จํานวน 12 รูป/คน(รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้  จะใชชีวิตตามปกติหรือทําในรูปแบบ
ถูกตองตองมีคําบริกรรมดวยตลอดแลวจึงเร่ิมข้ันตอนตอไป ใชทั้งสองแบบเพราะ  ตองดํารงชีวิตประจําวัน 
พระพุทธเจาตรัสวาจิตอธิษฐานการงานขอเพียงมีสติระลึกรู เห็นดวย การเจริญสติปฏฐาน 4 มีวิธีการปฏิบัติ 
2 ลักษณะ 1)วิธีการเจริญสติในชีวิตประจําวัน แบบหยาบ ๆ ตามธรรมชาติของบุคคล 2)วิธีการเจริญสติตาม
แบบแผน เทคนิคที่อาจารยแตละสํานักกําหนดข้ึน ขอความขางตนเปนทั้งสมถะและวิปสสนา โดยใชสมถะ
เปนฐานของการภาวนาหรือวิปสสนา 1)เปนสมถะ 2) “พุทโธ”เปนสมถะ แบบธรรมชาติและแบบมีเทคนิค
เปนสมาธิไดเชนกัน กําหนดพุทโธ จนไดฌาน กาลตอมากําหนดธรรมในองคฌานเห็นไตรลักษณได ในเม่ือ
องคธรรมแตละฌานหมดสิ้นไป วิธีปฏิบัติทั้งสองใชไดเหมือนกันแตที่  ทําตามแบบแผนสมาธิจะเกิดข้ึนเร็ว
กวาและสามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว สมาธิแบบธรรมชาติอาจจะหลงทางกลายเปนมิจฉาสมาธิได
ถูกตองตามธรรม เห็นดวย เวลาหายใจเขาภาวนาวา“พุท”เวลาหายใจออก ภาวนาวา “โธ”จนไดฌาน เอา
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ฌานเปนบาทฐานวิปสสนาจนผูปฏิบัติเห็นไตรลักษณ ถูกตอง 4.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  จํานวน 12 รูป/
คน (รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้   ตองใหเปนไปตามลําดับชั้น คือ เร่ิมตนตามแบบแผนวิธี เปลี่ยนอิริยาบถแลว
ทําตอเนื่องไปเร่ือย ๆ เขาสูวิปสสนาเจริญปญญาใหมากข้ึนจนเห็นในอริยสัจวิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ
เกิดจากการสํารวมอินทรีย จิตเปนสมาธิเปนปญญาจิตเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ หยั่งรูในฌานเห็นไตรลักษณ
เกิดความเบื่อหนาย จิตวางจากทุกสิ่งทุกอยางในโลก ไมยึดม่ันถือม่ันควรใชทั้งสองวิธีเพื่อจะไดเปรียบเทียบ
วา วิธีไหนที่ไดผล  ตองเรียกวา สติเปนพลังเปนกําลังพฒันาอริยสัจ วิธีการปฏิบัติตองมีลักษณะเปนแบบแผน
เทคนิควิธีตามแบบ 2 แตเวลาปฏิบัติตองเปนการปฏิบัติแบบธรรมชาติ ไมใชบังคับ เพง ฝน กด ขม อยูกับ
ปจจุบันบริหารอิริยาบถทั้ง 4 ใหเทา ๆ กัน ใชหลักพละ 5 คือ ศรัทธาคูกับปญญา วิริยะคูกับสมาธิ สวนสติมี
มากเทาไรยิ่งดี “สติมี ปญญาเกิด สติเตลิดเกิดปญหา” เม่ือกําหนดแลวตองทําใหรูวา เกิดดับและกําหนดลม
หายใจ โดยสติเปนเคร่ืองกําหนดจิตใหเขาถึงจิตได  จะโดยธรรมชาติหรือเทคนิค หากวารวมลงที่จิตเห็นไตร
ลักษณ ชัดเจนในอริยสัจ ถือวานําออกจากทุกขได  เดินหรือนั่ง ไดแลวแตผูปฏิบัติ  วิธีปฏิบัติลักษณะทั้ง 2 วิธี 
เปนอุบายวิธีใหเกิดสมาธิระดับฌาน ถาจะพัฒนาตอยอดจะตองยกจิตพิจารณาไตรลักษณ เขาสูการทําความ
เขาใจอริยสัจ ทําไดทุกอิริยาบถทั้ง 4 เวทนาเกิดไดทุกที่  4.3)ไมเห็นดวย จํานวน 6 รูป/คน(รอยละ 15.0) 
ดังตอไปนี้ ในทางพระพุทธศาสนาเจริญสมาธิเพื่อใหเกิดสติ รูชัด แลวคลายความยึดม่ันถือม่ันในคําถามขอ 8 
ไมเขาใจวาตองการอะไร การปฏิบัติไมวาจะเปนแบบใดตองมีกําลังสมาธิ ตองมีการปฏิบัติตองใชความเพียร
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะจะคิดเอาตรรกะเหตุผลแลวบรรลุธรรมเปนไปไมได วิธีการนํามาใชไดหลายวิธีแต
ตองไปรวมกันที่สติปฏฐาน 4 ละกิเลสได  จิตไมไดเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ แตจิตเปนการกําหนดรู ทุกข จิต
กําหนด ละ เหตุใหเกิดทุกขจิตกําหนดกระทําใหแจงสภาวะจิตกําหนดใหเจริญตามอริยมรรคมีองค 8 
ประการ  มีหลากหลายครูบาอาจารยแตลงรูตัวกับหลงตัว จะละได วางได หรือจะหลงทางกอน ข้ึนอยูกับ
ความละเอียดของจิต เขาใจในหลักการชัดเจนเดินถูกทางพอ วิธีการปฏิบัติทําตามที่พระพุทธเจาสอนไวดี
ที่สุดแลว ไมตองดัดแปลงอะไรทั้งนั้น ไมเชนนั้นจะไปไมถึงฝง ตามหลักสติปฏฐาน ไมมีคําบริกรรมวาอยางไร 
ข้ันกายเพียงดูลมหายใจกําหนดรูอิริยาบถใหญ กําหนดรูอิริบาบถยอย พิจารณาฐานปฏิกูล ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง พิจารณาซากศพ 

สรุปรูปแบบวิธีการปฏิบัติลักษณะ 1)วิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ 2)ตามแบบแผนเทคนิควิธี
เพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เดินจงกรม กําหนดลมหายใจ ใชคําภาวนา พบวา เห็นดวยวา “รูปแบบเร่ิมตน
ตองมีคําบริกรรม มีสติระลึกรู เปนสมถะเปนบาทฐานวิปสสนา “พุทโธ”เปนสมถะ แบบธรรมชาติ แบบ
เทคนิค ไดสมาธิเหมือนกัน กําหนดพุทโธ ไดฌานเห็นไตรลักษณ ฌานเปนบาทฐานวิปสสนา” เพิ่มเติมความ
คิดเห็นวา “ตองเปนตามลําดับข้ันตอน วิธีแบบธรรมชาติตองสํารวมอินทรีย หยั่งรูในฌานเห็นไตรลักษณ  
สติเปนพลัง กําลัง อยูกับปจจุบันทุกอิริยาบถ” ไมเห็นดวยวา “สมาธิทําใหเกิดสติ รูชัด คลายความยึดม่ันถือ
ม่ัน วิธีการใชหลายวิธีการ แตสุดทายรวมอยูที่เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 เหมือนกัน”  
 

สรุปผลการวิจัย  
 บทสรุปจากการสํารวจความคิดเห็นเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย สูการสรางรูปแบบเขาถึง
ปญญา 

 

 

รูปแบบ 1) กายเปนที่ตัง้
ความรูสึกสํารวมกาย 
อยางเปนธรรมชาติ เห็น
กายหยาบ พิจารณากาย
ละเอียด กายนาํไปสูการ
พิจารณาเวทนา จิต 
ธรรม เห็นปญญาจาก
ไตรลักษณ จากฐานกาย 
หมายถึง เนื้อหาพระ
สูตรวา เห็นกายในกาย
เห็นกายนอกกาย  

 

รูปแบบ 2) คําบริกรรม 
พุทโธ ยุบหนอ พองหนอ 
หรือไมมีคําบริกรรม ก็ได 
ดูสภาวธรรม ปรากฏ
วามึความชัดและตรง
จริงอยางไร จะเปน
อยางไรปฏิบัติไดทั้งนัน้ 
ข้ึนอยูกับผูปฏิบตัิเลือก 
หมายถึง เทคนิคคําสอน
ของครูบาอาจารยสอน
การฝกปฏิบัติ  

 

รูปแบบ 3) อานาปานสติ 
กําหนดลมหายใจ อุบาย
วิธีการฝกจิตติดกาย เกิด
สติ เกิดปญญา จิตตั้งม่ัน
พิจารณา ความจริงตาม
อารมณ หมายถึง อานา
ปานสต ิเปนแนวทางดี
ที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  
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ฌานเปนบาทฐานวิปสสนาจนผูปฏิบัติเห็นไตรลักษณ ถูกตอง 4.2)ขอความคิดเห็นเพิ่มเติม  จํานวน 12 รูป/
คน (รอยละ 30.0) ดังตอไปนี้   ตองใหเปนไปตามลําดับชั้น คือ เร่ิมตนตามแบบแผนวิธี เปลี่ยนอิริยาบถแลว
ทําตอเนื่องไปเร่ือย ๆ เขาสูวิปสสนาเจริญปญญาใหมากข้ึนจนเห็นในอริยสัจวิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ
เกิดจากการสํารวมอินทรีย จิตเปนสมาธิเปนปญญาจิตเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ หยั่งรูในฌานเห็นไตรลักษณ
เกิดความเบื่อหนาย จิตวางจากทุกสิ่งทุกอยางในโลก ไมยึดม่ันถือม่ันควรใชทั้งสองวิธีเพื่อจะไดเปรียบเทียบ
วา วิธีไหนที่ไดผล  ตองเรียกวา สติเปนพลังเปนกําลังพฒันาอริยสัจ วิธีการปฏิบัติตองมีลักษณะเปนแบบแผน
เทคนิควิธีตามแบบ 2 แตเวลาปฏิบัติตองเปนการปฏิบัติแบบธรรมชาติ ไมใชบังคับ เพง ฝน กด ขม อยูกับ
ปจจุบันบริหารอิริยาบถทั้ง 4 ใหเทา ๆ กัน ใชหลักพละ 5 คือ ศรัทธาคูกับปญญา วิริยะคูกับสมาธิ สวนสติมี
มากเทาไรยิ่งดี “สติมี ปญญาเกิด สติเตลิดเกิดปญหา” เม่ือกําหนดแลวตองทําใหรูวา เกิดดับและกําหนดลม
หายใจ โดยสติเปนเคร่ืองกําหนดจิตใหเขาถึงจิตได  จะโดยธรรมชาติหรือเทคนิค หากวารวมลงที่จิตเห็นไตร
ลักษณ ชัดเจนในอริยสัจ ถือวานําออกจากทุกขได  เดินหรือนั่ง ไดแลวแตผูปฏิบัติ  วิธีปฏิบัติลักษณะทั้ง 2 วิธี 
เปนอุบายวิธีใหเกิดสมาธิระดับฌาน ถาจะพัฒนาตอยอดจะตองยกจิตพิจารณาไตรลักษณ เขาสูการทําความ
เขาใจอริยสัจ ทําไดทุกอิริยาบถทั้ง 4 เวทนาเกิดไดทุกที่  4.3)ไมเห็นดวย จํานวน 6 รูป/คน(รอยละ 15.0) 
ดังตอไปนี้ ในทางพระพุทธศาสนาเจริญสมาธิเพื่อใหเกิดสติ รูชัด แลวคลายความยึดม่ันถือม่ันในคําถามขอ 8 
ไมเขาใจวาตองการอะไร การปฏิบัติไมวาจะเปนแบบใดตองมีกําลังสมาธิ ตองมีการปฏิบัติตองใชความเพียร
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะจะคิดเอาตรรกะเหตุผลแลวบรรลุธรรมเปนไปไมได วิธีการนํามาใชไดหลายวิธีแต
ตองไปรวมกันที่สติปฏฐาน 4 ละกิเลสได  จิตไมไดเปนกําลังพัฒนาอริยสัจ แตจิตเปนการกําหนดรู ทุกข จิต
กําหนด ละ เหตุใหเกิดทุกขจิตกําหนดกระทําใหแจงสภาวะจิตกําหนดใหเจริญตามอริยมรรคมีองค 8 
ประการ  มีหลากหลายครูบาอาจารยแตลงรูตัวกับหลงตัว จะละได วางได หรือจะหลงทางกอน ข้ึนอยูกับ
ความละเอียดของจิต เขาใจในหลักการชัดเจนเดินถูกทางพอ วิธีการปฏิบัติทําตามที่พระพุทธเจาสอนไวดี
ที่สุดแลว ไมตองดัดแปลงอะไรทั้งนั้น ไมเชนนั้นจะไปไมถึงฝง ตามหลักสติปฏฐาน ไมมีคําบริกรรมวาอยางไร 
ข้ันกายเพียงดูลมหายใจกําหนดรูอิริยาบถใหญ กําหนดรูอิริบาบถยอย พิจารณาฐานปฏิกูล ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง พิจารณาซากศพ 

สรุปรูปแบบวิธีการปฏิบัติลักษณะ 1)วิธีการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติ 2)ตามแบบแผนเทคนิควิธี
เพื่อเปนอุบายใหเกิดสมาธิ เดินจงกรม กําหนดลมหายใจ ใชคําภาวนา พบวา เห็นดวยวา “รูปแบบเร่ิมตน
ตองมีคําบริกรรม มีสติระลึกรู เปนสมถะเปนบาทฐานวิปสสนา “พุทโธ”เปนสมถะ แบบธรรมชาติ แบบ
เทคนิค ไดสมาธิเหมือนกัน กําหนดพุทโธ ไดฌานเห็นไตรลักษณ ฌานเปนบาทฐานวิปสสนา” เพิ่มเติมความ
คิดเห็นวา “ตองเปนตามลําดับข้ันตอน วิธีแบบธรรมชาติตองสํารวมอินทรีย หยั่งรูในฌานเห็นไตรลักษณ  
สติเปนพลัง กําลัง อยูกับปจจุบันทุกอิริยาบถ” ไมเห็นดวยวา “สมาธิทําใหเกิดสติ รูชัด คลายความยึดม่ันถือ
ม่ัน วิธีการใชหลายวิธีการ แตสุดทายรวมอยูที่เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 เหมือนกัน”  
 

สรุปผลการวิจัย  
 บทสรุปจากการสํารวจความคิดเห็นเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย สูการสรางรูปแบบเขาถึง
ปญญา 

 

 

รูปแบบ 1) กายเปนที่ตัง้
ความรูสึกสํารวมกาย 
อยางเปนธรรมชาติ เห็น
กายหยาบ พิจารณากาย
ละเอียด กายนาํไปสูการ
พิจารณาเวทนา จิต 
ธรรม เห็นปญญาจาก
ไตรลักษณ จากฐานกาย 
หมายถึง เนื้อหาพระ
สูตรวา เห็นกายในกาย
เห็นกายนอกกาย  

 

รูปแบบ 2) คําบริกรรม 
พุทโธ ยุบหนอ พองหนอ 
หรือไมมีคําบริกรรม ก็ได 
ดูสภาวธรรม ปรากฏ
วามึความชัดและตรง
จริงอยางไร จะเปน
อยางไรปฏิบัติไดทั้งนัน้ 
ข้ึนอยูกับผูปฏิบตัิเลือก 
หมายถึง เทคนิคคําสอน
ของครูบาอาจารยสอน
การฝกปฏิบัติ  

 

รูปแบบ 3) อานาปานสติ 
กําหนดลมหายใจ อุบาย
วิธีการฝกจิตติดกาย เกิด
สติ เกิดปญญา จิตตั้งม่ัน
พิจารณา ความจริงตาม
อารมณ หมายถึง อานา
ปานสต ิเปนแนวทางดี
ที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  
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รูปแบบ 4) วิธปีฏิบัตฝิก
ตามแบบแผนเทคนิควธิี 
กําหนดสมถะเปนบาท
ฐานวปิสสนา ตอง
สํารวมอินทรีย สาํคัญอยู
คําวา “สติ” สติเปนพลัง 
หมายถึง การฝกฝน
ปฏิบัติใชวิธีการ
หลากหลาย  และการฝก
อยางเปนข้ันตอน  

อภิปรายผลการวิจัย  
 รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน จากการสํารวจความ
คิดเห็น สูการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา พบวา ความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ ทั้ง
หลักการและรายละเอียดปลีกยอย แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย 
ตองกลับอาศัยหลักจากพระไตรปฎกตามสาระพระสูตรเปนหลักการพิจารณา และเทียบเคียง แนวทางการ
ปฏิบัติ สวนการขยายความเพื่อสรางรูปแบบเทคนิคการปฏิบัติเปนรายละเอียดเติมเขามาเปนเทคนิควิธีการ
ของครูบาอาจารย หรือตามสายสํานักปฏิบัติธรรมแลวสรางรูปแบบ ความหลากหลายรูปแบบสูแกนแทเร่ือง
มหาสติปฏฐาน เดียวกัน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย 2561 โครงการวิจัยเร่ือง 
“รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4” และกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) ผศ.ดร.,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร   

 
บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

สรัญญา โชติรัตน. การสังเคราะหวิทยานิพนธเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ยระหว างป พุ ท ธศักราช  2540–2555. วิท ยานิ พนธพุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต 
(พระพุทธศาสนา). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา, 2558. 

____________. การสังเคราะหวรรณกรรมเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ .
มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม, 2560 

สรัญญา โชติรัตน. การสํารวจวรรณกรรมปจจุบันเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4.การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วันที่ 10 มีนาคม 2560. 

_____________. การวิ เคราะห เร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมประเภทนักเขียนคิดคน .  
การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร คร้ังที่ 6 คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. 

_____________. มหาสติปฏฐาน 4 : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบาอาจารย.
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
วันเสารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560. 

_____________. มหาสติปฏฐาน 4 วาดวยดานจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน : กรณีศึกษาจากงานวรรณกรรม
ปจจุบันประเภทนักเขียนคิดคน. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา 
ประจําป 2560 : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ. จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วันที่ 6- 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560. 

_____________. การวิเคราะหเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 จากวรรณกรรมปจจุบันประเภทแนวคําสอนครูบา
อาจารย.การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”คร้ังที่ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 
20-21 กรกฎาคม 2560. 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดน 45 สํานัก พุทธศักราช 2554. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554. 
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รูปแบบ 4) วิธปีฏิบัตฝิก
ตามแบบแผนเทคนิควธิี 
กําหนดสมถะเปนบาท
ฐานวปิสสนา ตอง
สํารวมอินทรีย สาํคัญอยู
คําวา “สติ” สติเปนพลัง 
หมายถึง การฝกฝน
ปฏิบัติใชวิธีการ
หลากหลาย  และการฝก
อยางเปนข้ันตอน  

อภิปรายผลการวิจัย  
 รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ดานกายานุปสสนาสติปฏฐาน จากการสํารวจความ
คิดเห็น สูการวิเคราะหเพื่อสรางรูปแบบการเขาถึงปญญา พบวา ความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ ทั้ง
หลักการและรายละเอียดปลีกยอย แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ฐานกาย 
ตองกลับอาศัยหลักจากพระไตรปฎกตามสาระพระสูตรเปนหลักการพิจารณา และเทียบเคียง แนวทางการ
ปฏิบัติ สวนการขยายความเพื่อสรางรูปแบบเทคนิคการปฏิบัติเปนรายละเอียดเติมเขามาเปนเทคนิควิธีการ
ของครูบาอาจารย หรือตามสายสํานักปฏิบัติธรรมแลวสรางรูปแบบ ความหลากหลายรูปแบบสูแกนแทเร่ือง
มหาสติปฏฐาน เดียวกัน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย 2561 โครงการวิจัยเร่ือง 
“รูปแบบการเขาถึงปญญาเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4” และกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) ผศ.ดร.,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร   

 
บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

สรัญญา โชติรัตน. การสังเคราะหวิทยานิพนธเร่ืองมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลั ยระหว างป พุ ท ธศักราช  2540–2555. วิท ยานิ พนธพุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต 
(พระพุทธศาสนา). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระนครศรีอยุธยา, 2558. 
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บทนํา 
การกําเนิดพุทธะนํามาซ่ึงพุทธศาสนาอันเปนกลจักรวงลอแหงธรรมขับเคลื่อนสรรพสิ่งใน

หลากหลายมิติ1  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาสําคัญในทวีปประเทศเอเชียซ่ึงมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอการศึกษา สังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงสะทอนผานแงมุมมองทางดานปรัชญา พิธีกรรม 
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือเปนหลักปฏิบัติ2 ซ่ึงใน
อดีตของชาติไทย คนไทยสวนใหญมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับวาเปนสิ่งที่มีอํานาจใหคุณใหโทษตอผูคนเรียกวา  
เชื่อผี เปนความเชื่อเดิมที่ยังหลงเหลือมาถึงสมัยปจจุบันจึงพบเห็นศาลพระภูมิเจาที่อยูทั่วไปเม่ือพุทธศาสนา
ไดเผยแผเขามาในประเทศไทย คนไทยสวนใหญไดเปลี่ยนแนวคิดเร่ืองผีมาเปนแนวคิดเชิงพุทธแตถึงกระนั้นก็
ยังมีอิทธิพลของความเชื่อเร่ืองเทพเจาแบบพราหมณเขามาเก่ียวของบางซ่ึงจะเห็นไดในรูปแบบของการบูชา
พระพรหม และราชพิธีตางๆ ดังมีคากลาววา พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเปนพุทธผสม แบบ “ผีพราหมณ 
พุทธ” อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา แนวคิดเชิงพุทธเปนสาเหตุใหคนไทยในอดีตตั้งแต สมัยสุโขทัยสมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงคนไทยใน ปจจุบันนับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทยไดทาใหสังคมไทย
มีความเจริญ สงบสุขรมเย็น ไดหลอหลอมรวมเปนวัฒนธรรมไทย เปนเอกลักษณไทย ดวยเหตุนี้คนไทยจึง
ตองรักษาพุทธศาสนาใหดารงอยูตอไปชั่วลูกชั่วหลานเชนเดียวกับที่บรรพบุรุษรักษาไวใหพุทธศาสนาอยูใน
ประเทศไทย 

แนวคิดเชิงพุทธมีทั้งที่ถูกตองและบิดเบือน ในกรณีแนวคิดเชิงพุทธที่ถูกตองตามหลักคําสอนของ
พุทธศาสนาเปนเหตุใหพุทธศาสนาดารงอยูม่ันคงถาวร เชน คุณของรัตนะ 3 อยาง คือ 1) พระพุทธเจารูดีรู
ชอบดวยพระองคเองกอนแลว สอนผูอ่ืนใหรูตามดวย 2) พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว 3)
พระสงฆปฏิบัติชอบตามคาสอนของพระพุทธเจาแลว สอนผูอ่ืนใหกระทาตามดวย3 สวนแนวคิดเชิงพุทธที่
บิดเบือนไปจากหลักคาสอนของพุทธศาสนาเปนสาเหตุใหคนไทยนับถือพุทธศาสนาอยางไมมั่นคงถาวร เชน 
พระพุทธเจาเปนองคอวตารของพระนารายณเทพผูสรางในศาสนาพราหมณ พระธรรมเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สา
หรับสวดออนวอนพระพุทธเจาพระสงฆเปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆไมใชครูผูสอนวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สา
หรับประกอบพิธีกรรมสาหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจาตรัสวา ในอนาคตหลังจากพระองคปรินิพพาน
แลว พุทธศาสนาจะเสื่อมดวยเหตุปจจัย 15 ประการ คือ 1) ไมมีความเคารพ ไมมีความยาเกรงในพระพุทธ 
2) ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม 3) ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ 4) ไมมี
ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศีล สมาธิ ปญญา 5) แตกสามัคคี 6) ไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต 
ไมอบรมปญญาบังอาจใหอุปสมบท 7) บังอาจเปนผูสอน 8) แสดงธรรมะผิด 9) ไมนิยมอานพระไตรปฎก  
10) พระเถระมักมาก ผิดวินัย ไมปฏิบัติธรรม 11) ยินดีแตจีวรงาม 12) ยินดีแตอาหารอรอย 13) ยินดีแตที่
                                                           

1 เกษฎา ผาทอง, “บทบาทพระสงฆและขอจํากัดทางการเมืองในสังคมไทย”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน มจร, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, 2561 : 395. 

2 Jerrold Schecter, The new face of Buddha: Buddhism and Political power in 
Southeast Asia, (London : Victor Gollancz LTD, 1967). 

3 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นักธรรมชั้นตรี-นวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2479). 
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ไดเผยแผเขามาในประเทศไทย คนไทยสวนใหญไดเปลี่ยนแนวคิดเร่ืองผีมาเปนแนวคิดเชิงพุทธแตถึงกระนั้นก็
ยังมีอิทธิพลของความเชื่อเร่ืองเทพเจาแบบพราหมณเขามาเก่ียวของบางซ่ึงจะเห็นไดในรูปแบบของการบูชา
พระพรหม และราชพิธีตางๆ ดังมีคากลาววา พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเปนพุทธผสม แบบ “ผีพราหมณ 
พุทธ” อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา แนวคิดเชิงพุทธเปนสาเหตุใหคนไทยในอดีตตั้งแต สมัยสุโขทัยสมัย
อยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงคนไทยใน ปจจุบันนับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทยไดทาใหสังคมไทย
มีความเจริญ สงบสุขรมเย็น ไดหลอหลอมรวมเปนวัฒนธรรมไทย เปนเอกลักษณไทย ดวยเหตุนี้คนไทยจึง
ตองรักษาพุทธศาสนาใหดารงอยูตอไปชั่วลูกชั่วหลานเชนเดียวกับที่บรรพบุรุษรักษาไวใหพุทธศาสนาอยูใน
ประเทศไทย 

แนวคิดเชิงพุทธมีทั้งที่ถูกตองและบิดเบือน ในกรณีแนวคิดเชิงพุทธที่ถูกตองตามหลักคําสอนของ
พุทธศาสนาเปนเหตุใหพุทธศาสนาดารงอยูม่ันคงถาวร เชน คุณของรัตนะ 3 อยาง คือ 1) พระพุทธเจารูดีรู
ชอบดวยพระองคเองกอนแลว สอนผูอ่ืนใหรูตามดวย 2) พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว 3)
พระสงฆปฏิบัติชอบตามคาสอนของพระพุทธเจาแลว สอนผูอ่ืนใหกระทาตามดวย3 สวนแนวคิดเชิงพุทธที่
บิดเบือนไปจากหลักคาสอนของพุทธศาสนาเปนสาเหตุใหคนไทยนับถือพุทธศาสนาอยางไมมั่นคงถาวร เชน 
พระพุทธเจาเปนองคอวตารของพระนารายณเทพผูสรางในศาสนาพราหมณ พระธรรมเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สา
หรับสวดออนวอนพระพุทธเจาพระสงฆเปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆไมใชครูผูสอนวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สา
หรับประกอบพิธีกรรมสาหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจาตรัสวา ในอนาคตหลังจากพระองคปรินิพพาน
แลว พุทธศาสนาจะเสื่อมดวยเหตุปจจัย 15 ประการ คือ 1) ไมมีความเคารพ ไมมีความยาเกรงในพระพุทธ 
2) ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม 3) ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ 4) ไมมี
ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศีล สมาธิ ปญญา 5) แตกสามัคคี 6) ไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต 
ไมอบรมปญญาบังอาจใหอุปสมบท 7) บังอาจเปนผูสอน 8) แสดงธรรมะผิด 9) ไมนิยมอานพระไตรปฎก  
10) พระเถระมักมาก ผิดวินัย ไมปฏิบัติธรรม 11) ยินดีแตจีวรงาม 12) ยินดีแตอาหารอรอย 13) ยินดีแตที่
                                                           

1 เกษฎา ผาทอง, “บทบาทพระสงฆและขอจํากัดทางการเมืองในสังคมไทย”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน มจร, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, 2561 : 395. 

2 Jerrold Schecter, The new face of Buddha: Buddhism and Political power in 
Southeast Asia, (London : Victor Gollancz LTD, 1967). 

3 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นักธรรมชั้นตรี-นวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร:  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2479). 
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อยูที่นอนสวยงามหรูหรา 14) คลุกคลีผูหญิง 15) คลุกคลีบุรุษ สิ่งเหลานี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระ
สัทธรรมไมดํารงอยูนาน เปนภัยในอนาคตซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดนี้แตจักบังเกิดในกาลตอไป4 ดังนั้น การ
ปองกันจึงเปนสิ่งสําคัญพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติศีลเปนขอหามไมใหกระทํา เชน หามรับไรนาและที่ดิน 
หามการซ้ือการขาย หามรับสัตว หามสะสมขาวของ หามเปนหมอปลุกเสก หามเปนหมอผี หามพยากรณ 
หามปรุงยา หามดูฤกษ หามเปนหมอทรงเจา หามบวงสรวง หามรดน้ํา มนต หามรายมนตขับผี หามดู
เคราะหรายหามทายลักษณะ เปนตน5 ในยุคใดสมัยใดภิกษุไมเชื่อฟงไดลวงละเมิดศีล และอุบาสก อุบาสิกาผู
ไมไดศึกษาพากันสงเสริมสนับสนุนภิกษุผิดศีลเหลานั้นเม่ือนั้นสังคมพุทธยอมเขาสูความเสื่อมอาจสูญหายไป
ในที่สุดพุทธบริษัทเห็นภัยอยางนี้แลวควรรวมมือกันปองกันและแกไขโดยการสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง 

อยางไรก็ตามพุทธศาสนามีความรุงเรืองมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช หลังจากนั้นพุทธศาสนา
ไดเลือนหายไปทีละสาย แมประเทศศรีลังกาที่พุทธศาสนามีรากฐานม่ันคงในยุคนั้น ก็เสื่อมสลายลงเหลือที่
ม่ันสุดทายในแผนดินสวุรรณภูมิอันเปนผลงานการวางรากฐานของพระธรรมฑูตตางประเทศ โดยมีพระโสณะ
และพระอุตตระเปนหัวหนา6 แตพุทธศาสนาในแผนดินสุวรรณภูมิในลาว กัมพูชา หรือเมียนมา (พมา)  
เร่ิมเสื่อมถอยลง เพราะการเมืองของประเทศนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมจนพุทธศาสนา
เหลือปราการสุดทายบนผืนแผนดินไทยที่เปนที่พึ่งของสังคมและแนวคิดทางการเมืองไทยมาทุกยุคทุกสมัย 

จากการที่ประเทศไทยไดถือเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
ตราบจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซ่ึงทาใหเห็นไดโดยชัดเจนวา เปนวิถีชีวิตของคนไทยโดยสวนใหญของประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพลตอการเมืองการปกครองในหลายกรณี
ดวยกันดังตัวอยางที่ผูปกครองจะตองยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการ
บริหารงาน หรือในการปฏิบัติหนาที่ของตน7  

ในทางประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทยเนื่ องมาดวยกัน กับความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแตสมัยทีชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจน ชาวไทยไดนับถือพรระ
พุทธศาสนาตอเนื่องตลอดมา จนกลาวไดวา ประวัติศาสตรของประเทศไทย เปนประวัติศาสตรของชนชาติที่
นับถือพระพุทธศาสนา 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขอทวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะมีผูดีความวาเปนการบงบอก
โดยนัยวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะกําหนดตายตัวในพระพุทธศาสนาเปนสถาบันคูกัน
กับสถาบันพระมหากษัตริย และเปนหลักประกันวา องคพระประมุขของชาติทรงเปนศาสนิกแหงศาสนา
เดียวกันประชากรสวนใหญของประเทศของพระองค8  

                                                           
4 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2534). 
5 อางแลว ใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534. 
6 พระวิจิตรธรรมาภรณ (เทอด วงศชะอุม), ชีวิตและความคิด สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ), 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2556). 
7 กมล สมวิเชียร, ประชาธิปไตยกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2516). 
8 กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2519). 

ดวยประการดังกลาว แนวคิดเชิงพุทธจึงสงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย 
ทั้งในมิติทางดานชี้แนะแนวทางการพัฒนา ตลอดถึงผูนําทางดานจิตวิญญาณตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง 
ปจจุบันฯลฯ ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดของบทความตอไป 
 
การเมืองการปกครองของไทยในสมัยปจจุบัน 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศในโลกไดเคลื่อนตัวเขาสูประชาธิปไตย จนทําให
ประเทศไทยกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการนําของคณะราษฎรใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 24759 ระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) เปนระบบการปกครองที่ประชาชนเปนใหญ โดยรูปการปกครองที่ยึดถืออํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชน10 

ลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาไดจาก รัฐบาล การเลือกตั้ง
และการปกครองโดยเสียงขางมากประเทศที่ เปนประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ เพราะ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักหรือเปนกติกาที่ กําหนดแนวทางสําหรับการที่ รัฐจะใชอํานาจปกครอง
ประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแตรัฐธรรมนูญก็ไมใชเคร่ืองหมายแสดงความเปน
ประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองดวยระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันการที่จะพิจารณาวา
ประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือไม จึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นไดใหกระบวนการประชาสังคม
ซ่ึงประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรือไม โดยพิจารณาจากกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยลักษณะของรัฐบาลที่เปนประชาธิปไตย อับราฮัม ลินคอลน 
(Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1909-1865) ไดใหคํานิยามประชาธิปไตยใน
การกลาวสุนทรพจน ณ เมืองเกตตสเบอรกหรือ “เกตตปุระ” ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1863 วา คือ “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”11 การที่รัฐบาลใดจะไดรับการ
ยอมรับวาเปนประชาธิปไตยจะตองมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ กลาวคือ 1) รัฐบาลของประชาชน หมายถึง 
รัฐบาลจะตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2) รัฐบาลโดยประชาชนหมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุก
คนมีสิทธิที่จะเปนผูปกครองได ถาหากไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศ และ  
3) รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะตองมีจุดประสงคเพื่อความผาสุกของประชาชน และจะตองมี
การกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง เชน ทุก 4 ป ฯลฯ เพื่อจะไดเปนหลักประกันวาผูปกครองจะตอง
ปกครองเพื่อประชาชน 

                                                           
9 ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ, “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : การปฏิวัติท่ีถูกนิยามใหม The Changing 

of the ruling in 1932 : The new definition revolution”, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี 31 ฉบับท่ี 
3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555) : หนา 39. 

10 วิชัย ตันศิริ, วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2548), หนา 89. 

11 Copeland, L. & Lamm, L., The World’s Great Speeches, (2nded.), (New York : Dover, 
1985), p. 315. 
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อยูที่นอนสวยงามหรูหรา 14) คลุกคลีผูหญิง 15) คลุกคลีบุรุษ สิ่งเหลานี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระ
สัทธรรมไมดํารงอยูนาน เปนภัยในอนาคตซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดนี้แตจักบังเกิดในกาลตอไป4 ดังนั้น การ
ปองกันจึงเปนสิ่งสําคัญพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติศีลเปนขอหามไมใหกระทํา เชน หามรับไรนาและที่ดิน 
หามการซ้ือการขาย หามรับสัตว หามสะสมขาวของ หามเปนหมอปลุกเสก หามเปนหมอผี หามพยากรณ 
หามปรุงยา หามดูฤกษ หามเปนหมอทรงเจา หามบวงสรวง หามรดน้ํา มนต หามรายมนตขับผี หามดู
เคราะหรายหามทายลักษณะ เปนตน5 ในยุคใดสมัยใดภิกษุไมเชื่อฟงไดลวงละเมิดศีล และอุบาสก อุบาสิกาผู
ไมไดศึกษาพากันสงเสริมสนับสนุนภิกษุผิดศีลเหลานั้นเม่ือนั้นสังคมพุทธยอมเขาสูความเสื่อมอาจสูญหายไป
ในที่สุดพุทธบริษัทเห็นภัยอยางนี้แลวควรรวมมือกันปองกันและแกไขโดยการสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง 

อยางไรก็ตามพุทธศาสนามีความรุงเรืองมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช หลังจากนั้นพุทธศาสนา
ไดเลือนหายไปทีละสาย แมประเทศศรีลังกาที่พุทธศาสนามีรากฐานม่ันคงในยุคนั้น ก็เสื่อมสลายลงเหลือที่
ม่ันสุดทายในแผนดินสวุรรณภูมิอันเปนผลงานการวางรากฐานของพระธรรมฑูตตางประเทศ โดยมีพระโสณะ
และพระอุตตระเปนหัวหนา6 แตพุทธศาสนาในแผนดินสุวรรณภูมิในลาว กัมพูชา หรือเมียนมา (พมา)  
เร่ิมเสื่อมถอยลง เพราะการเมืองของประเทศนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมจนพุทธศาสนา
เหลือปราการสุดทายบนผืนแผนดินไทยที่เปนที่พึ่งของสังคมและแนวคิดทางการเมืองไทยมาทุกยุคทุกสมัย 

จากการที่ประเทศไทยไดถือเอาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
ตราบจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซ่ึงทาใหเห็นไดโดยชัดเจนวา เปนวิถีชีวิตของคนไทยโดยสวนใหญของประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพลตอการเมืองการปกครองในหลายกรณี
ดวยกันดังตัวอยางที่ผูปกครองจะตองยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการ
บริหารงาน หรือในการปฏิบัติหนาที่ของตน7  

ในทางประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทยเนื่ องมาดวยกัน กับความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแตสมัยทีชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจน ชาวไทยไดนับถือพรระ
พุทธศาสนาตอเนื่องตลอดมา จนกลาวไดวา ประวัติศาสตรของประเทศไทย เปนประวัติศาสตรของชนชาติที่
นับถือพระพุทธศาสนา 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขอทวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะมีผูดีความวาเปนการบงบอก
โดยนัยวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะกําหนดตายตัวในพระพุทธศาสนาเปนสถาบันคูกัน
กับสถาบันพระมหากษัตริย และเปนหลักประกันวา องคพระประมุขของชาติทรงเปนศาสนิกแหงศาสนา
เดียวกันประชากรสวนใหญของประเทศของพระองค8  

                                                           
4 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2534). 
5 อางแลว ใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534. 
6 พระวิจิตรธรรมาภรณ (เทอด วงศชะอุม), ชีวิตและความคิด สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ), 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2556). 
7 กมล สมวิเชียร, ประชาธิปไตยกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2516). 
8 กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2519). 

ดวยประการดังกลาว แนวคิดเชิงพุทธจึงสงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย 
ทั้งในมิติทางดานชี้แนะแนวทางการพัฒนา ตลอดถึงผูนําทางดานจิตวิญญาณตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง 
ปจจุบันฯลฯ ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดของบทความตอไป 
 
การเมืองการปกครองของไทยในสมัยปจจุบัน 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของหลายประเทศในโลกไดเคลื่อนตัวเขาสูประชาธิปไตย จนทําให
ประเทศไทยกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการนําของคณะราษฎรใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 24759 ระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) เปนระบบการปกครองที่ประชาชนเปนใหญ โดยรูปการปกครองที่ยึดถืออํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชน10 

ลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาไดจาก รัฐบาล การเลือกตั้ง
และการปกครองโดยเสียงขางมากประเทศที่ เปนประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ เพราะ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักหรือเปนกติกาที่ กําหนดแนวทางสําหรับการที่ รัฐจะใชอํานาจปกครอง
ประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแตรัฐธรรมนูญก็ไมใชเคร่ืองหมายแสดงความเปน
ประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองดวยระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันการที่จะพิจารณาวา
ประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือไม จึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นไดใหกระบวนการประชาสังคม
ซ่ึงประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยหรือไม โดยพิจารณาจากกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยลักษณะของรัฐบาลที่เปนประชาธิปไตย อับราฮัม ลินคอลน 
(Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1909-1865) ไดใหคํานิยามประชาธิปไตยใน
การกลาวสุนทรพจน ณ เมืองเกตตสเบอรกหรือ “เกตตปุระ” ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1863 วา คือ “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”11 การที่รัฐบาลใดจะไดรับการ
ยอมรับวาเปนประชาธิปไตยจะตองมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ กลาวคือ 1) รัฐบาลของประชาชน หมายถึง 
รัฐบาลจะตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2) รัฐบาลโดยประชาชนหมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุก
คนมีสิทธิที่จะเปนผูปกครองได ถาหากไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศ และ  
3) รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะตองมีจุดประสงคเพื่อความผาสุกของประชาชน และจะตองมี
การกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง เชน ทุก 4 ป ฯลฯ เพื่อจะไดเปนหลักประกันวาผูปกครองจะตอง
ปกครองเพื่อประชาชน 

                                                           
9 ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ, “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : การปฏิวัติท่ีถูกนิยามใหม The Changing 

of the ruling in 1932 : The new definition revolution”, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี 31 ฉบับท่ี 
3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2555) : หนา 39. 

10 วิชัย ตันศิริ, วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2548), หนา 89. 

11 Copeland, L. & Lamm, L., The World’s Great Speeches, (2nded.), (New York : Dover, 
1985), p. 315. 
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2. การเลือกตั้ง ซ่ึง ธานินทร กรัยวิเชียร12 อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยไดกลาววา การเลือกตั้ง
หมายถึง การที่ประชาชนไดเลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลหลายๆ บุคคลหรือจากบัญชีรายชื่อหนึ่งหรือหลาย
บัญชี เพื่อใหเขาไปมีสวนมีเสียงในคณะบริหารราชการแผนดิน ในทํานองเดียวกับ วิสุทธิ์ โพธิแทน13 ที่ไดให
ความหมายการเลือกตั้งไววาการเลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลไดเลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจํานวนหนึ่งจาก
หลายๆ คน หรือจากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ 
บัญชี เพื่อใหไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตน ความหมายเชนนี้เห็นไดวาไดจําแนกประเภทของการ
เลือกตั้งและแฝงปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้งไวในตัว 

3. การปกครองโดยเสียงขางมาก ซ่ึงเดโช สวนานนท14 ไดกลาวถึงการปกครองโดยเสียงขางมาก  
ในพจนานุกรมศัพทการเมืองวา เปนคะแนนเสียงที่สมาชกิใชลงมติ ที่มีมากเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด ตอมา คณิน บุญสุวรรณ15 ไดกลาวถึงการปกครองโดยเสียงขางมากวา ในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการรวมทั้งเสียงขางมากในการออกเสียง
ประชามติของประชาชน โดยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้ง
รัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามที่ไดหาเสียงไวกับประชาชนและตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
และในสวนของการตรากฎหมายก็ตองอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรเชนเดียวกันเพราะการลงมติ
รับหลักการรางพระราชบัญญัติทุกคร้ังจะใชเสียงขางมากเปนเกณฑ 

4. หลักการวิถีชีวิตประชาธิปไตยลักษณะสําคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจจําแนกไดดังนี้16 
4.1 เคารพเหตุผลมากกวาบุคคลโดยไมศรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปูชนียบุคคล (แตก็ตองกตัญูตอ

ญาติผูใหญและผู มีพระคุณ) จะตองไมเครงครัดเร่ืองระบบอาวุโส (แตก็ตองใหความเคารพผูอาวุโส) 
ประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตอเม่ือมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

4.2 รูจักการประนีประนอม คือ ยอมรับการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีไมนิยมความ
รุนแรง ตองรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไมยึดม่ันหรือดึงดันแตความคิดเห็นของตนเองโดยไมยอมผอน
ปรนแกไข และตองยอมเปลี่ยนแปลงแกไขความคิดเห็นของตนเองเม่ือผูอ่ืนมีความคิดเห็นที่ดีกวา 

4.3 มีระเบียบวินัย คือ ตองปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมืองอยางสมํ่าเสมอ และชวยทําให
กฎหมายของบานเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไมยอมใหผูใดมาละเมิดตามอําเภอใจแตถามีความรูสึกวา
กฎหมายที่ใชอยูไมเปนธรรม ก็ตองหาทางเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายนั้นมิใชฝาฝนหรือไมยอมรับ 
                                                           

12 ธานินทร กรัยวิเชียร, ระบบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2520), หนา 56. 
13 วิสุทธ์ิ โพธิแทน, ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร 

:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), หนา 63. 
14 เดโช สวนานนท, พจนานุกรมศัพทการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : หนาตางสูโลกกวาง, 2537), หนา 

157-159. 
15 คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมืองไทย, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : 

สุขภาพ 
ใจ, 2548), หนา 992-994. 

16 ดนัย ไชยโยธา, การเมืองและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โอเดียนสโตร, 
2548), หนา 120. 

4.4 มีความรับผิดชอบตอสวนรวมซ่ึงเกิดข้ึนจากความรูสึกของคนในสังคมวา ตนเปนเจาของ
ประเทศ และประเทศเปนของคนทุกคนโดยสํานึกวาการที่ตนไดรับการศึกษาสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพและ
ดํารงชีวิตอยูไดก็เพราะสังคมอันเปนสวนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงตองมีหนาที่ทําประโยชนใหเปนการตอบ
แทน 
 
แนวคิดเชิงพุทธดานการเมืองการปกครองในสมัยของพระพุทธเจา (สมัยพุทธกาล) 

ประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลสามารถแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนคือ สวนกลางหรือเขตชั้นใน 
เรียกวา “มัชฌิมประเทศ” และสวนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวา “ปจจันตประเทศ” มัชฌิม
ประเทศเปนเขตที่ มีประชาชนอาศัยอยูมาก มีความเจริญเปนศูนยกลางธุรกิจการคาและการศึกษา  
มีนักปราชญราชบัณฑิตมาก แบงการปกครองออกเปน 16 แควนใหญๆ คือ อังคะ มคธ กาสี โกสล วัชชี 
มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ และมีแควนเล็กอีก 5 
แควน คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ รวมเปน 21 แควน ซ่ึงฤทธิชัย แกมนาค กลาวถึง
สภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไววา สภาพการเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องคกรทาง
การเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเปนรัฐ ยังเปนการปกครองแบบเผา ไมมีอาณาเขตหรือดินแดนที่แนนอน 
แตหลังจากที่พวกอารยันไดชัยชนะเหนือพวกดราวิเดียน ทําใหความเปนอยูแบบเลี้ยงสัตวเรรอนไดสิ้นสุดลง 
มีการสรางหมูบานเปนหลักแหลง มีการทํากสิกรรม ทําใหสังคมเล็กๆ ไดพัฒนาเปนสังคมใหญข้ึน มีการ
ประกอบพิธีกรรมมากข้ึน ในลักษณะสังคมแบบเผานั้นระบบเครือญาติเปนหนวยของสังคม การปกครอง
แบบพอปกครองลูก เชน กุละหรือครอบครัว มีบิดาเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงเรียกวา “กุลปะ” มีหนาที่ดูแล
สมาชิกใหอยูในระเบียบวินัยที่ดี คามหรือหมูบาน มีคามินะหรือคามณีเปนหัวหนา ทําหนาที่ทั้งฝายทหาร
และพลเรือน หลายๆ หมูบานรวมกันเรียกวา วิศยะหรือวิศมี    วิศยบดีเปนหัวหนา หลายๆ วิศยะรวมกัน
เปนชน มีราชันหรือกษัตริยเปนหัวหนา17 

ในสมัยนี้สถาบันทางการเมืองที่คอยจํากัดอํานาจของพระราชาไมใหมีมากจนเกินไป ซ่ึงไดแก สภา 
(Sapha) และสมิติ (Samiti) นอกจากพระราชาถูกทอนอํานาจดวยสภาและสมิติแลว ยังถูกทอนอํานาจดวย
สิทธิพิเศษของพวกปุโรหิต ซ่ึงเปนหัวหนาของพวกพราหมณประจําราชสํานัก เพราะพวกพราหมณนั้นเชื่อวา
เปนผูที่สามารถสวดมนตออนวอนใหเทพเจาดลบันดาลใหพระราชาชนะในการรบได ตามความเชื่อถือของ
พวกอารยันที่นับถือเทพเจาโดยมีพราหมณเปนผูกระทําพิธีกรรมทางศาสนา ดวยเหตุนี้พราหมณจึงเปนสวน
สําคัญของสังคม 

ตอมาในปลายยุคพระเวทอํานาจของพระราชามีมากข้ึน เพราะไดมีการโยงเอาสถาบันกษัตริยกับ
เทพเจาเขาดวยกัน คือถือวาเทพเจาไดมอบสมบัติอันนานับถือตางๆ ใหแกพระราชา แตถึงแมวาอํานาจของ
พระราชามีมากในยุคนี้ แตพระราชาก็มิไดทรงเปนเผด็จการ เพราะถาพระราชาประพฤติ นอกทางธรรมะ 
ประชาชนมีสิทธิขับไลตอตานพระราชา 

                                                           
17 ฤทธิชัย แกมนาค, รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา, (ออนไลน), แหลงท่ีมา ใน http://www. 

learners.in.th/file/ganesh/aa.doc [สืบคนเมื่อ 30 ธันวาคม 2561]. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 389

2. การเลือกตั้ง ซ่ึง ธานินทร กรัยวิเชียร12 อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยไดกลาววา การเลือกตั้ง
หมายถึง การที่ประชาชนไดเลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลหลายๆ บุคคลหรือจากบัญชีรายชื่อหนึ่งหรือหลาย
บัญชี เพื่อใหเขาไปมีสวนมีเสียงในคณะบริหารราชการแผนดิน ในทํานองเดียวกับ วิสุทธิ์ โพธิแทน13 ที่ไดให
ความหมายการเลือกตั้งไววาการเลือกตั้ง หมายถึง การที่บุคคลไดเลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจํานวนหนึ่งจาก
หลายๆ คน หรือจากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจํานวนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหลายๆ 
บัญชี เพื่อใหไปกระทําการอันหนึ่งอันใดแทนตน ความหมายเชนนี้เห็นไดวาไดจําแนกประเภทของการ
เลือกตั้งและแฝงปรัชญาแนวคิดการเลือกตั้งไวในตัว 

3. การปกครองโดยเสียงขางมาก ซ่ึงเดโช สวนานนท14 ไดกลาวถึงการปกครองโดยเสียงขางมาก  
ในพจนานุกรมศัพทการเมืองวา เปนคะแนนเสียงที่สมาชกิใชลงมติ ที่มีมากเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด ตอมา คณิน บุญสุวรรณ15 ไดกลาวถึงการปกครองโดยเสียงขางมากวา ในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการรวมทั้งเสียงขางมากในการออกเสียง
ประชามติของประชาชน โดยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรมีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้ง
รัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามที่ไดหาเสียงไวกับประชาชนและตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 
และในสวนของการตรากฎหมายก็ตองอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรเชนเดียวกันเพราะการลงมติ
รับหลักการรางพระราชบัญญัติทุกคร้ังจะใชเสียงขางมากเปนเกณฑ 

4. หลักการวิถีชีวิตประชาธิปไตยลักษณะสําคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจจําแนกไดดังนี้16 
4.1 เคารพเหตุผลมากกวาบุคคลโดยไมศรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปูชนียบุคคล (แตก็ตองกตัญูตอ

ญาติผูใหญและผู มีพระคุณ) จะตองไมเครงครัดเร่ืองระบบอาวุโส (แตก็ตองใหความเคารพผูอาวุโส) 
ประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตอเม่ือมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

4.2 รูจักการประนีประนอม คือ ยอมรับการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีไมนิยมความ
รุนแรง ตองรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไมยึดม่ันหรือดึงดันแตความคิดเห็นของตนเองโดยไมยอมผอน
ปรนแกไข และตองยอมเปลี่ยนแปลงแกไขความคิดเห็นของตนเองเม่ือผูอ่ืนมีความคิดเห็นที่ดีกวา 

4.3 มีระเบียบวินัย คือ ตองปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมืองอยางสมํ่าเสมอ และชวยทําให
กฎหมายของบานเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไมยอมใหผูใดมาละเมิดตามอําเภอใจแตถามีความรูสึกวา
กฎหมายที่ใชอยูไมเปนธรรม ก็ตองหาทางเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายนั้นมิใชฝาฝนหรือไมยอมรับ 
                                                           

12 ธานินทร กรัยวิเชียร, ระบบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2520), หนา 56. 
13 วิสุทธ์ิ โพธิแทน, ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร 

:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), หนา 63. 
14 เดโช สวนานนท, พจนานุกรมศัพทการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : หนาตางสูโลกกวาง, 2537), หนา 

157-159. 
15 คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมืองไทย, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : 

สุขภาพ 
ใจ, 2548), หนา 992-994. 

16 ดนัย ไชยโยธา, การเมืองและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โอเดียนสโตร, 
2548), หนา 120. 

4.4 มีความรับผิดชอบตอสวนรวมซ่ึงเกิดข้ึนจากความรูสึกของคนในสังคมวา ตนเปนเจาของ
ประเทศ และประเทศเปนของคนทุกคนโดยสํานึกวาการที่ตนไดรับการศึกษาสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพและ
ดํารงชีวิตอยูไดก็เพราะสังคมอันเปนสวนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงตองมีหนาที่ทําประโยชนใหเปนการตอบ
แทน 
 
แนวคิดเชิงพุทธดานการเมืองการปกครองในสมัยของพระพุทธเจา (สมัยพุทธกาล) 

ประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลสามารถแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนคือ สวนกลางหรือเขตชั้นใน 
เรียกวา “มัชฌิมประเทศ” และสวนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวา “ปจจันตประเทศ” มัชฌิม
ประเทศเปนเขตที่ มีประชาชนอาศัยอยูมาก มีความเจริญเปนศูนยกลางธุรกิจการคาและการศึกษา  
มีนักปราชญราชบัณฑิตมาก แบงการปกครองออกเปน 16 แควนใหญๆ คือ อังคะ มคธ กาสี โกสล วัชชี 
มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ และมีแควนเล็กอีก 5 
แควน คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ และอังคุตตราปะ รวมเปน 21 แควน ซ่ึงฤทธิชัย แกมนาค กลาวถึง
สภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไววา สภาพการเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องคกรทาง
การเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเปนรัฐ ยังเปนการปกครองแบบเผา ไมมีอาณาเขตหรือดินแดนที่แนนอน 
แตหลังจากที่พวกอารยันไดชัยชนะเหนือพวกดราวิเดียน ทําใหความเปนอยูแบบเลี้ยงสัตวเรรอนไดสิ้นสุดลง 
มีการสรางหมูบานเปนหลักแหลง มีการทํากสิกรรม ทําใหสังคมเล็กๆ ไดพัฒนาเปนสังคมใหญข้ึน มีการ
ประกอบพิธีกรรมมากข้ึน ในลักษณะสังคมแบบเผานั้นระบบเครือญาติเปนหนวยของสังคม การปกครอง
แบบพอปกครองลูก เชน กุละหรือครอบครัว มีบิดาเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงเรียกวา “กุลปะ” มีหนาที่ดูแล
สมาชิกใหอยูในระเบียบวินัยที่ดี คามหรือหมูบาน มีคามินะหรือคามณีเปนหัวหนา ทําหนาที่ทั้งฝายทหาร
และพลเรือน หลายๆ หมูบานรวมกันเรียกวา วิศยะหรือวิศมี    วิศยบดีเปนหัวหนา หลายๆ วิศยะรวมกัน
เปนชน มีราชันหรือกษัตริยเปนหัวหนา17 

ในสมัยนี้สถาบันทางการเมืองที่คอยจํากัดอํานาจของพระราชาไมใหมีมากจนเกินไป ซ่ึงไดแก สภา 
(Sapha) และสมิติ (Samiti) นอกจากพระราชาถูกทอนอํานาจดวยสภาและสมิติแลว ยังถูกทอนอํานาจดวย
สิทธิพิเศษของพวกปุโรหิต ซ่ึงเปนหัวหนาของพวกพราหมณประจําราชสํานัก เพราะพวกพราหมณนั้นเชื่อวา
เปนผูที่สามารถสวดมนตออนวอนใหเทพเจาดลบันดาลใหพระราชาชนะในการรบได ตามความเชื่อถือของ
พวกอารยันที่นับถือเทพเจาโดยมีพราหมณเปนผูกระทําพิธีกรรมทางศาสนา ดวยเหตุนี้พราหมณจึงเปนสวน
สําคัญของสังคม 

ตอมาในปลายยุคพระเวทอํานาจของพระราชามีมากข้ึน เพราะไดมีการโยงเอาสถาบันกษัตริยกับ
เทพเจาเขาดวยกัน คือถือวาเทพเจาไดมอบสมบัติอันนานับถือตางๆ ใหแกพระราชา แตถึงแมวาอํานาจของ
พระราชามีมากในยุคนี้ แตพระราชาก็มิไดทรงเปนเผด็จการ เพราะถาพระราชาประพฤติ นอกทางธรรมะ 
ประชาชนมีสิทธิขับไลตอตานพระราชา 

                                                           
17 ฤทธิชัย แกมนาค, รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา, (ออนไลน), แหลงท่ีมา ใน http://www. 

learners.in.th/file/ganesh/aa.doc [สืบคนเมื่อ 30 ธันวาคม 2561]. 
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ทั้งนี้ พระครูโสภณปริยัติสุธี (พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม) ไดกลาวถึงเร่ืองรูปแบบการปกครองใน
สมัยพุทธกาลนั้นมีรูปแบบการปกครองที่สําคัญอยูจํานวน  3 รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (ราชาธิป
ไตย) แบบสามัคคีธรรม (สหพันธรัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) ซ่ึงมีนัยดังนี้ คือ18 

1) แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Monarchical State) คือรัฐที่ใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บานเมืองข้ึนอยูกับกษัตริยโดยตรง แตอาจทรงมอบหมายอํานาจใหกับพระบรมวงศานุวงศ หรือปุโรหิต  
ขาราชบริพารไปปฏิบัติแทนได ประมุขของรัฐ เรียกวา ราชา รัฐที่ปกครองในระบบนี้มีความเจริญรุงเรืองใน
แควนมคธ โกศล อวันตี และวังสะ การสืบทอดอํานาจมักจะสืบทอดโดยสายเลือด เชน จากพอไปสูลูก  
หรือหลาน 

ลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือแบบราชาธิปไตย เปนลักษณะการปกครองที่
เดนชัดของสังคมอินเดียโบราณ เพราะมีพระมหากษัตริยมีอํานาจในการปกครอง ตําแหนงที่ลดหลั่นลงมาคือ 
ปโุรหิต เสนาบดี แตสวนยอยมีสภาการปกครองจากจุดยอย คือ คาม นิคม ชนบท ระดับชนบทยังมีหัวหนา
ทํานองเจาประเทศราชปกครองอีกดวย รัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย เชน รัฐมคธ รัฐวังสะ รัฐอวันตี  
เปนตน 

2) แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่ มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองมิไดอยูที่ประมุขของรัฐแตเพียงผูเดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบานเมือง สภาจะทําหนาที่เลือกสมาชิกมาเปนหัวหนาฝายบริหารเรียกวา ราชา เชน 
วัชชี มัลละ สักกะ เปนตน  เปนการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแลวเลือกผูนําเขามา บริหารจัดการ ซ่ึงเทียบเทา
กับระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน กลาวคือการปกครอง การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสิน 
ปญหาตางๆผูปกครองจะกระทําโดยมีการปรึกษาหารือกันกอนมีการถือเสียงสวนมากในการตัดสิน 

   การปกครองแบบสามัคคีธรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แบบสาธารณรัฐ ซ่ึงแบบสาธารณรัฐนี้
ยังแยกออกเปน 2 แบบคือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัว เปนรัฐๆ ไป เปนการปกครองแบบสภาของตระกูลนั้น 
ๆ โดยมีประธานสภาเปนกษัตริยเชนเดียวกัน และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระหลายๆ รัฐมารวมกัน มีการ
สับเปลี่ยนกันเปนพระราชาของสาธารณรัฐ โดยมีการกําหนดอายุของพระราชา การปกครองแบบสาธารณรัฐ 
เชน รัฐวัชชี รัฐมัลละ เปนตน 

ในดินแดนที่ปกครองแบบสหพันธรัฐ จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือ ความสามัคคีของรัฐเปนสิ่ง
สําคัญในการปกครองการบริหาร ภาระหนาที่ของรัฐมักจะมีตัวแทนจากเผาตางๆ มารวมประชุมกัน ในที่
ประชุมจะเลือกตัวแทนคนหนึ่งข้ึนมาเปนประธาน เรียกวา ราชา (Raja) ซ่ึงนาจะมีความหมายในทํานองหัว
หนาที่ประชุมมากกวาเปนกษัตริย ตําแหนงนี้มิไดเปนตําแหนงที่ไดโดยการสืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุม
คนอ่ืนๆ สวนใหญจะอยูในวรรณะกษัตริย 

3) แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือรัฐที่ มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ 
ผูปกครองจะใชคําวา มหาราชา หรือพระเจาจักรพรรดิ 

                                                           
18 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),   ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก, (พะเยา : เจริญอักษร, 

2550), หนา  28-30. 

รูปแบบทางการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นไมแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเมือง หรือนครรัฐนั้น 
ๆ เชน บานขาณุมัต ซ่ึงปกครองในรูปแบบพิเศษที่พระราชามอบใหเปนรางวัล หรือพรหมไทย หรือในกรณีที่
พวกพราหมณปกครองเมือง เชน กรุงเวฏฐทีปกะ ซ่ึงปรากฏตอนที่ยกทัพเพื่อมาชิงพระบรมสารีริกธาตุ เปน 
1 ใน 8 เมืองที่ไดรับการแบงปนซ่ึงปกติจะเปนหนาที่ของสถาบันกษัตริยในการปกครองสภาพความเปนอยู
ของประชาชนมีความเหลื่อมล้ําสูงต่ําตางกัน ลักษณะทางการเมืองการปกครองจึงขาดเอกภาพมีการแบงรัฐ
ใหญ รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหลานี้ปกครองโดยราชา ซ่ึงไดอํานาจมาโดยการสืบตระกูลบาง 
โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบบาง 

อยางไรก็ตาม ราชาในอินเดียโบราณไมไดอางวามีเทวสิทธิ์ ที่ไดรับมอบหมายจากพระเจาเหมือน
ปรัชญาการเมืองของกษัตริยในยุโรป พวกเขาอางความเปนธรรมราชา(ราชาผูเปนธรรม) มากกวาอางความ
เปนเทวราชา (ราชาซ่ึงมาจากเทพเจา) ราชาไดรับมอบหมายใหพิทักษปกปองธรรมะโดยมีพราหมณเปนผู
กํากับดูแล ในสมัยกอนพุทธกาลวรรณะพราหมณเปนวรรณะที่สูงกวากษัตริยซ่ึงมักเปนเจานครรัฐเล็ก  
แตสมัยที่กษัตริยมีอํานาจแบบจักรพรรดิ วรรณะกษัตริยสูงสงกวาวรรณะพราหมณการกลาวถึงวากษัตริย
ตองเปนธรรมราชานั้นเปนไปตามคัมภีร หรือทฤษฎี ในทางความเปนจริง กษัตริยที่มีอํานาจมากบางยุคสมัย
อาจจะอางหรือทําตัวเปนเทวราชา คือผูปกครองที่ใชอํานาจแบบเผด็จการก็ได 

แมวาในสมัยพุทธกาลจะมีถึง 21 แควน (รัฐ) โดยแบงรัฐมหาอํานาจออกเปน 4 รัฐ รัฐขนาดกลาง 
12 รัฐ และรัฐขนาดเล็กอีก 5 รัฐ ตลอดพุทธกิจ 45 พรรษาพระองคก็มิไดทรงสนับสนุนหรือทรงแสดง
แนวคิดถึงระบบการเมืองการปกครองในแงมุมของทฤษฎีอยางทางแนวคิดตะวันตกแตโดยทั่วไปทรงกลาวถึง
พุทธกิจไว 3 ประการดวยกัน ประกอบไปดวย 

1) พุทธกิจดานการเมือง โดยเห็นวาพระพุทธองคมิไดเขาไปเก่ียวของกับกิจการภายในรัฐแตอยางใด 
ทวาทรงเขาไปชวยแกปญหาและเสนอแนะหลักในการปกครองที่ชวยทําใหรัฐมีความม่ันคงและสามารถ
ปกครองใหประชาชนมีความสงบสุข 

2) พุทธกิจดานการบริหาร โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปริหร เปนคําที่แสดงความหมายถึงลักษณะ
ของการปกครองวา เปนการนําสังคม หรือหมูคณะใหดําเนินไปโดยสมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน 
ปริหร อาจบงความหมายถึงการแบงงาน การกระจายอํานาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการ
ปกครองหมูคณะก็ได 

3) พุทธวิธีในการปกครอง โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปสาส หรือ อภิปาล และเนนไปที่การปกครอง
สงฆเปนหลัก และอาศัยพระธรรมวินัยวา การที่พระพุทธเจาทรงกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับภิกษุสงฆ ถือ
ไดวาเปนหลักในการปกครองและบริหารงานคณะสงฆ นอกจากวินัยแลวยังทรงใชธรรมเปนหลักในการ
บริหารการปกครองดวยจะเห็นไดวาเร่ืองภายในรัฐ เปนหนาที่หรือการจัดการของเจาผูครองรัฐนั้นๆ แต พระ
พุทธองคทรงเนนเร่ืองของสังคม การชี้นําสังคมใหมีความเห็นถูกตองเทานั้น แนวคิดทางการเมืองการ
ปกครองที่นักวิชาการสํานักตางๆ ไดพยายามชี้วา คําสอนในพระพุทธศาสนาตรงหรือสอดคลองกับลัทธิความ
เชื่อของตน หากมองดูที่มาของรัฐที่ปรากฏในพระไตรปฎกแลว พระพุทธองคแทบไมแตะตองเลย 
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ทั้งนี้ พระครูโสภณปริยัติสุธี (พระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม) ไดกลาวถึงเร่ืองรูปแบบการปกครองใน
สมัยพุทธกาลนั้นมีรูปแบบการปกครองที่สําคัญอยูจํานวน  3 รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช (ราชาธิป
ไตย) แบบสามัคคีธรรม (สหพันธรัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) ซ่ึงมีนัยดังนี้ คือ18 

1) แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Monarchical State) คือรัฐที่ใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บานเมืองข้ึนอยูกับกษัตริยโดยตรง แตอาจทรงมอบหมายอํานาจใหกับพระบรมวงศานุวงศ หรือปุโรหิต  
ขาราชบริพารไปปฏิบัติแทนได ประมุขของรัฐ เรียกวา ราชา รัฐที่ปกครองในระบบนี้มีความเจริญรุงเรืองใน
แควนมคธ โกศล อวันตี และวังสะ การสืบทอดอํานาจมักจะสืบทอดโดยสายเลือด เชน จากพอไปสูลูก  
หรือหลาน 

ลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือแบบราชาธิปไตย เปนลักษณะการปกครองที่
เดนชัดของสังคมอินเดียโบราณ เพราะมีพระมหากษัตริยมีอํานาจในการปกครอง ตําแหนงที่ลดหลั่นลงมาคือ 
ปโุรหิต เสนาบดี แตสวนยอยมีสภาการปกครองจากจุดยอย คือ คาม นิคม ชนบท ระดับชนบทยังมีหัวหนา
ทํานองเจาประเทศราชปกครองอีกดวย รัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตย เชน รัฐมคธ รัฐวังสะ รัฐอวันตี  
เปนตน 

2) แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่ มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองมิไดอยูที่ประมุขของรัฐแตเพียงผูเดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบานเมือง สภาจะทําหนาที่เลือกสมาชิกมาเปนหัวหนาฝายบริหารเรียกวา ราชา เชน 
วัชชี มัลละ สักกะ เปนตน  เปนการรวมกันของหลาย ๆ รัฐแลวเลือกผูนําเขามา บริหารจัดการ ซ่ึงเทียบเทา
กับระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน กลาวคือการปกครอง การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การตัดสิน 
ปญหาตางๆผูปกครองจะกระทําโดยมีการปรึกษาหารือกันกอนมีการถือเสียงสวนมากในการตัดสิน 

   การปกครองแบบสามัคคีธรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แบบสาธารณรัฐ ซ่ึงแบบสาธารณรัฐนี้
ยังแยกออกเปน 2 แบบคือ แบบสาธารณรัฐเฉพาะตัว เปนรัฐๆ ไป เปนการปกครองแบบสภาของตระกูลนั้น 
ๆ โดยมีประธานสภาเปนกษัตริยเชนเดียวกัน และแบบสมาพันธรัฐ คือรัฐอิสระหลายๆ รัฐมารวมกัน มีการ
สับเปลี่ยนกันเปนพระราชาของสาธารณรัฐ โดยมีการกําหนดอายุของพระราชา การปกครองแบบสาธารณรัฐ 
เชน รัฐวัชชี รัฐมัลละ เปนตน 

ในดินแดนที่ปกครองแบบสหพันธรัฐ จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือ ความสามัคคีของรัฐเปนสิ่ง
สําคัญในการปกครองการบริหาร ภาระหนาที่ของรัฐมักจะมีตัวแทนจากเผาตางๆ มารวมประชุมกัน ในที่
ประชุมจะเลือกตัวแทนคนหนึ่งข้ึนมาเปนประธาน เรียกวา ราชา (Raja) ซ่ึงนาจะมีความหมายในทํานองหัว
หนาที่ประชุมมากกวาเปนกษัตริย ตําแหนงนี้มิไดเปนตําแหนงที่ไดโดยการสืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุม
คนอ่ืนๆ สวนใหญจะอยูในวรรณะกษัตริย 

3) แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือรัฐที่ มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ 
ผูปกครองจะใชคําวา มหาราชา หรือพระเจาจักรพรรดิ 

                                                           
18 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),   ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก, (พะเยา : เจริญอักษร, 

2550), หนา  28-30. 

รูปแบบทางการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลนั้นไมแนนอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเมือง หรือนครรัฐนั้น 
ๆ เชน บานขาณุมัต ซ่ึงปกครองในรูปแบบพิเศษที่พระราชามอบใหเปนรางวัล หรือพรหมไทย หรือในกรณีที่
พวกพราหมณปกครองเมือง เชน กรุงเวฏฐทีปกะ ซ่ึงปรากฏตอนที่ยกทัพเพื่อมาชิงพระบรมสารีริกธาตุ เปน 
1 ใน 8 เมืองที่ไดรับการแบงปนซ่ึงปกติจะเปนหนาที่ของสถาบันกษัตริยในการปกครองสภาพความเปนอยู
ของประชาชนมีความเหลื่อมล้ําสูงต่ําตางกัน ลักษณะทางการเมืองการปกครองจึงขาดเอกภาพมีการแบงรัฐ
ใหญ รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหลานี้ปกครองโดยราชา ซ่ึงไดอํานาจมาโดยการสืบตระกูลบาง 
โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบบาง 

อยางไรก็ตาม ราชาในอินเดียโบราณไมไดอางวามีเทวสิทธิ์ ที่ไดรับมอบหมายจากพระเจาเหมือน
ปรัชญาการเมืองของกษัตริยในยุโรป พวกเขาอางความเปนธรรมราชา(ราชาผูเปนธรรม) มากกวาอางความ
เปนเทวราชา (ราชาซ่ึงมาจากเทพเจา) ราชาไดรับมอบหมายใหพิทักษปกปองธรรมะโดยมีพราหมณเปนผู
กํากับดูแล ในสมัยกอนพุทธกาลวรรณะพราหมณเปนวรรณะที่สูงกวากษัตริยซ่ึงมักเปนเจานครรัฐเล็ก  
แตสมัยที่กษัตริยมีอํานาจแบบจักรพรรดิ วรรณะกษัตริยสูงสงกวาวรรณะพราหมณการกลาวถึงวากษัตริย
ตองเปนธรรมราชานั้นเปนไปตามคัมภีร หรือทฤษฎี ในทางความเปนจริง กษัตริยที่มีอํานาจมากบางยุคสมัย
อาจจะอางหรือทําตัวเปนเทวราชา คือผูปกครองที่ใชอํานาจแบบเผด็จการก็ได 

แมวาในสมัยพุทธกาลจะมีถึง 21 แควน (รัฐ) โดยแบงรัฐมหาอํานาจออกเปน 4 รัฐ รัฐขนาดกลาง 
12 รัฐ และรัฐขนาดเล็กอีก 5 รัฐ ตลอดพุทธกิจ 45 พรรษาพระองคก็มิไดทรงสนับสนุนหรือทรงแสดง
แนวคิดถึงระบบการเมืองการปกครองในแงมุมของทฤษฎีอยางทางแนวคิดตะวันตกแตโดยทั่วไปทรงกลาวถึง
พุทธกิจไว 3 ประการดวยกัน ประกอบไปดวย 

1) พุทธกิจดานการเมือง โดยเห็นวาพระพุทธองคมิไดเขาไปเก่ียวของกับกิจการภายในรัฐแตอยางใด 
ทวาทรงเขาไปชวยแกปญหาและเสนอแนะหลักในการปกครองที่ชวยทําใหรัฐมีความม่ันคงและสามารถ
ปกครองใหประชาชนมีความสงบสุข 

2) พุทธกิจดานการบริหาร โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปริหร เปนคําที่แสดงความหมายถึงลักษณะ
ของการปกครองวา เปนการนําสังคม หรือหมูคณะใหดําเนินไปโดยสมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน 
ปริหร อาจบงความหมายถึงการแบงงาน การกระจายอํานาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการ
ปกครองหมูคณะก็ได 

3) พุทธวิธีในการปกครอง โดยเทียบกับภาษาบาลีวา ปสาส หรือ อภิปาล และเนนไปที่การปกครอง
สงฆเปนหลัก และอาศัยพระธรรมวินัยวา การที่พระพุทธเจาทรงกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับภิกษุสงฆ ถือ
ไดวาเปนหลักในการปกครองและบริหารงานคณะสงฆ นอกจากวินัยแลวยังทรงใชธรรมเปนหลักในการ
บริหารการปกครองดวยจะเห็นไดวาเร่ืองภายในรัฐ เปนหนาที่หรือการจัดการของเจาผูครองรัฐนั้นๆ แต พระ
พุทธองคทรงเนนเร่ืองของสังคม การชี้นําสังคมใหมีความเห็นถูกตองเทานั้น แนวคิดทางการเมืองการ
ปกครองที่นักวิชาการสํานักตางๆ ไดพยายามชี้วา คําสอนในพระพุทธศาสนาตรงหรือสอดคลองกับลัทธิความ
เชื่อของตน หากมองดูที่มาของรัฐที่ปรากฏในพระไตรปฎกแลว พระพุทธองคแทบไมแตะตองเลย 
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แนวคิดการปกครองในสมัยพุทธกาลดังกลาวเราสามารถนํามาปรับประยุกตเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองของไทยไดในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนถายอํานาจการเมืองการปกครองใน
สังคมไทย 

 
แนวคิดเชิงพุทธดานหลักพุทธธรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย 

สําหรับแนวคิดเชิงพุทธดานหลักพุทธธรรมที่สงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย
นั้น เปนความพยายามสรางสรรคองคความรูทางปญญาในการนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
พัฒนาการเมืองการปกครองของไทยใหมีความเขมแข็ง โดยทุกกระบวนการแหงการกระทําหรือการ
แสดงออกนั้น ไมวาจะเปนผูปกครองหรือแมแตผูถูกปกครองเอง จําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐาน ที่เนนใน
หลักการและเหตุผล สรางหลักแหงการประนีประนอม นํามาสูบอเกิดแหงปญญาในการกาวขามพนวิกฤติ
ทางการเมือง อันปราศจากการใชความรุนแรงในทุกกระบวนการ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการเชิงพุทธหลาย
หัวขอที่ทางผูเขียนเองไดนํามาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย19 ดังนี้ 

อํานาจอธิปไตยเชิงพุทธนํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย
เชน 

1) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือกระแสโลกเปนใหญ จนลืมเบื้องหลังของการที่ตนไดมาซ่ึงอํานาจ 
และโลกในที่นี้หมายถึงคน จะเห็นไดในคําสอนของพระพุทธองคที่ตรัสวา โลกคือหมูสัตว ดังนั้นโลกาธิปไตย
ตามความหมายนี้เทียบไดกับคําวา ประชาธิปไตยที่ใหถือเอาคนสวนใหญเปนหลัก 

2) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตัวเองเปนใหญ โดยไมนําพาวาคนอ่ืนจะเห็นเปนอยางไร จึงนาจะ
เทียบไดกับคําวา เผด็จการแตในที่นี้ตามระบอบประชาธิปไตยที่ตนเปนใหญนั้นเปนเร่ืองสําคัญ ถาผูเปนใหญ
ในบานเมืองไมยึดหลักความถูกตองเปนหลัก ใชอํานาจในทางที่ผิดประเทศชาติก็อาจจะลมจมได 

3) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ยึดถือธรรมหรือความถูกตองเปนใหญการตัดสินใจทุก
อยางข้ึนอยูกับความถูกตองเทานั้นไมไดอิงอาศัยอามิสสินจางหรือเกียรติยศรวมถึงพรรคพวก ญาติพี่นองแต
อยางใดไม การปกครองในลักษณะนี้จําเปนอยางยิ่งที่ควรจะนํามาใชกับทุกยุคสมัย เพราะไมมีสิ่งใดที่จะเปน
อมตะเหมือนพระธรรม (ความถูกตอง) ดังที่กลาววาความจริงเปนสิ่งไมตาย20 

เพื่อใหการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทยไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศที่เจริญแลว 
เชน อเมริกา และอังกฤษ เปนตน นอกจากผูนําจะเปนเปนผูที่มี ทักษะ ความรู ความสามารถแลว ผูนําและ
นายทุนทางการเมืองควรจะปลอยวางอัตตาธิปไตยลงบาง หันมาเพิ่มธรรมาธิปไตยและใหมองเห็นถึง

                                                           
19 เกษฎา ผาทอง และคณะ, ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย

ภายใตกระบวนทัศนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, วารสารธรรมทรรศน, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2, (กรกฎาคม - ตุลาคม 
2559): 260-261. 

20 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชริญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เลม 1 หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นตรี วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2542), หนา 57. 

ประโยชนสุขของประชาชนสวนรวมใหมากข้ึน ไมเลือกพื้นที่การปฏิบัติ ก็พอจะชวยใหการเมืองไทยเติบโตได
เร็วข้ึน อีกทั้งยังชวยลดความความขัดแยงระหวางผูปกครองกับประชาชน 

นอกจากนี้ การบริหารจริยธรรมผูปกครองเชิงพุทธ ซ่ึงการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยเปน
ตนมาผูนํา ผูปกครอง กษัตริยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนา และสวนมากมิไดใชพระราชอํานาจใน
ฐานมีพระราชอํานาจเด็ดขาดเลย ทั้งนี้ เพราะอานุภาพของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติไทยเรา
โดยแทดังจะเห็นไดวา ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของทุกรัชกาล พระปฐมบรมราชโองการซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงพระราชทาน เม่ือทรงรับภาระปกครองแผนดิน ก็คือพระองคจะทรงปกครองแผนดิน
โดยธรรมสมํ่าเสมอ และทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราชหฤทัยดํารงทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนธรรมเชนเดียวกับ
ธรรมะของพระราชาในคร้ังพุทธกาล ทศพิธราชธรรม หรือธรรม 10 ประการ สําหรับพระมหากษัตริยนั้น 
ไดแก 1) ทาน การที่พระราชทานวัตถุแกผูที่ควรไดรับพระราชทาน 2) ศีล การที่ทรงตั้งสังวรระวังรักษาพระ
อาการ กาย วาจา ใหสะอาดงามปราศจากโทษควรครหา 3) บริจาค การที่ทรงพระราชบริจาคไทยธรรม
บรรเทามัจฉริยโลภเสียได 4) อาชวะ ความที่มีพระอัธยาศัยกอปรดวยความซ่ือตรง ดํารงในสัตยสุจริต  
5) มัทวะ ความมีอัธยาศัยออนละมุน ไมดื้อถือพระองคดวยอํานาจถัมภะและมานะ 6) ตปะ การที่ทรง
สมาทานกุศลวัตร เผาผลาญกําจัดอกุศลวิตกบาปธรรมใหเสื่อมสูญไมตั้งอยูได 7) อักโกธะ การที่ไมทรงพระ
พิโรธโดยวิสัยใชเหตุที่ควรจะทรงพระพิโรธ 8) อวิหิงสา การที่ไมทรงเบียดเบียนประชาชนใหไดทุกขยากอัน
ไมควรทํา 9) ขันติ มีพระราชหฤทัยดํารงม่ันในขันติ มีความอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเปนเบื้องหนา และ 10) 
อวิโรธนะ ทรงรักษาความยุติธรรมไมใหแปรผันผิดจากที่ตรง และดํารงพระอาการคงที่ ไมแสดงยินดียินราย
ตอใคร21 
 
บทสรุป 

แนวคิดเชิงพุทธเปนกลไกสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย เปนการ
นําเอารูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลและหลักพุทธธรรมที่นาจะเอามาเปนแนวทางในการพัฒนา
การเมืองการเมืองการปกครองของไทยใหเจริญกาวหนามาปรับประยุกตใชในสถานการณปจจุบัน โดยเนนที่
ความเปนสถาบันการเมืองการปกครอง และ คุณธรรม จริยธรรมของผูปกครองที่ถือวาเปนสวนสําคัญ เพราะ
ความหวังของประชาชนนั้นข้ึนอยูกับตัวผูปกครองเปนหลักหากผูปกครองประพฤติปฏิบัติหรือกระทําหนาที่
โดยนอมนําหลักพุทธธรรมหรือโอวาทของพระมหากษัตริยทุกพระองคมาเปนแนวทางในการพัฒนา ปญหา
ความไมสงบ ปญหาความแตกแยกในทางสังคม หรือแมกระทั่งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นก็คงจะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน กอใหเกิดความม่ันคง ม่ัง ยั่งยืน ของคนในชาติสืบไป 
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แนวคิดการปกครองในสมัยพุทธกาลดังกลาวเราสามารถนํามาปรับประยุกตเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองของไทยไดในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนถายอํานาจการเมืองการปกครองใน
สังคมไทย 

 
แนวคิดเชิงพุทธดานหลักพุทธธรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย 

สําหรับแนวคิดเชิงพุทธดานหลักพุทธธรรมที่สงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย
นั้น เปนความพยายามสรางสรรคองคความรูทางปญญาในการนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
พัฒนาการเมืองการปกครองของไทยใหมีความเขมแข็ง โดยทุกกระบวนการแหงการกระทําหรือการ
แสดงออกนั้น ไมวาจะเปนผูปกครองหรือแมแตผูถูกปกครองเอง จําเปนตองตั้งอยูบนพื้นฐาน ที่เนนใน
หลักการและเหตุผล สรางหลักแหงการประนีประนอม นํามาสูบอเกิดแหงปญญาในการกาวขามพนวิกฤติ
ทางการเมือง อันปราศจากการใชความรุนแรงในทุกกระบวนการ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการเชิงพุทธหลาย
หัวขอที่ทางผูเขียนเองไดนํามาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย19 ดังนี้ 

อํานาจอธิปไตยเชิงพุทธนํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย
เชน 

1) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือกระแสโลกเปนใหญ จนลืมเบื้องหลังของการที่ตนไดมาซ่ึงอํานาจ 
และโลกในที่นี้หมายถึงคน จะเห็นไดในคําสอนของพระพุทธองคที่ตรัสวา โลกคือหมูสัตว ดังนั้นโลกาธิปไตย
ตามความหมายนี้เทียบไดกับคําวา ประชาธิปไตยที่ใหถือเอาคนสวนใหญเปนหลัก 

2) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตัวเองเปนใหญ โดยไมนําพาวาคนอ่ืนจะเห็นเปนอยางไร จึงนาจะ
เทียบไดกับคําวา เผด็จการแตในที่นี้ตามระบอบประชาธิปไตยที่ตนเปนใหญนั้นเปนเร่ืองสําคัญ ถาผูเปนใหญ
ในบานเมืองไมยึดหลักความถูกตองเปนหลัก ใชอํานาจในทางที่ผิดประเทศชาติก็อาจจะลมจมได 

3) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ยึดถือธรรมหรือความถูกตองเปนใหญการตัดสินใจทุก
อยางข้ึนอยูกับความถูกตองเทานั้นไมไดอิงอาศัยอามิสสินจางหรือเกียรติยศรวมถึงพรรคพวก ญาติพี่นองแต
อยางใดไม การปกครองในลักษณะนี้จําเปนอยางยิ่งที่ควรจะนํามาใชกับทุกยุคสมัย เพราะไมมีสิ่งใดที่จะเปน
อมตะเหมือนพระธรรม (ความถูกตอง) ดังที่กลาววาความจริงเปนสิ่งไมตาย20 

เพื่อใหการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทยไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศที่เจริญแลว 
เชน อเมริกา และอังกฤษ เปนตน นอกจากผูนําจะเปนเปนผูที่มี ทักษะ ความรู ความสามารถแลว ผูนําและ
นายทุนทางการเมืองควรจะปลอยวางอัตตาธิปไตยลงบาง หันมาเพิ่มธรรมาธิปไตยและใหมองเห็นถึง

                                                           
19 เกษฎา ผาทอง และคณะ, ยุทธศาสตรการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย

ภายใตกระบวนทัศนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, วารสารธรรมทรรศน, ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2, (กรกฎาคม - ตุลาคม 
2559): 260-261. 

20 สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชริญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เลม 1 หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นตรี วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2542), หนา 57. 

ประโยชนสุขของประชาชนสวนรวมใหมากข้ึน ไมเลือกพื้นที่การปฏิบัติ ก็พอจะชวยใหการเมืองไทยเติบโตได
เร็วข้ึน อีกทั้งยังชวยลดความความขัดแยงระหวางผูปกครองกับประชาชน 

นอกจากนี้ การบริหารจริยธรรมผูปกครองเชิงพุทธ ซ่ึงการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยเปน
ตนมาผูนํา ผูปกครอง กษัตริยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนา และสวนมากมิไดใชพระราชอํานาจใน
ฐานมีพระราชอํานาจเด็ดขาดเลย ทั้งนี้ เพราะอานุภาพของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติไทยเรา
โดยแทดังจะเห็นไดวา ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของทุกรัชกาล พระปฐมบรมราชโองการซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงพระราชทาน เม่ือทรงรับภาระปกครองแผนดิน ก็คือพระองคจะทรงปกครองแผนดิน
โดยธรรมสมํ่าเสมอ และทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราชหฤทัยดํารงทศพิธราชธรรม ซ่ึงเปนธรรมเชนเดียวกับ
ธรรมะของพระราชาในคร้ังพุทธกาล ทศพิธราชธรรม หรือธรรม 10 ประการ สําหรับพระมหากษัตริยนั้น 
ไดแก 1) ทาน การที่พระราชทานวัตถุแกผูที่ควรไดรับพระราชทาน 2) ศีล การที่ทรงตั้งสังวรระวังรักษาพระ
อาการ กาย วาจา ใหสะอาดงามปราศจากโทษควรครหา 3) บริจาค การที่ทรงพระราชบริจาคไทยธรรม
บรรเทามัจฉริยโลภเสียได 4) อาชวะ ความที่มีพระอัธยาศัยกอปรดวยความซ่ือตรง ดํารงในสัตยสุจริต  
5) มัทวะ ความมีอัธยาศัยออนละมุน ไมดื้อถือพระองคดวยอํานาจถัมภะและมานะ 6) ตปะ การที่ทรง
สมาทานกุศลวัตร เผาผลาญกําจัดอกุศลวิตกบาปธรรมใหเสื่อมสูญไมตั้งอยูได 7) อักโกธะ การที่ไมทรงพระ
พิโรธโดยวิสัยใชเหตุที่ควรจะทรงพระพิโรธ 8) อวิหิงสา การที่ไมทรงเบียดเบียนประชาชนใหไดทุกขยากอัน
ไมควรทํา 9) ขันติ มีพระราชหฤทัยดํารงม่ันในขันติ มีความอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเปนเบื้องหนา และ 10) 
อวิโรธนะ ทรงรักษาความยุติธรรมไมใหแปรผันผิดจากที่ตรง และดํารงพระอาการคงที่ ไมแสดงยินดียินราย
ตอใคร21 
 
บทสรุป 

แนวคิดเชิงพุทธเปนกลไกสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย เปนการ
นําเอารูปแบบการปกครองในสมัยพุทธกาลและหลักพุทธธรรมที่นาจะเอามาเปนแนวทางในการพัฒนา
การเมืองการเมืองการปกครองของไทยใหเจริญกาวหนามาปรับประยุกตใชในสถานการณปจจุบัน โดยเนนที่
ความเปนสถาบนัการเมืองการปกครอง และ คุณธรรม จริยธรรมของผูปกครองที่ถือวาเปนสวนสําคัญ เพราะ
ความหวังของประชาชนนั้นข้ึนอยูกับตัวผูปกครองเปนหลักหากผูปกครองประพฤติปฏิบัติหรือกระทําหนาที่
โดยนอมนําหลักพุทธธรรมหรือโอวาทของพระมหากษัตริยทุกพระองคมาเปนแนวทางในการพัฒนา ปญหา
ความไมสงบ ปญหาความแตกแยกในทางสังคม หรือแมกระทั่งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นก็คงจะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน กอใหเกิดความม่ันคง ม่ัง ยั่งยืน ของคนในชาติสืบไป 
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Abstract 
  The objective of this research was to study the management of the 
Prapariyattidhamma  General  Education  School  by applying  the  Sappayadhamma 
Principle making conclusion and confirmation. The research results were as followings.  
  1 . PukkalaSappaya :  Three activities were one monk - one scholar - one temple, 
the best monk in Nongkhai and the best novice in school.   
 2 . DhammaSappaya : Three activities were the preaching supporting mind power, 
the Dhamma teaching tree and good manners in Wat Sisaket.   
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 3. ArwasaSappaya :  Three activities were the information board, religious Dhamma 
practices and planting trees providing oxygen.   
 4 .  ArharaSappaya : Three activities were medicine cabinets for temple, making 
consideration before having food, and washing dishes by rotation.   
 The personnel of Prapariyattidhamma  General  Education  School  participated in 
each aspect; PukkalaSappaya, DhammaSappaya, ArwasaSappaya, and ArharaSappaya 
showed satisfaction with activities at a high to the highest level, which increased from 
before participation found at a low to a moderate level. 

Keywords: The Management, Prapariyattidhamma General Education School,     
       Sappayadhamma Principle, 
 
บทนํา 

จากผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
เรียนรู ตามรายงานการติดตามการประเมินผล 2 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
101  พบวา  การจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส สรางเยาวชนรุนใหมที่มุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน ผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม จัดการองคความรูทั้งดานเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการสรางครอบครัวใหอบอุน  
มีความรู ทักษะ สามารถเอาใจใสดูแลผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ใหกับคนรุนตอๆ ไป เสริมสรางสุขภาวะทั้งดานกาย จิต และสติปญญา 
โดยรณรงคใหประชาชนดูแลสุขภาพดวยตนเองใหมากข้ึน ดวยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย  
ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไมปลอดภัย และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนไทย ใหครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการอบรมบมนิสัยใหเด็กเขาใจและสามารถยอมรับความ
ลมเหลวในชีวิตได สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนยรับปรึกษาปญหาทั้งปญหาจากการเรียน ปญหาสวนตัว 
รวมทั้งมีการสอนเสริมภาคปฏิบัติ อาทิ ฝกนั่งสมาธิ  
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญของการบริหารการจัดการศึกษาในระดับรากหญา
เพราะมีความใกลชิดกับผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกอเกิดการเรียนรูของ
ผูเรียนจะเกิดข้ึนที่ระดับสถานศึกษา การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาวะความรับผิดชอบเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได เนื่องจากการบริหารจัดการ
นั้นครอบคลุมกิจการตาง ๆ ทางการศึกษาไวหมด ไมวาจะเปนในเร่ืองของครูและบุคลากร  นักเรียน 
                                                        

1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10. 2552, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http:// www.nesdb.go. th/Default .aspx?tabid =139 , 
หนา 37, [10 พฤษภาคม 2552]. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดทํานโยบายและแผน การประเมินผล ระบบขอมูล  สารสนเทศ  
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพที่มีขีดควาวมสามารถสูง สงเสริมการ
ปรับตัวทุกดาน ตอการเพิ่มคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง2 เปนประโยชนตอฝายศาสนจักร และฝาย
บานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรมสมควรแกภาวะ  สามารถ
ดํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบทไป
แลวก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกาวหนาแกตนเอง 
และบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน3   
 การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีลักษณะการบริหารโดยมีสํานัก
พระพุทธศาสนาเปนองคกรหลักในการควบคุมสงเสริมการศึกษาโดยตรง สวนการบริหารโรงเรียนที่อยูในการ
ปกครองของคณะสงฆ เชน ใหเจาคณะจังหวัดเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาใน
ระดับจังหวัด และเจาคณะอําเภอเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาในระดับอําเภอ 
โดยมีเจาอาวาสเปนเจาสํานักเรียนของแตละโรงเรียน เปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในแตละวัด สําหรับขอบขายและภารกิจในการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา มี 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนของคณะสงฆไทยที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหแกพระภิกษุและสามเณร ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการ
จัดการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานของสังกัดอ่ืนใดโดยทั่วไป ซ่ึงเปนคฤหัสถ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรพระปริยัติธรรมสนามหลวงของแมกองธรรมสนามหลวง ซ่ึงเปนหลัก
ปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณรในชีวิตประจําวันอีกโสตหนึ่งควบคูกันไป  ประเทศไทยเราเปนประเทศที่ยืน
หยัดม่ันคงอยูได ก็ดวยมีสถาบันทั้งสามเปนหลักคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย 
เปนหลักยึดม่ันในจิตวิญญาณของคนไทยทุกคน กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญ ในหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติ จารีต ประเพณีของคนไทยมาแตบรรพกาล คือ หลักแหงไตรสิกขา 
ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดยกระทรวงไดจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนในโรงเรียนทั่วประเทศ  ในคร้ัง
พุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจาไดทรงกําหนดหลักธรรมเก่ียวกับการศึกษาไวมากเชน หลัก
แหงพระสัทธรรม 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หลักหัวใจนักปราชญ คือ สุ จิ ปุ ลิ หลักแหงการรูญาณ 3 คือ 
สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณ เปนตน นอกจากนี้แลว พระองคยังไดกําหนดหลักการหรือทฤษฎีในการ

                                                        
2 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร  :  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546.) หนา 1. 

3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, กฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ, (กรุงเทพมหานคร 
: กองพุทธศาสนศึกษา, 2546.) หนา 106. 

4 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2546.) หนา 32. 
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 3. ArwasaSappaya :  Three activities were the information board, religious Dhamma 
practices and planting trees providing oxygen.   
 4 .  ArharaSappaya : Three activities were medicine cabinets for temple, making 
consideration before having food, and washing dishes by rotation.   
 The personnel of Prapariyattidhamma  General  Education  School  participated in 
each aspect; PukkalaSappaya, DhammaSappaya, ArwasaSappaya, and ArharaSappaya 
showed satisfaction with activities at a high to the highest level, which increased from 
before participation found at a low to a moderate level. 

Keywords: The Management, Prapariyattidhamma General Education School,     
       Sappayadhamma Principle, 
 
บทนํา 

จากผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
เรียนรู ตามรายงานการติดตามการประเมินผล 2 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
101  พบวา  การจัดทําหลักสูตรการศึกษาที่บูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส สรางเยาวชนรุนใหมที่มุงศึกษาสายอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน ผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม จัดการองคความรูทั้งดานเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการสรางครอบครัวใหอบอุน  
มีความรู ทักษะ สามารถเอาใจใสดูแลผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ใหกับคนรุนตอๆ ไป เสริมสรางสุขภาวะทั้งดานกาย จิต และสติปญญา 
โดยรณรงคใหประชาชนดูแลสุขภาพดวยตนเองใหมากข้ึน ดวยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย  
ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไมปลอดภัย และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนไทย ใหครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการอบรมบมนิสัยใหเด็กเขาใจและสามารถยอมรับความ
ลมเหลวในชีวิตได สถานศึกษามีการจัดตั้งศูนยรับปรึกษาปญหาทั้งปญหาจากการเรียน ปญหาสวนตัว 
รวมทั้งมีการสอนเสริมภาคปฏิบัติ อาทิ ฝกนั่งสมาธิ  
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญของการบริหารการจัดการศึกษาในระดับรากหญา
เพราะมีความใกลชิดกับผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกอเกิดการเรียนรูของ
ผูเรียนจะเกิดข้ึนที่ระดับสถานศึกษา การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาวะความรับผิดชอบเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได เนื่องจากการบริหารจัดการ
นั้นครอบคลุมกิจการตาง ๆ ทางการศึกษาไวหมด ไมวาจะเปนในเร่ืองของครูและบุคลากร  นักเรียน 
                                                        

1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10. 2552, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http:// www.nesdb.go. th/Default .aspx?tabid =139 , 
หนา 37, [10 พฤษภาคม 2552]. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดทํานโยบายและแผน การประเมินผล ระบบขอมูล  สารสนเทศ  
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพที่มีขีดควาวมสามารถสูง สงเสริมการ
ปรับตัวทุกดาน ตอการเพิ่มคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง2 เปนประโยชนตอฝายศาสนจักร และฝาย
บานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในสมณธรรมสมควรแกภาวะ  สามารถ
ดํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบทไป
แลวก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกาวหนาแกตนเอง 
และบานเมืองสืบตอไปดวยเชนกัน3   
 การดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีลักษณะการบริหารโดยมีสํานัก
พระพุทธศาสนาเปนองคกรหลักในการควบคุมสงเสริมการศึกษาโดยตรง สวนการบริหารโรงเรียนที่อยูในการ
ปกครองของคณะสงฆ เชน ใหเจาคณะจังหวัดเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาใน
ระดับจังหวัด และเจาคณะอําเภอเปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาในระดับอําเภอ 
โดยมีเจาอาวาสเปนเจาสํานักเรียนของแตละโรงเรียน เปนผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในแตละวัด สําหรับขอบขายและภารกิจในการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา มี 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนของคณะสงฆไทยที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหแกพระภิกษุและสามเณร ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการ
จัดการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานของสังกัดอ่ืนใดโดยทั่วไป ซ่ึงเปนคฤหัสถ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรพระปริยัติธรรมสนามหลวงของแมกองธรรมสนามหลวง ซ่ึงเปนหลัก
ปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณรในชีวิตประจําวันอีกโสตหนึ่งควบคูกันไป  ประเทศไทยเราเปนประเทศที่ยืน
หยัดม่ันคงอยูได ก็ดวยมีสถาบันทั้งสามเปนหลักคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย 
เปนหลักยึดม่ันในจิตวิญญาณของคนไทยทุกคน กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญ ในหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติ จารีต ประเพณีของคนไทยมาแตบรรพกาล คือ หลักแหงไตรสิกขา 
ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดยกระทรวงไดจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนในโรงเรียนทั่วประเทศ  ในคร้ัง
พุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจาไดทรงกําหนดหลักธรรมเก่ียวกับการศึกษาไวมากเชน หลัก
แหงพระสัทธรรม 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หลักหัวใจนักปราชญ คือ สุ จิ ปุ ลิ หลักแหงการรูญาณ 3 คือ 
สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณ เปนตน นอกจากนี้แลว พระองคยังไดกําหนดหลักการหรือทฤษฎีในการ

                                                        
2 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร  :  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546.) หนา 1. 

3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, กฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ, (กรุงเทพมหานคร 
: กองพุทธศาสนศึกษา, 2546.) หนา 106. 

4 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2546.) หนา 32. 
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สงเสริมผูปฏิบัติ ผูเรียนรูเก่ียวกับการประคับประคองเก้ือหนุนใหเกิดความสําเร็จ โดยหลักแหงสัปปายะ 4 
ประกอบดวย 1) อาวาส (ที่อยูอาศัย) 2) อาหาร (อาหารหรืองบประมาณ) 3) บุคคล (บุคลากรผูเปน
กัลยาณมิตร) และ 4) ธรรมะ (วิชาการหรือหลักธรรม)5  
  จากขอมูลที่คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ยังมี
ปญหาอุปสรรคตางๆ ในทุกๆ ดาน ซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนไมบรรลุผลตามเปาหมาย
วัตถุประสงค และมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดความพรอมในการจัด  
“สัปปายะ” ใหเกิดข้ึนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชน 
  ดานอาวาส ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมการจัดอาคารสถานที่ใหเหมาะสม สะอาด สะดวก 
สบาย นาอยู นาเรียนอยางมีความสุข จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  ดานอาหาร ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมเก่ียวกับอาหารทางกายภาพชีวภาพสบายพรอม
อุปกรณสรางการเรียนรูที่ดี   
 ดานบุคคล ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมการอยูรวมกับบุคคลที่ถึงธรรมผูกอใหเราเกิดวิญญาณ
แหงการเรียนรูและการจัดการชีวิตอยางสงบงาม     
 ดานธรรมะ ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูตามหลักสูตรวิชาการที่ทําให
ตนเองและชุมชนเกิด พัฒนาการเรียนรู เสริมสรางพลังแหงตนและชุมชน  รวมทั้งขยายตัวสรางเครือขายการ
เรียนรูและการพัฒนาที่ดีงาม   
  ผูเรียนและผูสอน ผูบริหารจัดการ ตองยึดหลักพึ่งตนเอง หลักสัปปายะ ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาไดทรงบัญญัติไวแลวนั้น เปนหลักที่เอ้ืออํานวยเก้ือกูลแกการบําเพ็ญธรรม ตามหลักพระสัทธรรม 3 
คือปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม อันเปนอัตลักษณของการศึกษาพระพุทธศาสนา 
โดยแท  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
 
คําถามการวิจัย 
 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
มีกิจกรรมที่เหมาะสมเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อ ศึกษากระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนพระป ริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา  
โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
 

                                                        
5 พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัล ฐิตธมฺโม). ใบไมในกํามือ. หมวดท่ี 6 สังคม เร่ืองพัฒนา/

พระสงฆ กับการพัฒ นา จากหนั งสื อกฎแห งกรรม  เลม  9 , [ออนไลน ] แหล งขอมู ล : http://www. 
watbangsawan. com /datacenter/detail.php?news_id=6. 2553. หนา 4, [17 มิถุนายน 2560]. 

ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับการศึกษากระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดหนองคาย 
แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสาร
และการสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารแลวลงภาคสนามจริง และการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ซ่ึงไดมีการศึกษาตามวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร พระไตรปฎก
ภาษาไทย คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานเขียน
ที่เก่ียวของทั่วไปที่มีความสัมพันธกับประเด็นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้    2) ลงพื้นที่สัมภาษณดวยการตั้ง
คําถามปลายเปด 3) จําแนกและตรวจสอบขอมูล 4) วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยแบงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ 
5) สรุปและนําเสนอผลงานการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลัก สัปปายะ
ธรรม ทั้ง 4 ดาน มีกิจกรรมหลัก จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี้  
   1.1 ดานปุคคลสัปปายะ ไดแก 1) กิจกรรม 1 พระ 1 ทุน 1 วัด เพื่อใหทุนการศึกษาแก
พระภิกษุในโรงเรียน 2) กิจกรรมพระดีศรีหนองคาย เพื่อยกยองเชิดชูพระผูปฏิบัติดีตามกรอบสมณสารูป 
และ 3) กิจกรรมสามเณรดีศรีโรงเรียน เพื่อประกาศเกียรติคุณใหเปนสามเณรดีศรีโรงเรียน  
   1.2 ดานธัมมสัปปายะ ไดแก 4) กิจกรรมโอวาทธรรมกําลังใจ  เพื่อใหพระเณรเกิดขวัญ
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียน 5) กิจกรรมตนไมสอนธรรม เพื่อใหเกิดการซึมซับคุณธรรมสุภาษิตสูการนําไป
ปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง และ 6) กิจกรรมมารยาทดีศรีษะเกษ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมดี
งามดวยความรู พฤติกรรม การแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ  
   1.3 ดานอาวาสสัปปายะ ไดแก 7) กิจกรรมปายสารสนเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูที่เปน
สากลแกผูเรียนและผูมาเยี่ยมเยือน 8) กิจกรรมธรรมภาคปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญ
ในหลักธรรมที่ไดศึกษามาแลว และ 9) กิจกรรมปลูกตนไมใหออกซิเจน เพื่อใหเกิดความรมร่ืน สงบ สะอาด 
สวางทางจิตใจลดภาวะโลกรอน และเพิ่มออกซิเจนใหโรงเรียน 
   1.4 ดานอาหารสัปปายะ ไดแก 10) กิจกรรมตูยาสามัญประจําวัด เพื่อจัดหาตูยาสามัญที่
จําเปนประจําวัดและโรงเรียน 11) กิจกรรมพิจารณากอนฉัน เพื่อเกิดความตระหนักในคุณคาแทและคุณคา
เทียมของอาหารที่รับประทาน และของอุปโภคตาง ๆ และ 12) กิจกรรมลางจานตามวาระ เพื่อฝกฝนใหเกิด
ความรับผิดชอบตอหนาที่และสรางเสริมความสามัคคีแกตนเอง และหมูคณะที่อยูรวมกัน 
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สงเสริมผูปฏิบัติ ผูเรียนรูเก่ียวกับการประคับประคองเก้ือหนุนใหเกิดความสําเร็จ โดยหลักแหงสัปปายะ 4 
ประกอบดวย 1) อาวาส (ที่อยูอาศัย) 2) อาหาร (อาหารหรืองบประมาณ) 3) บุคคล (บุคลากรผูเปน
กัลยาณมิตร) และ 4) ธรรมะ (วิชาการหรือหลักธรรม)5  
  จากขอมูลที่คนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ยังมี
ปญหาอุปสรรคตางๆ ในทุกๆ ดาน ซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนไมบรรลุผลตามเปาหมาย
วัตถุประสงค และมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดความพรอมในการจัด  
“สัปปายะ” ใหเกิดข้ึนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชน 
  ดานอาวาส ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมการจัดอาคารสถานที่ใหเหมาะสม สะอาด สะดวก 
สบาย นาอยู นาเรียนอยางมีความสุข จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  ดานอาหาร ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมเก่ียวกับอาหารทางกายภาพชีวภาพสบายพรอม
อุปกรณสรางการเรียนรูที่ดี   
 ดานบุคคล ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมการอยูรวมกับบุคคลที่ถึงธรรมผูกอใหเราเกิดวิญญาณ
แหงการเรียนรูและการจัดการชีวิตอยางสงบงาม     
 ดานธรรมะ ควรไดรับการพัฒนาเร่ืองกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูตามหลักสูตรวิชาการที่ทําให
ตนเองและชุมชนเกิด พัฒนาการเรียนรู เสริมสรางพลังแหงตนและชุมชน  รวมทั้งขยายตัวสรางเครือขายการ
เรียนรูและการพัฒนาที่ดีงาม   
  ผูเรียนและผูสอน ผูบริหารจัดการ ตองยึดหลักพึ่งตนเอง หลักสัปปายะ ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาไดทรงบัญญัติไวแลวนั้น เปนหลักที่เอ้ืออํานวยเก้ือกูลแกการบําเพ็ญธรรม ตามหลักพระสัทธรรม 3 
คือปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม อันเปนอัตลักษณของการศึกษาพระพุทธศาสนา 
โดยแท  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
 
คําถามการวิจัย 
 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
มีกิจกรรมที่เหมาะสมเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อ ศึกษากระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนพระป ริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา  
โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม 
 

                                                        
5 พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัล ฐิตธมฺโม). ใบไมในกํามือ. หมวดท่ี 6 สังคม เร่ืองพัฒนา/

พระสงฆ กับการพัฒ นา จากหนั งสื อกฎแห งกรรม  เลม  9 , [ออนไลน ] แหล งขอมู ล : http://www. 
watbangsawan. com /datacenter/detail.php?news_id=6. 2553. หนา 4, [17 มิถุนายน 2560]. 

ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับการศึกษากระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดหนองคาย 
แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลักสัปปายะธรรม เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสาร
และการสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารแลวลงภาคสนามจริง และการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ซ่ึงไดมีการศึกษาตามวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร พระไตรปฎก
ภาษาไทย คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานเขียน
ที่เก่ียวของทั่วไปที่มีความสัมพันธกับประเด็นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้    2) ลงพื้นที่สัมภาษณดวยการตั้ง
คําถามปลายเปด 3) จําแนกและตรวจสอบขอมูล 4) วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยแบงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ 
5) สรุปและนําเสนอผลงานการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกตใชหลัก สัปปายะ
ธรรม ทั้ง 4 ดาน มีกิจกรรมหลัก จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี้  
   1.1 ดานปุคคลสัปปายะ ไดแก 1) กิจกรรม 1 พระ 1 ทุน 1 วัด เพื่อใหทุนการศึกษาแก
พระภิกษุในโรงเรียน 2) กิจกรรมพระดีศรีหนองคาย เพื่อยกยองเชิดชูพระผูปฏิบัติดีตามกรอบสมณสารูป 
และ 3) กิจกรรมสามเณรดีศรีโรงเรียน เพื่อประกาศเกียรติคุณใหเปนสามเณรดีศรีโรงเรียน  
   1.2 ดานธัมมสัปปายะ ไดแก 4) กิจกรรมโอวาทธรรมกําลังใจ  เพื่อใหพระเณรเกิดขวัญ
กําลังใจในการศึกษาเลาเรียน 5) กิจกรรมตนไมสอนธรรม เพื่อใหเกิดการซึมซับคุณธรรมสุภาษิตสูการนําไป
ปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง และ 6) กิจกรรมมารยาทดีศรีษะเกษ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนใหเหมาะสมดี
งามดวยความรู พฤติกรรม การแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ  
   1.3 ดานอาวาสสัปปายะ ไดแก 7) กิจกรรมปายสารสนเทศ เพื่อใหเกิดองคความรูที่เปน
สากลแกผูเรียนและผูมาเยี่ยมเยือน 8) กิจกรรมธรรมภาคปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและชํานาญ
ในหลักธรรมที่ไดศึกษามาแลว และ 9) กิจกรรมปลูกตนไมใหออกซิเจน เพื่อใหเกิดความรมร่ืน สงบ สะอาด 
สวางทางจิตใจลดภาวะโลกรอน และเพิ่มออกซิเจนใหโรงเรียน 
   1.4 ดานอาหารสัปปายะ ไดแก 10) กิจกรรมตูยาสามัญประจําวัด เพื่อจัดหาตูยาสามัญที่
จําเปนประจําวัดและโรงเรียน 11) กิจกรรมพิจารณากอนฉัน เพื่อเกิดความตระหนักในคุณคาแทและคุณคา
เทียมของอาหารที่รับประทาน และของอุปโภคตาง ๆ และ 12) กิจกรรมลางจานตามวาระ เพื่อฝกฝนใหเกิด
ความรับผิดชอบตอหนาที่และสรางเสริมความสามัคคีแกตนเอง และหมูคณะที่อยูรวมกัน 
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  2. บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมในแตละดานของสัปปายะ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากกอนเขารวมกิจกรรมที่อยูในระดับนอยถึงปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

จากผลสรุปการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นนาสนใจสําคัญที่ผูวิจัยนําไปอภิปรายผล ดังนี้ คือ  
   1. กลไกที่เปนตัวขับเคลื่อนหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม พุทธธรรมเขาสูกระบวนการบริหาร
จัดการโรงเรียน การเรียนการสอน การปลูกฝงเพาะบมเยาวชนใหเปนคนดีที่พอแม ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติพึงประสงค ซ่ึงก็คือ ตัวกิจกรรมที่ประยุกตหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสัปปายะ
ธรรม 4 ประการ คือ หลักปุคคลสัปปายะ หลักธัมมสัปปายะ หลักอาวาสสัปปายะ และหลักอาหารสัปปายะ 
ที่มีสวนชวยกระตุนใหเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย วาจา และจิตใจไปในทางที่ดีข้ึน 
มากกวาเดิม สอดคลองกับการศึกษาของอารีณะ วีระวัฒน และนันทธนัตถ จิตประภัสสร6 ที่ไดศึกษาการบม
เยาวชนเปนคนดีดวยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดระยอง พบวา โรงเรียนไดเนนกิจกรรมสําคัญ
คือคุณธรรมนําการศึกษาอันนํานามธรรมสูรูปธรรมดังจะเห็นไดจากกิจกรรมตอไปนี้ คือ 1) บวชนาค เตรียม
ความพรอมกอนเปนนักเรียน 2) กิจวัตรปลูกคุณธรรม 3) ครูที่เปนมากกวาผูสอน 4) ปกครองกันเองดวย
ธรรมาธิปไตย 5) ผาขาวกุศโลบายเพื่อปรับพฤติกรรม 6) 3 D สรางคนดี 7) พุทธบัตร บัตรตอบแทนความดี 
8) หอนอนไฉไล ดวยวินัยและจิตสาธารณะ 9) กิจกรรม 5 ส. สรางวินัยตอเนื่อง 10) โครงการนี้ จากพี่สูนอง 
(เณร) พี่ฝากทํากิจกรรม นองฝากทําความดี 11) 9 ฐานกิจกรรมฝากไดฝากดีทั้งพี่และนอง 12) จิตอาสา 
ความดีเพื่อสวนรวม 13) ติดตามและตอยอด เชนเดียวกับการศึกษาของ   

พระมหาวิรัติ จันดากุล7 ที่ไดพัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 จังหวัดลพบุรี พบวา สภาพกอนดําเนินการพัฒนากิจกรรม
บริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ยังไมไดรับการพัฒนาที่ชัดเจน มีเพียง
กิจกรรมเทานั้นที่โรงเรียนไดเคยจัด และไมมีกิจกรรมที่จัดตอเนื่องทําใหนักเรียนไมเกิดความคุนเคย และ
พัฒนาไตรสิกขา นักเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญานอยมาก แนวทางและวิธีการ
พัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธมีความเหมาะสม และผลการพฒันากิจกรรมบริหารจิต
เจริญปญญาพบวา ดานปฏิกิริยาตอบสนอง นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ดานการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 75 ดานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอยูใน
ระดับดี  
                                                        

6 อารีณะ วีระวัฒน และนันทธนัตถ จิตประภัสสร, บมเยาวชนเปนคนดีดวยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา, 
พิมพครั้งท่ี 1, ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน), 2553, หนา 119. 

7 พระมหาวิรัติ จันดากุล,  การพัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 จังหวัดลพบุรี, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2548, หนา ก. 

  2.การพัฒนาสําคัญเรงดวนถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาที่ตองเร่ิมตน ก็คือ คน หรือบุคลากรให
เกิดเปนคนสัมมาทิฏฐิ คนสมบูรณแบบ สัตบุรุษ (ปุคคลสัปปายะ) อันจะเปนตัวกลไกแรกในการขับเคลื่อน
องคกรหรือหนวยงานใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดที่พึงปรารถนาได ซ่ึงสอดคลอง กับการศึกษาของ
นรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค8 ที่ไดพัฒนารูปแบบของโรงเรียนวัดที่เหมาะสมกับการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
พบวา แนวคิดทฤษฎีในการจัดโรงเรียนวัดใหเปนแหลงการเรียนรูสมัยพุทธกาลและโรงเรียนวัดดีเดนใน
ปจจุบัน คือ การสรางบุคคลที่มีความพรอมสามารถเปนกัลยาณมิตรเปนปจจัยแรกที่มีความสําคัญอันจะ
นําไปสูการจัดเตรียมปรโตโฆสะ เพื่อใหผูเรียนเกิดโยนิโสมนสิการ จนเขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่
สามารถพัฒนาตนไปสูการเปนกัลยาณมิตรตอตนเอง และผูอ่ืนไดในที่สุด โดยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจา
ทรงใชหลักธรรมวินัย และพุทธวิธีการบริหารดูแลสังคมสงฆในอารามใหมีความสัปปายะทั้ง 4 ดาน  
คือ เสนาสนะสัปปายะ(อาวาสสัปปายะ) บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ และธัมมะสัปปายะ สวนโรงเรียน
วัดดีเดนในปจจุบัน ยังคงใชหลักธรรมวินัยเปนเคร่ืองกํากับดูแลการพัฒนาตนของพระภิกษุสามเณร รวมกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม โดยมีเจาอาวาสโรงเรียนวัดเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย 
สรางจิตสํานึกใหเกิดความรวมมือในการจัดสถานที่และกิจกรรม 
  1. ดานนโยบาย โรงเรียนวัดควรมีนโยบายในการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาดานศีล สมาธิ และปญญา รวมทั้งตองมี
แผนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ สรางเครือขายของโรงเรียนวัดเพื่อแลกเปลี่ยนพระวิทยากรและสื่อการ
เรียนรู จัดโรงเรียนวัดใหเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน จัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําปของโรงเรียนวัด 
ดานเนื้อหาหลักธรรมที่นํามาใชสอน ควรปรับปรุงใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  2. ดานคุณลักษณะของพระภิกษุสามเณร ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความรูทั้งทางโลก
และทางธรรม มีทักษะในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบุคคลและกาลเทศะ 
  3. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ควรรมร่ืน สะอาด และสงบมีหองน้ําสะอาดและ
เพียงพอ มีปายหัวขอธรรมะขอคิดที่เปนประโยชน จัดพื้นที่ใหผูเขามาใชบริการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
เร่ืองธรรมะ และควรมีหองสมุดประจําโรงเรียนวัดเพื่อใหผูสนใจไดคนควา 
  4. ดานกิจกรรมการเรียนรู ควรเพิ่มกิจกรรมการเจริญวิปสสนากรรมฐานสําหรับประชาชน  
มีกิจกรรมพระสงฆใหคําปรึกษาแกประชาชน เชิญวิทยากรภายนอกเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การสวด
มนตแปลเพื่อใหเขาใจความหมายของบทสวดมนต ควรเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรเลือกเรียนรูทั้งทาง
โลกและทางธรรมไปพรอมกัน รวมทั้งจัดถวายความรูแดพระสงฆดานการเผยแผที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
การพูดในที่ชุมชน กฎหมายที่พระสงฆควรทราบและการจัดทําเว็บไซดประจําโรงเรียนวัด ยังสอดคลองกับ

                                                        
8 นรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค, ศึกษารูปแบบของวัดท่ีเหมาะสมกับการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต, 

วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2550, หนา 184. 
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  2. บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมในแตละดานของสัปปายะ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากกอนเขารวมกิจกรรมที่อยูในระดับนอยถึงปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

จากผลสรุปการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นนาสนใจสําคัญที่ผูวิจัยนําไปอภิปรายผล ดังนี้ คือ  
   1. กลไกที่เปนตัวขับเคลื่อนหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม พุทธธรรมเขาสูกระบวนการบริหาร
จัดการโรงเรียน การเรียนการสอน การปลูกฝงเพาะบมเยาวชนใหเปนคนดีที่พอแม ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติพึงประสงค ซ่ึงก็คือ ตัวกิจกรรมที่ประยุกตหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสัปปายะ
ธรรม 4 ประการ คือ หลักปุคคลสัปปายะ หลักธัมมสัปปายะ หลักอาวาสสัปปายะ และหลักอาหารสัปปายะ 
ที่มีสวนชวยกระตุนใหเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย วาจา และจิตใจไปในทางที่ดีข้ึน 
มากกวาเดิม สอดคลองกับการศึกษาของอารีณะ วีระวัฒน และนันทธนัตถ จิตประภัสสร6 ที่ไดศึกษาการบม
เยาวชนเปนคนดีดวยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดระยอง พบวา โรงเรียนไดเนนกิจกรรมสําคัญ
คือคุณธรรมนําการศึกษาอันนํานามธรรมสูรูปธรรมดังจะเห็นไดจากกิจกรรมตอไปนี้ คือ 1) บวชนาค เตรียม
ความพรอมกอนเปนนักเรียน 2) กิจวัตรปลูกคุณธรรม 3) ครูที่เปนมากกวาผูสอน 4) ปกครองกันเองดวย
ธรรมาธิปไตย 5) ผาขาวกุศโลบายเพื่อปรับพฤติกรรม 6) 3 D สรางคนดี 7) พุทธบัตร บัตรตอบแทนความดี 
8) หอนอนไฉไล ดวยวินัยและจิตสาธารณะ 9) กิจกรรม 5 ส. สรางวินัยตอเนื่อง 10) โครงการนี้ จากพี่สูนอง 
(เณร) พี่ฝากทํากิจกรรม นองฝากทําความดี 11) 9 ฐานกิจกรรมฝากไดฝากดีทั้งพี่และนอง 12) จิตอาสา 
ความดีเพื่อสวนรวม 13) ติดตามและตอยอด เชนเดียวกับการศึกษาของ   

พระมหาวิรัติ จันดากุล7 ที่ไดพัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 จังหวัดลพบุรี พบวา สภาพกอนดําเนินการพัฒนากิจกรรม
บริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ยังไมไดรับการพัฒนาที่ชัดเจน มีเพียง
กิจกรรมเทานั้นที่โรงเรียนไดเคยจัด และไมมีกิจกรรมที่จัดตอเนื่องทําใหนักเรียนไมเกิดความคุนเคย และ
พัฒนาไตรสิกขา นักเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญานอยมาก แนวทางและวิธีการ
พัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธมีความเหมาะสม และผลการพัฒนากิจกรรมบริหารจิต
เจริญปญญาพบวา ดานปฏิกิริยาตอบสนอง นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ดานการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 75 ดานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอยูใน
ระดับดี  
                                                        

6 อารีณะ วีระวัฒน และนันทธนัตถ จิตประภัสสร, บมเยาวชนเปนคนดีดวยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา, 
พิมพครั้งท่ี 1, ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน), 2553, หนา 119. 

7 พระมหาวิรัติ จันดากุล,  การพัฒนากิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญาโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 จังหวัดลพบุรี, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2548, หนา ก. 

  2.การพัฒนาสําคัญเรงดวนถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาที่ตองเร่ิมตน ก็คือ คน หรือบุคลากรให
เกิดเปนคนสัมมาทิฏฐิ คนสมบูรณแบบ สัตบุรุษ (ปุคคลสัปปายะ) อันจะเปนตัวกลไกแรกในการขับเคลื่อน
องคกรหรือหนวยงานใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดที่พึงปรารถนาได ซ่ึงสอดคลอง กับการศึกษาของ
นรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค8 ที่ไดพัฒนารูปแบบของโรงเรียนวัดที่เหมาะสมกับการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
พบวา แนวคิดทฤษฎีในการจัดโรงเรียนวัดใหเปนแหลงการเรียนรูสมัยพุทธกาลและโรงเรียนวัดดีเดนใน
ปจจุบัน คือ การสรางบุคคลที่มีความพรอมสามารถเปนกัลยาณมิตรเปนปจจัยแรกที่มีความสําคัญอันจะ
นําไปสูการจัดเตรียมปรโตโฆสะ เพื่อใหผูเรียนเกิดโยนิโสมนสิการ จนเขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่
สามารถพัฒนาตนไปสูการเปนกัลยาณมิตรตอตนเอง และผูอ่ืนไดในที่สุด โดยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจา
ทรงใชหลักธรรมวินัย และพุทธวิธีการบริหารดูแลสังคมสงฆในอารามใหมีความสัปปายะทั้ง 4 ดาน  
คือ เสนาสนะสัปปายะ(อาวาสสัปปายะ) บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ และธัมมะสัปปายะ สวนโรงเรียน
วัดดีเดนในปจจุบัน ยังคงใชหลักธรรมวินัยเปนเคร่ืองกํากับดูแลการพัฒนาตนของพระภิกษุสามเณร รวมกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม โดยมีเจาอาวาสโรงเรียนวัดเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย 
สรางจิตสํานึกใหเกิดความรวมมือในการจัดสถานที่และกิจกรรม 
  1. ดานนโยบาย โรงเรียนวัดควรมีนโยบายในการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและเหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาดานศีล สมาธิ และปญญา รวมทั้งตองมี
แผนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ สรางเครือขายของโรงเรียนวัดเพื่อแลกเปลี่ยนพระวิทยากรและสื่อการ
เรียนรู จัดโรงเรียนวัดใหเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน จัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําปของโรงเรียนวัด 
ดานเนื้อหาหลักธรรมที่นํามาใชสอน ควรปรับปรุงใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  2. ดานคุณลักษณะของพระภิกษุสามเณร ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความรูทั้งทางโลก
และทางธรรม มีทักษะในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบุคคลและกาลเทศะ 
  3. ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ควรรมร่ืน สะอาด และสงบมีหองน้ําสะอาดและ
เพียงพอ มีปายหัวขอธรรมะขอคิดที่เปนประโยชน จัดพื้นที่ใหผูเขามาใชบริการมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
เร่ืองธรรมะ และควรมีหองสมุดประจําโรงเรียนวัดเพื่อใหผูสนใจไดคนควา 
  4. ดานกิจกรรมการเรียนรู ควรเพิ่มกิจกรรมการเจริญวิปสสนากรรมฐานสําหรับประชาชน  
มีกิจกรรมพระสงฆใหคําปรึกษาแกประชาชน เชิญวิทยากรภายนอกเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การสวด
มนตแปลเพื่อใหเขาใจความหมายของบทสวดมนต ควรเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรเลือกเรียนรูทั้งทาง
โลกและทางธรรมไปพรอมกัน รวมทั้งจัดถวายความรูแดพระสงฆดานการเผยแผที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
การพูดในที่ชุมชน กฎหมายที่พระสงฆควรทราบและการจัดทําเว็บไซดประจําโรงเรียนวัด ยังสอดคลองกับ

                                                        
8 นรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค, ศึกษารูปแบบของวัดท่ีเหมาะสมกับการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต, 

วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2550, หนา 184. 
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การศึกษาของมณกาญจน ทองใย9 ที่ไดพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสรุปไดดังนี้  
1) ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแกการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน 
สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประกอบดวย 
ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคกรทางราชการและองคกร
ในชุมชน 2) ดานบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา องคกรทางราชการและองคกรในชุมชนรวมกัน
รับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนดี 3) ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสมํ่าเสมอ และ 4) ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ โดยการสราง
เยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะได 
สอดคลองกับการศึกษาของพระพิพัฒนภาสน บุญเทียน10 ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักสัปปายะของเจาอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 1) ดานอาวาสเปนที่สัปปายะ ควรเลือกวัสดุและ
วิธีกอสรางอาคารตางๆ โดยคํานึงถึงความไดมาตรฐาน การใชงานไดม่ันคงถาวร ขอเสนอแนะคือควร
มอบหมายใหบุคลากรในวัดชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในวัดหรือโรงเรียน 2) ดานอาหารเปนที่สัปปา
ยะ ควรวางกฎระเบียบใหพระสงฆสามเณรในวัดฉันภัตตาหารพรอมกัน ขอเสนอแนะคือควรดูแลใหโรงครัว
ของวัดมีอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 3) ดานบุคคลเปนที่สัปปายะควรสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในวัด
ใหไดรับการศึกษาพระธรรมวินัย ขอเสนอแนะคือควรแบงหนาที่ใหบุคคลในวัดไดรวมรับผิดชอบงานอยาง
ชัดเจน และ 4) ดานธรรมะเปนที่สัปปายะ ควรหาวิธีใหพระสงฆในวัดเผยแผพระธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และใชสื่อและแบบเรียนที่ดีในการอบรมสั่งสอนและฝกเผยแผแกบุคคลในวัดหรือโรงเรียน 
และยังสอดคลองกับเจษฎา สิงหรา11 ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
อางทอง พบวา คณะผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหาร รวมถึงครูผูสอน ตองใหความสําคัญในการนิเทศ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ตองมีการนํากิจกรรมที่แสดงถึงความรวมมือระหวางโรงเรียนวัด/คณะสงฆ
และชุมชนเขามาใช มีนโยบายการสรางสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหมีบรรยากาศเปนธรรมชาติ ตองจัด
ใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรูและสภาวะทางจิตใจแกบุคลากรในโรงเรียน และประสานงานขอความรวมมือ
กับผูปกครอง ผูนําชุมชนและพระสงฆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกันเปนประจําตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
 

                                                        
9 มณกาญจน ทองใย, การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.) หนา ก. 
10 พระพิพัฒนภาสน บุญเทียน, การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจาอาวาสใน

จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547, หนา ก. 

11 เจษฎา สิงหรา, แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอางทอง, วิทยานิพนธสังคม
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ขอเสนอแนะเพ่ือทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  2. ควรศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับทองถ่ินนั้น ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใชฐานทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ผานภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิ
ปญญาสากล  
  3. ควรทําการวจิัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
อ่ืน ๆ เพื่อไดรูปแบบใหม ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทองถ่ินนั้น ๆ 
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การศึกษาของมณกาญจน ทองใย9 ที่ไดพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสรุปไดดังนี้  
1) ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแกการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน 
สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประกอบดวย 
ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคกรทางราชการและองคกร
ในชุมชน 2) ดานบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา องคกรทางราชการและองคกรในชุมชนรวมกัน
รับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหประพฤติตนเปนคนดี 3) ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยางสมํ่าเสมอ และ 4) ดานผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ โดยการสราง
เยาวชนใหมีขันติ มีความอดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตาง ๆ เปนหมูคณะได 
สอดคลองกับการศึกษาของพระพิพัฒนภาสน บุญเทียน10 ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักสัปปายะของเจาอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 1) ดานอาวาสเปนที่สัปปายะ ควรเลือกวัสดุและ
วิธีกอสรางอาคารตางๆ โดยคํานึงถึงความไดมาตรฐาน การใชงานไดม่ันคงถาวร ขอเสนอแนะคือควร
มอบหมายใหบุคลากรในวัดชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในวัดหรือโรงเรียน 2) ดานอาหารเปนที่สัปปา
ยะ ควรวางกฎระเบียบใหพระสงฆสามเณรในวัดฉันภัตตาหารพรอมกัน ขอเสนอแนะคือควรดูแลใหโรงครัว
ของวัดมีอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 3) ดานบุคคลเปนที่สัปปายะควรสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในวัด
ใหไดรับการศึกษาพระธรรมวินัย ขอเสนอแนะคือควรแบงหนาที่ใหบุคคลในวัดไดรวมรับผิดชอบงานอยาง
ชัดเจน และ 4) ดานธรรมะเปนที่สัปปายะ ควรหาวิธีใหพระสงฆในวัดเผยแผพระธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และใชสื่อและแบบเรียนที่ดีในการอบรมสั่งสอนและฝกเผยแผแกบุคคลในวัดหรือโรงเรียน 
และยังสอดคลองกับเจษฎา สิงหรา11 ที่ไดทําการศึกษาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
อางทอง พบวา คณะผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหาร รวมถึงครูผูสอน ตองใหความสําคัญในการนิเทศ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ตองมีการนํากิจกรรมที่แสดงถึงความรวมมือระหวางโรงเรียนวัด/คณะสงฆ
และชุมชนเขามาใช มีนโยบายการสรางสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหมีบรรยากาศเปนธรรมชาติ ตองจัด
ใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรูและสภาวะทางจิตใจแกบุคลากรในโรงเรียน และประสานงานขอความรวมมือ
กับผูปกครอง ผูนําชุมชนและพระสงฆ เพื่อจัดกิจกรรมรวมกันเปนประจําตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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รัฐประหารในเชิงที่เปนปฏิปกษตอกันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือความเปนปฏิปกษในตัวเองเพื่อ
ผลประโยชนทางการเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางล้ําลึก และมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  
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Abstract 

The purposes of this academic article were to present the political communication 
concept of Thai resent government that leaded by Gen. Prayuth Chan–o-cha. According to 
his political communication is based on the opposition of Proposition in Political 
Communication to create his good image of junta’s government to be excepted of Thai 
Citizens in the opposite way with the past electoral government for his deeply political 
interest in the short and long period as his personal character.  

This article focuses on 3 points such as 1) The Political Communication Concept  
2) Political Communication of Gen. Prayuth Chan-o-cha’s Government 3) The Opposition of 
Proposition in Political Communication. 
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The analysis showed that the concept of Political Communication of Gen. Prayuth 
Chan-o-cha’s Government under 4 Opposition of Propositions: 1) The Opposition of the 
Contradictory Proposition in Political Communication; 2) The Opposition of the Contrary 
Proposition in Political Communication; 3) The Opposition of the Sub-Contrary Proposition 
in Political Communication; and 4) The Opposition of the Sub-alternative Contradictory 
Proposition in Political Communication. 

Keywords: Opposition of Proposition, Political communication, Gen. Prayuth Chan-o-cha’s 
Government 
 
บทนํา 
 “นักทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยมคนสําคัญอยาง เอ.เจ.แอร (A.J.Ayer) มีความเห็นวาขอความหรือถอย
แถลงใดก็ตามจะมีความหมาย (Literally meaningful) ก็ตอเม่ือขอความหรือถอยแถลงนั้นสามารถ
เชื่อมโยงกับโลกแหงความเปนจริงเชิงประจักษหรือไมก็ถูกตองตามหลักตรรกะ (analytic or empirical 
verifiable) กลาวคือสามารถพิสูจนวาถูกหรือผิดในเชิงตรรกะหรือในเชิงประจักษได และเรียกขอความหรือ
ถอยแถลงชนิดนี้วา “ประพจน”หรือ “ญัตติ”1 
 จากแนวคิดดังกลาวบงบอกถึงความสําคัญของถอยแถลงใด ๆ ที่นําไปใชจะตองเปนถอยแถลงที่
สามารถพิสูจนไดวาถูกหรือผิด ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา คําวา “ถอยแถลง” ในขณะนั้น คือ “การ
สื่อสาร” ในปจจุบันนี้ ซ่ึง ในที่นี้มุงประเด็นเร่ืองการสื่อสารทางดานการเมือง ที่มีการนํามาเปนเคร่ืองมือที่
สําคัญในการแสวงหาอํานาจ การรักษาไวซ่ึงอํานาจ และการใชอํานาจ มาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ในรูปของ
วาทวิทยา จากงานเขียนเร่ือง Apologia ของ เพลโต (Plato) ไดแสดงใหเห็น ถึงถอยคําใหการของ โสเครติส 
(Socrates) นักปรัชญาการเมือง ที่ใชเปนศิลปวาทีในการแกขอกลาวหาตอคณะผูพิพากษาในศาลแหงนครรัฐ
เอเธนส ในการแกตางใหตนเองพนผิด จากขอกลาวหา2 ถือวาเปนกลาวแกทางคดีความ และตอบโตทาง
การเมือง 
  การสื่อสารทางการเมืองที่มีขอจํากัดจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารในอดีต แตเปาหมายของการ
สื่อสารมิได ผิดแผกแตกตางไปจากเปาหมายของการสื่อสารในปจจุบัน3 อยางไรก็ตาม ในทุกวันนี้  
การพัฒนาการความคิดทางการเมืองเปนหัวใจสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สื่อมวลชนใน
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 1 ไชยรัตน เจรญิสินโอฬาร,ศ.ดร., ภาษากับการเมือง/ความเปนการเมือง, (กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพ 
วิภาษา, 2556), หนา 3-4. 
 2 ปรีชา บุญทวี,ผศ., โสเครติส บิดาแหงปรัชญาการเมือง (ขอนแกน: หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา, 2561), หนา 14. 
 3 สุรพงษ  โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับการเมือง, พิมพครั้งท่ี 6. (กรุงเทพมหานคร : ประสิทธ์ิภัณฑ 
แอนด พริ้นติ้ง, 2545), หนา 26-27 

การเมืองที่ถูกตองของประชาชน ดังนั้นการรายงานขาวสารของสื่อมวลชน จึงเปรียบเสมือนการสรางมโน
ภาพภายนอกใหเกิดข้ึนในมโนทัศนของประชาชนผูรับสาร  หากผูรับสารเปดรับ ขาวสารจากสื่อมวลชน  
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Communication) การสื่อสารเฉพาะกลุม (Group Communication) หรือการสื่อสารมวลชน (Mass 
Communication) แตทั้งนี้ ไมวาจะเปนการสื่อสารในรูปแบบใด เปาหมายของการสื่อสารในบริบททาง
การเมืองมักจะเปนการสื่อสารที่ผูสงสาร (Sender)  มีความคาดหวังตอผลที่จะเกิดข้ึนจากการสื่อสาร 
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มักถูกใชในการสรางความมีชื่อเสียง (Celebrity Making) การสรางภาพลักษณ (Image Building) ตลอดจน
เพื่อนําเสนอนโยบาย ทางการเมืองของนักการเมืองตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายคือ การยอมรับ และ/หรือการให
ไดรับเลือกตั้งเพื่อที่จะไดโอกาสที่จะเขาไปดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 สําหรับการสื่อสารเปนเคร่ืองมือที่จะนําไปสู การพูด การจูงใจ และการกระทําในทางการเมือง  
ทุกสิ่งทุกอยางในทางการเมืองคือการสื่อสาร หนาที่ที่กระทําทั้งหมดในระบบการเมือง สื่อมวลชนจึงบทบาท
ในการนําเสนอขาวสารที่ เปนจริง เพราะทั้งการเมืองและการสื่อสารตางก็มีอิทธิพลตอกัน ตลอดจน
สื่อมวลชนยังมีบทบาทในการ สื่อสารทางการเมือง (Political communication)4 
 
คําสําคัญ 
 ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ (Opposition of Proposition) หมายถึง  ความเปนปฏิปกษหรือ
ความตรงกันขามกันเปนสภาวะอยางหนึ่งของญัตติ วาคือการยืนยันและการคัดคานภาคนิเทศหรือภาค
ลักษณะเดียวกันในเร่ืองที่เก่ียวกับภาคประธานเดียวกัน  
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การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ตลอดจนการเลือกใชสื่อในทางการเมือง หรือการสรางการยอมรับ สนับสนุน
จากประชาชน 
 รัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา หมายถึง รัฐบาลที่มาจากการดําเนินการของคณะรักษาความสงบ
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รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และไดบริหารประเทศไทยมาจนถึง
ปจจุบันนี้ 
 
แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เปนกระบวนการหนึ่งที่นักการเมืองใชเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาอํานาจทางการเมืองที่มีตนทุนต่ําที่สุด ประหยัดที่สุด รวมเร็วที่สุด และลดทอนการ
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The analysis showed that the concept of Political Communication of Gen. Prayuth 
Chan-o-cha’s Government under 4 Opposition of Propositions: 1) The Opposition of the 
Contradictory Proposition in Political Communication; 2) The Opposition of the Contrary 
Proposition in Political Communication; 3) The Opposition of the Sub-Contrary Proposition 
in Political Communication; and 4) The Opposition of the Sub-alternative Contradictory 
Proposition in Political Communication. 

Keywords: Opposition of Proposition, Political communication, Gen. Prayuth Chan-o-cha’s 
Government 
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แถลงใดก็ตามจะมีความหมาย (Literally meaningful) ก็ตอเม่ือขอความหรือถอยแถลงนั้นสามารถ
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วาทวิทยา จากงานเขียนเร่ือง Apologia ของ เพลโต (Plato) ไดแสดงใหเห็น ถึงถอยคําใหการของ โสเครติส 
(Socrates) นักปรัชญาการเมือง ที่ใชเปนศิลปวาทีในการแกขอกลาวหาตอคณะผูพิพากษาในศาลแหงนครรัฐ
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 4 เสถียร เชยประทับ, การสื่อสารกับการเมืองเนนสังคมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 6-7. 
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ปะทะที่สุมเสี่ยงตอการใชกําลังหํ่าห่ันกัน การเมืองกับการสื่อสารทางการเมืองนั้นมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด การเมืองเปนเร่ืองของการโนมนาวใจ และการจูงใจ สวนการสื่อสารเปนพื้นฐานของศาสตรสาขาตาง 
ๆ เปนปจจัยสงเสริมและเรงรัดกระบวนการทางการเมือง5 ซ่ึงกลวิธีนี้มีการใชมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ  เนนใน
เร่ืองวาทวิทยา (Rhetoric)  การเมืองและจริยธรรม  เปนการนําการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  
มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสารเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง  
โดยรูปแบบของการสื่อสารทางการเมือง  เปนแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสาร ในฐานะเคร่ืองมือ
กําหนดยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูเปาหมายทางการเมือง6 
 1. ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมือง  เปนกระบวนการทางการเมืองที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง  
ทัศนะและความคิดเห็น  ตลอดจนประสบการณทางการเมืองระหวางบุคคล  เปนกระบวนการพิเศษที่
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคม
การเมือง  เปนกิจกรรมที่แพรหลายทั่วไป7 
 การสื่อสารทางการเมือง  คือกิจกรรมที่เผยแพรทั่วไป  เปนการทําหนาที่ทั้งหลายของระบบ
การเมือง  กระบวนการ  สังคมประกิต หรือ สังคมกรณ (Socialization Process) คือ กระบวนการเรียนรูทาง
สังคมซึ่งดําเนินอยูตลอดเวลาท่ีมนุษยมีลมหายใจ เปนกระบวนการไดมาซึ่งวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคม เพ่ือท่ี
สังคมจะไดใชเปนกระบวนการท่ีมาใหสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกใหมของสังคมไดรับทราบถึงกฎเกณฑของ
สังคมและเน้ือหาของวัฒนธรรม  การสรางโครงขายผลประโยชน  การประสานประโยชน  การสรางกฎ   
การประยุกต  ใชกฎและการปรับเปลี่ยนกฎ  ลวนดําเนินไปโดยการสื่อสารเปนเคร่ืองมือ8  
 การสื่อสารทางการเมือง  หมายถึง  การถายทอดขาวสารที่เก่ียวกับการเมือง จากสวนหนึ่งของ
ระบบการเมือง ไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมือง และเปนการถายทอดระหวางระบบสังคมกับระบบ
การเมือง9 
 การสื่อสารทางการเมือง  มีลักษณะเปนระบบของการแพรขาวสารทางการเมือง ไปยังสมาชิกของ
การเมือง  การสื่อสารทางการเมืองจึงเปนแบบแผน หรือกระบวนการแพรขาวทางการเมือง ระหวางสมาชิก
กับหนวยตางๆ ในระบบการเมือง หรือมีบทบาทเปนตัวกลางระหวางประชาชนกับรัฐบาล โดยเปนชองทาง
ในการเสนอขาวสารขอมูลทางการเมืองตางๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจ และนโยบายของรัฐบาลใหประชาชน
                                                           
 5 กรกนก นิลดํา, การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหาร, ดุษฎีนิพนธ (คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2558), หนา 6. 
 6 ยุทธพร อิสระชัย,รศ., แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง, หนวยท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หนา 105. 
 7 Agree, W.K.,Ault P.H., &Emery, E. Introduction to mass Communication. New York, NY: 
Harper & Row, 1976, 4. 
 8 Almond, G. A., & Coleman, J.S, The Politics of the Developing Area. Princeton: 
Princeton University Press, 1960, 15. 
 9 Rush, M.,& Althoff,P, An Introduction to Political Sociology. London:                   
Thomas Nelson and Son, 1971, 160 

ไดรับรู  ขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการในการนําเอาขอเรียกรอง และความตองการของประชาชนไปสู
รัฐบาล ที่จะกําหนดนโยบายและตัดสินใจใหสอดคลองและสนองตอบความตองการของประชาชนไดมาก
ยิ่งข้ึน10  
 การสื่อสารทางการเมือง  ในความหมายกวาง  หมายถึง  กิจกรรมการสื่อสารที่มนุษยกระทําหรือ
เกิดข้ึนนอกบานเรือนของตนเอง  การยื่นขอเรียกรองระหวางประเทศ  การกลาวคําปราศรัยของนักการเมือง  
ความหมายเชิงแคบ  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซ่ึงถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่กระจายขอมูล
ขาวสาร  ความคิดและทัศนคติอันเก่ียวกับเร่ืองการเมืองการปกครอง  การศึกษาการสื่อสารทางการเมือง
สวนใหญมักจะมองการสื่อสารทางการเมืองโดยนัยแหงความหมายนี้  
 2. ลักษณะของการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองมีคุณลักษณะ  4  ประการ  ประกอบดวย 1.การสื่อสารทุกรูปแบบที่
ดําเนินโดยนักการเมืองและผูที่เก่ียวของทางการเมือง  2.โดยมีวัตถุประสงคที่เจาะจง  3.การสื่อสารที่
สื่อมวลชนและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสงถึงนักการเมือง  4.กิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนนําเสนอเก่ียวกับ
การเมือง 
 3. องคประกอบของการสื่อสารทางการเมือง 
 องคประกอบการสื่อสารทางการเมืองที่จะบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการสื่อสารทาง
การเมืองจะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกันโดย McNair ไดสรุปไว 3 ประการ คือ11  
 1) องคกรทางการเมือง (Political  Organization) ผูปฏิบัติการดานการเมือง (Political 
Actors) คือ บุคคลที่ปรารถนาจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง อิทธิพล ดังกลาวมาจาก
การกระทาผานสถาบัน ผูปฏิบัติการดานการเมืองพยายามจะมีอิทธิพลโดยการใหไดมา ซ่ึงอํานาจทางการ
เมือง เม่ือไดอํานาจก็สามารถกําหนดนโยบายที่ประสงคได แตถาเม่ือเปนฝายคานบุคคลเหลานั้นจะมี
เปาหมายคัดคานผูที่มีอํานาจทางการเมือง และจะหาทางเปลี่ยนตัวผูมีอํานาจทางการเมืองไปสูบุคคลอ่ืนที่
ตนสนับสนุน ไดแก 
   1.1 พรรคการเมือง (Political Parties) การรวมบุคคลผูที่มีความคิดเห็นในทางการเมืองที่
คลายกัน ผูปฏิบัติการดานการเมืองมารวมตัวกันภายใตโครงสรางของอุดมการณที่เหมือนกัน ซ่ึงเปาหมาย
เหลานั้นจะสะทอนหลักคุณคาหรืออุดมการณของพรรคการเมือง 
  1.2 องคกรสาธารณะ (Public Organizations) ผูปฏิบัติการดานการเมืองในลักษณะอ่ืนที่
มีวัตถุประสงคในทางการเมือง เชน สมาคมผูบริโภค เอ็นจีโอ (NGO) กลุมสหภาพแรงงาน 
  1.3 กลุมอิทธิพล (Pressure Groups) หรือที่เรียกวา “กลุมปญหาเดียว”(Single-issue 
groups) มีลักษณะแตกตางจากองคกรสาธารณะอ่ืน ๆ คือมีความเปนสถาบันนอยกวาและมีเปาหมายในทาง

                                                           
 10 ยุทธพร อิสระชัย,รศ.,ไทยกับผลกระทบจากเทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมในสังคมโลก, 
หนวยท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หนา 6. 
 11 McNair, Brain, An Introduction to Political Communication. 5th ed.), New York: 
Routledge, 2011, 5. 
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ปะทะที่สุมเสี่ยงตอการใชกําลังหํ่าห่ันกัน การเมืองกับการสื่อสารทางการเมืองนั้นมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด การเมืองเปนเร่ืองของการโนมนาวใจ และการจูงใจ สวนการสื่อสารเปนพื้นฐานของศาสตรสาขาตาง 
ๆ เปนปจจัยสงเสริมและเรงรัดกระบวนการทางการเมือง5 ซ่ึงกลวิธีนี้มีการใชมาตั้งแตยุคกรีกโบราณ  เนนใน
เร่ืองวาทวิทยา (Rhetoric)  การเมืองและจริยธรรม  เปนการนําการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  
มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสารเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง  
โดยรูปแบบของการสื่อสารทางการเมือง  เปนแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสาร ในฐานะเคร่ืองมือ
กําหนดยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูเปาหมายทางการเมือง6 
 1. ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมือง  เปนกระบวนการทางการเมืองที่เก่ียวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง  
ทัศนะและความคิดเห็น  ตลอดจนประสบการณทางการเมืองระหวางบุคคล  เปนกระบวนการพิเศษที่
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคม
การเมือง  เปนกิจกรรมที่แพรหลายทั่วไป7 
 การสื่อสารทางการเมือง  คือกิจกรรมที่เผยแพรทั่วไป  เปนการทําหนาที่ทั้งหลายของระบบ
การเมือง  กระบวนการ  สังคมประกิต หรือ สังคมกรณ (Socialization Process) คือ กระบวนการเรียนรูทาง
สังคมซึ่งดําเนินอยูตลอดเวลาท่ีมนุษยมีลมหายใจ เปนกระบวนการไดมาซึ่งวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคม เพ่ือท่ี
สังคมจะไดใชเปนกระบวนการท่ีมาใหสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกใหมของสังคมไดรับทราบถึงกฎเกณฑของ
สังคมและเน้ือหาของวัฒนธรรม  การสรางโครงขายผลประโยชน  การประสานประโยชน  การสรางกฎ   
การประยุกต  ใชกฎและการปรับเปลี่ยนกฎ  ลวนดําเนินไปโดยการสื่อสารเปนเคร่ืองมือ8  
 การสื่อสารทางการเมือง  หมายถึง  การถายทอดขาวสารที่เก่ียวกับการเมือง จากสวนหนึ่งของ
ระบบการเมือง ไปยังอีกสวนหนึ่งของระบบการเมือง และเปนการถายทอดระหวางระบบสังคมกับระบบ
การเมือง9 
 การสื่อสารทางการเมือง  มีลักษณะเปนระบบของการแพรขาวสารทางการเมือง ไปยังสมาชิกของ
การเมือง  การสื่อสารทางการเมืองจึงเปนแบบแผน หรือกระบวนการแพรขาวทางการเมือง ระหวางสมาชิก
กับหนวยตางๆ ในระบบการเมือง หรือมีบทบาทเปนตัวกลางระหวางประชาชนกับรัฐบาล โดยเปนชองทาง
ในการเสนอขาวสารขอมูลทางการเมืองตางๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจ และนโยบายของรัฐบาลใหประชาชน
                                                           
 5 กรกนก นิลดํา, การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหาร, ดุษฎีนิพนธ (คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2558), หนา 6. 
 6 ยุทธพร อิสระชัย,รศ., แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง, หนวยท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หนา 105. 
 7 Agree, W.K.,Ault P.H., &Emery, E. Introduction to mass Communication. New York, NY: 
Harper & Row, 1976, 4. 
 8 Almond, G. A., & Coleman, J.S, The Politics of the Developing Area. Princeton: 
Princeton University Press, 1960, 15. 
 9 Rush, M.,& Althoff,P, An Introduction to Political Sociology. London:                   
Thomas Nelson and Son, 1971, 160 

ไดรับรู  ขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการในการนําเอาขอเรียกรอง และความตองการของประชาชนไปสู
รัฐบาล ที่จะกําหนดนโยบายและตัดสินใจใหสอดคลองและสนองตอบความตองการของประชาชนไดมาก
ยิ่งข้ึน10  
 การสื่อสารทางการเมือง  ในความหมายกวาง  หมายถึง  กิจกรรมการสื่อสารที่มนุษยกระทําหรือ
เกิดข้ึนนอกบานเรือนของตนเอง  การยื่นขอเรียกรองระหวางประเทศ  การกลาวคําปราศรัยของนักการเมือง  
ความหมายเชิงแคบ  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซ่ึงถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่กระจายขอมูล
ขาวสาร  ความคิดและทัศนคติอันเก่ียวกับเร่ืองการเมืองการปกครอง  การศึกษาการสื่อสารทางการเมือง
สวนใหญมักจะมองการสื่อสารทางการเมืองโดยนัยแหงความหมายนี้  
 2. ลักษณะของการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองมีคุณลักษณะ  4  ประการ  ประกอบดวย 1.การสื่อสารทุกรูปแบบที่
ดําเนินโดยนักการเมืองและผูที่เก่ียวของทางการเมือง  2.โดยมีวัตถุประสงคที่เจาะจง  3.การสื่อสารที่
สื่อมวลชนและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสงถึงนักการเมือง  4.กิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนนําเสนอเก่ียวกับ
การเมือง 
 3. องคประกอบของการสื่อสารทางการเมือง 
 องคประกอบการสื่อสารทางการเมืองที่จะบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการสื่อสารทาง
การเมืองจะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกันโดย McNair ไดสรุปไว 3 ประการ คือ11  
 1) องคกรทางการเมือง (Political  Organization) ผูปฏิบัติการดานการเมือง (Political 
Actors) คือ บุคคลที่ปรารถนาจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง อิทธิพล ดังกลาวมาจาก
การกระทาผานสถาบัน ผูปฏิบัติการดานการเมืองพยายามจะมีอิทธิพลโดยการใหไดมา ซ่ึงอํานาจทางการ
เมือง เม่ือไดอํานาจก็สามารถกําหนดนโยบายที่ประสงคได แตถาเม่ือเปนฝายคานบุคคลเหลานั้นจะมี
เปาหมายคัดคานผูที่มีอํานาจทางการเมือง และจะหาทางเปลี่ยนตัวผูมีอํานาจทางการเมืองไปสูบุคคลอ่ืนที่
ตนสนับสนุน ไดแก 
   1.1 พรรคการเมือง (Political Parties) การรวมบุคคลผูที่มีความคิดเห็นในทางการเมืองที่
คลายกัน ผูปฏิบัติการดานการเมืองมารวมตัวกันภายใตโครงสรางของอุดมการณที่เหมือนกัน ซ่ึงเปาหมาย
เหลานั้นจะสะทอนหลักคุณคาหรืออุดมการณของพรรคการเมือง 
  1.2 องคกรสาธารณะ (Public Organizations) ผูปฏิบัติการดานการเมืองในลักษณะอ่ืนที่
มีวัตถุประสงคในทางการเมือง เชน สมาคมผูบริโภค เอ็นจีโอ (NGO) กลุมสหภาพแรงงาน 
  1.3 กลุมอิทธิพล (Pressure Groups) หรือที่เรียกวา “กลุมปญหาเดียว”(Single-issue 
groups) มีลักษณะแตกตางจากองคกรสาธารณะอ่ืน ๆ คือมีความเปนสถาบันนอยกวาและมีเปาหมายในทาง

                                                           
 10 ยุทธพร อิสระชัย,รศ.,ไทยกับผลกระทบจากเทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมในสังคมโลก, 
หนวยท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หนา 6. 
 11 McNair, Brain, An Introduction to Political Communication. 5th ed.), New York: 
Routledge, 2011, 5. 
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การเมืองที่เปดเผยมากกวา โดยมุงรณรงคเพียงปญหาใดปญหาหนึ่งเพียงปญหาเดียว อาทิ การอนุรักษ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม การปองกันการทารายสัตว เปนตน 
  1.4 องคกรผูกอการราย (Terrorist Organizations) ผูกอการรายจะมีความหมายถึงผู
ตอสูเพื่อเสรีภาพหรือกลุมเคลื่อนไหวตอตาน เชน การวางระเบิด การจี้ การลักพาตัว หรือการลอบสังหาร
เพื่อบรรลุเปาหมายในทางการเมืองของตน  
 2 ) สื่ อ  (Media) สื่ อ มวลชน  (The Media) อ งค ก รสื่ อ ม วลช น จะรวม ถึ งสื่ อ สิ่ งพิ ม พ  
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน และสื่อออนไลน ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย สื่อมวลชนทํา
หนาที่เปนทั้งผูถายทอดสารทางการเมืองที่มีจุดกําเนิดมาจากภายนอกองคกรสื่อมวลชน และ ผูสงสาร
ทางการเมืองที่มีจุดกําเนิดมาจากภายในองคกรสื่อมวลชน หรืออีกนัยหนึ่งเปนผูสงสารทางการเมืองที่นัก
สื่อสารมวลชนภายในองคกรสื่อเปนผูสรางข้ึน ถือไดวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลยิ่งตอรัฐบาล วาระของสื่อมวลชน 
คือวาระของประชาชนและสามารถกําหนดวาระของรัฐบาลไดดวยเชนกัน12 
 3) ประชาชน (Citizens) หรือผูรับสาร (Audience) วัตถุประสงคของการสื่อสารการเมือง  
คือ เพื่อการจูงใจหรือการโนมนาวใจ ซ่ึงผูรับสารเปนองคประกอบอันดับสองในกระบวนการสื่อสารทางการ
เมืองถาปราศจากผูรับสาร เนื้อหาขาวสารก็ไมมีความหมายใด ๆ ซ่ึงผูรับสารนั้นอาจจะมีลักษณะกวาง  
หรือลักษณะแคบ หรือทั้งกวางและแคบก็ไดเชนเดียวกัน 
 4. กระบวนการการสื่อสารทางการเมือง 
 กระบวนการสื่อสาร  ประกอบดวย  1.ผูสงสาร : ประกอบดวย 2 กลุมคือแหลงขาว เชน   
พรรคการเมือง  รัฐบาล  ขาราชการ  กลุมผลประโยชน  กลุมผลักดันตางๆ  และอีกกลุมหนึ่งคือ สื่อมวลชน   
2.สาร : เนื้อหาของขาวสารซ่ึงเปนเนื้อหาทางการเมือง  สาธารณะ  เชน  การเลือกตั้ง  การแกไขกฎหมาย  
3.สื่อ : ชองทางในการสื่อสารและการเผยแพรขาวสาร  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  4.ผูรับสาร : 
เปาหมายในการสื่อสาร  5.ผล : ภาพลักษณของการสื่อสารทางการเมืองในสายตาของบุคคลทั่วไป 
 หนาที่ของการสื่อสารทางการเมือง เพื่อเปนตัวกลางในการสรางความเขาใจรวมกันระหวาง
ผูปกครองกับผูใตปกครอง และระหวางผูปกครองหรือผูใตปกครองดวยกันเอง ซ่ึงอริสโตเติล ไดกลาวไววา 
“การสื่อการคือการแสวงหาวิธีการจูงใจทุกรูปแบบ สวนในการสื่อสารทางการเมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ 
สรางทัศนคติทางการเมือง สรางความสนใจในการเมือง สรางความรูและความเขาใจทางการเมือง  
สรางบทบาททางการเมือง ของผูปกครองนั่นเอง 
 
การส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 

1 การกาวสูอํานาจของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
การกาวสูอํานาจของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะผูบัญชาการกองทัพบกไดตัดสินใจอยาง

เด็ดเดี่ยวดวยความกลาหาญ ประกาศยึดอํานาจเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ภายใต

                                                           
 12 เสถียร เชยประทับ, มติมหาชน การสื่อสารและการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลยั, 2552), หนา –340. 

สถานการณความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมกปปส. กปปส. มีชื่อเต็มวา คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(People's Democratic Reform Committee,ตัวยอ: PDRC) กับรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒนธํารง 
บุญทรงไพศาล ในฐานะปฏิบัติหนาที่แทนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทําใหสามารถควบคุม
อํานาจไวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และออกประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 แลวใชคําสั่งของ
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช) เปนเคร่ืองมือในการบริหารประเทศแทน ตั้งแตนั้นเปนตนมา
จนถึงปจจุบัน 

2. แนวคิดและอุดมการณทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
2.1 แนวคิดทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ  จันทรโอชา 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ถือวาไมเคยเปนนักการเมืองมากอน เคยแตเปนขาราชการที่อยูภายใต

การบังคับบัญชาของนักการเมือง แตตําแหนงราชการของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาถือวาเปนตําแหนง
ราชการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยเพราะเปนผูกําอํานาจทางทหารที่มีสรรพกําลังมากที่สุดทั้งดาน
กําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ และในอดีตที่ผาน ๆมาถือไดวา เปนตําแหนงที่มีความสามารถในการทําการ
รัฐประหารจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคร้ังแลวคร้ังเลา 

ดังนั้น ความเดนชัดในดานแนวคิดทางการเมืองนั้นยังอยูในลักษณะของผูตามมากกวาแตเม่ือ
สถานการณทางการเมืองเขาสูจุดอับที่ยากตอการหาแนวทางแกไขหลายฝายจึงจองจับมายังผูบัญชาการ
กองทัพบกวามีแนวคิดในการการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือตองการยึดอํานาจเพื่อรักษาไวซึ่ง
ความสามัคคีและปรองดองของชาติโดยวิธีการกุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ  

2.2 อุดมการณทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
 ดานอุดมการณทางการเมืองของ รัฐบาลประยุทธ จันทรโอชานั้น ดวยความที่เปนผูนําทางทหารจึง

มีลักษณะความเปนเด็ดขาด และมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ชอบแสดงออกถึงความเปนผูมีอํานาจสอดคลอง
กับแนวคิดของนางสาวกฤตยา เชื่อมวราศาสตร ที่วิจัยพบวาอุดมการณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ปรากฏภาพความเปนผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) มากที่สุดคือ 78.27% ของ
ประเภทผูนําทั้งหมด โดยนําเสนอคุณลักษณะแบบรูขอเท็จจริงเพียงผูเดียว  สั่งการตามอารมณมากที่สุดคิด
เปน 50% สอดคลองกับไทยรัฐ ที่ปรากฏความเปนผูแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุดเชนกัน โดยคิดเปน 86% 
ของประเภทผูนําทั้งหมด ขณะที่คุณลักษณะแบบรูขอเท็จจริงเพียงผูเดียว  สั่งการตามอารมณ พบได 
43.39%  

 
 

ความเปนปฏิปกษแหงญัตติการส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการแสดงออกทั้งหัวหนา

รัฐบาล คณะรัฐบาล และแมน้ําทั้งหาสาย รวมทั้งกลุมผลประโยชนทางการเมืองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางลงตัว โดยผานการเตรียมการมาอยางดี ซ่ึงพอวิเคราะหหลักการสื่อสารทางการเมืองที่อาศัยหลักตรรกะ
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การเมืองที่เปดเผยมากกวา โดยมุงรณรงคเพียงปญหาใดปญหาหนึ่งเพียงปญหาเดียว อาทิ การอนุรักษ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม การปองกันการทารายสัตว เปนตน 
  1.4 องคกรผูกอการราย (Terrorist Organizations) ผูกอการรายจะมีความหมายถึงผู
ตอสูเพื่อเสรีภาพหรือกลุมเคลื่อนไหวตอตาน เชน การวางระเบิด การจี้ การลักพาตัว หรือการลอบสังหาร
เพื่อบรรลุเปาหมายในทางการเมืองของตน  
 2 ) สื่ อ  (Media) สื่ อ มวลชน  (The Media) อ งค ก รสื่ อ ม วลช น จะรวม ถึ งสื่ อ สิ่ งพิ ม พ  
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน และสื่อออนไลน ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย สื่อมวลชนทํา
หนาที่เปนทั้งผูถายทอดสารทางการเมืองที่มีจุดกําเนิดมาจากภายนอกองคกรสื่อมวลชน และ ผูสงสาร
ทางการเมืองที่มีจุดกําเนิดมาจากภายในองคกรสื่อมวลชน หรืออีกนัยหนึ่งเปนผูสงสารทางการเมืองที่นัก
สื่อสารมวลชนภายในองคกรสื่อเปนผูสรางข้ึน ถือไดวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลยิ่งตอรัฐบาล วาระของสื่อมวลชน 
คือวาระของประชาชนและสามารถกําหนดวาระของรัฐบาลไดดวยเชนกัน12 
 3) ประชาชน (Citizens) หรือผูรับสาร (Audience) วัตถุประสงคของการสื่อสารการเมือง  
คือ เพื่อการจูงใจหรือการโนมนาวใจ ซ่ึงผูรับสารเปนองคประกอบอันดับสองในกระบวนการสื่อสารทางการ
เมืองถาปราศจากผูรับสาร เนื้อหาขาวสารก็ไมมีความหมายใด ๆ ซ่ึงผูรับสารนั้นอาจจะมีลักษณะกวาง  
หรือลักษณะแคบ หรือทั้งกวางและแคบก็ไดเชนเดียวกัน 
 4. กระบวนการการสื่อสารทางการเมือง 
 กระบวนการสื่อสาร  ประกอบดวย  1.ผูสงสาร : ประกอบดวย 2 กลุมคือแหลงขาว เชน   
พรรคการเมือง  รัฐบาล  ขาราชการ  กลุมผลประโยชน  กลุมผลักดันตางๆ  และอีกกลุมหนึ่งคือ สื่อมวลชน   
2.สาร : เนื้อหาของขาวสารซ่ึงเปนเนื้อหาทางการเมือง  สาธารณะ  เชน  การเลือกตั้ง  การแกไขกฎหมาย  
3.สื่อ : ชองทางในการสื่อสารและการเผยแพรขาวสาร  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  4.ผูรับสาร : 
เปาหมายในการสื่อสาร  5.ผล : ภาพลักษณของการสื่อสารทางการเมืองในสายตาของบุคคลทั่วไป 
 หนาที่ของการสื่อสารทางการเมือง เพื่อเปนตัวกลางในการสรางความเขาใจรวมกันระหวาง
ผูปกครองกับผูใตปกครอง และระหวางผูปกครองหรือผูใตปกครองดวยกันเอง ซ่ึงอริสโตเติล ไดกลาวไววา 
“การสื่อการคือการแสวงหาวิธีการจูงใจทุกรูปแบบ สวนในการสื่อสารทางการเมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อ 
สรางทัศนคติทางการเมือง สรางความสนใจในการเมือง สรางความรูและความเขาใจทางการเมือง  
สรางบทบาททางการเมือง ของผูปกครองนั่นเอง 
 
การส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 

1 การกาวสูอํานาจของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
การกาวสูอํานาจของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะผูบัญชาการกองทัพบกไดตัดสินใจอยาง

เด็ดเดี่ยวดวยความกลาหาญ ประกาศยึดอํานาจเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ภายใต

                                                           
 12 เสถียร เชยประทับ, มติมหาชน การสื่อสารและการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลยั, 2552), หนา –340. 

สถานการณความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมกปปส. กปปส. มีชื่อเต็มวา คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(People's Democratic Reform Committee,ตัวยอ: PDRC) กับรัฐบาลรักษาการของนายนิวัฒนธํารง 
บุญทรงไพศาล ในฐานะปฏิบัติหนาที่แทนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทําใหสามารถควบคุม
อํานาจไวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และออกประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 แลวใชคําสั่งของ
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช) เปนเคร่ืองมือในการบริหารประเทศแทน ตั้งแตนั้นเปนตนมา
จนถึงปจจุบัน 

2. แนวคิดและอุดมการณทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
2.1 แนวคิดทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ  จันทรโอชา 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ถือวาไมเคยเปนนักการเมืองมากอน เคยแตเปนขาราชการที่อยูภายใต

การบังคับบัญชาของนักการเมือง แตตําแหนงราชการของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาถือวาเปนตําแหนง
ราชการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยเพราะเปนผูกําอํานาจทางทหารที่มีสรรพกําลังมากที่สุดทั้งดาน
กําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ และในอดีตที่ผาน ๆมาถือไดวา เปนตําแหนงที่มีความสามารถในการทําการ
รัฐประหารจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคร้ังแลวคร้ังเลา 

ดังนั้น ความเดนชัดในดานแนวคิดทางการเมืองนั้นยังอยูในลักษณะของผูตามมากกวาแตเม่ือ
สถานการณทางการเมืองเขาสูจุดอับที่ยากตอการหาแนวทางแกไขหลายฝายจึงจองจับมายังผูบัญชาการ
กองทัพบกวามีแนวคิดในการการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือตองการยึดอํานาจเพื่อรักษาไวซึ่ง
ความสามัคคีและปรองดองของชาติโดยวิธีการกุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ  

2.2 อุดมการณทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
 ดานอุดมการณทางการเมืองของ รัฐบาลประยุทธ จันทรโอชานั้น ดวยความที่เปนผูนําทางทหารจึง

มีลักษณะความเปนเด็ดขาด และมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ชอบแสดงออกถึงความเปนผูมีอํานาจสอดคลอง
กับแนวคิดของนางสาวกฤตยา เชื่อมวราศาสตร ที่วิจัยพบวาอุดมการณทางการเมืองของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ปรากฏภาพความเปนผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) มากที่สุดคือ 78.27% ของ
ประเภทผูนําทั้งหมด โดยนําเสนอคุณลักษณะแบบรูขอเท็จจริงเพียงผูเดียว  สั่งการตามอารมณมากที่สุดคิด
เปน 50% สอดคลองกับไทยรัฐ ที่ปรากฏความเปนผูแบบอัตตาธิปไตยมากที่สุดเชนกัน โดยคิดเปน 86% 
ของประเภทผูนําทั้งหมด ขณะที่คุณลักษณะแบบรูขอเท็จจริงเพียงผูเดียว  สั่งการตามอารมณ พบได 
43.39%  

 
 

ความเปนปฏิปกษแหงญัตติการส่ือสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา 
กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการแสดงออกทั้งหัวหนา

รัฐบาล คณะรัฐบาล และแมน้ําทั้งหาสาย รวมทั้งกลุมผลประโยชนทางการเมืองที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางลงตัว โดยผานการเตรียมการมาอยางดี ซ่ึงพอวิเคราะหหลักการสื่อสารทางการเมืองที่อาศัยหลักตรรกะ



412 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

แหงความเปนปฏิปกษหรือความตรงขามกันแหงญัตติหรือประพจน อันเปนศิลปะในการสื่อสารและการ
นิยามความหมายที่นักปรัชญเมธีพอจะแยกออกเปน 4 ลักษณะดังนี้  

 1. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดแยงกัน (Contradictory 
Proposition Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดแยงกันนี้เปนการสื่อสารเชิงปฏิปกษกัน
ในขอเท็จจริงหรือทั้งความถูกและความผิดอยางเด็ดขาดทีเดียว นั่นคือ ถาหากวาญัตติหนึ่งถูก อีกญัตติหนึ่งก็
จะตองผิด และถาญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป 

 การสื่อสารทางการเมืองลักษณะนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดใชการสื่อสารเพื่อบงบอก
ถึงการกระทําของรัฐบาลเดิม กลุมการเมือง หรือขาราชการที่กระทําผิดโดยใชกฎหมายเดิม เปนเคร่ืองมือใน
การตัดสิน หรือสรางกฎหมายใหมเพื่อใหเห็นความเปนปฏิปกษ 

 2. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดกัน (Contrary Proposition 
Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดกันนั้นเปนการสื่อสารเชิงปฏิปกษหรือ
ความตรงขามกันเฉพาะในดานความถูกอยางเดียวเทานั้น ไมเปนปฏิปกษหรือตรงขามในดานความผิด  
เม่ือญัตติหนึ่งถูก อีกญัตติหนึ่งจะตองผิด หาไดหมายความวาเม่ือญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป  

ดังนั้นญัตติที่เปนปฏิปกษหรือตรงขามแบบขัดกัน จึงไมมีความเปนปฏิปกษกันอยางสมบูรณแบบ
ในแงของความถูกและความผิดหรือในแงของความผิดหรือความถูกอยางญัตติที่ขัดแยงกัน ดังนั้นญัตติที่
ขัดกันจึงมีความเปนปฏิปกษหรือตรงกันขามในแงแหงความถูกเพียงแงเดียวเทานั้น 

การสื่อสารทางการเมืองลักษณะนี้ เพื่อใหประชาชนเขาใจและใหการสนับสนุนรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ไดแก ผูนํากองทัพและโฆษกของกองทัพ รวมทั้งการสงทหารลงพื้นที่ทุกตําบล การใช
สารดวยเชิงวัจนะโดยใชภาษาพูดและภาษาเขียนที่ผูรับสารเขาใจไดงายเปนขอเท็จจริงและมีเหตุผลประกอบ
อยางเพียงพอ รวมทั้งใชการสื่อสารเชิงสัญลักษณ ทั้งนี้รูปแบบและเนื้อหาของสารจะตองผานการกลั่นกรอง
จากชุดปฏิบัติการ ขาวสารของกองทัพ ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่
แตกตางกัน โดยกําหนดวิธีการสื่อสารทางการเมืองแกกลุมผูรับสารใหเหมาะสม  

ผลของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลสา
หรับประชาชนทั่วไป และไมประสบความสําเร็จสาหรับผูที่นิยมในรัฐบาลเดิม เปนรูปแบบการสื่อสารทาง
การเมืองที่ใชเนื้อหาเพื่อสรางความชอบธรรมในการเขาไปมีบทบาททางการเมือง เรียกวา “กลยุทธการพลิก
สารหรือกลยุทธสารพลิก” และปจจัยที่ทาใหการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประสบความสําเร็จคือผูนํา
กองทัพเปนผูสงสารเองใชเนื้อหาสารเพื่อสรางความชอบธรรมในการเขาไปมีบทบาททางการเมืองผานชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายดวยการกําหนดวิธีการสื่อสารใหเหมาะสม และเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตาง
กัน ตลอดจนการใชสัมพันธภาพที่ดีกับผูสื่อขาว 

 
 

3. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดคลายขัดกัน (Sub-Contrary 
Proposition Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดคลายขัดกันนี้อาจเรียกวาขัดกันบางสวน13 
เปนญัตติที่แตกตางกันดานคุณภาพ แตดานปริมาณนั้นเหมือนกัน โดยเปนปฏิปกษหรือตรงขามกันในแงของ
ความผิดหรือความเท็จเพียงอยางเดียวเทานั้น ไมเปนปฏิปกษหรือตรงขามกันในแงความถูกหรือความจริง
เลย ดังนั้นญัตติชนิดที่คลายขัดกันญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป ทั้ง ๆ ที่ความจริงมีอยูวา 
ความเปนปฏิปกษหรือความตรงขามชนิดที่คลายขัดกันนี้ตามลําพังตัวมันเองแลวหาไดอยูในฐานะที่เปน
ปฏิปกษกันจริง ๆ ไม   

ผลของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการสื่อสารที่บงชี้ใหเห็นวาผล
แหงความเสียหายของชาติที่เกิดข้ึนลวนมาจากผลการดําเนินงานของรัฐบาลกอน ๆ จึงสงผลเสียมาถึง
ปจจุบันนี้ ไมวาปญหาความตกต่ําของราคาผลผลิตทางการเกษตร ผลของความทดถอยทางเศรษฐกิจ  
การทําลายหรือบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ หรือความขัดแยงดานความคิดทางดานการเมืองของประชาชน 
ตลอดถึงการทุกจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ลวนเปนผลมาจากอดีตทั้งสิ้นหาใชเกิดจากรัฐบาลนี้ไม 
แตในทางกลับกันรัฐบาลนี้ก็พยายามแกปญหารอยแปดพันประการเหลานั้น 

 4. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิบักษหรือตรงขามชนิดที่แยงกัน (Sub alternative 
Proposition Political Communication) 

 การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิบักษหรือตรงขามชนิดที่แยงกัน เปนญัตติยืนยันที่เปน
สากลคือทั่วไปถูก ญัตติยืนยันที่เปนปจเจกคือบางสวนก็ตองถูกดวย ในทํานองเดียวกัน ถาญัตติคัดคานหรือ
ปฏิเสธที่เปนสากลทั่วไปถูก ญัตติคัดคานหรือปฏิเสธที่เปนปจเจกคือบางสวนถูกดวย  

อนึ่ง ถาหากญัตติยืนยันบางสวนผดิ ญัตติยืนยันทั่วไปก็ผิดดวย ถาญัตติคัดคานบางสวนผดิหรือญัตติ
คัดคานทั่วไป ก็ตองผิดดวย แตถาญัตติยืนยันบางสวนถูก ญัตติยืนยันทั่วไปอาจผิดหรือถูกก็ได คือยังไมทราบ
แน ยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน และถาหากญัติติคัดคานบางสวนถูก ญัตติคัดคานทั่วไปอาจผิดหรือถูกก็ได 
คือยังไมทราบแน ยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน ในทํานองเดียวกันนี้ ถาหากญัตติทั่วไปผิด ญัตติยืนยันบางสวน
ยังไมทราบแนวาผิดหรือถูก คือยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน 

เราอาจสรุปกฎวาดวยความถูกและความผิดในความแยงกันไดดังนี้ “ลงกับความถูก ข้ึนกับ
ความผิด” (คือ ถาหากสากลถูก บางสวนก็ถูกดวย และถาหากบางสวนผิด สากลก็ผิดดวย) หมายความวา 
เราจะดําเนินไปสูความถูกไดก็โดยดําเนินจากสิ่งที่เปนสากลซ่ึงอยูขางบนไปหาสิ่งที่เปนบางสวนซ่ึงอยูขางลาง 
และเราจะดําเนินไปหาความผิดได ก็โดยดําเนินจากสิ่งที่เปนบางสวนที่อยูขางลาง ไปหาสิ่งที่เปนสากลที่อยู
ขางบน ถาตรงขามกับกฎที่กลาวมาแลว คือกลับกันเปน “ลงกับความผิด ข้ึนกับความถูก” (คือถาหากสากล
ผิด บางสวนยังไมแน และถาบางสวนถูก สากลก็ยังไมแน) ละก็ ผลก็คือญัตติหรือประพจนนั้นยังไมเปนที่
ประจักษชัด คือทราบไมได หรือยังเปนที่นาสงสัยวาจะผิดหรือถูก 

                                                           
 13 ดํารง วิเชียรสิงห,ผศ, ตรรกวิทยา Logic, (กรุงเทพมหานคร,ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2542), 
หนา 33. 
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แหงความเปนปฏิปกษหรือความตรงขามกันแหงญัตติหรือประพจน อันเปนศิลปะในการสื่อสารและการ
นิยามความหมายที่นักปรัชญเมธีพอจะแยกออกเปน 4 ลักษณะดังนี้  

 1. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดแยงกัน (Contradictory 
Proposition Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดแยงกันนี้เปนการสื่อสารเชิงปฏิปกษกัน
ในขอเท็จจริงหรือทั้งความถูกและความผิดอยางเด็ดขาดทีเดียว นั่นคือ ถาหากวาญัตติหนึ่งถูก อีกญัตติหนึ่งก็
จะตองผิด และถาญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป 

 การสื่อสารทางการเมืองลักษณะนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดใชการสื่อสารเพื่อบงบอก
ถึงการกระทําของรัฐบาลเดิม กลุมการเมือง หรือขาราชการที่กระทําผิดโดยใชกฎหมายเดิม เปนเคร่ืองมือใน
การตัดสิน หรือสรางกฎหมายใหมเพื่อใหเห็นความเปนปฏิปกษ 

 2. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดกัน (Contrary Proposition 
Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดที่ขัดกันนั้นเปนการสื่อสารเชิงปฏิปกษหรือ
ความตรงขามกันเฉพาะในดานความถูกอยางเดียวเทานั้น ไมเปนปฏิปกษหรือตรงขามในดานความผิด  
เม่ือญัตติหนึ่งถูก อีกญัตติหนึ่งจะตองผิด หาไดหมายความวาเม่ือญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป  

ดังนั้นญัตติที่เปนปฏิปกษหรือตรงขามแบบขัดกัน จึงไมมีความเปนปฏิปกษกันอยางสมบูรณแบบ
ในแงของความถูกและความผิดหรือในแงของความผิดหรือความถูกอยางญัตติที่ขัดแยงกัน ดังนั้นญัตติที่
ขัดกันจึงมีความเปนปฏิปกษหรือตรงกันขามในแงแหงความถูกเพียงแงเดียวเทานั้น 

การสื่อสารทางการเมืองลักษณะนี้ เพื่อใหประชาชนเขาใจและใหการสนับสนุนรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ไดแก ผูนํากองทัพและโฆษกของกองทัพ รวมทั้งการสงทหารลงพื้นที่ทุกตําบล การใช
สารดวยเชิงวัจนะโดยใชภาษาพูดและภาษาเขียนที่ผูรับสารเขาใจไดงายเปนขอเท็จจริงและมีเหตุผลประกอบ
อยางเพียงพอ รวมทั้งใชการสื่อสารเชิงสัญลักษณ ทั้งนี้รูปแบบและเนื้อหาของสารจะตองผานการกลั่นกรอง
จากชุดปฏิบัติการ ขาวสารของกองทัพ ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่
แตกตางกัน โดยกําหนดวิธีการสื่อสารทางการเมืองแกกลุมผูรับสารใหเหมาะสม  

ผลของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลสา
หรับประชาชนทั่วไป และไมประสบความสําเร็จสาหรับผูที่นิยมในรัฐบาลเดิม เปนรูปแบบการสื่อสารทาง
การเมืองที่ใชเนื้อหาเพื่อสรางความชอบธรรมในการเขาไปมีบทบาททางการเมือง เรียกวา “กลยุทธการพลิก
สารหรือกลยุทธสารพลิก” และปจจัยที่ทาใหการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประสบความสําเร็จคือผูนํา
กองทัพเปนผูสงสารเองใชเนื้อหาสารเพื่อสรางความชอบธรรมในการเขาไปมีบทบาททางการเมืองผานชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายดวยการกําหนดวิธีการสื่อสารใหเหมาะสม และเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตาง
กัน ตลอดจนการใชสัมพันธภาพที่ดีกับผูสื่อขาว 

 
 

3. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดคลายขัดกัน (Sub-Contrary 
Proposition Political Communication) 

การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิปกษหรือตรงขามชนิดคลายขัดกันนี้อาจเรียกวาขัดกันบางสวน13 
เปนญัตติที่แตกตางกันดานคุณภาพ แตดานปริมาณนั้นเหมือนกัน โดยเปนปฏิปกษหรือตรงขามกันในแงของ
ความผิดหรือความเท็จเพียงอยางเดียวเทานั้น ไมเปนปฏิปกษหรือตรงขามกันในแงความถูกหรือความจริง
เลย ดังนั้นญัตติชนิดที่คลายขัดกันญัตติหนึ่งผิด อีกญัตติหนึ่งจะตองถูกเสมอไป ทั้ง ๆ ที่ความจริงมีอยูวา 
ความเปนปฏิปกษหรือความตรงขามชนิดที่คลายขัดกันนี้ตามลําพังตัวมันเองแลวหาไดอยูในฐานะที่เปน
ปฏิปกษกันจริง ๆ ไม   

ผลของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนการสื่อสารที่บงชี้ใหเห็นวาผล
แหงความเสียหายของชาติที่เกิดข้ึนลวนมาจากผลการดําเนินงานของรัฐบาลกอน ๆ จึงสงผลเสียมาถึง
ปจจุบันนี้ ไมวาปญหาความตกต่ําของราคาผลผลิตทางการเกษตร ผลของความทดถอยทางเศรษฐกิจ  
การทําลายหรือบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ หรือความขัดแยงดานความคิดทางดานการเมืองของประชาชน 
ตลอดถึงการทุกจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ลวนเปนผลมาจากอดีตทั้งสิ้นหาใชเกิดจากรัฐบาลนี้ไม 
แตในทางกลับกันรัฐบาลนี้ก็พยายามแกปญหารอยแปดพันประการเหลานั้น 

 4. การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิบักษหรือตรงขามชนิดที่แยงกัน (Sub alternative 
Proposition Political Communication) 

 การสื่อสารทางการเมืองเชิงปฏิบักษหรือตรงขามชนิดที่แยงกัน เปนญัตติยืนยันที่เปน
สากลคือทั่วไปถูก ญัตติยืนยันที่เปนปจเจกคือบางสวนก็ตองถูกดวย ในทํานองเดียวกัน ถาญัตติคัดคานหรือ
ปฏิเสธที่เปนสากลทั่วไปถูก ญัตติคัดคานหรือปฏิเสธที่เปนปจเจกคือบางสวนถูกดวย  

อนึ่ง ถาหากญัตติยืนยันบางสวนผดิ ญัตติยืนยันทั่วไปก็ผิดดวย ถาญัตติคัดคานบางสวนผดิหรือญัตติ
คัดคานทั่วไป ก็ตองผิดดวย แตถาญัตติยืนยันบางสวนถูก ญัตติยืนยันทั่วไปอาจผิดหรือถูกก็ได คือยังไมทราบ
แน ยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน และถาหากญัติติคัดคานบางสวนถูก ญัตติคัดคานทั่วไปอาจผิดหรือถูกก็ได 
คือยังไมทราบแน ยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน ในทํานองเดียวกันนี้ ถาหากญัตติทั่วไปผิด ญัตติยืนยันบางสวน
ยังไมทราบแนวาผิดหรือถูก คือยังเปนที่นาสงสัยอยูเชนกัน 

เราอาจสรุปกฎวาดวยความถูกและความผิดในความแยงกันไดดังนี้ “ลงกับความถูก ข้ึนกับ
ความผิด” (คือ ถาหากสากลถูก บางสวนก็ถูกดวย และถาหากบางสวนผิด สากลก็ผิดดวย) หมายความวา 
เราจะดําเนินไปสูความถูกไดก็โดยดําเนินจากสิ่งที่เปนสากลซ่ึงอยูขางบนไปหาสิ่งที่เปนบางสวนซ่ึงอยูขางลาง 
และเราจะดําเนินไปหาความผิดได ก็โดยดําเนินจากสิ่งที่เปนบางสวนที่อยูขางลาง ไปหาสิ่งที่เปนสากลที่อยู
ขางบน ถาตรงขามกับกฎที่กลาวมาแลว คือกลับกันเปน “ลงกับความผิด ข้ึนกับความถูก” (คือถาหากสากล
ผิด บางสวนยังไมแน และถาบางสวนถูก สากลก็ยังไมแน) ละก็ ผลก็คือญัตติหรือประพจนนั้นยังไมเปนที่
ประจักษชัด คือทราบไมได หรือยังเปนที่นาสงสัยวาจะผิดหรือถูก 

                                                           
 13 ดํารง วิเชียรสิงห,ผศ, ตรรกวิทยา Logic, (กรุงเทพมหานคร,ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, 2542), 
หนา 33. 
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บทสรุป 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน อดีตนายกรัฐมนตรี เคยกลาวไววา “กอนพูด เราเปนนายของคําพูด 

แตเม่ือพูดไปแลว คําพูดเปนนายเรา” ยังถือวาเปนคําเตือนสําคัญที่คอยบอกกลาวพรํ่าสอนกับนักการเมือง
รุนหลัง ๆ ใหพึงระวังและสํานึกใครครวญ มีสติ ระลึกอยูเสนอ มิฉะนั้นแลวคําพูดที่สื่อสารออกไปอาจเปน
อาวุธยอนกลับมาทําลายผูพูดได อาจถูกดําเนินคดีหม่ินประมาท จนทําใหติดคุกติดตะราง หรือชดใช
คาเสียหายมาหลายกรณีความแลว  

แตกระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผูที่มีอํานาจแลวตองการรักษาไวซ่ึงอํานาจ หรือ ผูที่แสวงหาอํานาจแลว
ตองการอํานาจมาครอบครอง ก็จะใชการพูดในการสื่อสารทางการเมืองเพื่ออํานาจนั้น อาจจะเปนอํานาจที่
ทรงพลัง หรืออาจเปนอํานาจที่พลาดพลั้ง เพราะในการใชคําพูดเพื่อสื่อสารทางการเมืองนั้นมักจะออกมาใน
รูปของความเปนปฏิปกษ หรือโตกันไปแยงกันมา หรือการแกตางประเด็นที่อาจสั่งผลตอความสั่นคลอนของ
อํานาจทางการเมือง หรือผลประโยชนทางการเมืองของตนหรือฝายของพวกตน 

การสื่อสารทางการเมืองที่เปนปฏิปกษตอกันนั้น อาจจะเปนปฏิปกษชนิดขัดแยงกัน คือเม่ือทําสิ่ง
หนึ่งไมได ก็ใหไปทําอีกสิ่งหนึ่ง เม่ือเปนอยางหนึ่งไมได ก็ใหไปเปนอีกอยางหนึ่ง เม่ือวิธีหนึ่งไมไดก็หาอีกวิธี
หนึ่ง หรือจะเปนปฏิปกษชนิดขัดกัน คือ ขัดกัน หรือตรงกันขามโดยสิ้นเชิง เหมือน ขาวกับดํา จริง กับ เท็จ 
ถูกกับผิด ดีกับชั่ว สุจริตกับทุจริต หรือจะเปนปฏิปกษชนิดคลายขัดกัน คือ สืบทอดกับอาจจะไมสืบทอด 
เลือกตั้งกับอาจจะมีการเลื่อน ทุจริตกับอาจเขาในผิด มีมูลกับอาจหาขอมูลไมได หรือจะเปนปฏิปกษชนิด
แยงกัน คือ ใชกับไมใช เปนกับไมเปน ดีกับไมดี โกงกับไมโกง เปนตน 

การสื่อสารลักษณะที่เปนปฏิปกษเชนนี้ รัฐบาลสมัยปจจุบันไมวาจะเปนตัวผูนํารัฐบาลเองหรือ 
คณะ กลุมบุคคล กลุมการเมือง บางคร้ังเรียกกันวา “กลุมแมน้ําทั้ง 5 สาย หมายถึง องคกรทางการเมืองที่มี
บทบาทสําคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อันประกอบดวย 
สายที่ 1 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สายที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) สายที่ 3 สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
สายที่ 4 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และสายที่ 5 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยทั้ง 
5 องคกรมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปรียบเสมือนตนทาง 
หรือ ตนกําเนิดของแมน้ําทั้ง 5 สาย ที่สนับสนุนรัฐบาลมักจะนาํมาใชกันบอยคร้ังเปนนิจ จนทําใหผูรับสื่อเกิด
อาการชะงักงันกับสารตาง ๆ ที่ไดรับมา ถึงกับกลาววา มันใชหรือ มันเปนอยางนั้นไดอยางไร และมัน
สมเหตุสมผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงนี่ ก็อาจจะเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทําใหความศรัทธา เชื่อม่ัน  
ของประชาชนที่มีตอรัฐบาลเสื่อมถอยลงอยางรวดเร็ว จนนาเปนหวงวาจะคงสืบทอดอํานาจไปไดอีกนาน
เทาใด เพราะเม่ือรัฐบาลถูก คําพูดที่สื่อสารทางการเมือง เปนนายเหนือกวาอํานาจของรัฐบาลไปเสียแลว 
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บทสรุป 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน อดีตนายกรัฐมนตรี เคยกลาวไววา “กอนพูด เราเปนนายของคําพูด 

แตเม่ือพูดไปแลว คําพูดเปนนายเรา” ยังถือวาเปนคําเตือนสําคัญที่คอยบอกกลาวพรํ่าสอนกับนักการเมือง
รุนหลัง ๆ ใหพึงระวังและสํานึกใครครวญ มีสติ ระลึกอยูเสนอ มิฉะนั้นแลวคําพูดที่สื่อสารออกไปอาจเปน
อาวุธยอนกลับมาทําลายผูพูดได อาจถูกดําเนินคดีหม่ินประมาท จนทําใหติดคุกติดตะราง หรือชดใช
คาเสียหายมาหลายกรณีความแลว  

แตกระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผูที่มีอํานาจแลวตองการรักษาไวซ่ึงอํานาจ หรือ ผูที่แสวงหาอํานาจแลว
ตองการอํานาจมาครอบครอง ก็จะใชการพูดในการสื่อสารทางการเมืองเพื่ออํานาจนั้น อาจจะเปนอํานาจที่
ทรงพลัง หรืออาจเปนอํานาจที่พลาดพลั้ง เพราะในการใชคําพูดเพื่อสื่อสารทางการเมืองนั้นมักจะออกมาใน
รูปของความเปนปฏิปกษ หรือโตกันไปแยงกันมา หรือการแกตางประเด็นที่อาจสั่งผลตอความสั่นคลอนของ
อํานาจทางการเมือง หรือผลประโยชนทางการเมืองของตนหรือฝายของพวกตน 

การสื่อสารทางการเมืองที่เปนปฏิปกษตอกันนั้น อาจจะเปนปฏิปกษชนิดขัดแยงกัน คือเม่ือทําสิ่ง
หนึ่งไมได ก็ใหไปทําอีกสิ่งหนึ่ง เม่ือเปนอยางหนึ่งไมได ก็ใหไปเปนอีกอยางหนึ่ง เม่ือวิธีหนึ่งไมไดก็หาอีกวิธี
หนึ่ง หรือจะเปนปฏิปกษชนิดขัดกัน คือ ขัดกัน หรือตรงกันขามโดยสิ้นเชิง เหมือน ขาวกับดํา จริง กับ เท็จ 
ถูกกับผิด ดีกับชั่ว สุจริตกับทุจริต หรือจะเปนปฏิปกษชนิดคลายขัดกัน คือ สืบทอดกับอาจจะไมสืบทอด 
เลือกตั้งกับอาจจะมีการเลื่อน ทุจริตกับอาจเขาในผิด มีมูลกับอาจหาขอมูลไมได หรือจะเปนปฏิปกษชนิด
แยงกัน คือ ใชกับไมใช เปนกับไมเปน ดีกับไมดี โกงกับไมโกง เปนตน 

การสื่อสารลักษณะที่เปนปฏิปกษเชนนี้ รัฐบาลสมัยปจจุบันไมวาจะเปนตัวผูนํารัฐบาลเองหรือ 
คณะ กลุมบุคคล กลุมการเมือง บางคร้ังเรียกกันวา “กลุมแมน้ําทั้ง 5 สาย หมายถึง องคกรทางการเมืองที่มี
บทบาทสําคัญในการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อันประกอบดวย 
สายที่ 1 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สายที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) สายที่ 3 สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
สายที่ 4 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และสายที่ 5 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยทั้ง 
5 องคกรมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซ่ึงเปรียบเสมือนตนทาง 
หรือ ตนกําเนิดของแมน้ําทั้ง 5 สาย ที่สนับสนุนรัฐบาลมักจะนาํมาใชกันบอยคร้ังเปนนิจ จนทําใหผูรับสื่อเกิด
อาการชะงักงันกับสารตาง ๆ ที่ไดรับมา ถึงกับกลาววา มันใชหรือ มันเปนอยางนั้นไดอยางไร และมัน
สมเหตุสมผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงนี่ ก็อาจจะเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทําใหความศรัทธา เชื่อม่ัน  
ของประชาชนที่มีตอรัฐบาลเสื่อมถอยลงอยางรวดเร็ว จนนาเปนหวงวาจะคงสืบทอดอํานาจไปไดอีกนาน
เทาใด เพราะเม่ือรัฐบาลถูก คําพูดที่สื่อสารทางการเมือง เปนนายเหนือกวาอํานาจของรัฐบาลไปเสียแลว 
 
บรรณานุกรม 
กรกนก นิลดํา. (2558). การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร, ดุษฎีนิพนธ คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,ศ.ดร., (2556). ภาษากับการเมือง/ความเปนการเมือง, กรุงเทพมหานคร,

สํานักพิมพวิภาษา.  

ดํารง วิเชียรสิงห,ผศ. (2542). ตรรกวิทยา Logic, กรุงเทพมหานคร,ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต.  
ปรีชา บุญทวี,ผศ., (2561). โสเครติส บิดาแหงปรัชญาการเมือง ขอนแกน: หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพคลัง

นานาวิทยา.  
ยุทธพร อิสระชัย,รศ., (2550). แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง, หนวยที่ 8 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
________________, (2550). ไทยกับผลกระทบจากเทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมในสังคม

โลก, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
สุรพงษ  โสธนะเสถียร. (2545). การสื่อสารกับการเมือง. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ประสิทธิ์ภัณฑ 

แอนด พร้ินติ้ง.  
เสถียร  เชยประทับ. (2540). การสื่อสารกับการเมืองเนนสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
________________. (2552). มติมหาชน การสื่อสารและการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
Ayer, A.J. Language, Truth and Logic, England: Penguin Books, 1936 
Agree, W.K.,Ault P.H., &Emery, E. (1976). Introduction to mass Communication. New York, 

NY: Harper & Row. 
Almond, G. A., & Coleman, J.S. (1960). The Politics of the Developing Area. Princeton: 

Princeton University Press. 
 David K. Berlo. (1960). The Process of Communication. New York: Holt Rinehart 

and Winston. 
McNair, Brain. (2011) . An Introduction to Political Communication. 5th ed.). New York: 

Routledge 
Rush, M.,& Althoff,P. (1971). An Introduction to Political Sociology. London:                   

Thomas Nelson and Son. 



416 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การสื่อสารทางการเมืองในสถานการณความขัดแยงของสังคมไทย 
Political Communication in the Conflict Situation of Thai Society 

 
กฤษณะ เชี่ยวเวช 

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย 
วิทยาลัยสงฆระยอง 

 
บทคัดยอ 
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Abstract 

The current political communication process can be determined by the 
advancement of communication and telecommunications technology. Global capitalism 
has resulted in many changes. This change has created a new way of life for people in 
society including political information. So the process of political communication in the 
age of globalization has changed. The process is integrated into various electronic media. 
The Internet, Radio and satellite TV directly send messages to the audience and also send 
the short messages via phone, etc.  

In addition, the influence of marketing and advertising concepts in globalization 
has resulted in widespread political marketing communications throughout the world. 
These have resulted that "Capital comes into contact with communication and politics." 
The business venture capitalists are the most influential capitalists in the globalization era, 

until they can build a network of political communications that can guide society around 
with the imperialism of communication by itself 
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บทนํา 
 ปจจุบันเปนที่ทราบกันวา ปญหาการสื่อสารทางการเมืองไทยมีหลายประการไมวาจะเปนปญหา
การครอบงําสื่อ ปญหาการสื่อสารทางการเมืองในแงของจริยธรรมของผูใชสื่อ และปญหาดานบุคลากรที่ทํา
หนาที่สื่อมวลชน อยางไรก็ตามแนวโนมการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้น สื่อนาจะมีความเปนสาธารณะ
รวมกันมากข้ึนอันเนื่องจากการปฏิรูปสื่อรวมทั้งเสรีภาพของหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพที่จะมีเพิ่มมากข้ึน
ภายหลังจากการบังคับใชพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 แตแนวโนมในการแกไขปญหาดังกลาว 
อาจจะเกิดข้ึนไดดวยการขับเคลื่อนทางสังคมดวยกระแสความคิดเร่ืองการสรางพื้นที่สาธารณะเพื่อสราง
ประชาสังคมที่ เขมแข็ง ซ่ึงอาจะสงผลใหปญหาตางๆ ไดมีการคลี่คลายไดดวยตัวเอง ซ่ึงในปจจุบัน
สถานการณสังคมการเมืองปจจุบัน สื่อ คือเคร่ืองมือที่สําคัญในการชวงชิงหรือการมีสวนรวมและการ
ครอบครองสื่อ นับวาเปนหัวใจในการดําเนินงานขององคกรธุรกิจ องคกรราชการ รวมกระทั่งการเมืองภาค
พลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน ก็นับวาเปนหัวใจสําคัญในการเคลื่อนไหว ดังนั้น การเคลื่อนไหวทาง
ราชการ ทางธุรกิจและการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองจึงมีความปรารถนาเหมือนกัน นั่น คือ  
ความตองการมีสื่อในครอบครอง ซ่ึงหมายถึงมีเคร่ืองมือหรือมีชองทางในการสรางความรูความเขาใจ  
การประชาสัมพันธและการโฆษณาชวนเชื่อกับสาธารณชนจะเห็นไดวาผลกระทบตอสังคมอันเกิดจากอิทธิพล
ของการสื่อสารมวลชนในการสื่อสารทางการเมืองมีอยูหลายประการ เชน ผลกระทบตอโครงสรางของสังคม 
การจัดระเบียบสารสนเทศทางการเมือง ชนชั้นใหมในการสื่อสารทางการเมือง กรรมสิทธิ์ในสารสนเทศทาง
การเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองและ บทบาทของอํานาจอธิปไตย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน เปนตน 

เนื่องจากปจจุบันประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสาํคัญโดยที่การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนํา
ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเปนนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทางทั้งอยางเปนทางการและไม
เปนทางการซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียและเปนการเสริมสรางความ
สามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ การลด
คาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยง
ในการเผชิญหนา “กรณีที่รายแรงที่สุด” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบ
ความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิด
สรางสรรคของสาธารณชน ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติ ไวใน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในสวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนใน มาตรา 56 
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การเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองและ บทบาทของอํานาจอธิปไตย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน เปนตน 

เนื่องจากปจจุบันประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสาํคัญโดยที่การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตางๆที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนํา
ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเปนนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทางทั้งอยางเปนทางการและไม
เปนทางการซ่ึงประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดเสียและเปนการเสริมสรางความ
สามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ การลด
คาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยง
ในการเผชิญหนา “กรณีที่รายแรงที่สุด” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม และชวยใหทราบ
ความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิด
สรางสรรคของสาธารณชน ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติ ไวใน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในสวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนใน มาตรา 56 
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-62 เชน ในมาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนประกอบที่สําคัญของการมีสวนรวมคือ สาธารณชน “มีสวนรวม”ในการตัดสินใจ
, คานิยมและความหวงกังวลของสาธารณชนไดนําไปเปนสวนประกอบของการตัดสินใจขององคกร, มีสวน
รวมในการตัดสินใจ “เชิงการบริหาร”, มีการสื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ มีการสานเสวนา (Dialogue)  
มีการประสานความรวมมือ 

ประเทศไทยเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซ่ึงถือวาเปนวิกฤติของประเทศนั้น การสื่อสาร
ทางการเมืองในภาวะวิกฤตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เม่ือใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงระหวางนักการเมืองหรือผูมี
สวนไดสวนเสียกับการบริหารประเทศอันจะกอใหเกิดความรุนแรงตามมานั้น สิ่งจําเปนเรงดวนและมีความ
จําเปนตอการจัดการความขัดแยงคือ “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มุงเนนการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสันติ และประเด็นสําคัญที่สุดคือ วิธีการดังกลาวนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล(Good Governace)โดยมีหลักการและวิธีการที่
สําคัญ ดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวมกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต  มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมซ่ึงจะทําใหทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียไดรับรูและแสวงหาแนว
ทางแกไขปญหาความขัดแยงรวมกัน 2) การยอมรับความหลากหลายและความแตกตางกับการสื่อสารทาง
การเมืองในภาวะวิกฤต 3) ความสามัคคีกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 4)ความยุติธรรมกับการ
สื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต  5) การสรางความไววางใจและความเชื่อม่ันกับการสื่อสารทางการเมือง
ในภาวะวิกฤต 

จากแนวคิดทั้งหมดนั้น หลักการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจึงเปนที่จะตองนําเสนอขอมูลที่
ทําใหคูกรณีหรือคนที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความไววางใจโดยอาศัยวิธีการเต็มไปดวยความเมตตากรุณา อันจะ
ทําใหผูที่เก่ียวของมี “สะพาน” หรือมีแนวทางในการหาทางออกสําหรับความขัดแยงระหวางคูกรณี โดยการ
สื่อสารนั้นจะตองไมดํารงอยูบนฐานของผลประโยชนที่ตนจะพึงไดโดยไมสนใจความเปนไปของสังคมแต
ประการใด ดวยเหตุผลที่มุงประโยชนสวนตนในลักษณะดงักลาวนี้ อาจจะนําไปสูการสรางความแตกแยกของ
คนในสังคมที่รับสาร 

การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทยไดมีความเขมขนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เปนการเทคโนโลยีที่สมัยและกลยุทธการสื่อสาร
แบบใหม คือการใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม, VDO Link, Phone-In เปนตนไดนําเปนเคร่ืองมือ
ในการตอสูทางการเมืองของแตละฝาย ดังนั้น ประชาชนที่ไดรับสื่อทางการเมืองหรือการสื่อสารในปจจุบัน
ตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหขอมูลดวยความมีเหตุมีผล และรูเทาทันขอมูลขาวสารที่เปน
ขอเท็จจริงทางการเมือง โดยไมหลงเชื่อกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุกระดมเพื่อกอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งรัฐบาล สื่อมวลชน ควรมีการเสริมสรางความรูความ
เขาใจใหแกภาคประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับประชาธิปไตยอยางถูกตอง และเสริมสรางการเมืองภาคพลเมืองให
มีความเขมแข็งและรูเทาทันนักการเมืองและพรรคการเมืองหรือกลุมทางการเมืองในแตละฝายที่ขับเคลื่อน

และตอสูทางดานความคิดและอุดมการณทางการเมืองในปจจุบัน และทําอยางไรจึงจะนําไปสูความสามัคคี
ของประชาชนรวมทั้ง สงเสริมกระบวนการพัฒนาและเรียนรูประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 
อินเทอรเน็ตกับการส่ือสารทางการเมืองไทย 

ทามกลางกระแสความขัดแยงทางการเมืองและวิกฤติทางการเมืองในปจจุบันนั้น ทําใหการสื่อสาร
ทางการเมืองไทยไดมีกระบวนการนาํเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เปนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมและกลยุทธการสื่อสารแบบใหม คือการใชอินเทอรเน็ต มาใชเปนเคร่ืองมือในการตอสู
ทางการเมืองของแตละฝายไมวาจะเปน face book ,twitter หรือแมกระทั่ง clip ทาง YouTube ที่ตางฝาย
ก็นําเสนอมุมมองและขอมูลที่สนับสนนุฝายของตนเองวาถูกตอง รวมทั้งการใชการ VDO link, phone-in ใน
การตอสูและโตตอบกันในการสื่อสารทางการเมืองในยุคปจจุบัน ตลอดจนการสรางวาทกรรมทางการเมือง 
ไมวาจะเปน “ไพรกับอํามาตย” หรือ ศัพทที่สื่อความหมายทางการเมือง เชน เหวง เปนตน ทําใหพื้นที่
ทางการเมืองนอกจากเปนพื้นที่บนทองถนนแลว ยังมีพื้นที่สาธารณะทางอินเทอรเน็ตซ่ึงไมจําเปนตองแสดง
ตัวตนที่แทจริงของตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

กลุมการเมืองทางอินเทอรเน็ตเปนชุมชนเสมือนจริงที่ไมมีการพบปะกัน แตมีแนวความคิดหรือ
วัตถุประสงคที่เหมือนกัน และรวมตัวกันทางชุมชนออนไลน ทําใหมิติทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมาสู
เครือขายทางสังคมรูปแบบใหม (new social network) หากยอนกลับไปถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬ ที่นําเอา
มือถือมาเปนเคร่ืองมือในการรวมกลุมทางการเมือง หรือแสดงออกทางการเมือง ที่เรียกกันวา “มอบมือถือ” 
ก็มีพลังเปนอยางมากในสมัยนั้น ทําใหเห็นถึงพัฒนาการของการใชเคร่ืองมือการสื่อสารทางการเมืองเปน
ลําดับ 

ปจจุบันแมวารัฐบาลจะมีมาตรการตางๆ ทั้งดานการบังคับใชกฎหมายและมาตรการในการเจรจา
เพื่อยุติความขัดแยงหรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันของกลุมการเมืองตางๆ แตในบริบทของความเปนจริงแลว
รัฐบาลก็ยังไมสามารถจัดการความขัดแยงทางการเมืองและทําใหเกิดความสงบเรียบรอยภายในบานเมืองได  

อีกมิติหนึ่งทางการเมือง คือ การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมออนไลนทาง face book ที่มีการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองซ่ึงมีทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตาน ไดมีการรวมกลุมกันเปนชุมชนเสมือน
จริงทางการเมือง ตลอดจนการนําขอมูลขาวสารมาใชในการสนับสนนุอุดมการณความเชือ่ของตนและหักลาง
ทําลายความเชื่อถือของขอมูลอีกฝายหนึ่งเปนเสมือนสงครามขอมูลขาวสาร (war of information)  ทําให
เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองของประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมจากการสื่อสารแบบทางเดียวมาเปน
การสื่อสารแบบสองทาง และมีการโตตอบทางการสื่อสารมากข้ึน ทําใหเกิดการสรางการเมืองแบบเสมือน
จริง (virtual politics) มากข้ึนตามลําดับ และการสื่อสารทางการเมืองจากที่รัฐเปนผูกุมอํานาจเพียงผูเดียว
มาสูการที่ประชาชนมีสวนรวมในการสื่อสารมากยิ่งข้ึน ดังนั้น การที่ประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารและ
การสื่อสารทางการเมืองจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหถึงขอมูลดวยความมีเหตุมี
ผล และรูเทาทันขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงทางการเมือง และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งรัฐบาล สื่อมวลชน 
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-62 เชน ในมาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนประกอบที่สําคัญของการมีสวนรวมคือ สาธารณชน “มีสวนรวม”ในการตัดสินใจ
, คานิยมและความหวงกังวลของสาธารณชนไดนําไปเปนสวนประกอบของการตัดสินใจขององคกร, มีสวน
รวมในการตัดสินใจ “เชิงการบริหาร”, มีการสื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ มีการสานเสวนา (Dialogue)  
มีการประสานความรวมมือ 

ประเทศไทยเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซ่ึงถือวาเปนวิกฤติของประเทศนั้น การสื่อสาร
ทางการเมืองในภาวะวิกฤตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เม่ือใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงระหวางนักการเมืองหรือผูมี
สวนไดสวนเสียกับการบริหารประเทศอันจะกอใหเกิดความรุนแรงตามมานั้น สิ่งจําเปนเรงดวนและมีความ
จําเปนตอการจัดการความขัดแยงคือ “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มุงเนนการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสันติ และประเด็นสําคัญที่สุดคือ วิธีการดังกลาวนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล(Good Governace)โดยมีหลักการและวิธีการที่
สําคัญ ดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวมกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต  มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมซ่ึงจะทําใหทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียไดรับรูและแสวงหาแนว
ทางแกไขปญหาความขัดแยงรวมกัน 2) การยอมรับความหลากหลายและความแตกตางกับการสื่อสารทาง
การเมืองในภาวะวิกฤต 3) ความสามัคคีกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต 4)ความยุติธรรมกับการ
สื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต  5) การสรางความไววางใจและความเชื่อม่ันกับการสื่อสารทางการเมือง
ในภาวะวิกฤต 

จากแนวคิดทั้งหมดนั้น หลักการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจึงเปนที่จะตองนําเสนอขอมูลที่
ทําใหคูกรณีหรือคนที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความไววางใจโดยอาศัยวิธีการเต็มไปดวยความเมตตากรุณา อันจะ
ทําใหผูที่เก่ียวของมี “สะพาน” หรือมีแนวทางในการหาทางออกสําหรับความขัดแยงระหวางคูกรณี โดยการ
สื่อสารนั้นจะตองไมดํารงอยูบนฐานของผลประโยชนที่ตนจะพึงไดโดยไมสนใจความเปนไปของสังคมแต
ประการใด ดวยเหตุผลที่มุงประโยชนสวนตนในลักษณะดงักลาวนี้ อาจจะนําไปสูการสรางความแตกแยกของ
คนในสังคมที่รับสาร 

การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทยไดมีความเขมขนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เปนการเทคโนโลยีที่สมัยและกลยุทธการสื่อสาร
แบบใหม คือการใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม, VDO Link, Phone-In เปนตนไดนําเปนเคร่ืองมือ
ในการตอสูทางการเมืองของแตละฝาย ดังนั้น ประชาชนที่ไดรับสื่อทางการเมืองหรือการสื่อสารในปจจุบัน
ตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหขอมูลดวยความมีเหตุมีผล และรูเทาทันขอมูลขาวสารที่เปน
ขอเท็จจริงทางการเมือง โดยไมหลงเชื่อกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อในการปลุกระดมเพื่อกอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งรัฐบาล สื่อมวลชน ควรมีการเสริมสรางความรูความ
เขาใจใหแกภาคประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับประชาธิปไตยอยางถูกตอง และเสริมสรางการเมืองภาคพลเมืองให
มีความเขมแข็งและรูเทาทันนักการเมืองและพรรคการเมืองหรือกลุมทางการเมืองในแตละฝายที่ขับเคลื่อน

และตอสูทางดานความคิดและอุดมการณทางการเมืองในปจจุบัน และทําอยางไรจึงจะนําไปสูความสามัคคี
ของประชาชนรวมทั้ง สงเสริมกระบวนการพัฒนาและเรียนรูประชาธิปไตยในสังคมไทย 
 
อินเทอรเน็ตกับการส่ือสารทางการเมืองไทย 

ทามกลางกระแสความขัดแยงทางการเมืองและวิกฤติทางการเมืองในปจจุบันนั้น ทําใหการสื่อสาร
ทางการเมืองไทยไดมีกระบวนการนาํเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เชน กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เปนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมและกลยุทธการสื่อสารแบบใหม คือการใชอินเทอรเน็ต มาใชเปนเคร่ืองมือในการตอสู
ทางการเมืองของแตละฝายไมวาจะเปน face book ,twitter หรือแมกระทั่ง clip ทาง YouTube ที่ตางฝาย
ก็นําเสนอมุมมองและขอมูลที่สนับสนนุฝายของตนเองวาถูกตอง รวมทั้งการใชการ VDO link, phone-in ใน
การตอสูและโตตอบกันในการสื่อสารทางการเมืองในยุคปจจุบัน ตลอดจนการสรางวาทกรรมทางการเมือง 
ไมวาจะเปน “ไพรกับอํามาตย” หรือ ศัพทที่สื่อความหมายทางการเมือง เชน เหวง เปนตน ทําใหพื้นที่
ทางการเมืองนอกจากเปนพื้นที่บนทองถนนแลว ยังมีพื้นที่สาธารณะทางอินเทอรเน็ตซ่ึงไมจําเปนตองแสดง
ตัวตนที่แทจริงของตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

กลุมการเมืองทางอินเทอรเน็ตเปนชุมชนเสมือนจริงที่ไมมีการพบปะกัน แตมีแนวความคิดหรือ
วัตถุประสงคที่เหมือนกัน และรวมตัวกันทางชุมชนออนไลน ทําใหมิติทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมาสู
เครือขายทางสังคมรูปแบบใหม (new social network) หากยอนกลับไปถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬ ที่นําเอา
มือถือมาเปนเคร่ืองมือในการรวมกลุมทางการเมือง หรือแสดงออกทางการเมือง ที่เรียกกันวา “มอบมือถือ” 
ก็มีพลังเปนอยางมากในสมัยนั้น ทําใหเห็นถึงพัฒนาการของการใชเคร่ืองมือการสื่อสารทางการเมืองเปน
ลําดับ 

ปจจุบันแมวารัฐบาลจะมีมาตรการตางๆ ทั้งดานการบังคับใชกฎหมายและมาตรการในการเจรจา
เพื่อยุติความขัดแยงหรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันของกลุมการเมืองตางๆ แตในบริบทของความเปนจริงแลว
รัฐบาลก็ยังไมสามารถจัดการความขัดแยงทางการเมืองและทําใหเกิดความสงบเรียบรอยภายในบานเมืองได  

อีกมิติหนึ่งทางการเมือง คือ การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมออนไลนทาง face book ที่มีการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองซ่ึงมีทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตาน ไดมีการรวมกลุมกันเปนชุมชนเสมือน
จริงทางการเมือง ตลอดจนการนําขอมูลขาวสารมาใชในการสนับสนนุอุดมการณความเชือ่ของตนและหักลาง
ทําลายความเชื่อถือของขอมูลอีกฝายหนึ่งเปนเสมือนสงครามขอมูลขาวสาร (war of information)  ทําให
เห็นถึงพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองของประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมจากการสื่อสารแบบทางเดียวมาเปน
การสื่อสารแบบสองทาง และมีการโตตอบทางการสื่อสารมากข้ึน ทําใหเกิดการสรางการเมืองแบบเสมือน
จริง (virtual politics) มากข้ึนตามลําดับ และการสื่อสารทางการเมืองจากที่รัฐเปนผูกุมอํานาจเพียงผูเดียว
มาสูการที่ประชาชนมีสวนรวมในการสื่อสารมากยิ่งข้ึน ดังนั้น การที่ประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารและ
การสื่อสารทางการเมืองจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการพิจารณาอยางพินิจพิเคราะหถึงขอมูลดวยความมีเหตุมี
ผล และรูเทาทันขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงทางการเมือง และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งรัฐบาล สื่อมวลชน 
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ควรมีมิติการสื่อสารเพื่อสรางความกระจางในเหตุการณที่เกิดข้ึน และไขปญหาขอสงสัยตางๆ รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงแกประชาชนอยางเรงดวน 
 
จริยธรรมนักการเมืองกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 
 สถานการณปญหาทางการเมืองไทยในปจจุบันมีความคลี่คลายลงบางแลวและไดมีการพิจารณาถึง
การเยียวยาและฟนฟูประเทศ ดวยแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยดวยวิธีการตางๆทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองนั้นจากทุกภาคสวนของสังคม ผูเขียนมีความคิดเห็นวาประเด็นที่มีความสําคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ การปฏิรูปตัวนักการเมืองเองในเร่ืองปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง   
ซ่ึงที่ผานมานั้นจะเห็นพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติตัวของนักการเมืองบางสวนทั้งในสภาและนอกสภา 
ไดสะทอนภาพออกมาในแงลบเปนสวนมาก ทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีตอนักการเมือง
และสถาบันทางการเมืองเปนอยางยิ่ง 

คําวา “จริยธรรม” นั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา 
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฎศีลธรรม และคําวา “คุณธรรม” หมายถึง
สภาพคุณงามความดี สวนคําวา นักการเมืองนั้น หมายถึง ผูฝกใฝในทางการเมือง,ผูที่ทําหนาที่ทางการเมือง 
เชน รัฐมนตรี  สมาชิกรัฐสภาเปนตน เม่ือสรุปความโดยรวมแลวจริยธรรมของนักการเมืองนั้น หมายถึง 
หลักเกณฑหรือขอปฏิบัติที่ดี หรือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามของผูทําหนาที่ทางการเมือง 

การนําจริยธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติใหกับขาราชการการเมืองหรือนักการเมืองไทยนั้นตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 13 วาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในมาตรา 279 และมาตรา 280 เนื้อหาโดยสรุปคือ การจัดใหมีประมวล
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ถาหากขาราชการและเจาหนาที่รัฐฝาฝนมี
ความผิดทางวินัย ผูดํารงตําแหนงฝาฝนและเปนความผิดรายแรงใหผูตรวจการแผนดินสงเร่ืองใหสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และถือเปนเหตุใหถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงโดยมติวุฒิสภาได   

จนกระทั่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ.2551ซ่ึงระเบียบนี้ไดใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนมาและให
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
พ.ศ.2543 นั้น ระเบียบนี้ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองไวในหมวด 2 ซ่ึงมี
ทั้งหมด 23 ขอ ไดแก ขอ 7 ถึงขอ 29 เม่ือพิจารณาถึงหัวขอที่สําคัญ เชน   

- ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

- ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

- ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

- ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความ
รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

- ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาด
ราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

- ตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
- พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของ

ประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
-  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิดความเขาใจผิดหรือเพื่อประโยชน

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
- ตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ 

เทานั้น 
- ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด

อยางรายแรง เปนตน   
ดังนั้น มาตรฐานจริยธรรมของขาราชการการเมืองที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกมาบังคับใชตั้งแต

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 นั้นถือวาเปนหลักที่ขาราชการการเมือง นักการเมืองตองปฏิบัติตามระเบียบที่ได
บัญญัติไว  แตหากวานักการเมืองบางสวนทั้งการอภิปรายในสภาและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนอก
สภาไดมีการประพฤติปฏิบัติตัวตรงกันขามกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ไดกําหนดไวทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอระบบรัฐสภาและบั่นทอนความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนในประเทศ  

ถานักการเมืองปฏิบัติไดตามหลักเกณฑที่ไดวางไวนี้ยอมสงผลดีตอการบริหารประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สามารถยกระดับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองใหดีข้ึนและเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั้งประเทศ และเปน
ปจจัยหนึ่งที่นําไปสูการปฏิรูปประเทศไทยตอไป 
 
ชุมชนออนไลนกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภาคประชาชน 
 ทามกลางกระแสขาวสารทางดานสังคมและการเมืองที่นําเสนอผานทางชองทางตางๆนั้น 
อินเทอรเน็ตหรือวา web board เปนชุมชนออนไลนที่มีบทบาทสําคัญอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารทาง
การเมืองในยุคสมัยปจจุบันที่เปนยุคแหงสังคมขอมูลขาวสาร ซ่ึงสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากสังคมฐานความรู (knowledge based society) ไปสูหลังสังคมฐานความรู (post knowledge based 
society) สังคมฐานความรูที่ผานมานั้นมีลักษณะที่สําคัญ เชน เปนสังคมและเศรษฐกิจที่ใชความรูหรือ
เทคโนโลยีระดับสูง การผลิตฐานความรู การใชทุนทางปญญา (intellectual capital) การมีคนงานความรู 
(knowledge worker) และทรัพยสินทางปญญา นอกจากนั้น สังคมฐานความรูเปนกระบวนทัศน 
(paradigm) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ตางๆ เชน เทคโนโลยีและกระบวนการสื่อสารสมัยใหม อยางเชน โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร 
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ควรมีมิติการสื่อสารเพื่อสรางความกระจางในเหตุการณที่เกิดข้ึน และไขปญหาขอสงสัยตางๆ รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงแกประชาชนอยางเรงดวน 
 
จริยธรรมนักการเมืองกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 
 สถานการณปญหาทางการเมืองไทยในปจจุบันมีความคลี่คลายลงบางแลวและไดมีการพิจารณาถึง
การเยียวยาและฟนฟูประเทศ ดวยแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยดวยวิธีการตางๆทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองนั้นจากทุกภาคสวนของสังคม ผูเขียนมีความคิดเห็นวาประเด็นที่มีความสําคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ การปฏิรูปตัวนักการเมืองเองในเร่ืองปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง   
ซ่ึงที่ผานมานั้นจะเห็นพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติตัวของนักการเมืองบางสวนทั้งในสภาและนอกสภา 
ไดสะทอนภาพออกมาในแงลบเปนสวนมาก ทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีตอนักการเมือง
และสถาบันทางการเมืองเปนอยางยิ่ง 

คําวา “จริยธรรม” นั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา 
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฎศีลธรรม และคําวา “คุณธรรม” หมายถึง
สภาพคุณงามความดี สวนคําวา นักการเมืองนั้น หมายถึง ผูฝกใฝในทางการเมือง,ผูที่ทําหนาที่ทางการเมือง 
เชน รัฐมนตรี  สมาชิกรัฐสภาเปนตน เม่ือสรุปความโดยรวมแลวจริยธรรมของนักการเมืองนั้น หมายถึง 
หลักเกณฑหรือขอปฏิบัติที่ดี หรือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามของผูทําหนาที่ทางการเมือง 

การนําจริยธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติใหกับขาราชการการเมืองหรือนักการเมืองไทยนั้นตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 13 วาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในมาตรา 279 และมาตรา 280 เนื้อหาโดยสรุปคือ การจัดใหมีประมวล
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ถาหากขาราชการและเจาหนาที่รัฐฝาฝนมี
ความผิดทางวินัย ผูดํารงตําแหนงฝาฝนและเปนความผิดรายแรงใหผูตรวจการแผนดินสงเร่ืองใหสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และถือเปนเหตุใหถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงโดยมติวุฒิสภาได   

จนกระทั่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ.2551ซ่ึงระเบียบนี้ไดใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนมาและให
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
พ.ศ.2543 นั้น ระเบียบนี้ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองไวในหมวด 2 ซ่ึงมี
ทั้งหมด 23 ขอ ไดแก ขอ 7 ถึงขอ 29 เม่ือพิจารณาถึงหัวขอที่สําคัญ เชน   

- ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษา
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

- ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

- ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

- ตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความ
รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

- ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาด
ราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

- ตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
- พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของ

ประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
-  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิดความเขาใจผิดหรือเพื่อประโยชน

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
- ตองรักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ 

เทานั้น 
- ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด

อยางรายแรง เปนตน   
ดังนั้น มาตรฐานจริยธรรมของขาราชการการเมืองที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกมาบังคับใชตั้งแต

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 นั้นถือวาเปนหลักที่ขาราชการการเมือง นักการเมืองตองปฏิบัติตามระเบียบที่ได
บัญญัติไว  แตหากวานักการเมืองบางสวนทั้งการอภิปรายในสภาและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนอก
สภาไดมีการประพฤติปฏิบัติตัวตรงกันขามกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่ไดกําหนดไวทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอระบบรัฐสภาและบั่นทอนความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนในประเทศ  

ถานักการเมืองปฏิบัติไดตามหลักเกณฑที่ไดวางไวนี้ยอมสงผลดีตอการบริหารประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สามารถยกระดับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองใหดีข้ึนและเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนทั้งประเทศ และเปน
ปจจัยหนึ่งที่นําไปสูการปฏิรูปประเทศไทยตอไป 
 
ชุมชนออนไลนกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภาคประชาชน 
 ทามกลางกระแสขาวสารทางดานสังคมและการเมืองที่นําเสนอผานทางชองทางตางๆนั้น 
อินเทอรเน็ตหรือวา web board เปนชุมชนออนไลนที่มีบทบาทสําคัญอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารทาง
การเมืองในยุคสมัยปจจุบันที่เปนยุคแหงสังคมขอมูลขาวสาร ซ่ึงสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากสังคมฐานความรู (knowledge based society) ไปสูหลังสังคมฐานความรู (post knowledge based 
society) สังคมฐานความรูที่ผานมานั้นมีลักษณะที่สําคัญ เชน เปนสังคมและเศรษฐกิจที่ใชความรูหรือ
เทคโนโลยีระดับสูง การผลิตฐานความรู การใชทุนทางปญญา (intellectual capital) การมีคนงานความรู 
(knowledge worker) และทรัพยสินทางปญญา นอกจากนั้น สังคมฐานความรูเปนกระบวนทัศน 
(paradigm) ไดมีการเปลี่ยนแปลงสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ตางๆ เชน เทคโนโลยีและกระบวนการสื่อสารสมัยใหม อยางเชน โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร 
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อินเทอรเน็ต ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเก็บรวบรวมความรู การสืบคนความรู และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การไหลเวียนของขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 

ในอดีตนั้นฝายรัฐเปนผูมีอํานาจในการยึดกุมและการกําหนดเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารไวเพียง
ฝายเดียว และใชวิธีการสื่อสารแบบทางเดียว แตวาปจจุบันกระบวนการเขาถึงขอมูลขาวสารประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกมากข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปไดสรางชุมชนเรียนรูออนไลน ผานทางอินเทอรเน็ต เชน ปจจุบันมีการใช บล็อก (blog) เปนฐานขอมูล
ในการบันทึก และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน รวมทั้งใหขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงในปจจุบัน 
เชน กรณีของ gt 200  แหวนเพชรหรู นาฬิกายืมเพื่อน เปนตน ตลอดจนความรวดเร็วของการรับรูของ
ประชาชนและสื่อมวลชน ทําใหมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงของการบริหารงานของรัฐบาลจากภาค
ประชาชนและชุมชนออนไลนเปนเบื้องตน กอนที่จะไดมีการสื่อสารใหสาธารณชนทราบและอีกหลายๆกรณี 

แนวคิดเก่ียวกับโลกหลังสังคมฐานความรูนัน้หากพิจารณาใหดีแลว สังคมไทยและประชาชนยังไมได
กาวผานชวงของสังคมฐานความรู แตหากวามีการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วจนทําใหประชาชนและ
สังคมไทยตั้งรับไมทัน ไมวาจะเปนทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และประเด็น
เก่ียวกับการตอสูทางอุดมการณประชาธิปไตย และความรูความเขาใจในระบบประชาธิปไตยที่แทจริง 
ประชาชนโดยทั่วไปยังไมมีความเขาใจอยางถองแท ฐานความรูและชุดความรูในเร่ืองเก่ียวกับประชาธิปไตย
คนละชุดกัน ทําใหเกิดความแตกแยกทางดานอุดมการณทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการรับรูขอมูลขาวสาร
ทางดานการเมืองของประชาชนก็แตกตางกัน ซ่ึงขอมูลขาวสารทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมนั้น
ประชาชนไดรับรูผานชองทางตางๆซ่ึงเปนชุดขอมูลของคนละฝายกัน 
 ในบริบททางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบันนั้น ประชาชนไมไดอยูในฐานะของการเปนผูรับ
ขาวสารเพียงฝายเดียวเหมือนอยางเชนอดีตที่ผานมา ทําใหการสื่อสารภาคประชาชนมีมากข้ึนไมวาจะเปน
วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนทีวีไทย tpbs ซ่ึงถือวาเปนสื่อทางเลือก สื่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเขาถึง
และเขามามีสวนรวมได รวมทั้งชุมชนออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส(web 
board)ตางๆ ที่เปนการเปดพื้นที่ทางสังคม (social space) ใหกับประชาชนไดมีพื้นที่ในการแสดงออก 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิด
มิติของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนผานทางชองทางตางๆดังกลาว  

แนวคิดเก่ียวกับโลกหลังสังคมฐานความรูที่ ดร. สุวิทย เมษินทรีย ไดกลาวไวในหนังสือ โลกพลิก
โฉม:ความม่ังค่ังในนิยามใหมนั้นวา โลกหลังสังคมฐานความรูเปนโลกที่เนนในเร่ือง "กัลยาณมิตร" มิใชเพียง
แค "พันธมิตร"เปนโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธของผูคนจาก "ตางคนตางปด" ไปสู "ตางคนตางเปด"
เปนโลกที่กาวเลยความคิดของ "การแขงขัน" ไปสู "การรวมสรางสรรค" โดยเฉพาะอยางยิ่ง "การรวมรังสรรค
ทางสังคม" ไมใช "การรวมรังสรรคในเชิงพาณิชย" เพียงอยางเดียว เปนโลกที่ภูมิปญญาไดพัฒนากาวลวง
ปริมณฑลของ "ทรัพยสินทางปญญา" สู "ภูมิปญญามหาชน" โลก "หลังสังคมฐานความรู" เปนโลกที่เปลี่ยน
วิถีชีวิตมนุษย จาก "การพึ่งพิง" ไปสูสองโลกที่เสริมกันระหวาง "ความเปนอิสระ" และ "การพึ่งพาอาศัยกัน” 
ซ่ึงผูเขียนเห็นวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย จันทรเจาฉาย เร่ือง กลยุทธนานน้ําสีขาว ที่ได

กลาวถึง การดําเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งจิตอาสา ธุรกิจสีขาว สังคมสีขาว องคกรสี
ขาวที่เนนการทํางานแบบรวมมือและสรางสรรค แบงปนซ่ึงกันและกัน 

ดังนั้น จากที่ไดกลาวมาบริบทสังคมการเมืองไทย แมจะยังไมกาวผานสังคมฐานความรูไปสูหลัง
สังคมฐานความรู แตทําใหเห็นถึงพัฒนาการของพลังอํานาจของประชาชนที่มีเพิ่มมากข้ึนในดานตางๆ  
เชน การเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางชองทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีพื้นที่ทางสังคมในการแสดงความ
คิดเห็นทางสังคมและการเมือง ตลอดจนชุมชนออนไลนที่ไดรวมตัวกันเปนเครือขายอยางไมเปนทางการใน
การมีสวนรวมทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งความโปรงใสของการบริหารงานของ
รัฐบาล ชุมชนออนไลนถือวาเปนชองทางการสื่อสารเขามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
ติดตอสื่อสารกัน รวมทั้งเปนชองทางในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน 
 
ทางออกของปญหาความขัดแยงทางการเมืองไทย 
 กลุมนักวิชาการ และผูที่ปรารถนาใหความสมานฉันทเกิดข้ึนอยางแทจริง ไดมีความพยายามหลาย
คร้ัง เพื่อนําเสนอใหมีกระบวนการรับฟงกันและกันดวยใจที่ไรอคติ (Dialogue)[4] แตก็พบกับความลมเหลว
เชนกัน ที่เปนเชนนั้น ผูเขียนวิเคราะหไดวาเปนเพราะ  

1) แกนนําของคูขัดแยงไมเขาใจอยางลึกซ้ึงตอการเจรจา ตามแนวทางสันติวิธี  
2) ตางฝายตางใช สันติวิธี เปน คําพูดที่สวยหรูตอภาพลักษณฝายตนแตแทจริงไมสามารถปฏิบัติ

ตามไดเลย เพราะ สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวา สันติวิธี คือ กิเลส และความใฝมุงเอาชนะกัน โดยขาดการคิดถึง 
ประชาชนผูบ ริสุทธิ์  ที่ตองมาเดือดรอนจาก สถานการณ อันเลวรายที่พวกเขาไมไดกอข้ึน นั่น คือ 
ปรากฏการณของการลืมนึกถึงการเอาใจเขามาใสใจเรานั่นเอง[5]  

3) การไมยอมรับกฎ กติกา ตามแนวทางประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหมักอาง สิทธิ เสรีภาพ แต
ขาดการคํานึงถึง ภราดรภาพ (Fraternité) คือความเปนพี่เปนนองกัน มนุษยทุกคนจะตองมีความเทาเทียม
กันและปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนสิ่งที่ธรรมชาติมอบใหมนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ 
หรือ เผาพันธุ  

4) การสื่อสาร และการใหขอมูลแกสังคมมีการบิดเบือน เพื่อผลประโยชนของกลุมตน จนทําใหคน
อ่ืนๆที่ไมไดเก่ียวของ (หรือ คนไมมีสีเสื้อ วาเปนฝายใด) จะเกิดความสับสน และในที่สุดจะนํามาซ่ึงการถูก
แทรกแซงและบอนทําลายความม่ันคงและความสามัคคีในชาติได  

5) ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ยุติความขัดแยงที่เกิดข้ึน ตอง ถามใจตัวเองใหชัดเจนวา “พวกทาน
ทั้งหลายรักชาติ รักแผนดินนี้ อยางแทจริง หรือไม?” เพราะนั่นหมายถึง เราจะคนหาทางออกที่เปนจุดหมาย
รวมกัน ที่ตางฝาย ตางชนะ นั่นคือ ประเทศชาติชนะ มิใชใครกลุมใด กลุมหนึ่ง ชนะ 
 ถาการตัดสินใจแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ขาดเปาหมายที่เปนผลประโยชนชาติรวมกัน
อยางแทจริงแลว ทุกอยางจะพบทางตัน แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนเชื่อม่ันวา สถานการณความรุนแรงที่เกิด
ข้ึนมาในสังคมไทยตลอดระยะกวา 10 ปที่ผานมามีทาทีวาจะคลี่คลายลงไปมา เพราะจะเห็นวา  
กลุมประชาชนที่เปนชนชั้นกลาง ไดรวมพลังผานทางสื่ออินเตอรเน็ต ออกมาแสดงจุดยืนและมีอีกหลายกลุม 
ไดออกมาเสนอทางออก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยไดมีการ
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อินเทอรเน็ต ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเก็บรวบรวมความรู การสืบคนความรู และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การไหลเวียนของขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 

ในอดีตนั้นฝายรัฐเปนผูมีอํานาจในการยึดกุมและการกําหนดเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสารไวเพียง
ฝายเดียว และใชวิธีการสื่อสารแบบทางเดียว แตวาปจจุบันกระบวนการเขาถึงขอมูลขาวสารประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกมากข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปไดสรางชุมชนเรียนรูออนไลน ผานทางอินเทอรเน็ต เชน ปจจุบันมีการใช บล็อก (blog) เปนฐานขอมูล
ในการบันทึก และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน รวมทั้งใหขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงในปจจุบัน 
เชน กรณีของ gt 200  แหวนเพชรหรู นาฬิกายืมเพื่อน เปนตน ตลอดจนความรวดเร็วของการรับรูของ
ประชาชนและสื่อมวลชน ทําใหมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงของการบริหารงานของรัฐบาลจากภาค
ประชาชนและชุมชนออนไลนเปนเบื้องตน กอนที่จะไดมีการสื่อสารใหสาธารณชนทราบและอีกหลายๆกรณี 

แนวคิดเก่ียวกับโลกหลังสังคมฐานความรูนัน้หากพิจารณาใหดีแลว สังคมไทยและประชาชนยังไมได
กาวผานชวงของสังคมฐานความรู แตหากวามีการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วจนทําใหประชาชนและ
สังคมไทยตั้งรับไมทัน ไมวาจะเปนทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และประเด็น
เก่ียวกับการตอสูทางอุดมการณประชาธิปไตย และความรูความเขาใจในระบบประชาธิปไตยที่แทจริง 
ประชาชนโดยทั่วไปยังไมมีความเขาใจอยางถองแท ฐานความรูและชุดความรูในเร่ืองเก่ียวกับประชาธิปไตย
คนละชุดกัน ทําใหเกิดความแตกแยกทางดานอุดมการณทางการเมือง รวมทั้งกระบวนการรับรูขอมูลขาวสาร
ทางดานการเมืองของประชาชนก็แตกตางกัน ซ่ึงขอมูลขาวสารทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมนั้น
ประชาชนไดรับรูผานชองทางตางๆซ่ึงเปนชุดขอมูลของคนละฝายกัน 
 ในบริบททางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบันนั้น ประชาชนไมไดอยูในฐานะของการเปนผูรับ
ขาวสารเพียงฝายเดียวเหมือนอยางเชนอดีตที่ผานมา ทําใหการสื่อสารภาคประชาชนมีมากข้ึนไมวาจะเปน
วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศนทีวีไทย tpbs ซ่ึงถือวาเปนสื่อทางเลือก สื่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเขาถึง
และเขามามีสวนรวมได รวมทั้งชุมชนออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส(web 
board)ตางๆ ที่เปนการเปดพื้นที่ทางสังคม (social space) ใหกับประชาชนไดมีพื้นที่ในการแสดงออก 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิด
มิติของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนผานทางชองทางตางๆดังกลาว  

แนวคิดเก่ียวกับโลกหลังสังคมฐานความรูที่ ดร. สุวิทย เมษินทรีย ไดกลาวไวในหนังสือ โลกพลิก
โฉม:ความม่ังค่ังในนิยามใหมนั้นวา โลกหลังสังคมฐานความรูเปนโลกที่เนนในเร่ือง "กัลยาณมิตร" มิใชเพียง
แค "พันธมิตร"เปนโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธของผูคนจาก "ตางคนตางปด" ไปสู "ตางคนตางเปด"
เปนโลกที่กาวเลยความคิดของ "การแขงขัน" ไปสู "การรวมสรางสรรค" โดยเฉพาะอยางยิ่ง "การรวมรังสรรค
ทางสังคม" ไมใช "การรวมรังสรรคในเชิงพาณิชย" เพียงอยางเดียว เปนโลกที่ภูมิปญญาไดพัฒนากาวลวง
ปริมณฑลของ "ทรัพยสินทางปญญา" สู "ภูมิปญญามหาชน" โลก "หลังสังคมฐานความรู" เปนโลกที่เปลี่ยน
วิถีชีวิตมนุษย จาก "การพึ่งพิง" ไปสูสองโลกที่เสริมกันระหวาง "ความเปนอิสระ" และ "การพึ่งพาอาศัยกัน” 
ซ่ึงผูเขียนเห็นวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย จันทรเจาฉาย เร่ือง กลยุทธนานน้ําสีขาว ที่ได

กลาวถึง การดําเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งจิตอาสา ธุรกิจสีขาว สังคมสีขาว องคกรสี
ขาวที่เนนการทํางานแบบรวมมือและสรางสรรค แบงปนซ่ึงกันและกัน 

ดังนั้น จากที่ไดกลาวมาบริบทสังคมการเมืองไทย แมจะยังไมกาวผานสังคมฐานความรูไปสูหลัง
สังคมฐานความรู แตทําใหเห็นถึงพัฒนาการของพลังอํานาจของประชาชนที่มีเพิ่มมากข้ึนในดานตางๆ  
เชน การเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางชองทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีพื้นที่ทางสังคมในการแสดงความ
คิดเห็นทางสังคมและการเมือง ตลอดจนชุมชนออนไลนที่ไดรวมตัวกันเปนเครือขายอยางไมเปนทางการใน
การมีสวนรวมทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งความโปรงใสของการบริหารงานของ
รัฐบาล ชุมชนออนไลนถือวาเปนชองทางการสื่อสารเขามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
ติดตอสื่อสารกัน รวมทั้งเปนชองทางในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชน 
 
ทางออกของปญหาความขัดแยงทางการเมืองไทย 
 กลุมนักวิชาการ และผูที่ปรารถนาใหความสมานฉันทเกิดข้ึนอยางแทจริง ไดมีความพยายามหลาย
คร้ัง เพื่อนําเสนอใหมีกระบวนการรับฟงกันและกันดวยใจที่ไรอคติ (Dialogue)[4] แตก็พบกับความลมเหลว
เชนกัน ที่เปนเชนนั้น ผูเขียนวิเคราะหไดวาเปนเพราะ  

1) แกนนําของคูขัดแยงไมเขาใจอยางลึกซ้ึงตอการเจรจา ตามแนวทางสันติวิธี  
2) ตางฝายตางใช สันติวิธี เปน คําพูดที่สวยหรูตอภาพลักษณฝายตนแตแทจริงไมสามารถปฏิบัติ

ตามไดเลย เพราะ สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวา สันติวิธี คือ กิเลส และความใฝมุงเอาชนะกัน โดยขาดการคิดถึง 
ประชาชนผูบ ริสุทธิ์  ที่ตองมาเดือดรอนจาก สถานการณ อันเลวรายที่พวกเขาไมไดกอข้ึน นั่น คือ 
ปรากฏการณของการลืมนึกถึงการเอาใจเขามาใสใจเรานั่นเอง[5]  

3) การไมยอมรับกฎ กติกา ตามแนวทางประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหมักอาง สิทธิ เสรีภาพ แต
ขาดการคํานึงถึง ภราดรภาพ (Fraternité) คือความเปนพี่เปนนองกัน มนุษยทุกคนจะตองมีความเทาเทียม
กันและปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนสิ่งที่ธรรมชาติมอบใหมนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ 
หรือ เผาพันธุ  

4) การสื่อสาร และการใหขอมูลแกสังคมมีการบิดเบือน เพื่อผลประโยชนของกลุมตน จนทําใหคน
อ่ืนๆที่ไมไดเก่ียวของ (หรือ คนไมมีสีเสื้อ วาเปนฝายใด) จะเกิดความสับสน และในที่สุดจะนํามาซ่ึงการถูก
แทรกแซงและบอนทําลายความม่ันคงและความสามัคคีในชาติได  

5) ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ยุติความขัดแยงที่เกิดข้ึน ตอง ถามใจตัวเองใหชัดเจนวา “พวกทาน
ทั้งหลายรักชาติ รักแผนดินนี้ อยางแทจริง หรือไม?” เพราะนั่นหมายถึง เราจะคนหาทางออกที่เปนจุดหมาย
รวมกัน ที่ตางฝาย ตางชนะ นั่นคือ ประเทศชาติชนะ มิใชใครกลุมใด กลุมหนึ่ง ชนะ 
 ถาการตัดสินใจแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ขาดเปาหมายที่เปนผลประโยชนชาติรวมกัน
อยางแทจริงแลว ทุกอยางจะพบทางตัน แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนเชื่อม่ันวา สถานการณความรุนแรงที่เกิด
ข้ึนมาในสังคมไทยตลอดระยะกวา 10 ปที่ผานมามีทาทีวาจะคลี่คลายลงไปมา เพราะจะเห็นวา  
กลุมประชาชนที่เปนชนชั้นกลาง ไดรวมพลังผานทางสื่ออินเตอรเน็ต ออกมาแสดงจุดยืนและมีอีกหลายกลุม 
ไดออกมาเสนอทางออก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนชาวไทยไดมีการ
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พัฒนาในทางที่ดีข้ึนมาระดับหนึ่ง เพราะประชาชนสามารถรวมตัวกัน เพื่อตอบโต การใชความรุนแรง  
หรือ มีการเรียกรองใหธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย” ทําใหคูขัดแยงหลัก ตองทบทวน
วิธีการตอสู เรียกรองใหมหลายคร้ัง และจากการติดตามสถานการณความขัดแยงทางการเมืองตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาผูเขียน ไดเสนอทางออกในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ดังตอไปนี้ 
 1. ในภาวการณแกปญหาอยางเรงดวน เสนอใหมีการ “เจรจาตามแนวทางสานเสวนา” มิใชการ
เจรจาตอรอง แตเปนกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลือกตั้ง ผูเขียนเห็นวา เปนการแกไขในภาวะวิกฤติ 
ซ่ึงอาจจะคิดวา ไปสนับสนุนของเสนอของ กลุมใดกลุมหนึ่ง. ก็จริง แตผูเขียนเห็นวา การคืนอํานาจให
ประชาชน เปนคนตัดสินใจ (เพราะคนสวนใหญทั้งประเทศ เปนเจาของ สิทธิ นี้ มิใชเฉพาะกลุมที่ประทวง 
เรียกรอง ) พวกเขา จะไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซ่ึงถือวา เปนการยอมรับ กฎ กติกา  
ตามรัฐธรรมนูญ รวมกัน  

2. องคกรกลาง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ตองจริงจัง ตอการจัดเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และถึงแมวา บางฝาย อาจจะโตแยงวา “มีการซ้ือเสียง” ดวยอํานาจเงินเขามาอีกได ผูเขียนยอมรับ
วา “การซ้ือเสียงมีจริง” แตจากการออกมาแสดงพลังของคนกลุมตางๆ ที่ เปนคนจากชมุชนเมือง และนิสิต 
นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้ง การเสนอ สื่อ ที่สรางความเปนกลาง มีการตรวจสอบ การทจุริต เขมแข็งมาก
ข้ึน เชื่อวา “อํานาจเงินจะเบาบางลง” และจากบทเรียน การสูญเสียของชาติ คร้ังนี้ จะทําใหคนอีกจํานวน
มาก เกิดการพิจารณา พิเคราะหสรรหานักการเมือง พิถีพิถันมากข้ึน  

3. เสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัย ที่เก่ียวของกับประเด็นสําคัญ คือ “ ความสัมพันธปจจัยแหงความ
ขัดแยงทางการเมืองไทย ในมิติของพลังชุมชนจากชนบท ตอ การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเมือง 
การปกครองไทย” เพราะ จากบทเรียนของความขัดแยงและการกอความรุนแรงในสังคมที่ผาน ทําใหเราได
เห็นถึง ความขัดแยงทางการเมืองไทยในระดับชาติมัก เก่ียวของกับพลังการระดมคนของผูนําชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จึงเสนอใหมีการศึกษาเปน “ทีม” จากนักวิชาการหลายๆสาขา มาบูรณาการ เพราะ  
“การยึดม่ันในวิธีการเกาๆ ทั้งที่ปจจัยตางๆไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ยอมทําใหเราย่ําอยูกับที่ และพบจุดจบใน
ที่สุด”  

4. ควรมีการถอดบทเรียน กระบวนการแกไขความขัดแยงทางการเมือง เพื่อการเรียนรู และหาทาง
ปองกัน ความขัดแยงในอนาคต  

5. การปฏิรูปสื่อสารมวลชน และจริงจังจัดระเบียบสื่อใหมีจริยธรรมที่ดี และมีความเปนกลางอยาง
แทจริง  

6. การปฏิรูปการเมือง ไปพรอมๆกับการปฏิรูประบบราชการ เปนวาระแหงชาติ  
7. การใชบทบาทของผูนําชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับชุมชน 

และเปนตัวการในการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองของแนวทาง 
“สันติวิธี” ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดจริง โดยความรวมมือกับ กระทรวงยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
และผานทางกรมการปกครอง ในการเจรจาไกลเกลี่ยในระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน ทั้งนี้ เพื่อสรางการ
เรียนรูถึง “บทเรียนความเสียหายจากการประทวงและการใชความรุนแรงจากอดีตที่ผานมา” ทั้งนี้ผูเขียน
หวังเปนอยางยิ่งวา สถานการณความรุนแรงที่ผานมานี้จะกลายเปน “ครู” ที่เก็บไวสอนเยาวชนรุนหลังให

ศึกษา เรียนรู เพื่อมิให “กงลอแหงประวัติศาสตรความแตกแยกในสังคมไทย ไดเกิดข้ึนอีก ดังเชนที่ไทยเรา
เคยเสียกรุงศรีอยุธยาไปเพราะคนไทยแตกความสามัคคีกันเอง” ความสําเร็จ จะบรรลุผลได ควรเร่ิมตั้งตั้งใน
ระดับชุมชน โดยผาน ผูที่มีบทบาทสําคัญ คือ ผูนําชุมชน นั่นเอง 

 “ความคิดเห็นที่แตกตางเปนสิ่งที่เกิดข้ึนได แตตองเปนไปดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน พรอมทั้ง
การรับฟงกันดวยใจทีเ่ปยมไปดวยความเมตตา ดวยการเอาใจเขามาใสใจเรา ใหคิดถึงวา ถาคนไทยไมรักกัน
แลว ชนชาติใดในโลกนี้ที่จะรักพวกเราดวยความบริสุทธิ์ใจ” 

แมวา สถานการณความรุนแรงมีทีทาวาจะหาทางคลี่คลาย หรือยุติ ไดยาก แตสิ่งหนึ่ง ที่คนไทย  
มีอยูเหมือนกัน คือ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ขอให ความคิดเห็นและอุดมการณ
ทางการเมืองที่ขัดแยง ยุติลงไดดวย การสานเสวนา เพราะนั่น คือ ทางออกที่เหมาะสมกับ คนไทยและ
สังคมไทย นับตั้งแตในอดีตกาลที่ผานมา เหลาผูนําชุมชน ตางก็ใชการลอมวงพูดคุยกัน ฉันทพี่ๆนองๆ แลว 
ปญหาความขัดแยงในชุมชนและก็สามารถแกไขไดเสมอ ผูเขียนปรารถนาที่จะเห็น กลุมแกนนํา (ไมวาเสื้อสี
ใดก็ตาม) ลดทิฐิ ลดอคติ แลวหันหนามาแสดงความรักตอชาติ ดวยการนั่งลอมวงคุยกัน หาทางออกดวยกัน
และไมมองกลับไปในอดีต มีแตตองมองไปขางหนา เพื่อสานสัมพันธแหงสายเลือดความเปนไทยเพื่อที่เราจะ
อยูรวมกันตอไปได เพื่อที่จะ “ยิ้ม” ใหกันได ใหสมกับ คําวา “สยามเมืองยิ้ม” ที่กําลังจะจางหาย ใหกลับมา
เปนเสนหของคนไทย เพื่อลูกหลานเราจะไดเดินตอไปอยางสงางาม ทามกลางการถูกจับตามองผานสื่อไร
พรมแดนไปทั่วโลก ถาทานรักลูกหลานของทาน จงสรางดอกไมแหง “สนัติภาพ” ใหเบงบานในใจ ดวยการ
หันหนามาจับมือกัน ใหอภัยกัน เพราะทานทั้งหลายอยาลืมวา ลูกหลาน กําลังนั่งมอง ความรุนแรงผานสื่อ
อยูทุกๆวัน แลวพวกเขาจะเติบโตมาเปนคนไทยแบบใดก็ข้ึนอยูกับภาพที่พวกเราทั้งกําลังแสดงใหเด็กๆ 
เขาดูอยู 

ฝากไวใหคิด  
“อํานาจเงินเปนเพียงมายาที่ เชื่อวาจะแลกวัตถุสิ่งของมาปรนเปรอใหเรามีความสุขไดก็จริง  

แตวัตถุเหลานั้น ไมจีรังยั่งยืน แต ความดี และความรักที่เรามอบใหกัน ซิ เปนของขวัญอันวิเศษ ที่เราจะมอบ
เปนมรดกไวใหลูกหลานเราได ดํารงชาติไทยไวชั่วนิรันดร” 
 
การส่ือสารเพ่ือสานสันติภาพในการลดความขัดแยง 
 หลายปที่ผานมาความขัดแยงในสังคมไทยทําใหสังคมไดตระหนักและเร่ิมกลาวถึงเคร่ืองมือที่จะ
เชื่อมโยงสังคมไทยใหอยูรวมกันอยางสันติมีความสุขดังเดิมอยางหลากหลาย จนกลายเปนวาทกรรมทาง
การเมืองที่คนในสังคมและคนที่เก่ียวของกับการเมืองมักออกมานําเสนออยางตอเนื่อง ไมวา สันติวิธี 
(Peaceful means) สันติภาพ  (Peace) ความสมาน ฉันท  (Reconciliation ) และความปรองดอง
(Harmonious Society ) ทุกฝายเร่ิมใหความสําคัญกับวาทกรรมและการสื่อสารที่จะนําสงคมไปสูสันติสุข 
การนําเสนอดังกลาวไดสงผลในเชิงจิตวิทยาและการดํารงอยูของคนในสังคมเสมือนเปนเคร่ืองคอยเตือนสติ 
วาเราทั้งหลายควรตระหนักไวในใจอยาละเลย ควรปองกันรักษาและตองปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ในเชิงบวก
ตลอดเวลาเพื่อความสันติสุขของทั้งปจเจกและสังคมสวนรวม การรับรูขอมูลขาวสารที่ผลิตและนําเสนอโดย
สื่อมวลชนในปจจุบันเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใตแรงกดดันทางอํานาจ ทั้งอํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจ
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พัฒนาในทางที่ดีข้ึนมาระดับหนึ่ง เพราะประชาชนสามารถรวมตัวกัน เพื่อตอบโต การใชความรุนแรง  
หรือ มีการเรียกรองใหธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย” ทําใหคูขัดแยงหลัก ตองทบทวน
วิธีการตอสู เรียกรองใหมหลายคร้ัง และจากการติดตามสถานการณความขัดแยงทางการเมืองตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาผูเขียน ไดเสนอทางออกในการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ดังตอไปนี้ 
 1. ในภาวการณแกปญหาอยางเรงดวน เสนอใหมีการ “เจรจาตามแนวทางสานเสวนา” มิใชการ
เจรจาตอรอง แตเปนกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลือกตั้ง ผูเขียนเห็นวา เปนการแกไขในภาวะวิกฤติ 
ซ่ึงอาจจะคิดวา ไปสนับสนุนของเสนอของ กลุมใดกลุมหนึ่ง. ก็จริง แตผูเขียนเห็นวา การคืนอํานาจให
ประชาชน เปนคนตัดสินใจ (เพราะคนสวนใหญทั้งประเทศ เปนเจาของ สิทธิ นี้ มิใชเฉพาะกลุมที่ประทวง 
เรียกรอง ) พวกเขา จะไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซ่ึงถือวา เปนการยอมรับ กฎ กติกา  
ตามรัฐธรรมนูญ รวมกัน  

2. องคกรกลาง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ตองจริงจัง ตอการจัดเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และถึงแมวา บางฝาย อาจจะโตแยงวา “มีการซ้ือเสียง” ดวยอํานาจเงินเขามาอีกได ผูเขียนยอมรับ
วา “การซ้ือเสียงมีจริง” แตจากการออกมาแสดงพลังของคนกลุมตางๆ ที่ เปนคนจากชุมชนเมือง และนิสิต 
นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้ง การเสนอ สื่อ ที่สรางความเปนกลาง มีการตรวจสอบ การทุจริต เขมแข็งมาก
ข้ึน เชื่อวา “อํานาจเงินจะเบาบางลง” และจากบทเรียน การสูญเสียของชาติ คร้ังนี้ จะทําใหคนอีกจํานวน
มาก เกิดการพิจารณา พิเคราะหสรรหานักการเมือง พิถีพิถันมากข้ึน  

3. เสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัย ที่เก่ียวของกับประเด็นสําคัญ คือ “ ความสัมพันธปจจัยแหงความ
ขัดแยงทางการเมืองไทย ในมิติของพลังชุมชนจากชนบท ตอ การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเมือง 
การปกครองไทย” เพราะ จากบทเรียนของความขัดแยงและการกอความรุนแรงในสังคมที่ผาน ทําใหเราได
เห็นถึง ความขัดแยงทางการเมืองไทยในระดับชาติมัก เก่ียวของกับพลังการระดมคนของผูนําชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จึงเสนอใหมีการศึกษาเปน “ทีม” จากนักวิชาการหลายๆสาขา มาบูรณาการ เพราะ  
“การยึดม่ันในวิธีการเกาๆ ทั้งที่ปจจัยตางๆไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ยอมทําใหเราย่ําอยูกับที่ และพบจุดจบใน
ที่สุด”  

4. ควรมีการถอดบทเรียน กระบวนการแกไขความขัดแยงทางการเมือง เพื่อการเรียนรู และหาทาง
ปองกัน ความขัดแยงในอนาคต  

5. การปฏิรูปสื่อสารมวลชน และจริงจังจัดระเบียบสื่อใหมีจริยธรรมที่ดี และมีความเปนกลางอยาง
แทจริง  

6. การปฏิรูปการเมือง ไปพรอมๆกับการปฏิรูประบบราชการ เปนวาระแหงชาติ  
7. การใชบทบาทของผูนําชุมชนในระดับทองถ่ิน ในการสรางความสมานฉันทตั้งแตระดับชุมชน 

และเปนตัวการในการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) ทัศนคติ คานิยม และความเขาใจที่ถูกตองของแนวทาง 
“สันติวิธี” ซ่ึงสามารถปฏิบัติไดจริง โดยความรวมมือกับ กระทรวงยุติธรรม ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
และผานทางกรมการปกครอง ในการเจรจาไกลเกลี่ยในระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน ทั้งนี้ เพื่อสรางการ
เรียนรูถึง “บทเรียนความเสียหายจากการประทวงและการใชความรุนแรงจากอดีตที่ผานมา” ทั้งนี้ผูเขียน
หวังเปนอยางยิ่งวา สถานการณความรุนแรงที่ผานมานี้จะกลายเปน “ครู” ที่เก็บไวสอนเยาวชนรุนหลังให

ศึกษา เรียนรู เพื่อมิให “กงลอแหงประวัติศาสตรความแตกแยกในสังคมไทย ไดเกิดข้ึนอีก ดังเชนที่ไทยเรา
เคยเสียกรุงศรีอยุธยาไปเพราะคนไทยแตกความสามัคคีกันเอง” ความสําเร็จ จะบรรลุผลได ควรเร่ิมตั้งตั้งใน
ระดับชุมชน โดยผาน ผูที่มีบทบาทสําคัญ คือ ผูนําชุมชน นั่นเอง 

 “ความคิดเห็นที่แตกตางเปนสิ่งที่เกิดข้ึนได แตตองเปนไปดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน พรอมทั้ง
การรับฟงกันดวยใจที่เปยมไปดวยความเมตตา ดวยการเอาใจเขามาใสใจเรา ใหคิดถึงวา ถาคนไทยไมรักกัน
แลว ชนชาติใดในโลกนี้ที่จะรักพวกเราดวยความบริสุทธิ์ใจ” 

แมวา สถานการณความรุนแรงมีทีทาวาจะหาทางคลี่คลาย หรือยุติ ไดยาก แตสิ่งหนึ่ง ที่คนไทย  
มีอยูเหมือนกัน คือ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ขอให ความคิดเห็นและอุดมการณ
ทางการเมืองที่ขัดแยง ยุติลงไดดวย การสานเสวนา เพราะนั่น คือ ทางออกที่เหมาะสมกับ คนไทยและ
สังคมไทย นับตั้งแตในอดีตกาลที่ผานมา เหลาผูนําชุมชน ตางก็ใชการลอมวงพูดคุยกัน ฉันทพี่ๆนองๆ แลว 
ปญหาความขัดแยงในชุมชนและก็สามารถแกไขไดเสมอ ผูเขียนปรารถนาที่จะเห็น กลุมแกนนํา (ไมวาเสื้อสี
ใดก็ตาม) ลดทิฐิ ลดอคติ แลวหันหนามาแสดงความรักตอชาติ ดวยการนั่งลอมวงคุยกัน หาทางออกดวยกัน
และไมมองกลับไปในอดีต มีแตตองมองไปขางหนา เพื่อสานสัมพันธแหงสายเลือดความเปนไทยเพื่อที่เราจะ
อยูรวมกันตอไปได เพื่อที่จะ “ยิ้ม” ใหกันได ใหสมกับ คําวา “สยามเมืองยิ้ม” ที่กําลังจะจางหาย ใหกลับมา
เปนเสนหของคนไทย เพื่อลูกหลานเราจะไดเดินตอไปอยางสงางาม ทามกลางการถูกจับตามองผานสื่อไร
พรมแดนไปทั่วโลก ถาทานรักลูกหลานของทาน จงสรางดอกไมแหง “สนัติภาพ” ใหเบงบานในใจ ดวยการ
หันหนามาจับมือกัน ใหอภัยกัน เพราะทานทั้งหลายอยาลืมวา ลูกหลาน กําลังนั่งมอง ความรุนแรงผานสื่อ
อยูทุกๆวัน แลวพวกเขาจะเติบโตมาเปนคนไทยแบบใดก็ข้ึนอยูกับภาพที่พวกเราทั้งกําลังแสดงใหเด็กๆ 
เขาดูอยู 

ฝากไวใหคิด  
“อํานาจเงินเปนเพียงมายาที่ เชื่อวาจะแลกวัตถุสิ่งของมาปรนเปรอใหเรามีความสุขไดก็จริง  

แตวัตถุเหลานั้น ไมจีรังยั่งยืน แต ความดี และความรักที่เรามอบใหกัน ซิ เปนของขวัญอันวิเศษ ที่เราจะมอบ
เปนมรดกไวใหลูกหลานเราได ดํารงชาติไทยไวชั่วนิรันดร” 
 
การส่ือสารเพ่ือสานสันติภาพในการลดความขัดแยง 
 หลายปที่ผานมาความขัดแยงในสังคมไทยทําใหสังคมไดตระหนักและเร่ิมกลาวถึงเคร่ืองมือที่จะ
เชื่อมโยงสังคมไทยใหอยูรวมกันอยางสันติมีความสุขดังเดิมอยางหลากหลาย จนกลายเปนวาทกรรมทาง
การเมืองที่คนในสังคมและคนที่เก่ียวของกับการเมืองมักออกมานําเสนออยางตอเนื่อง ไมวา สันติวิธี 
(Peaceful means) สันติภาพ  (Peace) ความสมาน ฉันท  (Reconciliation ) และความปรองดอง
(Harmonious Society ) ทุกฝายเร่ิมใหความสําคัญกับวาทกรรมและการสื่อสารที่จะนําสงคมไปสูสันติสุข 
การนําเสนอดังกลาวไดสงผลในเชิงจิตวิทยาและการดํารงอยูของคนในสังคมเสมือนเปนเคร่ืองคอยเตือนสติ 
วาเราทั้งหลายควรตระหนักไวในใจอยาละเลย ควรปองกันรักษาและตองปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ในเชิงบวก
ตลอดเวลาเพื่อความสันติสุขของทั้งปจเจกและสังคมสวนรวม การรับรูขอมูลขาวสารที่ผลิตและนําเสนอโดย
สื่อมวลชนในปจจุบันเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใตแรงกดดันทางอํานาจ ทั้งอํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจ
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ทางการเมือง สื่อสารมวลชนจึงมีพลังอํานาจมากในการแพรกระจายขาวสารวาทกรรม ความคิด ความเชื่อ 
อุดมการณ ที่เปนกลไกสําคัญทั้งในการตอตานและสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจการเมือง การสื่อสารเปนกระบวนการหนึ่งที่ไดครอบงําสังคมเอาไวซึ่งอาจครอบงําไปทางลบ
หรือบวกก็ได  

นั่นหมายความวาสังคมจะสันติสุขสมานฉันทหากมีการสื่อสารในทางบวก สังคมจะขัดแยงหากมี
การสื่อสารไปในทางลบ เพราะตองไมลืมวาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตประจําวันมีสวนสําคัญในการหลอหลอม
อุดมการณทางการเมืองของคนในสังคมจากการแพรกระจายขาวสาร ที่กลายเปนเคร่ืองมือในการควบคุม
ความคิดทางการเมืองของคนในสังคม(Political control) จนนําไปสูความขัดแยงตามมา ปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไทยที่ไดกลายเปนวิกฤติของประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหการสื่อสารทามกลางภาวะวิกฤติเปน
สิ่งสําคัญที่ตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารและการสรางวาทกรรมทั้งหลายที่นําเสนอตอ
สังคมของแตละฝายมักจะดํารงอยูบนผลประโยชนสวนตนหรือกลุมตนเปนหลักโดยไมคํานึงถึงความเปนไป
ของสังคม การมุงประโยชนสวนตนของสื่อและกลุมการเมืองไดนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชาชนดวยกันหรือระหวางกลุมประชาชนกับนักการเมืองหรือผูเก่ียวของ กลายเปนความแตกแยกและ
มักจะเกิดความรุนแรงในสังคม นอกจากนั้นในสังคมการเมืองเราจะเห็นการแขงขันทางการเมืองในแตละยุค
ทั้งนักการเมืองและพรรคการเมืองจะรังสรรควาทกรรมการเมืองชวนเชื่อใหมๆ ข้ึนเพื่อชวงชิงพื้นที่ทาง
การเมือง เปนตนวา “ไมเลือกเราเขามาแน” หรือ “คนของเราพรรคของเรา” หรือ “เลือกคนบานเราเปน
นายก” หรือ “ จําลองพาคนไปตาย” จนกลาวกันวาเปนการเอาดีใสตัวเอาชั่วใหคนอ่ืน หรือ“ประชาธิปไตย
ไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง” “คนรวยใชวาจะไมโกง” หรือ “ผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลเปนพวกไมรัก
ชาติรักแผนดิน” ซ่ึงเหลานี้เปนวาทกรรมที่แยกเขาแยกเราทําใหเขากลายเปนอ่ืนที่ไมใชพวกเดียวกันในสังคม 
โดยเฉพาะปจจุบันทั้งนักการเมืองและคูขัดแยงในสังคมไดนําเอาเคร่ืองมือสื่อสารที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและ
กลยุทธการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม VDO Link และPhone-In 
รวมทั้งการใชระบบ 3 G เปนเคร่ืองมือในการทําลายฝายตรงขาม และสนับสนุนอุดมการณหรือแนวคิดของ
ฝายตน สิ่งเหลานี้ยิ่งตอกย้ําความขัดแยงจนยากที่จะยุติลงได เพราะชุดของวาทกรรมทางการเมืองชวนเชื่อที่
ถูกสรางข้ึนและนําเสนอตอประชาชนโดยการสื่อสารในแตละยุคสมัยหลากหลายรูปแบบไดกอใหเกิด
ความหมาย และสัญลักษณตางๆ ในสังคมการเมือง ที่สามารถครอบงํา ยึดตรึง ปดก้ันความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ ของผูคนในสังคมเปนอยางดี ที่ผานมาจะเห็นไดวาหลายรัฐบาลเม่ือมีความขัดแยงทางความคิดกับ
ภาคประชาชนฝายรัฐบาลมักจะถูกครหาเสมอวาใชอํานาจครอบงํา ใชสื่อสารมวลชนของรัฐทําลายฝายตรง
ขามโดยการสรางวาทกรรมชวนเชื่อเพื่อเปนประโยชนกับฝายตน การกอกําเนิดข้ึนของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ในอดีต และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ในยุคปจจุบันก็มาจากเหตุของการครอบงําสื่อของฝายรัฐทั้งสิ้น วาท
กรรมการเมืองชวนเชื่อ 

จึงมีความสัมพันธกับอํานาจในสังคมการเมือง เพราะทุกบริบทในสังคมการเมืองยอมมีการใชอํานาจ
แทรกซึมอยูทั่วไป ซ่ึงพลังแหงอํานาจนั้น แสดงผานทางวาทกรรมการเมืองชวนเชื่อ และวาทกรรมแตละชุด
จะสามารถกําหนดความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติของมนุษย นั่นคือ วาทกรรมการเมืองชวนเชื่อจึงเปน
กิจกรรมทางการเมืองทั้งความคิดและทางการปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน จึงอาจกลาวไดวา วาทกรรมการเมือง

ชวนเชื่อ คือกระบวนการตอสู แยงชิงอํานาจในการนิยามความหมายของสิ่งที่ดี หรือไมดี ถูกตอง หรือไม
ถูกตองในทางการเมือง และผูอยูในอํานาจมักจะไดเปรียบในการตอสูแยงชิงนี้เสมอ การเสพยวาทกรรม
ทั้งหลายจึงตองแยกแยะความถูกตองชอบธรรมและที่มาของวาทกรรมนั้นๆดวย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
ครอบงํา และการบิดเบือนที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกทางสังคมโดยผูเสพยเองก็ไมทันตั้งตัว ประชาชนที่
ไดรับสื่อในปจจุบันนี้ตองพิจารณา พินิจพิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงดวยเหตุและผล รวมทั้งตองรูเทาทันของ
ขอมูลขาวสารที่นําเสนอ โดยไมหลงเปนเคร่ืองมือของกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย การสรางวาท
กรรมทางการเมืองชวนเชื่อ 

การปลุกระดมเพื่อเอาชนะอีกฝายหนึ่งจนกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม เปนบทเรียนสําคัญที่
ไดเกิดข้ึนในสังคมไทย สื่อมวลชนทั้งหลายตองรวมกันเสริมสรางสาํนกึและความรูความเขาใจกับประชาชนใน
เร่ืองของขอมูลทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยางถูกตองเปนกลาง ใหรูเทาทันเลหกลทางการเมือง
ที่แตละฝายนําเสนอในการขับเคลื่อนอุดมการณผานวาทกรรมการเมืองชวนเชื่อ โดยนําเอาทั้งสื่อและ
ประชาชนเปนเคร่ืองมือ การทําหนาที่ของสื่อมวลชนในยุคโลกาภิวัตนที่สังคมมีความขัดแยงสับสน ขอมูล
ขาวสารแขงขันกันที่ความเร็วมากกวาความถูกตอง สื่อเองอาจตกเปนเคร่ืองมือของฝายหนึ่งฝายใดที่ชวย
ปลุกเราความขัดแยงในสังคมใหรุนแรงทบทวีข้ึนไดงาย การนําเสนอขอมูลขาวสารทั้งหลายสื่อมวลชนควร
จะตองอางอิงแหลงที่มาของขอมูล ขอเท็จจริง และเลือกบุคคลที่ใหขอมูลขาวสารที่เกิดประโยชนในการสราง
ความสามัคคีใหแกสังคมมิใชนําเสนอโดยหวังผลประโยชนของกลุมตนเปนหลัก การนําเสนอขาวสารในภาวะ
ความขัดแยง ควรจะเปนไปเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแกคนในสังคม จะตองรอบคอบมีการตรวจสอบ
ขาวสารแหลงที่มาของขาวสารอยางรอบดาน ตองคํานึงถึงความจริง (Fact) เก่ียวกับที่มาที่ไปของปญหาอัน
เปนเหตุทําใหเกิดความขัดแยง ลดการนําเสนอขาวสารที่จะยั่วยุใหเกิดความแตกแยก โดยเฉพาะขาวสาร
ความขัดแยงในสังคมมีความละเอียดออนผูนําเสนอขาวสารและผูรับขาวสารตองไตรตรองประเด็นขาวสารที่
จะนําเสนอและรับอยางรอบดานอันจะชวยใหสังคมหาทางออกจากความขัดแยงไดอยางสันติ มากกวาที่จะ
จุดไฟสุมใหทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ดังนั้นการสรางสื่อสารสันติภาพเพื่อลดความขัดแยง จะตองเร่ิมตนที่ผูมี
อํานาจรัฐรวมหาทางออกใหเหตุการณความขัดแยงสงบลงดวยสันติวิธี ตองนําเสนอแนวทางหรือยินยอมหรือ
เห็นดวยกับแนวทางการนําเสนอของสังคม ในการรวมกันสรางเครือขายสื่อสารเพื่อสานสันติภาพใหเกิดข้ึน 
เปนตนวา การสรางจิตสํานึกอาสาสําหรับบุคลากรสื่อจากทุกแขนง บุคลากรทางการศึกษา ผูนําศาสนา 
นักการเมือง ขาราชการทั้งสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
ใหเขาใจถึงประโยชนของการสื่อสารทางบวกที่ถูกตองชอบธรรม และโทษของการสื่อสารทางลบที่มีแต
ทําลายสังคม และที่สําคัญตองมีการปลูกฝงการสื่อสารสันติภาพเพื่อลดความขัดแยงสําหรับเด็กและเยาวชน
อยางตอเนื่องในการสรางจิตสํานึกตอสวนรวม นอกจากนั้นตองเปดพื้นที่การสื่อสารอยางเสรีปราศจากการ
ครอบงําจากรัฐสําหรับการแสดงออกทางความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายภายใตการนําเสนออยาง
สรางสรรค ตองมุงเนนการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสันติ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance ) โดยมีหลักการและวิธีการ ที่สําคัญคือตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนของสังคม รวมกันสรางความไวเนื้อเชื่อใจของคนในสังคม สรางสรรคความสามัคคี สรางความ
ยุติธรรม ใหทุกฝายยอมรับในความหลากหลายและความแตกตางทางความคิดเพื่อแสวงหาแนวทางแกไข
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ทางการเมือง สื่อสารมวลชนจึงมีพลังอํานาจมากในการแพรกระจายขาวสารวาทกรรม ความคิด ความเชื่อ 
อุดมการณ ที่เปนกลไกสําคัญทั้งในการตอตานและสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจการเมือง การสื่อสารเปนกระบวนการหนึ่งที่ไดครอบงําสังคมเอาไวซึ่งอาจครอบงําไปทางลบ
หรือบวกก็ได  

นั่นหมายความวาสังคมจะสันติสุขสมานฉันทหากมีการสื่อสารในทางบวก สังคมจะขัดแยงหากมี
การสื่อสารไปในทางลบ เพราะตองไมลืมวาวัฒนธรรมการดํารงชีวิตประจําวันมีสวนสําคัญในการหลอหลอม
อุดมการณทางการเมืองของคนในสังคมจากการแพรกระจายขาวสาร ที่กลายเปนเคร่ืองมือในการควบคุม
ความคิดทางการเมืองของคนในสังคม(Political control) จนนําไปสูความขัดแยงตามมา ปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไทยที่ไดกลายเปนวิกฤติของประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหการสื่อสารทามกลางภาวะวิกฤติเปน
สิ่งสําคัญที่ตองระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารและการสรางวาทกรรมทั้งหลายที่นําเสนอตอ
สังคมของแตละฝายมักจะดํารงอยูบนผลประโยชนสวนตนหรือกลุมตนเปนหลักโดยไมคํานึงถึงความเปนไป
ของสังคม การมุงประโยชนสวนตนของสื่อและกลุมการเมืองไดนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชาชนดวยกันหรือระหวางกลุมประชาชนกับนักการเมืองหรือผูเก่ียวของ กลายเปนความแตกแยกและ
มักจะเกิดความรุนแรงในสังคม นอกจากนั้นในสังคมการเมืองเราจะเห็นการแขงขันทางการเมืองในแตละยุค
ทั้งนักการเมืองและพรรคการเมืองจะรังสรรควาทกรรมการเมืองชวนเชื่อใหมๆ ข้ึนเพื่อชวงชิงพื้นที่ทาง
การเมือง เปนตนวา “ไมเลือกเราเขามาแน” หรือ “คนของเราพรรคของเรา” หรือ “เลือกคนบานเราเปน
นายก” หรือ “ จําลองพาคนไปตาย” จนกลาวกันวาเปนการเอาดีใสตัวเอาชั่วใหคนอ่ืน หรือ“ประชาธิปไตย
ไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง” “คนรวยใชวาจะไมโกง” หรือ “ผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลเปนพวกไมรัก
ชาติรักแผนดิน” ซ่ึงเหลานี้เปนวาทกรรมที่แยกเขาแยกเราทําใหเขากลายเปนอ่ืนที่ไมใชพวกเดียวกันในสังคม 
โดยเฉพาะปจจุบันทั้งนักการเมืองและคูขัดแยงในสังคมไดนําเอาเคร่ืองมือสื่อสารที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและ
กลยุทธการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการใชอินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม VDO Link และPhone-In 
รวมทั้งการใชระบบ 3 G เปนเคร่ืองมือในการทําลายฝายตรงขาม และสนับสนุนอุดมการณหรือแนวคิดของ
ฝายตน สิ่งเหลานี้ยิ่งตอกย้ําความขัดแยงจนยากที่จะยุติลงได เพราะชุดของวาทกรรมทางการเมืองชวนเชื่อที่
ถูกสรางข้ึนและนําเสนอตอประชาชนโดยการสื่อสารในแตละยุคสมัยหลากหลายรูปแบบไดกอใหเกิด
ความหมาย และสัญลักษณตางๆ ในสังคมการเมือง ที่สามารถครอบงํา ยึดตรึง ปดก้ันความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ ของผูคนในสังคมเปนอยางดี ที่ผานมาจะเห็นไดวาหลายรัฐบาลเม่ือมีความขัดแยงทางความคิดกับ
ภาคประชาชนฝายรัฐบาลมักจะถูกครหาเสมอวาใชอํานาจครอบงํา ใชสื่อสารมวลชนของรัฐทําลายฝายตรง
ขามโดยการสรางวาทกรรมชวนเชื่อเพื่อเปนประโยชนกับฝายตน การกอกําเนิดข้ึนของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ในอดีต และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ในยุคปจจุบันก็มาจากเหตุของการครอบงําสื่อของฝายรัฐทั้งสิ้น วาท
กรรมการเมืองชวนเชื่อ 

จึงมีความสัมพันธกับอํานาจในสังคมการเมือง เพราะทุกบริบทในสังคมการเมืองยอมมีการใชอํานาจ
แทรกซึมอยูทั่วไป ซ่ึงพลังแหงอํานาจนั้น แสดงผานทางวาทกรรมการเมืองชวนเชื่อ และวาทกรรมแตละชุด
จะสามารถกําหนดความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติของมนุษย นั่นคือ วาทกรรมการเมืองชวนเชื่อจึงเปน
กิจกรรมทางการเมืองทั้งความคิดและทางการปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน จึงอาจกลาวไดวา วาทกรรมการเมือง

ชวนเชื่อ คือกระบวนการตอสู แยงชิงอํานาจในการนิยามความหมายของสิ่งที่ดี หรือไมดี ถูกตอง หรือไม
ถูกตองในทางการเมือง และผูอยูในอํานาจมักจะไดเปรียบในการตอสูแยงชิงนี้เสมอ การเสพยวาทกรรม
ทั้งหลายจึงตองแยกแยะความถูกตองชอบธรรมและที่มาของวาทกรรมนั้นๆดวย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
ครอบงํา และการบิดเบือนที่อาจกอใหเกิดความแตกแยกทางสังคมโดยผูเสพยเองก็ไมทันตั้งตัว ประชาชนที่
ไดรับสื่อในปจจุบันนี้ตองพิจารณา พินิจพิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงดวยเหตุและผล รวมทั้งตองรูเทาทันของ
ขอมูลขาวสารที่นําเสนอ โดยไมหลงเปนเคร่ืองมือของกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย การสรางวาท
กรรมทางการเมืองชวนเชื่อ 

การปลุกระดมเพื่อเอาชนะอีกฝายหนึ่งจนกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม เปนบทเรียนสําคัญที่
ไดเกิดข้ึนในสังคมไทย สื่อมวลชนทั้งหลายตองรวมกันเสริมสรางสาํนกึและความรูความเขาใจกับประชาชนใน
เร่ืองของขอมูลทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยางถูกตองเปนกลาง ใหรูเทาทันเลหกลทางการเมือง
ที่แตละฝายนําเสนอในการขับเคลื่อนอุดมการณผานวาทกรรมการเมืองชวนเชื่อ โดยนําเอาทั้งสื่อและ
ประชาชนเปนเคร่ืองมือ การทําหนาที่ของสื่อมวลชนในยุคโลกาภิวัตนที่สังคมมีความขัดแยงสับสน ขอมูล
ขาวสารแขงขันกันที่ความเร็วมากกวาความถูกตอง สื่อเองอาจตกเปนเคร่ืองมือของฝายหนึ่งฝายใดที่ชวย
ปลุกเราความขัดแยงในสังคมใหรุนแรงทบทวีข้ึนไดงาย การนําเสนอขอมูลขาวสารทั้งหลายสื่อมวลชนควร
จะตองอางอิงแหลงที่มาของขอมูล ขอเท็จจริง และเลือกบุคคลที่ใหขอมูลขาวสารที่เกิดประโยชนในการสราง
ความสามัคคีใหแกสังคมมิใชนําเสนอโดยหวังผลประโยชนของกลุมตนเปนหลัก การนําเสนอขาวสารในภาวะ
ความขัดแยง ควรจะเปนไปเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจแกคนในสังคม จะตองรอบคอบมีการตรวจสอบ
ขาวสารแหลงที่มาของขาวสารอยางรอบดาน ตองคํานึงถึงความจริง (Fact) เก่ียวกับที่มาที่ไปของปญหาอัน
เปนเหตุทําใหเกิดความขัดแยง ลดการนําเสนอขาวสารที่จะยั่วยุใหเกิดความแตกแยก โดยเฉพาะขาวสาร
ความขัดแยงในสังคมมีความละเอียดออนผูนําเสนอขาวสารและผูรับขาวสารตองไตรตรองประเด็นขาวสารที่
จะนําเสนอและรับอยางรอบดานอันจะชวยใหสังคมหาทางออกจากความขัดแยงไดอยางสันติ มากกวาที่จะ
จุดไฟสุมใหทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ดังนั้นการสรางสื่อสารสันติภาพเพื่อลดความขัดแยง จะตองเร่ิมตนที่ผูมี
อํานาจรัฐรวมหาทางออกใหเหตุการณความขัดแยงสงบลงดวยสันติวิธี ตองนําเสนอแนวทางหรือยินยอมหรือ
เห็นดวยกับแนวทางการนําเสนอของสังคม ในการรวมกันสรางเครือขายสื่อสารเพื่อสานสันติภาพใหเกิดข้ึน 
เปนตนวา การสรางจิตสํานึกอาสาสําหรับบุคลากรสื่อจากทุกแขนง บุคลากรทางการศึกษา ผูนําศาสนา 
นักการเมือง ขาราชการทั้งสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
ใหเขาใจถึงประโยชนของการสื่อสารทางบวกที่ถูกตองชอบธรรม และโทษของการสื่อสารทางลบที่มีแต
ทําลายสังคม และที่สําคัญตองมีการปลูกฝงการสื่อสารสันติภาพเพื่อลดความขัดแยงสําหรับเด็กและเยาวชน
อยางตอเนื่องในการสรางจิตสํานึกตอสวนรวม นอกจากนั้นตองเปดพื้นที่การสื่อสารอยางเสรีปราศจากการ
ครอบงําจากรัฐสําหรับการแสดงออกทางความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายภายใตการนําเสนออยาง
สรางสรรค ตองมุงเนนการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการสื่อสารแบบสันติ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance ) โดยมีหลักการและวิธีการ ที่สําคัญคือตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนของสังคม รวมกันสรางความไวเนื้อเชื่อใจของคนในสังคม สรางสรรคความสามัคคี สรางความ
ยุติธรรม ใหทุกฝายยอมรับในความหลากหลายและความแตกตางทางความคิดเพื่อแสวงหาแนวทางแกไข
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ความขัดแยงรวมกัน การสื่อสารทามกลางภาวะวิกฤตินี้ตองนําเสนอขอมูลที่ทําใหคูขัดแยงในสังคมเกิดความ
ไววางใจ อันจะทําใหผูเก่ียวของมีชองทางในการแสวงหาทางออกสําหรับความขัดแยงรวมกัน อางอิง: ปรีชา 
เปยมพงศสานต. เศรษฐศาสตรการเมือง.โครงการพัฒนาตําราหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ ศูนยบริการ
เอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.,2538 

ดังนั้น เหตุการณทางการเมืองที่เขาสูภาวะวิกฤติอาจตองการองคความรูหรือการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ (Crisis Communication) ที่เหมาะสม และแนวคิดของ Argenti (2009) ไดเสนอแนะ 8 ข้ันตอนการ
สื่อสารในชวงภาวะวิกฤติ (Communicating during the Crisis) ที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณ
ที่หากเกิดความรุนแรงทางการเมือง ไวนาสนใจดังนี้ (อางจาก R.Chaisamrej, Ph.D.)  

ขั้นตอนที่ 1 เขาไปควบคุมสถานการณใหได (Get Control of the Situation) โดยรัฐบาล หรือ 
กลุมแกนนําตองสามารถควบคุมสถานการณใหเร็วที่สุดโดยจะตองบงชี้ปญหาที่แทจริงใหชัดเจน (Defining 
the Real Problem) ดวยการอาศัยขอมูลที่เชื่อม่ันได (Reliable Information) เปนพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Gather as Much Information as 
Possible) การทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดข้ึนเปนจุดเร่ิมตนในการรับมือกับวิกฤติ โดยการจัดการขอมูล
ขาวสารซ่ึงมาจากหลายๆ แหลง และจําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการศึกษาขอมูลอยางลึกซ้ึงในประเด็น 
ตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนยรวมการจัดการภาวะวิกฤติ (Set Up a Centralized Crisis Management 
Center) ในขณะที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับวิกฤตินั้น รัฐบาลหรือแกนนําตองเตรียมการโดย
จัดตั้งศูนยรวมในการควบคุมและจัดการเก่ียวกับวิกฤติ (Crisis Center) ซ่ึงจะเปนฐานในการสื่อสารทั้งหมด
ในชวงภาวะวิกฤตินั้น 

ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารใหเร็วแตเนิ่นๆ และบอย ๆ (Communicate Early and Often) โฆษกหรือ
ฝายสื่อสาร/ประชาสัมพันธขององคกร จําเปนตองพูดเทาที่จะสามารถพูดได เพื่อใหขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาวิกฤตินั้นเก่ียวของกับภาวะคุกคามตอชีวิตและทรัพยสิน ตองปองกันมิให
กลุมผูเก่ียวของเกิดความรูสึกตื่นตระหนก 

ขั้นตอนที่ 5 เขาใจในพันธกิจของสื่อมวลชนในชวงภาวะวิกฤติ (Understand the Media’s 
Mission in a Crisis) รัฐบาลและกลุมแกนนําตองนําเสนอขอมูลที่เปนจริงและรอบดานใหกับสื่อมวลชนเพื่อ
นําเสนอสูสาธารณะ เชน รายละเอียดเก่ียวกับเหยื่อผูเคราะหรายในเหตุการณ (Victims) ผูราย (Villains) 
และภาพตาง ๆ ที่เก่ียวของ (Visuals) 

ขั้นตอนที่ 6 สื่อสารโดยตรงกับกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ (Communicate Directly 
with Affected Constituents) รัฐบาลและกลุมแกนนําจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสื่อสารกับกลุมผูชุมนุมและ
ชุมชนที่เก่ียวของ ตลอดจนหนวยบริการฉุกเฉิน ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ของรัฐ โดยอาศัยชองทางและ
เทคโนโลยีการสื่อสารทุกๆ โดยเฉพาะสื่อสารออนไลนตางๆ  

ขั้นตอนที่ 7 จําไววาธุรกิจจะตองดําเนินตอไป (Remember that Business Must Continue) 
เม่ือนํามาประยุกตใชทางการเมือง อาจตองเปลี่ยนเปน “จําไววาประเทศชาติตองดําเนินตอไป”  

ขั้นตอนที่ 8 เตรียมแผนในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงหรือปองกันมิใหเกิดวิกฤติอ่ืนอีก (Make Plans to 
Avoid Another Crisis Immediately) ภายหลังจากผานพนวิกฤติแลว ฝายการสื่อสารองคการควรรวมมือ
กับฝายบริหาร หรือผูนํา เพื่อการสรางความม่ันใจวา หากมีวิกฤติเกิดข้ึนในอนาคตจะมีการเตรียมการเพื่อ
แกไขปญหาไดดีกวาเดิม 
 
แนวทางการส่ือสารอยางสรางสรรคเพ่ือพัฒนาเมือง 
 1) แนวทางการสื่อสารอยางสรางสรรคนั้นจะตองเร่ิมตนจากการคัดกรองขาว และนําเสนอขาว
อยางเปนกลาง สื่อมวลชนจะตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  

2) สื่อมวลชนทุกทาน ยินดีที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง และพรอมที่จะเปนคณะทํางานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 

3) สื่อมวลชนทุกทานมองวา การนําแนวทางการสื่อสารอยางสรางสรรคไปเปนตัวเชื่อมโยงระหวาง 
การบริหารภาครัฐกับประชาสังคมในการพัฒนาเมือง จะสําเร็จไดนั้น ทั้งตัวสื่อมวลชนและสื่อ ที่ถูกนําเสนอ
จะตองมีความนาเชื่อถือ และเปนสื่อที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลิต 

ในภาวะปกติสื่อมวลชนไทย จึงมีเกราะคุมกันเสรีภาพ จากกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
สื่อมวลชนในหวงวิกฤติทางการเมืองตั้งแตปพ.ศ. 2549 เปนตนมา จัดไดวามีเสรีภาพสูงยิ่ง ในการ
วิพากษวิจารณรัฐบาล และกลุมกดดันทางการเมือง เชนกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดจัดตั้ง
สถานีโทรทัศนเอเอสทีวี มาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสื่อสาร ในการตอตานรัฐบาลอยางชัดเจนในชวงป พ.ศ. 
2549-2550  เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนบลูสกายชาแนล ที่พรรคประชาธิปตยกอตั้งข้ึน เพื่อใชสื่อสารทาง
การเมือง และตอมาก็ใชถายทอดการชุมนุมของกลุม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( กปปส.)  จนสามารถระดมผูคน
ออกมาชุมนุมเพื่อตอตานรัฐบาล ไดจํานวนมหาศาล ในชวงปพ.ศ. 2556-2557 นั่นยอมสื่อแสดงถึงเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน ในระดับสูง แมเปาหมายของสื่อจะนําเสนอขาวเพื่อลมรัฐบาล แตรัฐบาลก็ไมสามารถ 
ตรวจสอบขาว หรือ ปดสื่อไดเลย  ตองจัดวาเสรีภาพของสื่อมวลชนในยุคนี้ เขาอยูในทฤษฎีเสรีนิยม หรือ 
Liberal Theoryอยางแทจริง  (Siebert,1956) นั่นคือสื่อมวลชนมีอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
วิพากษวิจารณรัฐบาล ไดในทุกแงมุม การออกหนังสือพิมพ ใชเพียงการจดแจง มิตองขออนุญาตแตอยางใด 
ซ่ึงก็สะทอนเสรีภาพของประชาชนคนไทย ที่สามารถแสดงจุดยืนทางความคิด โดยสามารถเขารวมชุมนุมทาง
การเมืองไดทุกที่ทุกเวลา แมการชุมนุมนั้นจะกีดขวางการจราจร ถือเปนการละเมิดสิทธิของประชาชนคน
อ่ืนๆ แตรัฐบาลก็เปดโอกาสใหทําได แมสุดทายจะนําไปสูความขัดแยง แตกแยก ความวุนวาย มีการใชความ
รุนแรง จนนําไปสู การบาดเจ็บลมตาย แตก็ถือวาอยูในกระบวนการประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แมจะหม่ิน
เหมตอการเปนอนาธิปไตยก็ตาม 

การเขาถึงอินเตอรเน็ต และเสรีภาพในการใชของคนไทยนั้น ก็เปนเชนเดียวกับเสรีภาพในการ
แสดงออกอ่ืนๆ กลาวคือคนไทยสามารถที่จะใชอินเตอรเน็ตไดอยางเสรี โดยเลือกใช application ตางๆ ที่
เปนเครือขายทางสังคมไดทุกชนิด ตัวอยางเชน face book  twitter  LINE Instagram  รวมทั้งการคนหา
ขอมูลผาน เว็ปไซด Google ไดอยางไมมีขอจํากัด เชนในบางประเทศ ซ่ึงอัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตของคน
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ความขัดแยงรวมกัน การสื่อสารทามกลางภาวะวิกฤตินี้ตองนําเสนอขอมูลที่ทําใหคูขัดแยงในสังคมเกิดความ
ไววางใจ อันจะทําใหผูเก่ียวของมีชองทางในการแสวงหาทางออกสําหรับความขัดแยงรวมกัน อางอิง: ปรีชา 
เปยมพงศสานต. เศรษฐศาสตรการเมือง.โครงการพัฒนาตําราหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ ศูนยบริการ
เอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.,2538 

ดังนั้น เหตุการณทางการเมืองที่เขาสูภาวะวิกฤติอาจตองการองคความรูหรือการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ (Crisis Communication) ที่เหมาะสม และแนวคิดของ Argenti (2009) ไดเสนอแนะ 8 ข้ันตอนการ
สื่อสารในชวงภาวะวิกฤติ (Communicating during the Crisis) ที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณ
ที่หากเกิดความรุนแรงทางการเมือง ไวนาสนใจดังนี้ (อางจาก R.Chaisamrej, Ph.D.)  

ขั้นตอนที่ 1 เขาไปควบคุมสถานการณใหได (Get Control of the Situation) โดยรัฐบาล หรือ 
กลุมแกนนําตองสามารถควบคุมสถานการณใหเร็วที่สุดโดยจะตองบงชี้ปญหาที่แทจริงใหชัดเจน (Defining 
the Real Problem) ดวยการอาศัยขอมูลที่เชื่อม่ันได (Reliable Information) เปนพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Gather as Much Information as 
Possible) การทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดข้ึนเปนจุดเร่ิมตนในการรับมือกับวิกฤติ โดยการจัดการขอมูล
ขาวสารซ่ึงมาจากหลายๆ แหลง และจําเปนตองมีผูรับผิดชอบในการศึกษาขอมูลอยางลึกซ้ึงในประเด็น 
ตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนยรวมการจัดการภาวะวิกฤติ (Set Up a Centralized Crisis Management 
Center) ในขณะที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับวิกฤตินั้น รัฐบาลหรือแกนนําตองเตรียมการโดย
จัดตั้งศูนยรวมในการควบคุมและจัดการเก่ียวกับวิกฤติ (Crisis Center) ซ่ึงจะเปนฐานในการสื่อสารทั้งหมด
ในชวงภาวะวิกฤตินั้น 

ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารใหเร็วแตเนิ่นๆ และบอย ๆ (Communicate Early and Often) โฆษกหรือ
ฝายสื่อสาร/ประชาสัมพันธขององคกร จําเปนตองพูดเทาที่จะสามารถพูดได เพื่อใหขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาวิกฤตินั้นเก่ียวของกับภาวะคุกคามตอชีวิตและทรัพยสิน ตองปองกันมิให
กลุมผูเก่ียวของเกิดความรูสึกตื่นตระหนก 

ขั้นตอนที่ 5 เขาใจในพันธกิจของสื่อมวลชนในชวงภาวะวิกฤติ (Understand the Media’s 
Mission in a Crisis) รัฐบาลและกลุมแกนนําตองนําเสนอขอมูลที่เปนจริงและรอบดานใหกับสื่อมวลชนเพื่อ
นําเสนอสูสาธารณะ เชน รายละเอียดเก่ียวกับเหยื่อผูเคราะหรายในเหตุการณ (Victims) ผูราย (Villains) 
และภาพตาง ๆ ที่เก่ียวของ (Visuals) 

ขั้นตอนที่ 6 สื่อสารโดยตรงกับกลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ (Communicate Directly 
with Affected Constituents) รัฐบาลและกลุมแกนนําจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสื่อสารกับกลุมผูชุมนุมและ
ชุมชนที่เก่ียวของ ตลอดจนหนวยบริการฉุกเฉิน ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ของรัฐ โดยอาศัยชองทางและ
เทคโนโลยีการสื่อสารทุกๆ โดยเฉพาะสื่อสารออนไลนตางๆ  

ขั้นตอนที่ 7 จําไววาธุรกิจจะตองดําเนินตอไป (Remember that Business Must Continue) 
เม่ือนํามาประยุกตใชทางการเมือง อาจตองเปลี่ยนเปน “จําไววาประเทศชาติตองดําเนินตอไป”  

ขั้นตอนที่ 8 เตรียมแผนในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงหรือปองกันมิใหเกิดวิกฤติอ่ืนอีก (Make Plans to 
Avoid Another Crisis Immediately) ภายหลังจากผานพนวิกฤติแลว ฝายการสื่อสารองคการควรรวมมือ
กับฝายบริหาร หรือผูนํา เพื่อการสรางความม่ันใจวา หากมีวิกฤติเกิดข้ึนในอนาคตจะมีการเตรียมการเพื่อ
แกไขปญหาไดดีกวาเดิม 
 
แนวทางการส่ือสารอยางสรางสรรคเพ่ือพัฒนาเมือง 
 1) แนวทางการสื่อสารอยางสรางสรรคนั้นจะตองเร่ิมตนจากการคัดกรองขาว และนําเสนอขาว
อยางเปนกลาง สื่อมวลชนจะตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  

2) สื่อมวลชนทุกทาน ยินดีที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง และพรอมที่จะเปนคณะทํางานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 

3) สื่อมวลชนทุกทานมองวา การนําแนวทางการสื่อสารอยางสรางสรรคไปเปนตัวเชื่อมโยงระหวาง 
การบริหารภาครัฐกับประชาสังคมในการพัฒนาเมือง จะสําเร็จไดนั้น ทั้งตัวสื่อมวลชนและสื่อ ที่ถูกนําเสนอ
จะตองมีความนาเชื่อถือ และเปนสื่อที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลิต 

ในภาวะปกติสื่อมวลชนไทย จึงมีเกราะคุมกันเสรีภาพ จากกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
สื่อมวลชนในหวงวิกฤติทางการเมืองตั้งแตปพ.ศ. 2549 เปนตนมา จัดไดวามีเสรีภาพสูงยิ่ง ในการ
วิพากษวิจารณรัฐบาล และกลุมกดดันทางการเมือง เชนกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดจัดตั้ง
สถานีโทรทัศนเอเอสทีวี มาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสื่อสาร ในการตอตานรัฐบาลอยางชัดเจนในชวงป พ.ศ. 
2549-2550  เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนบลูสกายชาแนล ที่พรรคประชาธิปตยกอตั้งข้ึน เพื่อใชสื่อสารทาง
การเมือง และตอมาก็ใชถายทอดการชุมนุมของกลุม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( กปปส.)  จนสามารถระดมผูคน
ออกมาชุมนุมเพื่อตอตานรัฐบาล ไดจํานวนมหาศาล ในชวงปพ.ศ. 2556-2557 นั่นยอมสื่อแสดงถึงเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน ในระดับสูง แมเปาหมายของสื่อจะนําเสนอขาวเพื่อลมรัฐบาล แตรัฐบาลก็ไมสามารถ 
ตรวจสอบขาว หรือ ปดสื่อไดเลย  ตองจัดวาเสรีภาพของสื่อมวลชนในยุคนี้ เขาอยูในทฤษฎีเสรีนิยม หรือ 
Liberal Theoryอยางแทจริง  (Siebert,1956) นั่นคือสื่อมวลชนมีอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 
วิพากษวิจารณรัฐบาล ไดในทุกแงมุม การออกหนังสือพิมพ ใชเพียงการจดแจง มิตองขออนุญาตแตอยางใด 
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การเขาถึงอินเตอรเน็ต และเสรีภาพในการใชของคนไทยนั้น ก็เปนเชนเดียวกับเสรีภาพในการ
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการเร่ือง ปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมี 2 ประเด็น คือ  
1 เพื่อศึกษาแนวคิดปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล 2 เพื่อวิเคราะหแนวคิดปรากฏการณวิทยาใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 จากการศึกษาแนวคิดปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล พบวา เปนการแสดงออกของจิต
ดวยการพรรณา ผานการสํานึกรูทางปรากฏการณตอวัตถุ และความรูของเราเปนเพียงสิ่งที่สรางข้ึนจาก
ความคิดหรือ จากประสบการณทางจิตเทานั้น,และวิเคราะหแนวคิดปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถร
วาท พบวา พุทธปรัชญาเถรวาทมีแนวคิดในเร่ืองการปรากฏของจิต และมีทาทีในการสนับสนุน ในดานการ
รับรูและการแสดงออกของจิตเปนหลักสําคัญ  
 ผูเขียนมีความเห็นวา แนวคิดปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล เปนการสนับสนุนการสราง
จินตนาการของจิตเปนสวนใหญ สวนแนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทเปนการแสดงของ
จิตที่ปรากฏข้ึนในรูปแบบตาง ๆ ที่เราเห็นเปนปรากฏการณ 

คําสําคัญ : ปรากฏการณวิทยา, พุทธปรัชญา 
 
 

Abstract 
This article of the Phenomenology in Theravada Buddhist Philosophy has 2 points 

of study; 1 . to study the concept of the Phenomenology of Edmund Husserl, and 2 . to 
analyze concept of Phenomenology in Theravâda Buddhist Philosophy. 

The study discovered that the Phenomenology of Edmund Husserl is the 
representative of mind by description through intention of phenomena to matter and our 
knowledge is established from idea or experience of mind only.  

The analysis the concept of Phenomenology in Theravâda Buddhist Philosophy, 
discover that Theravâda Buddhist Philosophy has the concept in the appearance of mind, 
and the attitude for supporting to perception or mainstream of eExpression of mind. 

 In the point of views of researcher the Phenomenology of Edmund Husserl  
supports creating on the imagination of mainstream mind but the Phenomenology of 
Theravâda Buddhist Philosophy is the Expression of mind in many forms in the 
phenomena of our view. 

Keywords: Phenomenology, Buddhist Philosophy 
 
บทนํา 
 ธรรมชาติของมนุษยอันประกอบดวยขันธ 5 จัดเปนรูปแบบหนึ่งของมนุษย พุทธปรัชญาเถรวาท 
จําแนกองคประกอบของมนุษยไว 2 สวน คือ รูปกับนาม หรือกายกับจิต คือ ขันธ 51 จากปรากฏการณที่
เห็น คือ ความเปนมนุษยในทางพระพุทธศาสนา และในทัศนะอ่ืน คือ “การแสวงหาความจริงอันติมะ 
(ultimate reality) เก่ียวกับมนุษยและโลก (หรือสากลจักรวาล) ภายนอกตัวมนุษยดวยการใชเหตุผล2  
ดังที่สุนทร ณ รังษี ไดกลาวไว ดวยเหตุนั้นสิ่งที่เรียกวามนุษยเปนปรากฏการณ 
 องคประกอบในความเปนมนุษย เราไมไดเปนมนุษยเพียงเพราะเราคิดวาเราเปน หากแตวาเรา
ตระหนักรูตัวถึงตนตามองคประกอบทีปรากฏ แลวดําเนินวิถีชีวิตเรียนรูความเปนอยูอยางมนุษยตาม
ความหมาย พุทธปรัชญามองปรากฏการณของมนุษย ผานอายตนะ 6 คือ “จักขวายตนะ (อายตนะคือตา) 
โสตายตนะ (อายตนะคือหู) ฆานายตนะ (อายตนะคือจมูก) ชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น)กายายตนะ 
(อายตนะคือกาย) มนายตนะ (อายตนะคือใจ)”3 ในการรับรูผานอายตนะนี้สงใหเกิดปรากฏการณข้ึน ดวย
เหตุนั้น ความสัมพันธความเก่ียวเนื่องที่จําเปนของวัตถุทั้งหลาย สิ่งใดก็ตามมีวัตถุ คุณลักษณะของการเปน
บุคคล สิ่งนั้นจะตองมีวัตถุคุณลักษณะของการมีอายตนะ เปนการยืนยันของกระบวนการเชิงประจักษ 
ที่กลาวถึงความสัมพันธของอายตนะ ในรูปแบบของกระบวนการปรากฏการณวิทยาที่วา การปรากฏข้ึนของ
จิตกับวัตถุ ความเปนจริงแลวจิตปรากฏตอวัตถุ หรือวัตถุปรากฏตอจิต 
 ดวยเหตุนั้นในการศึกษากรอบแนวคิดดังกลาวของผูเขียนจึงเปนการศึกษาคนควา และวิเคราะห
เพื่อขยายประเด็นใหลุมลึกตอไปในประเด็นดังกลาวของฮุสเซิรลทางดานแนวคิดของปรัชญาปรากฏการณ
วิทยาวาเปนอยางไร ? แลวนํามาวิเคราะหกับการอธิบายสิ่งที่ปรากฏในทางพุทธปรัชญาที่มีการแสดงถึงการ
ปรากฏข้ึนและการรับรูของวัตถุโดยผานการรับรูของอายตนะทั้งภายในและอายตนะภายนอก ในการอธิบาย
ปรากฏการนั้นอยางไร ? และเพื่อวิเคราะหแนวคิดปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
                                                        
 1 ที.ปา. (ไทย) 11/315/299. 
 2 สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปฏก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 
หนา 9. 
 3 ม.มู. (ไทย) 12/99/94. 
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แนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พื้นฐานเร่ืองจิต คือ องคประกอบสําคัญดานการรับรูตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะจิต
ถือไดวา เปนสิ่งที่สามารถผลักดันความเปลี่ยนแปลงการกระทําที่เปนปรากฏการณของมนุษยในทุก ๆ  
ดาน นอกจากนี้ จิตยังเปนแมบทที่สําคัญของความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และปญญา อยางไรก็ดี ในใน
ระดับทั่วไป ยอมประจักษไดวา ปจเจกชนในชนปุถุชน (ผูหนาดวยกิเลส) ตางมีสภาพจิตที่ถูกบีบค้ันจากภาวะ
กระแสสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน เกิดจากการรับรูทางประสาทสัมผัส ไดแก การเห็น การไดยิน เปนตน  
 ความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือสิ่งที่เกิดจากแรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางฟสิกส คือ เชน ดิน ฟา 
อากาศ ฯลฯ และสภาพแวดลอมทางชีววิทยา เชน ชีวิต การสืบพันธ พันธุกรรม เปนตน เม่ือเปนเชนนี้ จิตจึง
ตกอยูในภาวะที่ตองสัมพัทธกับสิ่งชักจูงเหลานี้เสมอ 
 จิตในทางพุทธปรัชญาเถรวาทยังมองวา จิต คือ สภาวธรรมชาติที่เปนนามธรรม ไมสามารถ
ประจักษไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย แตสามารถรูไดดวยความรูสึกวา จิตเปนสิ่ง
มีจริง เพราะความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และปญญาคือสิ่งสะทอนมาจากจิต ดังพุทธพจนวา “กุศลธรรมที่
เปนไปในสวนกุศล ที่เปนไปในฝกฝายกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนสิ่งเหลานั้น”4 และที่สําคัญ 
ความหลุดพนเปนอิสระ จิตนั่นเองเปนสิ่งที่มีเสรีภาพ ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสเร่ืองจิต (ใจ) และมุงสอนอยู
เสมอวา คนจะดี จะชั่ว จะไปสูสุคติ ทุคติ ถึงความมี เสรีภาพจิตนี้เองเปนตัวการสําคัญ ฉะนั้น บุคคลจึงตองมี
การระวัง มีการควบคุม มีการฝกฝนจิตใจ5 
 พุทธปรัชญาเถรวาทมีการสงเสริมความสําคัญทางจิต เพราะมองวา จิตคือหลักประกันของการใช
เสรีภาพ และทุก ๆ ชีวิตตาง ๆ ก็มีความรูสึกนึกคิดไปตามอารมณอยางที่เรียกวา “จิต” เพราะมนุษยมี
ความรูสึกนี้เอง มนุษยจึงสามารถเลือกเฟนในสิ่งที่ดี ๆ ได และที่สําคัญ มนุษยนั้นมีความริเร่ิม (อารัพภธาตุ) 
อันเปนเจตจํานงเสรีที่คอยสนับสนุน และสงเสริมความคิดสรางสรรค ซ่ึงพุทธปรัชญาเถรวาทมองวา เพราะ
มนุษยมีความริเร่ิมนี้เอง การมีเสรีภาพในดานอ่ืน ๆ จึงเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกระทําได นั่นก็หมายความวา 
มนุษยมีการกระทําสวนตัว (อัตตการะ)6 ในการพัฒนาจิตของบุคคล เปนสิ่งที่มนุษยสามารถกระทําได และ
เปนเร่ืองที่ไมเกินวิสัยของมนุษย แตเปนทางที่เพิ่มคุณสมบัติที่สําคัญในตัวเอง คือ สติปญญา ในขณะเดียวกัน
สติปญญาก็เปนตัวกํากับใหมนุษยรูเทาทันสรรพสิ่งอยูตลอดเวลา กลาวคือ มนุษยมีจิตเปนสวนสําคัญของ
ชีวิตดานการรับรู 
 พุทธปรัชญาเถรวาทยังมองกระบวนการของการเกิดดับของชีวิตเปนปรากฏการณ ในทาง
พระพุทธศาสนาก็มองการเกิดดับของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏเปนเร่ืองของการสืบตอของปรากฏการณ คือ 
หลักปฏิจจสมุปบาท “ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไรคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมีเพราะสังขารเปน 

                                                        
 4 ดูรายละเอียดใน องฺ. เอกก. (ไทย) 20/58/11. 
 5 พระญาณวโรดม, ศาสนาตาง ๆ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), 
หนา 125. 
 6 ดูรายละเอียดใน องฺ. ฉกฺก. (ไทย) 22/309/378. 

ปจจัย วิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมีเพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมีเพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมีเพราะ
ชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศราโศก) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกข(ความทุกขกาย) โทมนัส
(ความทุกขใจ) และอุปายาส(ความคับแคนใจ) จึงมีความเกิดข้ึนแหงกองทุกข ทั้งมวลนี้ มีไดดวยประการ 
ฉะนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทอนึ่ง เพราะ อวิชชาดับไปไมเหลือดวยวิราคะ สังขารจึงดับเพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับเพราะ วิญญาณดับ นามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับเพราะสฬายต
นะดับ ผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับเพราะตัณหา ดับ อุปาทานจึง
ดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจึงดับเพราะชาติ ดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส และอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ มีไดดวยประการฉะนี้”7 ที่แสดงถึงการเกิดและ
การดับของชีวิต และปรากฏการณที่เกิดตอสังคม กับการปรากฏข้ึนของหลักปฏิจจสมุปบาท  
 จากแนวคิดของหลักปฏิจจสมุปบาท ที่กลาววา “เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป” ตัววิญญาณ 
หรือจิต ที่ปรากฏในหลักปฏิจจสมุปบาท มีอยู 2 ลักษณะ คือ การปรากฏเกิดข้ึนของ “ภวังควิญญาณ หรือ 
(ภวังคจิต) และวิถีวิญญาณ หรือ (วิถีจิต)”8 ตัวภวังควิญญาณ ที่เปนเหตุใหภพปรากฏ ตามแนวคิดของ
ปรากฏการณวิทยานั้น การปรากฏของภพ เปนการแสดงของภวังควิญญาณ อันเปนเหตุใหภพเปนตัวแสดง
ของนามรูปที่ปรากฏใหเกิดข้ึนและดํารงอยู ซ่ึงตัววิญญาณ ก็คือตนเหตุหรือการปรากฏเกิดข้ึนของชีวิต จาก
การกลาวถึงภาคแสดงของภวังคจิต ผูเขียนมีความเห็นวาทาทีของพุทธปรัชญาเถรวาท มองปรากฏการของ
จิต ตามรูปแบบของปรากฏการณวิทยา ที่กลาวถึงการเกิดดับเกิดดับของแตละขณะจิต 
 จากที่กลาวไปแลวนั้น ผูเขียนของกลาวถึงการเชื่อมโยงของ “ภวังคจิต”ที่เปนปรากฏการณของการ
เดินทางของจิตในรูปแบบหนึ่ง คือ วิถีวิญญาณ หรือวิถีจิต เปนการเห็นรูป(ตา) การไดยินเสียง (หู) การรับ
กลิ่น (จมูก) การรับรส (ลิ้น) การรูสึกอารมณหนาวรอน (กาย) การนึกคิดตามวัตถุที่ไดเห็นไดทราบ (จิต)9 
จากวิถีจิตที่แสดงมาปรากฏเปนกองของวิญญาณจึงตองมีความสอดคลองดวยเหตุปจจัยในการเกิดของขันธ 
5 ดวยคือ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ”10 ในการปรากฏข้ึนของสิ่งที่เรียกวาปรากฏการณวิทยาดวย
การรับรูผานกระบวนการทางจิต 
 
 
 
 

                                                        
 7 ดูรายละเอียดใน สํ.นิ. (ไทย) 16/1/2–3. 
 8 ดูรายละเอียดใน บรรจบ บรรณรุจิ, จิต มโน วิญญาณ , พิมพครั้งท่ี 3 (สํานักพิมพไรเรืองสมาธิ 
กรุงเทพมหานคร 2533),หนา.27-28. 
 9 เรื่องเดียวกัน, หนา.34-35. 
 10 ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) 35/2/1. 
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แนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พื้นฐานเร่ืองจิต คือ องคประกอบสําคัญดานการรับรูตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะจิต
ถือไดวา เปนสิ่งที่สามารถผลักดันความเปลี่ยนแปลงการกระทําที่เปนปรากฏการณของมนุษยในทุก ๆ  
ดาน นอกจากนี้ จิตยังเปนแมบทที่สําคัญของความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และปญญา อยางไรก็ดี ในใน
ระดับทั่วไป ยอมประจักษไดวา ปจเจกชนในชนปุถุชน (ผูหนาดวยกิเลส) ตางมีสภาพจิตที่ถูกบีบค้ันจากภาวะ
กระแสสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน เกิดจากการรับรูทางประสาทสัมผัส ไดแก การเห็น การไดยิน เปนตน  
 ความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือสิ่งที่เกิดจากแรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางฟสิกส คือ เชน ดิน ฟา 
อากาศ ฯลฯ และสภาพแวดลอมทางชีววิทยา เชน ชีวิต การสืบพันธ พันธุกรรม เปนตน เม่ือเปนเชนนี้ จิตจึง
ตกอยูในภาวะที่ตองสัมพัทธกับสิ่งชักจูงเหลานี้เสมอ 
 จิตในทางพุทธปรัชญาเถรวาทยังมองวา จิต คือ สภาวธรรมชาติที่เปนนามธรรม ไมสามารถ
ประจักษไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย แตสามารถรูไดดวยความรูสึกวา จิตเปนสิ่ง
มีจริง เพราะความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และปญญาคือสิ่งสะทอนมาจากจิต ดังพุทธพจนวา “กุศลธรรมที่
เปนไปในสวนกุศล ที่เปนไปในฝกฝายกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนสิ่งเหลานั้น”4 และที่สําคัญ 
ความหลุดพนเปนอิสระ จิตนั่นเองเปนสิ่งที่มีเสรีภาพ ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสเร่ืองจิต (ใจ) และมุงสอนอยู
เสมอวา คนจะดี จะชั่ว จะไปสูสุคติ ทุคติ ถึงความมี เสรีภาพจิตนี้เองเปนตัวการสําคัญ ฉะนั้น บุคคลจึงตองมี
การระวัง มีการควบคุม มีการฝกฝนจิตใจ5 
 พุทธปรัชญาเถรวาทมีการสงเสริมความสําคัญทางจิต เพราะมองวา จิตคือหลักประกันของการใช
เสรีภาพ และทุก ๆ ชีวิตตาง ๆ ก็มีความรูสึกนึกคิดไปตามอารมณอยางที่เรียกวา “จิต” เพราะมนุษยมี
ความรูสึกนี้เอง มนุษยจึงสามารถเลือกเฟนในสิ่งที่ดี ๆ ได และที่สําคัญ มนุษยนั้นมีความริเร่ิม (อารัพภธาตุ) 
อันเปนเจตจํานงเสรีที่คอยสนับสนุน และสงเสริมความคิดสรางสรรค ซ่ึงพุทธปรัชญาเถรวาทมองวา เพราะ
มนุษยมีความริเร่ิมนี้เอง การมีเสรีภาพในดานอ่ืน ๆ จึงเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกระทําได นั่นก็หมายความวา 
มนุษยมีการกระทําสวนตัว (อัตตการะ)6 ในการพัฒนาจิตของบุคคล เปนสิ่งที่มนุษยสามารถกระทําได และ
เปนเร่ืองที่ไมเกินวิสัยของมนุษย แตเปนทางที่เพิ่มคุณสมบัติที่สําคัญในตัวเอง คือ สติปญญา ในขณะเดียวกัน
สติปญญาก็เปนตัวกํากับใหมนุษยรูเทาทันสรรพสิ่งอยูตลอดเวลา กลาวคือ มนุษยมีจิตเปนสวนสําคัญของ
ชีวิตดานการรับรู 
 พุทธปรัชญาเถรวาทยังมองกระบวนการของการเกิดดับของชีวิตเปนปรากฏการณ ในทาง
พระพุทธศาสนาก็มองการเกิดดับของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏเปนเร่ืองของการสืบตอของปรากฏการณ คือ 
หลักปฏิจจสมุปบาท “ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไรคือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมีเพราะสังขารเปน 

                                                        
 4 ดูรายละเอียดใน องฺ. เอกก. (ไทย) 20/58/11. 
 5 พระญาณวโรดม, ศาสนาตาง ๆ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), 
หนา 125. 
 6 ดูรายละเอียดใน องฺ. ฉกฺก. (ไทย) 22/309/378. 

ปจจัย วิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมีเพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมีเพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมีเพราะ
ชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศราโศก) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกข(ความทุกขกาย) โทมนัส
(ความทุกขใจ) และอุปายาส(ความคับแคนใจ) จึงมีความเกิดข้ึนแหงกองทุกข ทั้งมวลนี้ มีไดดวยประการ 
ฉะนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทอนึ่ง เพราะ อวิชชาดับไปไมเหลือดวยวิราคะ สังขารจึงดับเพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับเพราะ วิญญาณดับ นามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับเพราะสฬายต
นะดับ ผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับเพราะตัณหา ดับ อุปาทานจึง
ดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจึงดับเพราะชาติ ดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส และอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ มีไดดวยประการฉะนี้”7 ที่แสดงถึงการเกิดและ
การดับของชีวิต และปรากฏการณที่เกิดตอสังคม กับการปรากฏข้ึนของหลักปฏิจจสมุปบาท  
 จากแนวคิดของหลักปฏิจจสมุปบาท ที่กลาววา “เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป” ตัววิญญาณ 
หรือจิต ที่ปรากฏในหลักปฏิจจสมุปบาท มีอยู 2 ลักษณะ คือ การปรากฏเกิดข้ึนของ “ภวังควิญญาณ หรือ 
(ภวังคจิต) และวิถีวิญญาณ หรือ (วิถีจิต)”8 ตัวภวังควิญญาณ ที่เปนเหตุใหภพปรากฏ ตามแนวคิดของ
ปรากฏการณวิทยานั้น การปรากฏของภพ เปนการแสดงของภวังควิญญาณ อันเปนเหตุใหภพเปนตัวแสดง
ของนามรูปที่ปรากฏใหเกิดข้ึนและดํารงอยู ซ่ึงตัววิญญาณ ก็คือตนเหตุหรือการปรากฏเกิดข้ึนของชีวิต จาก
การกลาวถึงภาคแสดงของภวังคจิต ผูเขียนมีความเห็นวาทาทีของพุทธปรัชญาเถรวาท มองปรากฏการของ
จิต ตามรูปแบบของปรากฏการณวิทยา ที่กลาวถึงการเกิดดับเกิดดับของแตละขณะจิต 
 จากที่กลาวไปแลวนั้น ผูเขียนของกลาวถึงการเชื่อมโยงของ “ภวังคจิต”ที่เปนปรากฏการณของการ
เดินทางของจิตในรูปแบบหนึ่ง คือ วิถีวิญญาณ หรือวิถีจิต เปนการเห็นรูป(ตา) การไดยินเสียง (หู) การรับ
กลิ่น (จมูก) การรับรส (ลิ้น) การรูสึกอารมณหนาวรอน (กาย) การนึกคิดตามวัตถุที่ไดเห็นไดทราบ (จิต)9 
จากวิถีจิตที่แสดงมาปรากฏเปนกองของวิญญาณจึงตองมีความสอดคลองดวยเหตุปจจัยในการเกิดของขันธ 
5 ดวยคือ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ”10 ในการปรากฏข้ึนของสิ่งที่เรียกวาปรากฏการณวิทยาดวย
การรับรูผานกระบวนการทางจิต 
 
 
 
 

                                                        
 7 ดูรายละเอียดใน สํ.นิ. (ไทย) 16/1/2–3. 
 8 ดูรายละเอียดใน บรรจบ บรรณรุจิ, จิต มโน วิญญาณ , พิมพครั้งท่ี 3 (สํานักพิมพไรเรืองสมาธิ 
กรุงเทพมหานคร 2533),หนา.27-28. 
 9 เรื่องเดียวกัน, หนา.34-35. 
 10 ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) 35/2/1. 
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ปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 จิตในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ“จิตนี้ ผุดผอง แตจิตนั้นแลเศราหมองเพราะอุปกิเลส”11  
จิต หรือ ภวังคจิต เปน จิตที่ไมรับอารมณภายนอก ไมเปนกุศลและอกุศล จิตจะแสดงตัวออกมาเม่ือไดรับ
อารมณภายนอกผานทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึงเรียกอีกอยางวา วิถีจิต ที่กลาวถึงธรรมชาติของจิต
วาผุดผอง เพราะไมมีอุปกิเลสมาทําใหจิตเศราหมอง จิตมีการทํางานและรับรูอารมณแบบนี้ 
 1.12 “จิตดิ้นรนไปสูอารมณภายนอก มีวัตถุเปนที่รับรู คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่มากระทบกาย 
และอารมณที่อยูในใจ 
 2.จิตมีเปนเร่ืองที่รักษายาก มีอาการที่เปลี่ยนแปลง เราไมสามารถรักษาจิตใหอยูในอารมณที่ดี  
หรือราย ไดตลอดเวลานั้นทําไมได 
 3.จิตมีธรรมชาติกวัดแกวง หวั่นไหว ตั้งม่ันอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งไดไมนานรับอารมณใดเขา
มาก็หวั่นไหวไปตามอารมณนั้น 
 4.จิตมีธรรมชาติหามยาก ดวยการหามไมใหตกไปสูอารมณที่ชั่ว จึงเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
 5.จิตมีธรรมชาติบังคับยาก ดวยการบังคับจิตที่ตกไปสูที่ชั่วแลวใหกลับมาหาความดีนั้นเปนเร่ืองที่
ทําไดยาก 
 6.จิตมีธรรมชาติมักตกไปสูอารมณที่นาปรารถนา นาพึงพอใจ 
 7.จิตมีธรรมชาติไปในที่ไกล ดวยสามารถรับอารมณในที่ไกล เพราะการเดินทางของจิตมีความไว
มาก สามารถรับอารมณที่ เกิดในปจจุบัน ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่ เปนอารมณ  
และเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานมาแลว และปรุงแตงเร่ืองราวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8.จิตมีธรรมชาติดวงเดียว ดวยการเปนดวงเดียวเที่ยวไป จากการเกิดดับคร้ังละดวง และรับอารมณ
ไดเพียงคร้ังละอารมณเดียวเทานั้น 
 9.จิตมีธรรมชาติ ที่ไมมีรูปราง หาสรีระมิได ไมมีขนาดหรือสัณฐาน จิตเปนอสสาร 
 10.จิตมีธรรมชาติอาศัยอยูในถํ้า ดวยวาในถํ้านี้ก็หมายถึง รางกายของมนุษยเอง การกลาวถึง
แนวคิดของจิตในทางพุทธปรัชญาขางตนนั้น ทําใหเราเห็นความเปนธรรมชาติของจิตในแนวคิดตาง ที่แสดง
ถึงภาพรวมของจิตที่เปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตไปในทิศทางตาง ๆ และเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษย
เขาใจธรรมชาติมากข้ึน ดังมีคํากลาววา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจถาคนมีใจ
ชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวยเพราะความชั่วนั้น ทุกขยอมติดตามเขาไปเหมือนลอหมุนตามรอยเทาโค
ที่ลากเกวียนไป”13  
 ประเภทของจิต ที่แสดงถึงการทํางานของจิตในเวลาที่เราดําเนินชวีิตเปนปกติประจําวัน เชน เวลาที่
เรามีความเปนปกติ จิตของเราจะเดินราบเรียบ ใชพลังงานตามปกติ จิตก็จะเปนปกติ หากแตเวลาที่จิตของ
เราไมปกติ หมายถึงมีอารมณมากระทบ เชน อารมณโกรธ จิตก็จะมีอาการข้ึน ๆ ลง ๆ การเดินของจิตก็จะ

                                                        
 11 ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) 20/47/9.  
 12 ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ. (ไทย) 25/33 – 37/35 – 37. 
 13 ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1 – 2/23 – 24. 

เดินเร็ว ใชพลังงานมากผิดปกติ โดยอาการจะปรากฏใหเห็น คือ มือเทาสั่น ใจสั่น14 จิตแตละประเภทที่
กลาวถึงจิต 10 ประการดังไดกลาวแลวขางตน 
 ปรากฏการของจิตที่เกิดข้ึน จนถึงการรับรูในความหมายนี้ในฐานะปรากฏการณของจิต ดวยการฝก
จิตดวยวิธี การเขาใจปรากฏการณของจิตที่เกิดข้ึน ดวยการรับรูปรากฏการณแคนั้น จากวิธีวิปสสนา
กรรมฐาน คือ การรูแจงเห็นจริงในสภาวทั้งปวงสงผลใหจิตเกิดความสงบอยางสมบูรณสูงสุด15 แนวคิดกับ
ประเภทการรับรูปรากฏการณของจิต 
 แนวคิดเร่ืองจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทไดกลาวถึง อุปสรรคที่ทําใหจิตเศราหมองคือ อุปกิเลส 16 
ประการ มี 
 1 “16 อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภไมสมํ่าเสมอคือความเพงเล็งอยากไดสิ่งของของผูอ่ืน 
 2.พยาบาท ความคิดปองรายผูอ่ืน 
 3.โกธะ ความโกรธ 
 4.อุปนาหะ ความผูกโกรธ 
 5.มักขะ ความลบหลูคุณทาน 
 6.ปฬาสะ ความตีเสมอ 
 7.อิสสา ความริษยา 
 8.มัจฉริยะ ความตระหนี่ 
 9.มายา มารยา 
 10.สาเถยยะ ความโออวด 
 11.ถัมภะ ความหัวดื้อ  
 12.สารัมภะ ความแขงดี 
 13.มานะ ความถือตัว 
 14.อติมานะ ความดูหม่ินเขา 
 15.มทะ ความมัวเมา 
 16.ปมาทะ ความประมาท”17 จากที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนอุปกิเลสแหงจิต 
จากการแสดงถึงความซับซอนของชีวิตที่กลาวถึงการทํางานของจิต จึงเปนเหตุผลสนับสนุนไดวา จิตใน
ความหมายของพุทธปรัชญา คือ จิต ที่ เปนธรรมชาติรูอารมณ เจตสิก ที่ เปนธรรมชาติประกอบกับ 
จิต รูป ที่เปนธรรมชาติแตกดับเสื่อมสลาย จากความเย็นรอน ออนแข็ง นิพพาน เปน ธรรมชาติที่พนจาก
ตัณหา คือ อารมณอันเปนที่ดับกิเลส ดับทุกข 4 อยางนี้เรียกวาปรมัตถธรรม 

                                                        
 14 ธีรโชติ เกิดแกว, พุทธปรัชญา มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง, (โครงการสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553),หนา 99. 
 15 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 
 16 ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) 12/71/63 – 64. 
 17 ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) 12/71/63 – 64. 
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ปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 จิตในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ“จิตนี้ ผุดผอง แตจิตนั้นแลเศราหมองเพราะอุปกิเลส”11  
จิต หรือ ภวังคจิต เปน จิตที่ไมรับอารมณภายนอก ไมเปนกุศลและอกุศล จิตจะแสดงตัวออกมาเม่ือไดรับ
อารมณภายนอกผานทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึงเรียกอีกอยางวา วิถีจิต ที่กลาวถึงธรรมชาติของจิต
วาผุดผอง เพราะไมมีอุปกิเลสมาทําใหจิตเศราหมอง จิตมีการทํางานและรับรูอารมณแบบนี้ 
 1.12 “จิตดิ้นรนไปสูอารมณภายนอก มีวัตถุเปนที่รับรู คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่มากระทบกาย 
และอารมณที่อยูในใจ 
 2.จิตมีเปนเร่ืองที่รักษายาก มีอาการที่เปลี่ยนแปลง เราไมสามารถรักษาจิตใหอยูในอารมณที่ดี  
หรือราย ไดตลอดเวลานั้นทําไมได 
 3.จิตมีธรรมชาติกวัดแกวง หวั่นไหว ตั้งม่ันอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งไดไมนานรับอารมณใดเขา
มาก็หวั่นไหวไปตามอารมณนั้น 
 4.จิตมีธรรมชาติหามยาก ดวยการหามไมใหตกไปสูอารมณที่ชั่ว จึงเปนเร่ืองที่ทําไดยาก 
 5.จิตมีธรรมชาติบังคับยาก ดวยการบังคับจิตที่ตกไปสูที่ชั่วแลวใหกลับมาหาความดีนั้นเปนเร่ืองที่
ทําไดยาก 
 6.จิตมีธรรมชาติมักตกไปสูอารมณที่นาปรารถนา นาพึงพอใจ 
 7.จิตมีธรรมชาติไปในที่ไกล ดวยสามารถรับอารมณในที่ไกล เพราะการเดินทางของจิตมีความไว
มาก สามารถรับอารมณที่ เกิดในปจจุบัน ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่ เปนอารมณ  
และเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานมาแลว และปรุงแตงเร่ืองราวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8.จิตมีธรรมชาติดวงเดียว ดวยการเปนดวงเดียวเที่ยวไป จากการเกิดดับคร้ังละดวง และรับอารมณ
ไดเพียงคร้ังละอารมณเดียวเทานั้น 
 9.จิตมีธรรมชาติ ที่ไมมีรูปราง หาสรีระมิได ไมมีขนาดหรือสัณฐาน จิตเปนอสสาร 
 10.จิตมีธรรมชาติอาศัยอยูในถํ้า ดวยวาในถํ้านี้ก็หมายถึง รางกายของมนุษยเอง การกลาวถึง
แนวคิดของจิตในทางพุทธปรัชญาขางตนนั้น ทําใหเราเห็นความเปนธรรมชาติของจิตในแนวคิดตาง ที่แสดง
ถึงภาพรวมของจิตที่เปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตไปในทิศทางตาง ๆ และเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษย
เขาใจธรรมชาติมากข้ึน ดังมีคํากลาววา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจถาคนมีใจ
ชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทําชั่วตามไปดวยเพราะความชั่วนั้น ทุกขยอมติดตามเขาไปเหมือนลอหมุนตามรอยเทาโค
ที่ลากเกวียนไป”13  
 ประเภทของจิต ที่แสดงถึงการทํางานของจิตในเวลาที่เราดําเนินชวีิตเปนปกติประจําวัน เชน เวลาที่
เรามีความเปนปกติ จิตของเราจะเดินราบเรียบ ใชพลังงานตามปกติ จิตก็จะเปนปกติ หากแตเวลาที่จิตของ
เราไมปกติ หมายถึงมีอารมณมากระทบ เชน อารมณโกรธ จิตก็จะมีอาการข้ึน ๆ ลง ๆ การเดินของจิตก็จะ

                                                        
 11 ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) 20/47/9.  
 12 ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ. (ไทย) 25/33 – 37/35 – 37. 
 13 ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1 – 2/23 – 24. 

เดินเร็ว ใชพลังงานมากผิดปกติ โดยอาการจะปรากฏใหเห็น คือ มือเทาสั่น ใจสั่น14 จิตแตละประเภทที่
กลาวถึงจิต 10 ประการดังไดกลาวแลวขางตน 
 ปรากฏการของจิตที่เกิดข้ึน จนถึงการรับรูในความหมายนี้ในฐานะปรากฏการณของจิต ดวยการฝก
จิตดวยวิธี การเขาใจปรากฏการณของจิตที่เกิดข้ึน ดวยการรับรูปรากฏการณแคนั้น จากวิธีวิปสสนา
กรรมฐาน คือ การรูแจงเห็นจริงในสภาวทั้งปวงสงผลใหจิตเกิดความสงบอยางสมบูรณสูงสุด15 แนวคิดกับ
ประเภทการรับรูปรากฏการณของจิต 
 แนวคิดเร่ืองจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทไดกลาวถึง อุปสรรคที่ทําใหจิตเศราหมองคือ อุปกิเลส 16 
ประการ มี 
 1 “16 อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภไมสมํ่าเสมอคือความเพงเล็งอยากไดสิ่งของของผูอ่ืน 
 2.พยาบาท ความคิดปองรายผูอ่ืน 
 3.โกธะ ความโกรธ 
 4.อุปนาหะ ความผูกโกรธ 
 5.มักขะ ความลบหลูคุณทาน 
 6.ปฬาสะ ความตีเสมอ 
 7.อิสสา ความริษยา 
 8.มัจฉริยะ ความตระหนี่ 
 9.มายา มารยา 
 10.สาเถยยะ ความโออวด 
 11.ถัมภะ ความหัวดื้อ  
 12.สารัมภะ ความแขงดี 
 13.มานะ ความถือตัว 
 14.อติมานะ ความดูหม่ินเขา 
 15.มทะ ความมัวเมา 
 16.ปมาทะ ความประมาท”17 จากที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนอุปกิเลสแหงจิต 
จากการแสดงถึงความซับซอนของชีวิตที่กลาวถึงการทํางานของจิต จึงเปนเหตุผลสนับสนุนไดวา จิตใน
ความหมายของพุทธปรัชญา คือ จิต ที่ เปนธรรมชาติรูอารมณ เจตสิก ที่ เปนธรรมชาติประกอบกับ 
จิต รูป ที่เปนธรรมชาติแตกดับเสื่อมสลาย จากความเย็นรอน ออนแข็ง นิพพาน เปน ธรรมชาติที่พนจาก
ตัณหา คือ อารมณอันเปนที่ดับกิเลส ดับทุกข 4 อยางนี้เรียกวาปรมัตถธรรม 

                                                        
 14 ธีรโชติ เกิดแกว, พุทธปรัชญา มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง, (โครงการสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553),หนา 99. 
 15 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 
 16 ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) 12/71/63 – 64. 
 17 ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) 12/71/63 – 64. 
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 จิตไมใชหัวใจ แตเปนธรรมชาติที่รูอารมณ อารมณ คือธรรมชาติที่จิตรู นั่นคือทุกอยางในโลกนี้  
ทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม อารมณ เปนที่ยึดหนวงของจิต และเจตสิกเหมือนคนชรา หรือทุพพลภาพ 
ตองอาศัยไมเทา หรือเชือกไวยึดเหนี่ยวใหทรงตัวได จิตก็ตองมีอารมณเปนเคร่ืองยึด เคร่ืองอาศัย การรู
อารมณรูได 6 ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
 
ปรากฏการวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) 
 ความพยายามทางปรัชญาของปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาโครงสรางของสํานึก ตัวสํานึกเปน
สิ่งที่พุงไปสูวัตถุบางอยาง สิ่งที่นาสนใจ คือ วัตถุนั้นไมจําเปนตองมีอยู “จริง” ในโลกปรากฏการณเสมอไป 
หากแตวัตถุนั้นสามารดํารงอยูในจินตนาการได “สํานึกตองสํานึกถึงอะไรบางอยาง”18 ปรากฏการณวิทยา
เปนเทคนิคอยางหนึ่งในการกําหนดขอบเขต หรือการแยกแยะคนหาความเปนจริงเก่ียวกับขอเท็จจริงทาง
ประสบการณของมนุษย เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเขาใจ และการแสดงแนวความคิดที่เปนรูปแบบ ที่เปนจุด
ในการสืบหาความจริงในทางปรัชญา  
 จากแนวคิดปรากฏการณวิทยา ดวยการกําหนดขอบเขต ในการคนหาและเขาถึงความเปนอยูมีอยู 
ความหมายวา ปรากฏการณวิทยา (Phenomenolgy) เปนศาสตรซ่ึงทําใหเรารูจิตอยางที่มันเปนผาน
การศึกษาวิถีที่ มันปรากฏตอมนุษย มนุษยรับรูและเขาใจไดในระดับตางๆ จากการนําวิธีการทาง
ปรากฏการณของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Husserl’s phenomenolgy “สังเกตดู อยางใจเปนกลางวา รูอะไร 
เขาใจอะไร นั่นคือสารัตถะของสิ่งที่คิด”19 การรับรูระหวางสิ่งภายนอกกับสิ่งภายใน คือ สสารที่ปรากฏ
กระทบกับจิตจึงเกิดความสํานึกรูถึงปรากฏการณข้ึนถึงความจริงที่เก่ียวกับปรากฏการณวิทยา โดยความวา 
“ไมวาจะเปนเร่ืองจิตใจหรือเร่ืองโลกภายนอก ยอมไมมีสภาพที่เปนจริงเลย และความรูของเราเปนเพียงสิ่งที่
สรางข้ึนจากความคิดหรือจากประสบการณทางจิตเทานั้น จึงไมสามารถจะนําไปสูความเปนจริงได ดังที่นัก
อภิปรัชญากลาวอางไว แมแตจะจัดใหเปนสัจนิยมหรือจิตนิยมก็ไมไดเชนกัน”20 การมองถึงสิ่งภายใน
ภายนอกใหรูและเม่ือเรารูเรารูอะไรอยางไร ? “เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล กลาววา ปญญาของเรายอมทําการมุง
(noesis) ไปสูวัตถุ(noema) ที่อยากจะรูการแสวงหาวัตถุ(intentionality) ของปญญาจึงตองมี noesis  
อันเปนสวนของปญญา และ noema อันเปนสวนของวัตถุผสมผสานกัน จะมีอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยาง
เดียวไมไดเปนอันขาด”21  
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) เปนนักปรากฏการณวิทยา ที่ศึกษาโครงสรางของสํานึก 
ดวยการที่ตองยอมรับวา สํานึกเปนสิ่งที่พุงไปสูวัตถุบางอยาง สิ่งที่นาสนใจคือวัตถุนั้นไมจําเปนตองมีอยู 
                                                        
 18 http://www.philospedia.net/phenomenology.html (รชฎ  สาตรา วุธ ), สื บ ค น เมื่ อ วัน ท่ี  2 
เมษายน 2560. 
 19 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ, (กรุงเทพ : ชุดปรัชญาและศาสนาเซนตจอหน, 
2546), หนา 69. 
 20 ผูชวยศาสตราจารยบุญมี แทนแกว, ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย, (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, 2548), หนา 
204-205. 
 21 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ, หนา 141. 

“จริง” ในโลกที่ปรากฏเสมอไป หากแตวัตถุนั้นสามารดํารงอยูในจินตนาการไดจุดเร่ิมตนประการนี้เปนของ
เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล และยังดํารงอยูจนถึงนักปรากฏการณวิทยารุนตอมาดวย 
 ลักษณะของจิต 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) เปนนักปรัชญาสายปรากฏการณวิทยา ที่กลาวถึง
กระบวนการทางปรัชญาในการแสดงออกของจิตในทาทีของการพรรณาทางปรากฏการณ “ในทัศนะ
ปรากฏการณวิทยาของฮุสเซิรลคิดวา ไมวาจะเปนเร่ืองจิตใจหรือเร่ืองโลกภายนอก ยอมไมมีสภาพที่เปนจริง
เลย และความรูของเราเปนเพียงสิ่งที่สรางข้ึนจากความคิดหรือจากประสบการณทางจิตเทานั้น จึงไม
สามารถจะนําไปสูความเปนจริง 
 ไดดั งที่นักอภิป รัชญากลาวอางไวแมแตจะจัดให เปนสัจนิยมหรือจิตนิยมก็ไม ได  เชน กัน 
ปรากฏการณทางจิตโดยธรรมชาติจะเกิดมีข้ึนเองยอมไมได หากจะตองอาศัยความเปนจริงทางสมองหรือจิต 
และก็มิไดเกิดจากความเปนจริงทางสมองพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง แตจะเกิดจากเหตุบางอยางและอาศัยเวลา
ตามสมควร ที่เปนสัญลักษณและมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอีกสิ่งที่สรางสิ่งทั้งหลายข้ึนมา และเหตุการณ
ของโลกจึงไดปรากฏออกมาได ดังนั้นสิ่งทั้งหลายแหลรวมทั้งเหตุการณ ทางจิตโดยอาศัยสมอง จึงไม
จําเปนตองอาศัยความเปนจริงทางอภิปรัชญาทางมันสมองหรือทางวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง22 
 ประเภทของจิต 
 สํานักปรากฏการณวิทยาใหความสําคัญกับตัวผู รู หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่มีตอโลก  
ซ่ึงความรูสึกนึกคิดนี้ไดเก็บสะสมไวเปน “ประสบการณ” ในรูปของจิตสํานึก(consciousness) ในเร่ืองนั้นๆ 
อันมีคุณคาในฐานะที่เปนตัวกําหนดหรือสรางความหมาย(enact) ใหกับสรรพสิ่ง23 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล ถือวา
การกระทําและประสบการณตางๆ ของมนุษยเปนเร่ืองของการกระทําหรือการสรางของจิตสํานึกที่เปนผลมา
จากกระบวนการระลึกรูหรือตระหนักรู(intentionality/ awareness) ของจิตสํานึกของมนุษยที่มีตอโลก
รอบตัว ฉะนั้นในทัศนะของสํานักปรากฏการณวิทยา จึงไมมีสิ่งที่เรียกวาจิตสํานึกเฉยๆ แตตองเปนจิตสํานึก
ตอสิ่งใดหรือเร่ืองใดเสมอ 
 ในทัศนะของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล แลวเห็นวาตองเขาใจกระบวนการสรางความหมายของจิตสํานึกที่มี
ตอโลกรอบตัว ซ่ึงมีวิธีการศึกษาที่เรียกวา“transcendental-phenomenological reduction”24 หมายถึง
ทําตนใหเสมือนยังไมมีพื้นความรูในเร่ืองที่ตองการศึกษา โดยใหเก็บสิ่งที่ตนคุนเคย เคยชินหรือยอมรับใส
วงเล็บ (bracketing) ไวกอนและดําเนินการศึกษาปรากฏการณนั้นโดยการสืบยอนสะทอนกลับไปหา
รากเหงาหรือตนตอที่เปนตัวสรางความหมายใหกับสรรพสิ่งนั้น การใสวงเล็บศรัทธาหรือความเชื่อเดิม 

                                                        
 22 H.M. Bhattacharyya , The Principles of Philosophy, [Calcutta Kalidas Munshi at the 
Proran Press, 1959], p 28. อางใน บุญมี แทนแกว, ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย, หนา 204-205. 
 23 ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร, รัฐศาสตรแนววิพากษ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2551), หนา 65. 
 24 Husserl, E., The Idea of Phenomenology, Tr. By W.P. Alston and G. Nakhnikian, 
(Martinus Nijhoff, 1973), p. 233. 
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 จิตไมใชหัวใจ แตเปนธรรมชาติที่รูอารมณ อารมณ คือธรรมชาติที่จิตรู นั่นคือทุกอยางในโลกนี้  
ทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม อารมณ เปนที่ยึดหนวงของจิต และเจตสิกเหมือนคนชรา หรือทุพพลภาพ 
ตองอาศัยไมเทา หรือเชือกไวยึดเหนี่ยวใหทรงตัวได จิตก็ตองมีอารมณเปนเคร่ืองยึด เคร่ืองอาศัย การรู
อารมณรูได 6 ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
 
ปรากฏการวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) 
 ความพยายามทางปรัชญาของปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาโครงสรางของสํานึก ตัวสํานึกเปน
สิ่งที่พุงไปสูวัตถุบางอยาง สิ่งที่นาสนใจ คือ วัตถุนั้นไมจําเปนตองมีอยู “จริง” ในโลกปรากฏการณเสมอไป 
หากแตวัตถุนั้นสามารดํารงอยูในจินตนาการได “สํานึกตองสํานึกถึงอะไรบางอยาง”18 ปรากฏการณวิทยา
เปนเทคนิคอยางหนึ่งในการกําหนดขอบเขต หรือการแยกแยะคนหาความเปนจริงเก่ียวกับขอเท็จจริงทาง
ประสบการณของมนุษย เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเขาใจ และการแสดงแนวความคิดที่เปนรูปแบบ ที่เปนจุด
ในการสืบหาความจริงในทางปรัชญา  
 จากแนวคิดปรากฏการณวิทยา ดวยการกําหนดขอบเขต ในการคนหาและเขาถึงความเปนอยูมีอยู 
ความหมายวา ปรากฏการณวิทยา (Phenomenolgy) เปนศาสตรซ่ึงทําใหเรารูจิตอยางที่มันเปนผาน
การศึกษาวิถีที่ มันปรากฏตอมนุษย มนุษยรับรูและเขาใจไดในระดับตางๆ จากการนําวิธีการทาง
ปรากฏการณของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Husserl’s phenomenolgy “สังเกตดู อยางใจเปนกลางวา รูอะไร 
เขาใจอะไร นั่นคือสารัตถะของสิ่งที่คิด”19 การรับรูระหวางสิ่งภายนอกกับสิ่งภายใน คือ สสารที่ปรากฏ
กระทบกับจิตจึงเกิดความสํานึกรูถึงปรากฏการณข้ึนถึงความจริงที่เก่ียวกับปรากฏการณวิทยา โดยความวา 
“ไมวาจะเปนเร่ืองจิตใจหรือเร่ืองโลกภายนอก ยอมไมมีสภาพที่เปนจริงเลย และความรูของเราเปนเพียงสิ่งที่
สรางข้ึนจากความคิดหรือจากประสบการณทางจิตเทานั้น จึงไมสามารถจะนําไปสูความเปนจริงได ดังที่นัก
อภิปรัชญากลาวอางไว แมแตจะจัดใหเปนสัจนิยมหรือจิตนิยมก็ไมไดเชนกัน”20 การมองถึงสิ่งภายใน
ภายนอกใหรูและเม่ือเรารูเรารูอะไรอยางไร ? “เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล กลาววา ปญญาของเรายอมทําการมุง
(noesis) ไปสูวัตถุ(noema) ที่อยากจะรูการแสวงหาวัตถุ(intentionality) ของปญญาจึงตองมี noesis  
อันเปนสวนของปญญา และ noema อันเปนสวนของวัตถุผสมผสานกัน จะมีอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยาง
เดียวไมไดเปนอันขาด”21  
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) เปนนักปรากฏการณวิทยา ที่ศึกษาโครงสรางของสํานึก 
ดวยการที่ตองยอมรับวา สํานึกเปนสิ่งที่พุงไปสูวัตถุบางอยาง สิ่งที่นาสนใจคือวัตถุนั้นไมจําเปนตองมีอยู 
                                                        
 18 http://www.philospedia.net/phenomenology.html (รชฎ  สาตรา วุธ ), สื บ ค น เมื่ อ วัน ท่ี  2 
เมษายน 2560. 
 19 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ, (กรุงเทพ : ชุดปรัชญาและศาสนาเซนตจอหน, 
2546), หนา 69. 
 20 ผูชวยศาสตราจารยบุญมี แทนแกว, ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย, (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, 2548), หนา 
204-205. 
 21 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ, หนา 141. 

“จริง” ในโลกที่ปรากฏเสมอไป หากแตวัตถุนั้นสามารดํารงอยูในจินตนาการไดจุดเร่ิมตนประการนี้เปนของ
เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล และยังดํารงอยูจนถึงนักปรากฏการณวิทยารุนตอมาดวย 
 ลักษณะของจิต 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) เปนนักปรัชญาสายปรากฏการณวิทยา ที่กลาวถึง
กระบวนการทางปรัชญาในการแสดงออกของจิตในทาทีของการพรรณาทางปรากฏการณ “ในทัศนะ
ปรากฏการณวิทยาของฮุสเซิรลคิดวา ไมวาจะเปนเร่ืองจิตใจหรือเร่ืองโลกภายนอก ยอมไมมีสภาพที่เปนจริง
เลย และความรูของเราเปนเพียงสิ่งที่สรางข้ึนจากความคิดหรือจากประสบการณทางจิตเทานั้น จึงไม
สามารถจะนําไปสูความเปนจริง 
 ไดดั งที่นักอภิป รัชญากลาวอางไวแมแตจะจัดให เปนสัจนิยมหรือจิตนิยมก็ไม ได  เชน กัน 
ปรากฏการณทางจิตโดยธรรมชาติจะเกิดมีข้ึนเองยอมไมได หากจะตองอาศัยความเปนจริงทางสมองหรือจิต 
และก็มิไดเกิดจากความเปนจริงทางสมองพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง แตจะเกิดจากเหตุบางอยางและอาศัยเวลา
ตามสมควร ที่เปนสัญลักษณและมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอีกสิ่งที่สรางสิ่งทั้งหลายข้ึนมา และเหตุการณ
ของโลกจึงไดปรากฏออกมาได ดังนั้นสิ่งทั้งหลายแหลรวมทั้งเหตุการณ ทางจิตโดยอาศัยสมอง จึงไม
จําเปนตองอาศัยความเปนจริงทางอภิปรัชญาทางมันสมองหรือทางวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง22 
 ประเภทของจิต 
 สํานักปรากฏการณวิทยาใหความสําคัญกับตัวผู รู หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่มีตอโลก  
ซ่ึงความรูสึกนึกคิดนี้ไดเก็บสะสมไวเปน “ประสบการณ” ในรูปของจิตสํานึก(consciousness) ในเร่ืองนั้นๆ 
อันมีคุณคาในฐานะที่เปนตัวกําหนดหรือสรางความหมาย(enact) ใหกับสรรพสิ่ง23 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล ถือวา
การกระทําและประสบการณตางๆ ของมนุษยเปนเร่ืองของการกระทําหรือการสรางของจิตสํานึกที่เปนผลมา
จากกระบวนการระลึกรูหรือตระหนักรู(intentionality/ awareness) ของจิตสํานึกของมนุษยที่มีตอโลก
รอบตัว ฉะนั้นในทัศนะของสํานักปรากฏการณวิทยา จึงไมมีสิ่งที่เรียกวาจิตสํานึกเฉยๆ แตตองเปนจิตสํานึก
ตอสิ่งใดหรือเร่ืองใดเสมอ 
 ในทัศนะของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล แลวเห็นวาตองเขาใจกระบวนการสรางความหมายของจิตสํานึกที่มี
ตอโลกรอบตัว ซ่ึงมีวิธีการศึกษาที่เรียกวา“transcendental-phenomenological reduction”24 หมายถึง
ทําตนใหเสมือนยังไมมีพื้นความรูในเร่ืองที่ตองการศึกษา โดยใหเก็บสิ่งที่ตนคุนเคย เคยชินหรือยอมรับใส
วงเล็บ (bracketing) ไวกอนและดําเนินการศึกษาปรากฏการณนั้นโดยการสืบยอนสะทอนกลับไปหา
รากเหงาหรือตนตอที่เปนตัวสรางความหมายใหกับสรรพสิ่งนั้น การใสวงเล็บศรัทธาหรือความเชื่อเดิม 

                                                        
 22 H.M. Bhattacharyya , The Principles of Philosophy, [Calcutta Kalidas Munshi at the 
Proran Press, 1959], p 28. อางใน บุญมี แทนแกว, ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย, หนา 204-205. 
 23 ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร, รัฐศาสตรแนววิพากษ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2551), หนา 65. 
 24 Husserl, E., The Idea of Phenomenology, Tr. By W.P. Alston and G. Nakhnikian, 
(Martinus Nijhoff, 1973), p. 233. 
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 ปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล อยูที่การตั้งคําถามหรือ ชวนสงสัยกับสิ่งที่คุนเคย เคยชิน 
ยอมรับ ซอนเรน แอบแฝง ฯลฯ ดวยวิธีการปลดปลอยตัวเองออกจากสิ่งเหลานั้น โดยการใสวงเล็บความเชื่อ 
ความเคยชิน ความรูเดิม และดําเนินการ สืบยอนอันเปนการสะทอนกลับทางประวัติศาสตรเพื่อใหมองเห็น
ถึงแกนและรากเหงาความเปนมาของปรากฏการณที่ศึกษาซ่ึงจะพบวา มีการอางอิงถึงในสิ่งเหลานั้นเปนชั้นๆ 
ลดหลั่นกันมาอยางไมรูจบ แตสามารถบอกไดวามีบางสิ่งบางอยางที่ม่ันคงที่ประกอบกันข้ึนเปนสิ่งเหลานั้น
จนทําใหสามารถสงตอและดํารงอยูไดจนถึงปจจุบัน 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล ไดแยกการรับรูของคนเราออกเปน 2 ระดับ คือ ในระดับของการสัมผัสหรือมี
ประสบการณโดยตรง(sense-experience) ซ่ึงไมมีความยั่งยืนถาวร  สามารถเลือนหายไปได  และการรับรู
ในระดับของจิตสํานึก(consciousness) ซ่ึงเปนการรับรูที่ฝงแนน  ตกตะกอน แตสามารถปลุกหรือเรียก
ข้ึนมาใชได25 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล อธิบายการรับรูโลกแหงผัสสะนี้ตางไปจากนักปรัชญาสายประสบการณนิยมไววา
ประสบการณ“สามารถทําใหเรากาวขาม“ภาพ”ซ่ึงสามารถแสดงตนตอสํานึกอยางตรงไปตรงมา (อันเปน
ความคิดของประสบการณนิยม) และสามารถทําใหเราเชื่อมโยง“ภาพ”เหลานั้นใหเปนเสมือนภาพวัตถุที่อยู
นอกเหนือสํานึกการเชื่อมโยงสูวัตถุแบบอุตระนี้เปนสวนหนึ่งและทั้งหมดของสาระแหงสํานึกในทาง
ปรากฏการณวิทยา”26 ดวยการกลาวถึงการปรากฏข้ึนของสํานึก จากการคิดของประสบการณที่รูผานวัตถุ 
 
บทสรุป 
 แนวคิดปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) ในการแสดงถึงปรากฏการ
ของสํานึกรู ในการนําเสนอปรากฏการณวิทยาของ ฮุสเซิรล เปนการแสดงถึงความรูที่ปรากฏทางจินตนาการ 
และการปรากฏข้ึนของจิตที่สามารถรับรูวัตถุไดจากประสบการณที่ผานมา แลวแสดงออกมาในรูปแบบของ
การสํานึกรูของจิต ที่เรียกวาปรากฏการณกับสํานึกในฐานะจุดเร่ิมตนของปรัชญาปรากฏการณวิทยา เอ็ด
มุนด ฮุสเซิรล กลาวถึงขอบเขตของปรากฏการณวิทยา ไวโดยมีกระบวนการของวัตถุและในแนวคิดเดียวกัน 
ก็กลาวถึงปรากฏการณวิทยา โดยผานการอธิบายของจิตวิทยาอีกดวย โดยการใหจิตวิทยาอธิบายแนวคิดของ
ปรากฏการณเบื้องตน ดวยการสงตอแนวคิดของปรากฏการณสูการวิเคราะหและพรรณนาปรากฏการณนั้น
ตามที่เปนจริง ปรากฏการณวิทยาจะวิเคราะหปรากฏการณทางวัตถุโดยอาศัยความรูอยางอิสระ เอ็ดมุนด  
ฮุสเซิรล กลาววา เสรีภาพของบุคคลในการคนควา หาความจริงอยางมีเหตุผล เปนปจจัยสําคัญในการสราง
ประสบการณของมนุษยในการสํานึกรู 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล เชื่อวา การรับรูของมนุษยผานการสํานึกสามารถกาวขามขอจํากัดของ
ประสบการณได กลาวคือ สามารถยืนยันสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงกับจินตนาการได ดังนั้นการเห็นโลกอยางครบ

                                                        
 25 ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร,รัฐศาสตรแนววิพากษ , พิมพครั้งท่ี3,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2551), หนา 77. 
 26 Husserl, E. Logical Investigation, (vols. 1 and 2, Translated by J.N. Findlay. Edited and 
revised by Dermot Moran. London and New York: Rouledge, 2001),  p.593-594. 

สวนคือสิ่งที่ฮุสเซิรลเรียกตอมาวา อุตรภาวะในภาวะที่ปรากฏตอหนา ฉะนั้นแลวสิ่งสําคัญในการคนหาวิธีคิด
ทางปรากฏการณ เปนวิธีหนึงที่จะตองไมยึดกับประสบการณของเรา แตเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล จะคนควาปรัชญา
ทางแนวคิดของปรากฏการณวิทยา ดวยการพยายามหาวิธีใหเขาถึงจุดสําคัญทางมโนภาพใหได โดยอาศัย
แนวคิดทางปรากฏการณเพื่อใหเขาถึง ดังนั้นเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล จึงใชความสํานึกตรึกตราอยูบอย ๆ ในการ
คนหาความจริงทางประสบการณ จากแนวคิดทางปรากฏการณอยางนี้จะตองมีการนึกคิดไตรตรอง  
แลวตัดสินใจวา ตัวเราเองมีความนึกคิดหรือวาใชการสํานึกรูถูกตองหรือไม อยางไร แคไหน เพียงใด ในการ
ลดปรากฏการณลงเพื่อใหรูในเร่ืองดังกลาว ในแนวคิดที่จะตองพิจารณาเปนนิตย โดยอาศัยการใครครวญ 
อยางถ่ีถวนรอบคอบ 
 แนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคิดที่กลาวถึงจิต คือการกลาวถึง
หลักประกันของการใชเสรีภาพของจิต จากปรากฏการณและทุก ๆ ชีวิตตาง ก็มีความรูสึกนึกคิดไปตาม
อารมณอยางที่เรียกวา “จิต” เพราะมนุษยมีความรูสึกนี้เอง แนวคิดเร่ืองปรากฏการณวิทยาที่พุทธปรัชญา
เถรวาท กลาวถึงจึงเปนการกลาวถึงปรากฏการณของจิตเปนหลังดังที่ไดกลาวถึงการทํางานของจิตที่
แสดงออกของการรับรูของปรากฏการณ คือ การรับรูอารมณ การเปลี่ยนแปลงของอารมณ การกําหนด
อารมณ การเขาใจอารมณ การปรากฏเกิดข้ึนของอารมณที่เปนหลักทั้ง 10 ประการที่ปรากฏทางจิต  
 แนวคิดเร่ืองปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทแสดงถึงการทํางานของจิตทั้งการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดความรู กับทั้งการปรากฏของจิตในทาทีของการเปนอุปสรรคที่ทําใหเกิดปรากฏการณของจิต ที่
เปนธรรมชาติรูอารมณ เจตสิก ที่เปนธรรมชาติประกอบกับจิต รูป ที่เปนธรรมชาติแตกดับเสื่อมสลาย จาก
ความเย็นรอน ออนแข็ง นิพพาน เปน ธรรมชาติที่พนจากตัณหา คือ อารมณอันเปนที่ดับกิเลส ดับทุกขที่
เรียกวาปรมัตถธรรม  
 ดวยวาจิตเปนธรรมที่แทจริง ไมใชสมมติบัญญัติ เพราะจะกลาวคําวาจิตในภาษาใดก็แลวแตจะ
เขาใจกันหมด คือการที่จิตรับรูสิ่งที่ปรากฏตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท มีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา 
การปรากฏของเสียงคือการไดยินเสียงของหู การรับกลิ่น การรับรส และการสัมผัสที่ปรากฏตอรางกายตาม
การรับรูของอายตนะภายใน 6 ภายนอก 6 ทางปรากฏกาณของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 จากแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตน ตั้งแตแนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาทที่
กลาวถึงการแสดงของจิตในลักษณะตาง ๆ ปรากฏการณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเนนในเร่ืองของการ
ปรากฏของจิต เปนจุดสําคัญ แตจิตในทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นก็ไมไดกลาวแตจิตอยางเดียว แตพุทธ
ปรัชญาเถรวาทกลาวถึง การรับรูกอนที่ผานกระบวนการตางที่เรียกวาอายตนะ 12 กอนจิตจึงจะสามารถ
ทํางานในการรับรูได ทาทีทางพุทธปรัชญาถรวาทมีแนวคิดเร่ืองปรากฏการณวิทยาอยางนี้ 
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 ปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล อยูที่การตั้งคําถามหรือ ชวนสงสัยกับสิ่งที่คุนเคย เคยชิน 
ยอมรับ ซอนเรน แอบแฝง ฯลฯ ดวยวิธีการปลดปลอยตัวเองออกจากสิ่งเหลานั้น โดยการใสวงเล็บความเชื่อ 
ความเคยชิน ความรูเดิม และดําเนินการ สืบยอนอันเปนการสะทอนกลับทางประวัติศาสตรเพื่อใหมองเห็น
ถึงแกนและรากเหงาความเปนมาของปรากฏการณที่ศึกษาซ่ึงจะพบวา มีการอางอิงถึงในสิ่งเหลานั้นเปนชั้นๆ 
ลดหลั่นกันมาอยางไมรูจบ แตสามารถบอกไดวามีบางสิ่งบางอยางที่ม่ันคงที่ประกอบกันข้ึนเปนสิ่งเหลานั้น
จนทําใหสามารถสงตอและดํารงอยูไดจนถึงปจจุบัน 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล ไดแยกการรับรูของคนเราออกเปน 2 ระดับ คือ ในระดับของการสัมผัสหรือมี
ประสบการณโดยตรง(sense-experience) ซ่ึงไมมีความยั่งยืนถาวร  สามารถเลือนหายไปได  และการรับรู
ในระดับของจิตสํานึก(consciousness) ซ่ึงเปนการรับรูที่ฝงแนน  ตกตะกอน แตสามารถปลุกหรือเรียก
ข้ึนมาใชได25 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล อธิบายการรับรูโลกแหงผัสสะนี้ตางไปจากนักปรัชญาสายประสบการณนิยมไววา
ประสบการณ“สามารถทําใหเรากาวขาม“ภาพ”ซ่ึงสามารถแสดงตนตอสํานึกอยางตรงไปตรงมา (อันเปน
ความคิดของประสบการณนิยม) และสามารถทําใหเราเชื่อมโยง“ภาพ”เหลานั้นใหเปนเสมือนภาพวัตถุที่อยู
นอกเหนือสํานึกการเชื่อมโยงสูวัตถุแบบอุตระนี้เปนสวนหนึ่งและทั้งหมดของสาระแหงสํานึกในทาง
ปรากฏการณวิทยา”26 ดวยการกลาวถึงการปรากฏข้ึนของสํานึก จากการคิดของประสบการณที่รูผานวัตถุ 
 
บทสรุป 
 แนวคิดปรากฏการณวิทยาของเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล (Edmund Husserl) ในการแสดงถึงปรากฏการ
ของสํานึกรู ในการนําเสนอปรากฏการณวิทยาของ ฮุสเซิรล เปนการแสดงถึงความรูที่ปรากฏทางจินตนาการ 
และการปรากฏข้ึนของจิตที่สามารถรับรูวัตถุไดจากประสบการณที่ผานมา แลวแสดงออกมาในรูปแบบของ
การสํานึกรูของจิต ที่เรียกวาปรากฏการณกับสํานึกในฐานะจุดเร่ิมตนของปรัชญาปรากฏการณวิทยา เอ็ด
มุนด ฮุสเซิรล กลาวถึงขอบเขตของปรากฏการณวิทยา ไวโดยมีกระบวนการของวัตถุและในแนวคิดเดียวกัน 
ก็กลาวถึงปรากฏการณวิทยา โดยผานการอธิบายของจิตวิทยาอีกดวย โดยการใหจิตวิทยาอธิบายแนวคิดของ
ปรากฏการณเบื้องตน ดวยการสงตอแนวคิดของปรากฏการณสูการวิเคราะหและพรรณนาปรากฏการณนั้น
ตามที่เปนจริง ปรากฏการณวิทยาจะวิเคราะหปรากฏการณทางวัตถุโดยอาศัยความรูอยางอิสระ เอ็ดมุนด  
ฮุสเซิรล กลาววา เสรีภาพของบุคคลในการคนควา หาความจริงอยางมีเหตุผล เปนปจจัยสําคัญในการสราง
ประสบการณของมนุษยในการสํานึกรู 
 เอ็ดมุนด ฮุสเซิรล เชื่อวา การรับรูของมนุษยผานการสํานึกสามารถกาวขามขอจํากัดของ
ประสบการณได กลาวคือ สามารถยืนยันสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงกับจินตนาการได ดังนั้นการเห็นโลกอยางครบ

                                                        
 25 ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร,รัฐศาสตรแนววิพากษ , พิมพครั้งท่ี3,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2551), หนา 77. 
 26 Husserl, E. Logical Investigation, (vols. 1 and 2, Translated by J.N. Findlay. Edited and 
revised by Dermot Moran. London and New York: Rouledge, 2001),  p.593-594. 

สวนคือสิ่งที่ฮุสเซิรลเรียกตอมาวา อุตรภาวะในภาวะที่ปรากฏตอหนา ฉะนั้นแลวสิ่งสําคัญในการคนหาวิธีคิด
ทางปรากฏการณ เปนวิธีหนึงที่จะตองไมยึดกับประสบการณของเรา แตเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล จะคนควาปรัชญา
ทางแนวคิดของปรากฏการณวิทยา ดวยการพยายามหาวิธีใหเขาถึงจุดสําคัญทางมโนภาพใหได โดยอาศัย
แนวคิดทางปรากฏการณเพื่อใหเขาถึง ดังนั้นเอ็ดมุนด ฮุสเซิรล จึงใชความสํานึกตรึกตราอยูบอย ๆ ในการ
คนหาความจริงทางประสบการณ จากแนวคิดทางปรากฏการณอยางนี้จะตองมีการนึกคิดไตรตรอง  
แลวตัดสินใจวา ตัวเราเองมีความนึกคิดหรือวาใชการสํานึกรูถูกตองหรือไม อยางไร แคไหน เพียงใด ในการ
ลดปรากฏการณลงเพื่อใหรูในเร่ืองดังกลาว ในแนวคิดที่จะตองพิจารณาเปนนิตย โดยอาศัยการใครครวญ 
อยางถ่ีถวนรอบคอบ 
 แนวคิดปรากฏการณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคิดที่กลาวถึงจิต คือการกลาวถึง
หลักประกันของการใชเสรีภาพของจิต จากปรากฏการณและทุก ๆ ชีวิตตาง ก็มีความรูสึกนึกคิดไปตาม
อารมณอยางที่เรียกวา “จิต” เพราะมนุษยมีความรูสึกนี้เอง แนวคิดเร่ืองปรากฏการณวิทยาที่พุทธปรัชญา
เถรวาท กลาวถึงจึงเปนการกลาวถึงปรากฏการณของจิตเปนหลังดังที่ไดกลาวถึงการทํางานของจิตที่
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A Comparative Study of the Happiness in Concept of Theravada 
Buddhism and Roman Catholic Christianity 

 
พระปลัดวุฒิพงษ  กิตฺติวณฺโณ 

                                                       วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
 

 บทคัดยอ 
ความสุขในทัศนะของพุทธศาสนา มี 2 อยาง คือ 1) กายิกสุข สุขทางกาย อันเกิดข้ึนจากการมี

ทรัพย การใชจายทรัพย การไมเปนหนี้สิน และการประกอบการงานไมมีโทษ หรือความสุขที่เกิดข้ึนจากการ
เสพเสวยกามคุณ 5 เปนโลกียสุข และ 2) เจตสิกสุข สุขทางใจ โดยแบงเปนสุขที่เกิดข้ึนจากการไดฌาน
สมาบัติ เปนโลกียสุขแตเปนสุดยอดของโลกียสุข และสุขที่ไดจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน  ความสุขใน
ทัศนะของศาสนาคริสต มี 2 อยาง ไดแก 1) ความสุขอันเกิดจากความรักระหวางมนุษยกับพระเจา เปรียบ
เหมือนความรักระหวางบิดากับบุตร  2) ความสุขอันเกิดจากความรักระหวางมนุษยกับมนุษย พระเยซูสอน
ใหรักเพื่อนบาน (มนุษยทั้งโลก) สอนใหรักศัตรู รูจักการใหอภัยและเสียสละ การที่มนุษยจะมีความสุขได 
จะตองเปนผูมีความรักความศรัทธาในพระเจาอยางสุดจิตสุดใจสุดปญญาและความคิด และเม่ือมีความรัก
ความศรัทธาตอพระเจาแลว พรอมทั้งปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเจา เชน รับศีลบับติศมาหรือศีลลางบาป 
มนุษยนั้นก็จะไดรับความรอด คือ รอดพนจากบาปและไดไปอยูรวมกับพระเจาในอาณาจักรสวรรค ซ่ึงเปนที่
ไมมีการเกิดแกเจ็บตายอีกตอไป เปนความสุขระดับสูงสุดตามเกณฑของศาสนาคริสต  

คําสําคัญ : ทัศนะเร่ืองความสุข , พุทธศาสนาเถรวาท ,ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก 
 
Abstract 

Happiness in perspective of Buddhism means two kinds of happiness, 1 ) Kâyika-
sukkha: bodily happiness, which is resulting from economic security, enjoyment of wealth, 
account of freedom from debt, and account of leading a faultless life or bliss from the five 
pleasures which is worldly happiness, and 2 ) Cetasika-sukkha: mental happiness, which is 
classifying happiness which is resulting from Jhana: absorption and Samâpatti: attainments 
which are Lokiya-sukkha: mundane happiness. It is greatest. The happiness resulted from 
attains the enlightenment (Nibbâna) which is the exhaustion of mental intoxicants, 
because Nibbâna is the greatest bliss which is Lokuttara-sukkha: Supramundane happiness. 
Happiness in perspective of Christianity means two kinds of happiness as Buddhism. But  it 
is different from Buddhism that it is the part of happiness in this life and next life including 
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the greatest happiness. Christianity thinks that human beings getting happiness have to 
have love and faith in God with deeply mind, wisdom and thought. When they have love 
and faith in God, they will be ready to follow the God’s order such Baptism. Then human 
beings will get salvation which is the salvation from sin and live together with God in the 
heavenly realms that is no birth, old, sick, and death, it only is mundane happiness, not 
the same as the ultimate goal (Nibbâna) which is the supramundane happiness.    

Keywords:  The Happiness in Concept, Theravada Buddhism, Roman Catholic Christianity  
 
บทนํา 

ความปรารถนาของมนุษยทุกยุคสมัยวางอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกวา“ความสุข” ไมวาจะเปน
ความสุขทางกาย (Physical Happiness) และความสุขทางจิต  (Mental Happiness) นักคิดในทุก
วัฒนธรรมตั้งแตอดีต พยายามวางหลักการสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสุขของผูคนในสังคมไว
หลากหลาย ไมวาจะเปนในสายวัฒนธรรมตะวันตก เชน นักคิดในยุคกรีกโบราณ หรือ นักคิดในสาย
วัฒนธรรมตะวันออก เชน จีน และอินเดีย นักคิดจํานวนไมนอยที่วางหลักการเพื่อความสุขภายในขอบเขต
พื้นฐานของความสุขความสะดวกสบายทางดานรางกาย เชน หลักโภชนาการ หลักการประกอบอาชีพ แตนัก
คิดอีกจํานวนไมนอยที่ใหความสําคัญกับความสุขทางดานรางกายโดยไมละเลยหลักการที่จะใหเกิดความสุข
ทางดานจิตใจดวย  หลายคนสวนใหญไมรูวาความสุขสําหรับตัวเขาเองนั้นตองเปนอยางไร ความสุขสําหรับ
ผูอ่ืนนั้นเปนอยางไร และไมรูวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหพบกับความสุขตามที่ตองการได  จึงสงผลที่เกิดข้ึน
คือปญหาตาง ๆที่ตามมา ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความสุขไดในความทุกข หรือทําใหเกิดความทุกขไดในความสุข 
ความสุขที่แทจริงของชีวิตคนเรานั้นเม่ือลองพิจารณาดู ก็ไมยากเกินที่จะปฏิบัติ และก็ไมไดงายอยางที่คิดไว
ดวยเชนกัน 

เชนเดียวกันกับในศาสนาแตละศาสนาก็มีเปาหมายที่สําคัญเหมือนกันคือ “ความสุข” เพราะหลัก
ของความสุขของแตละศาสนายอมมาจากการประพฤติตนใหเปนคนดี แมแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อให
บรรลุถึงความสุขนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันออกไปบางก็ตาม และเม่ือศาสนิกชนของศาสนาทุก
ศาสนา เขาถึงแกนแทแหงศาสนาของตน และมีศาสนธรรมประจําใจ เขายอมจะมีความรักความเมตตาตอ
สรรพสัตวและไมคิดเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน รวมความวาเมตตา (ความรัก) และอหิงสา (การไมเบียดเบียน
กัน) เปนคําสอนที่สําคัญของทุกศาสนา ซ่ึงเปนที่มาของความสุข ที่เราทุกคนตองการนั่นเอง ความสุขที่
มนุษยตองการมีอยู 2 อยางดวยกัน  คือ  ความสุขทางดานรางกายกับ ความสุขทางดานจิตใจ ความสุข
ทางดานรางกาย คือ ความสุขจากการมีทรัพยสิน เงินทอง เคร่ืองนุ งหม บาน   ที ่ด ิน  รถยนต ฯลฯ   
เปนความสุขชั่วคราวเจือดวยความทุกข   สวนความสุขทางดานจิตใจ คือ ความสุขที่เกิดจากการที่ใจไม
หลงยึดติดในวัตถุทั้งหลาย  เปนความสุขยั่งยืนไมเจือดวยความทุกขเปนตน 

ในศาสนาพุทธ ไดกลาวถึงความสุขหลากหลายรูปแบบดวยกัน โดยหลักแลว ไดแบงออกเปน 2 
ระดับ ไดแก โลกียสุข และโลกุตตระสุข ในสวนของโลกียสุข ซ่ึงเปนเวทนาสุข มี 9 ชั้น และแบงเปน 3 ลําดับ 

คือ 1) กามสุข (1 ชั้น) 1.1) กามสุข (สุขกาย)   1.2) โสมนัส(สุขใจ) 2) รูปฌานสุข 4 ชั้น 2.1) ปฐมฌานสุข : 
วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา    2.2) ทุติยฌานสุข : ปติ สุข เอกัคคตา 2.3) ตติยฌานสุข : สุข เอกัคคตา 
2.4) จตุตถฌานสุข : อุเบกขา เอกัคคตา 3) อรูปฌานสุข 4 ชั้น 3.1) อากาสานัญจายตนะ สมาปตติสุข 3.2) 
วิญญานัญจายตนะ สมาปตติสุข 3.3) อากิญจัญญายตนะ สมาปตติสุข 3.4) เนวสัญญานาสัญญายตนะ      
สมาปตติสุข ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนความสุขแบบชาวโลก และในสวนของโลกุตตระสุข หรือความสุขเหนือชาวโลก
นั้น ลําดับชั้นเปนชั้นที่ 10 ของความสุข ซ่ึงสูงกวาโลกียสุขทั้ง 9 ชั้น โลกุตรสุข : สัญญาเวทยิตนิโรธ สมา
ปตติสุข หรือ นิพพานสุข : ความสุขข้ันสูงสุด เปนสุขที่ดับสัญญา และเวทนาทั้งหมด จึงเปนสุขเหนือเวทนา 
ไดกลาวสรุปความสุขไว 2 ระดับดวยกันคือ 1) สามิสสุข คือความสุขจากวัตถุสิ่งเสพบริโภค หรือความสุขที่
ตองเหยื่อลอ เรียกใหสั้นๆ วา สุขจากเสพ หรือสุขข้ันตัณหา  2) นิรามิสสุข คือ ความสุขที่ไมข้ึนตอวัตถุสิ่ง
เสพบริโภค  หรือความสุขที่ไมตองมีเหยื่อลอ  เปนความสุขภายในที่ไมตองอาศัยวัตถุภายนอก1    

ในขณะที่ พระเยซูคริสต ไดชื่อวาเปนพระเมสสิยาหมาเพื่อประกาศพระวรสาร นําพาชาวโลกไปสู
ความรอดพน พระองคจึงออกเผยแผทั้งขาวดีและหลักคําสอนเพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน โดย
ยึดเอาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์แหงจิตวิญญาณเปนหลักการสําคัญ ทรงเนนเร่ืองการไม
เบียดเบียนแกกันและกัน ตรัสสอนพระสาวกและประชาชนวา  “ผูใดสําแดงความเมตตาตอผูอ่ืนก็เปนสุข 
เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ผูใดมีใจบริสุทธิ์ก็เปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา ผูใดพยายามสรางสันติก็
เปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรพระเจา  พระเยซูคริสต ทรงใหความหมายของความสุขวา ความสุขไมมี
สิ่งอ่ืนเปนปจจัย นอกจากใจที่ปราศจากความโลภ รูจักขมใจ มีใจออนโยน หนักในทางยุติธรรม มีความ
เมตตาตอผูอ่ืน มีใจบริสุทธิ์ สรางสันติสุข เพราะทําไดดังนี้ พระผูเปนเจาจะเมตตาและจะไดเห็นอาณาจักร
สวรรค หลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงอาณาจักรพระเจาในโลกนี้ คือ การปฏิบัติตามพระบัญญัติใหครบถวน ซ่ึงสรุป
ได 2 ประการ คือ 1) รักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ และ 2) รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง กลาวคือ มนุษย
จะเขาถึงก็ตอเม่ือรูจักสละทรัพยสมบัติภายนอกและมีความมานะพากเพียร เพราะอาณาจักรแหงพระเจา
เปนสิ่งที่มีคุณคาทางวิญญาณ ผูที่ยังไมสามารถสละสมบัติทางโลกไดยอมไมอาจเขาถึงอาณาจักรพระเจาได    

1. ความสุขตามคําสอนพระพุทธศาสนา 
ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามวา "น. ความสบายกาย

สบายใจ"2 คือความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแตความสบายใจเล็กนอยหรือความพอใจ
จนถึงความเพลิดเพลนิหรือเต็มไปดวยความสนุก มีการใชแนวความคิดทางปรัชญา ศาสนาจิตวทิยาชีววิทยา
อธิบายความหมายของความสุขรวมถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข 
 แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกําหนดนิยามของความสุขในความหมายของการ
ดํารงชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่มีความเจริญ โดยไมจาํกัดความหมายวาเปนเพียงอารมณประเภทหนึ่ง "สุข" เปน

                                      
1 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : 

มปท., 2549), หนา 115 – 116. 
2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
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the greatest happiness. Christianity thinks that human beings getting happiness have to 
have love and faith in God with deeply mind, wisdom and thought. When they have love 
and faith in God, they will be ready to follow the God’s order such Baptism. Then human 
beings will get salvation which is the salvation from sin and live together with God in the 
heavenly realms that is no birth, old, sick, and death, it only is mundane happiness, not 
the same as the ultimate goal (Nibbâna) which is the supramundane happiness.    

Keywords:  The Happiness in Concept, Theravada Buddhism, Roman Catholic Christianity  
 
บทนํา 

ความปรารถนาของมนุษยทุกยุคสมัยวางอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกวา“ความสุข” ไมวาจะเปน
ความสุขทางกาย (Physical Happiness) และความสุขทางจิต  (Mental Happiness) นักคิดในทุก
วัฒนธรรมตั้งแตอดีต พยายามวางหลักการสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสุขของผูคนในสังคมไว
หลากหลาย ไมวาจะเปนในสายวัฒนธรรมตะวันตก เชน นักคิดในยุคกรีกโบราณ หรือ นักคิดในสาย
วัฒนธรรมตะวันออก เชน จีน และอินเดีย นักคิดจํานวนไมนอยที่วางหลักการเพื่อความสุขภายในขอบเขต
พื้นฐานของความสุขความสะดวกสบายทางดานรางกาย เชน หลักโภชนาการ หลักการประกอบอาชีพ แตนัก
คิดอีกจํานวนไมนอยที่ใหความสําคัญกับความสุขทางดานรางกายโดยไมละเลยหลักการที่จะใหเกิดความสุข
ทางดานจิตใจดวย  หลายคนสวนใหญไมรูวาความสุขสําหรับตัวเขาเองนั้นตองเปนอยางไร ความสุขสําหรับ
ผูอ่ืนนั้นเปนอยางไร และไมรูวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหพบกับความสุขตามที่ตองการได  จึงสงผลที่เกิดข้ึน
คือปญหาตาง ๆที่ตามมา ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความสุขไดในความทุกข หรือทําใหเกิดความทุกขไดในความสุข 
ความสุขที่แทจริงของชีวิตคนเรานั้นเม่ือลองพิจารณาดู ก็ไมยากเกินที่จะปฏิบัติ และก็ไมไดงายอยางที่คิดไว
ดวยเชนกัน 

เชนเดียวกันกับในศาสนาแตละศาสนาก็มีเปาหมายที่สําคัญเหมือนกันคือ “ความสุข” เพราะหลัก
ของความสุขของแตละศาสนายอมมาจากการประพฤติตนใหเปนคนดี แมแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อให
บรรลุถึงความสุขนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันออกไปบางก็ตาม และเม่ือศาสนิกชนของศาสนาทุก
ศาสนา เขาถึงแกนแทแหงศาสนาของตน และมีศาสนธรรมประจําใจ เขายอมจะมีความรักความเมตตาตอ
สรรพสัตวและไมคิดเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน รวมความวาเมตตา (ความรัก) และอหิงสา (การไมเบียดเบียน
กัน) เปนคําสอนที่สําคัญของทุกศาสนา ซ่ึงเปนที่มาของความสุข ที่เราทุกคนตองการนั่นเอง ความสุขที่
มนุษยตองการมีอยู 2 อยางดวยกัน  คือ  ความสุขทางดานรางกายกับ ความสุขทางดานจิตใจ ความสุข
ทางดานรางกาย คือ ความสุขจากการมีทรัพยสิน เงินทอง เคร่ืองนุ งหม บาน   ที ่ด ิน  รถยนต ฯลฯ   
เปนความสุขชั่วคราวเจือดวยความทุกข   สวนความสุขทางดานจิตใจ คือ ความสุขที่เกิดจากการที่ใจไม
หลงยึดติดในวัตถุทั้งหลาย  เปนความสุขยั่งยืนไมเจือดวยความทุกขเปนตน 

ในศาสนาพุทธ ไดกลาวถึงความสุขหลากหลายรูปแบบดวยกัน โดยหลักแลว ไดแบงออกเปน 2 
ระดับ ไดแก โลกียสุข และโลกุตตระสุข ในสวนของโลกียสุข ซ่ึงเปนเวทนาสุข มี 9 ชั้น และแบงเปน 3 ลําดับ 

คือ 1) กามสุข (1 ชั้น) 1.1) กามสุข (สุขกาย)   1.2) โสมนัส(สุขใจ) 2) รูปฌานสุข 4 ชั้น 2.1) ปฐมฌานสุข : 
วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา    2.2) ทุติยฌานสุข : ปติ สุข เอกัคคตา 2.3) ตติยฌานสุข : สุข เอกัคคตา 
2.4) จตุตถฌานสุข : อุเบกขา เอกัคคตา 3) อรูปฌานสุข 4 ชั้น 3.1) อากาสานัญจายตนะ สมาปตติสุข 3.2) 
วิญญานัญจายตนะ สมาปตติสุข 3.3) อากิญจัญญายตนะ สมาปตติสุข 3.4) เนวสัญญานาสัญญายตนะ      
สมาปตติสุข ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนความสุขแบบชาวโลก และในสวนของโลกุตตระสุข หรือความสุขเหนือชาวโลก
นั้น ลําดับชั้นเปนชั้นที่ 10 ของความสุข ซ่ึงสูงกวาโลกียสุขทั้ง 9 ชั้น โลกุตรสุข : สัญญาเวทยิตนิโรธ สมา
ปตติสุข หรือ นิพพานสุข : ความสุขข้ันสูงสุด เปนสุขที่ดับสัญญา และเวทนาทั้งหมด จึงเปนสุขเหนือเวทนา 
ไดกลาวสรุปความสุขไว 2 ระดับดวยกันคือ 1) สามิสสุข คือความสุขจากวัตถุสิ่งเสพบริโภค หรือความสุขที่
ตองเหยื่อลอ เรียกใหสั้นๆ วา สุขจากเสพ หรือสุขข้ันตัณหา  2) นิรามิสสุข คือ ความสุขที่ไมข้ึนตอวัตถุสิ่ง
เสพบริโภค  หรือความสุขที่ไมตองมีเหยื่อลอ  เปนความสุขภายในที่ไมตองอาศัยวัตถุภายนอก1    

ในขณะที่ พระเยซูคริสต ไดชื่อวาเปนพระเมสสิยาหมาเพื่อประกาศพระวรสาร นําพาชาวโลกไปสู
ความรอดพน พระองคจึงออกเผยแผทั้งขาวดีและหลักคําสอนเพื่อประโยชนและความสุขของประชาชน โดย
ยึดเอาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์แหงจิตวิญญาณเปนหลักการสําคัญ ทรงเนนเร่ืองการไม
เบียดเบียนแกกันและกัน ตรัสสอนพระสาวกและประชาชนวา  “ผูใดสําแดงความเมตตาตอผูอ่ืนก็เปนสุข 
เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ผูใดมีใจบริสุทธิ์ก็เปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา ผูใดพยายามสรางสันติก็
เปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรพระเจา  พระเยซูคริสต ทรงใหความหมายของความสุขวา ความสุขไมมี
สิ่งอ่ืนเปนปจจัย นอกจากใจที่ปราศจากความโลภ รูจักขมใจ มีใจออนโยน หนักในทางยุติธรรม มีความ
เมตตาตอผูอ่ืน มีใจบริสุทธิ์ สรางสันติสุข เพราะทําไดดังนี้ พระผูเปนเจาจะเมตตาและจะไดเห็นอาณาจักร
สวรรค หลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงอาณาจักรพระเจาในโลกนี้ คือ การปฏิบัติตามพระบัญญัติใหครบถวน ซ่ึงสรุป
ได 2 ประการ คือ 1) รักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ และ 2) รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง กลาวคือ มนุษย
จะเขาถึงก็ตอเม่ือรูจักสละทรัพยสมบัติภายนอกและมีความมานะพากเพียร เพราะอาณาจักรแหงพระเจา
เปนสิ่งที่มีคุณคาทางวิญญาณ ผูที่ยังไมสามารถสละสมบัติทางโลกไดยอมไมอาจเขาถึงอาณาจักรพระเจาได    

1. ความสุขตามคําสอนพระพุทธศาสนา 
ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามวา "น. ความสบายกาย

สบายใจ"2 คือความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแตความสบายใจเล็กนอยหรือความพอใจ
จนถึงความเพลิดเพลนิหรือเต็มไปดวยความสนุก มีการใชแนวความคิดทางปรัชญา ศาสนาจิตวทิยาชีววิทยา
อธิบายความหมายของความสุขรวมถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข 
 แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกําหนดนิยามของความสุขในความหมายของการ
ดํารงชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่มีความเจริญ โดยไมจาํกัดความหมายวาเปนเพียงอารมณประเภทหนึ่ง "สุข" เปน

                                      
1 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : 

มปท., 2549), หนา 115 – 116. 
2 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 



446 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หัวขอที่ผูนับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่มนุษยแสวงหาเพื่อใหไดพบกับเสรีภาพและ
การหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  
              ความสุขเปนสิ่งที่สําคัญในทางศาสนาพุทธ จุดประสงคของการเผยแผศาสนาพุทธก็เพื่อใหมนุษย
หลุดพนจากความทุกข แตเปนความทุกขที่เกิดข้ึนจากการ เกิดแก เจ็บ ตาย อันเปนของคูกันกับธรรมชาติ
ของสรรพสิ่งที่เกิดข้ึนมาตองเปนอยางนี้ คือ เกิดข้ึน ตั้งอยูเพียงชั่วคราว และดับไปในที่สุด โดยการแสดงให
เห็นถึงความเปนจริงของชีวิตและสามารถเขาถึงความสุขไดดวยตนเองอยางแทจริง 
              ความหมายของความสุขตามทัศนะของศาสนาพุทธนั้น สามารถที่จะใหความหมายไดเปน 2 
ประเด็นดวยกัน คือ 
              1. ความสุข หมายถึง สภาพที่ทนไดงายตรงขามกับความทุกขซ่ึงหมายถึงสภาพที่ทนไดยากจาก
ความหมายนี้ สามารถอธิบายไดวา สภาพที่ทนไดงาย เชน การนั่งบนเกาอ้ีไมกับการนั่งบนโซฟา การนั่งบน
โซฟายอมจะสบายกวาการนั่งบนเกาอ้ีไมเพราะสัมผัสแตกตางกันจึงสามารถที่จะนั่งไดนานกวาและมีความ 
พึงพอใจมากกวา ดังนั้น ความหมายในระดับนี้ จึงตองเก่ียวเนื่องกับประสาทสัมผัสโดยอาศัยวัตถุหรืออาศัย
กามคุณ 5 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงความสุขชนิดนี้ใหภิกษุทั้งหลายพอสรุปได
ดังนี้คือ 
                  1.1 รูปที่จะพึงรูแจงทางตา 
                  1.2 เสียงที่จะพึงรูแจงทางหู 
                  1.3 กลิ่นที่จะพึงรูแจงทางจมูก 
                  1.4 รสที่จะพึงรูแจงทางลิ้น 
                  1.5 โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงทางกาย ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พา
ใจใหกําหนัด 
              การที่สุข โสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ 5 ประการ 3 จากพุทธพจนที่แสดงมานี้ ทําใหเขาใจ
ความหมายของความสุขในทางศาสนาพุทธที่หมายถึงสภาพที่ทนไดงายอยางชัดเจนวา เปนความสุขเพราะ
ประสบกับสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อันมีความหมายตรงขามกับความทุกขซึ่งแปลวาสภาพที่
ทนไดยากเพราะเม่ือประสบกับสิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ยอมเกิดการขัดเคืองไมพออกพอใจ
ข้ึนมาจึงไดชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนสภาวะที่ทนไดยาก 
              2. ความสุข หมายถึง ความปราศจากทุกขจากสภาวะที่หมดสิ้นกิเลสทั้งปวงหรือสภาวะที่
ปราศจากตัณหา อันไดแก ความสุขคือวิมุตติสุขซ่ึงเปนความสุขที่มีความประณีตและมีความแตกตางจาก
ความสุขในกามเพราะผูที่มีความสุขอยูในกาม ไดชื่อวาเปนผูเปนผูที่ยังติดอยูในโลก ถึงแมแตความสุขในฌาน
สุข ก็ชื่อวายังเปนผูติดเนื่องอยูในโลก สวนความสุขที่หมดสิ้นกิเลสหรือปราศจากตัณหา ไดชื่อวา ผูมาถึงที่สุด
แหงโลกแลวอยู ณ ที่สุดแหงโลกและไดขามสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใหติดอยูในโลกไปไดแลวดวย เพราะฉะนั้น
ความสุขในความหมายนี้ จึงหมายถึง ความเปนผูมีจิตที่เปนอิสระจากพันธนาการทั้งปวง 

                                      
3 ม.มู. (ไทย) 12/116/167-168. 

               เม่ือกลาวโดยสรุป ความหมายของความสุขที่มีในศาสนาพุทธ 2 ประการ คือ 1. ความหมายของ
ความสุขที่เปน โลกียะหรือโลกียสุข 2. ความหมายของความสุขที่เปน โลกุตตระหรือโลกุตตรสุข 
 

2. ลักษณะและภาวะของความสุข 
 นอกจากนี้ศาสนาพุทธไดใชคําที่ มีความหมายเหมือนกัน (เอกัตถะ) แตรูปคําตางกัน (นานา
พยัญชนะ) แทนความสุขไวมากมายเทาที่ประมวลไดดังนี้ 
              1. สาตะ หมายถึง ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสําราญ ความสุขทางกายความ
สําราญทางกาย การเสวยความสุขอันเกิดจากการสัมผัส4 
              2. ผาสุหรือผาสุก หมายถึง ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสําราญ สภาวะที่สบาย 
หรือความสุขที่เบียดเบียนทุกข5 
              3. ปติ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              4. หาสะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความสบายใจ 
              5. อัตตมานตา หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความมีใจเปนของตน 
              6. วิตติ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความอ่ิมใจ ปราโมทย เบิกบาน บันเทิง ราเริง ยิ้มแยม 
ปลื้มใจ ยินดี เพราะประกอบดวยกามคุณ 5 
              7. ตุฏฐิ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความสบายใจ ความยินดี 
              8. อานันทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง สิ่งที่บุคคลยินดีอยูเนือง ๆ 
              9. ปมุทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              10. อาโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง เหตุความราเริง 
              11. สันโตสะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              12. นันทิ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              13. สัมมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              14. ปราโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความปราโมทยเนื่องจากการไมเปนหนี้เปนเหตุ 
              15. ปโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง เพราะปฏิบัติถูกทาง ความยินดีที่ประกอบดวย
ภาวนาจิต6  
             ทั้งหมดนี้เปนความหมายทั่วไปของความสุข และเปนถอยคําที่สนับสนุนความสุข 
 
 
 

                                      
4 สํ.ม. (ไทย) 19/506/313. 
5 วิ.มหา.(ไทย) 1/412/446. 
6 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, 

2525), หนา 134-136. 
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หัวขอที่ผูนับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งที่มนุษยแสวงหาเพื่อใหไดพบกับเสรีภาพและ
การหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  
              ความสุขเปนสิ่งที่สําคัญในทางศาสนาพุทธ จุดประสงคของการเผยแผศาสนาพุทธก็เพื่อใหมนุษย
หลุดพนจากความทุกข แตเปนความทุกขที่เกิดข้ึนจากการ เกิดแก เจ็บ ตาย อันเปนของคูกันกับธรรมชาติ
ของสรรพสิ่งที่เกิดข้ึนมาตองเปนอยางนี้ คือ เกิดข้ึน ตั้งอยูเพียงชั่วคราว และดับไปในที่สุด โดยการแสดงให
เห็นถึงความเปนจริงของชีวิตและสามารถเขาถึงความสุขไดดวยตนเองอยางแทจริง 
              ความหมายของความสุขตามทัศนะของศาสนาพุทธนั้น สามารถที่จะใหความหมายไดเปน 2 
ประเด็นดวยกัน คือ 
              1. ความสุข หมายถึง สภาพที่ทนไดงายตรงขามกับความทุกขซ่ึงหมายถึงสภาพที่ทนไดยากจาก
ความหมายนี้ สามารถอธิบายไดวา สภาพที่ทนไดงาย เชน การนั่งบนเกาอ้ีไมกับการนั่งบนโซฟา การนั่งบน
โซฟายอมจะสบายกวาการนั่งบนเกาอ้ีไมเพราะสัมผัสแตกตางกันจึงสามารถที่จะนั่งไดนานกวาและมีความ 
พึงพอใจมากกวา ดังนั้น ความหมายในระดับนี้ จึงตองเก่ียวเนื่องกับประสาทสัมผัสโดยอาศัยวัตถุหรืออาศัย
กามคุณ 5 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงความสุขชนิดนี้ใหภิกษุทั้งหลายพอสรุปได
ดังนี้คือ 
                  1.1 รูปที่จะพึงรูแจงทางตา 
                  1.2 เสียงที่จะพึงรูแจงทางหู 
                  1.3 กลิ่นที่จะพึงรูแจงทางจมูก 
                  1.4 รสที่จะพึงรูแจงทางลิ้น 
                  1.5 โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงทางกาย ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พา
ใจใหกําหนัด 
              การที่สุข โสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ 5 ประการ 3 จากพุทธพจนที่แสดงมานี้ ทําใหเขาใจ
ความหมายของความสุขในทางศาสนาพุทธที่หมายถึงสภาพที่ทนไดงายอยางชัดเจนวา เปนความสุขเพราะ
ประสบกับสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อันมีความหมายตรงขามกับความทุกขซึ่งแปลวาสภาพที่
ทนไดยากเพราะเม่ือประสบกับสิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ยอมเกิดการขัดเคืองไมพออกพอใจ
ข้ึนมาจึงไดชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนสภาวะที่ทนไดยาก 
              2. ความสุข หมายถึง ความปราศจากทุกขจากสภาวะที่หมดสิ้นกิเลสทั้งปวงหรือสภาวะที่
ปราศจากตัณหา อันไดแก ความสุขคือวิมุตติสุขซ่ึงเปนความสุขที่มีความประณีตและมีความแตกตางจาก
ความสุขในกามเพราะผูที่มีความสุขอยูในกาม ไดชื่อวาเปนผูเปนผูที่ยังติดอยูในโลก ถึงแมแตความสุขในฌาน
สุข ก็ชื่อวายังเปนผูติดเนื่องอยูในโลก สวนความสุขที่หมดสิ้นกิเลสหรือปราศจากตัณหา ไดชื่อวา ผูมาถึงที่สุด
แหงโลกแลวอยู ณ ที่สุดแหงโลกและไดขามสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใหติดอยูในโลกไปไดแลวดวย เพราะฉะนั้น
ความสุขในความหมายนี้ จึงหมายถึง ความเปนผูมีจิตที่เปนอิสระจากพันธนาการทั้งปวง 

                                      
3 ม.มู. (ไทย) 12/116/167-168. 

               เม่ือกลาวโดยสรุป ความหมายของความสุขที่มีในศาสนาพุทธ 2 ประการ คือ 1. ความหมายของ
ความสุขที่เปน โลกียะหรือโลกียสุข 2. ความหมายของความสุขที่เปน โลกุตตระหรือโลกุตตรสุข 
 

2. ลักษณะและภาวะของความสุข 
 นอกจากนี้ศาสนาพุทธไดใชคําที่ มีความหมายเหมือนกัน (เอกัตถะ) แตรูปคําตางกัน (นานา
พยัญชนะ) แทนความสุขไวมากมายเทาที่ประมวลไดดังนี้ 
              1. สาตะ หมายถึง ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสําราญ ความสุขทางกายความ
สําราญทางกาย การเสวยความสุขอันเกิดจากการสัมผัส4 
              2. ผาสุหรือผาสุก หมายถึง ความสุข ความสะดวก ความสบาย ความสําราญ สภาวะที่สบาย 
หรือความสุขที่เบียดเบียนทุกข5 
              3. ปติ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              4. หาสะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความสบายใจ 
              5. อัตตมานตา หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความมีใจเปนของตน 
              6. วิตติ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความอ่ิมใจ ปราโมทย เบิกบาน บันเทิง ราเริง ยิ้มแยม 
ปลื้มใจ ยินดี เพราะประกอบดวยกามคุณ 5 
              7. ตุฏฐิ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความสบายใจ ความยินดี 
              8. อานันทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง สิ่งที่บุคคลยินดีอยูเนือง ๆ 
              9. ปมุทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              10. อาโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง เหตุความราเริง 
              11. สันโตสะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              12. นันทิ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              13. สัมมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง 
              14. ปราโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง ความปราโมทยเนื่องจากการไมเปนหนี้เปนเหตุ 
              15. ปโมทะ หมายถึง ความยินดี ความราเริง เพราะปฏิบัติถูกทาง ความยินดีที่ประกอบดวย
ภาวนาจิต6  
             ทั้งหมดนี้เปนความหมายทั่วไปของความสุข และเปนถอยคําที่สนับสนุนความสุข 
 
 
 

                                      
4 สํ.ม. (ไทย) 19/506/313. 
5 วิ.มหา.(ไทย) 1/412/446. 
6 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, 

2525), หนา 134-136. 



448 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ระดับของความสุข 
 ความสุขในศาสนาพุทธเถรวาท มี 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับต่ํา หรือที่เรียกวาระดับกามสุข สุขเนื่องดวยกามคุณ ไดแกรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปน
ความสุขของปุถุชนที่ยังเก่ียวของกับโลก ความสุขระดับนี้มีทั้งคุณและโทษ 
 2. ระดับกลาง หรือเรียกวา ระดับฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน ความสุขเกิดจากการที่จิตไดสัมผสักับ
สมาธิ ภาวะจิตทีบ่รรลุสมาธิถึงระดับหนึ่ง ยอมหลุดพนจากกิเลสตัณหาไดชัว่คราวมีลักษณะสงบ ราบเรียบ 
กระจางและมีพลังพรอมที่จะบรรลุสัจธรรมข้ันสูงสดุ 
 3. ระดับสูง หรือเรียกวานิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน ถือวาเปนความสุขข้ันสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาเพราะเปนภาวะที่ปราศจากความมัวเมา ความกระหาย ความอาลัย การเวียนวายตายเกิด 
ความกําหนัดและกิเลส นิพพานเปนสภาวะที่ปราศจากตัณหาและอุปาทานโดยสิ้นเชิง7   

1. ความสุขตามคําสอนของศาสนาคริสต 
 ความสุขตามคําสอนศาสนาคริสต คือ ความสุขทางจิตวิญญาณ ที่มีความเชื่อวา หากมนุษยทําความ
ดีพระเจาก็ทรงรักและเมตตาที่แสดงออกถึงความตองการทางดานจิตใจ ความจงรักภักดีตอพระเจา และมี
ความรูสึกวาตนมีบาป เอาตัวไมรอด ชวยเหลือตัวเองไมได จําเปนตองอาศัยการชวยเหลือจากพระเจา ความ
ทุกขทรมานและความเจ็บปวดตาง ๆ เปนเคร่ืองหมายอยางหนึ่งของการทดสอบศรัทธาที่จะนําทางไปสูความ
รอด เพราะความรอดนั้นจะไดมาดวยความยากลําบากและการทดสอบ ซ่ึงมิใชมนุษยทุกคนจะไปถึงได 
นอกจากนี้ความทุกขทรมานและความเจ็บปวดทั้งหลาย ยังเปนเคร่ืองเตือนสติวา มนุษยเราออนแอและไมได
มีพละกําลังที่วิเศษแตประการใด อาจมีการเจ็บไขไดปวยและมีความทุกขเกิดข้ึนไดเสมอ จึงมิควรหลงลืมตัว
ขาดความเชื่อและไววางใจในพระเจา การสวดมนตออนวอนเปนสิ่งที่บรรดาศาสนิกควรมีตอพระเจา พระเจา
ก็จะชวยเหลือแกผูที่มาสวดมนตออนวอนตอพระองคดวยความเคารพและศรัทธา หากผูที่ตองการความสุขก็
จะไดรับความสุข และก็มีความม่ันใจวาตนเองจะไดรับการชวยเหลือ  ดังพระดํารัสที่เทศนาบนภูเขาวา  
  บุคคลผูใดรูสึกบกพรองทางฝายวิญญาณผูนั้นเปนสุข เพราะแผนดินสวรรคเปนของเขา บุคคลผูใด
โศกเศราผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรงปลอบประโลม บุคคลผูใดมีใจออนโยนผูนั้นเปนสุข 
เพราะวาเขาจะไดรับแผนดินโลกเปนมรดก บุคคลผูใดหิวกระหายความชอบธรรมผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระ
เจาจะทรงใหอ่ิมบริบูรณ บุคคลผูใดมีใจกรุณาผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ บุคคลผูใดมี
ใจบริสุทธิ์ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา บุคคลผูใดสรางสันติผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระเจาจะ
ทรงเรียกเขาวาเปนบุตร บุคคลผูใด ตองถูกขมเหงเพราะความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเปนดิน
สวรรคเปนของเขา เม่ือเขาจะติเตียนขมเหง และนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็
เปนสุข จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงผูเผยพระวจนะ
ทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน8  

                                      
7 พระคํารณ รตนรํสี (เหวทู). 
8 มัทธิว. 5 : 3-12. 

 พระดํารัสทั้งหมดนี้เปนการแสดงธรรมคร้ังสําคัญบนภูเขาที่มีผูเขาฟงมากที่สุด และเปนที่มาของ
จริยธรรมในศาสนาคริสต นอกจากนี้ ยังมีผูที่เขียนเก่ียวกับความสุขหรือการใหพรไวอีกวา 
 ทานทั้งหลายที่เปนผูยากจนก็เปนสุข เพราะวาแผนดินของพระเจาเปนของทาน ทานทั้งหลายที่ 
อดอยากเวลานี้ก็จะเปนสุข เพราะวาทานจะไดอ่ิมหนํา ทานทั้งหลายที่รองไหเวลานี้ก็เปนสุข เพราะทานจะ
ไดหัวเราะ ทานทั้งหลายเม่ือคนทั้งหลายเกลียดชังทาน และจะไลทานออกจากพวกเขา และจะประณามทาน 
เม่ือคนทั้งหลายเกลียดชังทาน และจะเหยียดหยามทานวาเปนคนชั่วชา เพราะทานเห็นแกบุตรมนุษย ในวัน
นั้นทานทั้งหลายจงชื่นชมและโลดเตนดวยความยินดี ดูเถิดบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะวา
บรรพบุรุษของเขา ไดกระทําอยางนั้นแกพวกผูเผยพระวจนะเหมือนกัน9  
  จากพระดํารัสของพระเยซูคริสตทั้งหมดที่กลาวมานี้ หากพิจารณาใหลึกซ้ึงแลว ก็จะพบวา การ
ดําเนินชีวิตของมนุษยตองรูจักสภาวะที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของตัวเองเสียกอน หากผูใดสามารถที่จะรูจัก
ควบคุมอารมณที่เกิดข้ึน และรูจักกับอารมณตาง ๆ เชน โศกเศรา การถูกขมเหง ฯลฯ ก็จะทําใหบุคคลนั้น 
กลายเปนคนเขมแข็งภายในจิตใจ จะไมถูกอารมณเหลานี้มากระทบได คําสอนดังกลาวนี้ ลวนแตเปนเร่ือง
ของภายในจิตใจ หากมนุษยไมสํารวมระวังบังคับจิตใจก็จะตกเปนทาสของวัตถุภายนอก ทําใหไมมีความสุข 
เพราะความออนแอทางจิตใจ ดังนั้น ความสุขในศาสนาคริสตลวนแตเปนเร่ืองของจิตใจ ที่มีความรักความ
เมตตาเปนพื้นฐานที่สําคัญ ก็จะทําใหมนุษยรูจักการใหอภัย รูจักเสียสละ แบงปน มีการเอ้ือเฟอตอกัน ฯลฯ 
โลกก็จะมีสันติภาพและชีวิตก็จะมีความสุขหรือมีคุณคาตามคําสอนของศาสนาคริสต10 

2. ลักษณะของความสุข 
 ความรัก เปนกฎทองคําของศาสนาคริสต กลาววา “จงรักพระเจาสุดใจ สุดความคิดสุดกําลัง” และ 
“จงรักเพื่อนบานเหมือนเจารักตัวเอง”  
 คริสตศาสนิกชนเขาใจวาความรักมาจากพระเจา ความรักของชายและหญิง (ซ่ึงในภาษากรีก
เรียกวา อีรอส) และความรักผูอ่ืนอยางไมเห็นแกตัว (อากาเป) มักขัดแยงกัน แตทายที่สุดแลวเปนสิ่งเดียวกัน
ในทางศาสนาคริสตมีการใชคําภาษากรีกวา “ความรัก” หลายคําบอยคร้ัง 
 อากาเป: ในพันธสัญญาใหม อากาเปนความรักแบบเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว เห็นแกผูอ่ืนและไม
มีเงื่อนไข เปนความรักแบบบิดามารดามีตอบุตร (parental love) และถูกมองวาไดกอใหเกิดความดีในโลก 
ความรักแบบดังกลาวถูกมองวาเปนความรักที่พระเจามีตอมนุษย และถูกมองวาเปนความรักซ่ึง
คริสตศาสนิกชนปรารถนาใหมีระหวางกัน 
 ฟลิโอ (Phileo): พบในพันธสัญญาใหมเชนกัน เปนความรักที่มนุษยตอบสนองตอบางสิ่งซ่ึงมนุษย
เห็นวานายินดี หรือรูจักกันวา “รักฉันพี่นอง” (brotherly love) 

                                      
9 ลูกา. 6 : 20-23. 
10 พระสุริยัญ ชูชวย, การแสวงหาความสุขและคุณคาของชีวิต กรณีศึกษา ทัศนะกลุมคนตางวัยใน

กรุงเทพมหานคร, ปริญญ าศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต , สาขาวิชาจริยศาสตร ศึกษา, (บัณ ฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546), หนา 20. 
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ระดับของความสุข 
 ความสุขในศาสนาพุทธเถรวาท มี 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับต่ํา หรือที่เรียกวาระดับกามสุข สุขเนื่องดวยกามคุณ ไดแกรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปน
ความสุขของปุถุชนที่ยังเก่ียวของกับโลก ความสุขระดับนี้มีทั้งคุณและโทษ 
 2. ระดับกลาง หรือเรียกวา ระดับฌานสุข สุขเนื่องดวยฌาน ความสุขเกิดจากการที่จิตไดสัมผสักับ
สมาธิ ภาวะจิตทีบ่รรลุสมาธิถึงระดับหนึ่ง ยอมหลุดพนจากกิเลสตัณหาไดชัว่คราวมีลักษณะสงบ ราบเรียบ 
กระจางและมีพลังพรอมที่จะบรรลุสัจธรรมข้ันสูงสดุ 
 3. ระดับสูง หรือเรียกวานิพพานสุข สุขเนื่องดวยนิพพาน ถือวาเปนความสุขข้ันสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาเพราะเปนภาวะที่ปราศจากความมัวเมา ความกระหาย ความอาลัย การเวียนวายตายเกิด 
ความกําหนัดและกิเลส นิพพานเปนสภาวะที่ปราศจากตัณหาและอุปาทานโดยสิ้นเชิง7   

1. ความสุขตามคําสอนของศาสนาคริสต 
 ความสุขตามคําสอนศาสนาคริสต คือ ความสุขทางจิตวิญญาณ ที่มีความเชื่อวา หากมนุษยทําความ
ดีพระเจาก็ทรงรักและเมตตาที่แสดงออกถึงความตองการทางดานจิตใจ ความจงรักภักดีตอพระเจา และมี
ความรูสึกวาตนมีบาป เอาตัวไมรอด ชวยเหลือตัวเองไมได จําเปนตองอาศัยการชวยเหลือจากพระเจา ความ
ทุกขทรมานและความเจ็บปวดตาง ๆ เปนเคร่ืองหมายอยางหนึ่งของการทดสอบศรัทธาที่จะนําทางไปสูความ
รอด เพราะความรอดนั้นจะไดมาดวยความยากลําบากและการทดสอบ ซ่ึงมิใชมนุษยทุกคนจะไปถึงได 
นอกจากนี้ความทุกขทรมานและความเจ็บปวดทั้งหลาย ยังเปนเคร่ืองเตือนสติวา มนุษยเราออนแอและไมได
มีพละกําลังที่วิเศษแตประการใด อาจมีการเจ็บไขไดปวยและมีความทุกขเกิดข้ึนไดเสมอ จึงมิควรหลงลืมตัว
ขาดความเชื่อและไววางใจในพระเจา การสวดมนตออนวอนเปนสิ่งที่บรรดาศาสนิกควรมีตอพระเจา พระเจา
ก็จะชวยเหลือแกผูที่มาสวดมนตออนวอนตอพระองคดวยความเคารพและศรัทธา หากผูที่ตองการความสุขก็
จะไดรับความสุข และก็มีความม่ันใจวาตนเองจะไดรับการชวยเหลือ  ดังพระดํารัสที่เทศนาบนภูเขาวา  
  บุคคลผูใดรูสึกบกพรองทางฝายวิญญาณผูนั้นเปนสุข เพราะแผนดินสวรรคเปนของเขา บุคคลผูใด
โศกเศราผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรงปลอบประโลม บุคคลผูใดมีใจออนโยนผูนั้นเปนสุข 
เพราะวาเขาจะไดรับแผนดินโลกเปนมรดก บุคคลผูใดหิวกระหายความชอบธรรมผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระ
เจาจะทรงใหอ่ิมบริบูรณ บุคคลผูใดมีใจกรุณาผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ บุคคลผูใดมี
ใจบริสุทธิ์ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา บุคคลผูใดสรางสันติผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระเจาจะ
ทรงเรียกเขาวาเปนบุตร บุคคลผูใด ตองถูกขมเหงเพราะความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเปนดิน
สวรรคเปนของเขา เม่ือเขาจะติเตียนขมเหง และนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเรา ทานก็
เปนสุข จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงผูเผยพระวจนะ
ทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน8  

                                      
7 พระคํารณ รตนรํสี (เหวทู). 
8 มัทธิว. 5 : 3-12. 

 พระดํารัสทั้งหมดนี้เปนการแสดงธรรมคร้ังสําคัญบนภูเขาที่มีผูเขาฟงมากที่สุด และเปนที่มาของ
จริยธรรมในศาสนาคริสต นอกจากนี้ ยังมีผูที่เขียนเก่ียวกับความสุขหรือการใหพรไวอีกวา 
 ทานทั้งหลายที่เปนผูยากจนก็เปนสุข เพราะวาแผนดินของพระเจาเปนของทาน ทานทั้งหลายที่ 
อดอยากเวลานี้ก็จะเปนสุข เพราะวาทานจะไดอ่ิมหนํา ทานทั้งหลายที่รองไหเวลานี้ก็เปนสุข เพราะทานจะ
ไดหัวเราะ ทานทั้งหลายเม่ือคนทั้งหลายเกลียดชังทาน และจะไลทานออกจากพวกเขา และจะประณามทาน 
เม่ือคนทั้งหลายเกลียดชังทาน และจะเหยียดหยามทานวาเปนคนชั่วชา เพราะทานเห็นแกบุตรมนุษย ในวัน
นั้นทานทั้งหลายจงชื่นชมและโลดเตนดวยความยินดี ดูเถิดบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะวา
บรรพบุรุษของเขา ไดกระทําอยางนั้นแกพวกผูเผยพระวจนะเหมือนกัน9  
  จากพระดํารัสของพระเยซูคริสตทั้งหมดที่กลาวมานี้ หากพิจารณาใหลึกซ้ึงแลว ก็จะพบวา การ
ดําเนินชีวิตของมนุษยตองรูจักสภาวะที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของตัวเองเสียกอน หากผูใดสามารถที่จะรูจัก
ควบคุมอารมณที่เกิดข้ึน และรูจักกับอารมณตาง ๆ เชน โศกเศรา การถูกขมเหง ฯลฯ ก็จะทําใหบุคคลนั้น 
กลายเปนคนเขมแข็งภายในจิตใจ จะไมถูกอารมณเหลานี้มากระทบได คําสอนดังกลาวนี้ ลวนแตเปนเร่ือง
ของภายในจิตใจ หากมนุษยไมสํารวมระวังบังคับจิตใจก็จะตกเปนทาสของวัตถุภายนอก ทําใหไมมีความสุข 
เพราะความออนแอทางจิตใจ ดังนั้น ความสุขในศาสนาคริสตลวนแตเปนเร่ืองของจิตใจ ที่มีความรักความ
เมตตาเปนพื้นฐานที่สําคัญ ก็จะทําใหมนุษยรูจักการใหอภัย รูจักเสียสละ แบงปน มีการเอ้ือเฟอตอกัน ฯลฯ 
โลกก็จะมีสันติภาพและชีวิตก็จะมีความสุขหรือมีคุณคาตามคําสอนของศาสนาคริสต10 

2. ลักษณะของความสุข 
 ความรัก เปนกฎทองคําของศาสนาคริสต กลาววา “จงรักพระเจาสุดใจ สุดความคิดสุดกําลัง” และ 
“จงรักเพื่อนบานเหมือนเจารักตัวเอง”  
 คริสตศาสนิกชนเขาใจวาความรักมาจากพระเจา ความรักของชายและหญิง (ซ่ึงในภาษากรีก
เรียกวา อีรอส) และความรักผูอ่ืนอยางไมเห็นแกตัว (อากาเป) มักขัดแยงกัน แตทายที่สุดแลวเปนสิ่งเดียวกัน
ในทางศาสนาคริสตมีการใชคําภาษากรีกวา “ความรัก” หลายคําบอยคร้ัง 
 อากาเป: ในพันธสัญญาใหม อากาเปนความรักแบบเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว เห็นแกผูอ่ืนและไม
มีเงื่อนไข เปนความรักแบบบิดามารดามีตอบุตร (parental love) และถูกมองวาไดกอใหเกิดความดีในโลก 
ความรักแบบดังกลาวถูกมองวาเปนความรักที่พระเจามีตอมนุษย และถูกมองวาเปนความรักซ่ึง
คริสตศาสนิกชนปรารถนาใหมีระหวางกัน 
 ฟลิโอ (Phileo): พบในพันธสัญญาใหมเชนกัน เปนความรักที่มนุษยตอบสนองตอบางสิ่งซ่ึงมนุษย
เห็นวานายินดี หรือรูจักกันวา “รักฉันพี่นอง” (brotherly love) 

                                      
9 ลูกา. 6 : 20-23. 
10 พระสุริยัญ ชูชวย, การแสวงหาความสุขและคุณคาของชีวิต กรณีศึกษา ทัศนะกลุมคนตางวัยใน

กรุงเทพมหานคร, ปริญญ าศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต , สาขาวิชาจริยศาสตร ศึกษา, (บัณ ฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546), หนา 20. 



450 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 สวนคําวารักอีกสองคําในภาษากรีก อีรอส (รักทางเพศ) และสตอรเก (storge, ความรักที่เด็กมีตอ
พอแม) ไมพบใชในพันธสัญญาใหม 
 คริสตศาสนชิกชนเชื่อวา รักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจและสุดกําลัง และรักเพื่อนบานเหมือนรัก
ตนเอง เปนสองสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต ซ่ึงพระเยซูคริสตตรัสวา เปนบัญญัติขอใหญที่สุดในคัมภีรโตราห
ของยิว 
 เปาโลอัครทูตยกยองวาความรักเปนคุณธรรมสําคัญเหนืออ่ืนใด โดยอธิบายความรักไวในพระธรรม 
1 โครินธ อันมีชื่อเสียงวา “ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระทําคุณให ความรักนั้นไมอิจฉา ไมอวดตัว ไม
หยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด ไมชื่นชอบยินดีเม่ือมี
การประพฤติผิด แตชื่นชมยินดีเม่ือมีการประพฤติชอบ ความรักทนไดทุกอยางแมความผิดของคนอ่ืน และ
เชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และทนตอทุกอยาง” ยอหนอัครทูตเขียนวา “เพราะวา
พระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม
พินาศ แตมีชีวิตนิรันดร เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษโลก แตเพื่อ
ชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”11 ยอหนยังเขียนอีกวา “ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน 
เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจา และรูจักพระเจา ผูที่ไมรักก็ไมรูจัก
พระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก”12  
 นักบุญออกัสตินกลาววา มนุษยจะตองสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางความรักกับราคะได 
ราคะนั้น นักบุญออกัสตินบอกวา เปนความหมกมุนเกินไป แตการรักและการถูกรักนั้นเปนสิ่งที่เขาแสวงหา
มาตลอดทั้งชีวิต นักบุญออกัสตินบอกวา ผูเดียวที่สามารถรักมนุษยอยางแทจริงและเต็มเปยมนั้นคือพระเจา 
เพราะความรักของมนุษยดวยกันเองนั้นยังมีชองวางขอบกพรอง อาทิ “ความอิจฉา ความสงสัย ความกลัว 
ความโกรธ และการชวงชิง” นักบุญออกัสตินบอกอีกวา การรักพระเจานั้นคือ “การบรรลุสันติซ่ึงเปนของ
คุณ” (คําสารภาพของนักบุญออกัสติน) 
 นักเทววิทยาศริสตศาสนิกชนนั้นมองวา พระเจาเปนที่มาของความรัก ซ่ึงสะทอนออกมาในมนุษย
และความสัมพันธความรักของพวกเขาเอง นักเทววิทยาคริสตศาสนิกชนผูมีอิทธิพล ซี. เอส. ลิวอิส เขียน
หนังสือชื่อ The Four Loves สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 เขียนสารสันตปาปาวาดวย “พระเจา
เปนความรัก” พระองคตรัสวา มนุษย สรางข้ึนตามพระฉายาของพระเจา ผูทรงเปนความรัก สามารถปฏิบัติ
ความรักได โดยมอบถวายตนเองแดพระเจาและคนอ่ืน (อากาเป) และโดยการรับและประสบความรักของ
พระเจาในการใครครวญ (อีรอส) ชีวิตนี้เปนความรัก และตามที่พระองควานั้น เปนชีวิตของนักบุญอยางแมชี
เทเรซา และพระแมมารีย และเปนทิศทางที่ศริสตศาสนิกชนยึดถือเม่ือพวกเขาเชื่อวาพระเจารักตน 
 ในศาสนาคริสต นิยามความรักในทางปฏิบัติแลว สามารถสรุปไดดีที่สุดโดยนักบุญโทมัส อควีนาส  
ผูนิยามความรักไววาเปน "การหวังดีตอคนอ่ืน" หรือปรารถนาใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปนคําอธิบาย
ของความตองการของคริสตศาสนิกชนที่จะรักผูอ่ืน รวมทั้งศัตรูของตนดวย ตามคําอธิบายของโทมัส อควี

                                      
11 ยอหน 3 : 16-17. 
12 1 ยอหน 4 : 7-8. 

นาส ความรักแบบคริสตศาสนิกชนมาจากความตองการเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จในชีวิต คือ การเปน 
คนดี13   
  ลักษณะความสุขเที่ยงแทในศาสนาคริสต ตรงตามพระคัมภีรที่รับรองไววา “บุคคลใดรูสึกบกพรอง
ฝายวิญญาณ ผูนั้นก็เปนสุข เพราะแผนดินสวรรคเปนของเขา” 
  สมัยกอนใชคําวา "จิตใจยากจน" แทน "บกพรองฝายวิญญาณ" หมายถึง การที่บุคคลนั้น มีความ
สํานึกตนวาเปนคนบาป และทูลขอโทษพระเจา ผูนั้นก็จะไดแผนดินสวรรค การมีจิตใจยากจน แสดงถึงความ
พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู ไมยึดติดกับสิ่งของทางโลก สํานึกตนวา ตนเองยังบกพรองดานจิตใจ มีใจสุภาพถอม
ตน ไมอวดหยิ่ง จองหอง ไมตกเปนทาสของอารมณ มีความเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวง มีสภาวะจิตใจที่เติบโต  
ผูนั้นก็จะไดแผนดินสวรรค คือสภาวะแหงความสุข ความเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวงเปนรางวัล 
  บุคคลใดมีความหิวกระหายความชอบธรรม ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงใหอ่ิมบริบูรณ  
ผูที่ยึดม่ันในความชอบธรรมดวยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจา พระองคจะทรงประทานบําเหน็จให
เขา ในวันที่เขาจะตองไดรับการพิพากษา เพราะเม่ือเรารักความชอบธรรม หรือแสวงหาความชอบธรรม 
(อยางมีสันติ) เราจะไมรูสึกวาตนเองถูกขมเหงเบียดเบียน ไมแสวงหาความสุขใสตน แตทําเพื่อผูอ่ืน เราก็จะ
เปนคนดีพรอมในสายพระเนตรของพระเจาเสมอ 
  บุคคลใดมีใจกรุณา ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ บุคคลใดมีจิตใจกรุณา 
 พระเจาก็ทรงพอพระทัยเขายิ่งกวาคนที่ทําบุญเสียอีก เพราะการใหมีคุณคามากกวาการรับ โดยเฉพาะการ
ใหแกคนที่มีความตองการ หรือคนที่ดอยโอกาสในสังคมคริสตชนทุกคน จึงควรเปนผูมีจิตเมตตากรุณาตอ
ผูอ่ืน โดยเฉพาะคนยากจน คนตกทุกขไดยาก คนเจ็บปวย คนชรา เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส เพราะเขา
ก็จะไดรับพระกรุณาจากพระเจา เปนการตอบแทนเชนกัน 
  บุคคลใดมีจิตใจบริสุทธิ์ เขาจะไดเห็นพระเจา ผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์ คือผูที่ไมคิดรายตอใคร ไมทําบาป 
หรือทําความผิดตอพระเจาและคนอ่ืน มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง ยําเกรงพระเจา ซ่ือๆ สงบ มีสันติในจิตใจ เขา
จะไดเห็นพระเจา เม่ือเขาจากโลกนี้ไปแลว เพราะพระเจา คือจิตที่บริสุทธิ์ คนที่จะพบพระเจาไดจะตองเปนผู
ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เชนเดียวกัน14 
 
เปรียบเทียบความสุขและลักษณะของความสุขของพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา 

พระพุทธศาสนา คริสตศาสนา 
ความหมายของความสุข 
ความสุขในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาพที่
ทนไดงาย ซ่ึงตรงขามกับความทุกขหรือสภาพที่ทน

ความหมายของความสุข 
ความสุขในทัศนะของคริสตศาสนา ก็หมายถึง 
ความสุขทางจิตวิญญาณที่มีความเชื่อวา หากมนุษย

                                      
13 http://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก. 
14 หนังสือคําสอนคริสตชน, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., 2554), หนา 18-20. 
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 สวนคําวารักอีกสองคําในภาษากรีก อีรอส (รักทางเพศ) และสตอรเก (storge, ความรักที่เด็กมีตอ
พอแม) ไมพบใชในพันธสัญญาใหม 
 คริสตศาสนชิกชนเชื่อวา รักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจและสุดกําลัง และรักเพื่อนบานเหมือนรัก
ตนเอง เปนสองสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต ซ่ึงพระเยซูคริสตตรัสวา เปนบัญญัติขอใหญที่สุดในคัมภีรโตราห
ของยิว 
 เปาโลอัครทูตยกยองวาความรักเปนคุณธรรมสําคัญเหนืออ่ืนใด โดยอธิบายความรักไวในพระธรรม 
1 โครินธ อันมีชื่อเสียงวา “ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระทําคุณให ความรักนั้นไมอิจฉา ไมอวดตัว ไม
หยิ่งผยอง ไมหยาบคาย ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด ไมชื่นชอบยินดีเม่ือมี
การประพฤติผิด แตชื่นชมยินดีเม่ือมีการประพฤติชอบ ความรักทนไดทุกอยางแมความผิดของคนอ่ืน และ
เชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และทนตอทุกอยาง” ยอหนอัครทูตเขียนวา “เพราะวา
พระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม
พินาศ แตมีชีวิตนิรันดร เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษโลก แตเพื่อ
ชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”11 ยอหนยังเขียนอีกวา “ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน 
เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจา และรูจักพระเจา ผูที่ไมรักก็ไมรูจัก
พระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก”12  
 นักบุญออกัสตินกลาววา มนุษยจะตองสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางความรักกับราคะได 
ราคะนั้น นักบุญออกัสตินบอกวา เปนความหมกมุนเกินไป แตการรักและการถูกรักนั้นเปนสิ่งที่เขาแสวงหา
มาตลอดทั้งชีวิต นักบุญออกัสตินบอกวา ผูเดียวที่สามารถรักมนุษยอยางแทจริงและเต็มเปยมนั้นคือพระเจา 
เพราะความรักของมนุษยดวยกันเองนั้นยังมีชองวางขอบกพรอง อาทิ “ความอิจฉา ความสงสัย ความกลัว 
ความโกรธ และการชวงชิง” นักบุญออกัสตินบอกอีกวา การรักพระเจานั้นคือ “การบรรลุสันติซ่ึงเปนของ
คุณ” (คําสารภาพของนักบุญออกัสติน) 
 นักเทววิทยาศริสตศาสนิกชนนั้นมองวา พระเจาเปนที่มาของความรัก ซ่ึงสะทอนออกมาในมนุษย
และความสัมพันธความรักของพวกเขาเอง นักเทววิทยาคริสตศาสนิกชนผูมีอิทธิพล ซี. เอส. ลิวอิส เขียน
หนังสือชื่อ The Four Loves สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 เขียนสารสันตปาปาวาดวย “พระเจา
เปนความรัก” พระองคตรัสวา มนุษย สรางข้ึนตามพระฉายาของพระเจา ผูทรงเปนความรัก สามารถปฏิบัติ
ความรักได โดยมอบถวายตนเองแดพระเจาและคนอ่ืน (อากาเป) และโดยการรับและประสบความรักของ
พระเจาในการใครครวญ (อีรอส) ชีวิตนี้เปนความรัก และตามที่พระองควานั้น เปนชีวิตของนักบุญอยางแมชี
เทเรซา และพระแมมารีย และเปนทิศทางที่ศริสตศาสนิกชนยึดถือเม่ือพวกเขาเชื่อวาพระเจารักตน 
 ในศาสนาคริสต นิยามความรักในทางปฏิบัติแลว สามารถสรุปไดดีที่สุดโดยนักบุญโทมัส อควีนาส  
ผูนิยามความรักไววาเปน "การหวังดีตอคนอ่ืน" หรือปรารถนาใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ซ่ึงเปนคําอธิบาย
ของความตองการของคริสตศาสนิกชนที่จะรักผูอ่ืน รวมทั้งศัตรูของตนดวย ตามคําอธิบายของโทมัส อควี

                                      
11 ยอหน 3 : 16-17. 
12 1 ยอหน 4 : 7-8. 

นาส ความรักแบบคริสตศาสนิกชนมาจากความตองการเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จในชีวิต คือ การเปน 
คนดี13   
  ลักษณะความสุขเที่ยงแทในศาสนาคริสต ตรงตามพระคัมภีรที่รับรองไววา “บุคคลใดรูสึกบกพรอง
ฝายวิญญาณ ผูนั้นก็เปนสุข เพราะแผนดินสวรรคเปนของเขา” 
  สมัยกอนใชคําวา "จิตใจยากจน" แทน "บกพรองฝายวิญญาณ" หมายถึง การที่บุคคลนั้น มีความ
สํานึกตนวาเปนคนบาป และทูลขอโทษพระเจา ผูนั้นก็จะไดแผนดินสวรรค การมีจิตใจยากจน แสดงถึงความ
พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู ไมยึดติดกับสิ่งของทางโลก สํานึกตนวา ตนเองยังบกพรองดานจิตใจ มีใจสุภาพถอม
ตน ไมอวดหยิ่ง จองหอง ไมตกเปนทาสของอารมณ มีความเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวง มีสภาวะจิตใจที่เติบโต  
ผูนั้นก็จะไดแผนดินสวรรค คือสภาวะแหงความสุข ความเปนอิสระจากสิ่งทั้งปวงเปนรางวัล 
  บุคคลใดมีความหิวกระหายความชอบธรรม ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงใหอ่ิมบริบูรณ  
ผูที่ยึดม่ันในความชอบธรรมดวยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจา พระองคจะทรงประทานบําเหน็จให
เขา ในวันที่เขาจะตองไดรับการพิพากษา เพราะเม่ือเรารักความชอบธรรม หรือแสวงหาความชอบธรรม 
(อยางมีสันติ) เราจะไมรูสึกวาตนเองถูกขมเหงเบียดเบียน ไมแสวงหาความสุขใสตน แตทําเพื่อผูอ่ืน เราก็จะ
เปนคนดีพรอมในสายพระเนตรของพระเจาเสมอ 
  บุคคลใดมีใจกรุณา ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ บุคคลใดมีจิตใจกรุณา 
 พระเจาก็ทรงพอพระทัยเขายิ่งกวาคนที่ทําบุญเสียอีก เพราะการใหมีคุณคามากกวาการรับ โดยเฉพาะการ
ใหแกคนที่มีความตองการ หรือคนที่ดอยโอกาสในสังคมคริสตชนทุกคน จึงควรเปนผูมีจิตเมตตากรุณาตอ
ผูอ่ืน โดยเฉพาะคนยากจน คนตกทุกขไดยาก คนเจ็บปวย คนชรา เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส เพราะเขา
ก็จะไดรับพระกรุณาจากพระเจา เปนการตอบแทนเชนกัน 
  บุคคลใดมีจิตใจบริสุทธิ์ เขาจะไดเห็นพระเจา ผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์ คือผูที่ไมคิดรายตอใคร ไมทําบาป 
หรือทําความผิดตอพระเจาและคนอ่ืน มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง ยําเกรงพระเจา ซ่ือๆ สงบ มีสันติในจิตใจ เขา
จะไดเห็นพระเจา เม่ือเขาจากโลกนี้ไปแลว เพราะพระเจา คือจิตที่บริสุทธิ์ คนที่จะพบพระเจาไดจะตองเปนผู
ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เชนเดียวกัน14 
 
เปรียบเทียบความสุขและลักษณะของความสุขของพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา 

พระพุทธศาสนา คริสตศาสนา 
ความหมายของความสุข 
ความสุขในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาพที่
ทนไดงาย ซ่ึงตรงขามกับความทุกขหรือสภาพที่ทน

ความหมายของความสุข 
ความสุขในทัศนะของคริสตศาสนา ก็หมายถึง 
ความสุขทางจิตวิญญาณที่มีความเชื่อวา หากมนุษย

                                      
13 http://th.wikipedia.org/wiki/ความรัก. 
14 หนังสือคําสอนคริสตชน, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., 2554), หนา 18-20. 
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ไดยาก ที่เกิดข้ึนทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ซ่ึงเรียกวา “โลกิยสุข”15 และความสุข
ทางใจ เรียกวา “โลกุตตรสุข” ซ่ึงเปนเร่ืองของการ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ขจัดอาสวะกิเลส ตัณหาใน
ขันธสันดานไดอยางหมดจด เปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี 
พระอนาคามี และพระอรหันตตามลําดับ 
ลักษณะของความสุข 
      ลักษณะของความสุขในพระพุทธศาสนามีทั้ง
ลักษณะหยาบ ๆ และละเอียด อาจจะแบงเปน
ประเภทตาง ๆ ได ดังตอไปนี้ คือ 1) ความสุขแบบ
ตองอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกไวเสพยสม ไดแก สุข
เกิดจากการมีทรัพย ใชจายทรัพย ไมมีหนี้สิน ไมเคย
ทาํผิดรายแรง ความสุขตัวนี้จะเก่ียวเนื่องกับกามคุณ 
5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความสุขลักษณะนี้
เรียกวา “สามิสสุข” คือ สุขอิงอาศัยอามิส และ 2) 
ความสุขแบบที่ไมตองอาศัยวัตถุภายนอกไวเสพยสม 
แตเปนความสุขทางจิตใจ เพราะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติธรรม คือ ความถูกตองดีงาม เชน การถือ
ปฏิบัติในศีล 5 ธรรม 5 ก็จะทําใหเกิดความสุขแบบ
ชาวโลกทั่วไปยังอยูในข้ันหยาบ ๆ หรือวาการฝก
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนไดฌานสมาบัติ ซ่ึงเปน
ลักษณะของความสุขที่มีความละเอียดในข้ันกลาง 
สุดทายถาฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดมรรค 
ผล นิพพาน ก็จะบรรลุถึงสุขข้ันสุดยอด เปนสุขที่มี
ความละเอียดออน สวยงาม ไรซ่ึงความวิตกกังวลใด 
ๆ จากกิเลสตัณหา ความสุขลักษณะนี้เรียกวา “นิรา
มิสสุข” คือ สุขไมอิงอาศัยอามิส16 

ทํ าความดี  พ ระ เจ า ก็จะทรงรักและเมตตา ที่
แสดงออกถึงความตองการทางดานจิตใจ ความ
จงรักภักดีตอพระเจา และมีความรูสึกวาตนมีบาป 
เอาตัวไมรอด ชวยเหลือตัวเองไมได จําเปนตองอาศัย
การชวยเหลือจากพระเจา ความทุกขทรมานและ
ความเจ็บปวดตาง ๆ เปนเคร่ืองหมายอยางหนึ่งของ
การทดสอบศรัทธาที่จะนําทางไปสูความรอด เพราะ
ความรอดนั้นจะไดมาดวยความยากลําบากและการ
ทดสอบ ซ่ึงมิใชมนุษยทุกคนจะไปถึงได17 
ลักษณะของความสุข 
        สวนทัศนะในเร่ืองลักษณะของความสุขของศ
ริสตศาสนา มีลักษณะที่อิงอยูกับพระเจาเปนหลัก 
โดยสงผานทางความรักในพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 
สุดความคิด และสุดกําลัง รวมทั้งจงรักเพื่อนบาน
เสมือนรักตัวเอง ซ่ึงลักษณะความรักทั้งสองประการ
นี้ เปนหัวใจสําคัญของลักษณะความสุขของคริสต
ศาสนาเลยทีเดียว ดังขอความในพระคัมภีรที่วา 
“พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจาของทานดวยสุดใจ
ของทาน ดวยสุดจิตของทาน และดวยสุดความคิด
ของทาน นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอสําคัญอันดับ
แรก ขอที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระ
วจนะทั้งหมด ก็ข้ึนอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้”18  
 

                                      
15 ม.มู. (ไทย) 12/116/167-168. 
16 พระคํารณ รตนรํสี (เหวทู), การศึกษาวิเคราะหเรื่องความสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับความสุขใน

สังคมไทยปจจุบัน, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), หนา 20-22. 
17 มัทธิว. 5 : 3-12 และ ลูกา. 6 : 20-23. 
18 มัทธิว 22 : 37-40. 

สรุปเปรียบเทียบความสุขพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา 
โดยพื้นฐานที่มนุษยจะพึงไดรับจากการปฏิบัติตามหลักศาสนาไมวาศาสนาใด โดยเปนที่ยอมรับกัน

ทั่วไปคือ “ความสุข” เปนความสุขที่ควรไดรับทั้งในโลกนี้และโลกของพระเจาขางหนา ในโลกของพระเจาก็
ยังมีความหมายที่แตกตางไปจากโลกปจจุบัน ถากลาวอยางภาษาธรรมก็คือ แทที่จริงแลวโลกของพระเจานั้น
ก็มีอยูในโลกปจจุบันนี้เอง หากแตเราไมเขาใจและมองไมเห็น และเปรียบเสมือนพระนิพพานในทางศาสนา
พุทธ อาจกลาวไดวา นิพพานก็คือแผนดินที่มนุษยตองเขาใหถึงกอนที่จะสิ้นชีวิต ในกรณีนี้มีขอความที่ระบุไว
ในคัมภีรไบเบิลวา “จงปฏิบัติเก่ียวกับความสงบสุขดวยการไมยึดม่ันถือม่ันวา มีภรรยาก็มีอยางกะไมมี  
มีความโศกอยางกะไมมีความโศก ยินดีอยางกะไมยินดี ซ้ือของอยางไมรับเอาอะไรมา ใชสอยสิ่งตาง ๆ  
ในโลกอยางกะมิไดใช”19  
 แลวอะไรคือแบบแผนหรือวิถีแหงการเขาถึงความรอดในดินแดนของพระเจา ในเม่ือเราสามารถที่
จะกาวขามความทุกขสูความสุขที่เปนทางรอด ทางนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์ที่อยูนอกขอบเขตอํานาจของการ
เสกสรรบันดาลของพระเปนเจาทั้งหลาย ไมวาจะเปนไปในทางสรางหรือในทางควบคุม หรือในทางทําลาย  
นี่คืออิสรภาพสูงสุด ความรอดพนอันสูงสุด ความหลุดพนจากขอผูกพันอันสูงสุดและความดับทุกขทั้งปวงอัน
สูงสุด ซ่ึงมีไดในชีวิตชาตินี้เอง20 
 ในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติคําสอนโดยการไดรับการดลใจจากพระเจา 
(Revelation) แตพระองคทรงบัญญัติคําสอนที่วาดวยความจริงของชีวิต เหตุเกิดของชีวิต ความดับสนิทของ
ชีวิต และวิธีที่จะถึงความดับสนิทแหงทุกขของชีวิตทั้งทางกายและจิตวิญญาณ โดยเนื้อแทคําสอนของ
พระพุทธเจารวมอยูในคําที่วา “ทุกขเทานั้นเกิดข้ึน ทุกขเทานั้นตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขหา
อะไรเกิดมิได นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได”21 ตามนัยนี้ ความจริงที่เก่ียวกับความเปนพระเจาซ่ึงเขาใจกันวา
เปนความจริงสูงสุด (Ultimate truth) หรือความสุขสูงสุด ก็คือตัวทุกขดวยเชนกัน เพราะยังยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวในตนอยู ศาสนาพุทธที่ไมเชื่อในพระเจา กับศาสนาคริสตที่มีความเชื่อในพระเจา ยอมมีทางที่จะลงรอย
กันได โดยการแปรบุคคลสมมติที่มีอยูในคัมภีรใหเปนสภาพธรรมลวน ๆ โดยการมองดูและดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ มิใชดําเนินไปตามความรูสึกหรือความตองการของตนเชนดังทัศนะแบบสุดข้ัวทั้งพวกมองโลกในแง
บวกและมองโลกในแงลบ และดวยทัศนะการมองเชนนี้ จะสามารถทําใหหายหลง สามารถหนายจากความ
ยึดม่ันถือม่ันที่มีตอโลก ตอชีวิต วาเปนตัวของตนเทานั้น และเม่ือไรการยึดม่ันถือม่ันแลว มันก็จะไมมีความ
ทุกข ไมมีใครทุกข มีแตความสุข ซ่ึงก็คือความรอดพนในความหมายของศาสนาคริสต (Salvation) หรือพระ
นิพพานในความหมายของศาสนาพุทธนั่นเอง 
 
 

                                      
19 พุทธทาสภิกขุ, คริตธรรม พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, มปป.), หนา172. 
20 พุทธทาทภิกขุ, ปญหาเก่ียวกับพระผูเปนเจา กรรม อนัตตา, (กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ, มปป.), 

หนา 73. 
21 สํ.ส. (ไทย) 15/171/227-228. 
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ไดยาก ที่เกิดข้ึนทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ซ่ึงเรียกวา “โลกิยสุข”15 และความสุข
ทางใจ เรียกวา “โลกุตตรสุข” ซ่ึงเปนเร่ืองของการ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน ขจัดอาสวะกิเลส ตัณหาใน
ขันธสันดานไดอยางหมดจด เปนพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี 
พระอนาคามี และพระอรหันตตามลําดับ 
ลักษณะของความสุข 
      ลักษณะของความสุขในพระพุทธศาสนามีทั้ง
ลักษณะหยาบ ๆ และละเอียด อาจจะแบงเปน
ประเภทตาง ๆ ได ดังตอไปนี้ คือ 1) ความสุขแบบ
ตองอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกไวเสพยสม ไดแก สุข
เกิดจากการมีทรัพย ใชจายทรัพย ไมมีหนี้สิน ไมเคย
ทาํผิดรายแรง ความสุขตัวนี้จะเก่ียวเนื่องกับกามคุณ 
5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความสุขลักษณะนี้
เรียกวา “สามิสสุข” คือ สุขอิงอาศัยอามิส และ 2) 
ความสุขแบบที่ไมตองอาศัยวัตถุภายนอกไวเสพยสม 
แตเปนความสุขทางจิตใจ เพราะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติธรรม คือ ความถูกตองดีงาม เชน การถือ
ปฏิบัติในศีล 5 ธรรม 5 ก็จะทําใหเกิดความสุขแบบ
ชาวโลกทั่วไปยังอยูในข้ันหยาบ ๆ หรือวาการฝก
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนไดฌานสมาบัติ ซ่ึงเปน
ลักษณะของความสุขที่มีความละเอียดในข้ันกลาง 
สุดทายถาฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดมรรค 
ผล นิพพาน ก็จะบรรลุถึงสุขข้ันสุดยอด เปนสุขที่มี
ความละเอียดออน สวยงาม ไรซ่ึงความวิตกกังวลใด 
ๆ จากกิเลสตัณหา ความสุขลักษณะนี้เรียกวา “นิรา
มิสสุข” คือ สุขไมอิงอาศัยอามิส16 

ทํ าความดี  พ ระ เจ า ก็จะทรงรักและเมตตา ที่
แสดงออกถึงความตองการทางดานจิตใจ ความ
จงรักภักดีตอพระเจา และมีความรูสึกวาตนมีบาป 
เอาตัวไมรอด ชวยเหลือตัวเองไมได จําเปนตองอาศัย
การชวยเหลือจากพระเจา ความทุกขทรมานและ
ความเจ็บปวดตาง ๆ เปนเคร่ืองหมายอยางหนึ่งของ
การทดสอบศรัทธาที่จะนําทางไปสูความรอด เพราะ
ความรอดนั้นจะไดมาดวยความยากลําบากและการ
ทดสอบ ซ่ึงมิใชมนุษยทุกคนจะไปถึงได17 
ลักษณะของความสุข 
        สวนทัศนะในเร่ืองลักษณะของความสุขของศ
ริสตศาสนา มีลักษณะที่อิงอยูกับพระเจาเปนหลัก 
โดยสงผานทางความรักในพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 
สุดความคิด และสุดกําลัง รวมทั้งจงรักเพื่อนบาน
เสมือนรักตัวเอง ซ่ึงลักษณะความรักทั้งสองประการ
นี้ เปนหัวใจสําคัญของลักษณะความสุขของคริสต
ศาสนาเลยทีเดียว ดังขอความในพระคัมภีรที่วา 
“พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจาของทานดวยสุดใจ
ของทาน ดวยสุดจิตของทาน และดวยสุดความคิด
ของทาน นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอสําคัญอันดับ
แรก ขอที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระ
วจนะทั้งหมด ก็ข้ึนอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้”18  
 

                                      
15 ม.มู. (ไทย) 12/116/167-168. 
16 พระคํารณ รตนรํสี (เหวทู), การศึกษาวิเคราะหเรื่องความสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับความสุขใน

สังคมไทยปจจุบัน, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), หนา 20-22. 
17 มัทธิว. 5 : 3-12 และ ลูกา. 6 : 20-23. 
18 มัทธิว 22 : 37-40. 

สรุปเปรียบเทียบความสุขพระพุทธศาสนากับคริสตศาสนา 
โดยพื้นฐานที่มนุษยจะพึงไดรับจากการปฏิบัติตามหลักศาสนาไมวาศาสนาใด โดยเปนที่ยอมรับกัน

ทั่วไปคือ “ความสุข” เปนความสุขที่ควรไดรับทั้งในโลกนี้และโลกของพระเจาขางหนา ในโลกของพระเจาก็
ยังมีความหมายที่แตกตางไปจากโลกปจจุบัน ถากลาวอยางภาษาธรรมก็คือ แทที่จริงแลวโลกของพระเจานั้น
ก็มีอยูในโลกปจจุบันนี้เอง หากแตเราไมเขาใจและมองไมเห็น และเปรียบเสมือนพระนิพพานในทางศาสนา
พุทธ อาจกลาวไดวา นิพพานก็คือแผนดินที่มนุษยตองเขาใหถึงกอนที่จะสิ้นชีวิต ในกรณีนี้มีขอความที่ระบุไว
ในคัมภีรไบเบิลวา “จงปฏิบัติเก่ียวกับความสงบสุขดวยการไมยึดม่ันถือม่ันวา มีภรรยาก็มีอยางกะไมมี  
มีความโศกอยางกะไมมีความโศก ยินดีอยางกะไมยินดี ซ้ือของอยางไมรับเอาอะไรมา ใชสอยสิ่งตาง ๆ  
ในโลกอยางกะมิไดใช”19  
 แลวอะไรคือแบบแผนหรือวิถีแหงการเขาถึงความรอดในดินแดนของพระเจา ในเม่ือเราสามารถที่
จะกาวขามความทุกขสูความสุขที่เปนทางรอด ทางนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์ที่อยูนอกขอบเขตอํานาจของการ
เสกสรรบันดาลของพระเปนเจาทั้งหลาย ไมวาจะเปนไปในทางสรางหรือในทางควบคุม หรือในทางทําลาย  
นี่คืออิสรภาพสูงสุด ความรอดพนอันสูงสุด ความหลุดพนจากขอผูกพันอันสูงสุดและความดับทุกขทั้งปวงอัน
สูงสุด ซ่ึงมีไดในชีวิตชาตินี้เอง20 
 ในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติคําสอนโดยการไดรับการดลใจจากพระเจา 
(Revelation) แตพระองคทรงบัญญัติคําสอนที่วาดวยความจริงของชีวิต เหตุเกิดของชีวิต ความดับสนิทของ
ชีวิต และวิธีที่จะถึงความดับสนิทแหงทุกขของชีวิตทั้งทางกายและจิตวิญญาณ โดยเนื้อแทคําสอนของ
พระพุทธเจารวมอยูในคําที่วา “ทุกขเทานั้นเกิดข้ึน ทุกขเทานั้นตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขหา
อะไรเกิดมิได นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได”21 ตามนัยนี้ ความจริงที่เก่ียวกับความเปนพระเจาซ่ึงเขาใจกันวา
เปนความจริงสูงสุด (Ultimate truth) หรือความสุขสูงสุด ก็คือตัวทุกขดวยเชนกัน เพราะยังยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวในตนอยู ศาสนาพุทธที่ไมเชื่อในพระเจา กับศาสนาคริสตที่มีความเชื่อในพระเจา ยอมมีทางที่จะลงรอย
กันได โดยการแปรบุคคลสมมติที่มีอยูในคัมภีรใหเปนสภาพธรรมลวน ๆ โดยการมองดูและดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ มิใชดําเนินไปตามความรูสึกหรือความตองการของตนเชนดังทัศนะแบบสุดข้ัวทั้งพวกมองโลกในแง
บวกและมองโลกในแงลบ และดวยทัศนะการมองเชนนี้ จะสามารถทําใหหายหลง สามารถหนายจากความ
ยึดม่ันถือม่ันที่มีตอโลก ตอชีวิต วาเปนตัวของตนเทานั้น และเม่ือไรการยึดม่ันถือม่ันแลว มันก็จะไมมีความ
ทุกข ไมมีใครทุกข มีแตความสุข ซ่ึงก็คือความรอดพนในความหมายของศาสนาคริสต (Salvation) หรือพระ
นิพพานในความหมายของศาสนาพุทธนั่นเอง 
 
 

                                      
19 พุทธทาสภิกขุ, คริตธรรม พุทธธรรม, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, มปป.), หนา172. 
20 พุทธทาทภิกขุ, ปญหาเก่ียวกับพระผูเปนเจา กรรม อนัตตา, (กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ, มปป.), 

หนา 73. 
21 สํ.ส. (ไทย) 15/171/227-228. 
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บทสรุป 
ความสุขของพระพุทธศาสนากับศาสนาคริสตโดยพื้นฐานที่มนุษยจะพึงไดรับจากการปฏิบัติตาม

หลักศาสนาไมวาศาสนาใด โดยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปคือ “ความสุข” เปนความสุขที่ควรไดรับทั้งในโลกนี้
และโลกของพระเจาขางหนา ในโลกของพระเจาก็ยังมีความหมายที่แตกตางไปจากโลกปจจุบัน ถากลาว
อยางภาษาธรรมก็คือ แทที่จริงแลวโลกของพระเจานั้นก็มีอยูในโลกปจจุบนันีเ้อง หากแตเราไมเขาใจและมอง
ไมเห็น และเปรียบเสมือนพระนิพพานในทางศาสนาพุทธ อาจกลาวไดวา นิพพานก็คือแผนดินที่มนุษยตอง
เขาใหถึงกอนที่จะสิ้นชีวิต ในกรณีนี้มีขอความที่ระบุไวในคัมภีรไบเบิลวา “จงปฏิบัติเก่ียวกับความสงบสุข
ดวยการไมยึดม่ันถือม่ันวา มีภรรยาก็มีอยางกะไมมี มีความโศกอยางกะไมมีความโศก ยินดีอยางกะไมยินดี 
ซ้ือของอยางไมรับเอาอะไรมา ใชสอยสิ่งตาง ๆ ในโลกอยางกะมิไดใช”22  
 แลวอะไรคือแบบแผนหรือวิถีแหงการเขาถึงความรอดในดินแดนของพระเจา ในเม่ือเราสามารถที่
จะกาวขามความทุกขสูความสุขที่เปนทางรอด ทางนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์ที่อยูนอกขอบเขตอํานาจของการ
เสกสรรบันดาลของพระเปนเจาทั้งหลาย ไมวาจะเปนไปในทางสรางหรือในทางควบคุม หรือในทางทําลาย  
นี่คืออิสรภาพสูงสุด ความรอดพนอันสูงสุด ความหลุดพนจากขอผูกพันอันสูงสุดและความดับทุกขทั้งปวงอัน
สูงสุด ซ่ึงมีไดในชีวิตชาตินี้เอง23 
 ในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติคําสอนโดยการไดรับการดลใจจากพระเจา 
(Revelation) แตพระองคทรงบัญญัติคําสอนที่วาดวยความจริงของชีวิต เหตุเกิดของชีวิต ความดับสนิทของ
ชีวิต และวิธีที่จะถึงความดับสนิทแหงทุกขของชีวิตทั้งทางกายและจิตวิญญาณ โดยเนื้อแทคําสอนของ
พระพุทธเจารวมอยูในคําที่วา “ทุกขเทานั้นเกิดข้ึน ทุกขเทานั้นตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขหา
อะไรเกิดมิได นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได”24 ตามนัยนี้ ความจริงที่เก่ียวกับความเปนพระเจาซ่ึงเขาใจกันวา
เปนความจริงสูงสุด (Ultimate truth) หรือความสุขสูงสุด ก็คือตัวทุกขดวยเชนกัน เพราะยังยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวในตนอยู ศาสนาพุทธที่ไมเชื่อในพระเจา กับศาสนาคริสตที่มีความเชื่อในพระเจา ยอมมีทางที่จะลงรอย
กันได โดยการแปรบุคคลสมมติที่มีอยูในคัมภีรใหเปนสภาพธรรมลวน ๆ โดยการมองดูและดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ มิใชดําเนินไปตามความรูสึกหรือความตองการของตนเชนดังทัศนะแบบสุดข้ัวทั้งพวกมองโลกในแง
บวกและมองโลกในแงลบ และดวยทัศนะการมองเชนนี้ จะสามารถทําใหหายหลง สามารถหนายจากความ
ยึดม่ันถือม่ันที่มีตอโลก ตอชีวิต วาเปนตัวของตนเทานั้น และเม่ือไรการยึดม่ันถือม่ันแลว มันก็จะไมมีความ
ทุกข ไมมีใครทุกข มีแตความสุข ซ่ึงก็คือความรอดพนในความหมายของศาสนาคริสต (Salvation) หรือพระ
นิพพานในความหมายของศาสนาพุทธนั่นเอง 
 

  

                                      
22 พุทธทาสภิกขุ, คริตธรรม พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, มปป.), หนา172. 
23 พุทธทาทภิกขุ, ปญหาเกี่ยวกับพระผูเปนเจา กรรม อนัตตา, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ, 

มปป.), หนา 73. 
24 สํ.ส. (ไทย) 15/171/227-228. 
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บทสรุป 
ความสุขของพระพุทธศาสนากับศาสนาคริสตโดยพื้นฐานที่มนุษยจะพึงไดรับจากการปฏิบัติตาม

หลักศาสนาไมวาศาสนาใด โดยเปนที่ยอมรับกันทั่วไปคือ “ความสุข” เปนความสุขที่ควรไดรับทั้งในโลกนี้
และโลกของพระเจาขางหนา ในโลกของพระเจาก็ยังมีความหมายที่แตกตางไปจากโลกปจจุบัน ถากลาว
อยางภาษาธรรมก็คือ แทที่จริงแลวโลกของพระเจานั้นก็มีอยูในโลกปจจุบนันีเ้อง หากแตเราไมเขาใจและมอง
ไมเห็น และเปรียบเสมือนพระนิพพานในทางศาสนาพุทธ อาจกลาวไดวา นิพพานก็คือแผนดินที่มนุษยตอง
เขาใหถึงกอนที่จะสิ้นชีวิต ในกรณีนี้มีขอความที่ระบุไวในคัมภีรไบเบิลวา “จงปฏิบัติเก่ียวกับความสงบสุข
ดวยการไมยึดม่ันถือม่ันวา มีภรรยาก็มีอยางกะไมมี มีความโศกอยางกะไมมีความโศก ยินดีอยางกะไมยินดี 
ซ้ือของอยางไมรับเอาอะไรมา ใชสอยสิ่งตาง ๆ ในโลกอยางกะมิไดใช”22  
 แลวอะไรคือแบบแผนหรือวิถีแหงการเขาถึงความรอดในดินแดนของพระเจา ในเม่ือเราสามารถที่
จะกาวขามความทุกขสูความสุขที่เปนทางรอด ทางนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์ที่อยูนอกขอบเขตอํานาจของการ
เสกสรรบันดาลของพระเปนเจาทั้งหลาย ไมวาจะเปนไปในทางสรางหรือในทางควบคุม หรือในทางทําลาย  
นี่คืออิสรภาพสูงสุด ความรอดพนอันสูงสุด ความหลุดพนจากขอผูกพันอันสูงสุดและความดับทุกขทั้งปวงอัน
สูงสุด ซ่ึงมีไดในชีวิตชาตินี้เอง23 
 ในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติคําสอนโดยการไดรับการดลใจจากพระเจา 
(Revelation) แตพระองคทรงบัญญัติคําสอนที่วาดวยความจริงของชีวิต เหตุเกิดของชีวิต ความดับสนิทของ
ชีวิต และวิธีที่จะถึงความดับสนิทแหงทุกขของชีวิตทั้งทางกายและจิตวิญญาณ โดยเนื้อแทคําสอนของ
พระพุทธเจารวมอยูในคําที่วา “ทุกขเทานั้นเกิดข้ึน ทุกขเทานั้นตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขหา
อะไรเกิดมิได นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได”24 ตามนัยนี้ ความจริงที่เก่ียวกับความเปนพระเจาซ่ึงเขาใจกันวา
เปนความจริงสูงสุด (Ultimate truth) หรือความสุขสูงสุด ก็คือตัวทุกขดวยเชนกัน เพราะยังยึดม่ันถือม่ันใน
ตัวในตนอยู ศาสนาพุทธที่ไมเชื่อในพระเจา กับศาสนาคริสตที่มีความเชื่อในพระเจา ยอมมีทางที่จะลงรอย
กันได โดยการแปรบุคคลสมมติที่มีอยูในคัมภีรใหเปนสภาพธรรมลวน ๆ โดยการมองดูและดําเนินไปตาม
ธรรมชาติ มิใชดําเนินไปตามความรูสึกหรือความตองการของตนเชนดังทัศนะแบบสุดข้ัวทั้งพวกมองโลกในแง
บวกและมองโลกในแงลบ และดวยทัศนะการมองเชนนี้ จะสามารถทําใหหายหลง สามารถหนายจากความ
ยึดม่ันถือม่ันที่มีตอโลก ตอชีวิต วาเปนตัวของตนเทานั้น และเม่ือไรการยึดม่ันถือม่ันแลว มันก็จะไมมีความ
ทุกข ไมมีใครทุกข มีแตความสุข ซ่ึงก็คือความรอดพนในความหมายของศาสนาคริสต (Salvation) หรือพระ
นิพพานในความหมายของศาสนาพุทธนั่นเอง 
 

  

                                      
22 พุทธทาสภิกขุ, คริตธรรม พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, มปป.), หนา172. 
23 พุทธทาทภิกขุ, ปญหาเกี่ยวกับพระผูเปนเจา กรรม อนัตตา, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ, 

มปป.), หนา 73. 
24 สํ.ส. (ไทย) 15/171/227-228. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค (1) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ และ (2) เพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชน
ในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัย พบวา วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนในพื้นที่มีหลายวิธี เชน ขุดลอกหนอง บึง หรือแหลง
น้ําอ่ืนภายในชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ํา ปรับปรุงสภาพลําน้ํา ใหน้ําไหลผานไดสะดวก การชวยลด
น้ําหลากจัดทําพื้นที่แกมลิง หรือพัฒนาพื้นที่ลุมเพื่อกักเก็บนํา เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนพื้นที่กักเก็บน้ําหลากและ
สํารองน้ําใชเวลาหนาแลง มีการจัดทําระบบน้ําในพื้นที่ เชน ประตูระบายน้ํา ทางสงน้ําจากเข่ือนกักเก็บน้ํา 
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ปาตนน้ํา สรางปาเปยก สรางภูเขาปา สรางฝายขนาดเล็ก ซ่ึงมีความจําเปนตอง
ฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนน้ําที่เสมือนอางเก็บน้ําตามธรรมชาติที่คอยตรวจปลอย
น้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสัตวเพื่อชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป 
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Abstract 
 This research paper is intended for (1) developing the potential for water resource 
management along the Phanom Dong Rak mountain range in Sisaket Province, and (2) 
analyzing the promotion of the potential of the people network in water management 
along the Phanom Dong Rak mountain range in Si sa ket Province. This integrated research 
focuses on the participatory action research and using data collection and analysis 
methods. The research found that; there are many ways to manage community water 
resources in the area, such as dredging marshes or other water sources within the 

community. To increase the amount of water storage, it’s necessary to improve the river 
conditions, to allow water to flow easily, to help to reduce flooding, to create monkey 
cheek areas or develop a lowland area for storage. In order to develop the area as a water 
storage area and reserve water to take the dry season, it should have a water system in 
the area such as the floodgates, the water supply from the dam reservoir, the water 
management in the upstream forest area because it is necessary to restore and maintain 
the fertility of the upstream areas that like natural reservoirs allowing water to flow into 
rivers and streams and to feed animals for life regularly throughout the year. 

Keywords: People's Network, Water Management, Phanom Dong Rak Mountain 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ตองมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอยางเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเก่ียวของทุกฝาย และชุมชนใน
ลุมน้ํา ควรตองรวมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ําบางสวนใหมีความเหมาะสมกับกาล
ปจจุบันดวยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยูบนฐานแหงความเปนจริง และสามารถปฏิบัติไดโดยอาศัยขอมูล 
ความรอบรู และสติปญญาของผูเก่ียวของทุกฝายที่เขาใจในรากเหงาแหงปญหา ซ่ึงการจัดการน้ําในปจจุบัน
ควรมีกลไกสําคัญไดแก การมีสวนรวมของทุกฝายในการทํางานแบบรวมดวยชวยกันคิด ชวยกันหารูปแบบ
และวิธีดําเนินการแกปญหาตาง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนโดยไม
เกิดความขัดแยงในสังคม1 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต รวมทั้งมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ มีเกษตรกรรมเปนพื้นฐานอยางประเทศไทยการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําเปนเร่ืองสําคัญ2 ทําอยางไรจึงจะน้ําใชตามความตองการอยางพอเพียงตลอดไป และไมเกิด
อุทกภัยเนื่องจากน้ํามากเกินไปในบางชวงเวลา วิธีการการบริหารจัดการที่ นิยมใชกันก็คือ การกอสรางเข่ือน
เก็บกักน้ํา กอสรางฝายน้ําลน ซ่ึงนอกจากผลประโยชนที่จะไดรับแลว สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ ปญหาผลกระทบที่
เกิดจากการสรางเข่ือน กอสรางฝายน้ําลน ทั้งสภาวะแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยูของผูที่ไดรับผลประโยชน
จากการใชน้ําดานอ่ืนๆอีกมากมาย การจัดการแกปญหาเหลานี้จะดําเนินการอยางไร จึงจะแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม  ไมมีปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่และหรือกลุมคนตางๆ  
ที่ไมใชประชาชนในพื้นที่  สําหรับประเด็นที่ผูศึกษามีความสนใจคือ  การสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะศึกษาถึงการ

                                                           
 1 นิติกรณ  วงคชัย, “การจัดการนํ้าของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม”,  วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), หนา 1. 
 2 สุกาญจน  รตันเลิศนุสรณ,  หลักการจัดการสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, 2550), หนา 53. 
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the area such as the floodgates, the water supply from the dam reservoir, the water 
management in the upstream forest area because it is necessary to restore and maintain 
the fertility of the upstream areas that like natural reservoirs allowing water to flow into 
rivers and streams and to feed animals for life regularly throughout the year. 

Keywords: People's Network, Water Management, Phanom Dong Rak Mountain 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ตองมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอยางเปน
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูเก่ียวของทุกฝาย และชุมชนใน
ลุมน้ํา ควรตองรวมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ําบางสวนใหมีความเหมาะสมกับกาล
ปจจุบันดวยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยูบนฐานแหงความเปนจริง และสามารถปฏิบัติไดโดยอาศัยขอมูล 
ความรอบรู และสติปญญาของผูเก่ียวของทุกฝายที่เขาใจในรากเหงาแหงปญหา ซ่ึงการจัดการน้ําในปจจุบัน
ควรมีกลไกสําคัญไดแก การมีสวนรวมของทุกฝายในการทํางานแบบรวมดวยชวยกันคิด ชวยกันหารูปแบบ
และวิธีดําเนินการแกปญหาตาง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนโดยไม
เกิดความขัดแยงในสังคม1 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต รวมทั้งมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ มีเกษตรกรรมเปนพื้นฐานอยางประเทศไทยการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําเปนเร่ืองสําคัญ2 ทําอยางไรจึงจะน้ําใชตามความตองการอยางพอเพียงตลอดไป และไมเกิด
อุทกภัยเนื่องจากน้ํามากเกินไปในบางชวงเวลา วิธีการการบริหารจัดการที่ นิยมใชกันก็คือ การกอสรางเข่ือน
เก็บกักน้ํา กอสรางฝายน้ําลน ซ่ึงนอกจากผลประโยชนที่จะไดรับแลว สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ ปญหาผลกระทบที่
เกิดจากการสรางเข่ือน กอสรางฝายน้ําลน ทั้งสภาวะแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยูของผูที่ไดรับผลประโยชน
จากการใชน้ําดานอ่ืนๆอีกมากมาย การจัดการแกปญหาเหลานี้จะดําเนินการอยางไร จึงจะแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม  ไมมีปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่และหรือกลุมคนตางๆ  
ที่ไมใชประชาชนในพื้นที่  สําหรับประเด็นที่ผูศึกษามีความสนใจคือ  การสงเสริมศักยภาพของเครือขาย
ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะศึกษาถึงการ

                                                           
 1 นิติกรณ  วงคชัย, “การจัดการนํ้าของระบบเหมืองฝายทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม”,  วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553), หนา 1. 
 2 สุกาญจน  รตันเลิศนุสรณ,  หลักการจัดการสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน, 2550), หนา 53. 
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บริหารจัดการน้ําของประชาชนในการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน และบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนใน
การบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
เขตจังหวัดศรีสะเกษ ใหเห็นถึงศักยภาพในการสงเสริมการบริหารจัดการน้ําใหเปนไปตามเปาหมายที่จะดูแล
รักษาทรัพยากรน้ําใหคงอยูและใชประโยชนอยางคุมคามากที่สุด 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 2. เพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิ เคราะหขอมูลใน เชิ งเชิ งคุณภาพ  
โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 2ประเภทดังนี้  
   1) เอกสารชั้นปฐมภู มิ  (Primary Source) ได แก  พระไตรปฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2535 

   2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก ตํารา เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

  2. ขอบเขตดานพื้นที่ ประชากร และกลุมตัวอยาง 

   1) ขอบเขตดานพื้นที่ จํานวน 3 อําเภอ 3 หมูบาน ไดแก บานเสาธงชัย ตําบล
เสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ, บานศาลา  ตําบลดงรักษ อําเภอภูสิงห,  บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
   2) ประชากรและกลุมตัวอยางเครือขายประชาชนที่อยูในพื้นที่การบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอกันทรลักษ  อําเภอภูสิงห และ อําเภอขุนหาญ  
นับประชากรไดทั้งหมด 30 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดประชาชน เพื่อใชเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการ
คัดเลือกจาก 3 อําเภอ สุมอําเภอละ 1 ตําบล จากตําบลสุมมาตําบลละ 1 หมูบาน ไดพื้นที่ศึกษา 3 หมูบาน 
โดยเจาะจงหมูบานเสาธงชัย ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ, บานศาลา  ตําบลดงรักษ อําเภอภูสิงห,   
บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และเจาะจงกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  

 1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 12 คน จําแนกได ดังนี้ 
   - ผูนําชุมชน  จํานวน 6 คน 

   - ปราชญทองถ่ินเร่ืองการจัดการน้ํา จํานวน 3 คน 

   - ตัวแทนภาครัฐ จํานวน 3 คน 

 2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนเก่ียวกับการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ คือ 
ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน 18 คน   
   3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
เปนตนไป 

 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 การสงเสริมศักยภาพ(The boosting the capacity) หมายถึง การนําความรูความสารถที่อยูภายใต
การบริหารจัดการน้ําเปนการฝกอบรมที่สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานเนนมีผลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม 

 เครือขายประชาชน(public network) หมายถึง เปนเครือขายที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของภาค
ประชาชนกลุมตางๆที่เห็นถึงปญหาของระบบการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขานพนมดงรักในเขต
อีสานใต  
 การบริหารจัดการน้ํา (management of water) หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน้ํา  
ซ่ึงโดยทั่วไปเก่ียวของกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมตลอดถึงการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําใหคงอยูและมีใชอยางยืนยาว รวมทั้งการแกไขปญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ําทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพใหหมดไป 

 เทือกเขาพนมดงรัก(Phanom Dong Rak mountain range) หมายถึง เปนแนวเทือกเขาที่ตอ
เนื่องมาจากเทือกเขาสันกําแพง เร่ิมจาก ชองตะโก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ทอดตัวเปนแนวยาวไป
ทางดานตะวันออกของภาคอีสานตอนลาง เปนเสนก้ันพรมแดนระหวางไทยกับกัมพูชาและลาว ดวย อยูใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ สุดปลายเทือกเขาที่ปากแมน้ํามูล อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
รวมความยาว 544 กิโลเมตร ในงานวิจัยนี้หมายเอาเฉพาะเทือกเขาที่อยูในเขตจังหวัดศรีสะเกษเทานั้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรี
สะเกษ และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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บริหารจัดการน้ําของประชาชนในการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน และบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนใน
การบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักใน
เขตจังหวัดศรีสะเกษ ใหเห็นถึงศักยภาพในการสงเสริมการบริหารจัดการน้ําใหเปนไปตามเปาหมายที่จะดูแล
รักษาทรัพยากรน้ําใหคงอยูและใชประโยชนอยางคุมคามากที่สุด 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

 2. เพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิ เคราะหขอมูลใน เชิ งเชิ งคุณภาพ  
โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 2ประเภทดังนี้  
   1) เอกสารชั้นปฐมภู มิ  (Primary Source) ได แก  พระไตรปฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2535 

   2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก ตํารา เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในบางสวนที่เก่ียวของ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

  2. ขอบเขตดานพื้นที่ ประชากร และกลุมตัวอยาง 

   1) ขอบเขตดานพื้นที่ จํานวน 3 อําเภอ 3 หมูบาน ไดแก บานเสาธงชัย ตําบล
เสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ, บานศาลา  ตําบลดงรักษ อําเภอภูสิงห,  บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
   2) ประชากรและกลุมตัวอยางเครือขายประชาชนที่อยูในพื้นที่การบริหารจัดการ
น้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอกันทรลักษ  อําเภอภูสิงห และ อําเภอขุนหาญ  
นับประชากรไดทั้งหมด 30 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดประชาชน เพื่อใชเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการ
คัดเลือกจาก 3 อําเภอ สุมอําเภอละ 1 ตําบล จากตําบลสุมมาตําบลละ 1 หมูบาน ไดพื้นที่ศึกษา 3 หมูบาน 
โดยเจาะจงหมูบานเสาธงชัย ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ, บานศาลา  ตําบลดงรักษ อําเภอภูสิงห,   
บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และเจาะจงกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  

 1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 12 คน จําแนกได ดังนี้ 
   - ผูนําชุมชน  จํานวน 6 คน 

   - ปราชญทองถ่ินเร่ืองการจัดการน้ํา จํานวน 3 คน 

   - ตัวแทนภาครัฐ จํานวน 3 คน 

 2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนเก่ียวกับการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ คือ 
ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน 18 คน   
   3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
เปนตนไป 

 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 การสงเสริมศักยภาพ(The boosting the capacity) หมายถึง การนําความรูความสารถที่อยูภายใต
การบริหารจัดการน้ําเปนการฝกอบรมที่สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานเนนมีผลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม 

 เครือขายประชาชน(public network) หมายถึง เปนเครือขายที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของภาค
ประชาชนกลุมตางๆที่เห็นถึงปญหาของระบบการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขานพนมดงรักในเขต
อีสานใต  
 การบริหารจัดการน้ํา (management of water) หมายถึง กระบวนการ (กรรมวิธี) จัดการน้ํา  
ซ่ึงโดยทั่วไปเก่ียวของกับการจัดหาและพัฒนา การจัดสรรและใชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมตลอดถึงการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําใหคงอยูและมีใชอยางยืนยาว รวมทั้งการแกไขปญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ําทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพใหหมดไป 

 เทือกเขาพนมดงรัก(Phanom Dong Rak mountain range) หมายถึง เปนแนวเทือกเขาที่ตอ
เนื่องมาจากเทือกเขาสันกําแพง เร่ิมจาก ชองตะโก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ทอดตัวเปนแนวยาวไป
ทางดานตะวันออกของภาคอีสานตอนลาง เปนเสนก้ันพรมแดนระหวางไทยกับกัมพูชาและลาว ดวย อยูใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ สุดปลายเทือกเขาที่ปากแมน้ํามูล อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
รวมความยาว 544 กิโลเมตร ในงานวิจัยนี้หมายเอาเฉพาะเทือกเขาที่อยูในเขตจังหวัดศรีสะเกษเทานั้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ” เปนการวิจัยแบบผสมผสานเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรี
สะเกษ และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 



460 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1. รูปแบบการวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยใช
ระยะเวลา 1 ป  เพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเขา
ดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 ลักษณะ ไดแก 
  1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพื่อคนหาขอมูลความรูเก่ียวกับองค
ความรู พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  2) การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการประชุมกลุมยอย (Focus group) การฝกอบรม
ประชาชน การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย การจัดเวทีสัมมนา
นานารวมกับ ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เครือขายการบริหารจัดการน้ําและตัวแทนองคกร/หนวยงานที่
เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  3) การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
บุคลากรการวิจัยไดเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนากิจกรรม เปนตน 
 2. พ้ืนที่ และผูใหขอมูลสําคัญ 
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action 
Research) จึงกําหนดเอาผูที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 3 ชุมชน ประกอบดวย 
  1. บานเสาธงชัย ตําบลเสาธงชยั อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2. บานศาลา ตาํบลดงรักษ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
  3. บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  สําหรับประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ได
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ และชุมชนที่สนใจพัฒนาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการในรูปแบบของการวิจัย โดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัยและองคความเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key-
Informant) ที่เปนตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ประกอบดวย  
  1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 12 คน จาํแนกได ดังนี ้
   - ผูนําชุมชน  จํานวน 6 คน 
   - ปราชญทองถ่ินเร่ืองการจัดการน้ํา จํานวน 3 คน 
   - ตัวแทนภาครัฐ จาํนวน 3 คน 
  2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนเก่ียวกับการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะ
เกษ คือ ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน 18 คน   

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 การดําเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 
สัมภาษณ และการสนทนากลุม สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู 
ประกอบดวย  แบบสนทนากลุม  สําหรับผูนําชุมชน คัดเลือกผูที่มีสวนเก่ียวของในการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 3 แหง โดยดําเนินการและใชเคร่ืองมือที่
สําคัญ ไดแก 
  1) การจัดประชุมกลุมยอย โดยดําเนินการรวมกับ ชุมชน ผูนํา หนวยงานภาครัฐทองถ่ิน 
โดยมีประเด็นสนทนา เชน การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา ดังนั้น จึงมี
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสนทนากลุมและแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมสําหรับผูนํา 
ชาวบาน หนวยงานภาครัฐและผูที่เก่ียวของ 
  2) การสัมภาษณ โดยไดตัง้ประเด็นในการถาม ไดแก 
    (1) การพัฒนาศักยภาพ  เชน กิจกรรม การบริหารจัดการน้ํา ถอดบทเรียน 
    (2) การสรางความรวมมือกับผูเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้าํ การสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการบริหารจัดการน้าํที่มีผูใชประโยชนจากการบริหารจัดการน้ํา และการ
รวมกันกับฝายตางๆที่เก่ียวของเพื่อใหมีการใชประโยชนจากงานวิจัยกวางขวางมากข้ึน  
  3) การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการสัมมนา
เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรี
สะเกษ และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัย ใชวธิีการเก็บขอมูลดังนี ้ 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงใชกระบวนการ
สนทนากลุมตลอดกระบวนการ มีวิธีการดังนี้ 
 1) ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน สวนราชการ โดยมีหนังสือนําเพื่อขอทําการสนทนากลุม 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุม 
 2) จัดกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการน้าํของแตละพื้นที ่
 3) สรางทีมบริหารจัดการน้ํา เพือ่บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
 4) จัดเวทีเพื่อสนทนากลุมในแตละชุมชน และดําเนินการสนทนากลุม โดยคณะผูวิจัยใชการสนทนา
กลุมสําหรับ ผูนําชุมชน ชาวบาน ตัวแทนภาครัฐ และผูที่มีความเก่ียวของ ในแตละพื้นที่ 
 5) ถอดบทเรียน โดยทีมวิจัยจะถอดบทเรียนนําองคความรูทีไ่ดไปสงัเคราะห 
 6) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม จัดเวที การถอดบทเรียน มาวิเคราะหเรียบเรียง 
 5. การวิเคราะหขอมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจากการ
สนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการ
วิเคราะหโดยการสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนด โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
ตามประเด็นดังนี้ 
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 1. รูปแบบการวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participation Action Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยใช
ระยะเวลา 1 ป  เพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําเขา
ดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 ลักษณะ ไดแก 
  1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพื่อคนหาขอมูลความรูเก่ียวกับองค
ความรู พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  2) การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการประชุมกลุมยอย (Focus group) การฝกอบรม
ประชาชน การพัฒนากิจกรรมและโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย การจัดเวทีสัมมนา
นานารวมกับ ประชาชน หนวยงานภาครัฐ เครือขายการบริหารจัดการน้ําและตัวแทนองคกร/หนวยงานที่
เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
  3) การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
บุคลากรการวิจัยไดเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนากิจกรรม เปนตน 
 2. พ้ืนที่ และผูใหขอมูลสําคัญ 
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action 
Research) จึงกําหนดเอาผูที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 3 ชุมชน ประกอบดวย 
  1. บานเสาธงชัย ตําบลเสาธงชยั อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2. บานศาลา ตาํบลดงรักษ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
  3. บานคอตานี ตําบลโนนสูง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  สําหรับประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ได
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ และชุมชนที่สนใจพัฒนาการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการในรูปแบบของการวิจัย โดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัยและองคความเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น จึงกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key-
Informant) ที่เปนตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ประกอบดวย  
  1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 12 คน จาํแนกได ดังนี ้
   - ผูนําชุมชน  จํานวน 6 คน 
   - ปราชญทองถ่ินเร่ืองการจัดการน้ํา จํานวน 3 คน 
   - ตัวแทนภาครัฐ จาํนวน 3 คน 
  2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนเก่ียวกับการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะ
เกษ คือ ประชาชนในแตละหมูบาน จํานวน 18 คน   

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 การดําเนินการตามโครงการวิจัยนี้ เนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 
สัมภาษณ และการสนทนากลุม สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู 
ประกอบดวย  แบบสนทนากลุม  สําหรับผูนําชุมชน คัดเลือกผูที่มีสวนเก่ียวของในการสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 3 แหง โดยดําเนินการและใชเคร่ืองมือที่
สําคัญ ไดแก 
  1) การจัดประชุมกลุมยอย โดยดําเนินการรวมกับ ชุมชน ผูนํา หนวยงานภาครัฐทองถ่ิน 
โดยมีประเด็นสนทนา เชน การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา ดังนั้น จึงมี
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสนทนากลุมและแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมสําหรับผูนํา 
ชาวบาน หนวยงานภาครัฐและผูที่เก่ียวของ 
  2) การสัมภาษณ โดยไดตัง้ประเด็นในการถาม ไดแก 
    (1) การพัฒนาศักยภาพ  เชน กิจกรรม การบริหารจัดการน้ํา ถอดบทเรียน 
    (2) การสรางความรวมมือกับผูเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้าํ การสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการบริหารจัดการน้าํที่มีผูใชประโยชนจากการบริหารจัดการน้ํา และการ
รวมกันกับฝายตางๆที่เก่ียวของเพื่อใหมีการใชประโยชนจากงานวิจัยกวางขวางมากข้ึน  
  3) การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการสัมมนา
เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรี
สะเกษ และเพื่อวิเคราะหการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนว
เทือกเขาพนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัย ใชวธิีการเก็บขอมูลดังนี ้ 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซ่ึงใชกระบวนการ
สนทนากลุมตลอดกระบวนการ มีวิธีการดังนี้ 
 1) ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน สวนราชการ โดยมีหนังสือนําเพื่อขอทําการสนทนากลุม 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุม 
 2) จัดกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการน้าํของแตละพื้นที ่
 3) สรางทีมบริหารจัดการน้ํา เพือ่บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
 4) จัดเวทีเพื่อสนทนากลุมในแตละชุมชน และดําเนินการสนทนากลุม โดยคณะผูวิจัยใชการสนทนา
กลุมสําหรับ ผูนําชุมชน ชาวบาน ตัวแทนภาครัฐ และผูที่มีความเก่ียวของ ในแตละพื้นที่ 
 5) ถอดบทเรียน โดยทีมวิจัยจะถอดบทเรียนนําองคความรูทีไ่ดไปสงัเคราะห 
 6) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม จัดเวที การถอดบทเรียน มาวิเคราะหเรียบเรียง 
 5. การวิเคราะหขอมูล การศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร(Documentary Research) และจากการ
สนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการ
วิเคราะหโดยการสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนด โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
ตามประเด็นดังนี้ 



462 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1) แนวคิดการสงเสริมศักยภาพ 
 2) การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจดัการน้ํา 
 3) การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบรหิารจดัการนํ้าในจังหวัดศรสีะเกษ 
 4) การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลวเพื่อใหเห็นชุด
ความรูในการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนําไป
ประยุกตใชในระดับชุมชน และปจเจกบุคคล 
 6. การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ที่เก่ียวของกับการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อใหเห็นการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษนําไปสูการประยุกตใชในระดับ
นโยบาย ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 

ผลการวิจัยพบวา 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 1. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักของเครือขาย
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษนัน้ การเสริมสรางศักยภาพเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการใด โดยเฉพาะการ
ดําเนินการรวมกันที่ผานมา การดําเนินการที่เนนการเสริมสรางศักยภาพไดรับการยอมรับในวงกวางกรอบ
แนวคิดทั่วไปในการดําเนินการสามารถปรับประยุกตไดหลากหลาย อยางไรก็ตาม วิธีการนี้จะถูกเนนนําไปใช
โดยการพัฒนาความรวมมือกับชุมชน และการดําเนินการดานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการในระดับตาง ๆ 
ของการจัดการสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและภูมิภาค เนื่องจากการใหความสําคัญในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองจาการที่บุคคลมีบทบาทในการเปนเจาของทองถ่ินและเจาของกระบวนการและความรวมมือ
ที่การสนับสนุนการพัฒนา 
 2.แนวทางการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 สรางปาเปยก นับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นเปนหลักสําคัญที่จะ
ชวยใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก และชวยอนุรักษและฟนฟูปาไมที่ไดผลดียิ่ง วิธีสรางปา
เปยกมีดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตาง ๆ ปลูกตาม
แนวคลอง 

 วิธีที่ 2 สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน
และน้ําฝน 

 วิธีที่ 3 โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอย ๆ ทวีข้ึนและแผ
ขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาไฟปา เพราะไฟปาจะ
เกิดข้ึนหากปาขาดความชุมชื้น 

 วิธีที่ 4 โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือที่เรียกวา “Check Dam” (เช็คแดม)  
ข้ึน เพื่อปดก้ันรองน้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะ ๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่
เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปนปาเปยก 

 วิธีที่ 5 โดยการสงน้ําเขาไปในระดับทีสู่งทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได แลวปลอยน้ําลงมาทีละนอยให
คอย ๆ ไหลซึมดิน เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก”  
ซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย 

 วิธีที่ 6 ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปลาประมาณ 4 - 6 เมตร หาก
เกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซ่ึงอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืน ทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
 สรางภูเขาปา หมายถึงภูเขาที่มีตนไมนานาชนิดที่ปกคลุมดินในอัตราหนาแนนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติใหอยูในเกณฑ
ที่พอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดพื้นที่ผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีก
ดวย 
 สรางฝายขนาดเล็ก บริเวณลําธารภูเขา ดวยการสรางฝายขนาดเล็กปดก้ันรองน้ําในเขตตนน้ําลํา
ธาร เพื่อแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูงใหสมบูรณข้ึน 
ซ่ึงเปนวิธีที่จะทําใหกลายเปน “ภูเขาปา” ในอนาคตสรางฝายชะลอความชุมชื้น และฝายดักตะกอน คือ
สิ่งกอสรางขวางก้ันทางเดินของลําน้ํา ซ่ึงปกติมักจะก้ันหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ําหรือพื้นที่ที่
มีความลาดชันสูงทําใหสามารถดํารงชีพอยูได และหากชวงที่น้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชา
ลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลางนับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก
วิธีการหนึ่ง 
 
บทสรุป 

วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ในพื้นที่นําแลง และน้ําหลาก ที่สําคัญคือ พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อ
เปนพื้นที่กักเก็บน้ําเวลาน้ําหลาก หรือน้ําฝน และเปนแหลงสํารองน้ําไวใชในเวลาหนาแลง การพัฒนาแหลง
น้ํา ทําไดหลายวิธี เชน 

 1) ขุดลอกหนอง บึง หรือแหลงน้ําอ่ืนภายในชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ํา 
 2) จัดทําสระเก็บน้ําตามการจัดพื้นที่ตามทฤษฎีใหม (30-30-30-10) ดวยจัดการแหลงน้ํา

และที่ดิน เพื่อแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ โดยเร่ิมจาก ชาวบานทําการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไว
ใชเพื่อทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับแนวทาง
พระราชดําริทฤษฎีใหม 

 3) ปรับปรุงสภาพลําน้ํา เพื่อเวลาน้ําหลาก น้ําไหลผานไดสะดวก ชวยลดน้ําหลาก 
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 1) แนวคิดการสงเสริมศักยภาพ 
 2) การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจดัการน้ํา 
 3) การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบรหิารจดัการนํ้าในจังหวัดศรสีะเกษ 
 4) การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลวเพื่อใหเห็นชุด
ความรูในการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนําไป
ประยุกตใชในระดับชุมชน และปจเจกบุคคล 
 6. การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะพรรณนาความ(Descriptive Presentation) ที่เก่ียวของกับการ
สงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อใหเห็นการสงเสริม
ศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดศรีสะเกษนําไปสูการประยุกตใชในระดับ
นโยบาย ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 

ผลการวิจัยพบวา 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 1. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวเทือกเขาพนมดงรักของเครือขาย
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษนัน้ การเสริมสรางศักยภาพเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการใด โดยเฉพาะการ
ดําเนินการรวมกันที่ผานมา การดําเนินการที่เนนการเสริมสรางศักยภาพไดรับการยอมรับในวงกวางกรอบ
แนวคิดทั่วไปในการดําเนินการสามารถปรับประยุกตไดหลากหลาย อยางไรก็ตาม วิธีการนี้จะถูกเนนนําไปใช
โดยการพัฒนาความรวมมือกับชุมชน และการดําเนินการดานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการในระดับตาง ๆ 
ของการจัดการสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและภูมิภาค เนื่องจากการใหความสําคัญในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพตัวเองจาการที่บุคคลมีบทบาทในการเปนเจาของทองถ่ินและเจาของกระบวนการและความรวมมือ
ที่การสนับสนุนการพัฒนา 
 2.แนวทางการสงเสริมศักยภาพของเครือขายประชาชนในการบริหารจัดการน้ําตามแนวเทือกเขา
พนมดงรักในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 สรางปาเปยก นับเปนทฤษฎีการอนุรักษฟนฟูปาไมโดยใชความชุมชื้นเปนหลักสําคัญที่จะ
ชวยใหปาเขียวสดอยูตลอดเวลา ไฟปาจึงเกิดไดยาก และชวยอนุรักษและฟนฟูปาไมที่ไดผลดียิ่ง วิธีสรางปา
เปยกมีดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ําและแนวพืชชนิดตาง ๆ ปลูกตาม
แนวคลอง 

 วิธีที่ 2 สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟปาเปยก โดยอาศัยน้ําชลประทาน
และน้ําฝน 

 วิธีที่ 3 โดยการปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ํา เพื่อใหความชุมชื้นคอย ๆ ทวีข้ึนและแผ
ขยายออกไปทั้งสองรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปาไฟปา เพราะไฟปาจะ
เกิดข้ึนหากปาขาดความชุมชื้น 

 วิธีที่ 4 โดยการสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือที่เรียกวา “Check Dam” (เช็คแดม)  
ข้ึน เพื่อปดก้ันรองน้ําหรือลําธารขนาดเล็กเปนระยะ ๆ เพื่อใชเก็บกักน้ําและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ําที่
เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปนปาเปยก 

 วิธีที่ 5 โดยการสงน้ําเขาไปในระดับทีสู่งทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได แลวปลอยน้ําลงมาทีละนอยให
คอย ๆ ไหลซึมดิน เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก”  
ซ่ึงสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย 

 วิธีที่ 6 ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของปลาประมาณ 4 - 6 เมตร หาก
เกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวยซ่ึงอุมน้ําไวไดมากกวาพืชอ่ืน ทําใหลดการสูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
 สรางภูเขาปา หมายถึงภูเขาที่มีตนไมนานาชนิดที่ปกคลุมดินในอัตราหนาแนนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะภูมิประเทศแตละแหง ตนไมเหลานั้นจะมีผลชวยรักษาระดับความชุมชื้นในธรรมชาติใหอยูในเกณฑ
ที่พอเหมาะไมแหงแลงเกินไป และยังชวยยึดพื้นที่ผิวดินอันมีคาไมใหถูกน้ําเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีก
ดวย 
 สรางฝายขนาดเล็ก บริเวณลําธารภูเขา ดวยการสรางฝายขนาดเล็กปดก้ันรองน้ําในเขตตนน้ําลํา
ธาร เพื่อแผกระจายความชุมชื้นออกไปใหกวางขวาง อันจะชวยฟนฟูสภาพปาในบริเวณที่สูงใหสมบูรณข้ึน 
ซ่ึงเปนวิธีที่จะทําใหกลายเปน “ภูเขาปา” ในอนาคตสรางฝายชะลอความชุมชื้น และฝายดักตะกอน คือ
สิ่งกอสรางขวางก้ันทางเดินของลําน้ํา ซ่ึงปกติมักจะก้ันหวยลําธารขนาดเล็กในบริเวณที่เปนตนน้ําหรือพื้นที่ที่
มีความลาดชันสูงทําใหสามารถดํารงชีพอยูได และหากชวงที่น้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําใหชา
ลง และกักเก็บตะกอนไมใหไหลเทลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลางนับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก
วิธีการหนึ่ง 
 
บทสรุป 

วิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ในพื้นที่นําแลง และน้ําหลาก ที่สําคัญคือ พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อ
เปนพื้นที่กักเก็บน้ําเวลาน้ําหลาก หรือน้ําฝน และเปนแหลงสํารองน้ําไวใชในเวลาหนาแลง การพัฒนาแหลง
น้ํา ทําไดหลายวิธี เชน 

 1) ขุดลอกหนอง บึง หรือแหลงน้ําอ่ืนภายในชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ํา 
 2) จัดทําสระเก็บน้ําตามการจัดพื้นที่ตามทฤษฎีใหม (30-30-30-10) ดวยจัดการแหลงน้ํา

และที่ดิน เพื่อแกปญหาความแหงแลง ดินเสื่อมคุณภาพ โดยเร่ิมจาก ชาวบานทําการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําไว
ใชเพื่อทําการเกษตรตลอดปในพื้นที่ของตน โดยใชภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ รวมกับแนวทาง
พระราชดําริทฤษฎีใหม 

 3) ปรับปรุงสภาพลําน้ํา เพื่อเวลาน้ําหลาก น้ําไหลผานไดสะดวก ชวยลดน้ําหลาก 
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 4) จัดทําพื้นที่แกมลิง หรือพัฒนาพื้นที่ลุมเพื่อกักเก็บนํา เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนพื้นที่กักเก็บ
น้ําหลากและสํารองน้ําใชเวลาหนาแลง 

 5) จัดทําระบบน้ําในพื้นที่ เชน ประตูระบายน้ํา ทางสงน้ําจากเข่ือนกักเก็บน้ํา 
เนื่องจากปจจุบันพื้นที่น้ําจํานวนมากทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จากการตัดไม

ทําลายปา เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพื่อนําที่ดินมาใชทําการเกษตร หรือทําไรเลื่อนลอย เปนเหตุใหเกิด
การกัดเซาะหนาดินและทําลายอินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ตนน้ําจนดินเสื่อมคุณภาพ น้ําฝนที่เคยไหลซึมลง
ไปเก็บสะสมอยูในดินมีปริมาณลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพื้นผิวดินเกิดน้ําทวมฉับพลันและการพังทลายของ
หนาดินตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  การบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ปาตนน้ํา จําเปนตองฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนน้ําที่เสมือนอางเก็บน้ําตาม
ธรรมชาติที่คอยตรวจปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสัตวเพื่อชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อวิเคราะหแนวทางการ
จัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ คําวา “สันติภาพ” หมายถึง วิธีการที่
กอใหเกิดความสงบโดยการไมใชความรุนแรง ซ่ึงเปนสิ่งที่หลายภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนในองคกร 
เชน 1) การเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในองคกรสงฆ 2) การเสริมสรางสันติภาพในองคกรการศึกษา เปน
ตน จากการวิเคราะหพบวา การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี เปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนบัสนุนโดยประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ กลุม โดยสนับสนุนการคิด และ
การปฏิบัติการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 
การทํางานขององคกรทางพระพุทธศาสนาวามีสวนในการจัดการศึกษาเก่ียวกับหลักสันติภาพ ซ่ึงถามองไปที่
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสงฆจะเห็นไดวามีการเปดหลักสูตรการสอนสันติศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาที่ชัดเจนในดานการเสริมสรางสันติภาพตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 This article contains the objects as followings:(1) to mainly study peace along the 
Buddhist, (2 ) to study the study management in enhancing the peace of the organization 
Buddhist and (3) to determine how to manage the study of the organization of Buddhist to 
enhance the peace of the word "Peace" refers to how the cause of public by not using the 
violence which is what many sectors to appear in the organization such as (1) to enhance 
the peace to occur in the organization committee, (2 )  to enhance the peace in the 
organization of education, etc. From an analysis found that the conflict management and a 
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 4) จัดทําพื้นที่แกมลิง หรือพัฒนาพื้นที่ลุมเพื่อกักเก็บนํา เพื่อพัฒนาพื้นที่เปนพื้นที่กักเก็บ
น้ําหลากและสํารองน้ําใชเวลาหนาแลง 

 5) จัดทําระบบน้ําในพื้นที่ เชน ประตูระบายน้ํา ทางสงน้ําจากเข่ือนกักเก็บน้ํา 
เนื่องจากปจจุบันพื้นที่น้ําจํานวนมากทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรม จากการตัดไม

ทําลายปา เผาปา บุกรุกเขาแผวถางปาเพื่อนําที่ดินมาใชทําการเกษตร หรือทําไรเลื่อนลอย เปนเหตุใหเกิด
การกัดเซาะหนาดินและทําลายอินทรียวัตถุในบริเวณพื้นที่ตนน้ําจนดินเสื่อมคุณภาพ น้ําฝนที่เคยไหลซึมลง
ไปเก็บสะสมอยูในดินมีปริมาณลดลงกวาเดิม ฝนตกถึงพื้นผิวดินเกิดน้ําทวมฉับพลันและการพังทลายของ
หนาดินตามมา สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  การบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่ปาตนน้ํา จําเปนตองฟนฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ตนน้ําที่เสมือนอางเก็บน้ําตาม
ธรรมชาติที่คอยตรวจปลอยน้ําใหไหลลงสูแมน้ําลําธาร หลอเลี้ยงสัตวเพื่อชีวิตอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป 
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peaceful settlement are the ways to create the foundation of the understanding each 
other. The peaceful is the only way that is supported by the people involved in every 
group by supporting the ideas and the operations of conflict without the use of violence in 
any form of physical, mental, economic and social. The work of the Buddhist organization 
that has contributed to the education of peace. If looking at the education at the 
university level, it can be seen that there is a course for teaching peace education of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University with a clear educational institution in the 
promotion of peace according to the Buddhist guidelines. 
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บทนํา 

การศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่
ชวยพัฒนาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม มีความรูความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและของประเทศชาติ1 สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 1 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข2  

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่ มีบุคคลหลายคนและหลายหนวยงานเขามีสวนรวม                        
ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัดโรงเรียน ที่สําคัญมากคือรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ และรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย ซ่ึงยิ่งสังคมที่มีขนาดใหญโตกวางขวาง ทั้งมีวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เนื้อหาของการศึกษายิ่งตองมีความหลากหลาย ขณะเดียวกันการจัด
การศึกษาก็ตองมุงธํารงรักษาเอกภาพรวมกันของสังคมไวดวย สาระของการศึกษาจึงตองครอบคลุมทั้งเร่ือง
วิถีการดํารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติตน ความสัมพันธกับผูอ่ืนและความเปนไปของสังคมในอดีต ปจจุบัน 
และที่จะไปสู อนาคต ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาพรวมจึงเปนเร่ืองที่สังคมและ ผู รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาทุกระดับตองรวมมือกันเพื่อใหเกิดข้ึนได บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะเปนเร่ืองที่ตองมีการจัดการ ไมใชเร่ืองที่จะใหผูใดรับไปทําโดยไมมี
เปาหมาย ไมมีมาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และ
หากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข ดังนั้นการจัดการศึกษาที่จะผดุงสังคมไวไดจึงเปนการจัดการศึกษาที่มี 

                                                           
 1 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, การสงเสริมศาสนาและพัฒนาจิตใจและการปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด, (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ), 2542. 
 2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดกระบวนการเรียนรูหนาท่ีพลเมืองศีลธรรมระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรงุเทพมหานคร : คุรุสาลาดพราว, 2544), หนา 21-23. 

จริยศึกษาเปนแกนหลักที่สําคัญ ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนใหรูจักผิดชอบชั่วดี สังคมใดหากเต็มไปดวยคนไร
ศีลธรรม สังคมนั้นยางเขาสูกลียุค3 
 ปจจุบันสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยงในสังคมเปนเร่ือง
ปกติไป เม่ือความขัดแยงยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการหรือกลไกอยางไรเพื่อยุติความ
ขัดแยงในสังคมนั้น ไมวาจะเปนการพยายามแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธีดวยการเจรจาหรือไกลเกลี่ย หรือ
มิฉะนั้นก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝายหนึ่งชนะ อีก
ฝายหนึ่งพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเอาชนะกันไดก็
อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาคนในสังคมเหลานั้นมีปญหามาตั้งแต
ระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาดสันติภาพไป  
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจ
ธรรม ซ่ึงเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง 3 ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมี
อยากเปน) มานะ (ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ตั้งโดยไม ใสใจความคิดคนอ่ืน) 
ซ่ึงเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน เม่ือสามารถทําลายตัณหา 
มานะ และทิฏฐิไดแลว สันติสุขก็จะเกิดข้ึน ประเด็นนี้ทานมองวาตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนขาศึกตอการสราง
สันติภาพ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมที่มองวาสันติภาพ  
คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (2) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง (3) กลุมที่มอง
วาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง และ (4) กลุมที่มองวาสันติภาพ 
คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได4 หากจะกลาวอีกนัยหนึ่ง โลกปจจุบันนี้ยังไมสามารถ
สรางสันติภาพไดเพราะขาดความเขาใจที่แจมแจงในศาสนาของตัวเอง ซ่ึงมีฐานอยูที่ความมีเมตตา โดยการ
สรางสันติภาพใหเกิดในโลกมี 3 ระดับ กลาวคือ (1) การใหทุกคนเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (2) ทําความ
เขาใจระหวางศาสนา และ (3) ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม ซ่ึงทุกศาสนามีสันติภาพเปนหัวใจสําคัญ
อยูแลว สวนวัตถุนิยมเปนสิ่งยั่วยุใหเกิดการแยงชิงผลประโยชน ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหใชความรุนแรงในการ
แสวงหาผลประโยชน5 และเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย ที่สําคัญใหเกิดความ
ขัดแยงนอยที่สุด และสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนแกองคกรนั้นๆ อยางสันติสุขตลอดไป  
 จะเห็นไดวาในปจจุบันสังคมสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยง
ในสังคมเปนเร่ืองปกติไป เม่ือความขัดยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการหรือกลไกอยางไรเพื่อ
ยุติความขัดแยงในสังคมนั้น  ไมวาจะเปนการพยายามแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาหรือไกล
                                                           

 3 สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร : ทักกระบวนการเผชิญสถานการณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 32-34. 

 4 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                       
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546).   

 5 พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536), หนา 141. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 467

peaceful settlement are the ways to create the foundation of the understanding each 
other. The peaceful is the only way that is supported by the people involved in every 
group by supporting the ideas and the operations of conflict without the use of violence in 
any form of physical, mental, economic and social. The work of the Buddhist organization 
that has contributed to the education of peace. If looking at the education at the 
university level, it can be seen that there is a course for teaching peace education of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University with a clear educational institution in the 
promotion of peace according to the Buddhist guidelines. 
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 ปจจุบันสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยงในสังคมเปนเร่ือง
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มิฉะนั้นก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝายหนึ่งชนะ อีก
ฝายหนึ่งพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเอาชนะกันไดก็
อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาคนในสังคมเหลานั้นมีปญหามาตั้งแต
ระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาดสันติภาพไป  
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจ
ธรรม ซ่ึงเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง 3 ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมี
อยากเปน) มานะ (ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ตั้งโดยไม ใสใจความคิดคนอ่ืน) 
ซ่ึงเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน เม่ือสามารถทําลายตัณหา 
มานะ และทิฏฐิไดแลว สันติสุขก็จะเกิดข้ึน ประเด็นนี้ทานมองวาตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนขาศึกตอการสราง
สันติภาพ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมที่มองวาสันติภาพ  
คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (2) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง (3) กลุมที่มอง
วาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง และ (4) กลุมที่มองวาสันติภาพ 
คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได4 หากจะกลาวอีกนัยหนึ่ง โลกปจจุบันนี้ยังไมสามารถ
สรางสันติภาพไดเพราะขาดความเขาใจที่แจมแจงในศาสนาของตัวเอง ซ่ึงมีฐานอยูที่ความมีเมตตา โดยการ
สรางสันติภาพใหเกิดในโลกมี 3 ระดับ กลาวคือ (1) การใหทุกคนเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (2) ทําความ
เขาใจระหวางศาสนา และ (3) ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม ซ่ึงทุกศาสนามีสันติภาพเปนหัวใจสําคัญ
อยูแลว สวนวัตถุนิยมเปนสิ่งยั่วยุใหเกิดการแยงชิงผลประโยชน ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหใชความรุนแรงในการ
แสวงหาผลประโยชน5 และเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย ที่สําคัญใหเกิดความ
ขัดแยงนอยที่สุด และสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนแกองคกรนั้นๆ อยางสันติสุขตลอดไป  
 จะเห็นไดวาในปจจุบันสังคมสังคมมีความขัดแยงเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ จนเหมือนดูวา ความขัดแยง
ในสังคมเปนเร่ืองปกติไป เม่ือความขัดยังเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ สังคมจะหาวิธีการหรือกลไกอยางไรเพื่อ
ยุติความขัดแยงในสังคมนั้น  ไมวาจะเปนการพยายามแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาหรือไกล
                                                           

 3 สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามหลักพุทธศาสตร : ทักกระบวนการเผชิญสถานการณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 32-34. 

 4 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                       
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546).   

 5 พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536), หนา 141. 
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เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝาย
หนึ่งชนะ อีกฝายหนึ่งพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะ
เอาชนะกันไดก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน หรืออาจจะเปนเพราะวาคนในสังคมเหลานั้นมี
ปญหามาตั้งแตระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาด
สันติภาพไป เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยู กับที่ยอมหมายถึง
ความลาสมัยไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพเปนอยางไรนั้น เปนสิ่งที่
ตองศึกษากันตอไป 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพ เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในประเทศไทยดวยระบบการจัดการศึกษาให
สันติภาพเกิดมีข้ึนในสังคมไทย และเพื่อเปนการลดขอขัดแยงของคนในสังคมไทยอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ  
(Key Informants) โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพตามหลัก
พระพุทธศาสนาและองคกรทางพระพุทธศาสนา จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ ประกอบดวย
พระไตรปฎกฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยป 2539 อรรถกถา หนังสือ งานวิจัย เปนตน  
 2. ศึกษาวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพองคกรทางพระพุทธศาสนา ในแตละองคกร 
 3 . สั มภาษณ ผู ท รงคุณ วุฒิ จากองค กรทางพระพุ ท ธศาสนา 4 องค กร ป ระกอบด วย                                  
1) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ เปนสถาบันจัดการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา 2) ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ที่มีหลักการฝกปฏิบัติดวยหลักสันติภาพตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 3) พระไพศาล วิสาโล  มีหลักการสอนเก่ียวกับสันติภาพ และ 4) หมูบานพลัม จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีแนวการปฏิบัติเพื่อศานติสุขของสังคมตามหลักการทางพระพุทธศาสนา  
 4. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและนักวิชาการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูนําองคกร 
ที่มีสวนเก่ียวของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ จํานวน 20 รูป/คน ดังนี้ 

     1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารหลักสูตรสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 รูป เจาสํานักไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 1 รูป  
เจาสํานักวัดปามหาวัน 1 รูป ผูนําหมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา 1 คน 
   2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนในการจัดการสอน 
จํานวน 16 คน ประกอบดวย อาจารยในหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4 
คน อาจารยในไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 4 รูป และชาวบานหมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา 4 คน 
 5. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้ง 4 ขอขางตน มาดําเนินการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห และเสนอ
แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ 
 6. สรุปและนําเสนอผลการวิจัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนากลาวถึง “สัมมาวาจา” หนึ่งในมรรคมีองค 8 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่
ปรากฏในอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค แปลวา ความจริงอันประเสริฐ 4 หลัก อริสัจ 4 จึงเปน
หนทางหนึ่งที่ทําใหถึงสันติภาพได นับเปนการกลาวถึงการสื่อสารโดยใชวาจาหรือการพูดเปนสื่อในการสราง
สันติภาพเชิงพุทธได เพราะวา คําสอนของพระพุทธศาสนานั้นเปนแนวทางในการสรางสันติภาพ โดยหลัก 
“สัมมาวาจา” ซ่ึงมีรูปแบบพิเศษ คือ พระพุทธเจาจะตรัสวาจาคร้ังใดนั้น ภายใตเงื่อนไข 6 กรณี มีเพียง  
2 กรณีเทานั้นที่พระพุทธเจาตรัส คือ “คําพูดที่จริงที่แท เปนประโยชน” ครบเม่ือเวลาเหมาะสม แมบุคคลจะ
พอใจหรือไมพอใจก็ตาม นับเปนองคธรรมพื้นฐานที่ชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได การที่มนุษยจะ
อยูรวมกันอยางสันติสุขแมความคิดเห็นขัดแยงกันบาง หากมีมาตรการในการบริการจัดการความขัดแยงนั้น
ใหอยูในกรอบหรือกฎเกณฑที่มนุษยไดวางไวก็จะไมพัฒนาไปสูความรุนแรงและสงครามได มาตรการ
ดังกลาวประการหนึ่งนั้นก็คือ การสื่อสารหรือการใชวาจาสื่อความเขาใจระหวางกัน ซ่ึงในโลกนี้ก็มีมาตรการ
ที่แตกตางกันไปในแตละสังคม โดยมีการกําหนดเปนทฤษฎีการสื่อสารก็คือ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ  
ที่มีองคประกอบคือ มุงเนนเร่ืองสันติภาพ รายงานความจริง เสียงจากประชาชนทั่วไป และใหน้ําหนักในเร่ือง
ทางออกของความขัดแยง 
 “สันติภาพ” จึงหมายถึง วิธีที่จะกอใหเกิดความสงบ หรืออาจกลาวไดวา ความสงบเปนความสุขที่
เกิดจากสันติสุข สันติภาพหรือสันติวิธีมิใชการยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย โดยใหอีกฝายมากระทําโดยไมตอบโต 
แตสันติภาพหรือสันติวิธี คือ การตอบโตอีกแบบหนึ่งโดยไมใชความรุนแรง ภาวะที่คนสามารถอยูรวมกันได
อยางสงบสุขเปนภาวะที่มนุษยมีความตองการ เปนภาวะที่ไมทํารายหรือใชความรุนแรงตอกัน เพื่อหยุดยั้ง
พฤติกรรมอันไมถูกตองหรือเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณใหเปนไปในทางสันติ ขณะเดียวกันสันติวิธียัง
หมายถึงการสรางเงื่อนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเงื่อนไขที่สงเสริมพฤติกรรมอันเปนปญหา การพัฒนา
หรือแกไขปญหาความขัดแยงที่นํามาสูความรุนแรงใหเกิดสันติภาพจะตองมีผูนําองคกรริเร่ิมนําสันติวิธีมา
ปรับใชใหสอดคลองกับบริบทชุมชน เม่ือสันติวิธีทํางานไดสําเร็จ ประชาธิปไตยตองไดรับการเก้ือหนุน หรือ
สรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของความเทาเทียมหรือความเสมอภาค เพราะหากคุณสมบัติเชนนี้
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เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงตองแกไขความขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝาย
หนึ่งชนะ อีกฝายหนึ่งพายแพ ผูชนะก็จะสรางระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม และถาเปนกรณีที่ไมสามารถจะ
เอาชนะกันไดก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเปนหลายสวน หรืออาจจะเปนเพราะวาคนในสังคมเหลานั้นมี
ปญหามาตั้งแตระบบของการเรียนรูในเบื้องตนที่สงผลกระทบกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนขาด
สันติภาพไป เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยู กับที่ยอมหมายถึง
ความลาสมัยไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพเปนอยางไรนั้น เปนสิ่งที่
ตองศึกษากันตอไป 
 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อ
เสริมสรางสันติภาพ เพื่อเปนการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในประเทศไทยดวยระบบการจัดการศึกษาให
สันติภาพเกิดมีข้ึนในสังคมไทย และเพื่อเปนการลดขอขัดแยงของคนในสังคมไทยอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาหลักสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ  
(Key Informants) โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพตามหลัก
พระพุทธศาสนาและองคกรทางพระพุทธศาสนา จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ ประกอบดวย
พระไตรปฎกฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยป 2539 อรรถกถา หนังสือ งานวิจัย เปนตน  
 2. ศึกษาวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพองคกรทางพระพุทธศาสนา ในแตละองคกร 
 3 . สั มภาษณ ผู ท รงคุณ วุฒิ จากองค กรทางพระพุ ท ธศาสนา 4 องค กร ป ระกอบด วย                                  
1) หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ เปนสถาบันจัดการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา 2) ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ที่มีหลักการฝกปฏิบัติดวยหลักสันติภาพตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 3) พระไพศาล วิสาโล  มีหลักการสอนเก่ียวกับสันติภาพ และ 4) หมูบานพลัม จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีแนวการปฏิบัติเพื่อศานติสุขของสังคมตามหลักการทางพระพุทธศาสนา  
 4. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและนักวิชาการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูนําองคกร 
ที่มีสวนเก่ียวของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ จํานวน 20 รูป/คน ดังนี้ 

     1) กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารหลักสูตรสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 รูป เจาสํานักไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 1 รูป  
เจาสํานักวัดปามหาวัน 1 รูป ผูนําหมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา 1 คน 
   2) กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informant) เปนกลุมบุคคลที่เปนผูปฏิบัติที่มีสวนในการจัดการสอน 
จํานวน 16 คน ประกอบดวย อาจารยในหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4 
คน อาจารยในไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 4 รูป และชาวบานหมูบานพลัม จังหวัดนครราชสีมา 4 คน 
 5. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้ง 4 ขอขางตน มาดําเนินการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห และเสนอ
แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ 
 6. สรุปและนําเสนอผลการวิจัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 หลักคําสอนในพระพุทธศาสนากลาวถึง “สัมมาวาจา” หนึ่งในมรรคมีองค 8 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่
ปรากฏในอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค แปลวา ความจริงอันประเสริฐ 4 หลัก อริสัจ 4 จึงเปน
หนทางหนึ่งที่ทําใหถึงสันติภาพได นับเปนการกลาวถึงการสื่อสารโดยใชวาจาหรือการพูดเปนสื่อในการสราง
สันติภาพเชิงพุทธได เพราะวา คําสอนของพระพุทธศาสนานั้นเปนแนวทางในการสรางสันติภาพ โดยหลัก 
“สัมมาวาจา” ซ่ึงมีรูปแบบพิเศษ คือ พระพุทธเจาจะตรัสวาจาคร้ังใดนั้น ภายใตเงื่อนไข 6 กรณี มีเพียง  
2 กรณีเทานั้นที่พระพุทธเจาตรัส คือ “คําพูดที่จริงที่แท เปนประโยชน” ครบเม่ือเวลาเหมาะสม แมบุคคลจะ
พอใจหรือไมพอใจก็ตาม นับเปนองคธรรมพื้นฐานที่ชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได การที่มนุษยจะ
อยูรวมกันอยางสันติสุขแมความคิดเห็นขัดแยงกันบาง หากมีมาตรการในการบริการจัดการความขัดแยงนั้น
ใหอยูในกรอบหรือกฎเกณฑที่มนุษยไดวางไวก็จะไมพัฒนาไปสูความรุนแรงและสงครามได มาตรการ
ดังกลาวประการหนึ่งนั้นก็คือ การสื่อสารหรือการใชวาจาสื่อความเขาใจระหวางกัน ซ่ึงในโลกนี้ก็มีมาตรการ
ที่แตกตางกันไปในแตละสังคม โดยมีการกําหนดเปนทฤษฎีการสื่อสารก็คือ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ  
ที่มีองคประกอบคือ มุงเนนเร่ืองสันติภาพ รายงานความจริง เสียงจากประชาชนทั่วไป และใหน้ําหนักในเร่ือง
ทางออกของความขัดแยง 
 “สันติภาพ” จึงหมายถึง วิธีที่จะกอใหเกิดความสงบ หรืออาจกลาวไดวา ความสงบเปนความสุขที่
เกิดจากสันติสุข สันติภาพหรือสันติวิธีมิใชการยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย โดยใหอีกฝายมากระทําโดยไมตอบโต 
แตสันติภาพหรือสันติวิธี คือ การตอบโตอีกแบบหนึ่งโดยไมใชความรุนแรง ภาวะที่คนสามารถอยูรวมกันได
อยางสงบสุขเปนภาวะที่มนุษยมีความตองการ เปนภาวะที่ไมทํารายหรือใชความรุนแรงตอกัน เพื่อหยุดยั้ง
พฤติกรรมอันไมถูกตองหรือเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณใหเปนไปในทางสันติ ขณะเดียวกันสันติวิธียัง
หมายถึงการสรางเงื่อนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเงื่อนไขที่สงเสริมพฤติกรรมอันเปนปญหา การพัฒนา
หรือแกไขปญหาความขัดแยงที่นํามาสูความรุนแรงใหเกิดสันติภาพจะตองมีผูนําองคกรริเร่ิมนําสันติวิธีมา
ปรับใชใหสอดคลองกับบริบทชุมชน เม่ือสันติวิธีทํางานไดสําเร็จ ประชาธิปไตยตองไดรับการเก้ือหนุน หรือ
สรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของความเทาเทียมหรือความเสมอภาค เพราะหากคุณสมบัติเชนนี้
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เกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถยอมรับความแตกตางในมิติตางๆ ได เชน ความคิดเห็นของกลุมชาติ
พันธุ  ดานศาสนา ดานภาษา เปนตน  
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น มีองคกรที่ได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และมหาวิทยาลัย
ทั้งสองแหง ซ่ึงการศึกษาเหลานั้นเปนการศึกษาที่องคกรทางพระพุทธศาสนาไดขับเคลื่อนอยู การเสริมสราง
สันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น สันติภาพจึงเปนสิ่งที่หลายภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนใน
องคกร เพื่อการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน จากการศึกษาสามารถแบงออกได 2 ประเด็น กลาวคือ การ
เสริมสรางสันติภาพขององคกรสงฆ และ การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะกําหนดทิศทางการศึกษาของ
บุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางที่ตองการได ซ่ึงการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพนั้น มีสําคัญเปน
อยางยิ่งที่จะนําความสันติสุขมาสูประเทศชาติ ในสวนการจัดการศึกษาโดยองคกรพระพุทธศาสนาเปนการ
จัดการศึกษาที่เสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนหลักแหงสันติภาพที่มี
อยูในระดับการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ และยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนามนุษยใหเปนผูที่ มีความรู ความสามารถ มีความเทาทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เม่ือวิเคราะหจาก
ปจจัยตางๆ แลว คําตอบที่พบในเบื้องตนที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ และสังเคราะหจากการมีสวนรวมของ
องคกร พบวา  
 (1) การมีสวนรวมของการจัดการศึกษาจากประชาชนในกลุมตางๆ เปนการจัดการความขัดแยง
แบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติแลว ยังเปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ เนื่องจากความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน และตอสู
กับภัยในดานตางๆ ที่อาจจะมาสูประเทศชาติได 
  (2) การจัดการศึกษาที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง ใหผูเรียนมีความเคารพ ควาทคิดเห็นที่แตกตาง
และหลากหลาย  
 (3) การจัดการศึกษาที่สรางการมีสวนรวมของประชาชนในสังคม มีการวางแผนการทํางานความ
รับผิดชอบรวมกัน  
 (4) การจัดการศึกษาที่สงเสริมการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทาง
รางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 (5) การจัดการศึกษาที่ เปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  

 (6) การจัดการศึกษาที่เปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการนี้เปนคูมือและเคร่ืองมือสําคัญใน
การพัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง 
แตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อสนองตอบ
ตัวเอง อยางไรก็ตาม เม่ือมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะแสวงหาจุดรวมที่
คลายคลึงกันได เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ” มีขอคนพบที่สําคัญ ผูศึกษาจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ จากการศึกษาวิเคราะหพบวา 
การพัฒนาศักยภาพขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ การพัฒนาศักยภาพดาน
กระบวนการมีสวนรวมและใหเปนผูกลาแสดงความคิดเห็นนั้นตองสรางความตระหนักใหองคกรไดแสดง
บทบาทในการทํางาน มีจิตสํานึกการมีสวนรวมที่ หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอการมีสวนรวม คนหา
ผูนําองคกรที่เปนแบบอยางและเปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับองคกรและคนใน
ชุมชน สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองใน
ชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เพิ่มความรูสึกผูกพันกับชุมชน กําหนดเปาหมายรวมกัน โดยเปดเวที เนน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ จากขอคนพบนี้สอดคลองกับ พระครูวินัยธรประจักษ 
จกฺกธมฺโม (จําปาทอง) ไดใหทัศนะไววาพระพุทธศาสนาเปนกระบวนทัศนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
education) ของมนุษย และเปนกระบวนทัศนในรูปของการจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) อันประกอบดวย การดําเนินการตลอดชีวิตของมนุษย การจัดการวางแผนทําใหไดรับ
ความรูทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซ่ึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําให
บุคคลไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภททั้งแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non formal) และไมเปนทางการ 
หรือตามอัธยาศัย (Informal) อยางแทจริงและสมบูรณของการศึกษา และยังสอดคลองกับ พระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา จุดหมายแหงการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษามีหนาที่พัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ นั่นคือ การศึกษาตองสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) หรือสังคม
แหงการเรียนรู (Learning Society) ข้ึนมาใหจงได มนุษยที่พัฒนาแลวจะเปนฐานสําหรับการพัฒนาทุกสวน
ของประเทศ ซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจฐานความรู และเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน มนุษยที่พัฒนาแลว หมายถึง คน
ที่มีภาวนา 4 ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เทียบไดกับจตุสดมภของยูเนสโก
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตองยึดหลักอธิษฐานธรรม 4 ประการ คือ ปญญา 
สัจจะ จาคะ และสันติ6  
                                                           

6 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา-               
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 45. 
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เกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถยอมรับความแตกตางในมิติตางๆ ได เชน ความคิดเห็นของกลุมชาติ
พันธุ  ดานศาสนา ดานภาษา เปนตน  
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น มีองคกรที่ได
ดําเนินการจัดการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาหลายองคกร เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และมหาวิทยาลัย
ทั้งสองแหง ซ่ึงการศึกษาเหลานั้นเปนการศึกษาที่องคกรทางพระพุทธศาสนาไดขับเคลื่อนอยู การเสริมสราง
สันติภาพขององคกรทางพระพุทธศาสนานั้น สันติภาพจึงเปนสิ่งที่หลายภาคสวนตองการใหปรากฏมีข้ึนใน
องคกร เพื่อการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดข้ึน จากการศึกษาสามารถแบงออกได 2 ประเด็น กลาวคือ การ
เสริมสรางสันติภาพขององคกรสงฆ และ การเสริมสรางสันติภาพขององคกรทางการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะกําหนดทิศทางการศึกษาของ
บุคคลากรใหกาวหนาไปในทิศทางที่ตองการได ซ่ึงการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติภาพนั้น มีสําคัญเปน
อยางยิ่งที่จะนําความสันติสุขมาสูประเทศชาติ ในสวนการจัดการศึกษาโดยองคกรพระพุทธศาสนาเปนการ
จัดการศึกษาที่เสริมสรางสันติภาพไปในตัวเองเพราะหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนหลักแหงสันติภาพที่มี
อยูในระดับการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม บาลีหรือสามัญ และยังรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการ
พัฒนามนุษยใหเปนผูที่ มีความรู ความสามารถ มีความเทาทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ เม่ือวิเคราะหจาก
ปจจัยตางๆ แลว คําตอบที่พบในเบื้องตนที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ และสังเคราะหจากการมีสวนรวมของ
องคกร พบวา  
 (1) การมีสวนรวมของการจัดการศึกษาจากประชาชนในกลุมตางๆ เปนการจัดการความขัดแยง
แบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติแลว ยังเปนวิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ เนื่องจากความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน และตอสู
กับภัยในดานตางๆ ที่อาจจะมาสูประเทศชาติได 
  (2) การจัดการศึกษาที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง ใหผูเรียนมีความเคารพ ควาทคิดเห็นที่แตกตาง
และหลากหลาย  
 (3) การจัดการศึกษาที่สรางการมีสวนรวมของประชาชนในสังคม มีการวางแผนการทํางานความ
รับผิดชอบรวมกัน  
 (4) การจัดการศึกษาที่สงเสริมการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทาง
รางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 (5) การจัดการศึกษาที่ เปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  

 (6) การจัดการศึกษาที่เปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการนี้เปนคูมือและเคร่ืองมือสําคัญใน
การพัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง 
แตปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อสนองตอบ
ตัวเอง อยางไรก็ตาม เม่ือมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะแสวงหาจุดรวมที่
คลายคลึงกันได เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ือง “ศึกษาวิเคราะหการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสราง
สันติภาพ” มีขอคนพบที่สําคัญ ผูศึกษาจึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ จากการศึกษาวิเคราะหพบวา 
การพัฒนาศักยภาพขององคกรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพ การพัฒนาศักยภาพดาน
กระบวนการมีสวนรวมและใหเปนผูกลาแสดงความคิดเห็นนั้นตองสรางความตระหนักใหองคกรไดแสดง
บทบาทในการทํางาน มีจิตสํานึกการมีสวนรวมที่ หรือไดรับการกระตุนใหตระหนักตอการมีสวนรวม คนหา
ผูนําองคกรที่เปนแบบอยางและเปนครูผูถายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับองคกรและคนใน
ชุมชน สรางใหรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จุดเปลี่ยนความคิด พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองใน
ชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เพิ่มความรูสึกผูกพันกับชุมชน กําหนดเปาหมายรวมกัน โดยเปดเวที เนน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมกลุมยอยและกลุมใหญ จากขอคนพบนี้สอดคลองกับ พระครูวินัยธรประจักษ 
จกฺกธมฺโม (จําปาทอง) ไดใหทัศนะไววาพระพุทธศาสนาเปนกระบวนทัศนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
education) ของมนุษย และเปนกระบวนทัศนในรูปของการจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) อันประกอบดวย การดําเนินการตลอดชีวิตของมนุษย การจัดการวางแผนทําใหไดรับ
ความรูทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซ่ึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําให
บุคคลไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภททั้งแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non formal) และไมเปนทางการ 
หรือตามอัธยาศัย (Informal) อยางแทจริงและสมบูรณของการศึกษา และยังสอดคลองกับ พระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยพบวา จุดหมายแหงการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษามีหนาที่พัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ นั่นคือ การศึกษาตองสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) หรือสังคม
แหงการเรียนรู (Learning Society) ข้ึนมาใหจงได มนุษยที่พัฒนาแลวจะเปนฐานสําหรับการพัฒนาทุกสวน
ของประเทศ ซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจฐานความรู และเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน มนุษยที่พัฒนาแลว หมายถึง คน
ที่มีภาวนา 4 ไดแก กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เทียบไดกับจตุสดมภของยูเนสโก
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตองยึดหลักอธิษฐานธรรม 4 ประการ คือ ปญญา 
สัจจะ จาคะ และสันติ6  
                                                           

6 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา-               
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 45. 
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 หากจะกลาวถึงสันติแลว หมายถึง ความสงบสุขหรือเกิดสันติภาพของการอยูรวมกันของสังคม 
สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ในสภาพความเปนจริงทาง
สังคมยอมเปนไปไมไดที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน เพราะความขัดแยงทําใหเกิดการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวาเปนการพัฒนา แตหากเปลี่ยนแปลงในทางราย
ก็จะทําใหเกิดความรุนแรง เนื้อหาที่ไดกลาวมาในเบื้องตนมีความสอดคลองกับ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) โดยพบวา แทบเปนไปไมไดเลยที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน แมแตการอยูตามลําพังก็ยัง
มีความขัดแยงกับตัวเอง แตมีสภาวะหนึ่งที่เปนสภาวะของความไมขัดแยงและไมมีความรุนแรง ที่กลุมนักคิด
ทางศาสนาเรียกวาสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธศาสนา พระธรรมปฎกไดวิเคราะหไววา “สภาวะแหง
สันติภาพกับสภาวะแหงนิพพานวาเปนสิ่งเดียวกัน ทานไดนิยามสันติภาพไววา สันติ แปลวา ความสงบ  
เปนชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คําที่ใชแทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง”7 พระมหาหรรษา ธมฺ
มหาโส (นิธิบุณยากร) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงวา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจ
ธรรม ซ่ึงเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง 3 ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมี
อยากเปน) มานะ (ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ตั้งโดยไมใส  ใจความคิดคนอ่ืน) 
ซ่ึงเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
สันติภาพแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (2) กลุม
ที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  (3) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจาก
ความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง (4) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแต
ขัดแยงกันได8 ยังมีความสอดคลองกับ พระมหานครินทร แกวโชติรุง ไดทําการวิจัยเร่ือง สันติภาพตาม
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ : ความหมายและการประยุกตใชในโลกปจจุบัน โดยพบวา สันติภาพตาม
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ หมายถึง ความสงบสุขจากการมีศีลธรรมของสมาชิกในสังคม แนวคิดเร่ือง
สันติภาพของทานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) การศึกษา (2) ปรากฏการณทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจของไทย (3) ปณิธานชีวิต  
 การสอนเร่ืองสันติภาพของทานมีจุดมุงหมาย 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อการตระหนักถึงความสําคัญ
ของสันติภาพ 2) เพื่อความรวมมือรวมใจกันสรางสรรคสันติภาพ และ 3) เพื่อการสงเสริมศีลธรรม แนวทาง
สงเสริมสันติภาพในแนวคิดของทานนั้น สามารถทําไดสองแนวทางคือ แนวทางสงเสริมสันติภาพของปจเจก
บุคคล และแนวทางสงเสริมสันติภาพของสังคม อนึ่ง เราสามารถนําแนวคิดเร่ืองสันติภาพของทานไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาบุคคลและปญหาสังคมไทยในโลกปจจุบันไดทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
การศึกษา ดานสังคม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้เรายังสามารถนําสันติภาพตามแนวคิดของ
ทานไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคมไทย และสรางสรรคสังคมไทยในอุดมคติได 
                                                           

 7 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                     
พุทธธรรม, 2539), หนา 5. 

8 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                  
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546).   

 จะเห็นไดวา สันติภาพ คือ การไมใชความรุนแรงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย รวมไปถึง
มนุษยกับพืช สัตว สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อันเปนการมองความหมายของสันติภาพในเชิงบวกที่สําคัญ 
นอกจากนั้น เยาวชนสวนใหญยังเห็นวา สันติภาพควรปราศจากทั้งความรุนแรงและความขัดแยงในสังคม 
สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพนั้น 
ไดแก 1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการจัดการศึกษา 2) การมี
เปาหมายรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 3) คุณภาพของผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน  
4) การจัดการศึกษาที่สอดคลองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 5) การดําเนินนโยบายผานองคกร
ของผูนําดานการศึกษาและศาสนาของชุมชนทองถ่ิน 6) เจตจํานงของภาครัฐและผูที่เก่ียวของที่ยั่งยืนและ
ชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุนนโยบาย แผนงาน มาตรการ และ 7) ความเสียสละของะบุคลากรในองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 หากจะกลาวถึงสันติแลว หมายถึง ความสงบสุขหรือเกิดสันติภาพของการอยูรวมกันของสังคม 
สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความขัดแยงและความรุนแรง ในสภาพความเปนจริงทาง
สังคมยอมเปนไปไมไดที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน เพราะความขัดแยงทําใหเกิดการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวาเปนการพัฒนา แตหากเปลี่ยนแปลงในทางราย
ก็จะทําใหเกิดความรุนแรง เนื้อหาที่ไดกลาวมาในเบื้องตนมีความสอดคลองกับ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) โดยพบวา แทบเปนไปไมไดเลยที่จะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน แมแตการอยูตามลําพังก็ยัง
มีความขัดแยงกับตัวเอง แตมีสภาวะหนึ่งที่เปนสภาวะของความไมขัดแยงและไมมีความรุนแรง ที่กลุมนักคิด
ทางศาสนาเรียกวาสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธศาสนา พระธรรมปฎกไดวิเคราะหไววา “สภาวะแหง
สันติภาพกับสภาวะแหงนิพพานวาเปนสิ่งเดียวกัน ทานไดนิยามสันติภาพไววา สันติ แปลวา ความสงบ  
เปนชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คําที่ใชแทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง”7 พระมหาหรรษา ธมฺ
มหาโส (นิธิบุณยากร) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงวา รากเหงาของความขัดแยงมาจากปปญจ
ธรรม ซ่ึงเปนธรรมที่ทําใหเกิดความเนิ่นชาหรือทําใหเกิดความขัดแยง 3 ประการ ไดแก ตัณหา (ความอยากมี
อยากเปน) มานะ (ความเยอหยิ่งถือตัว) ทิฏฐิ (การถือเอาความคิดตนเปนที่ตั้งโดยไมใส  ใจความคิดคนอ่ืน) 
ซ่ึงเปนกิเลสฝายอกุศลธรรมที่สรางมายาภาพใหเกิดข้ึนในสภาพจิตของแตละคน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
สันติภาพแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ (1) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาพที่ปราศจากสงคราม (2) กลุม
ที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  (3) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจาก
ความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง (4) กลุมที่มองวาสันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแต
ขัดแยงกันได8 ยังมีความสอดคลองกับ พระมหานครินทร แกวโชติรุง ไดทําการวิจัยเร่ือง สันติภาพตาม
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ : ความหมายและการประยุกตใชในโลกปจจุบัน โดยพบวา สันติภาพตาม
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุ หมายถึง ความสงบสุขจากการมีศีลธรรมของสมาชิกในสังคม แนวคิดเร่ือง
สันติภาพของทานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก (1) การศึกษา (2) ปรากฏการณทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจของไทย (3) ปณิธานชีวิต  
 การสอนเร่ืองสันติภาพของทานมีจุดมุงหมาย 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อการตระหนักถึงความสําคัญ
ของสันติภาพ 2) เพื่อความรวมมือรวมใจกันสรางสรรคสันติภาพ และ 3) เพื่อการสงเสริมศีลธรรม แนวทาง
สงเสริมสันติภาพในแนวคิดของทานนั้น สามารถทําไดสองแนวทางคือ แนวทางสงเสริมสันติภาพของปจเจก
บุคคล และแนวทางสงเสริมสันติภาพของสังคม อนึ่ง เราสามารถนําแนวคิดเร่ืองสันติภาพของทานไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาบุคคลและปญหาสังคมไทยในโลกปจจุบันไดทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
การศึกษา ดานสังคม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้เรายังสามารถนําสันติภาพตามแนวคิดของ
ทานไปประยุกตใชในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคมไทย และสรางสรรคสังคมไทยในอุดมคติได 
                                                           

 7 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                     
พุทธธรรม, 2539), หนา 5. 

8 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี                  
การแกไขความขัดแยงของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546).   

 จะเห็นไดวา สันติภาพ คือ การไมใชความรุนแรงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย รวมไปถึง
มนุษยกับพืช สัตว สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อันเปนการมองความหมายของสันติภาพในเชิงบวกที่สําคัญ 
นอกจากนั้น เยาวชนสวนใหญยังเห็นวา สันติภาพควรปราศจากทั้งความรุนแรงและความขัดแยงในสังคม 
สําหรับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาขององคกรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสรางสันติภาพนั้น 
ไดแก 1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการจัดการศึกษา 2) การมี
เปาหมายรวมกันของผูมีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 3) คุณภาพของผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน  
4) การจัดการศึกษาที่สอดคลองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 5) การดําเนินนโยบายผานองคกร
ของผูนําดานการศึกษาและศาสนาของชุมชนทองถ่ิน 6) เจตจํานงของภาครัฐและผูที่เก่ียวของที่ยั่งยืนและ
ชัดเจนในการสงเสริม สนับสนุนนโยบาย แผนงาน มาตรการ และ 7) ความเสียสละของะบุคลากรในองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ 2) ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ และ 3) ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 พิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
ประเพณีนี้มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นการประยุกต์ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน พิธีกรรมแซนโฎนตานี้เน้นการท าบุญเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษหรือ
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยแบ่งพิธีกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นพิธีกรรมการแซนหรือเซ่นด้วย
เครื่องเซ่นต่าง ๆ เช่นข้าวปลาอาหาร ขนมเป็นต้น พิธีแซนหรือเซ่นนี้จะกระท าที่บ้านของตนเองหรือบ้าน
ญาติ จะกระท าในวันแรม 14 ค่ าเดือน 10 ช่วงที่ 2 คือพิธีท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่วัดซึ่งจะกระท าในวัน
แรม 15 ค่ าเดือน 10 ส่วนพิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) ในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาเรียกว่า 
“พฺจุมบิณฑ์” เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ เน้นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ 
ผู้ล่วงลับ ซึ่งเอกลักษณ์นี้เองที่เป็นจุดเด่นของาน เมื่อถึงเทศกาลเมื่อไรชาวพุทธทุกพื้นที่มักจะมีการให้ทาน 
เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บุพการีของตน คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์นั้น
ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านจริยธรรม พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที
และความให้การเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณ 2) คุณค่าด้านความกตัญญูกตเวที พิธีกรรมแซนโฎนตาแสดงให้
เห็นคุณค่าด้านนี้อย่างชัดเจน เพราะพิธีกรรมแซนโฎนตาคือการท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว วิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวพุทธจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์ ซึ่งจากการศึกษาพิธีกรรมแซนโฎนตาทั้งของชาวพุทธในจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ 

 
 
ในจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่า พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่กระท าเพื่ออุทิศบุญให้แก่บรรพ
บุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีหลักความเชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ และหลักความเชื่อในเรื่องกรรม 
ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา และหลักความเชื่อในศาสนาพราหมณ์รวมอยู่ด้วยกัน ส าหรับวันเวลา
และสถานที่ในการจัดพิธีกรรมและรูปแบบการจัดพิธีกรรมทั้งของจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัด  
บัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชามีลักษณะเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันเฉพาะในรายละเอียด
ปลีกย่อยเท่านั้น  

ค าส าคัญ: แซนโฎนตา, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์, การศึกษาเปรียบเทียบ 
 

Abstract 
  There are three objectives of this thesis, namely: 1) to study of ritual Sandonta of 
Buddhists in Surin province and Banteaymeanchey province, 2) to educate the value of the 
ritual Sandonta of the Buddhist Surin province and Banteaymeanchey province and 3) to 
analyze the ritual Sandontas Buddhist in Surin province and Bantey meanchey province. 
 The results of the studies were revealed as follows:  
 This ritual focuses on making merit to devote, to the ancestors or relatives that 
have passed away. By dividing this ritual into two periods: Period I: it is the ritual offerings 
or offerings of food such as sweets or ceremonies. This ritual is done at their own home or 
a relative's home, and to act in the waning days of the 14th lunar month 10. Period II: it is 
a merit-making ceremony dedicated to relatives at the temple which will be done on the 
waning day of the 15th lunar month. But the ritual Sandanta in the Banteaymeanchey 
province of Cambodia emphasizes on the dedication of merit to the deceased which this 
identity itself is the highlight of the event when it comes to the festival.  All Buddhists in 
the area often have to eat, as well as dedicate merit to their parents. Ritual Sandonta is 
the tradition and culture in Surin province during Thailand-Khmer descent. This tradition 
has inherited since ancient times by beliefs about ancestors and the application believe 
kamma in Buddhism together. The values of the Sanadanta rituals of Buddhists in Surin 
province of Thailand and Banteaymeanchey province of Cambodia are composed of  
1) ethical values ritual Sanadtas of Buddhists in Surin province of Thailand and 
Banteaymeanchey province of Cambodia are demonstrated on an ethical, generous person 
gratitude and respect for benefactors, and 2) gratitude value of the sanadanta rituals are 
clearly shows this value. Because of the Sanadanta rituals are to make merit to be 
devoted to parents, grandparents or relatives who have passed away. For analyzing the 
Sandanta rituals of Buddhists in Surin province of Thailand Banteaymeanchey province of 
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ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 พิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
ประเพณีนี้มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นการประยุกต์ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน พิธีกรรมแซนโฎนตานี้เน้นการท าบุญเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษหรือ
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยแบ่งพิธีกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นพิธีกรรมการแซนหรือเซ่นด้วย
เครื่องเซ่นต่าง ๆ เช่นข้าวปลาอาหาร ขนมเป็นต้น พิธีแซนหรือเซ่นนี้จะกระท าที่บ้านของตนเองหรือบ้าน
ญาติ จะกระท าในวันแรม 14 ค่ าเดือน 10 ช่วงที่ 2 คือพิธีท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่วัดซึ่งจะกระท าในวัน
แรม 15 ค่ าเดือน 10 ส่วนพิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) ในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาเรียกว่า 
“พฺจุมบิณฑ์” เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ เน้นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ 
ผู้ล่วงลับ ซึ่งเอกลักษณ์นี้เองที่เป็นจุดเด่นของาน เมื่อถึงเทศกาลเมื่อไรชาวพุทธทุกพื้นที่มักจะมีการให้ทาน 
เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บุพการีของตน คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์นั้น
ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านจริยธรรม พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที
และความให้การเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณ 2) คุณค่าด้านความกตัญญูกตเวที พิธีกรรมแซนโฎนตาแสดงให้
เห็นคุณค่าด้านนี้อย่างชัดเจน เพราะพิธีกรรมแซนโฎนตาคือการท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว วิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวพุทธจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์ ซึ่งจากการศึกษาพิธีกรรมแซนโฎนตาทั้งของชาวพุทธในจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ 

 
 
ในจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่า พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่กระท าเพื่ออุทิศบุญให้แก่บรรพ
บุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีหลักความเชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ และหลักความเชื่อในเรื่องกรรม 
ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา และหลักความเชื่อในศาสนาพราหมณ์รวมอยู่ด้วยกัน ส าหรับวันเวลา
และสถานที่ในการจัดพิธีกรรมและรูปแบบการจัดพิธีกรรมทั้งของจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัด  
บัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชามีลักษณะเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันเฉพาะในรายละเอียด
ปลีกย่อยเท่านั้น  

ค าส าคัญ: แซนโฎนตา, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์, การศึกษาเปรียบเทียบ 
 

Abstract 
  There are three objectives of this thesis, namely: 1) to study of ritual Sandonta of 
Buddhists in Surin province and Banteaymeanchey province, 2) to educate the value of the 
ritual Sandonta of the Buddhist Surin province and Banteaymeanchey province and 3) to 
analyze the ritual Sandontas Buddhist in Surin province and Bantey meanchey province. 
 The results of the studies were revealed as follows:  
 This ritual focuses on making merit to devote, to the ancestors or relatives that 
have passed away. By dividing this ritual into two periods: Period I: it is the ritual offerings 
or offerings of food such as sweets or ceremonies. This ritual is done at their own home or 
a relative's home, and to act in the waning days of the 14th lunar month 10. Period II: it is 
a merit-making ceremony dedicated to relatives at the temple which will be done on the 
waning day of the 15th lunar month. But the ritual Sandanta in the Banteaymeanchey 
province of Cambodia emphasizes on the dedication of merit to the deceased which this 
identity itself is the highlight of the event when it comes to the festival.  All Buddhists in 
the area often have to eat, as well as dedicate merit to their parents. Ritual Sandonta is 
the tradition and culture in Surin province during Thailand-Khmer descent. This tradition 
has inherited since ancient times by beliefs about ancestors and the application believe 
kamma in Buddhism together. The values of the Sanadanta rituals of Buddhists in Surin 
province of Thailand and Banteaymeanchey province of Cambodia are composed of  
1) ethical values ritual Sanadtas of Buddhists in Surin province of Thailand and 
Banteaymeanchey province of Cambodia are demonstrated on an ethical, generous person 
gratitude and respect for benefactors, and 2) gratitude value of the sanadanta rituals are 
clearly shows this value. Because of the Sanadanta rituals are to make merit to be 
devoted to parents, grandparents or relatives who have passed away. For analyzing the 
Sandanta rituals of Buddhists in Surin province of Thailand Banteaymeanchey province of 
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Cambodia, it has been found that this ritual is a ritual that dedicated to the ancestors who 
had died already, with a belief in ghost or ancestral spirits and the belief in Kamma 
gratitude in Buddhism and the beliefs of Brahmanism combined together. For the day, 
time and place of the ritual Sandonta in Surin Province, Thailand and Banteaymean 
province of Cambodia are similar.  But there are differences just only in some minor 
details. 

Keywords: Sandonta Rites,  Surin Province,  Banteaymeanchey Province, A Comparative 
Study 
 
บทน า 

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาส่วนมากเกิดข้ึนเพราะความเชื่อของมนุษย์ในยุคแรก ซึ่งใน
ยุคนั้นพวกเขามี ความเชื่อกันว่า บาปนั้นเกิดจากการท าผิดศีลธรรม ดังความปรากฏในสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มี
พระภาค ประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ทรงตอบปัญหาของสามเณรชื่อว่า เสฏฐะ และสามเณรชื่อว่า ภารทวาชะ ความว่า “เพราะสัตว์
ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไป ค าแรกว่า “พราหมณ์” จึงเกิดขึ้น”1 เมื่อมนุษย์ในยุคแรกเกิดความ
เชื่อเรื่องบุญบาปและเรื่องของความดีความชั่วแล้วจึงพากันออกบวชเพื่อบ าเพ็ญฌานแสวงหาความบริสุทธิ์
ให้กับชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแวดวงของพราหมณ์ ในยุคสมัยนั้น2  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก  ชาวฮินดูในประเทศอินเดียเชื่อกันว่า
ร่างกายของมนุษย์เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  ร่างกายย่อมสูญสลายไปคงเหลือไว้แต่ส่วนของนามธรรม 
คือวิญญาณเที่ยววนเวียนอยู่ตาม สถานที่ ที่ตนเคยอาศัยอยู่ เพราะวิญญาณไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้ 
ด้วยเหตุนี้ญาติจึงต้องประกอบพิธีบูชาข้าวบิณฑหรือก้อนข้าวสังเวยวิญญาณของผู้ตายเพื่อให้วิญญาณมีก าลัง
พอที่จะเดินทางไปถึงปรโลกได้3  

การประกอบพิธีดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะความเชื่อเรื่อง การบูชา4 2 ลักษณะตามคติทาง
พระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรง
พระชนมายุอยู่ พระองค์ทรงตรัสอนุโมทนาแก่สุนีธะและวัสสการะพราหมผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ   
ตามพระคาถานี้ว่า  

บัณฑิตอยู่ในที่ใดครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้ส ารวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึง
อุทิศทักษิณาคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เหล่าทวยเทพผู้สถิตอยู่ในที่นั้นทวยเทพ
เหล่านั้นอันเขาบูชาแล้ว ย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อม

                                                            
1 ที.ปา.(ไทย) 11/132/97. 
2 ที.ปา.(ไทย) 11/133/98. 
3 สุเมธ เมธาวิทยากูล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์โอเดียนสโตร,์ 2532 ), หน้า 50. 
4 องฺ.ทุก.20/401/117; ที ม. 10/129/160 

 
 

อนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่
ทวยเทพอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ5  

พิธีกรรมการท าบุญอุทิศทักษิณาด้วยการบูชานี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรรพบุรุษของตนที่ล่วงไปแล้ว 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเหล่าทวยเทพที่คอยดูแลปกป้องชีวิตของตนด้วย ด้วยเหตุนี้คติความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ จึงมีการท าพิธีบูชาบรรพบุรุษอย่างมากมาย และคติความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ
นี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายและมีการน าไปปฏิบัติไปในที่ต่าง  ๆ รวมถึงประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้ อนึ่งพิธีกรรมการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของชาวเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “แซนโฎนตา” ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้  
ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มีสาเหตุหลักจากอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และการบูชาเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลจากความเชื่อเรื่องการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา  และ
ได้รับคติความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับอ านาจการให้คุณให้โทษของผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในชุมชน  
เพราะคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น เมื่อถึงช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบ ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ 
มีความเชื่อว่าประตูยมโลกจะเปิด เปรตจะเดินทางมาเยี่ยมญาติเพื่อขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องของตน  
ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์ จึงต้องมีการจัดท าอาหารขนมขา้วต้มเพื่อต้อนรับผีบรรพบุรุษเหล่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวั ดสุรินทร์ กับชาวจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์   
 3. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นส ารวจเอกสาร 
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีขั้นตอนดงันี้ 
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. 2539 
2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมทั้งที่เป็น

เอกสารวิชาการของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือ, บทความทางวิชาการ, 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, อินเตอเน็ต เป็นต้น 

 
                                                            

5 ว.ิม.(ไทย) 5/286/102.  
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Cambodia, it has been found that this ritual is a ritual that dedicated to the ancestors who 
had died already, with a belief in ghost or ancestral spirits and the belief in Kamma 
gratitude in Buddhism and the beliefs of Brahmanism combined together. For the day, 
time and place of the ritual Sandonta in Surin Province, Thailand and Banteaymean 
province of Cambodia are similar.  But there are differences just only in some minor 
details. 

Keywords: Sandonta Rites,  Surin Province,  Banteaymeanchey Province, A Comparative 
Study 
 
บทน า 

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความเชื่อของมนุษย์ในยุคแรก ซึ่งใน
ยุคนั้นพวกเขามี ความเชื่อกันว่า บาปนั้นเกิดจากการท าผิดศีลธรรม ดังความปรากฏในสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มี
พระภาค ประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ทรงตอบปัญหาของสามเณรชื่อว่า เสฏฐะ และสามเณรช่ือว่า ภารทวาชะ ความว่า “เพราะสัตว์
ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไป ค าแรกว่า “พราหมณ์” จึงเกิดขึ้น”1 เมื่อมนุษย์ในยุคแรกเกิดความ
เชื่อเรื่องบุญบาปและเรื่องของความดีความชั่วแล้วจึงพากันออกบวชเพื่อบ าเพ็ญฌานแสวงหาความบริสุทธิ์
ให้กับชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแวดวงของพราหมณ์ ในยุคสมัยนั้น2  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก  ชาวฮินดูในประเทศอินเดียเชื่อกันว่า
ร่างกายของมนุษย์เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  ร่างกายย่อมสูญสลายไปคงเหลือไว้แต่ส่วนของนามธรรม 
คือวิญญาณเที่ยววนเวียนอยู่ตาม สถานที่ ที่ตนเคยอาศัยอยู่ เพราะวิญญาณไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้ 
ด้วยเหตุนี้ญาติจึงต้องประกอบพิธีบูชาข้าวบิณฑหรือก้อนข้าวสังเวยวิญญาณของผู้ตายเพื่อให้วิญญาณมีก าลัง
พอที่จะเดินทางไปถึงปรโลกได้3  

การประกอบพิธีดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะความเชื่อเรื่อง การบูชา4 2 ลักษณะตามคติทาง
พระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรง
พระชนมายุอยู่ พระองค์ทรงตรัสอนุโมทนาแก่สุนีธะและวัสสการะพราหมผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ   
ตามพระคาถานี้ว่า  

บัณฑิตอยู่ในที่ใดครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้ส ารวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึง
อุทิศทักษิณาคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เหล่าทวยเทพผู้สถิตอยู่ในที่นั้นทวยเทพ
เหล่านั้นอันเขาบูชาแล้ว ย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อม

                                                            
1 ที.ปา.(ไทย) 11/132/97. 
2 ที.ปา.(ไทย) 11/133/98. 
3 สุเมธ เมธาวิทยากูล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์โอเดียนสโตร,์ 2532 ), หน้า 50. 
4 องฺ.ทุก.20/401/117; ที ม. 10/129/160 

 
 

อนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่
ทวยเทพอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ5  

พิธีกรรมการท าบุญอุทิศทักษิณาด้วยการบูชานี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรรพบุรุษของตนที่ล่วงไปแล้ว 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเหล่าทวยเทพที่คอยดูแลปกป้องชีวิตของตนด้วย ด้วยเหตุนี้คติความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ จึงมีการท าพิธีบูชาบรรพบุรุษอย่างมากมาย และคติความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ
นี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายและมีการน าไปปฏิบัติไปในที่ต่าง  ๆ รวมถึงประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้ อนึ่งพิธีกรรมการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของชาวเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “แซนโฎนตา” ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้  
ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มีสาเหตุหลักจากอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และการบูชาเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลจากความเชื่อเรื่องการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา  และ
ได้รับคติความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับอ านาจการให้คุณให้โทษของผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในชุมชน  
เพราะคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น เมื่อถึงช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบ ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ 
มีความเชื่อว่าประตูยมโลกจะเปิด เปรตจะเดินทางมาเยี่ยมญาติเพื่อขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องของตน  
ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์ จึงต้องมีการจัดท าอาหารขนมขา้วต้มเพื่อต้อนรับผีบรรพบุรุษเหล่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวั ดสุรินทร์ กับชาวจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์   
 3. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นส ารวจเอกสาร 
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีขั้นตอนดงันี้ 
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. 2539 
2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมทั้งที่เป็น

เอกสารวิชาการของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือ, บทความทางวิชาการ, 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, อินเตอเน็ต เป็นต้น 

 
                                                            

5 ว.ิม.(ไทย) 5/286/102.  
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2. ขั้นก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่าง(ปรับเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) ทั้งสอง

จังหวัด เช่นกลุ่มพระสังฆาธิการ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและ ผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มีข้อค าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่  ตัวแทนประชากรที่ได้มา 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีทั้งหมด 15 รูป/คน เพื่อสัมภาษณ์ 1) พระสังฆาธิการ 6 รูป  
2) ผู้น าชุมชน 2 ท่าน 3) ผู้สูงอายุในชุมชน 5 ท่าน และ 4) หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 2 ท่าน  
รวม 15 รูป/ท่าน 

3. ขั้นสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน าเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ซึ่งตรวจสอบด้านโครงสร้างด้านเนื้อหาเสร็จแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงใน
ภาคสนาม 

4. ขั้นตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริง 

ผู้วิจัยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงจะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อีก แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือยังมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากหากเครื่องมือการวิจัยไม่ดีพอจะท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยก็ลดน้อยลงไปด้วย  

5. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

6. ขั้นส ารวจความถูกต้องของข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของมูล โดยตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงน ามาจัดเรียงล าดับก่อนและหลังเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน าไปสู่ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

7. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สือ่ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ โดยใช้วิธี
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

8. ขั้นสรุปการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลแบบบรรยายตามกรอบแนวทางการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยด าเนินการตามกรอบ
การวิจัย 

 
 

9. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูลทั้งหมดมา

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 1) เขียนเป็นรายการวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ ์
 2) น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3) น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบป้องวิทยานิพนธ์ 

4) แก้ไขจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
5) น าเสนอรายงานการวิจัยในระดับชาติ 
6) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาว
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย
และชาวพุทธจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่มีสองแนวคิดของศาสนาหลักสองศาสนาคือ ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยพิธีท าบุญใน
เดือนสิบน่าจะได้แนวคิดมาจากการท าบุญเกี่ยวกับเดือนสารทของพราหมณ์และการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพ
บุรุษผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจากหลักค าสอนเรื่องกรรมและเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ค าว่า 
แซนโฎนตา นี้ เป็นค าผสม เกิดจากค าว่า แซน แปลว่า เซ่นไหว้ บวงสรวง และค าว่า โฎนตา มาจากค า 2 ค า 
คือ โดน แปลว่า ยาย และค าว่า ตา แปลว่า ตา แต่เมื่อค า 2 ค านี้มาผสมกัน จะมีความหมายโดยรวม แปลว่า 
บรรพบุรุษ ดังนั้นค าว่า แซนโฎนตา จึงหมายความว่า การเซ่นไหว้ ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษ นั่นเอง ประเพณีแซนโฎนตานี้กระท าขึ้นในเดือน 10 นับ ตามแบบจันทรคติ โดยจะตรงกับเดือน
กันยายนของทุกปี  และมีค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในที่นี้คือ ค าว่า เบณฑ์ ซึ่งค าว่า เบณฑ์ นี้มี 2 ความหมาย  
ในภาษาเขมร ความหมายหนึ่ง หมายถึง ชื่อเรียกช่วงเทศกาลงานบุญ และอีกความหมายหนึ่งคือ ค าว่า เบณฑ์ 
นี้ มาจากค าภาษาบาลีว่า ปิณฑะ6 แปลว่า ก้อนข้าว โดยทั้ง 2 ความหมายมีความส าคัญในประเพณีสารท  
โดยความหมายที่ปรากฏจะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท7 ประเพณีแซนโฎนตา (สารท) ของคนไทยเชื้อสาย
เขมรนั้น มีจุดม่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา 
(สารท) นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  
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2. ขั้นก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่าง(ปรับเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) ทั้งสอง

จังหวัด เช่นกลุ่มพระสังฆาธิการ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและ ผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มีข้อค าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่  ตัวแทนประชากรที่ได้มา 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีทั้งหมด 15 รูป/คน เพื่อสัมภาษณ์ 1) พระสังฆาธิการ 6 รูป  
2) ผู้น าชุมชน 2 ท่าน 3) ผู้สูงอายุในชุมชน 5 ท่าน และ 4) หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 2 ท่าน  
รวม 15 รูป/ท่าน 

3. ขั้นสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน าเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ซึ่งตรวจสอบด้านโครงสร้างด้านเนื้อหาเสร็จแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงใน
ภาคสนาม 

4. ขั้นตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริง 

ผู้วิจัยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงจะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อีก แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือยังมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากหากเครื่องมือการวิจัยไม่ดีพอจะท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยก็ลดน้อยลงไปด้วย  

5. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

6. ขั้นส ารวจความถูกต้องของข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของมูล โดยตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงน ามาจัดเรียงล าดับก่อนและหลังเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน าไปสู่ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

7. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สือ่ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ โดยใช้วิธี
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

8. ขั้นสรุปการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลแบบบรรยายตามกรอบแนวทางการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยด าเนินการตามกรอบ
การวิจัย 

 
 

9. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูลทั้งหมดมา

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 1) เขียนเป็นรายการวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ ์
 2) น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3) น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบป้องวิทยานิพนธ์ 

4) แก้ไขจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
5) น าเสนอรายงานการวิจัยในระดับชาติ 
6) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาว
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย
และชาวพุทธจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่มีสองแนวคิดของศาสนาหลักสองศาสนาคือ ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยพิธีท าบุญใน
เดือนสิบน่าจะได้แนวคิดมาจากการท าบุญเกี่ยวกับเดือนสารทของพราหมณ์และการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพ
บุรุษผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจากหลักค าสอนเรื่องกรรมและเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ค าว่า 
แซนโฎนตา นี้ เป็นค าผสม เกิดจากค าว่า แซน แปลว่า เซ่นไหว้ บวงสรวง และค าว่า โฎนตา มาจากค า 2 ค า 
คือ โดน แปลว่า ยาย และค าว่า ตา แปลว่า ตา แต่เมื่อค า 2 ค านี้มาผสมกัน จะมีความหมายโดยรวม แปลว่า 
บรรพบุรุษ ดังนั้นค าว่า แซนโฎนตา จึงหมายความว่า การเซ่นไหว้ ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษ นั่นเอง ประเพณีแซนโฎนตานี้กระท าขึ้นในเดือน 10 นับ ตามแบบจันทรคติ โดยจะตรงกับเดือน
กันยายนของทุกปี  และมีค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในที่นี้คือ ค าว่า เบณฑ์ ซึ่งค าว่า เบณฑ์ นี้มี 2 ความหมาย  
ในภาษาเขมร ความหมายหนึ่ง หมายถึง ชื่อเรียกช่วงเทศกาลงานบุญ และอีกความหมายหนึ่งคือ ค าว่า เบณฑ์ 
นี้ มาจากค าภาษาบาลีว่า ปิณฑะ6 แปลว่า ก้อนข้าว โดยทั้ง 2 ความหมายมีความส าคัญในประเพณีสารท  
โดยความหมายที่ปรากฏจะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท7 ประเพณีแซนโฎนตา (สารท) ของคนไทยเชื้อสาย
เขมรนั้น มีจุดม่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา 
(สารท) นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  

                                                            
6 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภูมิ-
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 1) ระดับครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอาวุโสสูงสุดของครอบครัวเป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรม โดยจะจัดเซ่นสรวงขึ้นที่บ้านของตนเอง ผู้ร่วมประกอบพิธีจะประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัว  
และผู้มีเกยรติ  
 2) ระดับเครือญาติจะจัดประกอบพิธีกรรมขึ้นที่บ้านผู้อาวุโสสูงชุดของวงศ์ตระกูล และผู้อาวุโสสูงสุด
ของตระกูลจะเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับนี้จะประกอบด้วย 
สมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน 
      3) ระดับชุมชนนั้นจะประกอบพิธีกรรมกันที่วัดประจ าหมู่บ้าน โดยมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  
คือ ผู้มีอาวุโสสูงสุดของแต่ละตระกูลส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมจะประกอบด้วยชาวบ้านทุกครอบครัว 
ในหมู่บ้าน รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันในระดับชุมชนนี้ นอกจากจะมีผู้อาวุโสเป็นผู้น า
ในการประกอบพิธีกรรมแล้วยังมีผู้รู้อื่นๆ เช่น มัคคทายก ครู พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมด้วย
ส่วน สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่นนอกจากนี้ก็จะท า
บายเบนฑ์(ก้อนข้าว) เพื่อบูชาแม่โพสพ และผีไร่ผีนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหารในนาต่อไป 
 4) ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้น าในการประกอบพิธี 
 วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม เวลาในการประกอบพิธีสารท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี ้
 ช่วงที่ 1 เบณฑ์ตูจ (สารทเล็ก) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 8 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 
ค่ า ถึง วันแรม 8 ค่ า เดือน 10 
 ช่วงที่ 2 เบณฑ์ทม (สารทใหญ่) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 7 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 9 
ค่ า ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 พิธีสารทที่ส าคัญจะประกอบพิธีวันแรม 14 ค่ าช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน 
แต่การรวมญาติเพื่อเซ่นไหว้ จะประกอบพิธีในเวลาประมาณ16.00-18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า  
ซึ่งประเพณีสารทนี้มีระยะเวลายาวนานถึง 15 วัน8  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียย
เมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ
ชาวพุทธจังหวัดบัณ เตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา ได้แสดงใหเห็นถึงการเคารพตอผู้มีพระคุณ 
ที่ลวงลับไปแลวการแสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวที ความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมนอกจากนี้ยังแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเขมร การปลูกฝั่งการใหและความเมตตา 
จังหวัดบัณเตียยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นการสงเสริมการท
องเที่ยวของจังหวัด และเปนการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษตลอดจนท าใหญาติพี่นองได้พบปะกัน 
คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตามีดังต่อไปนี้คือ  
                                                            

  8 อัษฎางค์ ชมดี, ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (อุบลราชธานี: โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท,2553), 
หน้า 140. 

 
 

1) คุณค่าด้านจริยธรรม ได้แก่ ข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม หรือกฎแห่งศีลธรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ9 จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรม เรื่องผล
ของกรรมต่างก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง ล้วนเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความส าคัญอย่างมากเพราะหาก กิเลสทั้งสามอย่างมาครอบง าจิตแล้วก็ย่อมท าให้ชีวิตและจิตใจ
ประสบแต่ความทุกข์ ดังเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ ความตอน
หนึ่งว่า“พวกพานิชเหล่านั้น ได้สดับค าของเปรตทั้งหลาย เกิดความสังเวช เมื่อจะอนุเคราะห์เปรตนั้น จึงเอา
ภาชนะตักน้ าดื่มมา ให้เขานอนลงแล้ว กรอกเข้าทางปาก แต่นั้นน้ าที่มหาชน ลาดลงหลายครั้ง ก็ไม่ไหลลงสู่
ล าคอ เพราะพลังแห่งกรรมชั่วของเปรตนั้น จักก าจัดความกระหายได้ที่ไหนเล่า พ่อค้าเหล่านั้นจึงถามเปรต
ว่า ท่านได้ความโปร่งใจอะไรบ้างไหม เปรตนั้นตอบว่าถ้าน้ าที่ชนมีประมาณเพียงนี้ กรอกเข้าไปตลอดเวลา
เพียงเท่านี้แม้เพียงสักหยดเดียวก็ไม่เข้าไปในล าคอเรา กลับไหลเข้าล าคอของคนอื่นไปหมด ความหลุดพ้นไป
จากก าเนิดเปรตนี้ จงอย่ามีเลยล าดับนั้น พ่อค้าเหล่านั้น ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความสังเวชยิ่งนักพากันกล่าวว่า 
ก็อุบายอะไร ๆ เพื่อระงับความกระหายมีบ้างไหม เปรตตอบว่า เมื่อกรรมชั่วนี้สิ้นไป เมื่อพวกญาติถวายทาน
แต่พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทิศทานให้แก่เราเราก็จักพ้นจากความเป็นเปรตนี้ไปได้  
พวกพ่อค้าได้ฟังดังนั้นจึงพากันไปสู่กรุงสาวัตถี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นรับสรณคมน์
และศีล ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด 7 วัน แล้วอุทิศส่วนบุญแก่เปรตนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้ง 4 และมหาชน และมลทิน คือความตระหนี่ มีโลภะ เป็นต้น ได้เป็น 
ผู้ยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้น ฉะนี้แล”10  

2) คุณค่าด้านความกตัญญู การระลึกถึงอุปการะของบุญหรือบุคคลแม้เหล่านั้น ก็พึงทราบว่า 
เป็นกตัญญู กตัญญุตานั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่าง ๆ มีเป็นผู้อันสัตบุรุษ
ทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้น ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า11 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล 2 จ าพวก
เหล่านี้หาได้ยากในโลก คือบุพพการี 1 กตัญญูกตเวที 1 “ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้ จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ 5 ประการ อะไรบ้าง คือ12 (1) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรา 
(2) บุตรจักช่วยท ากิจของเรา (3) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (4) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์
มรดกไว้ (5) เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจักท าบุญอุทิศให้“ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่า
บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงเราจักช่วยท ากิจของเราวงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควร  
แก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจักท าบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้  
จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อ

                                                            
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  27, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 57. 
10 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 49/220-221. 
11 ขุ.ขุ.อ.(ไทย) 39/6/202. 
12 องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/39/60-61. 
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 1) ระดับครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอาวุโสสูงสุดของครอบครัวเป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรม โดยจะจัดเซ่นสรวงขึ้นที่บ้านของตนเอง ผู้ร่วมประกอบพิธีจะประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัว  
และผู้มีเกยรติ  
 2) ระดับเครือญาติจะจัดประกอบพิธีกรรมขึ้นที่บ้านผู้อาวุโสสูงชุดของวงศ์ตระกูล และผู้อาวุโสสูงสุด
ของตระกูลจะเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับนี้จะประกอบด้วย 
สมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน 
      3) ระดับชุมชนนั้นจะประกอบพิธีกรรมกันที่วัดประจ าหมู่บ้าน โดยมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  
คือ ผู้มีอาวุโสสูงสุดของแต่ละตระกูลส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมจะประกอบด้วยชาวบ้านทุกครอบครัว 
ในหมู่บ้าน รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันในระดับชุมชนนี้ นอกจากจะมีผู้อาวุโสเป็นผู้น า
ในการประกอบพิธีกรรมแล้วยังมีผู้รู้อื่นๆ เช่น มัคคทายก ครู พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมด้วย
ส่วน สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่นนอกจากนี้ก็จะท า
บายเบนฑ์(ก้อนข้าว) เพื่อบูชาแม่โพสพ และผีไร่ผีนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหารในนาต่อไป 
 4) ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้น าในการประกอบพิธี 
 วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม เวลาในการประกอบพิธีสารท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 เบณฑ์ตูจ (สารทเล็ก) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 8 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 
ค่ า ถึง วันแรม 8 ค่ า เดือน 10 
 ช่วงที่ 2 เบณฑ์ทม (สารทใหญ่) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 7 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 9 
ค่ า ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 พิธีสารทที่ส าคัญจะประกอบพิธีวันแรม 14 ค่ าช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน 
แต่การรวมญาติเพื่อเซ่นไหว้ จะประกอบพิธีในเวลาประมาณ16.00-18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า  
ซึ่งประเพณีสารทนี้มีระยะเวลายาวนานถึง 15 วัน8  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียย
เมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ
ชาวพุทธจังหวัดบัณ เตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา ได้แสดงใหเห็นถึงการเคารพตอผู้มีพระคุณ 
ที่ลวงลับไปแลวการแสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวที ความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมนอกจากนี้ยังแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเขมร การปลูกฝั่งการใหและความเมตตา 
จังหวัดบัณเตียยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นการสงเสริมการท
องเที่ยวของจังหวัด และเปนการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษตลอดจนท าใหญาติพี่นองได้พบปะกัน 
คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตามีดังต่อไปนี้คือ  
                                                            

  8 อัษฎางค์ ชมดี, ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (อุบลราชธานี: โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท,2553), 
หน้า 140. 

 
 

1) คุณค่าด้านจริยธรรม ได้แก่ ข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม หรือกฎแห่งศีลธรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ9 จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรม เรื่องผล
ของกรรมต่างก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง ล้วนเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความส าคัญอย่างมากเพราะหาก กิเลสทั้งสามอย่างมาครอบง าจิตแล้วก็ย่อมท าให้ชีวิตและจิตใจ
ประสบแต่ความทุกข์ ดังเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ ความตอน
หนึ่งว่า“พวกพานิชเหล่านั้น ได้สดับค าของเปรตทั้งหลาย เกิดความสังเวช เมื่อจะอนุเคราะห์เปรตนั้น จึงเอา
ภาชนะตักน้ าดื่มมา ให้เขานอนลงแล้ว กรอกเข้าทางปาก แต่นั้นน้ าที่มหาชน ลาดลงหลายครั้ง ก็ไม่ไหลลงสู่
ล าคอ เพราะพลังแห่งกรรมชั่วของเปรตนั้น จักก าจัดความกระหายได้ที่ไหนเล่า พ่อค้าเหล่านั้นจึงถามเปรต
ว่า ท่านได้ความโปร่งใจอะไรบ้างไหม เปรตนั้นตอบว่าถ้าน้ าที่ชนมีประมาณเพียงนี้ กรอกเข้าไปตลอดเวลา
เพียงเท่านี้แม้เพียงสักหยดเดียวก็ไม่เข้าไปในล าคอเรา กลับไหลเข้าล าคอของคนอื่นไปหมด ความหลุดพ้นไป
จากก าเนิดเปรตนี้ จงอย่ามีเลยล าดับนั้น พ่อค้าเหล่านั้น ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความสังเวชยิ่งนักพากันกล่าวว่า 
ก็อุบายอะไร ๆ เพื่อระงับความกระหายมีบ้างไหม เปรตตอบว่า เมื่อกรรมชั่วนี้สิ้นไป เมื่อพวกญาติถวายทาน
แต่พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทิศทานให้แก่เราเราก็จักพ้นจากความเป็นเปรตนี้ไปได้  
พวกพ่อค้าได้ฟังดังนั้นจึงพากันไปสู่กรุงสาวัตถี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นรับสรณคมน์
และศีล ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด 7 วัน แล้วอุทิศส่วนบุญแก่เปรตนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้ง 4 และมหาชน และมลทิน คือความตระหนี่ มีโลภะ เป็นต้น ได้เป็น 
ผู้ยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้น ฉะนี้แล”10  

2) คุณค่าด้านความกตัญญู การระลึกถึงอุปการะของบุญหรือบุคคลแม้เหล่านั้น ก็พึงทราบว่า 
เป็นกตัญญู กตัญญุตานั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่าง ๆ มีเป็นผู้อันสัตบุรุษ
ทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้น ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า11 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล 2 จ าพวก
เหล่านี้หาได้ยากในโลก คือบุพพการี 1 กตัญญูกตเวที 1 “ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้ จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ 5 ประการ อะไรบ้าง คือ12 (1) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรา 
(2) บุตรจักช่วยท ากิจของเรา (3) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (4) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์
มรดกไว้ (5) เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจักท าบุญอุทิศให้“ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่า
บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงเราจักช่วยท ากิจของเราวงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควร  
แก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจักท าบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้  
จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อ

                                                            
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  27, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 57. 
10 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 49/220-221. 
11 ขุ.ขุ.อ.(ไทย) 39/6/202. 
12 องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/39/60-61. 
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เราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่านเชื่อฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่
ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ”  

3) คุณค่าด้านจิตใจ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษผี ปู ย่า ตา ยาย รวมทั้งเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น 
เป็นการประกอบพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาผีทั้งหลายมีความสุขและอิ่มหน าส าราญด้วยข้าวปลา
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักพระพุทธศาสนา และมีผล
ทางด้านจิตใจต่อผู้ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมนี้เป็นอย่างมาก ความสุขใจที่ได้มี โอกาสตอบแทนบุญคุณ
บรรพบุรุษ การได้ขอความคุ้มครองจากดวงวิญญาณปู่ย่า ตายายให้ท ามาหากินคล่อง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
การได้มารวมญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ จากการแยกย้ายกันไปท างานต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรม
กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่ทางบ้านต่างมีความสุขใจร้องร าท าเพลง ดื่มสุรากิน
อาหารกันเต็มที่ ควบคู่ไปกับการท าบุญใหญ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่มีความสุขต้องเป็นผู้รู้จักให้และ
รู้จักรับ13 ประเพณีแซนโฎนตา จึงรวมทุกอย่างของความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูรู้คุณการเสียสละไว้
อย่างครบถ้วนในประเพณีนี้ การให้ความเคารพนับถือแก่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีการแสดงออกโดยการบูชา เซ่นไหว้ และการท าบุญอุทิศไปให้ 
 3. ศึกษาวิ เคราะห์พิ ธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจั งหวัดสุ รินทร์  กับชาว พุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทยและชาวพุทธจังหวัดสบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่าพิธีกรรมแซนโฎนตาของ
ทั้งสองจังหวัดมีประวัติความเป็นมาที่ใกล้เคียงกันคือพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่ชาวพุทธเชื้อสายเขมรท าเพื่อ
อุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษและญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นพิธีกรรมที่กระท าในเดือนสารทหรือเดือนสิบของทุก
ปี พิธีกรรมแซนโฏนตาได้รับความเชื่อมาจากอิทธิพลในเรื่องของผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษและความเชื่อใน
เรื่องหลักกรรมการเวียนว่ายตายเกิด และความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎน
ตามีคุณค่าต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายเขมรและชาวพุทธในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาทั้งในด้าน
หลักจริยธรรมความประพฤติในวิถีชีวิต ความกตัญญูกตเวทีและการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการเข้า
วัดท าบุญ ถือว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานราชการในจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์
และหน่วยงานราชการในจังหวัดควรมีการจัดแซนโฎนตาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งสองจังหวัด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
                                                            

13 อารีย์ ทองแก้ว, วัฒนธรรมท้องถิ่นสุรินทร์, (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2549), หน้า66-67. 

 
 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการท าบุญในพิธีกรรมอื่นๆ เช่นสงกรานต์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นด้านเพลงเจรียงฯลฯ ของจังหวัดสุรินทร์
กับประเทศกัมพูชา 
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เราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่านเชื่อฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่
ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ”  

3) คุณค่าด้านจิตใจ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษผี ปู ย่า ตา ยาย รวมทั้งเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น 
เป็นการประกอบพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาผีทั้งหลายมีความสุขและอิ่มหน าส าราญด้วยข้าวปลา
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักพระพุทธศาสนา และมีผล
ทางด้านจิตใจต่อผู้ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมนี้เป็นอย่างมาก ความสุขใจที่ได้มี โอกาสตอบแทนบุญคุณ
บรรพบุรุษ การได้ขอความคุ้มครองจากดวงวิญญาณปู่ย่า ตายายให้ท ามาหากินคล่อง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
การได้มารวมญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ จากการแยกย้ายกันไปท างานต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรม
กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่ทางบ้านต่างมีความสุขใจร้องร าท าเพลง ดื่มสุรากิน
อาหารกันเต็มที่ ควบคู่ไปกับการท าบุญใหญ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่มีความสุขต้องเป็นผู้รู้จักให้และ
รู้จักรับ13 ประเพณีแซนโฎนตา จึงรวมทุกอย่างของความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูรู้คุณการเสียสละไว้
อย่างครบถ้วนในประเพณีนี้ การให้ความเคารพนับถือแก่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีการแสดงออกโดยการบูชา เซ่นไหว้ และการท าบุญอุทิศไปให้ 
 3. ศึกษาวิ เคราะห์พิ ธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจั งหวัดสุ รินทร์  กับชาว พุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทยและชาวพุทธจังหวัดสบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่าพิธีกรรมแซนโฎนตาของ
ทั้งสองจังหวัดมีประวัติความเป็นมาที่ใกล้เคียงกันคือพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่ชาวพุทธเชื้อสายเขมรท าเพื่อ
อุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษและญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นพิธีกรรมที่กระท าในเดือนสารทหรือเดือนสิบของทุก
ปี พิธีกรรมแซนโฏนตาได้รับความเชื่อมาจากอิทธิพลในเรื่องของผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษและความเชื่อใน
เรื่องหลักกรรมการเวียนว่ายตายเกิด และความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎน
ตามีคุณค่าต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายเขมรและชาวพุทธในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาทั้งในด้าน
หลักจริยธรรมความประพฤติในวิถีชีวิต ความกตัญญูกตเวทีและการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการเข้า
วัดท าบุญ ถือว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานราชการในจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์
และหน่วยงานราชการในจังหวัดควรมีการจัดแซนโฎนตาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งสองจังหวัด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
                                                            

13 อารีย์ ทองแก้ว, วัฒนธรรมท้องถิ่นสุรินทร์, (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2549), หน้า66-67. 

 
 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการท าบุญในพิธีกรรมอื่นๆ เช่นสงกรานต์ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นด้านเพลงเจรียงฯลฯ ของจังหวัดสุรินทร์
กับประเทศกัมพูชา 
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พ้ืนที่การทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา: วัดรองขุนและวัดหวยปลากัง้ 
The Tourism Area in Buddhist Temples: Wat Rongkhun and Wat 

Huayplakang 
 

พระมหาผดุงศักด์ิ  เสสปฺุโญ 
วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

 
บทคัดยอ 

บทความเร่ือง พื้นที่การทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา:วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีวัตถุประสงค 
เพื่อเสนอบริบทและการจัดพื้นที่การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง วัดรองขุนเปนวัดเกาแกของ
หมูบานรองขุน หางจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต 13 กิโลเมตร พ.ศ. 2540 อาจารยเฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน เปนบุคคลในหมูบาน เปนศิลปนที่มีชื่อเสียง มีอุดมการณในการสรางวัดรองขุน 3 ประการ คือสราง
เปนพุทธบูชา  เปนสมบัติของชาติและใหเปนศิลปะประจํารัชกาลที่ 9 วัดหวยปลาก้ัง เปนวัดรางมานาน 
พื้นที่เปนเนินดอย หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ในพ.ศ. 2548 พระอาจารย
พบโชค  ติสฺสวํโส เร่ิมกอสราง มีอุดมการณเพื่อใหเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ เปนวัดที่มีแนวคิดแบบ
พุทธศาสนาฝายมหายาน  

พื้นที่ทองเที่ยวในวัด วัดรองขุนมี 5 แหง วัดหวยปลาก้ังมี 2 แหง วัดทั้งสองแหงใชการจัดพื้นที่ดวย
หลักสัปปายะ 7 ทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน วัดรองขุนสรางดวยการนําของฆราวาส วัดหวยปลาก้ังสราง
ดวยการนําของพระ ทั้งสองวัดมีความรูสึกในการทองเที่ยวแตกตางกัน วัดหวยปลาก้ังมีบรรยากาศของวัด
มากกวาวัดรองขุน แตอยางไรก็ตามทั้งสองวัดเปนแหลงทองเที่ยวในวัดพระพุทธศาสนาที่ไดรับความนิยม
อยางสูงในจังหวัดเชียงราย 

คําสําคัญ: วัดรองขุน, วัดหวยปลาก้ัง, พื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา 
 

Abstract 
  This article, The Tourism Area in Buddhist Temples :  Wat Rongkhun and Wat 
Huayplakang, has objectives to provide the context and to organize tourism in Wat 
Rongkhung and Wat Huayplakang. Wat Rongkhun is an ancient temple of Rongkhun village, 
13 kilometers south of Chiang Rai. Chaloemchai Kositpipat is a famous artist in the village. 
In B.E. 2540, he had three ideologies to build Wat Rongkhun and, to create as a Buddhist 
shrine, to create as a national treasure, and to create as the fine art of King Bhumibol 
Adulyadej (the 9th king). Wat Huayplakang is a long abandoned temple, a hillside area 15 
kilometers northwest of the city.  In B. E.  2548, PhraPobchok Tissawongso began 

construction. The ideology is to be the center of the Buddhist mind. It is a temple with 
Mahayana Buddhist concept. 

There are 5 places in Wat Rongkhun and 2 places in Wat Huayplakang as the 
tourism areaห . Both temples have organized the tourism area based on the 7 Sappaya 
Principle with the same and different concepts.  Wat Rongkhun was built with the 
introduction of lay people, while, Wat Huayplakang was built with the introduction of the 
monks.  Both temples give a different sense of travelling.  Wat Huoyplakang has more 
atmosphere of the temple than Wat Rongkhun.  However, both temples are a popular 
tourist attraction in Chiang Rai.  

keywords: Wat Rongkhun, Wat Huayplakang, Tourism Area in Buddhist Temples. 
 

บทนํา 
 การทองเที่ยว (Tourism) เปนความปรารถนาของมนุษยอันลึกซ้ึงที่มีอยูรวมกันอยางกวางขวาง  
ที่สนใจทําความรูจักคนอ่ืน และคาดหวังวาจะนําไปสูความเขาใจตนเองเปนการตอบแทน การทองเที่ยวเปน
การสํารวจคนหาและการผจญภัยที่จะมองและอาจนําไปสูความเขาใจโลกที่อาศัย องคการการทองเที่ยวโลก 
(World Tourism Organization:UNWTO) ไดพยากรณไววา ในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศจํานวน 1,600 ลานคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโนมเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมคือ1 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟค โดยกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปนจุดหมายปลายทางแหงใหมที่มีผู
นิยมเดินทางเขามาอยางตอเนื่อง และUNWTOคาดการณวา พ.ศ. 2563 จีนจะเปนตลาดสองออกและนําเขา
นักทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก 
 นักทองเที่ยวมีแนวโนมสนใจการทองเที่ยวเปนพิเศษ เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวเชิงศาสนา (spiritual Tourism) 
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)2 เปนตน การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การบริการ ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีเปนตนทุนในการดําเนินการและและ
สรางความดึงดูดใจของนักทองเที่ยว วัด โบราณ หรือศาสนสถานของวัด เวียง วัง โดยมีเปาหมายการจัดเปน
พื้นที่ในการสงเสริมใหเปนเสนทางการทองเที่ยว เวียง วัง วัดในพระพุทธศาสนา จากงานวิจัยพบขอมูลวา  
วัดเปนแหลงทองเที่ยวที่ชาวไทยและตางชาตินิยมเปนอันดับตน ๆ โดยเฉพาะวัดที่เปนแหลงโบราณสถาน

                                                           
 1 สุดแดน  วิสุทธิลักษณ, องคความรูวาดวยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: คูมือและแนวทางปฏิบัติ, 
คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร, 2558, หนา 10. 
 2 เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 
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พ้ืนที่การทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา: วัดรองขุนและวัดหวยปลากัง้ 
The Tourism Area in Buddhist Temples: Wat Rongkhun and Wat 

Huayplakang 
 

พระมหาผดุงศักด์ิ  เสสปฺุโญ 
วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

 
บทคัดยอ 

บทความเร่ือง พื้นที่การทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา:วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีวัตถุประสงค 
เพื่อเสนอบริบทและการจัดพื้นที่การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง วัดรองขุนเปนวัดเกาแกของ
หมูบานรองขุน หางจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต 13 กิโลเมตร พ.ศ. 2540 อาจารยเฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน เปนบุคคลในหมูบาน เปนศิลปนที่มีชื่อเสียง มีอุดมการณในการสรางวัดรองขุน 3 ประการ คือสราง
เปนพุทธบูชา  เปนสมบัติของชาติและใหเปนศิลปะประจํารัชกาลที่ 9 วัดหวยปลาก้ัง เปนวัดรางมานาน 
พื้นที่เปนเนินดอย หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ในพ.ศ. 2548 พระอาจารย
พบโชค  ติสฺสวํโส เร่ิมกอสราง มีอุดมการณเพื่อใหเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ เปนวัดที่มีแนวคิดแบบ
พุทธศาสนาฝายมหายาน  

พื้นที่ทองเที่ยวในวัด วัดรองขุนมี 5 แหง วัดหวยปลาก้ังมี 2 แหง วัดทั้งสองแหงใชการจัดพื้นที่ดวย
หลักสัปปายะ 7 ทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน วัดรองขุนสรางดวยการนําของฆราวาส วัดหวยปลาก้ังสราง
ดวยการนําของพระ ทั้งสองวัดมีความรูสึกในการทองเที่ยวแตกตางกัน วัดหวยปลาก้ังมีบรรยากาศของวัด
มากกวาวัดรองขุน แตอยางไรก็ตามทั้งสองวัดเปนแหลงทองเที่ยวในวัดพระพุทธศาสนาที่ไดรับความนิยม
อยางสูงในจังหวัดเชียงราย 

คําสําคัญ: วัดรองขุน, วัดหวยปลาก้ัง, พื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา 
 

Abstract 
  This article, The Tourism Area in Buddhist Temples :  Wat Rongkhun and Wat 
Huayplakang, has objectives to provide the context and to organize tourism in Wat 
Rongkhung and Wat Huayplakang. Wat Rongkhun is an ancient temple of Rongkhun village, 
13 kilometers south of Chiang Rai. Chaloemchai Kositpipat is a famous artist in the village. 
In B.E. 2540, he had three ideologies to build Wat Rongkhun and, to create as a Buddhist 
shrine, to create as a national treasure, and to create as the fine art of King Bhumibol 
Adulyadej (the 9th king). Wat Huayplakang is a long abandoned temple, a hillside area 15 
kilometers northwest of the city.  In B. E.  2548, PhraPobchok Tissawongso began 

construction. The ideology is to be the center of the Buddhist mind. It is a temple with 
Mahayana Buddhist concept. 

There are 5 places in Wat Rongkhun and 2 places in Wat Huayplakang as the 
tourism areaห . Both temples have organized the tourism area based on the 7 Sappaya 
Principle with the same and different concepts.  Wat Rongkhun was built with the 
introduction of lay people, while, Wat Huayplakang was built with the introduction of the 
monks.  Both temples give a different sense of travelling.  Wat Huoyplakang has more 
atmosphere of the temple than Wat Rongkhun.  However, both temples are a popular 
tourist attraction in Chiang Rai.  

keywords: Wat Rongkhun, Wat Huayplakang, Tourism Area in Buddhist Temples. 
 

บทนํา 
 การทองเที่ยว (Tourism) เปนความปรารถนาของมนุษยอันลึกซ้ึงที่มีอยูรวมกันอยางกวางขวาง  
ที่สนใจทําความรูจักคนอ่ืน และคาดหวังวาจะนําไปสูความเขาใจตนเองเปนการตอบแทน การทองเที่ยวเปน
การสํารวจคนหาและการผจญภัยที่จะมองและอาจนําไปสูความเขาใจโลกที่อาศัย องคการการทองเที่ยวโลก 
(World Tourism Organization:UNWTO) ไดพยากรณไววา ในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศจํานวน 1,600 ลานคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโนมเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมคือ1 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟค โดยกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปนจุดหมายปลายทางแหงใหมที่มีผู
นิยมเดินทางเขามาอยางตอเนื่อง และUNWTOคาดการณวา พ.ศ. 2563 จีนจะเปนตลาดสองออกและนําเขา
นักทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก 
 นักทองเที่ยวมีแนวโนมสนใจการทองเที่ยวเปนพิเศษ เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวเชิงศาสนา (spiritual Tourism) 
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)2 เปนตน การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การบริการ ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีเปนตนทุนในการดําเนินการและและ
สรางความดึงดูดใจของนักทองเที่ยว วัด โบราณ หรือศาสนสถานของวัด เวียง วัง โดยมีเปาหมายการจัดเปน
พื้นที่ในการสงเสริมใหเปนเสนทางการทองเที่ยว เวียง วัง วัดในพระพุทธศาสนา จากงานวิจัยพบขอมูลวา  
วัดเปนแหลงทองเที่ยวที่ชาวไทยและตางชาตินิยมเปนอันดับตน ๆ โดยเฉพาะวัดที่เปนแหลงโบราณสถาน

                                                           
 1 สุดแดน  วิสุทธิลักษณ, องคความรูวาดวยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: คูมือและแนวทางปฏิบัติ, 
คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร, 2558, หนา 10. 
 2 เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 
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สําคัญ การทองเที่ยวกลุมเจดียพระธาตุตาง ๆ โดยผูกโยงกับวันเดือนปเกิด การปฏิบัติธรรม เปนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงพุทธ (Buddhist Tourism)3 เปนตน 
  จังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดอยูเหนือสุดของประเทศไทย เปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวในอันดับตน ๆ ของประเทศ ในป 2561 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดชูภาพลักษณ
ใหจังหวัดเชียงรายเปน 1 ในเมืองรอง คือ Go Local จาก 55 จังหวัด ที่มีจุดเดนทางดานธรรมชาติที่งดงาม 
ชุมชนมีอัตลักษณเฉพาะตัว มีอาหารถ่ินสไตลลานนา พรอมทั้งเปนเมืองที่โดดเดนดวยศิลปะหลายแขนง  
ในแผนวิสาหกิจของ ททท. ป 2560 – 2564 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เมือง
รอง จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่นํารองในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย 3 ดานหลักคือ ดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม นับตั้งแตป 2560 – 2561 พบวา
การเติบโตรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 5 เปอรเซ็นต ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จังหวัดเชียงรายมี
อัตราการเติบโตของรายไดทางการทองเที่ยวอยูที่ 8.24 เปอรเซ็นต คิดเปน 6,917 ลานบาท การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) เปดโครงการ “เชียงราย แต แต”4 เปนการสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายในฐานะเมืองตนแบบการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน และททท.ไดจัดแนวคิด “Chiang R A 
I” (เชียงราย) เพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย ดวยความรู ความรู ความเขาใจ อยาง
ถูกตองและลึกซ้ึงผานการใชอักษร “R, A, I” สื่อความหมายในการคนหาสุนทรียภาพของการทองเที่ยว
เชียงราย คืออักษร R สื่อความหมายดวยคําวา “Relax” คือความผอนคลาย ความสบาย ดวยธรรมชาติ
บริสุทธิ์สวยงาม ที่พัก รานอาหาร รานกาแฟ อาหารถ่ิน อักษร A สื่อความหมายของการสัมผัสดวยคําวา 
“Art” สุดยอดศิลปน สุดยอดศิลปะอยูที่เชียงราย นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบงานศิลปะ เสพสุนทรียภาพจากงาน
ศิลปชั้นครู ศิลปนแหงชาติ บานศิลปน เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว เปนพื้นที่แหงเมืองศิลปะ มีวัดพระสิงห
พระอารามหลวง วัดพระแกวพระอารามหลวง วัดรองขุน วัดรองเสือเตน วัดหวยปลาก้ัง วัดพระธาตุเจดีย
หลวง วัดปาสัก วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑบานดํา       ขัวศิลปะ หอศิลปไตยวน บานดอยดินแดง 
พิพิธภัณฑอูบคําเปนตน และอักษร I สื่อความหมายที่ดี คือ “Inspiration”การสรางแบบบันดาลใจ จากการ
ทองเที่ยว วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังเปนจุดเดน เปนสัญลักษณหรือเปน landmark ของจังหวัดเชียงราย  
ที่นักทองเที่ยวมีจุดหมายปลายทาง ที่จะตองไปใหไดเพื่อชมความงดงามอลังการของสถาปตยกรรมรวมสมัย
ในรัชกาลที่ 9 อันโดดเดนและโดงดังของวัดและพบกับผูที่สรางวัดทั้งอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน แหงวัด     
รองขุนหรือที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติรูจักกันคือวัดขาว White temple วัดรองขุนยังติด 10 อันดับ
สถาปตยกรรมกอสรางสุดล้ําสรางสรรคระดับโลกและ 1 ใน 5 วัดมหัศจรรยของโลก พระอาจารยพบโชค  
ติสฺสวํโส แหงวัดหวยปลาก้ังซ่ึงเปนวัดมีศิลปะสถาปตยกรรมจีนผสมผสานลานนา การจัดพื้นที่วัดเปนแนวคติ
มหายาน แมจะเปนวัดสังกัดเถรวาทก็ตาม อีกทั้งเปนที่กลาวขานกันทั่วไปวาพระอาจารยทรงคุณดาน
โหราศาสตรแมนยิ่ง หากนักทองเที่ยวไดมีโอกาสพบทานและรับธรรมะจากทานนับเปนวาสนา 

                                                           
 3 มัลลิกา ภูมะธนและคณะ, แนวคิดการจัดการทองเท่ียว (วัด) ในพระพุทธศาสนา:หลักการและวิถี
ปฏิบัติ, วารสาร มจร. มนุษยศาสตรปริทัศน (ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559), หนา 43. 
 4 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “เชียงราย แต แต”, ไทยโพสต  (13 พฤษภาคม 2561), น.พิเศษ. 

 สําหรับเนื้อหาในบทความนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเสนอบริบทและการจัดพื้นที่
การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ซ่ึงทั้งสองวัดคิดมีบริบทของวัดและการจัดพื้นที่ในวัดไวอยาง
นาสนใจและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง เปนการสอดรับกับโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
“เชียงราย แต แต” ในอัตลักษณผานงานศิลปะ ที่เปน Art คือสุดยอดศิลปน สุดยอดศิลปะ การจัดพื้นที่การ
ทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ผูเขียนจะนําแนวคิดเร่ือง “สัปปาย 7”5 คือสถานที่สบายมีสภาพ
เอ้ือเก้ือกูลเหมาะสมอํานวยหนุนสําหรับการทองเที่ยวในวัด มาประยุกตวิเคราะหประกอบ ในการเขียน
บทความคร้ังนี้ ในสวนของบริบทผูเขียนจะกลาวถึงบริบทที่ตั้งและแนวคิดในการสรางวัดทั้งสอง การจัดพื้นที่
ทองเที่ยวในวัด ผูเขียนจะเสนอตามตามหลักสัปปายะ 7 คือ 1) อาวาสสัปปายะ สถานที่ในการจัดใหเที่ยวใน
วัด 2) โคจรสัปปายะ รานคาของวัดหรือแบรนดของวัด 3) ภัสสสัปปายะ ขอมูลของวัดแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวในวัด 4) บุคคลสัปปายะ ทีมงานในการบริหาร บริการนักทองเที่ยว 5) โภชนสัปปายะ แหลงอาหารสําหรับ
นักทองเที่ยว 6) อุตุสัปปายะ การจัดการสิ่งแวดลอม 7)อิริยาบถสัปปายะสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวภายในวัด  

 
บริบทวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง 
 1. ที่ตั้งและการเดินทางสูวัดรองขุน 
 วัดรองขุนตั้งอยูที่หมูบานรองขุน ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูทางดานทิศ
ใตของตัวเมืองเชียงราย หางจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร หางจากถนนสายเอเชีย (ถนนใหญ) 100 เมตร  
ณ สามแยกไฟแดงถนนสายน้ําตกขุนกรณ ไรบุญรอด 
 การเดินทางรถยนต หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ใชถนนสายกรุงเทพมหานคร – เชียงราย 
(ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1/A2) ผานจังหวัดพะเยา อําเภอแมใจ เขาสู อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ขามสะพานแมลาวถึงแยกปากทางแมสรวย (แยกอําเภอแมสรวย – เชียงราย) มุงตรงไป 10 กิโลเมตร กอน
ถึง 3 แยกขุนกรณ ประมาณ 200 เมตร หากมองดานซายมือสามารถพบเห็นวัดสีขาวสะดุดตา ถึงทางแยก 
เลี้ยวซายมือเขาไป 100 เมตรถึงวัดรองขุนอันลือนาม หรือเดินทางจากเชียงใหม – เชียงราย ประมาณ 
 180 กิโลเมตรดวยรถยนตสวนตัวหรือรถยนตบริการสาธารณะ 
 การเดินทางอากาศโดยสารเคร่ืองบิน กรุงเทพมหานคร – เชียงราย ปจจุบันมีหลายสายการบินที่มุง
หนาสูเชียงรายวันละหลายเที่ยวบิน เม่ือถึงสนามบินนานาชาติเชียงราย สามารถเดินทางดวยหลายวิธี บริษัท
ทั่วรแท็กซ่ีสนามบิน รถเชา หรือดวยขนสงสาธรารณะ อ่ืน ๆ ใชเวลาจากตัวเมืองเชียงรายถึงวัดรองขุน 
ราว 30 นาที 
 2. แรงบันดาลใจสรางวัดรองขุน 
 วัดรองขุน มีมาพรอมๆ กับหมูบานรองขุน เปนวัดประจําหมูบานไมปรากฏปที่สราง ตอมาป 
พ.ศ. 2540 อาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ซ่ึงเปนผูที่เกิดในหมูบานรองขุนเห็นสภาพหมูบานมาตั้งแตเด็ก ๆ 

                                                           
 5 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 19, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556) หนา 431 – 432. 
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สําคัญ การทองเที่ยวกลุมเจดียพระธาตุตาง ๆ โดยผูกโยงกับวันเดือนปเกิด การปฏิบัติธรรม เปนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงพุทธ (Buddhist Tourism)3 เปนตน 
  จังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดอยูเหนือสุดของประเทศไทย เปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวในอันดับตน ๆ ของประเทศ ในป 2561 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดชูภาพลักษณ
ใหจังหวัดเชียงรายเปน 1 ในเมืองรอง คือ Go Local จาก 55 จังหวัด ที่มีจุดเดนทางดานธรรมชาติที่งดงาม 
ชุมชนมีอัตลักษณเฉพาะตัว มีอาหารถ่ินสไตลลานนา พรอมทั้งเปนเมืองที่โดดเดนดวยศิลปะหลายแขนง  
ในแผนวิสาหกิจของ ททท. ป 2560 – 2564 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่เมือง
รอง จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่นํารองในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย 3 ดานหลักคือ ดานเศรษฐกิจดานสังคมและดานสิ่งแวดลอม นับตั้งแตป 2560 – 2561 พบวา
การเติบโตรายไดจากการทองเที่ยวอยูที่ 5 เปอรเซ็นต ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จังหวัดเชียงรายมี
อัตราการเติบโตของรายไดทางการทองเที่ยวอยูที่ 8.24 เปอรเซ็นต คิดเปน 6,917 ลานบาท การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) เปดโครงการ “เชียงราย แต แต”4 เปนการสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายในฐานะเมืองตนแบบการทองเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน และททท.ไดจัดแนวคิด “Chiang R A 
I” (เชียงราย) เพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย ดวยความรู ความรู ความเขาใจ อยาง
ถูกตองและลึกซ้ึงผานการใชอักษร “R, A, I” สื่อความหมายในการคนหาสุนทรียภาพของการทองเที่ยว
เชียงราย คืออักษร R สื่อความหมายดวยคําวา “Relax” คือความผอนคลาย ความสบาย ดวยธรรมชาติ
บริสุทธิ์สวยงาม ที่พัก รานอาหาร รานกาแฟ อาหารถ่ิน อักษร A สื่อความหมายของการสัมผัสดวยคําวา 
“Art” สุดยอดศิลปน สุดยอดศิลปะอยูที่เชียงราย นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบงานศิลปะ เสพสุนทรียภาพจากงาน
ศิลปชั้นครู ศิลปนแหงชาติ บานศิลปน เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว เปนพื้นที่แหงเมืองศิลปะ มีวัดพระสิงห
พระอารามหลวง วัดพระแกวพระอารามหลวง วัดรองขุน วัดรองเสือเตน วัดหวยปลาก้ัง วัดพระธาตุเจดีย
หลวง วัดปาสัก วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑบานดํา       ขัวศิลปะ หอศิลปไตยวน บานดอยดินแดง 
พิพิธภัณฑอูบคําเปนตน และอักษร I สื่อความหมายที่ดี คือ “Inspiration”การสรางแบบบันดาลใจ จากการ
ทองเที่ยว วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังเปนจุดเดน เปนสัญลักษณหรือเปน landmark ของจังหวัดเชียงราย  
ที่นักทองเที่ยวมีจุดหมายปลายทาง ที่จะตองไปใหไดเพื่อชมความงดงามอลังการของสถาปตยกรรมรวมสมัย
ในรัชกาลที่ 9 อันโดดเดนและโดงดังของวัดและพบกับผูที่สรางวัดทั้งอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน แหงวัด     
รองขุนหรือที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติรูจักกันคือวัดขาว White temple วัดรองขุนยังติด 10 อันดับ
สถาปตยกรรมกอสรางสุดล้ําสรางสรรคระดับโลกและ 1 ใน 5 วัดมหัศจรรยของโลก พระอาจารยพบโชค  
ติสฺสวํโส แหงวัดหวยปลาก้ังซ่ึงเปนวัดมีศิลปะสถาปตยกรรมจีนผสมผสานลานนา การจัดพื้นที่วัดเปนแนวคติ
มหายาน แมจะเปนวัดสังกัดเถรวาทก็ตาม อีกทั้งเปนที่กลาวขานกันทั่วไปวาพระอาจารยทรงคุณดาน
โหราศาสตรแมนยิ่ง หากนักทองเที่ยวไดมีโอกาสพบทานและรับธรรมะจากทานนับเปนวาสนา 

                                                           
 3 มัลลิกา ภูมะธนและคณะ, แนวคิดการจัดการทองเท่ียว (วัด) ในพระพุทธศาสนา:หลักการและวิถี
ปฏิบัติ, วารสาร มจร. มนุษยศาสตรปริทัศน (ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559), หนา 43. 
 4 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “เชียงราย แต แต”, ไทยโพสต  (13 พฤษภาคม 2561), น.พิเศษ. 

 สําหรับเนื้อหาในบทความนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเสนอบริบทและการจัดพื้นที่
การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ซ่ึงทั้งสองวัดคิดมีบริบทของวัดและการจัดพื้นที่ในวัดไวอยาง
นาสนใจและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง เปนการสอดรับกับโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
“เชียงราย แต แต” ในอัตลักษณผานงานศิลปะ ที่เปน Art คือสุดยอดศิลปน สุดยอดศิลปะ การจัดพื้นที่การ
ทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ผูเขียนจะนําแนวคิดเร่ือง “สัปปาย 7”5 คือสถานที่สบายมีสภาพ
เอ้ือเก้ือกูลเหมาะสมอํานวยหนุนสําหรับการทองเที่ยวในวัด มาประยุกตวิเคราะหประกอบ ในการเขียน
บทความคร้ังนี้ ในสวนของบริบทผูเขียนจะกลาวถึงบริบทที่ตั้งและแนวคิดในการสรางวัดทั้งสอง การจัดพื้นที่
ทองเที่ยวในวัด ผูเขียนจะเสนอตามตามหลักสัปปายะ 7 คือ 1) อาวาสสัปปายะ สถานที่ในการจัดใหเที่ยวใน
วัด 2) โคจรสัปปายะ รานคาของวัดหรือแบรนดของวัด 3) ภัสสสัปปายะ ขอมูลของวัดแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวในวัด 4) บุคคลสัปปายะ ทีมงานในการบริหาร บริการนักทองเที่ยว 5) โภชนสัปปายะ แหลงอาหารสําหรับ
นักทองเที่ยว 6) อุตุสัปปายะ การจัดการสิ่งแวดลอม 7)อิริยาบถสัปปายะสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวภายในวัด  

 
บริบทวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง 
 1. ที่ตั้งและการเดินทางสูวัดรองขุน 
 วัดรองขุนตั้งอยูที่หมูบานรองขุน ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูทางดานทิศ
ใตของตัวเมืองเชียงราย หางจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร หางจากถนนสายเอเชีย (ถนนใหญ) 100 เมตร  
ณ สามแยกไฟแดงถนนสายน้ําตกขุนกรณ ไรบุญรอด 
 การเดินทางรถยนต หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ใชถนนสายกรุงเทพมหานคร – เชียงราย 
(ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1/A2) ผานจังหวัดพะเยา อําเภอแมใจ เขาสู อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ขามสะพานแมลาวถึงแยกปากทางแมสรวย (แยกอําเภอแมสรวย – เชียงราย) มุงตรงไป 10 กิโลเมตร กอน
ถึง 3 แยกขุนกรณ ประมาณ 200 เมตร หากมองดานซายมือสามารถพบเห็นวัดสีขาวสะดุดตา ถึงทางแยก 
เลี้ยวซายมือเขาไป 100 เมตรถึงวัดรองขุนอันลือนาม หรือเดินทางจากเชียงใหม – เชียงราย ประมาณ 
 180 กิโลเมตรดวยรถยนตสวนตัวหรือรถยนตบริการสาธารณะ 
 การเดินทางอากาศโดยสารเคร่ืองบิน กรุงเทพมหานคร – เชียงราย ปจจุบันมีหลายสายการบินที่มุง
หนาสูเชียงรายวันละหลายเที่ยวบิน เม่ือถึงสนามบินนานาชาติเชียงราย สามารถเดินทางดวยหลายวิธี บริษัท
ทั่วรแท็กซ่ีสนามบิน รถเชา หรือดวยขนสงสาธรารณะ อ่ืน ๆ ใชเวลาจากตัวเมืองเชียงรายถึงวัดรองขุน 
ราว 30 นาที 
 2. แรงบันดาลใจสรางวัดรองขุน 
 วัดรองขุน มีมาพรอมๆ กับหมูบานรองขุน เปนวัดประจําหมูบานไมปรากฏปที่สราง ตอมาป 
พ.ศ. 2540 อาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ซ่ึงเปนผูที่เกิดในหมูบานรองขุนเห็นสภาพหมูบานมาตั้งแตเด็ก ๆ 

                                                           
 5 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 19, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556) หนา 431 – 432. 



488 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ที่ยากจน หางไกลความเจริญ พอมีชื่อเสียงจึงไดเกิดแรงบันดาลใจในการสรางวัด อาจารยเฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒนไดเลาไวในเว็บไซตของวัดรองขุน แรงบันดาลใจการสรางวัดเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ  

1) สถาบันชาติ อาจารยเลาวาเราเกิดมาบนแผนดินไทยในหมูบานเล็กๆ ชื่อวาบานรองขุน 
จังหวัดเชียงราย เกิดมาไมมีไฟฟา ใชบริการหมอตําแยชื่อยายตุนดึงออกมาจากทองแม “เลือดรกผมตกบน
แผนดินนี้ ผมรักบานเมืองประเทศชาติของผม” ตอนเปนเด็กอาจารยปรารถนาจะเปนทหารรับใชชาติ
บานเมือง แตเรียนไมเกง แตวาดรูปเกงมาก จึงหวังวาสักวันหนึ่งขางหนาจะสรางงานศิลปะใหยิ่งใหญฝากไว
เปนสมบัติของแผนดินเกิด6 

2) สถาบันศาสนา อาจารยเลาวามันเปนเหมือนหวายหนามอันแหลมคมฟาดมาที่ใจเม่ือจิตพยศ 
ธรรมะเหมือนน้ําเย็นดับความเรารอนลึก ๆ ในจิตและเปนน้ําอุน ๆ ใหอาจารยไดอุนจิต เม่ืออาจารยมีอาการ
หวาดผวาลังเลในสัจธรรม การพบสัจธรรมของพระพุทธเจา อยางเขาใจเขาถึงอยางลึกซ้ึง จึงเปนสรางพุทธ
ศิลปเปนพุทธบูชา7 

3) สถาบันพระมหากษัตริย อาจารยเลาไววา เม่ือคร้ังที่อาจารยเรียนอยูที่คณะจิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยไดยินครูบาอาจารยพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) วา พระองค
เคยรับสั่ง “งานศิลปะประจํารัชกาลของเราไมเห็นมี ทุกรัชกาลเขามีงานศิลปะที่แสดงเอกลักษณกันทุก
รัชกาล วัดวาอารามที่สรางกันใหม ๆ ก็ยังยึดอิทธิพลศิลปะเกา ๆ อยู ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงบันดาลใจสราง
พุทธศิลป เปนศิลปะประจํารัชกาลที่ 98” 

3. ที่ตั้งการเดินทางวัดหวยปลากั้ง 
1) บริบทที่ตั้งและการเดินทางสูวัดหวยปลาก้ัง 
วัดหวยปลาก้ัง ตั้งอยูที่ เลขที่ 553 หมู 3 ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงราย การเดินทางไปวัดหวยปลาก้ังดวยรถยนตสวนบุคคล โดย
ใชเสนทางจากถนนพหลโยธินฝงขาข้ึนสูจังหวัดเชียงราย เขาตัวเมืองเชียงราย ผานหาแยกอนุสาวรีย 
พญามังราย ข้ึนสะพานแมน้ํากก ลงแลวชะลอความเร็วเลี้ยวซาย เขาบริเวณแยกไฟแดงเขาหมูบานบานใหม 
ตําบลริมกก มุงหนาตรงไป ผานสวนอาหารเอกโอชา พบทาง 3 แยกเลี้ยวขวาไปทางตําบลแมยาว ผานไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปายบอกทางเขาวัดอยูขวามือ ตรงเขาไปตามปายบอกทาง หรือการเดินทางดวย
บริการรถยนตเชา หรือรถบริการสาธารณะก็สามารถไปถึงได  

2) แรงบันดาลใจในการสรางวัด 
วัดหวยปลาก้ัง เดิมทีเปนวัดราง ไมปรากฏหลักฐานในการสราง ตอมาแรก ๆ มีพระสงฆเดินทาง

แวะเวียนมาอยูโดยการปกกลด ตอมาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส ไดเดินทาง
มาปฏิบัติธรรม เห็นวาวัดรางบนดอยเล็ก ๆ แหงนี้เหมาะที่จะไดพัฒนาเปนจุดรวมศรัทธาของชาวพุทธใน
หมูบานนี้และประชาชนทั่วไป จึงไดตั้งเปนสํานักสงฆหวยปลาก้ัง 

                                                           
 6 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 
 7 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 
 8 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 

ภูมิหลังพระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส เปนชาวบานตลาดสํารอง ตําบลพังตรุ อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนบุตรคนที่ 4 ในตระกูลคนจีน ตั้งแตวัยเยาวจนเติบใหญ พระอาจารยพบโชค วนเวียน
อยูในวิถีทางโลก ไดรูไดเห็นในความไมเที่ยงแทแนนอน ทั้งสุขทุกขเกิดแกเจ็บตาย จนทําใหรูสึกเบื่อหนาย
และเกิดศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา จึงไดขออนุญาตมารดาบิดาลาอุปสมบทเม่ืออายุ 38 ป วันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ณ พัทธสีมา วัดบางกระวนาราม ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยมีพระครูบรรพตพัฒนคุณ เปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายาวา ติสฺสวํโส (ผูอยูในวงศของพระติสสะ) 
หลังจากอุปสมบทแลว พระอาจารยพบโชค จําพรรษาที่วัดบางกระวนาราม ปฏิบัติครูบาอาจารย ศึกษาพระ
ธรรมวินัย ปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอมาไดกราบลาพระอุปชฌาย เดินทางข้ึนเหนือเพื่อแสวงหาในทางการ
ปฏิบัติธรรม และไดจําพรรษา ณ วัดรองธาร เปนเวลา 8 พรรษา 

ดวยปณิธาณที่แรงกลา ในการฟนฟู ปฏิสังขรณวัดรางในหมูบานใหกลับรุงเรือง เพื่อเปนสถานที่
ทาํบุญของชาวบานญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย โดยไดรับคําแนะนําจากพระครูวิจิตรปญญาภิวัฒน พออุย
ผัด พรอมดวยคณะผูศรัทธา เร่ิมแตเปนสํานักสงฆหวยปลาก้ัง ใหกลับเปนวัดข้ึนมาอีกคร้ัง ตอมาวันที่ 24 
กรกฎาคม 2552 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดประกาศตั้งใหเปนวัด โดยมีชื่อวา “วัดหวยปลาก้ัง” 
โดยมีพระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส เปนเจาอาวาสรูปแรก 

จากขอมูลบริบทที่ตั้งและแนวคิดในการสรางวัดนั้น พบไดวาบริบทของวัดทั้งสอง วัดรองขุนเดิม
ที่เปนวัดประจําหมูบานเล็ก ๆ ไมใหญโตใหผูคนในหมูบานไดทําบุญ เปนศูนยรวมใจของคนในหมูบาน ไมเปน
ที่รูจักของสังคม ไมมีใครสนใจที่จะไปเที่ยว มีบทบาทเหมือนวัดชนบททั่วไป ไมมีการบริหารจัดการใด ๆ 
ปลอยใหเปนไปตามกระบวนการทางวิถีของพุทธศาสนา ไมมีกิจกรรมใดไมมีศิลปะใดใหสนใจ พระสงฆ
สามเณรปฏิบัติกิจสงฆไปตามวิถีที่ควรจะเปน วิถีดังกลาวของวัดเร่ิมเปลี่ยนแปลง วิถีของพระสงฆสามเณรก็
เร่ิมเปลี่ยน ในป 2540 เม่ือแนวคิดของการสรางวัดจากวัดประจําหมูบานจะใหเปนวัดที่ยิ่งใหญและดังระดับ
โลก คนสรางเปนฆราวาส พรอมทั้งมีรูปแบบการบริหารจัดการ  

วัดหวยปลาก้ัง มีบริบทแตกตางจากวัดรองขุนชัดเจน คือ เปนวัดราง ไมปรากฏมีบทบาทใด ๆ 
ในวิถีพุทธ ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงราย อยูบนดอยเล็ก ๆ ในป 2548 พัฒนาจากสํานักสงฆเล็ก ๆ ไมมี
ใครรูจัก อาศัยกําลังเพียงพระภิกษุรูปหนึ่งมีอุดมการณอันแรงกลาดวยหัวใจแหงพระโพธิสัตว แนวคติของ
หมายาน และวิชาความรูที่เชี่ยวชาญคือโหราศาสตรที่แมนยํา ในการชวยเหลือผูคน จนเปนที่กลาวขานของ
สังคมทั่วไป จึงเกิดเปนวัดหวยปลาก้ังอันลือนามของวิถีแหงเจาอาวาสที่มีหัวใจของพระโพธิสัตวและ
สถาปตยกรรมของวัดเปนแนวคติมหายาน ในขณะที่ทานเปนพระเถรวาทสังกัดมหานิกาย 
 แตถึงอยางไรก็ตาม ทั้งวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังแมจะมีแนวคิด หลักการ การบริหารจัดการวัด
ที่แตกตางกัน แตทวาทั้งสองวัดกลับข้ึนชื่อของการจัดสถานที่ใหเปนพื้นที่การทองเที่ยวในวัดเกิดข้ึนในจังหวัด
เชียงราย อยางไมเคยปรากฏมากอน จนเปนที่กลาวขานของชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาถึงถ่ินจังหวัด
เชียงราย นี้เปนเหตุสําคัญ 
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ที่ยากจน หางไกลความเจริญ พอมีชื่อเสียงจึงไดเกิดแรงบันดาลใจในการสรางวัด อาจารยเฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒนไดเลาไวในเว็บไซตของวัดรองขุน แรงบันดาลใจการสรางวัดเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ  

1) สถาบันชาติ อาจารยเลาวาเราเกิดมาบนแผนดินไทยในหมูบานเล็กๆ ชื่อวาบานรองขุน 
จังหวัดเชียงราย เกิดมาไมมีไฟฟา ใชบริการหมอตําแยชื่อยายตุนดึงออกมาจากทองแม “เลือดรกผมตกบน
แผนดินนี้ ผมรักบานเมืองประเทศชาติของผม” ตอนเปนเด็กอาจารยปรารถนาจะเปนทหารรับใชชาติ
บานเมือง แตเรียนไมเกง แตวาดรูปเกงมาก จึงหวังวาสักวันหนึ่งขางหนาจะสรางงานศิลปะใหยิ่งใหญฝากไว
เปนสมบัติของแผนดินเกิด6 

2) สถาบันศาสนา อาจารยเลาวามันเปนเหมือนหวายหนามอันแหลมคมฟาดมาที่ใจเม่ือจิตพยศ 
ธรรมะเหมือนน้ําเย็นดับความเรารอนลึก ๆ ในจิตและเปนน้ําอุน ๆ ใหอาจารยไดอุนจิต เม่ืออาจารยมีอาการ
หวาดผวาลังเลในสัจธรรม การพบสัจธรรมของพระพุทธเจา อยางเขาใจเขาถึงอยางลึกซ้ึง จึงเปนสรางพุทธ
ศิลปเปนพุทธบูชา7 

3) สถาบันพระมหากษัตริย อาจารยเลาไววา เม่ือคร้ังที่อาจารยเรียนอยูที่คณะจิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยไดยินครูบาอาจารยพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 9) วา พระองค
เคยรับสั่ง “งานศิลปะประจํารัชกาลของเราไมเห็นมี ทุกรัชกาลเขามีงานศิลปะที่แสดงเอกลักษณกันทุก
รัชกาล วัดวาอารามที่สรางกันใหม ๆ ก็ยังยึดอิทธิพลศิลปะเกา ๆ อยู ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงบันดาลใจสราง
พุทธศิลป เปนศิลปะประจํารัชกาลที่ 98” 

3. ที่ตั้งการเดินทางวัดหวยปลากั้ง 
1) บริบทที่ตั้งและการเดินทางสูวัดหวยปลาก้ัง 
วัดหวยปลาก้ัง ตั้งอยูที่ เลขที่ 553 หมู 3 ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงราย การเดินทางไปวัดหวยปลาก้ังดวยรถยนตสวนบุคคล โดย
ใชเสนทางจากถนนพหลโยธินฝงขาข้ึนสูจังหวัดเชียงราย เขาตัวเมืองเชียงราย ผานหาแยกอนุสาวรีย 
พญามังราย ข้ึนสะพานแมน้ํากก ลงแลวชะลอความเร็วเลี้ยวซาย เขาบริเวณแยกไฟแดงเขาหมูบานบานใหม 
ตําบลริมกก มุงหนาตรงไป ผานสวนอาหารเอกโอชา พบทาง 3 แยกเลี้ยวขวาไปทางตําบลแมยาว ผานไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบปายบอกทางเขาวัดอยูขวามือ ตรงเขาไปตามปายบอกทาง หรือการเดินทางดวย
บริการรถยนตเชา หรือรถบริการสาธารณะก็สามารถไปถึงได  

2) แรงบันดาลใจในการสรางวัด 
วัดหวยปลาก้ัง เดิมทีเปนวัดราง ไมปรากฏหลักฐานในการสราง ตอมาแรก ๆ มีพระสงฆเดินทาง

แวะเวียนมาอยูโดยการปกกลด ตอมาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส ไดเดินทาง
มาปฏิบัติธรรม เห็นวาวัดรางบนดอยเล็ก ๆ แหงนี้เหมาะที่จะไดพัฒนาเปนจุดรวมศรัทธาของชาวพุทธใน
หมูบานนี้และประชาชนทั่วไป จึงไดตั้งเปนสํานักสงฆหวยปลาก้ัง 

                                                           
 6 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 
 7 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 
 8 การสรางวัดรองขุน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.วัดรองขุน.com, [8 ธ.ค. 2561]. 

ภูมิหลังพระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส เปนชาวบานตลาดสํารอง ตําบลพังตรุ อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนบุตรคนที่ 4 ในตระกูลคนจีน ตั้งแตวัยเยาวจนเติบใหญ พระอาจารยพบโชค วนเวียน
อยูในวิถีทางโลก ไดรูไดเห็นในความไมเที่ยงแทแนนอน ทั้งสุขทุกขเกิดแกเจ็บตาย จนทําใหรูสึกเบื่อหนาย
และเกิดศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา จึงไดขออนุญาตมารดาบิดาลาอุปสมบทเม่ืออายุ 38 ป วันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ณ พัทธสีมา วัดบางกระวนาราม ตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยมีพระครูบรรพตพัฒนคุณ เปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายาวา ติสฺสวํโส (ผูอยูในวงศของพระติสสะ) 
หลังจากอุปสมบทแลว พระอาจารยพบโชค จําพรรษาที่วัดบางกระวนาราม ปฏิบัติครูบาอาจารย ศึกษาพระ
ธรรมวินัย ปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอมาไดกราบลาพระอุปชฌาย เดินทางข้ึนเหนือเพื่อแสวงหาในทางการ
ปฏิบัติธรรม และไดจําพรรษา ณ วัดรองธาร เปนเวลา 8 พรรษา 

ดวยปณิธาณที่แรงกลา ในการฟนฟู ปฏิสังขรณวัดรางในหมูบานใหกลับรุงเรือง เพื่อเปนสถานที่
ทาํบุญของชาวบานญาติโยมและสาธุชนทั้งหลาย โดยไดรับคําแนะนําจากพระครูวิจิตรปญญาภิวัฒน พออุย
ผัด พรอมดวยคณะผูศรัทธา เร่ิมแตเปนสํานักสงฆหวยปลาก้ัง ใหกลับเปนวัดข้ึนมาอีกคร้ัง ตอมาวันที่ 24 
กรกฎาคม 2552 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดประกาศตั้งใหเปนวัด โดยมีชื่อวา “วัดหวยปลาก้ัง” 
โดยมีพระอาจารยพบโชค  ติสฺสวํโส เปนเจาอาวาสรูปแรก 

จากขอมูลบริบทที่ตั้งและแนวคิดในการสรางวัดนั้น พบไดวาบริบทของวัดทั้งสอง วัดรองขุนเดิม
ที่เปนวัดประจําหมูบานเล็ก ๆ ไมใหญโตใหผูคนในหมูบานไดทําบุญ เปนศูนยรวมใจของคนในหมูบาน ไมเปน
ที่รูจักของสังคม ไมมีใครสนใจที่จะไปเที่ยว มีบทบาทเหมือนวัดชนบททั่วไป ไมมีการบริหารจัดการใด ๆ 
ปลอยใหเปนไปตามกระบวนการทางวิถีของพุทธศาสนา ไมมีกิจกรรมใดไมมีศิลปะใดใหสนใจ พระสงฆ
สามเณรปฏิบัติกิจสงฆไปตามวิถีที่ควรจะเปน วิถีดังกลาวของวัดเร่ิมเปลี่ยนแปลง วิถีของพระสงฆสามเณรก็
เร่ิมเปลี่ยน ในป 2540 เม่ือแนวคิดของการสรางวัดจากวัดประจําหมูบานจะใหเปนวัดที่ยิ่งใหญและดังระดับ
โลก คนสรางเปนฆราวาส พรอมทั้งมีรูปแบบการบริหารจัดการ  

วัดหวยปลาก้ัง มีบริบทแตกตางจากวัดรองขุนชัดเจน คือ เปนวัดราง ไมปรากฏมีบทบาทใด ๆ 
ในวิถีพุทธ ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงราย อยูบนดอยเล็ก ๆ ในป 2548 พัฒนาจากสํานักสงฆเล็ก ๆ ไมมี
ใครรูจัก อาศัยกําลังเพียงพระภิกษุรูปหนึ่งมีอุดมการณอันแรงกลาดวยหัวใจแหงพระโพธิสัตว แนวคติของ
หมายาน และวิชาความรูที่เชี่ยวชาญคือโหราศาสตรที่แมนยํา ในการชวยเหลือผูคน จนเปนที่กลาวขานของ
สังคมทั่วไป จึงเกิดเปนวัดหวยปลาก้ังอันลือนามของวิถีแหงเจาอาวาสที่มีหัวใจของพระโพธิสัตวและ
สถาปตยกรรมของวัดเปนแนวคติมหายาน ในขณะที่ทานเปนพระเถรวาทสังกัดมหานิกาย 
 แตถึงอยางไรก็ตาม ทั้งวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังแมจะมีแนวคิด หลักการ การบริหารจัดการวัด
ที่แตกตางกัน แตทวาทั้งสองวัดกลับข้ึนชื่อของการจัดสถานที่ใหเปนพื้นที่การทองเที่ยวในวัดเกิดข้ึนในจังหวัด
เชียงราย อยางไมเคยปรากฏมากอน จนเปนที่กลาวขานของชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาถึงถ่ินจังหวัด
เชียงราย นี้เปนเหตุสําคัญ 
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การจัดพ้ืนที่การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลากั้ง 
ปฏิเสธไมไดวาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วโลกที่ไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว 

ที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่นั้น ๆ ใหได คือขอมูลขาวสารที่ไดรับจากเคร่ืองมืออันทรงพลังเทคโนโลยีการภาย
ภาพที่ทันสมัย งายตอการใช งายตอการสงขออมูลภาพ สถานที่ เร่ืองราว เสนทาง อาหาร เสื้อผา บุคคล 
ของกินของฝาก จากที่หนึ่งไปตอไปยังอีกที่หนึ่งอยางไมมีขีดกําจัด วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังนับแตไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ ที่ไดมาสัมผัสสถานที่ทั้งสองและไดสงขอมูล
เหลานี้ใหกันและกันมาแลวนับคร้ังไมถวน สวนหนึ่งมาจากหลักการจัดพื้นที่ของวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง
ใหเปนที่นาเที่ยวชม อยางประทับใจ ผูเขียนเห็นวาหากจะประยุกตหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา สําหรับ
การจัดพื้นที่ทองเที่ยวของวัดทั้งสองแหงนั้นดวยหลักสัปปายะ 7 จะจัดไดดังนี้ 

1) อาวาสสัปปายะ สถานที่ที่เก้ือหนุนอํานวยความสบาย เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวในวัด 
วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังมีรูปแบบการจัดพื้นที่ใหเที่ยวในวัด เหมือนกันและตางกันคือ 

1.1) วัดรองขุนมีพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวหลักมี 5 แหงคือ  
(1) พระอุโบสถสีขาว การสรางอุโบสถ ของวัดรองขุน ที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว

ไปทั่วโลกนั้น นอกจากจะเปนอุโบสถสีขาวทั้งหลังแลว ยังมีลวดลายปูนปนดวยศิลปะที่งดงามพรอมทั้งมีการ
แทรกดวยหลักคิดทางพระพุทธศาสนา โดยอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ศิลปนผูสรางตั้งใจจะสรางงาน
พุทธศิลปถวายเปนงานศิลปะประจํารัชกาลที่  9 ภายในพระอุโบสถไม มีฐานชุกชี เหมือนวัดทั่วไป  
แตประกอบดวยภาพวาดพระพุทธรูปขนาดใหญ มีพระพุทธรูปปางสมาธิติดตั้งแบบลอยและพระพุทธรูปพระ
ปางมารวิชัยแบบเฉลิมชัยสไตล ผนังภายในอุโบสถเปนศิลปะภาพวาดเร่ืองราวอยูในยุคแบบเฉลิมชัยสไตลแต
อยางไรก็ตามเม่ือเขาไปภายในอุโบสถตองพบแนวคิดอยูสองอยางคือความทุกขและความสุข สีขาวของพระ
อุโบสถหมายถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา สะพานสําหรับเดินเขาสูตัวพระอุโบสถ หมายถึงการเดิน
ขามจากวัฏสงสารสูพุทธภูมิ เข้ียวหรือปากพญามารหมายถึงกิเลสในใจ สันราวของสะพานมีอสูรอมกันขาง
ละ 8 ตัว 2 ขางรวมเปน 16 หมายถึงอุปกิเลส 16 ก่ึงกลางของสะพานมีเขาพระสุเมรุดอกบัวทิพยมี 4 ดอก
ใหญตรงทางข้ึนอุโบสถ หมายถึงซุมพระอริยเจา 4 องค คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระ
อรหันต บันไดทางข้ึน มี 3 ข้ัน หมายถึงไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
  (2) หอศิลปวัดรองขุน เปนสถานที่เก็บรวบรวมผลงานของอาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน 
นับหลายรอยชิ้น ที่ล้ําคาทั้งงานภาพวาด งานปน งานหลอมีมูลคามหาศาล มีการจัดวางแสดงไวอยางงดงาม 
หอศิลปเปนการบริการใหเขาชมฟรี ไดรับความสนใจของนักทองเที่ยวทองโลก 
  (3) บอน้ําอธิษฐานจิตของทุกศาสนา เปนแนวคิดของการทําใหทุกคนมีสวนรวมและเปน
การใชจายเงินภายในวัดที่ใชความงามศิลปะ ภายในโดมมีบอน้ํา มีดอกบัวอยูในกลางน้ําบอ ทุกคนที่มาอยาก
อธิษฐานจิต ไดโยนเหรียญขนาดตง ๆ เพื่อใหตกลงในดอกบัว เหรียญบาทไมไดก็เปลี่ยนเปนเหรียญหาบาท 
เปลี่ยนเปนเหรียญสิบบาทเปนกลวิธีของการหาเงินที่ใชศิลปะ 
  (4) ศิลปะพาณิชย คือการเขียนใบโพธิที่มีความงดงาม ซ่ึงคนมาเที่ยววัดตองการที่จะถวาย
อะไรบางอยางและอธิษฐานจิตอะไรสักอยางเพื่อคนที่ตนเองรัก จึงเขียนแลวนําใบโพธินั้นไปแขวนไวอยาง

งดงาม เปาหมายก็คือเพื่อจะเปนการใหนักทองเที่ยวใชจายเงินแลวมีสวนรวมในการสรางวัดและมีเปาหมาย
คือจะไดบันทึกทําลายสถิติโลกหรือ World record ในอนาคต  
  (5) โรงปน โรงหลอ วัดรองขุนนั้นอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน มีชางที่ฝกฝนอบรมสราง
มาเอง มีชางหลายรุนเพื่อจะไดสืบตอซ่ึงศิลปะแบบเฉลิมชัยสไตลซึ่งไมสามารถที่จะรับคนที่จบจากศิลปะจาก
สถาบันตาง ๆ ทั้งหมดเปนคนในพื้นที่ ทํางานในโรงปนและโรงหลอของวัดอยางเปนระบบ 
 1.2) วัดหวยปลาก้ังมีการจัดพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวภายในวัด 2 แหงคือ 
  (1) พบโชคธรรมเจดียหรือพบโชคเจดีย สูงโดดเดนเปนสงาบนเขาของวัดหวยปลาก้ัง 
มองเห็นไดในระยะไกล ตอนกลางคืนยิ่งเห็นไดชัดเจนเม่ือเปดไฟบนพบโชคธรรมเจดีย เปนเจดียรูปทรง
แปลกตาไมเหมือนเจดียอ่ืน ๆ เปนทรงแหลมศิลปะจีนผสมผสานศิลปะลานนาหลังคาสีแดง พระอาจารยพบ
โชค  ติสฺสวํโส ไดเลาวา พบโชคธรรมเจดียเกิดจากการเห็นนิมิตขณะจะลมตัวนอน วิศวกรผูออกแบบมาจาก
ผูศรัทธาที่มาดูดวงแลวประสบความสําเร็จในชีวิต ออกทุนกอสรางโดยเศรษฐีชาวไตหวันที่มาดูดวงแลวเกิด
ความศรัทธาเลื่อมใส มีรูปปนมังกรประกอบบันไดทั้งซายขวาอยางงดงามและอีกจํานวน 108 ตัว เกิดจาก
อาการอาพาธแลวรักษาอยางไรก็ไมหาย เม่ือไดนิมิตเห็นจึงไดสรางปรากฏวาอาการอาพาธไดหายไป เจดีย
ประกอบดวย 9 ชั้น ชั้นที่ 1 มีองคเจาแมกวนอิมองคใหญปางประทานพร แกะดวยไมจันทนหอมที่นํามาจาก
ประเทศจีน อินเดีย พมา ชั้นที่ 2 เจาแมกวนอิมปางประทับยืน ชั้นที่ 3 เจาแมกวนอิมปางประทับนั่ง ชั้นที่ 4 
ประดิษฐานหลวงพอพุทธโสธรจําลอง ชั้นที่ 5 เจาแมกวนอิมปางพันมือ ชั้นที่ 6 ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จ
พระพุฒาจารย หลวงปูโต พฺรหมฺรํสี และหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ชั้นที่ 7 ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
นาคปรก ชั้นที่ 8 ประดิษฐานพระสังกัจจายนะ หรือพระศรีอริยเมตไตรยเทพเจาแหงความสําเร็จ รํ่ารวย 
ประทานทรัพย ชั้นที่ 9 ประดิษฐานพระอิศวรหรือพระศิวะ 
  (2) องคเจาแมกวนอิมปางประทับนั่งบนฐานดอกบัวหงายขนาดใหญสูงเทาตึก 25 ชั้น  
มีลิฟทบริการข้ึนลง คร้ังละ 20 บาท ข้ึนชั้นบนสุดเปนหองแสดงสถาปตยกรรมปูนปนปางตาง ๆ ของเจาแม
กวนอิม และชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไดชัดเจน กลายเปนสิ่ง
มหัศจรรยและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

2) โคจรสัปปายะ สถานที่ทองเที่ ยวเปนประจําหรือที่ควรไป ในหลายที่หลายแหงที่
นักทองเที่ยวไปแลวไมควรพลาดคือรานของฝากของข้ึนชื่อของสถานที่นั้น ๆ เปนที่ควรไป วัดรองขุนและวัด
หวยปลาก้ัง มีรูปแบบการจัดพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวแบบวัดสมัยใหม เพื่อใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการ
สรางวัดมีวิธีการจัดการ เพื่อใหมีรายไดดูแลวัด คือ 

(1) วัดรองขุน มีแบรนดสิ้นคาที่เปนลิขสิทธของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิณพิพัฒนทั้งหมด  
มีรูปวาดขนาดตาง ๆ ราคาตางกัน เสื้อยืดคอกลม เสื้อหมอฮอม หมวก รม พัด หนังสือ สมุด ที่มีรูปวาดหรือ
ศิลปะของวัดรองขุนอยูบนสิ้นคานั้น ๆ ใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนของที่ระลึก ซ่ึงมีทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศสนใจสิ้นคาของวัดเปนรายไดสวนหนึ่ง 
  (2) วัดหวยปลาก้ัง ไมมีแบรนดสําหรับใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนที่ระลึกเหมือนวัดรองขุน 
แตมีสิ้นคาบุญที่ทางวัดไดจัดเตรียมไวใหสําหรับผูมาเที่ยวทําบุญ เชน เสื้อสกรีนรูปพบโชคธรรมเจดีย หรือสิ่ง
อ่ืน ๆ ทําบุญตามกําลังศรัทธา 
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การจัดพ้ืนที่การทองเที่ยวในวัดรองขุนและวัดหวยปลากั้ง 
ปฏิเสธไมไดวาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วโลกที่ไดรับความนิยมและเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว 

ที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่นั้น ๆ ใหได คือขอมูลขาวสารที่ไดรับจากเคร่ืองมืออันทรงพลังเทคโนโลยีการภาย
ภาพที่ทันสมัย งายตอการใช งายตอการสงขออมูลภาพ สถานที่ เร่ืองราว เสนทาง อาหาร เสื้อผา บุคคล 
ของกินของฝาก จากที่หนึ่งไปตอไปยังอีกที่หนึ่งอยางไมมีขีดกําจัด วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังนับแตไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ ที่ไดมาสัมผัสสถานที่ทั้งสองและไดสงขอมูล
เหลานี้ใหกันและกันมาแลวนับคร้ังไมถวน สวนหนึ่งมาจากหลักการจัดพื้นที่ของวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง
ใหเปนที่นาเที่ยวชม อยางประทับใจ ผูเขียนเห็นวาหากจะประยุกตหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา สําหรับ
การจัดพื้นที่ทองเที่ยวของวัดทั้งสองแหงนั้นดวยหลักสัปปายะ 7 จะจัดไดดังนี้ 

1) อาวาสสัปปายะ สถานที่ที่เก้ือหนุนอํานวยความสบาย เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวในวัด 
วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ังมีรูปแบบการจัดพื้นที่ใหเที่ยวในวัด เหมือนกันและตางกันคือ 

1.1) วัดรองขุนมีพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวหลักมี 5 แหงคือ  
(1) พระอุโบสถสีขาว การสรางอุโบสถ ของวัดรองขุน ที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว

ไปทั่วโลกนั้น นอกจากจะเปนอุโบสถสีขาวทั้งหลังแลว ยังมีลวดลายปูนปนดวยศิลปะที่งดงามพรอมทั้งมีการ
แทรกดวยหลักคิดทางพระพุทธศาสนา โดยอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ศิลปนผูสรางตั้งใจจะสรางงาน
พุทธศิลปถวายเปนงานศิลปะประจํารัชกาลที่  9 ภายในพระอุโบสถไม มีฐานชุกชี เหมือนวัดทั่วไป  
แตประกอบดวยภาพวาดพระพุทธรูปขนาดใหญ มีพระพุทธรูปปางสมาธิติดตั้งแบบลอยและพระพุทธรูปพระ
ปางมารวิชัยแบบเฉลิมชัยสไตล ผนังภายในอุโบสถเปนศิลปะภาพวาดเร่ืองราวอยูในยุคแบบเฉลิมชัยสไตลแต
อยางไรก็ตามเม่ือเขาไปภายในอุโบสถตองพบแนวคิดอยูสองอยางคือความทุกขและความสุข สีขาวของพระ
อุโบสถหมายถึง พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา สะพานสําหรับเดินเขาสูตัวพระอุโบสถ หมายถึงการเดิน
ขามจากวัฏสงสารสูพุทธภูมิ เข้ียวหรือปากพญามารหมายถึงกิเลสในใจ สันราวของสะพานมีอสูรอมกันขาง
ละ 8 ตัว 2 ขางรวมเปน 16 หมายถึงอุปกิเลส 16 ก่ึงกลางของสะพานมีเขาพระสุเมรุดอกบัวทิพยมี 4 ดอก
ใหญตรงทางข้ึนอุโบสถ หมายถึงซุมพระอริยเจา 4 องค คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระ
อรหันต บันไดทางข้ึน มี 3 ข้ัน หมายถึงไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
  (2) หอศิลปวัดรองขุน เปนสถานที่เก็บรวบรวมผลงานของอาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน 
นับหลายรอยชิ้น ที่ล้ําคาทั้งงานภาพวาด งานปน งานหลอมีมูลคามหาศาล มีการจัดวางแสดงไวอยางงดงาม 
หอศิลปเปนการบริการใหเขาชมฟรี ไดรับความสนใจของนักทองเที่ยวทองโลก 
  (3) บอน้ําอธิษฐานจิตของทุกศาสนา เปนแนวคิดของการทําใหทุกคนมีสวนรวมและเปน
การใชจายเงินภายในวัดที่ใชความงามศิลปะ ภายในโดมมีบอน้ํา มีดอกบัวอยูในกลางน้ําบอ ทุกคนที่มาอยาก
อธิษฐานจิต ไดโยนเหรียญขนาดตง ๆ เพื่อใหตกลงในดอกบัว เหรียญบาทไมไดก็เปลี่ยนเปนเหรียญหาบาท 
เปลี่ยนเปนเหรียญสิบบาทเปนกลวิธีของการหาเงินที่ใชศิลปะ 
  (4) ศิลปะพาณิชย คือการเขียนใบโพธิที่มีความงดงาม ซ่ึงคนมาเที่ยววัดตองการที่จะถวาย
อะไรบางอยางและอธิษฐานจิตอะไรสักอยางเพื่อคนที่ตนเองรัก จึงเขียนแลวนําใบโพธินั้นไปแขวนไวอยาง

งดงาม เปาหมายก็คือเพื่อจะเปนการใหนักทองเที่ยวใชจายเงินแลวมีสวนรวมในการสรางวัดและมีเปาหมาย
คือจะไดบันทึกทําลายสถิติโลกหรือ World record ในอนาคต  
  (5) โรงปน โรงหลอ วัดรองขุนนั้นอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน มีชางที่ฝกฝนอบรมสราง
มาเอง มีชางหลายรุนเพื่อจะไดสืบตอซ่ึงศิลปะแบบเฉลิมชัยสไตลซึ่งไมสามารถที่จะรับคนที่จบจากศิลปะจาก
สถาบันตาง ๆ ทั้งหมดเปนคนในพื้นที่ ทํางานในโรงปนและโรงหลอของวัดอยางเปนระบบ 
 1.2) วัดหวยปลาก้ังมีการจัดพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวภายในวัด 2 แหงคือ 
  (1) พบโชคธรรมเจดียหรือพบโชคเจดีย สูงโดดเดนเปนสงาบนเขาของวัดหวยปลาก้ัง 
มองเห็นไดในระยะไกล ตอนกลางคืนยิ่งเห็นไดชัดเจนเม่ือเปดไฟบนพบโชคธรรมเจดีย เปนเจดียรูปทรง
แปลกตาไมเหมือนเจดียอ่ืน ๆ เปนทรงแหลมศิลปะจีนผสมผสานศิลปะลานนาหลังคาสีแดง พระอาจารยพบ
โชค  ติสฺสวํโส ไดเลาวา พบโชคธรรมเจดียเกิดจากการเห็นนิมิตขณะจะลมตัวนอน วิศวกรผูออกแบบมาจาก
ผูศรัทธาที่มาดูดวงแลวประสบความสําเร็จในชีวิต ออกทุนกอสรางโดยเศรษฐีชาวไตหวันที่มาดูดวงแลวเกิด
ความศรัทธาเลื่อมใส มีรูปปนมังกรประกอบบันไดทั้งซายขวาอยางงดงามและอีกจํานวน 108 ตัว เกิดจาก
อาการอาพาธแลวรักษาอยางไรก็ไมหาย เม่ือไดนิมิตเห็นจึงไดสรางปรากฏวาอาการอาพาธไดหายไป เจดีย
ประกอบดวย 9 ชั้น ชั้นที่ 1 มีองคเจาแมกวนอิมองคใหญปางประทานพร แกะดวยไมจันทนหอมที่นํามาจาก
ประเทศจีน อินเดีย พมา ชั้นที่ 2 เจาแมกวนอิมปางประทับยืน ชั้นที่ 3 เจาแมกวนอิมปางประทับนั่ง ชั้นที่ 4 
ประดิษฐานหลวงพอพุทธโสธรจําลอง ชั้นที่ 5 เจาแมกวนอิมปางพันมือ ชั้นที่ 6 ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จ
พระพุฒาจารย หลวงปูโต พฺรหมฺรํสี และหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ชั้นที่ 7 ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
นาคปรก ชั้นที่ 8 ประดิษฐานพระสังกัจจายนะ หรือพระศรีอริยเมตไตรยเทพเจาแหงความสําเร็จ รํ่ารวย 
ประทานทรัพย ชั้นที่ 9 ประดิษฐานพระอิศวรหรือพระศิวะ 
  (2) องคเจาแมกวนอิมปางประทับนั่งบนฐานดอกบัวหงายขนาดใหญสูงเทาตึก 25 ชั้น  
มีลิฟทบริการข้ึนลง คร้ังละ 20 บาท ข้ึนชั้นบนสุดเปนหองแสดงสถาปตยกรรมปูนปนปางตาง ๆ ของเจาแม
กวนอิม และชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไดชัดเจน กลายเปนสิ่ง
มหัศจรรยและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

2) โคจรสัปปายะ สถานที่ทองเที่ ยวเปนประจําหรือที่ควรไป ในหลายที่หลายแหงที่
นักทองเที่ยวไปแลวไมควรพลาดคือรานของฝากของข้ึนชื่อของสถานที่นั้น ๆ เปนที่ควรไป วัดรองขุนและวัด
หวยปลาก้ัง มีรูปแบบการจัดพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวแบบวัดสมัยใหม เพื่อใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการ
สรางวัดมีวิธีการจัดการ เพื่อใหมีรายไดดูแลวัด คือ 

(1) วัดรองขุน มีแบรนดสิ้นคาที่เปนลิขสิทธของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิณพิพัฒนทั้งหมด  
มีรูปวาดขนาดตาง ๆ ราคาตางกัน เสื้อยืดคอกลม เสื้อหมอฮอม หมวก รม พัด หนังสือ สมุด ที่มีรูปวาดหรือ
ศิลปะของวัดรองขุนอยูบนสิ้นคานั้น ๆ ใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนของที่ระลึก ซ่ึงมีทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศสนใจสิ้นคาของวัดเปนรายไดสวนหนึ่ง 
  (2) วัดหวยปลาก้ัง ไมมีแบรนดสําหรับใหนักทองเที่ยวไดซ้ือเปนที่ระลึกเหมือนวัดรองขุน 
แตมีสิ้นคาบุญที่ทางวัดไดจัดเตรียมไวใหสําหรับผูมาเที่ยวทําบุญ เชน เสื้อสกรีนรูปพบโชคธรรมเจดีย หรือสิ่ง
อ่ืน ๆ ทําบุญตามกําลังศรัทธา 
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3) ภัสสสัปปายะ การได รับขอแนะนํา แนวทางในการปฏิบัติตัวในวัด ใหได รับความ
สะดวกสบาย ขอปฏิบัติในการเที่ยววัดข้ึนชื่อในจังหวัดเชียงรายทั้ง 2 วัดนั้นมีขอเหมือนกันกันและแตกตาง
กันอยูคือ 

 (1) วัดรองขุน มีทีมงานของวัด อยูประจําที่ตาง ๆ ของวัดที่คอยดูแลใหขอแนะนําสําหรับ
นักทองเที่ยวอยางเปนระบบมากกวาวัดหวยปลาก้ัง สืบเนื่องจากมีนักทองเที่ยวสวนหนึ่งเปนชาวไทยแลว  
ยังมีนักทองเที่ยวอีกสวนหนึ่งเปนชาวตางชาติ วัดรองขุนจังมีขอปฎิบัติที่เครงครัดกวาวัดหวยปลาก้ัง ทั้งเร่ือง
การแตงกาย การหามจับตองสถาปตยกรรมของวัด รองเทา การหามถายภาพในอุโบสถ การทิ้งขยะ การเขา
หองน้ํา โดยเฉพาะการเขาใชบริการหองน้ําของนักทองเที่ยวชาวจีนแผนดินใหญ ที่ไมรูวิธีการปฏิบัติของการ
ใชหองน้ํา ที่งดงามและสะอาดของวัดรองขุน ทําใหอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ไดประกาศงดใหบริการแก
นักทองเที่ยวชาวจีนเปนขาวดังขามประเทศ แตอยางไรก็ตามการเที่ยววัดรองขุนไดรับการตอนรับดูแลจาก
ทีมงานของวัดเปนอยางดี  

 (2) วัดหวยปลาก้ัง นักทองเที่ยวสวนใหญ  เปนคนไทยในจังหวัดและตางจังหวัด 
ชาวตางชาติมีไมมาก มีทีมงานใหขอแนะนําขอมูลของวัดจึงไมประสบปญหาในขอปฏิบัติแตอยางใด อีกทั้ง
การไปเที่ยววัดหวยปลาก้ังนอกจากไปดูความงาม แลวยังไปกราบไหวของพรจากเจาแมกวนอิม ไปเพื่อดูดวง
ชะตาจากพระอาจารยพบโชค ติสฺสวํโส จึงมีขอแตกจากวัดรองขุน 

4) บุคคลสัปปายะ เจาของสถานที่ ทีมงานในการบริการ ทีมงานบริการแกนักทองเที่ยวทั้งสอง
วัดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ วัดรองขุนบทบาทของผูนําในวัดไมใชพระเจาอาวาส แตเปนอาจารย
เฉลิมชัย บางทีทําใหหลายคนเขาใจวา วัดรองขุนไมมีพระประจําอยู แคเปนวัดสําหรับทองเที่ยวเทานั้น 
เพราะไมมีบรรยากาศของการทําบุญ ถวายทานตาง ๆ เหมือนวัดทั่วไป ไมพบเจาอาวาสหรือพระสงฆ 
สามเณร เดินไปไหนก็พบแตทีมงานฆราวาสของวัดเทานั้น หากแตวัดหวยปลาก้ัง พระอาจารยพบโชคมี
เปาหมายวา ใหวัดเปนสถานที่ของการไหวพระ ขอพร ปลดทุกขโศกและชวยเหลือเพื่อนมนุษยตามหลักการ
ของพระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม จึงมีขอแตกตางของเจาของสถานที่ ที่เหมือนกันคือทีมงานบริการดูแลของวัด
หวยปลาก้ังเปนคนหนุมสาวแตงกายดวยชุดขาวสุภาพเรียบรอยมีความเปนวัดมากกวา 

5) โภชนสัปปายะ ความสะดวกสบายดวยโภชนะอาหารการกิน หรือแหลงอาหารสําหรับ
นักทองเที่ยว ก็ยังพบวาทั้งสองวัดมีขอเหมือนกันและตางกันคือ ที่เหมือนกันคือนับแตวัดรองขุนและวัดหวย
ปลาก้ังกลายเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทําใหรอบ ๆ วัดทั้งสองแหง มีรานอาหาร รานกาแฟ 
เคร่ืองดื่ม ของฝากและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากมาย แตวัดรองขุนเปนระบบระเบียบสะอาด
ซ่ึงไดรับการอบรมแนะนําจากผูสรางวัด ดังนั้น ผูมาคาขายประกอบกิจการบริเวณรอบวัดรองขุนจึงถือวาเปน
ระบบ ดานวัดหวยปลาก้ังมีขอตางคือ วัดมีโรงทานพบโชคซ่ึงเปนอาหารเจ บริการสําหรับนักทองเที่ยว และ
สวนหนึ่งรอบ ๆ วัดดานลางเชิงดอยมีรานอาหาร รานกาแฟ ที่พัก ไวคอยใหบริการนักทองเที่ยวเชนเดียวกัน
กับวัดรองขุน ดังนั้น เร่ืองความสะดวกสบายของดานอาหาร จึงไมเปนประเด็นของนักทองเที่ยว นับวาทั้ง
สองวัดทําใหเกิดรายไดแกชุมชนทองถ่ินจํานวนมาก 

 

6) อุตุสัปปายะ ความสะดวกสบายเร่ืองบรรยากาศ สิ่งแวดลอม คําของการจัดพื้นที่คือการ
จัดการสิ่งแวดลอมดีงามยั่งยืน สืบเนื่องจากการสรางวัดทั้งสองวัด เปนวัดที่เกิดใหมผูสรางมีวิสัยทัศน 
อุดมการณ นโยบาย เปาหมายในการสรางที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดการเร่ืองของสถานที่ สิ่งแวดลอมจึงมีความ
แตกตางจากวัดทั่ว ๆ ไป 

 (1) วัดรองขุนภายใตการบริหารจัดการ ของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน เปนผูที่มี
อุดมการณ มีวิสัยทัศน นโยบาย อันเกิดจากประสบการณการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลก ตัวของ
ผูสรางวัดจึงเปนแบรนด เปนนักสรางแบรนด นักออกแบบดีไซนใหเปนไปตามจินตนาการผสมผสานกับพุทธ
ศิลปมีเปาหมายของวัดชัดเจนคือ ใหเปนวัดที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตองมาดูมาชมพุทธศิลปแผนดิน ดังนั้น  
การวางระบบระเบียบของวัดจึงมีการใชความรูดานสิ่งแวดลอมเขาจัดระบบของวัด นักทองเที่ยวที่เขาชมวัด
รองขุนจึงพบแตความสวยงาม สะอาด เรียบรอยผสมผสานกับศิลปะทุกตารางนิ้วพื้นที่ของวัด นักทองเที่ยวที่
ไปจึงอยากใหทุกวัดสะอาดเรียบรอยเชนวัดรองขุน 

 (2) วัดหวยปลาก้ัง เปนวัดสรางใหมเชนกัน ภายใตการบริหารจัดการของเจาอาวาสคือ     
พระอาจารยพบโชค  ติสฺสวัโส ซ่ึงมีอุดมการณ วิสัยทัสน นโยบาย ที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอม
ของวัดก็เปนรูปแบบวัดมหายาน ทั้งสิ่งกอสราง การจัดรูปแบบของวัดหนักไปทางมหายานหรือวัดในทางพุทธ
ศาสนามหายาน แตอยางไรก็ตามวัดหวยปลาก้ัง มีการจัดระบบระเบียบภายในวัดใหสะอาด เรียบรอยแบบ
พระสงฆจัด การสรางหรือการทําสิ่งใดอยูที่ผูบริจาคศรัทธา 

7) อิริยาบถสัปปายะ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวภายในวัด หรือสิ่งที่เปนมิตร 
(friendly) สําหรับนักทองเที่ยว จากการจัดอันดับของเว็บไซต roughguides9 นักทองเที่ยวโหวตจัดอันดับ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เปนมิตรที่สุดในโลก จังหวัดเชียงรายมีวัด
รองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ที่สรางความประทับใจดวยรอยยิ้ม อัธยาศัยนิสัยใจคอ อาหารและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติแลว ยังมีการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลหรือการออกแบบที่เปนมิตร (friendly 
design) ก็เปนสิ่งสําคัญเปนอยางยิ่ง การจัดการพื้นที่ของวัดเพื่อรองรับนักทองเที่ยว เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
อีกทั้งประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ นอกจากผูสูงอายุแลวยังมีเด็ก คนพิการ นับแตจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน  
แตผูคนเหลานั้นมีกําลังทรัพย กําลังศรัทธาที่อยากจะไปทองเที่ยวเชนเดียวกับนักทองเที่ยวปกติอ่ืน ๆ  

 (1) วัดรองขุน ตามที่ทราบแลววา การสรางวัดมีเปาหมายเพื่อใหคนทั่วโลกไดเดินทางมา
เที่ยวชมวัด ดังนั้นสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว วัดรองขุนไดจัดทําและจัดทํา 
คอนขางจะสมบูรณ สถานที่จอดรถบัส รถตู รถสวนตัว ทางวัดไดจัดสถานที่จอดไวอยางเปนสัดสวน  
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชนวัดมีรถวิลแชรสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ มีทางลาดที่ไดมาตรฐานเพื่อใหคน
ทั้งมวลไดเขาถึงพุทธศิลปเฉลิมชัยสไตล มีหองน้ําบริการอยางเพียงพอ สะอาด สําหรับคนปกติ ผูสูงอายุ และ
คนพิการ 

                                                           
 9 10 ประเทศเป นมิ ต ร ท่ี สุ ด ใน โลกจากการโหวตของนัก เดินทาง, [ออนไลน ] แหล งข อมู ล :  
https://www.tieweng.com/top-friendliest-people-in-the-world, [8 ธ.ค. 2561]. 
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3) ภัสสสัปปายะ การได รับขอแนะนํา แนวทางในการปฏิบัติตัวในวัด ใหได รับความ
สะดวกสบาย ขอปฏิบัติในการเที่ยววัดข้ึนชื่อในจังหวัดเชียงรายทั้ง 2 วัดนั้นมีขอเหมือนกันกันและแตกตาง
กันอยูคือ 

 (1) วัดรองขุน มีทีมงานของวัด อยูประจําที่ตาง ๆ ของวัดที่คอยดูแลใหขอแนะนําสําหรับ
นักทองเที่ยวอยางเปนระบบมากกวาวัดหวยปลาก้ัง สืบเนื่องจากมีนักทองเที่ยวสวนหนึ่งเปนชาวไทยแลว  
ยังมีนักทองเที่ยวอีกสวนหนึ่งเปนชาวตางชาติ วัดรองขุนจังมีขอปฎิบัติที่เครงครัดกวาวัดหวยปลาก้ัง ทั้งเร่ือง
การแตงกาย การหามจับตองสถาปตยกรรมของวัด รองเทา การหามถายภาพในอุโบสถ การทิ้งขยะ การเขา
หองน้ํา โดยเฉพาะการเขาใชบริการหองน้ําของนักทองเที่ยวชาวจีนแผนดินใหญ ที่ไมรูวิธีการปฏิบัติของการ
ใชหองน้ํา ที่งดงามและสะอาดของวัดรองขุน ทําใหอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ไดประกาศงดใหบริการแก
นักทองเที่ยวชาวจีนเปนขาวดังขามประเทศ แตอยางไรก็ตามการเที่ยววัดรองขุนไดรับการตอนรับดูแลจาก
ทีมงานของวัดเปนอยางดี  

 (2) วัดหวยปลาก้ัง นักทองเที่ยวสวนใหญ  เปนคนไทยในจังหวัดและตางจังหวัด 
ชาวตางชาติมีไมมาก มีทีมงานใหขอแนะนําขอมูลของวัดจึงไมประสบปญหาในขอปฏิบัติแตอยางใด อีกทั้ง
การไปเที่ยววัดหวยปลาก้ังนอกจากไปดูความงาม แลวยังไปกราบไหวของพรจากเจาแมกวนอิม ไปเพื่อดูดวง
ชะตาจากพระอาจารยพบโชค ติสฺสวํโส จึงมีขอแตกจากวัดรองขุน 

4) บุคคลสัปปายะ เจาของสถานที่ ทีมงานในการบริการ ทีมงานบริการแกนักทองเที่ยวทั้งสอง
วัดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ วัดรองขุนบทบาทของผูนําในวัดไมใชพระเจาอาวาส แตเปนอาจารย
เฉลิมชัย บางทีทําใหหลายคนเขาใจวา วัดรองขุนไมมีพระประจําอยู แคเปนวัดสําหรับทองเที่ยวเทานั้น 
เพราะไมมีบรรยากาศของการทําบุญ ถวายทานตาง ๆ เหมือนวัดทั่วไป ไมพบเจาอาวาสหรือพระสงฆ 
สามเณร เดินไปไหนก็พบแตทีมงานฆราวาสของวัดเทานั้น หากแตวัดหวยปลาก้ัง พระอาจารยพบโชคมี
เปาหมายวา ใหวัดเปนสถานที่ของการไหวพระ ขอพร ปลดทุกขโศกและชวยเหลือเพื่อนมนุษยตามหลักการ
ของพระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม จึงมีขอแตกตางของเจาของสถานที่ ที่เหมือนกันคือทีมงานบริการดูแลของวัด
หวยปลาก้ังเปนคนหนุมสาวแตงกายดวยชุดขาวสุภาพเรียบรอยมีความเปนวัดมากกวา 

5) โภชนสัปปายะ ความสะดวกสบายดวยโภชนะอาหารการกิน หรือแหลงอาหารสําหรับ
นักทองเที่ยว ก็ยังพบวาทั้งสองวัดมีขอเหมือนกันและตางกันคือ ที่เหมือนกันคือนับแตวัดรองขุนและวัดหวย
ปลาก้ังกลายเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทําใหรอบ ๆ วัดทั้งสองแหง มีรานอาหาร รานกาแฟ 
เคร่ืองดื่ม ของฝากและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เกิดข้ึนมากมาย แตวัดรองขุนเปนระบบระเบียบสะอาด
ซ่ึงไดรับการอบรมแนะนําจากผูสรางวัด ดังนั้น ผูมาคาขายประกอบกิจการบริเวณรอบวัดรองขุนจึงถือวาเปน
ระบบ ดานวัดหวยปลาก้ังมีขอตางคือ วัดมีโรงทานพบโชคซ่ึงเปนอาหารเจ บริการสําหรับนักทองเที่ยว และ
สวนหนึ่งรอบ ๆ วัดดานลางเชิงดอยมีรานอาหาร รานกาแฟ ที่พัก ไวคอยใหบริการนักทองเที่ยวเชนเดียวกัน
กับวัดรองขุน ดังนั้น เร่ืองความสะดวกสบายของดานอาหาร จึงไมเปนประเด็นของนักทองเที่ยว นับวาทั้ง
สองวัดทําใหเกิดรายไดแกชุมชนทองถ่ินจํานวนมาก 

 

6) อุตุสัปปายะ ความสะดวกสบายเร่ืองบรรยากาศ สิ่งแวดลอม คําของการจัดพื้นที่คือการ
จัดการสิ่งแวดลอมดีงามยั่งยืน สืบเนื่องจากการสรางวัดทั้งสองวัด เปนวัดที่เกิดใหมผูสรางมีวิสัยทัศน 
อุดมการณ นโยบาย เปาหมายในการสรางที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดการเร่ืองของสถานที่ สิ่งแวดลอมจึงมีความ
แตกตางจากวัดทั่ว ๆ ไป 

 (1) วัดรองขุนภายใตการบริหารจัดการ ของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน เปนผูที่มี
อุดมการณ มีวิสัยทัศน นโยบาย อันเกิดจากประสบการณการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลก ตัวของ
ผูสรางวัดจึงเปนแบรนด เปนนักสรางแบรนด นักออกแบบดีไซนใหเปนไปตามจินตนาการผสมผสานกับพุทธ
ศิลปมีเปาหมายของวัดชัดเจนคือ ใหเปนวัดที่นักทองเที่ยวทั่วโลกตองมาดูมาชมพุทธศิลปแผนดิน ดังนั้น  
การวางระบบระเบียบของวัดจึงมีการใชความรูดานสิ่งแวดลอมเขาจัดระบบของวัด นักทองเที่ยวที่เขาชมวัด
รองขุนจึงพบแตความสวยงาม สะอาด เรียบรอยผสมผสานกับศิลปะทุกตารางนิ้วพื้นที่ของวัด นักทองเที่ยวที่
ไปจึงอยากใหทุกวัดสะอาดเรียบรอยเชนวัดรองขุน 

 (2) วัดหวยปลาก้ัง เปนวัดสรางใหมเชนกัน ภายใตการบริหารจัดการของเจาอาวาสคือ     
พระอาจารยพบโชค  ติสฺสวัโส ซ่ึงมีอุดมการณ วิสัยทัสน นโยบาย ที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอม
ของวัดก็เปนรูปแบบวัดมหายาน ทั้งสิ่งกอสราง การจัดรูปแบบของวัดหนักไปทางมหายานหรือวัดในทางพุทธ
ศาสนามหายาน แตอยางไรก็ตามวัดหวยปลาก้ัง มีการจัดระบบระเบียบภายในวัดใหสะอาด เรียบรอยแบบ
พระสงฆจัด การสรางหรือการทําสิ่งใดอยูที่ผูบริจาคศรัทธา 

7) อิริยาบถสัปปายะ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวภายในวัด หรือสิ่งที่เปนมิตร 
(friendly) สําหรับนักทองเที่ยว จากการจัดอันดับของเว็บไซต roughguides9 นักทองเที่ยวโหวตจัดอันดับ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ ใหเปนประเทศที่เปนมิตรที่สุดในโลก จังหวัดเชียงรายมีวัด
รองขุนและวัดหวยปลาก้ัง ที่สรางความประทับใจดวยรอยยิ้ม อัธยาศัยนิสัยใจคอ อาหารและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติแลว ยังมีการออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลหรือการออกแบบที่เปนมิตร (friendly 
design) ก็เปนสิ่งสําคัญเปนอยางยิ่ง การจัดการพื้นที่ของวัดเพื่อรองรับนักทองเที่ยว เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
อีกทั้งประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ นอกจากผูสูงอายุแลวยังมีเด็ก คนพิการ นับแตจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน  
แตผูคนเหลานั้นมีกําลังทรัพย กําลังศรัทธาที่อยากจะไปทองเที่ยวเชนเดียวกับนักทองเที่ยวปกติอ่ืน ๆ  

 (1) วัดรองขุน ตามที่ทราบแลววา การสรางวัดมีเปาหมายเพื่อใหคนทั่วโลกไดเดินทางมา
เที่ยวชมวัด ดังนั้นสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว วัดรองขุนไดจัดทําและจัดทํา 
คอนขางจะสมบูรณ สถานที่จอดรถบัส รถตู รถสวนตัว ทางวัดไดจัดสถานที่จอดไวอยางเปนสัดสวน  
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชนวัดมีรถวิลแชรสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ มีทางลาดที่ไดมาตรฐานเพื่อใหคน
ทั้งมวลไดเขาถึงพุทธศิลปเฉลิมชัยสไตล มีหองน้ําบริการอยางเพียงพอ สะอาด สําหรับคนปกติ ผูสูงอายุ และ
คนพิการ 

                                                           
 9 10 ประเทศเป นมิ ต ร ท่ี สุ ด ใน โลกจากการโหวตของนัก เดินทาง, [ออนไลน ] แหล งข อมู ล :  
https://www.tieweng.com/top-friendliest-people-in-the-world, [8 ธ.ค. 2561]. 
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  (2) วัดหวยปลาก้ัง นับเปนวัดที่มีการจัดพื้นที่สําหรับคนทั้งมวลเชนเดียวกัน แตมีขอพิเศษ
เนื่องจากวัดเปนลักษณะดอย ทางวัดจึงจัดสถานที่สําหรับรถบัส รถตู รถสวนตัวอ่ืน ๆ อยางเพียงพอ  
มีเจาหนาที่คอยดูแล บริการ ที่พิเศษ คือทางวัดมีรถไฟฟา บริการฟรีเพื่อขนสงนักทองเที่ยวจากลานจอดรถ
ดานลางเชิงดอยข้ึนสูวัดไหวพระที่พบโชคธรรมเจดียและเจาแมกวนอิมองคใหญ  มีลิฟทสําหรับนํา
นักทองเที่ยวข้ึนสูงชั้นที่ 25 ขององคเจาแมกวนอิน หองน้ําของวัดหวยปลาก้ัง มีไวบริการอยางเพียงพอ แยก
ชายหญิงชัดเจน มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาด มีหองน้ําสําหรับผูสูงอายุและผูพิการเชนกัน 
 
บทสรุป 

นักทองเที่ยวมิไดตองการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจเทานั้น แตนักทองเที่ยวมีความ
ประสงคที่จะใชการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ทําความเขาใจจิตวิญญาณของพื้นที่ผานการเปนสวนหนึ่งของ
สถานที่ที่ตนไปเยือนและมุงหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองผานประสบการณตรงจาการทองเที่ยวใน
พื้นที่นั้น ๆ อยางประทับใจและพรอมที่จะกลับมาอีกคร้ังหากมีโอกาสเวลาและเงินเอ้ืออํานวย 

พื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา :วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง เปนการสรางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมข้ืนมาใหม วัดทั้งสองแหงเปนความจงใจหรือเจตนาของผูสรางที่จะวางตําแหนงของวัด
ใหเปนแหงทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาผานพุทธศิลปที่โดดเดนนับวาวัดรองขุนมี 1 ฆราวาสและวัดหวย
ปลาก้ัง มี 1 พระ เปนแบรนดของวัด สะทอนไดวาบุคคลทั้งสองคือแบรนดที่เปนตัวแทนของวัดหรือ
บุคลิกภาพของการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่โดดเดน (เพราะแบรนดคือพลังขับเคลื่อนองคกรสูชัยชนะ
ทางธุรกิจ)10 ถือเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอกลไกการพัฒนาจังหวัดเชียงราย การสงเสริมการทองเที่ยว กอใหเกิด
การกระจายตัวของนักทองเที่ยวสูจังหวัดเชียงราย นํามาซ่ึงการสรางอาชีพ การจางงานในภาคการทองเที่ยว
โดยตรงและการจางงานในภาคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามมาเกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกลเคียง นําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของหวัด 
ชุมชน ครัวเรือน การจัดพื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนาเพื่อสัมผัสสถาปตยกรรมดานศาสนา วัดรองขุนและ
วัดหวยปลาก้ังตลอดถึงวัดอ่ืน ๆ สถานที่ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ นับวัดแตจะไดรับความสนใจ
มากยิ่งข้ึน เม่ือโลกสังคมแหงการสื่อสาร การเดินทางยอโลกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางรวดเร็ว 

บริบทของวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีบริบทที่แตกตางกัน ทั้งที่ตั้งและอุมการณในการสรางวัด 
คือวัดรองขุนตั้งอยูทางทิศใตของตัวเมือง มีพัฒนาการมาจากวัดประจําหมูบานมากอน ป 2540 อาจารย
เฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒน ศิลปนแหงชาติ มีแนวคิดสรางวัดดวยแรงบันดาลใจจาก 3 ประการ คือจากสถาบัน
ชาติทําเพื่อชาติสรางวัดเพื่อชาติเพื่อแผนดิน สถาบันพระพุทธศาสนาสรางพุทธศิลปเปนพุทธบูชาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ซ่ึงอาจารยไดรับใชถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สรางเปนพุทธศิลป
ประจํารัชกาลที่ 9 การจัดพื้นที่ของวัดรองขุนสําหรับใหนักทองเที่ยวเขาชมและสัมผัสกับพุทธศิลปของวัด 
หรือศิลปะแบบเฉลิมชัยสไตล ประกอบดวย อุโบสถสีขาวทั้งหลัง หอศิลปเฉลิมชัย บอน้ําอธิษฐานสําหรับทุก

                                                           
 10 Jesper Kunde, อยาก ดั งต อ งโดด เด น , แป ล โดย  ด นั ย   จั น ท ร เจ าฉ าย , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  5 , 
(กรุงเทพมหานคร: เพียรสัน เอ็นดูเคช่ัน อินดดไชนา 2547), หนา 134 – 135. 

ศาสนาไดโยนเหรียญสําหรับเสี่ยงทายเปนวิธีการใหนักทองเที่ยวไดใชเงินของตนมีสวนในการสรางวัดอยางมี
ศิลปะ ใบโพธิศิลปะพาณิชยที่ทําใหทุกคนทุกศาสนาจากนักทองเที่ยวทั่วโลกไดมีสวนรวมและเปนการสราง
รายไดอยางมีศิลปะมีเปาหมายเพื่อเปนบันทึกสถิติโลก (world record) และโรงปนโรงหลอศิลปะเฉลิมชัย
สไตล เปนการเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมข้ันตอนวิธีการของการเตรียม ลวดลายตาง ๆ 

บริบทที่ตั้งและแรงบันดาลใจการสรางวัดหวยปลาก้ัง วัดหวยปลาก้ังตั้งอยูบนดอยโดดเดนมองเห็น
ไดในระยะไกล หรือตอนกลางคืนจากไฟประดับพบโชคธรรมเจดีย อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง 
กอตั้งในป 2548 โดยพระอาจารยพบโชค ติสฺสวํโส พระหมอดูที่ไดรับความเคารพนับถือและมีชื่อเสียงของ
จังหวัด วัดหวยปลาก้ังเปนวัดรางมากอนจึงไมมีบทบาทปรากฏในเร่ืองใด ๆ นับวาเปนอีกวัดหนึ่งที่มีการ
พัฒนาการทางทองเที่ยวเชิงพุทธ ไดรับการกลาวขานอยางรวดเร็ว สวนหนึ่งมาจากผูกอตั้งวัดที่มีกิตติศัพท
ดานการทํานายและการชวยเหลือสังคมดวยอุดมการณสรางวัดใหเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้วไป และ
ความโดดเดนของพุทธศิลปะแบบวัดพุทธมหายาน มีเจาแมกวนอิมองคที่ใหญที่สุด พื้นที่ทองเที่ยวของวัด
หวยปลาก้ัง คือพบโชคธรรมเจดีย 9 ชั้น ที่มีศิลปะจีนผสมผสานลานนา มังกร เจาแมกวนอิมแกะสลักจากไม
หอม 3 ประเทศ เปนพื้นที่ ไหวพระและเจาแมกวนอิมองคใหญสูงเทาตึก 25 ชั้น ชั้นบนสุดบริการ
นักทองเที่ยวข้ึนลิฟทเขาชม เนนสีขาวทั้งหมด เปนเร่ืองเก่ียวกับเจาแมกวนอิมและมังกร 

การจัดพื้นที่สําหรับนักทองเที่ยวตามหลักของสัปปาย 7 วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีการจัดพื้นที่
สําหรับนักทองเที่ยวที่โดดเดนทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน ความคิดทางดานอารมณความรูสึกแหงการเที่ยว
วัดก็แตกตางกัน วัดรองขุนมีความรูสึกเหมือนไปเที่ยวพิพิธภัณฑหรือการเขาชมจัดแสดงพุทธศิลปะที่แสดงไว
ถาวร แตขาดอารมณเหมือนไปวัดไดทําบุญ สนทนากับพระ หรือไดรับการตอนรับฟงธรรมจากพระสงฆที่เปน
เจาอาวาส อาวาสสัปปายะและบุคคลสัปปายะของวัดรองขุนอาจขาดจิตวิญญาณของวัดไป วัดหวยปลาก้ัง     
มีเจาอาวาสที่สัมผัสพูดคุยได สนทนาธรรมหรือมีกิจกรรมถวายไทยธรรมได มีจิตวิญญาณของความเปนวัด
มากกวา แตกอยางไรก็ตามทั้งสองวัดมี อาวาสสัปปาย โคจรสัปปายะ ภัสสสัปปายะ บุคคลสัปปายะ โภชน  
สัปปายะ อุตุสัปปายะ และอิริยาบถสัปปปายะ เปนเคร่ืองมือในการจัดพื้นที่ทองเที่ยวในวัดทาง
พระพุทธศาสนาครบทั้ง 7 สัปปายะ มากบางนอยบางตางกัน เพราะวัดทั้งสองแหงมีการสรางแบรนดและ
วางตําแหนงของวัดใหปรากฎในสังคมแตกตางกัน 

ถึงกระนั้นก็ตามการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย โดยมีเปาหมายที่วัดรองขุนหรือหวยปลาก้ัง หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ยอมไดสัมผัสจิตวิญาณ อารมณ ความรูสึก ที่ดี มีพลังแรงบันดาลใจกลับไป เพราะจังหวัด
เชียงราย “Chiang Rai” เปนจังหวัดที่อังเอิญมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนับได 9 ตัวอักษรพอดี แตละตัวอักษร
มีความหมายที่ดีคืออักษร C หมายถึง Change คือการเปลี่ยนแปลง อักษร H หมายถึง Happiness คือ
ความสุข อักษร I หมายถึง Intend คือความมุงหมาย อักษร A หมายถึง Again คืออีกคร้ัง อักษร N 
หมายถึง Nature คือธรรมชาติ อักษร G หมายถึง Good คือดี อักษร R หมายถึง Relax คือพักกผอนหรือ
ผอนคลาย อักษร A หมายถึง Art คือศิลปะ และอักษรตัวที่ 9 I หมายถึง Inspiration คือแรงบันดาลใจ  
รวมแนวคิด 9 ตัวอักษรไดวา หากเลือกที่จะไปเที่ยว “เชียงราย แต แต “ ชีวิตของนักทองเที่ยวก็จะพบกับ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี   มีความสุขเพราะไดสัมผัสกับธรรมชาติ ศิลปะ ไดผอนคลายพักผอน ชีวิตมี
จุดมุงหมายเกิดแรงบันดาลใจ แลวคุณจะกลับไปเที่ยววัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง อีกคร้ัง 
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  (2) วัดหวยปลาก้ัง นับเปนวัดที่มีการจัดพื้นที่สําหรับคนทั้งมวลเชนเดียวกัน แตมีขอพิเศษ
เนื่องจากวัดเปนลักษณะดอย ทางวัดจึงจัดสถานที่สําหรับรถบัส รถตู รถสวนตัวอ่ืน ๆ อยางเพียงพอ  
มีเจาหนาที่คอยดูแล บริการ ที่พิเศษ คือทางวัดมีรถไฟฟา บริการฟรีเพื่อขนสงนักทองเที่ยวจากลานจอดรถ
ดานลางเชิงดอยข้ึนสูวัดไหวพระที่พบโชคธรรมเจดียและเจาแมกวนอิมองคใหญ  มีลิฟทสําหรับนํา
นักทองเที่ยวข้ึนสูงชั้นที่ 25 ขององคเจาแมกวนอิน หองน้ําของวัดหวยปลาก้ัง มีไวบริการอยางเพียงพอ แยก
ชายหญิงชัดเจน มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาด มีหองน้ําสําหรับผูสูงอายุและผูพิการเชนกัน 
 
บทสรุป 

นักทองเที่ยวมิไดตองการเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจเทานั้น แตนักทองเที่ยวมีความ
ประสงคที่จะใชการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ทําความเขาใจจิตวิญญาณของพื้นที่ผานการเปนสวนหนึ่งของ
สถานที่ที่ตนไปเยือนและมุงหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองผานประสบการณตรงจาการทองเที่ยวใน
พื้นที่นั้น ๆ อยางประทับใจและพรอมที่จะกลับมาอีกคร้ังหากมีโอกาสเวลาและเงินเอ้ืออํานวย 

พื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนา :วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง เปนการสรางพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมข้ืนมาใหม วัดทั้งสองแหงเปนความจงใจหรือเจตนาของผูสรางที่จะวางตําแหนงของวัด
ใหเปนแหงทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาผานพุทธศิลปที่โดดเดนนับวาวัดรองขุนมี 1 ฆราวาสและวัดหวย
ปลาก้ัง มี 1 พระ เปนแบรนดของวัด สะทอนไดวาบุคคลทั้งสองคือแบรนดที่เปนตัวแทนของวัดหรือ
บุคลิกภาพของการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่โดดเดน (เพราะแบรนดคือพลังขับเคลื่อนองคกรสูชัยชนะ
ทางธุรกิจ)10 ถือเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอกลไกการพัฒนาจังหวัดเชียงราย การสงเสริมการทองเที่ยว กอใหเกิด
การกระจายตัวของนักทองเที่ยวสูจังหวัดเชียงราย นํามาซ่ึงการสรางอาชีพ การจางงานในภาคการทองเที่ยว
โดยตรงและการจางงานในภาคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตามมาเกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกลเคียง นําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของหวัด 
ชุมชน ครัวเรือน การจัดพื้นที่ทองเที่ยวในวัดพุทธศาสนาเพื่อสัมผัสสถาปตยกรรมดานศาสนา วัดรองขุนและ
วัดหวยปลาก้ังตลอดถึงวัดอ่ืน ๆ สถานที่ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ นับวัดแตจะไดรับความสนใจ
มากยิ่งข้ึน เม่ือโลกสังคมแหงการสื่อสาร การเดินทางยอโลกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางรวดเร็ว 

บริบทของวัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีบริบทที่แตกตางกัน ทั้งที่ตั้งและอุมการณในการสรางวัด 
คือวัดรองขุนตั้งอยูทางทิศใตของตัวเมือง มีพัฒนาการมาจากวัดประจําหมูบานมากอน ป 2540 อาจารย
เฉลิมชัย  โฆษิตพิพฒน ศิลปนแหงชาติ มีแนวคิดสรางวัดดวยแรงบันดาลใจจาก 3 ประการ คือจากสถาบัน
ชาติทําเพื่อชาติสรางวัดเพื่อชาติเพื่อแผนดิน สถาบันพระพุทธศาสนาสรางพุทธศิลปเปนพุทธบูชาและสถาบัน
พระมหากษัตริย ซ่ึงอาจารยไดรับใชถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สรางเปนพุทธศิลป
ประจํารัชกาลที่ 9 การจัดพื้นที่ของวัดรองขุนสําหรับใหนักทองเที่ยวเขาชมและสัมผัสกับพุทธศิลปของวัด 
หรือศิลปะแบบเฉลิมชัยสไตล ประกอบดวย อุโบสถสีขาวทั้งหลัง หอศิลปเฉลิมชัย บอน้ําอธิษฐานสําหรับทุก
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ศาสนาไดโยนเหรียญสําหรับเสี่ยงทายเปนวิธีการใหนักทองเที่ยวไดใชเงินของตนมีสวนในการสรางวัดอยางมี
ศิลปะ ใบโพธิศิลปะพาณิชยที่ทําใหทุกคนทุกศาสนาจากนักทองเที่ยวทั่วโลกไดมีสวนรวมและเปนการสราง
รายไดอยางมีศิลปะมีเปาหมายเพื่อเปนบันทึกสถิติโลก (world record) และโรงปนโรงหลอศิลปะเฉลิมชัย
สไตล เปนการเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมข้ันตอนวิธีการของการเตรียม ลวดลายตาง ๆ 

บริบทที่ตั้งและแรงบันดาลใจการสรางวัดหวยปลาก้ัง วัดหวยปลาก้ังตั้งอยูบนดอยโดดเดนมองเห็น
ไดในระยะไกล หรือตอนกลางคืนจากไฟประดับพบโชคธรรมเจดีย อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง 
กอตั้งในป 2548 โดยพระอาจารยพบโชค ติสฺสวํโส พระหมอดูที่ไดรับความเคารพนับถือและมีชื่อเสียงของ
จังหวัด วัดหวยปลาก้ังเปนวัดรางมากอนจึงไมมีบทบาทปรากฏในเร่ืองใด ๆ นับวาเปนอีกวัดหนึ่งที่มีการ
พัฒนาการทางทองเที่ยวเชิงพุทธ ไดรับการกลาวขานอยางรวดเร็ว สวนหนึ่งมาจากผูกอตั้งวัดที่มีกิตติศัพท
ดานการทํานายและการชวยเหลือสังคมดวยอุดมการณสรางวัดใหเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้วไป และ
ความโดดเดนของพุทธศิลปะแบบวัดพุทธมหายาน มีเจาแมกวนอิมองคที่ใหญที่สุด พื้นที่ทองเที่ยวของวัด
หวยปลาก้ัง คือพบโชคธรรมเจดีย 9 ชั้น ที่มีศิลปะจีนผสมผสานลานนา มังกร เจาแมกวนอิมแกะสลักจากไม
หอม 3 ประเทศ เปนพื้นที่ ไหวพระและเจาแมกวนอิมองคใหญสูงเทาตึก 25 ชั้น ชั้นบนสุดบริการ
นักทองเที่ยวข้ึนลิฟทเขาชม เนนสีขาวทั้งหมด เปนเร่ืองเก่ียวกับเจาแมกวนอิมและมังกร 

การจัดพื้นที่สําหรับนักทองเที่ยวตามหลักของสัปปาย 7 วัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง มีการจัดพื้นที่
สําหรับนักทองเที่ยวที่โดดเดนทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน ความคิดทางดานอารมณความรูสึกแหงการเที่ยว
วัดก็แตกตางกัน วัดรองขุนมีความรูสึกเหมือนไปเที่ยวพิพิธภัณฑหรือการเขาชมจัดแสดงพุทธศิลปะที่แสดงไว
ถาวร แตขาดอารมณเหมือนไปวัดไดทําบุญ สนทนากับพระ หรือไดรับการตอนรับฟงธรรมจากพระสงฆที่เปน
เจาอาวาส อาวาสสัปปายะและบุคคลสัปปายะของวัดรองขุนอาจขาดจิตวิญญาณของวัดไป วัดหวยปลาก้ัง     
มีเจาอาวาสที่สัมผัสพูดคุยได สนทนาธรรมหรือมีกิจกรรมถวายไทยธรรมได มีจิตวิญญาณของความเปนวัด
มากกวา แตกอยางไรก็ตามทั้งสองวัดมี อาวาสสัปปาย โคจรสัปปายะ ภัสสสัปปายะ บุคคลสัปปายะ โภชน  
สัปปายะ อุตุสัปปายะ และอิริยาบถสัปปปายะ เปนเคร่ืองมือในการจัดพื้นที่ทองเที่ยวในวัดทาง
พระพุทธศาสนาครบทั้ง 7 สัปปายะ มากบางนอยบางตางกัน เพราะวัดทั้งสองแหงมีการสรางแบรนดและ
วางตําแหนงของวัดใหปรากฎในสังคมแตกตางกัน 

ถึงกระนั้นก็ตามการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย โดยมีเปาหมายที่วัดรองขุนหรือหวยปลาก้ัง หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ยอมไดสัมผัสจิตวิญาณ อารมณ ความรูสึก ที่ดี มีพลังแรงบันดาลใจกลับไป เพราะจังหวัด
เชียงราย “Chiang Rai” เปนจังหวัดที่อังเอิญมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนับได 9 ตัวอักษรพอดี แตละตัวอักษร
มีความหมายที่ดีคืออักษร C หมายถึง Change คือการเปลี่ยนแปลง อักษร H หมายถึง Happiness คือ
ความสุข อักษร I หมายถึง Intend คือความมุงหมาย อักษร A หมายถึง Again คืออีกคร้ัง อักษร N 
หมายถึง Nature คือธรรมชาติ อักษร G หมายถึง Good คือดี อักษร R หมายถึง Relax คือพักกผอนหรือ
ผอนคลาย อักษร A หมายถึง Art คือศิลปะ และอักษรตัวที่ 9 I หมายถึง Inspiration คือแรงบันดาลใจ  
รวมแนวคิด 9 ตัวอักษรไดวา หากเลือกที่จะไปเที่ยว “เชียงราย แต แต “ ชีวิตของนักทองเที่ยวก็จะพบกับ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี   มีความสุขเพราะไดสัมผัสกับธรรมชาติ ศิลปะ ไดผอนคลายพักผอน ชีวิตมี
จุดมุงหมายเกิดแรงบันดาลใจ แลวคุณจะกลับไปเที่ยววัดรองขุนและวัดหวยปลาก้ัง อีกคร้ัง 
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บทนํา 
“อังคถัด” หรือ การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและพัฒนา (UNCTAD - United Nations 

Conference on Trade and Development) ให นิ ยาม  “เมืองสร างสรรค ”  (Creative City) ไว ใน 
Creative Economy Report (2008) วาหมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนสวน
สําคัญของเศรษฐกิจและสังคม ของเมืองนั้นๆ และตองประกอบไปดวยรากฐานที่ ม่ันคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีการรวมกลุมกันอยางหนาแนนของคนทํางานสรางสรรคและมีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดการลงทุน
เพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น ความเปนทองถ่ินที่สื่อสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบ
ตางๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมซ่ึงถือเปนทรัพยากรสรางสรรค ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหความ
เปนเมืองสรางสรรคของแตละทองถ่ินมี เอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป1  

ปจจุบันแนวโนมของความเปนเมืองแหงศิลปะมีกระบวนการที่พัฒนาเพิ่มมากข้ึน สงผลใหเมืองที่มี
การทํางานอยางสรางสรรค กอใหเกิดแรงบันดาลใจและสุขภาพวะทางสังคม แรงจูงใจในการสรางสรรคของ
ศิลปนจึงไมไดข้ึนอยูกับเงินทองและความม่ังค่ังเพียงอยางเดียว หากแตยังหลอเลี้ยงดวยกําลังใจ การวิจารณ
ถกเถียง และการขัดเกลาผลงานระหวางผูคนในเครือขายสรางสรรค (Creative Network) 2 เม่ือพิจารณาถึง
ศักยภาพดานตาง ๆ ของเมืองลานนาแลวนั้น ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะศึกษาการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชาวลานนา เพื่อใหเกิดความเขาใจ มองเห็นคุณคาความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรมของ
เมืองลานนาที่มีความหลากหลายและเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและนําไปเปนแนวทางการพัฒนาโดยใช
ศิลปะเปนตัวนําในการขับเคลื่อนกระบวนการ จังหวัดเชียงรายมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางดาน
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมและเปนเมืองที่มีศิลปนสรางผลงานชื่อเสียงดานศิลปะ  และเปดให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสและเยี่ยมชมผลงาน  และปจจุบันมีนักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายมากกวาปละ 
1 ลานคน และรอยละ 80 เดินทางไปเที่ยวชมผลงานดานศิลปะของศิลปนตางๆ เชน ศิลปะบานดําของ
อาจารยถวัลย ดัชนี, วัดรองขุน ผลงานของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน,  เคร่ืองปนดินเผาดอยดินแดง
ของอาจารยสมลักษณ  ปนติบุญ เปนตน  

จากกระบวนการดังกลาว นับวาเปนปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
เมืองอยางสรางสรรคดวยการใชศิลปะเปนนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อน จนนําไปสูการพัฒนาเมืองใน
มิติตางๆ ซ่ึงปจจุบันภาครัฐ ภาคศิลปน รวมทั้งภาคีตางๆ ไดมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาตางเขาดวยกัน 
จนเกิดเปนกระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของจังหวัดเชยีงราย แต อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวยัง
ไมเปนที่ประจักษชัดในมุมมองของประชาชนโดยสวนใหญ อีกทั้ง กระบวนการวางแผน นโยบาย รวมทั้ง
กลไกการขับเคลื่อนของภาคสวนตางๆ ยังไมมีกรอบการดําเนินการที่ชัดเจน  ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาและดําเนินการพัฒนาเมืองสรางสรรคของเชียงรายดังกลาวโดยอาศัยวิถีวัฒนธรรมลานนา  
วิถีวัฒนธรรมศิลปกรรมรวมสมัย รวมไปถึงการพัฒนาการของเมืองเขามา  ผสมผสานเชื่อมโยงศิลปะกับผูคน
ที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเมืองตนแบบที่สรางสรรคดวยศิลปะของประเทศไทย และเพื่อเกิด

                                                 
1 มนฑิณี  ยงวิกุล, Creative City : เมืองสรางสรรคคืออะไร, (2553). 

แนวความคิด การเรียนรูของผูคนในสังคม โดยการใชศิลปะเปน  ตัวนําในการขับเคลื่อนกระบวนการจนเกิด
เปนเมืองแหงศิลปะที่สรางสรรคดวยพลังของประชาชน  
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ภาครัฐในจังหวัดเชียงราย และเพื่อจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะในสังคมไทย 
โดยใชแนวคิดกระบวนการสรางเมือง แนวคิดการพัฒนาเมืองดวยศิลปะ และแนวคิดเก่ียวการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมดวยศิลปะ นํามาซ่ึงการวิเคราะหและเปนกรอบในการศึกษา   

ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
พื้นที่ศึกษากําหนดไว คือ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพื้นที่ที่ใชงานศิลปะในการสรางบริบทของการ

สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด 
ขอบเขตดานเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน  
ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ประกอบดวยผูที่มีสวนเก่ียวของดาน 

การขับเคลื่อนกระบวนการสรางสรรค/การสรางความรูของศิลปะ และมีความรูดานการจัดทําแผนแมบท
และยุทธศาสตรในการสรางเมืองแหงศิลปะเพื่อการพัฒนาเมืองเชียงราย รวมถึงบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน โดยสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการผูใหขอมูลสําคัญที่
เก่ียวของและครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูลสําคัญ รวม 30 รูป/ทาน 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
1. พัฒนาการและกระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย  

1) ประวัติความเปนมาเชียงรายเมืองศิลปะ (The City of Art) 
"เมืองศิลปะ" คือ ภาพลักษณของจังหวัดเชียงรายที่สรางข้ึนมาอยางเขมแข็งและเห็นเปนรูปธรรม

ข้ึนเร่ือยๆ ในระยะหลังมานี้ นอกจากศิลปนรุนครูอยางอาจารยถวัลย ดัชนี และอาจารยเฉลิมชัย โฆษิต
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บทนํา 
“อังคถัด” หรือ การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและพัฒนา (UNCTAD - United Nations 

Conference on Trade and Development) ให นิ ยาม  “เมืองสร างสรรค ”  (Creative City) ไว ใน 
Creative Economy Report (2008) วาหมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนสวน
สําคัญของเศรษฐกิจและสังคม ของเมืองนั้นๆ และตองประกอบไปดวยรากฐานที่ ม่ันคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีการรวมกลุมกันอยางหนาแนนของคนทํางานสรางสรรคและมีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดการลงทุน
เพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น ความเปนทองถ่ินที่สื่อสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบ
ตางๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมซ่ึงถือเปนทรัพยากรสรางสรรค ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญที่ทําใหความ
เปนเมืองสรางสรรคของแตละทองถ่ินมี เอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป1  

ปจจุบันแนวโนมของความเปนเมืองแหงศิลปะมีกระบวนการที่พัฒนาเพิ่มมากข้ึน สงผลใหเมืองที่มี
การทํางานอยางสรางสรรค กอใหเกิดแรงบันดาลใจและสุขภาพวะทางสังคม แรงจูงใจในการสรางสรรคของ
ศิลปนจึงไมไดข้ึนอยูกับเงินทองและความม่ังค่ังเพียงอยางเดียว หากแตยังหลอเลี้ยงดวยกําลังใจ การวิจารณ
ถกเถียง และการขัดเกลาผลงานระหวางผูคนในเครือขายสรางสรรค (Creative Network) 2 เม่ือพิจารณาถึง
ศักยภาพดานตาง ๆ ของเมืองลานนาแลวนั้น ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะศึกษาการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชาวลานนา เพื่อใหเกิดความเขาใจ มองเห็นคุณคาความสําคัญของงานศิลปวัฒนธรรมของ
เมืองลานนาที่มีความหลากหลายและเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและนําไปเปนแนวทางการพัฒนาโดยใช
ศิลปะเปนตัวนําในการขับเคลื่อนกระบวนการ จังหวัดเชียงรายมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางดาน
ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมและเปนเมืองที่มีศิลปนสรางผลงานชื่อเสียงดานศิลปะ  และเปดให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสและเยี่ยมชมผลงาน  และปจจุบันมีนักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายมากกวาปละ 
1 ลานคน และรอยละ 80 เดินทางไปเที่ยวชมผลงานดานศิลปะของศิลปนตางๆ เชน ศิลปะบานดําของ
อาจารยถวัลย ดัชนี, วัดรองขุน ผลงานของอาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน,  เคร่ืองปนดินเผาดอยดินแดง
ของอาจารยสมลักษณ  ปนติบุญ เปนตน  

จากกระบวนการดังกลาว นับวาเปนปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
เมืองอยางสรางสรรคดวยการใชศิลปะเปนนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อน จนนําไปสูการพัฒนาเมืองใน
มิติตางๆ ซ่ึงปจจุบันภาครัฐ ภาคศิลปน รวมทั้งภาคีตางๆ ไดมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาตางเขาดวยกัน 
จนเกิดเปนกระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของจังหวดัเชยีงราย แต อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวยัง
ไมเปนที่ประจักษชัดในมุมมองของประชาชนโดยสวนใหญ อีกทั้ง กระบวนการวางแผน นโยบาย รวมทั้ง
กลไกการขับเคลื่อนของภาคสวนตางๆ ยังไมมีกรอบการดําเนินการที่ชัดเจน  ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาและดําเนินการพัฒนาเมืองสรางสรรคของเชียงรายดังกลาวโดยอาศัยวิถีวัฒนธรรมลานนา  
วิถีวัฒนธรรมศิลปกรรมรวมสมัย รวมไปถึงการพัฒนาการของเมืองเขามา  ผสมผสานเชื่อมโยงศิลปะกับผูคน
ที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเมืองตนแบบที่สรางสรรคดวยศิลปะของประเทศไทย และเพื่อเกิด

                                                 
1 มนฑิณี  ยงวิกุล, Creative City : เมืองสรางสรรคคืออะไร, (2553). 

แนวความคิด การเรียนรูของผูคนในสังคม โดยการใชศิลปะเปน  ตัวนําในการขับเคลื่อนกระบวนการจนเกิด
เปนเมืองแหงศิลปะที่สรางสรรคดวยพลังของประชาชน  

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและกระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู   
และการพัฒนาเมืองเชียงราย 

2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัด เชียงราย 
3. เพื่อจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะในสังคมไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย       

ขอบเขตดานเน้ือหา 
ดําเนินการภายใตเนื้อหาที่เนนการศึกษาพัฒนาการและกระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะ

กับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและ
ภาครัฐในจังหวัดเชียงราย และเพื่อจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะในสังคมไทย 
โดยใชแนวคิดกระบวนการสรางเมือง แนวคิดการพัฒนาเมืองดวยศิลปะ และแนวคิดเก่ียวการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมดวยศิลปะ นํามาซ่ึงการวิเคราะหและเปนกรอบในการศึกษา   

ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
พื้นที่ศึกษากําหนดไว คือ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพื้นที่ที่ใชงานศิลปะในการสรางบริบทของการ

สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด 
ขอบเขตดานเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน  
ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ประกอบดวยผูที่มีสวนเก่ียวของดาน 

การขับเคลื่อนกระบวนการสรางสรรค/การสรางความรูของศิลปะ และมีความรูดานการจัดทําแผนแมบท
และยุทธศาสตรในการสรางเมืองแหงศิลปะเพื่อการพัฒนาเมืองเชียงราย รวมถึงบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน โดยสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการผูใหขอมูลสําคัญที่
เก่ียวของและครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่ศึกษา จํานวนผูใหขอมูลสําคัญ รวม 30 รูป/ทาน 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
1. พัฒนาการและกระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย  

1) ประวัติความเปนมาเชียงรายเมืองศิลปะ (The City of Art) 
"เมืองศิลปะ" คือ ภาพลักษณของจังหวัดเชียงรายที่สรางข้ึนมาอยางเขมแข็งและเห็นเปนรูปธรรม

ข้ึนเร่ือยๆ ในระยะหลังมานี้ นอกจากศิลปนรุนครูอยางอาจารยถวัลย ดัชนี และอาจารยเฉลิมชัย โฆษิต



500 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

พิพัฒน ซ่ึงเปนศิลปนชื่อดังระดับชาติที่เปนคนเชียงรายโดยกําเนิด ในจังหวัดเชียงรายยังอุดมไปดวยศิลปน
ผูสรางงานศิลปะอยูทั่วจังหวัดประมาณ 710 ทาน เรียกวาเปนจังหวัดที่มีประชากรศิลปนหนาแนนมากที่สุด
ในประเทศ 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่อยูทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เปนเมืองเศรษฐกิจสําคัญ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต-อินโด
จีน มีเสนทางเดินทางที่เชื่อมโยงไปยังประเทศในเอเชียตะวันออก และเปนจังหวัดหนึ่งที่มีเสนทางเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเสนทางคมนาคม เชื่อมโยงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และถือวาเปนเสนทางที่รองรับตลาดการทองเที่ยวอาเซียน อันสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS (GREATER MEKONG SUBREGION) จากสถานการณ
การเดินทางมาทองเที่ยวนั้น ปจจุบันพบวามีแนวโนมเดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะความนิยมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขาและออกประเทศ
ไทย ผานจุดตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงราย จํานวน 2,680,248 คน (สถิติการเดินทางเขาราชอาณาจักร
ของบุคคลและพาหนะ ตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงราย ป 2552) ยิ่งทําใหเสนทางทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายมีความสําคัญในดานการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อรองรับการเปดการทองเที่ยวอาเซียนมากยิ่งข้ึน 
จากสาระสําคัญที่กลาวมาขางตน จังหวัด เชียงรายในฐานะที่เปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตร
เปนเสมือนประตูสูตลาดการคา การลงทุน และมีเสนทางการทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมตอไปยังหลายประเทศ
ในภูมิภาคอินโดจีน อีกทั้งสามารถรองรับการทองเที่ยวอาเซียน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อใหการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเกิดความพรอมเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยดึงจุดเดนในดานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของคนเชียงรายออกมา
ใหเปนอัตลักษณของคนเชียงราย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ วัฒนธรรมอันดีงามควบคูไปกับศิลปนที่
เปยมลนมากดวยความสามารถและความมีศิลปะระดับโลก 

2) พัฒนาการกลุมศิลปะจังหวัดเชียงราย 
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของความเปนมาของ เชียงรายเมืองศิลปะนั้น จึงจําเปนตองศึกษาถึง

ที่มาพัฒนาการของกลุมศิลปะจังหวัดเชียงราย เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนําไปสูการวิเคราะหถึง
กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย และทําใหเห็น
วิวัฒนาการของกลุมศิลปนเชียงรายจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีขอมูลพัฒนาการสรุปไดดังตอไปนี้ 

เม่ือ พ.ศ. 2532 กลุมสลาไตยวน เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของศิลปนเชียงราย ไดแสดงผลงาน
ศิลปะรวมกัน ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

ใน พ.ศ. 2546 กลุมศิลปนเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกคร้ังเพื่อเทิดพระเกียรติใน
หลวง โดยใชชื่อนิทรรศการวา “สลาเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ที่ศูนยศิลปหัตถกรรม
เชียงราย  

พ.ศ.2547 ศิลปนรวมตัวกันเรียกรองการสรางหอศิลปะรวมสมัยบนเกาะกลางแมน้ํากกที่เชียงราย 
โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงรายศิลปเพื่อหอศิลป” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพฯ  

และนับตั้งแต พ.ศ. 2547 เปนตนมา กลุมศิลปนเชียงรายไดกอตั้งเปนสมาคมศิลปนเชียงรายข้ึน 
เพื่อดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน มอบเงินทุนตั้งตน 500,000 บาท สําหรับ
กอตั้งกองทุนศิลปนเชียงราย เพื่อสนับสนุนสงเสริมการทํางานของศิลปนและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะ
ในจังหวัดเชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการข้ึนมาบริหารกองทุน 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน  จากการประชุมของคณะกรรมการ มีความประสงคใหกองทุนศิลปนเชียงราย
มีความงอกงามและยั่งยืน จึงจําเปนตองหารายได คณะกรรมการจึงมีมติวาจะทําธุรกิจรวมกัน โดยใชระบบ
การรวมทุนในหมูพี่นองศิลปนและผูที่รักศิลปะทุกทาน คณะกรรมการไดเลือกทําเลที่ตั้งของอาคารใหเชาแหง
หนึ่งเพื่อลงทุนทําธุรกิจเพื่อสวนรวม เราตั้งชื่อโครงการวา “ขัวศิลปะ” ซ่ึงขัวในภาษาเหนือ แปลวา สะพาน 
“ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสูสังคม1  

ตอมาสมาคมขัวศิลปะรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน รวมกันจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะ (The City of Art) จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก   Chiangrai the 
City of Art   เปนการใชงานศิลปะเพื่อสรางบริบทของการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น 
เชียงรายทั้งจังหวัดจึงเปน “สินคา” หรือผลิตภัณฑเอง ในดานของการทองเที่ยวเชิงศิลปะ หรือ เชียงราย
เมืองศิลปะ เปนการนําเสนอในมิติของศิลปะอันทรงคุณคาที่สามารถผสมผสานไดกับปจจุบันหรือกระทั่งใน
ยุคที่เทคโนโลยีเขามากลายเปนปจจัยสําคัญในการใชชีวิต ซ่ึงเปนรูปแบบของการสรางบริบทความเปนเมือง
แหงศิลปะแลวนําเสนอแกสายตาของนักทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยเร่ิมตนจากคนผูมีความสนใจ
ในงานศิลปะแลวยังเปนผูที่มีความสนใจในเร่ืองวัฒนธรรมและลักษณะของการทองเที่ยวชุมชน เนื่องจาก 
บริบทของศิลปะก็คือการนําเสนอความเปน ชีวิตในอีกมิตินั่นเอง  เพิ่มเติมการรวบรวมและการเลาเร่ืองใน
เชิงของการจัดงานนิทรรศการ การใหความรู การเลาเร่ืองผานงานศิลปะของศิลปน ทั้งที่มีผลงานหรือเปน
การบอกเลาผานการใชชีวิต เชนการสรางผลงานของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒนผาน วัดขาวหรือวัดรอง
ขุน ที่นําเอาความสามารถดานศิลปะมาผนวกรวมกับพุทธศาสนาออกมาเปนงานพุทธศิลปที่มีความโดดเดน 
การสรางบานดําของอาจารยถวัลย ดัชนี ศิลปนแหงชาติ ซ่ึงเปนการนําเอาสัจธรรมของชีวิตมา นําเสนอในมิติ
ของศิลปะ เปนตน2  

 3) กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมือง เชียงราย 
3.1 การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะ   
การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะในจังหวัดเชียงรายนั้น จากการ  สัมภาษณเชิงลึก

ของผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในประเด็นการมีกลวิธี และบทบาทดาน  การถายทอดองค
ความรูทางดานศิลปะของกลุมศิลปนเชียงราย ที่มีตอสังคม ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหและ สรุปดังตอไปนี้ 

การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะ ตลอดระยะเวลาที่เกิดการรวมกลุม ของศิลปน
เชียงรายนั้น ไดมีการใชศิลปะเปนการเชื่อมโยงเครือขาย การใหความรูแกสังคมตลอด เร่ือยมา เปนการ
ทํางานของกลุมศิลปนที่ผานองคกรขัวศิลปะ เนื่องจาก และมีการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดใหแกสังคมมา
ตลอดและอยางตอเนื่อง ไดมีการตอยอดงานศิลปะ เพื่อใหเขาถึงบุคคลทั่วไป และบุคคลภายนอกก็ไดเขาถึง
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พิพัฒน ซ่ึงเปนศิลปนชื่อดังระดับชาติที่เปนคนเชียงรายโดยกําเนิด ในจังหวัดเชียงรายยังอุดมไปดวยศิลปน
ผูสรางงานศิลปะอยูทั่วจังหวัดประมาณ 710 ทาน เรียกวาเปนจังหวัดที่มีประชากรศิลปนหนาแนนมากที่สุด
ในประเทศ 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่อยูทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เปนเมืองเศรษฐกิจสําคัญ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต-อินโด
จีน มีเสนทางเดินทางที่เชื่อมโยงไปยังประเทศในเอเชียตะวันออก และเปนจังหวัดหนึ่งที่มีเสนทางเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเสนทางคมนาคม เชื่อมโยงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว และถือวาเปนเสนทางที่รองรับตลาดการทองเที่ยวอาเซียน อันสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง GMS (GREATER MEKONG SUBREGION) จากสถานการณ
การเดินทางมาทองเที่ยวนั้น ปจจุบันพบวามีแนวโนมเดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะความนิยมเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขาและออกประเทศ
ไทย ผานจุดตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงราย จํานวน 2,680,248 คน (สถิติการเดินทางเขาราชอาณาจักร
ของบุคคลและพาหนะ ตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงราย ป 2552) ยิ่งทําใหเสนทางทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายมีความสําคัญในดานการพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อรองรับการเปดการทองเที่ยวอาเซียนมากยิ่งข้ึน 
จากสาระสําคัญที่กลาวมาขางตน จังหวัด เชียงรายในฐานะที่เปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตร
เปนเสมือนประตูสูตลาดการคา การลงทุน และมีเสนทางการทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมตอไปยังหลายประเทศ
ในภูมิภาคอินโดจีน อีกทั้งสามารถรองรับการทองเที่ยวอาเซียน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อใหการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเกิดความพรอมเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยดึงจุดเดนในดานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของคนเชียงรายออกมา
ใหเปนอัตลักษณของคนเชียงราย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ วัฒนธรรมอันดีงามควบคูไปกับศิลปนที่
เปยมลนมากดวยความสามารถและความมีศิลปะระดับโลก 

2) พัฒนาการกลุมศิลปะจังหวัดเชียงราย 
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของความเปนมาของ เชียงรายเมืองศิลปะนั้น จึงจําเปนตองศึกษาถึง

ที่มาพัฒนาการของกลุมศิลปะจังหวัดเชียงราย เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนําไปสูการวิเคราะหถึง
กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย และทําใหเห็น
วิวัฒนาการของกลุมศิลปนเชียงรายจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีขอมูลพัฒนาการสรุปไดดังตอไปนี้ 

เม่ือ พ.ศ. 2532 กลุมสลาไตยวน เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของศิลปนเชียงราย ไดแสดงผลงาน
ศิลปะรวมกัน ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

ใน พ.ศ. 2546 กลุมศิลปนเชียงรายรวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะอีกคร้ังเพื่อเทิดพระเกียรติใน
หลวง โดยใชชื่อนิทรรศการวา “สลาเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ที่ศูนยศิลปหัตถกรรม
เชียงราย  

พ.ศ.2547 ศิลปนรวมตัวกันเรียกรองการสรางหอศิลปะรวมสมัยบนเกาะกลางแมน้ํากกที่เชียงราย 
โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ “เชียงรายศิลปเพื่อหอศิลป” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพฯ  

และนับตั้งแต พ.ศ. 2547 เปนตนมา กลุมศิลปนเชียงรายไดกอตั้งเปนสมาคมศิลปนเชียงรายข้ึน 
เพื่อดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2555  อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน มอบเงินทุนตั้งตน 500,000 บาท สําหรับ
กอตั้งกองทุนศิลปนเชียงราย เพื่อสนับสนุนสงเสริมการทํางานของศิลปนและการศึกษาของนักศึกษาศิลปะ
ในจังหวัดเชียงราย โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการข้ึนมาบริหารกองทุน 

พ.ศ. 2559-ปจจุบัน  จากการประชุมของคณะกรรมการ มีความประสงคใหกองทุนศิลปนเชียงราย
มีความงอกงามและยั่งยืน จึงจําเปนตองหารายได คณะกรรมการจึงมีมติวาจะทําธุรกิจรวมกัน โดยใชระบบ
การรวมทุนในหมูพี่นองศิลปนและผูที่รักศิลปะทุกทาน คณะกรรมการไดเลือกทําเลที่ตั้งของอาคารใหเชาแหง
หนึ่งเพื่อลงทุนทําธุรกิจเพื่อสวนรวม เราตั้งชื่อโครงการวา “ขัวศิลปะ” ซ่ึงขัวในภาษาเหนือ แปลวา สะพาน 
“ขัวศิลปะ” คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสูสังคม1  

ตอมาสมาคมขัวศิลปะรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน รวมกันจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะ (The City of Art) จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก   Chiangrai the 
City of Art   เปนการใชงานศิลปะเพื่อสรางบริบทของการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น 
เชียงรายทั้งจังหวัดจึงเปน “สินคา” หรือผลิตภัณฑเอง ในดานของการทองเที่ยวเชิงศิลปะ หรือ เชียงราย
เมืองศิลปะ เปนการนําเสนอในมิติของศิลปะอันทรงคุณคาที่สามารถผสมผสานไดกับปจจุบันหรือกระทั่งใน
ยุคที่เทคโนโลยีเขามากลายเปนปจจัยสําคัญในการใชชีวิต ซ่ึงเปนรูปแบบของการสรางบริบทความเปนเมือง
แหงศิลปะแลวนําเสนอแกสายตาของนักทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยเร่ิมตนจากคนผูมีความสนใจ
ในงานศิลปะแลวยังเปนผูที่มีความสนใจในเร่ืองวัฒนธรรมและลักษณะของการทองเที่ยวชุมชน เนื่องจาก 
บริบทของศิลปะก็คือการนําเสนอความเปน ชีวิตในอีกมิตินั่นเอง  เพิ่มเติมการรวบรวมและการเลาเร่ืองใน
เชิงของการจัดงานนิทรรศการ การใหความรู การเลาเร่ืองผานงานศิลปะของศิลปน ทั้งที่มีผลงานหรือเปน
การบอกเลาผานการใชชีวิต เชนการสรางผลงานของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒนผาน วัดขาวหรือวัดรอง
ขุน ที่นําเอาความสามารถดานศิลปะมาผนวกรวมกับพุทธศาสนาออกมาเปนงานพุทธศิลปที่มีความโดดเดน 
การสรางบานดําของอาจารยถวัลย ดัชนี ศิลปนแหงชาติ ซ่ึงเปนการนําเอาสัจธรรมของชีวิตมา นําเสนอในมิติ
ของศิลปะ เปนตน2  

 3) กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมือง เชียงราย 
3.1 การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะ   
การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะในจังหวัดเชียงรายนั้น จากการ  สัมภาษณเชิงลึก

ของผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในประเด็นการมีกลวิธี และบทบาทดาน  การถายทอดองค
ความรูทางดานศิลปะของกลุมศิลปนเชียงราย ที่มีตอสังคม ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหและ สรุปดังตอไปนี้ 

การสรางสรรคและการสรางความรูของกลุมศิลปะ ตลอดระยะเวลาที่เกิดการรวมกลุม ของศิลปน
เชียงรายนั้น ไดมีการใชศิลปะเปนการเชื่อมโยงเครือขาย การใหความรูแกสังคมตลอด เร่ือยมา เปนการ
ทํางานของกลุมศิลปนที่ผานองคกรขัวศิลปะ เนื่องจาก และมีการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดใหแกสังคมมา
ตลอดและอยางตอเนื่อง ไดมีการตอยอดงานศิลปะ เพื่อใหเขาถึงบุคคลทั่วไป และบุคคลภายนอกก็ไดเขาถึง
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ศิลปนและศิลปะมากข้ึน  ซ่ึงการสรางสรรคและการสรางความรูไดเผยแพรผานกิจกรรมตางๆ ของศิลปนที่
อยูในสมาคมขัวศิลปะ 

เนื่องจากขัวศิลปะมีความใสใจในรายละเอียด และเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย โดยการให
ความรูดานศิลปะตั้งแตระดับเยาวชน ตั้งแตผูที่มีความรูดานศิลปะในระดับตน จนถึงในระดับสูง และการ
ตระหนักการใหความรูนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของคนภายนอกแลว การพัฒนาศักยภาพของ
คนภายในก็เชนกัน เพราะศาสตรทางดานศิลปะนั้นตองอาศัยการฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ และตองมีการ
เพิ่มเติมเทคนิคใหมๆ ใหแกกลุมศิลปนที่อยูในสมาคมขัวศิลปะ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและในความ
เชี่ยวชาญนี้ จะเปนสิ่งที่ถายทอดใหแกผูรับ หรือ คนนอกไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใช 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีได3 ซ่ึงจาการวิจัยนั้นการสรางสรรคและการสรางความรู ของกลุมสมาคมศิลปน 
มีกระบวนการสรางสรรคจากการดําเนินกิจกรรมผานแผนแมบทของสมาคมขัวศิลปะเชียงราย (2559-2562) 
ตามพันธกิจ เพื่อกําหนดแผนงานเพื่อรวมเปนภาคีพัฒนาเชียงรายในทุกมิติ และที่สําคัญการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ในการพัฒนาตราสินคาและบริการของเมืองเชียงรายเชื่อมโยงกับภูมิภาคในการใชศิลปะเพื่อ
สื่อสารกับผูคน ใหเกิดแรงบันดาลใจและมีความสุนทรียะ ในวิถีศิลปนของเชียงราย  พรอมขับเคลื่อน งาน
พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สู “เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai the city 
of Arts” ประกอบดวย 3 ขอ ไดแก 

1. ดําเนินกิจกรรมเปนผูประกอบการทางสังคม ที่กอเกิดรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อ
นําไปใชในกิจการสาธารณะประโยชนตางๆ ภายใตการดําเนินการของกองทุนศิลปนเชียงราย รายไดหลักจะ
มาจากการจําหนายอาหาร กาแฟ ของที่ระลึก ผลงานศิลปะ การจัดกิจกรรมดานศิลปะ ตลอดจนการหาทุน
จากการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

2. ดําเนินงานในการพัฒนาการศึกษาดานศิลปะ สูสถาบันศิลปะเพื่อสรางความรูศิลปะในสังคมและ
ชุมชนและพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียศาสตร ดวยกิจกรรมตางๆ เชน โรงเรียนสอนศิลปะสําหรับเยาวชน 
และผูที่สนใจ คายศิลปะสําหรับเยาวชน การจัดประกวดศิลปกรรมขัวศิลปะ การจัดนิทรรศการแสดงงาน
ศิลปะหมุนเวียนทั้งศิลปนรุนใหญ และรุนใหม และกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะดานตางๆ ในเชียงราย 

3. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของศิลปนเชียงรายและในภูมิภาค เพื่อสะดวกในการสืบคน  
การประชาสัมพันธ และการศึกษา การจัดเก็บขอมูลนิทรรศการและกิจกรรมของขัวศิลปะ รวมถึงขาวสาร
สื่อสารจากสื่อตางๆ การจัดระบบ Website, E-book, วารสาร การบันทึกภาพถาย วีดีโอ กิจกรรมตางๆ 
ของขัวศิลปะ 

โดยผูวิจัยไดแบงเปนกิจกรรมหลักๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสมาคมขัวศิลปะ โดยสรุปเปน
กิจกรรมหลักๆ ได 4 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

1. การจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะทั้งใน และนอกพ้ืนที่ 
การจัดนิทรรศการศิลปะของกลุมศิลปะในขัวศิลปะนั้นเปนการแพรผลงานการสรางสรรคงาน

ทัศนศิลปของกลุมศิลปน เพื่อกระตุน ปลุกเราความคิดและจินตนาการ ใหผูสนใจในงานศิลปะ และยังเปน
การ ชวยสงเสริมการแสดงออกในลักษณะของการรวมมือกันจัดแสดงระหวางบุคลากรหนวยงาน องคกรได 
ตลอดจนการใหผูชมไดมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยาง อาทิ ใหทดลองปฏิบัติและมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกับศิลปนในงาน ซ่ึงการเผยแพรผลงานการสรางสรรคผานการจัดนิทรรศการนั้น มีความสําคัญมาตั้งแต
สมัยอดีต และในปจจุบันก็ยังสามารถดําเนินการได แมกระทั่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบสา
นิทรรศการในประเทศไทย โดยเฉพาะดานการศึกษา เร่ิมจัดข้ึนในวัดและในวัง ภาพจิตกรรมฝาผนังภายใน
โบสถ และการจดัแสดงงานศิลปที่เก่ียวกับศาสนาในวัดวาอาราม และเปนสื่อที่จัดข้ึน เพื่อถายทอดเร่ืองราว
เก่ียวกับศาสนา เชน ภาพพุทธประวัติและภาพ ปริศนาธรรม มาตั้งแตยุคอยุธยามาจนถึงยุคปจจุบัน 

2. การเผยแพรความรูดานศิลปะในสือ่ออนไลน 
ขัวศิลปะมีการจัดกลุมขอมูล และสามารถสืบคนเว็บไซต (Website) คือ  http://www.artbrid 

gechiangrai.org/  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขององคกร และเพื่อความนาเชื่อถือได โดยในเว็บไซต 
(Website) จะแสดงโลโกสัญลักษณขององคกรและใหความรูเร่ืองศิลปะแกบุคคลที่สนใจ  และแสดง
หมวดหมูขอมูลภายในองคองคกร ตั้งแตประวัติความเปนมา ประวัติศาสตรศิลป และปณิธานขององคกร/ 
ขอมูลประวัติศิลปนที่อยูในสมาคมขัวศิลปะทั้งไทยและตางประเทศ/ ภาพความรูแกลลอร่ีในขัวศิลปะ/ สินคา
ที่จําหนาย และแผนที่ เพื่อใหเขาถึงแกคนทุกกลุม และผูที่สนใจ นากจากนี้ยังรวมถึง Facebook และ  
การใหความรูทางศิลปะผานทางยูธูป 

3. การพัฒนาคนและศิลปน 
ทรัพยากรบุคคล นับวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกรทุกประเภท เพราะคนเปน ปจจัยสําคัญ

ที่สุด ถาองคการใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เปนคนดี เปนคนเกงมีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดีตอการ
ทํางานสามารถประสานและทาํงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข ทุมเทเสียสละในการทํางาน อยางไรก็
ดี ทุกคนยอมตองการความกาวหนาในการทํางาน ในตําแหนงและหนาที่ที่รับผิดชอบโดยกําหนดเสนทางการ
พัฒนาอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน สามารถคาดหวังหรือกําหนดอนาคตของตนเองได การพัฒนาบุคคล
ในองคการทางการศึกษาการเชนกัน จําเปนตองไดรับการ“เพาะบม” ดานความรู ความสามารถและ
ประสบการณการทํางาน เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากข้ึน ดังนั้น บุคลากรทุกคนจึงตองเรียนรู
การพัฒนาตนใหมีความทันสมัยในการทํางานอยูเสมอ ในขณะเดียวกันองคการก็จะตองสนับสนุนและให
โอกาสกับทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงจะเปนสิ่งแสดงใหเห็นแนวโนมพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตขององคการอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และประสบการณใหกับบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจนพัฒนาเจตคติผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศ
ทางบวกตองาน4 นําไปสูความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกร 

4. การใหความรูผานการสรางเครือขาย 
  การสรางสรรคและการใหความรู ผานเครือขายเพื่อขยายความรวมมือและเรียนรูรวมกันระหวาง

กลุมศิลปนเชียงรายสมาคมขัวศิลปะและองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกนั้นจะเปนในลักษณะพหุภาคี 
เกิดจากการรวมมือกับหนวยงานหลายฝาย โดยจากการศึกษามีการใหความรูผานเครือขายระหวางองคกร 
ซ่ึงประกอบไปดวย 1. เครือขายกลุมศิลปน  2. เครือขายหนวยงานภาครัฐ 3. เครือขายหนวยงานภาคเอกชน 
4. สถาบันการศึกษา  และ 5. เครือขายสื่อมวลชน  
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ศิลปนและศิลปะมากข้ึน  ซ่ึงการสรางสรรคและการสรางความรูไดเผยแพรผานกิจกรรมตางๆ ของศิลปนที่
อยูในสมาคมขัวศิลปะ 

เนื่องจากขัวศิลปะมีความใสใจในรายละเอียด และเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย โดยการให
ความรูดานศิลปะตั้งแตระดับเยาวชน ตั้งแตผูที่มีความรูดานศิลปะในระดับตน จนถึงในระดับสูง และการ
ตระหนักการใหความรูนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของคนภายนอกแลว การพัฒนาศักยภาพของ
คนภายในก็เชนกัน เพราะศาสตรทางดานศิลปะนั้นตองอาศัยการฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ และตองมีการ
เพิ่มเติมเทคนิคใหมๆ ใหแกกลุมศิลปนที่อยูในสมาคมขัวศิลปะ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและในความ
เชี่ยวชาญนี้ จะเปนสิ่งที่ถายทอดใหแกผูรับ หรือ คนนอกไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกตใช 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีได3 ซ่ึงจาการวิจัยนั้นการสรางสรรคและการสรางความรู ของกลุมสมาคมศิลปน 
มีกระบวนการสรางสรรคจากการดําเนินกิจกรรมผานแผนแมบทของสมาคมขัวศิลปะเชียงราย (2559-2562) 
ตามพันธกิจ เพื่อกําหนดแผนงานเพื่อรวมเปนภาคีพัฒนาเชียงรายในทุกมิติ และที่สําคัญการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ในการพัฒนาตราสินคาและบริการของเมืองเชียงรายเชื่อมโยงกับภูมิภาคในการใชศิลปะเพื่อ
สื่อสารกับผูคน ใหเกิดแรงบันดาลใจและมีความสุนทรียะ ในวิถีศิลปนของเชียงราย  พรอมขับเคลื่อน งาน
พัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สู “เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai the city 
of Arts” ประกอบดวย 3 ขอ ไดแก 

1. ดําเนินกิจกรรมเปนผูประกอบการทางสังคม ที่กอเกิดรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อ
นําไปใชในกิจการสาธารณะประโยชนตางๆ ภายใตการดําเนินการของกองทุนศิลปนเชียงราย รายไดหลักจะ
มาจากการจําหนายอาหาร กาแฟ ของที่ระลึก ผลงานศิลปะ การจัดกิจกรรมดานศิลปะ ตลอดจนการหาทุน
จากการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

2. ดําเนินงานในการพัฒนาการศึกษาดานศิลปะ สูสถาบันศิลปะเพื่อสรางความรูศิลปะในสังคมและ
ชุมชนและพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียศาสตร ดวยกิจกรรมตางๆ เชน โรงเรียนสอนศิลปะสําหรับเยาวชน 
และผูที่สนใจ คายศิลปะสําหรับเยาวชน การจัดประกวดศิลปกรรมขัวศิลปะ การจัดนิทรรศการแสดงงาน
ศิลปะหมุนเวียนทั้งศิลปนรุนใหญ และรุนใหม และกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะดานตางๆ ในเชียงราย 

3. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของศิลปนเชียงรายและในภูมิภาค เพื่อสะดวกในการสืบคน  
การประชาสัมพันธ และการศึกษา การจัดเก็บขอมูลนิทรรศการและกิจกรรมของขัวศิลปะ รวมถึงขาวสาร
สื่อสารจากสื่อตางๆ การจัดระบบ Website, E-book, วารสาร การบันทึกภาพถาย วีดีโอ กิจกรรมตางๆ 
ของขัวศิลปะ 

โดยผูวิจัยไดแบงเปนกิจกรรมหลักๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของสมาคมขัวศิลปะ โดยสรุปเปน
กิจกรรมหลักๆ ได 4 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 

1. การจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะทั้งใน และนอกพ้ืนที่ 
การจัดนิทรรศการศิลปะของกลุมศิลปะในขัวศิลปะนั้นเปนการแพรผลงานการสรางสรรคงาน

ทัศนศิลปของกลุมศิลปน เพื่อกระตุน ปลุกเราความคิดและจินตนาการ ใหผูสนใจในงานศิลปะ และยังเปน
การ ชวยสงเสริมการแสดงออกในลักษณะของการรวมมือกันจัดแสดงระหวางบุคลากรหนวยงาน องคกรได 
ตลอดจนการใหผูชมไดมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยาง อาทิ ใหทดลองปฏิบัติและมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกับศิลปนในงาน ซ่ึงการเผยแพรผลงานการสรางสรรคผานการจัดนิทรรศการนั้น มีความสําคัญมาตั้งแต
สมัยอดีต และในปจจุบันก็ยังสามารถดําเนินการได แมกระทั่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบสา
นิทรรศการในประเทศไทย โดยเฉพาะดานการศึกษา เร่ิมจัดข้ึนในวัดและในวัง ภาพจิตกรรมฝาผนังภายใน
โบสถ และการจดัแสดงงานศิลปที่เก่ียวกับศาสนาในวัดวาอาราม และเปนสื่อที่จัดข้ึน เพื่อถายทอดเร่ืองราว
เก่ียวกับศาสนา เชน ภาพพุทธประวัติและภาพ ปริศนาธรรม มาตั้งแตยุคอยุธยามาจนถึงยุคปจจุบัน 

2. การเผยแพรความรูดานศิลปะในสื่อออนไลน 
ขัวศิลปะมีการจัดกลุมขอมูล และสามารถสืบคนเว็บไซต (Website) คือ  http://www.artbrid 

gechiangrai.org/  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขององคกร และเพื่อความนาเชื่อถือได โดยในเว็บไซต 
(Website) จะแสดงโลโกสัญลักษณขององคกรและใหความรูเร่ืองศิลปะแกบุคคลที่สนใจ  และแสดง
หมวดหมูขอมูลภายในองคองคกร ตั้งแตประวัติความเปนมา ประวัติศาสตรศิลป และปณิธานขององคกร/ 
ขอมูลประวัติศิลปนที่อยูในสมาคมขัวศิลปะทั้งไทยและตางประเทศ/ ภาพความรูแกลลอร่ีในขัวศิลปะ/ สินคา
ที่จําหนาย และแผนที่ เพื่อใหเขาถึงแกคนทุกกลุม และผูที่สนใจ นากจากนี้ยังรวมถึง Facebook และ  
การใหความรูทางศิลปะผานทางยูธูป 

3. การพัฒนาคนและศิลปน 
ทรัพยากรบุคคล นับวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาองคกรทุกประเภท เพราะคนเปน ปจจัยสําคัญ

ที่สุด ถาองคการใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เปนคนดี เปนคนเกงมีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดีตอการ
ทํางานสามารถประสานและทาํงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข ทุมเทเสียสละในการทํางาน อยางไรก็
ดี ทุกคนยอมตองการความกาวหนาในการทํางาน ในตําแหนงและหนาที่ที่รับผิดชอบโดยกําหนดเสนทางการ
พัฒนาอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน สามารถคาดหวังหรือกําหนดอนาคตของตนเองได การพัฒนาบุคคล
ในองคการทางการศึกษาการเชนกัน จําเปนตองไดรับการ“เพาะบม” ดานความรู ความสามารถและ
ประสบการณการทํางาน เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากข้ึน ดังนั้น บุคลากรทุกคนจึงตองเรียนรู
การพัฒนาตนใหมีความทันสมัยในการทํางานอยูเสมอ ในขณะเดียวกันองคการก็จะตองสนับสนุนและให
โอกาสกับทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงจะเปนสิ่งแสดงใหเห็นแนวโนมพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตขององคการอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และประสบการณใหกับบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจนพัฒนาเจตคติผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศ
ทางบวกตองาน4 นําไปสูความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองคกร 

4. การใหความรูผานการสรางเครือขาย 
  การสรางสรรคและการใหความรู ผานเครือขายเพื่อขยายความรวมมือและเรียนรูรวมกันระหวาง

กลุมศิลปนเชียงรายสมาคมขัวศิลปะและองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกนั้นจะเปนในลักษณะพหุภาคี 
เกิดจากการรวมมือกับหนวยงานหลายฝาย โดยจากการศึกษามีการใหความรูผานเครือขายระหวางองคกร 
ซ่ึงประกอบไปดวย 1. เครือขายกลุมศิลปน  2. เครือขายหนวยงานภาครัฐ 3. เครือขายหนวยงานภาคเอกชน 
4. สถาบันการศึกษา  และ 5. เครือขายสื่อมวลชน  
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กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
สรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูให

ขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในประเด็นการมีกลวิธี กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะที่มีตอสังคมเพื่อ 
เพื่อใหการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเกิดความพรอมเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยดึงจุดเดนในดานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของคนเชียงรายออกมาใหเปนอัตลักษณ
ของคนเชียงราย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ วัฒนธรรมอันดีงามควบคูไปกับศิลปนที่เปยมลนมากดวย
ความสามารถและความมีศิลปะระดับโลก โดยผูวิจัยสรุปและวิเคราะหจากพัฒนาการ ปรากฏการณ ที่เกิด
การการทํากิจกรรมหลักๆ ระหวางภาคีศิลปะและภาครัฐ ตั้งแตชวงแรกจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้   

1. กิจกรรมโครงการเสนทางทองเที่ยวบานศิลปนเชียงราย  
กิจกรรมโครงการเปดบานศิลปนเชียงราย เชื่อมโยงการทองเที่ยว เปนกิจกรรมภายใตโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือขายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และทุนทางสังคมของทองถ่ินเชียงราย ของวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ที่ไดตระหนักถึงความโดดเดนและมีเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย  
ที่มีศิลปนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถ่ินมากมายรวม 300 คน  โดยเฉพาะศิลปนรวม
สมัย ยังคงสรางสรรคผลงานและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานประยุกตศิลป เหลานี้ลวนเปนทุนวัฒนธรรมที่มีคุณคา และเปนทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญ อันจะพัฒนานําไปสูแนวทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค สรางรายไดทางดานทองเที่ยวหมุนเวียน
ภายในจังหวัดอีกดวย  โดยไดกําหนดจัดกิจกรรมเปดบานศิลปนเชียงรายข้ึน โดยทําการคัดเลือกบานศิลปนที่
มีความพรอม และผานเกณฑตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยเกณฑการคัดเลือกของบานศิลปนนั้น ไดใช
เกณฑในการคัดเลือกจากผูสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะที่มีอยางตอเนื่อง เกิน 10 ปข้ึนไป และผลงาน
ศิลปะไดรับการยอมรับจากสังคมไทยและนานาชาติ และทั้งหมดไมมีอาชีพหลักอ่ืนนอกจากทํางานศิลปะ 
รวมถึงความพรอมที่จะเปดบานของศิลปนเจาของบานดวย จํานวน 13 หลัง ไดแก พรมมา อินยาศรี, นริศ 
รัตนวิมล, นิตยา ตามวงค, พานทอง แสนจันทร, ฉลอง พินิจสุวรรณ,เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, ธีรยุทธ-อรพิน 
สืบทิม, ชัยวิชิต สิทธิวงค, ถวัลย ดัชนี, สมลักษณ ปนติบุญ, อภิรักษ ปนมูลศิลป, ทรงเดช ทิพยทอง,  
สมพล ยารังสี 

2. กิจกรรมโครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและประชาสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมสู
เชียงรายเมืองศิลปะ 

เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai the city of Art ไดจัดโครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและ
ประชาสังคมเพื่อเตรียมความพรอมสูเชียงรายเมืองศิลปะ โครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและประชา
สังคมเพื่อเตรียมความพรอมสูเชียงรายเมืองศิลปะ ณ วัดรองขุน โดยมีความรวมมือจากวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย และสมาคมขัวศิลปะเปนหลัก ซ่ึงไดมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและผูที่มีความรูทั้งในดานการผลักดัน
นโยบายทางศิลปะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการใหความรูแกผูที่สนใจและผูเขารวมกิจกกรรม 

3. กิจกรรมโครงการ Art workshop กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
กิจกรรมจากภาคี ศิลปะและภาครัฐในจังหวัด เชียงรายได มีการโครงการ Art workshop  

กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมขัวศิลปะ เพื่อเปนการสงเสริมทักษะ และจัดกิจกรรม

เยี่ยมโยงเครือขาย โดย กิจกรรม Art workshop ที่จัดข้ึนข้ัน มีดังตอไปนี้ 1. กิจกรรม Art workshop กลุม
ศิลปนแมญิงเจียงฮาย รวมกับอบต.หัวงม จัดกิจกรรมศิลปะกับนักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 2. กิจกรรม “รําลึกแผนดินไหว” คณะกรรมการและศิลปนขัวศิลปะเขารวมกิจกรรม 
“รําลึกแผนดินไหว” รวมถึงการมีสวนรวมของศิลปนเชียงรายในการฟนฟูจิตใจของคนในพื้นที่โดยใชศิลปะ
เปนสื่อกลาง 

4. กิจกรรมการประกวดงานศิลปะ 
กิจกรรมจากภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงรายไดมีการจัดโครงการในการสงเสริมศิลปะ โดย

ไดขัดกิจกรรมการประกวดศิลปะรวมกับสมาคมขัวศิลปะ ดังกิจกรรมที่เกิดข้ึน เชน  1. กิจกรรมการประกวด 
Krungthai Art3 2. กิจกรรมเชิญตะวัน Arts Festival กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและ
ภาครัฐในจั งหวัด เชี ยงรายมีการเชื่ อมโยงกันทั้ งกลุ ม ศิลปน  และหน วยงานภาครัฐและเอกชน  
ผานกระบวนการตามข้ันตอน และใชแผนขององคกร ผานการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ และสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในเชียงราย ซ่ึงกระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
สามารสรุปดังตอไปนี้ 1. การใหความรู 2. กําหนดนโยบาย 3. การเชื่อมโยงเครือขาย และ 4.การประยุกต
ศิลปะสูสังคม ดังนั้นการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสราง “โจทย” ผานกระบวนการ
ออกแบบอยางมีสวนรวม (Co-Create) คือพลังสําคัญที่ทําใหโครงการตอบสนองความตองการของชุมชน
มากที่สุด การมีสวนรวมนี้เองจะทําใหเขารูสึกภาคภูมิ รูสึกถึงความเปนเจาของ สิ่งที่ตามมาคือ ชาวชุมชนจะ
รวมกันดูแลและใชสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
การจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะในสังคมไทย 

แนวทางการจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรเปนแผนการดําเนินงานที่รางข้ึนมาอยางเปน
ระบบ ซ่ึงมีองคประกอบตางๆ สัมพันธสอดคลองกัน เปนแผนที่มีวิสัยทัศนหรือภาพฝนที่วาดไว เปนการรวม
จิต มีเปาประสงคอันแสดงถึงเจตจํานงครวมของทุกฝาย  ผนึกพลังใจของทุกฝายเพื่อกระทําพันธกิจอันถือ
เปนหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อใหเกิดผลกระทบและไดผลลัพธที่พึงประสงค 
แผนยุทธศาสตรที่ดีมาจากการวิเคราะหอดีต รูปจจุบัน เพื่อไลใหทันอนาคต วิเคราะห สถานการณที่ผานมา 
วิเคราะหทรัพยากร ทุนตางๆ อันเปนศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไมไดพัฒนาหรือยังไมไดพัฒนาเต็มที่ 
หรือที่ยังซอนเรนอยู แผนยุทธศาสตรที่ดีเปนผลที่เกิดจาก กระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดเปนประสิทธิผลที่ปรากฏจริง  เปนแผนที่มีเปาประสงคดี กอใหเกิดการรวมใจ มีหลักการ
ดีกอใหเกิดการรวมคิด มีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ กอใหเกิดการรวมทํา และมีการแบงบทบาทหนาที่
จัดการดี กอใหเกิดการรวมแรง ใน ภาษาไทยก็พูดกันเปนวลีวา รวมแรงรวมใจ รวมคิดรวมทํา5  จากการ
เสวนาในคร้ังนั้นทําใหไดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเครือขายของกลุมศิลปะ ภาคีศิลปะและภาครัฐใน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
สรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูให

ขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ในประเด็นการมีกลวิธี กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะที่มีตอสังคมเพื่อ 
เพื่อใหการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเกิดความพรอมเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยดึงจุดเดนในดานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของคนเชียงรายออกมาใหเปนอัตลักษณ
ของคนเชียงราย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ วัฒนธรรมอันดีงามควบคูไปกับศิลปนที่เปยมลนมากดวย
ความสามารถและความมีศิลปะระดับโลก โดยผูวิจัยสรุปและวิเคราะหจากพัฒนาการ ปรากฏการณ ที่เกิด
การการทํากิจกรรมหลักๆ ระหวางภาคีศิลปะและภาครัฐ ตั้งแตชวงแรกจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้   

1. กิจกรรมโครงการเสนทางทองเที่ยวบานศิลปนเชียงราย  
กิจกรรมโครงการเปดบานศิลปนเชียงราย เชื่อมโยงการทองเที่ยว เปนกิจกรรมภายใตโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือขายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และทุนทางสังคมของทองถ่ินเชียงราย ของวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ที่ไดตระหนักถึงความโดดเดนและมีเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย  
ที่มีศิลปนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถ่ินมากมายรวม 300 คน  โดยเฉพาะศิลปนรวม
สมัย ยังคงสรางสรรคผลงานและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม งานประยุกตศิลป เหลานี้ลวนเปนทุนวัฒนธรรมที่มีคุณคา และเปนทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญ อันจะพัฒนานําไปสูแนวทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค สรางรายไดทางดานทองเที่ยวหมุนเวียน
ภายในจังหวัดอีกดวย  โดยไดกําหนดจัดกิจกรรมเปดบานศิลปนเชียงรายข้ึน โดยทําการคัดเลือกบานศิลปนที่
มีความพรอม และผานเกณฑตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยเกณฑการคัดเลือกของบานศิลปนนั้น ไดใช
เกณฑในการคัดเลือกจากผูสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะที่มีอยางตอเนื่อง เกิน 10 ปข้ึนไป และผลงาน
ศิลปะไดรับการยอมรับจากสังคมไทยและนานาชาติ และทั้งหมดไมมีอาชีพหลักอ่ืนนอกจากทํางานศิลปะ 
รวมถึงความพรอมที่จะเปดบานของศิลปนเจาของบานดวย จํานวน 13 หลัง ไดแก พรมมา อินยาศรี, นริศ 
รัตนวิมล, นิตยา ตามวงค, พานทอง แสนจันทร, ฉลอง พินิจสุวรรณ,เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, ธีรยุทธ-อรพิน 
สืบทิม, ชัยวิชิต สิทธิวงค, ถวัลย ดัชนี, สมลักษณ ปนติบุญ, อภิรักษ ปนมูลศิลป, ทรงเดช ทิพยทอง,  
สมพล ยารังสี 

2. กิจกรรมโครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและประชาสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมสู
เชียงรายเมืองศิลปะ 

เชียงรายเมืองศิลปะ Chiangrai the city of Art ไดจัดโครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและ
ประชาสังคมเพื่อเตรียมความพรอมสูเชียงรายเมืองศิลปะ โครงการสงเสริมสุนทรียทัศนภาครัฐและประชา
สังคมเพื่อเตรียมความพรอมสูเชียงรายเมืองศิลปะ ณ วัดรองขุน โดยมีความรวมมือจากวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย และสมาคมขัวศิลปะเปนหลัก ซ่ึงไดมีการเชิญผูเชี่ยวชาญและผูที่มีความรูทั้งในดานการผลักดัน
นโยบายทางศิลปะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการใหความรูแกผูที่สนใจและผูเขารวมกิจกกรรม 

3. กิจกรรมโครงการ Art workshop กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
กิจกรรมจากภาคี ศิลปะและภาครัฐในจังหวัด เชียงรายได มีการโครงการ Art workshop  

กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมขัวศิลปะ เพื่อเปนการสงเสริมทักษะ และจัดกิจกรรม

เยี่ยมโยงเครือขาย โดย กิจกรรม Art workshop ที่จัดข้ึนข้ัน มีดังตอไปนี้ 1. กิจกรรม Art workshop กลุม
ศิลปนแมญิงเจียงฮาย รวมกับอบต.หัวงม จัดกิจกรรมศิลปะกับนักเรียน โรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 2. กิจกรรม “รําลึกแผนดินไหว” คณะกรรมการและศิลปนขัวศิลปะเขารวมกิจกรรม 
“รําลึกแผนดินไหว” รวมถึงการมีสวนรวมของศิลปนเชียงรายในการฟนฟูจิตใจของคนในพื้นที่โดยใชศิลปะ
เปนสื่อกลาง 

4. กิจกรรมการประกวดงานศิลปะ 
กิจกรรมจากภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงรายไดมีการจัดโครงการในการสงเสริมศิลปะ โดย

ไดขัดกิจกรรมการประกวดศิลปะรวมกับสมาคมขัวศิลปะ ดังกิจกรรมที่เกิดข้ึน เชน  1. กิจกรรมการประกวด 
Krungthai Art3 2. กิจกรรมเชิญตะวัน Arts Festival กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและ
ภาครัฐในจั งหวัด เชี ยงรายมีการเชื่ อมโยงกันทั้ งกลุ ม ศิลปน  และหน วยงานภาครัฐและเอกชน  
ผานกระบวนการตามข้ันตอน และใชแผนขององคกร ผานการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ และสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในเชียงราย ซ่ึงกระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของภาคีศิลปะและภาครัฐในจังหวัดเชียงราย 
สามารสรุปดังตอไปนี้ 1. การใหความรู 2. กําหนดนโยบาย 3. การเชื่อมโยงเครือขาย และ 4.การประยุกต
ศิลปะสูสังคม ดังนั้นการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสราง “โจทย” ผานกระบวนการ
ออกแบบอยางมีสวนรวม (Co-Create) คือพลังสําคัญที่ทําใหโครงการตอบสนองความตองการของชุมชน
มากที่สุด การมีสวนรวมนี้เองจะทําใหเขารูสึกภาคภูมิ รูสึกถึงความเปนเจาของ สิ่งที่ตามมาคือ ชาวชุมชนจะ
รวมกันดูแลและใชสถานที่อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
การจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะในสังคมไทย 

แนวทางการจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรเปนแผนการดําเนินงานที่รางข้ึนมาอยางเปน
ระบบ ซ่ึงมีองคประกอบตางๆ สัมพันธสอดคลองกัน เปนแผนที่มีวิสัยทัศนหรือภาพฝนที่วาดไว เปนการรวม
จิต มีเปาประสงคอันแสดงถึงเจตจํานงครวมของทุกฝาย  ผนึกพลังใจของทุกฝายเพื่อกระทําพันธกิจอันถือ
เปนหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อใหเกิดผลกระทบและไดผลลัพธที่พึงประสงค 
แผนยุทธศาสตรที่ดีมาจากการวิเคราะหอดีต รูปจจุบัน เพื่อไลใหทันอนาคต วิเคราะห สถานการณที่ผานมา 
วิเคราะหทรัพยากร ทุนตางๆ อันเปนศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไมไดพัฒนาหรือยังไมไดพัฒนาเต็มที่ 
หรือที่ยังซอนเรนอยู แผนยุทธศาสตรที่ดีเปนผลที่เกิดจาก กระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดเปนประสิทธิผลที่ปรากฏจริง  เปนแผนที่มีเปาประสงคดี กอใหเกิดการรวมใจ มีหลักการ
ดีกอใหเกิดการรวมคิด มีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ กอใหเกิดการรวมทํา และมีการแบงบทบาทหนาที่
จัดการดี กอใหเกิดการรวมแรง ใน ภาษาไทยก็พูดกันเปนวลีวา รวมแรงรวมใจ รวมคิดรวมทํา5  จากการ
เสวนาในคร้ังนั้นทําใหไดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเครือขายของกลุมศิลปะ ภาคีศิลปะและภาครัฐใน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
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1. สงเสริมการวางแผนยุทธศาสตรในเร่ืองการสรางเครือขายของสมาคมขัวศิลปะ กับภาคี
เครือขาย  

2. สงเสริมและผลักดันการวางแผนยุทธศาสตรในเร่ืองการสรางเครือขายของหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ดานศิลปะ   

3. สงเสริมนโยบายใหเกิดการใชทุนทางสังคม  
4.  เพ่ิมนโยบายสงเสริมการประชาสัมพันธใหมากขึ้นกวาเดิม  
5.  เพ่ิมนโยบายสงเสริมการใหความรู และการอนุรักษดานศิลปะใหมากขึ้นกวาเดิม  
6. สงเสริมนโยบายการพัฒนาทางดานสุนทรียศาสตรลงไปสูระดับทองถิ่น  
ซ่ึงจากแนวทางที่ไดจากการสังเคราะหในการประชุมเสวนา ทําใหไดขอมูลเพื่อใชตอ ยอดนําไปสู

การจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะของกลุมศิลปะ ภาคีศิลปะ และภาครัฐใน
จังหวัดเชียงรายในอนาคต โดยมีข้ันตอนกระบวนการ ดังตอไปนี้  

1. การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร ประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ทําใหทราบถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่จะนําไปพัฒนาตอไป  

2. การกําหนดทิศทางของกลุม ประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
3. การวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน ใหความสําคัญเพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน เพ่ือ

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  
4. การกําหนดกลยุทธ หรือสิ่งที่จะทําเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค  
แผนแมบทและยุทธศาสตรเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การแกปญหาของกลุม องคกร ชุมชนเปนตน และการ
เกิดพลังอํานาจใหแกประชาชนในหลายๆ ภาคสวน ไดรวมนํากระบวนการจัดทําแผนแมบทหรือแผน
ยุทธศาสตรในการสรางใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่  ผลจากการวิจัยโดยใชวิธีสนทนากลุมระหวางภาคสวน
ตางๆ ที่เก่ียวของ ชี้ใหเห็นถึงประสบการณจากทุกภาคสวน ซ่ึงขอมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถเปน
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรที่สมบูรณตอไปตอไปในภายภาคหนา ซ่ึงจะ
สามารถนําไปชวยขับเคลื่อนสงเสริมเมืองเชียงรายใหเปนเมืองศิลปะ (Chiangrai the City of Art) อยาง
สมบูรณแบบตอไป 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ ผลจากการศึกษา The   City 
of Art : กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของจังหวัดเชียงรายเปนรูปแบบที่พบวามีความสําเร็จ บังเกิดผล
ตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้เนื่องจาก  ในการศึกษาผูวิจัยใชแนวคิดเมืองสรางสรรคมาวิเคราะหสังเคราะห จาก
บริบทของการบริหารจัดการเมืองศิลปะ ซ่ึงพบวา กระบวนการเมืองดวยศิลปะของจังหวัดเชียงรายของกลุม
ศิลปะนั้นมีความเขมแข็ง เนื่องจากเมืองเชียงรายมีอิสระในทางศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหยังคงความเปน
เชียงรายไว โดยไมถูกวัฒนธรรมภายนอก มากล้ํากรายมากนัก ศิลปนในเมืองเชียงรายจึงมีพื้นที่สรางสรรค 

งาน มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่เปนสภาพทางภูมิศาสตรของ จังหวัด และศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของ
ชาวเชียงราย จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่พิเศษตรงที่มีศิลปนที่เปนคนที่ เกิดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือ
ศิลปนที่มีถ่ินพํานักถาวรที่มาพํานัก อาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีสวนรวมกับสังคมเชียงรายอยางตอเนื่อง และ
มีความสัมพันธระหวางศิลปนดวยกันในแตละรุนเปนอยางดี จนถึงข้ันที่สามารถจัดตั้งสมาคมศิลปนจังหวัด
เชียงรายเปนผลสําเร็จ ศิลปนเชียงรายไดสรางสรรคพื้นที่ทางศิลปะที่กลายเปน สถาบันทางสังคม ซ่ึงทําให
เปนจุดเดนในการพัฒนาเมืองเชียงรายใหเปนเมืองศิลปะ และสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน โดยสอดคลอง
กับ Prof. Shin Nakagawa7 นําเสนอในเร่ืองเมืองสรางสรรค เนนประเด็นดานกระบวนการดึงคนในสังคมให
มี สวนในการสรางเมืองสรางสรรค ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ 1.) ความพยายามที่จะฟนฟูชุมชนเมืองจากระดับ
ลางข้ึนไป โดยการใชศิลปะเปนสื่อในการรวมตัวทางสังคม 2.พยายามสรางเมือง ข้ึนมาใหม โดยเนนชนชั้น
ระดับลางในสังคมแทนชนชั้นระดับบน นอกจากนี้ยังใหนิยามของทฤษฎีเมืองสรางสรรค วา ไมไดเปนการ
ดึงดูดคนที่เปนทรัพยากรบุคคลกลุมโบฮีเมียนที่มีความสามารถและสรางอุตสาหกรรมที่เปนความกาวหนา
แบบไฮเทค แตเนนทรัพยากรบุคคลในทองถ่ิน และนําสินคาที่ไดจากบุคคลเหลานี้เขาสูตลาด ในการ
ดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะการดึงความคิดสรางสรรคของคนที่ดอยโอกาสทางสังคม และหาทางใหเขามี
สวนรวมในสังคม จะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสรางชุมชนที่มีความอดกลั้น และพึ่งพากันอยาง
สมดุลโดยแทจริง ดวยเหตุปจจัยนี้จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ เนื่องจากเกิดจากการรวม
พลังกันของทุนทรัพยากรมนุษย เสริมสรางเปนพลังและเกิดนวัตกรรมใหมที่สามารถเปนปจจัยในการ
ขับเคลื่อนทางสังคมไดตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในเชิงการนําวิจัยไปใชประโยชน  
 กลาวไดวา กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย 
สามารถนําองคความรูมาเปนตนแบบใหแกองคกรอ่ืนๆ ที่สอดคลองบริบทของพื้นที่ของเมืองเชียงราย ที่ตอง
มีการพัฒนาขับเคลื่อนในดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อชวยในดานการบริหารจัดการองคกร 
และการสรางเครือขาย 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตรชาติจะเห็นวาการพัฒนาประเทศใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐตองหัน
กลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชนทางดานศิลปะใหมากข้ึน ดังนั้นผลการศึกษานี้ภาครัฐ หนวยงาน
พัฒนาสังคม และภาคสวนที่เก่ียวของ สามารถนําไปใชเปนกรอบในการวางวางแผนพัฒนาชุมชน สังคมหรือ
หมูบาน เพื่อเปดพื้นที่ดานศิลปะ และสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
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1. สงเสริมการวางแผนยุทธศาสตรในเร่ืองการสรางเครือขายของสมาคมขัวศิลปะ กับภาคี
เครือขาย  

2. สงเสริมและผลักดันการวางแผนยุทธศาสตรในเร่ืองการสรางเครือขายของหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ดานศิลปะ   

3. สงเสริมนโยบายใหเกิดการใชทุนทางสังคม  
4.  เพ่ิมนโยบายสงเสริมการประชาสัมพันธใหมากขึ้นกวาเดิม  
5.  เพ่ิมนโยบายสงเสริมการใหความรู และการอนุรักษดานศิลปะใหมากขึ้นกวาเดิม  
6. สงเสริมนโยบายการพัฒนาทางดานสุนทรียศาสตรลงไปสูระดับทองถิ่น  
ซ่ึงจากแนวทางที่ไดจากการสังเคราะหในการประชุมเสวนา ทําใหไดขอมูลเพื่อใชตอ ยอดนําไปสู

การจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการสรางเมืองแหงศิลปะของกลุมศิลปะ ภาคีศิลปะ และภาครัฐใน
จังหวัดเชียงรายในอนาคต โดยมีข้ันตอนกระบวนการ ดังตอไปนี้  

1. การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร ประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ทําใหทราบถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่จะนําไปพัฒนาตอไป  

2. การกําหนดทิศทางของกลุม ประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
3. การวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่จะตองมุงเนน ใหความสําคัญเพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน เพ่ือ

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  
4. การกําหนดกลยุทธ หรือสิ่งที่จะทําเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค  
แผนแมบทและยุทธศาสตรเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การแกปญหาของกลุม องคกร ชุมชนเปนตน และการ
เกิดพลังอํานาจใหแกประชาชนในหลายๆ ภาคสวน ไดรวมนํากระบวนการจัดทําแผนแมบทหรือแผน
ยุทธศาสตรในการสรางใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่  ผลจากการวิจัยโดยใชวิธีสนทนากลุมระหวางภาคสวน
ตางๆ ที่เก่ียวของ ชี้ใหเห็นถึงประสบการณจากทุกภาคสวน ซ่ึงขอมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถเปน
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรที่สมบูรณตอไปตอไปในภายภาคหนา ซ่ึงจะ
สามารถนําไปชวยขับเคลื่อนสงเสริมเมืองเชียงรายใหเปนเมืองศิลปะ (Chiangrai the City of Art) อยาง
สมบูรณแบบตอไป 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ ผลจากการศึกษา The   City 
of Art : กระบวนการสรางเมืองดวยศิลปะของจังหวัดเชียงรายเปนรูปแบบที่พบวามีความสําเร็จ บังเกิดผล
ตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้เนื่องจาก  ในการศึกษาผูวิจัยใชแนวคิดเมืองสรางสรรคมาวิเคราะหสังเคราะห จาก
บริบทของการบริหารจัดการเมืองศิลปะ ซ่ึงพบวา กระบวนการเมืองดวยศิลปะของจังหวัดเชียงรายของกลุม
ศิลปะนั้นมีความเขมแข็ง เนื่องจากเมืองเชียงรายมีอิสระในทางศิลปวัฒนธรรม ที่ทําใหยังคงความเปน
เชียงรายไว โดยไมถูกวัฒนธรรมภายนอก มากล้ํากรายมากนัก ศิลปนในเมืองเชียงรายจึงมีพื้นที่สรางสรรค 

งาน มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่เปนสภาพทางภูมิศาสตรของ จังหวัด และศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของ
ชาวเชียงราย จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่พิเศษตรงที่มีศิลปนที่เปนคนที่ เกิดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือ
ศิลปนที่มีถ่ินพํานักถาวรที่มาพํานัก อาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีสวนรวมกับสังคมเชียงรายอยางตอเนื่อง และ
มีความสัมพันธระหวางศิลปนดวยกันในแตละรุนเปนอยางดี จนถึงข้ันที่สามารถจัดตั้งสมาคมศิลปนจังหวัด
เชียงรายเปนผลสําเร็จ ศิลปนเชียงรายไดสรางสรรคพื้นที่ทางศิลปะที่กลายเปน สถาบันทางสังคม ซ่ึงทําให
เปนจุดเดนในการพัฒนาเมืองเชียงรายใหเปนเมืองศิลปะ และสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน โดยสอดคลอง
กับ Prof. Shin Nakagawa7 นําเสนอในเร่ืองเมืองสรางสรรค เนนประเด็นดานกระบวนการดึงคนในสังคมให
มี สวนในการสรางเมืองสรางสรรค ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ 1.) ความพยายามที่จะฟนฟูชุมชนเมืองจากระดับ
ลางข้ึนไป โดยการใชศิลปะเปนสื่อในการรวมตัวทางสังคม 2.พยายามสรางเมือง ข้ึนมาใหม โดยเนนชนชั้น
ระดับลางในสังคมแทนชนชั้นระดับบน นอกจากนี้ยังใหนิยามของทฤษฎีเมืองสรางสรรค วา ไมไดเปนการ
ดึงดูดคนที่เปนทรัพยากรบุคคลกลุมโบฮีเมียนที่มีความสามารถและสรางอุตสาหกรรมที่เปนความกาวหนา
แบบไฮเทค แตเนนทรัพยากรบุคคลในทองถ่ิน และนําสินคาที่ไดจากบุคคลเหลานี้เขาสูตลาด ในการ
ดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะการดึงความคิดสรางสรรคของคนที่ดอยโอกาสทางสังคม และหาทางใหเขามี
สวนรวมในสังคม จะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และสรางชุมชนที่มีความอดกลั้น และพึ่งพากันอยาง
สมดุลโดยแทจริง ดวยเหตุปจจัยนี้จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ เนื่องจากเกิดจากการรวม
พลังกันของทุนทรัพยากรมนุษย เสริมสรางเปนพลังและเกิดนวัตกรรมใหมที่สามารถเปนปจจัยในการ
ขับเคลื่อนทางสังคมไดตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในเชิงการนําวิจัยไปใชประโยชน  
 กลาวไดวา กระบวนการสรางสรรคของกลุมศิลปะกับการสรางความรู และการพัฒนาเมืองเชียงราย 
สามารถนําองคความรูมาเปนตนแบบใหแกองคกรอ่ืนๆ ที่สอดคลองบริบทของพื้นที่ของเมืองเชียงราย ที่ตอง
มีการพัฒนาขับเคลื่อนในดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อชวยในดานการบริหารจัดการองคกร 
และการสรางเครือขาย 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตรชาติจะเห็นวาการพัฒนาประเทศใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐตองหัน
กลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชนทางดานศิลปะใหมากข้ึน ดังนั้นผลการศึกษานี้ภาครัฐ หนวยงาน
พัฒนาสังคม และภาคสวนที่เก่ียวของ สามารถนําไปใชเปนกรอบในการวางวางแผนพัฒนาชุมชน สังคมหรือ
หมูบาน เพื่อเปดพื้นที่ดานศิลปะ และสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
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พุทธศิลปกรรมลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณ 
และการเรียนรูของสังคม 

Lanna Buddhist Arts: Concepts, Value, and a Creation to Enhance the 
Spirit and Learning of Society 

 
มานิตย กันทะสัก 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง พุทธศิลปกรรมลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสรางจิต

วิญญาณและการเรียนรูของสังคม มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1. เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการ
สรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 2. เพื่อศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญา
ลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม 3. เพื่อวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรค
พุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการเรียนรูของชุมชนในลานนา และ 4. เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธ
ศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพทุธศิลปกรรมลานนา กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการ
เรียนรู 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบ
ผสมผสานทั้งการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในภาคสนาม (Field Study) และการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

จากการศึกษาพบวา แนวคิดคุณคา ภูมิปญญาและอัตลักษณของกระบวนการสรางสรรค 
พระพุทธรูปไมลานนาสูการเรียนรูของสังคมนั้น มาจากการเลือกชนิดของไมที่จะนํามาแกะพระพุทธรูป 
สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันธุระหวางคนในลานนากับธรรมชาติให เปนหนึ่งเดียวกัน ดวยการผูก
แนวความคิดกับคติที่จะนําชนิดของไมนั้นๆ มาสรางพระพุทธรูป คือ อานิสงส ของการนําไมแตละชนิดมา
สรางแตกตางกันไป การศึกษาลายประดับกระจก แนวคิด คุณคาในงานศิลปเพื่อการเรียนรูและสืบทอดภูมิ
ปญญาของเทคนิคชางลานนาพบวาเทคนิคกระบวนการและลวดลายประดับกระจก มีเทคนิคกระบวนการที่
คลายๆกันคือสวนใหญจะใชวิธีการตอกตะปูลงบนกระจกจนทะลุไปติดกับพื้นผนังที่เปนไม และอีกวิธีคือการ
ปะติดกระจกลงไปบนปูนปนขณะที่ปูนปนยังไมแหง กระจกสีที่ใชเปนกระจกจืน หรือกระจกแกวจืน 
การศึกษาเสนและสี คุณคา อารมณ ความรูสึกในงานจิตกรรมลานนา องคความรูเพื่อเสริมสรางเรียนรูสู
สังคมพบวา จากเทคนิคกระบวนการของสีที่ชางพุทธะศิลปกรรมลานนาโบราณไดใชนั้นเปนสีจากสีฝุนทํา
จากธรรมชาติ ซ่ึงจะไดอารมณของสีจากธรรมชาติ  

การศึกษาพุทธจักรวาลวิทยา แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณแบบอุดมคติไทยสูการ
สรางสรรคในงานพุทธศิลปกรรมไทยรวมสมัยพบวาพุทธจักรวาลวิทยา สวนใหญแลวทุกคนมุงเนนไปยัง
เร่ืองราวเก่ียวกับคติความเชื่อในไตรภูมิ ที่แบงไวเปนภพภูมิไวอยางชัดเจน ผูคนมักจะเขาใจไดงายๆ ถึงการ
เวียนวายตายเกิด เพราะเปนของใกลตัวและสามารถเขาใจไดถึงความเปนจริงของสรรพสิ่ง  โดยเฉพาะวัด
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วิญญาณและการเรียนรูของสังคม มีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1. เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการ
สรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 2. เพื่อศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญา
ลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม 3. เพื่อวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรค
พุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการเรียนรูของชุมชนในลานนา และ 4. เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธ
ศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพทุธศิลปกรรมลานนา กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการ
เรียนรู 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบ
ผสมผสานทั้งการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในภาคสนาม (Field Study) และการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

จากการศึกษาพบวา แนวคิดคุณคา ภูมิปญญาและอัตลักษณของกระบวนการสรางสรรค 
พระพุทธรูปไมลานนาสูการเรียนรูของสังคมนั้น มาจากการเลือกชนิดของไมที่จะนํามาแกะพระพุทธรูป 
สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันธุระหวางคนในลานนากับธรรมชาติให เปนหนึ่งเดียวกัน ดวยการผูก
แนวความคิดกับคติที่จะนําชนิดของไมนั้นๆ มาสรางพระพุทธรูป คือ อานิสงส ของการนําไมแตละชนิดมา
สรางแตกตางกันไป การศึกษาลายประดับกระจก แนวคิด คุณคาในงานศิลปเพื่อการเรียนรูและสืบทอดภูมิ
ปญญาของเทคนิคชางลานนาพบวาเทคนิคกระบวนการและลวดลายประดับกระจก มีเทคนิคกระบวนการที่
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ปะติดกระจกลงไปบนปูนปนขณะที่ปูนปนยังไมแหง กระจกสีที่ใชเปนกระจกจืน หรือกระจกแกวจืน 
การศึกษาเสนและสี คุณคา อารมณ ความรูสึกในงานจิตกรรมลานนา องคความรูเพื่อเสริมสรางเรียนรูสู
สังคมพบวา จากเทคนิคกระบวนการของสีที่ชางพุทธะศิลปกรรมลานนาโบราณไดใชนั้นเปนสีจากสีฝุนทํา
จากธรรมชาติ ซ่ึงจะไดอารมณของสีจากธรรมชาติ  

การศึกษาพุทธจักรวาลวิทยา แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณแบบอุดมคติไทยสูการ
สรางสรรคในงานพุทธศิลปกรรมไทยรวมสมัยพบวาพุทธจักรวาลวิทยา สวนใหญแลวทุกคนมุงเนนไปยัง
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เวียนวายตายเกิด เพราะเปนของใกลตัวและสามารถเขาใจไดถึงความเปนจริงของสรรพสิ่ง  โดยเฉพาะวัด
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Abstract 

There were four objectives in this study. Firstly, to study the concept of Prato 
Buddhist image for social learning. Secondly, to study the concepts of decorated glass 
patterns in order to learn and inherit the wisdom of Lanna technicians. Thirdly, to study 
the lines, colors, value, and sensation of Lanna art works in order to enhance learning to 
society. Lastly, to study the concepts of Buddhist cosmology: belief and Thai symbol 
system to create a contemporary Buddhist art work.  

This research was an action research that included documentary study, qualitative 
research, and field study.  

The result showed that the concept of value and the Wisdom and identity of the 
creative process of Lanna wooden Buddha statue for social learning were based on the 
selection of types of wood. It reflected the relationship between Lanna people and nature 
that they brought concepts and principles of each wood to build Buddhist wooden image  

The study of decorated glass patterns showed that the technicians nail onto the 
glass until penetrating to the wooden wall. The other way is sticking the nail on the wet 
stucco. In addition, the glass used is Chinese glass.    

The study of lines, colors, value, and sensation of Lanna art works in order to 
enhance learning to society showed that the technicians used natural powder colors that 
give the real natural emotion.   

The study of the concepts of Buddhist cosmology: belief and Thai symbol system 
to create a contemporary Buddhist art work showed that everyone focused on stories 
about the beliefs in the triumph. People realized about cycle of birth and death as it was 
the reality of all things.    

Keywords: Lanna Art Works, Concept, Value, Creation, Social Learning 
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ศิลปวัฒนธรรม เปนมรดกอันสําคัญยิ่งของชาติ ประเทศและผูคนแหงชนชาติ ใดๆ ยอมมีมรดกดาน
ศิลปกรรมอยูดวยกันทั้งนั้น กลาวเฉพาะศิลปกรรมเปนวัฒนธรรมสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงสําแดงคุณสมบัติให
ประจักษและเปนเคร่ืองชี้วัด หมูคนชาติพันธุแหงบานเมือง หรือประเทศชาตินั้น ๆ เปนอยูมาแตอดีตกาล

 

ดวยอารยธรรมเปนเคร่ืองคํ้าจุนเผาพันธุและสังคมทั้งกายภาพและจินตภาพมีมากหรือนอยประณีตหรือ
หยาบกระดางลุมลึกหรือตื้นเขินเพียงใดอยางไรก็ตามศิลปกรรมก็ยังคงเปนทรัพยสินทางปญญาเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และอาจใชเปนตนทางสรางสรรคศิลปกรรมสูความเปนสากลสมัยได ดวยคุณสมบัติอันมีอัต
ลักษณและเอกลักษณของชาติพันธุ ใหปรากฏ ดังเชนพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 91  
ที่ทรงเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไววา 

“….ชาติไทยเรานั้นไดมีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเอง มาชา
นานหลายศตวรรษแลว ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราไดเสียสละอุทิศชีวิต กําลังทั้งกายและใจ สะสมสิ่ง
เหลานี้ไวใหเพื่อพวกเรา จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองรักษาสิ่งเหลานี้ไวใหคงทนถาวร เปนมรดกของอนุชน
รุนหลังตอไป ขาพเจาเห็นวาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ชี้ใหเห็นอดีตอันรุงโรจน
ของชาติไทยเรา เปนประโยชนแกการศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรม จึง
ควรที่ทุกฝายจะไดชวยกันทะนุถนอมบํารุงรักษาอยาใหสูญสลายไป...” 

ผลงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา2 หรือเรียกวาผลงานทางดานพุทธศิลปกรรม อันจากความ
เชื่อความศรัทธาของคนในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธจึงเปนรากเหงาของการสรางสรรคทั้ง
ปวง เพื่อบันทึกถึงความรูความเขาใจ หรือทฤษฏีของศาสนาพุทธ เปนการเผยแพรหลักธรรมในการสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกประการหนึ่ง ทั้งยังเปนการบันทึกกาลเวลา คุณคา ความดี ความงาม
ของวิถีพุทธอีกประการหนึ่ง ทําใหคนรุนหลังไดตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดอุทิศชวงเวลาในชีวิต
ของตนฝากไวบนผืนแผนดิน ผานกาลเวลาสงมายังลูกหลานอนุชนคนรุนหลังเชนปจจุบัน 

ประเทศไทยกอนที่จะมาเปนประเทศ มีอาณาจักรอยูหลายอนาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม เชน อาณาจักรลานนา ซ่ึงอยูทางภาคเหนือของประเทศ ปจจุบันคือ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบไปดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง จังหวัดนาน 
จังหวัดแพร จังหวัดลําพูน และ จังหวัดแมฮองสอน อาณาจักรลานนามีความเจริญในยุคสมัยนั้นเปนอยาง
มาก มีวัฒนธรรมเปนของตน คือมี อักษรเปนของตน มีภาษาพูดเปนของตน มีจารีตเปนของตน และอ่ืน ๆ 
ลวนแลวกอเกิดจากรากเหงาเดียวกับอาณาจักรอ่ืน ๆ คือ การเดินทางของพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ที่ไดเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนมาถึงยังดินแดนแหงลานนา และปกหลักปกฐานอยางม่ันคง เพราะ
ศิลปวัฒนธรรมไดบอกถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรนี้ไดเปนอยางดี 

พุทธศิลปกรรมลานนาอันมีเอกลักษณมีอัตลักษณที่เปนลักษณะเฉพาะตนเฉพาะทองถ่ินพุทธ
ศิลปกรรมลานนาถูกกลอมเกลาและสรางสรรคที่มีองคประกอบมาจากความเชื่อในหลักธรรมในพุทธศาสนา
ที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการสอน อบรม ทางจิตใจใหพบกับความสงบสุข กอเกิดพลังอันยิ่งใหญ เม่ือไดนอม
เอาหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติจนสําริดผลสูงสุด สังคมก็ยิ่งเกิดความศรัทธาในพระพุทธสาสนา ดังปรากฏในงาน

                                                 
1 ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสโุขทัย วันท่ี 

25 มกราคม 2507. 
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Abstract 

There were four objectives in this study. Firstly, to study the concept of Prato 
Buddhist image for social learning. Secondly, to study the concepts of decorated glass 
patterns in order to learn and inherit the wisdom of Lanna technicians. Thirdly, to study 
the lines, colors, value, and sensation of Lanna art works in order to enhance learning to 
society. Lastly, to study the concepts of Buddhist cosmology: belief and Thai symbol 
system to create a contemporary Buddhist art work.  

This research was an action research that included documentary study, qualitative 
research, and field study.  

The result showed that the concept of value and the Wisdom and identity of the 
creative process of Lanna wooden Buddha statue for social learning were based on the 
selection of types of wood. It reflected the relationship between Lanna people and nature 
that they brought concepts and principles of each wood to build Buddhist wooden image  

The study of decorated glass patterns showed that the technicians nail onto the 
glass until penetrating to the wooden wall. The other way is sticking the nail on the wet 
stucco. In addition, the glass used is Chinese glass.    

The study of lines, colors, value, and sensation of Lanna art works in order to 
enhance learning to society showed that the technicians used natural powder colors that 
give the real natural emotion.   

The study of the concepts of Buddhist cosmology: belief and Thai symbol system 
to create a contemporary Buddhist art work showed that everyone focused on stories 
about the beliefs in the triumph. People realized about cycle of birth and death as it was 
the reality of all things.    
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หยาบกระดางลุมลึกหรือตื้นเขินเพียงใดอยางไรก็ตามศิลปกรรมก็ยังคงเปนทรัพยสินทางปญญาเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และอาจใชเปนตนทางสรางสรรคศิลปกรรมสูความเปนสากลสมัยได ดวยคุณสมบัติอันมีอัต
ลักษณและเอกลักษณของชาติพันธุ ใหปรากฏ ดังเชนพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ 91  
ที่ทรงเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไววา 

“….ชาติไทยเรานั้นไดมีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเอง มาชา
นานหลายศตวรรษแลว ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราไดเสียสละอุทิศชีวิต กําลังทั้งกายและใจ สะสมสิ่ง
เหลานี้ไวใหเพื่อพวกเรา จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองรักษาสิ่งเหลานี้ไวใหคงทนถาวร เปนมรดกของอนุชน
รุนหลังตอไป ขาพเจาเห็นวาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ชี้ใหเห็นอดีตอันรุงโรจน
ของชาติไทยเรา เปนประโยชนแกการศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรม จึง
ควรที่ทุกฝายจะไดชวยกันทะนุถนอมบํารุงรักษาอยาใหสูญสลายไป...” 

ผลงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา2 หรือเรียกวาผลงานทางดานพุทธศิลปกรรม อันจากความ
เชื่อความศรัทธาของคนในสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธจึงเปนรากเหงาของการสรางสรรคทั้ง
ปวง เพื่อบันทึกถึงความรูความเขาใจ หรือทฤษฏีของศาสนาพุทธ เปนการเผยแพรหลักธรรมในการสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกประการหนึ่ง ทั้งยังเปนการบันทึกกาลเวลา คุณคา ความดี ความงาม
ของวิถีพุทธอีกประการหนึ่ง ทําใหคนรุนหลังไดตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดอุทิศชวงเวลาในชีวิต
ของตนฝากไวบนผืนแผนดิน ผานกาลเวลาสงมายังลูกหลานอนุชนคนรุนหลังเชนปจจุบัน 

ประเทศไทยกอนที่จะมาเปนประเทศ มีอาณาจักรอยูหลายอนาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม เชน อาณาจักรลานนา ซ่ึงอยูทางภาคเหนือของประเทศ ปจจุบันคือ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบไปดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง จังหวัดนาน 
จังหวัดแพร จังหวัดลําพูน และ จังหวัดแมฮองสอน อาณาจักรลานนามีความเจริญในยุคสมัยนั้นเปนอยาง
มาก มีวัฒนธรรมเปนของตน คือมี อักษรเปนของตน มีภาษาพูดเปนของตน มีจารีตเปนของตน และอ่ืน ๆ 
ลวนแลวกอเกิดจากรากเหงาเดียวกับอาณาจักรอ่ืน ๆ คือ การเดินทางของพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ที่ไดเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนมาถึงยังดินแดนแหงลานนา และปกหลักปกฐานอยางม่ันคง เพราะ
ศิลปวัฒนธรรมไดบอกถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรนี้ไดเปนอยางดี 

พุทธศิลปกรรมลานนาอันมีเอกลักษณมีอัตลักษณที่เปนลักษณะเฉพาะตนเฉพาะทองถ่ินพุทธ
ศิลปกรรมลานนาถูกกลอมเกลาและสรางสรรคที่มีองคประกอบมาจากความเชื่อในหลักธรรมในพุทธศาสนา
ที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการสอน อบรม ทางจิตใจใหพบกับความสงบสุข กอเกิดพลังอันยิ่งใหญ เม่ือไดนอม
เอาหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติจนสําริดผลสูงสุด สังคมก็ยิ่งเกิดความศรัทธาในพระพุทธสาสนา ดังปรากฏในงาน

                                                 
1 ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสโุขทัย วันท่ี 

25 มกราคม 2507. 
2 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ / เลมท่ี 14 / เรื่องท่ี 3 ประตมิากรรมไทย / ประติมากรรมรูปเคารพ 



512 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 

พุทธศิลปกรรมลานนา มีการสรางพระพุทธรูปตอเนื่องกันและสงอิทธิพลทางดานศิลปะตอกันมาอยางมิขาด
สาย แตละสมัยมีอัตลักษณความงามที่เปนลักษณะเฉพาะของตนกอเกิดเปนตระกูลชางตาง ๆ ในลานนา  
จนเกิดเปนภูมิปญญาในแขนงงานตางๆ มากมาย ผลงานพุทธศิลปกรรมลวนแลวแสดงความงาม และการ
เขาถึงความงามอันเปนตนทางของจิตภายในแหงการเขาถึงธรรมอันละเอียดประณีตของพุทธศาสนา 

ผลงานทางพุทธศิลปกรรมลานนา ยังมีหนาที่สะทอนใหเห็นถึงความฉลาดของคนในยุคสมัยนั้น  
ที่สามารถแกไขปญญาทางดานการสาธยายธรรมซ่ึงเปนธรรมอันละเอียดปราณี ซ่ึงเปนธรรมข้ันสูง  
ใหสอดแทรกนัยทางพุทธศาสนา พุทธปรัชญา ใหไปอยูในผลงานพุทธศิลปกรรม และใชผลงานพุทธ
ศิลปกรรมในการบรรยายแทน เชน ผานการเขียนรูปภาพเปนภาพจิตรกรรมฝาพนัง ผานผลงานทางดาน
ประติมากรรมเปนพระปฏิมากร และสรางสัญลักษณ (Symbol) ข้ึนมากมาย ตลอดจนถึงภูมิปญญาในดาน
อ่ืนๆ ผานเทคนิคตางๆ อันมีศาสตรและศิลปและแฝงไปดวยภูมิปญญาอันเฉียบแหลมทั้งสิ้น การสรางพุทธ
ศิลปกรรมในลานนามีอัตลักษณ มีความเรียบงาย ความสงบจากรูปทรงทางศิลปกรรม ที่มุงเนนไปถึงการสื่อ
ถึงความจริง ความดี ความงาม ในขณะเดียวกันงานพุทธศิลปกรรมเหลานั้น ไดสื่อเร่ืองราวที่แสดงประวัติ
และหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา เปนความหมายที่ผานธรรมลักษณที่มีผลปรากฏตอผูชม สามารถ
พรากจิตของผูรับชมจากความวุนวาย ใหสงบเย็นเปนสุขได พุทธศิลปกรรมเปนกระบวนการที่ถูกรังสรรคเพื่อ
เปนงานเผยแพรศาสนาโดยมีหลักธรรมที่แฝงอยูไมวาจะเปนประติมากรรม จิตรกรรม สถาปตยกรรม ตลอด
ถึงการประดับตกแตง ซ่ึงนําไปสูบรรยากาศแหงความสงบ สันติ จนถึงนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุด 

สถาปตยกรรมลานนา อันมีเอกลักษณถูกปรับเปลี่ยนใหมีรูปทรงที่สูงชูลูดข้ึน วัสดุจากไมกลายเปน
ปูนเสริมเหล็ก การประดับตกแตงวิหาร เชนภาพเขียน ลายคํา การประดับกระจกโบราณลายสลักไม ชอฟา 
ประตูโขง ฯลฯ ไดถูกปรับเปลี่ยนใหหยาบกระดางข้ึน และขาดเสนหทางศิลปกรรมนับวาเปนปญหาที่เกิดข้ึน
จากผูนําชุมขนขาดความรูความเขาใจ เร่ืองพุทธศิลปกรรม และขาดความรูเร่ืองสุนทรียศาสตร  
การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนาเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ศิลปะเปนศาสตรหนึ่งที่
กลอมเกลาสังคม และคนในสังคมก็กลับมาสรางศิลปะถึงสิ่งที่ตนไดรับ เปนวงจร เปนวัฏจักร แตปจจุบันวัฏ
จักรแหงการเรียนรูนั้นไดถูกความไมรูเขามาแทรกทําใหเกิดวัฏจักรใหมเกิดข้ึน และไดหมุนวัฏจักรแหงความ
ไมรูทําใหสังคมลานนาถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในทั้งเร่ืองจารีต วัฒนธรรม ประเพณี คติ และความเชื่อ  
นานวันไดถูกกลืนกินดวยความไมรู ทั้งที่สังคมลานนาถือไดวามีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูง ประกอบกับบริบท
ทางธรรมชาติ ยังเก้ือหนุนและกลอมเกลาใหคนในลานนามีความสุข สงบ และสันติ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเปนมาของภูมิปญญาในดานตางๆ  
เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมลานนา และนําองคความรูเหลานั้นมาตอยอดในการสรางสรรคผลงานพุทธ
ศิลปกรรมอยางมีรากฐานที่แข็งแรง และนํากระบวนการกิจกรรมทางสังคม ที่มีคุณคา กลับมาสรางการ

                                                 
3 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “สถานภาพการศึกษาสถาปตยกรรมลานนา : การศึกษาเชิงประวัตศิาสตรศลิป 

พ.ศ. 2469-2529.”, ใน วารสารศิลปากร,  (กรกฎาคม-สงิหาคม 2535), หนา 82.     
 

 

เรียนรูของสังคม โดยใชกระบวนการในการสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมเพื่อการประยุกตใช  
และเสริมสรางจิตวิญญาณแหงการเรียนรูควบคูกับสังคมไปพรอมๆ กัน 
 
วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 
 2. เพื่อศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธ
ศิลปกรรม 
 3. เพื่อวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคพุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการ
เรียนรูของชุมชนในลานนา 
 4. เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพุทธศิลปกรรมลานนา  
กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการเรียนรู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยในคร้ังนี้มุงเนนศึกษา แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณ และการ

เรียนรูของสังคมไว 4 ประเด็น คือ 1) แนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมใน
ลานนา 2) ศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม 
3) วิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคพุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการเรียนรูของชุมชนใน
ลานนา 4) เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพุทธศิลปกรรมลานนา  
กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการเรียนรู 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) คร้ังนี้เปนกลุมผูสรางงานพุทธศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดนั้นที่

ผูวิจัยไดเลือกไว ดังนี้ 
2.1. อาจารยผูเชี่ยวชาญ สาขาทัศนศิลป ดานจิตรกรรมและภาควิชาศิลปะไทย คณะวจิิตรศิลป  
2.2. กลุมที่สรางสรรคงานดานพุทธศิลปกรรมในกลุมภาคเหนอื  
2.3. ศิลปนผูสรางงานพุทธศิลปกรรมโดยนําหลักการจากพุทธจกัรวาลวิทยามา สรางสรรคผลงาน

ทางดานศิลปะในพื้นที่จงัหวัดเชยีงรายนัน้ที่ผูวจิัยไดเลือกไว  
3. ขอบเขตดานพ้ืนที ่
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบ

ผสมผสานทั้งการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในภาคสนาม (Field Study) และการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ภายใตแนวคิด พุทธศิลปกรรม
ลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณและการเรียนรูของสังคม 6 จังหวัด 
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พุทธศิลปกรรมลานนา มีการสรางพระพุทธรูปตอเนื่องกันและสงอิทธิพลทางดานศิลปะตอกันมาอยางมิขาด
สาย แตละสมัยมีอัตลักษณความงามที่เปนลักษณะเฉพาะของตนกอเกิดเปนตระกูลชางตาง ๆ ในลานนา  
จนเกิดเปนภูมิปญญาในแขนงงานตางๆ มากมาย ผลงานพุทธศิลปกรรมลวนแลวแสดงความงาม และการ
เขาถึงความงามอันเปนตนทางของจิตภายในแหงการเขาถึงธรรมอันละเอียดประณีตของพุทธศาสนา 

ผลงานทางพุทธศิลปกรรมลานนา ยังมีหนาที่สะทอนใหเห็นถึงความฉลาดของคนในยุคสมัยนั้น  
ที่สามารถแกไขปญญาทางดานการสาธยายธรรมซ่ึงเปนธรรมอันละเอียดปราณี ซ่ึงเปนธรรมข้ันสูง  
ใหสอดแทรกนัยทางพุทธศาสนา พุทธปรัชญา ใหไปอยูในผลงานพุทธศิลปกรรม และใชผลงานพุทธ
ศิลปกรรมในการบรรยายแทน เชน ผานการเขียนรูปภาพเปนภาพจิตรกรรมฝาพนัง ผานผลงานทางดาน
ประติมากรรมเปนพระปฏิมากร และสรางสัญลักษณ (Symbol) ข้ึนมากมาย ตลอดจนถึงภูมิปญญาในดาน
อ่ืนๆ ผานเทคนิคตางๆ อันมีศาสตรและศิลปและแฝงไปดวยภูมิปญญาอันเฉียบแหลมทั้งสิ้น การสรางพุทธ
ศิลปกรรมในลานนามีอัตลักษณ มีความเรียบงาย ความสงบจากรูปทรงทางศิลปกรรม ที่มุงเนนไปถึงการสื่อ
ถึงความจริง ความดี ความงาม ในขณะเดียวกันงานพุทธศิลปกรรมเหลานั้น ไดสื่อเร่ืองราวที่แสดงประวัติ
และหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา เปนความหมายที่ผานธรรมลักษณที่มีผลปรากฏตอผูชม สามารถ
พรากจิตของผูรับชมจากความวุนวาย ใหสงบเย็นเปนสุขได พุทธศิลปกรรมเปนกระบวนการที่ถูกรังสรรคเพื่อ
เปนงานเผยแพรศาสนาโดยมีหลักธรรมที่แฝงอยูไมวาจะเปนประติมากรรม จิตรกรรม สถาปตยกรรม ตลอด
ถึงการประดับตกแตง ซ่ึงนําไปสูบรรยากาศแหงความสงบ สันติ จนถึงนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุด 

สถาปตยกรรมลานนา อันมีเอกลักษณถูกปรับเปลี่ยนใหมีรูปทรงที่สูงชูลูดข้ึน วัสดุจากไมกลายเปน
ปูนเสริมเหล็ก การประดับตกแตงวิหาร เชนภาพเขียน ลายคํา การประดับกระจกโบราณลายสลักไม ชอฟา 
ประตูโขง ฯลฯ ไดถูกปรับเปลี่ยนใหหยาบกระดางข้ึน และขาดเสนหทางศิลปกรรมนับวาเปนปญหาที่เกิดข้ึน
จากผูนําชุมขนขาดความรูความเขาใจ เร่ืองพุทธศิลปกรรม และขาดความรูเร่ืองสุนทรียศาสตร  
การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนาเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ศิลปะเปนศาสตรหนึ่งที่
กลอมเกลาสังคม และคนในสังคมก็กลับมาสรางศิลปะถึงสิ่งที่ตนไดรับ เปนวงจร เปนวัฏจักร แตปจจุบันวัฏ
จักรแหงการเรียนรูนั้นไดถูกความไมรูเขามาแทรกทําใหเกิดวัฏจักรใหมเกิดข้ึน และไดหมุนวัฏจักรแหงความ
ไมรูทําใหสังคมลานนาถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในทั้งเร่ืองจารีต วัฒนธรรม ประเพณี คติ และความเชื่อ  
นานวันไดถูกกลืนกินดวยความไมรู ทั้งที่สังคมลานนาถือไดวามีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูง ประกอบกับบริบท
ทางธรรมชาติ ยังเก้ือหนุนและกลอมเกลาใหคนในลานนามีความสุข สงบ และสันติ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเปนมาของภูมิปญญาในดานตางๆ  
เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมลานนา และนําองคความรูเหลานั้นมาตอยอดในการสรางสรรคผลงานพุทธ
ศิลปกรรมอยางมีรากฐานที่แข็งแรง และนํากระบวนการกิจกรรมทางสังคม ที่มีคุณคา กลับมาสรางการ

                                                 
3 อนุวิทย เจริญศุภกุล, “สถานภาพการศึกษาสถาปตยกรรมลานนา : การศึกษาเชิงประวัตศิาสตรศลิป 

พ.ศ. 2469-2529.”, ใน วารสารศิลปากร,  (กรกฎาคม-สงิหาคม 2535), หนา 82.     
 

 

เรียนรูของสังคม โดยใชกระบวนการในการสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมเพื่อการประยุกตใช  
และเสริมสรางจิตวิญญาณแหงการเรียนรูควบคูกับสังคมไปพรอมๆ กัน 
 
วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 
 2. เพื่อศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธ
ศิลปกรรม 
 3. เพื่อวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคพุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการ
เรียนรูของชุมชนในลานนา 
 4. เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพุทธศิลปกรรมลานนา  
กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการเรียนรู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยในคร้ังนี้มุงเนนศึกษา แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณ และการ

เรียนรูของสังคมไว 4 ประเด็น คือ 1) แนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมใน
ลานนา 2) ศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม 
3) วิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคพุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการเรียนรูของชุมชนใน
ลานนา 4) เพื่อสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมรวมสมัยบนฐานแหงภูมิปญญาพุทธศิลปกรรมลานนา  
กับคุณคาทางศิลปะและจิตวิญญาณแหงการเรียนรู 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) คร้ังนี้เปนกลุมผูสรางงานพุทธศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดนั้นที่

ผูวิจัยไดเลือกไว ดังนี้ 
2.1. อาจารยผูเชี่ยวชาญ สาขาทัศนศิลป ดานจิตรกรรมและภาควิชาศิลปะไทย คณะวจิิตรศิลป  
2.2. กลุมที่สรางสรรคงานดานพุทธศิลปกรรมในกลุมภาคเหนอื  
2.3. ศิลปนผูสรางงานพุทธศิลปกรรมโดยนําหลักการจากพุทธจกัรวาลวิทยามา สรางสรรคผลงาน

ทางดานศิลปะในพื้นที่จงัหวัดเชยีงรายนัน้ที่ผูวจิัยไดเลือกไว  
3. ขอบเขตดานพ้ืนที ่
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบ

ผสมผสานทั้งการศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในภาคสนาม (Field Study) และการปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ภายใตแนวคิด พุทธศิลปกรรม
ลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณและการเรียนรูของสังคม 6 จังหวัด 
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ภาคเหนือ ประกอบไปดวย 1) จังหวัดเชียงราย 2) จังหวัดนาน 3) จังหวัดแพร 4) จังหวัดเชียงใหม  
5) จังหวัดลําปาง 6) จังหวัดนาน 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย ตลอดปงบประมาณ 2560 ระหวาง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2561  โดยใชระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้รวมทั้งสิ้น เปนระยะเวลา 1 ป 
 
ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยพุทธศิลปกรรมลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสราง
จิตวิญญาณและการเรียนรูของสังคม 

ผูวิจัยไดศึกษาตามวัตถุประสงค และสามารถแบงเปนประเด็นอภิปรายได 3 ประเด็น ดังตอไปน้ี  
1 แนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 
 พบวา งานศิลปกรรมลานนาที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาสวนมาก จะอาศัยเร่ืองราวและรูป

สัญลักษณที่เกิดจากการตีความเนื้อหาจากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา นํามาเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคเปนผลงานศิลปะแขนงตางๆ และยังมีฐานจากความเชื่อเดียวกันวา หากไดมีการสรางงาน
ศิลปกรรมนี้จะไดรับ “อานิสงค” ทั้งจากการสรางพระพุทธรูปไมลานนาดวยเทคนิคพราโต  

การประดับกระจก การสรางงานจิตกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมลานนาแบบประเพณีที่ปรากฏในเขต
วัฒนธรรมลานนา ซ่ึงนิยมเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับอดีตพุทธ พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก ไตรภูมิ และ
วรรณกรรมในทองถ่ินตลอดจนภาพพุทธสัญลักษณตางๆ นอกจากนี้ งานศิลปกรรมที่ปรากฏอยูภายในพุทธ
สถานของลานนานั้น ถึงแมวาจะมีความแตกตางกันทั้ง ดานรูปแบบ กรรมวิธีการสราง ตลอดจนหนาที่
ประโยชนใชสอยก็ตาม แตผลงานทั้งหมดลวนแลวแตมีความสัมพันธเชื่อมโยง ทําใหผลงานศิลปะแตละชิ้นใน
พุทธสถาน ทําหนาที่ประสานสอดคลองรวมกันอยางมีเอกภาพ กลาวไดวา สัมฤทธิผลของการสรางสรรคใน
งานศิลปกรรมลานนาที่เนื่องในพุทธศาสนาจะมีลักษณะแบบองครวม ดวยรูปสัญลักษณที่สะทอนถึงความ
ลึกซ้ึงในหลักพุทธธรรม ประกอบกับรูปแบบที่วิจิตรงดงามเปยมไปดวยคุณคาทางศิลปะ อันเปนผลิตผล
ทางดานพุทธิปญญาของมนุษย4 
  

                                                 
4 ฉลองเดช คูภานุมาศ, คติจกัรวาลวิทยาพุทธศาสนาในจิตรกรรมลานนา, (เชียงใหม : กูดพริ้นท พริ้นติ้ง

, 2557). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพซายมือ พระพุทธรูปไมลานนา วัดถืมตอง อําเภอเมืองจังหวัดนาน และภาพขวามือ ลาย

ประดับกระจกบนเสาวิหารวัดศรีชุม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจิตรกรรมลานนาโบราณภายในวิหารวัดภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผังวัดพระธาตลุําปางหลวงพุทธจักรวาลวิทยางานงานสถาปตยกรรมลานนา 
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ภาคเหนือ ประกอบไปดวย 1) จังหวัดเชียงราย 2) จังหวัดนาน 3) จังหวัดแพร 4) จังหวัดเชียงใหม  
5) จังหวัดลําปาง 6) จังหวัดนาน 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย ตลอดปงบประมาณ 2560 ระหวาง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2561  โดยใชระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้รวมทั้งสิ้น เปนระยะเวลา 1 ป 
 
ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยพุทธศิลปกรรมลานนา: แนวคิด คุณคา การสรางสรรคเพื่อเสริมสราง
จิตวิญญาณและการเรียนรูของสังคม 

ผูวิจัยไดศึกษาตามวัตถุประสงค และสามารถแบงเปนประเด็นอภิปรายได 3 ประเด็น ดังตอไปน้ี  
1 แนวคิด กระบวนการสรางสรรคและภูมิปญญาของพุทธศิลปกรรมในลานนา 
 พบวา งานศิลปกรรมลานนาที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาสวนมาก จะอาศัยเร่ืองราวและรูป

สัญลักษณที่เกิดจากการตีความเนื้อหาจากคติจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา นํามาเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคเปนผลงานศิลปะแขนงตางๆ และยังมีฐานจากความเชื่อเดียวกันวา หากไดมีการสรางงาน
ศิลปกรรมนี้จะไดรับ “อานิสงค” ทั้งจากการสรางพระพุทธรูปไมลานนาดวยเทคนิคพราโต  

การประดับกระจก การสรางงานจิตกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมลานนาแบบประเพณีที่ปรากฏในเขต
วัฒนธรรมลานนา ซ่ึงนิยมเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับอดีตพุทธ พุทธประวัติ  ทศชาติชาดก ไตรภูมิ และ
วรรณกรรมในทองถ่ินตลอดจนภาพพุทธสัญลักษณตางๆ นอกจากนี้ งานศิลปกรรมที่ปรากฏอยูภายในพุทธ
สถานของลานนานั้น ถึงแมวาจะมีความแตกตางกันทั้ง ดานรูปแบบ กรรมวิธีการสราง ตลอดจนหนาที่
ประโยชนใชสอยก็ตาม แตผลงานทั้งหมดลวนแลวแตมีความสัมพันธเชื่อมโยง ทําใหผลงานศิลปะแตละชิ้นใน
พุทธสถาน ทําหนาที่ประสานสอดคลองรวมกันอยางมีเอกภาพ กลาวไดวา สัมฤทธิผลของการสรางสรรคใน
งานศิลปกรรมลานนาที่เนื่องในพุทธศาสนาจะมีลักษณะแบบองครวม ดวยรูปสัญลักษณที่สะทอนถึงความ
ลึกซ้ึงในหลักพุทธธรรม ประกอบกับรูปแบบที่วิจิตรงดงามเปยมไปดวยคุณคาทางศิลปะ อันเปนผลิตผล
ทางดานพุทธิปญญาของมนุษย4 
  

                                                 
4 ฉลองเดช คูภานุมาศ, คติจกัรวาลวิทยาพุทธศาสนาในจิตรกรรมลานนา, (เชียงใหม : กูดพริ้นท พริ้นติ้ง

, 2557). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพซายมือ พระพุทธรูปไมลานนา วัดถืมตอง อําเภอเมืองจังหวัดนาน และภาพขวามือ ลาย

ประดับกระจกบนเสาวิหารวัดศรีชุม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจิตรกรรมลานนาโบราณภายในวิหารวัดภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผังวัดพระธาตลุําปางหลวงพุทธจักรวาลวิทยางานงานสถาปตยกรรมลานนา 
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2. การศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลานาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธ
ศิลปกรรม 

พบวา เทคนิคของการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม จาการวิจัยและศึกษารูปแบบจาก
กรณีศึกษา จากงานประติมากรรม สถาปตยกรรมลานนานั้น ทําใหทราบวาเทคนิคและกระบวนการแหงภูมิ
ปญญาลานนานั้น เกิดจากวัสดุที่ชางหรือสลานํามาใชที่หาไดตามพื้นที่นั้น เชน ไม ซ่ึงภาคเหนือมีไมจํานวน
มาก จึงนิยมนําไมมาทําสถาปตยกรรม แมกระทั่งพระพุทธรูป ที่ศึกษาก็สรางมาจากไมของชาวบาน  การใชสี
ฝุน ก็มาจากการที่หาไดงาย และยังแสดงความเปนพื้นถ่ินของลานนา แสดงถึงความเปนภูมิภาคของสุวรรณ
ภูมิ ตางจากตะวันตกที่ใชสีน้ํามัน กระจกที่นํามาใชไดประดับลายมาจาก พมา เปนกระจกที่ไดรับอิทธิพลจาก
ที่สมัยอังกฤษไดเขามายึดครองในประเทศพมา และตอมาไดรับอิทธิพลมาจากจีน แสดงออกถึงการคาขาย
ระหวางอาณาจักร ดังนั้น เทคนิคของพุทธศิลปกรรมลานนา ไดมาจากวัสดุอุปกรณที่มีในชีวิตประจําวันและ
หาไดไมยาก อีกทั้งลักษณะภูมิปญญาในการสรางสรรคยังเปนลักษณะเฉพาะในสุวรรณภูมินี้ ซ่ึงจะไมมี
เทคนิคของทางตะวันตก หรืออ่ืนๆ ผสมอยูดวยเลย จากการศึกษาเทคนิค และกระบวนการแหงภูมิปญญาลา
นาการสรางสรรคอัตลักษณทางพุทธศิลปกรรม ซ่ึงแผนงานวิจัยไดศึกษาจากเทคนิคของพุทธศิลปกรรม
ลานนา  

 
 
 

ภาพที่ 1 พระพุทธรูปไมลานนาดวยเทคนิคพราโต จากการสรางสรรคผลงานศิลปะของทีมวิจัย  
ภาพที่ 2 ลายประดับกระจกที่เสร็จสมบูรณ จากการสรางสรรคผลงานศิลปะของทีมวิจัย 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงเสนโครงสรางยอยในผลงานที่เสร็จสมบูรณ จากการสรางสรรคผลงานศิลปะของทีมวิจัย 
ภาพที่ 4 ภาพเร่ืองราวพุทธจักรวาลวิทยา จากการสรางสรรคผลงานศิลปะของทีมวิจัย 

 
3 เพ่ือวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคพุทธศิลปกรรม กับการเสริมสรางการ

เรียนรูของชุมชนในลานนา 
พบวา กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะจากการศึกษาในคร้ังนี้ กระบวนการ เทคนิคทั้งหมด 

สรางสรรคและมีพื้นฐานมาจากความเชื่อตามหลักจักวารวิทยา จากการศึกษา งานสถาปตยกรรมลานนา 
งานประติมากรรม จึงเห็นสวนประกอบตางๆ ที่ชางโบราณไดแฝงนัยยะสําคัญทางพุทธศิลปอันงดงาม  

1 2 3 4 

 

อันประดับรวดลาย และการตกแตงเพื่อใหเกิดความสวยงามในตัวอาคาร หนาบัน เสา ตลอดจนถึงฐานบันได
ที่ไดวางตําแหนงตามคติความเชื่อทางไตรภูมิหรือพุทธจักรวาลวิทยาที่ตอบรับกันอยางลงตัว การนําตัวอยาง
จากคติความเชื่อและระบบสัญลักษณแบบอุดมคติไทยนํามารังสรรคในคติใหมควรมีที่มาจากแนวคิดเกาสู
แนวคิดใหม จะไดมีการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการรักษาในรูปแบบดั้งเดิมหรือการสรางสรรคใน
รูปแบบใหมใหมีความรวมสมัยมากยิ่งข้ึนไปอีก ฉะนั้นพุทธจักรวาลวิทยากับการสรางสรรคพุทธศิลปกรรมจึง
ตองรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหออกมาใหเกิดประโยชนไดจริง เนื้อหาเร่ืองราวที่สอดคลองการ
ทําวิจัยคร้ังนี้ก็เพื่อสะทอนความเห็นเร่ืองราวของจักรวิทยาที่มีความเก่ียวของระหวางงานสถาปตยกรรมและ
งานศิลปกรรมใหอยูในขอบเขตและหลักเกณฑที่เขาใจตรงกันวาโครงสรางสวนใหญกลาวถึง คติความเชื่อใน
เชิงจักรวาลวิทยา วาดวยตําแหนงที่ตั้ง ขอบเขตของพื้นที่อยูอาศัยของผูเวียนวายตายเกิด สังสารวัฏ ที่สื่อ
ความหมายในเชิงสัญลักษณรวมทั้งสอดแทรกสะทอนวิถีชีวิตของผูคนในแงมุมตางๆของสังคมตามคตินิยม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางความงามจากรุนสูรุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการการสรางสรรคพุทธศิลปกรรมลานนา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ ทําใหทีมงานผูวิจัยไดพบขอมูลวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในหลาย
ประเด็นดวยกัน แตมีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก รูปแบบการสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรมที่เปนอัตลักษณที่
สมบูรณและสวยงามนั้น ตองมีการปฏิบัติตามเทคนิคกระบวนการที่สรางสรรค 

 

 
พระสัมมา 
สัมพุทธเจา 

-พระเจาไมลานนา 
- การประดับกระจก 
-เสนสี จากจิตกรรมฝา
ผนัง 
-สถาปัตยกรรมตาม
แนวพุทธจักรวาล 
- 

คติความเช่ือ
และความ
ศรัทธา 

การสรางสรรค
งานดานพุทธ
ศิลปกรรม 

วิถีชีวิต 
รสนิยมของกา

สรางสรรค
ของแตละกลุม

พุทธจักรวาลวิทยา 
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อันประดับรวดลาย และการตกแตงเพื่อใหเกิดความสวยงามในตัวอาคาร หนาบัน เสา ตลอดจนถึงฐานบันได
ที่ไดวางตําแหนงตามคติความเชื่อทางไตรภูมิหรือพุทธจักรวาลวิทยาที่ตอบรับกันอยางลงตัว การนําตัวอยาง
จากคติความเชื่อและระบบสัญลักษณแบบอุดมคติไทยนํามารังสรรคในคติใหมควรมีที่มาจากแนวคิดเกาสู
แนวคิดใหม จะไดมีการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการรักษาในรูปแบบดั้งเดิมหรือการสรางสรรคใน
รูปแบบใหมใหมีความรวมสมัยมากยิ่งข้ึนไปอีก ฉะนั้นพุทธจักรวาลวิทยากับการสรางสรรคพุทธศิลปกรรมจึง
ตองรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหออกมาใหเกิดประโยชนไดจริง เนื้อหาเร่ืองราวที่สอดคลองการ
ทําวิจัยคร้ังนี้ก็เพื่อสะทอนความเห็นเร่ืองราวของจักรวิทยาที่มีความเก่ียวของระหวางงานสถาปตยกรรมและ
งานศิลปกรรมใหอยูในขอบเขตและหลักเกณฑที่เขาใจตรงกันวาโครงสรางสวนใหญกลาวถึง คติความเชื่อใน
เชิงจักรวาลวิทยา วาดวยตําแหนงที่ตั้ง ขอบเขตของพื้นที่อยูอาศัยของผูเวียนวายตายเกิด สังสารวัฏ ที่สื่อ
ความหมายในเชิงสัญลักษณรวมทั้งสอดแทรกสะทอนวิถีชีวิตของผูคนในแงมุมตางๆของสังคมตามคตินิยม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางความงามจากรุนสูรุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการการสรางสรรคพุทธศิลปกรรมลานนา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ ทําใหทีมงานผูวิจัยไดพบขอมูลวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในหลาย
ประเด็นดวยกัน แตมีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก รูปแบบการสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรมที่เปนอัตลักษณที่
สมบูรณและสวยงามนั้น ตองมีการปฏิบัติตามเทคนิคกระบวนการที่สรางสรรค 

 

 
พระสัมมา 
สัมพุทธเจา 

-พระเจาไมลานนา 
- การประดับกระจก 
-เสนสี จากจิตกรรมฝา
ผนัง 
-สถาปัตยกรรมตาม
แนวพุทธจักรวาล 
- 

คติความเช่ือ
และความ
ศรัทธา 

การสรางสรรค
งานดานพุทธ
ศิลปกรรม 

วิถีชีวิต 
รสนิยมของกา

สรางสรรค
ของแตละกลุม

พุทธจักรวาลวิทยา 
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 การที่จะไดผลงานทางพุทธศิลปกรรมที่โดดเดนสวยงามนั้นนั้น ผูสรางจะตองมีความรูความเขาใจ
ทางดานศิลปะ รวมไปถึงความคิดสรางสรรคของตัวบุคคลที่สรางสรรคผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียว
สรางสรรคของนักจิตวิทยา คือ ทฤษฎีอูตา (AUTA) ทฤษฎีนี้เปนรูปแบบของการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล โดยมีแนวคิดวาความคิดสรางสรรคนั้นมีอยูในมนุษยทุกคนและสามารถพัฒนาใหสูงข้ึน
ได การพัฒนาความคิดสรางสรรคตามรูปแบบอูตาประกอบดวย 

1. การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีตอตนเอง 
สังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตนเองดวย ซ่ึงการสราง
พระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโตนั้น ไดตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และอนุรักษรักษาไว และยัง
สามารถเปนการชวยถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ความเขาใจ (Understanding) คือ มีความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวของ
กับความคิดสรางสรรค ซ่ึงความเขาใจในการสรางพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต เปนเทคนิคของชาง
ชาวบาน ซ่ึงการที่จะไดผลงานที่เปนอัตลักษณและสมบูรณแบบนั้น จะตองมีความเขาใจและลึกซ้ึงตอ
พระพุทธศาสนา เพราะรูปแบบในเทคนิคพราโตนี้ ไมสามารถเก็บรายละเอียดที่ออนชอยได เหลือเพียงเคา
โครงรูปทรงของพุทธในจิตใจเทานั้นที่แสดงออกผานพระพุทธรูปไม  

3. เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรูเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรคทั้งที่เปนเทคนิคสวน
บุคคล และเทคนิคที่เปนมาตรฐาน  การแกะพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต ตองอาศัยความเขาใจใน
เทคนิค เพราะไมมีเทคนิคที่ตายตัวและเปนแบบแผน เปนเทคนิคที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา และเฉพาะตัว ซ่ึง
ประกอบดวยเคร่ืองมือพราโตที่อยูขางหนาเทานั้น 

4. การตระหนักในความจริงของสิ่งตางๆ (Actualization) คือ การรูจักหรือตระหนักในตนเอง 
พอใจในตนเอง และพยายามใชตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปดกวางรับประสบการณตางๆ โดยมีการ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยดวยกัน การผลิตผลงานดวยตนเอง และมีความคิดที่
ยืดหยุนเขากับทุกรูปแบบของชีวิต ซ่ึงการแกะพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต ตองตระหนักในสิ่งที่อยู
ขางหนาและสิ่งที่อยูในมือ และสิ่งที่อยูในใจใหหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน ซ่ึงหมายถึง ชีวิต และสงผลให
เกิดผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณและเปนผลงานที่เกิดจากศักยภาพอยางเต็มตัว 

ดังนั้น การสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมจะสําเร็จได จึงตองอาศัย องคประกอบทั้ง 4   
ของทฤษฎีอูตานี้ จะชวยผลักดันและใหบุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสรางสรรคของตนเองออกมาใชได จาก
ทฤษฎีความคิดสรางสรรคที่กลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นวาความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่มีในตัวบุคคลทุก
คน และสามารถที่จะพัฒนาใหสูงข้ึนไดโดยอาศัยการเรียนรูและบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย  

 
 

 
                                                 

5 กรมวิชาการ. ความคิดสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการม, 2544). 
 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1  ขอเสนอแนะในเชิงการนําวิจัยไปใชประโยชน   
 กลาวไดวา เทคนิค วิธีการสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรมลานนา สามารถนําองคความรูมา  
เปนตนแบบ หรือถายทอดสู กลุมคน ชางทองถ่ิน เพื่อใหมีขอมูลทางดานหลักการวิชาการทางศาสตร  
ดานศิลปะมากข้ึน 
 2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตรชาติจะเห็นวาการพัฒนาประเทศใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐตองหัน
กลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชนในดานศิลปะ หากชุมชนไดรับการพัฒนาพื้นฐานศิลปกรรมทองถ่ิน 
ยอมจะนําพาใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และอาจจะนําไปสูการตอยอดทางเศรษฐกิจตอไป และมีการ
จัดทําแผนชุมชนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อการพัฒนา การสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรม
ลานนาใหกาวไปในระดับประเทศ 
 3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงบางคร้ังนักวิจัยตองใชเวลาในการปฏิบัติ และเก็บ
รวบรวมขอมูล อาจจะตองมีการขยายเวลาสําหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวกับนวัตกรรมทางศิลปะมาก
ข้ึนกวาเดิม เพื่อความสมบูรณของผลิตผลงาน ทั้งผลผลิตงาน และชุดความรู 
  
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ. ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25 
 มกราคม 2507. 
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 การที่จะไดผลงานทางพุทธศิลปกรรมที่โดดเดนสวยงามนั้นนั้น ผูสรางจะตองมีความรูความเขาใจ
ทางดานศิลปะ รวมไปถึงความคิดสรางสรรคของตัวบุคคลที่สรางสรรคผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียว
สรางสรรคของนักจิตวิทยา คือ ทฤษฎีอูตา (AUTA) ทฤษฎีนี้เปนรูปแบบของการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล โดยมีแนวคิดวาความคิดสรางสรรคนั้นมีอยูในมนุษยทุกคนและสามารถพัฒนาใหสูงข้ึน
ได การพัฒนาความคิดสรางสรรคตามรูปแบบอูตาประกอบดวย 

1. การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีตอตนเอง 
สังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตนเองดวย ซ่ึงการสราง
พระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโตนั้น ไดตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และอนุรักษรักษาไว และยัง
สามารถเปนการชวยถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ความเขาใจ (Understanding) คือ มีความรู ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวของ
กับความคิดสรางสรรค ซ่ึงความเขาใจในการสรางพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต เปนเทคนิคของชาง
ชาวบาน ซ่ึงการที่จะไดผลงานที่เปนอัตลักษณและสมบูรณแบบนั้น จะตองมีความเขาใจและลึกซ้ึงตอ
พระพุทธศาสนา เพราะรูปแบบในเทคนิคพราโตนี้ ไมสามารถเก็บรายละเอียดที่ออนชอยได เหลือเพียงเคา
โครงรูปทรงของพุทธในจิตใจเทานั้นที่แสดงออกผานพระพุทธรูปไม  

3. เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรูเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรคทั้งที่เปนเทคนิคสวน
บุคคล และเทคนิคที่เปนมาตรฐาน  การแกะพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต ตองอาศัยความเขาใจใน
เทคนิค เพราะไมมีเทคนิคที่ตายตัวและเปนแบบแผน เปนเทคนิคที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา และเฉพาะตัว ซ่ึง
ประกอบดวยเคร่ืองมือพราโตที่อยูขางหนาเทานั้น 

4. การตระหนักในความจริงของสิ่งตางๆ (Actualization) คือ การรูจักหรือตระหนักในตนเอง 
พอใจในตนเอง และพยายามใชตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปดกวางรับประสบการณตางๆ โดยมีการ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยดวยกัน การผลิตผลงานดวยตนเอง และมีความคิดที่
ยืดหยุนเขากับทุกรูปแบบของชีวิต ซ่ึงการแกะพระพุทธรูปไมดวยเทคนิคพราโต ตองตระหนักในสิ่งที่อยู
ขางหนาและสิ่งที่อยูในมือ และสิ่งที่อยูในใจใหหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน ซ่ึงหมายถึง ชีวิต และสงผลให
เกิดผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณและเปนผลงานที่เกิดจากศักยภาพอยางเต็มตัว 

ดังนั้น การสรางสรรคผลงานพุทธศิลปกรรมจะสําเร็จได จึงตองอาศัย องคประกอบทั้ง 4   
ของทฤษฎีอูตานี้ จะชวยผลักดันและใหบุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสรางสรรคของตนเองออกมาใชได จาก
ทฤษฎีความคิดสรางสรรคที่กลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นวาความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่มีในตัวบุคคลทุก
คน และสามารถที่จะพัฒนาใหสูงข้ึนไดโดยอาศัยการเรียนรูและบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย  

 
 

 
                                                 

5 กรมวิชาการ. ความคิดสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการม, 2544). 
 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1  ขอเสนอแนะในเชิงการนําวิจัยไปใชประโยชน   
 กลาวไดวา เทคนิค วิธีการสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรมลานนา สามารถนําองคความรูมา  
เปนตนแบบ หรือถายทอดสู กลุมคน ชางทองถ่ิน เพื่อใหมีขอมูลทางดานหลักการวิชาการทางศาสตร  
ดานศิลปะมากข้ึน 
 2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตรชาติจะเห็นวาการพัฒนาประเทศใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐตองหัน
กลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชนในดานศิลปะ หากชุมชนไดรับการพัฒนาพื้นฐานศิลปกรรมทองถ่ิน 
ยอมจะนําพาใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และอาจจะนําไปสูการตอยอดทางเศรษฐกิจตอไป และมีการ
จัดทําแผนชุมชนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อการพัฒนา การสรางสรรคงานพุทธศิลปกรรม
ลานนาใหกาวไปในระดับประเทศ 
 3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงบางคร้ังนักวิจัยตองใชเวลาในการปฏิบัติ และเก็บ
รวบรวมขอมูล อาจจะตองมีการขยายเวลาสําหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวกับนวัตกรรมทางศิลปะมาก
ข้ึนกวาเดิม เพื่อความสมบูรณของผลิตผลงาน ทั้งผลผลิตงาน และชุดความรู 
  
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ. ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25 
 มกราคม 2507. 
ฉลองเดช คูภานุมาศ, คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในจิตรกรรมลานนา, (เชียงใหม : กูดพร้ินท พร้ินติ้ง, 
 2557. 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ / เลมที่ 14 / เร่ืองที่ 3 ประติมากรรมไทย / ประตมิากรรมรูปเคารพ 
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “สถานภาพการศึกษาสถาปตยกรรมลานนา : การศึกษาเชิงประวัติศาสตรศิลป พ.ศ. 
 2469-2529.”, ใน วารสารศิลปากร,  กรกฎาคม-สิงหาคม  2535.     
 



520 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐานพระพุทธมหาโพธิปญญา 
ณ อุทยานธรรมลาํนํ้างาว ต.บอ อ.เมือง จ.นาน 

The Dhamma-Based Glass Decoration on Maha Photipanya Podium at 
Ngao Dhamma Park at Nan Province      

 
มานิตย กันทะสัก 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับ

กระจกแบบลานนาจากการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญา 2) เพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
3) เพื่อประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน  การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)  
ผลการศึกษา ทําใหไดฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญาประดับกระจก ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
2 เมตร 40 เซนติเมตร  และจากการศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา พบวา เทคนิคการ
สรางสรรคลายประดับกระจกนั้นผูสรางมีความเชื่อวา การประดับกระจกจะมี อานิสงสที่แรง เนื่องจากมี
ความเชื่อวา เปนฐานบัลลังกแกวของพระพุทธเจา เชน เปนพุทธบูชา เปนพุทธานุสติกรรมฐาน ทําใหจิตจับ 
และ เกาะเก่ียวอยูแตกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจายอมเขาถึงนิพพานไดโดยงาย และการเสริมสรางการมี
สวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญา ดวยเทคนิคการประดับ
กระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดใช กระบวนการสรางสรรคทางศิลปะมารวมใชกับกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ผานกิจกรรมการประดับกระจก โดยมีการ 1. การจัดเวทีประชุม 2. การรางลายเสนเพื่อสรุปความคิด
เบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบลานนาบนฐานพระพุทธรูป 3. การประชุมแกไขจาก
การสรุปความคิดเบื้องตน 4. การประชุมเพื่อกําหนดแผนงานในการทํางานลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5. การสราง
องคความรูดานศิลปะและการถายทอดสู กับชุมชน  6. การลงมือปฏิบัติการประดับกระจกบนฐาน
พระพุทธรูปประดับกระจกแบบลานนา และการประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป 
ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน พบวา การมีสวนรวม
ในการสรางฐานพระพุทธรูปโดยการประดับกระจกนั้น สวนใหญจะอยูในข้ันตอนรวมกันปฏิบัติตามแผน 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานกิจกรรม ทางดานพิธีกรรมศาสนา เชน การสวดมนต
ในระหวางประดับกระจก และ มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานการสนับสนุนงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณตางๆ 

คําสําคัญ: ประดับกระจก, ประดับธรรม, ฐานพระพุทธมหาโพธิปญญา, อุทยานธรรมลําน้ํางาว 
 

Abstract 
The study aimed to, 1) study the concepts of Lanna style glass decoration on 

Maha Photipanya Buddha image podium, 2) strengthen the participation of Buddhists in 
creating a Buddha image podium with the Lanna glass decoration technique, 3) evaluate 
the participation between the creation of Buddha images with the Lanna glass decoration 
technique with the creation of Buddhist art works in community.  

This study was an action research and it resulted a glass decoration on Maha 
Photipanya Buddha image podium with diameter is 2 meters 40 cm. According to the 
concept of Lanna glass decoration technique, a glass decoration of Buddhist image podium 
brings great virtue and attainment to the artist, as it is the podium of Buddha. Researcher 
applied artistic creative processes with the community participation process in creating 
glass decoration on Maha Photipanya podium through glass decoration activities including 
1) meeting, 2) sketching the lines to summarize the basic ideas about the design of Lanna 
glass decoration on the Buddha image podium, 3) meeting to summarize basic idea, 4) 
meeting to determine the work plan, 5) creating knowledge in art and transferring to the 
community, and 6) the practice of embellishing glass on the podium of a Buddha image 
with Lanna style and the evaluation between participation in the creation of Buddha 
images with Lanna glass decoration technique and the creation of Buddhist art work in 
community. The result showed that the participation in the creation of the Buddha image 
podium by decorating the glass were mostly in the process as planned. Particularly the 
participation in the implementation of planning activities, religious rituals such as praying 
during glass decoration and the participation in the implementation of budget support of 
tools.  

Keywords: Glass Decoration, Dhamma Decoration, Maha Photipanya Buddha Image     
      Podium, Ngao Dhamma Park 
 
บทนํา 

ศิลปเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณสําคัญ ในการเผยแพรคติความเชื่อและปรัชญา ทางพระพุทธศาสนา
ใหเปนรูปธรรม ไดผานกระบวนการลองถูกลองผิด จนเกิดความลงตัวทั้งทางดานศิลปะและเร่ืองราวทาง
ศาสนา ดังความสัมพันธระหวางศิลปะและศาสนาที่วา “มีศิลปะอยูที่ไหนศาสนาก็สวางไสวอยูที่นั้น”  
อาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาใชงานพุทธศิลปเปนเคร่ืองมือถายทอดคติความเชื่อทางศาสนาไปสูประชาชน 
และในทางกลับกัน ประชาชนใชงานพุทธศิลป เปนจุดเร่ิมตนนอมนําศรัทธาเขาสูพระพุทธศาสนา ดังนั้นการ



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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กระจกแบบลานนาจากการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญา 2) เพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
3) เพื่อประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน  การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)  
ผลการศึกษา ทําใหไดฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญาประดับกระจก ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
2 เมตร 40 เซนติเมตร  และจากการศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา พบวา เทคนิคการ
สรางสรรคลายประดับกระจกนั้นผูสรางมีความเชื่อวา การประดับกระจกจะมี อานิสงสที่แรง เนื่องจากมี
ความเชื่อวา เปนฐานบัลลังกแกวของพระพุทธเจา เชน เปนพุทธบูชา เปนพุทธานุสติกรรมฐาน ทําใหจิตจับ 
และ เกาะเก่ียวอยูแตกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจายอมเขาถึงนิพพานไดโดยงาย และการเสริมสรางการมี
สวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญา ดวยเทคนิคการประดับ
กระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดใช กระบวนการสรางสรรคทางศิลปะมารวมใชกับกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ผานกิจกรรมการประดับกระจก โดยมีการ 1. การจัดเวทีประชุม 2. การรางลายเสนเพื่อสรุปความคิด
เบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบลานนาบนฐานพระพุทธรูป 3. การประชุมแกไขจาก
การสรุปความคิดเบื้องตน 4. การประชุมเพื่อกําหนดแผนงานในการทํางานลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5. การสราง
องคความรูดานศิลปะและการถายทอดสู กับชุมชน  6. การลงมือปฏิบัติการประดับกระจกบนฐาน
พระพุทธรูปประดับกระจกแบบลานนา และการประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป 
ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน พบวา การมีสวนรวม
ในการสรางฐานพระพุทธรูปโดยการประดับกระจกนั้น สวนใหญจะอยูในข้ันตอนรวมกันปฏิบัติตามแผน 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานกิจกรรม ทางดานพิธีกรรมศาสนา เชน การสวดมนต
ในระหวางประดับกระจก และ มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานการสนับสนุนงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณตางๆ 

คําสําคัญ: ประดับกระจก, ประดับธรรม, ฐานพระพุทธมหาโพธิปญญา, อุทยานธรรมลําน้ํางาว 
 

Abstract 
The study aimed to, 1) study the concepts of Lanna style glass decoration on 

Maha Photipanya Buddha image podium, 2) strengthen the participation of Buddhists in 
creating a Buddha image podium with the Lanna glass decoration technique, 3) evaluate 
the participation between the creation of Buddha images with the Lanna glass decoration 
technique with the creation of Buddhist art works in community.  

This study was an action research and it resulted a glass decoration on Maha 
Photipanya Buddha image podium with diameter is 2 meters 40 cm. According to the 
concept of Lanna glass decoration technique, a glass decoration of Buddhist image podium 
brings great virtue and attainment to the artist, as it is the podium of Buddha. Researcher 
applied artistic creative processes with the community participation process in creating 
glass decoration on Maha Photipanya podium through glass decoration activities including 
1) meeting, 2) sketching the lines to summarize the basic ideas about the design of Lanna 
glass decoration on the Buddha image podium, 3) meeting to summarize basic idea, 4) 
meeting to determine the work plan, 5) creating knowledge in art and transferring to the 
community, and 6) the practice of embellishing glass on the podium of a Buddha image 
with Lanna style and the evaluation between participation in the creation of Buddha 
images with Lanna glass decoration technique and the creation of Buddhist art work in 
community. The result showed that the participation in the creation of the Buddha image 
podium by decorating the glass were mostly in the process as planned. Particularly the 
participation in the implementation of planning activities, religious rituals such as praying 
during glass decoration and the participation in the implementation of budget support of 
tools.  

Keywords: Glass Decoration, Dhamma Decoration, Maha Photipanya Buddha Image     
      Podium, Ngao Dhamma Park 
 
บทนํา 

ศิลปเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณสําคัญ ในการเผยแพรคติความเชื่อและปรัชญา ทางพระพุทธศาสนา
ใหเปนรูปธรรม ไดผานกระบวนการลองถูกลองผิด จนเกิดความลงตัวทั้งทางดานศิลปะและเร่ืองราวทาง
ศาสนา ดังความสัมพันธระหวางศิลปะและศาสนาที่วา “มีศิลปะอยูที่ไหนศาสนาก็สวางไสวอยูที่นั้น”  
อาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนาใชงานพุทธศิลปเปนเคร่ืองมือถายทอดคติความเชื่อทางศาสนาไปสูประชาชน 
และในทางกลับกัน ประชาชนใชงานพุทธศิลป เปนจุดเร่ิมตนนอมนําศรัทธาเขาสูพระพุทธศาสนา ดังนั้นการ
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นํางานพุทธศิลปมาเปนสื่อจัดแสดงในการถายทอดความรูทางพระพุทธศาสนานั้น นับเปนสิ่งใกลตัวและงาย
ตอการทําความเขาใจของประชาชน1 

เทคนิคประดับกระจกหรืองานประดับกระจก เปนงานประณีตศิลปแบบประเพณีไทยที่ใช ตกแตง
สิ่งอุปโภคใหเกิดความงามสมบูรณบนผิวภายนอก โดยการประดับกระจกนั้นใชวัสดุกระจกสีที่มี ลักษณะ
พิเศษ คือ มีความมันวาวเลื่อมพรายสะทอนแสงมาตัดแบงแตงเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ประดับเปน ลวดลายตาม
อุดมคติในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงงานประดับกระจกนั้นมีเอกลักษณเปนทัศนธาตุทางศิลปะที่ แสดงออกถึง
ความเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสิ่งที่พึงประดับ ใชสรางสรรคตามทัศนคติและ อุดมคติดวย
จุดประสงคตางๆ รวมไปถึงคตินิยมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และความเจริญทางสังคม เชน งานพุทธ
ศิลป งานประณีตศิลป หรือศิลปวัตถุ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับนัยยะและบริบทของการนําเทคนิคมาใช สรางสรรค
ความงาม เพื่อใหเกิดสิ่งใหมหรือทดแทนความเสื่อมโทรมทางวัตถุและจิตใจ อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
กาลเวลาที่แปรเปลี่ยนสภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม เทคนิคประดับกระจกนี้ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ตอการสรางสรรคเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณของสิ่งเดิมที่หมนหมอง ใหมีความงดงาม และมีชีวิตชีวามากข้ึน ตาม
จุดประสงคของการสรางสรรคทางศิลปะทุกแขนง ไมวาจะเปนงานฝมือแบบ ชางหรืองานสรางสรรค
สมัยใหม2 

ชางประดับกระจกหรือบางทีเรียกวา ชางติดกระจก เปนงานชางรักประเภทหนึ่งมาแตโบราณ 
ภายหลังไดรับการจัดใหเปนประณีตศิลป หรือมัณฑนศิลปอีกดวย ที่เปนเชนนี้เนื่องดวยงานชางประดับ
กระจกเปนงานตกแตงสิ่งอุปโภค หรือ ครุภัณฑตางๆใหเกิดความงามเพิ่มเติมสมบูรณข้ึนดวยศิลปลักษณะบน
ผิวภายนอกของสิ่งนั้นๆ โดยการประดับดวยกระจกสีตางๆผิวมันวาว ซ่ึงไดรับการตัดแบงและแตงเปนชิ้นเล็ก
ชิ้นนอย ติดตอกันเปนลวดลายเปนลายหลากหลายแบบดวยกันข้ึนบนศิลปภัณฑนั้นๆความนิยมตองาน
ประดับกระจกเนื่องมาแตสาระซ่ึงผูคนแตกอน เห็นความ สําคัญในคุณลักษณะของกระจก ที่เปนทั้งสีและมี
ความมันแวววาว กับยังเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปลงประกายออกไดคลายกับอัญมณี เม่ือไดรับแสงสวางสองมา
กระทบผิวกระจกนั้นกระจกสีจึงไดรับการนํามาประดับลงในบางสิ่งที่พึ่งประดับดวยอัญมณีจริง หรือประดับ
เปนอยางของเทียมแทนจะใชอัญมณีนอกจากนี้ยังเปนวัสดุที่ มีคุณภาพแข็งคงทนถาวรตอแดด ฝน  
เปนเคร่ืองชวยปองกัน มิใหวัตถุที่กระจกปดทับเสื่อมสลายงายจึงเปนเหตุใหเกิดมีงานเคร่ืองประดับกระจก 

สืบเนื่องจากผูวิจัยไดเคยสรางพระพุทธมหาโพธิปญญา ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว แตเนื่องจากใน
การปฏิบัติงานสรางสรรคการสรางพระพุทธรูปในคร้ังนั้นยังเปนการทํางานอยางแยกสวน คือ ศิลปนจะเปนผู
ปฏิบัติและสรางสรรคงานศิลปะมากกวาการเชื่อมโยงและถายทอดความรูใหแกชุมชน หรือพุทธศาสนิกชน 
เพราะเนื่องจากการสรางสถาปตยกรรมในการสรางพระพุทธรูปจะมีขอจํากัดในการใชเทคนิคและ
ความสามารถในงานศิลปะที่คอนขางมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงตองใหศิลปนเปนผูปฏิบัติการเปนหลัก ใน
การสรางองคพระพุทธมหาโพธิปญญาในคร้ังนั้นมีความสมบูรณเฉพาะองคพระพุทธรูปแตยังเหลือฐาน
                                                 

1 อารี  สุธิพันธ, ศิลปะกับมนุษย, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช, พิมพครั้งท่ี 3, 2538), หนา 132.  
2 นําชัย  เฟองอาวรณ (และคณะ), “เทคนิคประดับกระจกบนรูปทรงท่ีแปรเปลี่ยน”, วารสาร Viridian 

E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปกร, ปท่ี 10 ฉบับ
ท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หนา 3134. 

พระพุทธรูปที่ยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจที่จะเชื่อมโยงศิลปะรวมกับชุมชน โดยที่ชุมชน 
พุทธศาสนิกชนสามารถทํางานศิลปะรวมกันได จึงมีแนวคิดที่จะใชเทคนิคงานศิลปะไมยากเกินความสามารถ
ของคนทั่วไป คือ งานประดับกระจก  

ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาแนวคิด และสรางกระบวนการวิจัยอยางมีสวน
รวมกับชุมชน โดยใชงานพุทธศิลปกรรม คือ งานประดับกระจก เปนกลไกในการขับเคลื่อน จึงจะสรางฐาน
พระพุทธรูปประดับกระจก ณ อุทยานธรรมลุมน้ํางาว หมูบานภูเวียง ซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ใชศิลปะใหเปนสะพานเชื่อมคนชมุชน และเชื่อมวัฒนธรรมอันดีงามนี้เขาไวดวยกัน โดยใชพื้นที่ อุทยานธรรม
ลุมน้ํางาวเปนที่ปฏิบัติการ พื้นที่แหงนี้ตั้งอยูที่ชุมชนหมูบานภูเวียง หมูที่  3 ตําบลบอ อําเภอเมือง  
จังหวัดนาน ซ่ึงมีความสําคัญคือ เปนสถานที่กอตั้งข้ึนมาจากชุมชนและพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อและความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน จึงไดมีการสรางอุทยานธรรมข้ึน เม่ือ ปพ.ศ. 2553 โดย
การมีสวนรวมของชุมชน กลุมพุทธศาสนิกชน และวัดภูเวียง  และตั้งแตอุทยานธรรมลุมน้ํางาวเกิดข้ึนมา
จนถึงปจจุบันนี้  ไดมีการขยายผลกิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่องและไดเกิด
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในมิติตางๆ ทั้งดานการขับเคลื่อนพุทธศาสนา โดยมีการปฏิบัติธรรม
อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และสามารถขยายผลไปถึงรักษาผืนปาตนน้ํา การรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ตําบลไวไดในปจจุบัน  
 
วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ
มหาโพธิปญญา  

2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพทุธรูปพระพทุธ มหาโพธิ
ปญญา ดวยเทคนิคการประดบักระจกแบบลานนา       

3.เพื่อประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนคิการประดับกระจก
แบบลานนา กับการสรางงานพทุธศิลปกรรมของชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมประชากรเปนสมาชิกชุมชนในพื้นที่ชุมชนภูเวียง ตําบลบอ อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
โดยกําหนด ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) การวิจัยคร้ังนี้ประชากรมี 4 กลุม ไดแก 

1) กลุมพระภิกษุสงฆในพื้นที่ จํานวน 10 รูป 
2) กลุมผูนําชุมชนบานภูเวียง เชน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน จํานวน 10 คน 
3) กลุมผูรวมปฏิบัติธรรม/ปฏิบัติกิจกรรม ณ อุทยานลําน้ํางาว จํานวน 30 คน 
4) กลุมศิลปนและนักศึกษาศิลปะ จํานวน 20 รูป/คน 
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นํางานพุทธศิลปมาเปนสื่อจัดแสดงในการถายทอดความรูทางพระพุทธศาสนานั้น นับเปนสิ่งใกลตัวและงาย
ตอการทําความเขาใจของประชาชน1 

เทคนิคประดับกระจกหรืองานประดับกระจก เปนงานประณีตศิลปแบบประเพณีไทยที่ใช ตกแตง
สิ่งอุปโภคใหเกิดความงามสมบูรณบนผิวภายนอก โดยการประดับกระจกนั้นใชวัสดุกระจกสีที่มี ลักษณะ
พิเศษ คือ มีความมันวาวเลื่อมพรายสะทอนแสงมาตัดแบงแตงเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ประดับเปน ลวดลายตาม
อุดมคติในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงงานประดับกระจกนั้นมีเอกลักษณเปนทัศนธาตุทางศิลปะที่ แสดงออกถึง
ความเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสิ่งที่พึงประดับ ใชสรางสรรคตามทัศนคติและ อุดมคติดวย
จุดประสงคตางๆ รวมไปถึงคตินิยมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และความเจริญทางสังคม เชน งานพุทธ
ศิลป งานประณีตศิลป หรือศิลปวัตถุ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับนัยยะและบริบทของการนําเทคนิคมาใช สรางสรรค
ความงาม เพื่อใหเกิดสิ่งใหมหรือทดแทนความเสื่อมโทรมทางวัตถุและจิตใจ อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
กาลเวลาที่แปรเปลี่ยนสภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม เทคนิคประดับกระจกนี้ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ตอการสรางสรรคเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณของสิ่งเดิมที่หมนหมอง ใหมีความงดงาม และมีชีวิตชีวามากข้ึน ตาม
จุดประสงคของการสรางสรรคทางศิลปะทุกแขนง ไมวาจะเปนงานฝมือแบบ ชางหรืองานสรางสรรค
สมัยใหม2 

ชางประดับกระจกหรือบางทีเรียกวา ชางติดกระจก เปนงานชางรักประเภทหนึ่งมาแตโบราณ 
ภายหลังไดรับการจัดใหเปนประณีตศิลป หรือมัณฑนศิลปอีกดวย ที่เปนเชนนี้เนื่องดวยงานชางประดับ
กระจกเปนงานตกแตงสิ่งอุปโภค หรือ ครุภัณฑตางๆใหเกิดความงามเพิ่มเติมสมบูรณข้ึนดวยศิลปลักษณะบน
ผิวภายนอกของสิ่งนั้นๆ โดยการประดับดวยกระจกสีตางๆผิวมันวาว ซ่ึงไดรับการตัดแบงและแตงเปนชิ้นเล็ก
ชิ้นนอย ติดตอกันเปนลวดลายเปนลายหลากหลายแบบดวยกันข้ึนบนศิลปภัณฑนั้นๆความนิยมตองาน
ประดับกระจกเนื่องมาแตสาระซ่ึงผูคนแตกอน เห็นความ สําคัญในคุณลักษณะของกระจก ที่เปนทั้งสีและมี
ความมันแวววาว กับยังเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเปลงประกายออกไดคลายกับอัญมณี เม่ือไดรับแสงสวางสองมา
กระทบผิวกระจกนั้นกระจกสีจึงไดรับการนํามาประดับลงในบางสิ่งที่พึ่งประดับดวยอัญมณีจริง หรือประดับ
เปนอยางของเทียมแทนจะใชอัญมณีนอกจากนี้ยังเปนวัสดุที่ มีคุณภาพแข็งคงทนถาวรตอแดด ฝน  
เปนเคร่ืองชวยปองกัน มิใหวัตถุที่กระจกปดทับเสื่อมสลายงายจึงเปนเหตุใหเกิดมีงานเคร่ืองประดับกระจก 

สืบเนื่องจากผูวิจัยไดเคยสรางพระพุทธมหาโพธิปญญา ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว แตเนื่องจากใน
การปฏิบัติงานสรางสรรคการสรางพระพุทธรูปในคร้ังนั้นยังเปนการทํางานอยางแยกสวน คือ ศิลปนจะเปนผู
ปฏิบัติและสรางสรรคงานศิลปะมากกวาการเชื่อมโยงและถายทอดความรูใหแกชุมชน หรือพุทธศาสนิกชน 
เพราะเนื่องจากการสรางสถาปตยกรรมในการสรางพระพุทธรูปจะมีขอจํากัดในการใชเทคนิคและ
ความสามารถในงานศิลปะที่คอนขางมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงตองใหศิลปนเปนผูปฏิบัติการเปนหลัก ใน
การสรางองคพระพุทธมหาโพธิปญญาในคร้ังนั้นมีความสมบูรณเฉพาะองคพระพุทธรูปแตยังเหลือฐาน
                                                 

1 อารี  สุธิพันธ, ศิลปะกับมนุษย, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช, พิมพครั้งท่ี 3, 2538), หนา 132.  
2 นําชัย  เฟองอาวรณ (และคณะ), “เทคนิคประดับกระจกบนรูปทรงท่ีแปรเปลี่ยน”, วารสาร Viridian 

E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปกร, ปท่ี 10 ฉบับ
ท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หนา 3134. 

พระพุทธรูปที่ยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจที่จะเชื่อมโยงศิลปะรวมกับชุมชน โดยที่ชุมชน 
พุทธศาสนิกชนสามารถทํางานศิลปะรวมกันได จึงมีแนวคิดที่จะใชเทคนิคงานศิลปะไมยากเกินความสามารถ
ของคนทั่วไป คือ งานประดับกระจก  

ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาแนวคิด และสรางกระบวนการวิจัยอยางมีสวน
รวมกับชุมชน โดยใชงานพุทธศิลปกรรม คือ งานประดับกระจก เปนกลไกในการขับเคลื่อน จึงจะสรางฐาน
พระพุทธรูปประดับกระจก ณ อุทยานธรรมลุมน้ํางาว หมูบานภูเวียง ซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ใชศิลปะใหเปนสะพานเชื่อมคนชมุชน และเชื่อมวัฒนธรรมอันดีงามนี้เขาไวดวยกัน โดยใชพื้นที่ อุทยานธรรม
ลุมน้ํางาวเปนที่ปฏิบัติการ พื้นที่แหงนี้ตั้งอยูที่ชุมชนหมูบานภูเวียง หมูที่  3 ตําบลบอ อําเภอเมือง  
จังหวัดนาน ซ่ึงมีความสําคัญคือ เปนสถานที่กอตั้งข้ึนมาจากชุมชนและพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อและความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน จึงไดมีการสรางอุทยานธรรมข้ึน เม่ือ ปพ.ศ. 2553 โดย
การมีสวนรวมของชุมชน กลุมพุทธศาสนิกชน และวัดภูเวียง  และตั้งแตอุทยานธรรมลุมน้ํางาวเกิดข้ึนมา
จนถึงปจจุบันนี้  ไดมีการขยายผลกิจกรรมที่สรางการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่องและไดเกิด
ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในมิติตางๆ ทั้งดานการขับเคลื่อนพุทธศาสนา โดยมีการปฏิบัติธรรม
อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และสามารถขยายผลไปถึงรักษาผืนปาตนน้ํา การรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ตําบลไวไดในปจจุบัน  
 
วัตถุประสงคของแผนงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ
มหาโพธิปญญา  

2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพทุธรูปพระพทุธ มหาโพธิ
ปญญา ดวยเทคนิคการประดบักระจกแบบลานนา       

3.เพื่อประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนคิการประดับกระจก
แบบลานนา กับการสรางงานพทุธศิลปกรรมของชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมประชากรเปนสมาชิกชุมชนในพื้นที่ชุมชนภูเวียง ตําบลบอ อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
โดยกําหนด ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) การวิจัยคร้ังนี้ประชากรมี 4 กลุม ไดแก 

1) กลุมพระภิกษุสงฆในพื้นที่ จํานวน 10 รูป 
2) กลุมผูนําชุมชนบานภูเวียง เชน ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน จํานวน 10 คน 
3) กลุมผูรวมปฏิบัติธรรม/ปฏิบัติกิจกรรม ณ อุทยานลําน้ํางาว จํานวน 30 คน 
4) กลุมศิลปนและนักศึกษาศิลปะ จํานวน 20 รูป/คน 
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โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกจากกลุมที่มีใจ กลุมอาสาสมัครมีจิตอาสาเปนผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) รวม 70 รูป/คน  
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พื้นที่ศึกษากําหนดไว คือ  พื้นที่ อุทยานธรรมลําน้ํางาว และชุมชนภูเวียง ตําบลบอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน 
รูปแบบการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรางสรรคงานศิลปะ และสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และเพื่อศึกษา
กระบวนการในการสรางสรรคศิลปะ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน การเพิ่มพูน ความรู ทางดาน
สุนทรียศาสตร และเทคนิคของชางไทย คือการ   ประดับกระจก ที่งดงาม สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ชุมชน ใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงจากดานในจิตใจ จนทําใหเกิดสังคม ที่อุดมไปดวย วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สืบตอไป มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้       

 1. การศึกษาในเชิ งเอกสาร (Documentary study) เพื่ อคนหาขอมูลความรู เก่ียวกับ  
องคความรู สรางสรรคงานศิลปะ เทคนิคประดับกระจกสี  และบริบทพื้นที่ที่ศึกษา  

2. การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณ    
การประชุมกลุมยอยรวมกับผูใหขอมูลหลักและหนวยงานที่เก่ียวของ และเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน   
ระหวาง ชาวบาน/ กลุมผู ใหขอมูล และ นักวิจัย และเพื่ อทราบแนวคิด คติ  และแนวทางเพื่ อที่ 
จะดําเนินการรวมกันตามเปาหมาย 

3. สรางองคความรูเกี่ยวกับการประดับกระจกใหกับชุมชน จัดการประชุมรวมกับชุมชนเพื่อให
องคความรูกับชุนชนเก่ียวกับเทคนิคการประดับกระจก ใหเกิดความงามตอพุทธสถาน และสรางจุดศูนยรวม
ซ่ึงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงการแสดงออกทางดานความดีงาม 

4.การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาดวยเทคนิคประดับ
กระจกลานนา ณ อุทยานธรรมลํานํ้างาว โดยรวมกันตั้งแตข้ันตอนการรวมคิด การวางแผนการดําเนินงาน   
เพื่ อไดมติของการสรางสรรครวมกัน นําไปสูการปฏิบัติงานมีสวนรวม ตามเปาหมาย โดยผู วิจัย  
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ใหความรูแกกลุมตัวอยางในแตละกลุมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน โดยแสดง
ทัศนคติ มุมมอง ทางสุนทรียศาสตรของตน เพื่อที่ไดมติของการสรางสรรครวมกัน ผานกระบวนการทางศิลปะ 
โดยใหกลุมตัวอยางในการทดลองเทคนิคแตละเทคนิคในการประดับกระจก ซ่ึงเปนองคประกอบในการประดับ
กระจก เชน การวัด การตัด การติด การเก็บรายละเอียด น้ําหนักในการติด ลวดลาย การตอเนื่อง การรับแสง
ของกระจก เปนตน  
 
 
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
1.แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ก่ึงมีโครงสราง โดยจัดประเด็นคําถามตาม

วัตถุประสงค 
2. แบบประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับ

กระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการ
วิจัยเพื่อประเมินการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชนและประชาชน ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ 4 หัวขอตาม
กระบวนการมีสวนรวม ดังนี้ 1) รวมกันวางแผนในโครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐาน
พระพุทธมหาโพธิปญญา 2) รวมกันปฏิบัติตามแผนโครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐาน
พระพุทธมหาโพธิปญญา 3) รวมกันติดตามและประเมินผล 4)รวมกันทํานุบํารุงในการจัดการพระพุทธมหา
โพธิปญญา และอุทยานธรรมลําน้ํางาว 

3. การมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิปญญา ณ อุทยานธรรมลํานํ้างาว  
โดยรวมกันตั้งแตข้ันตอนการรวมคิด การวางแผนการดําเนินงาน เพื่อไดมติของการสรางสรรครวมกัน 
นําไปสูการปฏิบัติงานมีสวนรวม ตามเปาหมาย 
การปฏิบัติการทดลองการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลโดยการ วิเคราะหความคิดเห็นจากการสัมมนาและ นํามา
สังเคราะหใหเกิดเปนกระบวนการสรางสรรคในการประดับกระจก ดังนี้  

 1) จัดสัมมนากลุมยอย โดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ เพื่ออธิบายและอบรมเชิง ปฏิบัติการใน
เร่ืองความงามของงานประดับกระจก จนผูเขารวมสัมมนาเขาใจในความงามของเทคนิค ในงานประดับ
กระจก 

 2) ทดลองเทคนิค ใหผูเขารวมสัมมนาทดลองโดยการปฏิบัติงานจริง เชน การเลือกสี กระจก  
การตดักระจก การวัดกระจก การออกแบบลวดลาย การติดกระจก เปนตน  

3) การสรางสรรค 
 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไดรับขอเสนอแนะและขอมูลที่เก่ียวกับการสรางฐานพระพุทธรูปของ
ชุมชน ผูวิจัยจึงสรางกระบวนการมีสวนรวมการประดับกระจกกับชุมชน ดังนี้ 

(3.1) การออกแบบ รวมกันออกแบบและเลือกสรรกระจกและสีสันของกระจกใหเหมาะสม
กับบริบทขององคประกอบในธรรมชาติโดยรอบองคพระประธาน 

(3.2) การคัดสรร โดยการคัดเลือกกระจกที่ไดขนาด โดยการตัดกระจก การตัดกระจก  
การเลือกสีกระจก  

(3.3) การสรางสรรค โดยนําความรูเทคนิคการประดับกระจก มาติดฐานพระพุทธรูปตามที่
ไดออกแบบไว 

(3.4)  การเก็บรายละเอียด โดยการสังเกตรายละเอียดที่บกพรอง และนําไปซอมแซม
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและงดงาม 

4) การประเมินผล จากการปฏิบัติการมีสวนรวม ในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการ
ประดับกระจกแบบลานนาของชุมชน  
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โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกจากกลุมที่มีใจ กลุมอาสาสมัครมีจิตอาสาเปนผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) รวม 70 รูป/คน  
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พื้นที่ศึกษากําหนดไว คือ  พื้นที่ อุทยานธรรมลําน้ํางาว และชุมชนภูเวียง ตําบลบอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน 
รูปแบบการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ การศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสรางสรรคงานศิลปะ และสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และเพื่อศึกษา
กระบวนการในการสรางสรรคศิลปะ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน การเพิ่มพูน ความรู ทางดาน
สุนทรียศาสตร และเทคนิคของชางไทย คือการ   ประดับกระจก ที่งดงาม สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ชุมชน ใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงจากดานในจิตใจ จนทําใหเกิดสังคม ที่อุดมไปดวย วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สืบตอไป มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้       

 1. การศึกษาในเชิ งเอกสาร (Documentary study) เพื่ อคนหาขอมูลความรู เก่ียวกับ  
องคความรู สรางสรรคงานศิลปะ เทคนิคประดับกระจกสี  และบริบทพื้นที่ที่ศึกษา  

2. การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณ    
การประชุมกลุมยอยรวมกับผูใหขอมูลหลักและหนวยงานที่เก่ียวของ และเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน   
ระหวาง ชาวบาน/ กลุมผู ใหขอมูล และ นักวิจัย และเพื่ อทราบแนวคิด คติ  และแนวทางเพื่ อที่ 
จะดําเนินการรวมกันตามเปาหมาย 

3. สรางองคความรูเกี่ยวกับการประดับกระจกใหกับชุมชน จัดการประชุมรวมกับชุมชนเพื่อให
องคความรูกับชุนชนเก่ียวกับเทคนิคการประดับกระจก ใหเกิดความงามตอพุทธสถาน และสรางจุดศูนยรวม
ซ่ึงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงการแสดงออกทางดานความดีงาม 

4.การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาดวยเทคนิคประดับ
กระจกลานนา ณ อุทยานธรรมลํานํ้างาว โดยรวมกันตั้งแตข้ันตอนการรวมคิด การวางแผนการดําเนินงาน   
เพื่ อไดมติของการสรางสรรครวมกัน นําไปสูการปฏิบัติงานมีสวนรวม ตามเปาหมาย โดยผู วิจัย  
ใหผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ใหความรูแกกลุมตัวอยางในแตละกลุมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน โดยแสดง
ทัศนคติ มุมมอง ทางสุนทรียศาสตรของตน เพื่อที่ไดมติของการสรางสรรครวมกัน ผานกระบวนการทางศิลปะ 
โดยใหกลุมตัวอยางในการทดลองเทคนิคแตละเทคนิคในการประดับกระจก ซ่ึงเปนองคประกอบในการประดับ
กระจก เชน การวัด การตัด การติด การเก็บรายละเอียด น้ําหนักในการติด ลวดลาย การตอเนื่อง การรับแสง
ของกระจก เปนตน  
 
 
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
1.แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ก่ึงมีโครงสราง โดยจัดประเด็นคําถามตาม

วัตถุประสงค 
2. แบบประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับ

กระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการ
วิจัยเพื่อประเมินการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชนและประชาชน ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ 4 หัวขอตาม
กระบวนการมีสวนรวม ดังนี้ 1) รวมกันวางแผนในโครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐาน
พระพุทธมหาโพธิปญญา 2) รวมกันปฏิบัติตามแผนโครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐาน
พระพุทธมหาโพธิปญญา 3) รวมกันติดตามและประเมินผล 4)รวมกันทํานุบํารุงในการจัดการพระพุทธมหา
โพธิปญญา และอุทยานธรรมลําน้ํางาว 

3. การมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิปญญา ณ อุทยานธรรมลํานํ้างาว  
โดยรวมกันตั้งแตข้ันตอนการรวมคิด การวางแผนการดําเนินงาน เพื่อไดมติของการสรางสรรครวมกัน 
นําไปสูการปฏิบัติงานมีสวนรวม ตามเปาหมาย 
การปฏิบัติการทดลองการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลโดยการ วิเคราะหความคิดเห็นจากการสัมมนาและ นํามา
สังเคราะหใหเกิดเปนกระบวนการสรางสรรคในการประดับกระจก ดังนี้  

 1) จัดสัมมนากลุมยอย โดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ เพื่ออธิบายและอบรมเชิง ปฏิบัติการใน
เร่ืองความงามของงานประดับกระจก จนผูเขารวมสัมมนาเขาใจในความงามของเทคนิค ในงานประดับ
กระจก 

 2) ทดลองเทคนิค ใหผูเขารวมสัมมนาทดลองโดยการปฏิบัติงานจริง เชน การเลือกสี กระจก  
การตดักระจก การวัดกระจก การออกแบบลวดลาย การติดกระจก เปนตน  

3) การสรางสรรค 
 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไดรับขอเสนอแนะและขอมูลที่เก่ียวกับการสรางฐานพระพุทธรูปของ
ชุมชน ผูวิจัยจึงสรางกระบวนการมีสวนรวมการประดับกระจกกับชุมชน ดังนี้ 

(3.1) การออกแบบ รวมกันออกแบบและเลือกสรรกระจกและสีสันของกระจกใหเหมาะสม
กับบริบทขององคประกอบในธรรมชาติโดยรอบองคพระประธาน 

(3.2) การคัดสรร โดยการคัดเลือกกระจกที่ไดขนาด โดยการตัดกระจก การตัดกระจก  
การเลือกสีกระจก  

(3.3) การสรางสรรค โดยนําความรูเทคนิคการประดับกระจก มาติดฐานพระพุทธรูปตามที่
ไดออกแบบไว 

(3.4)  การเก็บรายละเอียด โดยการสังเกตรายละเอียดที่บกพรอง และนําไปซอมแซม
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและงดงาม 

4) การประเมินผล จากการปฏิบัติการมีสวนรวม ในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการ
ประดับกระจกแบบลานนาของชุมชน  
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5) จัดเวทีคืนขอมูลใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนขยายผล/ ขยายแนวคิด และดําเนินการตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 1 การเก็บขอมูลเชิงเอกสาร โดยการทบทวน วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ นํามาเปนกรอบใน

การเก็บขอมูล 
 2 ลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเคร่ืองมือวิจัยที่ไดนํามาสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบกับใช

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ สมาชิกชุมชน  
ผูนํา หนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุน และการสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth 
Interviews) และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ ความสัมพันธของ
ชุมชนตออุทยานธรรมลุมน้ํางาว 

3 ศึกษาและเก็บขอมูลจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรมการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิ
ปญญากับชุมชน  

4 ผูวจิัยนําขอมูลมาวิเคราะหจัดหมวดหมู และแยกประเภท หาขอสรุปเบื้องตน เพื่อเปน แนวทาง
ในการสรุปผลการวิจัยตามหลักอุปนัยวิธีในข้ันตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดังนี้  
 1) ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) อาทิ 

เชน ขอมูลเก่ียวกับบริบทชุมชน แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับเครือขาย แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ 
เปนตน  นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา   

 2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) และการจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group  
Discussion) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation)   

3) ขอมูลที่ไดประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับ 
กระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของพุทธศาสนิกชน และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมโดย
วิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4) การวิเคราะหผลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยใชวิธีการประมวล
ความคิดของของผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดแลวยึดหลักในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
  
ผลการศึกษาวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหา
โพธิปญญา  

จากการวิจัยปฏิบัติการรวมกับชุมชนทําใหไดฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญาประดับ
กระจก ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เมตร 40 เซนติเมตร  

และจากการศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐาน พระพุทธรูป
พระพุทธมหาโพธิปญญา พบวา กระจกเปนวัสดุที่แสงผานได มีลักษณะเปราะบาง แตกหักได มีคุณสมบัติไม
ละลายในน้ําและในสารละลายอินทรียรวมทั้งไมติดไฟ ผลิตจากสารประกอบออกไซดอนินทรียประเภทซิลิกา 
ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญ เทคนิคการประดับกระจก เปนศิลปะการตกแตงบนพื้นผิวของ อาคาร
สถาปตยกรรมหรือสิ่งของเคร่ืองใช กระจกชวยเพิ่มความงามดวยการสะทอนเม่ือแสงสองกระทบ สวนมาก
นิยมประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรม3 ในสมัยโบราณนิยมใชยางรักหรือรักสมุกเปนกาวเชื่อมติดแผน
กระจกกับพื้นไม สวนพื้นผิวที่เปนปูนนั้นชางนิยมใชปูนตําหรือปูนสดเปนกาวสําหรับติดกระจก ปูนตําเหนียว
และแหงชาเพราะมีสวนผสมของปูนขาว ทราย และกาว ซ่ึงทําจากการเผาหนังสัตวหรือจากยางไม เชน กาว
หนังควาย กาวหนังกระตาย กาวน้ําออย กาวยางบง เปนตน กาวจากวัสดุธรรมชาติมีความเหนียวและ
ทนทานเปนอยางมาก เพราะมีคุณสมบัติที่ทนตอสภาพภูมิอากาศรอนชื้นไดดี แตในปจจุบันวัสดุธรรมชาติ
เหลานี้หาไดยาก ชางจึงนิยมใชกาวเคมีสังเคราะหที่เรียกวากาวอิพ็อกซี (Epoxy ) เพราะแหงเร็ว สะดวก 
และหาซ้ือไดงาย มีความแข็งแกรงคลายปูน4 

เทคนิคการสรางสรรคลายประดับกระจกนั้นผูสรางมีความเชื่อวา การประดับกระจกจะมี อานิสงส
ที่แรง เนื่องจากมีความเชื่อวา เปนฐานบัลลังกแกวของพระพุทธเจา เชน เปนพุทธบูชา เปนพุทธา นุสติ
กรรมฐาน ทําใหจิตจับ และ เกาะเก่ียวอยูแตกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจายอมเขาถึงนิพพานไดโดยงาย  

นอกจากนี้ การนํากระจกสีตางๆ มาใชกับงานพุทธศิลปกรรมนั้น ทําใหสถาปตยกรรมทางพุทธ
ศาสนามีความนาสนใจมากข้ึน เพราะกระจกมีคุณลักษณะพิเศษที่มีหนาที่สะทอนแสง และกระจกที่ชางไทย
นํามาใช มีสีตางๆที่สดใส เม่ือโดนแสง พรอมกับการ ใชเทคนิค การติดกระจก ที่ทําใหกระจกแผนเล็กๆ 
สะทอนและหักเหแสงแสดงตัวตนของตนเองออกมาในแตละแผน และการนํากระจกสีมาประดับเปน
สวนประกอบที่สําคัญในงานพุทธศิลปกรรมของไทย ซ่ึงเขากับนิสัย และรสนิยมทางศิลปะของคนไทยอีก
ประการหนึ่ง ที่ชอบสรางความสําคัญใหสิ่งที่ตนเลื่อมใสและศรัทธา ใหมีความพิเศษเปนหนึ่งวา สิ่งที่สรางนั้น 
คือ สิ่ งที่ตนปรารถนา ให เกิดความสวยงาม ความดีความงาม สัมพันธกับคําสอนของพุทธศาสนา 
ประกอบดวยความดีงาม ดังนั้น การใชกระจกสีมาประดับสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับความเชื่อความศรัทธาก็ไม
แปลกอะไร ดังฐานของพระพุทธรูป โดยเฉพาะ ฐานพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร ฐานพระพุทธรูป ภาษา
ทางลานนาเรียกวา แทนแกว การเรียกแทงแกวของชาวลานนามีอยู  2 นัยยะคือ 1 ระยะแรกคือ แทนที่ตั้ง
แหงคุณ งามความดีทั้ง 3 คือ 1) พระพุทธ 2) พระธรรม 3)พระสงฆ เรียกวารัตนตรัย คือ แกว 3 ประการ
นั่นเอง ระยะที่ 2 การเรียก ชื่อ แทนแกว หรือฐานพระพุทธรูปของคนลานนานั้น เรียกชื่อตามเทคนิคหรือ 
ความนิยม ดวยความเปนจารีตวัฒนธรรมและประเพณี กระจกคนลานนาเรียกวาแกวนั้นมาประดับกระจก 

                                                 
3 สุวรรณพร มณีโชติ, ความรูท่ัวไปในงานชางศิลปไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545). ม.ป.ป. 
4 อัศวิณีย หวานจริง, “ศิปกรรมกระจกสะทอนวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินบนผนังวิหารวัดทาขาม (ชัย

ชนะ) อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม”, วารสารวิจิตรศิลป, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา 
204. 
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5) จัดเวทีคืนขอมูลใหแกชุมชน เพื่อใหชุมชนขยายผล/ ขยายแนวคิด และดําเนินการตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 1 การเก็บขอมูลเชิงเอกสาร โดยการทบทวน วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ นํามาเปนกรอบใน

การเก็บขอมูล 
 2 ลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเคร่ืองมือวิจัยที่ไดนํามาสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบกับใช

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ สมาชิกชุมชน  
ผูนํา หนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุน และการสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth 
Interviews) และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ ความสัมพันธของ
ชุมชนตออุทยานธรรมลุมน้ํางาว 

3 ศึกษาและเก็บขอมูลจากการปฏิบัติการมีสวนรวมในกิจกรรมการสรางฐานพระพุทธมหาโพธิ
ปญญากับชุมชน  

4 ผูวจิัยนําขอมูลมาวิเคราะหจัดหมวดหมู และแยกประเภท หาขอสรุปเบื้องตน เพื่อเปน แนวทาง
ในการสรุปผลการวิจัยตามหลักอุปนัยวิธีในข้ันตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดังนี้  
 1) ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) อาทิ 

เชน ขอมูลเก่ียวกับบริบทชุมชน แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับเครือขาย แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ 
เปนตน  นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา   

 2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) และการจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group  
Discussion) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation)   

3) ขอมูลที่ไดประเมินผลการมีสวนรวมในการการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับ 
กระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของพุทธศาสนิกชน และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมโดย
วิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4) การวิเคราะหผลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยใชวิธีการประมวล
ความคิดของของผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดแลวยึดหลักในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
  
ผลการศึกษาวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหา
โพธิปญญา  

จากการวิจัยปฏิบัติการรวมกับชุมชนทําใหไดฐานพระพุทธรูปพระพุทธมหาโพธิปญญาประดับ
กระจก ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เมตร 40 เซนติเมตร  

และจากการศึกษาแนวคิด เทคนิคการประดับกระจกแบบลานนาจากการสรางฐาน พระพุทธรูป
พระพุทธมหาโพธิปญญา พบวา กระจกเปนวัสดุที่แสงผานได มีลักษณะเปราะบาง แตกหักได มีคุณสมบัติไม
ละลายในน้ําและในสารละลายอินทรียรวมทั้งไมติดไฟ ผลิตจากสารประกอบออกไซดอนินทรียประเภทซิลิกา 
ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญ เทคนิคการประดับกระจก เปนศิลปะการตกแตงบนพื้นผิวของ อาคาร
สถาปตยกรรมหรือสิ่งของเคร่ืองใช กระจกชวยเพิ่มความงามดวยการสะทอนเม่ือแสงสองกระทบ สวนมาก
นิยมประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรม3 ในสมัยโบราณนิยมใชยางรักหรือรักสมุกเปนกาวเชื่อมติดแผน
กระจกกับพื้นไม สวนพื้นผิวที่เปนปูนนั้นชางนิยมใชปูนตําหรือปูนสดเปนกาวสําหรับติดกระจก ปูนตําเหนียว
และแหงชาเพราะมีสวนผสมของปูนขาว ทราย และกาว ซ่ึงทําจากการเผาหนังสัตวหรือจากยางไม เชน กาว
หนังควาย กาวหนังกระตาย กาวน้ําออย กาวยางบง เปนตน กาวจากวัสดุธรรมชาติมีความเหนียวและ
ทนทานเปนอยางมาก เพราะมีคุณสมบัติที่ทนตอสภาพภูมิอากาศรอนชื้นไดดี แตในปจจุบันวัสดุธรรมชาติ
เหลานี้หาไดยาก ชางจึงนิยมใชกาวเคมีสังเคราะหที่เรียกวากาวอิพ็อกซี (Epoxy ) เพราะแหงเร็ว สะดวก 
และหาซ้ือไดงาย มีความแข็งแกรงคลายปูน4 

เทคนิคการสรางสรรคลายประดับกระจกนั้นผูสรางมีความเชื่อวา การประดับกระจกจะมี อานิสงส
ที่แรง เนื่องจากมีความเชื่อวา เปนฐานบัลลังกแกวของพระพุทธเจา เชน เปนพุทธบูชา เปนพุทธา นุสติ
กรรมฐาน ทําใหจิตจับ และ เกาะเก่ียวอยูแตกับองคพระสัมมาสัมพุทธเจายอมเขาถึงนิพพานไดโดยงาย  

นอกจากนี้ การนํากระจกสีตางๆ มาใชกับงานพุทธศิลปกรรมนั้น ทําใหสถาปตยกรรมทางพุทธ
ศาสนามีความนาสนใจมากข้ึน เพราะกระจกมีคุณลักษณะพิเศษที่มีหนาที่สะทอนแสง และกระจกที่ชางไทย
นํามาใช มีสีตางๆที่สดใส เม่ือโดนแสง พรอมกับการ ใชเทคนิค การติดกระจก ที่ทําใหกระจกแผนเล็กๆ 
สะทอนและหักเหแสงแสดงตัวตนของตนเองออกมาในแตละแผน และการนํากระจกสีมาประดับเปน
สวนประกอบที่สําคัญในงานพุทธศิลปกรรมของไทย ซ่ึงเขากับนิสัย และรสนิยมทางศิลปะของคนไทยอีก
ประการหนึ่ง ที่ชอบสรางความสําคัญใหสิ่งที่ตนเลื่อมใสและศรัทธา ใหมีความพิเศษเปนหนึ่งวา สิ่งที่สรางนั้น 
คือ สิ่ งที่ตนปรารถนา ให เกิดความสวยงาม ความดีความงาม สัมพันธกับคําสอนของพุทธศาสนา 
ประกอบดวยความดีงาม ดังนั้น การใชกระจกสีมาประดับสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับความเชื่อความศรัทธาก็ไม
แปลกอะไร ดังฐานของพระพุทธรูป โดยเฉพาะ ฐานพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร ฐานพระพุทธรูป ภาษา
ทางลานนาเรียกวา แทนแกว การเรียกแทงแกวของชาวลานนามีอยู  2 นัยยะคือ 1 ระยะแรกคือ แทนที่ตั้ง
แหงคุณ งามความดีทั้ง 3 คือ 1) พระพุทธ 2) พระธรรม 3)พระสงฆ เรียกวารัตนตรัย คือ แกว 3 ประการ
นั่นเอง ระยะที่ 2 การเรียก ชื่อ แทนแกว หรือฐานพระพุทธรูปของคนลานนานั้น เรียกชื่อตามเทคนิคหรือ 
ความนิยม ดวยความเปนจารีตวัฒนธรรมและประเพณี กระจกคนลานนาเรียกวาแกวนั้นมาประดับกระจก 

                                                 
3 สุวรรณพร มณีโชติ, ความรูท่ัวไปในงานชางศิลปไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545). ม.ป.ป. 
4 อัศวิณีย หวานจริง, “ศิปกรรมกระจกสะทอนวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินบนผนังวิหารวัดทาขาม (ชัย

ชนะ) อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม”, วารสารวิจิตรศิลป, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา 
204. 
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เปนสวนหนึ่งในการ สรางฐานพระพุทธรูป จึงเรียกชื่อวาแทนแกว การมีแทนแกว หรือการสรางแทงแกว  
จึงถือวาเปน บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ที่สรางความปติอ่ิมใจ ใหกับพุทธศาสนิกชนในที่นั้นๆ ตลอดจนสราง
ความประทับใจใหแกผูที่ไดมาพบเห็น เปนจารีตวัฒนธรรม ที่ดีงามสืบมา5 ดังนั้น ศิลปะการประดับกระจก 
จึงเปนแรงบันดาลใจใหชางหรือศิลปนทั้งในอดีตและปจจุบัน นํากระจกมาสรางสรรคเปนผลงานรวมสมัย 
ดวยผลทางกายภาพคือการสะทอนแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ฐานพระพุทธรูปมหาโพธิปญญาที่ยังไมมีการประดบักระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 2 การประดับกระจกบนฐานพระพทุธรูปมหาโพธิปญญาที่เสร็จสมบูรณ  
2. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ มหาโพธิ
ปญญา  ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 

การเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ มหาโพธิ
ปญญา  ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดใช กระบวนการสรางสรรคทางศิลปะมารวมใช
กับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหชุมชนและพุทธศาสนิกชนไดเขารวมทํากิจกรรม และเปนการ

                                                 
5 ราม วัชรประดิษฐ, “แกวอังวะ รัตนมณีแหงพุกาม ความงามทางศิลปะ ดินแดนลานนาของไทย”, 

[ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.goosiam.com,  [ 3 ธันวาคม 2560]. 

ถายทอดศิลปะสูชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปนนักวิจัย พุทธศาสนิกชน และชุมชน ใหการ
ทํางานเปนไปในแบบองครวม ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การจัดเวทีประชุม เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวาง ชาวบาน/ กลุมผูใหขอมูล และ 
นักวิจัย เพื่อทราบแนวคิด คติ และแนวทางเพื่อที่จะดําเนินการรวมกันตามเปาหมาย และทราบวัตถุประสงค
ของโครงการ ในการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูป ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว 

2. การรางลายเสนเพ่ือสรุปความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบ
ลานนาบนฐานพระพุทธรูป จากผูวิจัย ผูวิจัยไดทําการรางลายเสนเพื่อออกแบบและสรุปความคิดจากเวที
ระดมความคิดเห็นของชุมชน ในการประดับกระจกดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา เพื่อนําเสนอ
ใหชุมชนไดมองเห็นภาพและรูปแบบจากการที่ระดมความคิดเห็น และจากการออกแบบของผูวิจัยใหชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

3. การประชุมแกไขจากการสรุปความคิดเบื้องตน  
เม่ือรางภาพลายเสนเพื่อสรุปความคิดเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบลานนา 

เก่ียวกับสี ลวดลายที่จะนําไปประดับฐานพระพุทธรูปแลวผูวิจัยไดนํามาเสนอในที่ประชุมของชุมชนอีกคร้ัง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับปรุงแกไข เพื่อใหไปในทิศทางที่ถูกตองอีกคร้ัง และเพื่อลงมติในการยึด
รูปแบบของผลงานพุทธศิลปกรรมที่จะสรางในคร้ังนี้ 

4. การประชุมเพ่ือกําหนดแผนงานในการทํางานลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เม่ือไดมติในการสรางสรรคการประดับกระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดจัดเวทีประชุมเพื่อจัดทําแผนใน

การกําหนดทิศทาง ของการทํางาน โดยมีการประเมินถึงความสามารถของชุมชนที่จะมีสวนรวมในการรวม
ทํากิจกรรมการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปแตละข้ันตอน โดยมติในที่ประชุมไดสรุปและแบงข้ันตอน
ของกิจกรรม จากกลุมผูมีจิตสาธารณะ และชุมชน โดยแยกตามความสนใจและความถนัดของแตละทาน  
ดังหัวขอตอไปนี้ 

(1.) กลุมผูรวมสวดมนต โดยการคัดเลือกโดยผูสนใจ และเปนผูที่เขารวม 
กิจกรรมกับอุทยาน ธรรมลุมน้ํางาว หรือ ประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อและความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจจะไมไดมีความสามารถหรือความถนัดในดานศิลปะ โดยความเชื่อในการปนพระ
ตั้งแตโบราณมีความเชื่อวา ตองมีศีล มี สมาธิ และมีศรัทธาแรงกลา ตอการสรางพระพุทธรูปซ่ึงถือเปนรูป
สมมุติขององคสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้นผูที่จะ มารวมกิจกรรมในการปนพระจะตองมีการชําระฐานชีวิตของ
ตนเอง คือ กาย วาจา และใจ  โดยรวมสวดมนตกอนที่จะปฏิบัติกิจกรรม 

(2.) กลุมผูตัดกระจก โดยเลือกจากบุคคลที่มีความสนใจในการตัดกระจก  
เนื่องจาก การตัดกระจกไมจําเปนที่จะตองทักษะความสามารถทางศิลปะในระดับสูง เพราะ

สามารถฝกฝนไดในระยะสั้น ซ่ึงในกลุมนี้ประกอบดวยนักเรียน นักศึกษา ชาวบานบานภูเวียง และผูปฏิบัติ
ธรรม ที่สนใจ  
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เปนสวนหนึ่งในการ สรางฐานพระพุทธรูป จึงเรียกชื่อวาแทนแกว การมีแทนแกว หรือการสรางแทงแกว  
จึงถือวาเปน บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ที่สรางความปติอ่ิมใจ ใหกับพุทธศาสนิกชนในที่นั้นๆ ตลอดจนสราง
ความประทับใจใหแกผูที่ไดมาพบเห็น เปนจารีตวัฒนธรรม ที่ดีงามสืบมา5 ดังนั้น ศิลปะการประดับกระจก 
จึงเปนแรงบันดาลใจใหชางหรือศิลปนทั้งในอดีตและปจจุบัน นํากระจกมาสรางสรรคเปนผลงานรวมสมัย 
ดวยผลทางกายภาพคือการสะทอนแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ฐานพระพุทธรูปมหาโพธิปญญาที่ยังไมมีการประดบักระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 2 การประดับกระจกบนฐานพระพทุธรูปมหาโพธิปญญาที่เสร็จสมบูรณ  
2. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ มหาโพธิ
ปญญา  ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 

การเสริมสรางการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชน ในการสรางฐานพระพุทธรูปพระพุทธ มหาโพธิ
ปญญา  ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดใช กระบวนการสรางสรรคทางศิลปะมารวมใช
กับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหชุมชนและพุทธศาสนิกชนไดเขารวมทํากิจกรรม และเปนการ

                                                 
5 ราม วัชรประดิษฐ, “แกวอังวะ รัตนมณีแหงพุกาม ความงามทางศิลปะ ดินแดนลานนาของไทย”, 

[ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.goosiam.com,  [ 3 ธันวาคม 2560]. 

ถายทอดศิลปะสูชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปนนักวิจัย พุทธศาสนิกชน และชุมชน ใหการ
ทํางานเปนไปในแบบองครวม ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การจัดเวทีประชุม เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันระหวาง ชาวบาน/ กลุมผูใหขอมูล และ 
นักวิจัย เพื่อทราบแนวคิด คติ และแนวทางเพื่อที่จะดําเนินการรวมกันตามเปาหมาย และทราบวัตถุประสงค
ของโครงการ ในการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูป ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว 

2. การรางลายเสนเพ่ือสรุปความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบ
ลานนาบนฐานพระพุทธรูป จากผูวิจัย ผูวิจัยไดทําการรางลายเสนเพื่อออกแบบและสรุปความคิดจากเวที
ระดมความคิดเห็นของชุมชน ในการประดับกระจกดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา เพื่อนําเสนอ
ใหชุมชนไดมองเห็นภาพและรูปแบบจากการที่ระดมความคิดเห็น และจากการออกแบบของผูวิจัยใหชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 

3. การประชุมแกไขจากการสรุปความคิดเบื้องตน  
เม่ือรางภาพลายเสนเพื่อสรุปความคิดเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบการประดับกระจกแบบลานนา 

เก่ียวกับสี ลวดลายที่จะนําไปประดับฐานพระพุทธรูปแลวผูวิจัยไดนํามาเสนอในที่ประชุมของชุมชนอีกคร้ัง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับปรุงแกไข เพื่อใหไปในทิศทางที่ถูกตองอีกคร้ัง และเพื่อลงมติในการยึด
รูปแบบของผลงานพุทธศิลปกรรมที่จะสรางในคร้ังนี้ 

4. การประชุมเพ่ือกําหนดแผนงานในการทํางานลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
เม่ือไดมติในการสรางสรรคการประดับกระจกแบบลานนา ผูวิจัยไดจัดเวทีประชุมเพื่อจัดทําแผนใน

การกําหนดทิศทาง ของการทํางาน โดยมีการประเมินถึงความสามารถของชุมชนที่จะมีสวนรวมในการรวม
ทาํกิจกรรมการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปแตละข้ันตอน โดยมติในที่ประชุมไดสรุปและแบงข้ันตอน
ของกิจกรรม จากกลุมผูมีจิตสาธารณะ และชุมชน โดยแยกตามความสนใจและความถนัดของแตละทาน  
ดังหัวขอตอไปนี้ 

(1.) กลุมผูรวมสวดมนต โดยการคัดเลือกโดยผูสนใจ และเปนผูที่เขารวม 
กิจกรรมกับอุทยาน ธรรมลุมน้ํางาว หรือ ประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อและความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจจะไมไดมีความสามารถหรือความถนัดในดานศิลปะ โดยความเชื่อในการปนพระ
ตั้งแตโบราณมีความเชื่อวา ตองมีศีล มี สมาธิ และมีศรัทธาแรงกลา ตอการสรางพระพุทธรูปซ่ึงถือเปนรูป
สมมุติขององคสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้นผูที่จะ มารวมกิจกรรมในการปนพระจะตองมีการชําระฐานชีวิตของ
ตนเอง คือ กาย วาจา และใจ  โดยรวมสวดมนตกอนที่จะปฏิบัติกิจกรรม 

(2.) กลุมผูตัดกระจก โดยเลือกจากบุคคลที่มีความสนใจในการตัดกระจก  
เนื่องจาก การตัดกระจกไมจําเปนที่จะตองทักษะความสามารถทางศิลปะในระดับสูง เพราะ

สามารถฝกฝนไดในระยะสั้น ซ่ึงในกลุมนี้ประกอบดวยนักเรียน นักศึกษา ชาวบานบานภูเวียง และผูปฏิบัติ
ธรรม ที่สนใจ  
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(3.) กลุมผูประดับกระจก โดยเลือกจากบุคคลที่มีความสนใจในการประดับ 
กระจก เนื่องจาก การตัดกระจกไมจําเปนที่จะตองทักษะความสามารถทางศิลปะในระดับสูง 

เพราะสามารถฝกฝนไดในระยะสั้น คลายกับการตัดตัดกระจกเชนเดียวกัน ซ่ึงในกลุมนี้ประกอบดวยนักเรียน 
นักศึกษา ชาวบานบานภูเวียง และผูปฏิบัติธรรม ที่สนใจ  

(4.) กลุมจิตอาสาตางๆ เปนกลุมจิตอาสาที่ไมไดเขารวมกิจกรรมในเชิง 
ปฏิบัติการ แตเปนการสรางการมีสวนรวมในรูปแบบจิตอาสา เชน การเตรียมที่พักอาหาร การ

สนับสนุนจากปจจัย วัสดุอุปกรณ ใน การสรางฐานพระพระพุทธโพธิปญญาดวยเทคนิคการประดับกระจก 
เปนตน  

5. การสรางองคความรูดานศิลปะและการถายทอดสูกับชุมชน  
เม่ือมีการประชุมและแบงกลุมในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสรางฐานพระพุทธรูปดวยเทคนิค

การประดับกระจกนั้น มีการจัดการประชุมรวมกับชุมชนอีกคร้ัง โดยเนนการถายทอดทักษะของการประดับ
กระจก เนื่องจากเปนทักษะที่สามารถทํากันไดโดยไมตองใชทักษะสงู และเปนเคร่ืองมือที่ฝกทักษะของบุคคล
ในเบื้องตนได อีกทั้งหากไมมีผูเชี่ยวชาญดานศิลปะอยูในชุมชน เม่ือทรัพยากรวัฒนธรรมที่อยูในชุมชนเกิด
ความชํารุด ชุมชนก็สามารถซอมแซมเองได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีสรางองคความรูเก่ียวกับการประดับกระจก 
และถายทอดใหกับชุมชน เก่ียวกับเทคนิคการประดับกระจก ใหเกิดความงามตอพุทธสถาน และสรางจุด
ศูนยรวมซ่ึงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงการแสดงออกทางดานความดีงาม โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ให
ความรูแกกลุมตัวอยางในแตละกลุมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน โดยแสดงทัศนคติ มุมมอง ทางสุนทรียศาสตร
ของตน เพื่อที่ไดมติของการสรางสรรครวมกัน ผานกระบวนการทางศิลปะ โดยใหกลุมตัวอยางในการทดลอง
เทคนิคแตละเทคนิคในการประดับกระจก ซ่ึงเปนองคประกอบในการประดับกระจก เชน การวัด การตัด การติด 
การเก็บรายละเอียด น้ําหนักในการติด ลวดลาย การตอเนื่อง การรับแสงของกระจก เปนตน โดยองคความรู
การเลือกสีของกระจก ผูทําการวิจัยและชุมชนไดเลือกสีกระจก ดังนี้ 

1. สีนํ้าเงิน ความหมายคือ สีของน้ํา น้ําหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร ประกอบกับการติดกระจกกับ
ฐาน 3 ชั้น นัยคือ การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู ไดบรรลุธรรมชนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ดวยฐานแหงชีวิตคือกาย วาจา และใจ ดวยพระองคเอง และดวยความเปนสีน้ําเงินเปนสีที่เขมตรงฐาน 3 ชั้น 
สามารถใชเปนสีพื้นสําหรับการเนนใหสีในสวนที่เปนฐานบัลลังกเดนชัดในทางองคประกอบศิลป อีกประการ
หนึ่งการใชน้ําเงิน อาจเปนเพราะความรูสึกของสีน้ําเงินทําใหรูสึกของความใสสะอาด เสมือนสีของน้ําทะเลที่
สะทอนสีน้ําเงินของทองฟา ที่ใหความรูสึกกลางๆผอนคลาย เสมือนมองออกไปในทองทะเลกวาง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 สีนํ้าเงิน ความหมายคือ สีของน้ํา น้ําหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร 

2. สีใส/กระจกเงาสะทอน จะใชเฉพาะฐานบัลลังกหกเหลี่ยม ความหมายคือ สิ่งที่องคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสรูเปนธรรมอันบริสุทธิ์ อยูเหนือการเวลา และสีใส/กระจกเงาสะทอน เม่ือวางอยูใกลๆ
กันจะทําใหเกิดความระยิบระยับเสมือนเพชร ที่สามารถสะทอนทุกสิ่งทุกอยางเขาไปตามมุมมองของแตละ
มุมมองที่มองเขาไป และตามหลักของทฤษฎีสี สีใส หรือ สีขาว ไมถือวาเปนสี และสีของกระจกใสนี้ สามารถ
อยูกับทุกๆสีได และยังสามารถเนนองคพระพุทธมหาโพธิปญญา ที่เปนจุดเดน ใหมีความรูสึกที่เบาและสงา
งามดวยอีประการหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 สีใส/กระจกเงาสะทอน จะใชเฉพาะฐานบัลลังกหกเหลี่ยม ความหมายคือ สิ่งที่องคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสรูเปนธรรมอันบริสุทธิ์ อยูเหนือการเวลา 

3. สีทอง ความหมาย หมายถึงสิ่งที่แทนคุณคาของความบริสุทธิ์ และความไมสูญสลาย คือกรรมดี 
ของการมีสวนรวมและสวนรวม ในการสรางกุศลในการประดับกระจกในคร้ังนี้ ซ่ึงจะใชกระจกสีทองเฉพาะ
มุกดานหนาของฐานพระพุทธรูป และในมุกนั้นไดเขียนคําบรรยายถึงการสรางพระพุทธรูปไว 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 5 สีทอง ความหมาย หมายถึงสิ่งที่แทนคุณคาของความบริสุทธิ์ และความไมสญูสลาย 
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(3.) กลุมผูประดับกระจก โดยเลือกจากบุคคลที่มีความสนใจในการประดับ 
กระจก เนื่องจาก การตัดกระจกไมจําเปนที่จะตองทักษะความสามารถทางศิลปะในระดับสูง 

เพราะสามารถฝกฝนไดในระยะสั้น คลายกับการตัดตัดกระจกเชนเดียวกัน ซ่ึงในกลุมนี้ประกอบดวยนักเรียน 
นักศึกษา ชาวบานบานภูเวียง และผูปฏิบัติธรรม ที่สนใจ  

(4.) กลุมจิตอาสาตางๆ เปนกลุมจิตอาสาที่ไมไดเขารวมกิจกรรมในเชิง 
ปฏิบัติการ แตเปนการสรางการมีสวนรวมในรูปแบบจิตอาสา เชน การเตรียมที่พักอาหาร การ

สนับสนุนจากปจจัย วัสดุอุปกรณ ใน การสรางฐานพระพระพุทธโพธิปญญาดวยเทคนิคการประดับกระจก 
เปนตน  

5. การสรางองคความรูดานศิลปะและการถายทอดสูกับชุมชน  
เม่ือมีการประชุมและแบงกลุมในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสรางฐานพระพุทธรูปดวยเทคนิค

การประดับกระจกนั้น มีการจัดการประชุมรวมกับชุมชนอีกคร้ัง โดยเนนการถายทอดทักษะของการประดับ
กระจก เนื่องจากเปนทักษะที่สามารถทํากันไดโดยไมตองใชทักษะสงู และเปนเคร่ืองมือที่ฝกทักษะของบุคคล
ในเบื้องตนได อีกทั้งหากไมมีผูเชี่ยวชาญดานศิลปะอยูในชุมชน เม่ือทรัพยากรวัฒนธรรมที่อยูในชุมชนเกิด
ความชํารุด ชุมชนก็สามารถซอมแซมเองได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีสรางองคความรูเก่ียวกับการประดับกระจก 
และถายทอดใหกับชุมชน เก่ียวกับเทคนิคการประดับกระจก ใหเกิดความงามตอพุทธสถาน และสรางจุด
ศูนยรวมซ่ึงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงการแสดงออกทางดานความดีงาม โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ให
ความรูแกกลุมตัวอยางในแตละกลุมรับฟงความคิดเห็นรวมกัน โดยแสดงทัศนคติ มุมมอง ทางสุนทรียศาสตร
ของตน เพื่อที่ไดมติของการสรางสรรครวมกัน ผานกระบวนการทางศิลปะ โดยใหกลุมตัวอยางในการทดลอง
เทคนิคแตละเทคนิคในการประดับกระจก ซ่ึงเปนองคประกอบในการประดับกระจก เชน การวัด การตัด การติด 
การเก็บรายละเอียด น้ําหนักในการติด ลวดลาย การตอเนื่อง การรับแสงของกระจก เปนตน โดยองคความรู
การเลือกสีของกระจก ผูทําการวิจัยและชุมชนไดเลือกสีกระจก ดังนี้ 

1. สีนํ้าเงิน ความหมายคือ สีของน้ํา น้ําหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร ประกอบกับการติดกระจกกับ
ฐาน 3 ชั้น นัยคือ การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู ไดบรรลุธรรมชนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ดวยฐานแหงชีวิตคือกาย วาจา และใจ ดวยพระองคเอง และดวยความเปนสีน้ําเงินเปนสีที่เขมตรงฐาน 3 ชั้น 
สามารถใชเปนสีพื้นสําหรับการเนนใหสีในสวนที่เปนฐานบัลลังกเดนชัดในทางองคประกอบศิลป อีกประการ
หนึ่งการใชน้ําเงิน อาจเปนเพราะความรูสึกของสีน้ําเงินทําใหรูสึกของความใสสะอาด เสมือนสีของน้ําทะเลที่
สะทอนสีน้ําเงินของทองฟา ที่ใหความรูสึกกลางๆผอนคลาย เสมือนมองออกไปในทองทะเลกวาง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 สีนํ้าเงิน ความหมายคือ สีของน้ํา น้ําหมายถึง สีทันดรมหาสมุทร 

2. สีใส/กระจกเงาสะทอน จะใชเฉพาะฐานบัลลังกหกเหลี่ยม ความหมายคือ สิ่งที่องคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสรูเปนธรรมอันบริสุทธิ์ อยูเหนือการเวลา และสีใส/กระจกเงาสะทอน เม่ือวางอยูใกลๆ
กันจะทําใหเกิดความระยิบระยับเสมือนเพชร ที่สามารถสะทอนทุกสิ่งทุกอยางเขาไปตามมุมมองของแตละ
มุมมองที่มองเขาไป และตามหลักของทฤษฎีสี สีใส หรือ สีขาว ไมถือวาเปนสี และสีของกระจกใสนี้ สามารถ
อยูกับทุกๆสีได และยังสามารถเนนองคพระพุทธมหาโพธิปญญา ที่เปนจุดเดน ใหมีความรูสึกที่เบาและสงา
งามดวยอีประการหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 สีใส/กระจกเงาสะทอน จะใชเฉพาะฐานบัลลังกหกเหลี่ยม ความหมายคือ สิ่งที่องคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสรูเปนธรรมอันบริสุทธิ์ อยูเหนือการเวลา 

3. สีทอง ความหมาย หมายถึงสิ่งที่แทนคุณคาของความบริสุทธิ์ และความไมสูญสลาย คือกรรมดี 
ของการมีสวนรวมและสวนรวม ในการสรางกุศลในการประดับกระจกในคร้ังนี้ ซ่ึงจะใชกระจกสีทองเฉพาะ
มุกดานหนาของฐานพระพุทธรูป และในมุกนั้นไดเขียนคําบรรยายถึงการสรางพระพุทธรูปไว 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 5 สีทอง ความหมาย หมายถึงสิ่งที่แทนคุณคาของความบริสุทธิ์ และความไมสญูสลาย 
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4. การตัดกระจก การตัดกระจกเปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชิ้นใหมีขนาดเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน 
ความหมายคือความเทาเทียมกันในการกระทํา หรือ กรรมดี และ กรรมไมดี ของการเกิดเปนคนหรือมนุษย 
และการตัดกระจกใหมีขนาดใหเทาเทียมกันนั้น ทําใหผูคน หรือคนในชุมชน สามารถมีสวนรวมในการ
ประดับกระจกไดเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน เด็ก ผูสูงอายุ หญิง ชาย สามเณร พระภิกษุ สามารถประดับ 
กระจกประดับธรรมของตนได ตามเจตนารมณที่จะหลอหลอมจิตใจของคนในชุมชน ใหมีสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของชุมชน ในโครงการในคร้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 6 การตัดกระจก การตัดกระจกเปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชิ้นใหมีขนาดเทาๆกันหรือ

ใกลเคียงกัน ความหมายคือความเทาเทียมกันในการกระทํา หรือ กรรมดี และ กรรมไมดี 
6. การลงมือปฏิบัติการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปประดับกระจกแบบลานนา 
การลงมือในการปฏิบัตินั้น ไดมีการดําเนินการตามแผนที่ประชุม และไดมีการเร่ิมปฏิบัติการโดยมี

ไดมีการติดกระจกของกลุมผูที่สนใจตามที่แบงกลุมตามความสามารถในการติดกระจกบนฐานพระพุทธโพธิ
ปญญาตามที่ผูวิจัยไดออกแบบไวจนเสร็จสมบูรณ   
3. เพ่ือประเมินผลการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน 

การประเมินผลการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบ 
ลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
สรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว ต.บอ อ.เมือง  
จ.นาน ของกลุมพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชนที่มารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน สวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุ 51 ป ข้ึนไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ ทําสวน/ 
ทําไรทํานา  

ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประชาชนและพุทธศาสนิกชน รวมกันปฏิบัติตามแผนโครงการประดับ
กระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาอยูในระดับมาก  (x ̄ = 3.53, SD = 0.09) 
โดยมีระดับการมีสวนรวมเปนอันดับแรก รองลงมาประชาชนและพุทธศาสนิกชน มีสวนรวมกันวางแผนใน
โครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาอยูในระดับมาก   
(x ̄ = 3.40, SD = 0.56) ดานการมีสวนรวมกันทํานุบํารุงในการจัดการพระพุทธมหาโพธิปญญา และอุทยาน

ธรรมลําน้ํางาว อยูในระดับปานกลาง (x ̄ = 3.36, SD = 0.02) และอันดับสุดทายดานการมีรวมกันติดตาม
และประเมินผลอยูในระดับปานกลาง (x ̄ = 3.11, SD = 0.39) ตามลําดับ และผลสรุปการมีสวนรวมในการ
สรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน 
จากการใหขอมูลของผูสัมภาษณซ่ึงผูวิจัยไดนํามาสรุปและประมวลผล โดยการใหขอมูล ขอเสนอแนะสวน
ใหญในการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูปโดยการประดับกระจกนั้น สวนใหญจะอยูในข้ันตอน
รวมกันปฏิบัติตามแผน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานกิจกรรม ทางดานพิธีกรรม
ศาสนา เชน การสวดมนตในระหวางประดับกระจก และ มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆ เนื่องจากประชาชน และพุทธศาสนิกชนสวนใหญไมมีความ
เชี่ยวชาญและความถนัดในดานงานศิลปะ เนื่องจากสวนมากเปนผูที่มีอายุมาก จึงไดมีการปฏิบัติกิจกรรมใน
ดานอ่ืนเพื่อทดแทนการปฏิบัติการงานศิลปะ ทั้งรวมสวดมนต และสนับสนุนปจจัย งบประมาณ เพื่อเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรม6 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ ทําใหทีมงานผูวิจัยไดพบขอมูลวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในหลาย
ประเด็นดวยกัน แตมีประเด็นที่นาสนใจ ไดแก การบันทึกนามธรรมใหเปนรูปแหงอุดมคติ ใหเกิดสุนทรียภาพ
จากการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูป เพื่อสะทอนใหเห็นการมีสวนรวมของพุทธศาสนิกชนที่ตางมี
จุดประสงค หรือเปาหมายรวมกัน ดวยหลักพุทธปรัชญาตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จสัมมาสัม
พุทธเจา ซ่ึงสอดคลองกับ หลักการทางศิลปะ (Principles of Art) ที่ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร คือ การจัด
องคประกอบทางศิลปะ เปน หลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรค  และผูศึกษางานศิลปะเนื่องจากผลงานศิลปะใด 
ๆ ก็ตาม ลวนมีคุณคาอยู 2 ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และ คุณคาทางดานเร่ืองราวคุณคาทางดาน
รูป ท รง  เกิ ด จ าก ก า รนํ า เอ า  อ งค ป ระก อ บ ต า ง  ๆ  ข อ ง  ศิ ล ป ะ  อั น ได แ ก เส น  สี  แ ส งแ ล ะ
เงา  รูปราง รูปทรง  พื้นผิว  ฯลฯ มาจัดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความงาม ซ่ึงแนวทางในการนําองคประกอบ
ตาง ๆมาจัดรวมกันนั้นเรียกวา การจัดองคประกอบศิลป (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่จะ
กลาวตอไป อีกคุณคาหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคาทางดานเนื้อหา เปนเร่ืองราว หรือสาระของผลงานที่
ศิลปนผูสรางสรรคตองการที่จะแสดงออกมา ใหผูชมไดสัมผัส รับรูโดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด
องคประกอบศิลปนั่นเอง หรืออาจกลาวไดวาศิลปน นําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวผานรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด
องคประกอบทางศิลปะ ถาองคประกอบที่จัดข้ึนไมสัมพันธกับเนื้อหาเร่ืองราวที่นําเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะ
ขาดคุณคาทางความงามไปดังนั้นการจัดองคประกอบศิลปจึงมีความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะเปน
อยางยิ่งเพราะจะทําใหงานศิลปะทรงคุณคาทางความงามอยางสมบูรณ 7 

                                                 
6 สัมภาษณ , นางศรีนวล วันตา, พุทธศาสนิกชนผู เขารวมกิจกรรมในอุทยานธรรมลุมนํ้างาว, (14 

พฤษภาคม 2561) 
7 ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร, หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไว

ลาย, 2553) หนา. 2– 6.  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 533

4. การตัดกระจก การตัดกระจกเปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชิ้นใหมีขนาดเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน 
ความหมายคือความเทาเทียมกันในการกระทํา หรือ กรรมดี และ กรรมไมดี ของการเกิดเปนคนหรือมนุษย 
และการตัดกระจกใหมีขนาดใหเทาเทียมกันนั้น ทําใหผูคน หรือคนในชุมชน สามารถมีสวนรวมในการ
ประดับกระจกไดเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน เด็ก ผูสูงอายุ หญิง ชาย สามเณร พระภิกษุ สามารถประดับ 
กระจกประดับธรรมของตนได ตามเจตนารมณที่จะหลอหลอมจิตใจของคนในชุมชน ใหมีสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของชุมชน ในโครงการในคร้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 6 การตัดกระจก การตัดกระจกเปนสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชิ้นใหมีขนาดเทาๆกันหรือ

ใกลเคียงกัน ความหมายคือความเทาเทียมกันในการกระทํา หรือ กรรมดี และ กรรมไมดี 
6. การลงมือปฏิบัติการประดับกระจกบนฐานพระพุทธรูปประดับกระจกแบบลานนา 
การลงมือในการปฏิบัตินั้น ไดมีการดําเนินการตามแผนที่ประชุม และไดมีการเร่ิมปฏิบัติการโดยมี

ไดมีการติดกระจกของกลุมผูที่สนใจตามที่แบงกลุมตามความสามารถในการติดกระจกบนฐานพระพุทธโพธิ
ปญญาตามที่ผูวิจัยไดออกแบบไวจนเสร็จสมบูรณ   
3. เพ่ือประเมินผลการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา 
กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน 

การประเมินผลการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบ 
ลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
สรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา ณ อุทยานธรรมลําน้ํางาว ต.บอ อ.เมือง  
จ.นาน ของกลุมพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชนที่มารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน สวนใหญเปนเพศชาย  
มีอายุ 51 ป ข้ึนไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ ทําสวน/ 
ทําไรทํานา  

ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ประชาชนและพุทธศาสนิกชน รวมกันปฏิบัติตามแผนโครงการประดับ
กระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาอยูในระดับมาก  (x ̄ = 3.53, SD = 0.09) 
โดยมีระดับการมีสวนรวมเปนอันดับแรก รองลงมาประชาชนและพุทธศาสนิกชน มีสวนรวมกันวางแผนใน
โครงการประดับกระจก ประดับธรรมรวมสรางสรรคฐานพระพุทธมหาโพธิปญญาอยูในระดับมาก   
(x ̄ = 3.40, SD = 0.56) ดานการมีสวนรวมกันทํานุบํารุงในการจัดการพระพุทธมหาโพธิปญญา และอุทยาน

ธรรมลําน้ํางาว อยูในระดับปานกลาง (x ̄ = 3.36, SD = 0.02) และอันดับสุดทายดานการมีรวมกันติดตาม
และประเมินผลอยูในระดับปานกลาง (x ̄ = 3.11, SD = 0.39) ตามลําดับ และผลสรุปการมีสวนรวมในการ
สรางฐานพระพุทธรูป ดวยเทคนิคการประดับกระจกแบบลานนา กับการสรางงานพุทธศิลปกรรมของชุมชน 
จากการใหขอมูลของผูสัมภาษณซ่ึงผูวิจัยไดนํามาสรุปและประมวลผล โดยการใหขอมูล ขอเสนอแนะสวน
ใหญในการมีสวนรวมในการสรางฐานพระพุทธรูปโดยการประดับกระจกนั้น สวนใหญจะอยูในข้ันตอน
รวมกันปฏิบัติตามแผน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานกิจกรรม ทางดานพิธีกรรม
ศาสนา เชน การสวดมนตในระหวางประดับกระจก และ มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนในดานการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆ เนื่องจากประชาชน และพุทธศาสนิกชนสวนใหญไมมีความ
เชี่ยวชาญและความถนัดในดานงานศิลปะ เนื่องจากสวนมากเปนผูที่มีอายุมาก จึงไดมีการปฏิบัติกิจกรรมใน
ดานอ่ืนเพื่อทดแทนการปฏิบัติการงานศิลปะ ทั้งรวมสวดมนต และสนับสนุนปจจัย งบประมาณ เพื่อเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรม6 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ ทําใหทีมงานผูวิจัยไดพบขอมูลวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในหลาย
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6 สัมภาษณ , นางศรีนวล วันตา, พุทธศาสนิกชนผู เขารวมกิจกรรมในอุทยานธรรมลุมนํ้างาว, (14 

พฤษภาคม 2561) 
7 ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร, หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไว

ลาย, 2553) หนา. 2– 6.  
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในเชิงการนําวิจัยไปใชประโยชน   
 กลาวไดวา สามารถนําองคความรูมาเปนตนแบบใหแกองคกรอ่ืนๆ ที่สอดคลองบริบทของพื้นที่

อุทยานธรรมลุมน้ํางาว ตําบลบอ อําเภอเมือง จังหวัดนาน ที่ตองมีการพัฒนาขับเคลื่อนในดานการสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อชวยในดานการบริหารจัดการองคกร และการสรางเครือขาย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตรชาติจะเห็นวาการพัฒนาประเทศใหม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภาครัฐตองหัน

กลับมามองการพัฒนารากฐานของชุมชน หากชุมชนไดรับการพัฒนาใหเปนชุมชนสันติสุข ยอมจะนําพา
ประเทศใหเกิดสันติสุข และบรรลุเปาหมายชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ดังนั้นผล
การศึกษานี้ภาครัฐ หนวยงานพัฒนาสังคม และภาคสวนที่เก่ียวของ สามารถนําไปใชเปนกรอบในการวาง
วางแผนพัฒนาชุมชน สังคมหรือหมูบาน เพื่อเปดพื้นที่ดานศิลปะ และสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
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คัมภีรใบลานกับการศึกษาและการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนาของครูบามหาเถร 
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อภิชา สุขจีน 
 เกรียงศักด์ิ ฟองคํา 

วิทยาเขตแพร 
 

บทคัดยอ 
 ครูบามหาเถร อดีตเจาอาวาสวัดสูงเมน จังหวัดแพร ถือเปนพระมหาเถระที่มีผลงานโดดเดนเปน
อยางยิ่งในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนาในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 ซ่ึงผลงานที่
ปรากฏเดนชัดก็คือการเผยแผพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลานนาและเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ทาน
เปนพระมหาเถระที่รวบรวมคัมภีรใบลานจากหัวเมืองลานนาและเมืองหลวงพระบางไดมากถึง 1,193 มัด 
หรือประมาณ 8,845 ผูก เนื้อหาในคัมภีรใบลานนั้น เนื้อหาสวนใหญที่ไดจารึกลงในใบลานเปนเร่ืองราว
เก่ียวกับพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงความรูแขนงอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให
ดํารงอยู 5,000 ป ผลงานของครูบามหาเถรถือวาไดรับการยอมรับอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การศึกษาที่ปจจุบันนี้วัดสูงเมน จังหวัดแพร ไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆเขามาศึกษาองคความรูที่
ถูกบันทึกไวในคัมภีรใบลาน ในปจจุบันไดจัดตั้งเปนสถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน มีประชาชนและนักศึกษา
เขามาศึกษาอยางตอเนื่องและเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกดวย  

คําสําคัญ : คัมภีรใบลาน, ครูบามหาเถร 
 
Abstract 
 Kruba Mahathera, the ex-abbot of Sungmen temple, Phrae province, is considered 
to be an important senior monk who had the greatest works in terms of Buddhist 
propagation in Lanna area in Buddhist era 23-24. One of his important works was Buddhist 
propagation in Lanna area and Luang Pra Bang province, Laos. He is considered to be one 
of  important senior monks who collected ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist 
scriptures from Lanna provinces and Luang Phra Bang province, Laos has more than 1,193 
of ancient palm leaf manuscripts of which most of the details  were Buddhist history and 
various kinds of interesting sciences with its aims: to maintain Buddhism for 5,000 years. His 
works are considered to be accepted widely, especially, in terms of education of Sung Men 
temple. Nowadays, the education of Sung Men temple has been interested to various 
organizations, both government and private organizations. These organizations, students 
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to be an important senior monk who had the greatest works in terms of Buddhist 
propagation in Lanna area in Buddhist era 23-24. One of his important works was Buddhist 
propagation in Lanna area and Luang Pra Bang province, Laos. He is considered to be one 
of  important senior monks who collected ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist 
scriptures from Lanna provinces and Luang Phra Bang province, Laos has more than 1,193 
of ancient palm leaf manuscripts of which most of the details  were Buddhist history and 
various kinds of interesting sciences with its aims: to maintain Buddhism for 5,000 years. His 
works are considered to be accepted widely, especially, in terms of education of Sung Men 
temple. Nowadays, the education of Sung Men temple has been interested to various 
organizations, both government and private organizations. These organizations, students 
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and people always visit Sung Men temple in order to study various kinds of knowledge 
written in ancient palm leaf manuscripts.  Besides, ancient palm leaf manuscript 
conservative foundation was created inside Sung Men temple and it is also considered to 
be an important Buddhist learning resource. 

Keyword: Palm leaf Scripture, Kruba Mahathera 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของสังคมไทย ที่เปนจุดศูนยรวมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวไวไดนั้น 
ศาสนบุคคลซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหสามารถ
เขาถึงศรัทธา คือ ความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใสเปนเบื้องตน นําไปสูการปฏิบัติจนเปนผล (ปฏิเวธ) 
คือความสุข สงบ และรมเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 นั้น ถึงแมกาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผานอันสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทําใหวิถีชีวิตของคนใน
สังคมทุกแหงตองตอสูดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงภายในกระแสของโลกาภิวัตน
ดังที่ทราบโดยทั่วไป เม่ือกลาวในภาพรวมจึงนับไดวาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนสวน
ใหญในสังคมไทยมาเปนเวลาที่ชานาน2  

ความเจริญของพระพุทธศาสนานั้น ศาสนบุคคลถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการที่
พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ศาสนบุคคลถือเปนปจจัยหลักที่ชวยสืบทอดและรักษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระสงฆที่ถือวาเปนผูที่สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนศูนยรวมทางจิตใจของประชาชน 
การรักษาไวซึ่งพุทธพจนจึงถือวาพระสงฆเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  

ลานนาถือเปนดินแดนทางพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุงเรืองมาอยางชานาน ในอดีตไดมีการ
ประชุมทําสังคายนาพระไตรปฎกข้ึน การทําสังคายนาในคร้ังนี้ถานับตั้งแตคร้ังพุทธกาลแลวก็ถือไดวาเปน
คร้ังที่ 8 ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจดียเจ็ดยอด) ในปจจุบัน เม่ือป พ.ศ. 2121 ในคร้ังนั้นไดมีการอาราธนาพระ
มหาเถรผูเชี่ยวชาญในพระไตรปฎกจาํนวนหลายรูป โดยมีพระธัมมทินมหาเถระเปนประธานฝายสงฆ ไดรับ
พระบรมราชูปถัมภกจากพระเจาติโลกราชใชเวลาทําสังคายนา 2 ป จึงสําเร็จ3 การทําสังคายนาในคร้ังนี้
นับวา สําคัญมากในพระพุทธศาสนาของลานนา ที่ทําใหพระสงฆในลานนาไดนําเอาหลักธรรมตาง ๆ  
ที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นมาแปลเปนภาษาลานนา จนทําใหเกิดนักปราชญที่เปน พระเถระที่มีความรู
ความสามารถในพระไตรปฎกจํานวนไมนอย 

                                                           
 1 พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 16. 
(กรุงเทพมหานคร : เอส.พริ้นติ้ง. แมส. โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 150. 
 2 รวีโรจน ศรีคําภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลกรณราช
วิทยาลัย, 2558), หนา 72. 
 3 แสง จันทรงาม,ศาสนาในลานนาไทย,พุทธศาสนาในลานนาไทย,(เชียงใหม: ทิพยเนตรการพิมพ,2523),
หนา 75-78. 

 ครูบามหาเถรเปนพระมหาเถระที่มีชีวิตอยูในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ทานเกิดหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรไดประมาณ 8 ป ซ่ึงในสมัยนั้นการ
ปกครองฝายเหนือยังอยูฐานะประเทศราช โดยมีราชวงศ “เจาเจ็ดตน” ของพระยากาวิละเปนผูปกครองนคร
เชียงใหมและแผนดินลานนา ดังนั้นครูบามหาเถร จึงมีชีวิตอยูในระหวางการปกครองของเจาผูครองนครที่
สําคัญทั้งเชียงใหมและเมืองแพร ไดแกพระยากาวิละ (พ.ศ. 2323 – 2356)  พระยาธัมมลังกา (พ.ศ. 2356 – 
2364) พระยาคําฟน (พ.ศ. 2364 – 2367)  พระยาพุทธวงศ (พ.ศ. 2367 – 2389) พระเจามโหตรประเทศ 
(พ.ศ. 2389 – 2396)  พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (พ.ศ. 2396 – 2413) และมีเจาหลวงอินทวิชัยราชาเจา
หลวงเมืองแพรเปนผูครองนครเวียงโกศัย ครูบามหาเถร ถือกําเนิดในเม่ือประกา พ.ศ. 2332 หมูที่ 2 ตําบล
สูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในวัยเด็กมีชื่อเลนวาปอย ตอมาไดบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัด
ศรีชุม จังหวัดแพร ในป พ.ศ. 2352 โดยมีนายหอหนาเปนเจาภาพผูอุปการะและใหการอุปถัมภ ไดรับฉายา
วา “กัญจโน ภิกฺขุ” จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาวิปสสนาธุระยังเมืองเชียงใหม พมา จนมีความแตกฉานใน
พระธรรมวินัย ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดพระสิงห เมืองเชียงใหม และไดเดินทางไปรวมรวมคัมภีร
ธรรมทั้งในเมืองเชียงใหม เมืองนันทบุรี เมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นไดรวบรวมคัมภีรทั้งหมดมาเก็บรักษา
ไว ณ วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร รวมคัมภีรที่ครูบามหาเถรรวบรวมทั้งหมดประมาณ 8,845 ผูก 
นับเปนใบลานได 84,500 ใบลาน ในบั้นปลายชีวิตทานไดเดินทางไปจําพรรษา ณ เมืองระแหง จังหวัดตาก 
และไดมรณภาพลง ณ ที่นั่น สิริรวมอายุได 80 ป 

ครูบามหาเถรถือเปนพระนักปฏิบัติ4 และเปนนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่มีผลงานเชิง
ประจักษและมีคุณประโยชนตอสังคม5 เปนที่ รูจักนับถือและศรัทธาของเจาเมืองในเขตลานนาและใน      
พระนคร ตลอดจนถึงศรัทธาประชาชนทั้งในลานนาและหลวงพระบาง ประเทศลาว และประเทศพมา 
เพราะทานไดเดินทางคัดลอกและรวบรวมคัมภีรใบลานในหัวเมืองตางๆและนํามาเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน 
จังหวัดแพร จนในปจจุบันวัดสูงเมนถือเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญในภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคความรูที่ถูกบันทึกในคัมภีรใบลาน ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและนักศึกษาเปนจํานวนมาก 
และมีผูมาศึกษาอยูเปนประจํา จนทําใหชื่อเสียงและผลงานของครูบามหาเถรเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
นั่นเอง  

   
ความสําคัญของคัมภีรใบลาน 
 คัมภีรใบลานถือเปนเอกสารโบราณที่บรรพบุรุษใชในการบันทึกเร่ืองราวตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
พระธรรมคําสอนหรือเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา การจดหรือจารลงในใบลานจะชวยสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนารวมถึงชวยในการเก็บรักษาองคความรูนี้ใหไดนานที่สุด การจารหรือจารึกลงในใบลานนั้นทํา

                                                           
 4 สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน, 
2559, หนา 23. 
 5 อภิญวัฒน โพธ์ิสาน, ชีวิตและผลงานนักปราชญทางพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, (หจก.อภิชาติการ
พิมพ 50 มหาสารคาม, 2557), หนา 21. 
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and people always visit Sung Men temple in order to study various kinds of knowledge 
written in ancient palm leaf manuscripts.  Besides, ancient palm leaf manuscript 
conservative foundation was created inside Sung Men temple and it is also considered to 
be an important Buddhist learning resource. 

Keyword: Palm leaf Scripture, Kruba Mahathera 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของสังคมไทย ที่เปนจุดศูนยรวมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียวไวไดนั้น 
ศาสนบุคคลซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหสามารถ
เขาถึงศรัทธา คือ ความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใสเปนเบื้องตน นําไปสูการปฏิบัติจนเปนผล (ปฏิเวธ) 
คือความสุข สงบ และรมเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 นั้น ถึงแมกาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผานอันสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ทําใหวิถีชีวิตของคนใน
สังคมทุกแหงตองตอสูดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงภายในกระแสของโลกาภิวัตน
ดังที่ทราบโดยทั่วไป เม่ือกลาวในภาพรวมจึงนับไดวาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนสวน
ใหญในสังคมไทยมาเปนเวลาที่ชานาน2  

ความเจริญของพระพุทธศาสนานั้น ศาสนบุคคลถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการที่
พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ศาสนบุคคลถือเปนปจจัยหลักที่ชวยสืบทอดและรักษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระสงฆที่ถือวาเปนผูที่สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนศูนยรวมทางจิตใจของประชาชน 
การรักษาไวซึ่งพุทธพจนจึงถือวาพระสงฆเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  

ลานนาถือเปนดินแดนทางพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุงเรืองมาอยางชานาน ในอดีตไดมีการ
ประชุมทําสังคายนาพระไตรปฎกข้ึน การทําสังคายนาในคร้ังนี้ถานับตั้งแตคร้ังพุทธกาลแลวก็ถือไดวาเปน
คร้ังที่ 8 ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจดียเจ็ดยอด) ในปจจุบัน เม่ือป พ.ศ. 2121 ในคร้ังนั้นไดมีการอาราธนาพระ
มหาเถรผูเชี่ยวชาญในพระไตรปฎกจาํนวนหลายรูป โดยมีพระธัมมทินมหาเถระเปนประธานฝายสงฆ ไดรับ
พระบรมราชูปถัมภกจากพระเจาติโลกราชใชเวลาทําสังคายนา 2 ป จึงสําเร็จ3 การทําสังคายนาในคร้ังนี้
นับวา สําคัญมากในพระพุทธศาสนาของลานนา ที่ทําใหพระสงฆในลานนาไดนําเอาหลักธรรมตาง ๆ  
ที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้นมาแปลเปนภาษาลานนา จนทําใหเกิดนักปราชญที่เปน พระเถระที่มีความรู
ความสามารถในพระไตรปฎกจํานวนไมนอย 

                                                           
 1 พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 16. 
(กรุงเทพมหานคร : เอส.พริ้นติ้ง. แมส. โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 150. 
 2 รวีโรจน ศรีคําภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลกรณราช
วิทยาลัย, 2558), หนา 72. 
 3 แสง จันทรงาม,ศาสนาในลานนาไทย,พุทธศาสนาในลานนาไทย,(เชียงใหม: ทิพยเนตรการพิมพ,2523),
หนา 75-78. 

 ครูบามหาเถรเปนพระมหาเถระที่มีชีวิตอยูในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  ทานเกิดหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรไดประมาณ 8 ป ซ่ึงในสมัยนั้นการ
ปกครองฝายเหนือยังอยูฐานะประเทศราช โดยมีราชวงศ “เจาเจ็ดตน” ของพระยากาวิละเปนผูปกครองนคร
เชียงใหมและแผนดินลานนา ดังนั้นครูบามหาเถร จึงมีชีวิตอยูในระหวางการปกครองของเจาผูครองนครที่
สําคัญทั้งเชียงใหมและเมืองแพร ไดแกพระยากาวิละ (พ.ศ. 2323 – 2356)  พระยาธัมมลังกา (พ.ศ. 2356 – 
2364) พระยาคําฟน (พ.ศ. 2364 – 2367)  พระยาพุทธวงศ (พ.ศ. 2367 – 2389) พระเจามโหตรประเทศ 
(พ.ศ. 2389 – 2396)  พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (พ.ศ. 2396 – 2413) และมีเจาหลวงอินทวิชัยราชาเจา
หลวงเมืองแพรเปนผูครองนครเวียงโกศัย ครูบามหาเถร ถือกําเนิดในเม่ือประกา พ.ศ. 2332 หมูที่ 2 ตําบล
สูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในวัยเด็กมีชื่อเลนวาปอย ตอมาไดบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัด
ศรีชุม จังหวัดแพร ในป พ.ศ. 2352 โดยมีนายหอหนาเปนเจาภาพผูอุปการะและใหการอุปถัมภ ไดรับฉายา
วา “กัญจโน ภิกฺขุ” จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาวิปสสนาธุระยังเมืองเชียงใหม พมา จนมีความแตกฉานใน
พระธรรมวินัย ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดพระสิงห เมืองเชียงใหม และไดเดินทางไปรวมรวมคัมภีร
ธรรมทั้งในเมืองเชียงใหม เมืองนันทบุรี เมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นไดรวบรวมคัมภีรทั้งหมดมาเก็บรักษา
ไว ณ วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร รวมคัมภีรที่ครูบามหาเถรรวบรวมทั้งหมดประมาณ 8,845 ผูก 
นับเปนใบลานได 84,500 ใบลาน ในบั้นปลายชีวิตทานไดเดินทางไปจําพรรษา ณ เมืองระแหง จังหวัดตาก 
และไดมรณภาพลง ณ ที่นั่น สิริรวมอายุได 80 ป 

ครูบามหาเถรถือเปนพระนักปฏิบัติ4 และเปนนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่มีผลงานเชิง
ประจักษและมีคุณประโยชนตอสังคม5 เปนที่ รูจักนับถือและศรัทธาของเจาเมืองในเขตลานนาและใน      
พระนคร ตลอดจนถึงศรัทธาประชาชนทั้งในลานนาและหลวงพระบาง ประเทศลาว และประเทศพมา 
เพราะทานไดเดินทางคัดลอกและรวบรวมคัมภีรใบลานในหัวเมืองตางๆและนํามาเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน 
จังหวัดแพร จนในปจจุบันวัดสูงเมนถือเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญในภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคความรูที่ถูกบันทึกในคัมภีรใบลาน ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและนักศึกษาเปนจํานวนมาก 
และมีผูมาศึกษาอยูเปนประจํา จนทําใหชื่อเสียงและผลงานของครูบามหาเถรเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
นั่นเอง  

   
ความสําคัญของคัมภีรใบลาน 
 คัมภีรใบลานถือเปนเอกสารโบราณที่บรรพบุรุษใชในการบันทึกเร่ืองราวตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
พระธรรมคําสอนหรือเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา การจดหรือจารลงในใบลานจะชวยสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนารวมถึงชวยในการเก็บรักษาองคความรูนี้ใหไดนานที่สุด การจารหรือจารึกลงในใบลานนั้นทํา

                                                           
 4 สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน, 
2559, หนา 23. 
 5 อภิญวัฒน โพธ์ิสาน, ชีวิตและผลงานนักปราชญทางพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, (หจก.อภิชาติการ
พิมพ 50 มหาสารคาม, 2557), หนา 21. 
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ใหคัมภีรใบลานมีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์ไปดวย เพราะความเชื่อที่วา การจารหรือสรางอักษรธรรมหนึ่งตัว
เปนเสมือนการสรางพระพุทธรูปหนึ่งองค ดังนั้นเม่ือมีการสรางคัมภีรใบลานข้ึน คนสมัยอดีตมักจะมีการเก็บ
รักษาโดยการใชผาหอไวเปนอยางดี และมีการตรวจเช็คอยูเสมอๆ เพราะเนื้อหาในคัมภีรใบลานนั้นมิไดมี
เฉพาะหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมไปถึงองคความรูตางๆ ภูมิปญญา ตํารายา
รักษาโรค วรรณกรรม และเร่ืองราววิถีชีวิต ตางๆ  คัมภีรใบลานจึงถือเปนแหลงเก็บรวบรวมองคความรูทาง
พระพุทธศาสนาและภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตางๆ การที่อนุชนรุนหลังไดทราบถึงเร่ืองราวในอดีต ตลอด
จนถึงองคความรูทางพระพุทธศาสนาตางๆ วรรณกรรม ชาดก และภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ถือเปนองค
ความรูที่ถูกถายทอดผานคัมภีรใบลานโดยมีพระสงฆและปราชญชาวบานที่มีความรูความสามารถชวยกัน
ถายทอดองคความรูทีม่ีลงในใบลาน และทําการรวบรวมเก็บรักษาไว ดังเชนวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ที่ถือวาเปนแหลงเรียนรูและเก็บรักษาคัมภีรใบลานมากที่สุด โดยมีครูบามหาเถร เปนผูเก็บรวมรวมทั่ว
ภูมิภาคลานนา อาทิเชน เมืองเชียงใหม เมืองลําปาง เมืองลําพูน เมืองแพร เมืองนาน และเมืองหลวงพระ
บาง  ซ่ึงจากการสํารวจพบวา คัมภีรใบลานที่เก็บรักษาไวที่วัดแหงนี้มีมากถึง 8,845 ผูก นับเปนใบลานได 
84,500 ใบลาน โดยไดกําหนดและแบงหมวดหมูของคัมภีรใบลานไวดังนี้ คือ 1) หมวดพระวินัย 46 มัด 
2) หมวดพระสุตตันตะ 216 มัด 3) หมวดพระอภิธรรม 39 มัด 4) หมวดคัมภีรภาษาบาลี 259 มัด 5) หมวด
บทสวดมนต 2 มัด 6) หมวดอานิสงคตางๆ 4 มัด 7) หมวดชาดก 169 มัด 8) หมวดโอวาทคําสอน 8 มัด  
9) หมวดประเพณีพิธีกรรม 38 มัด 10) หมวดธรรมทั่วไป 248 มัด  11) หมวดนิยายธรรม 22 มัด 12) หมวด
นิทานพื้นบาน 1 มัด 13) หมวดตํานานพุทธศาสนา 19 มัด 14) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ 4 มัด  
15) ตําราอักษรศาสตร 17   มัด 16) หมวดกวีนิพนธรอยกลอง 2 มัด 17) หมวดตํารายาสมุนไพร 2 มัด  
18) หมวดอ่ืนๆ เชน โหราศาสตร 29 มัด รวมทั้งหมด 1,193 มัด6 จากขอมูลคัมภีรใบลานทั้งหมดที่มีการเก็บ
รวบรวมไวที่วัดสูงเมนในปจจุบัน จะเห็นไดวา เนื้อหาสาระของคัมภีรใบลานนั้นมิไดมีเฉพาะเพียงหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมถึงความรูที่เปนมรดกทางภูมิปญญาอ่ืนๆอีกมากมาย เชน ตํารา
สมุนไพร ตํารากฎหมาย ตําราโหราศาสตร ตําราพิธีกรรมและนิทานพื้นบานตางๆ เพราะฉะนั้น การที่ครูบา
มหาเถรไดรวบรวมคัมภีรใบลานไวที่วัดสูงเมนนี้ ทําใหวัดสูงเมนกลายเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาที่
สําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน และเปนแหลงเรียนรูภาษาลานนาและภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจาก
ในปจจุบันที่มีนักศึกษาและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเดินทางมาศึกษาคัมภีรใบลานของวัดสูงเมนและ
ทําการปริวรรตถอดองคความรูที่อยูในคัมภีรใบลานไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางมากมาย 
 
อิทธิพลผลงานของครูบามหาเถรท่ีมีตอการศึกษา  
 ครูบามหาเถรถือเปนปูชนียบุคคลที่ไดฝากผลงานไวกับพระพุทธศาสนาเปนอยางมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลงานดานการศึกษาของพระสงฆสามเณรในปจจุบัน ตลอดจนถึงผูที่มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนา รวมถึงความรูแขนงตางๆ ที่มีการจารึกลงในแผนใบลาน หรือคัมภีรใบลานนั่นเอง คัมภีรใบ
ลานที่มีการจารึกนั้น ไมไดมีเพียงเฉพาะความรูในพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรูในเร่ืองภูมิ
                                                           
 6 เรื่องเดียวกัน, หนา 8 

ปญญาทองถ่ินในยุคสมัยกอน และความรูในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในสถานที่ที่                  
ครูบามหาเถร ไดเดินทางไปเพื่อรวมรวมและบันทึกความรูตางๆลงในใบลานทั้งในและตางประเทศ ปจจุบัน
คัมภีรทั้งหมดไดรวบรวมและเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประมาณ 8,845 ผูก นับเปน
ใบลานได 84,500 ใบลาน ซ่ึงจากการสํารวจคัมภีรธรรมตางๆภายในวัดสูงเมน ก็พบวา มีคัมภีรธรรมจํานวน
หนึ่ งสูญหายไป แต ก็สามารถนํ าจํ าแนกคัมภีรตามประเภทตางๆ  โดยสถาบันวิจัยทางสั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดและแบงหมวดหมูไวดังนี้ คือ   
   1) หมวดพระวินัย   46   มัด 
  2) หมวดพระสุตตันตะ   216 มัด 
  3) หมวดพระอภิธรรม   39   มัด 
  4) หมวดคัมภีรภาษาบาลี  259 มัด 
  5) หมวดบทสวดมนต   2     มัด 
  6) หมวดอานิสงคตางๆ   4     มัด 
  7) หมวดชาดก   169 มัด 
  8) หมวดโอวาทคําสอน   8     มัด 
  9) หมวดประเพณีพิธีกรรม  38   มัด 
  10) หมวดธรรมทั่วไป   248 มัด 
  11) หมวดนิยายธรรม   22   มัด 
  12) หมวดนิทานพื้นบาน  1     มัด 
  13) หมวดตํานานพุทธศาสนา  19   มัด 
  14) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ 4     มัด 
  15) ตําราอักษรศาสตร   17   มัด 
  16) หมวดกวีนิพนธรอยกรอง  2     มัด 
  17) หมวดตํารายาสมุนไพร  2     มัด 
  18) หมวดอ่ืนๆ เชน โหราศาสตร 29   มัด 
  รวมทั้งหมด 1,193 มัด  
 จากผลงานคัมภีรใบลานทั้งหมดที่ครูบามหาเถรไดรวบรวมในจังหวัดแพร จังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดนาน เมืองหลวงพระบาง ไมไดมีเพียงคัมภีรที่จารึกเฉพาะเพียงเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
เทานั้น แตยังรวมถึงศาสตรตางๆ สะทอนใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศึกษาในยุคกอนที่ประชาชนนอกเหนือ 
จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลวนั้น ยังมีการศึกษาเก่ียวกับศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนถึงสถานการณ
บานเมืองในยุคกอน ที่มีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมอยางแทจริง7   

                                                           
 7 พระราชเขมากร และคณะ, บทบาทการเช่ือมโยงภูมิภาคของครูบากัญจนอรัญญวาสี มหาเถระ (ครูบา
มหาเถร), รายงานการวิจัย, 2560, หนา 16. 
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ใหคัมภีรใบลานมีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์ไปดวย เพราะความเชื่อที่วา การจารหรือสรางอักษรธรรมหนึ่งตัว
เปนเสมือนการสรางพระพุทธรูปหนึ่งองค ดังนั้นเม่ือมีการสรางคัมภีรใบลานข้ึน คนสมัยอดีตมักจะมีการเก็บ
รักษาโดยการใชผาหอไวเปนอยางดี และมีการตรวจเช็คอยูเสมอๆ เพราะเนื้อหาในคัมภีรใบลานนั้นมิไดมี
เฉพาะหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมไปถึงองคความรูตางๆ ภูมิปญญา ตํารายา
รักษาโรค วรรณกรรม และเร่ืองราววิถีชีวิต ตางๆ  คัมภีรใบลานจึงถือเปนแหลงเก็บรวบรวมองคความรูทาง
พระพุทธศาสนาและภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตางๆ การที่อนุชนรุนหลังไดทราบถึงเร่ืองราวในอดีต ตลอด
จนถึงองคความรูทางพระพุทธศาสนาตางๆ วรรณกรรม ชาดก และภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ถือเปนองค
ความรูที่ถูกถายทอดผานคัมภีรใบลานโดยมีพระสงฆและปราชญชาวบานที่มีความรูความสามารถชวยกัน
ถายทอดองคความรูทีม่ีลงในใบลาน และทําการรวบรวมเก็บรักษาไว ดังเชนวัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัด
แพร ที่ถือวาเปนแหลงเรียนรูและเก็บรักษาคัมภีรใบลานมากที่สุด โดยมีครูบามหาเถร เปนผูเก็บรวมรวมทั่ว
ภูมิภาคลานนา อาทิเชน เมืองเชียงใหม เมืองลําปาง เมืองลําพูน เมืองแพร เมืองนาน และเมืองหลวงพระ
บาง  ซ่ึงจากการสํารวจพบวา คัมภีรใบลานที่เก็บรักษาไวที่วัดแหงนี้มีมากถึง 8,845 ผูก นับเปนใบลานได 
84,500 ใบลาน โดยไดกําหนดและแบงหมวดหมูของคัมภีรใบลานไวดังนี้ คือ 1) หมวดพระวินัย 46 มัด 
2) หมวดพระสุตตันตะ 216 มัด 3) หมวดพระอภิธรรม 39 มัด 4) หมวดคัมภีรภาษาบาลี 259 มัด 5) หมวด
บทสวดมนต 2 มัด 6) หมวดอานิสงคตางๆ 4 มัด 7) หมวดชาดก 169 มัด 8) หมวดโอวาทคําสอน 8 มัด  
9) หมวดประเพณีพิธีกรรม 38 มัด 10) หมวดธรรมทั่วไป 248 มัด  11) หมวดนิยายธรรม 22 มัด 12) หมวด
นิทานพื้นบาน 1 มัด 13) หมวดตํานานพุทธศาสนา 19 มัด 14) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ 4 มัด  
15) ตําราอักษรศาสตร 17   มัด 16) หมวดกวีนิพนธรอยกลอง 2 มัด 17) หมวดตํารายาสมุนไพร 2 มัด  
18) หมวดอ่ืนๆ เชน โหราศาสตร 29 มัด รวมทั้งหมด 1,193 มัด6 จากขอมูลคัมภีรใบลานทั้งหมดที่มีการเก็บ
รวบรวมไวที่วัดสูงเมนในปจจุบัน จะเห็นไดวา เนื้อหาสาระของคัมภีรใบลานนั้นมิไดมีเฉพาะเพียงหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมถึงความรูที่เปนมรดกทางภูมิปญญาอ่ืนๆอีกมากมาย เชน ตํารา
สมุนไพร ตํารากฎหมาย ตําราโหราศาสตร ตําราพิธีกรรมและนิทานพื้นบานตางๆ เพราะฉะนั้น การที่ครูบา
มหาเถรไดรวบรวมคัมภีรใบลานไวที่วัดสูงเมนนี้ ทําใหวัดสูงเมนกลายเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนาที่
สําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน และเปนแหลงเรียนรูภาษาลานนาและภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจาก
ในปจจุบันที่มีนักศึกษาและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเดินทางมาศึกษาคัมภีรใบลานของวัดสูงเมนและ
ทําการปริวรรตถอดองคความรูที่อยูในคัมภีรใบลานไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางมากมาย 
 
อิทธิพลผลงานของครูบามหาเถรท่ีมีตอการศึกษา  
 ครูบามหาเถรถือเปนปูชนียบุคคลที่ไดฝากผลงานไวกับพระพุทธศาสนาเปนอยางมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลงานดานการศึกษาของพระสงฆสามเณรในปจจุบัน ตลอดจนถึงผูที่มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนา รวมถึงความรูแขนงตางๆ ที่มีการจารึกลงในแผนใบลาน หรือคัมภีรใบลานนั่นเอง คัมภีรใบ
ลานที่มีการจารึกนั้น ไมไดมีเพียงเฉพาะความรูในพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรูในเร่ืองภูมิ
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ปญญาทองถ่ินในยุคสมัยกอน และความรูในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในสถานที่ที่                  
ครูบามหาเถร ไดเดินทางไปเพื่อรวมรวมและบันทึกความรูตางๆลงในใบลานทั้งในและตางประเทศ ปจจุบัน
คัมภีรทั้งหมดไดรวบรวมและเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประมาณ 8,845 ผูก นับเปน
ใบลานได 84,500 ใบลาน ซ่ึงจากการสํารวจคัมภีรธรรมตางๆภายในวัดสูงเมน ก็พบวา มีคัมภีรธรรมจํานวน
หนึ่ งสูญหายไป แต ก็สามารถนํ าจํ าแนกคัมภีรตามประเภทตางๆ  โดยสถาบันวิจัยทางสั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดและแบงหมวดหมูไวดังนี้ คือ   
   1) หมวดพระวินัย   46   มัด 
  2) หมวดพระสุตตันตะ   216 มัด 
  3) หมวดพระอภิธรรม   39   มัด 
  4) หมวดคัมภีรภาษาบาลี  259 มัด 
  5) หมวดบทสวดมนต   2     มัด 
  6) หมวดอานิสงคตางๆ   4     มัด 
  7) หมวดชาดก   169 มัด 
  8) หมวดโอวาทคําสอน   8     มัด 
  9) หมวดประเพณีพิธีกรรม  38   มัด 
  10) หมวดธรรมทั่วไป   248 มัด 
  11) หมวดนิยายธรรม   22   มัด 
  12) หมวดนิทานพื้นบาน  1     มัด 
  13) หมวดตํานานพุทธศาสนา  19   มัด 
  14) หมวดกฎหมาย/ตํานานราชวงศ 4     มัด 
  15) ตําราอักษรศาสตร   17   มัด 
  16) หมวดกวีนิพนธรอยกรอง  2     มัด 
  17) หมวดตํารายาสมุนไพร  2     มัด 
  18) หมวดอ่ืนๆ เชน โหราศาสตร 29   มัด 
  รวมทั้งหมด 1,193 มัด  
 จากผลงานคัมภีรใบลานทั้งหมดที่ครูบามหาเถรไดรวบรวมในจังหวัดแพร จังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดนาน เมืองหลวงพระบาง ไมไดมีเพียงคัมภีรที่จารึกเฉพาะเพียงเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
เทานั้น แตยังรวมถึงศาสตรตางๆ สะทอนใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศึกษาในยุคกอนที่ประชาชนนอกเหนือ 
จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลวนั้น ยังมีการศึกษาเก่ียวกับศาสตรอ่ืนๆ ตลอดจนถึงสถานการณ
บานเมืองในยุคกอน ที่มีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมอยางแทจริง7   

                                                           
 7 พระราชเขมากร และคณะ, บทบาทการเช่ือมโยงภูมิภาคของครูบากัญจนอรัญญวาสี มหาเถระ (ครูบา
มหาเถร), รายงานการวิจัย, 2560, หนา 16. 
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จากผลงานทั้งหมดของ ครูบามหาเถรปจจุบันถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอยางยิ่งของประชาชนใน
จังหวัดแพร โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาภาษาลานนา  และการศึกษาในเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณ ี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัดสูงเมนถือเปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการเหลานี้ ดังเชนในสมัยของ ครูบามหาเถร 
วัดสูงเมนเปนเสมือนตักศิลา หรือศูนยกลางการศึกษาในยุคสมัยนั้น ฉะนั้นถือไดวาวัดสูงเมนมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่ง โดยเฉพาะเปนแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับพระสงฆสามเณรในยุคนั้น ตลอดจนถึงเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชน โดยมี ครูบามหาเถรเปนผูดําเนินการกิจการสําคัญของทางวัด และเปนผูถายทอดศิลปะวิทยา
ตางๆใหกับชาวบาน นอกจากนี้วัดสูงเมนมิไดมีความสาํคัญเฉพาะในอดีตเทานัน้ แมวาผลงานตางๆ การจารึก
คัมภีรใบลาน ที่ถือเปนจุดเดนของวัดสูงเมน และเปนผลงานของครูบามหาเถร ถือเปนยุคที่ไดสรางสรรค
ผลงานตางๆ ไวกับวัดสูงเมนและฝากผลงานไวกับพระพุทธศาสนา สงผลใหในสมัยปจจุบัน ผลงานของครูบา
มหาเถรไดกลายเปนมรดกธรรมแหงปญญาของประชาชน เปนที่เก็บรวบรวมคัมภีรใบลานมาที่มากที่สดุในยุค
ปจจุบันและยังทําใหในปจจุบันวัดสูงเมน ไดกลายเปนแหลงศึกษามรดกวัฒนธรรมแหลงรวมวรรณกรรม
ลานนาที่มีความสําคัญเปนอยางมากในแวดวงการศึกษา โดยมีนักศึกษาและประชาชนที่สนใจไดเขามาศึกษา
เก่ียวกับคัมภีรใบลานที่วัดสูงเมนอยางไมขาดสาย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีการ
เขามาศึกษาและทําการปริวรรตคัมภีรใบลานจากภาษาลานนาเปนภาษาไทยกลาง ตลอดจนถึงนําเอาองค
ความรูที่ไดรับมาเผยแพรสูสาธารณะชน ทําใหคัมภีรใบลานของวัดสูงเมนเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

นอกจากนี้ครูบามหาเถร ยังถือไดวาเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในลานนา ในการจัดสราง
คัมภีรใบลานแตละเมืองนั้น ทานไดรวมมือกับเจาเมืองและราชวงศของเมืองนั้นๆ ไดชักชวนบัณฑิต 
นักปราชญทั้งหลายรวมกันรวบรวมความรูภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา และศาสตรสําคัญหลายแขนงจารึก
ลงในคัมภีรใบลานอันล้ําคา เพื่อเก็บรักษาไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา และดํารงพระพุทธศาสนาไวใหถึง 
5,000 ป  เสนทางที่ทานไดดําเนินการจัดสรางและรวบรวมคัมภีรใบลาน ไดแก ในเวียงโกศัยธชัคคะ (แพร) 
เมืองนันทบุรีสลีเมืองใหญ (นาน) เวียงเจียงใหม (เชียงใหม) เมืองเชียงแสน (เชียงราย) เมืองหริภุญชัย 
(ลําพูน) เมืองระแหง (ตาก) และเมืองหลวงพระบาง อาณาจักรลานชาง ซ่ึงทานไดนําคัมภีรใบลานจํานวน
มหาศาลเหลานั้นมาเก็บรักษาไวที่เมืองแพร ณ วัดสูงเมน8 บานเกิดของทาน ประเด็นนี้ทําใหเห็นถึงญาณ
ทัศนะอันยาวไกลของทานวา วัดสูงเมนนี้ในอนาคตจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของโลก ดังนั้นในปจจุบันวัด
สูงเมน จึงกลายแหลงขุมทรัพยคลังปญญาดานคัมภีรใบลานลานนา ซ่ึงทําใหมีผูสนใจในดานอักษรศาสตรทั้ง
ในและตางประเทศมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันธรรมชัยหอสมุด
แหงชาติ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก และผูสนใจทั่วไปเขามาศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  
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อิทธิพลผลงานของครูบามหาเถรท่ีมีตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนานั้นสมัยกอน นอกเหนือจากการเผยแผโดยการนําเอา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนโดยตรงแลวนั้น ยังมีการเผยแผอีกอยางหนึ่งที่ถือวาทําใหคน
รูจักรวมถึงซึมซับเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตก็คือ การเผยแผ
ผานผลงานวรรณกรรม ซ่ึงครูบามหาเถร ถือวามีบทบาทอยางยิ่งตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา
ตลอดจนถึงในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของ
การสรางความเคารพศรัทธาใหกับประชาชนทั้งในจังหวัดแพรเองและจังหวัดอ่ืนๆ สิ่งสําคัญประการแรกที่ทํา
ใหครูบามหาเถร สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จคือ  1) ครูบามหาเถรเปนพระสงฆที่มีภูมิรู
ภูมิธรรมแตกฉานในพระไตรปฎกและพระบาลี ธรรมวินัย กลาวคือ ทานไมไดเปนเพียงเฉพาะผูที่มีบทบาทใน
การรวบรวมคัมภีรใบลานจากที่ตางๆ เทานั้น แตทานยังเปนแบบอยางในดานการศึกษาอีกดวย เพราะ
หลังจากที่ทานบรรพชาอุปสมบทที่วัดศรีชุมในจังหวัดแพรแลวนั้น ทานไดตั้งใจศึกษาทั้งในดานปริยัติธรรม 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ หรือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิปสสนา ครูบามหาเถร 
นอกเหนือจากที่ไดศึกษากับครูบาอุตมาวัดศรีชุมแลว ยังไดเดินทางไปศึกษาวปิสสนาธุระกับพระมหาราชครูที่
วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศพมา ภายหลังจากที่ทานกลับมาจากประเทศ
พมาทานไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุกลับมาดวยและไดนําไปประดิษฐานไว ณ วัดมหาโพธิ์ จังหวัดแพร 
จนถึงปจจุบัน ซ่ึงหากวิเคราะหตามประเด็นดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา การที่ครูบามหาเถรเผยแผพระศาสนาได
อยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดคือ ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและเปนที่นับถือของคน
ทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการฝกปฏิบัติวิปสสนาธุระ ซ่ึงในอดีตพระสงฆที่เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบนั้น ยอมที่จะไดรับการยกยองจากประชาชนอยางสูงสุด ซ่ึงในประเด็นนี้ ครูบามหาเถรไดรับการยกยอง
จากประชาชนวา เปนปฐมแหงครูบาอันหมายถึงตนแบบแหงครูบาทั้งปวง 

สิ่งที่สะทอนใหเห็นไดชัดเจนมากที่สุดคือ การที่ครูบามหาเถร สามารถรวบรวมและสรางคัมภีรใบ
ลานไดมากมาย คือ การที่ทานไดอาศัยความศรัทธาที่ประชาชนมีตอทานมาชวยในการสรางคัมภีรใบลาน 
โดยอาศัยกุศโลบาย ในการสรางบุญบารมีเปนที่ตั้ง เพราะความเชื่อของชาวลานนาในสมัยนั้น หากบุคคลใด
ไดสรางคัมภีร ไดสรางโบราณสถานโบราณวัตถุในทางพระพุทธศาสนา ถือวาเปนกุศลหรือคุณงามความดีที่
จะติดตนไปทั้งในชาตินี้และชาติหนา จะเห็นไดจากการไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการสรางคัมภีรใบ
ลานที่จารึกหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยที่ประชาชนที่ไดรวมกันจัดสรางคัมภีรข้ึนนั้นมี
ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน จึงเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงกระบวนการ
ในการสรางคัมภีรใบลานนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆภาคสวนเร่ิมตั้งแตการเลือกใบลาน การทํา
ความสะอาดใบลาน การจารใบลาน ฯลฯ เปนตน ครูบามหาเถรเปนเสมือนทูต ที่คอยเชื่อมโยงใหประชาชน
ไดมีสวนรวม โดยอาศัยธรรมะเปนตัวนําในการสรางความรวมมือและเผยแผ พระศาสนา จะเห็นไดจากการที่
ทานไดเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ จะไดรับความรวมมือจากเจาเมือง รวมถึงขุนนางและนักปราชญราช
บัณฑิตเปนอยางดียิ่งในการรวบรวมผูที่มีความรูความสามารถวิชาการทางศาสนาและวิชาการเฉพาะตางๆ 
มาชวยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการสรางคัมภีรใบลาน นอกจากนี้สิ่งที่เห็นชัดไดอีกอยางหนึ่งในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของครูบามหาเถรก็คือ การเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกชนชั้นวรรณะ ดังที่ได
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จากผลงานทั้งหมดของ ครูบามหาเถรปจจุบันถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอยางยิ่งของประชาชนใน
จังหวัดแพร โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาภาษาลานนา  และการศึกษาในเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณ ี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัดสูงเมนถือเปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการเหลานี้ ดังเชนในสมัยของ ครูบามหาเถร 
วัดสูงเมนเปนเสมือนตักศิลา หรือศูนยกลางการศึกษาในยุคสมัยนั้น ฉะนั้นถือไดวาวัดสูงเมนมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่ง โดยเฉพาะเปนแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับพระสงฆสามเณรในยุคนั้น ตลอดจนถึงเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชน โดยมี ครูบามหาเถรเปนผูดําเนินการกิจการสําคัญของทางวัด และเปนผูถายทอดศิลปะวิทยา
ตางๆใหกับชาวบาน นอกจากนี้วัดสูงเมนมิไดมีความสาํคัญเฉพาะในอดีตเทานัน้ แมวาผลงานตางๆ การจารึก
คัมภีรใบลาน ที่ถือเปนจุดเดนของวัดสูงเมน และเปนผลงานของครูบามหาเถร ถือเปนยุคที่ไดสรางสรรค
ผลงานตางๆ ไวกับวัดสูงเมนและฝากผลงานไวกับพระพุทธศาสนา สงผลใหในสมัยปจจุบัน ผลงานของครูบา
มหาเถรไดกลายเปนมรดกธรรมแหงปญญาของประชาชน เปนที่เก็บรวบรวมคัมภีรใบลานมาที่มากที่สดุในยุค
ปจจุบันและยังทําใหในปจจุบันวัดสูงเมน ไดกลายเปนแหลงศึกษามรดกวัฒนธรรมแหลงรวมวรรณกรรม
ลานนาที่มีความสําคัญเปนอยางมากในแวดวงการศึกษา โดยมีนักศึกษาและประชาชนที่สนใจไดเขามาศึกษา
เก่ียวกับคัมภีรใบลานที่วัดสูงเมนอยางไมขาดสาย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีการ
เขามาศึกษาและทําการปริวรรตคัมภีรใบลานจากภาษาลานนาเปนภาษาไทยกลาง ตลอดจนถึงนําเอาองค
ความรูที่ไดรับมาเผยแพรสูสาธารณะชน ทําใหคัมภีรใบลานของวัดสูงเมนเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

นอกจากนี้ครูบามหาเถร ยังถือไดวาเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในลานนา ในการจัดสราง
คัมภีรใบลานแตละเมืองนั้น ทานไดรวมมือกับเจาเมืองและราชวงศของเมืองนั้นๆ ไดชักชวนบัณฑิต 
นักปราชญทั้งหลายรวมกันรวบรวมความรูภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา และศาสตรสําคัญหลายแขนงจารึก
ลงในคัมภีรใบลานอันล้ําคา เพื่อเก็บรักษาไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา และดํารงพระพุทธศาสนาไวใหถึง 
5,000 ป  เสนทางที่ทานไดดําเนินการจัดสรางและรวบรวมคัมภีรใบลาน ไดแก ในเวียงโกศัยธชัคคะ (แพร) 
เมืองนันทบุรีสลีเมืองใหญ (นาน) เวียงเจียงใหม (เชียงใหม) เมืองเชียงแสน (เชียงราย) เมืองหริภุญชัย 
(ลําพูน) เมืองระแหง (ตาก) และเมืองหลวงพระบาง อาณาจักรลานชาง ซ่ึงทานไดนําคัมภีรใบลานจํานวน
มหาศาลเหลานั้นมาเก็บรักษาไวที่เมืองแพร ณ วัดสูงเมน8 บานเกิดของทาน ประเด็นนี้ทําใหเห็นถึงญาณ
ทัศนะอันยาวไกลของทานวา วัดสูงเมนนี้ในอนาคตจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของโลก ดังนั้นในปจจุบันวัด
สูงเมน จึงกลายแหลงขุมทรัพยคลังปญญาดานคัมภีรใบลานลานนา ซ่ึงทําใหมีผูสนใจในดานอักษรศาสตรทั้ง
ในและตางประเทศมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันธรรมชัยหอสมุด
แหงชาติ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลก และผูสนใจทั่วไปเขามาศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

 
 
 

                                                           
 8 เรื่องเดียวกัน, หนา 54. 

อิทธิพลผลงานของครูบามหาเถรท่ีมีตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนานั้นสมัยกอน นอกเหนือจากการเผยแผโดยการนําเอา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนโดยตรงแลวนั้น ยังมีการเผยแผอีกอยางหนึ่งที่ถือวาทําใหคน
รูจักรวมถึงซึมซับเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตก็คือ การเผยแผ
ผานผลงานวรรณกรรม ซ่ึงครูบามหาเถร ถือวามีบทบาทอยางยิ่งตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา
ตลอดจนถึงในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของ
การสรางความเคารพศรัทธาใหกับประชาชนทั้งในจังหวัดแพรเองและจังหวัดอ่ืนๆ สิ่งสําคัญประการแรกที่ทํา
ใหครูบามหาเถร สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จคือ  1) ครูบามหาเถรเปนพระสงฆที่มีภูมิรู
ภูมิธรรมแตกฉานในพระไตรปฎกและพระบาลี ธรรมวินัย กลาวคือ ทานไมไดเปนเพียงเฉพาะผูที่มีบทบาทใน
การรวบรวมคัมภีรใบลานจากที่ตางๆ เทานั้น แตทานยังเปนแบบอยางในดานการศึกษาอีกดวย เพราะ
หลังจากที่ทานบรรพชาอุปสมบทที่วัดศรีชุมในจังหวัดแพรแลวนั้น ทานไดตั้งใจศึกษาทั้งในดานปริยัติธรรม 
ปฏิบัติ และปฏิเวธ หรือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิปสสนา ครูบามหาเถร 
นอกเหนือจากที่ไดศึกษากับครูบาอุตมาวัดศรีชุมแลว ยังไดเดินทางไปศึกษาวปิสสนาธุระกับพระมหาราชครูที่
วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศพมา ภายหลังจากที่ทานกลับมาจากประเทศ
พมาทานไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุกลับมาดวยและไดนําไปประดิษฐานไว ณ วัดมหาโพธิ์ จังหวัดแพร 
จนถึงปจจุบัน ซ่ึงหากวิเคราะหตามประเด็นดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา การที่ครูบามหาเถรเผยแผพระศาสนาได
อยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดคือ ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและเปนที่นับถือของคน
ทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการฝกปฏิบัติวิปสสนาธุระ ซ่ึงในอดีตพระสงฆที่เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบนั้น ยอมที่จะไดรับการยกยองจากประชาชนอยางสูงสุด ซ่ึงในประเด็นนี้ ครูบามหาเถรไดรับการยกยอง
จากประชาชนวา เปนปฐมแหงครูบาอันหมายถึงตนแบบแหงครูบาทั้งปวง 

สิ่งที่สะทอนใหเห็นไดชัดเจนมากที่สุดคือ การที่ครูบามหาเถร สามารถรวบรวมและสรางคัมภีรใบ
ลานไดมากมาย คือ การที่ทานไดอาศัยความศรัทธาที่ประชาชนมีตอทานมาชวยในการสรางคัมภีรใบลาน 
โดยอาศัยกุศโลบาย ในการสรางบุญบารมีเปนที่ตั้ง เพราะความเชื่อของชาวลานนาในสมัยนั้น หากบุคคลใด
ไดสรางคัมภีร ไดสรางโบราณสถานโบราณวัตถุในทางพระพุทธศาสนา ถือวาเปนกุศลหรือคุณงามความดีที่
จะติดตนไปทั้งในชาตินี้และชาติหนา จะเห็นไดจากการไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการสรางคัมภีรใบ
ลานที่จารึกหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยที่ประชาชนที่ไดรวมกันจัดสรางคัมภีรข้ึนนั้นมี
ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน จึงเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงกระบวนการ
ในการสรางคัมภีรใบลานนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆภาคสวนเร่ิมตั้งแตการเลือกใบลาน การทํา
ความสะอาดใบลาน การจารใบลาน ฯลฯ เปนตน ครูบามหาเถรเปนเสมือนทูต ที่คอยเชื่อมโยงใหประชาชน
ไดมีสวนรวม โดยอาศัยธรรมะเปนตัวนําในการสรางความรวมมือและเผยแผ พระศาสนา จะเห็นไดจากการที่
ทานไดเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ จะไดรับความรวมมือจากเจาเมือง รวมถึงขุนนางและนักปราชญราช
บัณฑิตเปนอยางดียิ่งในการรวบรวมผูที่มีความรูความสามารถวิชาการทางศาสนาและวิชาการเฉพาะตางๆ 
มาชวยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการสรางคัมภีรใบลาน นอกจากนี้สิ่งที่เห็นชัดไดอีกอยางหนึ่งในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของครูบามหาเถรก็คือ การเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกชนชั้นวรรณะ ดังที่ได
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กลาวไวในเบื้องตนวา การสรางคัมภีรใบลานนั้นมีกลวิธีที่ละเอียด ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ
ภาคสวน ดังนั้น กุศโลบายที่ครูบามหาเถรใชคือ การเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวม
จะชวยใหทุกคนไดตระหนักและเห็นคุณคาของงานที่รวมกันสรางข้ึน หากการสรางคัมภีรจํากัดอยูเพียงแค
เจาเมือง หรือชนชั้นสูง ประชาชนทั่วไปก็จะไมเห็นคุณคา และไมชวยกันรักษา ดังนั้นครูบามหาเถร  
ไดตระหนักถึงขอนี้ จึงอาศัยการมีสวนรวมของทุกคน จนทําใหคัมภีรใบลานที่ไดรวมกันสรางข้ึนนั้นถูกเก็บ
รักษาไว ณ วัดสูงเมน เปนอยางดี เพราะไดรับการดูแลรักษาจากคณะสงฆและคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป
เปนอยางดี  ทําใหปจจุบันผลงานคัมภีรใบลานที่ เก็บไว ณ วัดสูงเมน ไดแผขยายขจรไกลทั้งในและ
ตางประเทศ  จะเห็นไดจากการที่มีหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนตางใหการสนับสนุน และไดเขามา
ศึกษาถึงสาระคําสอน และศาสตรแขนงตางๆที่ไดถูกจารึกไวในคัมภีรใบลาน รวมถึงการใชนวัตกรรมสมัยใหม
เขามาชวยถายทอดและเผยแผพระศาสนาโดยการใชเคร่ืองถาย Microfilm มาชวยในการเก็บรักษาโดย
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย ดังนั้นอาจกลาวไดวา ประชาชนในยุคปจจุบันนี้ไดรูจักพระพุทธศาสนา
ตลอดจนถึงประวัติและผลงานของ ครูบามหาเถรผานวรรณกรรมที่เรียกวา คัมภีรใบลาน และประเพณีตาก
ธรรมของวัดสูงเมนที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อรักษาพระสัทธรรมคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ 

นอกเหนือจากผลงานการสรางและการรวมรวมคัมภีรใบลานของครูบามหาเถรแลวนั้น ยังมีผลงาน
อีกประเภทหนึ่งที่ถือวา เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคกอนจนมาถึงในยุคปจจุบันที่ถือวายังคงมี
ปรากฏอยู นั่นคือ การสรางถาวรวัตถุไวกับพระศาสนา ดังเชน  

1.ในระหวางป พ.ศ. 2365 – 2377 สมัยที่ทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดสูงเมน ทานได
ปฏิสังขรณวัดและสรางถาวรวัตถุไวที่วัดมากมาย โดยเฉพาะพระอุโบสถที่มีความงดงามสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน 

2. ในป พ.ศ. 2370 –  2377 ครูบามหาเถรไดชักชวนพระมหาราชครูวัดสวนดอกที่รวมกัน
สังคายนาพระไตรปฎกรวมกันบูรณะหอไตรวัดพระสิงหที่สรางข้ึนตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช และตอมาไดมี
การบรูณะสังขรณอีกคร้ังในสมัยพระเจากาวิโรรส ในป พ.ศ. 2412 

3. ป พ.ศ. 2383  ไดกอสรางเจดียวัดมหาโพธิ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่นํามาจากประเทศ
พมา รวมกับเจาหลวงอินทวิชัยราชา เจาเมืองแพร 

4. ไดสรางหอไตรวัดสูงเมน เปนที่เก็บรวบรวมคัมภีรธรรมและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวมกับเจาหลวงอินทวิชัยราชาและชาวสูงเมน 

5. สรางวัดศรีดอก อําเภอสูงเมน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใหชาวสูงเมนอีกวัดหนึ่ง ซ่ึง วัดศรี
ดอกก็ยังคงเปนวัดมาตราบจนปจจุบัน 

6. ป พ.ศ. 2403 หลอระฆังกังสดาลใหญที่วัดพระสิงหแลวนําไปไวที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน  

7. ไดสรางพระพุทธรูปโดยเฉพาะแกะสลักพระพุทธรูปไมปางตางๆ ไวที่วัดสูงเมน 

8. สรางวัดดอนแกว อําเภอสูงเมน ที่วัดนี้ไดสรางฐานเปนดอนเจดียไวสันนิษฐานวา จะบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุไวบางแลว ปจจุบันชาวบานดอนแกวไดสรางเจดียไวในที่ที่เดิมและในทุกๆป มีพิธีสมโภชใหผู
มีจิตศรัทธามารวมทําบุญกัน 

9. ทานไดมีการเก็บรักษาสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ เชน เคร่ืองอัฐบริขาร จานชาม เคร่ืองสังคโลก  
เปนตน ซ่ึงในปจจุบันสามารถศึกษาสิ่งของตางๆ เชน บาตร สํารับอาหาร จาน ชาม สังคโลก ที่ใชในสมัยนั้น
ไดที่วัดสูงเมน 

สรุปผลงานดานการสรางถาวรวัตถุที่กลายเปนโบราณสถานในปจจุบัน ครูบามหาเถรไดสรางใน
ระหวางป พ.ศ. 2350 – 2405  

กลาวโดยสรุปอิทธิพลของครูบามหาเถร ที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนามิไดมีเพียงเฉพาะการ
สรางคัมภีรใบลานเทานั้น แตยังคงมีทั้งการสรางถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย  ทั้งนี้ การสราง
คัมภีรธรรมอธิบายพระไตรปฏกและการรวบรวมคัมภีรตางรวมถึงการสรางถาวรวัตถุตางๆ ข้ึนมา 
วัตถุประสงคก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ใหพระพุทธศาสนามีความยั่งยืนดํารงอยู 5,000 ป และเปน
การเผยแผพระพุทธศาสนาใหขจรไกลทั้งในประเทศและตางประเทศ จนทําใหปจจุบันวัดสูงเมนจึงเปน
เสมือนแหลงเรียนรูมรดกทางปญญาที่สําคัญของไทยนั่นเอง 
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กลาวไวในเบื้องตนวา การสรางคัมภีรใบลานนั้นมีกลวิธีที่ละเอียด ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ
ภาคสวน ดังนั้น กุศโลบายที่ครูบามหาเถรใชคือ การเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวม
จะชวยใหทุกคนไดตระหนักและเห็นคุณคาของงานที่รวมกันสรางข้ึน หากการสรางคัมภีรจํากัดอยูเพียงแค
เจาเมือง หรือชนชั้นสูง ประชาชนทั่วไปก็จะไมเห็นคุณคา และไมชวยกันรักษา ดังนั้นครูบามหาเถร  
ไดตระหนักถึงขอนี้ จึงอาศัยการมีสวนรวมของทุกคน จนทําใหคัมภีรใบลานที่ไดรวมกันสรางข้ึนนั้นถูกเก็บ
รักษาไว ณ วัดสูงเมน เปนอยางดี เพราะไดรับการดูแลรักษาจากคณะสงฆและคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป
เปนอยางดี  ทําใหปจจุบันผลงานคัมภีรใบลานที่ เก็บไว ณ วัดสูงเมน ไดแผขยายขจรไกลทั้งในและ
ตางประเทศ  จะเห็นไดจากการที่มีหนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนตางใหการสนับสนุน และไดเขามา
ศึกษาถึงสาระคําสอน และศาสตรแขนงตางๆที่ไดถูกจารึกไวในคัมภีรใบลาน รวมถึงการใชนวัตกรรมสมัยใหม
เขามาชวยถายทอดและเผยแผพระศาสนาโดยการใชเคร่ืองถาย Microfilm มาชวยในการเก็บรักษาโดย
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย ดังนั้นอาจกลาวไดวา ประชาชนในยุคปจจุบันนี้ไดรูจักพระพุทธศาสนา
ตลอดจนถึงประวัติและผลงานของ ครูบามหาเถรผานวรรณกรรมที่เรียกวา คัมภีรใบลาน และประเพณีตาก
ธรรมของวัดสูงเมนที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อรักษาพระสัทธรรมคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ 

นอกเหนือจากผลงานการสรางและการรวมรวมคัมภีรใบลานของครูบามหาเถรแลวนั้น ยังมีผลงาน
อีกประเภทหนึ่งที่ถือวา เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคกอนจนมาถึงในยุคปจจุบันที่ถือวายังคงมี
ปรากฏอยู นั่นคือ การสรางถาวรวัตถุไวกับพระศาสนา ดังเชน  

1.ในระหวางป พ.ศ. 2365 – 2377 สมัยที่ทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดสูงเมน ทานได
ปฏิสังขรณวัดและสรางถาวรวัตถุไวที่วัดมากมาย โดยเฉพาะพระอุโบสถที่มีความงดงามสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน 

2. ในป พ.ศ. 2370 –  2377 ครูบามหาเถรไดชักชวนพระมหาราชครูวัดสวนดอกที่รวมกัน
สังคายนาพระไตรปฎกรวมกันบูรณะหอไตรวัดพระสิงหที่สรางข้ึนตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราช และตอมาไดมี
การบรูณะสังขรณอีกคร้ังในสมัยพระเจากาวิโรรส ในป พ.ศ. 2412 

3. ป พ.ศ. 2383  ไดกอสรางเจดียวัดมหาโพธิ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่นํามาจากประเทศ
พมา รวมกับเจาหลวงอินทวิชัยราชา เจาเมืองแพร 

4. ไดสรางหอไตรวัดสูงเมน เปนที่เก็บรวบรวมคัมภีรธรรมและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวมกับเจาหลวงอินทวิชัยราชาและชาวสูงเมน 

5. สรางวัดศรีดอก อําเภอสูงเมน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใหชาวสูงเมนอีกวัดหนึ่ง ซ่ึง วัดศรี
ดอกก็ยังคงเปนวัดมาตราบจนปจจุบัน 

6. ป พ.ศ. 2403 หลอระฆังกังสดาลใหญที่วัดพระสิงหแลวนําไปไวที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน  

7. ไดสรางพระพุทธรูปโดยเฉพาะแกะสลักพระพุทธรูปไมปางตางๆ ไวที่วัดสูงเมน 

8. สรางวัดดอนแกว อําเภอสูงเมน ที่วัดนี้ไดสรางฐานเปนดอนเจดียไวสันนิษฐานวา จะบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุไวบางแลว ปจจุบันชาวบานดอนแกวไดสรางเจดียไวในที่ที่เดิมและในทุกๆป มีพิธีสมโภชใหผู
มีจิตศรัทธามารวมทําบุญกัน 

9. ทานไดมีการเก็บรักษาสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ เชน เคร่ืองอัฐบริขาร จานชาม เคร่ืองสังคโลก  
เปนตน ซ่ึงในปจจุบันสามารถศึกษาสิ่งของตางๆ เชน บาตร สํารับอาหาร จาน ชาม สังคโลก ที่ใชในสมัยนั้น
ไดที่วัดสูงเมน 

สรุปผลงานดานการสรางถาวรวัตถุที่กลายเปนโบราณสถานในปจจุบัน ครูบามหาเถรไดสรางใน
ระหวางป พ.ศ. 2350 – 2405  

กลาวโดยสรุปอิทธิพลของครูบามหาเถร ที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนามิไดมีเพียงเฉพาะการ
สรางคัมภีรใบลานเทานั้น แตยังคงมีทั้งการสรางถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย  ทั้งนี้ การสราง
คัมภีรธรรมอธิบายพระไตรปฏกและการรวบรวมคัมภีรตางรวมถึงการสรางถาวรวัตถุตางๆ ข้ึนมา 
วัตถุประสงคก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ใหพระพุทธศาสนามีความยั่งยืนดํารงอยู 5,000 ป และเปน
การเผยแผพระพุทธศาสนาใหขจรไกลทั้งในประเทศและตางประเทศ จนทําใหปจจุบันวัดสูงเมนจึงเปน
เสมือนแหลงเรียนรูมรดกทางปญญาที่สําคัญของไทยนั่นเอง 
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ในฐานะเปน กลไกสําคัญที่ทําหนาที่ตาง ๆ ในข้ันตอนของกระบวนการทาง การเมือง ซ่ึงชวยสงเสริมใหการ
ปกครองดําเนินไปอยาง เปนผลดีและยังมีสวนสําคัญตอเสถียรภาพทางการเมือง อีกดวยอยางไรก็ตาม
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน ระบอบประชาธิปไตย 
พรรคการเมืองไทยไดเร่ิมกอตั้งอยางเปนทางการหลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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Abstract 

Political parties have recognized as an institution. That coupled with the modern 
political system if the political system and government of countries find that many 
political parties. The countries accept political parties as a part of the political system 
because of its value as a political party. Mechanisms that act in various stages of the 
political process will enable the administration to proceed and also be the key for political 
stability. However, after the change of government from absolute monarchy to 
Democracy, Thailand's political parties began formally established after the promulgation 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2489. 
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บทนํา 
 การยุบพรรคการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 การรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
จนกระทั่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หลังเหตุการณพฤษภาคม 
พ.ศ.2553 นับไดวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดหนึ่งของการเมืองในระบอบรัฐสภาไทยสมัยปจจุบัน ผลในเชิง
รูปธรรมที่เห็นชัดที่สุดคือ การเขามามีบทบาทในการเมืองแบบตัวแทนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม

วาจะเปนกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือกลุมการเมืองภาคประชาชนอ่ืนๆ การขยายสิทธิและพื้นที่ของการเมืองภาคประชาชน
ดังกลาว เปนคุณูปการสําคัญที่เกิดจากการรวมกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมอยางหลากหลายมิติ ไมวาจะเปน
กลุมองคกรที่หลากหลายทั้งในเมืองและชนบท ทั้งเรียกรองจากรัฐ รวมมือกับรัฐ ขัดแยงกับรัฐ จนถึงตอตาน
รัฐ อาจเรียกปรากฏการณการเคลื่อนไหวของ “การเมืองแบบมวลชน” ในการแทรกตัวเขาสูอํานาจรัฐผาน
การเมืองแบบรัฐสภาซ่ึงแตเดิมเปนพื้นที่ของกลุมอํานาจเกาและกลุมทุนไดวาปรากฏการณ “มวลชนาธิป
ไตย”  
 
รัฐธรรมนูญ 

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพื่อกําหนดเทคนิควิธีเก่ียวกับการเลือกตั้งและสัดสวน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสงผลตอโครงสรางการลงคะแนนเสียงที่เปลี่ยนไปและไมไดแกไขปญหา
การกระจุกตัวของคะแนนเสียงใหลดลงหรือเปดพื้นที่ใหกับพรรคการเมืองหนาใหมๆ ขณะที่พรรคการเมือง
ในปจจุบันที่กําลังถูกการเมืองแบบมวลชนแทรกตัวเพื่อเขาสูอํานาจรัฐก็จําเปนที่จะตองบริหารจัดการทาง
การเมืองใหตอบสนองตอทุกฝายไดดีภายใตภาวะทางสองแพรงของพรรคการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผาน
เชนนี้ อีกทั้งโครงสรางสังคมในชนบทที่เปลี่ยนไปก็สงผลตอการเลือกตั้งและโครงสรางสังคมการเมืองไทยใน
ระยะยาวอีกดวย 
 นับตั้งแตการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ปรากฏการณที่อาจกลาว
ไดวาเปน “สังคมหลังยุครัฐธรรมนูญ” (post-constitution) ไดกอตัวข้ึนนับแตนั้นเปนตนมา รัฐธรรมนูญ
กลับมีความหมายและความสําคัญมากข้ึนกวาเดิม และไดแปรสภาพกลายเปน “ทุนทางสังคม” (social 
capital) ความเปนทุนทางสังคมของรัฐธรรมนูญ มีผลทําใหรัฐบาลที่ไดอํานาจมาจากการใชรัฐธรรมนูญมีทุน
ทางสังคมที่รัฐบาลเผด็จการทหารไมมี นั่นคือ “ความชอบธรรม” รัฐบาลจะสามารถใชทุนทางสังคมนี้ไดดี 
โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหแกความชอบธรรมได ก็ตอเม่ือรัฐบาลไมทําการ “ปกครอง” ในความหมายดั้งเดิม 
แต “บริหารจัดการ” บานเมืองอยางมี “ประสิทธิภาพ” ความชอบธรรมจึงเปนทุนทางสังคม สวน
ประสิทธิภาพเปนปจจัยเกื้อหนุนการสะสมและเพ่ิมพูนทุนทางสังคม อยางไรก็ดี พึงระลึกวารัฐธรรมนูญนั้น 
เปนทุนทางสังคมของรัฐ มิใชของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด  

การเลือกตั้ง 2554 เวทีตอสูของแนวคิดและอุดมการณประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหมกับ
ประชาธิปไตยแบบไทย 

ปญหาและอุปสรรคทางดานแนวคิดและอุดมการณประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนในสังคมไทยสามารถแยก
ออกมาอธิบายไดสองลักษณะ กลาวคือ1 

 มุมมองแรก การใหคุณคาประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
สมัยใหมในฐานะที่เปน “ประชาธิปไตยที่ถูกตองแทจริงที่สุด” ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาระบอบประชาธิปไตย

                                                 
 1 คุปต พันธหินกอง, เศรษฐศาสตรการเลือกต้ัง 2550,  (เชียงใหม : คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแม

โจ, 2551), หนา 36-40. 
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political process will enable the administration to proceed and also be the key for political 
stability. However, after the change of government from absolute monarchy to 
Democracy, Thailand's political parties began formally established after the promulgation 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2489. 
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บทนํา 
 การยุบพรรคการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 การรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
จนกระทั่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หลังเหตุการณพฤษภาคม 
พ.ศ.2553 นับไดวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดหนึ่งของการเมืองในระบอบรัฐสภาไทยสมัยปจจุบัน ผลในเชิง
รูปธรรมที่เห็นชัดที่สุดคือ การเขามามีบทบาทในการเมืองแบบตัวแทนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม

วาจะเปนกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือกลุมการเมืองภาคประชาชนอ่ืนๆ การขยายสิทธิและพื้นที่ของการเมืองภาคประชาชน
ดังกลาว เปนคุณูปการสําคัญที่เกิดจากการรวมกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมอยางหลากหลายมิติ ไมวาจะเปน
กลุมองคกรที่หลากหลายทั้งในเมืองและชนบท ทั้งเรียกรองจากรัฐ รวมมือกับรัฐ ขัดแยงกับรัฐ จนถึงตอตาน
รัฐ อาจเรียกปรากฏการณการเคลื่อนไหวของ “การเมืองแบบมวลชน” ในการแทรกตัวเขาสูอํานาจรัฐผาน
การเมืองแบบรัฐสภาซ่ึงแตเดิมเปนพื้นที่ของกลุมอํานาจเกาและกลุมทุนไดวาปรากฏการณ “มวลชนาธิป
ไตย”  
 
รัฐธรรมนูญ 

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เพื่อกําหนดเทคนิควิธีเก่ียวกับการเลือกตั้งและสัดสวน
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสงผลตอโครงสรางการลงคะแนนเสียงที่เปลี่ยนไปและไมไดแกไขปญหา
การกระจุกตัวของคะแนนเสียงใหลดลงหรือเปดพื้นที่ใหกับพรรคการเมืองหนาใหมๆ ขณะที่พรรคการเมือง
ในปจจุบันที่กําลังถูกการเมืองแบบมวลชนแทรกตัวเพื่อเขาสูอํานาจรัฐก็จําเปนที่จะตองบริหารจัดการทาง
การเมืองใหตอบสนองตอทุกฝายไดดีภายใตภาวะทางสองแพรงของพรรคการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผาน
เชนนี้ อีกทั้งโครงสรางสังคมในชนบทที่เปลี่ยนไปก็สงผลตอการเลือกตั้งและโครงสรางสังคมการเมืองไทยใน
ระยะยาวอีกดวย 
 นับตั้งแตการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ปรากฏการณที่อาจกลาว
ไดวาเปน “สังคมหลังยุครัฐธรรมนูญ” (post-constitution) ไดกอตัวข้ึนนับแตนั้นเปนตนมา รัฐธรรมนูญ
กลับมีความหมายและความสําคัญมากข้ึนกวาเดิม และไดแปรสภาพกลายเปน “ทุนทางสังคม” (social 
capital) ความเปนทุนทางสังคมของรัฐธรรมนูญ มีผลทําใหรัฐบาลที่ไดอํานาจมาจากการใชรัฐธรรมนูญมีทุน
ทางสังคมที่รัฐบาลเผด็จการทหารไมมี นั่นคือ “ความชอบธรรม” รัฐบาลจะสามารถใชทุนทางสังคมนี้ไดดี 
โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหแกความชอบธรรมได ก็ตอเม่ือรัฐบาลไมทําการ “ปกครอง” ในความหมายดั้งเดิม 
แต “บริหารจัดการ” บานเมืองอยางมี “ประสิทธิภาพ” ความชอบธรรมจึงเปนทุนทางสังคม สวน
ประสิทธิภาพเปนปจจัยเกื้อหนุนการสะสมและเพ่ิมพูนทุนทางสังคม อยางไรก็ดี พึงระลึกวารัฐธรรมนูญนั้น 
เปนทุนทางสังคมของรัฐ มิใชของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด  

การเลือกตั้ง 2554 เวทีตอสูของแนวคิดและอุดมการณประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหมกับ
ประชาธิปไตยแบบไทย 

ปญหาและอุปสรรคทางดานแนวคิดและอุดมการณประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนในสังคมไทยสามารถแยก
ออกมาอธิบายไดสองลักษณะ กลาวคือ1 

 มุมมองแรก การใหคุณคาประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
สมัยใหมในฐานะที่เปน “ประชาธิปไตยที่ถูกตองแทจริงที่สุด” ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาระบอบประชาธิปไตย

                                                 
 1 คุปต พันธหินกอง, เศรษฐศาสตรการเลือกต้ัง 2550,  (เชียงใหม : คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแม

โจ, 2551), หนา 36-40. 
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ใหความสําคัญกับประชาชน คือ ผูมีเสรีภาพและความเสมอภาคในความเปนมนุษย และหรือมีจิตวิญญาณรัก
เสรีภาพและความเสมอภาคในความเปนมนุษยอยางลึกซ้ึง มีจิตสํานึกและมีความกระตือรือรนที่จะปกปอง
เสรีภาพและความเสมอภาคดังกลาว ระบอบประชาธิปไตยจึงตองวางระบบรองรับการอยูรวมกันของ
ประชาชนเชนนั้นบนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1.หลักเสรีภาพ (freedom) ประชาชนตองมี
เสรีภาพข้ันพื้นฐานตางๆ อยางเทาเทียมกัน เชน เสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนา 
การกอตั้งสมาคม การมีสวนรวมทางการเมืองการเลือกดําเนินชีวิตตามความพึงพอใจ ฯลฯ 2.หลักความเสมอ
ภาค (equality) ประชาชนตองมีความเทาเทียมภายใตขอบเขตหรือกติกาเดียวกันมีความเทาเทียมทาง
โอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะตางๆ 3.หลักนิติรัฐ หรือหลักความถูกตองตามกฎหมาย (rule of law 
or legality or due process of law) กระบวนการยุติธรรมตองเปนอิสระ เที่ยงธรรม และเปนหลักประกัน
ใหประชาชนไดรับการปฏิบัติในทางกฎหมายอยางเสมอภาคกัน   

มุมมองนี้ทําใหการพัฒนาประชาธิปไตยในเมืองไทยจําเปนตองผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรางตางๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการสรางคานิยมแบบประชาธิปไตยเพื่อขจัด
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ทั้งในเชิงสถาบัน กระบวนการ โครงสรางและคานิยม รวมไปถึงรูปแบบ
ความสัมพันธของผูคนในสังคม ที่ กีดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย รูปแบบคําอธิบายชุดนี้ทําให 
“ประชาธิปไตยแบบไทย” กลายเปนประชาธิปไตยที่ไมมีความเปนสากล  

สวนมุมมองที่สองคือการมองประชาธิปไตยในแบบเฉพาะ ที่ถือกําเนิดและดํารงอยูภายใตบริบท
ทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ชาติพันธุ ศาสนาและวัฒนธรรมหรือที่รูจักกันในชื่อของ “ประชาธิปไตยแบบ
ไทย” นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหถึงปญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย มีที่มาจากการยึดถือแนว
ประชาธิปไตยแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป เชน หากยึดแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก จะถูกโจมตีวามี
จุดออนในลักษณะที่ละเลยมุมมองและมิติรวมไปถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร มองขามความแตกตางใน
เร่ืองบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม สวนแนวประชาธิปไตยแบบไทย มักจะถูกโจมตีวาเปนระบอบ
ที่ผูนําทางการเมืองขณะนั้นสามารถหยิบนําไปอางใชเปนประโยชนในทางการเมืองใหตัวเองอยูเสมอ 

  
แนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย 
 ความทาทายสําคัญจากภายนอกซ่ึงสงผลกระทบตอแนวคิดทางการเมืองและสังคมไทยอยางมากคือ 
“กระบวนการโลกาภิวัตน” ที่นําพา “ลัทธิเสรีนิยมใหม” (Neo-Liberalism) และกระแส “ความเปน
ประชาธิปไตย” (Democratization) เขาสูสังคมไทย จนกอใหเกิดขอถกเถียงทางสังคมการเมืองอยางมาก
ในชวงที่ผานมาระหวางกลุมมวลชนและผูที่เชื่อม่ันในอุดมการณประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมสมัยใหมกับกลุม
มวลชนและผูที่เชื่อม่ันในอุดมการณประชาธิปไตยแบบไทย การถกเถียงนี้ดูเสมือนวาจะลดความเขมขนลงไป
นบัตั้งแตสังคมไทยมีความชัดเจนในการเขาสูกระบวนการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 แตในความ
เปนจริง กระบวนการโลกาภิวัตนในอีกความหมายหนึ่งจะยังคงดํารงอยูในโครงสรางสังคมการเมืองไทย
สมัยใหม โลกาภิวัตนกระทบความเปนไทยหลายดานมากมายไมวาจะเปนอธิปไตย ธรรมรัฐ อัตลักษณรวม 
(collective identity) ของผูคน “ประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางนโยบาย” หรือทําหนาที่ของรัฐชาติและ
รัฐบาล ตลอดจนการตั้งขอคําถาม ขอถกเถียงโตแยงตอความชอบธรรมในดานตางๆ ของรัฐไทย 

 แมการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 จะเปนพื้นที่การตอสูทางแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่แตกตาง
กันอยางสันติวิธี แตมรดกหลักในเร่ืองระบบไพร ระบบขุนนาง ระบบศักดินาหรือระบบเจาขุนมูลนาย มีผล
ทําใหระบอบการปกครองโบราณของไทยไมมีจินตภาพ (concepts) เก่ียวกับเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาคทางกฎหมาย พรรคการเมือง การเลือกตั้ง สภาผูแทนราษฏรและกระบวนการนิติบัญญัติ  ซ่ึงจินต
ภาพเหลานี้คือสวนประกอบของความเปนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมใดที่ขาดหรือไมมี
พัฒนาการความเปนมาก็ยอมประสบกับปญหาและความยุงยากในการสรางมันข้ึนมา ขณะที่ความสัมพันธ
ของประชาชนคนไทยดาํเนินอยูภายใตวัฒนธรรมอุปถัมภคํ้าจุน (patron-client relationship) ซ่ึงเนนพันธะ
หนาที่ (obligation) ระหวางผูมีสถานะตางกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธที่จําแนกระดับต่ําสูง (hierarchy) แบบ
เจานายกับลูกนองหรือผูใหญกับผูนอย ซ่ึงตางฝายตางมีพันธะตอกันมากกวาเนนการใชเสรีภาพ เคารพใน
สิทธิและความเสมอภาคของปจเจกบุคคล ทั้งนี้โดยถูกกํากับจากศีลธรรม คุณธรรมทางศาสนารวมไปถึงจารีต
ประเพณีตางๆ ในระบบดังกลาวแมจะมีการดํารงอยูของกฎหมาย แตการปกครองอยางเครงครัดตามตัวบท
กฎหมาย (rule of law) ยอมไมใชสิ่งสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูเปนนาย (rule of man) 
ซ่ึงมีอยูหลายระดับ  
 ความหวังในการที่ จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขากับพัฒนาการทางการเมือง  
ถูกนักวิชาการที่หันไปใหความสนใจกับเร่ืองความตื่นตัว การรวมกลุม ออกมาเรียกรองตอสูเพื่อตองการเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองของคนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงเปนผูที่อาศัยอยูในชนบทและมีฐานะยากจนกลาย
มาเปนพลังที่มีความสําคัญและไมอาจมองขามไดอีกตอไป เหมือนที่ นิธิ เอียวศรีวงศ สรุปไวถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชนบทชวงสองทศวรรษที่ผานมาวา อิทธิพลของกระบวนการโลกาภิวัตน แนวคิดเสรี
นิยมใหม (neoliberalism) แนวคิดในเร่ืองธรรมาภิบาล (good governance) และกระแสการสรางความ
เปนประชาธิปไตย (democratization) ที่เกิดข้ึนและกระจายไปในระดับนานาชาติ ทําใหระบบการเมือง
ทอดทิ้งคนชนบทเปนไปไมไดอีกแลว เพราะคนชนบทมีสํานึกทางการเมืองระดับชาติ ซ่ึงแปลวาตองการ
นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองตอบรับผลประโยชนของตน สามารถแปรออกมาเปนรูปธรรมผานเร่ืองการ
อุดหนุนราคาขาว ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การเขาถึงและการเพิ่มแหลงเงินกูยืม หรือการศึกษา
และสาธารณสุขที่ดีข้ึน มีคุณภาพข้ึน2  
  
รัฐธรรมนูญ 2550 กับการเลือกตั้ง 2554 

นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จนถึงรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญประกาศใชทั้งสิ้นเปนจํานวน 18 ฉบับ เฉลี่ยแลวเรามีรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับตอเวลาสี่ปคร่ึงและ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมผานกระบวนการประชาธิปไตย ปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็นวาการยึดหลักการ
รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) และการเคารพแนวคิดในเร่ืองนิติธรรม (rule of law) เปนสิ่งที่ทั้ง
ผูนําและประชาชนคนไทยใหความสําคัญนอยมาก ซ่ึงปญหาดังกลาวดังกลาวถูกนักวิชาการดานรัฐธรรมนูญ

                                                 
 2 เกษียร เตชะพีระ, ทางแพรงและพงหนาม : ทางผานสูประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร  : มติชน, 

2551), หนา 4-9. 
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ใหความสําคัญกับประชาชน คือ ผูมีเสรีภาพและความเสมอภาคในความเปนมนุษย และหรือมีจิตวิญญาณรัก
เสรีภาพและความเสมอภาคในความเปนมนุษยอยางลึกซ้ึง มีจิตสํานึกและมีความกระตือรือรนที่จะปกปอง
เสรีภาพและความเสมอภาคดังกลาว ระบอบประชาธิปไตยจึงตองวางระบบรองรับการอยูรวมกันของ
ประชาชนเชนนั้นบนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1.หลักเสรีภาพ (freedom) ประชาชนตองมี
เสรีภาพข้ันพื้นฐานตางๆ อยางเทาเทียมกัน เชน เสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนา 
การกอตั้งสมาคม การมีสวนรวมทางการเมืองการเลือกดําเนินชีวิตตามความพึงพอใจ ฯลฯ 2.หลักความเสมอ
ภาค (equality) ประชาชนตองมีความเทาเทียมภายใตขอบเขตหรือกติกาเดียวกันมีความเทาเทียมทาง
โอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะตางๆ 3.หลักนิติรัฐ หรือหลักความถูกตองตามกฎหมาย (rule of law 
or legality or due process of law) กระบวนการยุติธรรมตองเปนอิสระ เที่ยงธรรม และเปนหลักประกัน
ใหประชาชนไดรับการปฏิบัติในทางกฎหมายอยางเสมอภาคกัน   

มุมมองนี้ทําใหการพัฒนาประชาธิปไตยในเมืองไทยจําเปนตองผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรางตางๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงการสรางคานิยมแบบประชาธิปไตยเพื่อขจัด
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ทั้งในเชิงสถาบัน กระบวนการ โครงสรางและคานิยม รวมไปถึงรูปแบบ
ความสัมพันธของผูคนในสังคม ที่ กีดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย รูปแบบคําอธิบายชุดนี้ทําให 
“ประชาธิปไตยแบบไทย” กลายเปนประชาธิปไตยที่ไมมีความเปนสากล  

สวนมุมมองที่สองคือการมองประชาธิปไตยในแบบเฉพาะ ที่ถือกําเนิดและดํารงอยูภายใตบริบท
ทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ชาติพันธุ ศาสนาและวัฒนธรรมหรือที่รูจักกันในชื่อของ “ประชาธิปไตยแบบ
ไทย” นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหถึงปญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย มีที่มาจากการยึดถือแนว
ประชาธิปไตยแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป เชน หากยึดแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก จะถูกโจมตีวามี
จุดออนในลักษณะที่ละเลยมุมมองและมิติรวมไปถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร มองขามความแตกตางใน
เร่ืองบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม สวนแนวประชาธิปไตยแบบไทย มักจะถูกโจมตีวาเปนระบอบ
ที่ผูนําทางการเมืองขณะนั้นสามารถหยิบนําไปอางใชเปนประโยชนในทางการเมืองใหตัวเองอยูเสมอ 

  
แนวคิดทางการเมืองและสังคมไทย 
 ความทาทายสําคัญจากภายนอกซ่ึงสงผลกระทบตอแนวคิดทางการเมืองและสังคมไทยอยางมากคือ 
“กระบวนการโลกาภิวัตน” ที่นําพา “ลัทธิเสรีนิยมใหม” (Neo-Liberalism) และกระแส “ความเปน
ประชาธิปไตย” (Democratization) เขาสูสังคมไทย จนกอใหเกิดขอถกเถียงทางสังคมการเมืองอยางมาก
ในชวงที่ผานมาระหวางกลุมมวลชนและผูที่เชื่อม่ันในอุดมการณประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมสมัยใหมกับกลุม
มวลชนและผูที่เชื่อม่ันในอุดมการณประชาธิปไตยแบบไทย การถกเถียงนี้ดูเสมือนวาจะลดความเขมขนลงไป
นบัตั้งแตสังคมไทยมีความชัดเจนในการเขาสูกระบวนการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 แตในความ
เปนจริง กระบวนการโลกาภิวัตนในอีกความหมายหนึ่งจะยังคงดํารงอยูในโครงสรางสังคมการเมืองไทย
สมัยใหม โลกาภิวัตนกระทบความเปนไทยหลายดานมากมายไมวาจะเปนอธิปไตย ธรรมรัฐ อัตลักษณรวม 
(collective identity) ของผูคน “ประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางนโยบาย” หรือทําหนาที่ของรัฐชาติและ
รัฐบาล ตลอดจนการตั้งขอคําถาม ขอถกเถียงโตแยงตอความชอบธรรมในดานตางๆ ของรัฐไทย 

 แมการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 จะเปนพื้นที่การตอสูทางแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองที่แตกตาง
กันอยางสันติวิธี แตมรดกหลักในเร่ืองระบบไพร ระบบขุนนาง ระบบศักดินาหรือระบบเจาขุนมูลนาย มีผล
ทําใหระบอบการปกครองโบราณของไทยไมมีจินตภาพ (concepts) เก่ียวกับเร่ืองของสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาคทางกฎหมาย พรรคการเมือง การเลือกตั้ง สภาผูแทนราษฏรและกระบวนการนิติบัญญัติ  ซ่ึงจินต
ภาพเหลานี้คือสวนประกอบของความเปนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมใดที่ขาดหรือไมมี
พัฒนาการความเปนมาก็ยอมประสบกับปญหาและความยุงยากในการสรางมันข้ึนมา ขณะที่ความสัมพันธ
ของประชาชนคนไทยดาํเนินอยูภายใตวัฒนธรรมอุปถัมภคํ้าจุน (patron-client relationship) ซ่ึงเนนพันธะ
หนาที่ (obligation) ระหวางผูมีสถานะตางกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธที่จําแนกระดับต่ําสูง (hierarchy) แบบ
เจานายกับลูกนองหรือผูใหญกับผูนอย ซ่ึงตางฝายตางมีพันธะตอกันมากกวาเนนการใชเสรีภาพ เคารพใน
สิทธิและความเสมอภาคของปจเจกบุคคล ทั้งนี้โดยถูกกํากับจากศีลธรรม คุณธรรมทางศาสนารวมไปถึงจารีต
ประเพณีตางๆ ในระบบดังกลาวแมจะมีการดํารงอยูของกฎหมาย แตการปกครองอยางเครงครัดตามตัวบท
กฎหมาย (rule of law) ยอมไมใชสิ่งสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูเปนนาย (rule of man) 
ซ่ึงมีอยูหลายระดับ  
 ความหวังในการที่ จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขากับพัฒนาการทางการเมือง  
ถูกนักวิชาการที่หันไปใหความสนใจกับเร่ืองความตื่นตัว การรวมกลุม ออกมาเรียกรองตอสูเพื่อตองการเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองของคนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงเปนผูที่อาศัยอยูในชนบทและมีฐานะยากจนกลาย
มาเปนพลังที่มีความสําคัญและไมอาจมองขามไดอีกตอไป เหมือนที่ นิธิ เอียวศรีวงศ สรุปไวถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชนบทชวงสองทศวรรษที่ผานมาวา อิทธิพลของกระบวนการโลกาภิวัตน แนวคิดเสรี
นิยมใหม (neoliberalism) แนวคิดในเร่ืองธรรมาภิบาล (good governance) และกระแสการสรางความ
เปนประชาธิปไตย (democratization) ที่เกิดข้ึนและกระจายไปในระดับนานาชาติ ทําใหระบบการเมือง
ทอดทิ้งคนชนบทเปนไปไมไดอีกแลว เพราะคนชนบทมีสํานึกทางการเมืองระดับชาติ ซ่ึงแปลวาตองการ
นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองตอบรับผลประโยชนของตน สามารถแปรออกมาเปนรูปธรรมผานเร่ืองการ
อุดหนุนราคาขาว ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การเขาถึงและการเพิ่มแหลงเงินกูยืม หรือการศึกษา
และสาธารณสุขที่ดีข้ึน มีคุณภาพข้ึน2  
  
รัฐธรรมนูญ 2550 กับการเลือกตั้ง 2554 

นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จนถึงรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญประกาศใชทั้งสิ้นเปนจํานวน 18 ฉบับ เฉลี่ยแลวเรามีรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับตอเวลาสี่ปคร่ึงและ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมผานกระบวนการประชาธิปไตย ปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็นวาการยึดหลักการ
รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) และการเคารพแนวคิดในเร่ืองนิติธรรม (rule of law) เปนสิ่งที่ทั้ง
ผูนําและประชาชนคนไทยใหความสําคัญนอยมาก ซ่ึงปญหาดังกลาวดงักลาวถูกนักวิชาการดานรัฐธรรมนูญ

                                                 
 2 เกษียร เตชะพีระ, ทางแพรงและพงหนาม : ทางผานสูประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร  : มติชน, 

2551), หนา 4-9. 
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ของไทยอธิบายวา “ในฐานะของการเปนสถาบันการเมือง ปญหาอันเปนมูลฐานที่สุดของรัฐธรรมนูญก็คือ
ปญหาของการสรางความเปนสถาบัน จุดที่นาสนใจในเวลานี้คือแนวความคิดซ่ึงเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญ
กับการประสิทธิ์ประสาทสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและในที่สุดการนับถือกฎหมาย อันเปนการตรงกันขาม
กับการปกครองโดยใชวิธีการกดหัว หลักการเหลานี้ประกอบเปนกระแสความเชื่อและนับเปนพลังทาง
การเมืองสําคัญอยางยิ่งยวดตอการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยมาโดย
ตลอด”  

ปญหาความเปนสถาบันของรัฐธรรมนูญไทยยังพิจารณาไดจากการที่สังคมไทยมีการเผชิญหนาและ
ความขัดแยงกันของสองวัฒนธรรมและแนวคิดอุดมการณทางการเมืองที่จะนําไปสูความขัดแยงในระดับมโน
ทัศน (ideals) และกระบวนทัศนทางการเมือง (paradigms) โดยในดานหนึ่งประกอบจากวัฒนธรรมในเชิง
จารีตประเพณีตลอดจนสถาบันทางการเมืองอันเปนมรดกตกทอดมาจากยุคกอนสมัยใหม (pre-modern) ใน
อีกดานหนึ่งก็มีสถาบันการเมืองการปกครองตลอดจนเร่ืองของบรรทัดฐานความถูกตองเปนธรรมแบบ
สมัยใหม (modern) เขามาเปนองคประกอบไมนอยกวา 79 ปมาแลว การปะทะและผสมผสานของสอง
องคประกอบในขางตน นําไปสูเร่ืองอํานาจและความสัมพันธทางอํานาจที่จะพบวาในสังคมไทยมีการใชหลัก
ความชอบธรรมของอํานาจ (political legitimacy) ทั้งแบบจารีตประเพณีซ่ึงเนนคุณธรรมหรือราชธรรม 
และแบบสมัยใหมซ่ึงเนนฉันทานุมัติจากประชาชนผานกระบวนการเลือกตั้งตลอดจนสิทธิและความเสมอ
ภาคในทางการเมือง  

กรณีการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ซ่ึงมีกติกาที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดที่สุดคือ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ ส.ส. เพิ่มข้ึนเปน 500 คน  
โดยที่ ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งกลับมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (Party 
List) มีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 125 คน ในแงรูปแบบไดกลับไปใชรูปแบบเขตเดียวมีส.ส.ไดคนเดียว (Single-
member Constituency) สําหรับ ส.ส.แบบแบงเขต และรูปแบบสัดสวน (Proportional) โดยใชเขต
ประเทศเปนเขตเลือกตั้งสําหรับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หลักการดังกลาวมี
ทั้งสวนที่ดีและสวนที่เปนขอสังเกตอยูหลายประการ อยางไรก็ตาม เร่ืองรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งที่
เหมาะสมที่สุดก็ยังเปนประเด็นที่ยังตองถกเถียงเพื่อหาคําตอบกันอยู แมจะมีขอครหาวาการเปลี่ยนแปลงเขต
และวิธีการเลือกตั้งเปนไปเพื่อใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบในบางพรรคการเมืองหรือ “ปรากฏการณเกอร่ี
แมนเดอร่ิง” (Gerrymandering) แตหากพิจารณา “โครงสรางการลงคะแนนเสียง” ก็ยังไมไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยางชัดเจน และผลการเลือกตั้งที่เปนการแขงขันระหวางสองพรรคการเมืองใหญ คือ พรรคเพื่อไทยกับ
พรรคประชาธิปตย ก็เปนไปตามที่สังคมสวนใหญไดคาดการณกันเอาไว 

ประเด็นสําคัญตอผลการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ที่โครงสรางการลงคะแนนเสียงยังคงมีความกระจุกตัว
อยูคอนขางสูง คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีคําถามวา เพราะเหตุใดในเวทีการเลือกตั้งจึงมีลักษณะการผูกขาดโดย
พรรคการเมืองใหญ คําตอบที่ตอบโจทยนี้ไดอยางใกลเคียงที่สุดนาจะมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ทั้งใน
แงของเงื่อนไขกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื้นที่สื่อที่มีความไมเทาเทียม และการตลาดทางการเมือง 
กลาวคือ 

ประการแรก เง่ือนไขกรอบกติกาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ที่ได
ปรับเปลี่ยน ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่เพิ่มจํานวน ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อมากข้ึนเปน 125 คน กรอบกติกาดังกลาวไดสงผลใหเกิดทัศนคติที่เปนผลตอ “การลงคะแนน
เสียงแบบรวมศูนย” กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงจะมองวาการเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกรัฐบาลและเลือกผู
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมไดพิจารณาวาผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อนั้นมีบุคคลจากพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ของตนเองอยูดวยหรือไม หรือไมไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครแบบแบงเขตในพื้นที่ของตนเองรวมทั้ง
คุณสมบัติของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อมากกวาหัวหนาพรรค แกนนําพรรค หรือผูสมัครคนสําคัญๆ ของ
พรรคที่มีโอกาสดํารงตําแหนงทางการเมืองหากพรรคไดเปนรัฐบาล 

ประการที่สอง มีความสืบเนื่องจากประการแรกในแงที่ผูลงคะแนนเสียงเห็นวา การเลือกตั้งนั้นเปน
การเลือกรัฐบาลและเลือกผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประกอบกับ “พ้ืนที่สื่อของพรรคการเมืองใหญ”  
มีมากกวาพรรคขนาดกลางและเล็กอยางเห็นไดชัดในชวงที่มีการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สงผลใหทัศนคติ 
คานิยม และความเชื่อที่มีตอเร่ือง “คะแนนเสียงที่สูญเปลา” (Wasted Votes) เปนปจจัยสําคัญตอการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งระบบเขตเดียวเบอรเดียวเปนระบบแพคัดออก 
และผูชนะในเขตนั้นจะไดเปน ส.ส.ทันที (Winner Takes All) หากผูเลือกตั้งเปนผูมีเหตุผลและไมได
ตัดสินใจโดยไมไดเปดรับฟงขาวสารตางๆ เขาจะทราบวาพรรคใดหรือผูลงสมัครในเขตตนคนใด “มาแรง” 
คลายคลึงกับปรากฏการณ Bandwagon Effect ในทางเศรษฐศาสตรดังนั้น จึงไมมีประโยชนที่เขาจะ
ตัดสินใจเลือกพรรคขนาดเล็กเพราะคะแนนเสียงเพียง 1 เสียงของตนไมอาจสรางความเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ในผลการเลือกตั้งได  

ประการที่สาม ลักษณะที่พบในโครงสรางการลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่งคือ พรรคการเมือง
ตางหันมาใชการตลาดทางการเมือง ในแงมุมของการตลาด ความจงรักภักดีในพรรคหรือตราสินคา (brand 
loyalty) จะสงผลกระทบตอผูบริโภคในแงที่วา ผูบริโภคจะมีความนิยมชมชอบบางสินคาของผูผลิตราย
หนึ่งๆ มากกวาสินคาเดียวกันจากผูผลิตอ่ืนๆ แมวาสินคานั้นๆ จะมีราคาเทากัน ถามองในรูปแบบตลาด
พรรคการเมืองก็คือ ความชื่นชมศรัทธากับพรรคการเมืองหรือบุคคลซ่ึงอยูในพรรคการเมืองหรือมีสวน
เก่ียวของกับพรรคการเมืองนั้น ซ่ึงสิ่งนี้พบมากในตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competition) 
และตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) ความจงรักภักดีในพรรคการเมืองนี้เองที่จะสงผลตอโครงสรางตลาด
การเลือกตั้ง ทําใหตลาดมีอุปสรรคในการเขาแขงขัน (barrier to entry) ที่เรียกวา “การกีดกันเน่ืองจาก
ความนิยมชมชอบ” (Preference Barrier) ปรากฏการณเชนนี้สงผลใหพรรคใหมๆ ที่เกิดข้ึนจะตองลงทุน
หาเสียงเปนจํานวนมาก เพื่อใหพรรคของตนเองเปนที่รูจัก การเจาะตลาดใหมๆ ทําไดยาก ยกตัวอยางเชน 
ในภาคอีสานนั้นประชาชนนิยมพรรคเพื่อไทยที่แมจะเปนพรรคใหมแตก็เปนความสืบเนื่องจากพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคพลังประชาชนมากกวาพรรคอ่ืนๆ ประกอบกับการขายภาพของผูผลิตสินคาหรือผูกําหนดคิด
ทิศทางนโยบายพรรค คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตผูนําพรรคไทยรักไทยที่มีคะแนนนิยมตอตัวของเขาสูง
มากในภาคอีสานอันเนื่องมาจากนโยบายประชานิยม ภายใตการรณรงคดวยคําขวัญ “ทักษิณคิด เพื่อไทย
ทํา” จึงเปนการยากที่พรรคอ่ืนจะเขาไปแยงสวนแบงนี้มาได หรือภาคใตนั้นสวนใหญจะนิยมเลือกพรรค
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ของไทยอธิบายวา “ในฐานะของการเปนสถาบันการเมือง ปญหาอันเปนมูลฐานที่สุดของรัฐธรรมนูญก็คือ
ปญหาของการสรางความเปนสถาบัน จุดที่นาสนใจในเวลานี้คือแนวความคิดซ่ึงเชื่อมโยงระหวางรัฐธรรมนูญ
กับการประสิทธิ์ประสาทสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและในที่สุดการนับถือกฎหมาย อันเปนการตรงกันขาม
กับการปกครองโดยใชวิธีการกดหัว หลักการเหลานี้ประกอบเปนกระแสความเชื่อและนับเปนพลังทาง
การเมืองสําคัญอยางยิ่งยวดตอการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยมาโดย
ตลอด”  

ปญหาความเปนสถาบันของรัฐธรรมนูญไทยยังพิจารณาไดจากการที่สังคมไทยมีการเผชิญหนาและ
ความขัดแยงกันของสองวัฒนธรรมและแนวคิดอุดมการณทางการเมืองที่จะนําไปสูความขัดแยงในระดับมโน
ทัศน (ideals) และกระบวนทัศนทางการเมือง (paradigms) โดยในดานหนึ่งประกอบจากวัฒนธรรมในเชิง
จารีตประเพณีตลอดจนสถาบันทางการเมืองอันเปนมรดกตกทอดมาจากยุคกอนสมัยใหม (pre-modern) ใน
อีกดานหนึ่งก็มีสถาบันการเมืองการปกครองตลอดจนเร่ืองของบรรทัดฐานความถูกตองเปนธรรมแบบ
สมัยใหม (modern) เขามาเปนองคประกอบไมนอยกวา 79 ปมาแลว การปะทะและผสมผสานของสอง
องคประกอบในขางตน นําไปสูเร่ืองอํานาจและความสัมพันธทางอํานาจที่จะพบวาในสังคมไทยมีการใชหลัก
ความชอบธรรมของอํานาจ (political legitimacy) ทั้งแบบจารีตประเพณีซ่ึงเนนคุณธรรมหรือราชธรรม 
และแบบสมัยใหมซ่ึงเนนฉันทานุมัติจากประชาชนผานกระบวนการเลือกตั้งตลอดจนสิทธิและความเสมอ
ภาคในทางการเมือง  

กรณีการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ซ่ึงมีกติกาที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดที่สุดคือ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ ส.ส. เพิ่มข้ึนเปน 500 คน  
โดยที่ ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งกลับมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (Party 
List) มีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 125 คน ในแงรูปแบบไดกลับไปใชรูปแบบเขตเดียวมีส.ส.ไดคนเดียว (Single-
member Constituency) สําหรับ ส.ส.แบบแบงเขต และรูปแบบสัดสวน (Proportional) โดยใชเขต
ประเทศเปนเขตเลือกตั้งสําหรับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หลักการดังกลาวมี
ทั้งสวนที่ดีและสวนที่เปนขอสังเกตอยูหลายประการ อยางไรก็ตาม เร่ืองรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งที่
เหมาะสมที่สุดก็ยังเปนประเด็นที่ยังตองถกเถียงเพื่อหาคําตอบกันอยู แมจะมีขอครหาวาการเปลี่ยนแปลงเขต
และวิธีการเลือกตั้งเปนไปเพื่อใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบในบางพรรคการเมืองหรือ “ปรากฏการณเกอร่ี
แมนเดอร่ิง” (Gerrymandering) แตหากพิจารณา “โครงสรางการลงคะแนนเสียง” ก็ยังไมไดเปลี่ยนแปลง
ไปอยางชัดเจน และผลการเลือกตั้งที่เปนการแขงขันระหวางสองพรรคการเมืองใหญ คือ พรรคเพื่อไทยกับ
พรรคประชาธิปตย ก็เปนไปตามที่สังคมสวนใหญไดคาดการณกันเอาไว 

ประเด็นสําคัญตอผลการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ที่โครงสรางการลงคะแนนเสียงยังคงมีความกระจุกตัว
อยูคอนขางสูง คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีคําถามวา เพราะเหตุใดในเวทีการเลือกตั้งจึงมีลักษณะการผูกขาดโดย
พรรคการเมืองใหญ คําตอบที่ตอบโจทยนี้ไดอยางใกลเคียงที่สุดนาจะมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ทั้งใน
แงของเงื่อนไขกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื้นที่สื่อที่มีความไมเทาเทียม และการตลาดทางการเมือง 
กลาวคือ 

ประการแรก เง่ือนไขกรอบกติกาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ที่ได
ปรับเปลี่ยน ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนลดลงเหลือเพียง 375 คน ขณะที่เพิ่มจํานวน ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อมากข้ึนเปน 125 คน กรอบกติกาดังกลาวไดสงผลใหเกิดทัศนคติที่เปนผลตอ “การลงคะแนน
เสียงแบบรวมศูนย” กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงจะมองวาการเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกรัฐบาลและเลือกผู
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมไดพิจารณาวาผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อนั้นมีบุคคลจากพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ของตนเองอยูดวยหรือไม หรือไมไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครแบบแบงเขตในพื้นที่ของตนเองรวมทั้ง
คุณสมบัติของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อมากกวาหัวหนาพรรค แกนนําพรรค หรือผูสมัครคนสําคัญๆ ของ
พรรคที่มีโอกาสดํารงตําแหนงทางการเมืองหากพรรคไดเปนรัฐบาล 

ประการที่สอง มีความสืบเนื่องจากประการแรกในแงที่ผูลงคะแนนเสียงเห็นวา การเลือกตั้งนั้นเปน
การเลือกรัฐบาลและเลือกผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประกอบกับ “พ้ืนที่สื่อของพรรคการเมืองใหญ”  
มีมากกวาพรรคขนาดกลางและเล็กอยางเห็นไดชัดในชวงที่มีการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สงผลใหทัศนคติ 
คานิยม และความเชื่อที่มีตอเร่ือง “คะแนนเสียงที่สูญเปลา” (Wasted Votes) เปนปจจัยสําคัญตอการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งระบบเขตเดียวเบอรเดียวเปนระบบแพคัดออก 
และผูชนะในเขตนั้นจะไดเปน ส.ส.ทันที (Winner Takes All) หากผูเลือกตั้งเปนผูมีเหตุผลและไมได
ตัดสินใจโดยไมไดเปดรับฟงขาวสารตางๆ เขาจะทราบวาพรรคใดหรือผูลงสมัครในเขตตนคนใด “มาแรง” 
คลายคลึงกับปรากฏการณ Bandwagon Effect ในทางเศรษฐศาสตรดังนั้น จึงไมมีประโยชนที่เขาจะ
ตัดสินใจเลือกพรรคขนาดเล็กเพราะคะแนนเสียงเพียง 1 เสียงของตนไมอาจสรางความเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ในผลการเลือกตั้งได  

ประการที่สาม ลักษณะที่พบในโครงสรางการลงคะแนนเสียงอีกประการหนึ่งคือ พรรคการเมือง
ตางหันมาใชการตลาดทางการเมือง ในแงมุมของการตลาด ความจงรักภักดีในพรรคหรือตราสินคา (brand 
loyalty) จะสงผลกระทบตอผูบริโภคในแงที่วา ผูบริโภคจะมีความนิยมชมชอบบางสินคาของผูผลิตราย
หนึ่งๆ มากกวาสินคาเดียวกันจากผูผลิตอ่ืนๆ แมวาสินคานั้นๆ จะมีราคาเทากัน ถามองในรูปแบบตลาด
พรรคการเมืองก็คือ ความชื่นชมศรัทธากับพรรคการเมืองหรือบุคคลซ่ึงอยูในพรรคการเมืองหรือมีสวน
เก่ียวของกับพรรคการเมืองนั้น ซ่ึงสิ่งนี้พบมากในตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competition) 
และตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) ความจงรักภักดีในพรรคการเมืองนี้เองที่จะสงผลตอโครงสรางตลาด
การเลือกตั้ง ทําใหตลาดมีอุปสรรคในการเขาแขงขัน (barrier to entry) ที่เรียกวา “การกีดกันเน่ืองจาก
ความนิยมชมชอบ” (Preference Barrier) ปรากฏการณเชนนี้สงผลใหพรรคใหมๆ ที่เกิดข้ึนจะตองลงทุน
หาเสียงเปนจํานวนมาก เพื่อใหพรรคของตนเองเปนที่รูจัก การเจาะตลาดใหมๆ ทําไดยาก ยกตัวอยางเชน 
ในภาคอีสานนั้นประชาชนนิยมพรรคเพื่อไทยที่แมจะเปนพรรคใหมแตก็เปนความสืบเนื่องจากพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคพลังประชาชนมากกวาพรรคอ่ืนๆ ประกอบกับการขายภาพของผูผลิตสินคาหรือผูกําหนดคิด
ทิศทางนโยบายพรรค คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตผูนําพรรคไทยรักไทยที่มีคะแนนนิยมตอตัวของเขาสูง
มากในภาคอีสานอันเนื่องมาจากนโยบายประชานิยม ภายใตการรณรงคดวยคําขวัญ “ทักษิณคิด เพื่อไทย
ทํา” จึงเปนการยากที่พรรคอ่ืนจะเขาไปแยงสวนแบงนี้มาได หรือภาคใตนั้นสวนใหญจะนิยมเลือกพรรค
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ประชาธิปตยเพราะความนิยมชมชอบในผูอาวุโสของพรรคซ่ึงมีภาพลักษณที่ดีในแงของความซ่ือสัตยสุจริต
และเปนอดีตนายกรัฐมนตรีคนภาคใต คือ นายชวน หลีกภัย นับตั้งแตการเลือกตั้งใน พ.ศ.2535 เปนตนมา3 

ดวยเงื่อนไขที่กลาวมา ทําใหตลาดพรรคการเมืองมีแนวโนมจะเกิดปญหาการที่ตลาดอยูในสภาวะ
ลมเหลวไดงายหรืออาจะมีขนาดลดลง (Adverse Selection) โดยผูสมัครที่เปนคนดี มีความสามารถ จะตอง
ไปสังกัดพรรคการเมืองใหญ ซ่ึงก็เทากับวานําพาตนเองเขาไปสูโครงสรางที่ตนเองมีอํานาจตอรองนอย 
อาจจะเพราะตนเองมีทุนนอยตองพึ่งพาชื่อเสียงพรรคในการหาเสียง มีพื้นที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของตนเองนอย และดวยพัฒนาการของพรรคการเมืองในปจจุบันที่เนนวินัยของพรรคสูง  ทําใหผูสมัครตอง
เชื่อฟงพรรคมาก หรือหากจะไมยอมรับโครงสรางดังกลาวและหันมารวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีแนวรวม
เดียวกันและตั้งพรรคใหมข้ึนมา ก็มีอุปสรรคกีดกันการเติบโตของพรรคการเมืองใหเปนไปตามธรรมชาติอยาง
มากมาย ผูที่จะอยูรอดในตลาดพรรคการเมืองจึงเหลือเพียงแคผูเลนที่มีทักษะทางการเมืองสูง (Politically 
Sophisticated) มีเลหเหลี่ยมที่ดี (Machiavellian) และมีวาทศิลป (Rhetoric) เทานั้น ในขณะที่คุณสมบัติ
ดานความรู ความสามารถ ความซ่ือสัตยตรงไปตรงมา (Straightforward) ไมไดชวยใหบุคคลคนๆ นั้นอยู
รอดไดเลยในเวทีการเมือง 

กรณีของพรรครักประเทศไทยที่มีนายชูวิทย กมลวิศิษฎ เปนหัวหนาพรรค ไดรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ ถึง 4 คนอยางเหนือความคาดหมายทั้งที่เปนพรรคขนาดเล็กและเพิ่งกอตั้งใหม สะทอนใหเห็น 
ความสามารถในการหา “ชองวางทางการตลาด” ที่เปนโอกาสของพรรคเล็ก วิธีคํานวณ ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อในการเลือกตั้งคร้ังนี้ จะใชจํานวนผูลงคะแนนทั่วประเทศเปนตัวตั้งและหารดวย 125 คน ไดคาเฉลี่ย
เทาไร ก็นําไปหารจํานวนเสียงของแตละพรรคการเมือง เชน หากมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งรอยละ 70 เทากับ 
33.12 ลานคน จะมีสัดสวน 264,998 คะแนน ตอ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน และหากมีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งสูงถึงรอยละ 80 หรือ 37.85 ลานคน จะมีสัดสวน 302,855 คะแนน ตอ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  
1 คน ดังนั้น หากพรรคการเมืองใดสามารถหาคะแนนบัญชีรายชื่อไดถึง 300,000 คะแนนก็มีโอกาสได ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ขณะที่ผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2551  
ที่นายชูวิทยเคยไดคะแนนเสียงประมาณ 340,616 คะแนน สะทอนใหเห็นวานายชูวิทยมีฐานเสียงอยางนอย
ในกรุงเทพมหานคร  และในตางจังหวัดอีกสวนหนึ่งจากการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถสงผลใหพรรค
รักประเทศไทยไดรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออยางแนนอน 

ปจจัยแหงความสําเร็จตอมาคือ “การตลาดแบบเจาะกลุมเปาหมาย” ในขณะที่ทุกพรรคการเมือง
รณรงคหาเสียงเพื่อมุงสูการเปนรัฐบาล แตนายชูวิทยรณรงคหาเสียงดวยการประกาศตัวขอให “เลือกชูวิทย
ไปเปนฝายคาน” ตรวจสอบรัฐบาล ดวยตัวสินคาหรือบุคลิกของนายชูวิทยที่สั่งสมมาตั้งแตการสรางวาระ
ขาวสาร (agenda setting) ดวยการเปดโปงเร่ืองสวยจนถึงปจจุบันสอดคลองกับจุดขายเร่ืองฝายคาน  
เปนการตอกย้ําภาพลักษณใหผูลงคะแนนเสียงเห็นวา จะเลือกตัวสินคานี้เพื่อไปใชงานอะไรหรืออีกนัยหนึ่ง
คือจะเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองนี้เขาไปทําหนาที่อะไรไดอยางชัดเจน พรรครักประเทศไทยจึงไมเนน

                                                 
 3 นิธิ เอียวศรีวงศ,  ตนทุนของสังคม. มติชนรายวัน, 16 มีนาคม 2545, หนา 6. 

 

การสงผูสมัครแบบเขต และสงแบบบัญชรีายชือ่เพียงไมก่ีคนเพื่อตองการขายนายชูวิทยหัวหนาพรรคเพียงคน
เดียว กลยุทธการรณรงคหาเสียงของนายชูวิทยจึงไม เนนหาเสียงแบบเคาะประตูบาน แตเนนการ
ประชาสัมพันธผานสื่อ และเนนหนักเปนพิเศษในวันเสารอาทิตยซ่ึงเขารูดีวาขาวนอย ดังนั้น ทุกคร้ังที่แถลง
ขาวจึงมีอุปกรณประกอบ เพื่อทําใหภาพที่ออกมามีสีสันตามที่สื่อมวลชนตองการเพื่อใหภาพมีชีวิตชีวามีสีสัน
และความหมาย  

กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื้นที่สื่อที่มีความไมเทาเทียม และการตลาดทางการเมือง ยังคงเปน
ยังคงเปนปจจัยสําคัญของการเลือกตั้งจะยิ่งสงผลใหพรรคการเมืองขนาดใหญไดรับเลือกตั้งในปริมาณ
มากกวา จึงไมใชเร่ืองแปลกที่อนาคตเราอาจจะเห็นพรรคการเมืองขนาดเล็กแตมีอุดมการณตองลมลงไปใน
ระยะยาว ทําใหผูมีความสามารถที่อยากลงเลนในเวทีการเมืองตองมุงเขาหาพรรคใหญเสมอ แมบางคร้ัง
พรรคดังกลาวจะมีภาพลักษณที่ไมคอยดีก็ตาม แตก็ตองยอมรับเพื่อแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับ ทําให
ทายที่สุดตองถูกกลืนไปกับพรรคและระบอบการเมืองแบบตัวแทน สถานภาพและการแสดงบทบาทในความ
เปนตัวแทนของปวงชนก็จะลดนอยถอยลงและมีคุณคานอยกวาการตัดสินใจของบุคคลในระดับนําหรือแกน
นําของพรรคขนาดใหญในทายที่สุด สงผลใหเกิดขอถกแถลงเก่ียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่
เก่ียวกับการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตองสังกัดพรรคการเมืองวาจะสงผลตอน้ําหนักความ
เปนตัวแทนประชาชนกับความเปนตัวแทนของพรรคการเมืองจนขาดความสมดุลของการทําหนาที่ในรัฐสภา
หรือไมอยางไร4 

 
การบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สังกัดพรรคการเมือง  

การบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง มีข้ึนเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพใหรัฐบาล (คือ ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุม ส.ส. ฝายรัฐบาลได
นั่นเอง) แตการกําหนดดังกลาวกลับสงผลกระทบตอการเมืองของประเทศอยางเห็นไดชดั จนเกิดรัฐบาลเสียง
ขางมากพรรคเดียว ซ่ึงโดยหลักการแลวการที่ รัฐบาลมีเสถียรภาพยอมเปนผลดีตอประเทศที่สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเม่ือขอกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
ประกอบกับขอกําหนดให ส.ส. พนสมาชิกภาพเม่ือไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง ไมวาจะดวยการลาออก
หรือถูกขับออก และประกอบกับการที่พรรคการเมืองของไทยขาดการบริหารงานอยางเปนประชาธิปไตย ทํา
ให ส.ส. ขาดอิสระ ไมสามารถตัดสินใจใดๆ ไดเอง ดวยเกรงวาจะถูกขับออกจากพรรค หรือเกรงวาจะไมได
รับคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังตอๆ ไป ทําให ส.ส. ตองจํายอมปฏิบัติตามมติของพรรค
การเมือง ซ่ึงสวนมากเปนความตองการของหัวหนาพรรคหรือคนกลุมหนึ่งในพรรค จนในที่สุด ความเปน 
"ผูแทนประชาชน" ของ ส.ส. หายไป กลายเปน "ผูแทนของพรรคการเมือง"5 

                                                 
 4 บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, รัฐธรรมนูญสถาปนา, (กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, 2549), หนา 12-15. 
 5 เสกสรรค ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร,  2548), หนา 7-8. 
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ประชาธิปตยเพราะความนิยมชมชอบในผูอาวุโสของพรรคซ่ึงมีภาพลักษณที่ดีในแงของความซ่ือสัตยสุจริต
และเปนอดีตนายกรัฐมนตรีคนภาคใต คือ นายชวน หลีกภัย นับตั้งแตการเลือกตั้งใน พ.ศ.2535 เปนตนมา3 

ดวยเงื่อนไขที่กลาวมา ทําใหตลาดพรรคการเมืองมีแนวโนมจะเกิดปญหาการที่ตลาดอยูในสภาวะ
ลมเหลวไดงายหรืออาจะมีขนาดลดลง (Adverse Selection) โดยผูสมัครที่เปนคนดี มีความสามารถ จะตอง
ไปสังกัดพรรคการเมืองใหญ ซ่ึงก็เทากับวานําพาตนเองเขาไปสูโครงสรางที่ตนเองมีอํานาจตอรองนอย 
อาจจะเพราะตนเองมีทุนนอยตองพึ่งพาชื่อเสียงพรรคในการหาเสียง มีพื้นที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ของตนเองนอย และดวยพัฒนาการของพรรคการเมืองในปจจุบันที่เนนวินัยของพรรคสูง  ทําใหผูสมัครตอง
เชื่อฟงพรรคมาก หรือหากจะไมยอมรับโครงสรางดังกลาวและหันมารวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีแนวรวม
เดียวกันและตั้งพรรคใหมข้ึนมา ก็มีอุปสรรคกีดกันการเติบโตของพรรคการเมืองใหเปนไปตามธรรมชาติอยาง
มากมาย ผูที่จะอยูรอดในตลาดพรรคการเมืองจึงเหลือเพียงแคผูเลนที่มีทักษะทางการเมืองสูง (Politically 
Sophisticated) มีเลหเหลี่ยมที่ดี (Machiavellian) และมีวาทศิลป (Rhetoric) เทานั้น ในขณะที่คุณสมบัติ
ดานความรู ความสามารถ ความซ่ือสัตยตรงไปตรงมา (Straightforward) ไมไดชวยใหบุคคลคนๆ นั้นอยู
รอดไดเลยในเวทีการเมือง 

กรณีของพรรครักประเทศไทยที่มีนายชูวิทย กมลวิศิษฎ เปนหัวหนาพรรค ไดรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อ ถึง 4 คนอยางเหนือความคาดหมายทั้งที่เปนพรรคขนาดเล็กและเพิ่งกอตั้งใหม สะทอนใหเห็น 
ความสามารถในการหา “ชองวางทางการตลาด” ที่เปนโอกาสของพรรคเล็ก วิธีคํานวณ ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อในการเลือกตั้งคร้ังนี้ จะใชจํานวนผูลงคะแนนทั่วประเทศเปนตัวตั้งและหารดวย 125 คน ไดคาเฉลี่ย
เทาไร ก็นําไปหารจํานวนเสียงของแตละพรรคการเมือง เชน หากมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งรอยละ 70 เทากับ 
33.12 ลานคน จะมีสัดสวน 264,998 คะแนน ตอ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน และหากมีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งสูงถึงรอยละ 80 หรือ 37.85 ลานคน จะมีสัดสวน 302,855 คะแนน ตอ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  
1 คน ดังนั้น หากพรรคการเมืองใดสามารถหาคะแนนบัญชีรายชื่อไดถึง 300,000 คะแนนก็มีโอกาสได ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ขณะที่ผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2551  
ที่นายชูวิทยเคยไดคะแนนเสียงประมาณ 340,616 คะแนน สะทอนใหเห็นวานายชูวิทยมีฐานเสียงอยางนอย
ในกรุงเทพมหานคร  และในตางจังหวัดอีกสวนหนึ่งจากการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถสงผลใหพรรค
รักประเทศไทยไดรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออยางแนนอน 

ปจจัยแหงความสําเร็จตอมาคือ “การตลาดแบบเจาะกลุมเปาหมาย” ในขณะที่ทุกพรรคการเมือง
รณรงคหาเสียงเพื่อมุงสูการเปนรัฐบาล แตนายชูวิทยรณรงคหาเสียงดวยการประกาศตัวขอให “เลือกชูวิทย
ไปเปนฝายคาน” ตรวจสอบรัฐบาล ดวยตัวสินคาหรือบุคลิกของนายชูวิทยที่สั่งสมมาตั้งแตการสรางวาระ
ขาวสาร (agenda setting) ดวยการเปดโปงเร่ืองสวยจนถึงปจจุบันสอดคลองกับจุดขายเร่ืองฝายคาน  
เปนการตอกย้ําภาพลักษณใหผูลงคะแนนเสียงเห็นวา จะเลือกตัวสินคานี้เพื่อไปใชงานอะไรหรืออีกนัยหนึ่ง
คือจะเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองนี้เขาไปทําหนาที่อะไรไดอยางชัดเจน พรรครักประเทศไทยจึงไมเนน

                                                 
 3 นิธิ เอียวศรีวงศ,  ตนทุนของสังคม. มติชนรายวัน, 16 มีนาคม 2545, หนา 6. 

 

การสงผูสมัครแบบเขต และสงแบบบัญชรีายชือ่เพียงไมก่ีคนเพื่อตองการขายนายชูวิทยหัวหนาพรรคเพียงคน
เดียว กลยุทธการรณรงคหาเสียงของนายชูวิทยจึงไม เนนหาเสียงแบบเคาะประตูบาน แตเนนการ
ประชาสัมพันธผานสื่อ และเนนหนักเปนพิเศษในวันเสารอาทิตยซ่ึงเขารูดีวาขาวนอย ดังนั้น ทุกคร้ังที่แถลง
ขาวจึงมีอุปกรณประกอบ เพื่อทําใหภาพที่ออกมามีสีสันตามที่สื่อมวลชนตองการเพื่อใหภาพมีชีวิตชีวามีสีสัน
และความหมาย  

กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญ พื้นที่สื่อที่มีความไมเทาเทียม และการตลาดทางการเมือง ยังคงเปน
ยังคงเปนปจจัยสําคัญของการเลือกตั้งจะยิ่งสงผลใหพรรคการเมืองขนาดใหญไดรับเลือกตั้งในปริมาณ
มากกวา จึงไมใชเร่ืองแปลกที่อนาคตเราอาจจะเห็นพรรคการเมืองขนาดเล็กแตมีอุดมการณตองลมลงไปใน
ระยะยาว ทําใหผูมีความสามารถที่อยากลงเลนในเวทีการเมืองตองมุงเขาหาพรรคใหญเสมอ แมบางคร้ัง
พรรคดังกลาวจะมีภาพลักษณที่ไมคอยดีก็ตาม แตก็ตองยอมรับเพื่อแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับ ทําให
ทายที่สุดตองถูกกลืนไปกับพรรคและระบอบการเมืองแบบตัวแทน สถานภาพและการแสดงบทบาทในความ
เปนตัวแทนของปวงชนก็จะลดนอยถอยลงและมีคุณคานอยกวาการตัดสินใจของบุคคลในระดับนําหรือแกน
นําของพรรคขนาดใหญในทายที่สุด สงผลใหเกิดขอถกแถลงเก่ียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่
เก่ียวกับการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตองสังกัดพรรคการเมืองวาจะสงผลตอน้ําหนักความ
เปนตัวแทนประชาชนกับความเปนตัวแทนของพรรคการเมืองจนขาดความสมดุลของการทําหนาที่ในรัฐสภา
หรือไมอยางไร4 

 
การบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สังกัดพรรคการเมือง  

การบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง มีข้ึนเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพใหรัฐบาล (คือ ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุม ส.ส. ฝายรัฐบาลได
นั่นเอง) แตการกําหนดดังกลาวกลับสงผลกระทบตอการเมืองของประเทศอยางเห็นไดชดั จนเกิดรัฐบาลเสียง
ขางมากพรรคเดียว ซ่ึงโดยหลักการแลวการที่ รัฐบาลมีเสถียรภาพยอมเปนผลดีตอประเทศที่สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเม่ือขอกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
ประกอบกับขอกําหนดให ส.ส. พนสมาชิกภาพเม่ือไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง ไมวาจะดวยการลาออก
หรือถูกขับออก และประกอบกับการที่พรรคการเมืองของไทยขาดการบริหารงานอยางเปนประชาธิปไตย ทํา
ให ส.ส. ขาดอิสระ ไมสามารถตัดสินใจใดๆ ไดเอง ดวยเกรงวาจะถูกขับออกจากพรรค หรือเกรงวาจะไมได
รับคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังตอๆ ไป ทําให ส.ส. ตองจํายอมปฏิบัติตามมติของพรรค
การเมือง ซ่ึงสวนมากเปนความตองการของหัวหนาพรรคหรือคนกลุมหนึ่งในพรรค จนในที่สุด ความเปน 
"ผูแทนประชาชน" ของ ส.ส. หายไป กลายเปน "ผูแทนของพรรคการเมือง"5 

                                                 
 4 บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, รัฐธรรมนูญสถาปนา, (กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, 2549), หนา 12-15. 
 5 เสกสรรค ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร,  2548), หนา 7-8. 
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สภาพปญหาที่ของการเมืองในระบบรัฐสภาอาจสรุปไดอยางกวางๆ 2 ประการดวยกัน ประการแรก
หากในการเลือกตั้งคร้ังนั้นไมมีพรรคการเมืองใดสามารถกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได จนตอง
จัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค รัฐบาลก็จะขาดเสถียรภาพไมสามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พรรครวมรัฐบาลและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็พากันตอรองผลประโยชนใหตนเอง ทั้งในการจัดสรร
ตําแหนงรัฐมนตรีและผลประโยชนอ่ืนๆ ซ่ึงหากมีกลุมใดไมสมประโยชนก็จะพยายามลมรัฐบาลเพื่อใหมีการ
ยุบสภาอันจะนําไปสูการเลือกตั้งใหม  

สวนปญหาประการที่สองของการเมืองระบบรัฐสภา คือ หากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง
ไดรับเสียงขางมากเปนพรรคการเมืองพรรคเดียว พรรคการเมืองเสียงขางมากจะสามารถควบคุมไดทั้ง
คณะรัฐมนตรี (ซ่ึงเปนฝายบริหาร) และเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (ซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติ) เม่ือเปน
เชนนี้กลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจจึงไมสมบูรณ จนในที่สุดอาจจะกลายเปน “ระบบเผด็จการ
รัฐสภา”  

ปญหาซอนในรัฐธรรมนูญไทย 
1. ปญหาในเชิงทฤษฎี 
 1.1 หลักเสรีภาพในการปกครองประชาธิปไตย หลักการประชาธิปไตยประกอบดวยหลัก

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หลักเสรีภาพและเสมอภาค และหลักการปกครองโดยเสียงขางมากที่
เคารพเสียงขางนอย ซ่ึงการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองขัดตอหลักเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และเสรีภาพของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยในดานเสรีภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น 
ประชาชนทุกคนที่เปนผูใหญบริบูรณ มีความรูความสามารถ และไมมีความบกพรองทางจิต ยอมตองมี
โอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนไดทุกคน การที่รัฐธรรมนูญมากําหนดหามมิ
ใหผูที่ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งจึงเปนการขัดตอหลักเสรีภาพเปนอยางยิ่ง เพราะ
ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนควรที่จะมีโอกาสตัดสินใจดวยตนเองวาตองการที่จะสังกัดพรรคการเมืองใด
หรือไม สวนในดานเสรีภาพของผูใชสิทธิเลือกตั้งก็ยอมมีเสรีภาพในการตัดสินใจวาตนประสงคจะลงคะแนน
เสียงใหผูสมัครซ่ึงสังกัดพรรคการเมืองหรือไมสังกัดพรรคการเมือง การจํากัดใหมีเฉพาะผูสมัครที่สังกัดพรรค
การเมืองยอมไมถูกตองตามหลักเสรีภาพ 

1.2 การไมตกอยูภายใตอาณัติใดของผูแทนปวงชน (Free mandate) ตามหลักการ
พื้นฐานของผูแทนในระบอบประชาธิปไตย หลักการพื้นฐานของผูแทนในระบอบประชาธิปไตยประกอบดวย
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก ผูแทนตองมาจากการเลือกตั้ง ผูแทนตองมีวาระการดํารงตําแหนง ผูแทน
ตองเปนผูแทนของปวงชนคนทั้ งประเทศ และหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใด (Free mandate)  
ซ่ึงหลักการประการสุดทายนี้เปนหลักการประการสําคัญของความเปนผูแทน เพราะหากผูแทนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระก็จะไมสามารถทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนคนทั้งประเทศไดอยางแทจริง 

การบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองทําให ส.ส. ขาดอิสระในการตัดสินใจและตกอยูภายใต
อาณัติของพรรคการเมือง โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญของไทยที่กําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และ
กําหนดใหการลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองทําใหพนจากสมาชิกภาพ ส.ส. ดวยนั้น ยิ่งทําให
ความเปนอิสระของ ส.ส. นอยลงทุกที กลาวคือ ส.ส. จะตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองเพราะหากไม

ปฏิบัติตามอาจถูกขับออกจากพรรคอันจะทําใหความเปน ส.ส. สิ้นสุดลง หรือมิเชนนั้นแลวอาจไมไดรับเลือก
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังตอไปก็ได ทําให ส.ส. ขาดอิสระในการ
ตัดสินใจเพราะถูกครอบงําโดยมติของพรรคการเมือง ในที่สุด ส.ส. จึงไมใชผูแทนของปวงชนแตกลายเปน
ผูแทนของพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 122 
จะไดกําหนดหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใดของผูแทนปวงชนไวก็ตาม แตในความเปนจริงความอิสระของ 
ส.ส. ตามมาตรา 122 ไมอาจเกิดข้ึนไดตราบใดที่ยังกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองและยังกําหนดให
การลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง เพราะบทบัญญัติทั้งสองนี้มีความ
ขัดแยงกันในตัวเอง การกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองโดยจะไมให ส.ส. ปฏิบัติตามมติของพรรคคง
เปนไปไมได เพราะหากไมปฏิบัติตามก็อาจถูกขับออกจากพรรคหรืออาจถูกบีบบังคับดวยวิธีการอ่ืนๆ ดังนั้น 
การที่จะทําใหผูแทนปวงชนมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริงจึงไมควรกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรค
การเมือง 

2. ปญหาในทางปฏิบัต ิ
การกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และการกําหนดใหการลาออกและถูกขับออกจากพรรค

การเมืองทําใหสมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดนั้น สงผลให ส.ส. ตองปฏิบัติหนาที่ตามมติของพรรคการเมือง เพราะ
การฝาฝนไมปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองอาจเปนเหตุใหถูกขับออกจากพรรคหรืออาจไมไดรับเลือกให
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค เม่ือพรรคการเมืองสามารถควบคุม ส.ส. ในพรรคการเมืองของตนไดดวย
มติของพรรค พรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลก็สามารถควบคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได ดังนั้น 
รัฐบาลซ่ึงเปนฝายบริหารสามารถควบคุมสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติไดโดยอาศัยพรรคการเมือง 
สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. ตกอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง ส.ส. ไมอาจปฏิบัติหนาที่โดย
อิสระตามมโนธรรมสํานึกของตนได ทําให ส.ส. ซ่ึงเปนผูแทนปวงชนคนทั้งประเทศกลายเปนเพียงผูแทนของ
พรรคการเมือง ดวยเหตุที่ฝายบริหาร (รัฐบาล) สามารถควบคุมฝายนิติบัญญัติ (เสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎร) ได ทําใหกลไกในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ (Check & Balance) เสียไป ฝายนิติบัญญัติซึ่ง
มีหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไมอาจทําหนาที่ของตนได เพราะตกอยูภายใตอาณัติของ
พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล เม่ืออํานาจอยูในคนกลุมเดียวกันกลไกการแบงแยกอํานาจจึงเสียไปสงผลใหเกิด
ระบบที่เรียกวา “ระบบเผด็จการทางรัฐสภาโดยพรรคการเมือง (นายทุน)”  

ดวยลักษณะเหลานี้ของระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมือง (นายทุน) ทําใหนายทุนธุรกิจที่
เขาใจจุดออนของการเมืองไทยจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน แลวซ้ือตัว ส.ส. เกาและบุคคลที่มีโอกาสไดรับ
เลือกตั้งมาเปนสมาชิกโดยหวังที่จะชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงเม่ือชนะการเลือกตั้งแลวก็หมายความวานายทุนธุรกิจ
ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองยอมสามารถควบคุมคณะรัฐมนตรี และ ส.ส. เสียงขางมากได อันจะสงผลให
นายทุนดังกลาวสามารถสั่งการใหรัฐมนตรี และ ส.ส. ในพรรคปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนในทางธุรกิจของ
ตนและพวกพองไดโดยงาย จนเกิดปรากฏการณที่เรียกวา "ธนาธิปไตย" ซ่ึงหมายถึง การเมืองการปกครองที่
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สภาพปญหาที่ของการเมืองในระบบรัฐสภาอาจสรุปไดอยางกวางๆ 2 ประการดวยกัน ประการแรก
หากในการเลือกตั้งคร้ังนั้นไมมีพรรคการเมืองใดสามารถกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได จนตอง
จัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค รัฐบาลก็จะขาดเสถียรภาพไมสามารถบริหารงานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พรรครวมรัฐบาลและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็พากันตอรองผลประโยชนใหตนเอง ทั้งในการจัดสรร
ตําแหนงรัฐมนตรีและผลประโยชนอ่ืนๆ ซ่ึงหากมีกลุมใดไมสมประโยชนก็จะพยายามลมรัฐบาลเพื่อใหมีการ
ยุบสภาอันจะนําไปสูการเลือกตั้งใหม  

สวนปญหาประการที่สองของการเมืองระบบรัฐสภา คือ หากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง
ไดรับเสียงขางมากเปนพรรคการเมืองพรรคเดียว พรรคการเมืองเสียงขางมากจะสามารถควบคุมไดทั้ง
คณะรัฐมนตรี (ซ่ึงเปนฝายบริหาร) และเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (ซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติ) เม่ือเปน
เชนนี้กลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจจึงไมสมบูรณ จนในที่สุดอาจจะกลายเปน “ระบบเผด็จการ
รัฐสภา”  

ปญหาซอนในรัฐธรรมนูญไทย 
1. ปญหาในเชิงทฤษฎี 
 1.1 หลักเสรีภาพในการปกครองประชาธิปไตย หลักการประชาธิปไตยประกอบดวยหลัก

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน หลักเสรีภาพและเสมอภาค และหลักการปกครองโดยเสียงขางมากที่
เคารพเสียงขางนอย ซ่ึงการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองขัดตอหลักเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพของผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และเสรีภาพของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยในดานเสรีภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น 
ประชาชนทุกคนที่เปนผูใหญบริบูรณ มีความรูความสามารถ และไมมีความบกพรองทางจิต ยอมตองมี
โอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนไดทุกคน การที่รัฐธรรมนูญมากําหนดหามมิ
ใหผูที่ไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งจึงเปนการขัดตอหลักเสรีภาพเปนอยางยิ่ง เพราะ
ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนควรที่จะมีโอกาสตัดสินใจดวยตนเองวาตองการที่จะสังกัดพรรคการเมืองใด
หรือไม สวนในดานเสรีภาพของผูใชสิทธิเลือกตั้งก็ยอมมีเสรีภาพในการตัดสินใจวาตนประสงคจะลงคะแนน
เสียงใหผูสมัครซ่ึงสังกัดพรรคการเมืองหรือไมสังกัดพรรคการเมือง การจํากัดใหมีเฉพาะผูสมัครที่สังกัดพรรค
การเมืองยอมไมถูกตองตามหลักเสรีภาพ 

1.2 การไมตกอยูภายใตอาณัติใดของผูแทนปวงชน (Free mandate) ตามหลักการ
พื้นฐานของผูแทนในระบอบประชาธิปไตย หลักการพื้นฐานของผูแทนในระบอบประชาธิปไตยประกอบดวย
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก ผูแทนตองมาจากการเลือกตั้ง ผูแทนตองมีวาระการดํารงตําแหนง ผูแทน
ตองเปนผูแทนของปวงชนคนทั้ งประเทศ และหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใด (Free mandate)  
ซ่ึงหลักการประการสุดทายนี้เปนหลักการประการสําคัญของความเปนผูแทน เพราะหากผูแทนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระก็จะไมสามารถทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนคนทั้งประเทศไดอยางแทจริง 

การบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองทําให ส.ส. ขาดอิสระในการตัดสินใจและตกอยูภายใต
อาณัติของพรรคการเมือง โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญของไทยที่กําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และ
กําหนดใหการลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองทําใหพนจากสมาชิกภาพ ส.ส. ดวยนั้น ยิ่งทําให
ความเปนอิสระของ ส.ส. นอยลงทุกที กลาวคือ ส.ส. จะตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองเพราะหากไม

ปฏิบัติตามอาจถูกขับออกจากพรรคอันจะทําใหความเปน ส.ส. สิ้นสุดลง หรือมิเชนนั้นแลวอาจไมไดรับเลือก
ใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังตอไปก็ได ทําให ส.ส. ขาดอิสระในการ
ตัดสินใจเพราะถูกครอบงําโดยมติของพรรคการเมือง ในที่สุด ส.ส. จึงไมใชผูแทนของปวงชนแตกลายเปน
ผูแทนของพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 122 
จะไดกําหนดหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใดของผูแทนปวงชนไวก็ตาม แตในความเปนจริงความอิสระของ 
ส.ส. ตามมาตรา 122 ไมอาจเกิดข้ึนไดตราบใดที่ยังกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองและยังกําหนดให
การลาออกหรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง เพราะบทบัญญัติทั้งสองนี้มีความ
ขัดแยงกันในตัวเอง การกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองโดยจะไมให ส.ส. ปฏิบัติตามมติของพรรคคง
เปนไปไมได เพราะหากไมปฏิบัติตามก็อาจถูกขับออกจากพรรคหรืออาจถูกบีบบังคับดวยวิธีการอ่ืนๆ ดังนั้น 
การที่จะทําใหผูแทนปวงชนมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริงจึงไมควรกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรค
การเมือง 

2. ปญหาในทางปฏิบัต ิ
การกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และการกําหนดใหการลาออกและถูกขับออกจากพรรค

การเมืองทําใหสมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดนั้น สงผลให ส.ส. ตองปฏิบัติหนาที่ตามมติของพรรคการเมือง เพราะ
การฝาฝนไมปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองอาจเปนเหตุใหถูกขับออกจากพรรคหรืออาจไมไดรับเลือกให
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค เม่ือพรรคการเมืองสามารถควบคุม ส.ส. ในพรรคการเมืองของตนไดดวย
มติของพรรค พรรคการเมืองที่เปนฝายรัฐบาลก็สามารถควบคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได ดังนั้น 
รัฐบาลซ่ึงเปนฝายบริหารสามารถควบคุมสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติไดโดยอาศัยพรรคการเมือง 
สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. ตกอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง ส.ส. ไมอาจปฏิบัติหนาที่โดย
อิสระตามมโนธรรมสํานึกของตนได ทําให ส.ส. ซ่ึงเปนผูแทนปวงชนคนทั้งประเทศกลายเปนเพียงผูแทนของ
พรรคการเมือง ดวยเหตุที่ฝายบริหาร (รัฐบาล) สามารถควบคุมฝายนิติบัญญัติ (เสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎร) ได ทําใหกลไกในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจ (Check & Balance) เสียไป ฝายนิติบัญญัติซึ่ง
มีหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไมอาจทําหนาที่ของตนได เพราะตกอยูภายใตอาณัติของ
พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล เม่ืออํานาจอยูในคนกลุมเดียวกันกลไกการแบงแยกอํานาจจึงเสียไปสงผลใหเกิด
ระบบที่เรียกวา “ระบบเผด็จการทางรัฐสภาโดยพรรคการเมือง (นายทุน)”  

ดวยลักษณะเหลานี้ของระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมือง (นายทุน) ทําใหนายทุนธุรกิจที่
เขาใจจุดออนของการเมืองไทยจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน แลวซ้ือตัว ส.ส. เกาและบุคคลที่มีโอกาสไดรับ
เลือกตั้งมาเปนสมาชิกโดยหวังที่จะชนะการเลือกตั้ง ซ่ึงเม่ือชนะการเลือกตั้งแลวก็หมายความวานายทุนธุรกิจ
ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองยอมสามารถควบคุมคณะรัฐมนตรี และ ส.ส. เสียงขางมากได อันจะสงผลให
นายทุนดังกลาวสามารถสั่งการใหรัฐมนตรี และ ส.ส. ในพรรคปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนในทางธุรกิจของ
ตนและพวกพองไดโดยงาย จนเกิดปรากฏการณที่เรียกวา "ธนาธิปไตย" ซ่ึงหมายถึง การเมืองการปกครองที่
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อํานาจตกอยูในกลุมของนายทุนธุรกิจที่ใชเงินจํานวนมากเขาสูอํานาจรัฐ แลวใชอํานาจที่ไดมาแสวงหา
ผลประโยชนตาง ๆ แกตนและครอบครัว6 

แมวาเหตุผลสําคัญในการกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง คือ เพื่อใหพรรคการเมืองมีความ
เขมแข็งอันจะทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน แตผลที่เกิดข้ึน คือ รัฐสภาเผด็จการ อันสงผลเสียหายตอ
ประเทศชาติมากมายจากการทุจริตโครงการใหญๆ ของนักการเมือง ทําใหประเทศชาติสูญเสียเงินภาษีเปน
จํานวนมากโดยไมสามารถเรียกคืนได อยางไรก็ตาม เราคงไมอาจปฏิเสธไดวา ในสภาพความเปนจริงของการ
เมืองไทยมีความจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ส.ส. ขายตัว 

เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่นักวิชาการเห็นวาไมควรให ส.ส. เปนอิสระ เนื่องจากเกรงวาจะเกิด
ปญหาการเรียกรับเงินเพื่อการลงมติผานรางกฎหมาย หรือลงมติไมไววางใจ (หรือที่เรียกวา "การขายตัว")  
ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม แมวาการกระทําดังกลาวกฎหมายจะ
บัญญัติเปนความผิดและมีบทลงโทษที่รุนแรง แตปญหาการขายตัวของ ส.ส. ก็ยังเกิดข้ึนมาโดยตลอด 
เนื่องจากปญหาในการบังคับใชกฎหมาย โดยในระยะแรก (กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540) การ
ลงคะแนนเสียงของ ส.ส. เพื่อแลกกับเงินหรือการขายตัวนั้น กฎหมายกําหนดเปนความผิดฐานเจาพนักงาน
เรียก รับหรือยอมที่จะรับสินบน ตามมาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยจะตองฟองตอศาล
ยุติธรรม แตปญหาที่ เกิดข้ึน คือ ใครที่จะเปนผู เสียหายในคดี ซ่ึงจะมีอํานาจในการฟองคดีดังกลาว  
เม่ือพิจารณาจากบทนิยามคําวา "ผูเสียหาย" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไววา 
"ผูเสียหาย" หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มี
อํานาจจัดการแทนได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)) จากบทนิยามดังกลาวจะเห็น
ไดวาผูที่จะมีอํานาจฟองคดีในฐานะผูเสียหายตามความเปนจริงนั้น ตองเปนผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดนั้นโดยตรง และเปนผูที่กฎหมายนั้นมุงจะคุมครองดวย ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจึงไมสามารถ
ฟองคดีดังกลาวได สงผลใหแทบไมเคยมีการพิพากษาใหลงโทษตอ ส.ส. ที่ทุจริตตอหนาที่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 

ตอมาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหผูเสียหายจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการของ ส.ส. มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อใหไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 308 และมาตรา 309) แตปญหาที่เกิดข้ึน คือ การสงเร่ืองรองเรียนไปยัง 
ป.ป.ช. สวนใหญประชาชนมักรองเรียนโดยไมมีการระบุชื่อเพราะเกรงกลัวอิทธิพล แตตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ในขณะนั้น (กอนมีการแกไขในป พ.ศ. 2550) กําหนดวาการรองเรียนตองระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียนไว
อยางชัดเจน หากสงเร่ืองรองเรียนโดยไมระบุชื่อผูรองเรียน ป.ป.ช. จะไมสามารถรับไวพิจารณาได ทําใหเร่ือง
รองเรียนสวนใหญไมไดรับการพิจารณา  
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สวนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไวคอนขางชัดเจนวาใหเปนหนาที่ของ ป.ป.ช. 
ในการไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 275) ซ่ึงแมวาจะไดมีการแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใหสามารถรับเร่ืองรองเรียนที่ไมระบุชื่อผูรองเรียนไดแลวก็
ตาม แตปญหาก็ยังเกิดข้ึน กลาวคือ คํารองเรียนของประชาชนที่สงไปยัง ป.ป.ช.มักไมมีพยานหลักฐานที่
ชัดเจน ประกอบกับอํานาจในการดําเนินการของ ป.ป.ช. ที่มีเพียงอํานาจไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน 
ไมมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทําใหพยานหลักฐานที่จะใช
ในการชี้มูลความผิดมีไมเพียงพอ ดังนั้น เร่ืองรองเรียนตาง ๆ จึงไมสามารถสงตอไปถึงสํานักงานอัยการสูงสุด 
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อมีคําพิพากษาตอไปได เพราะมี
พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะชี้มูลความผิด ดวยเหตุนี้ทําใหกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. 
ไมอาจเกิดข้ึนไดจริง ซ่ึงผูเขียนเห็นวาควรใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
เจาหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) เพื่อใหมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงหรือพยาน หลักฐานเพิ่มเติมได อันจะทําใหกระบวนการดําเนินคดีกับ ส.ส. ที่ทุจริตตอหนาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน7 

 
บทสรุป 

พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยในสังคมเปลี่ยนผาน ที่ถูกเดินเร่ืองดวยมาตรการทางกฎหมาย
ดังกลาวไมอาจบรรลุวัตถุประสงคของผูรางรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคการเมืองแตอยางใด ในทาง
กลับกันยิ่งสงผลใหระบบพรรคออนแอลงมีการแตกออกมาตั้งพรรคใหมอยูตลอดเวลา สะทอนใหเห็นปญหา
วาการรางหรือบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยไมพิจารณาในเชิง “นิติสังคม” หรือไมมองความสอดคลอง
ของกฎหมายกับความเปนจริงของสังคม  

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของพรรคการเมืองในฐานะที่เปนสถาบันทางการเมืองสําคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพรรคการเมืองในการแกไขปญหาของสังคมดวย
กลไกของระบอบตัวแทนของไทยในสังคมเปลี่ยนผานจึงมีนอยมาก ประกอบกับระบอบประชาธิปไตยไมมี
ความตอเนื่องยาวนานพอที่จะเปดโอกาสใหพรรคการเมืองสามารถเรียนรู และสะสมประสบการณดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิด “ความลมเหลวของการเมืองระบอบตัวแทนชวงสังคม
เปลี่ยนผานในรัฐไทย” เพราะพรรคการเมืองขาดความเปนสถาบันทางการเมืองที่มีฐานมวลชนและมีความ
เขมแข็งนั่นเอง 
  
 

 
                                                 

 7 เกษียร เตชะพีระ, สงครามระหวางสี, (กรุงเทพมหานคร : โอเพน บุก, 2553), หนา 23-24. 
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อํานาจตกอยูในกลุมของนายทุนธุรกิจที่ใชเงินจํานวนมากเขาสูอํานาจรัฐ แลวใชอํานาจที่ไดมาแสวงหา
ผลประโยชนตาง ๆ แกตนและครอบครัว6 

แมวาเหตุผลสําคัญในการกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง คือ เพื่อใหพรรคการเมืองมีความ
เขมแข็งอันจะทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน แตผลที่เกิดข้ึน คือ รัฐสภาเผด็จการ อันสงผลเสียหายตอ
ประเทศชาติมากมายจากการทุจริตโครงการใหญๆ ของนักการเมือง ทําใหประเทศชาติสูญเสียเงินภาษีเปน
จํานวนมากโดยไมสามารถเรียกคืนได อยางไรก็ตาม เราคงไมอาจปฏิเสธไดวา ในสภาพความเปนจริงของการ
เมืองไทยมีความจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ส.ส. ขายตัว 

เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่นักวิชาการเห็นวาไมควรให ส.ส. เปนอิสระ เนื่องจากเกรงวาจะเกิด
ปญหาการเรียกรับเงินเพื่อการลงมติผานรางกฎหมาย หรือลงมติไมไววางใจ (หรือที่เรียกวา "การขายตัว")  
ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม แมวาการกระทําดังกลาวกฎหมายจะ
บัญญัติเปนความผิดและมีบทลงโทษที่รุนแรง แตปญหาการขายตัวของ ส.ส. ก็ยังเกิดข้ึนมาโดยตลอด 
เนื่องจากปญหาในการบังคับใชกฎหมาย โดยในระยะแรก (กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540) การ
ลงคะแนนเสียงของ ส.ส. เพื่อแลกกับเงินหรือการขายตัวนั้น กฎหมายกําหนดเปนความผิดฐานเจาพนักงาน
เรียก รับหรือยอมที่จะรับสินบน ตามมาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยจะตองฟองตอศาล
ยุติธรรม แตปญหาที่ เกิดข้ึน คือ ใครที่จะเปนผู เสียหายในคดี ซ่ึงจะมีอํานาจในการฟองคดีดังกลาว  
เม่ือพิจารณาจากบทนิยามคําวา "ผูเสียหาย" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไววา 
"ผูเสียหาย" หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มี
อํานาจจัดการแทนได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)) จากบทนิยามดังกลาวจะเห็น
ไดวาผูที่จะมีอํานาจฟองคดีในฐานะผูเสียหายตามความเปนจริงนั้น ตองเปนผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดนั้นโดยตรง และเปนผูที่กฎหมายนั้นมุงจะคุมครองดวย ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจึงไมสามารถ
ฟองคดีดังกลาวได สงผลใหแทบไมเคยมีการพิพากษาใหลงโทษตอ ส.ส. ที่ทุจริตตอหนาที่ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 

ตอมาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหผูเสียหายจากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการของ ส.ส. มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อใหไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 308 และมาตรา 309) แตปญหาที่เกิดข้ึน คือ การสงเร่ืองรองเรียนไปยัง 
ป.ป.ช. สวนใหญประชาชนมักรองเรียนโดยไมมีการระบุชื่อเพราะเกรงกลัวอิทธิพล แตตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ในขณะนั้น (กอนมีการแกไขในป พ.ศ. 2550) กําหนดวาการรองเรียนตองระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียนไว
อยางชัดเจน หากสงเร่ืองรองเรียนโดยไมระบุชื่อผูรองเรียน ป.ป.ช. จะไมสามารถรับไวพิจารณาได ทําใหเร่ือง
รองเรียนสวนใหญไมไดรับการพิจารณา  

                                                 
6 ชัยอนันต  สมุทวณิ ช, Good Governance กับการปฏิ รูปการศึกษา –การปฏิ รูป การเมือง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ, 2541), หนา 9.. 

สวนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไวคอนขางชัดเจนวาใหเปนหนาที่ของ ป.ป.ช. 
ในการไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 275) ซ่ึงแมวาจะไดมีการแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใหสามารถรับเร่ืองรองเรียนที่ไมระบุชื่อผูรองเรียนไดแลวก็
ตาม แตปญหาก็ยังเกิดข้ึน กลาวคือ คํารองเรียนของประชาชนที่สงไปยัง ป.ป.ช.มักไมมีพยานหลักฐานที่
ชัดเจน ประกอบกับอํานาจในการดําเนินการของ ป.ป.ช. ที่มีเพียงอํานาจไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน 
ไมมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทําใหพยานหลักฐานที่จะใช
ในการชี้มูลความผิดมีไมเพียงพอ ดังนั้น เร่ืองรองเรียนตาง ๆ จึงไมสามารถสงตอไปถึงสํานักงานอัยการสูงสุด 
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อมีคําพิพากษาตอไปได เพราะมี
พยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะชี้มูลความผิด ดวยเหตุนี้ทําใหกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ ส.ส. 
ไมอาจเกิดข้ึนไดจริง ซ่ึงผูเขียนเห็นวาควรใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
เจาหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) เพื่อใหมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงหรือพยาน หลักฐานเพิ่มเติมได อันจะทําใหกระบวนการดําเนินคดีกับ ส.ส. ที่ทุจริตตอหนาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน7 

 
บทสรุป 

พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยในสังคมเปลี่ยนผาน ที่ถูกเดินเร่ืองดวยมาตรการทางกฎหมาย
ดังกลาวไมอาจบรรลุวัตถุประสงคของผูรางรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคการเมืองแตอยางใด ในทาง
กลับกันยิ่งสงผลใหระบบพรรคออนแอลงมีการแตกออกมาตั้งพรรคใหมอยูตลอดเวลา สะทอนใหเห็นปญหา
วาการรางหรือบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยไมพิจารณาในเชิง “นิติสังคม” หรือไมมองความสอดคลอง
ของกฎหมายกับความเปนจริงของสังคม  

ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของพรรคการเมืองในฐานะที่เปนสถาบันทางการเมืองสําคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพรรคการเมืองในการแกไขปญหาของสังคมดวย
กลไกของระบอบตัวแทนของไทยในสังคมเปลี่ยนผานจึงมีนอยมาก ประกอบกับระบอบประชาธิปไตยไมมี
ความตอเนื่องยาวนานพอที่จะเปดโอกาสใหพรรคการเมืองสามารถเรียนรู และสะสมประสบการณดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิด “ความลมเหลวของการเมืองระบอบตัวแทนชวงสังคม
เปลี่ยนผานในรัฐไทย” เพราะพรรคการเมืองขาดความเปนสถาบันทางการเมืองที่มีฐานมวลชนและมีความ
เขมแข็งนั่นเอง 
  
 

 
                                                 

 7 เกษียร เตชะพีระ, สงครามระหวางสี, (กรุงเทพมหานคร : โอเพน บุก, 2553), หนา 23-24. 
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The Relationship between the Concept of Public Administration 
with the Administration of Thailand 
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บทคัดยอ 
 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรจุดเร่ิมตนที่เห็นพองตองกัน คือ ป 1887 ตามทฤษฎีการบริหารของ 
Max Weber ไดใหความสําคัญของการบริหารราชการ และระบบราชการอาจแตกตางและเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดลอมหรือสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความสําคัญเก่ียวกับทฤษฎีระบบราชการ อันประกอบดวยแนวคิดและรูปแบบและโครงสรางพื้นฐานของ  
Max Weber  มีความสัมพันธกับการบริหารของไทยสมัยตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการ
ปฏิรูปการบริหารปกครองในสมัยใหม โดยใชไดนําหลักแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรทางตะวันตกมา
ผสมผสานกับหลักธรรมาภิบาล มาใชในการปกครองประเทศ   

คําสําคัญ : รัฐประศาสนศาสตร, การปกครอง 
 
Abstract 

The concept of public administration, the starting point that has been agreed 
upon, is the year 1887, according to Max Weber's administrative theory. The bureaucracy 
may be different and vary according to social conditions and the environment or political, 
economic and social situation. The importance of the bureaucratic theory is consisted of 
the concepts, forms and infrastructure of Max Weber in relation to various Thai 
administrations. From past to present Thailand has modern administrative reforms by using 
the principles of public administration in the West to integrate with good governance to 
govern the country 
Keywords: Public Administration, Administration 
 
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร     
          กระบวนทัศน (Paradigm) ทางการบริหารรัฐกิจ มีนักวิชาการชื่อ  Nicholas  Henry (1975)  
ไดกําหนดกระบวนทัศนทางการบริหารรัฐกิจออกเปน  5  กระบวนทัศน  อันประกอบดวย Paradigm  
1 แยกการเมืองออกจากการบริหาร  Paradigm 2  หลักการบริหาร  Paradigm 3  การบริหารรัฐกิจเปน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 557

บรรณานุกรม 
เกษียร เตชะพีระ. ทางแพรงและพงหนาม : ทางผานสูประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร  : มติชน, 

2551. 
เกษียร เตชะพีระ. สงครามระหวางสี. กรุงเทพมหานคร  : โอเพน บุก, 2553.  
คุปต พันธหินกอง. เศรษฐศาสตรการเลือกตั้ง 2550.  เชียงใหม : คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ, 

2551. 
ชั ยอนั นต  ส มุทวณิ ช . Good Governance กับ การป ฏิ รูปการศึกษ า –การป ฏิ รูป  การเมื อง . 

กรุงเทพมหานคร  : ม.ป.พ, 2541. 
นิธิ เอียวศรีวงศ.  ตนทุนของสังคม. มติชนรายวัน. 16 มีนาคม 2545.  
บัณฑิต จันทรโรจนกิจ. รัฐธรรมนูญสถาปนา. กรุงเทพมหานคร  : วิภาษา, 2549. 
เสกสรรค ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร  :  

อมรินทร,  2548. 

ความสัมพันธระหวางแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร 
กับการบริหารการปกครองของไทย 

The Relationship between the Concept of Public Administration 
with the Administration of Thailand 

 
มนตรี  พรมวัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
บทคัดยอ 
 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรจุดเร่ิมตนที่เห็นพองตองกัน คือ ป 1887 ตามทฤษฎีการบริหารของ 
Max Weber ไดใหความสําคัญของการบริหารราชการ และระบบราชการอาจแตกตางและเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดลอมหรือสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความสําคัญเก่ียวกับทฤษฎีระบบราชการ อันประกอบดวยแนวคิดและรูปแบบและโครงสรางพื้นฐานของ  
Max Weber  มีความสัมพันธกับการบริหารของไทยสมัยตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการ
ปฏิรูปการบริหารปกครองในสมัยใหม โดยใชไดนําหลักแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรทางตะวันตกมา
ผสมผสานกับหลักธรรมาภิบาล มาใชในการปกครองประเทศ   

คําสําคัญ : รัฐประศาสนศาสตร, การปกครอง 
 
Abstract 

The concept of public administration, the starting point that has been agreed 
upon, is the year 1887, according to Max Weber's administrative theory. The bureaucracy 
may be different and vary according to social conditions and the environment or political, 
economic and social situation. The importance of the bureaucratic theory is consisted of 
the concepts, forms and infrastructure of Max Weber in relation to various Thai 
administrations. From past to present Thailand has modern administrative reforms by using 
the principles of public administration in the West to integrate with good governance to 
govern the country 
Keywords: Public Administration, Administration 
 
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร     
          กระบวนทัศน (Paradigm) ทางการบริหารรัฐกิจ มีนักวิชาการชื่อ  Nicholas  Henry (1975)  
ไดกําหนดกระบวนทัศนทางการบริหารรัฐกิจออกเปน  5  กระบวนทัศน  อันประกอบดวย Paradigm  
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สวนหนึ่งของรัฐศาสตร  Paradigm 4  การบริหารรัฐกิจคือการจัดการ  Paradigm 5  การบริหารรัฐกิจก็ คือ 
การบริหารรัฐกิจ  สวน Paradigm 1 ตามทฤษฎีการบริหารของ   Max Weber    ไดใหความสําคัญของการ
บริหารราชการ จากแนวคิดของ  Max Weber  ในการบริหารราชการและระบบราชการอาจแตกตางและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดลอมหรือสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ในบางเวลาหรือในบางสังคมการบริหารราชการอาจเขาไปมีบทบาทในการทํา ภารกิจหรือการทํา    
บริการสาธารณะคอนขางสูง ในสภาวะเชนนั้น ระบบราชการก็จะมีบทบาทและอํานาจในสังคมสูง    แตใน
บางประเทศหรือบางเวลา บางสถานการณ รัฐหรือระบบราชการไดลดบทบาทในการทํา ภารกิจหรือบริการ
สาธารณะลงตามความจําเปน เชน อาจเนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน แรงกดดันจากภาคเอกชน 
ประชาชน หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ   ซ่ึงเปนแหลงเงินกูของรัฐ ใหมีการถายโอนภารกิจไปใหกับ
ภาคเอกชนในรูปของกลไกตลาดมากข้ึน เม่ือนั้นรัฐหรือระบบราชการก็จะลดบทบาทและความสําคัญลง1    
แนวคิดในการบริหารราชการที่ผานมาไดนําทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber มาใชในการบริหาร
ราชการ  Max Weber (1922 ) ได เสน อแน ว คิด เก่ี ยว กับ การจั ดองค ก ารแบ บ ระบ บ ราชการ  
หรือ Bureaucracy ข้ึนมา  เพื่อใชในการบริหารราชการ  ไดกลาวไววา  ระบบราชการอาจแยกพิจารณาได
เปน  2 แบบ  คือ 
          1.  Bureaucracy ในฐานะที่ เปนสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบันหนึ่ ง นั่น คือ  
เปนสถาบันการบริหาร และการปกครองของรัฐ คือ 1.1 ถือเปนสถาบันหนึ่งของกระบวนการในการปกครอง
ประเทศ 1.2 เปนสถาบันที่มีหนาที่ ตองปกปอง ดูแล รักษาผลประโยชนบานเมือง อีกแหงหนึ่ง 1.3 ตองการ
อิสระในการทํางาน เปนสถาบันที่มั่นคง   ยากตอการเปลี่ยนแปลงแกไข 
         2.  Bureaucracy ในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดองคการ (a form of organization) ในแง
นี้bureaucracyจะตองมี 2.1 ระบบการบริหาร หรือระบบการทํางานระบบหนึ่ง 2.2 มีโครงสรางแบบที่
เรียกวา “Weberian Bureaucracy”2.3 เปนสิ่งที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให ตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณตาง ๆ ระบบราชการ (Bureaucracy) 

Max Weber ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดองคการแบบระบบราชการ หรือ Bureaucracy 
ข้ึนมา ขอสมมติฐาน องคการแบบระบบราชการเปนองคการที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัดที่สุดเหตุผลดังนี้ 1.ยึดหลักการบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และ ความถูกตองตามกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน 2.มีการแบงงานกันทําอยางเปนทางการตามตัวบทกฎหมาย 3.อาศัยหลักความรู
ความสามารถ (ระบบคุณธรรม)  เปนเกณฑในการบริหารงานบุคคล  4.สามารถพยากรณพฤติกรรมหรือ
อปรากฎการณได 

ระบบราชการ   (bureaucracy)   เปนรูปแบบโครงสรางของการจัดองคการขนาดใหญที่สามารถ
นําไปใชเปนวิธีการใน การจัดองคการไดทั้งในภาครัฐและเอกชน   ไมใชระบบการบริหารที่ใชในองคการ
ภาครัฐเทานั้น แตในองคการภาคเอกชนขนาดใหญก็นําไปใชดวย  Bureaucracy  จึงเปนระบบการบริหาร

                                                           
 1 วิชชุกร  นาคธน.  ระบบบริหารราชการไทย. (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา  2550 ) หนา 3-6. 

ระบบหนึ่งที่นิยมนําไปใชในองคการขนาดใหญที่มีคนจํานวนมาก มีภารกิจที่ตองทํามาก  กลไกการบริหาร 
(administrative apparatus) เปนกลไกการควบคุม  และทําหนาที่เปนตัวเชื่อม ระหวางผูนําและกลุมชนที่
ถูกปกครอง กลไกการบริหาร   ตองมีรูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบแหงอํานาจที่ผูนําในสังคมนั้นใชอยู
รูปแบบแหงการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber แบงเปน 3 รูปแบบ 
          1. Charismatic Domination รูปแบบการใชอํานาจเฉพาะตัวแบบอาศัยบารมี กลไกลการบริหาร
ที่ใชคือ Dictatorship, communal (การปกครองแบบเผด็จการของประชาชน) 

2. Traditional domination รูปแบบการใชอํานาจแบบประเพณีนิยม 
3. Feudal / Patrimonial (ระบบศักดินา / เจาขุนมูลนาย) รูปแบบการใชอํานาจตามกฎหมาย 

(Legal domination) 
ระบบราชการ (bureaucracy)  จะทําหนาที่เปนกลไกการบริหารของกลุมชน โดยผูนําจะใชอํานาจ

ที่มีอยูตามกฎหมายปกครอง   บังคับบัญชาโดยผานระบบราชการ  องคการแบบระบบราชการตามแนวคิด
ของ   Max Weber จะประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ 1.หลักลําดับข้ัน (hierachy) 
2. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)  3.หลักแหงความสมเหตุสมผล (rationality)  4.การมุงสูผลสําเร็จ  
(achievement orientation) 5 . หลักการทํ าให เกิดความแตกตางห รือความชํ านาญ เฉพาะดาน 
(differentation, specialization) 6 . ห ลั ก ร ะ เบี ย บ วิ นั ย  (discipline)  7 . ค ว า ม เป น วิ ช า ชี พ 
(professionalization) 

Bureaucracy ในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม สถาบันหนึ่ง นั่นคือ เปนสถาบันการบริหาร /  
การปกครองของรัฐ และ ในฐานะที่เปน รูปแบบหนึ่งของการจัดองคการ ระบบราชการ จะทําหนาที่เปน
กลไกการบริหารของกลุมชน โดยผูนําจะใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายปกครอง บังคับบัญชาโดยผานระบบ
ราชการและไดมีวิวัฒนาการซ่ึงนําไปสูการพัฒนาของระบบราการในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย 

 
การบริหารการปกครองของไทย 
          1. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรสุโขทัย  แมวาอาณาจักรสุโขทัยมิใชอาณาจักรแรกของชน
ชาติไทย ในประวัติศาสตรของการปกครองหรือเปนจุดกําเนิดของความเปนชาติไทย   ซ่ึงในระยะเวลาตอมา
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีบงชี้ใหเห็นวามีอาณาจักรอ่ืนเกิดข้ึนกอนหนานี้แลว  
เชน อาณาจักรหริภุญไชย และอาณาจักรบานเชียง  เปนตน แตอยางไรก็ตามจากหลักฐานที่อาจทําให
สามารถศึกษาทําความเขาใจระบบการปกครองไดชัดเจนก็มีเพียงแตอาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงมีขอมูลหลักฐาน
ปรากฏอยูในหลักศิลาจารึก ที่สันนิษฐานวาจัดทํา ข้ึนในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยองค
ที่ 3 แหงอาณาจักรสุโขทัย  จากหลักศิลาจารึกดังกลาวนักวิชาการสวนใหญเชื่อวาอาณาจักรสุโขทัยมีขนาด
ไมใหญโตมากนัก มีการจัดระบบการปกครองแบบ “พอปกครองลูก” หรือระบบ “พอขุน”  ซ่ึงเนนการอยู
รวมกันในสังคมแบบเครือญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ชวยเหลือพึ่งพากันในสังคมแบบ ถอยที ถอยอาศัย 
หากเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนพระมหากษัตริยในฐานะ“พอ”  ก็จะออกมาตัดสินคดีความดวยตนเองภายใน
ระบบการปกครองเชนนี้ กิจกรรมทางการเมือง สังคม และการบริหารราชการแผนดินไมสลับซับซอน ดังนั้น 
รัฐและโครงสรางของระบบราชการ  จึงไมนาจะมีความสลับซับซอนเชนเดียวกัน กิจกรรมและสาธารณูปโภค
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สวนหนึ่งของรัฐศาสตร  Paradigm 4  การบริหารรัฐกิจคือการจัดการ  Paradigm 5  การบริหารรัฐกิจก็ คือ 
การบริหารรัฐกิจ  สวน Paradigm 1 ตามทฤษฎีการบริหารของ   Max Weber    ไดใหความสําคัญของการ
บริหารราชการ จากแนวคิดของ  Max Weber  ในการบริหารราชการและระบบราชการอาจแตกตางและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคม และสภาพแวดลอมหรือสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ในบางเวลาหรือในบางสังคมการบริหารราชการอาจเขาไปมีบทบาทในการทํา ภารกิจหรือการทํา    
บริการสาธารณะคอนขางสูง ในสภาวะเชนนั้น ระบบราชการก็จะมีบทบาทและอํานาจในสังคมสูง    แตใน
บางประเทศหรือบางเวลา บางสถานการณ รัฐหรือระบบราชการไดลดบทบาทในการทํา ภารกิจหรือบริการ
สาธารณะลงตามความจําเปน เชน อาจเนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน แรงกดดันจากภาคเอกชน 
ประชาชน หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ   ซ่ึงเปนแหลงเงินกูของรัฐ ใหมีการถายโอนภารกิจไปใหกับ
ภาคเอกชนในรูปของกลไกตลาดมากข้ึน เม่ือนั้นรัฐหรือระบบราชการก็จะลดบทบาทและความสําคัญลง1    
แนวคิดในการบริหารราชการที่ผานมาไดนําทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber มาใชในการบริหาร
ราชการ  Max Weber (1922 ) ได เสน อแน ว คิด เก่ี ยว กับ การจั ดองค ก ารแบ บ ระบ บ ราชการ  
หรือ Bureaucracy ข้ึนมา  เพื่อใชในการบริหารราชการ  ไดกลาวไววา  ระบบราชการอาจแยกพิจารณาได
เปน  2 แบบ  คือ 
          1.  Bureaucracy ในฐานะที่ เปนสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบันหนึ่ ง นั่น คือ  
เปนสถาบันการบริหาร และการปกครองของรัฐ คือ 1.1 ถือเปนสถาบันหนึ่งของกระบวนการในการปกครอง
ประเทศ 1.2 เปนสถาบันที่มีหนาที่ ตองปกปอง ดูแล รักษาผลประโยชนบานเมือง อีกแหงหนึ่ง 1.3 ตองการ
อิสระในการทํางาน เปนสถาบันที่มั่นคง   ยากตอการเปลี่ยนแปลงแกไข 
         2.  Bureaucracy ในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดองคการ (a form of organization) ในแง
นี้bureaucracyจะตองมี 2.1 ระบบการบริหาร หรือระบบการทํางานระบบหนึ่ง 2.2 มีโครงสรางแบบที่
เรียกวา “Weberian Bureaucracy”2.3 เปนสิ่งที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให ตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณตาง ๆ ระบบราชการ (Bureaucracy) 

Max Weber ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดองคการแบบระบบราชการ หรือ Bureaucracy 
ข้ึนมา ขอสมมติฐาน องคการแบบระบบราชการเปนองคการที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัดที่สุดเหตุผลดังนี้ 1.ยึดหลักการบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และ ความถูกตองตามกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน 2.มีการแบงงานกันทําอยางเปนทางการตามตัวบทกฎหมาย 3.อาศัยหลักความรู
ความสามารถ (ระบบคุณธรรม)  เปนเกณฑในการบริหารงานบุคคล  4.สามารถพยากรณพฤติกรรมหรือ
อปรากฎการณได 

ระบบราชการ   (bureaucracy)   เปนรูปแบบโครงสรางของการจัดองคการขนาดใหญที่สามารถ
นําไปใชเปนวิธีการใน การจัดองคการไดทั้งในภาครัฐและเอกชน   ไมใชระบบการบริหารที่ใชในองคการ
ภาครัฐเทานั้น แตในองคการภาคเอกชนขนาดใหญก็นําไปใชดวย  Bureaucracy  จึงเปนระบบการบริหาร

                                                           
 1 วิชชุกร  นาคธน.  ระบบบริหารราชการไทย. (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา  2550 ) หนา 3-6. 

ระบบหนึ่งที่นิยมนําไปใชในองคการขนาดใหญที่มีคนจํานวนมาก มีภารกิจที่ตองทํามาก  กลไกการบริหาร 
(administrative apparatus) เปนกลไกการควบคุม  และทําหนาที่เปนตัวเชื่อม ระหวางผูนําและกลุมชนที่
ถูกปกครอง กลไกการบริหาร   ตองมีรูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบแหงอํานาจที่ผูนําในสังคมนั้นใชอยู
รูปแบบแหงการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber แบงเปน 3 รูปแบบ 
          1. Charismatic Domination รูปแบบการใชอํานาจเฉพาะตัวแบบอาศัยบารมี กลไกลการบริหาร
ที่ใชคือ Dictatorship, communal (การปกครองแบบเผด็จการของประชาชน) 

2. Traditional domination รูปแบบการใชอํานาจแบบประเพณีนิยม 
3. Feudal / Patrimonial (ระบบศักดินา / เจาขุนมูลนาย) รูปแบบการใชอํานาจตามกฎหมาย 

(Legal domination) 
ระบบราชการ (bureaucracy)  จะทําหนาที่เปนกลไกการบริหารของกลุมชน โดยผูนําจะใชอํานาจ

ที่มีอยูตามกฎหมายปกครอง   บังคับบัญชาโดยผานระบบราชการ  องคการแบบระบบราชการตามแนวคิด
ของ   Max Weber จะประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ 1.หลักลําดับข้ัน (hierachy) 
2. หลักความรับผิดชอบ (responsibility)  3.หลักแหงความสมเหตุสมผล (rationality)  4.การมุงสูผลสําเร็จ  
(achievement orientation) 5 . หลักการทํ าให เกิดความแตกตางห รือความชํ านาญ เฉพาะดาน 
(differentation, specialization) 6 . ห ลั ก ร ะ เบี ย บ วิ นั ย  (discipline)  7 . ค ว า ม เป น วิ ช า ชี พ 
(professionalization) 

Bureaucracy ในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม สถาบันหนึ่ง นั่นคือ เปนสถาบันการบริหาร /  
การปกครองของรัฐ และ ในฐานะที่เปน รูปแบบหนึ่งของการจัดองคการ ระบบราชการ จะทําหนาที่เปน
กลไกการบริหารของกลุมชน โดยผูนําจะใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายปกครอง บังคับบัญชาโดยผานระบบ
ราชการและไดมีวิวัฒนาการซ่ึงนําไปสูการพัฒนาของระบบราการในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย 

 
การบริหารการปกครองของไทย 
          1. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรสุโขทัย  แมวาอาณาจักรสุโขทัยมิใชอาณาจักรแรกของชน
ชาติไทย ในประวัติศาสตรของการปกครองหรือเปนจุดกําเนิดของความเปนชาติไทย   ซ่ึงในระยะเวลาตอมา
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีบงชี้ใหเห็นวามีอาณาจักรอ่ืนเกิดข้ึนกอนหนานี้แลว  
เชน อาณาจักรหริภุญไชย และอาณาจักรบานเชียง  เปนตน แตอยางไรก็ตามจากหลักฐานที่อาจทําให
สามารถศึกษาทําความเขาใจระบบการปกครองไดชัดเจนก็มีเพียงแตอาณาจักรสุโขทัย ซ่ึงมีขอมูลหลักฐาน
ปรากฏอยูในหลักศิลาจารึก ที่สันนิษฐานวาจัดทํา ข้ึนในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยองค
ที่ 3 แหงอาณาจักรสุโขทัย  จากหลักศิลาจารึกดังกลาวนักวิชาการสวนใหญเชื่อวาอาณาจักรสุโขทัยมีขนาด
ไมใหญโตมากนัก มีการจัดระบบการปกครองแบบ “พอปกครองลูก” หรือระบบ “พอขุน”  ซ่ึงเนนการอยู
รวมกันในสังคมแบบเครือญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ชวยเหลือพึ่งพากันในสังคมแบบ ถอยที ถอยอาศัย 
หากเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนพระมหากษัตริยในฐานะ“พอ”  ก็จะออกมาตัดสินคดีความดวยตนเองภายใน
ระบบการปกครองเชนนี้ กิจกรรมทางการเมือง สังคม และการบริหารราชการแผนดินไมสลับซับซอน ดังนั้น 
รัฐและโครงสรางของระบบราชการ  จึงไมนาจะมีความสลับซับซอนเชนเดียวกัน กิจกรรมและสาธารณูปโภค
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ตาง ๆ    เปนเร่ืองของการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชนหรือเมืองแตละเมือง สวนกิจกรรมของรัฐหรือ
สวนรวมนั้นสวนใหญเปนเร่ืองของการเกณฑแรงงานเปนคร้ังคราวไมวาจะเปนเร่ืองของการทําสงคราม  
การกอสราง หรือดานการสาธารณูปโภค  ซ่ึงจะเห็นไดจากโครงสรางทางการบริหารของอาณาจกัรสุโขทัย 
          2.  การบริหารราชการสมัยอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรอยุธยากําเนิดข้ึนจากเมืองอูทอง ซ่ึงเปน
หัวเมืองตอนใตและเคยเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรสุโขทัยมากอน ตอมาเม่ือสิ้นรัชกาลพอขุนรามคําแหง
มหาราช อาณาจักรสุโขทัยก็ออนแอลง หัวเมืองประเทศราชตาง ๆ พากันแข็งเมืองไมอยูใตอํานาจของ
อาณาจักรสุโขทัย เชน อาณาจักรมอญ ซ่ึงเคยเปนประเทศราชของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราช ก็ไดยกทัพมาตีเมืองทะวาย และตะนาวศรี ซ่ึงเปนเมืองประเทศราชของสุโขทัย แตพระเจาลิไทก็ไม
สามารถปราบปรามอาณาจักรมอญได เจาเมืองอูทองกับราชบุตรเขยไดยกกองทัพไปตีอาณาจักรทะวายและ
ตะนาวศรีคืนมาได  นับจากนั้นมาหัวเมืองตาง ๆ ก็พากันมาออนนอมตอเมืองอูทองมากข้ึน   สรางความเปน
ปกแผนและมีความเขมแข็งมากข้ึนจนมีชัยชนะเหนืออาณาจักรสุโขทัยในเวลาตอมา 

 ในป พ.ศ. 1893 พระเจาอูทองไดสถาปนาเมืองอูทองข้ึนเปนอาณาจักรใหม เรียกวา กรุงเทพทวา
ราวดีศรีอยุธยา โดยมีพระเจาอูทองหรือทรงพระนามวาสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 เปนปฐมกษัตริย      
อาณาจักรอยุธยามีระบบความคิดทางการปกครองที่แตกตางออกไปจากอาณาจักรสุโขทัย กลาวคือ  
ระบบการปกครองแบบพอปกครองลูกได เปลี่ ยนไป เปนแบบพระมหากษัต ริยปกครองไพรฟ า 
พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงเปน “สมมุติเทพ” หรือ “เทวราชา”ซ่ึงปกครองราษฎรโดยอาศัย
อํานาจของเทพเจาอันเปนคติความเชื่อในคัมภีรมนูธรรมศาสตรของอินเดีย  นอกจากนั้นยังรับเอาแนวคิด
ทางการปกครองบางสวนมาจากขอมอีกดวย แนวคิดแบบสมมุติเทพหรือเทวราชานี้แสดงใหเห็นในพระนาม
ของกษัตริยดวย   เชน สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระนารายณ เปนตน พระนามดังกลาวลวนเปนพระ
นามของเทพเจาทั้งสิ้น สวนระบบการปกครองเปลี่ยนจากระบบพอปกครองลูก (พอขุน) เปนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (อํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่พระมหากษัตริย) 

 ในระยะแรกของการสถาปนาอาณาจักร ยังคงรับเอารูปแบบทางการปกครองแบบเดียวกับ
อาณาจักรสุโขทัย โดยมีการปรับเปลี่ยนบางไมมากนัก การบริหารราชการในราชธานีใชระบบจตุสดมภ  
ซ่ึงเปนคติความเชื่อจากการจัดระเบียบแหงจักรวาล ตามศาสนาฮินดู โดยเชื่อวาในจักรวาลทั้ง 4 ทิศ มียักษ
ทํา หนาที่ปกปองรักษาอยูทิศละ 1 ตน เรียกวาโลกบาลจากแนวคิดดังกลาวจึงปรับใชในการจัดระบบการ
บริหารราชการแผนดินของอาณาจักรโดยแบงออกเปนกรม 4 กรม แตละกรมมีการแบงอํานาจหนาที่ชัดเจน
และมีเสนาบดีเปนผูรับผิดชอบงานของแตละกรมประกอบดวยกรมเวียงทาหนาที่ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอย   และการปกครองในราชธานี กรมวังทาหนาที่ดูแลกิจการภายในราชสํานัก งานราชพิธีตางๆ และ
งานเก่ียวกับการตัดสินคดีความตางๆ กรมคลังทาหนาที่ดูแลดานการเงิน การคลังตลอดจนจัดเก็บภาษีอากร
ตางๆเปนรายไดของแผนดิน กรมนาทาหนาที่เก็บรักษาเสบียงและ ออกสิทธิที่นาแกราษฎร 
         ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 – 2031) ไดมีการปรับปรุงและจัดระเบียบ
การปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคใหม ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึนโดยมีการปรับปรุง
ระบบการปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคดังนี้ 

1). การปกครองสวนกลาง  ไดรับการปรับปรุงโดยขยายอาณาเขตการปกครองของราชธานี  
ออกไปครอบคลุมอาณาเขตของเมืองหนาดานโดยยกเลิกเมืองหนาดานเดิมและจัดเปนเขตการปกครองที่
เรียกวา เขตมณฑลราชธานี  มีระมหากษัตริยเปนผูปกครองโดยมีขาราชการที่สงออกไปชวยปฏิบัติงาน 
เรียกวา “ผู ร้ัง”   ซ่ึงหมายถึง ผูปฏิบัติงานตามพระราชประสงคหรือตามพระบรมราชโองการของ
พระมหากษัตริย แตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ระมหากษัตริย ไมใชเจาเมืองซ่ึงมีอํานาจเด็ดขาดเชนที่ผานมา
ภายหลังการขยายอาณาเขตทา ใหพื้นที่การปกครองของราชธานีมีขนาดใหญข้ึน ครอบคลุมเมืองราชบุรี    
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค ชัยนาท ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี นครนายก2  

2) การปกครองสวนภูมิภาค  ในสวนหัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร ไดมีการแบงชั้น
เปนหัวเมืองชั้นเอก หัวเมืองชั้นโท หัวเมืองชั้นตรี ตามขนาดและความสําคัญของแตละเมือง หัวเมืองชั้นเอก
แตละเมืองอาจมีเมืองข้ึนตรงหรือเมืองบริวารซ่ึงอยูภายใตอํานาจการปกครองไดอีกดวย สําหรับการปกครอง
หัวเมืองชั้นนอกนั้น พระมหา กษัตริยทรงแตงตั้งพระราชวงศหรือขาราชบริพารซ่ึงทรงไววางพระราชหฤทัย
ออกไปปกครอง ในแตละเมืองจะแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย คือ  แขวง มีผูดูแลเรียกวา  
“หม่ืนแขวง” ตําบล  ซ่ึงเปนสวนยอยของแขวง มีผูดูแลเรียกวา  นายตําบล   มีบรรดาศักดิ์ เรียกวา “พัน”   
และบานซ่ึงเปนสวนยอยของตําบลมีผูใหญบานเปนผูดูแล    

 นอกจากนั้นยังไดแยกกิจการฝายทหารกับพลเรือนออกจากกัน โดยกิจการฝายทหารใหอยูในความ
ควบคุมของ สมุหพระกลาโหม สวนกิจการฝายพลเรือนใหอยูในความควบคุมของ สมุหนายก ซ่ึงมีตําแหนง
สูงกวาเสนาบดีทั่ วไปเรียกวา อัครมหาเสนาบดี ข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย    สมุหพระกลาโหม  
เปนผูบั งคับบัญชาฝายทหารมีอํานาจเก่ียวกับการปองกันราชอาณาจักร อาวุธยุทโธปกรณตางๆ  
มีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยามหาเสนาบดี  สมุหนายก เปนผูบังคับบัญชาฝายพลเรือนมีอํานาจบังคับบัญชา
กรมจตุสดมภทั้งหมดมีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ   และไดเปลี่ยนชื่อกรมใหมดังนี้  กรมเวียง 
เปลี่ยนชื่อเปน นครบาล มีเสนาบดี คือ พระยานครบาลหรือพระยายมราช กรมวัง เปลี่ยนชื่อเปน ธรรมาธิ
กรณ มีเสนาบดี คือพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี กรมคลัง เปลี่ยนชื่อเปน โกษาธิบดี มีเสนาบดี คือ พระยา
โกษาธิบดี  กรมนา เปลี่ยนชื่อเปน เกษตราธิการ   มีเสนาบดี คือ พระยาเกษตราธิบดี  ตอมาภายหลังมีการ
ปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่ โดยใหสมุหพระกลาโหม  บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตทั้งกิจการทหารและพลเรือน  
สวนหัวเมืองฝายเหนือใหสมุหนายกเปนผูบังคับบัญชาทั้งกิจการทหารและพลเรือนเชนเดียวกันเมืองประเทศ
ราช  ยังคงใชระบบการปกครองเชนเดียวกับสมัยอาณาจักรสุโขทัย กลาวคือใหอิสระในการปกครองตนเอง 
แตตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ เปนตนไมเงินและตนไมทองแกเมืองหลวงทุก ๆ ระยะเวลา 3 ป รวมทั้ง
จัดสงเสบียงอาหารและกองทัพเม่ือเมืองหลวงเรียกขอผลของการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผนดิน
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดังกลาว ทําใหอาณาจักรอยุธยามีความเปนปกแผนม่ันคงมากข้ึน เนื่องจาก
สวนกลางสามารถควบคุมอํานาจทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรของหัวเมืองตาง ๆ ภายใน

                                                           
 2 ปวีณ ณ นคร.  เอกสารการสอนวิชาการปกครองทองถิน่ไทย. (นนทบุรี.หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ตาง ๆ    เปนเร่ืองของการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชนหรือเมืองแตละเมือง สวนกิจกรรมของรัฐหรือ
สวนรวมนั้นสวนใหญเปนเร่ืองของการเกณฑแรงงานเปนคร้ังคราวไมวาจะเปนเร่ืองของการทําสงคราม  
การกอสราง หรือดานการสาธารณูปโภค  ซ่ึงจะเห็นไดจากโครงสรางทางการบริหารของอาณาจกัรสุโขทัย 
          2.  การบริหารราชการสมัยอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรอยุธยากําเนิดข้ึนจากเมืองอูทอง ซ่ึงเปน
หัวเมืองตอนใตและเคยเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรสุโขทัยมากอน ตอมาเม่ือสิ้นรัชกาลพอขุนรามคําแหง
มหาราช อาณาจักรสุโขทัยก็ออนแอลง หัวเมืองประเทศราชตาง ๆ พากันแข็งเมืองไมอยูใตอํานาจของ
อาณาจักรสุโขทัย เชน อาณาจักรมอญ ซ่ึงเคยเปนประเทศราชของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราช ก็ไดยกทัพมาตีเมืองทะวาย และตะนาวศรี ซ่ึงเปนเมืองประเทศราชของสุโขทัย แตพระเจาลิไทก็ไม
สามารถปราบปรามอาณาจักรมอญได เจาเมืองอูทองกับราชบุตรเขยไดยกกองทัพไปตีอาณาจักรทะวายและ
ตะนาวศรีคืนมาได  นับจากนั้นมาหัวเมืองตาง ๆ ก็พากันมาออนนอมตอเมืองอูทองมากข้ึน   สรางความเปน
ปกแผนและมีความเขมแข็งมากข้ึนจนมีชัยชนะเหนืออาณาจักรสุโขทัยในเวลาตอมา 

 ในป พ.ศ. 1893 พระเจาอูทองไดสถาปนาเมืองอูทองข้ึนเปนอาณาจักรใหม เรียกวา กรุงเทพทวา
ราวดีศรีอยุธยา โดยมีพระเจาอูทองหรือทรงพระนามวาสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 เปนปฐมกษัตริย      
อาณาจักรอยุธยามีระบบความคิดทางการปกครองที่แตกตางออกไปจากอาณาจักรสุโขทัย กลาวคือ  
ระบบการปกครองแบบพอปกครองลูกได เปลี่ ยนไป เปนแบบพระมหากษัต ริยปกครองไพรฟ า 
พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงเปน “สมมุติเทพ” หรือ “เทวราชา”ซ่ึงปกครองราษฎรโดยอาศัย
อํานาจของเทพเจาอันเปนคติความเชื่อในคัมภีรมนูธรรมศาสตรของอินเดีย  นอกจากนั้นยังรับเอาแนวคิด
ทางการปกครองบางสวนมาจากขอมอีกดวย แนวคิดแบบสมมุติเทพหรือเทวราชานี้แสดงใหเห็นในพระนาม
ของกษัตริยดวย   เชน สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระนารายณ เปนตน พระนามดังกลาวลวนเปนพระ
นามของเทพเจาทั้งสิ้น สวนระบบการปกครองเปลี่ยนจากระบบพอปกครองลูก (พอขุน) เปนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (อํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่พระมหากษัตริย) 

 ในระยะแรกของการสถาปนาอาณาจักร ยังคงรับเอารูปแบบทางการปกครองแบบเดียวกับ
อาณาจักรสุโขทัย โดยมีการปรับเปลี่ยนบางไมมากนัก การบริหารราชการในราชธานีใชระบบจตุสดมภ  
ซ่ึงเปนคติความเชื่อจากการจัดระเบียบแหงจักรวาล ตามศาสนาฮินดู โดยเชื่อวาในจักรวาลทั้ง 4 ทิศ มียักษ
ทํา หนาที่ปกปองรักษาอยูทิศละ 1 ตน เรียกวาโลกบาลจากแนวคิดดังกลาวจึงปรับใชในการจัดระบบการ
บริหารราชการแผนดินของอาณาจักรโดยแบงออกเปนกรม 4 กรม แตละกรมมีการแบงอํานาจหนาที่ชัดเจน
และมีเสนาบดีเปนผูรับผิดชอบงานของแตละกรมประกอบดวยกรมเวียงทาหนาที่ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอย   และการปกครองในราชธานี กรมวังทาหนาที่ดูแลกิจการภายในราชสํานัก งานราชพิธีตางๆ และ
งานเก่ียวกับการตัดสินคดีความตางๆ กรมคลังทาหนาที่ดูแลดานการเงิน การคลังตลอดจนจัดเก็บภาษีอากร
ตางๆเปนรายไดของแผนดิน กรมนาทาหนาที่เก็บรักษาเสบียงและ ออกสิทธิที่นาแกราษฎร 
         ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 – 2031) ไดมีการปรับปรุงและจัดระเบียบ
การปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคใหม ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งข้ึนโดยมีการปรับปรุง
ระบบการปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคดังนี้ 

1). การปกครองสวนกลาง  ไดรับการปรับปรุงโดยขยายอาณาเขตการปกครองของราชธานี  
ออกไปครอบคลุมอาณาเขตของเมืองหนาดานโดยยกเลิกเมืองหนาดานเดิมและจัดเปนเขตการปกครองที่
เรียกวา เขตมณฑลราชธานี  มีระมหากษัตริยเปนผูปกครองโดยมีขาราชการที่สงออกไปชวยปฏิบัติงาน 
เรียกวา “ผู ร้ัง”   ซ่ึงหมายถึง ผูปฏิบัติงานตามพระราชประสงคหรือตามพระบรมราชโองการของ
พระมหากษัตริย แตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ระมหากษัตริย ไมใชเจาเมืองซ่ึงมีอํานาจเด็ดขาดเชนที่ผานมา
ภายหลังการขยายอาณาเขตทา ใหพื้นที่การปกครองของราชธานีมีขนาดใหญข้ึน ครอบคลุมเมืองราชบุรี    
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค ชัยนาท ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี นครนายก2  

2) การปกครองสวนภูมิภาค  ในสวนหัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร ไดมีการแบงชั้น
เปนหัวเมืองชั้นเอก หัวเมืองชั้นโท หัวเมืองชั้นตรี ตามขนาดและความสําคัญของแตละเมือง หัวเมืองชั้นเอก
แตละเมืองอาจมีเมืองข้ึนตรงหรือเมืองบริวารซ่ึงอยูภายใตอํานาจการปกครองไดอีกดวย สําหรับการปกครอง
หัวเมืองชั้นนอกนั้น พระมหา กษัตริยทรงแตงตั้งพระราชวงศหรือขาราชบริพารซ่ึงทรงไววางพระราชหฤทัย
ออกไปปกครอง ในแตละเมืองจะแบงเขตการปกครองออกเปนสวนยอย คือ  แขวง มีผูดูแลเรียกวา  
“หม่ืนแขวง” ตําบล  ซ่ึงเปนสวนยอยของแขวง มีผูดูแลเรียกวา  นายตําบล   มีบรรดาศักดิ์ เรียกวา “พัน”   
และบานซ่ึงเปนสวนยอยของตําบลมีผูใหญบานเปนผูดูแล    

 นอกจากนั้นยังไดแยกกิจการฝายทหารกับพลเรือนออกจากกัน โดยกิจการฝายทหารใหอยูในความ
ควบคุมของ สมุหพระกลาโหม สวนกิจการฝายพลเรือนใหอยูในความควบคุมของ สมุหนายก ซ่ึงมีตําแหนง
สูงกวาเสนาบดีทั่ วไปเรียกวา อัครมหาเสนาบดี ข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย    สมุหพระกลาโหม  
เปนผูบั งคับบัญชาฝายทหารมีอํานาจเก่ียวกับการปองกันราชอาณาจักร อาวุธยุทโธปกรณตางๆ  
มีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยามหาเสนาบดี  สมุหนายก เปนผูบังคับบัญชาฝายพลเรือนมีอํานาจบังคับบัญชา
กรมจตุสดมภทั้งหมดมีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ   และไดเปลี่ยนชื่อกรมใหมดังนี้  กรมเวียง 
เปลี่ยนชื่อเปน นครบาล มีเสนาบดี คือ พระยานครบาลหรือพระยายมราช กรมวัง เปลี่ยนชื่อเปน ธรรมาธิ
กรณ มีเสนาบดี คือพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี กรมคลัง เปลี่ยนชื่อเปน โกษาธิบดี มีเสนาบดี คือ พระยา
โกษาธิบดี  กรมนา เปลี่ยนชื่อเปน เกษตราธิการ   มีเสนาบดี คือ พระยาเกษตราธิบดี  ตอมาภายหลังมีการ
ปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่ โดยใหสมุหพระกลาโหม  บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตทั้งกิจการทหารและพลเรือน  
สวนหัวเมืองฝายเหนือใหสมุหนายกเปนผูบังคับบัญชาทั้งกิจการทหารและพลเรือนเชนเดียวกันเมืองประเทศ
ราช  ยังคงใชระบบการปกครองเชนเดียวกับสมัยอาณาจักรสุโขทัย กลาวคือใหอิสระในการปกครองตนเอง 
แตตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ เปนตนไมเงินและตนไมทองแกเมืองหลวงทุก ๆ ระยะเวลา 3 ป รวมทั้ง
จัดสงเสบียงอาหารและกองทัพเม่ือเมืองหลวงเรียกขอผลของการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผนดิน
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดังกลาว ทําใหอาณาจักรอยุธยามีความเปนปกแผนม่ันคงมากข้ึน เนื่องจาก
สวนกลางสามารถควบคุมอํานาจทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรของหัวเมืองตาง ๆ ภายใน

                                                           
 2 ปวีณ ณ นคร.  เอกสารการสอนวิชาการปกครองทองถิน่ไทย. (นนทบุรี.หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2546) หนา  66 



562 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ราชอาณาจักรไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาแตกอน อีกทั้งยังมีระบบการแบงอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนดวย  
          การปกครองแบบจตุสดมภคงใชเปนระบบหลักของอาณาจักรอยุธยาตลอดมา ในบางยุคสมัยอาจมี
การปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไปบางตามความเหมาะสมของแตละสถานการณเชนในสมัยพระเภทราชาซ่ึง
อยูในยุคของความไมสงบจากการกอการกบฏ ไดมีการลดอํานาจของสมุหพระกลาโหมโดยทําหนาที่เปนเพียง
ที่ปรึกษาเทานั้นไมมีอํานาจการบังคับบัญชาแตอยางใด และใหบรรดาหัวเมืองฝายใตไปข้ึนกับกรมทาสวน
สมุหนายกยังคงมีอํานาจเชนเดิม3  การปกครองรูปแบบนี้ยังคงใชตอมาจนถึงสมัยอาณาจักรธนบุรี 

 3. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรธนบุรี  สมัยอาณาจักรธนบุรีบานเมืองอยูในภาวะสงคราม
เพื่อสรางความเปนปกแผนของชาติจากการเสียเอกราชในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาไป
กับการทําสงครามเพื่อกอบกูเอกราชและสรางความเปนปกแผนของบานเมืองจนเกือบตลอดรัชกาล      
ประกอบกับทรงครองราชยสมบัติเพียง 15 ป ดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารกิจการ
บานเมืองและระบบราชการจึงไมปรากฏชัดเจน ระบบการปกครองสวนใหญคงเปนเชนเดียวกับระบบการ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายและตกทอดไปถึงการบริหารราชการสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน 

4. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน  การบริหารราชการสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนอาจแบงออกเปน 2 ชวงคือ  สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 4 

  1) การบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 การบริหารราชการในสมัยนี้ยังคงมี
ความคลายคลึงกับสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรี  การปกครองสวนกลางไดปรับปรุงอํานาจหนาที่
ของ สมุหพระกลาโหมมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตและชายทะเลตะวันออกทั้งฝายทหารและพลเรือน  
มียศเปนเจาพระยามหาเสนาบดี สวนสมุหนายกมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือและอีสานทั้งฝาย
ทหารและพลเรือน มียศเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สวนกรมตางๆในราชธานีก็ยังคงเปนแบบจตุสดมภ
เชนเดิมแตปรับปรุงโครงสรางของกรมคลังหรือกรมทาโดยแบงเปน กรมทาซาย ซ่ึงเปนเจาทาเรือฝร่ังและเรือ
แขก กับกรมทาขวาซ่ึงเปนเจาทาเรือจีน การปกครองสวนภูมิภาค แบงเปน ราชธานีหรือเมืองหลวง หัวเมือง
ชั้นนอก หัวเมืองภาคเหนือและหัวเมืองภาคอีสานอยูในความดูแลของสมุหนายก หัวเมืองภาคใตอยูในความ
ดูแลของสมุหพระกลาโหม สวนหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกอยูในความดูแลของกรมทาหัวเมืองชั้นนอก
แบงเปนหัวเมืองชั้นเอก โทและตรี เจาเมืองชั้นเอก แตงตั้งจากราชธานี  สวนหัวเมืองประเทศราชยังคง
ปกครองตนเองแตตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ 3 ป ตอคร้ัง เมืองใดไมสงถือวาแข็งเมือง พระมหากษัตริยมี
อํานาจถอดถอน 

           2) การบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนี้บานเมืองเร่ิมไดรับอิทธิพลจากภัย
คุกคามของมหาอํานาจตะวันตกและลัทธิลาอาณานิคมจึงจาเปนตองมีการปรับปรุงระบบการปกครองให
ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนั้น โดยรับเอาแนวคิดจากประเทศตะวันตกเปนแนวทางในการปรับปรุง โดย
มุงเนนประสิทธิภาพทางการบริหารและใชเทคโนโลยีใหม ๆ จากตะวันตก จึงไดมีการจางชาวตางประเทศ
เขารับราชการในกรมกองตางๆเพื่อใหคา ปรึกษาและจัดวางระบบการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังจางชาว

                                                           
 3 สมบัติ ธํารงธัญวงศ.การเมืองไทย. พิมพครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2549. .หนา 847) 

ตางประเทศปฏิบัติหนาที่เปนกงสุลไทยในตางประเทศอีกดวย  การปรับปรุงการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 
4 ทาไดไมมากนัก  เนื่องจากทรงสวรรคตเสียกอนแตก็ถือเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

5. การบริหารราชการสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน  ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สภาพเหตุการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากจา เปนตองมี
การปรับตัว เพื่อความอยูรอดของประเทศจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนปรับปรุงระบบ
การปกครองของประเทศใหมีความทันสมัยตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินคร้ังใหญ ผลของการปฏิรูปนั้นนา ไปสู
การกําหนดรูปแบบและโครงสรางของระบบราชการแบบตะวันตก ซ่ึงทันสมัยกวาระบบราชการแบบเดิม
สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารราชการแผนดิน ไดอยางมีประสิทธิภาพสืบทดไปถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบกษัตริยที่ เรียกวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย ในสมัยรัชกาลที่ 7 ซ่ึงนับไดวาเปน การวางรากฐานของระบบราชการไทยในปจจุบัน 

 
ความสัมพันธระหวางการบริหารของตะวันตกกับการบริหารสมัยใหมของไทย 

การศึกษาดานรัฐศาสตรของไทยเร่ิมตนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีพระราชดําริจัดตั้ง โรงเรียนฝกหัดวิชาขาราชการพลเรือน เพื่อรับคัดเลือกนักเรียนเขามาฝกหัด
เปนขาราชการตามกระทรวงตาง ๆ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือ รปศ.) ตอมาไดมีการขยายการศึกษา
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพัฒนาโรงเรียนดังกลาวเปน โรงเรียน
ขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากเหตุดังกลาวนี้ การศึกษารัฐศาสตรจึง
เร่ิมตนข้ึน โดยคณะรัฐศาสตรแหงแรก คือ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แหงที่สอง คือ  
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแหงที่สาม คือ ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ขอสังเกตคือในยุคเร่ิมแรกนั้นรัฐศาสตรไทยนั้นเนนผลิตบัณฑิตเขาสูวงราชการ โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตอมาจึงเปนที่มาของการใชตราสิงหเปนสัญลักษณของสาขาวิชา และอีกสวนหนึ่งคือ
การเรียนการสอนรัฐศาสรไทยในยุคแรก อันที่จริงเปนการเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตรเพื่อสราง
ขาราชการปอนใหกับรัฐไทย หรือก็คือสอนวิชาบริหารจัดการสาธารณะภายไดชื่อรัฐศาสตรทําใหในเวลา
ตอมาเกิดความสับสนในวงวิชาการวารัฐศาสตรกับรัฐประศาสนศาสตรนั้นมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 
อยางไรก็ตามในสังคมไทยมีการศึกษารัฐศาสตรกระแสหนึ่งซ่ึงเร่ิมมีอิทธิพลข้ึนมากหลัง พ.ศ. 2526 เรียกวา
รัฐศาสตรทวนกระแส4 ซ่ึงโดยภาพรวมก็ไมตางแนวหลังพฤติกรรมศาสตรในตะวันตก  
 ในประเด็นของการนํากรอบแนวคิดดังกลาวมาปรับใชในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ ก็ไดปรากฏ
แนวทางที่หลากหลาย งานศึกษาของ Ewan Ferlie และคณะไดสํารวจแนวคิดและการจัดแบงประเภทของ
การจัดการภาครัฐแนวใหมออกเปนแนวทางใหญๆ คือ 

                                                           
 4 ชัยวัฒน สถาอานันท. การเมืองมนุษย : รัฐศาสตรทวนกระแส. (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, 2528) 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 563

ราชอาณาจักรไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาแตกอน อีกทั้งยังมีระบบการแบงอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนดวย  
          การปกครองแบบจตุสดมภคงใชเปนระบบหลักของอาณาจักรอยุธยาตลอดมา ในบางยุคสมัยอาจมี
การปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไปบางตามความเหมาะสมของแตละสถานการณเชนในสมัยพระเภทราชาซ่ึง
อยูในยุคของความไมสงบจากการกอการกบฏ ไดมีการลดอํานาจของสมุหพระกลาโหมโดยทําหนาที่เปนเพียง
ที่ปรึกษาเทานั้นไมมีอํานาจการบังคับบัญชาแตอยางใด และใหบรรดาหัวเมืองฝายใตไปข้ึนกับกรมทาสวน
สมุหนายกยังคงมีอํานาจเชนเดิม3  การปกครองรูปแบบนี้ยังคงใชตอมาจนถึงสมัยอาณาจักรธนบุรี 

 3. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรธนบุรี  สมัยอาณาจักรธนบุรีบานเมืองอยูในภาวะสงคราม
เพื่อสรางความเปนปกแผนของชาติจากการเสียเอกราชในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาไป
กับการทําสงครามเพื่อกอบกูเอกราชและสรางความเปนปกแผนของบานเมืองจนเกือบตลอดรัชกาล      
ประกอบกับทรงครองราชยสมบัติเพียง 15 ป ดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารกิจการ
บานเมืองและระบบราชการจึงไมปรากฏชัดเจน ระบบการปกครองสวนใหญคงเปนเชนเดียวกับระบบการ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายและตกทอดไปถึงการบริหารราชการสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน 

4. การบริหารราชการสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทรตอนตน  การบริหารราชการสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนอาจแบงออกเปน 2 ชวงคือ  สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 และสมัยรัชกาลที่ 4 

  1) การบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 การบริหารราชการในสมัยนี้ยังคงมี
ความคลายคลึงกับสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรี  การปกครองสวนกลางไดปรับปรุงอํานาจหนาที่
ของ สมุหพระกลาโหมมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตและชายทะเลตะวันออกทั้งฝายทหารและพลเรือน  
มียศเปนเจาพระยามหาเสนาบดี สวนสมุหนายกมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือและอีสานทั้งฝาย
ทหารและพลเรือน มียศเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สวนกรมตางๆในราชธานีก็ยังคงเปนแบบจตุสดมภ
เชนเดิมแตปรับปรุงโครงสรางของกรมคลังหรือกรมทาโดยแบงเปน กรมทาซาย ซ่ึงเปนเจาทาเรือฝร่ังและเรือ
แขก กับกรมทาขวาซ่ึงเปนเจาทาเรือจีน การปกครองสวนภูมิภาค แบงเปน ราชธานีหรือเมืองหลวง หัวเมือง
ชั้นนอก หัวเมืองภาคเหนือและหัวเมืองภาคอีสานอยูในความดูแลของสมุหนายก หัวเมืองภาคใตอยูในความ
ดูแลของสมุหพระกลาโหม สวนหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกอยูในความดูแลของกรมทาหัวเมืองชั้นนอก
แบงเปนหัวเมืองชั้นเอก โทและตรี เจาเมืองชั้นเอก แตงตั้งจากราชธานี  สวนหัวเมืองประเทศราชยังคง
ปกครองตนเองแตตองสงเคร่ืองราชบรรณาการ 3 ป ตอคร้ัง เมืองใดไมสงถือวาแข็งเมือง พระมหากษัตริยมี
อํานาจถอดถอน 

           2) การบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนี้บานเมืองเร่ิมไดรับอิทธิพลจากภัย
คุกคามของมหาอํานาจตะวันตกและลัทธิลาอาณานิคมจึงจาเปนตองมีการปรับปรุงระบบการปกครองให
ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนั้น โดยรับเอาแนวคิดจากประเทศตะวันตกเปนแนวทางในการปรับปรุง โดย
มุงเนนประสิทธิภาพทางการบริหารและใชเทคโนโลยีใหม ๆ จากตะวันตก จึงไดมีการจางชาวตางประเทศ
เขารับราชการในกรมกองตางๆเพื่อใหคา ปรึกษาและจัดวางระบบการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังจางชาว

                                                           
 3 สมบัติ ธํารงธัญวงศ.การเมืองไทย. พิมพครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2549. .หนา 847) 

ตางประเทศปฏิบัติหนาที่เปนกงสุลไทยในตางประเทศอีกดวย  การปรับปรุงการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 
4 ทาไดไมมากนัก  เนื่องจากทรงสวรรคตเสียกอนแตก็ถือเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

5. การบริหารราชการสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน  ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สภาพเหตุการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากจา เปนตองมี
การปรับตัว เพื่อความอยูรอดของประเทศจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกตลอดจนปรับปรุงระบบ
การปกครองของประเทศใหมีความทันสมัยตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินคร้ังใหญ ผลของการปฏิรูปนั้นนา ไปสู
การกําหนดรูปแบบและโครงสรางของระบบราชการแบบตะวันตก ซ่ึงทันสมัยกวาระบบราชการแบบเดิม
สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารราชการแผนดิน ไดอยางมีประสิทธิภาพสืบทดไปถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบกษัตริยที่ เรียกวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย ในสมัยรัชกาลที่ 7 ซ่ึงนับไดวาเปน การวางรากฐานของระบบราชการไทยในปจจุบัน 

 
ความสัมพันธระหวางการบริหารของตะวันตกกับการบริหารสมัยใหมของไทย 

การศึกษาดานรัฐศาสตรของไทยเร่ิมตนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีพระราชดําริจัดตั้ง โรงเรียนฝกหัดวิชาขาราชการพลเรือน เพื่อรับคัดเลือกนักเรียนเขามาฝกหัด
เปนขาราชการตามกระทรวงตาง ๆ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือ รปศ.) ตอมาไดมีการขยายการศึกษา
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพัฒนาโรงเรียนดังกลาวเปน โรงเรียน
ขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากเหตุดังกลาวนี้ การศึกษารัฐศาสตรจึง
เร่ิมตนข้ึน โดยคณะรัฐศาสตรแหงแรก คือ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แหงที่สอง คือ  
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแหงที่สาม คือ ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ขอสังเกตคือในยุคเร่ิมแรกนั้นรัฐศาสตรไทยนั้นเนนผลิตบัณฑิตเขาสูวงราชการ โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงตอมาจึงเปนที่มาของการใชตราสิงหเปนสัญลักษณของสาขาวิชา และอีกสวนหนึ่งคือ
การเรียนการสอนรัฐศาสรไทยในยุคแรก อันที่จริงเปนการเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตรเพื่อสราง
ขาราชการปอนใหกับรัฐไทย หรือก็คือสอนวิชาบริหารจัดการสาธารณะภายไดชื่อรัฐศาสตรทําใหในเวลา
ตอมาเกิดความสับสนในวงวิชาการวารัฐศาสตรกับรัฐประศาสนศาสตรนั้นมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 
อยางไรก็ตามในสังคมไทยมีการศึกษารัฐศาสตรกระแสหนึ่งซ่ึงเร่ิมมีอิทธิพลข้ึนมากหลัง พ.ศ. 2526 เรียกวา
รัฐศาสตรทวนกระแส4 ซ่ึงโดยภาพรวมก็ไมตางแนวหลังพฤติกรรมศาสตรในตะวันตก  
 ในประเด็นของการนํากรอบแนวคิดดังกลาวมาปรับใชในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ ก็ไดปรากฏ
แนวทางที่หลากหลาย งานศึกษาของ Ewan Ferlie และคณะไดสํารวจแนวคิดและการจัดแบงประเภทของ
การจัดการภาครัฐแนวใหมออกเปนแนวทางใหญๆ คือ 

                                                           
 4 ชัยวัฒน สถาอานันท. การเมืองมนุษย : รัฐศาสตรทวนกระแส. (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, 2528) 



564 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

               1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) อันเปนแนวคิดริเร่ิมแรกของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม ซ่ึงตองการปรับเปลี่ยนใหการบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัย หรือเลียนแบบการ
บริหารงานในเชิงธุรกิจมากข้ึน โดยเฉพาะมุงสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน 

    2. การลดขนาดและการกระจายอํานาจ (Downsizing and Decentralization) 
เปนการพยายามเปดตลาดใหกลไกตลาดเขามาทดแทนภาครัฐใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได โดยการจัดกลุม
ประเภทของภารกิจของงานหลัก และงานรอง มีการใชระบบของการทําสัญญาขอตกลง  

    3. การมุงสูความเปนเลิศ (In Search of Excellence) เปนรูปแบบที่เนนการขยาย
แนวคิดไปสูเร่ืองของวัฒนธรรมองคการ คานิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    4. การใหความสําคัญกับการบริการประชาชน (Public Service Orientation) อัน
เปนรูปแบบที่มุงเนนคุณภาพของการดําเนินงาน  

 นอกจากนี้ก็ไดมีผูเสนอกรอบความคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหมภายใตบริบททางการบริหาร
ราชการไทยเชน ทิพาวดี เมฆสวรรค ที่ไดใหสาระสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมวา การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมคือ5  

    1. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
    2. การลดการควบคุมจากสวนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
    3. การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคการ และ

ระดับบุคคล 
    4. การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถ

ทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค 
    5. การเปดกวางตอแนวคิดในเร่ืองของการแขงขันทั้งการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ

ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเอง
วาสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดควรใหเอกชนทําโดยสรุปแลวอาจกลาวไดวาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลซ่ึงสอดคลองกับการบริหารการปกตรองของไทยในปจจุบัน 
          ระบบราชการไทยกับการยึดหลักธรรมาภิบาล 

 อาจารยธีรยุทธ  บุญมี  ซ่ึงเรียก good governance เปนทานแรกๆวา ธรรมรัฐ ไดใหความหมาย
วา คือ การบริหารจัดการประเทศที่ดีในทุกๆ ดาน และทุกๆ ระดับ การบริหารจัดการที่ดีดังกลาวจะเกิดข้ึน
ไดตอเม่ือมีหลักคิดวาทั้งประชาชน ขาราชการ บริหารประเทศเปนหุนสวน (partnership) กันในการกําหนด
ชะตากรรมประเทศ  และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐที่มีความถูกตอง เปน
ธรรม ซ่ึงหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เร่ืองใหญๆ คือ 

      1. การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 
      2. ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 

                                                           
 5 ทิพาวดี เมฆสวรรค. (2550, มกราคม - กุมภาพันธ). “มิติใหมในการสรางคุณคาของทรัพยากรบุคคลใน

องคการ,” วารสารขาราชการ. 52 (1) : 23-24. 

      3. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (civil society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ และภาค
ธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได 

 เม่ือกลาวโดยสรุป  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อการพัฒนาของประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้งสามสวนของสังคม  คือ ภาคราชการ   
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคม  และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางสมดุล  สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยาง
สันติ  ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน  และสามารถตรวจสอบ
ได  

 สําหรับประเทศไทยในภาคราชการไดเร่ิมดําเนินการสราง  “ธรรมาภิบาล”  ข้ึนแลว  กลาวคือ   
ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 
2542   โด ย ระ เบี ย บ นี้ กํ า ห น ด ให ทุ ก ห น ว ย งาน ขอ ง รั ฐ   ดํ า เนิ น ก า รบ ริห ารจั ด ก าร โด ยยึ ด
หลักการ  6  หลัก  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลัก
ความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  ทั้งนี้จากที่ผานมานั้นระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญคือความ
เสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาล (Good Governance) หากภาครัฐไมปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอน
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตดวย
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม   จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใหเปน
องคกรสมัยใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล   ซ่ึงจะสงผลทําใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะตอง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ   หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้6 

1. หลักนิติธรรม (The  Rule  of  Law)  คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกา
ตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและ
ถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใช
กระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตความ
เสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

3. หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางตรงไป ตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบ และกลไกการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปน
การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 

                                                           
 6 ประเวศ วะสี.  ปฏิรูประบบราชการ. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 2547) หนา 9-10   
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               1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) อันเปนแนวคิดริเร่ิมแรกของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม ซ่ึงตองการปรับเปลี่ยนใหการบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัย หรือเลียนแบบการ
บริหารงานในเชิงธุรกิจมากข้ึน โดยเฉพาะมุงสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน 

    2. การลดขนาดและการกระจายอํานาจ (Downsizing and Decentralization) 
เปนการพยายามเปดตลาดใหกลไกตลาดเขามาทดแทนภาครัฐใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได โดยการจัดกลุม
ประเภทของภารกิจของงานหลัก และงานรอง มีการใชระบบของการทําสัญญาขอตกลง  

    3. การมุงสูความเปนเลิศ (In Search of Excellence) เปนรูปแบบที่เนนการขยาย
แนวคิดไปสูเร่ืองของวัฒนธรรมองคการ คานิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    4. การใหความสําคัญกับการบริการประชาชน (Public Service Orientation) อัน
เปนรูปแบบที่มุงเนนคุณภาพของการดําเนินงาน  

 นอกจากนี้ก็ไดมีผูเสนอกรอบความคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหมภายใตบริบททางการบริหาร
ราชการไทยเชน ทิพาวดี เมฆสวรรค ที่ไดใหสาระสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมวา การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมคือ5  

    1. การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
    2. การลดการควบคุมจากสวนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
    3. การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคการ และ

ระดับบุคคล 
    4. การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถ

ทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค 
    5. การเปดกวางตอแนวคิดในเร่ืองของการแขงขันทั้งการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ

ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเอง
วาสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดควรใหเอกชนทําโดยสรุปแลวอาจกลาวไดวาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลซ่ึงสอดคลองกับการบริหารการปกตรองของไทยในปจจุบัน 
          ระบบราชการไทยกับการยึดหลักธรรมาภิบาล 

 อาจารยธีรยุทธ  บุญมี  ซ่ึงเรียก good governance เปนทานแรกๆวา ธรรมรัฐ ไดใหความหมาย
วา คือ การบริหารจัดการประเทศที่ดีในทุกๆ ดาน และทุกๆ ระดับ การบริหารจัดการที่ดีดังกลาวจะเกิดข้ึน
ไดตอเม่ือมีหลักคิดวาทั้งประชาชน ขาราชการ บริหารประเทศเปนหุนสวน (partnership) กันในการกําหนด
ชะตากรรมประเทศ  และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐที่มีความถูกตอง เปน
ธรรม ซ่ึงหมายถึงความถูกตองเปนธรรมใน 3 เร่ืองใหญๆ คือ 

      1. การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 
      2. ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 

                                                           
 5 ทิพาวดี เมฆสวรรค. (2550, มกราคม - กุมภาพันธ). “มิติใหมในการสรางคุณคาของทรัพยากรบุคคลใน

องคการ,” วารสารขาราชการ. 52 (1) : 23-24. 

      3. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (civil society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ และภาค
ธุรกิจใหตั้งอยูในความถูกตองได 

 เม่ือกลาวโดยสรุป  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อการพัฒนาของประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้งสามสวนของสังคม  คือ ภาคราชการ   
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคม  และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางสมดุล  สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยาง
สันติ  ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน  และสามารถตรวจสอบ
ได  

 สําหรับประเทศไทยในภาคราชการไดเร่ิมดําเนินการสราง  “ธรรมาภิบาล”  ข้ึนแลว  กลาวคือ   
ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 
2542   โด ย ระ เบี ย บ นี้ กํ า ห น ด ให ทุ ก ห น ว ย งาน ขอ ง รั ฐ   ดํ า เนิ น ก า รบ ริห ารจั ด ก าร โด ยยึ ด
หลักการ  6  หลัก  ไดแก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลัก
ความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  ทั้งนี้จากที่ผานมานั้นระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญคือความ
เสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาล (Good Governance) หากภาครัฐไมปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอน
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตดวย
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม   จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใหเปน
องคกรสมัยใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล   ซ่ึงจะสงผลทําใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะตอง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ   หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้6 

1. หลักนิติธรรม (The  Rule  of  Law)  คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกา
ตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและ
ถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใช
กระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตความ
เสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

3. หลักความโปรงใส (Accountability) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางตรงไป ตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบ และกลไกการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปน
การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 
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4. หลักความมีสวนรวม  (Participation) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวน
รวมรับรูและรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางใน
การเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ 
หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและ
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)   ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ทั้งฝายการเมือง
และ ขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภาร กิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และ
พรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

6. หลักความคุมคา (Cost – Effectiveness  or  Economy) ผูบ ริหาร ตองตระหนักวา 
มีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา  
ซ่ึงจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม  

 กลาวโดยสรุป  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อการพัฒนาของประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้งสามสวนของสังคม  คือ ภาคราชการ   
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคม  และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางสมดุล  สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยาง
สันติ  ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน  และสามารถตรวจสอบ
ได   ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance  แมจะดีเลิศแคไหนก็ตามแตก็ยากที่จะกระทําลงใหสําเร็จได
ครบทุกหลักการ กอนที่จะมาใหความสนใจการพัฒนาดานการบริหารและการจัดการนั้น ควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนที่จะนําไปสูการพัฒนาดานอ่ืนๆ การพัฒนางานใด ๆ ตองพัฒนาที่
อุดมการณอันเปนจุดมุงหมายของการกระทําที่แทจริง และเพื่อใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ควรนําหลักพุทธธรรมมาใชในการการบริหารราชการไทย 

 
บทสรุป 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบราชการของ Max Weber เปนแนวคิดระบบราชการมีกรอบการวิเคราะห
ที่วา ยิ่งรัฐมีการพัฒนาและมีการขยายตัวของชุมชน เมือง การศึกษา   เศรษฐกิจฯลฯ เพิ่มมากข้ึนเทาใด 
“รัฐ”   ก็ยิ่งตองพึ่งพาอาศัยระบบราชการ   ซ่ึงทําหนาที่เสมือนกลไกของรัฐที่จะใหบริการหรือจัดการแกไข
ปญหาในสังคมเพิ่มข้ึน การมองความสัมพันธระหวางรัฐกับระบบราชการดังกลาวชี้ใหเห็นวาระบบราชการ
ขยายตัวไปพรอม ๆ กับการฝกฝนอบรมจะยิ่งทําใหระบบราชการมีผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการพิเศษ ที่รอบรู
ปญหาทางเทคนิคมากกวาผูปกครอง ที่เปนผูควบคุมระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ   รัฐสมัยใหมมีความเปน
ประชาธิปไตยมากข้ึน ตัวแทนของประชาชนที่ไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะ   
“ผูปกครอง” ก็จะพบวา ตัวเองตองเผชิญกับปญหาที่มีความยุงยากทางเทคนิคสูง  ทําใหระบบราชการใน
ฐานะที่เปนเคร่ืองมือของรัฐ และเปนแหลงความรูความชํานาญจะเร่ิมมีอิทธิพลเหนือผูควบคุมระบบ เพราะผู

มีอํานาจทางการเมือง เม่ือเขารับตําแหนงจําเปนตองพึ่งพาอาศัย “ขาวสารขอมูล” และความรูความ
เชี่ยวชาญของระบบราชการกอนที่จะทําการตัดสินใจในข้ันสุดทาย เพื่อการกําหนดเปนนโยบายและสั่งการ     
เพราะผูปกครองหรือผูมีอํานาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีกําหนดระยะเวลา ตามรัฐธรรมนูญ 
และการเมืองยังไมเขมแข็ง ฉะนั้นระบบราชการจะยังคงรักษาความไดเปรียบเหนือระบบการเมืองได  ตราบ
ที่ยังคงรักษาความลับเก่ียวกับความรูเอาไว โดยปราศจากการบอกเลาหรือเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ 
กระบวนการวางแผนตาง ๆ จนถึงข้ันตอนการตัดสินใจในระบบราชการจึงเปนความลับทาง การบริหาร ซ่ึง
สาธารณชนจะถูกกันออกไปจากระบบราชการโดยสิ้นเชิงสําหรับการขยายตัวของ บทบาท และอิทธิพลของ
ขาราชการในประเทศที่กําลังพัฒนา ตามแนวคิดของ Riggs7   

 สรุปไดวาองคการแบบระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber จะประกอบดวยโครงสราง
พื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการ อันประกอบดวย   หลักลําดับข้ัน  หลักความรับผิดชอบ   หลักแหงความ
สมเหตุสมผล การมุงสูผลสําเร็จ หลักการทําใหเกิดความแตกตางหรือความชํานาญเฉพาะดาน  หลักระเบียบ
วินัย  ความเปนวิชาชีพ  และ  Bureaucracy  ในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบัน
หนึ่ง นั่นคือ เปนสถาบันการบริหาร และการปกครองของรัฐ กับ Bureaucracy  ในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดองคการ (a form of organization) รวมทั้ง  รูปแบบแหงอํานาจที่ผูนําในสังคมนั้นใชอยูรูปแบบ
แหงการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber แบงเปน 3 รูปแบบ  
อันไดแก  1. Charismatic Domination รูปแบบการใชอํานาจเฉพาะตัวแบบอาศัยบารมีกลไกลการบริหาร
ที่ ใช คื อ  Dictatorship, communal (การปกครองแบบ เผด็ จการของป ระชาชน ) 2 . Traditional 
domination รูปแบบการใชอํานาจแบบประเพณีนิยม   3. Feudal / Patrimonial (ระบบศักดินา / เจาขุน
มูลนาย) รูปแบบการใชอํานาจตามกฎหมาย (Legal domination)  นั้นเปนแนวทางในการรับราชการตาม
หลักสากล  จากการวิเคราะหพบวา    สถาบันทางการเมืองและกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ มีการพัฒนาทาง
การเมือง และการที่สถาบันราชการมีการขยายตัวที่รวดเร็ว การบริหารราชการไทยที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
จนถึงปจจุบันนี้ มีสวนสัมพันธใกลชิดกับหลักแนวคิดทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic theory)  ในสวน 
Paradigm 1 ตามทฤษฎีการบริหารของ   Max Weber   ระบบราชการไทยก็ไดมีการพัฒนามาตลอดเวลา  
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย ภาพลักษณของราชการก็
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  จนในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาการบริหารราชการไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ
และไดปรูปการปกครองที่เรียกวาจัดการภาครัฐแนวใหม หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
คือ รูปแบบการบริหารที่นํามาเพื่อปรับใชกับภาครัฐ เพื่อลดปญหาตาง ๆ ในการบริหารจัดการ โดยเนนการ
ทํางานที่ยึดผลลัพธเปนหลักมีการวัดผลลัพธ และคาใชจายอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปาหมาย คือระบบ
ราชการที่มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเทียบเทามาตรฐานสากลในการบริหารราชการ   

                                                           
 7 ไพบูลย  ชางเรียน. สังคมการเมืองและการปกครองของไทย. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา
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4. หลักความมีสวนรวม  (Participation) คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวน
รวมรับรูและรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางใน
การเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ 
หรืออ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและ
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)   ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ทั้งฝายการเมือง
และ ขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภาร กิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และ
พรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

6. หลักความคุมคา (Cost – Effectiveness  or  Economy) ผูบ ริหาร ตองตระหนักวา 
มีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา  
ซ่ึงจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม  

 กลาวโดยสรุป  ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อการพัฒนาของประเทศ  โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้งสามสวนของสังคม  คือ ภาคราชการ   
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคม  และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  กอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางสมดุล  สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยาง
สันติ  ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน  และสามารถตรวจสอบ
ได   ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance  แมจะดีเลิศแคไหนก็ตามแตก็ยากที่จะกระทําลงใหสําเร็จได
ครบทุกหลักการ กอนที่จะมาใหความสนใจการพัฒนาดานการบริหารและการจัดการนั้น ควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนที่จะนําไปสูการพัฒนาดานอ่ืนๆ การพัฒนางานใด ๆ ตองพัฒนาที่
อุดมการณอันเปนจุดมุงหมายของการกระทําที่แทจริง และเพื่อใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ควรนําหลักพุทธธรรมมาใชในการการบริหารราชการไทย 

 
บทสรุป 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบราชการของ Max Weber เปนแนวคิดระบบราชการมีกรอบการวิเคราะห
ที่วา ยิ่งรัฐมีการพัฒนาและมีการขยายตัวของชุมชน เมือง การศึกษา   เศรษฐกิจฯลฯ เพิ่มมากข้ึนเทาใด 
“รัฐ”   ก็ยิ่งตองพึ่งพาอาศัยระบบราชการ   ซ่ึงทําหนาที่เสมือนกลไกของรัฐที่จะใหบริการหรือจัดการแกไข
ปญหาในสังคมเพิ่มข้ึน การมองความสัมพันธระหวางรัฐกับระบบราชการดังกลาวชี้ใหเห็นวาระบบราชการ
ขยายตัวไปพรอม ๆ กับการฝกฝนอบรมจะยิ่งทําใหระบบราชการมีผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการพิเศษ ที่รอบรู
ปญหาทางเทคนิคมากกวาผูปกครอง ที่เปนผูควบคุมระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ   รัฐสมัยใหมมีความเปน
ประชาธิปไตยมากข้ึน ตัวแทนของประชาชนที่ไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะ   
“ผูปกครอง” ก็จะพบวา ตัวเองตองเผชิญกับปญหาที่มีความยุงยากทางเทคนิคสูง  ทําใหระบบราชการใน
ฐานะที่เปนเคร่ืองมือของรัฐ และเปนแหลงความรูความชํานาญจะเร่ิมมีอิทธิพลเหนือผูควบคุมระบบ เพราะผู

มีอํานาจทางการเมือง เม่ือเขารับตําแหนงจําเปนตองพึ่งพาอาศัย “ขาวสารขอมูล” และความรูความ
เชี่ยวชาญของระบบราชการกอนที่จะทําการตัดสินใจในข้ันสุดทาย เพื่อการกําหนดเปนนโยบายและสั่งการ     
เพราะผูปกครองหรือผูมีอํานาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีกําหนดระยะเวลา ตามรัฐธรรมนูญ 
และการเมืองยังไมเขมแข็ง ฉะนั้นระบบราชการจะยังคงรักษาความไดเปรียบเหนือระบบการเมืองได  ตราบ
ที่ยังคงรักษาความลับเก่ียวกับความรูเอาไว โดยปราศจากการบอกเลาหรือเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ 
กระบวนการวางแผนตาง ๆ จนถึงข้ันตอนการตัดสินใจในระบบราชการจึงเปนความลับทาง การบริหาร ซ่ึง
สาธารณชนจะถูกกันออกไปจากระบบราชการโดยสิ้นเชิงสําหรับการขยายตัวของ บทบาท และอิทธิพลของ
ขาราชการในประเทศที่กําลังพัฒนา ตามแนวคิดของ Riggs7   

 สรุปไดวาองคการแบบระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber จะประกอบดวยโครงสราง
พื้นฐานที่สําคัญ 7 ประการ อันประกอบดวย   หลักลําดับข้ัน  หลักความรับผิดชอบ   หลักแหงความ
สมเหตุสมผล การมุงสูผลสําเร็จ หลักการทําใหเกิดความแตกตางหรือความชํานาญเฉพาะดาน  หลักระเบียบ
วินัย  ความเปนวิชาชีพ  และ  Bureaucracy  ในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม (social institute) สถาบัน
หนึ่ง นั่นคือ เปนสถาบันการบริหาร และการปกครองของรัฐ กับ Bureaucracy  ในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดองคการ (a form of organization) รวมทั้ง  รูปแบบแหงอํานาจที่ผูนําในสังคมนั้นใชอยูรูปแบบ
แหงการใชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Max Weber แบงเปน 3 รูปแบบ  
อันไดแก  1. Charismatic Domination รูปแบบการใชอํานาจเฉพาะตัวแบบอาศัยบารมีกลไกลการบริหาร
ที่ ใช คื อ  Dictatorship, communal (การปกครองแบบ เผด็ จการของป ระชาชน ) 2 . Traditional 
domination รูปแบบการใชอํานาจแบบประเพณีนิยม   3. Feudal / Patrimonial (ระบบศักดินา / เจาขุน
มูลนาย) รูปแบบการใชอํานาจตามกฎหมาย (Legal domination)  นั้นเปนแนวทางในการรับราชการตาม
หลักสากล  จากการวิเคราะหพบวา    สถาบันทางการเมืองและกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ มีการพัฒนาทาง
การเมือง และการที่สถาบันราชการมีการขยายตัวที่รวดเร็ว การบริหารราชการไทยที่มีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
จนถึงปจจุบันนี้ มีสวนสัมพันธใกลชิดกับหลักแนวคิดทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic theory)  ในสวน 
Paradigm 1 ตามทฤษฎีการบริหารของ   Max Weber   ระบบราชการไทยก็ไดมีการพัฒนามาตลอดเวลา  
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย ภาพลักษณของราชการก็
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ  จนในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาการบริหารราชการไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ
และไดปรูปการปกครองที่เรียกวาจัดการภาครัฐแนวใหม หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
คือ รูปแบบการบริหารที่นํามาเพื่อปรับใชกับภาครัฐ เพื่อลดปญหาตาง ๆ ในการบริหารจัดการ โดยเนนการ
ทํางานที่ยึดผลลัพธเปนหลักมีการวัดผลลัพธ และคาใชจายอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปาหมาย คือระบบ
ราชการที่มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเทียบเทามาตรฐานสากลในการบริหารราชการ   

                                                           
 7 ไพบูลย  ชางเรียน. สังคมการเมืองและการปกครองของไทย. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา

พานิช.2527) หนา 107 



568 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 รัชกาลที่  5  ทรงสามารถกํากับดูแลงานของทุกกระทรวงได  และยังเปนการคานอํานาจอิทธิพล
ของขุนนางเกา  โดยเฉพาะตระกูลบุนนาคได8  ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย  มาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยในวันที่  24  มิถุนายน  
พ.ศ. 2475  รัฐบาลในขณะนั้นไดดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการใหม  โดยไดประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการแหงอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  2476 

 ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา  
สิทธิราชย  มาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยในวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  รัฐบาลในขณะนั้นได
ดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการใหม  โดยไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แหงอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  2476  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑและขอบเขตของราชการ   
ฝายบริหารรวมทั้งไดปรับปรุงแกไขราชการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงานและหนาที่  ความรับรับผิดชอบ   
ไดมีการจัดระเบียบราชการบริหารออกเปน  3  สวน  คือ  ราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค  และราชการบริหารสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดนําเอาหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครองใหแกทองถ่ินมาใช  ในการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ิน  โดยจัดตั้งเทศบาลข้ึนเปนคร้ัง
แรกในประเทศไทย 
 การศึกษาการบริหารราชการไทยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงนั้น  มีความจําเปนตองศึกษาไปถึง
ตนกําเนิด ตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีความเปนมาอยางไร   มีสาเหตุอยางไรจึง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสู การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
และการบริหารราชการของประเทศอยางไร ดังนั้นระบบราชการในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญของ
พระมหากษัตริย จึงไดรับการปรับปรุงและปฏิรูปใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองกับความจําเปนของแตละยุค
สมัย       
         ตอมาในป  พ.ศ. 2495  ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคร้ังใหญอีกคร้ัง
หนึ่ง  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2495  และไดเปลี่ยนชื่อกฎหมายจาก  
“ระเบียบราชการบริหาร”  เปน  “ระเบียบบริหารราชการแผนดิน”  และไดบัญญัติใหจังหวัดเปนนิติบุคคล  
ทั้ง ๆ ที่จังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ใน พ.ศ.  2515  ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบราชการ
แผนดินอีกคร้ังหนึ่ง  โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  218  ลงวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2515   
ซ่ึงไดยกเลิกพระราชบญัญัติเก่ียวกับอํานาจของนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนารัฐบาลไวอยางกวางขวางใน
การกํากับการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไป9 

 การศึกษาการบริหารราชการไทยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงนั้น  มีความจําเปนตองศึกษาไปถึง
ตนกําเนิด ตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีความเปนมาอยางไร   มีสาเหตุอยางไรจึง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสู การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
                                                           

 8 สมาน  รังสิโยกฤษฎ.  การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดยุทธศาสตร. พิมพครั้งท่ี 3  (กรุงเทพมหานคร : 
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2545) หนา 113-115.  

 9 โภคิน  พลกุล และ ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกา 
ภิวัตน. (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2541) หนา 16-17. 

และการบริหารราชการของประเทศอยางไร ดังนั้นระบบราชการในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญของ
พระมหากษัตริย จึงไดรับการปรับปรุงและปฏิรูปใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองกับความจําเปนของแตละยุค
สมัย คือ สมัยอาณาจักรสุโขทัย สมัยอาณาจักรอยุธยา สมัยอาณาจักรธนบุรี สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร
ตอนตน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยสูระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป 2475 การขยายตัว
ของระบบราชการและระบบอํามาตยาธิปไตย (พ.ศ. 2475–2522) และการเปลี่ยนแปลงของระบบอํา
มาตยาธิปไตยสูยุคของการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2523 – ปจจุบัน) 
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 รัชกาลที่  5  ทรงสามารถกํากับดูแลงานของทุกกระทรวงได  และยังเปนการคานอํานาจอิทธิพล
ของขุนนางเกา  โดยเฉพาะตระกูลบุนนาคได8  ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย  มาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยในวันที่  24  มิถุนายน  
พ.ศ. 2475  รัฐบาลในขณะนั้นไดดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการใหม  โดยไดประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการแหงอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  2476 

 ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา  
สิทธิราชย  มาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยในวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  รัฐบาลในขณะนั้นได
ดําเนินการปรับปรุงการบริหารราชการใหม  โดยไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แหงอาณาจักรสยาม  พ.ศ.  2476  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดวางหลักเกณฑและขอบเขตของราชการ   
ฝายบริหารรวมทั้งไดปรับปรุงแกไขราชการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงานและหนาที่  ความรับรับผิดชอบ   
ไดมีการจัดระเบียบราชการบริหารออกเปน  3  สวน  คือ  ราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค  และราชการบริหารสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดนําเอาหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครองใหแกทองถ่ินมาใช  ในการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ิน  โดยจัดตั้งเทศบาลข้ึนเปนคร้ัง
แรกในประเทศไทย 
 การศึกษาการบริหารราชการไทยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงนั้น  มีความจําเปนตองศึกษาไปถึง
ตนกําเนิด ตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีความเปนมาอยางไร   มีสาเหตุอยางไรจึง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสู การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
และการบริหารราชการของประเทศอยางไร ดังนั้นระบบราชการในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญของ
พระมหากษัตริย จึงไดรับการปรับปรุงและปฏิรูปใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองกับความจําเปนของแตละยุค
สมัย       
         ตอมาในป  พ.ศ. 2495  ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคร้ังใหญอีกคร้ัง
หนึ่ง  โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2495  และไดเปลี่ยนชื่อกฎหมายจาก  
“ระเบียบราชการบริหาร”  เปน  “ระเบียบบริหารราชการแผนดิน”  และไดบัญญัติใหจังหวัดเปนนิติบุคคล  
ทั้ง ๆ ที่จังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ใน พ.ศ.  2515  ไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบราชการ
แผนดินอีกคร้ังหนึ่ง  โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  218  ลงวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2515   
ซ่ึงไดยกเลิกพระราชบญัญัติเก่ียวกับอํานาจของนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนารัฐบาลไวอยางกวางขวางใน
การกํากับการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไป9 

 การศึกษาการบริหารราชการไทยใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงนั้น  มีความจําเปนตองศึกษาไปถึง
ตนกําเนิด ตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วามีความเปนมาอยางไร   มีสาเหตุอยางไรจึง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสู การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
                                                           

 8 สมาน  รังสิโยกฤษฎ.  การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดยุทธศาสตร. พิมพครั้งท่ี 3  (กรุงเทพมหานคร : 
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2545) หนา 113-115.  

 9 โภคิน  พลกุล และ ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกา 
ภิวัตน. (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2541) หนา 16-17. 

และการบริหารราชการของประเทศอยางไร ดังนั้นระบบราชการในฐานะเปนเคร่ืองมือสําคัญของ
พระมหากษัตริย จึงไดรับการปรับปรุงและปฏิรูปใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองกับความจําเปนของแตละยุค
สมัย คือ สมัยอาณาจักรสุโขทัย สมัยอาณาจักรอยุธยา สมัยอาณาจักรธนบุรี สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร
ตอนตน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยสูระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในป 2475 การขยายตัว
ของระบบราชการและระบบอํามาตยาธิปไตย (พ.ศ. 2475–2522) และการเปลี่ยนแปลงของระบบอํา
มาตยาธิปไตยสูยุคของการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2523 – ปจจุบัน) 
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การสังคยานากับการปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินตามหลักธรรมาภิบาล 
Sangkhana Na and the Reform of the Ombudsman Organization 

according to Good Governance 
 

ธนะพัฒน  เดชเลิศวรพัฒน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
บทคัดยอ 
 การสังคายนาในศาสนาพุทธ คือ การประชุมตรวจชําระสอบทานและจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนเดียวกับ ผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนหรือผูรองเรียนโดยไมเปนธรรม ไมวาการกระทํานั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ก็ตาม จึงเปนจุดเร่ิมตนของการตรวจสอบธรรมาภิบาลที่วาดวยการบริหารกิจการโดยตั้งอยูบนหลัก
ความโปรงใส ความมีคุณธรรม การมีสวนรวม การรับผิดชอบ และความคุมคา 

คําสําคัญ : การสังคยานา, ผูตรวจการแผนดนิ, หลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract 
The sort of Buddhism is a meeting to check, pay, review and categorize the 

teachings of the Lord Buddha as one of the same forms as the Ombudsman which is an 
organization that has the authority to consider and investigate facts according to the 
complaint. In the case of government officials, employees or employees of government 
agencies, Government Sector or state enterprise or local government does not comply 
with the law or practice beyond legal authority or the practice or neglect of not 
performing duties that cause harm to the public or the complainant unfairly. Regardless of 
the action, it like or disliked by authority. Therefore, it is the starting point of good 
corporate governance on business management, based on transparency, morality 
participation, responsibility and value 

Keywords: Sangkhana Na Reform, Ombudsman, Good Governance 
 
 
 

บทนํา 
การสังคายนา1 (บาลี: สํคายนา) ในศาสนาพุทธ คือ การประชุมตรวจชําระสอบทานและจัด

หมวดหมูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วางลงเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามศัพท "สังคายนา" หมายถึง 
สวดพรอมกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “สังคีติ” แปลวา สวดพรอมกัน มาจากคําวา คายนา หรือ คีติ 
แปลวา การสวด สํ แปลวา พรอมกัน คํานี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินัย  ที่เรียกวาวิธีการ
รอยกรองหรือรวบรวมพระธรรมวินัย หรือประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจามีวิธีการคือนําเอาคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาที่ทรงจําไวมาแสดงในที่ประชุมพระสงฆ จากนั้นใหมีการซักถามกัน จนกระทั่งที่ประชุมลง
มติวาเปนอยางนั้นแนนอน เม่ือไดมติรวมกันแลวในเร่ืองใด ก็ใหสวดข้ึนพรอมกัน    การสวดพรอมกันแสดง
ถึงการลงมติรวมกันเปนเอกฉันท และเปนการทรงจํากันไวเปนแบบแผนตอไป โดยมีการสังคายนาในประเทศ
ไทยในปจจุบัน 2 คร้ัง ซ่ึงประเทศไทยนับการสังคายนา คร้ังที่ 8 เม่ือ พ.ศ. 2020 ในประเทศไทย โดยการ
อุปถัมภของพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักรลานนา และคร้ังที่ 9 เม่ือ พ.ศ. 2331 ในประเทศไทย โดยการ
อุปถัมภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชแหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงจะเห็นไดวา แมแต
คําสั่งสอนของพระพุทธเจายังตองมีการตรวจทานเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนา ดังนั้นการปฏิรูปองคกร
ผูตรวจการแผนดินจึงมีเพื่อความคงอยูขององคกรเพื่อเปนประโยชนตอสังคมตอไป 

การปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ เม่ือมองยอนไปดู
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ไดเพิ่มองคกรควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ
ฝายปกครองข้ึนมา ไดแก ผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและสอบสวนหา
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียน ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย หรือการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนหรือผูรองเรียน
โดยไมเปนธรรม ไมวาการกระทํานั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม จึงเปนจุดเร่ิมตนของการ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของฝายปกครองนั่นเอง เม่ือวิกฤตการณการเมืองไทยในป พ.ศ. 2549 นําไปสูการ
แกไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเพิ่มเติมอํานาจหนาที่
ผูตรวจการแผนดินใหสามารถตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม การ
ตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ การติดตาม ประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แตแลววิกฤตการณการเมืองไทยก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง ตั้งแตตนป 
พ.ศ. 2557 และเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ: 
National Council for Peace and Order (NCPO)) โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ
ไดยึดอํานาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไวไดดวยการกระทํารัฐประหาร และหลังจากประกาศกฎอัยการ
ศึกทั่วราชอาณาจักรไดมีประกาศรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 เร่ือง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตอยางไรก็ตาม ตอมาไดมีประกาศรักษาความสงบแหงชาติ 
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บทคัดยอ 
 การสังคายนาในศาสนาพุทธ คือ การประชุมตรวจชําระสอบทานและจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนเดียวกับ ผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนหรือผูรองเรียนโดยไมเปนธรรม ไมวาการกระทํานั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจ
หนาที่ก็ตาม จึงเปนจุดเร่ิมตนของการตรวจสอบธรรมาภิบาลที่วาดวยการบริหารกิจการโดยตั้งอยูบนหลัก
ความโปรงใส ความมีคุณธรรม การมีสวนรวม การรับผิดชอบ และความคุมคา 

คําสําคัญ : การสังคยานา, ผูตรวจการแผนดนิ, หลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract 
The sort of Buddhism is a meeting to check, pay, review and categorize the 

teachings of the Lord Buddha as one of the same forms as the Ombudsman which is an 
organization that has the authority to consider and investigate facts according to the 
complaint. In the case of government officials, employees or employees of government 
agencies, Government Sector or state enterprise or local government does not comply 
with the law or practice beyond legal authority or the practice or neglect of not 
performing duties that cause harm to the public or the complainant unfairly. Regardless of 
the action, it like or disliked by authority. Therefore, it is the starting point of good 
corporate governance on business management, based on transparency, morality 
participation, responsibility and value 

Keywords: Sangkhana Na Reform, Ombudsman, Good Governance 
 
 
 

บทนํา 
การสังคายนา1 (บาลี: สํคายนา) ในศาสนาพุทธ คือ การประชุมตรวจชําระสอบทานและจัด

หมวดหมูคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วางลงเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามศัพท "สังคายนา" หมายถึง 
สวดพรอมกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “สังคีติ” แปลวา สวดพรอมกัน มาจากคําวา คายนา หรือ คีติ 
แปลวา การสวด สํ แปลวา พรอมกัน คํานี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินัย  ที่เรียกวาวิธีการ
รอยกรองหรือรวบรวมพระธรรมวินัย หรือประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจามีวิธีการคือนําเอาคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาที่ทรงจําไวมาแสดงในที่ประชุมพระสงฆ จากนั้นใหมีการซักถามกัน จนกระทั่งที่ประชุมลง
มติวาเปนอยางนั้นแนนอน เม่ือไดมติรวมกันแลวในเร่ืองใด ก็ใหสวดข้ึนพรอมกัน    การสวดพรอมกันแสดง
ถึงการลงมติรวมกันเปนเอกฉันท และเปนการทรงจํากันไวเปนแบบแผนตอไป โดยมีการสังคายนาในประเทศ
ไทยในปจจุบัน 2 คร้ัง ซ่ึงประเทศไทยนับการสังคายนา คร้ังที่ 8 เม่ือ พ.ศ. 2020 ในประเทศไทย โดยการ
อุปถัมภของพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักรลานนา และคร้ังที่ 9 เม่ือ พ.ศ. 2331 ในประเทศไทย โดยการ
อุปถัมภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชแหงกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงจะเห็นไดวา แมแต
คําสั่งสอนของพระพุทธเจายังตองมีการตรวจทานเพื่อสืบตอพระพุทธศาสนา ดังนั้นการปฏิรูปองคกร
ผูตรวจการแผนดินจึงมีเพื่อความคงอยูขององคกรเพื่อเปนประโยชนตอสังคมตอไป 

การปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ เม่ือมองยอนไปดู
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ไดเพิ่มองคกรควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ
ฝายปกครองข้ึนมา ไดแก ผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและสอบสวนหา
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียน ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย หรือการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนหรือผูรองเรียน
โดยไมเปนธรรม ไมวาการกระทํานั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม จึงเปนจุดเร่ิมตนของการ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลของฝายปกครองนั่นเอง เม่ือวิกฤตการณการเมืองไทยในป พ.ศ. 2549 นําไปสูการ
แกไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเพิ่มเติมอํานาจหนาที่
ผูตรวจการแผนดินใหสามารถตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม การ
ตรวจสอบจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ การติดตาม ประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แตแลววิกฤตการณการเมืองไทยก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง ตั้งแตตนป 
พ.ศ. 2557 และเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ: 
National Council for Peace and Order (NCPO)) โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ
ไดยึดอํานาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไวไดดวยการกระทํารัฐประหาร และหลังจากประกาศกฎอัยการ
ศึกทั่วราชอาณาจักรไดมีประกาศรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 เร่ือง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตอยางไรก็ตาม ตอมาไดมีประกาศรักษาความสงบแหงชาติ 
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572 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ฉบับที่ 24/2557 เร่ือง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอไป ยังผลใหผูตรวจการ
แผนดินยังคงมีอํานาจหนาที่ตามเดิมตอไป 

อยางไรก็ดี กาลตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. คณะผูยึดอํานาจการปกครองหลัง
รัฐประหาร เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาไดดําเนิน
กระบวนการกอใหเกิด รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนที่ 55 ก ณ วันที่ 
22 กรกฎาคม 2557 มี 48 มาตรา โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ โดยในมาตรา 35 วรรคทาย บัญญัติวา “ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความ
จําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรที่กอตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่จําเปนตองมีใหพิจารณามาตรการที่จะใหการดําเนินงานขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย” 

เม่ือพิจารณาถึงการสังคายนาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาโดยมีจุดประสงคสําคัญที่สุด คือการ
รวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาเพื่อธํารงรักษาพระธรรมวินัยเอาไวไมใหสูญหายหรือวิปลาส
คลาดเคลื่อนไป เพราะพระธรรมวินัยนั้นคือหลักของพระพุทธศาสนา หากปราศจากคําสอนแลว
พระพุทธศาสนาก็ดํารงอยูไมได ดังพุทธวจนะในคราวจะเสด็จดับขันธปรินิพพานวา โย โว อานนฺท มยา ธมฺ
โม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. แปลวา : ดูกรอานนท ธรรมแลวินัยใด ที่เราไดแสดง
แลว และบัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย ในเม่ือเราลวงลับไป 
(ที.ม.10/141/178) พระเถระทั้งปวงเห็นความสําคัญของพระธรรมวินัยซ่ึงจะสืบทอดพระศาสนาตอไปใน
ภายหนา หากละเลยปลอยไวกระทั่งพระธรรมวินัยเกิดความคลาดเคลื่อนไปจะเปนอันตรายตอพุทธศาสนา 
จึงไดเร่ิมสังคายนารวบรวมพระธรรมคําสอนข้ึนเปนหมวดหมูภายหลังพุทธปรินิพพานไปแลว 3 เดือน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับองคกรผูตรวจการแผนดินที่เร่ิมตงสํานักงานนับตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ก็มีอายุ
เกือบ 15 ป การพิจารณามาตรการดําเนินงานขององคกรผูตรวจการแผนดินจึงเปรียบเสมือนการสังคายนา
เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 

แนวคิดในการปรับปรุงองคกรผูตรวจการแผนดินโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางที่
เหมาะสมในสภาวการณปจจุบัน โดยมีขอคิดและความเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับหลักการดังกลาว ดังนี้ 
 นายไชยวัฒน คํ้าชู ไดใหทัศนะเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลวา หมายถึงการมีสวนรวม คือ ความ
โปรงใสตรวจสอบไดและการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกันวา การดําเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจวางอยูบนหลักฏันทานุมัติอยางกวางขวางของสังคมและใหความม่ันใจวา 
เสียงคนยากจนและคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร2 

                                                           
2 ไชยวัฒน คํ้าชู, การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช, 2545),  หนา 42-43. 

นายธีรยุทธ บุญมี ชี้วา ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจการเมืองการปกครองแบบใหมที่แข็ง
ทื่อตายตัวแตใหปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากข้ึน แนวคิดธรรมรัฐ คือการเปน
หุนสวนกันในการบริหารและการปกครองโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซ่ึงกระบวนการนี้ทําใหเกิดความเปน
ธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนดี ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็น
วา ระบบราชการที่ลาหลังทุกสวนตองการการปฏิรูปตองมีการปรับโครงสรางราชการใหดีข้ึนใหประชาชนมี
สวนรวมมากข้ึน และประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและนักวิชาการในการสรางธรรมา 
ภิบาลและอธิบายวา ธรรมรัฐ คือกระบวนความสัมพันธ (Interactive Relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมี
คุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได มีความรวมมือของฝายที่เก่ียวของการที่จะสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยไดนั้น ตองปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และ
ปฏิรูปกฎหมาย3 

นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ไดเขียนถึงธรรมภิบาลในหัวเร่ือง การสรางธรรมาภิบาล (Good 
governance) ในสังคมไทย สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่สากลที่ถูกนําเขามาในสังคมไทย
เหมือนๆ กับการนําเขาแนวความคิดเร่ืองประชาธิปไตยทางการเมืองแนวความคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและ
แนวความคิดทางสัมคมแบบปจเจกชนนิยม ซ่ึงลวนเปนแนวความคิดที่สากลทั้งสิ้น ธรรมาภิบาล (Good 
governance) ในความหมายแบบสากลนี้มีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ที่วาง
กฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยูรวมกันอยางสันติสุข ธรรมาภิบาลแบบสากลเนนตรงกฎเกณฑ (Norm) ที่วางระบบโครงสราง
กระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของรัฐเปนการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) และเปาหมายของธรร
มาภิบาลก็คือการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาค ในสังคมกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมาภิบาลมี
จุดหมายในการสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคมไมใชภาคใด
ภาคหนึ่ง4 
  สรุปธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการโดยตั้งอยูบนหลักความโปรงใส ความมีคุณธรรม  
การมีสวนรวม การรับผิดชอบ และความคุมคา ในการบริหารองคกรโดยวิธีบริหารประเทศที่มีพลังขับ
เคลื่อนที่ถูกตองเปนธรรมโดยการถักทอทางสังคมเพื่อสรางพลังทางสังคม (Social energy) เพื่อนําไปสูการ
รวมแกปญหาของประเทศชาติ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนฝายใน
ประเทศจะรวมคิด รวมกันทํารวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหาพัฒนานําพาชาติไปสูความม่ันคง 
ความสุข สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกวางไกล โดยที่ประเทศไทยเร่ิมมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช
แพรหลายภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และหลังจากวิกฤตทาง
                                                           

3 ธีรยทุธ บุญมี, ธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร, 
2541), หนา 10. 

4  บ วร ศั ก ด์ิ  อุ ว ร รณ โณ , ก ารส ร า ง ธ ร รม าภิ บ าล  (Good governance) ใน สั งค ม ไท ย , 
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2542), หนา 9. 
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ฉบับที่ 24/2557 เร่ือง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชตอไป ยังผลใหผูตรวจการ
แผนดินยังคงมีอํานาจหนาที่ตามเดิมตอไป 

อยางไรก็ดี กาลตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. คณะผูยึดอํานาจการปกครองหลัง
รัฐประหาร เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาไดดําเนิน
กระบวนการกอใหเกิด รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนที่ 55 ก ณ วันที่ 
22 กรกฎาคม 2557 มี 48 มาตรา โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ โดยในมาตรา 35 วรรคทาย บัญญัติวา “ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความ
จําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรที่กอตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่จําเปนตองมีใหพิจารณามาตรการที่จะใหการดําเนินงานขององคกรดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย” 

เม่ือพิจารณาถึงการสังคายนาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาโดยมีจุดประสงคสําคัญที่สุด คือการ
รวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาเพื่อธํารงรักษาพระธรรมวินัยเอาไวไมใหสูญหายหรือวิปลาส
คลาดเคลื่อนไป เพราะพระธรรมวินัยนั้นคือหลักของพระพุทธศาสนา หากปราศจากคําสอนแลว
พระพุทธศาสนาก็ดํารงอยูไมได ดังพุทธวจนะในคราวจะเสด็จดับขันธปรินิพพานวา โย โว อานนฺท มยา ธมฺ
โม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. แปลวา : ดูกรอานนท ธรรมแลวินัยใด ที่เราไดแสดง
แลว และบัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย ในเม่ือเราลวงลับไป 
(ที.ม.10/141/178) พระเถระทั้งปวงเห็นความสําคัญของพระธรรมวินัยซ่ึงจะสืบทอดพระศาสนาตอไปใน
ภายหนา หากละเลยปลอยไวกระทั่งพระธรรมวินัยเกิดความคลาดเคลื่อนไปจะเปนอันตรายตอพุทธศาสนา 
จึงไดเร่ิมสังคายนารวบรวมพระธรรมคําสอนข้ึนเปนหมวดหมูภายหลังพุทธปรินิพพานไปแลว 3 เดือน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับองคกรผูตรวจการแผนดินที่เร่ิมตงสํานักงานนับตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ก็มีอายุ
เกือบ 15 ป การพิจารณามาตรการดําเนินงานขององคกรผูตรวจการแผนดินจึงเปรียบเสมือนการสังคายนา
เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 

แนวคิดในการปรับปรุงองคกรผูตรวจการแผนดินโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางที่
เหมาะสมในสภาวการณปจจุบัน โดยมีขอคิดและความเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับหลักการดังกลาว ดังนี้ 
 นายไชยวัฒน คํ้าชู ไดใหทัศนะเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลวา หมายถึงการมีสวนรวม คือ ความ
โปรงใสตรวจสอบไดและการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหหลักประกันวา การดําเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจวางอยูบนหลักฏันทานุมัติอยางกวางขวางของสังคมและใหความม่ันใจวา 
เสียงคนยากจนและคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร2 

                                                           
2 ไชยวัฒน คํ้าชู, การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช, 2545),  หนา 42-43. 

นายธีรยุทธ บุญมี ชี้วา ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจการเมืองการปกครองแบบใหมที่แข็ง
ทื่อตายตัวแตใหปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากข้ึน แนวคิดธรรมรัฐ คือการเปน
หุนสวนกันในการบริหารและการปกครองโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซ่ึงกระบวนการนี้ทําใหเกิดความเปน
ธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของคนดี ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็น
วา ระบบราชการที่ลาหลังทุกสวนตองการการปฏิรูปตองมีการปรับโครงสรางราชการใหดีข้ึนใหประชาชนมี
สวนรวมมากข้ึน และประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและนักวิชาการในการสรางธรรมา 
ภิบาลและอธิบายวา ธรรมรัฐ คือกระบวนความสัมพันธ (Interactive Relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม
ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไปในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมี
คุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได มีความรวมมือของฝายที่เก่ียวของการที่จะสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยไดนั้น ตองปฏิรูประบบ 4 สวน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และ
ปฏิรูปกฎหมาย3 

นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ไดเขียนถึงธรรมภิบาลในหัวเร่ือง การสรางธรรมาภิบาล (Good 
governance) ในสังคมไทย สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาลเปนแนวคิดที่สากลที่ถูกนําเขามาในสังคมไทย
เหมือนๆ กับการนําเขาแนวความคิดเร่ืองประชาธิปไตยทางการเมืองแนวความคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและ
แนวความคิดทางสัมคมแบบปจเจกชนนิยม ซ่ึงลวนเปนแนวความคิดที่สากลทั้งสิ้น ธรรมาภิบาล (Good 
governance) ในความหมายแบบสากลนี้มีความหมายรวมถึงระบบโครงสรางและกระบวนการตางๆ ที่วาง
กฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยูรวมกันอยางสันติสุข ธรรมาภิบาลแบบสากลเนนตรงกฎเกณฑ (Norm) ที่วางระบบโครงสราง
กระบวนการและความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของรัฐเปนการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) และเปาหมายของธรร
มาภิบาลก็คือการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาค ในสังคมกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมาภิบาลมี
จุดหมายในการสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคมไมใชภาคใด
ภาคหนึ่ง4 
  สรุปธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการโดยตั้งอยูบนหลักความโปรงใส ความมีคุณธรรม  
การมีสวนรวม การรับผิดชอบ และความคุมคา ในการบริหารองคกรโดยวิธีบริหารประเทศที่มีพลังขับ
เคลื่อนที่ถูกตองเปนธรรมโดยการถักทอทางสังคมเพื่อสรางพลังทางสังคม (Social energy) เพื่อนําไปสูการ
รวมแกปญหาของประเทศชาติ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนฝายใน
ประเทศจะรวมคิด รวมกันทํารวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหาพัฒนานําพาชาติไปสูความม่ันคง 
ความสุข สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกวางไกล โดยที่ประเทศไทยเร่ิมมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช
แพรหลายภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และหลังจากวิกฤตทาง
                                                           

3 ธีรยทุธ บุญมี, ธรรมรัฐแหงชาติ ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสายธาร, 
2541), หนา 10. 

4  บ วร ศั ก ด์ิ  อุ ว ร รณ โณ , ก ารส ร า ง ธ ร รม าภิ บ าล  (Good governance) ใน สั งค ม ไท ย , 
(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2542), หนา 9. 
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เศรษฐกิจและสังคม ในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ทั้งนี้เนื่องจากในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจากกองทุน
ระหวางประเทศ (IMF) ที่ระบุใหรัฐบาลไทยใหคําม่ันสัญญาวาจะสราง Good Governance ใหเกิดข้ึนใน
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรัฐบาล ในขณะนั้นไดพิจารณาเห็นความจําเปน ที่ประชาชาติตองมีการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนองคประกอบสําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศเพื่อพลิกฟนภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อสามารถรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆใหทันสถานการณ รัฐบาลไดมีหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยขอ
ความรวมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในการดําเนินการคนควา วิจัยเพื่อเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสม ไดมีการระดมแนวคิดเพื่อแกปญหาและพัฒนาประเทศในระยะสั้นและระยะยาวใหยั่งยืน  
ซ่ึงคณะทํางานดังกลาว ไดจัดเอกสารขอเสนอ เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทยและเสนอแนวทางแกไขปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดระดมแนวคิด ในประเทศไทยหลายสาขา
ที่อาสาสมัครมารวมทํางาน และคณะทํางานไดจัดทําเอกสารขอเสนอ เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลไทย 
เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการราชการพลเรือน 
จัดทําบันทึก ขอกําหนดเร่ืองนี้เปนวาระแหงชาติ โดยเสนอตอคณะรัฐมนตรีและใหความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบ าน เมืองและสั งคมที่ ดี  พ .ศ. 2542  
โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในระเบียบดังกลาว  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ที่ดี พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดใหควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังนี้5 

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้
ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ
ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรทุกวงการให มีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชน  
อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ  
ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ  
การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

                                                           
 5 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., Good governance กับการพัฒนาราชการ,  
หนา 8. 

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดถึงการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 หลักธรรมาภิบาลขางตนจึงเปนการพื้นที่ที่จะตองปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินใหสอดคลองกับ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคานั้นเอง 
 
ความจําเปนและความคุมคาขององคกรผูตรวจการแผนดิน 
 ความจําเปนและความคุมคาขององคกรผูตรวจการแผนดินเปนประเด็นในการพิจารณา เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดินถาไมจําเปนก็ตองยุบ
องคกรผูตรวจการแผนดิน แตถาจําเปนตองมีก็ใหพิจารณามาตรการที่จะใหการดําเนินงานขององคกร
ผูตรวจการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ความจําเปนที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดิน 
 นักวิชาการบางทานความเห็นวา ผูตรวจการแผนดินมีเพียงอํานาจในการชี้วาใครทําผิดใครทําไมผิด
เทานั้น แตไมมีอํานาจในการลงโทษคนผดิเปรียบเสมือนเสือกระดาษ หรือผูตรวจการแผนดินทํางานแบบสอง
มาตรฐาน ถูกใชเปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่งเพื่อที่จะเลือกปฏิบัติ ฝายหนึ่งเลือกจะตรวจสอบ อีกฝาย
หนึ่งไมตรวจ และแมไมผิดก็พยายามจะหาขอที่จะไมผิด ขณะที่อีกฝงทําผิดก็หาขอแกตัวมาให ความเห็น
เหลานี้เปนเพียงทัศนะความคิดเห็นสวนตัวตอการทํางานที่ผานมาของผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ขอเท็จจริงของความจําเปนที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
 1. รายงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลัช จงสืบพันธ และ ดร.ไชยา กุฎาคาร ที่ไดวิจัย
บทบาทหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปน
รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันพระปกเกลา เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 สรุปผลวา “ผูตรวจการแผนดินมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนไดมากที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดองคกรหนึ่ง” 
 2. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ.2557 “ความเชื่อม่ันตอการทางานขององคกรอิสระ 
2557” โดยสถาบันพระปกเกลา (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ) รวมกับสานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจ     
วันที่ 1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2557 จํานวนตัวอยาง 33,420 ใชแผนการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
three – Stage Sampling สรุปวา องคกรผูตรวจการแผนดินได รับความเชื่อม่ันมากที่สุดในองคกร       
ตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรที่กอตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ยกเวนองคกรตุลาการ  

  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 575

เศรษฐกิจและสังคม ในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ทั้งนี้เนื่องจากในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจากกองทุน
ระหวางประเทศ (IMF) ที่ระบุใหรัฐบาลไทยใหคําม่ันสัญญาวาจะสราง Good Governance ใหเกิดข้ึนใน
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรัฐบาล ในขณะนั้นไดพิจารณาเห็นความจําเปน ที่ประชาชาติตองมีการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนองคประกอบสําคัญในการบูรณะสังคมและประเทศเพื่อพลิกฟนภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อสามารถรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆใหทันสถานการณ รัฐบาลไดมีหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยขอ
ความรวมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในการดําเนินการคนควา วิจัยเพื่อเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสม ไดมีการระดมแนวคิดเพื่อแกปญหาและพัฒนาประเทศในระยะสั้นและระยะยาวใหยั่งยืน  
ซ่ึงคณะทํางานดังกลาว ไดจัดเอกสารขอเสนอ เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทยและเสนอแนวทางแกไขปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดระดมแนวคิด ในประเทศไทยหลายสาขา
ที่อาสาสมัครมารวมทํางาน และคณะทํางานไดจัดทําเอกสารขอเสนอ เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลไทย 
เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการราชการพลเรือน 
จัดทําบันทึก ขอกําหนดเร่ืองนี้เปนวาระแหงชาติ โดยเสนอตอคณะรัฐมนตรีและใหความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบ าน เมืองและสั งคมที่ ดี  พ .ศ. 2542  
โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในระเบียบดังกลาว  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ที่ดี พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดใหควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังนี้5 

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการ
ปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้
ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความ
ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรทุกวงการให มีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชน  
อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ  
ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ  
การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

                                                           
 5 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., Good governance กับการพัฒนาราชการ,  
หนา 8. 

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดถึงการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 หลักธรรมาภิบาลขางตนจึงเปนการพื้นที่ที่จะตองปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดินใหสอดคลองกับ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคานั้นเอง 
 
ความจําเปนและความคุมคาขององคกรผูตรวจการแผนดิน 
 ความจําเปนและความคุมคาขององคกรผูตรวจการแผนดินเปนประเด็นในการพิจารณา เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดินถาไมจําเปนก็ตองยุบ
องคกรผูตรวจการแผนดิน แตถาจําเปนตองมีก็ใหพิจารณามาตรการที่จะใหการดําเนินงานขององคกร
ผูตรวจการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ความจําเปนที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดิน 
 นักวิชาการบางทานความเห็นวา ผูตรวจการแผนดินมีเพียงอํานาจในการชี้วาใครทําผิดใครทําไมผิด
เทานั้น แตไมมีอํานาจในการลงโทษคนผดิเปรียบเสมือนเสือกระดาษ หรือผูตรวจการแผนดินทํางานแบบสอง
มาตรฐาน ถูกใชเปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่งเพื่อที่จะเลือกปฏิบัติ ฝายหนึ่งเลือกจะตรวจสอบ อีกฝาย
หนึ่งไมตรวจ และแมไมผิดก็พยายามจะหาขอที่จะไมผิด ขณะที่อีกฝงทําผิดก็หาขอแกตัวมาให ความเห็น
เหลานี้เปนเพียงทัศนะความคิดเห็นสวนตัวตอการทํางานที่ผานมาของผูตรวจการแผนดิน ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ขอเท็จจริงของความจําเปนที่ตองมีองคกรผูตรวจการแผนดิน ดังนี้ 
 1. รายงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลัช จงสืบพันธ และ ดร.ไชยา กุฎาคาร ที่ไดวิจัย
บทบาทหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปน
รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันพระปกเกลา เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 สรุปผลวา “ผูตรวจการแผนดินมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนไดมากที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดองคกรหนึ่ง” 
 2. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ.2557 “ความเชื่อม่ันตอการทางานขององคกรอิสระ 
2557” โดยสถาบันพระปกเกลา (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ) รวมกับสานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจ     
วันที่ 1 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2557 จํานวนตัวอยาง 33,420 ใชแผนการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
three – Stage Sampling สรุปวา องคกรผูตรวจการแผนดินได รับความเชื่อม่ันมากที่สุดในองคกร       
ตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรที่กอตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ยกเวนองคกรตุลาการ  
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3. ภารกิจขององคกรผูตรวจการแผนดินตอประชาคมโลก 
นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการแผนดิน (กําลังจะหมดวาระ) ไดรับการยอมรับ

และเลือกจากสมาชิกสมาคมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย Asian Ombudsman Association (AOA)  
ใหดํารงตําแหนง ประธานสมาคมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย Asian Ombudsman Association (AOA) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ คร้ังที่ 15 เม่ือเดือนตุลาคม 2556 ณ กรุงเตหะราน 
สาธารณรัฐอิสลาม ตอไปจนถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคร้ังตอไปในป 2558 โดยมีภาระผูกพันตอ
นานาชาติ ดังนี้ 

3.1 ผูตรวจการแผนดินประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย
สามัญ คร้ังที่ 11 พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีหัวขอหลักในการประชุม คือ “บทบาท
ของผูตรวจการแผนดินในกระบวนการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐสูธรรมาภิบาล” โดยสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินได รับการชื่นชมเปนอยางมากถึงศักยภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่ง  
  3.2 ภาระงานในป 2559 องคกรผูตรวจการแผนดินของประเทศไทยมีภาระหนาที่ตอ
ประชาคมโลกในการจัดประชุมระดับโลกคร้ังที่ 11 ของสถาบันผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศ ซ่ึงมี
สมาชิกทั่วโลกทั้งหมดกวา 150 หนวยงาน ระหวางวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2559 องคกรผูตรวจการ
แผนดินจึงยังคงมีภาระงานที่จะตองสานตอ พรอมกันนี้ไดมีหนังสือแจงภาระหนาที่ดังกลาวตอ คสช.แลว 
 ผลงานวิจัยและความเห็นจากประชาชนที่มีสวนเก่ียวของกับองคกรผูตรวจการแผนดินพบวา 
องคกรยังคงมีความจําเปนและความสําคัญตอสังคมไทยในบทบาทหนาที่ขององคกรผูคุมครองสิทธิของ
ประชาชนไดมากที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดองคกรหนึ่ง และยังมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบตอประชาคม
โลก 
 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรผูตรวจการแผนดิน 

 การพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรผูตรวจการแผนดินถูกกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงตองพิจารณาการศึกษาวิจัยและการ
ดําเนินงานขององคกรผูตรวจการแผนดินที่ผานมา ดังนี้ 

 1. รายงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลัช จงสืบพันธ และ ดร.ไชยา กุฎาคาร ที่ไดวิจัย
บทบาทหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปน
รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันพระปกเกลา เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 สรุปผลวิจัยดานการปฏิบัติงานวา 
ผูตรวจการแผนดินและสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีระบบและกลไกการการรักษามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพครบตามเกณฑที่กําหนด ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดอยูในระดับดีมาก หรือเปนที่นา     
พึงพอใจมาก สมควรที่จะรักษาใหคงคุณภาพและพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนอยางกวางขวาง และ
ความพึงพอใจดานการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองเรียน พบวา ความเปนธรรมของผลการพิจารณาวินิจฉัย    
ผูรองเรียนมีความพึงพอใจรอยละ 58.20 และผลการศึกษายังพบวาผูตรวจการแผนดินไดรับความคาดหวัง
ใหเปนองคกรสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 2. การแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนขององคกรผูตรวจการแผนดิน นับตั้งแตมีองคกรผูตรวจการ
แผนดินในประเทศไทย มีประเด็นเร่ืองรองเรียนหลายเร่ืองที่สําคัญและนําไปสูการแกไขปญหาเพื่อสราง
บรรทัดฐานใหมของสังคม เชน การสรางความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในกรณีที่แตเดิมกฎหมาย
บัญญัติใหหญิงแตงงานกับชายตองเปลี่ยนนามสกุลตามชายผูเปนสามี แตหลังจากมีคํารองเรียนและ
ผูตรวจการแผนดินไดเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นในกรณีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีผลนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเปดโอกาสใหหญิงที่สมรสแลวมีทางเลือกที่จะคงคํานําหนาชื่อ วา นางสาว และ
นามสกุลเดิมของตนเอง หรือจะเปลี่ยนคํานําหนาชื่อเปน นาง และเปลี่ยนนามสกุลตามสามีแบบเดิมก็ได   
ไมเพียงความเทาเทียมกันในสิทธิระหวางชายและหญิงเทานั้นที่ไดรับการแกไข กรณีของผูมีกายพิการที่สมัคร
เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปนผูพิพากษา แตเดิมจะถูกตัดสิทธิเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติคุณสมบัติ
ตองหามไว ซ่ึงผูตรวจการแผนดินก็ไดเสนอเร่ืองพรอมความเห็นในกรณีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
นําไปสูการแกไขกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหผูมีกายพิการมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับราชการเปน   
ผูพิพากษาตอไปในอนาคตได ชองทาง (Channel) การทําหนาที่นี้ของผูตรวจการแผนดินยังมีอีกหลายกรณทีี่
กอใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากในสังคมไทยยังมีความแตกตางกันในเร่ืองสถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่
แตกตางกัน เปนตน 

 
การปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดิน  

การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกรางรัฐธรรมนูญ เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผานมามี
การนําเสนอขอมูลทางวิชาการของสถาบันพระปกเกลา และที่ประชุมเห็นวาควรใหผูตรวจการแผนดินและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมเขาเปนองคกรเดียวกัน โดยใชชื่อหนวยงานวา คณะผูตรวจการ
แผนดินและพิทักษสิทธิประชาชน และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
และพิทักษสิทธิประชาชน พ.ศ... ไดผานการพิจารณาวาระที่หนึ่งเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผานมา   
เร่ืองการยุบรวม “ผูตรวจการแผนดิน” เขากับ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” หรือ กสม. โดยใช
ชื่อหนวยงานใหมวา “ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิประชาชน” โดยมีตารางเปรียบเทียบกันดังนี้ 

 
 ผูตรวจการแผนดิน 

(กอนปฏิรูป) 
ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ

ประชาชน (หลงัปฏิรูป) 
1 . บ ท บ าท อํ า น า จ
หนาที่ 

1. พิ จ ารณ าและสอบ สวนกรณี
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางไม
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ป ฏิ บั ติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่  ละเลยไม
ปฏิบัติหนาที่ 
2. การตรวจสอบการละเลยการ

1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือ
การละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิ ท ธิมนุ ษ ยชน  ห รือ ไม เป น ไป ตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และ
เสนอมาตรการแก ไขต อบุ คคลห รือ
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3. ภารกิจขององคกรผูตรวจการแผนดินตอประชาคมโลก 
นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการแผนดิน (กําลังจะหมดวาระ) ไดรับการยอมรับ

และเลือกจากสมาชิกสมาคมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย Asian Ombudsman Association (AOA)  
ใหดํารงตําแหนง ประธานสมาคมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย Asian Ombudsman Association (AOA) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ คร้ังที่ 15 เม่ือเดือนตุลาคม 2556 ณ กรุงเตหะราน 
สาธารณรัฐอิสลาม ตอไปจนถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคร้ังตอไปในป 2558 โดยมีภาระผูกพันตอ
นานาชาติ ดังนี้ 

3.1 ผูตรวจการแผนดินประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุมผูตรวจการแผนดินแหงเอเชีย
สามัญ คร้ังที่ 11 พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีหัวขอหลักในการประชุม คือ “บทบาท
ของผูตรวจการแผนดนิในกระบวนการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐสูธรรมาภิบาล” โดยสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินได รับการชื่นชมเปนอยางมากถึงศักยภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่ง  
  3.2 ภาระงานในป 2559 องคกรผูตรวจการแผนดินของประเทศไทยมีภาระหนาที่ตอ
ประชาคมโลกในการจัดประชุมระดับโลกคร้ังที่ 11 ของสถาบันผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศ ซ่ึงมี
สมาชิกทั่วโลกทั้งหมดกวา 150 หนวยงาน ระหวางวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2559 องคกรผูตรวจการ
แผนดินจึงยังคงมีภาระงานที่จะตองสานตอ พรอมกันนี้ไดมีหนังสือแจงภาระหนาที่ดังกลาวตอ คสช.แลว 
 ผลงานวิจัยและความเห็นจากประชาชนที่มีสวนเก่ียวของกับองคกรผูตรวจการแผนดินพบวา 
องคกรยังคงมีความจําเปนและความสําคัญตอสังคมไทยในบทบาทหนาที่ขององคกรผูคุมครองสิทธิของ
ประชาชนไดมากที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดองคกรหนึ่ง และยังมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบตอประชาคม
โลก 
 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรผูตรวจการแผนดิน 

 การพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรผูตรวจการแผนดินถูกกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงตองพิจารณาการศึกษาวิจัยและการ
ดําเนินงานขององคกรผูตรวจการแผนดินที่ผานมา ดังนี้ 

 1. รายงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลัช จงสืบพันธ และ ดร.ไชยา กุฎาคาร ที่ไดวิจัย
บทบาทหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการดําเนินการคุมครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปน
รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันพระปกเกลา เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 สรุปผลวิจัยดานการปฏิบัติงานวา 
ผูตรวจการแผนดินและสํานักงานผูตรวจการแผนดินมีระบบและกลไกการการรักษามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพครบตามเกณฑที่กําหนด ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดอยูในระดับดีมาก หรือเปนที่นา     
พึงพอใจมาก สมควรที่จะรักษาใหคงคุณภาพและพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนอยางกวางขวาง และ
ความพึงพอใจดานการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองเรียน พบวา ความเปนธรรมของผลการพิจารณาวินิจฉัย    
ผูรองเรียนมีความพึงพอใจรอยละ 58.20 และผลการศึกษายังพบวาผูตรวจการแผนดินไดรับความคาดหวัง
ใหเปนองคกรสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 2. การแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนขององคกรผูตรวจการแผนดิน นับตั้งแตมีองคกรผูตรวจการ
แผนดินในประเทศไทย มีประเด็นเร่ืองรองเรียนหลายเร่ืองที่สําคัญและนําไปสูการแกไขปญหาเพื่อสราง
บรรทัดฐานใหมของสังคม เชน การสรางความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในกรณีที่แตเดิมกฎหมาย
บัญญัติใหหญิงแตงงานกับชายตองเปลี่ยนนามสกุลตามชายผูเปนสามี แตหลังจากมีคํารองเรียนและ
ผูตรวจการแผนดินไดเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นในกรณีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีผลนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเปดโอกาสใหหญิงที่สมรสแลวมีทางเลือกที่จะคงคํานําหนาชื่อ วา นางสาว และ
นามสกุลเดิมของตนเอง หรือจะเปลี่ยนคํานําหนาชื่อเปน นาง และเปลี่ยนนามสกุลตามสามีแบบเดิมก็ได   
ไมเพียงความเทาเทียมกันในสิทธิระหวางชายและหญิงเทานั้นที่ไดรับการแกไข กรณีของผูมีกายพิการที่สมัคร
เขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปนผูพิพากษา แตเดิมจะถูกตัดสิทธิเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติคุณสมบัติ
ตองหามไว ซ่ึงผูตรวจการแผนดินก็ไดเสนอเร่ืองพรอมความเห็นในกรณีดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
นําไปสูการแกไขกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหผูมีกายพิการมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับราชการเปน   
ผูพิพากษาตอไปในอนาคตได ชองทาง (Channel) การทําหนาที่นี้ของผูตรวจการแผนดินยังมีอีกหลายกรณทีี่
กอใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากในสังคมไทยยังมีความแตกตางกันในเร่ืองสถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่
แตกตางกัน เปนตน 

 
การปฏิรูปองคกรผูตรวจการแผนดิน  

การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกรางรัฐธรรมนูญ เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผานมามี
การนําเสนอขอมูลทางวิชาการของสถาบันพระปกเกลา และที่ประชุมเห็นวาควรใหผูตรวจการแผนดินและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมเขาเปนองคกรเดียวกัน โดยใชชื่อหนวยงานวา คณะผูตรวจการ
แผนดินและพิทักษสิทธิประชาชน และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
และพิทักษสิทธิประชาชน พ.ศ... ไดผานการพิจารณาวาระที่หนึ่งเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผานมา   
เร่ืองการยุบรวม “ผูตรวจการแผนดิน” เขากับ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” หรือ กสม. โดยใช
ชื่อหนวยงานใหมวา “ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิประชาชน” โดยมีตารางเปรียบเทียบกันดังนี้ 

 
 ผูตรวจการแผนดิน 

(กอนปฏิรูป) 
ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ

ประชาชน (หลงัปฏิรูป) 
1 . บ ท บ าท อํ า น า จ
หนาที่ 

1. พิ จ ารณ าและสอบ สวนกรณี
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางไม
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ป ฏิ บั ติ
นอกเหนืออํานาจหนาที่  ละเลยไม
ปฏิบัติหนาที่ 
2. การตรวจสอบการละเลยการ

1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือ
การละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิ ท ธิมนุ ษ ยชน  ห รือ ไม เป น ไป ตาม
พันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และ
เสนอมาตรการแก ไขต อบุ คคลห รือ
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ปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร
ตาม รัฐธรรมนูญ และองค ก รใน
กระบวนการยุติธรรม 
3. การดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐของรัฐ 
4. การติดตาม ประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ 
5. การเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลปกครองเพื่ อพิ จารณ า
วินิจฉัย 

หน วยงานที่ กระทํ าห รือละเลยการ
กระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ 
2. พิจารณาและสอบสวนกรณีขาราชการ 
พนักงาน ห รือลูกจ างไมป ฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ 
ละเลยไมปฏิบัติหนาที่ 
3. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ
ดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และองคกรในกระบวนการยุติธรรม 
4. การเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม 
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ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ 
องคการเอกชน และองคการอ่ืนในดาน
สิทธิมนุษยชน 

2 .  จํ า น ว น ผู ดํ า ร ง
ตําแหนง 
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การปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน 
Democracy in the Age of Globalization 

 
ชุติพนธ วงษอมรวิทย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
ยุคโลกาภิวัตนเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก โดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลกทุกดาน การที่โลก กลายเปนหนึ่งเดียว
ทางดานขอมูลขาวสารนี้ สงผลโดยตรงถึงดานการเมืองอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กลาวคือ ในอดีต ระบบ
การเมืองของประเทศตางๆ ทั่วโลก ตางมุงเนนไปที่ความพยายามที่จะผดุงไวซ่ึงความม่ันคงและความผาสุก
ของประชน การผนึกกําลังกันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมทั้งแนวโนมของ กระแสโลกาภิวัตนทางดาน
อ่ืน สังคมไทยจึงจําเปนตองมีการปรับตัว ดานตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเชนกัน 

คําสําคัญ : ประชาธิปไตย, โลกาภิวัตน 
 
Abstract 

Globalization is a global social change process covering the huge changes that 
affect the way of life of the world community in all aspects of the world. It became the 
only one information directly affecting politics, which is inevitable. In the past, the political 
systems of various countries around the world focused on trying to sustain the stability 
and welfare of the people. Global economic synergies are including the trend of 
Globalization in other areas of Thai society therefore needs to adjust various aspects in 
order to support the change of the global trend as well. 

Keywords: Democracy, Globalization 
 
บทนํา 
 ความตองการจัดองคกรสหประชาชาติใหเปนศูนยกลางการปกครองโลก ทั้งนี้เพราะองคกร
เครือขายตาง ๆ เขามามีอิทธิพลตอการวางแผนนโยบายในระดับสากล องคกรรัฐบาลโลกเปนเพียงความคิด  
แตความจริงองคกรที่มีเครือขายระดับโลกมีอิทธิพลตอการวางนโยบายโลกอยางแทจริง องคกรปกครองโลก
สัมพันธกับกระบวนการใชอํานาจ  ในบทความไดนําเสนอแนวโนมของการปกครองโลกที่ไดรวบรวม
ความเห็นจากผู เชี่ยวชาญไดสรุปโดยสังเขป แนวทางของการปกครองโลกในปจจุบัน ทฤษฎีตาง ๆ 
กระบวนการแทรกแซงการเงินโลก การปฏิบัติและธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของการปกครองโลก  ซ่ึงระบุ

วาตัวการสําคัญของการปกครองยุคโลกาภิวัตน  คือ  เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมและการเมือง  โดยเฉพาะ
การแบงข้ัวอํานาจ  ความตองการจัดระเบียบโลก 

 กระแสโลกาภิวัตน เปนกระแสของโลกที่ทํ าใหประเทศที่ มี อํานาจมากกวาทางเศรษฐกิจ  
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสามารถแพรขยายอํานาจอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืน  ๆ ที่ยากจนกวาที่กําลัง
พัฒนาซ่ึงทําใหประเทศเหลานี้ตอง “ข้ึนตอ” มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรปมาก
ยิ่งข้ึน เพราะนอกจากจะขยายธุรกิจขามชาติไปครอบคลุมทั้งโลกได ก็ยังสามารถขยายความคิด  ความรู 
เทคโนโลยีผานระบบเศรษฐกิจ การคา การศึกษา   การสื่อสาร และอ่ืน  ๆ ไปทั่วโลกอีกดวย1   

 และไดนําเสนอกิจกรรมในการปกครองโลกยุคโลกาภิวัตน  เพื่อใหเกิดการรวมตัวทํากิจกรรมใน
รูปแบบองคกรโลก  เพื่องายตอการควบคุมดวยกฎหมายเดียวกัน  และสรางโอกาสการรวมมือทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคงทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกัน  ผูเขียนไมเห็นดวยกับแนวทางการปกครองโลกโดยองคกร
เดียว  ทั้งนี้เพราะองคกรสหประชาชาตินั้นถูกครอบงําและครอบครองโดยประเทศผูมีอํานาจเพียงไมก่ี
ประเทศ  โดยเฉพาะประเทศสหรัฐและจีน  องคกรเครือขายระดับโลกยังคงเปนชาติตะวันตกและการใช
อํานาจปกครองโลกของประเทศมหาอํานาจมีการใช  อํานาจเพื่อกอบโกยผลประโยชนของตนเทานั้น   
ดังนั้นประชาคมโลกตองใชอํานาจที่กระจายไปตามกระแสโลกาภิวัตน  ตามมิติตามอยางเปนธรรม สิ่งใดที่
ประชาคมโลกไมตองการจะถูกกําจัดใหหมดไป  การปกครองที่ปลอยไปตามกระแสโลกาภิวัตน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวไปตามธรรมชาติที่สัมพันธทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย  
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ที่ประชาคมโลกเลือกใชและปรับตัวดวยประชาคมเอง 

 กระแสโลกภิวัตนถือวาเปนกระแสหลักในบริบทของโลก ซ่ึงมีลักษณะตามที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศนําเสนอมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. เงื่อนไขทางการเมือง ประเทศพัฒนาแลวจะผลักดันคานิยมระหวางประเทศ ในรูปของ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนในระดับชาติ ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนระหวางประเทศพัฒนา  ในขณะเดียวกัน
ประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมไมสมดุลในเงื่อนไขทางการเมืองตอไป 

 2 . เงื่ อน ไข ท างด าน ระเบี ย บ ให ม  กระบวนการโลกาภิวัตน  ได ก อ ให เกิดผลสองด าน  
คือ กอใหเกิดตลาด ใหม  ๆ เคร่ืองมือใหม ๆ เชน อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย กอใหเกิดผูมีบทบาทใหม ๆ  
ในประชาคมโลก เชน องคกรเอกชน รวมทั้งกอใหเกิดกฎระเบียบใหม ๆ ในสังคมโลก แตอีกดานหนึ่งได
กอใหเกิดความไมสมดุลในระบบการพัฒนาของโลก เพราะทําใหชองวางระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนามีมากข้ึน รวมทั้งเปนเหตุใหสังคมและวัฒนธรรมในหลายประเทศออนแอลง นอกจากนี้
การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนที่เปนอยูไดใหความสําคัญแก การพัฒนาคุณคาของมนุษยนอยมาก จาก
กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหโลกอยูในบริบทเดียวกัน บริบทที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจแตขาดความยั่งยืน
ในมิติทางสังคม กลาวคือ ชุมชนไดลมสลาย วิถีชีวิตของเกษตรกรรมถูกแทนที่อุตสาหกรรม นี่คือภาพชีวิต

                                                 
 1 ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน,  (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2555), หนา  

34. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 581
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Democracy in the Age of Globalization 
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บทคัดยอ 
ยุคโลกาภิวัตนเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก โดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง

ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลกทุกดาน การที่โลก กลายเปนหนึ่งเดียว
ทางดานขอมูลขาวสารนี้ สงผลโดยตรงถึงดานการเมืองอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กลาวคือ ในอดีต ระบบ
การเมืองของประเทศตางๆ ทั่วโลก ตางมุงเนนไปที่ความพยายามที่จะผดุงไวซ่ึงความม่ันคงและความผาสุก
ของประชน การผนึกกําลังกันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมทั้งแนวโนมของ กระแสโลกาภิวัตนทางดาน
อ่ืน สังคมไทยจึงจําเปนตองมีการปรับตัว ดานตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเชนกัน 

คําสําคัญ : ประชาธิปไตย, โลกาภิวัตน 
 
Abstract 

Globalization is a global social change process covering the huge changes that 
affect the way of life of the world community in all aspects of the world. It became the 
only one information directly affecting politics, which is inevitable. In the past, the political 
systems of various countries around the world focused on trying to sustain the stability 
and welfare of the people. Global economic synergies are including the trend of 
Globalization in other areas of Thai society therefore needs to adjust various aspects in 
order to support the change of the global trend as well. 

Keywords: Democracy, Globalization 
 
บทนํา 
 ความตองการจัดองคกรสหประชาชาติใหเปนศูนยกลางการปกครองโลก ทั้งนี้เพราะองคกร
เครือขายตาง ๆ เขามามีอิทธิพลตอการวางแผนนโยบายในระดับสากล องคกรรัฐบาลโลกเปนเพียงความคิด  
แตความจริงองคกรที่มีเครือขายระดับโลกมีอิทธิพลตอการวางนโยบายโลกอยางแทจริง องคกรปกครองโลก
สัมพันธกับกระบวนการใชอํานาจ  ในบทความไดนําเสนอแนวโนมของการปกครองโลกที่ไดรวบรวม
ความเห็นจากผู เชี่ยวชาญไดสรุปโดยสังเขป แนวทางของการปกครองโลกในปจจุบัน ทฤษฎีตาง ๆ 
กระบวนการแทรกแซงการเงินโลก การปฏิบัติและธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของการปกครองโลก  ซ่ึงระบุ

วาตัวการสําคัญของการปกครองยุคโลกาภิวัตน  คือ  เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมและการเมือง  โดยเฉพาะ
การแบงข้ัวอํานาจ  ความตองการจัดระเบียบโลก 

 กระแสโลกาภิวัตน เปนกระแสของโลกที่ทํ าใหประเทศที่ มี อํานาจมากกวาทางเศรษฐกิจ  
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสามารถแพรขยายอํานาจอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืน  ๆ ที่ยากจนกวาที่กําลัง
พัฒนาซ่ึงทําใหประเทศเหลานี้ตอง “ข้ึนตอ” มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรปมาก
ยิ่งข้ึน เพราะนอกจากจะขยายธุรกิจขามชาติไปครอบคลุมทั้งโลกได ก็ยังสามารถขยายความคิด  ความรู 
เทคโนโลยีผานระบบเศรษฐกิจ การคา การศึกษา   การสื่อสาร และอ่ืน  ๆ ไปทั่วโลกอีกดวย1   

 และไดนําเสนอกิจกรรมในการปกครองโลกยุคโลกาภิวัตน  เพื่อใหเกิดการรวมตัวทํากิจกรรมใน
รูปแบบองคกรโลก  เพื่องายตอการควบคุมดวยกฎหมายเดียวกัน  และสรางโอกาสการรวมมือทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคงทางการเงินที่มีมาตรฐานเดียวกัน  ผูเขียนไมเห็นดวยกับแนวทางการปกครองโลกโดยองคกร
เดียว  ทั้งนี้เพราะองคกรสหประชาชาตินั้นถูกครอบงําและครอบครองโดยประเทศผูมีอํานาจเพียงไมก่ี
ประเทศ  โดยเฉพาะประเทศสหรัฐและจีน  องคกรเครือขายระดับโลกยังคงเปนชาติตะวันตกและการใช
อํานาจปกครองโลกของประเทศมหาอํานาจมีการใช  อํานาจเพื่อกอบโกยผลประโยชนของตนเทานั้น   
ดังนั้นประชาคมโลกตองใชอํานาจที่กระจายไปตามกระแสโลกาภิวัตน  ตามมิติตามอยางเปนธรรม สิ่งใดที่
ประชาคมโลกไมตองการจะถูกกําจัดใหหมดไป  การปกครองที่ปลอยไปตามกระแสโลกาภิวัตน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวไปตามธรรมชาติที่สัมพันธทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย  
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ที่ประชาคมโลกเลือกใชและปรับตัวดวยประชาคมเอง 

 กระแสโลกภิวัตนถือวาเปนกระแสหลักในบริบทของโลก ซ่ึงมีลักษณะตามที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศนําเสนอมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. เงื่อนไขทางการเมือง ประเทศพัฒนาแลวจะผลักดันคานิยมระหวางประเทศ ในรูปของ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนในระดับชาติ ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนระหวางประเทศพัฒนา  ในขณะเดียวกัน
ประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมไมสมดุลในเงื่อนไขทางการเมืองตอไป 

 2 . เงื่ อน ไข ท างด าน ระเบี ย บ ให ม  กระบวนการโลกาภิวัตน  ได ก อ ให เกิดผลสองด าน  
คือ กอใหเกิดตลาด ใหม  ๆ เคร่ืองมือใหม ๆ เชน อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย กอใหเกิดผูมีบทบาทใหม ๆ  
ในประชาคมโลก เชน องคกรเอกชน รวมทั้งกอใหเกิดกฎระเบียบใหม ๆ ในสังคมโลก แตอีกดานหนึ่งได
กอใหเกิดความไมสมดุลในระบบการพัฒนาของโลก เพราะทําใหชองวางระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนามีมากข้ึน รวมทั้งเปนเหตุใหสังคมและวัฒนธรรมในหลายประเทศออนแอลง นอกจากนี้
การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนที่เปนอยูไดใหความสําคัญแก การพัฒนาคุณคาของมนุษยนอยมาก จาก
กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหโลกอยูในบริบทเดียวกัน บริบทที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจแตขาดความยั่งยืน
ในมิติทางสังคม กลาวคือ ชุมชนไดลมสลาย วิถีชีวิตของเกษตรกรรมถูกแทนที่อุตสาหกรรม นี่คือภาพชีวิต
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ของสังคมในสหัสวรรษใหมสหัสวรรษที่สังคมใกลชิดกัน ไรสายไรพรมแดนทางขอมูลขาวสาร แตถูกแทนที่
ดวยการไรความเอ้ืออาทร วัฒนธรรมทองถ่ินไดแยกออกจากวิถีสังคมแทบสิ้นเชิง 

3. เงื่อนไขของระบบเครือขาย ผลจากโลกาภิวัตนไดทําใหนโยบายภายนอก และนโยบายภายในมี
ความเก่ียวโยงกันอยางใกลชิด ซ่ึงทําใหกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนพัฒนาของประเทศตาง 
ๆตองเปลี่ยนไปจากเดิม นัยประเด็นนี้ ประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรมถูกบีบจาก
กระแสโลกาภิวัตนใหมีนโยบายพัฒนาในบริบทเดียวกัน 

 4. เงื่อนไขเกี่ยวกับกติกาของโลก เศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน ยังเปนเร่ืองที่ถกเถียง
กันถึงโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับประเทศตาง ๆ ในขณะเดียวกันประเทศตาง ๆ จะตองปรับบทบาทและ
พัฒนาขีดความสามารถภายใตกติกาของโลก ประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมใชนโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบ 
เชน พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เปนตน เพื่อใหไดประโยชนในกติกาของโลกเชนนี้ ประเด็นอยูที่เม่ือประเทศตาง  
ๆเปดประเทศพัฒนาตามบริบทของโลกจะมีความเหมาะสมในความเหลากหลายเพียงใด  

 5. เงื่อนไขทางดานวิทยากร ความรูหรือวิทยาการ ((Knowledge) มีความสําคัญในดานการ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก อาจจะกลาวไดวาวิทยาการดังกลาวนับวาเปนฐานแหง
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การศึกษา ทรัพยากรมนุษย การจัดการและการจัดองคการอยางแทจริง 

 6. เงื่อนไขระดับโลก ในบริบทแหงโลกปจจุบันสูอนาคต กําลังอยูในประเด็นระดับโลก (Global 
issues)  ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไมเวนแมแตการศึกษา ลวนแตอยูในระดับโลกทั้งนั้น เม่ือเปน
เชนนี้ประเทศ ตาง ๆ เตรียมความพรอมทั้งในการพัฒนาภายในและเตรียมรับในการมีสวนรวมในการกําหนด
กระแสโลกดังกลาว  

 จากบริบทของโลกที่มีเงื่อนไขเชนนี้สงผลใหไทยซ่ึงอยูในกระแสดังกลาวหันไปเปดรับการลงทุน 
การคาของทุนขนาดใหญจากภายนอก โดยลักษณะนี้อุตสาหกรรมไดยายจากประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่ง 
การดําเนินธุรกรรมมักเปนผูผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑในฐานะเปนสวนประกอบของบริษัทจากตางชาติ และ
ดํารงตนในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระดับโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาว
นี้แทบมิไดเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศนั้นเลย เม่ือเปนเชนนี้เศรษฐกิจแหงชาติไดถูกทําลาย
จากระบบที่ใหญกวา อนึ่งประชากรสวนใหญของประเทศไทยที่ดํารงชพีดวยระบบเกษตรกรรมและการตลาด
ภายในประเทศ มีสวนผลักดันใหเศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลื่อนอยางตอเนื่องไดรับผลกระทบจาก
นโยบายมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมคือเม่ือแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไดหันเหไปทาง
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจภายในชาติไดรับผลกระทบเปนผลกระทบของคนสวนใหญทั้งนี้เปน
เพราะนโยบายเปดประเทศเสรีกับระบบระดับโลก ที่กลาวมานั้นสะทอนใหเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในบริบทของโลกแทบไมไดเชื่อมกับประชากรสวนลางของประเทศ ในฐานะผูสรางเศรษฐกิจภายในชาติ  
แตจะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นกลางของประเทศ ในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจระดับโลก  
ในประเด็นนี้ชนชั้นกลางไดเร่ิมผลักดันตัวเองใหหางหายจากสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ินมากข้ึน 
 
 
 

ประชาคมโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
โลกกาวสูศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแหงการเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ ใหใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน หรือ

ประเทศตาง ๆ ไดกาวสูระบบหนึ่งเดียวกัน ตามที่เรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) นับไดวาเปนกระแส
หลักของโลกแหงยุคปจจุบันในฐานะเปนตัวจักรขับเคลื่อนโลกใบนี้ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน ซ่ึงเต็มไปดวย
กระแสแหงการพลวัตอยางสูง และรวดเร็วทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงไมเคย
เปนมากอน การไหลบาของกระแสโลกาภิวัตนนี้ ไดเรงใหประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายหันมาเปดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจแบบเสรี และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายใตกฎกติกาอันเปนสากล โดยมีเปาหมาย
เดียวกัน คือ เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศตามนัยนี้ไดกลายเปนแมแบบแหงการพัฒนา
ของสังคมโลกปจจุบันการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน เปนที่รูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบันคือ 
การพัฒนาสูภาวะทันสมัยหรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม การไดบรรลุถึงอัตราการเจริญเติบโตอยางสูง 
โดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = GNP) การสรางความรุงเรือง
โดยผนวกระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจของโลก โลกาภิวัตน มีขอบเขตของ
ความหมายที่กวางขวางและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากข้ึนจากปฏิสัมพันธของมนุษยชาติ ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร รวมทั้งระบบสิ่งแวดลอม2   

การปกครองโลกจะถูกปกครองโดยมิตองปกครอง  วิธีซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เลาจื้อ “วิธีการ
ปกครองบานเมืองที่ดีที่สุด  คือการปกครองใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอยาง...   
การปกครองที่ดีที่สุด  คือการปกครองที่ประชาชนไมรูสึกวาถูกปกครอง”3  การปกครองโลกาภิวัตน   
ควรเปนการปกครองแบบเสรีปลอยตามกระแสโลกาภิวัตน  มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดและกําจัดโดย
ธรรมชาติผานมิติตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดังนี้ 

1.โลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ (Globalization of the Economy) 
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ กําลังนอมนําผูคนไปสูการเอาใจใสอยางจดจอเก่ียวกับอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุพืช  การใชยาฆาแมลงเพิ่มมากข้ึน และในทายที่สุด ก็มีหนี้สินทับทวีข้ึน  ความเขมขนของทุนนิยม 
เกษตรกรรมควบคุมโดยบริษัทธุรกิจกําลังแผขยายไปในดินแดนตาง ๆ ที่ซึ่งชาวนาและเกษตรกรทั้งหลายตาง
ยากจนลง  แตจนกระทั่งบัดนี้    ก็ยังสามารถเลี้ยงตนเองไดในดานอาหาร ในพื้นที่ตาง ๆ ที่ ซ่ึงเกษตร
อุตสาหกรรมไดรับการแนะนําโดยผานโลกาภิวัตน ตนทุนที่สูงข้ึน กําลังทําใหมันเปนไปไมไดเลย สําหรับการ
ที่ชาวนาคนเล็กคนนอยจะอยูรอดตอไปได 

การผสมผสานกันระหวางอุดมการณระบบการตลาดแบบเสรีนิยม (Liberalism) กับ ความ
เจริญกาวหนาของการติดตอสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีการขนสงซ่ึงทําใหเกิดการเคลื่อนยาย สินคา บริการ 
และเงินทุน จากประเทศที่เปนแกนกลางแหงการพัฒนาโลก (Core Countries) อันหมายถึงประเทศที่
พัฒนาแลวทางตะวันตก อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศที่อยูระหวางก่ึงชายขอบ (Semi-Periphery) 

                                                 
 2 วรรณะ  รัตนพงษ และอนันต  อัคนหทัย, ประชาคมโลกภายใตกระแสโลกภิวัตน,  (เชียงราย : คณะ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,  2552),  หนา  23. 
3 คีรีบูน,   เปดกรุขอคิดในการปกครองบานเมือง,  (กรุงเทพมหานคร : คีรีบูน,  2550),  หนา  12. 
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ของสังคมในสหัสวรรษใหมสหัสวรรษที่สังคมใกลชิดกัน ไรสายไรพรมแดนทางขอมูลขาวสาร แตถูกแทนที่
ดวยการไรความเอ้ืออาทร วัฒนธรรมทองถ่ินไดแยกออกจากวิถีสังคมแทบสิ้นเชิง 

3. เงื่อนไขของระบบเครือขาย ผลจากโลกาภิวัตนไดทําใหนโยบายภายนอก และนโยบายภายในมี
ความเก่ียวโยงกันอยางใกลชิด ซ่ึงทําใหกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนพัฒนาของประเทศตาง 
ๆตองเปลี่ยนไปจากเดิม นัยประเด็นนี้ ประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรมถูกบีบจาก
กระแสโลกาภิวัตนใหมีนโยบายพัฒนาในบริบทเดียวกัน 

 4. เงื่อนไขเกี่ยวกับกติกาของโลก เศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน ยังเปนเร่ืองที่ถกเถียง
กันถึงโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับประเทศตาง ๆ ในขณะเดียวกันประเทศตาง ๆ จะตองปรับบทบาทและ
พัฒนาขีดความสามารถภายใตกติกาของโลก ประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมใชนโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบ 
เชน พหุภาคี ภูมิภาคนิยม เปนตน เพื่อใหไดประโยชนในกติกาของโลกเชนนี้ ประเด็นอยูที่เม่ือประเทศตาง  
ๆเปดประเทศพัฒนาตามบริบทของโลกจะมีความเหมาะสมในความเหลากหลายเพียงใด  

 5. เงื่อนไขทางดานวิทยากร ความรูหรือวิทยาการ ((Knowledge) มีความสําคัญในดานการ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก อาจจะกลาวไดวาวิทยาการดังกลาวนับวาเปนฐานแหง
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การศึกษา ทรัพยากรมนุษย การจัดการและการจัดองคการอยางแทจริง 

 6. เงื่อนไขระดับโลก ในบริบทแหงโลกปจจุบันสูอนาคต กําลังอยูในประเด็นระดับโลก (Global 
issues)  ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไมเวนแมแตการศึกษา ลวนแตอยูในระดับโลกทั้งนั้น เม่ือเปน
เชนนี้ประเทศ ตาง ๆ เตรียมความพรอมทั้งในการพัฒนาภายในและเตรียมรับในการมีสวนรวมในการกําหนด
กระแสโลกดังกลาว  

 จากบริบทของโลกที่มีเงื่อนไขเชนนี้สงผลใหไทยซ่ึงอยูในกระแสดังกลาวหันไปเปดรับการลงทุน 
การคาของทุนขนาดใหญจากภายนอก โดยลักษณะนี้อุตสาหกรรมไดยายจากประเทศหนึ่งสูประเทศหนึ่ง 
การดําเนินธุรกรรมมักเปนผูผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑในฐานะเปนสวนประกอบของบริษัทจากตางชาติ และ
ดํารงตนในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระดับโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาว
นี้แทบมิไดเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศนั้นเลย เม่ือเปนเชนนี้เศรษฐกิจแหงชาติไดถูกทําลาย
จากระบบที่ใหญกวา อนึ่งประชากรสวนใหญของประเทศไทยที่ดํารงชพีดวยระบบเกษตรกรรมและการตลาด
ภายในประเทศ มีสวนผลักดันใหเศรษฐกิจภายในประเทศขับเคลื่อนอยางตอเนื่องไดรับผลกระทบจาก
นโยบายมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมคือเม่ือแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไดหันเหไปทาง
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจภายในชาติไดรับผลกระทบเปนผลกระทบของคนสวนใหญทั้งนี้เปน
เพราะนโยบายเปดประเทศเสรีกับระบบระดับโลก ที่กลาวมานั้นสะทอนใหเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในบริบทของโลกแทบไมไดเชื่อมกับประชากรสวนลางของประเทศ ในฐานะผูสรางเศรษฐกิจภายในชาติ  
แตจะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นกลางของประเทศ ในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจระดับโลก  
ในประเด็นนี้ชนชั้นกลางไดเร่ิมผลักดันตัวเองใหหางหายจากสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ินมากข้ึน 
 
 
 

ประชาคมโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
โลกกาวสูศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแหงการเชื่อมโยงประเทศตาง ๆ ใหใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน หรือ

ประเทศตาง ๆ ไดกาวสูระบบหนึ่งเดียวกัน ตามที่เรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) นับไดวาเปนกระแส
หลักของโลกแหงยุคปจจุบันในฐานะเปนตัวจักรขับเคลื่อนโลกใบนี้ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน ซ่ึงเต็มไปดวย
กระแสแหงการพลวัตอยางสูง และรวดเร็วทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงไมเคย
เปนมากอน การไหลบาของกระแสโลกาภิวัตนนี้ ไดเรงใหประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายหันมาเปดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจแบบเสรี และดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายใตกฎกติกาอันเปนสากล โดยมีเปาหมาย
เดียวกัน คือ เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศตามนัยนี้ไดกลายเปนแมแบบแหงการพัฒนา
ของสังคมโลกปจจุบันการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน เปนที่รูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบันคือ 
การพัฒนาสูภาวะทันสมัยหรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม การไดบรรลุถึงอัตราการเจริญเติบโตอยางสูง 
โดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = GNP) การสรางความรุงเรือง
โดยผนวกระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจของโลก โลกาภิวัตน มีขอบเขตของ
ความหมายที่กวางขวางและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากข้ึนจากปฏิสัมพันธของมนุษยชาติ ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร รวมทั้งระบบสิ่งแวดลอม2   

การปกครองโลกจะถูกปกครองโดยมิตองปกครอง  วิธีซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เลาจื้อ “วิธีการ
ปกครองบานเมืองที่ดีที่สุด  คือการปกครองใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอยาง...   
การปกครองที่ดีที่สุด  คือการปกครองที่ประชาชนไมรูสึกวาถูกปกครอง”3  การปกครองโลกาภิวัตน   
ควรเปนการปกครองแบบเสรีปลอยตามกระแสโลกาภิวัตน  มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดและกําจัดโดย
ธรรมชาติผานมิติตาง ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดังนี้ 

1.โลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ (Globalization of the Economy) 
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ กําลังนอมนําผูคนไปสูการเอาใจใสอยางจดจอเก่ียวกับอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุพืช  การใชยาฆาแมลงเพิ่มมากข้ึน และในทายที่สุด ก็มีหนี้สินทับทวีข้ึน  ความเขมขนของทุนนิยม 
เกษตรกรรมควบคุมโดยบริษัทธุรกิจกําลังแผขยายไปในดินแดนตาง ๆ ที่ซึ่งชาวนาและเกษตรกรทั้งหลายตาง
ยากจนลง  แตจนกระทั่งบัดนี้    ก็ยังสามารถเลี้ยงตนเองไดในดานอาหาร ในพื้นที่ตาง ๆ ที่ ซ่ึงเกษตร
อุตสาหกรรมไดรับการแนะนําโดยผานโลกาภิวัตน ตนทุนที่สูงข้ึน กําลังทําใหมันเปนไปไมไดเลย สําหรับการ
ที่ชาวนาคนเล็กคนนอยจะอยูรอดตอไปได 

การผสมผสานกันระหวางอุดมการณระบบการตลาดแบบเสรีนิยม (Liberalism) กับ ความ
เจริญกาวหนาของการติดตอสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีการขนสงซ่ึงทําใหเกิดการเคลื่อนยาย สินคา บริการ 
และเงินทุน จากประเทศที่เปนแกนกลางแหงการพัฒนาโลก (Core Countries) อันหมายถึงประเทศที่
พัฒนาแลวทางตะวันตก อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศที่อยูระหวางก่ึงชายขอบ (Semi-Periphery) 

                                                 
 2 วรรณะ  รัตนพงษ และอนันต  อัคนหทัย, ประชาคมโลกภายใตกระแสโลกภิวัตน,  (เชียงราย : คณะ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,  2552),  หนา  23. 
3 คีรีบูน,   เปดกรุขอคิดในการปกครองบานเมือง,  (กรุงเทพมหานคร : คีรีบูน,  2550),  หนา  12. 
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ซ่ึงหมายถึง ประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่อยูชายขอบแหงการพัฒนา (Periphery) ซ่ึงหมายถึง
ประเทศดอยพัฒนา ตามลําดับ 

ชาติตะวันตกตองการที่จะเปดตลาดโลกสําหรับสินคาที่ตนผลิตข้ึนและกอบโกยความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร แรงงานราคาถูกจาก ประทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ผานทางการกําหนดนโยบายของผู
เรืองอํานาจในประเทศอันเอ้ือประโยชนใหแกการแสวงหาผลประโยชน บรรดาประเทศเหลานี้จะใชกฎ 
ระเบียบของสถาบนัการเงินระหวางชาติรวมทั้งขอตกลงทางการคาเพื่อบบีบังคับใหบรรดาประเทศที่ยากจน
ตองถูกผนวกและลดกําแพงภาษีนําเขา ยอมปลอยใหกิจการของรัฐตกอยูภายใตการบริหารงานของตางชาติ 
ยอหยอนในดานการอนุรักษสิง่แวดลอมรวมทั้งรวมทั้งการลดมาตรฐานการครองชีพของแรงงานฝมือและไร
ฝมือ ซ่ึงทําใหไดกําไรอยางเปนกอบเปนกํา ทวา ใหผลตอบแทนเพียงนอยนิดแกผูใชแรงงานจนทําให
เกิดปฏิกิริยาสะทอนกลับเชิงปฏิเสธความไมเทาเทียมกัน (Inequity) การถูกครอบงําจากประชารัฐที่
เหนือกวาในทุก ๆ ดาน  หรือมีความไมเทาเทียมกันอยูโดยเฉพาะในเร่ืองโอกาสในเร่ืองการไดงานที่ดีและมี
รายไดที่ดี4   

2. โลกาภิวัตนทางดานสังคม 
โดยการครอบงําทางสังคมวัฒนธรรม โดยผานทางขอมูลขาวสาร ทําใหการคาของโลกจะเก่ียวของ

กับเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยมวัตถุ (Materialism) 
รวมถึงอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซ่ึงจะอนุรักษเฉพาะในสิ่งที่ประเทศดอยพัฒนาไมพรอม แตโลก
ตะวันตกพรอม 

3. คานิยมการปกปองทางการคา (Protectionism)  
การคาโลกาภิวัตน จะเกิดข้ึนพรอมกับการปกปองทางการคาในรูปแบบของลิขสิทธิ์ ซ่ึงสวนใหญ

เจาของลิขสิทธิ์ก็จะมาจากโลกตะวันตก ซ่ึงจะใชลิขสิทธิ์เปนเคร่ืองมือในการปกปองสินคาและบริการ 
นอกเหนือจากนี้การ ใชมาตรการทางดานการเงิน ผานกองทุนตาง ๆ ยกตัวอยางเชนกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund - IMF) ห รือ ธนาคารเพื่ อการพัฒนาแห งเอเชีย (Asian 
Development Bank - ADB) ฯลฯ ซ่ึงองคกรทางดานเศรษฐกิจระดับโลกเหลานี้มักจะมีเงื่อนไขที่เปน
ประโยชนตอธุรกิจขามชาติ ก็จัดเปนสวนหนึ่งของการปกปอง รวมทั้งการใชมาตรการที่ปองกันผูกอการราย
ของก็อยูในกระแสของโลกาภิวัตนเชนกัน 

อีกความหมายหนึ่งของโลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ คือ การที่โลกเราเปนโลกไรพรมแดน เปนโลก
ที่เรียกวา Borderless World คือ เปนโลกของการไหลเวียนทางสินคา การเงินและการบริการ หรือเปนยุคที่
เรียกวา Free Trade คือ ยุคการคาเสรี “โลกาภิวัตน” เปนสิ่งที่เกิดข้ึนทุกที่ทั่วโลกในสังคมปจจุบัน ไมวาจะ
ในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตนไดแทรกซึมเขาไปและสงผลกระทบใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจเพราะเกิดการโตเถียงกันถึงผลของโลกาภิวัตนวาเปน
ตัวการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรํ่ารวยและความยากจนในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม 

                                                 
 4 Sen, Amartya,  The Ethical Foundations of the Market Economics : International 
Workshop,  (Germany : Institut fr Weltwirtschaft an der Universitt Kiel,  1994), p 27. 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการแพรกระจายของกระแสโลกาภิวัตนนี้ก็แตกตางกันออกไปตามความคิดของคนซ่ึง
อยูตางสังคมกัน 

 4. โลกาภิวัตนทางดานการเมือง 
 ทุกประเทศในโลกตองเปนแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซ่ึงประเทศตาง ๆ หากจะตองมีรูปแบบ

การเมืองการปกครองในแบบเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ หรือใชกําลังทหารเขาไป
ปลดปลอยใหเปนประชาธิปไตย โดยไมสนใจตอความพรอมหรือวิถีชีวิตของคนในประเทศเหลานั้น  
ซ่ึงการเมืองในระบบประชาธิปไตย เม่ือถูกผานการครอบงําผานทางขอมูลขาวสารจากโลกตะวันตก ก็จะทํา
ใหประชาชนมีคานิยมที่จะเลือกผูนําที่มีแนวความคิดแบบการคาเสรีหรือเปนนายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตก
ไปเปนรัฐบาล ซ่ึงก็จะมีการแกไขกฎเกณฑ กฎหมาย เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทขามชาติสามารถเขาไปแขงขัน
กับธุรกิจทองถ่ิน ซ่ึงมีความออนแอกวา ซ่ึงจะมีผลตอจะตองมีการพึ่งพาโลกตะวันตก 

 5. โลกาภิวัตนทางดานกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงโครงรางของกฎหมายรวมทั้งการสถาปนาบรรทัดฐานและสถาบันทางดาน

กฎหมายของโลก ศาลอาญาของโลก ใหสัตยาบันวาจะสรางความยุติธรรมใหแกบุคคลแหงรัฐ บนพื้นฐานแหง
กฎหมายอาญาทั่วโลก ในขณะเดียวกันกับที่ความรวมมือระหวารัฐตอรัฐไดทําใหเกิดการทดลองใชความผิด
ทางอาญาที่มีความชัดแจงรวมกันวาเปนการกระทําความผิด 

การเปลี่ยนแปผลงทางดานกฎหมายทางธุรกิจไปสูระดับโลก จะกาวหนามากกวากฎหมายอยางอ่ืน
ดวยเหตุที่หลายประเทศไดบรรลุขอตกลง กฎ กฎหมายรวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามาตรฐานเดียวกัน ทูต
พาณิชยจากหลายประเทศรวมทั้งผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายการคาระหวางประเทศไดรวมกันรางกฎหมาย
วาดวยการลมละลาย ทรัพยสินทางปญญา ตราสารเอกสารทางดานการเงินระหวางประเทศ หรือ บรรษัทที่มี
กิจการระหวางชาติขนาดใหญ ไดปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติใหกาวสูการเปนบริษัทระหวางชาติดวย
การสรางรูปแบบการปฏิบัติขนาดยักษ ดวยผูชํานาญการนับพันคนในมากกวาสิบประเทศ 

 7. โลกาภิวัตนทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร 
 การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเชื่อมโยงสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โลกถูกเชื่อมดวย

ขอมูลขาวสารและมักเปนขอมูลขาวสารฝายเดียวจากโลกตะวันตก หรือจากประเทศซ่ึงมีอํานาจเศรษฐกิจ
และการทหารที่เหนือกวา โดยการครอบงําและสรางกระแสขาวตามที่จะเปนประโยชนตอการเมืองและ
เศรษฐกิจของตะวันตก เปนการครอบงําทางขาวสาร และวัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอความเชื่อของมนุษยชาติใน
การที่จะตองบริโภคขาวสาร การบริโภคสินคา บริการ และวัฒนธรรมของตะวันตกนั้นและเชื่อวาการบริโภค
นั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง 
 
การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 
 หากจะกลาวถึงรูปแบบการพัฒนา ซ่ึงเปนที่ รูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบันคือ  
การพัฒนาสูภาวะทันสมัยหรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ในเวลาตอมาไดกลายเปนแมแบบการพัฒนา
ของไทย ลักษณะเดนของแมแบบการพัฒนาประเภทนี้ คือ การไดบรรลุถึงอัตราการเจริญเติบโตอยางสูง  
โดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = GNP) และแมแบบประเภทนี้
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ซ่ึงหมายถึง ประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่อยูชายขอบแหงการพัฒนา (Periphery) ซ่ึงหมายถึง
ประเทศดอยพัฒนา ตามลําดับ 

ชาติตะวันตกตองการที่จะเปดตลาดโลกสําหรับสินคาที่ตนผลิตข้ึนและกอบโกยความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร แรงงานราคาถูกจาก ประทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ผานทางการกําหนดนโยบายของผู
เรืองอํานาจในประเทศอันเอ้ือประโยชนใหแกการแสวงหาผลประโยชน บรรดาประเทศเหลานี้จะใชกฎ 
ระเบียบของสถาบนัการเงินระหวางชาติรวมทั้งขอตกลงทางการคาเพื่อบบีบังคับใหบรรดาประเทศที่ยากจน
ตองถูกผนวกและลดกําแพงภาษีนําเขา ยอมปลอยใหกิจการของรัฐตกอยูภายใตการบริหารงานของตางชาติ 
ยอหยอนในดานการอนุรักษสิง่แวดลอมรวมทั้งรวมทั้งการลดมาตรฐานการครองชีพของแรงงานฝมือและไร
ฝมือ ซ่ึงทําใหไดกําไรอยางเปนกอบเปนกํา ทวา ใหผลตอบแทนเพียงนอยนิดแกผูใชแรงงานจนทําให
เกิดปฏิกิริยาสะทอนกลับเชิงปฏิเสธความไมเทาเทียมกัน (Inequity) การถูกครอบงําจากประชารัฐที่
เหนือกวาในทุก ๆ ดาน  หรือมีความไมเทาเทียมกันอยูโดยเฉพาะในเร่ืองโอกาสในเร่ืองการไดงานที่ดีและมี
รายไดที่ดี4   

2. โลกาภิวัตนทางดานสังคม 
โดยการครอบงําทางสังคมวัฒนธรรม โดยผานทางขอมูลขาวสาร ทําใหการคาของโลกจะเก่ียวของ

กับเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยมวัตถุ (Materialism) 
รวมถึงอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซ่ึงจะอนุรักษเฉพาะในสิ่งที่ประเทศดอยพัฒนาไมพรอม แตโลก
ตะวันตกพรอม 

3. คานิยมการปกปองทางการคา (Protectionism)  
การคาโลกาภิวัตน จะเกิดข้ึนพรอมกับการปกปองทางการคาในรูปแบบของลิขสิทธิ์ ซ่ึงสวนใหญ

เจาของลิขสิทธิ์ก็จะมาจากโลกตะวันตก ซ่ึงจะใชลิขสิทธิ์เปนเคร่ืองมือในการปกปองสินคาและบริการ 
นอกเหนือจากนี้การ ใชมาตรการทางดานการเงิน ผานกองทุนตาง ๆ ยกตัวอยางเชนกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund - IMF) ห รือ ธนาคารเพื่ อการพัฒนาแห งเอเชีย (Asian 
Development Bank - ADB) ฯลฯ ซ่ึงองคกรทางดานเศรษฐกิจระดับโลกเหลานี้มักจะมีเงื่อนไขที่เปน
ประโยชนตอธุรกิจขามชาติ ก็จัดเปนสวนหนึ่งของการปกปอง รวมทั้งการใชมาตรการที่ปองกันผูกอการราย
ของก็อยูในกระแสของโลกาภิวัตนเชนกัน 

อีกความหมายหนึ่งของโลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจ คือ การที่โลกเราเปนโลกไรพรมแดน เปนโลก
ที่เรียกวา Borderless World คือ เปนโลกของการไหลเวียนทางสินคา การเงินและการบริการ หรือเปนยุคที่
เรียกวา Free Trade คือ ยุคการคาเสรี “โลกาภิวัตน” เปนสิ่งที่เกิดข้ึนทุกที่ทั่วโลกในสังคมปจจุบัน ไมวาจะ
ในแงมุมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตนไดแทรกซึมเขาไปและสงผลกระทบใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจเพราะเกิดการโตเถียงกันถึงผลของโลกาภิวัตนวาเปน
ตัวการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรํ่ารวยและความยากจนในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม 

                                                 
 4 Sen, Amartya,  The Ethical Foundations of the Market Economics : International 
Workshop,  (Germany : Institut fr Weltwirtschaft an der Universitt Kiel,  1994), p 27. 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการแพรกระจายของกระแสโลกาภิวัตนนี้ก็แตกตางกันออกไปตามความคิดของคนซ่ึง
อยูตางสังคมกัน 

 4. โลกาภิวัตนทางดานการเมือง 
 ทุกประเทศในโลกตองเปนแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซ่ึงประเทศตาง ๆ หากจะตองมีรูปแบบ

การเมืองการปกครองในแบบเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ หรือใชกําลังทหารเขาไป
ปลดปลอยใหเปนประชาธิปไตย โดยไมสนใจตอความพรอมหรือวิถีชีวิตของคนในประเทศเหลานั้น  
ซ่ึงการเมืองในระบบประชาธิปไตย เม่ือถูกผานการครอบงําผานทางขอมูลขาวสารจากโลกตะวันตก ก็จะทํา
ใหประชาชนมีคานิยมที่จะเลือกผูนําที่มีแนวความคิดแบบการคาเสรีหรือเปนนายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตก
ไปเปนรัฐบาล ซ่ึงก็จะมีการแกไขกฎเกณฑ กฎหมาย เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทขามชาติสามารถเขาไปแขงขัน
กับธุรกิจทองถ่ิน ซ่ึงมีความออนแอกวา ซ่ึงจะมีผลตอจะตองมีการพึ่งพาโลกตะวันตก 

 5. โลกาภิวัตนทางดานกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงโครงรางของกฎหมายรวมทั้งการสถาปนาบรรทัดฐานและสถาบันทางดาน

กฎหมายของโลก ศาลอาญาของโลก ใหสัตยาบันวาจะสรางความยุติธรรมใหแกบุคคลแหงรัฐ บนพื้นฐานแหง
กฎหมายอาญาทั่วโลก ในขณะเดียวกันกับที่ความรวมมือระหวารัฐตอรัฐไดทําใหเกิดการทดลองใชความผิด
ทางอาญาที่มีความชัดแจงรวมกันวาเปนการกระทําความผิด 

การเปลี่ยนแปผลงทางดานกฎหมายทางธุรกิจไปสูระดับโลก จะกาวหนามากกวากฎหมายอยางอ่ืน
ดวยเหตุที่หลายประเทศไดบรรลุขอตกลง กฎ กฎหมายรวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามาตรฐานเดียวกัน ทูต
พาณิชยจากหลายประเทศรวมทั้งผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายการคาระหวางประเทศไดรวมกันรางกฎหมาย
วาดวยการลมละลาย ทรัพยสินทางปญญา ตราสารเอกสารทางดานการเงินระหวางประเทศ หรือ บรรษัทที่มี
กิจการระหวางชาติขนาดใหญ ไดปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติใหกาวสูการเปนบริษัทระหวางชาติดวย
การสรางรูปแบบการปฏิบัติขนาดยักษ ดวยผูชํานาญการนับพันคนในมากกวาสิบประเทศ 

 7. โลกาภิวัตนทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร 
 การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเชื่อมโยงสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โลกถูกเชื่อมดวย

ขอมูลขาวสารและมักเปนขอมูลขาวสารฝายเดียวจากโลกตะวันตก หรือจากประเทศซ่ึงมีอํานาจเศรษฐกิจ
และการทหารที่เหนือกวา โดยการครอบงําและสรางกระแสขาวตามที่จะเปนประโยชนตอการเมืองและ
เศรษฐกิจของตะวันตก เปนการครอบงําทางขาวสาร และวัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอความเชื่อของมนุษยชาติใน
การที่จะตองบริโภคขาวสาร การบริโภคสินคา บริการ และวัฒนธรรมของตะวันตกนั้นและเชื่อวาการบริโภค
นั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง 
 
การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 
 หากจะกลาวถึงรูปแบบการพัฒนา ซ่ึงเปนที่ รูจักกันเปนอยางดีในบริบทของโลกปจจุบันคือ  
การพัฒนาสูภาวะทันสมัยหรือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม ในเวลาตอมาไดกลายเปนแมแบบการพัฒนา
ของไทย ลักษณะเดนของแมแบบการพัฒนาประเภทนี้ คือ การไดบรรลุถึงอัตราการเจริญเติบโตอยางสูง  
โดยอิงตัวเลขจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชน (Gross National Product = GNP) และแมแบบประเภทนี้
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ไดมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ การสรางความรุงเรืองโดยผนวกระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบ
เศรษฐกิจของโลก แตในความเปนจริงแลว การบรรลุเปาหมายเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง คือความม่ังค่ัง ซ่ึงสวนใหญแลวมักจะตกอยูและถูกจัดสรรโดยชนชั้นนํา ในขณะเดียวกันปลอยใหผล
แหงการเจริญเติบโตบางสวนตกไปยังสวนลางของสังคม การเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจในลักษณะนี้ได
ขยายตัวควบคูกับการเพิ่มความขัดแยง และความแตกตางในสังคม จากนัยแหงการพัฒนาของไทยในกระแส
โลกาภิวัตนนี้ไดสะทอนใหเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบนความ
สูญเสียของวิถีเกษตรกรรม การกระจายรายไดและความม่ังค่ัง มีความไมเปนธรรมมากข้ึนทุกที การที่เอกชน
มีอํานาจและเปนอิสระจากกฎระเบียบมากข้ึน การวางแผนการพัฒนาเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจมีบทบาท
นอยลง   
 
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
 ตามที่ไดนําเสนอไปแลวคือเม่ือเงื่อนไขในกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทนั้น ไดบีบใหไทยเรา
ตองมีนโยบายที่เปดและเชื่อมกับระบบที่ใหญกวา ณ เวลานี้อาจจะกลาวไดวาไทยเปดประตูสูสากลทั้ง ๆ ที่
ขาดความพรอมในหลายดานดวยกัน โลกาภิวัตนทุนนิยมนั้น เกิดในประเทศพัฒนา โดยมีสหรัฐอเมริกาเปน
แกนนํา เสนอทฤษฎีการคาเสรีวาจะชวยสรางความม่ังค่ังและความเจริญรุดหนาแกชาวโลก พรอมกันนั้นได
เสนอวาการเมืองในศตวรรษที่ 19 เปนสิ่งลาสมัยและไดกลายเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
ทาํอะไรขามรัฐหรือการลดบทบาทของรัฐ โดยองคระหวางประเทศเปนสิ่งที่จะตองรีบทํา เนื่องจากประเทศ
พัฒนาแลวเปนผูกอกระแส เพราะมีความพรอมสําหรับกระบวนการโลกาภิวัตน 3 ประการ ประกอบดวย 
 1. มีบรรษัทขามชาติอยูมาก คือประเทศที่มีบริษัทยายฐานการผลิตไปยังประเทศตาง ๆ ซ่ึงมี
ลักษณะครอบงําเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 2. มีการพัฒนาสูความเปนเมือง คือมีประชากรเกือบทั้งหมดอาศัยอยูในเมือง 
 3. มีระบบเครือขายความม่ันคงหรือประกันสังคมครอบคลุมไปทั่วประเทศ 

ปจจัยสามประการนี้เปนความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดกระบวนการเชื่อมกับประเทศตาง ๆ เพื่อ
อาศัยความพรอมนี้มาเปนขอไดเปรียบ หากพิจารณาประเด็นนี้แลวสะทอนมายังประเทศไทย จะพบวาเรายัง
ไมพรอมมากนัก บริษัทที่มีเครือขายในตางประเทศขนาดใหญในระดับบรรษัทขามขาติมีอยูเพียงบริษัทเดียว 
คือกลุมซีพี สวนดานตลาดการเงินของไทยเรา ตามที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (ADB) ประเมินวา ขาดความ
ม่ันคงมีประชากรสวนใหญอยูในสวนชนบท มีเครือขายความม่ันคงจํากัดอยูในกลุมขนาดเล็ก การที่ไทยเรา
เปดประตูสูกระแสโลกาภิวัตนขณะที่ยังไมพรอมเห็นไดชัดกรณีการเปดเสรีทางการเงิน   ในสภาวะเชนนี้
เปรียบไดกับความไมพรอมในการแตงตัว เพราะอาบน้ําเสร็จใหม ๆ แลวมีคนมาเคาะประตู เม่ือเปดประตู
ตอนรับแบกผูมาเยือน ทําใหเจาของหองยากนักที่จะสงวนทาทีที่ควรสงวน ในที่สุดอาจนําไปสูความสูญเสีย
พืชพันธุเขตรอนชื้นซ่ึงมีคาในเชิงเวชภัณฑบางชนิดและภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ เปนตน ที่เปนสิ่งที่ตองสงวน
ไวในฐานะเปนมรดกของชาติ 

 

ไทยในภาวะถูกครอบงําโดยมหาอํานาจเศรษฐกิจ 
 กระแสโลกาภิวัตนหรือการครอบงําโลกโดยอภิมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ดูเหมือนวาระบบ
เศรษฐกิจของโลกที่ทุกประเทศกําลังพัฒนาไดดาํเนินไปในแนวทางเดียวกัน จริง ๆแลวเปนเศรษฐกิจที่ผูกขาด
และบงการโดยประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอยูเบื้องหลัง โดยผานบริษัทขนาดใหญ  ซ่ึงเรียกวา ทุนขามชาติ 
(Transnational Coperation) กลุมประเทศพัฒนาเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
ผลิต ใหทุนอุดหนุนเกษตรกรของตน และใชนโยบายกีดกันสินคาเกษตรจากประเทศอ่ืน ๆ มีอํานาจตอรองใน
ตลาดโลกสูงกวา และไดผลักดันใหเกิดความคิดรวมแกประเทศตาง ๆ โดยการเปดรับการลงทุนและการคา
เสรี จะทําใหเกิดความเจริญเติบโตหรืออีกอยางก็คือ เสนอใหมีการเปดประเทศและการคาเสรี ซ่ึงในนัยแฝงก็
คือใหประเทศอ่ืนเปดโอกาสอยางเสรีแกบรรษัทขามชาติจากประเทศรํ่ารวยไปแสวงหาผลประโยชนในนาม
การลงทุน ดวยความพรอมทําใหบรรษัทขามชาติไดความม่ังค่ังมากกวาประชาชนเจาของประเทศ แตทวา
ในทางกลับกันกลุมประเทศดอยพัฒนาถูกกีดกันสินคาเกษตรสิ่งทอ เปนการกีดกันภายใตระบบเสรีนั่นเอง จึง
เกิดขอสงสัยวา คําวา เสรี มีขอบเขตไปถึงไหน เสรีเพื่อใคร เพราะขอเท็จจริงที่ปรากฏคือ ประเทศ
มหาอํานาจเศรษฐกิจไดกีดกันทางการคา องคการการคาโลก (WTO) เปนเพียงเวทีเจรจาตอรองที่ประเทศม่ัง
ค่ังกวาตอรองใหประโยชนมากกวา  องคการคาโลกบางคร้ังก็ถูกกลาววาเปนเพียงตราประทับเพื่อความเปน
ธรรมของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ การกลาวหาในลักษณะนี้เกิดข้ึนหลังจากองคการดังกลาวประสบ
ความลมเหลวการเจรจาที่เมืองเคนคูน (cancoon) ประเทศเมกซิโก เม่ือป  2546  แตก็หาใชจะมีขอเสียไป
หมดสําหรับกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยม ยังพอมีประโยชนและเอ้ือโอกาสใหบางแกประเทศกําลังพัฒนา แต
มักจะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นสูง-กลาง ที่เขาไปมีหุนกับบรรษัทขามชาติ ประโยชนจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึน 
 
การปรับจุดยืนเพ่ือความย่ังยืน 
 ทามกลางกระแสสังคมที่พลวัตไปเชนนี้ เราจําเปนตองเลิกยึดถืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หยุด
การทุมเทเปนพิเศษเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมาสูจุดยืนที่ยั่งยืน หมายความวาจะตองนําระบบเศรษฐกิจออก
จากการชี้เปนชี้ตาย โดยกลไกตลาดจากภายนอก และปรับโครงสรางเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมมนุษย 
หมายถึงสังคมที่ม่ันคงทางชุมชน และความม่ังค่ังทางรายได โดยไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งมาก มิฉะนั้นแลว
จะทําใหสังคมเสียดุลภาพ เพราะยิ่งอัตราการเติบโตสูงข้ึน แตเปนความเจริญเติบโตที่เปราะบางและไม
แทจริง ทําใหทันสมัยแคเปลือกนอก การพัฒนาที่เสียดุลยภาพเชนนี้ทําใหจุดยืนตั้งอยูบนความไมยั่งยืนใน
สวนของประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะการเติบโตแบบนี้ หรือแบบที่เรียกวานิคส (nic) ที่ขาด
ความยั่งยืน เพราะไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวจากจุดถวงดุลที่ควรจะเปน เชน สิ่งแวดลอมไดเคลื่อนจาก
จุดยืนที่อุดมสมบูรณ เศรษฐกิจไดผกผันจากศักยภาพแหงการพึ่งตนเองสูการพึ่งพิงจากภายนอก เปนตน 
อัตราการเติบโตเชนนี้ถามองในแงหนึ่งก็ไมไดจริงแทอะไรตามที่ไดกลาวไปแลว เพราะขาดการพัฒนาพื้นฐาน
ใหเขมแข็ง ถึงจะมองการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็เปนเพียงการพัฒนาแคระดับตื้น เพราะไมลงไปยังระดับ
รากฐานที่เหมาะสม เห็นควรมีแมแบบดังนี้ 
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ไดมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ การสรางความรุงเรืองโดยผนวกระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเขากับระบบ
เศรษฐกิจของโลก แตในความเปนจริงแลว การบรรลุเปาหมายเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง คือความม่ังค่ัง ซ่ึงสวนใหญแลวมักจะตกอยูและถูกจัดสรรโดยชนชั้นนํา ในขณะเดียวกันปลอยใหผล
แหงการเจริญเติบโตบางสวนตกไปยังสวนลางของสังคม การเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจในลักษณะนี้ได
ขยายตัวควบคูกับการเพิ่มความขัดแยง และความแตกตางในสังคม จากนัยแหงการพัฒนาของไทยในกระแส
โลกาภิวัตนนี้ไดสะทอนใหเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบนความ
สูญเสียของวิถีเกษตรกรรม การกระจายรายไดและความม่ังค่ัง มีความไมเปนธรรมมากข้ึนทุกที การที่เอกชน
มีอํานาจและเปนอิสระจากกฎระเบียบมากข้ึน การวางแผนการพัฒนาเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจมีบทบาท
นอยลง   
 
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
 ตามที่ไดนําเสนอไปแลวคือเม่ือเงื่อนไขในกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทนั้น ไดบีบใหไทยเรา
ตองมีนโยบายที่เปดและเชื่อมกับระบบที่ใหญกวา ณ เวลานี้อาจจะกลาวไดวาไทยเปดประตูสูสากลทั้ง ๆ ที่
ขาดความพรอมในหลายดานดวยกัน โลกาภิวัตนทุนนิยมนั้น เกิดในประเทศพัฒนา โดยมีสหรัฐอเมริกาเปน
แกนนํา เสนอทฤษฎีการคาเสรีวาจะชวยสรางความม่ังค่ังและความเจริญรุดหนาแกชาวโลก พรอมกันนั้นได
เสนอวาการเมืองในศตวรรษที่ 19 เปนสิ่งลาสมัยและไดกลายเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
ทาํอะไรขามรัฐหรือการลดบทบาทของรัฐ โดยองคระหวางประเทศเปนสิ่งที่จะตองรีบทํา เนื่องจากประเทศ
พัฒนาแลวเปนผูกอกระแส เพราะมีความพรอมสําหรับกระบวนการโลกาภิวัตน 3 ประการ ประกอบดวย 
 1. มีบรรษัทขามชาติอยูมาก คือประเทศที่มีบริษัทยายฐานการผลิตไปยังประเทศตาง ๆ ซ่ึงมี
ลักษณะครอบงําเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 2. มีการพัฒนาสูความเปนเมือง คือมีประชากรเกือบทั้งหมดอาศัยอยูในเมือง 
 3. มีระบบเครือขายความม่ันคงหรือประกันสังคมครอบคลุมไปทั่วประเทศ 

ปจจัยสามประการนี้เปนความพรอมที่จะผลักดันใหเกิดกระบวนการเชื่อมกับประเทศตาง ๆ เพื่อ
อาศัยความพรอมนี้มาเปนขอไดเปรียบ หากพิจารณาประเด็นนี้แลวสะทอนมายังประเทศไทย จะพบวาเรายัง
ไมพรอมมากนัก บริษัทที่มีเครือขายในตางประเทศขนาดใหญในระดับบรรษัทขามขาติมีอยูเพียงบริษัทเดียว 
คือกลุมซีพี สวนดานตลาดการเงินของไทยเรา ตามที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย (ADB) ประเมินวา ขาดความ
ม่ันคงมีประชากรสวนใหญอยูในสวนชนบท มีเครือขายความม่ันคงจํากัดอยูในกลุมขนาดเล็ก การที่ไทยเรา
เปดประตูสูกระแสโลกาภิวัตนขณะที่ยังไมพรอมเห็นไดชัดกรณีการเปดเสรีทางการเงิน   ในสภาวะเชนนี้
เปรียบไดกับความไมพรอมในการแตงตัว เพราะอาบน้ําเสร็จใหม ๆ แลวมีคนมาเคาะประตู เม่ือเปดประตู
ตอนรับแบกผูมาเยือน ทําใหเจาของหองยากนักที่จะสงวนทาทีที่ควรสงวน ในที่สุดอาจนําไปสูความสูญเสีย
พืชพันธุเขตรอนชื้นซ่ึงมีคาในเชิงเวชภัณฑบางชนิดและภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ เปนตน ที่เปนสิ่งที่ตองสงวน
ไวในฐานะเปนมรดกของชาติ 

 

ไทยในภาวะถูกครอบงําโดยมหาอํานาจเศรษฐกิจ 
 กระแสโลกาภิวัตนหรือการครอบงําโลกโดยอภิมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ดูเหมือนวาระบบ
เศรษฐกิจของโลกที่ทุกประเทศกําลังพัฒนาไดดาํเนินไปในแนวทางเดียวกัน จริง ๆแลวเปนเศรษฐกิจที่ผูกขาด
และบงการโดยประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอยูเบื้องหลัง โดยผานบริษัทขนาดใหญ  ซ่ึงเรียกวา ทุนขามชาติ 
(Transnational Coperation) กลุมประเทศพัฒนาเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
ผลิต ใหทุนอุดหนุนเกษตรกรของตน และใชนโยบายกีดกันสินคาเกษตรจากประเทศอ่ืน ๆ มีอํานาจตอรองใน
ตลาดโลกสูงกวา และไดผลักดันใหเกิดความคิดรวมแกประเทศตาง ๆ โดยการเปดรับการลงทุนและการคา
เสรี จะทําใหเกิดความเจริญเติบโตหรืออีกอยางก็คือ เสนอใหมีการเปดประเทศและการคาเสรี ซ่ึงในนัยแฝงก็
คือใหประเทศอ่ืนเปดโอกาสอยางเสรีแกบรรษัทขามชาติจากประเทศรํ่ารวยไปแสวงหาผลประโยชนในนาม
การลงทุน ดวยความพรอมทําใหบรรษัทขามชาติไดความม่ังค่ังมากกวาประชาชนเจาของประเทศ แตทวา
ในทางกลับกันกลุมประเทศดอยพัฒนาถูกกีดกันสินคาเกษตรสิ่งทอ เปนการกีดกันภายใตระบบเสรีนั่นเอง จึง
เกิดขอสงสัยวา คําวา เสรี มีขอบเขตไปถึงไหน เสรีเพื่อใคร เพราะขอเท็จจริงที่ปรากฏคือ ประเทศ
มหาอํานาจเศรษฐกิจไดกีดกันทางการคา องคการการคาโลก (WTO) เปนเพียงเวทีเจรจาตอรองที่ประเทศม่ัง
ค่ังกวาตอรองใหประโยชนมากกวา  องคการคาโลกบางคร้ังก็ถูกกลาววาเปนเพียงตราประทับเพื่อความเปน
ธรรมของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ การกลาวหาในลักษณะนี้เกิดข้ึนหลังจากองคการดังกลาวประสบ
ความลมเหลวการเจรจาที่เมืองเคนคูน (cancoon) ประเทศเมกซิโก เม่ือป  2546  แตก็หาใชจะมีขอเสียไป
หมดสําหรับกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยม ยังพอมีประโยชนและเอ้ือโอกาสใหบางแกประเทศกําลังพัฒนา แต
มักจะเอ้ือประโยชนแกชนชั้นสูง-กลาง ที่เขาไปมีหุนกับบรรษัทขามชาติ ประโยชนจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึน 
 
การปรับจุดยืนเพ่ือความย่ังยืน 
 ทามกลางกระแสสังคมที่พลวัตไปเชนนี้ เราจําเปนตองเลิกยึดถืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หยุด
การทุมเทเปนพิเศษเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมาสูจุดยืนที่ยั่งยืน หมายความวาจะตองนําระบบเศรษฐกิจออก
จากการชี้เปนชี้ตาย โดยกลไกตลาดจากภายนอก และปรับโครงสรางเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมมนุษย 
หมายถึงสังคมที่ม่ันคงทางชุมชน และความม่ังค่ังทางรายได โดยไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งมาก มิฉะนั้นแลว
จะทําใหสังคมเสียดุลภาพ เพราะยิ่งอัตราการเติบโตสูงข้ึน แตเปนความเจริญเติบโตที่เปราะบางและไม
แทจริง ทําใหทันสมัยแคเปลือกนอก การพัฒนาที่เสียดุลยภาพเชนนี้ทําใหจุดยืนตั้งอยูบนความไมยั่งยืนใน
สวนของประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะการเติบโตแบบนี้ หรือแบบที่เรียกวานิคส (nic) ที่ขาด
ความยั่งยืน เพราะไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวจากจุดถวงดุลที่ควรจะเปน เชน สิ่งแวดลอมไดเคลื่อนจาก
จุดยืนที่อุดมสมบูรณ เศรษฐกิจไดผกผันจากศักยภาพแหงการพึ่งตนเองสูการพึ่งพิงจากภายนอก เปนตน 
อัตราการเติบโตเชนนี้ถามองในแงหนึ่งก็ไมไดจริงแทอะไรตามที่ไดกลาวไปแลว เพราะขาดการพัฒนาพื้นฐาน
ใหเขมแข็ง ถึงจะมองการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็เปนเพียงการพัฒนาแคระดับตื้น เพราะไมลงไปยังระดับ
รากฐานที่เหมาะสม เห็นควรมีแมแบบดังนี้ 
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1. เนนอัตราการเติบโตที่ต่ําลง เพือ่ความยั่งยืนทางสงัคมและสิ่งแวดลอม      
2. ใหความสําคัญแกภาคเกษตรกรรมในฐานะเปนรากฐานระบบเศรษฐกิจ 
3.   กระจายคืนความม่ังค่ังสูสังคมทุกภาคสวน   

ความสํานึกที่จะแสวงหาแนวทาง เพื่อเปนแมแบบการพัฒนา เปนเร่ืองของจินตนาการที่จะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงของโลก โลกนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป แตในระบบการศึกษาของเรายังขังตัวเองอยูในโลกเกา 
ตรงนี้เราก็ตองปลดตัวเองออก นี้เปนเงื่อนไขที่สําคัญ แนวคิดวาเศรษฐกิจพอเพียง นาจะเปนแมแบบการ
พัฒนาของไทยในยุคปจจุบันอยางแทจริง หากจะกลาวถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนมักจะมุงไปที่ไรนา
หรือภาพของชนบท แตแทที่จริงแลวระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณโลกปจจุบัน เราจะตองเขาใจวา 
ณ ปจจุบันเรากําลังในบริบทไหนของโลก ไมใชเปนบริบทของชุมชนชนบทหรือเกษตรกรมีชีวิตอยูในโลก
อยางโดดเดี่ยว รัฐมีหนาที่หลักในการดูแลคุมครองประชาชน  สวนหนาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจมีเพียงการออก
กฎระเบียบสําหรับการแขงขันและบังคับใชกฎระเบียบนั้น5  แตในความเปนจริงแลวกําลังอยูในโลกของการ
เชื่อมโลกกับสังคมอ่ืน อยางกวางขวางตามกระแสโลกาภิวัตน กระแสที่นําเราไปสูเสนทางเศรษฐกิจเชลยหรือ
เสนทางแหงการไลลา จะเห็นวาปญหาของทองถ่ิน,  ประเทศ, โลก มีความเก่ียวของกัน ดังนั้นจะตองนิยาม
ความหมาย “เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาชนบท” ปรับเปลี่ยนตามบริบทของโลกไปดวย เราจะตองมอง
ใหเห็นตัวที่กอปญหา มองใหเปนเพื่อนํามาวิจัยเปนองคความรูพัฒนาประเทศ ไมใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการแบบพอกินพอใชเทานั้น แตจะตองแสวงหาแมแบบที่สามารถตอบปญหา รวมทั้งหาจุดยืนในกระแส
โลกาภิวัตนไดดวย นั่นคือกระบวนพัฒนาอยางมีข้ันตอนภายใตระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพออยูพอกินมี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดยกระดับการพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณของธรรมชาติซึ่งเกิดจาก
ระบบการพัฒนาไมไปกระทบระบบนิเวศนจนนําไปสูข้ันตอนสุดทาย คือ เศรษฐกิจชุมชน  อนึ่งฐานคิดเพื่อ
ทางออกของสังคมไทยประกอบดวย  ฐานทางเศรษฐกิจ ฐานทางปญญา  ฐานทางสิ่งแวดลอม   ฐานทาง
สิ่งแวดลอม ฐานชุมชน 
  จากฐานทั้งหาประการนี้มีปฎิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมจากการแสวงหาความรู วิทยาการ
ใหม ๆ มาตอยอดภูมิปญญาไทยแลวมาปรับเปนระบบเศรษฐกิจที่ฐานของคนสวนมาก เพื่อใหชุมชนอยูได 
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมบริการมีการขยายตัวแตพอดี ไมใชมีการขยายตัวอยางรวดเร็วเกินกวาจะปรับ
โครงสราง และระยะ โดยเฉพาะระบบการศึกษาจะปรับตัวไดทัน การเติบโตในลักษณะเชนนี้เปนความ
เจริญเติบโตครอบโครงสรางเดิม  
 
ความย่ังยืนตั้งอยูบนรากฐานท่ีย่ังยืน 
 ในขณะที่ประเทศไทยกําลังกาวสูกระแสโลกาภิวัตน จําตองเปดรับเงื่อนไขตาง ๆ จากภายนอกแต
ทั้งนี้ควรปรับรับเพื่อรุกอยางมีประสิทธิภาพ แทนที่ตั้งรับฝายเดียว เม่ือนั้นคงถูกขับออกจากระบบก็เปนได 
การปรับตัวในคร้ังนี้ควรเนนหนักการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sus-Tainable Development) พรอมกันนั้นควร
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จํากัดการเปดประเทศมิใหมากเกินไป  โดยเลือกสรรวัตถุดิบ ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดใหอยูในวงจรการ
แขงขัน ฉะนั้นจึงมีคนกลุมนอยอยูในปลายยอดของหอคอย แตรากฐานซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศที่ตอง
ปรับตัวอยางมากหากตองการใหสังคมไทยตั้งอยูอยางม่ันคง รากฐานที่มั่นคงควรมีลักษณะดังนี้ 
ความม่ันคงทางชุมชน ความม่ันคงดังกลาวเกิดจากการผลักดันใหไกหลักของชุมชนมีบทบาทอยางสัมพันธกัน
คือ 

1.  องคกรทางศาสนา ควรสรางภูมิคุมกันทางวิญญาณ เปนหลักทางความดีมีกิจกรรมนําพาชุมชน 
เพื่อความม่ันคงทางจิตวิญญาณ 

2.  องคกรชุมชน ควรมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสืบทอดภูมิปญญาการทํามาหากินภายใน
ชุมชนเอง เพื่อใหคนในชุมชนรักในถ่ินมาตุภูมิ รวมกันสรางชุมชน 

3.  องคกรศึกษา ควรมีการปรับการเรียนในสองระดับคือ เรียนองคความรูอันเปนสากล เพื่อทันตอ
กระแสโลกและสรางองคความรูจากภูมิปญญา รูในทองถ่ินนั้น  ๆ  เชน ชุมชนเกษตรก็มีทรัพยากรทางเกษตร
ของทองถ่ินนั้น ๆ ในอันที่จะมาเพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดทองถ่ินอยางกลมกลืน หากทําไดเชนนี้ในทุก
ระดับการศึกษาแลวเทากับวา การศึกษาเปนสิ่งจําเปนในฐานะสรางทรัพยากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมบริการ
และเกษตรกรรมยั่งยืน  

 จากสามกลไกหลัก  คือ  วัด  บาน  โรงเรียน  ซ่ึงมีอยูแลวในทุกภูมิภาคของไทย หากแตวาเรามา
ปรับเงามืดของทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาตามแมแบบของโลกอยางเหมาะสม และมากําหนดแนวทางเดิน
รวมกันโดยดึงเปาหมายหลักของแตละกลไก คือสรางจิตวิญญาณใหอยูรวมกันสรางเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน และสรางองคความรูจากระดับรากฐานสูสากล การปรับตัวเชนนี้นาจะเปนการสรางความม่ันคงใน
ระดับรากฐาน แตในความเปนจริงแลวสังคมไทยนับวามีจุดแข็งในเร่ืองชุมชนอยูแลว  หากแตวาไดถูกกกระ
แสจากภายนอก ในรูปของแมแบบการพัฒนามาขยายอิทธิพลสูฐานความคิดและไดสงผลใหออนแอและลม
สลายไปบางในบางสวน  

 
บทสรุป 

โลกาภิวัตน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก และครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลกทุกดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
การปกครอง กฎหมาย  เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  ผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลก 
สามารถแยกออกเปนสองแนวทาง คือ  ในทางลบ ผลกระทบนั้นจะหมายความรวมถึง  การครอบงําโลก
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอภิมหาอํานาจ   โดยใชความไดเปรียบที่เหนือกวา
ทางดานความกาวหนาทางสื่ออิเล็กโทรนิกส อํานาจทางดานเศรษฐกิจ ทลายกําแพงแหงวัฒนธรรมจนตอง
ถูกผนวกเขาเปนประเทศก่ึงบริวาร และประเทศบริวารในทายที่สุด ในทางบวก โลกาภิวัตน จะหมายความ
รวมถึง  การสงเสริมปจจัยทางดานการคา การลงทุน เทคโนโลยี ระบบการผลิตขามพรหมแดน และการแพร
สะพัดของระบบขอมูลขาวสาร ซ่ึงทําใหประชาคมโลกมีความสัมพันธใกลชิดกันและกันมากยิ่งข้ึน นโยบาย
และสถาบันตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการผนึกกําลังทางดานเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆทั่วโลกทั้งในระดับทวิ
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1. เนนอัตราการเติบโตที่ต่ําลง เพือ่ความยั่งยืนทางสงัคมและสิ่งแวดลอม      
2. ใหความสําคัญแกภาคเกษตรกรรมในฐานะเปนรากฐานระบบเศรษฐกิจ 
3.   กระจายคืนความม่ังค่ังสูสังคมทุกภาคสวน   

ความสํานึกที่จะแสวงหาแนวทาง เพื่อเปนแมแบบการพัฒนา เปนเร่ืองของจินตนาการที่จะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงของโลก โลกนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป แตในระบบการศึกษาของเรายังขังตัวเองอยูในโลกเกา 
ตรงนี้เราก็ตองปลดตัวเองออก นี้เปนเงื่อนไขที่สําคัญ แนวคิดวาเศรษฐกิจพอเพียง นาจะเปนแมแบบการ
พัฒนาของไทยในยุคปจจุบันอยางแทจริง หากจะกลาวถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนมักจะมุงไปที่ไรนา
หรือภาพของชนบท แตแทที่จริงแลวระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณโลกปจจุบัน เราจะตองเขาใจวา 
ณ ปจจุบันเรากําลังในบริบทไหนของโลก ไมใชเปนบริบทของชุมชนชนบทหรือเกษตรกรมีชีวิตอยูในโลก
อยางโดดเดี่ยว รัฐมีหนาที่หลักในการดูแลคุมครองประชาชน  สวนหนาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจมีเพียงการออก
กฎระเบียบสําหรับการแขงขันและบังคับใชกฎระเบียบนั้น5  แตในความเปนจริงแลวกําลังอยูในโลกของการ
เชื่อมโลกกับสังคมอ่ืน อยางกวางขวางตามกระแสโลกาภิวัตน กระแสที่นําเราไปสูเสนทางเศรษฐกิจเชลยหรือ
เสนทางแหงการไลลา จะเห็นวาปญหาของทองถ่ิน,  ประเทศ, โลก มีความเก่ียวของกัน ดังนั้นจะตองนิยาม
ความหมาย “เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาชนบท” ปรับเปลี่ยนตามบริบทของโลกไปดวย เราจะตองมอง
ใหเห็นตัวที่กอปญหา มองใหเปนเพื่อนํามาวิจัยเปนองคความรูพัฒนาประเทศ ไมใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการแบบพอกินพอใชเทานั้น แตจะตองแสวงหาแมแบบที่สามารถตอบปญหา รวมทั้งหาจุดยืนในกระแส
โลกาภิวัตนไดดวย นั่นคือกระบวนพัฒนาอยางมีข้ันตอนภายใตระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากพออยูพอกินมี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดยกระดับการพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณของธรรมชาติซึ่งเกิดจาก
ระบบการพัฒนาไมไปกระทบระบบนิเวศนจนนําไปสูข้ันตอนสุดทาย คือ เศรษฐกิจชุมชน  อนึ่งฐานคิดเพื่อ
ทางออกของสังคมไทยประกอบดวย  ฐานทางเศรษฐกิจ ฐานทางปญญา  ฐานทางสิ่งแวดลอม   ฐานทาง
สิ่งแวดลอม ฐานชุมชน 
  จากฐานทั้งหาประการนี้มีปฎิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมจากการแสวงหาความรู วิทยาการ
ใหม ๆ มาตอยอดภูมิปญญาไทยแลวมาปรับเปนระบบเศรษฐกิจที่ฐานของคนสวนมาก เพื่อใหชุมชนอยูได 
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมบริการมีการขยายตัวแตพอดี ไมใชมีการขยายตัวอยางรวดเร็วเกินกวาจะปรับ
โครงสราง และระยะ โดยเฉพาะระบบการศึกษาจะปรับตัวไดทัน การเติบโตในลักษณะเชนนี้เปนความ
เจริญเติบโตครอบโครงสรางเดิม  
 
ความย่ังยืนตั้งอยูบนรากฐานท่ีย่ังยืน 
 ในขณะที่ประเทศไทยกําลังกาวสูกระแสโลกาภิวัตน จําตองเปดรับเงื่อนไขตาง ๆ จากภายนอกแต
ทั้งนี้ควรปรับรับเพื่อรุกอยางมีประสิทธิภาพ แทนที่ตั้งรับฝายเดียว เม่ือนั้นคงถูกขับออกจากระบบก็เปนได 
การปรับตัวในคร้ังนี้ควรเนนหนักการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sus-Tainable Development) พรอมกันนั้นควร

                                                 
5 Beauchamp, Ton L. and Bowie.  Norman E, Ethical Theory and Business, (Englewood 

Cliffs : Prentice Hall.  1993), p 12. 

จํากัดการเปดประเทศมิใหมากเกินไป  โดยเลือกสรรวัตถุดิบ ทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดใหอยูในวงจรการ
แขงขัน ฉะนั้นจึงมีคนกลุมนอยอยูในปลายยอดของหอคอย แตรากฐานซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศที่ตอง
ปรับตัวอยางมากหากตองการใหสังคมไทยตั้งอยูอยางม่ันคง รากฐานที่มั่นคงควรมีลักษณะดังนี้ 
ความม่ันคงทางชุมชน ความม่ันคงดังกลาวเกิดจากการผลักดันใหไกหลักของชุมชนมีบทบาทอยางสัมพันธกัน
คือ 

1.  องคกรทางศาสนา ควรสรางภูมิคุมกันทางวิญญาณ เปนหลักทางความดีมีกิจกรรมนําพาชุมชน 
เพื่อความม่ันคงทางจิตวิญญาณ 

2.  องคกรชุมชน ควรมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสืบทอดภูมิปญญาการทํามาหากินภายใน
ชุมชนเอง เพื่อใหคนในชุมชนรักในถ่ินมาตุภูมิ รวมกันสรางชุมชน 

3.  องคกรศึกษา ควรมีการปรับการเรียนในสองระดับคือ เรียนองคความรูอันเปนสากล เพื่อทันตอ
กระแสโลกและสรางองคความรูจากภูมิปญญา รูในทองถ่ินนั้น  ๆ  เชน ชุมชนเกษตรก็มีทรัพยากรทางเกษตร
ของทองถ่ินนั้น ๆ ในอันที่จะมาเพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดทองถ่ินอยางกลมกลืน หากทําไดเชนนี้ในทุก
ระดับการศึกษาแลวเทากับวา การศึกษาเปนสิ่งจําเปนในฐานะสรางทรัพยากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมบริการ
และเกษตรกรรมยั่งยืน  

 จากสามกลไกหลัก  คือ  วัด  บาน  โรงเรียน  ซ่ึงมีอยูแลวในทุกภูมิภาคของไทย หากแตวาเรามา
ปรับเงามืดของทัศนะเก่ียวกับการพัฒนาตามแมแบบของโลกอยางเหมาะสม และมากําหนดแนวทางเดิน
รวมกันโดยดึงเปาหมายหลักของแตละกลไก คือสรางจิตวิญญาณใหอยูรวมกันสรางเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน และสรางองคความรูจากระดับรากฐานสูสากล การปรับตัวเชนนี้นาจะเปนการสรางความม่ันคงใน
ระดับรากฐาน แตในความเปนจริงแลวสังคมไทยนับวามีจุดแข็งในเร่ืองชุมชนอยูแลว  หากแตวาไดถูกกกระ
แสจากภายนอก ในรูปของแมแบบการพัฒนามาขยายอิทธิพลสูฐานความคิดและไดสงผลใหออนแอและลม
สลายไปบางในบางสวน  

 
บทสรุป 

โลกาภิวัตน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลก และครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลกทุกดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
การปกครอง กฎหมาย  เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  ผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลก 
สามารถแยกออกเปนสองแนวทาง คือ  ในทางลบ ผลกระทบนั้นจะหมายความรวมถึง  การครอบงําโลก
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอภิมหาอํานาจ   โดยใชความไดเปรียบที่เหนือกวา
ทางดานความกาวหนาทางสื่ออิเล็กโทรนิกส อํานาจทางดานเศรษฐกิจ ทลายกําแพงแหงวัฒนธรรมจนตอง
ถูกผนวกเขาเปนประเทศก่ึงบริวาร และประเทศบริวารในทายที่สุด ในทางบวก โลกาภิวัตน จะหมายความ
รวมถึง  การสงเสริมปจจัยทางดานการคา การลงทุน เทคโนโลยี ระบบการผลิตขามพรหมแดน และการแพร
สะพัดของระบบขอมูลขาวสาร ซ่ึงทําใหประชาคมโลกมีความสัมพันธใกลชิดกันและกันมากยิ่งข้ึน นโยบาย
และสถาบันตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการผนึกกําลังทางดานเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆทั่วโลกทั้งในระดับทวิ
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และพหุภาคี อาทิเชน มาตรฐานการใชแรงงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การควบรวมกิจการ รวมทั้งขอตกลง
วาดวยการพิทักษทรัพยสินทางปญญา  ในความหมายนี้ โลกาภิวัตน มิไดเปนแนวโนมที่หลีกเลี่ยงไมได 
หากแตเปนผลพวงของนโยบาย ซ่ึงสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ประเทศไทยในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก ซ่ึงอยูในศตวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง มีเงื่อนไข
ตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองโลก  และความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อันเปนนวัตกรรมลาสุดของ
สังคมมนุษย เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวไดทําใหโลกใบนี้ถูกเชื่อมเขาสูระบบเดียวกับภายใตกติกาอันเปนสากล 
 มีผลใหประเทศตาง ๆ ตองปรับกระบวนทัศนในการพัฒนาและนโยบายภายในใหสอดคลองกับนโยบาย
ภายนอก การปรับจุดยืนเพื่อกําหนดทางเดินในรูปของนโยบายนั้นลวนมีนัยตามแมแบบการพัฒนาอันเปน
สากล คือการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชองคกรระดับนานาชาติมาเปดเจรจาเพื่อให
ประเทศตางเปดเสรีทางการคา เพื่อแลกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นําความม่ังค่ังสูประเทศชาติอ้ัน
เปนเปาหมายหลักที่ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะไปใหถึง แตเนื่องจากระบบของโลกดังกลาวเปนระบบที่
มีการแขงขันอยางเสรี ความเปนเสรีนี้เองไดเปดชองทางใหประเทศพัฒนาแลวแสวงหาโอกาสใหม ๆ เพื่อ
ความเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจ แตในทางกลับกันสําหรับประเทศดอยพัฒนาเฉกเชนประเทศไทยที่
ขาดความพรอมในเงื่อนไขตาง ๆ ในบริบทโลกนั้น และขาดการปรับตัวที่เหมาะสมสําหรับการเปดตัวสูเวที
แหงการแขงขัน ในกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยมโลก ในอดีตสูปจจุบันทําใหไทยเราไมไดใชโอกาสจากกระแส
โลกา  ภิวัตนนั้นใหเปนประโยชนมากนัก ดังนั้นทําใหโอกาสนั้นกลายเปนความบีบค้ันหรือภัยคุกคามตอ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอยางตอเนื่อง ดังนั้นการปรับจุดยืนบนเสนทางเดินที่เหมาะสมดวยฐานคิดเพื่อเปน
องคความรูมาเปนนโยบายนาํพาประเทศสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมโดยจุดประกายแหงการพัฒนาโดย
การพัฒนาชุมชนในฐานเปนฐานรากของสังคมใหมีภูมิคุมกันทางจิตวิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียงและวิจัยองค
ความรูจากทองถ่ินสูระดับสากล หากทําไดเชนนี้ทําใหรากฐานมีความม่ันคงและสามารถดํารงอยูอยางยั่งยืน
ในกระแสโลกาภิวัตนได ทั้งในระดับชุมชน  สังคมประเทศ อยางไดดุลยภาพ 
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คุณธรรมสําหรับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
Virtue for the District Administration Organization 

 
ชุมพล  เพ็งศิริ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะพื้นที่ในเขตตําบล ซ่ึงไมอยูในเขตเทศบาลมีอํานาจหนาที่ และมีบทบาท
รับผิดชอบโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนผูนํา
เชิงยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการพัฒนาผูบริหารใหมีสมรรถนะผูบริหารเชิงยุทธศาสตร 
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะผูบริหารที่มีสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรจะสามารถคิดในเชิง
ยุทธศาสตร เพื่อแสวงหาหนทางการพัฒนาตําบลอยางสรางสรรคภายใตขอจํากัดที่มีความสามารถจัดการกับ
อุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถเปนผูประสานทรัพยากรและความรวมมือจากทั้งภายใน 
และภายนอกตําบลมารวมกันพัฒนาพื้นที่โดยเปนผูประสานใหทุกฝายเกิดความเขาใจและเปนอันหนึ่ง
เดียวกัน  

คําสําคัญ : คุณธรรม, องคการบริหารสวนตาํบล 
 
Abstract 
 The Tambon Administrative Authority was established under the Tambon Council 
Act and the Sub-district Administration Organization. It is responsible for organizing public 
services in the district area and is not in the municipality with the authority. It has a direct 
responsibility for determining local development direction and driving development 
strategies. Therefore being a strategic leader of the Tambon Administrative Organization to 
the development of executives to have strategic executive competencies is important for 
local development because executives with strategic leadership competencies can think 
strategically in order to find ways to develop the district creatively under the constraints 
that are capable of dealing with obstacles arising from changes. It can also be a 
coordinator of resources and cooperation from within and outside of the district that come 
together to develop the area by being the coordinator for all parties to understand and 
become the one. 
Keywords: Virtue, District Administration Organization 
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และพหุภาคี อาทิเชน มาตรฐานการใชแรงงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การควบรวมกิจการ รวมทั้งขอตกลง
วาดวยการพิทักษทรัพยสินทางปญญา  ในความหมายนี้ โลกาภิวัตน มิไดเปนแนวโนมที่หลีกเลี่ยงไมได 
หากแตเปนผลพวงของนโยบาย ซ่ึงสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ประเทศไทยในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก ซ่ึงอยูในศตวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง มีเงื่อนไข
ตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองโลก  และความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อันเปนนวัตกรรมลาสุดของ
สังคมมนุษย เงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวไดทําใหโลกใบนี้ถูกเชื่อมเขาสูระบบเดียวกับภายใตกติกาอันเปนสากล 
 มีผลใหประเทศตาง ๆ ตองปรับกระบวนทัศนในการพัฒนาและนโยบายภายในใหสอดคลองกับนโยบาย
ภายนอก การปรับจุดยืนเพื่อกําหนดทางเดินในรูปของนโยบายนั้นลวนมีนัยตามแมแบบการพัฒนาอันเปน
สากล คือการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชองคกรระดับนานาชาติมาเปดเจรจาเพื่อให
ประเทศตางเปดเสรีทางการคา เพื่อแลกกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นําความม่ังค่ังสูประเทศชาติอ้ัน
เปนเปาหมายหลักที่ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะไปใหถึง แตเนื่องจากระบบของโลกดังกลาวเปนระบบที่
มีการแขงขันอยางเสรี ความเปนเสรีนี้เองไดเปดชองทางใหประเทศพัฒนาแลวแสวงหาโอกาสใหม ๆ เพื่อ
ความเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจ แตในทางกลับกันสําหรับประเทศดอยพัฒนาเฉกเชนประเทศไทยที่
ขาดความพรอมในเงื่อนไขตาง ๆ ในบริบทโลกนั้น และขาดการปรับตัวที่เหมาะสมสําหรับการเปดตัวสูเวที
แหงการแขงขัน ในกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยมโลก ในอดีตสูปจจุบันทําใหไทยเราไมไดใชโอกาสจากกระแส
โลกา  ภิวัตนนั้นใหเปนประโยชนมากนัก ดังนั้นทําใหโอกาสนั้นกลายเปนความบีบค้ันหรือภัยคุกคามตอ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอยางตอเนื่อง ดังนั้นการปรับจุดยืนบนเสนทางเดินที่เหมาะสมดวยฐานคิดเพื่อเปน
องคความรูมาเปนนโยบายนาํพาประเทศสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมโดยจุดประกายแหงการพัฒนาโดย
การพัฒนาชุมชนในฐานเปนฐานรากของสังคมใหมีภูมิคุมกันทางจิตวิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียงและวิจัยองค
ความรูจากทองถ่ินสูระดับสากล หากทําไดเชนนี้ทําใหรากฐานมีความม่ันคงและสามารถดํารงอยูอยางยั่งยืน
ในกระแสโลกาภิวัตนได ทั้งในระดับชุมชน  สังคมประเทศ อยางไดดุลยภาพ 
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คุณธรรมสําหรับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
Virtue for the District Administration Organization 

 
ชุมพล  เพ็งศิริ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะพื้นที่ในเขตตําบล ซ่ึงไมอยูในเขตเทศบาลมีอํานาจหนาที่ และมีบทบาท
รับผิดชอบโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนผูนํา
เชิงยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการพัฒนาผูบริหารใหมีสมรรถนะผูบริหารเชิงยุทธศาสตร 
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะผูบริหารที่มีสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรจะสามารถคิดในเชิง
ยุทธศาสตร เพื่อแสวงหาหนทางการพัฒนาตําบลอยางสรางสรรคภายใตขอจํากัดที่มีความสามารถจัดการกับ
อุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถเปนผูประสานทรัพยากรและความรวมมือจากทั้งภายใน 
และภายนอกตําบลมารวมกันพัฒนาพื้นที่โดยเปนผูประสานใหทุกฝายเกิดความเขาใจและเปนอันหนึ่ง
เดียวกัน  

คําสําคัญ : คุณธรรม, องคการบริหารสวนตาํบล 
 
Abstract 
 The Tambon Administrative Authority was established under the Tambon Council 
Act and the Sub-district Administration Organization. It is responsible for organizing public 
services in the district area and is not in the municipality with the authority. It has a direct 
responsibility for determining local development direction and driving development 
strategies. Therefore being a strategic leader of the Tambon Administrative Organization to 
the development of executives to have strategic executive competencies is important for 
local development because executives with strategic leadership competencies can think 
strategically in order to find ways to develop the district creatively under the constraints 
that are capable of dealing with obstacles arising from changes. It can also be a 
coordinator of resources and cooperation from within and outside of the district that come 
together to develop the area by being the coordinator for all parties to understand and 
become the one. 
Keywords: Virtue, District Administration Organization 
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บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.) โดยจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะพื้นที่ใน
เขตตําบล ซ่ึงไมอยูในเขตเทศบาลและใหบริการครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่
ชนบท และปจจุบันบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถ่ินไดรับการขยายและถายโอน
ใหมารับผิดชอบดําเนินการเองมากยิ่งข้ึน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 ซ่ึงมีแผนถายโอนภารกิจใหแกองคการบริการสวนตําบล 147
เร่ือง ครอบคลุมการพัฒนา 6 ดาน สวนการประยุกตทฤษฏีการจัดการมาเปนยุทธศาสตรเพื่อใชในองคกร
ปกครองทองถ่ินใหเปนผลดีจะข้ึนอยูกับผูนํายุทธศาสตร(Strategic Leadership) ที่มีประสิทธิผล  หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งวาเปนผูนําที่มีสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากการจัดการเชิงยุทธศาสตรเก่ียวของกับการ
กําหนดทิศทาง และเปาหมายที่มีความสรางสรรคอันจะกอใหเกิดความไดเปรียบ การขับเคลื่อนองคการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวยุทธศาสตร ตลอดจนการทําใหองคการปรับตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะเปน
กระบวนการที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลป ดังนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจ
หนาที่ และมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนา จึงเปนผูนําเชิงยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการพัฒนาผูบริหารใหมีสมรรถนะ
ผูบริหารเชิงยุทธศาสตรจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะผูบริหารที่ มีสมรรถนะผูนําเชิง
ยุทธศาสตรจะสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร เพื่อแสวงหาหนทางการพัฒนาตําบลอยางสรางสรรคภายใต
ขอจํากัดที่มีความสามารถจัดการกับอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถเปนผูประสาน
ทรัพยากรและความรวมมือจากทั้งภายใน และภายนอกตําบลมารวมกันพัฒนาพื้นที่โดยเปนผูประสานใหทุก
ฝายเกิดความเขาใจและเปนอันหนึ่งเดียวกันรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนที่พึ่งพาของประชาชนในตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไรก็ตามองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหนึ่งที่มีชื่อเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นอยูในอันดับตนฯที่มีประชาชน
กลาวถึงมากที่สุดดังที่ปรากฏในบทความการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
การทุจริตคอรรัปช่ันองคกรปกครองทองถ่ิน 

อยางไรก็ตามองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหนึ่งที่มีชื่อเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นอยูใน
อันดับตนฯที่มีประชาชนกลาวถึงมากที่สุดดังที่ปรากฏในบทความการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน บทความดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาพการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.)  กับเพื่อตองการเสนอมาตรการและกลไกการปองกันทุจริตโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสรางกลไกการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)ซ่ึงผูเขียนเรียบเรียงข้ึนมาเปน
บทความดังกลาว สวนแรงบันดาลใจที่นําเสนอ บทความเร่ือง “การทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน : มาตรการและกลไกการปองกัน” เพราะดวยเหตุผลวาในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย
กําลังกลายเปนประเด็นรอนที่ โจทยจันกันมากเพราะมีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการและ

นักการเมืองทองถ่ิน วามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นที่มีการกระทํากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง การ
ยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน การเลือกจางและการทําสัญญาจางหรือ
ใหสัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตนเทานั้น การใชตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนให
บริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชนขัดแยงหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และ
การเอ้ือประโยชน (Trading Influence) การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐในทางออม 
เชนใหตําแหนงในบริษัท เม่ือเจาหนาที่รัฐผูนั้นปลดเกษียณ หรือพนจากตําแหนง ใหตําแหนงแกญาติ
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การสมยอมราคา 1 
 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย (อปท.) ในปจจุบนั ทั้งในรูปแบบองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ซ่ึงเห็นวา อปท. ทั้งหลายไดถูกจับตามองจากสังคมภายนอกวา มีการทุจริตคอรรัปชั่นเชนกัน การถูกจับตา
มองและถูกวิพากษวิจารณในทํานองดังกลาวมีขอมูลสถานการณการทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตใน
องคการปกครองสวนทองถ่ินจากหลายๆ แหงที่ยืนยันคอนขางตรงกันวา โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทย
ยังมีปญหาดานความซ่ือสัตย สจุริต ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังปรากฏเร่ืองการทุจริตในองคกรปกครอง
ทองถ่ินที่สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมสถิติการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด อปท. วากระทําการทุจริต
ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 – 2550 รวม 8 ป พบวา 1)บุคลากรของ อปท. หมายถึง ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน ถูกกลาวหาวากระทาํการทุจริต รวมทัง้สิ้น 5,508 เร่ือง มีผูถูกกลาวหา 9,467 ราย 
ถูกกลาวหาวาทุจริตมากที่สุด และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนหนวยงานที่ถูกกลาวหาเร่ืองการ
ทุจริตเปนอันดบัหนึ่ง มีเร่ืองถูกกลาวหาทั้งสิ้น 3,235 เร่ือง มีผูถูกกลาวหา 5,778 ราย2 

ตารางแสดงการทุจริตใน อปท.(พ.ศ. 2543-2550) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           

1 โกวิทย พวงงาม การทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : มาตรการและกลไกการปองกัน  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2549. 
 2 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.2550 หลักสูตรการสัมมนา
เจาหนาท่ีของรัฐ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด. 

ลําดับ หนวยงาน 
ถูกกลาวหาวากระทาํการ 

ทุจริต / เร่ือง 
 

ผูถูกกลาวหา / ราย 

1. อบต. 3,235 5,778 

2. เทศบาล 1,705 2,766 
3. อบจ. 283 441 

4. กทม. 273 442 

5. เมืองพัทยา 12 40 
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บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.) โดยจัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะพื้นที่ใน
เขตตําบล ซ่ึงไมอยูในเขตเทศบาลและใหบริการครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่
ชนบท และปจจุบันบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถ่ินไดรับการขยายและถายโอน
ใหมารับผิดชอบดําเนินการเองมากยิ่งข้ึน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 ซ่ึงมีแผนถายโอนภารกิจใหแกองคการบริการสวนตําบล 147
เร่ือง ครอบคลุมการพัฒนา 6 ดาน สวนการประยุกตทฤษฏีการจัดการมาเปนยุทธศาสตรเพื่อใชในองคกร
ปกครองทองถ่ินใหเปนผลดีจะข้ึนอยูกับผูนํายุทธศาสตร(Strategic Leadership) ที่มีประสิทธิผล  หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งวาเปนผูนําที่มีสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากการจัดการเชิงยุทธศาสตรเก่ียวของกับการ
กําหนดทิศทาง และเปาหมายที่มีความสรางสรรคอันจะกอใหเกิดความไดเปรียบ การขับเคลื่อนองคการให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวยุทธศาสตร ตลอดจนการทําใหองคการปรับตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะเปน
กระบวนการที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลป ดังนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจ
หนาที่ และมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนา จึงเปนผูนําเชิงยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงการพัฒนาผูบริหารใหมีสมรรถนะ
ผูบริหารเชิงยุทธศาสตรจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน เพราะผูบริหารที่ มีสมรรถนะผูนําเชิง
ยุทธศาสตรจะสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร เพื่อแสวงหาหนทางการพัฒนาตําบลอยางสรางสรรคภายใต
ขอจํากัดที่มีความสามารถจัดการกับอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถเปนผูประสาน
ทรัพยากรและความรวมมือจากทั้งภายใน และภายนอกตําบลมารวมกันพัฒนาพื้นที่โดยเปนผูประสานใหทุก
ฝายเกิดความเขาใจและเปนอันหนึ่งเดียวกันรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนที่พึ่งพาของประชาชนในตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไรก็ตามองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหนึ่งที่มีชื่อเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นอยูในอันดับตนฯที่มีประชาชน
กลาวถึงมากที่สุดดังที่ปรากฏในบทความการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
การทุจริตคอรรัปช่ันองคกรปกครองทองถ่ิน 

อยางไรก็ตามองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหนึ่งที่มีชื่อเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นอยูใน
อันดับตนฯที่มีประชาชนกลาวถึงมากที่สุดดังที่ปรากฏในบทความการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน บทความดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาพการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.)  กับเพื่อตองการเสนอมาตรการและกลไกการปองกันทุจริตโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสรางกลไกการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)ซ่ึงผูเขียนเรียบเรียงข้ึนมาเปน
บทความดังกลาว สวนแรงบันดาลใจที่นําเสนอ บทความเร่ือง “การทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน : มาตรการและกลไกการปองกัน” เพราะดวยเหตุผลวาในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย
กําลังกลายเปนประเด็นรอนที่ โจทยจันกันมากเพราะมีขอกลาวหาตอนักการเมือง ขาราชการและ

นักการเมืองทองถ่ิน วามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรรัปชั่นที่มีการกระทํากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง การ
ยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน การเลือกจางและการทําสัญญาจางหรือ
ใหสัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตนเทานั้น การใชตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนให
บริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชนขัดแยงหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และ
การเอ้ือประโยชน (Trading Influence) การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐในทางออม 
เชนใหตําแหนงในบริษัท เม่ือเจาหนาที่รัฐผูนั้นปลดเกษียณ หรือพนจากตําแหนง ใหตําแหนงแกญาติ
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การสมยอมราคา 1 
 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย (อปท.) ในปจจุบนั ทั้งในรูปแบบองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ซ่ึงเห็นวา อปท. ทั้งหลายไดถูกจับตามองจากสังคมภายนอกวา มีการทุจริตคอรรัปชั่นเชนกัน การถูกจับตา
มองและถูกวิพากษวิจารณในทํานองดังกลาวมีขอมูลสถานการณการทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตใน
องคการปกครองสวนทองถ่ินจากหลายๆ แหงที่ยืนยันคอนขางตรงกันวา โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทย
ยังมีปญหาดานความซ่ือสัตย สจุริต ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังปรากฏเร่ืองการทุจริตในองคกรปกครอง
ทองถ่ินที่สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมสถิติการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด อปท. วากระทําการทุจริต
ตั้งแต ป พ.ศ. 2543 – 2550 รวม 8 ป พบวา 1)บุคลากรของ อปท. หมายถึง ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานทองถ่ิน ถูกกลาวหาวากระทาํการทุจริต รวมทัง้สิ้น 5,508 เร่ือง มีผูถูกกลาวหา 9,467 ราย 
ถูกกลาวหาวาทุจริตมากที่สุด และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนหนวยงานที่ถูกกลาวหาเร่ืองการ
ทุจริตเปนอันดบัหนึ่ง มีเร่ืองถูกกลาวหาทั้งสิ้น 3,235 เร่ือง มีผูถูกกลาวหา 5,778 ราย2 

ตารางแสดงการทุจริตใน อปท.(พ.ศ. 2543-2550) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           

1 โกวิทย พวงงาม การทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : มาตรการและกลไกการปองกัน  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2549. 
 2 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.2550 หลักสูตรการสัมมนา
เจาหนาท่ีของรัฐ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด. 

ลําดับ หนวยงาน 
ถูกกลาวหาวากระทาํการ 

ทุจริต / เร่ือง 
 

ผูถูกกลาวหา / ราย 

1. อบต. 3,235 5,778 

2. เทศบาล 1,705 2,766 
3. อบจ. 283 441 

4. กทม. 273 442 

5. เมืองพัทยา 12 40 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.2550.หลักสูตรการสัมมนา
เจาหนาที่ของรัฐ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองทองถ่ิน.กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด 
 
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มักจะดําเนินการเพื่อผลประโยชนของตัวเองมากกวา
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ดวยเหตุดังกลาวทําใหประสิทธิภาพของการดําเนินการขององคการ
มักจะดอยกวาเอกชน  ทั้งนี้รายละเอียดของทฤษฎีที่ใชอธิบายขอกลาวอางดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) ทฤษฎีการเปนเจาของ (Property Right Theory) ทฤษฎีที่ มีขอสมมุติฐานวาแตละบุคล 
(Individual) มีความสนใจที่จะทําใหสิ่งที่ตนสนใจเปนสิ่งที่ดีที่สุด (Self-Interest Maximizes) ดวยเหตุ
ดังกลาว ผูที่เปนเจาของกิจการ จึงมีความสนใจในสิทธิและผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินงานมากกวาผูที่
ไมไดเปนเจาของ ดวยเหตุดังกลาวทฤษฎีการเปนเจาของจึงสรุปวาการจัดการของภาครัฐที่ขาดการเปน
เจาของไมมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามทฤษฎีการเปนเจาของ ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับการที่ไมสามารถ
อธิบายการมีอยูขององคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) และการที่ไมไดคํานึงถึงเร่ืองหนาที่ขององคการภาครัฐ
ที่ดํารงไวเพื่อรักษาความเปนอยูที่ดีของคนทั้งประเทศ (Welfare) รวมถึงมิไดคํานึงถึงการที่ภาครัฐมีขอจํากัด
ในการบริหารที่เปนระบบราชการ 
         2) ทฤษฎีประโยชนสาธารณะ (Public Interest Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงหนาที่ของ
ภาครัฐในการจัดหาและใหบริการสินคาที่เปนสาธารณะ โดยรัฐสามารถเลือกใหผูอ่ืนที่มีความสามารถสูงกวา
จัดการบริการสาธารณะเพื่อใหประเทศชาติมีความม่ังค่ัง (Welfare) แตอยางไรก็ตามทฤษฎีประโยชน
สาธารณะมีขอจํากัดในประเด็นที่ไมไดคํานึงถึงขอจํากัดของการเปนรัฐบาลผสมที่มีขอขัดแยงกันระหวางกลุม
ผลประโยชนและพรรคการเมือง และไมไดคํานึงถึงขอจํากัดของการออกกฎหมาย  
 3) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ทฤษฎีเชื่อวาผูบริหารภาครัฐตองมี
หนาที่ตัดสินใจเพื่อประโยชนสุขของคนในประเทศอยางสูงสุด ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะคิดวาภาครัฐไมควร
จะดําเนินการกิจการตางๆ ของรัฐเองทั้งหมดแตควรจะคํานึงถึงประสิทธิ.....เกิดจาการแขงขันระหวางกลุม
ผลประโยชน  (Interest Groups) โดยกระบวนการตั วแทนที่ เป นประชาธิป ไตย (Democratic-
Representative Process) แตในทางปฏิบัติพบวาผูบริหารภาครัฐมักจะคํานึงเพียงการที่สามารถทําให
งบประมาณมีสูงสุด (Maximum Budget) หรือมีอํานาจมากยิ่งข้ึน (Obtain Greater Power) หรือมี
เงินเดือนและสิทธิประโยชนสูงข้ึนเทานั้น 

คุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย 
คนสวนใหญรูจักคุณธรรมและจริยธรรม แตไมไดปฏิบัติเปนปรกตินิสัย ทั้งๆ ที่อยากไดรับคุณธรรม

และจริยธรรมจากผู อ่ืนคุณธรรมและจริยธรรมจะมีสูงมากตอนกําลังเปนหนุมสาว จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัใหมๆ และยังมีอารมณ และมีอุดมการณ พออายุมากข้ึน(เกิน 30 ป) มีอํานาจมากข้ึนคุณธรรม
จะเร่ิมถดถอย (ระยะแรกอารมณเหนือเหตุผล ระยะหลังเหตุผลเหนืออารมณ)คุณธรรมและจริยธรรมใน

ประเทศดวยพัฒนามักจะมีระดับต่ํากวาในประเทศพัฒนาแลว (ไมใชเพราะพื้นฐานทางจิตของคนดีกวา)  
แตเปนเพราะกลไกการควบคุมดีกวาความรับผิดชอบตอสวนรวมสูงกวาคนรูจักแยกแยะของ”สวนรวม”  
กับของสวนตัว 

ความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการ 
1. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการทําใหประเทศชาติไมสามาถ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ม่ันคง และเปนธรรมไมได ประชาชนแทนที่จะสุขมากก็สุขนอยลง 
2. การขาดธรรมมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการเปนตนทุนแกสังคม ทําใหตนทุนการ

ผลิตสูงข้ึน ทําใหระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงข้ึน ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศดอยลง 
(ทํางานอยางไมอุทิศ ไมซ่ือสัตย ไมมีประสิทธิภาพตนทุนในการผลิตจะสูงข้ึน) ความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศของไทยเคยอยูอันดับที่ 27จากการสํารวจ 62ประเทศ 

3. ทําใหเกิดปญหาในการแกปญหาความยากจน การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมู
ขาราชการทําใหเศรษฐกิจเจริญชาลง สวนแบงโดยเฉลี่ยของคนแตละคนในสังคมจะเพิ่มชาคนจนหรือ
ผูดอยโอกาสจะยิ่งเสียโอกาสมากข้ึน เปนการยากที่จะประมาณการไดวาการขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม 
คุณธรรมในหมูขาราชการมีผลกระทบประมาณเทาใดตอตัวเลข GDP และอัตราความเจริญ 

4. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการต่ํา ภาคราชการ ประมาณ 18 – 20 % ของ GDP ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีระบบควบคุมโดย
รัฐอีกมาก ภาคราชการมีสวนในระบบการผลิต การขนสง การจําหนาย ขาราชการที่ขาดประสิทธิภาพจะทํา
ใหงานชาลง ตนทุนตอสังคมสูงข้ึน ขาราชการจะทําในสิ่งที่ไมถูกตองมากข้ึนซ่ึงจะกระทบการดําเนินงานของ
ระบบเศรษฐกิจไปในทางลบ 

5. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมประการตางๆ  ปญหาการปลอมปนสินคาที่เปนอัตรายตอผูบริโภค การเก็งกําไรราคาน้ํามัน.  
วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก  ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน 

ทําไมนักบริหารจึงตองมีคุณธรรม จริยธรรมสูงกวาผูอ่ืน 
1.มีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจสูงขึ้น สามารถใหประโยชนและฉวยโอกาสจากสังคมไดมาก 

จึงจําเปนจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกวาผูอ่ืน 
2.ในโลกยุคโลกาภิวัฒน โลกจะ “แคบ” ลง การแขงขันระหวางประเทศสูงข้ึน ประเทศจะตองมี 

“ประสิทธิภาพสูง” จึงจะสามารถแขงขัน อยู รอด และเจริญได  คุณธรรมของผูบ ริหารจะทําให 
“ประสิทธิภาพสูง” ได 

3.โลกมีความสลับซับซอนข้ึน เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยข้ึน การฉวยโอกาสในรูปแบบตางๆ  
มากข้ึน 
 
ผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 

หลักสัปปุริสธรรมนั้นเปนขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกบริษัทตามโอกาสสถานที่ตางๆ  
กันซ่ึงคุณสมบัติของผูนําที่ดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะตองเปนผูประกอบดวยหลักธรรม 7 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.2550.หลักสูตรการสัมมนา
เจาหนาที่ของรัฐ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรปกครองทองถ่ิน.กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด 
 
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มักจะดําเนินการเพื่อผลประโยชนของตัวเองมากกวา
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ดวยเหตุดังกลาวทําใหประสิทธิภาพของการดําเนินการขององคการ
มักจะดอยกวาเอกชน  ทั้งนี้รายละเอียดของทฤษฎีที่ใชอธิบายขอกลาวอางดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) ทฤษฎีการเปนเจาของ (Property Right Theory) ทฤษฎีที่ มีขอสมมุติฐานวาแตละบุคล 
(Individual) มีความสนใจที่จะทําใหสิ่งที่ตนสนใจเปนสิ่งที่ดีที่สุด (Self-Interest Maximizes) ดวยเหตุ
ดังกลาว ผูที่เปนเจาของกิจการ จึงมีความสนใจในสิทธิและผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินงานมากกวาผูที่
ไมไดเปนเจาของ ดวยเหตุดังกลาวทฤษฎีการเปนเจาของจึงสรุปวาการจัดการของภาครัฐที่ขาดการเปน
เจาของไมมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามทฤษฎีการเปนเจาของ ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับการที่ไมสามารถ
อธิบายการมีอยูขององคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) และการที่ไมไดคํานึงถึงเร่ืองหนาที่ขององคการภาครัฐ
ที่ดํารงไวเพื่อรักษาความเปนอยูที่ดีของคนทั้งประเทศ (Welfare) รวมถึงมิไดคํานึงถึงการที่ภาครัฐมีขอจํากัด
ในการบริหารที่เปนระบบราชการ 
         2) ทฤษฎีประโยชนสาธารณะ (Public Interest Theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงหนาที่ของ
ภาครัฐในการจัดหาและใหบริการสินคาที่เปนสาธารณะ โดยรัฐสามารถเลือกใหผูอ่ืนที่มีความสามารถสูงกวา
จัดการบริการสาธารณะเพื่อใหประเทศชาติมีความม่ังค่ัง (Welfare) แตอยางไรก็ตามทฤษฎีประโยชน
สาธารณะมีขอจํากัดในประเด็นที่ไมไดคํานึงถึงขอจํากัดของการเปนรัฐบาลผสมที่มีขอขัดแยงกันระหวางกลุม
ผลประโยชนและพรรคการเมือง และไมไดคํานึงถึงขอจํากัดของการออกกฎหมาย  
 3) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ทฤษฎีเชื่อวาผูบริหารภาครัฐตองมี
หนาที่ตัดสินใจเพื่อประโยชนสุขของคนในประเทศอยางสูงสุด ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะคิดวาภาครัฐไมควร
จะดําเนินการกิจการตางๆ ของรัฐเองทั้งหมดแตควรจะคํานึงถึงประสิทธิ.....เกิดจาการแขงขันระหวางกลุม
ผลประโยชน  (Interest Groups) โดยกระบวนการตั วแทนที่ เป นประชาธิป ไตย (Democratic-
Representative Process) แตในทางปฏิบัติพบวาผูบริหารภาครัฐมักจะคํานึงเพียงการที่สามารถทําให
งบประมาณมีสูงสุด (Maximum Budget) หรือมีอํานาจมากยิ่งข้ึน (Obtain Greater Power) หรือมี
เงินเดือนและสิทธิประโยชนสูงข้ึนเทานั้น 

คุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย 
คนสวนใหญรูจักคุณธรรมและจริยธรรม แตไมไดปฏิบัติเปนปรกตินิสัย ทั้งๆ ที่อยากไดรับคุณธรรม

และจริยธรรมจากผู อ่ืนคุณธรรมและจริยธรรมจะมีสูงมากตอนกําลังเปนหนุมสาว จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัใหมๆ และยังมีอารมณ และมีอุดมการณ พออายุมากข้ึน(เกิน 30 ป) มีอํานาจมากข้ึนคุณธรรม
จะเร่ิมถดถอย (ระยะแรกอารมณเหนือเหตุผล ระยะหลังเหตุผลเหนืออารมณ)คุณธรรมและจริยธรรมใน

ประเทศดวยพัฒนามักจะมีระดับต่ํากวาในประเทศพัฒนาแลว (ไมใชเพราะพื้นฐานทางจิตของคนดีกวา)  
แตเปนเพราะกลไกการควบคุมดีกวาความรับผิดชอบตอสวนรวมสูงกวาคนรูจักแยกแยะของ”สวนรวม”  
กับของสวนตัว 

ความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการ 
1. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการทําใหประเทศชาติไมสามาถ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ม่ันคง และเปนธรรมไมได ประชาชนแทนที่จะสุขมากก็สุขนอยลง 
2. การขาดธรรมมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการเปนตนทุนแกสังคม ทําใหตนทุนการ

ผลิตสูงข้ึน ทําใหระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงข้ึน ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศดอยลง 
(ทํางานอยางไมอุทิศ ไมซ่ือสัตย ไมมีประสิทธิภาพตนทุนในการผลิตจะสูงข้ึน) ความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศของไทยเคยอยูอันดับที่ 27จากการสํารวจ 62ประเทศ 

3. ทําใหเกิดปญหาในการแกปญหาความยากจน การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมู
ขาราชการทําใหเศรษฐกิจเจริญชาลง สวนแบงโดยเฉลี่ยของคนแตละคนในสังคมจะเพิ่มชาคนจนหรือ
ผูดอยโอกาสจะยิ่งเสียโอกาสมากข้ึน เปนการยากที่จะประมาณการไดวาการขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม 
คุณธรรมในหมูขาราชการมีผลกระทบประมาณเทาใดตอตัวเลข GDP และอัตราความเจริญ 

4. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการต่ํา ภาคราชการ ประมาณ 18 – 20 % ของ GDP ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีระบบควบคุมโดย
รัฐอีกมาก ภาคราชการมีสวนในระบบการผลิต การขนสง การจําหนาย ขาราชการที่ขาดประสิทธิภาพจะทํา
ใหงานชาลง ตนทุนตอสังคมสูงข้ึน ขาราชการจะทําในสิ่งที่ไมถูกตองมากข้ึนซ่ึงจะกระทบการดําเนินงานของ
ระบบเศรษฐกิจไปในทางลบ 

5. การขาดธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมในหมูขาราชการกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมประการตางๆ  ปญหาการปลอมปนสินคาที่เปนอัตรายตอผูบริโภค การเก็งกําไรราคาน้ํามัน.  
วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก  ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน 

ทําไมนักบริหารจึงตองมีคุณธรรม จริยธรรมสูงกวาผูอ่ืน 
1.มีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจสูงขึ้น สามารถใหประโยชนและฉวยโอกาสจากสังคมไดมาก 

จึงจําเปนจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกวาผูอ่ืน 
2.ในโลกยุคโลกาภิวัฒน โลกจะ “แคบ” ลง การแขงขันระหวางประเทศสูงข้ึน ประเทศจะตองมี 

“ประสิทธิภาพสูง” จึงจะสามารถแขงขัน อยู รอด และเจริญได  คุณธรรมของผูบ ริหารจะทําให 
“ประสิทธิภาพสูง” ได 

3.โลกมีความสลับซับซอนข้ึน เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยข้ึน การฉวยโอกาสในรูปแบบตางๆ  
มากข้ึน 
 
ผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม 

หลักสัปปุริสธรรมนั้นเปนขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกบริษัทตามโอกาสสถานที่ตางๆ  
กันซ่ึงคุณสมบัติของผูนําที่ดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะตองเปนผูประกอบดวยหลักธรรม 7 
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ประการ ในชีวิตประจําวันนั้น ถาหากใครมีคุณธรรมของมนุษยที่แท  7 ประการนี้ และสามารถประพฤติได
อยางถูกตองตามหลักการเหลานี้โดยสมบูรณแลว ผูนั้นยอมไดชื่อวาเปน ผูที่พระพุทธเจายกยองวาเปน 
“สัตบุรุษ” หรือ “คนดีแท” หรือ “มนุษยโดยสมบูรณ” การกระทําหรือพฤติกรรมของเขามีความเหมาะสม
ถูกตองปราศจากความผิดพลาดนําประโยชนมาใหทั้งแกตนเองและสังคมโดยสวนรวมยอมเอ้ืออํานวย
ประโยชนสันติสุขแกสังคมนั้น ดังนั้นกอนที่จะทําความเขาใจความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริส
ธรรม จึงควรทําความเขาใจความหมายของสัตบุรุษกอน เพื่อที่จะไดทําความเขาใจในหลักธรรมอ่ืนๆ  
ซ่ึงแบงเปนขอยอยตางๆ ดังที่ปรากฏในลักขณสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย ดังนี้ 

ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 
สัปปุริสธรรมเปนธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือ คนที่แท ซ่ึงมีคุณสมบัติความเปนคนที่สมบูรณ

และถือเปนคุณธรรมที่สําคัญของการเปนผูนําที่สมบูรณ  ในการนิยามความหมายของสัปปุริสธรรม  
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะตางๆ ไวดังนี้  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช  
(อุฏฐายี)1 กลาววา สัปปุริสธรรม  7 หมายถึง คุณธรรม 7 ประการที่บริบูรณในผูใดยอมบุคคลนั้นใหเปนสัป
ปุริสชนที่เจริญดวยคุณสมบัติควรแกความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการ
งานใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี และเปนหลักปฏิบัติเพื่อทําคนใหเปนผูสงบสุขและความเจริญรุงเรืองกาวหนาได 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)2 ไดใหความหมายวา 
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ มี 7 ประการ คือ  
1) ธัมมัญุตา รูหลักหรือรูจักเหตุ 2) อัตถัญุตา รูความมุงหมายหรือรูเหตุผล 3) อัตตัญุตา รูจักตน  
4) มัตตัญุตา รูจักประมาณ 5) กาลัญุตา รูจักกาลเวลา 6) ปริสัญุตา รูจักชุมชน สังคม 7) ปุคคสัญุญา 
รูจักบุคคล คุณธรรม 7 ประการอันเปนคุณสมบัติภายในตัวผูนํา ซ่ึงมี คุณสมบัติทั้ ง 7 ประการนี้  
เปนองคประกอบและปจจัยที่เก่ียวของกันอยางสมบูรณ ที่จะทําใหผูนําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการใน
ภาระงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 

จ.เปรียญ3 กลาววา หลักสัปปุริสธรรม7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดีบุคคลที่มี
คุณธรรมประจําใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต บุคคลที่ยึดเอาหลักสัปปุริสธรรม 
เปนธรรมประจําใจยังไดชื่อวาเปนผูดี เพราะเปนผูมีเหตุผลมีผลในการปฏิบัติตน เม่ือบุคคลรูจักเหตุผลแลว 
การปฏิบัติตนก็เพียบพรอมดวยความดี คือ รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน รูจัก
บุคคล แลวบุคคลนั้นเปนคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนคนดี เพราะเปนผูรักสงลบ  
รักความเที่ยงธรรม รูจักหนาที่ของตน รูจักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการทํางาน โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่
ปกครองคนอ่ืน จะสามารถบริหารงานไดอยางราบร่ืน 

ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม 7 นี้ พระพุทธเจาไดตรัสไวในธัมมัญูสูตร5 ความวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ

ประกอบดวยธรรม 7 ประการ นี้ เปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย ฯลฯ เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของ
โลก สัปปุริสธรรมธรรม 7 ประการไดแกอะไรบาง กลาวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ คือ 1) เปนธัมมัญู  
2) เปนอัตถัญู 3) เปนอัตตัญู 4) เปนมัตตัญู 5) เปนกาลัญู 6) เปนปริสัญู และ 7) เปนปุคคลป
โรปรัญู6 

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาไดตรัสถึง ธัมมัญูบุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูรูธรรม ซ่ึงเปนคุณสมบัติประการ
ที่ 1 ในคุณสมบัติ 7 ประการของภิกษุ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 7 ประการยอมเปนผูควรของการคํานับ  
นับถือ ยกยอง ของบุคคลทั้งหลาย ถือเปนผูมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ คุณสมบัติ 7 ประการนั้น คือ 

1) เปนธัมมัญู หมายถึง เปนผูรูธรรม อันเปนคําสอนที่สําคัญ คือ สุตตะ (พระสูตรตางๆ) เคยยะ
(พระสูตรที่ประกอบดวยคาถา) เวยยากรณะ(พระอภิธรรมทั้งหมด) คาถา(พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา) 
อุทาน (พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยทรงโสมนัส) อิติวุตตกะ (พระสูตร ที่ข้ึนตนดวยคําวา ขอนี้
สมจริง ดังคําที่พระพุทธองคตรัส) ชาดก(พระสูตรที่แสดงเร่ือง ในอดีตชาติของพระพุทธเจา) อัพภูตธรรม 
(พระสูตรที่ประกอบดวยอิทธิปาฏิหาริย) เวทัลละ (พระสูตรที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายถามแลวไดรับความรู
และถามยิ่งข้ึนไป) 

2) เปนอัตถัญู หมายถึง เปนผูรูความหมายแหงภาษิต กลาวคือ เปนผูรูจุดมุงหมายและรูจักผลวา 
ผลที่เกิดจากการกระทํามีประโยชนและตรงตามเปาหมายที่ตั้งม่ันไว 

3) เปนอัตตัญู หมายถึง เปนผูรูจักตนวามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณเทาใด  
ตามหลักแหงอารยวัฒิ 5 

4) เปนมัตตัญู หมายถึง เปนผู รูประมาณในการรับปจจัย 4 กลาวคือ เปนผู รูจักความพอดี  
ตามหลักแหงมัชฌิมาปฎิปทาและหลักสันโดษ 

5) เปนกาลัญู หมายถึง เปนผูรูจักเวลาอันเหมาะสมที่จะประกอบกิจการงานตางๆอยางถูกตอง 
6) เปนปริสัญู หมายถึง เปนผูรูจักวิธีการเขาหาประชุมชน กลาวคือ เปนผูรูจักชุมชนหรือสังคม

อยางถูกตอง และเขาใจวิธีการปฏิบัติอยางถูกตองในชุมชนหรือสังคมนั้น 
7) เปนปุคคลปโรปรัญู หมายถึง เปนผูรูจักเลือกคบคนใหถูกตอง 

 
แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล (good governance) 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารบานเมืองที่โปรงใสดวยจริยธรรมบางคร้ังภาคเอกชนจะใชคําวา 
บรรษัทภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี แปลจากภาษาอังกฤษ corporate governance  ธรรมาภิบาล
เปนองคประกอบที่สําคัญของทุกองคกร ไมวาภาครัฐหรือเอกชนเนื่องจากธรรมาภิบาลเปนเร่ืองที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติตอกันในทุกองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรอิสระ การปฏิบัติตอกัน
ระหวางประเทศโดยมีหลักการที่สําคัญ 8 ประการดังนี้3 

1.การมีสวนรวม การมีสวนรวมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สําคัญในสังคมและสราง
ความสามัคคีใหเกิดกับประชาชนการมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสละไมมีการบังคับสมาชิกเต็มใจใหความ
รวมมือดวยตนเองหรือมีสวนรวมผานหนวยงานสถาบันผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

                                                           
 3 อรัญ ธรรมโม ดร.ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สิ่งท่ีขาดหายไปจากสังคมไทย บรรยายใหสโมสร
โรตารี่พระโขนงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2544. 
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ประการ ในชีวิตประจําวันนั้น ถาหากใครมีคุณธรรมของมนุษยที่แท  7 ประการนี้ และสามารถประพฤติได
อยางถูกตองตามหลักการเหลานี้โดยสมบูรณแลว ผูนั้นยอมไดชื่อวาเปน ผูที่พระพุทธเจายกยองวาเปน 
“สัตบุรุษ” หรือ “คนดีแท” หรือ “มนุษยโดยสมบูรณ” การกระทําหรือพฤติกรรมของเขามีความเหมาะสม
ถูกตองปราศจากความผิดพลาดนําประโยชนมาใหทั้งแกตนเองและสังคมโดยสวนรวมยอมเอ้ืออํานวย
ประโยชนสันติสุขแกสังคมนั้น ดังนั้นกอนที่จะทําความเขาใจความหมายและความเปนมาของหลักสัปปุริส
ธรรม จึงควรทําความเขาใจความหมายของสัตบุรุษกอน เพื่อที่จะไดทําความเขาใจในหลักธรรมอ่ืนๆ  
ซ่ึงแบงเปนขอยอยตางๆ ดังที่ปรากฏในลักขณสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย ดังนี้ 

ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 
สัปปุริสธรรมเปนธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือ คนที่แท ซ่ึงมีคุณสมบัติความเปนคนที่สมบูรณ

และถือเปนคุณธรรมที่สําคัญของการเปนผูนําที่สมบูรณ  ในการนิยามความหมายของสัปปุริสธรรม  
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะตางๆ ไวดังนี้  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช  
(อุฏฐายี)1 กลาววา สัปปุริสธรรม  7 หมายถึง คุณธรรม 7 ประการที่บริบูรณในผูใดยอมบุคคลนั้นใหเปนสัป
ปุริสชนที่เจริญดวยคุณสมบัติควรแกความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการ
งานใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี และเปนหลักปฏิบัติเพื่อทําคนใหเปนผูสงบสุขและความเจริญรุงเรืองกาวหนาได 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)2 ไดใหความหมายวา 
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ มี 7 ประการ คือ  
1) ธัมมัญุตา รูหลักหรือรูจักเหตุ 2) อัตถัญุตา รูความมุงหมายหรือรูเหตุผล 3) อัตตัญุตา รูจักตน  
4) มัตตัญุตา รูจักประมาณ 5) กาลัญุตา รูจักกาลเวลา 6) ปริสัญุตา รูจักชุมชน สังคม 7) ปุคคสัญุญา 
รูจักบุคคล คุณธรรม 7 ประการอันเปนคุณสมบัติภายในตัวผูนํา ซ่ึงมี คุณสมบัติทั้ ง 7 ประการนี้  
เปนองคประกอบและปจจัยที่เก่ียวของกันอยางสมบูรณ ที่จะทําใหผูนําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการใน
ภาระงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 

จ.เปรียญ3 กลาววา หลักสัปปุริสธรรม7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดีบุคคลที่มี
คุณธรรมประจําใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต บุคคลที่ยึดเอาหลักสัปปุริสธรรม 
เปนธรรมประจําใจยังไดชื่อวาเปนผูดี เพราะเปนผูมีเหตุผลมีผลในการปฏิบัติตน เม่ือบุคคลรูจักเหตุผลแลว 
การปฏิบัติตนก็เพียบพรอมดวยความดี คือ รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน รูจัก
บุคคล แลวบุคคลนั้นเปนคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนคนดี เพราะเปนผูรักสงลบ  
รักความเที่ยงธรรม รูจักหนาที่ของตน รูจักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการทํางาน โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่
ปกครองคนอ่ืน จะสามารถบริหารงานไดอยางราบร่ืน 

ความเปนมาของหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม 7 นี้ พระพุทธเจาไดตรัสไวในธัมมัญูสูตร5 ความวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ

ประกอบดวยธรรม 7 ประการ นี้ เปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย ฯลฯ เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของ
โลก สัปปุริสธรรมธรรม 7 ประการไดแกอะไรบาง กลาวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ คือ 1) เปนธัมมัญู  
2) เปนอัตถัญู 3) เปนอัตตัญู 4) เปนมัตตัญู 5) เปนกาลัญู 6) เปนปริสัญู และ 7) เปนปุคคลป
โรปรัญู6 

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาไดตรัสถึง ธัมมัญูบุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูรูธรรม ซ่ึงเปนคุณสมบัติประการ
ที่ 1 ในคุณสมบัติ 7 ประการของภิกษุ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 7 ประการยอมเปนผูควรของการคํานับ  
นับถือ ยกยอง ของบุคคลทั้งหลาย ถือเปนผูมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ คุณสมบัติ 7 ประการนั้น คือ 

1) เปนธัมมัญู หมายถึง เปนผูรูธรรม อันเปนคําสอนที่สําคัญ คือ สุตตะ (พระสูตรตางๆ) เคยยะ
(พระสูตรที่ประกอบดวยคาถา) เวยยากรณะ(พระอภิธรรมทั้งหมด) คาถา(พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา) 
อุทาน (พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงเปลงอุทานดวยทรงโสมนัส) อิติวุตตกะ (พระสูตร ที่ข้ึนตนดวยคําวา ขอนี้
สมจริง ดังคําที่พระพุทธองคตรัส) ชาดก(พระสูตรที่แสดงเร่ือง ในอดีตชาติของพระพุทธเจา) อัพภูตธรรม 
(พระสูตรที่ประกอบดวยอิทธิปาฏิหาริย) เวทัลละ (พระสูตรที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายถามแลวไดรับความรู
และถามยิ่งข้ึนไป) 

2) เปนอัตถัญู หมายถึง เปนผูรูความหมายแหงภาษิต กลาวคือ เปนผูรูจุดมุงหมายและรูจักผลวา 
ผลที่เกิดจากการกระทํามีประโยชนและตรงตามเปาหมายที่ตั้งม่ันไว 

3) เปนอัตตัญู หมายถึง เปนผูรูจักตนวามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณเทาใด  
ตามหลักแหงอารยวัฒิ 5 

4) เปนมัตตัญู หมายถึง เปนผู รูประมาณในการรับปจจัย 4 กลาวคือ เปนผู รูจักความพอดี  
ตามหลักแหงมัชฌิมาปฎิปทาและหลักสันโดษ 

5) เปนกาลัญู หมายถึง เปนผูรูจักเวลาอันเหมาะสมที่จะประกอบกิจการงานตางๆอยางถูกตอง 
6) เปนปริสัญู หมายถึง เปนผูรูจักวิธีการเขาหาประชุมชน กลาวคือ เปนผูรูจักชุมชนหรือสังคม

อยางถูกตอง และเขาใจวิธีการปฏิบัติอยางถูกตองในชุมชนหรือสังคมนั้น 
7) เปนปุคคลปโรปรัญู หมายถึง เปนผูรูจักเลือกคบคนใหถูกตอง 

 
แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล (good governance) 

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารบานเมืองที่โปรงใสดวยจริยธรรมบางคร้ังภาคเอกชนจะใชคําวา 
บรรษัทภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี แปลจากภาษาอังกฤษ corporate governance  ธรรมาภิบาล
เปนองคประกอบที่สําคัญของทุกองคกร ไมวาภาครัฐหรือเอกชนเนื่องจากธรรมาภิบาลเปนเร่ืองที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติตอกันในทุกองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรอิสระ การปฏิบัติตอกัน
ระหวางประเทศโดยมีหลักการที่สําคัญ 8 ประการดังนี้3 

1.การมีสวนรวม การมีสวนรวมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สําคัญในสังคมและสราง
ความสามัคคีใหเกิดกับประชาชนการมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสละไมมีการบังคับสมาชิกเต็มใจใหความ
รวมมือดวยตนเองหรือมีสวนรวมผานหนวยงานสถาบันผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

                                                           
 3 อรัญ ธรรมโม ดร.ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สิ่งท่ีขาดหายไปจากสังคมไทย บรรยายใหสโมสร
โรตารี่พระโขนงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2544. 
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2.การปฏิบัติตามกฎธรรมาภิบาลตอการความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติ  
ไมลําเอียง มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน ทุกคนในสังคมอยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

3.ความโปรงใส ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมาสิ่งนี้ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นไดทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามีบทบาทอยาง
มากในการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานโดยเสนอขาวสารใหแกสังคมไดรับทราบ 

4.ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหทุกฝายทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดในการ
ทํางาน กลาที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้นๆ  

5.ความสอดคลอง ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการคนของคนใน
สังคมซ่ึงมีความแตกตางอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองตองกันของ
สังคมมาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคมการจะพัฒนาสังคมไดตองทราบความตองการที่
สอดคลองกันของสังคมนั้นๆดวยวิธีการเรียนรู วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆกอน 

6. ความเสมอภาค ความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึ่งไดรับจากรัฐบาล  
ทั้งการบริการดานสวัสดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืนๆ  

7.หลักประสิทธฺภาพและประสิทธิผล เปนวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู โดยการผลิตและจําหนาย
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่มีคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ 
โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

8.การมีเหตุผล การมีเหตุผลเปนความตองการในสังคม ประชาชนทุกคน ตองตัดสินใจและความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองดวยเหตุดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถา
ปราศจากการปฏิบัติตามกฏหมายและความโปรงใส 

ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สําหรับขาราชการ 
การบรรยาย ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมไทย ดร.อรัญ ธรรมโม 7

พฤศจิกายน 2544 สโมสรโรตาร่ีพระโขนง 
1.ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ตามความหมายของสถาบันปวย อ๋ึงภากรณ หมายถึงการ

บริหารจัดการ (บานเมือง สังคม องคกร สถาบัน หรือธุรกิจ )โดยซื่อสัตยสุจริต (Honesty)ความเปดเผยโปรง
ใส (Transparency)ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness)ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ(Quality & 
Efficiency)การมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเปนการทั่วไป (General Ethical and Moral Standard ) 
เพื่อให (บานเมือง ฯลฯ ) มีความเขมแข็งม่ันคง และเจริญกาวหนาอยางถาวร 

2.คุณธรรม ธรรมที่ เปนคุณประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  ในกรณีขาราชการ มีหนาที่สราง
ประโยชนสุขแกประชาชน มีวิสัยทัศน มีพันธกิจที่กําหนดไวชัดเจน การที่ขาราชการบริหารอยางมีคุณธรรม 
ประโยชนสุขของประชาชนก็จะสมบูรณ ทุกขของประชาชนก็จะไมหนักนัก ขาราชการก็สามารถบรรลุถึง
วิสัยทัศน และปฏิบัติตาม พันธกิจขององคกรไดสมบูรณ 

  ธรรมะในการบริหารราชการ 5 ประการของ ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ 
  1.ไมใชอํานาจและหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายมาเพื่อประโยชนสวนตัว 

  2.ไมมีผลประโยชนสวนตัวในหนาที่การทาํงานของตนขัดกับผลประโยชนสวนรวม 
  3.ทํางานใหรวดเร็วเพื่อประโยชนแกประชาชน  
  4.ไมมุงชวยเหลือชนกลุมหนึง่กลุมใดโดยเฉพาะ  
  5.ไมเอาเปรียบสวนรวมหรือทําใหจิตใจของขาราชการที่ดีเสื่อมลง 
คุณธรรมของผูนํา  7 ประการของ Aristotle  
  1.ความยุติธรรม 
  2.ความกลาหาญ 
  3.ความมีสติมั่นคงทางอารมณ 
  4.ความโอบออมอารี 
  5.มีเกียรติยศชื่อเสียง 
  6.มีความเห็นอกเห็นใจ 
  7.มีวาจาสัตย 
3.จริยธรรม ธรรมที่ดี ที่งามที่จะทําใหผูถือปฏิบัติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสงางาม คลายๆ สมบัติ 

รวมทั้งกายทั้งใจ ตามความหมายโบราณ คนสามารถสรรเสริญไดทั้งตอหนาและลับหลังไมใชเยินยอตอหนา 
นินทาลบัหลัง 

สรุปความไดวา สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมที่สําคัญ สําหรับสัปปุริสชน หรือคนดีและเปน
คุณธรรมสําคัญของผูนําที่สมบูรณแบบดวย คุณธรรมทั้ง 7 ประการยอมนําบุคคลนั้นไปสูความมีคุณคาอยาง
แทจริง เรียกไดวาเปนคนสมบูรณแบบ  

 
บทสรุป 

ผูบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมที่นํามาใชในการบริหารจัดการองคกรใหเจริญกาวหนาดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต หลักธรรมที่เรียกวาหลักสัปปุริสธรรม 7 ก็มีเหมาะสมตอการนําไปใชในการบริหารจัดการ
องคกรโดยมีสาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม 7 นี้อธิบายถึงองคประกอบซ่ึงมี 7 ประการแตละองค
องคประกอบสามารถนํามาประยุกตใชกับคุณสมบัติของผูนําอยางเขาใจไดดังนี้ 

1. ธัมมัญุตา คือ รูหลักการ ธัมมัญุตา คือ รูจักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกติกาที่มีความ
เก่ียวของในการดําเนินงาน กลาวคือ ผูนํานั้นจะตองรูจักเหตุ รูหลักการ รูกฎ กติกาเหลานี้ใหชัดเจน เพื่อที่จะ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว  ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา ธัมมัญุตา 
หมายถึง การรูธรรม ดังความที่ปรากฏในธัมมัญูสูตร7  

2. อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูจุดหมาย อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูความมุงหมายและรูจักผล 
กลาวคือ ผูนําที่ดีจะตองรูจักจุดหมาย หรือเปาหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกรวา 
จะไปทางไหนเพื่อประโยชนอะไร เพื่ อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายนั้น
พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูอรรถ รูจักจุดหมาย รูประโยชน ดังพุทธพจนที่
ปรากฎในธัมมัญุสูตร11  
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2.การปฏิบัติตามกฎธรรมาภิบาลตอการความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติ  
ไมลําเอียง มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน ทุกคนในสังคมอยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

3.ความโปรงใส ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมาสิ่งนี้ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปชั่นไดทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามีบทบาทอยาง
มากในการตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานโดยเสนอขาวสารใหแกสังคมไดรับทราบ 

4.ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหทุกฝายทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดในการ
ทํางาน กลาที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจนั้นๆ  

5.ความสอดคลอง ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการคนของคนใน
สังคมซ่ึงมีความแตกตางอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองตองกันของ
สังคมมาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคมการจะพัฒนาสังคมไดตองทราบความตองการที่
สอดคลองกันของสังคมนั้นๆดวยวิธีการเรียนรู วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆกอน 

6. ความเสมอภาค ความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึ่งไดรับจากรัฐบาล  
ทั้งการบริการดานสวัสดิการ ตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืนๆ  

7.หลักประสิทธฺภาพและประสิทธิผล เปนวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู โดยการผลิตและจําหนาย
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่มีคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ 
โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

8.การมีเหตุผล การมีเหตุผลเปนความตองการในสังคม ประชาชนทุกคน ตองตัดสินใจและความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองดวยเหตุดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถา
ปราศจากการปฏิบัติตามกฏหมายและความโปรงใส 

ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สําหรับขาราชการ 
การบรรยาย ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม สิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมไทย ดร.อรัญ ธรรมโม 7

พฤศจิกายน 2544 สโมสรโรตาร่ีพระโขนง 
1.ธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ตามความหมายของสถาบันปวย อ๋ึงภากรณ หมายถึงการ

บริหารจัดการ (บานเมือง สังคม องคกร สถาบัน หรือธุรกิจ )โดยซื่อสัตยสุจริต (Honesty)ความเปดเผยโปรง
ใส (Transparency)ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness)ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ(Quality & 
Efficiency)การมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเปนการทั่วไป (General Ethical and Moral Standard ) 
เพื่อให (บานเมือง ฯลฯ ) มีความเขมแข็งม่ันคง และเจริญกาวหนาอยางถาวร 

2.คุณธรรม ธรรมที่ เปนคุณประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  ในกรณีขาราชการ มีหนาที่สราง
ประโยชนสุขแกประชาชน มีวิสัยทัศน มีพันธกิจที่กําหนดไวชัดเจน การที่ขาราชการบริหารอยางมีคุณธรรม 
ประโยชนสุขของประชาชนก็จะสมบูรณ ทุกขของประชาชนก็จะไมหนักนัก ขาราชการก็สามารถบรรลุถึง
วิสัยทัศน และปฏิบัติตาม พันธกิจขององคกรไดสมบูรณ 

  ธรรมะในการบริหารราชการ 5 ประการของ ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ 
  1.ไมใชอํานาจและหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายมาเพื่อประโยชนสวนตัว 

  2.ไมมีผลประโยชนสวนตัวในหนาที่การทาํงานของตนขัดกับผลประโยชนสวนรวม 
  3.ทํางานใหรวดเร็วเพื่อประโยชนแกประชาชน  
  4.ไมมุงชวยเหลือชนกลุมหนึง่กลุมใดโดยเฉพาะ  
  5.ไมเอาเปรียบสวนรวมหรือทําใหจิตใจของขาราชการที่ดีเสื่อมลง 
คุณธรรมของผูนํา  7 ประการของ Aristotle  
  1.ความยุติธรรม 
  2.ความกลาหาญ 
  3.ความมีสติมั่นคงทางอารมณ 
  4.ความโอบออมอารี 
  5.มีเกียรติยศชื่อเสียง 
  6.มีความเห็นอกเห็นใจ 
  7.มีวาจาสัตย 
3.จริยธรรม ธรรมที่ดี ที่งามที่จะทําใหผูถือปฏิบัติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสงางาม คลายๆ สมบัติ 

รวมทั้งกายทั้งใจ ตามความหมายโบราณ คนสามารถสรรเสริญไดทั้งตอหนาและลับหลังไมใชเยินยอตอหนา 
นินทาลบัหลัง 

สรุปความไดวา สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมที่สําคัญ สําหรับสัปปุริสชน หรือคนดีและเปน
คุณธรรมสําคัญของผูนําที่สมบูรณแบบดวย คุณธรรมทั้ง 7 ประการยอมนําบุคคลนั้นไปสูความมีคุณคาอยาง
แทจริง เรียกไดวาเปนคนสมบูรณแบบ  

 
บทสรุป 

ผูบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมที่นํามาใชในการบริหารจัดการองคกรใหเจริญกาวหนาดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต หลักธรรมที่เรียกวาหลักสัปปุริสธรรม 7 ก็มีเหมาะสมตอการนําไปใชในการบริหารจัดการ
องคกรโดยมีสาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม 7 นี้อธิบายถึงองคประกอบซ่ึงมี 7 ประการแตละองค
องคประกอบสามารถนํามาประยุกตใชกับคุณสมบัติของผูนําอยางเขาใจไดดังนี้ 

1. ธัมมัญุตา คือ รูหลักการ ธัมมัญุตา คือ รูจักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูกติกาที่มีความ
เก่ียวของในการดําเนินงาน กลาวคือ ผูนํานั้นจะตองรูจักเหตุ รูหลักการ รูกฎ กติกาเหลานี้ใหชัดเจน เพื่อที่จะ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว  ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา ธัมมัญุตา 
หมายถึง การรูธรรม ดังความที่ปรากฏในธัมมัญูสูตร7  

2. อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูจุดหมาย อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูความมุงหมายและรูจักผล 
กลาวคือ ผูนําที่ดีจะตองรูจักจุดหมาย หรือเปาหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกรวา 
จะไปทางไหนเพื่อประโยชนอะไร เพื่ อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายนั้น
พระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูอรรถ รูจักจุดหมาย รูประโยชน ดังพุทธพจนที่
ปรากฎในธัมมัญุสูตร11  
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3. อัตตัญตุา คือ รูตน อัตตัญุตา คือ รูตน รูวาตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไร และ
ตองรูจักพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ผูนําที่ดีนั้นจะตองสํารวจอยูเสมอวาตนเองมีจุดออนจุดแข็งอะไรแลว
ดําเนินการปรับปรุงจุดออนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนใหดีข้ึนเร่ือย กลาวคือ ผูนํา ที่ดี
ควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหงโลกอยางแทจริง เพื่อให
สามารถนําพามวลชนและองคกรไปสูจุดหมายไดตามเปาหมายที่วางไวพระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตตัญุ
ตา หมายถึง การรูจักตนเก่ียวกับ ศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ ปญญา เปนตน ดังที่ปรากฎใน ธัมมัญูสูตร15  

4. มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ รูจักความพอดี กลาวคือ ตองรูจัก
ขอบเขตความพอเหมาะในการทํางานในเร่ืองตางๆ ดังนั้น ผูนําที่ดีนั้นจะตองรูจักความพอเหมาะพอควรใน
การที่จะทํากิจการทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่วางไวในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา  
มัตตัญุตา หมายถึง รูประมาณในการรับปจจัย 4 ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร  

5. กาลัญุตา คือ รูจักเวลา กาลัญุตา คือ รูจักเวลา รูจักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานตางๆ 
หรือทํางานใหทันกับเวลา เหมาะกับเวลาและรูคุณคาของเวลา ผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูรูจัก
การบริหารเวลาหรือวางแผนใหเหมาะสมกับเวลาอยางถูกตองในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึง กาลัญุตา 
ไววา การรูจักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร22 วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปน
ผูประกอบไปดวยความรูวา เวลานี้เปนเวลาควรศึกษา ควรถาม เวลานี้ควรเปนเวลาทําความเพียร ควรหลีก
เรนจากหมู คือ รูจักการปฏิบัติใหสอดคลองกับกาลเทศะ ใหเหมาะสมกับสมณะ รูคุณคาของเวลา เม่ือภิกษุมี
ความรูความเขาใจในการใชเวลา ยอมจะเปนผูมีความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะทําใหถูกกับกาลเวลา 

6. ปริสัญุตา คือ รูชุมชน ปริสัญุตา คือ รูชุมชน รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวางจาก
สังคมโลก สังคมประเทศชาติ วาอยูในถานการณอยางไร มีปญหาอยางไร จะไดสามารถเขาใจความตองการ
ของสังคมนั้นไดถูกตอง24 หรือแกไขปญหาไดตรงจุด นอกจากนี้ยังตองรูเขาใจในระเบียบกฎเกณฑ 
วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงสถานการณจางๆ ของสังคมนั้นๆ 
ไดอยางถูกตอง จะไดสามารถนําความสงบสุข สันติสุขความกาวหนามาสูมวลชน หมูคณะและสังคมได 

7. ปุคคลปโรปรัญุตา คือ รูจักบุคคล ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคล รูประเภทของบุคคล
ที่จะตองเก่ียวของดวย รูวาควรจะปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผลอยางไร ดังนั้นผูนําที่ดียอมตองรู
บุคคล รูประเภทของบุคคลที่เก่ียวของเปนอยางดี เพื่อใหสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ในการ
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3. อัตตัญตุา คือ รูตน อัตตัญุตา คือ รูตน รูวาตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไร และ
ตองรูจักพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ผูนําที่ดีนั้นจะตองสํารวจอยูเสมอวาตนเองมีจุดออนจุดแข็งอะไรแลว
ดําเนินการปรับปรุงจุดออนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนใหดีข้ึนเร่ือย กลาวคือ ผูนํา ที่ดี
ควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหงโลกอยางแทจริง เพื่อให
สามารถนําพามวลชนและองคกรไปสูจุดหมายไดตามเปาหมายที่วางไวพระพุทธศาสนาไดกลาววา อัตตัญุ
ตา หมายถึง การรูจักตนเก่ียวกับ ศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ ปญญา เปนตน ดังที่ปรากฎใน ธัมมัญูสูตร15  

4. มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ รูจักความพอดี กลาวคือ ตองรูจัก
ขอบเขตความพอเหมาะในการทํางานในเร่ืองตางๆ ดังนั้น ผูนําที่ดีนั้นจะตองรูจักความพอเหมาะพอควรใน
การที่จะทํากิจการทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่วางไวในทางพระพุทธศาสนาไดกลาววา  
มัตตัญุตา หมายถึง รูประมาณในการรับปจจัย 4 ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร  

5. กาลัญุตา คือ รูจักเวลา กาลัญุตา คือ รูจักเวลา รูจักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานตางๆ 
หรือทํางานใหทันกับเวลา เหมาะกับเวลาและรูคุณคาของเวลา ผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูรูจัก
การบริหารเวลาหรือวางแผนใหเหมาะสมกับเวลาอยางถูกตองในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึง กาลัญุตา 
ไววา การรูจักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญูสูตร22 วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปน
ผูประกอบไปดวยความรูวา เวลานี้เปนเวลาควรศึกษา ควรถาม เวลานี้ควรเปนเวลาทําความเพียร ควรหลีก
เรนจากหมู คือ รูจักการปฏิบัติใหสอดคลองกับกาลเทศะ ใหเหมาะสมกับสมณะ รูคุณคาของเวลา เม่ือภิกษุมี
ความรูความเขาใจในการใชเวลา ยอมจะเปนผูมีความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะทําใหถูกกับกาลเวลา 

6. ปริสัญุตา คือ รูชุมชน ปริสัญุตา คือ รูชุมชน รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวางจาก
สังคมโลก สังคมประเทศชาติ วาอยูในถานการณอยางไร มีปญหาอยางไร จะไดสามารถเขาใจความตองการ
ของสังคมนั้นไดถูกตอง24 หรือแกไขปญหาไดตรงจุด นอกจากนี้ยังตองรูเขาใจในระเบียบกฎเกณฑ 
วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงสถานการณจางๆ ของสังคมนั้นๆ 
ไดอยางถูกตอง จะไดสามารถนําความสงบสุข สันติสุขความกาวหนามาสูมวลชน หมูคณะและสังคมได 

7. ปุคคลปโรปรัญุตา คือ รูจักบุคคล ปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคล รูประเภทของบุคคล
ที่จะตองเก่ียวของดวย รูวาควรจะปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผลอยางไร ดังนั้นผูนําที่ดียอมตองรู
บุคคล รูประเภทของบุคคลที่เก่ียวของเปนอยางดี เพื่อใหสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ในการ
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ผลกระทบการดํารงตําแหนงของผูบริหารตอเสถียรภาพองคกร 
The Impact of the Management Position on Corporation Stability 

 
ภาณุรัตน  ดีเสมอ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
ผูบริหารนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากและยังเปนหนาที่ที่สําคัญเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรใน

หนวยงานไดและสามารถสั่งสอนเร่ืองตางๆที่บคุลากรไมมีความเขาใจในดานนัน้ๆ ติดตามขาวสารความรูดาน
ตางๆเพื่อนํามาปรับใชในหนวยงานยังเปนผูสรางความสัมพันธอันดีในองคกร เนื่องจากในองคกรนั้นตองมี
การสนทนาผูบริหารตองเชื่อมความสัมพันธของหนวยงานและบุคลากรใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อการ
ทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพอยางมากที่สุด สําหรับผูบริหารที่เกงและดีนั้น  เปนผูบริหารที่บริหารงาน
อยางมีจริยธรรมควบคูกับการบริหารและไมยึดติดกับตําแหนงเปนเวลานาน ผูบริหารที่มีจริยธรรม  คุณธรรม  
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล มาใชกับการบริหารจะชวยลดผลกระทบ เชิงลบที่มีตอองคกรได มีผลตอเสถียรภาพ
องคกรแมเปนผูบริหารดํารงตําแหนงนาน  เกิดการลอกเลียนแบบ  ทานอยูนานได  ผมก็อยูนานได  จะเห็น
ไดวาผลกระทบตอเสถียรภาพของจริยธรรม  คุณธรรม หลักธรรมภิบาลขององคกรเปนลําดับแรก ๆ  

คําสําคัญ : ผลกระทบ, เสถียรองคกร 
 

Abstract 
The management is very important function in order to be able to command 

personnel in the unit and can teach various matters that the personnel do not understand 
in that area. Follow the news of various knowledge to be used in the organization, also 
creating a good relationship in the organization. Because in that organization, there must 
be conversation. The management must link the relationship of the departments and 
personnel to have a good relationship with each other for the work of the organization to 
be as efficient as possible. The good executive who manages ethics with the good 
management does not adhere to the position for a long time. Executives with ethics, 
morality, adherence to good governance and management will reduce the negative impact 
to the organization affecting the stability of the organization. Even as a long term 
executives who lead to words-you can live for a long time so I can live for a long time, 
too. It can be seen that the impact on the stability of ethics, morality and good 
governance of the organization is the first priority. 

Keywords: Impact, Corporate Stability 

บทนํา 
 ผูบริหารงานที่มีความสามารถบริหารงานอยางตอเนื่อง  ในองคกรควรมีการตรวจสอบและ
หมุนเวียนเก่ียวกับตําแหนงผูบริหารที่มีความสําคัญตอองคกร  หากผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานาน  มีความสัมพันธกับโครงสรางองคกร  ซ่ึงมีการโตแยงกันวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานานทําใหรูปแบบขององคกรม่ันคง  เพราะจะทําใหการบริหารงานเกิดความตอเนื่อง  แตบางเหตุผล
โตแยงวา  ผูบริหารที่อยูในตําแหนงเปนเวลานาน  อาจทําใหเสถียรภาพขององคกรสั่นคลอน เพราะผูบริหาร
มีอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในองคกรจากขอมูลที่นําเสนอมองวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงนานมี
ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบได  ดูจากขอมูลเฉลี่ยของประชากร  ประสิทธิภาพ  การบริหารงานที่สามารถ
บริหารงานคุมคาจางที่องคใหคาตอบแทนสูง  และผูบริหารสามารถลดตนทุนการผลิตได เม่ือมองเชนนี้มอง
ความเกงของผูบริหารเพียงดานเดียว  ซ่ึงไมอาจสรางความเชื่อม่ันใหแกสมาชิกในองคกรได  ถามองผูบริหาร
ที่เกงตองมองที่ผูบริหารดีควบคูกันดวย  ผูบริหารที่เกงและดีนั้น  เปนผูบริหารที่บริหารงานอยางมีจริยธรรม
ควบคูกับการบริหารและไมยึดติดกับตําแหนงเปนเวลานาน ผูบริหารที่มีจริยธรรม  คุณธรรม  ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล มาใชกับการบริหารจะชวยลดผลกระทบ เชิงลบที่มีตอองคกรได มีผลตอเสถียรภาพองคกรแม
เปนผูบริหารดํารงตําแหนงนาน  เกิดการลอกเลียนแบบ  ทานอยูนานได  ผมก็อยูนานได  จะเห็นไดวา
ผลกระทบตอเสถียรภาพของจริยธรรม  คุณธรรม หลักธรรมภิบาลขององคกรเปนลําดับแรก ๆ   
ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมจริยธรรม เปนธรรมะที่อยูคูกันมีความหมายใกลเคียงกัน และเม่ือนําไปใชก็ตองใชควบคู
กันไป ถาแยกออกเปนสวน  ๆ จะทําใหไมสมบูรณนักและถามองถึงความสําคัญก็ตองมองที่คุณธรรม
จริยธรรมพรอมกันไป  ซ่ึงสามารถมองไดวา คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ สังคมใดถาขาดคุณธรรมมาก สังคมนั้นจะมีความสับสนวุนวายยากแกการพัฒนา ในวงการนัก
บริหารก็เชนเดียวกัน ถาขาดคุณธรรมจริยธรรมจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก ดังนั้น
คุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญ ดังนี้  

ความสําคัญทั่วไป  
สังคมเปนแหลงรวมกันของผูคนที่มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางทางความคิด

เปนความแตกตางที่สําคัญ เพราะความคิดเปนจุดเร่ิมตนของการกระทํา ถาคิดอยางไรการกระทําก็มักจะเปน
อยางนั้นเสมอ เม่ือความคิดของคนในสังคมแตกตางกันก็จะเกิดการกระทําที่แตกตางกันอยางหลากหลาย
ตามไปดวย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงตาง ๆ ตามมา ดังนั้นสังคมตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเปน
เคร่ืองควบคุมความคิดและการปฏิบัติของผูคนไมใหไปคิดและกระทําอันเปนการละเมิดผูอ่ืน แตละคนตาง
ยึดถือในหลักศีลธรรมและคุณธรรมที่เปนพื้นฐานของมนุษย และยึดหลักกัลยาณธรรมขอที่เปนจริยธรรม
พื้นฐานแลวสังคมก็จะอยูเย็นเปนสุขอยางแทจริง คุณธรรมกับจริยธรรมและศีลธรรมและกัลยาณธรรม
สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 คุณธรรมของผูบริหาร 
 ความหมายของคุณธรรม คําวา คุณธรรมนี้ มีตนตอมาจากทางศาสนาเปนสําคัญ ซ่ึงมักเรียกวา 

หลักธรรม ซ่ึงมีหลักธรรมอยูเปนจํานวนมาก แตเม่ือนําไปสูการปฏิบัติมักจะเรียกวา คุณธรรม จึงเปนสิ่งที่
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ผลกระทบการดํารงตําแหนงของผูบริหารตอเสถียรภาพองคกร 
The Impact of the Management Position on Corporation Stability 
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บทคัดยอ 
ผูบริหารนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากและยังเปนหนาที่ที่สําคัญเพื่อที่จะสามารถสั่งการบุคลากรใน

หนวยงานไดและสามารถสั่งสอนเร่ืองตางๆที่บคุลากรไมมีความเขาใจในดานนัน้ๆ ติดตามขาวสารความรูดาน
ตางๆเพื่อนํามาปรับใชในหนวยงานยังเปนผูสรางความสัมพันธอันดีในองคกร เนื่องจากในองคกรนั้นตองมี
การสนทนาผูบริหารตองเชื่อมความสัมพันธของหนวยงานและบุคลากรใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อการ
ทํางานขององคกรมีประสิทธิภาพอยางมากที่สุด สําหรับผูบริหารที่เกงและดีนั้น  เปนผูบริหารที่บริหารงาน
อยางมีจริยธรรมควบคูกับการบริหารและไมยึดติดกับตําแหนงเปนเวลานาน ผูบริหารที่มีจริยธรรม  คุณธรรม  
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล มาใชกับการบริหารจะชวยลดผลกระทบ เชิงลบที่มีตอองคกรได มีผลตอเสถียรภาพ
องคกรแมเปนผูบริหารดํารงตําแหนงนาน  เกิดการลอกเลียนแบบ  ทานอยูนานได  ผมก็อยูนานได  จะเห็น
ไดวาผลกระทบตอเสถียรภาพของจริยธรรม  คุณธรรม หลักธรรมภิบาลขององคกรเปนลําดับแรก ๆ  

คําสําคัญ : ผลกระทบ, เสถียรองคกร 
 

Abstract 
The management is very important function in order to be able to command 

personnel in the unit and can teach various matters that the personnel do not understand 
in that area. Follow the news of various knowledge to be used in the organization, also 
creating a good relationship in the organization. Because in that organization, there must 
be conversation. The management must link the relationship of the departments and 
personnel to have a good relationship with each other for the work of the organization to 
be as efficient as possible. The good executive who manages ethics with the good 
management does not adhere to the position for a long time. Executives with ethics, 
morality, adherence to good governance and management will reduce the negative impact 
to the organization affecting the stability of the organization. Even as a long term 
executives who lead to words-you can live for a long time so I can live for a long time, 
too. It can be seen that the impact on the stability of ethics, morality and good 
governance of the organization is the first priority. 

Keywords: Impact, Corporate Stability 

บทนํา 
 ผูบริหารงานที่มีความสามารถบริหารงานอยางตอเนื่อง  ในองคกรควรมีการตรวจสอบและ
หมุนเวียนเก่ียวกับตําแหนงผูบริหารที่มีความสําคัญตอองคกร  หากผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานาน  มีความสัมพันธกับโครงสรางองคกร  ซ่ึงมีการโตแยงกันวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานานทําใหรูปแบบขององคกรม่ันคง  เพราะจะทําใหการบริหารงานเกิดความตอเนื่อง  แตบางเหตุผล
โตแยงวา  ผูบริหารที่อยูในตําแหนงเปนเวลานาน  อาจทําใหเสถียรภาพขององคกรสั่นคลอน เพราะผูบริหาร
มีอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในองคกรจากขอมูลที่นําเสนอมองวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงนานมี
ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบได  ดูจากขอมูลเฉลี่ยของประชากร  ประสิทธิภาพ  การบริหารงานที่สามารถ
บริหารงานคุมคาจางที่องคใหคาตอบแทนสูง  และผูบริหารสามารถลดตนทุนการผลิตได เม่ือมองเชนนี้มอง
ความเกงของผูบริหารเพียงดานเดียว  ซ่ึงไมอาจสรางความเชื่อม่ันใหแกสมาชิกในองคกรได  ถามองผูบริหาร
ที่เกงตองมองที่ผูบริหารดีควบคูกันดวย  ผูบริหารที่เกงและดีนั้น  เปนผูบริหารที่บริหารงานอยางมีจริยธรรม
ควบคูกับการบริหารและไมยึดติดกับตําแหนงเปนเวลานาน ผูบริหารที่มีจริยธรรม  คุณธรรม  ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล มาใชกับการบริหารจะชวยลดผลกระทบ เชิงลบที่มีตอองคกรได มีผลตอเสถียรภาพองคกรแม
เปนผูบริหารดํารงตําแหนงนาน  เกิดการลอกเลียนแบบ  ทานอยูนานได  ผมก็อยูนานได  จะเห็นไดวา
ผลกระทบตอเสถียรภาพของจริยธรรม  คุณธรรม หลักธรรมภิบาลขององคกรเปนลําดับแรก ๆ   
ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมจริยธรรม เปนธรรมะที่อยูคูกันมีความหมายใกลเคียงกัน และเม่ือนําไปใชก็ตองใชควบคู
กันไป ถาแยกออกเปนสวน  ๆ จะทําใหไมสมบูรณนักและถามองถึงความสําคัญก็ตองมองที่คุณธรรม
จริยธรรมพรอมกันไป  ซ่ึงสามารถมองไดวา คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ สังคมใดถาขาดคุณธรรมมาก สังคมนั้นจะมีความสับสนวุนวายยากแกการพัฒนา ในวงการนัก
บริหารก็เชนเดียวกัน ถาขาดคุณธรรมจริยธรรมจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก ดังนั้น
คุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสําคัญ ดังนี้  

ความสําคัญทั่วไป  
สังคมเปนแหลงรวมกันของผูคนที่มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางทางความคิด

เปนความแตกตางที่สําคัญ เพราะความคิดเปนจุดเร่ิมตนของการกระทํา ถาคิดอยางไรการกระทําก็มักจะเปน
อยางนั้นเสมอ เม่ือความคิดของคนในสังคมแตกตางกันก็จะเกิดการกระทําที่แตกตางกันอยางหลากหลาย
ตามไปดวย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงตาง ๆ ตามมา ดังนั้นสังคมตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเปน
เคร่ืองควบคุมความคิดและการปฏิบัติของผูคนไมใหไปคิดและกระทําอันเปนการละเมิดผูอ่ืน แตละคนตาง
ยึดถือในหลักศีลธรรมและคุณธรรมที่เปนพื้นฐานของมนุษย และยึดหลักกัลยาณธรรมขอที่เปนจริยธรรม
พื้นฐานแลวสังคมก็จะอยูเย็นเปนสุขอยางแทจริง คุณธรรมกับจริยธรรมและศีลธรรมและกัลยาณธรรม
สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 คุณธรรมของผูบริหาร 
 ความหมายของคุณธรรม คําวา คุณธรรมนี้ มีตนตอมาจากทางศาสนาเปนสําคัญ ซ่ึงมักเรียกวา 

หลักธรรม ซ่ึงมีหลักธรรมอยูเปนจํานวนมาก แตเม่ือนําไปสูการปฏิบัติมักจะเรียกวา คุณธรรม จึงเปนสิ่งที่



604 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จะตองศึกษาความหมายของคํานี้ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองซ่ึงความหมายจะมีหลายลักษณะ 
ดังนี้  

 ความหมายทางศาสนา  
 คําวา คุณธรรม (Virtue) ในทัศนะทางศาสนาเปนการใหความหมายเชิงหลักการ ดังนี้  
คุณธรรม หมายถึง ความดีสูงสุดที่ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดีงามอยูในจิตสํานึก อยูในความรูสึกผิด

ชอบชั่วดี อันเปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังและควบคุมความประพฤติที่แสดงออก สนองความปรารถนา คุณธรรม 
หมายถึง สภาพที่แสดงถึงคุณงามความดี  

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่เก้ือกูลใหเกิดความสงบสุข  
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนความดีงาม  
คุณธรรม หมายถึง หลักธรรม ที่เปนหลักในการสรางตามความรูสึกผิดชอบชั่วดี  
จากความหมายที่ยกมาขางตน สรุปไดวา คุณธรรม เปนสภาวะความรูสึกนึกคิดดานการประเมินคา

สิ่งตาง ๆวาผิดชอบชั่วดีอยางไร เปนกรอบการรับรูในจิตสํานึก  
ความหมายของคุณธรรมทางศาสนา มุงเนน ไปที่จิตใจเปนสวนใหญ เปนความหมายในรูปอุดมคติ

ของผูมุงเนนในทางโลกุตตระ และเปนคุณธรรมที่ตองการใหผูคนไดเขาถึงและนําไปสูการปฏิบัติ อยางลึกซ้ึง 
สวนใหญจะมองไปที่หลักธรรมที่เปนแกนหลักทางศาสนาเปนสําคัญ1 

ความหมายในทางการบริหาร  
คุณธรรมในทางการบริหาร เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของผูบริหาร ไมวาจะดํารงตําแหนงในระดับใด 

ผูบริหาร  ก็ตองทํางานกับคนในงานฝายตาง ๆ เชน งานวิชาการ งานการเงิน งานบริหารทั่วไป ฯลฯ  
ตองอาศัยคนทําทั้งสิ้น งานบริหารบุคคลจึงเปนงานที่ยากกวางานใด ๆ เนื่องจากคนมีความแตกตางกันทั้งใน
รูปธรรมและนามธรรม  การทํางานรวมกับคนจําเปนตองรูจักตั้งแต รูจักตน รูจักคนที่รวมทํางานกัน และ
รูจักงานที่ทําดวย ซ่ึงคุณธรรม ในการบริหาร มีความหมายครอบคลุม ดานตาง ๆ ดังนี้  

คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของคนมีความรูดี ความสามารถดี ความประพฤติดี ทําให 
คุณธรรม หมายถึง ความเมตตา กรุณา เสียสละ ซ่ือสัตย อดทน เปนสภาพความดีงามทางจิตใจที่

จะทําให  การทํางานกับคนประสบความสําเร็จได  
คุณธรรม หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่อยูในจิตใจที่ใฝแตจะทําความดี เปนสมบัติที่เอ้ือตอการ

บริหารงาน ใหสําเร็จ  
คุณธรรม หมายถึง ความเขาใจและความรูสึกถึงความดีงาม แลวนํามาใชในการบริหารงานให

ประสบความสําเร็จ  
จากความหมายของคุณธรรมในทางการบริหารขางตนสรุปไดวา คุณธรรมในทางการบริหาร 

หมายถึง สภาพความดีงามที่เกิดข้ึนในจิตใจของคนใหรูดีรูชั่ว และเลือกสรรแตสิ่งที่ดีงามเพื่อนําไปสูการจูงใจ
ใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เปนคุณสมบัติที่ตองมีในตัวผูบริหารเพื่อเอ้ือตอการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จ  

                                                           
1 ปราชญา กลาผจญ,  คุณธรรมจริยธรรมผูนํารัฐ,  (กรุงเทพมหานคร : ขางฟาง, 2549),  หนา  18. 

 จริยธรรมของผูบริหาร 
 ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรม เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา คุณธรรม แตไมเหมือนกัน เปรียบเหมือนดานหัว  

ดานกอยของเหรียญ คุณธรรมเกิดข้ึนที่จิตใจเปนความรูสึกนึกคิด แลวสงผลตอจริยธรรม ซ่ึงเปนการ
แสดงออกดานพฤติกรรมตาง ๆ ดังนั้นจึงกลาวไดวาสวนใหญแลวมนุษยถามีคุณธรรมยอมมีจริยธรรมเสมอ 
ความหมายของคําวาจริยธรรมมีหลากหลายจําแนกเปนดาน ๆ  ไดดังนี้  

 ความหมายของศาสนา  
คําวา จริยธรรม ในมิติทางศาสนามีความหมาย ดังนี้  

 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยูภายใตกรอบศีลธรรม 
คุณธรรม 
เนติธรรม และธรรมเนียมประเพณี  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติการกระทําที่ดีงามที่ควรปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรือง  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทางธรรมจริยาที่มุงไปสูความหลุดพนจาก โลกียธรรม  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะเปนเคร่ืองกํากับ  
จากความหมายขางตนสรุปไดวา จริยธรรมทางศาสนาเปนการประพฤติตามหลักธรรมจริง ๆ 

เพื่อใหเกิดความประพฤติที่ดีงามตามหลักทางศาสนาที่มุงใหเกิดความหลุดพนจากโลกียะ 
ความหมายในทางการบริหาร  
ความหมายของจริยธรรมในทางการบริหารมุงเนนไปที่ความประพฤติที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

ดวยความมุงม่ัน รับผิดชอบ และปฏิบัติอยางถูกตอง  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่พึงปฏิบัติตอตนเอง ผูอ่ืน ตอสังคม และตอกิจการงานตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเร่ืองโดยอยูบนพื้นฐานของความรูสึกนึกคิดที่ดี และการปฏิบัติที่สอดคลองกัน  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทําตลอดจนความรูสึกนึกคิด อันถูกตองดีงามที่ควร

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรือง แกตน แกคน และแกงาน  
จริยธรรม หมายถึง ระบบการทําดีละเวนการทําชั่วในเร่ืองที่ตนรับผิดชอบเก่ียวของ กับผูปฏิบัติ 

สถานการณการทํางาน กระบวนการทํางานและผลงาน  ตลอดจนประโยชนหรือโทษที่เกิดจากผลงานนั้น ๆ  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติดีที่ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคา ซ่ึงอยูภายใตกรอบของ ศีลธรรม 

คุณธรรม เนติธรรมและธรรมเนียมประเพณ ี 
จากความหมายของจริยธรรมในทางการบริหารขางตน  ส รุปไดวา จริยธรรม หมายถึง  

ความประพฤติ ปฏิบัติชอบที่ มีคุณคา ทั้ งตอตนเอง ผู อ่ืน ตอสังคมและตอการงานเพื่อให เกิดความ
เจริญรุงเรืองและความผาสุกรวมกัน  

สรุป ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม มีได 3 ลักษณะ คือ ความหมายทางศาสนา  ความหมาย
ทางโลก และความหมายทางการบริหาร ระดับของคุณธรรมจริยธรรม มี 3 ระดับ คือ คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อความหลุดพน คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน 

 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 605

จะตองศึกษาความหมายของคํานี้ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองซ่ึงความหมายจะมีหลายลักษณะ 
ดังนี้  

 ความหมายทางศาสนา  
 คําวา คุณธรรม (Virtue) ในทัศนะทางศาสนาเปนการใหความหมายเชิงหลักการ ดังนี้  
คุณธรรม หมายถึง ความดีสูงสุดที่ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดีงามอยูในจิตสํานึก อยูในความรูสึกผิด

ชอบชั่วดี อันเปนเคร่ืองเหนี่ยวร้ังและควบคุมความประพฤติที่แสดงออก สนองความปรารถนา คุณธรรม 
หมายถึง สภาพที่แสดงถึงคุณงามความดี  

คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่เก้ือกูลใหเกิดความสงบสุข  
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนความดีงาม  
คุณธรรม หมายถึง หลักธรรม ที่เปนหลักในการสรางตามความรูสึกผิดชอบชั่วดี  
จากความหมายที่ยกมาขางตน สรุปไดวา คุณธรรม เปนสภาวะความรูสึกนึกคิดดานการประเมินคา

สิ่งตาง ๆวาผิดชอบชั่วดีอยางไร เปนกรอบการรับรูในจิตสํานึก  
ความหมายของคุณธรรมทางศาสนา มุงเนน ไปที่จิตใจเปนสวนใหญ เปนความหมายในรูปอุดมคติ

ของผูมุงเนนในทางโลกุตตระ และเปนคุณธรรมที่ตองการใหผูคนไดเขาถึงและนําไปสูการปฏิบัติ อยางลึกซ้ึง 
สวนใหญจะมองไปที่หลักธรรมที่เปนแกนหลักทางศาสนาเปนสําคัญ1 

ความหมายในทางการบริหาร  
คุณธรรมในทางการบริหาร เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของผูบริหาร ไมวาจะดํารงตําแหนงในระดับใด 

ผูบริหาร  ก็ตองทํางานกับคนในงานฝายตาง ๆ เชน งานวิชาการ งานการเงิน งานบริหารทั่วไป ฯลฯ  
ตองอาศัยคนทําทั้งสิ้น งานบริหารบุคคลจึงเปนงานที่ยากกวางานใด ๆ เนื่องจากคนมีความแตกตางกันทั้งใน
รูปธรรมและนามธรรม  การทํางานรวมกับคนจําเปนตองรูจักตั้งแต รูจักตน รูจักคนที่รวมทํางานกัน และ
รูจักงานที่ทําดวย ซ่ึงคุณธรรม ในการบริหาร มีความหมายครอบคลุม ดานตาง ๆ ดังนี้  

คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของคนมีความรูดี ความสามารถดี ความประพฤติดี ทําให 
คุณธรรม หมายถึง ความเมตตา กรุณา เสียสละ ซ่ือสัตย อดทน เปนสภาพความดีงามทางจิตใจที่

จะทําให  การทํางานกับคนประสบความสําเร็จได  
คุณธรรม หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่อยูในจิตใจที่ใฝแตจะทําความดี เปนสมบัติที่เอ้ือตอการ

บริหารงาน ใหสําเร็จ  
คุณธรรม หมายถึง ความเขาใจและความรูสึกถึงความดีงาม แลวนํามาใชในการบริหารงานให

ประสบความสําเร็จ  
จากความหมายของคุณธรรมในทางการบริหารขางตนสรุปไดวา คุณธรรมในทางการบริหาร 

หมายถึง สภาพความดีงามที่เกิดข้ึนในจิตใจของคนใหรูดีรูชั่ว และเลือกสรรแตสิ่งที่ดีงามเพื่อนําไปสูการจูงใจ
ใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เปนคุณสมบัติที่ตองมีในตัวผูบริหารเพื่อเอ้ือตอการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จ  

                                                           
1 ปราชญา กลาผจญ,  คุณธรรมจริยธรรมผูนํารัฐ,  (กรุงเทพมหานคร : ขางฟาง, 2549),  หนา  18. 

 จริยธรรมของผูบริหาร 
 ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรม เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา คุณธรรม แตไมเหมือนกัน เปรียบเหมือนดานหัว  

ดานกอยของเหรียญ คุณธรรมเกิดข้ึนที่จิตใจเปนความรูสึกนึกคิด แลวสงผลตอจริยธรรม ซ่ึงเปนการ
แสดงออกดานพฤติกรรมตาง ๆ ดังนั้นจึงกลาวไดวาสวนใหญแลวมนุษยถามีคุณธรรมยอมมีจริยธรรมเสมอ 
ความหมายของคําวาจริยธรรมมีหลากหลายจําแนกเปนดาน ๆ  ไดดังนี้  

 ความหมายของศาสนา  
คําวา จริยธรรม ในมิติทางศาสนามีความหมาย ดังนี้  

 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยูภายใตกรอบศีลธรรม 
คุณธรรม 
เนติธรรม และธรรมเนียมประเพณี  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติการกระทําที่ดีงามที่ควรปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรือง  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติทางธรรมจริยาที่มุงไปสูความหลุดพนจาก โลกียธรรม  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะเปนเคร่ืองกํากับ  
จากความหมายขางตนสรุปไดวา จริยธรรมทางศาสนาเปนการประพฤติตามหลักธรรมจริง ๆ 

เพื่อใหเกิดความประพฤติที่ดีงามตามหลักทางศาสนาที่มุงใหเกิดความหลุดพนจากโลกียะ 
ความหมายในทางการบริหาร  
ความหมายของจริยธรรมในทางการบริหารมุงเนนไปที่ความประพฤติที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

ดวยความมุงม่ัน รับผิดชอบ และปฏิบัติอยางถูกตอง  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่พึงปฏิบัติตอตนเอง ผูอ่ืน ตอสังคม และตอกิจการงานตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเร่ืองโดยอยูบนพื้นฐานของความรูสึกนึกคิดที่ดี และการปฏิบัติที่สอดคลองกัน  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทําตลอดจนความรูสึกนึกคิด อันถูกตองดีงามที่ควร

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรือง แกตน แกคน และแกงาน  
จริยธรรม หมายถึง ระบบการทําดีละเวนการทําชั่วในเร่ืองที่ตนรับผิดชอบเก่ียวของ กับผูปฏิบัติ 

สถานการณการทํางาน กระบวนการทํางานและผลงาน  ตลอดจนประโยชนหรือโทษที่เกิดจากผลงานนั้น ๆ  
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติดีที่ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคา ซ่ึงอยูภายใตกรอบของ ศีลธรรม 

คุณธรรม เนติธรรมและธรรมเนียมประเพณ ี 
จากความหมายของจริยธรรมในทางการบริหารขางตน  ส รุปไดวา จริยธรรม หมายถึง  

ความประพฤติ ปฏิบัติชอบที่ มีคุณคา ทั้ งตอตนเอง ผู อ่ืน ตอสังคมและตอการงานเพื่อให เกิดความ
เจริญรุงเรืองและความผาสุกรวมกัน  

สรุป ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม มีได 3 ลักษณะ คือ ความหมายทางศาสนา  ความหมาย
ทางโลก และความหมายทางการบริหาร ระดับของคุณธรรมจริยธรรม มี 3 ระดับ คือ คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อความหลุดพน คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน 
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คุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรมเปนคุณสมบัติที่ดีของทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงผูนํา หรือ

ผูบริหารจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวาตําแหนงอ่ืน ๆ เนื่องจากผูบริหารเปนผูผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนไปขางหนาตามวัตถุประสงค ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรม มีความสําคัญตอผูบริหาร ดังนี้ 

ความสําคัญตอการสรางภาวะผูนํา  
ผูนํา คือ ผูที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน สวนผูบริหาร คือ ผูดําเนินงานตามการเปลี่ยนแปลง

ใหบรรลุผล ทั้งผูนําและผูบริหารจึงเปนเสมือนหัวกอยของเหรียญ แตการที่จะไดรับการยอมรับเพื่อที่จะกาว
ไปสูความเปนผูนําจะตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรม กลาวคือ มีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 
ใหทุกฝายมีสวนรวม เปนตน คุณธรรมจริยธรรมเปนลักษณะของความดี ถาผูบริหารมีความดีมีคุณธรรม
จริยธรรมก็จะไดรับการยอมรับนับถือ เทากับเปนการสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึน2   

ความสําคัญตอการจูงใจ  
การบริหารงานนอกจากจะวางระบบการบริหารงานที่ดีแลว ยังตองพยายามสรางแรงจูงใจเพื่อให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซ่ึงการสรางแรงจูงใจมีทั้งทางบวกและทางลบ  
เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ เปนตน แตในความเปนจริงในการสรางแรงจูงใจที่ดีที่สุดคือการทําให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาไดปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ดังนั้น      
ถาผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเปนการสรางแรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี   

ความสําคัญตอการสรางผลงาน  
การดําเนินงานโครงการหรืองานประจําใด ๆ  ที่ไดรับการวิพากษวิจารณเก่ียวกับความไมคุมคาใน

การใชงบประมาณ เปนสิ่งที่เห็นไดวา ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีการทุจริตคอรัปชั่นแฝงอยูในกระบวนการ
ดําเนินงาน ถาการบริหารไมวาระดับใดหรือฝายใดก็ตามยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ไมโลภ ไมอยากได  
ในสิ่งที่ไมควรได เม่ือมีการบริหารงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริตแลว การใชงบประมาณก็จะทําไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ผลงานตองเกิดข้ึนและคุมคามากที่สุด   

หลักจริยธรรมเชิงการบริหาร  
จริยธรรมเชิงการบริหาร  
องคการใด ๆ จะตองมีจริยธรรมเพื่อปฏิบัติใหถูกตองดีงาม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการมุงผล

ใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชนแกสวนรวม ดังนั้นผูบริหารควรมีจริยธรรมการบริหาร ดังนี้  
1.  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารตองใหเกิดผล ไมใชเนนที่กระบวนการผลสัมฤทธิ์ 

ประกอบดวย ผลผลิตกับผลลัพธ การจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตองอาศัย ความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจจริงในการ
ทํางาน และมีรับผิดชอบ  

2.  การบริการที่ดี เปนการใหบริการที่มีคุณภาพ แกทุกคนอยางเสมอภาค ทั้งเปนการบริหารใน
หนาที่และบริหารทั่วไปซ่ึงตองอาศัย ความบริสุทธิ์ใจ ความเต็มใจ และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผูใหบริการเปน
สําคัญ  

                                                           
2Harold, Titus,  Ethics for Today,  (Ohio : Denson University, 1966), p. 27. 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริหาร เปนหนาที่หลักสําคัญของผูบริหารที่จะตองสั่ง
สมและพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญกับงานในทกุแงมุม ซ่ึงตองอาศัยความหม่ันศึกษา ขวนขวายหาความรูมา
ปรับใชในงานอยูเสมอ  

4.  ความรวมแรงรวมใจ จรรยาบรรณขอนี้เปนสิ่งที่ตองอาศัยผูคนหลายคน หลายฝายในการทํางาน
จึงจะประสบความสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกับคนได มีความคิดสรางสรรค และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

5.  ความมีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงานตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก ทั้งการคิด
และปฏิบัติ ตองมีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง โปรงใส รักษาสัจจะวาจา ผูรวมงานจึงจะเกิดความเชื่อม่ัน และ
รวมมือทํางานดวยความเต็มใจ3   

 ผูบริหารที่บริหารดวยคุณธรรม  และจริยธรรมมีความพรอมใหสมาชิกและสังคมตรวจสอบการ
บริหาร ผูบริหารเชนนี้นับวาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะในระบบราชการอยูในตําแหนงนั้น 
เปนธรรมชาติของระบบราชการ แตกิจกรรมการบริหารงาน  สังคมตองตรวจสอบไดถึงความโปรงใส  
ความยุติธรรมที่มีตอผูใตบังคับบัญชา  ดังนั้นจริยธรรม  คุณธรรมจึงสัมพันธกันกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล 

 จริยธรรมการบริหารดานการดาํเนินงาน  
จริยธรรมทางการบริหารเปนการแสดงออกใหเห็นวาจะดําเนินการบริหารไปตามหลักการที่ได

กําหนดไวและเปนการแสดงออกถึงความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การใหมีสวนรวมและ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคน สิ่งที่ควรแสดงออกทางจริยธรรมการบริหาร ดังกลาว คือ  

1.  ประกาศวิสัยทัศนในการบริหารใหชัดเจนวา องคกรหรือหนวยงานที่ตนบริหารตองเปนอยางไร  
2.  ประกาศจุดยืนในพันธกิจ และกําหนดเปาหมายใหเปนรูปธรรมใหสังคมไดรับรูโดยทั่วถึง  
3.  ประกาศเจตนารมณในการรับฟงความคิดเห็นใหสาธารณชนทราบวา เปดรับฟงความคิดเห็น

ดวยความเต็มใจจากทุกฝาย  
4.  สรางกระบวนการที่โปรงใส โดยใหทุกฝายไดรับรู ไดรูเห็นเปนพยานในการดําเนินงาน เพื่อขจัด

ขอกังขาที่จะเกิดข้ึน  
5.  สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และสรางทีมงานที่เขมแข็ง จะทําใหงานประสบความสําเร็จ 

และสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานได  
6.  ประกาศระบบการประเมินผลงานอยางชัดเจน เพื่อสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึนทุกฝาย และ

สรางความโปรงใสใหกับตนเอง  
7.  ประกาศระบบการรายงานใหชัดเจน โดยจัดเปนปฏิทินการรายงาน ซ่ึงอาจเปนเดือน เปนรอบ  

3  เดือน  หรือรอบ  6  เดือน ตอคร้ัง หรือ 1 คร้ัง ตอป เปนตน  

                                                           
3 ประทวน  บุญรักษา,  การพัฒนาดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธดุษฎี

บัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล,  2551), หนา 3. 
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คุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรม  จริยธรรมเปนคุณสมบัติที่ดีของทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงผูนํา หรือ

ผูบริหารจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวาตําแหนงอ่ืน ๆ เนื่องจากผูบริหารเปนผูผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนไปขางหนาตามวัตถุประสงค ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรม มีความสําคัญตอผูบริหาร ดังนี้ 

ความสําคัญตอการสรางภาวะผูนํา  
ผูนํา คือ ผูที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน สวนผูบริหาร คือ ผูดําเนินงานตามการเปลี่ยนแปลง

ใหบรรลุผล ทั้งผูนําและผูบริหารจึงเปนเสมือนหัวกอยของเหรียญ แตการที่จะไดรับการยอมรับเพื่อที่จะกาว
ไปสูความเปนผูนําจะตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรม กลาวคือ มีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส 
ใหทุกฝายมีสวนรวม เปนตน คุณธรรมจริยธรรมเปนลักษณะของความดี ถาผูบริหารมีความดีมีคุณธรรม
จริยธรรมก็จะไดรับการยอมรับนับถือ เทากับเปนการสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึน2   

ความสําคัญตอการจูงใจ  
การบริหารงานนอกจากจะวางระบบการบริหารงานที่ดีแลว ยังตองพยายามสรางแรงจูงใจเพื่อให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซ่ึงการสรางแรงจูงใจมีทั้งทางบวกและทางลบ  
เชน การใหรางวัล หรือการลงโทษ เปนตน แตในความเปนจริงในการสรางแรงจูงใจที่ดีที่สุดคือการทําให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาไดปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ดังนั้น      
ถาผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเปนการสรางแรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี   

ความสําคัญตอการสรางผลงาน  
การดําเนินงานโครงการหรืองานประจําใด ๆ  ที่ไดรับการวิพากษวิจารณเก่ียวกับความไมคุมคาใน

การใชงบประมาณ เปนสิ่งที่เห็นไดวา ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีการทุจริตคอรัปชั่นแฝงอยูในกระบวนการ
ดําเนินงาน ถาการบริหารไมวาระดับใดหรือฝายใดก็ตามยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ไมโลภ ไมอยากได  
ในสิ่งที่ไมควรได เม่ือมีการบริหารงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริตแลว การใชงบประมาณก็จะทําไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ผลงานตองเกิดข้ึนและคุมคามากที่สุด   

หลักจริยธรรมเชิงการบริหาร  
จริยธรรมเชิงการบริหาร  
องคการใด ๆ จะตองมีจริยธรรมเพื่อปฏิบัติใหถูกตองดีงาม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการมุงผล

ใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชนแกสวนรวม ดังนั้นผูบริหารควรมีจริยธรรมการบริหาร ดังนี้  
1.  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารตองใหเกิดผล ไมใชเนนที่กระบวนการผลสัมฤทธิ์ 

ประกอบดวย ผลผลิตกับผลลัพธ การจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตองอาศัย ความขยันหม่ันเพียร ตั้งใจจริงในการ
ทํางาน และมีรับผิดชอบ  

2.  การบริการที่ดี เปนการใหบริการที่มีคุณภาพ แกทุกคนอยางเสมอภาค ทั้งเปนการบริหารใน
หนาที่และบริหารทั่วไปซ่ึงตองอาศัย ความบริสุทธิ์ใจ ความเต็มใจ และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของผูใหบริการเปน
สําคัญ  

                                                           
2Harold, Titus,  Ethics for Today,  (Ohio : Denson University, 1966), p. 27. 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริหาร เปนหนาที่หลักสําคัญของผูบริหารที่จะตองสั่ง
สมและพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญกับงานในทกุแงมุม ซ่ึงตองอาศัยความหม่ันศึกษา ขวนขวายหาความรูมา
ปรับใชในงานอยูเสมอ  

4.  ความรวมแรงรวมใจ จรรยาบรรณขอนี้เปนสิ่งที่ตองอาศัยผูคนหลายคน หลายฝายในการทํางาน
จึงจะประสบความสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกับคนได มีความคิดสรางสรรค และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

5.  ความมีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงานตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก ทั้งการคิด
และปฏิบัติ ตองมีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง โปรงใส รักษาสัจจะวาจา ผูรวมงานจึงจะเกิดความเชื่อม่ัน และ
รวมมือทํางานดวยความเต็มใจ3   

 ผูบริหารที่บริหารดวยคุณธรรม  และจริยธรรมมีความพรอมใหสมาชิกและสังคมตรวจสอบการ
บริหาร ผูบริหารเชนนี้นับวาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะในระบบราชการอยูในตําแหนงนั้น 
เปนธรรมชาติของระบบราชการ แตกิจกรรมการบริหารงาน  สังคมตองตรวจสอบไดถึงความโปรงใส  
ความยุติธรรมที่มีตอผูใตบังคับบัญชา  ดังนั้นจริยธรรม  คุณธรรมจึงสัมพันธกันกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล 

 จริยธรรมการบริหารดานการดาํเนินงาน  
จริยธรรมทางการบริหารเปนการแสดงออกใหเห็นวาจะดําเนินการบริหารไปตามหลักการที่ได

กําหนดไวและเปนการแสดงออกถึงความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การใหมีสวนรวมและ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคน สิ่งที่ควรแสดงออกทางจริยธรรมการบริหาร ดังกลาว คือ  

1.  ประกาศวิสัยทัศนในการบริหารใหชัดเจนวา องคกรหรือหนวยงานที่ตนบริหารตองเปนอยางไร  
2.  ประกาศจุดยืนในพันธกิจ และกําหนดเปาหมายใหเปนรูปธรรมใหสังคมไดรับรูโดยทั่วถึง  
3.  ประกาศเจตนารมณในการรับฟงความคิดเห็นใหสาธารณชนทราบวา เปดรับฟงความคิดเห็น

ดวยความเต็มใจจากทุกฝาย  
4.  สรางกระบวนการที่โปรงใส โดยใหทุกฝายไดรับรู ไดรูเห็นเปนพยานในการดําเนินงาน เพื่อขจัด

ขอกังขาที่จะเกิดข้ึน  
5.  สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และสรางทีมงานที่เขมแข็ง จะทําใหงานประสบความสําเร็จ 

และสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานได  
6.  ประกาศระบบการประเมินผลงานอยางชัดเจน เพื่อสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึนทุกฝาย และ

สรางความโปรงใสใหกับตนเอง  
7.  ประกาศระบบการรายงานใหชัดเจน โดยจัดเปนปฏิทินการรายงาน ซ่ึงอาจเปนเดือน เปนรอบ  

3  เดือน  หรือรอบ  6  เดือน ตอคร้ัง หรือ 1 คร้ัง ตอป เปนตน  

                                                           
3 ประทวน  บุญรักษา,  การพัฒนาดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธดุษฎี

บัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล,  2551), หนา 3. 
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8.  จัดระบบการวิจารณผลงานประจําป เม่ือสิ้นป ควรจะใหมีการประชุมใหญผู เก่ียวของ  
เพื่อรายงานผลและวิพากษวิจารณผลงาน เปนการแสดงภาวะผูนํา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรับ
ไปแกไขปรับปรุง  

9.  ประกาศเจตนารมณในการรับขอรองเรียนตาง ๆ  ตลอดเวลา เปนการแสดงความรับผิดชอบ 
โปรงใส และอ่ืน ๆ  ไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนการเตือนสติตัวเองไมใหพลั้งเผลอหรือพลั้งผิดในการบริหารงาน 
อยางไรก็ตาม ผูบริหารจะบริหารงานใหสําเร็จนั้น ตัวผูบริหารจะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีล มีธรรม 
และการครองตนอยูในวัฒนธรรม คุณคา และบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร 
มุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ ตลอดทั้งประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของชนทั่วไป  

จริยธรรมการบริหารดานความรับผิดชอบ  
จริยธรรมเชิงการบริหารงานนั้นตองการผูมีความรับผิดชอบสูง ซ่ึงในปจจุบันนี้สังคมไทยเร่ิมจะหา

คนที่มีความรับผิดชอบสูงยากข้ึนทุกที การที่ผูบริหารไดตัดสินใจดําเนินการใด ๆ  ในอํานาจหนาที่ของตน
แลว ผูบริหารตองพรอมพลีตนรับผลที่จะเกิดข้ึนไมวาในทางดีหรือทางไมดีอยางกลาหาญ ลักษณะผูบริหารที่
มีความรับผิดชอบมักมีลักษณะ ดังนี้  

1. ประกาศตนรับผิดชอบ เปนการแสดงตนที่พรอมจะรับผิดรับชอบจากการตัดสินใจดําเนินงาน  
ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ  

     1) ความรับผิดชอบดานนโยบาย เปนการแถลงการณเก่ียวกับนโยบายใหชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรอยางเปดเผยใหสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน  

    2) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  เปนการรายงานผลการปฏิบตัิงานใหสาธารณชนทราบ
เปนระยะ ๆ  อยางเปดเผย เร่ิมตั้งแตกระบวนการทํางาน วัสดุอุปกรณ งบประมาณและความกาวหนา
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและการแกไข เปนตน  

2. ประกาศตัวใหตรวจสอบ  ประกาศตัวใหตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอก อาจจะเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบของรัฐ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน หรืออาจจะเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แตงตั้งข้ันจากบุคคลหรือหนวยงานในทองถ่ินเปนคณะตรวจสอบก็ได  

3. ยอมรับผลการปฏิบัติอยางเต็มใจ ไมวาผลงานจะออกมาดีหรือไม ถาออกมาไมดีตองแสดงความ
รับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลาออก ยอมรับโทษ ชดใชคาเสียหาย เปนตน4  

กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดี 
เปนการสรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม 

จําเปนตองรวมดําเนินกิจการอยางตอเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูป
ใน 3 สวนดังนี้ 

                                                           
4 พระราชวิสุทธิโมลี,  หลกัธรรมสาํหรับพัฒนาจริยธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ การศาสนา, 

2526), หนา 62. 

1. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมี
ความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต ซ่ือตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดใน
การทํางาน สามารถทํางานรวมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนไดอยางราบร่ืน 

2. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทํางานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน  
เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทํางาน
รวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบร่ืน 

3. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการสรางการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี 
 
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1. สรางความตระหนักรวมกันในสังคมไทย เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

2. ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่จําเปน 
3. เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
4. เรงแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
จะเห็นไดวาหลักของธรรมาภิบาล มุงเนนใหทราบถึงปจจุบันที่มีการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมุง

เนนใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของ
ประชาชนสูงที่สุด และเปนการเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซ่ึงการที่จะ
ทําใหหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบานเมืองเกิดผลสําเร็จไดนั้น ผูบริหารหรือผูนํามี
ความสําคัญเปนอยางมากที่จะนํามายึดปฏิบัติเพื่อใหเปนแบบอยางแกประชาชน และเพื่อใหประชาชนเกิด
ความเขาใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน ตองเรงดําเนินการใหการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชน 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) แมจะเปนแนวความคิดที่ใหม แตก็เปนแนวความคิดที่ทั่ว

โลก ใหความสนใจมากแนวคิดหนึ่ งในสถานการณ โลกปจจุบัน  ดังที่ ธนาคารโลกมีขอส รุปไววา 
หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หรือวิธีการปกครองที่ดีตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
กลาววา แนวความคิดนี้จะเปนกุญแจที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจของบรรดา
ประเทศตาง ๆ ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจใหกลับคืนสูสภาวะปรกติ มีเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว 
องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเร่ืองที่เก่ียวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินงานเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่เรียกวาสังคมที่ประกอบดวยธรรม เปนสังคมที่ใช
หลักธรรมาธิปไตยเปนพื้นฐานในการตัดสินใจในทุกกรณีที่ตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ  

วิวัฒนาการของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
คําวา ธรรมาภิบาล แมวาเราจะไมทราบที่มาที่ไปไดอยางชัดเจนวาไดมีการใชกันตั้งแตเม่ือไหร 

องคกรใดเปนผูริเร่ิมถายทอดแนวความคิดอันนี้ แตจากการอางของธนาคารโลกกลาววาไดมีการพบการใช   



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 609

8.  จัดระบบการวิจารณผลงานประจําป เม่ือสิ้นป ควรจะใหมีการประชุมใหญผู เก่ียวของ  
เพื่อรายงานผลและวิพากษวิจารณผลงาน เปนการแสดงภาวะผูนํา ที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและรับ
ไปแกไขปรับปรุง  

9.  ประกาศเจตนารมณในการรับขอรองเรียนตาง ๆ  ตลอดเวลา เปนการแสดงความรับผิดชอบ 
โปรงใส และอ่ืน ๆ  ไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนการเตือนสติตัวเองไมใหพลั้งเผลอหรือพลั้งผิดในการบริหารงาน 
อยางไรก็ตาม ผูบริหารจะบริหารงานใหสําเร็จนั้น ตัวผูบริหารจะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีล มีธรรม 
และการครองตนอยูในวัฒนธรรม คุณคา และบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร 
มุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ ตลอดทั้งประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของชนทั่วไป  

จริยธรรมการบริหารดานความรับผิดชอบ  
จริยธรรมเชิงการบริหารงานนั้นตองการผูมีความรับผิดชอบสูง ซ่ึงในปจจุบันนี้สังคมไทยเร่ิมจะหา

คนที่มีความรับผิดชอบสูงยากข้ึนทุกที การที่ผูบริหารไดตัดสินใจดําเนินการใด ๆ  ในอํานาจหนาที่ของตน
แลว ผูบริหารตองพรอมพลีตนรับผลที่จะเกิดข้ึนไมวาในทางดีหรือทางไมดีอยางกลาหาญ ลักษณะผูบริหารที่
มีความรับผิดชอบมักมีลักษณะ ดังนี้  

1. ประกาศตนรับผิดชอบ เปนการแสดงตนที่พรอมจะรับผิดรับชอบจากการตัดสินใจดําเนินงาน  
ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ  

     1) ความรับผิดชอบดานนโยบาย เปนการแถลงการณเก่ียวกับนโยบายใหชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรอยางเปดเผยใหสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน  

    2) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  เปนการรายงานผลการปฏิบตัิงานใหสาธารณชนทราบ
เปนระยะ ๆ  อยางเปดเผย เร่ิมตั้งแตกระบวนการทํางาน วัสดุอุปกรณ งบประมาณและความกาวหนา
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและการแกไข เปนตน  

2. ประกาศตัวใหตรวจสอบ  ประกาศตัวใหตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอก อาจจะเปน
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบของรัฐ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน หรืออาจจะเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แตงตั้งข้ันจากบุคคลหรือหนวยงานในทองถ่ินเปนคณะตรวจสอบก็ได  

3. ยอมรับผลการปฏิบัติอยางเต็มใจ ไมวาผลงานจะออกมาดีหรือไม ถาออกมาไมดีตองแสดงความ
รับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลาออก ยอมรับโทษ ชดใชคาเสียหาย เปนตน4  

กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดี 
เปนการสรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม 

จําเปนตองรวมดําเนินกิจการอยางตอเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูป
ใน 3 สวนดังนี้ 

                                                           
4 พระราชวิสุทธิโมลี,  หลกัธรรมสาํหรับพัฒนาจริยธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ การศาสนา, 

2526), หนา 62. 

1. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมี
ความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต ซ่ือตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดใน
การทํางาน สามารถทํางานรวมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนไดอยางราบร่ืน 

2. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทํางานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน  
เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทํางาน
รวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบร่ืน 

3. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการสรางการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี 
 
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1. สรางความตระหนักรวมกันในสังคมไทย เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

2. ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่จําเปน 
3. เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
4. เรงแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
จะเห็นไดวาหลักของธรรมาภิบาล มุงเนนใหทราบถึงปจจุบันที่มีการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมุง

เนนใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของ
ประชาชนสูงที่สุด และเปนการเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซ่ึงการที่จะ
ทําใหหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบานเมืองเกิดผลสําเร็จไดนั้น ผูบริหารหรือผูนํามี
ความสําคัญเปนอยางมากที่จะนํามายึดปฏิบัติเพื่อใหเปนแบบอยางแกประชาชน และเพื่อใหประชาชนเกิด
ความเขาใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน ตองเรงดําเนินการใหการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชน 

 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล (Good governance) แมจะเปนแนวความคิดที่ใหม แตก็เปนแนวความคิดที่ทั่ว

โลก ใหความสนใจมากแนวคิดหนึ่ งในสถานการณ โลกปจจุบัน  ดังที่ ธนาคารโลกมีขอส รุปไววา 
หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หรือวิธีการปกครองที่ดีตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
กลาววา แนวความคิดนี้จะเปนกุญแจที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจของบรรดา
ประเทศตาง ๆ ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจใหกลับคืนสูสภาวะปรกติ มีเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว 
องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเร่ืองที่เก่ียวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินงานเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่เรียกวาสังคมที่ประกอบดวยธรรม เปนสังคมที่ใช
หลักธรรมาธิปไตยเปนพื้นฐานในการตัดสินใจในทุกกรณีที่ตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ  

วิวัฒนาการของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
คําวา ธรรมาภิบาล แมวาเราจะไมทราบที่มาที่ไปไดอยางชัดเจนวาไดมีการใชกันตั้งแตเม่ือไหร 

องคกรใดเปนผูริเร่ิมถายทอดแนวความคิดอันนี้ แตจากการอางของธนาคารโลกกลาววาไดมีการพบการใช   



610 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

คํา ๆ นี้ในป 1989  ในรายงานเร่ือง Sub-Sahara Africa : FromCrisis to Sustainable Growth ซ่ึงเปน
รายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการมี Good governance และการฟนฟู
เศรษฐกิจ  แตก็ปรากฏวาธนาคารโลกเอง  ก็ไมไดมีการนําระบบนี้มาพิจารณาอยางจริงจัง องคกรที่นํา
แนวความคิดนี้มาใชอยางจริงจังก็คือ UNDP องคการพัฒนาแหงสหประชาชาตินํามาพัฒนาในป  2540  
จากนั้นเปนตนมาก็ไดมีสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ไดขานรับแนวความคิดนี้พรอมกับนําไปประยุกตใชกับ
องคกรของตน สําหรับประเทศไทยคํานี้เร่ิมใชกันอยางแพรหลายภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และภายหลังจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป  พ.ศ.  2540 ทั้งนี้  เนื่องมาจาก
ในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจํานวน 17.2 พันลานดอลลารสหรัฐจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ   
ซ่ึงในการขอกูยืมเงินของทางรัฐบาลไทยคร้ังนี้ ทางรัฐบาลไทยตองทาํตามพันธะสัญญาของธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศที่วา ประเทศที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จะตองสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดข้ึนและมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอยาง
เครงครัด จึงจะไดรับความชวยเหลือจากสถาบันดังกลาว ทั้งนี้เพราะหลังจากการเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจคร้ังนี้ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศตางมีความเชื่อวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
นั้นสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ไมดีหรืออธรรมาภิบาล (Bad governance) และหากประเทศใด
ตองการฟนฟูหรือกอบกูเศรษฐกิจใหกลับเขาสูสภาวะปรกติจะตองมีการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีให
เกิดข้ึนกับทุกภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนภาคราชการเอกชนและประชาชน 

ฉะนั้นแนวคิดในการที่จะทําใหระบบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดข้ึนใน
สังคมเพื่อที่จะชวยใหประเทศที่ประสบปญหาเหลานี้ไดฟนฟูเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาประเทศใหกลับ
เขาสูสภาวะปกติเปนสังคมที่มีเสถียรภาพ เปนสังคมที่ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข อีกทั้งจะทําใหเปน
สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวความคิดดังกลาวนี้ปฏิเสธไมไดเลยวาสวนหนึ่งเปนอิทธิพลที่มาจาก
ธนาคารโลก ซ่ึงเปนองคการหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากในการสงเสริมสนับสนุนใหระบบนี้เกิดข้ึนไดจริงใน
สังคม โดยการนําแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลมา เปนเงื่อนไขในการที่จะปลอยเงินกูหรือการ ใหความชวยเหลือ
กับบรรดาประเทศตาง ๆ โดย ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานสากล ซ่ึงธนาคารโลกมีความหวังวาแนวความคิดนี้
จะชวยปองกันปญหาการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลในประเทศที่
กําลังพัฒนา ที่ตองการเนนเร่ืองความเชื่อม่ัน ความโปรงใสและความรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของรัฐบาลพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน เกิดความเปนธรรมของทุกภาคสวนของสังคม 

 สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเร่ืองธรรรมาภิบาลตามคําเรียกใชตามภาษาไทยเปนแนวคิดที่
ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง หลังจากที่ประเทศไทยเจอวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.2540  
โดยเฉพาะ  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงบางมาตราที่ไดบัญญัติข้ึนก็มี
ความสัมพันธสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และโดยเฉพาะในหนังสือการแสดงเจตจํานงในการขอกูเงินจาก 
IMF ที่ทําใหประเทศไทยตองผูกพันกับคําวาธรรมาภิบาล และหลังจากนั้นเปนตนมาก็ดูเหมือนวา คํา ๆ นี้จะ
เปนคําที่สังคมไทยพูดถึงกันมาก รวมทั้ง  เปนจุดสนใจของนักวิชาการของกลุมตาง ๆ ตางก็เร่ิมออกมาแสดง
ความคิดเห็นกับหลักธรรมาภิบาลกันอยางแพรหลาย   ดังจะเห็นจากงานวิจัยจากสถาบันตาง ๆ หรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานขององคกรตาง  ๆ  ที่ไดนําหลักการนี้มาประยุกตใชกับองคกรของตนเอง 

หรือแมแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.  2540-2544)  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549)  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525-2559)  ก็ไดใหความสําคัญในการที่จะ
สรางระบบธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยไดกําหนดรายละเอียดยุทธศาสตรวัตถุประสงคเปาหมาย 
แนวทางในการพัฒนาไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และเม่ือจะคนหาการมีตัวตนที่เปนรูปธรรมของหลัก
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็ตองนึกถึงสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือที่เรียกวา TDRI 
เนื่องจากสถาบันแหงนี้ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการปองกันและกอบกูประเทศใหรอด
พนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยทาง  TDRI  ไดกําหนดเร่ืองธรรมาภิบาลในสังคมไทยใหเปน 1 ใน 4 ของ
หัวขอหลักๆ  

 และมีขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทย  โดยที่ TDRI ไดใหคํานิยามคําวา ธรรมาภิบาลวา 
หมายถึงกฎเกณฑการปกครองบํารุงรักษาสังคมบานเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดีใน      
ทุก  ๆ ดาน และทุก  ๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการองคกร
ของรัฐและรัฐบาลที่ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ินองคการที่ไมใชรัฐบาล 
(Independent organization) องคกรเอกชน ชมรม และสมาคม  เพื่ อกิจกรรมตาง  ๆ นิติบุคคล
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil society) 

การบริหารงานในอดีตเปนการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจ การสั่งการออกจากสวนกลางหรือผูมี
อํานาจ ประชาชนไมมีสวนรวมทําใหมีโอกาสทุจริตไดอยางกวางขวาง ทําใหการบริหารขาดประสิทธิภาพไร
ประสิทธิผล จึงเกิดกระแสเรียกรองในการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารของภาครัฐข้ึน จึงมีการบริหารที่
ตองยึดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมี 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก  การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. หลักคุณธรรม ไดแกการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ  

3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือปดบังบางสวน  

4. หลักความมีสวนรวม ไดแกการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําทั้งรวม
คิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ  

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสราง
กระบวนการใหหนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง  

6. หลักความคุมคา ไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน 
คุม เวลา คุมแรงงาน  

 
 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 611

คํา ๆ นี้ในป 1989  ในรายงานเร่ือง Sub-Sahara Africa : FromCrisis to Sustainable Growth ซ่ึงเปน
รายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการมี Good governance และการฟนฟู
เศรษฐกิจ  แตก็ปรากฏวาธนาคารโลกเอง  ก็ไมไดมีการนําระบบนี้มาพิจารณาอยางจริงจัง องคกรที่นํา
แนวความคิดนี้มาใชอยางจริงจังก็คือ UNDP องคการพัฒนาแหงสหประชาชาตินํามาพัฒนาในป  2540  
จากนั้นเปนตนมาก็ไดมีสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ไดขานรับแนวความคิดนี้พรอมกับนําไปประยุกตใชกับ
องคกรของตน สําหรับประเทศไทยคํานี้เร่ิมใชกันอยางแพรหลายภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และภายหลังจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป  พ.ศ.  2540 ทั้งนี้  เนื่องมาจาก
ในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจํานวน 17.2 พันลานดอลลารสหรัฐจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ   
ซ่ึงในการขอกูยืมเงินของทางรัฐบาลไทยคร้ังนี้ ทางรัฐบาลไทยตองทาํตามพันธะสัญญาของธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศที่วา ประเทศที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จะตองสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดข้ึนและมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทางการเงินอยาง
เครงครัด จึงจะไดรับความชวยเหลือจากสถาบันดังกลาว ทั้งนี้เพราะหลังจากการเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจคร้ังนี้ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหวางประเทศตางมีความเชื่อวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
นั้นสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการที่ไมดีหรืออธรรมาภิบาล (Bad governance) และหากประเทศใด
ตองการฟนฟูหรือกอบกูเศรษฐกิจใหกลับเขาสูสภาวะปรกติจะตองมีการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีให
เกิดข้ึนกับทุกภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนภาคราชการเอกชนและประชาชน 

ฉะนั้นแนวคิดในการที่จะทําใหระบบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเกิดข้ึนใน
สังคมเพื่อที่จะชวยใหประเทศที่ประสบปญหาเหลานี้ไดฟนฟูเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาประเทศใหกลับ
เขาสูสภาวะปกติเปนสังคมที่มีเสถียรภาพ เปนสังคมที่ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข อีกทั้งจะทําใหเปน
สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จากแนวความคิดดังกลาวนี้ปฏิเสธไมไดเลยวาสวนหนึ่งเปนอิทธิพลที่มาจาก
ธนาคารโลก ซ่ึงเปนองคการหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากในการสงเสริมสนับสนุนใหระบบนี้เกิดข้ึนไดจริงใน
สังคม โดยการนําแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลมา เปนเงื่อนไขในการที่จะปลอยเงินกูหรือการ ใหความชวยเหลือ
กับบรรดาประเทศตาง ๆ โดย ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานสากล ซ่ึงธนาคารโลกมีความหวังวาแนวความคิดนี้
จะชวยปองกันปญหาการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลในประเทศที่
กําลังพัฒนา ที่ตองการเนนเร่ืองความเชื่อม่ัน ความโปรงใสและความรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของรัฐบาลพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึน เกิดความเปนธรรมของทุกภาคสวนของสังคม 

 สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเร่ืองธรรรมาภิบาลตามคําเรียกใชตามภาษาไทยเปนแนวคิดที่
ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง หลังจากที่ประเทศไทยเจอวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.2540  
โดยเฉพาะ  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงบางมาตราที่ไดบัญญัติข้ึนก็มี
ความสัมพันธสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และโดยเฉพาะในหนังสือการแสดงเจตจํานงในการขอกูเงินจาก 
IMF ที่ทําใหประเทศไทยตองผูกพันกับคําวาธรรมาภิบาล และหลังจากนั้นเปนตนมาก็ดูเหมือนวา คํา ๆ นี้จะ
เปนคําที่สังคมไทยพูดถึงกันมาก รวมทั้ง  เปนจุดสนใจของนักวิชาการของกลุมตาง ๆ ตางก็เร่ิมออกมาแสดง
ความคิดเห็นกับหลักธรรมาภิบาลกันอยางแพรหลาย   ดังจะเห็นจากงานวิจัยจากสถาบันตาง ๆ หรือการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานขององคกรตาง  ๆ  ที่ไดนําหลักการนี้มาประยุกตใชกับองคกรของตนเอง 

หรือแมแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.  2540-2544)  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549)  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525-2559)  ก็ไดใหความสําคัญในการที่จะ
สรางระบบธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยไดกําหนดรายละเอียดยุทธศาสตรวัตถุประสงคเปาหมาย 
แนวทางในการพัฒนาไปสูแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และเม่ือจะคนหาการมีตัวตนที่เปนรูปธรรมของหลัก
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็ตองนึกถึงสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือที่เรียกวา TDRI 
เนื่องจากสถาบันแหงนี้ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการปองกันและกอบกูประเทศใหรอด
พนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยทาง  TDRI  ไดกําหนดเร่ืองธรรมาภิบาลในสังคมไทยใหเปน 1 ใน 4 ของ
หัวขอหลักๆ  

 และมีขอเสนอเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลไทย  โดยที่ TDRI ไดใหคํานิยามคําวา ธรรมาภิบาลวา 
หมายถึงกฎเกณฑการปกครองบํารุงรักษาสังคมบานเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดีใน      
ทุก  ๆ ดาน และทุก  ๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการองคกร
ของรัฐและรัฐบาลที่ไมใชสวนราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ินองคการที่ไมใชรัฐบาล 
(Independent organization) องคกรเอกชน ชมรม และสมาคม  เพื่ อกิจกรรมตาง  ๆ นิติบุคคล
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil society) 

การบริหารงานในอดีตเปนการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจ การสั่งการออกจากสวนกลางหรือผูมี
อํานาจ ประชาชนไมมีสวนรวมทําใหมีโอกาสทุจริตไดอยางกวางขวาง ทําใหการบริหารขาดประสิทธิภาพไร
ประสิทธิผล จึงเกิดกระแสเรียกรองในการมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารของภาครัฐข้ึน จึงมีการบริหารที่
ตองยึดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมี 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก  การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. หลักคุณธรรม ไดแกการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ  

3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือปดบังบางสวน  

4. หลักความมีสวนรวม ไดแกการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําทั้งรวม
คิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ  

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสราง
กระบวนการใหหนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง  

6. หลักความคุมคา ไดแกการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน 
คุม เวลา คุมแรงงาน  
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การบริหารแบบ 3 D  
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้นตองใหบุคคลที่เปนคนเกง หมายถึง ตองเกงงาน เกงเรียนรู 

เกงคิด เกงคน และเกงในการดํารงชีวิตภายใตความเปนคนดี ซ่ึงความเปนคนดีประกอบ 3 ดี คือ  
1. ดีในสวนตัว คือ ตัวเองเปนคนดี มีศีลธรรม ดีตองานคือประกอบการงานดีไมบกพรอง และมี

ความดีตอครอบครัว  
2. ดีในองคกร คือ ตองทําประโยชนใหเกิดข้ึนในองคกรหรือหนวยงาน ดีทั้งในดาน สงเสริม

สนับสนุน สรางสรรคและรักษาภาพลักษณของหนวยงานดวย  
3. ดีในสังคม คือ นอกจากจะทําดีใหกับตัวเองแลว ยังมุงสรางความดีใหกับสังคมดวย ถาดี เฉพาะ

ตนฝายเดียวอาจถูกมองวาเห็นแกตัวได ดังนั้นตองดีทั้งตอตนเองและสังคมไปพรอมกัน5   
แนวความคิดเร่ืองธรรมาภิบาลกับโลกาภิวัฒน นับวาเปนเร่ืองที่เพิ่งมีการกลาวขวัญกันอยางจริงจัง

เม่ือเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤตการณการเงินในเอเชีย เม่ือป 1997 นั่นคือ การกลาวอางของ
องคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทั้งสององคกรมีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันวาระของธรรมาภิบาลใหเปนวาระของโลก ในแงที่วา มูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤตการณ
การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะประเทศในแถบนี้ไรซ่ึงธรรมาภิบาล ดวยเหตุนี้ ทั้งธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศจึงไดเสนอแนวทาง “ธรรมาภิบาลระดับโลก” (global governance)  ที่พยายาม
ผลักดันใหประเทศในแถบเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเชื่อวา 
ดวยหนทางนี้เทานั้น ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากจะสามารถพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ธนาคารโลกดูเหมือนจะเปนองคกรโลกบาลที่เชื่อม่ันดังกลาวอยางจริงจัง เพราะกอนหนาวิกฤติการณทาง
การเงินในป 1997 นั้น ธนาคารโลกเองไดตีพิมพเผยแพรเอกสารจํานวนไมนอย ชี้ใหเห็นถึง  “ธรรมาภิบาล
กับการพฒันา”  
 
บทสรุป 
 ผูบริหารงานที่มีความสามารถบริหารงานอยางตอเนื่อง  ในองคกรควรมีการตรวจสอบและ
หมุนเวียนเก่ียวกับตําแหนงผูบริหารที่มีความสําคัญตอองคกร  เพราะการที่ผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญ
เปนเวลานาน  มีความสัมพันธกับโครงสรางองคกร  ซ่ึงมีการโตแยงกันวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานานทําใหรูปแบบขององคกรม่ันคง  เพราะจะทําใหการบริหารงานเกิดความตอเนื่อง  แตบางเหตุผล
โตแยงวา  ผูบริหารที่อยูในตําแหนงเปนเวลานาน  อาจทําใหเสถียรภาพขององคกรสันคลอนเพราะผูบริหาร
มีอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในองคกรจากขอมูลที่นําเสนอมองวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงนานมี
ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบได  ดูจากขอมูลเฉลี่ยของประชากรประสิทธิภาพการบริหารงาน  ที่สามารถ
บริหารงานคุมคาจางที่องคใหคาตอบแทนสูง  และผูบริหารสามารถลดตนทุนการผลิตได  คุณธรรมจริยธรรม 
เปนธรรมะที่อยูคูกันมีความหมายใกลเคียงกัน และเม่ือนําไปใชก็ตอง ใชควบคูกันไป ถาแยกออกเปนสวน  ๆ 

                                                           
5 DeGreeore, Richard,  Business Ethics. 2d ed, (New York : Macmillan, 1986),  p. 14. 
 

จะทําใหไมสมบูรณนักและถามองถึงความสําคัญก็ตองมองที่คุณธรรมจริยธรรมพรอมกันไป ซ่ึงสามารถมอง
ไดวา คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและประเทศชาติ สังคมใดถาขาดคุณธรรมมาก สังคม
นั้นจะมีความสับสนวุนวายยากแกการพัฒนา ในวงการนักบริหารก็เชนเดียวกัน ถาขาดคุณธรรมจริยธรรม 
จะทําใหการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก  ดังนั้นเสถียรภาพองคกรที่มีผูนําเปนแบบอยางดาน
จริยธรรม  คุณธรรม  หลักธรรมาภิบาลจะสั่นคลอนเม่ือผูบริหารอยูในตําแหนงสําคัญเปนเวลานานทําให
องคกรลมสลายดานจริยธรรม  คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
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การบริหารแบบ 3 D  
การบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้นตองใหบุคคลที่เปนคนเกง หมายถึง ตองเกงงาน เกงเรียนรู 

เกงคิด เกงคน และเกงในการดํารงชีวิตภายใตความเปนคนดี ซ่ึงความเปนคนดีประกอบ 3 ดี คือ  
1. ดีในสวนตัว คือ ตัวเองเปนคนดี มีศีลธรรม ดีตองานคือประกอบการงานดีไมบกพรอง และมี

ความดีตอครอบครัว  
2. ดีในองคกร คือ ตองทําประโยชนใหเกิดข้ึนในองคกรหรือหนวยงาน ดีทั้งในดาน สงเสริม

สนับสนุน สรางสรรคและรักษาภาพลักษณของหนวยงานดวย  
3. ดีในสังคม คือ นอกจากจะทําดีใหกับตัวเองแลว ยังมุงสรางความดีใหกับสังคมดวย ถาดี เฉพาะ

ตนฝายเดียวอาจถูกมองวาเห็นแกตัวได ดังนั้นตองดีทั้งตอตนเองและสังคมไปพรอมกัน5   
แนวความคิดเร่ืองธรรมาภิบาลกับโลกาภิวัฒน นับวาเปนเร่ืองที่เพิ่งมีการกลาวขวัญกันอยางจริงจัง

เม่ือเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤตการณการเงินในเอเชีย เม่ือป 1997 นั่นคือ การกลาวอางของ
องคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทั้งสององคกรมีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันวาระของธรรมาภิบาลใหเปนวาระของโลก ในแงที่วา มูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤตการณ
การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะประเทศในแถบนี้ไรซ่ึงธรรมาภิบาล ดวยเหตุนี้ ทั้งธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศจึงไดเสนอแนวทาง “ธรรมาภิบาลระดับโลก” (global governance)  ที่พยายาม
ผลักดันใหประเทศในแถบเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเชื่อวา 
ดวยหนทางนี้เทานั้น ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากจะสามารถพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ธนาคารโลกดูเหมือนจะเปนองคกรโลกบาลที่เชื่อม่ันดังกลาวอยางจริงจัง เพราะกอนหนาวิกฤติการณทาง
การเงินในป 1997 นั้น ธนาคารโลกเองไดตีพิมพเผยแพรเอกสารจํานวนไมนอย ชี้ใหเห็นถึง  “ธรรมาภิบาล
กับการพฒันา”  
 
บทสรุป 
 ผูบริหารงานที่มีความสามารถบริหารงานอยางตอเนื่อง  ในองคกรควรมีการตรวจสอบและ
หมุนเวียนเก่ียวกับตําแหนงผูบริหารที่มีความสําคัญตอองคกร  เพราะการที่ผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญ
เปนเวลานาน  มีความสัมพันธกับโครงสรางองคกร  ซ่ึงมีการโตแยงกันวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงสําคัญเปน
เวลานานทําใหรูปแบบขององคกรม่ันคง  เพราะจะทําใหการบริหารงานเกิดความตอเนื่อง  แตบางเหตุผล
โตแยงวา  ผูบริหารที่อยูในตําแหนงเปนเวลานาน  อาจทําใหเสถียรภาพขององคกรสันคลอนเพราะผูบริหาร
มีอํานาจในการควบคุมทรัพยากรในองคกรจากขอมูลที่นําเสนอมองวาผูบริหารที่อยูในตําแหนงนานมี
ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบได  ดูจากขอมูลเฉลี่ยของประชากรประสิทธิภาพการบริหารงาน  ที่สามารถ
บริหารงานคุมคาจางที่องคใหคาตอบแทนสูง  และผูบริหารสามารถลดตนทุนการผลิตได  คุณธรรมจริยธรรม 
เปนธรรมะที่อยูคูกันมีความหมายใกลเคียงกัน และเม่ือนําไปใชก็ตอง ใชควบคูกันไป ถาแยกออกเปนสวน  ๆ 

                                                           
5 DeGreeore, Richard,  Business Ethics. 2d ed, (New York : Macmillan, 1986),  p. 14. 
 

จะทําใหไมสมบูรณนักและถามองถึงความสําคัญก็ตองมองที่คุณธรรมจริยธรรมพรอมกันไป ซ่ึงสามารถมอง
ไดวา คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและประเทศชาติ สังคมใดถาขาดคุณธรรมมาก สังคม
นั้นจะมีความสับสนวุนวายยากแกการพัฒนา ในวงการนักบริหารก็เชนเดียวกัน ถาขาดคุณธรรมจริยธรรม 
จะทําใหการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก  ดังนั้นเสถียรภาพองคกรที่มีผูนําเปนแบบอยางดาน
จริยธรรม  คุณธรรม  หลักธรรมาภิบาลจะสั่นคลอนเม่ือผูบริหารอยูในตําแหนงสําคัญเปนเวลานานทําให
องคกรลมสลายดานจริยธรรม  คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
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บทนํา   
  การบริการที่ดีในองคกรภาครัฐ นักวิชาการทั่วไปจะเขาใจคําวา Service Mind หรือ การบริการ
ประชาชนดวยดี มีประสิทธิภาพในการบริการซ่ึงบุคลากรของรัฐจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่บริการที่
ประกอบดวยความดี ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจะตองเปนตามพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ พ.ศ. 2546 ที่ระบุวาไว 7 ประการไดแก 1. เพื่อให

เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ 4. ไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ใหทันตอสถานการณ 6. ประชาชนไดรับความอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ 
และ7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ แตถึงอยางไรก็ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองพยายามที่จะมองถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง เอาประชาชนเปนศูนยในการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐ แตกระนั้นในระบบการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐก็ยังมีปญหาอีกมากที่ยังคงรอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการบริหารแบบมีสวนรวมหรือใชระบบทีมกันมาก
ข้ึน ซ่ึงมีความยึดหยุนในทางปฏิบัติ แมผลการวิจัยหลายชิ้นพบวา ระบบทีมเปนระบบการบริหารที่ดีที่สุด 
หากประเทศไทยโดยเฉพาะหนวยงานของภาครัฐสามารถที่จะจัดการองคไปสูระบบทีมไดก็นาเชื่อวา การ
บริหารภาครัฐในรูปแบบสมัยใหมอาจจะเปนคําตอบของประเทศไทยก็ได แตก็ยังรอรัฐบาลใหมจะให
ความสําคัญมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับความชัดเจนถึงแนวทางที่นําไปสูภาคการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูเขียนยังเห็นวา การบริหารจัดการภาครัฐโดยเฉพาะประเด็นการบริการที่ดีจะเปน
คําตอบใหกับประชาชนไดจึงอาศัยหลักคิดทางพระพุทธศาสนามาเสริมเติมเต็มกิจกรรมการบริการที่วาจะมี
ทิศทางอยางไร เพื่อใหเกิดการตอบสนองในลักษณะที่พึงประสงคมากข้ึนตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการท่ีดีในองคกรภาครัฐ 
  แนวคิดการสํานักงาน ก.พ.1 ไดกําหนดสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการ ตามหลักมาตรฐานและ
แนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ โดยใหคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก วาเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ
เพื่อเปนการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยเฉพาะการบริการที่ดี (Service 
Mind) คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน  ขาราชการ หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย ดังนี้  
“การ” หมายถึง งาน สิ่ง หรือเร่ืองที่ทํา “บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช หรือใหความสะดวกตางๆ   
“การบริการ” จึงหมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใช หรือ งานที่ใหความสะดวกตางๆ2 นั่นหมายความวา การดําเนิน
กิจกรรมของภาครัฐทั้งหมดจะมุงไปสูการปฏิบัติที่เก่ียวพันกับประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ หรือการปฏิบัติ
หนาดวยพฤติกรรมที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนหรือประชาชน ซ่ึงเก่ียวของกับการอํานวย
ความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผู รับบริการได ซ่ึงการกระทําดวยรางกาย คือ  
การแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซ่ึงการบริการสามารถแสดง
ออกเปน 2 แบบ คือ  

                                                           
 1 สํานักงานขาราชการพลเรือน, กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555, 
หนา 1-2 (อัดสําเนา). 
  2 ราช บัณ ฑิตยสถาน , พจนานุ กรมฉบับราช บัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2525 , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  6 , 
(กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, 2539), หนา 577. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 615

หลักพุทธธรรมสําหรับการบริการที่ดี 
Buddhist Principles for Good Service 

 
สาธิต  ทิพยมณี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
บทคัดยอ 

บทความฉบับมีความพยายามที่จะนําเสนอมุมมองในทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถเขาไปเสริม
การปฏิบัติงานดานการบริการที่ดีในองคกรภาครัฐไดอยางไร ซ่ึงพบวา หลักพุทธธรรมตาง ๆ ที่นํามาเสนอนั้น
สามารถยกสมรรถนะใหกับบุคลากรของรัฐไดอยางดียิ่ง ไดแก หลักเมตตา ที่ประกอบดวยการเห็นประชาชน
มีความสุขอยางเทาเทียมกัน หลักศีลธรรมเปนการมองถึงกฎเกณฑการบริการที่ดีจะชวยใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยตอการบริการประชาชนอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน หลักคารวะธรรม เปนการจําแนก
ประเภทของบุคคลที่มารับบริการวาสมควรจะบริการแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด หลักขันติธรรม  
เปนเสริมความเขมแข็งทางจิตใจใหกับผูใหบริการที่ทนตอสภาวะแรงกดดันจากการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้ง
หลักปญญา เปนการชวยบอกแนวทางที่เจาหนาที่จะตองมีองคความรูทางการบริการดวยการฝกอบรมตอไป 
 

คําสําคัญ : หลักพุทธธรรม, การบริการที่ดี 
 
Abstract 
  This article has attempted to present a Buddhist perspective to be able to 
enhance the performance of services in the public sector. It found that Buddhism was 
introduced to raise the capacity of the state to be a better person. The principle of 
compassion makes the public be equally happy. Morality is not the norm for good service 
but it will help ensure the tidiness of public service as a system even more. Home 
respective ethics makes the classification of the person who received the services for being 
optimal. Home toleration is a way to strengthen the carrier under the pressure of duty. 
Therefore, officers must have knowledge of the service with the next training. 

Keywords: Buddhist Principles, Service Mind 
 
บทนํา   
  การบริการที่ดีในองคกรภาครัฐ นักวิชาการทั่วไปจะเขาใจคําวา Service Mind หรือ การบริการ
ประชาชนดวยดี มีประสิทธิภาพในการบริการซ่ึงบุคลากรของรัฐจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่บริการที่
ประกอบดวยความดี ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจะตองเปนตามพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ พ.ศ. 2546 ที่ระบุวาไว 7 ประการไดแก 1. เพื่อให

เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ 4. ไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ใหทันตอสถานการณ 6. ประชาชนไดรับความอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ 
และ7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ แตถึงอยางไรก็ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองพยายามที่จะมองถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง เอาประชาชนเปนศูนยในการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐ แตกระนั้นในระบบการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐก็ยังมีปญหาอีกมากที่ยังคงรอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการบริหารแบบมีสวนรวมหรือใชระบบทีมกันมาก
ข้ึน ซ่ึงมีความยึดหยุนในทางปฏิบัติ แมผลการวิจัยหลายชิ้นพบวา ระบบทีมเปนระบบการบริหารที่ดีที่สุด 
หากประเทศไทยโดยเฉพาะหนวยงานของภาครัฐสามารถที่จะจัดการองคไปสูระบบทีมไดก็นาเชื่อวา การ
บริหารภาครัฐในรูปแบบสมัยใหมอาจจะเปนคําตอบของประเทศไทยก็ได แตก็ยังรอรัฐบาลใหมจะให
ความสําคัญมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับความชัดเจนถึงแนวทางที่นําไปสูภาคการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูเขียนยังเห็นวา การบริหารจัดการภาครัฐโดยเฉพาะประเด็นการบริการที่ดีจะเปน
คําตอบใหกับประชาชนไดจึงอาศัยหลักคิดทางพระพุทธศาสนามาเสริมเติมเต็มกิจกรรมการบริการที่วาจะมี
ทิศทางอยางไร เพื่อใหเกิดการตอบสนองในลักษณะที่พึงประสงคมากข้ึนตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการท่ีดีในองคกรภาครัฐ 
  แนวคิดการสํานักงาน ก.พ.1 ไดกําหนดสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการ ตามหลักมาตรฐานและ
แนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญ โดยใหคําจํากัดความของสมรรถนะหลัก วาเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ
เพื่อเปนการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยเฉพาะการบริการที่ดี (Service 
Mind) คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน  ขาราชการ หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย ดังนี้  
“การ” หมายถึง งาน สิ่ง หรือเร่ืองที่ทํา “บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช หรือใหความสะดวกตางๆ   
“การบริการ” จึงหมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใช หรือ งานที่ใหความสะดวกตางๆ2 นั่นหมายความวา การดําเนิน
กิจกรรมของภาครัฐทั้งหมดจะมุงไปสูการปฏิบัติที่เก่ียวพันกับประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ หรือการปฏิบัติ
หนาดวยพฤติกรรมที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนหรือประชาชน ซ่ึงเก่ียวของกับการอํานวย
ความสะดวก ความสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผู รับบริการได ซ่ึงการกระทําดวยรางกาย คือ  
การแสดงออกดวยการแตงกาย ปฏิบัติการ กิริยา ทาทาง และวิธีการพูดจา ซ่ึงการบริการสามารถแสดง
ออกเปน 2 แบบ คือ  

                                                           
 1 สํานักงานขาราชการพลเรือน, กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555, 
หนา 1-2 (อัดสําเนา). 
  2 ราช บัณ ฑิตยสถาน , พจนานุ กรมฉบับราช บัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2525 , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  6 , 
(กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, 2539), หนา 577. 



616 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

   1. ข้ันตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ ถูกตอง 
เหมาะสม เพื่อใหผูรับบริการ ไดประโยชน ตรงตามความตองการมากที่สุด  
   2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง และการ
พูดจา ซ่ึงพฤติกรรมที่ดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายที่สุขภาพ 
สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออนนอม การพูดจา
ดวยน้ําเสียงที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง3 เปนตน 
  ดานแนวคิดทางตะวันตกไดพยายามที่มองคําวา SERVICE ซ่ึงถาหากหาความหมายดี ๆ ใหกับ
อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจไดความหมายของการบริการที่สามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตาม
ความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้ คือ  
  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก 
ยุงยากของผูมารับการบริการ  
  E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว  
  R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ  
  V = Voluntariness Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยางเสียไมได  
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย  
  C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี  
  E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการมากกวา
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว4 
  นอกจากนี้ในฐานะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่สวนใหญจะมีภาคบริการที่เปนเลิศ 9 
ประการที่ควรคํานึกถึง ไดแก  
  1) มีความรูในงานที่ใหบริการ (Knowledge) ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบที่
สามารถตอบขอซักถามจากผูรับบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา ในเร่ืองของสินคาที่นําเสนอประวัติองคกร 
ระเบียบ นโยบายและวิธีการตาง ๆ ในองคกร เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย และ ตองขวนขวายหา
ความรูจาก เทคโนโยลีใหม ๆ เพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  
  2) มีความชางสังเกต (Observe) ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัวเปนคนมีความชาง
สังเกต เพราะหากมีการรับรูวาบริการอยางไรจึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการก็จะพยายาม นํามาคิด
สรางสรรค ใหเกิดบริการ ที่ดียิ่งข้ึน เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการได 
มากยิ่งข้ึน  
  3) ตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจ
ในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ  
                                                           
 3 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ, งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กอง
บริหารงานท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, (อัดสําเนา). 
  4 จินตนา บุญบงการ, การสรางจิตสํานึกการใหบริการปรับปรุงการบริการภาครัฐ. พิมพครั้งท่ี 1,(
กรุงเทพมหานคร: ฟอรแมทพริ้นติ้ง , 2539), หนา 15. 

  4) ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเปนสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึก และ
สงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อใหลูกคาหรือผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการตองมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative) ผูใหบริการควรมีความคิดใหม ๆ ไมควรยึดติดกับประสบการณหรือ
บริการที่ทําอยู เคยปฏิบัติมาอยางไรก็ทําไปอยางนั้นไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการจึงควรมีความคิด
ใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี  
  6) ตองสามารถควบคุมอารมณได (Emotional control) งานบริการเปนงานที่ใหความชวยเหลือ
จากผูอ่ืน ตองพบปะผูคนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผูรับบริการจะ
แตกตางกัน เม่ือผูรับบริการไมไดตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจากาวราว กิริยามารยาทไมดี ซ่ึงผูใหบริการตอง
สามารถควบคุมสติอารมณไดเปนอยางดี  
 7) ตองมีสติในการแกปญหาที่เกิดข้ึน (Calmness) ผูรับบริการสวนใหญจะติดตอขอความชวยเหลือ
ตามปกติ แตบางกรณีลูกคาที่มีปญหาเรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและคิดหาวิธีใน
การแกไขปญหาอยางมีสติอาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา  
  8) มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude) การบริการเปนการชวยเหลือ ผูทํางานบริการเปนผูให  
จึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะใหบริการ ถาผูใดมีความคิดความรูสึก
ไมชอบงานบริการ แมจะพอใจในการรับบริการจากผูอ่ืน ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดีไดถาบุคคลใด
มีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะใหความสําคัญตองานบริการ และปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เปนผลใหงานบริการ
มีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ  
  9) มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูรับบริการ (Responsibility) ในดานงานทางการตลาด และการ
ขาย และงานบริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของลูกคาหรือผูรับบริการดวยการยกยองวา 
“ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุด”และ“ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ”ทั้งนี้ก็เพื่อให ผูใหบริการมีความรับผิดชอบตอ
ลูกคาอยางดีที่สุด5  
  กลาวไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริการที่ดีจะมุงไปที่ประชาชนหรือลูกคา และหนวยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาติดตอประสานงานตาง ๆเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และความประทับใจ
ในผลการบริการ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ อาจจะมองในลักษณะของสมรรถนะทางการบริการที่บุคลากรภาครัฐทุกคน
ควรที่จะฝกปฏิบัติดวยความยินดี เพราะนั่นหมายถึงประสิทธิภาพและคุณภาพตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกองคกร ซ่ึงสามารถจะวัดออกมาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ หรือที่
เรียกวา การเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนที่ไดกําหนด
มาตรฐานไวอยางชัดเจนที่ตองการใหขาราชการไทยไดเกิดการพัฒนาทั้งระบบทั่วทั้งองคกรใหเปนคานิยมที่
เกิดคุณคาอยางเปนรูปธรรมมากที่สุดและผูบริหารองคกรของรัฐทั้งหมดจะตองใหการสนับสนุนสงเสริมการ
บริการที่ดีโดยเฉพาะนโยบายดานการบริการที่ดีเพื่อไปสูความเปนเลิศทางการบริการ 
 
 

                                                           
  5 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ, อางแลว. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 617

   1. ข้ันตอนการใหบริการ เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ ถูกตอง 
เหมาะสม เพื่อใหผูรับบริการ ไดประโยชน ตรงตามความตองการมากที่สุด  
   2. พฤติกรรมการบริการ เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง และการ
พูดจา ซ่ึงพฤติกรรมที่ดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายที่สุขภาพ 
สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออนนอม การพูดจา
ดวยน้ําเสียงที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง3 เปนตน 
  ดานแนวคิดทางตะวันตกไดพยายามที่มองคําวา SERVICE ซ่ึงถาหากหาความหมายดี ๆ ใหกับ
อักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจไดความหมายของการบริการที่สามารถยึดเปนหลักการปฏิบัติไดตาม
ความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้ คือ  
  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก 
ยุงยากของผูมารับการบริการ  
  E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว  
  R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูรับบริการ  
  V = Voluntariness Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจเต็มใจทําไมใชทํางานอยางเสียไมได  
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคกรดวย  
  C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพมีมารยาทดี  
  E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะใหบริการและใหบริการมากกวา
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว4 
  นอกจากนี้ในฐานะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่สวนใหญจะมีภาคบริการที่เปนเลิศ 9 
ประการที่ควรคํานึกถึง ไดแก  
  1) มีความรูในงานที่ใหบริการ (Knowledge) ผูใหบริการตองมีความรูในงานที่ตนรับผิดชอบที่
สามารถตอบขอซักถามจากผูรับบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา ในเร่ืองของสินคาที่นําเสนอประวัติองคกร 
ระเบียบ นโยบายและวิธีการตาง ๆ ในองคกร เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดเสียหาย และ ตองขวนขวายหา
ความรูจาก เทคโนโยลีใหม ๆ เพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  
  2) มีความชางสังเกต (Observe) ผูทํางานบริการจะตองมีลักษณะเฉพาะตัวเปนคนมีความชาง
สังเกต เพราะหากมีการรับรูวาบริการอยางไรจึงจะเปนที่พอใจของผูรับบริการก็จะพยายาม นํามาคิด
สรางสรรค ใหเกิดบริการ ที่ดียิ่งข้ึน เกิดความพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการได 
มากยิ่งข้ึน  
  3) ตองมีความกระตือรือรน (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือรน จะแสดงถึงความมีจิตใจ
ในการตอนรับ ใหชวยเหลือแสดงความหวงใย จะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ในการชวยเหลือผูรับบริการ  
                                                           
 3 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ, งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กอง
บริหารงานท่ัวไป  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, (อัดสําเนา). 
  4 จินตนา บุญบงการ, การสรางจิตสํานึกการใหบริการปรับปรุงการบริการภาครัฐ. พิมพครั้งท่ี 1,(
กรุงเทพมหานคร: ฟอรแมทพริ้นติ้ง , 2539), หนา 15. 

  4) ตองมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเปนสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรูสึก และ
สงผลใหเกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อใหลูกคาหรือผูรับบริการมีความสบายใจที่จะติดตอขอรับบริการตองมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative) ผูใหบริการควรมีความคิดใหม ๆ ไมควรยึดติดกับประสบการณหรือ
บริการที่ทําอยู เคยปฏิบัติมาอยางไรก็ทําไปอยางนั้นไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหบริการจึงควรมีความคิด
ใหม ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี  
  6) ตองสามารถควบคุมอารมณได (Emotional control) งานบริการเปนงานที่ใหความชวยเหลือ
จากผูอ่ืน ตองพบปะผูคนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผูรับบริการจะ
แตกตางกัน เม่ือผูรับบริการไมไดตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจากาวราว กิริยามารยาทไมดี ซ่ึงผูใหบริการตอง
สามารถควบคุมสติอารมณไดเปนอยางดี  
 7) ตองมีสติในการแกปญหาที่เกิดข้ึน (Calmness) ผูรับบริการสวนใหญจะติดตอขอความชวยเหลือ
ตามปกติ แตบางกรณีลูกคาที่มีปญหาเรงดวน ผูใหบริการจะตองสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและคิดหาวิธีใน
การแกไขปญหาอยางมีสติอาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการใหบริการแกลูกคา  
  8) มีทัศนคติตองานบริการดี (Attitude) การบริการเปนการชวยเหลือ ผูทํางานบริการเปนผูให  
จึงตองมีความคิดความรูสึกตองานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะใหบริการ ถาผูใดมีความคิดความรูสึก
ไมชอบงานบริการ แมจะพอใจในการรับบริการจากผูอ่ืน ก็ไมอาจจะทํางานบริการใหเปนผลดีไดถาบุคคลใด
มีทัศนคติตองานบริการดี ก็จะใหความสําคัญตองานบริการ และปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เปนผลใหงานบริการ
มีคุณคาและนําไปสูความเปนเลิศ  
  9) มีความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูรับบริการ (Responsibility) ในดานงานทางการตลาด และการ
ขาย และงานบริการ การปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของลูกคาหรือผูรับบริการดวยการยกยองวา 
“ลูกคาคือบุคคลที่สําคัญที่สุด”และ“ลูกคาเปนฝายถูกเสมอ”ทั้งนี้ก็เพื่อให ผูใหบริการมีความรับผิดชอบตอ
ลูกคาอยางดีที่สุด5  
  กลาวไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริการที่ดีจะมุงไปที่ประชาชนหรือลูกคา และหนวยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขามาติดตอประสานงานตาง ๆเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และความประทับใจ
ในผลการบริการ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ อาจจะมองในลักษณะของสมรรถนะทางการบริการที่บุคลากรภาครัฐทุกคน
ควรที่จะฝกปฏิบัติดวยความยินดี เพราะนั่นหมายถึงประสิทธิภาพและคุณภาพตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกองคกร ซ่ึงสามารถจะวัดออกมาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ หรือที่
เรียกวา การเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนที่ไดกําหนด
มาตรฐานไวอยางชัดเจนที่ตองการใหขาราชการไทยไดเกิดการพัฒนาทั้งระบบทั่วทั้งองคกรใหเปนคานิยมที่
เกิดคุณคาอยางเปนรูปธรรมมากที่สุดและผูบริหารองคกรของรัฐทั้งหมดจะตองใหการสนับสนุนสงเสริมการ
บริการที่ดีโดยเฉพาะนโยบายดานการบริการที่ดีเพื่อไปสูความเปนเลิศทางการบริการ 
 
 

                                                           
  5 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ, อางแลว. 
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วิเคราะหหลักพุทธธรรมสําหรับการบริการท่ีดี 
 การบริการที่ดีถือไดวาเปนหนาดานขององคกรทั้งหมดเพราะนั้นหมายถึงภาพลักษณที่สะทอนถึง
คุณภาพโดยรวมที่จะตัดสินวาองคกรดีหรือไมดีอยางไรจะนําไปสูการวิพากษวิจารณทั้งในแงเชิงบวกและเชิง
ลบ หากองคกรใดสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมคนในองคกรเก่ียวการบริการที่ดีได องคกรนั้นจะไดรับเสียง
ชื่นชมยินดี แตหากการบริการแยจะปรากฏในลักษณะที่ตรงกันขามดวยเชนกัน ฉะนั้น ในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาแมวาจะใหทัศนะเก่ียวกับเร่ืองไวอยางมากมายโดยเฉพาะการนําหลักพุทธธรรมไป
ประยุกตใชในระดับองคกรของภาครัฐเพื่อการปฏิบัติงานดานการบริการที่ดีเปนอยางไร ซ่ึงผูเขียนเห็นวา 
หลักพุทธธรรมแมวาจะมีมากมายที่สามารถจะนํามาใชไดแตก็เลือกเพียง 5 ประการเทานั้นเพราะเห็นวา
ปรากฏชัดในความรูความเขาใจขององคกรของภาครัฐอยูบาง ไดแก 
  1.หลักเมตตาธรรม6 
 หลักเมตตาธรรมหลายทานพอจะเขาใจตรงกันวา เปนลักษณะของความรักเพื่อนมนุษยทั้งหมดซ่ึง
นั่นหมายความวา จุดกําเนิดของการบริการที่ดีจะตองประกอบดวยความรักเสมอ ซ่ึงในที่อาจจะมีลักษณะ
ขอบขายที่กวางขวางมากเกินไป หากเรานํามาใชในองคกรพบวา ความรักที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูบริการตอประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ จะมีลักษณะของความหวังดี ความปรารถนาดี ความรักใคร  
อยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา7 โดยที่ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 
เพราะเปนหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ
ชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบจะตองมีความเสมอภาคตอผูรับบริการ
ทุก ๆ คนอยางเทาเทียม ปราศจากความอคติตอผูหนึ่งผูใด รวมไปถึงความรูสึกรัก ความผูกพัน ความไมผูก
พยาบาท ไมเคียดแคนหรือไมผูกใจเจ็บ การแผความสุขไปใหบุคลากรในองคการดวยความจริงใจปราศจาก
กิเลส ตัณหา และอารมณเสนหา8 ดังนั้น การบริการที่ดีขององคกรภาครัฐจะตองวางจิตของตนใหเปนคนที่
พรอมที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความรักในประชาชนผูเสียภาษีและผูเปนเจาของประเทศใหไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการรับการบริการจากเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยงาน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานดังกลาวยอมเปน
ผลตอการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรไดอีกดวยเพราะ หากประชาชนไดรับสิ่งที่เปนประโยชนเม่ือ
กลับไปพรอมดวยความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดีจากหนวยงานภาครัฐยอมที่สงผลไปยังสังคมดวย
การประกาศจากปากสูปากของประชาชนนั้นเอง 
 หลักศีลธรรม9 
  หลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะมองไปในลักษณะของการไมเบียดเบียนผูอ่ืน หรือการทํา
ตนเองใหอยูความปกติของความเปนมนุษย หรือไมละเมิดสิทธิเสรีภาพตอผูใดรวมทั้งการไมทําลายระบบ
                                                           

6 องฺ.ปฺจก.(ไทย) 22/192/232. 
7 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี  12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 124. 
8 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, 2542), หนา 148-149. 
9 ที.ปา. (ไทย) 11/286/225. 

สติปญญาของตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดวา การที่บุคลากรของภาครัฐมีความตั้งใจที่ปฏิบัติดวยความไมเบียดเบียน
ตอประชาชน พรอมทั้งพยายามที่รักษากฎเกณฑ ระเบียบขององคกรอยางเครงครัดก็ไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติ
ศีลธรรมในความหมายนี้ดวย นอกจากนี้ยังมองวาการนําหลักศีลมาประยุกตองคของภาครัฐจะแสดงออกมา
ในรูปของพฤติกรรมการบริการที่ดี เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง และการ
พูดจา ซ่ึงพฤติกรรมที่ดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายที่สุขภาพ 
สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออนนอม การพูดจา
ดวยน้ําเสียงที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง10 ตอการบริการแกประชาชนใหเกิดการบริการที่
ดี11 ซ่ึงรวมความหมายวา การบริการที่ดีนั่น ก็คือ พฤติกรรมการปฏิสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐกับ
ประชาชนผูรับบริการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เขามาติดตอประสานงานตาง ๆ ดังนั้น การนําหลักศีลมาใชใน
การบริการที่ดี เปนสรางรากฐานทางกายและทางวาจาของบุคลากรของรัฐใหเกิดความสํานึกตอการปฏิบัติ
หนาที่ดวยการไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
 กลาวไดวา การรักษาศีลธรรมเปนการมองถึงความงดงาม รวมทั้งเสนหที่ผูรับบริการเกิดความชอบ
ใจ เกิดความพอใจการปฏิบัติงาน ซ่ึงเร่ิมตั้งการแตงกายเรียบรอย มีความเหมาะสมแกวุฒิภาวะ มีความ
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางมิตรภาพตอประชาชนใหรูสึกปลอดภัยในการเขามาสู
องคกรภาครัฐ และเปนความงดงามทางกิริยามารยาทไดอีกดวย นอกจากนี้การกลาวทักทาย ปราศรัยดวย
ถอยคําที่ออนหวานไพเราะ เสนาะหูของเจาหนาที่จะชวยสงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจในข้ันตอนการ
รับบริการมากกยิ่ง อาจจะชวยอธิบายใหประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประชาชน
ที่ไมคอยไดเขามารับบริการและไมคอยรูถึงกฎระเบียบวิธีการตาง ๆ บทบาทของเจาหนาที่จะตองทําให
ประชาชนเกิดความเขาใจ ดังนั้น การบริการดวยศีลธรรมจึงเปนสิ่งที่องคกรภาครัฐจะตองใหความสําคัญ
อยางมาก หากผูรับบริการเกิดความรังเกียจเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตการแตงกายเสียแลวก็ไมไดชวยใหการ
บริการดีข้ึน และไมงดงามตามประเพณี 
 หลักคารวะธรรม 
  หลักคารวะธรรม หมายถึง กรแสดงความเคารพ การถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติดวย
ความเอ้ือเฟอหรือโดยความหนักแนนจริงจังเปนการมองเห็นคุณคาและความสําคัญแลว ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน
หรือสิ่งนั้นโดยถูกตองดวยความจริงใจ12ซ่ึงในขอนี้กลาวไว 6 ประการ แตผูเขียนเห็นวาหลักคารวะธรรมขอที่ 
6 ไดแก การปฏิสันภาร ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรของภาครัฐใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การมีความเคารพในการปฏิสันถาร คือ การตอนรับปราศรัย มี 2 อยาง คือ 1. อามิสปฏิสันถาร 
ตอนรับดวยวัตถุสิ่งของ มีเคร่ืองดื่ม ขาวปลาอาหารหรือแมแตการใหพักอาศัย ใหที่อยูอาศัยโดยสมควรแก
แขกผูมาเยือนถึงถ่ินอยางที่ทานกลาวไววา “เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณใครมาถึงเรือนชานตอง
ตอนรับ”และธรรมปฏิสันถาร คือ ตอนรับใหเหมาะแกฐานะของแขก เปนการปฏิสันถารโดยธรรม ไดแกการ
                                                           
  10 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ,  (อัดสําเนา). 
  11 วัชราภรณ  สุริยาภิ วัฒน , วิจัยธุรกิจยุคใหม , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), หนา 15. 

12 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 189. 
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วิเคราะหหลักพุทธธรรมสําหรับการบริการท่ีดี 
 การบริการที่ดีถือไดวาเปนหนาดานขององคกรทั้งหมดเพราะนั้นหมายถึงภาพลักษณที่สะทอนถึง
คุณภาพโดยรวมที่จะตัดสินวาองคกรดีหรือไมดีอยางไรจะนําไปสูการวิพากษวิจารณทั้งในแงเชิงบวกและเชิง
ลบ หากองคกรใดสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมคนในองคกรเก่ียวการบริการที่ดีได องคกรนั้นจะไดรับเสียง
ชื่นชมยินดี แตหากการบริการแยจะปรากฏในลักษณะที่ตรงกันขามดวยเชนกัน ฉะนั้น ในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาแมวาจะใหทัศนะเก่ียวกับเร่ืองไวอยางมากมายโดยเฉพาะการนําหลักพุทธธรรมไป
ประยุกตใชในระดับองคกรของภาครัฐเพื่อการปฏิบัติงานดานการบริการที่ดีเปนอยางไร ซ่ึงผูเขียนเห็นวา 
หลักพุทธธรรมแมวาจะมีมากมายที่สามารถจะนํามาใชไดแตก็เลือกเพียง 5 ประการเทานั้นเพราะเห็นวา
ปรากฏชัดในความรูความเขาใจขององคกรของภาครัฐอยูบาง ไดแก 
  1.หลักเมตตาธรรม6 
 หลักเมตตาธรรมหลายทานพอจะเขาใจตรงกันวา เปนลักษณะของความรักเพื่อนมนุษยทั้งหมดซ่ึง
นั่นหมายความวา จุดกําเนิดของการบริการที่ดีจะตองประกอบดวยความรักเสมอ ซ่ึงในที่อาจจะมีลักษณะ
ขอบขายที่กวางขวางมากเกินไป หากเรานํามาใชในองคกรพบวา ความรักที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูบริการตอประชาชนและหนวยงานอ่ืน ๆ จะมีลักษณะของความหวังดี ความปรารถนาดี ความรักใคร  
อยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา7 โดยที่ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 
เพราะเปนหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะ
ชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบจะตองมีความเสมอภาคตอผูรับบริการ
ทุก ๆ คนอยางเทาเทียม ปราศจากความอคติตอผูหนึ่งผูใด รวมไปถึงความรูสึกรัก ความผูกพัน ความไมผูก
พยาบาท ไมเคียดแคนหรือไมผูกใจเจ็บ การแผความสุขไปใหบุคลากรในองคการดวยความจริงใจปราศจาก
กิเลส ตัณหา และอารมณเสนหา8 ดังนั้น การบริการที่ดีขององคกรภาครัฐจะตองวางจิตของตนใหเปนคนที่
พรอมที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความรักในประชาชนผูเสียภาษีและผูเปนเจาของประเทศใหไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการรับการบริการจากเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยงาน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานดังกลาวยอมเปน
ผลตอการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรไดอีกดวยเพราะ หากประชาชนไดรับสิ่งที่เปนประโยชนเม่ือ
กลับไปพรอมดวยความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดีจากหนวยงานภาครัฐยอมที่สงผลไปยังสังคมดวย
การประกาศจากปากสูปากของประชาชนนั้นเอง 
 หลักศีลธรรม9 
  หลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะมองไปในลักษณะของการไมเบียดเบียนผูอ่ืน หรือการทํา
ตนเองใหอยูความปกติของความเปนมนุษย หรือไมละเมิดสิทธิเสรีภาพตอผูใดรวมทั้งการไมทําลายระบบ
                                                           

6 องฺ.ปฺจก.(ไทย) 22/192/232. 
7 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี  12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 124. 
8 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, 2542), หนา 148-149. 
9 ที.ปา. (ไทย) 11/286/225. 

สติปญญาของตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดวา การที่บุคลากรของภาครัฐมีความตัง้ใจที่ปฏิบัติดวยความไมเบียดเบียน
ตอประชาชน พรอมทั้งพยายามที่รักษากฎเกณฑ ระเบียบขององคกรอยางเครงครัดก็ไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติ
ศีลธรรมในความหมายนี้ดวย นอกจากนี้ยังมองวาการนําหลักศีลมาประยุกตองคของภาครัฐจะแสดงออกมา
ในรูปของพฤติกรรมการบริการที่ดี เปนการแสดงออกดานการแตงกาย สีหนา แววตา กิริยา ทาทาง และการ
พูดจา ซ่ึงพฤติกรรมที่ดี ยอมสรางความสุข ใหเกิดข้ึนกับผูบริการไดเปนอยางดี ไดแก การแตงกายที่สุขภาพ 
สะอาด เรียบรอย สีหนาและแววตาที่ยิ้มแยม แจมใส ออนโยน กิริยาทาทางที่ สุภาพ ออนนอม การพูดจา
ดวยน้ําเสียงที่นุมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหเกียรติ มีหางเสียง10 ตอการบริการแกประชาชนใหเกิดการบริการที่
ดี11 ซ่ึงรวมความหมายวา การบริการที่ดีนั่น ก็คือ พฤติกรรมการปฏิสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐกับ
ประชาชนผูรับบริการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เขามาติดตอประสานงานตาง ๆ ดังนั้น การนําหลักศีลมาใชใน
การบริการที่ดี เปนสรางรากฐานทางกายและทางวาจาของบุคลากรของรัฐใหเกิดความสํานึกตอการปฏิบัติ
หนาที่ดวยการไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
 กลาวไดวา การรักษาศีลธรรมเปนการมองถึงความงดงาม รวมทั้งเสนหที่ผูรับบริการเกิดความชอบ
ใจ เกิดความพอใจการปฏิบัติงาน ซ่ึงเร่ิมตั้งการแตงกายเรียบรอย มีความเหมาะสมแกวุฒิภาวะ มีความ
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางมิตรภาพตอประชาชนใหรูสึกปลอดภัยในการเขามาสู
องคกรภาครัฐ และเปนความงดงามทางกิริยามารยาทไดอีกดวย นอกจากนี้การกลาวทักทาย ปราศรัยดวย
ถอยคําที่ออนหวานไพเราะ เสนาะหูของเจาหนาที่จะชวยสงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจในข้ันตอนการ
รับบริการมากกยิ่ง อาจจะชวยอธิบายใหประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประชาชน
ที่ไมคอยไดเขามารับบริการและไมคอยรูถึงกฎระเบียบวิธีการตาง ๆ บทบาทของเจาหนาที่จะตองทําให
ประชาชนเกิดความเขาใจ ดังนั้น การบริการดวยศีลธรรมจึงเปนสิ่งที่องคกรภาครัฐจะตองใหความสําคัญ
อยางมาก หากผูรับบริการเกิดความรังเกียจเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตการแตงกายเสียแลวก็ไมไดชวยใหการ
บริการดีข้ึน และไมงดงามตามประเพณี 
 หลักคารวะธรรม 
  หลักคารวะธรรม หมายถึง กรแสดงความเคารพ การถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติดวย
ความเอ้ือเฟอหรือโดยความหนักแนนจริงจังเปนการมองเห็นคุณคาและความสําคัญแลว ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน
หรือสิ่งนั้นโดยถูกตองดวยความจริงใจ12ซ่ึงในขอนี้กลาวไว 6 ประการ แตผูเขียนเห็นวาหลักคารวะธรรมขอที่ 
6 ไดแก การปฏิสันภาร ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใชในองคกรของภาครัฐใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การมีความเคารพในการปฏิสันถาร คือ การตอนรับปราศรัย มี 2 อยาง คือ 1. อามิสปฏิสันถาร 
ตอนรับดวยวัตถุสิ่งของ มีเคร่ืองดื่ม ขาวปลาอาหารหรือแมแตการใหพักอาศัย ใหที่อยูอาศัยโดยสมควรแก
แขกผูมาเยือนถึงถ่ินอยางที่ทานกลาวไววา “เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณใครมาถึงเรือนชานตอง
ตอนรับ”และธรรมปฏิสันถาร คือ ตอนรับใหเหมาะแกฐานะของแขก เปนการปฏิสันถารโดยธรรม ไดแกการ
                                                           
  10 ตรีเพ็ชร อํ่าเมือง, คูมือ-เทคนิคการใหบริการดวยใจ,  (อัดสําเนา). 
  11 วัชราภรณ  สุริยาภิ วัฒน , วิจัยธุรกิจยุคใหม , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), หนา 15. 

12 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 189. 
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กลาวธรรมะใหฟงหรือแนะนําในทางธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ทรงแสดงพระมติเอาไววาไดแกการ
ตอนรับโดยสมควรแกฐานะของแขกผูมาวาใครควรจะลุกข้ึนยืนรับ ใครควรจะไหว หรือใครควรจะออกไป
ตอนรับถึงที่ไกล บางคนเปนคนชั้นสูงหรือเปนคนสามัญก็พึงตอนรับใหสมควรแกฐานะ การปฏิสันถารจึงจะ
ไมเสีย13 
  จะเห็นไดวา การปฏิสันถารนั้น เปนการตอนรับบุคคลที่แตกตางกันออกไปตามฐานะผูรับบริการซ่ึง
จะตองมีความหลากหลาย ผูบริหารจะตองรูวาบุคคลนี้มีลักษณะอุปนิสัยอยางไร ชอบไมชอบอะไร ยิ่งเปนคน
ชนชั้นสูงถือวาจะตองระมัดระวังแบบพิเศษ ซ่ึงทางองคกรอาจจะตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่ มีความถนัด
มากกวาเปนเจาหนาที่มือใหมก็ได หากเปนบุคคลธรรมดาอาจจะปฏิบัติไปตามระดับของบุคคล แตกระนั้นผู
ใหบริการจะตองปฏิบัติใหเสมอภาคกันเพื่อปองกันการครหาในเชิงความไมเสมอภาคได แตหากเปนบุคคลที่มี
จิตใจใฝบริการจะไมมีปญหาในเร่ืองดังกลาว นอกจากนี้ การปฏิสันถารใชจะมองเพียงแตการตอนรับในเชิง
การปฏิสัมพันธแลวก็จบ แตยังจะตองมองไปในสวนความเคารพใหเกียรติแกผูรับบริการตลอดจนจบภารกิจ 
เพราะผูรับบริการอาจจะไมไดมาใชบริการเพียงแควันเดียวเทานั้น หากวันอ่ืน ๆ เม่ือผูใหบริการดวยความ
ยินดี ผูรับบริการก็เกิดความพอใจ และอยากจะกลับมาใชบริการใหมดวยความสุขเพราะที่นี้ใหการบริการที่ดี
ยิ่ง ซ่ึงจะกลายเปนความสัมพันธอยางตอเนื่องหากเปนภาคเอกชนถือไดวาการบริการหลังการขายชวยใหเพิ่ม
ยอดจํานวนของผลกําไรได แตหากเปนองคกรภาครัฐจะไดคํายกยองเชิดชูถึงสภาพการบริหารจัดการที่ดีและ
ตรงตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการไทย 
 หลักขันติธรรม 
  หลักขันติธรรมหรือความอดทนกับการบริการที่ดีจะตองไปดวยกันเสมอ หากผูใหบริการหรือองคกร
ภาครัฐขาดซ่ึงความอดทนจะนําไปสูปญหาการทะเลาะกันระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการเปนแนแท 
เพราะผูรับบริการจะมีความหลากหลายดานพฤติกรรมที่หลายประเภทซ่ึงใหผูรับบริการจะตองมีความพรอม
และการเรียนรูถึงคานิยม ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ และจะตองวิเคราะหถึงบุคลิกและพฤติกรรมของ
ผูรับบริการใหเปนแบบใด ถึงจะใหบริการไดดีที่สุด อีกทั้งจะตองมองสถานการณตาง ๆอยางรอบคอบ  
มีความอดทน อดกลั้น  เม่ือมีเหตุการณตาง ๆ มากระทบ ทําใหเกิดโทสะ เม่ือใชทมะ คือ รูจักขมใจตนเขา
ชวยแลว แตยังไมสําเร็จ ก็ตองใชขันติ อดกลั้นเขาชวยอีกแรงหนึ่ง คือ  ตองรูจักอดกลั้นตอเหตุการณอันจะ
ยั่วใหเกิดโทสะ14 ซ่ึงความอดทน อดกลั้นจะตองใชใหไดอยางนอย 3 ลักษณะ ไดแก 

 1. ทนลําบาก หมายถึง ความลําบากตอการบริการ เพราะบางคร้ังประชาชนที่เขามาใชบริการมี
มาก แตเจาหนาที่ไมเพียงพอ ซ่ึงทําใหเจาหนาที่เพียงคนเดียวอาจจะตองดูแล บริการหลายคนทําใหเกิด
ความลําบากที่จะตองรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน แตกระนั้น เม่ือเกิดการลักษณะดังกลาวยอมเปนที่มาของความ
ทอแท เหนื่อยหนายไดงาย ๆ แตหากบผูใหบริการ มีจิตใจที่ทนตอความลําบากไดก็เชื่อแนวา ผูรับบริการจะ
เขาใจในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  

                                                           
  13 ธรรมศึกษา, ปฏิสันถาร, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.ธรรมศึกษา.com/2013/07/ 
patisanthan-2.html [8 กันยายน 2557]. 

14 กถิน  อัตถโยธิน, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 2511), หนา 22. 

2.ทนตรากตรํา หมายถึง การไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ อยางเชน ในสถานที่ที่มีผูรับบริการ
แออัดมากเกินไปทําใหอากาศรอนบาง หิวน้ําบาง หิวอาหารบาง ปวดเม่ือยตามแขน ตามขาบาง เปนตน  
สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดทุกเม่ือซ่ึงการตรากตรําลักษณะอยางนี้เรียกวา แตดวยอาศัยความอดทนชนิดนี้จึงจะ
สามารถสยบตอสภาวการณเหลานั้นดวยดี 

3. ทนเจ็บใจ หมายถึง ความอดกลั้นเปนขันติข้ันสูงสุด เรียกวา อธิวาสนขันติ ผูที่ มีอธิวาสนขันติ  
ยอมเปนผูที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปรง เพราะเม่ือมีอารมณใด ๆ มากระทบ ก็สามารถที่จะอดกลั้นไวไดทนไว
ไดไมแสดงออกมา15 ซ่ึงจะเปนไปในสวนของอารมณมากกวา เพราะการใหบริการประชาชนบางคร้ัง
ผูรับบริการอาจทําใหเกิดความหงุดหงิด ทําใหเกิดโทสะบาง อาจจะไมพอใจประชาชนบาง แตดวยอาศัย
ความอดทนชนิด ผูใหบริการจะตองยิ้มได แสดงออกทางหนาตาวา มีความยินดีที่จะใหบริการอยางเต็มที่เต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู จึงจะไดชื่อวา นักบริการที่ดี 

จะเห็นไดวา ความอดทน เปนสภาพการยับยั้งความขัดแยงระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการไมเกิด
ความมาดหมางแคลงใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากองคกรภาครัฐสามารถที่จะฝกฝนอบรมใหกับบุคลากรเกิด
ความอดทน อดกลั้น และสามารถทํางานไดในสถานการณแรงกดดันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรของรัฐอยางมาก โดยเฉพาะความอดทนทางใจนั้น เปนสิ่งที่ทําไดยากแตหาก
เจาหนาที่ของรัฐไดมีการฝกฝนอบรมมาอยางดีแลวบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลัง
ความสามารถอยางแนนอน 
 หลักปญญาธรรม 
  หลักปญญาธรรม เปนลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของบุคคล คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความ
เปนจริง มีสติม่ันคง รับรูอารมณทางอายตนะดวยจิตใจเปนกลาง ไมปลอยใจไปตามอารมณที่ชอบและไม
ชอบ รูเห็นสภาวะอารมณนั้นๆ ตามความเปนจริงตลอดสาย ไมยึดติดจนขุนมัว ไมถูกชักจูงใหเขวออกไป  
จนเสียธรรมชาติความบริสุทธิ์ทางจิตใจ  ซ่ึงก็ตางจากบุคคลธรรมดาทั่วไป มักถูกอารมณตางๆ  ทั้งที่ชอบใจ
และไมชอบใจที่เกิดข้ึนเกาะเก่ียวผูกพันไว   ทําใหติดพันธอยูกับอารมณนั้นๆ  รํ่าไป  จนจิตใจขุน16 ซ่ึงมี
ปรากฏอยูในสังคีติสูตร17มี 3 ประการคือ ไดแก  
 1. สุตามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการฟง โดยเฉพาะผูใหบริการจะตองรับฟงขอมูลตาง 
ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางดีเสียกอนถึงจะไปปฏิบัติงานดานการบริการได เพราะหากไมรูแลวไปบริการจะ
ยังผลใหเกิดความผิดพลาดไดโดยงาย หากผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญก็ยิ่งทวีความไมพอใจมากยิ่งข้ึนไป 
ฉะนั้น การฟงเพื่อการบริการอาจจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก การฟง หรือการทําใหองคความรู
เกิดข้ึนในตนเองกอนอันเปนการเรียนรูวิธีการทํางานการับมือกับประชาชนหลายประเภท การดูพฤติกรรม
ของประชาชนวาเปนอยางไร รูระเบียบ กติกา กฎเกณฑการบริการที่ดีวาเปนอยางไร ซ่ึงสวนจะไดจากการ
ประชุม การสัมมนา การฝกอบรมกันบอย ๆ หรือการถายทอดประสบการณการทํางานจากเจาหนาที่ใน

                                                           
 15 พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล 38 ประการ,  ม.ป.ท., ม.ป.ป, หนา 22. 

16 ขุ.ม. 29/407/281–283. 
17 ที.ปา. 11/228/231. 
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กลาวธรรมะใหฟงหรือแนะนําในทางธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ทรงแสดงพระมติเอาไววาไดแกการ
ตอนรับโดยสมควรแกฐานะของแขกผูมาวาใครควรจะลุกข้ึนยืนรับ ใครควรจะไหว หรือใครควรจะออกไป
ตอนรับถึงที่ไกล บางคนเปนคนชั้นสูงหรือเปนคนสามัญก็พึงตอนรับใหสมควรแกฐานะ การปฏิสันถารจึงจะ
ไมเสีย13 
  จะเห็นไดวา การปฏิสันถารนั้น เปนการตอนรับบุคคลที่แตกตางกันออกไปตามฐานะผูรับบริการซ่ึง
จะตองมีความหลากหลาย ผูบริหารจะตองรูวาบุคคลนี้มีลักษณะอุปนิสัยอยางไร ชอบไมชอบอะไร ยิ่งเปนคน
ชนชั้นสูงถือวาจะตองระมัดระวังแบบพิเศษ ซ่ึงทางองคกรอาจจะตองคัดเลือกเจาหนาที่ที่ มีความถนัด
มากกวาเปนเจาหนาที่มือใหมก็ได หากเปนบุคคลธรรมดาอาจจะปฏิบัติไปตามระดับของบุคคล แตกระนั้นผู
ใหบริการจะตองปฏิบัติใหเสมอภาคกันเพื่อปองกันการครหาในเชิงความไมเสมอภาคได แตหากเปนบุคคลที่มี
จิตใจใฝบริการจะไมมีปญหาในเร่ืองดังกลาว นอกจากนี้ การปฏิสันถารใชจะมองเพียงแตการตอนรับในเชิง
การปฏิสัมพันธแลวก็จบ แตยังจะตองมองไปในสวนความเคารพใหเกียรติแกผูรับบริการตลอดจนจบภารกิจ 
เพราะผูรับบริการอาจจะไมไดมาใชบริการเพียงแควันเดียวเทานั้น หากวันอ่ืน ๆ เม่ือผูใหบริการดวยความ
ยินดี ผูรับบริการก็เกิดความพอใจ และอยากจะกลับมาใชบริการใหมดวยความสุขเพราะที่นี้ใหการบริการที่ดี
ยิ่ง ซ่ึงจะกลายเปนความสัมพันธอยางตอเนื่องหากเปนภาคเอกชนถือไดวาการบริการหลังการขายชวยใหเพิ่ม
ยอดจํานวนของผลกําไรได แตหากเปนองคกรภาครัฐจะไดคํายกยองเชิดชูถึงสภาพการบริหารจัดการที่ดีและ
ตรงตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการไทย 
 หลักขันติธรรม 
  หลักขันติธรรมหรือความอดทนกับการบริการที่ดีจะตองไปดวยกันเสมอ หากผูใหบริการหรือองคกร
ภาครัฐขาดซ่ึงความอดทนจะนําไปสูปญหาการทะเลาะกันระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการเปนแนแท 
เพราะผูรับบริการจะมีความหลากหลายดานพฤติกรรมที่หลายประเภทซ่ึงใหผูรับบริการจะตองมีความพรอม
และการเรียนรูถึงคานิยม ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ และจะตองวิเคราะหถึงบุคลิกและพฤติกรรมของ
ผูรับบริการใหเปนแบบใด ถึงจะใหบริการไดดีที่สุด อีกทั้งจะตองมองสถานการณตาง ๆอยางรอบคอบ  
มีความอดทน อดกลั้น  เม่ือมีเหตุการณตาง ๆ มากระทบ ทําใหเกิดโทสะ เม่ือใชทมะ คือ รูจักขมใจตนเขา
ชวยแลว แตยังไมสําเร็จ ก็ตองใชขันติ อดกลั้นเขาชวยอีกแรงหนึ่ง คือ  ตองรูจักอดกลั้นตอเหตุการณอันจะ
ยั่วใหเกิดโทสะ14 ซ่ึงความอดทน อดกลั้นจะตองใชใหไดอยางนอย 3 ลักษณะ ไดแก 

 1. ทนลําบาก หมายถึง ความลําบากตอการบริการ เพราะบางคร้ังประชาชนที่เขามาใชบริการมี
มาก แตเจาหนาที่ไมเพียงพอ ซ่ึงทําใหเจาหนาที่เพียงคนเดียวอาจจะตองดูแล บริการหลายคนทําใหเกิด
ความลําบากที่จะตองรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน แตกระนั้น เม่ือเกิดการลักษณะดังกลาวยอมเปนที่มาของความ
ทอแท เหนื่อยหนายไดงาย ๆ แตหากบผูใหบริการ มีจิตใจที่ทนตอความลําบากไดก็เชื่อแนวา ผูรับบริการจะ
เขาใจในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  

                                                           
  13 ธรรมศึกษา, ปฏิสันถาร, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.ธรรมศึกษา.com/2013/07/ 
patisanthan-2.html [8 กันยายน 2557]. 

14 กถิน  อัตถโยธิน, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 2511), หนา 22. 

2.ทนตรากตรํา หมายถึง การไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ อยางเชน ในสถานที่ที่มีผูรับบริการ
แออัดมากเกินไปทําใหอากาศรอนบาง หิวน้ําบาง หิวอาหารบาง ปวดเม่ือยตามแขน ตามขาบาง เปนตน  
สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดทุกเม่ือซ่ึงการตรากตรําลักษณะอยางนี้เรียกวา แตดวยอาศัยความอดทนชนิดนี้จึงจะ
สามารถสยบตอสภาวการณเหลานั้นดวยดี 

3. ทนเจ็บใจ หมายถึง ความอดกลั้นเปนขันติข้ันสูงสุด เรียกวา อธิวาสนขันติ ผูที่ มีอธิวาสนขันติ  
ยอมเปนผูที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปรง เพราะเม่ือมีอารมณใด ๆ มากระทบ ก็สามารถที่จะอดกลั้นไวไดทนไว
ไดไมแสดงออกมา15 ซ่ึงจะเปนไปในสวนของอารมณมากกวา เพราะการใหบริการประชาชนบางคร้ัง
ผูรับบริการอาจทําใหเกิดความหงุดหงิด ทําใหเกิดโทสะบาง อาจจะไมพอใจประชาชนบาง แตดวยอาศัย
ความอดทนชนิด ผูใหบริการจะตองยิ้มได แสดงออกทางหนาตาวา มีความยินดีที่จะใหบริการอยางเต็มที่เต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู จึงจะไดชื่อวา นักบริการที่ดี 

จะเห็นไดวา ความอดทน เปนสภาพการยับยั้งความขัดแยงระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการไมเกิด
ความมาดหมางแคลงใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้น หากองคกรภาครัฐสามารถที่จะฝกฝนอบรมใหกับบุคลากรเกิด
ความอดทน อดกลั้น และสามารถทํางานไดในสถานการณแรงกดดันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรของรัฐอยางมาก โดยเฉพาะความอดทนทางใจนั้น เปนสิ่งที่ทําไดยากแตหาก
เจาหนาที่ของรัฐไดมีการฝกฝนอบรมมาอยางดีแลวบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลัง
ความสามารถอยางแนนอน 
 หลักปญญาธรรม 
  หลักปญญาธรรม เปนลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของบุคคล คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความ
เปนจริง มีสติม่ันคง รับรูอารมณทางอายตนะดวยจิตใจเปนกลาง ไมปลอยใจไปตามอารมณที่ชอบและไม
ชอบ รูเห็นสภาวะอารมณนั้นๆ ตามความเปนจริงตลอดสาย ไมยึดติดจนขุนมัว ไมถูกชักจูงใหเขวออกไป  
จนเสียธรรมชาติความบริสุทธิ์ทางจิตใจ  ซ่ึงก็ตางจากบุคคลธรรมดาทั่วไป มักถูกอารมณตางๆ  ทั้งที่ชอบใจ
และไมชอบใจที่เกิดข้ึนเกาะเก่ียวผูกพันไว   ทําใหติดพันธอยูกับอารมณนั้นๆ  รํ่าไป  จนจิตใจขุน16 ซ่ึงมี
ปรากฏอยูในสังคีติสูตร17มี 3 ประการคือ ไดแก  
 1. สุตามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการฟง โดยเฉพาะผูใหบริการจะตองรับฟงขอมูลตาง 
ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางดีเสียกอนถึงจะไปปฏิบัติงานดานการบริการได เพราะหากไมรูแลวไปบริการจะ
ยังผลใหเกิดความผิดพลาดไดโดยงาย หากผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญก็ยิ่งทวีความไมพอใจมากยิ่งข้ึนไป 
ฉะนั้น การฟงเพื่อการบริการอาจจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก การฟง หรือการทําใหองคความรู
เกิดข้ึนในตนเองกอนอันเปนการเรียนรูวิธีการทํางานการับมือกับประชาชนหลายประเภท การดูพฤติกรรม
ของประชาชนวาเปนอยางไร รูระเบียบ กติกา กฎเกณฑการบริการที่ดีวาเปนอยางไร ซ่ึงสวนจะไดจากการ
ประชุม การสัมมนา การฝกอบรมกันบอย ๆ หรือการถายทอดประสบการณการทํางานจากเจาหนาที่ใน

                                                           
 15 พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล 38 ประการ,  ม.ป.ท., ม.ป.ป, หนา 22. 

16 ขุ.ม. 29/407/281–283. 
17 ที.ปา. 11/228/231. 
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องคกรที่เคยปฏิบัติงานดานการบริการ และการฟงในขณะปฏิบัติงานบริการซ่ึงอยูในสถานการณที่จะตองมี
ความฉลาดเฉลียวหรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีนั้นเอง เพราะบางคร้ังผูรับบริการอาจจะไมตองการฟง
ในสิ่งที่เรากําลังพูดอยู เม่ือเปนอยางนี้ตองพูดเทาที่จําเปน และจะตองเปนฟงมากกวาฝายพูด หากพูดไป
อาจจะทําใหผูรับบริการเกิดความหงุดหงิดไดงาย และจะนําไปสูการถกเถียงกันได ในลักษณะการฟงทั้ง 2 
ประการบางคร้ังก็ใหประสบการณเปนผูสอนถึงจะเกิดความเขาใจ แตอยางนอยผูปฏิบัติงานจะตองศึกษา
เรียนรูขอมูลใหพรอม ซักซอมใหดี ใหมีกิริยาสงางาม เปนตน จึงจะนําไปสูความรูในดานการบริการที่ดีได 
  2. จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการคิด โดยเฉพาะการวิเคราะหองคความรูในดาน
การบริการเพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ความคิดเปนหนึ่งในกระบวนการที
สามารถนะมาใชไดผลเปนอยางมาก การคิดแบบใหม ๆ หรือการคิดนอกกรอบการบริการที่ดีกวาเดิม 
บางคร้ังอาจจะเรียกวาจินตนาการทางความคิดที่ตองการใหประชาชนไดรับสิ่งดี ๆ กลับไปโดยเฉพาะความ
พอใจในรูปแบบใหม อยางเชน ปกติเม่ือประชาชนเขามาใชในองคกรของรัฐจะไมคอยมีบุคลากรที่จะมา
บริการแบบถึงลูกถึงคนมากนัก นอกจากบุคคลระดับชั้น VIP  ที่มีเจาหนาที่คอยใหบริการซ่ึงเปนไปโดยปกติ 
แตเม่ือพูดถึงประชาชนคนสามัญธรรมดาทั่วไปจะไมคอยมีใครใสใจมากนัก ซ่ึงจะตองบริการตนเองอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงบางคร้ังประชาชนก็ไมทราบวาเม่ือเขามาแลวจะตองไปติดตอใครหากเปนคนชราภาพก็ยิ่งไป
กันใหญ ซ่ึงทางองคกรภาครัฐบางคร้ังจะตองมองถึงจุดนี้ดวยระบบความคิดเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางเทาเทียมใหมากที่สุดซ่ึงอาจจะจัดเจาหนาที่สัก 1 ทานเพื่อคอยตอนรับ
ดานหนาขององคกรที่จะชวยใหการติดตอประสานงานเปนไปดวยดี และตรงกับความตองการมากข้ึน  
ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีการแนะนําวาจะตองทําอยางไร กับคนประเภทไหนในสถานการณใด เปนตน  
  3. ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการอบรม โดยเฉพาะการอบรมดวยการฝกการ
บริการที่ดีวาเปนอยางไร ซ่ึงโดยทั่วไปนั้น การบริการที่ดีจะใชภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ หากเปนภาครัฐจะ
มองในลักษณะของการปฏิบัติตามหนาที่หรือภารกิจของานเปนหลักซ่ึงเรียกวาการบริการเชนกันแตไมไดหวัง
ผลกําไรอยางภาคเอกชน แตทั้งนี้การฝกอบรมเพื่อใหเกิดปญญาอาจจะมองไดหลายแงมุมทั้งการบริการแบบ
เชิงรับ และการบริการแบบเชิงรุก ซ่ึงหากมองการบริการแบบเชิงรับมากกวาเชิงรุกมากกวา แตถึงอยางไรก็
ตามการบริการที่ดีของภาครัฐฝายเจาหนาที่ทุกคนจะตองมีความรูในการบริการที่ดี เพราะภารกิจของรัฐก็คือ 
การทํางานใหกับประชาชนไดตามความตองการและตอบสนองตอความคาดหวังในฐานะประชาชนเปนผูเสีย
ภาษีใหกับรัฐ ฉะนั้น ลักษณะของปญญาที่จะนําไปบริการแกไขประชาชนนั้นก็คือ ปญญาที่ใชในการแกไข
ปญหาใหกับชาวบานได ปลดเปลื้องความทุกขของชาวบานได ปญญาชนิดเรียกวาปญญาสําหรับการบริการ 
ที่ดี 
 กลาวไดวา หลักปญญาธรรมมีความสําคัญอยางมากเพราะจะชวยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
บริการเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการ วิธีการ ข้ันตอนในการบริการประชาชนดวยการศึกษาเรียนรูจน
เกิดความเขาใจ คิดในสิ่งใหมๆ เพื่อการบริการที่ดีกวาเดิม รวมทั้งปญญาที่สามารถนําไปแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดจึงถึงไดวา การบริการของภาครัฐประสบผลสําเร็จอยางงดงามตอไป 
 

บทสรุป 
  การบริการที่ดีในความหมายโดยทั่วไปที่นักวิชาการไดกําหนดไวก็คือ คําวา Service Mind หรือจิต
บริการ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบริการที่ดีของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ พ.ศ. 2546 และเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนถึง
แนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกคนตองปฏิบัติใหเปนไปเพื่อตอบสนองตอบสนองตอความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนตาง ๆ 
สะดวก รวดเร็วและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนไดทุกระดับ สําหรับแนวทางการสงเสริมการ
บริการที่ดีทางพระพุทธศาสนาไดพยายามที่จะกําหนดลงไปที่ประชาชนเปนศูนยกลางแหงการสรางความ
เมตตาตอกัน ปฏิบัติไปเพื่อความเปนมนุษยดวย ไมเลือกที่รักมักที่ชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีพยายามที่จะ
อาศัยระเบียบตาง  ๆโดยเฉพาะลักษณะการแตงกาย การใชวาจาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริการที่
ดีจะตองมีความเรียบรอย สามารถสรางความงดงามแกผูรับบริการ พรอมทั้งการใหเคารพเอ้ือเฟอ ความ
เก้ือกูล และการตอนรับอยางเปนกันเองใหมากที่สุดซ่ึงจะตองดูระดับของประชนชนคนธรรมดาทั่วไปหรือ
เปนบุคคลผูมีตําแหนง ฐานะทางสังคมดวยวาควรปฏิบัติตางกันอยางไร ซ่ึงประกอบดวยบุคคลหลายประเภท
บางคร้ังผูใหบริการอาจจะเกิดความทอแท ขาดกําลังใจจากผูบังคับบัญชาซ่ึงจะตองยึดหลักใหไดวา งานดาน
การบริการเปนงานที่มีความเสียสละอยางมากจะตองใชความอดทน อดกลั้นตอทุก ๆ สถานการณอยาง
รอบคอบ อยางระมัดระวังอยางที่สุดซ่ึงทางองคกรภาครัฐอาจจะเสริมดวยการศึกษาเรียนรูกอนที่จะมา
ปฏิบัติงานจริง ๆ พยายามสรางความคิดในการบริการในรูปแบบใหม และการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานสามารถที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนไดมากที่สุด 
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องคกรที่เคยปฏิบัติงานดานการบริการ และการฟงในขณะปฏิบัติงานบริการซ่ึงอยูในสถานการณที่จะตองมี
ความฉลาดเฉลียวหรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีนั้นเอง เพราะบางคร้ังผูรับบริการอาจจะไมตองการฟง
ในสิ่งที่เรากําลังพูดอยู เม่ือเปนอยางนี้ตองพูดเทาที่จําเปน และจะตองเปนฟงมากกวาฝายพูด หากพูดไป
อาจจะทําใหผูรับบริการเกิดความหงุดหงิดไดงาย และจะนําไปสูการถกเถียงกันได ในลักษณะการฟงทั้ง 2 
ประการบางคร้ังก็ใหประสบการณเปนผูสอนถึงจะเกิดความเขาใจ แตอยางนอยผูปฏิบัติงานจะตองศึกษา
เรียนรูขอมูลใหพรอม ซักซอมใหดี ใหมีกิริยาสงางาม เปนตน จึงจะนําไปสูความรูในดานการบริการที่ดีได 
  2. จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการคิด โดยเฉพาะการวิเคราะหองคความรูในดาน
การบริการเพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ความคิดเปนหนึ่งในกระบวนการที
สามารถนะมาใชไดผลเปนอยางมาก การคิดแบบใหม ๆ หรือการคิดนอกกรอบการบริการที่ดีกวาเดิม 
บางคร้ังอาจจะเรียกวาจินตนาการทางความคิดที่ตองการใหประชาชนไดรับสิ่งดี ๆ กลับไปโดยเฉพาะความ
พอใจในรูปแบบใหม อยางเชน ปกติเม่ือประชาชนเขามาใชในองคกรของรัฐจะไมคอยมีบุคลากรที่จะมา
บริการแบบถึงลูกถึงคนมากนัก นอกจากบุคคลระดับชั้น VIP  ที่มีเจาหนาที่คอยใหบริการซ่ึงเปนไปโดยปกติ 
แตเม่ือพูดถึงประชาชนคนสามัญธรรมดาทั่วไปจะไมคอยมีใครใสใจมากนัก ซ่ึงจะตองบริการตนเองอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงบางคร้ังประชาชนก็ไมทราบวาเม่ือเขามาแลวจะตองไปติดตอใครหากเปนคนชราภาพก็ยิ่งไป
กันใหญ ซ่ึงทางองคกรภาครัฐบางคร้ังจะตองมองถึงจุดนี้ดวยระบบความคิดเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางเทาเทียมใหมากที่สุดซ่ึงอาจจะจัดเจาหนาที่สัก 1 ทานเพื่อคอยตอนรับ
ดานหนาขององคกรที่จะชวยใหการติดตอประสานงานเปนไปดวยดี และตรงกับความตองการมากข้ึน  
ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีการแนะนําวาจะตองทําอยางไร กับคนประเภทไหนในสถานการณใด เปนตน  
  3. ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาสําเร็จดวยการอบรม โดยเฉพาะการอบรมดวยการฝกการ
บริการที่ดีวาเปนอยางไร ซ่ึงโดยทั่วไปนั้น การบริการที่ดีจะใชภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ หากเปนภาครัฐจะ
มองในลักษณะของการปฏิบัติตามหนาที่หรือภารกิจของานเปนหลักซ่ึงเรียกวาการบริการเชนกันแตไมไดหวัง
ผลกําไรอยางภาคเอกชน แตทั้งนี้การฝกอบรมเพื่อใหเกิดปญญาอาจจะมองไดหลายแงมุมทั้งการบริการแบบ
เชิงรับ และการบริการแบบเชิงรุก ซ่ึงหากมองการบริการแบบเชิงรับมากกวาเชิงรุกมากกวา แตถึงอยางไรก็
ตามการบริการที่ดีของภาครัฐฝายเจาหนาที่ทุกคนจะตองมีความรูในการบริการที่ดี เพราะภารกิจของรัฐก็คือ 
การทํางานใหกับประชาชนไดตามความตองการและตอบสนองตอความคาดหวังในฐานะประชาชนเปนผูเสีย
ภาษีใหกับรัฐ ฉะนั้น ลักษณะของปญญาที่จะนําไปบริการแกไขประชาชนนั้นก็คือ ปญญาที่ใชในการแกไข
ปญหาใหกับชาวบานได ปลดเปลื้องความทุกขของชาวบานได ปญญาชนิดเรียกวาปญญาสําหรับการบริการ 
ที่ดี 
 กลาวไดวา หลักปญญาธรรมมีความสําคัญอยางมากเพราะจะชวยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
บริการเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการ วิธีการ ข้ันตอนในการบริการประชาชนดวยการศึกษาเรียนรูจน
เกิดความเขาใจ คิดในสิ่งใหมๆ เพื่อการบริการที่ดีกวาเดิม รวมทั้งปญญาที่สามารถนําไปแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดจึงถึงไดวา การบริการของภาครัฐประสบผลสําเร็จอยางงดงามตอไป 
 

บทสรุป 
  การบริการที่ดีในความหมายโดยทั่วไปที่นักวิชาการไดกําหนดไวก็คือ คําวา Service Mind หรือจิต
บริการ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบริการที่ดีของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ พ.ศ. 2546 และเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนถึง
แนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกคนตองปฏิบัติใหเปนไปเพื่อตอบสนองตอบสนองตอความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนตาง ๆ 
สะดวก รวดเร็วและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนไดทุกระดับ สําหรับแนวทางการสงเสริมการ
บริการที่ดีทางพระพุทธศาสนาไดพยายามที่จะกําหนดลงไปที่ประชาชนเปนศูนยกลางแหงการสรางความ
เมตตาตอกัน ปฏิบัติไปเพื่อความเปนมนุษยดวย ไมเลือกที่รักมักที่ชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีพยายามที่จะ
อาศัยระเบียบตาง  ๆโดยเฉพาะลักษณะการแตงกาย การใชวาจาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการบริการที่
ดีจะตองมีความเรียบรอย สามารถสรางความงดงามแกผูรับบริการ พรอมทั้งการใหเคารพเอ้ือเฟอ ความ
เก้ือกูล และการตอนรับอยางเปนกันเองใหมากที่สุดซ่ึงจะตองดูระดับของประชนชนคนธรรมดาทั่วไปหรือ
เปนบุคคลผูมีตําแหนง ฐานะทางสังคมดวยวาควรปฏิบัติตางกันอยางไร ซ่ึงประกอบดวยบุคคลหลายประเภท
บางคร้ังผูใหบริการอาจจะเกิดความทอแท ขาดกําลังใจจากผูบังคับบัญชาซ่ึงจะตองยึดหลักใหไดวา งานดาน
การบริการเปนงานที่มีความเสียสละอยางมากจะตองใชความอดทน อดกลั้นตอทุก ๆ สถานการณอยาง
รอบคอบ อยางระมัดระวังอยางที่สุดซ่ึงทางองคกรภาครัฐอาจจะเสริมดวยการศึกษาเรียนรูกอนที่จะมา
ปฏิบัติงานจริง ๆ พยายามสรางความคิดในการบริการในรูปแบบใหม และการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานสามารถที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนไดมากที่สุด 
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ไพรัฐ  พานิชสกุลชัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
บทคัดยอ 

การสื่อสารทางการเมือง เปนการสื่อสารในวงกวางที่กอใหเกิดทั้งความสงบและเกิดความวุนวายใน
สังคมไดกลาวคือกระบวนการการสื่อสารทางการเมืองที่ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร  
ผูรับสาร ผลการสื่อสาร การสื่อสารอาจเปนทางเดียว คือ แนวดิ่ง ชี้ใหเห็นถึงการสื่อสารและการควบคุมวา
เปนเร่ืองสําคัญยิ่งของระบบการเมืองเปรียบเสมือนการเดินเรือที่ตองมีหางเสือคอยควบคุมการแลนของเรือ
ใหตรงไปขางหนาไมใหออกนอกเสนทาง การสื่อสารทางการเมืองจึงเปนหัวใจหลัก ที่นําไปสูสันติสุขของ
ประเทศชาติได เพราะฉะนั้นการสื่อสารทางการเมืองจําเปนอยางยิ่งในการนําหลักพุทธธรรมและจริยธรรมใน
แตละศาสนามาปรับใช ในทางพระพุทธศานามีหลักพุทธธรรมที่ทําใหเกิดสันติสุข ไดแก สาราณียธรรม  
คือ หลักธรรมที่เปนเหตุใหระลึกถึงกันอยูเสมอ เปนธรรมที่ทําให  ผูประพฤติปฏิบัติตอกันดวยไมตรี 
สงเคราะห เอ้ือเฟอตอกัน จนทําใหเกิดความรักใครสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน คิดถึงและระลึกถึงกัน
อยูเสมอ มี 6 ประการ คือ 1) เมตตากายกรรม คือ การกระทําตอกันดวยเมตตา  2) เมตตาวจีกรรม คือ  
การแสดงออกถึงความเมตตาปราณีตอกันทางวาจา 3) เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน  
4) สาธารณโภคี คือ การเอ้ือเฟอแบงปนตอกันและกัน 5) สีลสามัญญตา คือ ความเปนผูมีศีล 6) ทิฏฐิ
สามัญญตา คือ ความเปนผูมีทิฏฐิหรือความเห็นเสมอกัน หลักพุทธธรรม ขางตนจะเปนเคร่ืองประสานสังคม
ใหเกิดการสื่อสารที่นําไปสูความสันติสุขในสังคมในภาพรวมได 

คําสําคัญ : หลักพุทธธรรม, การสื่อสาร, สันติ 
 
Abstract 

Political communication is a broad communication that creates both peace and 
chaos in the society, namely the political communication process that consists of the 
messenger, the communication channel, and the recipients of the communication results. 
It demonstrated that communication and control are of paramount importance to the 
political system, as if sailing with a rudder.The sailing of the vessel to go straight ahead, do 
not make detours. Political communication is the heart that leads to the peace of the 
nation. Therefore, political communication is necessary to apply the principles of 
Buddhism and ethics in each religion. In the way of Buddhism, there is the principle of 
Buddhism that causes peace, ie, Sananatham is a principle that is always a cause of 
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remembrance. It is fair to make people who behave well with each other. There are 6 
reasons for making harmony: 1) Acrobatic compassion is to act with compassion. 2) Mercy 
is the expression of mercy and compassion. 3) Mercy, the mind is to set a good desire for 
each other. 4) The public is generosity to share with each other. 5) The common eye is the 
person who has the sacrament. 6) The eyesight is the person who has the same attitude or 
opinion. Initially, it will be a social device for communication that leads to peace in the 
society as a whole. 

Keywords: Buddhist, Communication, Peace 
 
บทนํา 

หลักการของการสื่อสารทางการเมืองประกอบดวย การถายทอดขอมูลและขาวสารทางการเมือง
หรือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลอันเก่ียวกับการเมืองโดยตรง ระหวางสมาชิกในระบบการเมือง ทั้งในแงของ
ปจเจกบุคคล และคณะบุคคล กับรัฐบาล ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการสื่อสารระหวางสถาบันการเมืองตางๆ เชน 
รัฐบาล สภาผูแทนราษฎร พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนตางๆกับประชาชน การสื่อสารระหวาง
นักการเมืองกับประชาชน และระหวางนักการเมืองกับสถาบันทางการเมืองไปยังสวนอ่ืนๆ ของระบบ
การเมือง  อยางไรก็ตามระบบทุนนิยมทําใหประชาชนถูกครอบโดยรัฐคือ  ประชาชนจะไดรับขาวสารใน
ลักษณะแนวดิ่งเทานั้น  การสื่อสารเปนการสรางปฏิสัมพันธ  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยทํา
การคัดเลือกเทคโนโลยีใหมๆ  ที่กอใหเกิดความรวดเร็วและทันสมัยในการติดตอสื่อสารอันเปนกระแส 
โลกาภิวัตน  ซ่ึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการปฏิวัติการสื่อสารที่มีความเจริญรุดหนาอยางกาวกระโดด  
อันกอใหเกิดพัฒนาการในเร่ืองเทคโนโลยีที่สําคัญหลายประการ ไดแก การผสมผสานรวมตัวกันของ
คอมพิวเตอร การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารมวลชน การสรางหนวยประมวลผลขนาดเล็ก (Chip) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทํางานเชื่อมตอกับโทรศัพท เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Hi-speed internet) 
และดาวเทียม ทําใหการสื่อสารของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ และมีศักยภาพอยางมหาศาล นอกจากนี้
ยังมีชองทางอ่ืนๆ  เชน  twitter, Facebook และ Line  เปนตนที่สงผลโดยตรงตอการสื่อสาร 
 การสื่อสารเปนศิลปะอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนมานาน  เปนการพรํ่าสอนหลักวาทศิลปของกลุมโซฟสทใน
ยุคกรีกโบราณ  แตการสื่อสารในฐานะศาสตรสาขาวิชายุคใหมที่เปนอิสระเกิดข้ึนเม่ือไมนานมานี้ราว
คริสตศตวรรษที่ 20 เม่ือวิทยาการตางๆ เจริญงอกงามจึงมีการนําความรูทางดานการสื่อสารไปประยุกตใชใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งของความเปนสหวิชาจนเปนที่แพรหลาย โดยเฉพาะปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เม่ือมีการ
ยอมรับวาคลื่นลูกที่สามของอารยธรรมมนุษยเปนคลื่นที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการสื่อสาร ซ่ึงในที่สุดการ
สื่อสารจะกลายเปนสวนสําคัญตอบทบาททั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบูรณาการของวิชาการ
ทั้งหลาย  โดยเฉพาะความกาวหนาของการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองในหวงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 20 
ที่ทําใหการเมืองเปนเร่ืองที่นาติดตามมากยิ่งข้ึน เนื่องจากแนวคิดของการสื่อสารเปนรากฐานสําคัญในการทํา

 
 

ความเขาใจปจเจกชนและสังคมการเมือง โดยเฉพาะการสื่อสารที่ผานสื่อมวลชนจะเปนตัวหลอหลอมความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลในสังคม 

เม่ือเปนเชนนั้น หลักพุทธธรรมและจริยธรรมการสื่อสารทางการเมือง สามารถบูรณาการไดทั้งทาง
กาย   วาจา  และใจ   และบูรณาการจากจริยธรรมในศาสนาอ่ืนๆ เชน  ศาสนาคริสต   ศาสนาอิสลาม  
เปนตน สรุปลงที่  “ความรัก”  ดังนั้น การบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติ  
ควรกระทําทั้งภายนอก คือ การกระทําทางกาย  และคําพูด  สวนภายใน คือ ดานจิตใจอันอยูบนพื้นฐานของ 
“ความรักสากล” (Universal  Love)   และประชากรทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่เรียกวา  สิทธิมนุษยชน 
(human  right) อันเปนรากฐานของประชาธิปไตย  คือ  สื่อสารดวยความรัก และอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่มา
กระทบทางกาย  วาจา  การสื่อสารทางการเมืองทางกายตองประกอบไปดวยรอยยิ้ม  สื่อสารดวยความออน
นอมถอมตน  เคารพผูใหญ  กตัญูตอแผนดิน  รูจักเปนผูใหทั้งวัตถุ ใหความรู และใหอภัย การใหทั้ง 3 
ประการที่กลาวมาแลวโดยเฉพาะการ “ใหอภัย”  ซ่ึงกอใหเกิดความปรองดอง และสันติในการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อลดความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในสังคมไดอยางแทจริง 
 
ความขัดแยงทางการส่ือสารทางการเมือง  
 “ความขัดแยง”  มาจากภาษาอังกฤษวา Conflict มาจากภาษาละตินวา Confligere แปลวา  
การตอสู การทําสงคราม ความไมลงรอย หรือเขากันไมได การขัดซ่ึงกันและกัน หรือการเปนปรปกษ 
หมายถึง “การที่บุคคล 2 คน กลุมบุคคล มีความเห็น ความเชื่อ ความตองการไมเหมือนกัน โตแยง หรือ
โตเถียงกัน ดิ้นรน ตอสู และแขงขันกัน1 การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลมีทัศนคติที่เปนอริตอกัน เชน ที่เกิดข้ึน
เม่ือคนหนึ่งเห็นวาคนอีกคนหนึ่งกําลังขัดขวางเขาในอันที่จะไดมาซ่ึงสิ่งที่เขาตองการ จากทัศนคติดังกลาว
เปนอาการอยางหนึ่งของความขัดแยงและอาจจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมในรูปแบบที่ทาทายทํารายหรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอคูอริ หรือแมแตตนเอง” ซ่ึงประเด็นที่วาดวยความสัมพันธแหงความขัดแยง ทัศนคติ  
และพฤติกรรม ความขัดแยงเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคนที่มีความคิดเห็น คานิยม  
และเปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการตอสูเพื่อทรัพยากรที่มีอยูจํากัด หรือการที่ฝายหนึ่งรุกล้ํา
หรือขัดขวางการกระทําอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุผล ซ่ึงความขัดแยงดังกลาวอาจจะสะทอน
ออกมาในรูปของความไมรุนแรงหรือรุนแรงก็ได 
 การมอง “ความขัดแยง” ในเชิงปฏิสังสรรคนี้ ผูศึกษามองวาอาจเกิดการ “ไหลเวียน” ของกระแส
ความคิด และการกระทําของบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคมที่เกิดความขัดแยง แตเม่ือใดที่บุคคลเหลานั้นได
สรางเวทีข้ึนมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ยอมทําใหเกิดความสมานฉันทระหวางกันมากยิ่งข้ึน แตตัว
แปรสําคัญที่ทําใหเกิด “ภาวะไหลเวียนเปนไปในเชิงบวก” ก็คือ อํานาจ  ผลประโยชน  และความตองการ  
สอดรับกันหรือไม หากสิ่งเหลานี้เกิดภาวะ “ไมสมนัย” ยอมเปนการยากที่จะทําใหสังคมเปนสังคมแหง  
“ปฏิสังสรรค” คุณลักษณะของความขัดแยงอาจจะเปนไปในแงบวก หรือลบก็ไดแตประเด็นสําคัญก็คือ  

                                                 
 1 Reymond W. Mack and John Pease. Sociology and Social Life New York : D. Van 
Nostrand Company, 1973, p. 68. 
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remembrance. It is fair to make people who behave well with each other. There are 6 
reasons for making harmony: 1) Acrobatic compassion is to act with compassion. 2) Mercy 
is the expression of mercy and compassion. 3) Mercy, the mind is to set a good desire for 
each other. 4) The public is generosity to share with each other. 5) The common eye is the 
person who has the sacrament. 6) The eyesight is the person who has the same attitude or 
opinion. Initially, it will be a social device for communication that leads to peace in the 
society as a whole. 

Keywords: Buddhist, Communication, Peace 
 
บทนํา 

หลักการของการสื่อสารทางการเมืองประกอบดวย การถายทอดขอมูลและขาวสารทางการเมือง
หรือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลอันเก่ียวกับการเมืองโดยตรง ระหวางสมาชิกในระบบการเมือง ทั้งในแงของ
ปจเจกบุคคล และคณะบุคคล กับรัฐบาล ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการสื่อสารระหวางสถาบันการเมืองตางๆ เชน 
รัฐบาล สภาผูแทนราษฎร พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนตางๆกับประชาชน การสื่อสารระหวาง
นักการเมืองกับประชาชน และระหวางนักการเมืองกับสถาบันทางการเมืองไปยังสวนอ่ืนๆ ของระบบ
การเมือง  อยางไรก็ตามระบบทุนนิยมทําใหประชาชนถูกครอบโดยรัฐคือ  ประชาชนจะไดรับขาวสารใน
ลักษณะแนวดิ่งเทานั้น  การสื่อสารเปนการสรางปฏิสัมพันธ  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยทํา
การคัดเลือกเทคโนโลยีใหมๆ  ที่กอใหเกิดความรวดเร็วและทันสมัยในการติดตอสื่อสารอันเปนกระแส 
โลกาภิวัตน  ซ่ึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการปฏิวัติการสื่อสารที่มีความเจริญรุดหนาอยางกาวกระโดด  
อันกอใหเกิดพัฒนาการในเร่ืองเทคโนโลยีที่สําคัญหลายประการ ไดแก การผสมผสานรวมตัวกันของ
คอมพิวเตอร การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารมวลชน การสรางหนวยประมวลผลขนาดเล็ก (Chip) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทํางานเชื่อมตอกับโทรศัพท เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Hi-speed internet) 
และดาวเทียม ทําใหการสื่อสารของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ และมีศักยภาพอยางมหาศาล นอกจากนี้
ยังมีชองทางอ่ืนๆ  เชน  twitter, Facebook และ Line  เปนตนที่สงผลโดยตรงตอการสื่อสาร 
 การสื่อสารเปนศิลปะอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนมานาน  เปนการพรํ่าสอนหลักวาทศิลปของกลุมโซฟสทใน
ยุคกรีกโบราณ  แตการสื่อสารในฐานะศาสตรสาขาวิชายุคใหมที่เปนอิสระเกิดข้ึนเม่ือไมนานมานี้ราว
คริสตศตวรรษที่ 20 เม่ือวิทยาการตางๆ เจริญงอกงามจึงมีการนําความรูทางดานการสื่อสารไปประยุกตใชใน
ฐานะเปนสวนหนึ่งของความเปนสหวิชาจนเปนที่แพรหลาย โดยเฉพาะปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เม่ือมีการ
ยอมรับวาคลื่นลูกที่สามของอารยธรรมมนุษยเปนคลื่นที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการสื่อสาร ซ่ึงในที่สุดการ
สื่อสารจะกลายเปนสวนสําคัญตอบทบาททั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และบูรณาการของวิชาการ
ทั้งหลาย  โดยเฉพาะความกาวหนาของการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองในหวงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 20 
ที่ทําใหการเมืองเปนเร่ืองที่นาติดตามมากยิ่งข้ึน เนื่องจากแนวคิดของการสื่อสารเปนรากฐานสําคัญในการทํา

 
 

ความเขาใจปจเจกชนและสังคมการเมือง โดยเฉพาะการสื่อสารที่ผานสื่อมวลชนจะเปนตัวหลอหลอมความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลในสังคม 

เม่ือเปนเชนนั้น หลักพุทธธรรมและจริยธรรมการสื่อสารทางการเมือง สามารถบูรณาการไดทั้งทาง
กาย   วาจา  และใจ   และบูรณาการจากจริยธรรมในศาสนาอ่ืนๆ เชน  ศาสนาคริสต   ศาสนาอิสลาม  
เปนตน สรุปลงที่  “ความรัก”  ดังนั้น การบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติ  
ควรกระทําทั้งภายนอก คือ การกระทําทางกาย  และคําพูด  สวนภายใน คือ ดานจิตใจอันอยูบนพื้นฐานของ 
“ความรักสากล” (Universal  Love)   และประชากรทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่เรียกวา  สิทธิมนุษยชน 
(human  right) อันเปนรากฐานของประชาธิปไตย  คือ  สื่อสารดวยความรัก และอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่มา
กระทบทางกาย  วาจา  การสื่อสารทางการเมืองทางกายตองประกอบไปดวยรอยยิ้ม  สื่อสารดวยความออน
นอมถอมตน  เคารพผูใหญ  กตัญูตอแผนดิน  รูจักเปนผูใหทั้งวัตถุ ใหความรู และใหอภัย การใหทั้ง 3 
ประการที่กลาวมาแลวโดยเฉพาะการ “ใหอภัย”  ซ่ึงกอใหเกิดความปรองดอง และสันติในการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อลดความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในสังคมไดอยางแทจริง 
 
ความขัดแยงทางการส่ือสารทางการเมือง  
 “ความขัดแยง”  มาจากภาษาอังกฤษวา Conflict มาจากภาษาละตินวา Confligere แปลวา  
การตอสู การทําสงคราม ความไมลงรอย หรือเขากันไมได การขัดซ่ึงกันและกัน หรือการเปนปรปกษ 
หมายถึง “การที่บุคคล 2 คน กลุมบุคคล มีความเห็น ความเชื่อ ความตองการไมเหมือนกัน โตแยง หรือ
โตเถียงกัน ดิ้นรน ตอสู และแขงขันกัน1 การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลมีทัศนคติที่เปนอริตอกัน เชน ที่เกิดข้ึน
เม่ือคนหนึ่งเห็นวาคนอีกคนหนึ่งกําลังขัดขวางเขาในอันที่จะไดมาซ่ึงสิ่งที่เขาตองการ จากทัศนคติดังกลาว
เปนอาการอยางหนึ่งของความขัดแยงและอาจจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมในรูปแบบที่ทาทายทํารายหรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอคูอริ หรือแมแตตนเอง” ซ่ึงประเด็นที่วาดวยความสัมพันธแหงความขัดแยง ทัศนคติ  
และพฤติกรรม ความขัดแยงเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคนที่มีความคิดเห็น คานิยม  
และเปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการตอสูเพื่อทรัพยากรที่มีอยูจํากัด หรือการที่ฝายหนึ่งรุกล้ํา
หรือขัดขวางการกระทําอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุผล ซ่ึงความขัดแยงดังกลาวอาจจะสะทอน
ออกมาในรูปของความไมรุนแรงหรือรุนแรงก็ได 
 การมอง “ความขัดแยง” ในเชิงปฏิสังสรรคนี้ ผูศึกษามองวาอาจเกิดการ “ไหลเวียน” ของกระแส
ความคิด และการกระทําของบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคมที่เกิดความขัดแยง แตเม่ือใดที่บุคคลเหลานั้นได
สรางเวทีข้ึนมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ยอมทําใหเกิดความสมานฉันทระหวางกันมากยิ่งข้ึน แตตัว
แปรสําคัญที่ทําใหเกิด “ภาวะไหลเวียนเปนไปในเชิงบวก” ก็คือ อํานาจ  ผลประโยชน  และความตองการ  
สอดรับกันหรือไม หากสิ่งเหลานี้เกิดภาวะ “ไมสมนัย” ยอมเปนการยากที่จะทําใหสังคมเปนสังคมแหง  
“ปฏิสังสรรค” คุณลักษณะของความขัดแยงอาจจะเปนไปในแงบวก หรือลบก็ไดแตประเด็นสําคัญก็คือ  

                                                 
 1 Reymond W. Mack and John Pease. Sociology and Social Life New York : D. Van 
Nostrand Company, 1973, p. 68. 
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เราจะแปรความขัดแยงเชิงลบใหกลายเปนบวกไดอยางไร  ที่สําคัญประเด็นที่นาสนใจก็คือ การที่บุคคลบาง
คนหรือบางกลุมจะมีแนวคิดในแงของการปฏิเสธความขัดแยง แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ เพราะเหตุไรเขาจึงตอง
ปฏิเสธ หรือไมยอมรับความขัดแยงที่เกิดข้ึนกลุมแนวคิดพื้นฐานที่มองวาความขัดแยงเกิดจากเหตุหลาย
ปจจัย กลาวคือ 
 1) กลุมที่มีทัศนะวาความขัดแยงเกิดจากความตองการ นักคิดในกลุมนี้ประกอบดวย ศ.ดร.เทียน
ฉาย  กีระนันท   ชี้ใหเห็นวา2 ความตองการดานเศรษฐกิจ และสังคมเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่ทําให
เกิดความขัดแยงในสังคม สิ่งที่เขานํามายืนยันขอสมมติฐานก็คือ ดัชนีชี้ความแตกตางทางเศรษฐกิจ ไดแก 
รายได   สินทรัพยถือครอง  และการมีงานทํา  สวนตัวแปรดานความตองการดานสังคมก็คือ ระดับ
การศึกษา  ความทันสมัย  และฐานะทางสังคมซ่ึงความแตกตางดังกลาวจัดไดวาเปนสิ่งกระตุนใหคนในสังคม
เกิดความขัดแยงระหวางกัน   สวนชัยวัฒน สถาอานันท   มีทัศนะวา3 ตัวแปรในดานสังคม  และเศรษฐกิจที่
เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพทําใหเกิดความขัดแยงดานชนชั้น  และชวงชิงทรัพยากรในระดับตาง ๆ  
 2) กลุมที่มีทัศนะวาความขัดแยงเกิดจากอํานาจ นักคิดคนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการมองวาความ
ขัดแยงจาก “อํานาจ” คือ ราลฟ ดาหเรนดอรฟ   ชี้ใหเห็นวาบางคร้ังอํานาจมีอยูนอย หายาก กลุมยอย ๆ 
ในองคการทางสังคมจึงตองแขงขันตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจอันนอยนั้น” ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงข้ึนในกลุมของสังคม 
 3) กลุมที่มองวาความขัดแยงเกิดจากคานิยม เม่ือกลาวถึงคําวา “คานิยม” (Values) ประกอบไป
ดวยประเด็นหลัก ๆ ที่นาสนใจหลายประการ กลาวคือ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา หรือ
ชาติพันธุ เปนตน อันเปนสิ่งที่แสดงออกทางความคิดหรือการกระทํา4 
 เม่ือกลาวโดยสรุปแลว เหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงมีตัวแปรใน 2 มิติหลัก ๆ ดวยกัน 
กลาวคือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ซ่ึงตัวแปรภายในนั้นมุงเนนไปที่ “กิเลส” และพฤติกรรม  
เปนดั้งเดิมหรือเปนสัญชาตญาณของมนุษย และตัวแปรภายนอกที่มุงเนนไปที่ปจจัยภายนอก อันไดแก 
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม คานิยม อํานาจ และพฤติกรรมตาง ๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมา  
 จากขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของกับความขัดแยงในเบื้องตน  เปนกรอบ  และเคร่ืองมือสําคัญในการ
แสวงหาแนวทางเพื่อจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีตอการสื่อสารทางการเมือง เม่ือกลาวถึงความเปนมา
ของแนวคิดและหลักการนี้ จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา มีตนกําเนิดและพัฒนาการจากเหตุผล 2 ประการ
คือ 

                                                 
 2 เทียนฉาย กีระนันท, “อันเนื่องมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ และสังคม”, ใน สันติศึกษากับการ
แกปญหาความขัดแยง วลัย อรุณี, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), หนา 99-
107. 

3 ชัยวัฒน สถาอานันท, สันติทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2539), หนา 
36-37. 

4 วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการ และเคร่ืองมือแกปญหา, (ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ 
ออฟเซ็ท, 2537), หนา 14. 

 
 

 1. กรณี ที่ เกิดความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐ หรือประเทศตอประเทศ เก่ียวกับดินแดน  
หรือทรัพยากรนั้น ตามแนวคิดเดิมคูกรณีใชสงครามหรือความรุนแรงเขาไปจัดการหรือแกไขความขัดแยง  
ซ่ึงวิธีการนี้ไดกอใหเกิดผลเสียตอชีวิตและทรัพยสินของคูกรณีเปนจํานวนมาก ฉะนั้น นักสันตินิยมบางกลุม
จึงมีการนําเสนอ “ทางเลือกใหม” (New  Alternative) อันเปนทางเลือกที่วาดวยการไมใชความรุนแรง  
ดังจะปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติเก่ียวกับ “หลักการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี” 
(Peaceful Settlement of International Disputes) ซ่ึงรายละเอียดของวิธีนี้ผูเขียนจะนําเสนอในหัวขอ
ตอไป 
 2. กรณีที่เกิดความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุมบุคคล กลุมบุคคลตอบุคคล หรือ 
กลุมบุคคลตอกลุมบุคคล เชน การที่คูกรณีมีความขัดแยงเก่ียวกับที่ดิน หรือมรดก หรือกรณีที่ประชาชนบาง
กลุมไมเห็นดวยกับนโยบายสาธารณะของรัฐบางอยาง เชน การสรางเข่ือน คาจางข้ันต่ํา และการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ เปนตน แทนที่จะนําคดีความดังกลาวข้ึนสูศาลเพื่อพิจารณาคดี หรือแทนที่หาทางออกดวยการ
ประทวง หรือดื้อแพง (Civil Disobedience) ฉะนั้น กลุมนี้หาทางออกดวยการจัดการ หรือแกไขความ
ขัดแยงดวยการเจรจากันเอง หรือเจรจาไกลเกลี่ยบนพื้นฐานของอํานาจทางขอมูล และกฎหมายที่เทาเทียม
กันซ่ึงรายละเอียดของแนวทางเหลานี้จะนําเสนอในหัวขอตอไป 
 อยางไรก็ตาม แมวาสันติวิธีตามนัยนี้เคยปรากฏในสังคมพุทธ ดังที่นักวิชาการบางทานตั้งขอสังเกต
วา “สันติวิธีมีตนกําเนิดมาอยางชานาน อาจจะไลเลี่ยกับการใชความรุนแรง”5 จะเห็นวา “สันติวิธีมิใช
ความคิดที่ใหม แตเปนแนวคิดที่เกาแกพอ ๆ กับการใชสติปญญาของมนุษย” 6 โดยเฉพาะอยางยิ่ง “สันติวิธี
ไดฝงรากลึกอยูในสังคมพุทธมาเปนพัน ๆ ป”  
 กอนที่ตอบคําถามที่วา “สันติวิธีมีความจําเปนตอการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตอยางไร 
เพราะเหตุไรจึงตองใชสันติวิธีเปนเคร่ืองมือในการจัดการความขัดแยง” ประเด็นที่นาสนใจก็คือ เราคิดวามี
วิธีการหรือเคร่ืองมือจัดการปญหาอ่ืน ๆ อีกหรือไม ที่เราคิดวาดีกวาสมบูรณกวาสันติวิธี อันเปนวิธีการที่ทํา
ใหทุกคนสามารถพบทางออก และยอมรับกับทางออกของปญหาดวยกันไดทุกฝาย โดยไมมีฝายใดฝายหนึ่ง
มองวา “ขาดความเปนธรรม” หรือ “ขาดความยุติธรรม” ในวิธีการจัดการ ฉะนั้น เม่ือสังคมโลกมองวาสันติ
วิธีนาจะเปนวิธีการ หรือแนวทางหนึ่งที่ดีที่สุด (Best Alternative) ในการแสวงหาทางออกรวมกัน จึงนําไปสู
ประเด็นของการตอบโจทยที่วา “ทําไมจึงตองใชสันติวิธีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางประสิทธิภาพตอการ
สื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ” เม่ือวิเคราะหจากปจจัยตาง ๆ อยางรอบดานแลว คําตอบที่พบใน
เบื้องตนมีอยางนอย 7 ประการ กลาวคือ  
 1. สันติวิธีเปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการนี้เปนคูมือและเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา
ความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง แตปญหาที่
เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อสนองตอบตัวเอง อยางไร
                                                 
 5 ไพศาล วงศวรสิทธิ,  สรางสันติดวยมือเรา : คูมือสันติวิธีสําหรับนักปฏิบัติการไรความรุนแรง 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม 2533), คําปรารภ. 
 6 วีระ  สมบูรณ  ไพศาล วงศ วรสิท ธ์ิ , ปฏิ บั ติการแห งความ รัก  : ยุคสมั ยแห งความ รุนแรง, 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม, 2522), หนา 123. 
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เราจะแปรความขัดแยงเชิงลบใหกลายเปนบวกไดอยางไร  ที่สําคัญประเด็นที่นาสนใจก็คือ การที่บุคคลบาง
คนหรือบางกลุมจะมีแนวคิดในแงของการปฏิเสธความขัดแยง แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ เพราะเหตุไรเขาจึงตอง
ปฏิเสธ หรือไมยอมรับความขัดแยงที่เกิดข้ึนกลุมแนวคิดพื้นฐานที่มองวาความขัดแยงเกิดจากเหตุหลาย
ปจจัย กลาวคือ 
 1) กลุมที่มีทัศนะวาความขัดแยงเกิดจากความตองการ นักคิดในกลุมนี้ประกอบดวย ศ.ดร.เทียน
ฉาย  กีระนันท   ชี้ใหเห็นวา2 ความตองการดานเศรษฐกิจ และสังคมเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่ทําให
เกิดความขัดแยงในสังคม สิ่งที่เขานํามายืนยันขอสมมติฐานก็คือ ดัชนีชี้ความแตกตางทางเศรษฐกิจ ไดแก 
รายได   สินทรัพยถือครอง  และการมีงานทํา  สวนตัวแปรดานความตองการดานสังคมก็คือ ระดับ
การศึกษา  ความทันสมัย  และฐานะทางสังคมซ่ึงความแตกตางดังกลาวจัดไดวาเปนสิ่งกระตุนใหคนในสังคม
เกิดความขัดแยงระหวางกัน   สวนชัยวัฒน สถาอานันท   มีทัศนะวา3 ตัวแปรในดานสังคม  และเศรษฐกิจที่
เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพทําใหเกิดความขัดแยงดานชนชั้น  และชวงชิงทรัพยากรในระดับตาง ๆ  
 2) กลุมที่มีทัศนะวาความขัดแยงเกิดจากอํานาจ นักคิดคนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการมองวาความ
ขัดแยงจาก “อํานาจ” คือ ราลฟ ดาหเรนดอรฟ   ชี้ใหเห็นวาบางคร้ังอํานาจมีอยูนอย หายาก กลุมยอย ๆ 
ในองคการทางสังคมจึงตองแขงขันตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจอันนอยนั้น” ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงข้ึนในกลุมของสังคม 
 3) กลุมที่มองวาความขัดแยงเกิดจากคานิยม เม่ือกลาวถึงคําวา “คานิยม” (Values) ประกอบไป
ดวยประเด็นหลัก ๆ ที่นาสนใจหลายประการ กลาวคือ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา หรือ
ชาติพันธุ เปนตน อันเปนสิ่งที่แสดงออกทางความคิดหรือการกระทํา4 
 เม่ือกลาวโดยสรุปแลว เหตุปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงมีตัวแปรใน 2 มิติหลัก ๆ ดวยกัน 
กลาวคือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ซ่ึงตัวแปรภายในนั้นมุงเนนไปที่ “กิเลส” และพฤติกรรม  
เปนดั้งเดิมหรือเปนสัญชาตญาณของมนุษย และตัวแปรภายนอกที่มุงเนนไปที่ปจจัยภายนอก อันไดแก 
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม คานิยม อํานาจ และพฤติกรรมตาง ๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมา  
 จากขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของกับความขัดแยงในเบื้องตน  เปนกรอบ  และเคร่ืองมือสําคัญในการ
แสวงหาแนวทางเพื่อจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีตอการสื่อสารทางการเมือง เม่ือกลาวถึงความเปนมา
ของแนวคิดและหลักการนี้ จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา มีตนกําเนิดและพัฒนาการจากเหตุผล 2 ประการ
คือ 
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 1. กรณี ที่ เกิดความขัดแยงระหวางรัฐตอรัฐ หรือประเทศตอประเทศ เก่ียวกับดินแดน  
หรือทรัพยากรนั้น ตามแนวคิดเดิมคูกรณีใชสงครามหรือความรุนแรงเขาไปจัดการหรือแกไขความขัดแยง  
ซ่ึงวิธีการนี้ไดกอใหเกิดผลเสียตอชีวิตและทรัพยสินของคูกรณีเปนจํานวนมาก ฉะนั้น นักสันตินิยมบางกลุม
จึงมีการนําเสนอ “ทางเลือกใหม” (New  Alternative) อันเปนทางเลือกที่วาดวยการไมใชความรุนแรง  
ดังจะปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติเก่ียวกับ “หลักการระงับกรณีพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี” 
(Peaceful Settlement of International Disputes) ซ่ึงรายละเอียดของวิธีนี้ผูเขียนจะนําเสนอในหัวขอ
ตอไป 
 2. กรณีที่เกิดความขัดแยงระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุมบุคคล กลุมบุคคลตอบุคคล หรือ 
กลุมบุคคลตอกลุมบุคคล เชน การที่คูกรณีมีความขัดแยงเก่ียวกับที่ดิน หรือมรดก หรือกรณีที่ประชาชนบาง
กลุมไมเห็นดวยกับนโยบายสาธารณะของรัฐบางอยาง เชน การสรางเข่ือน คาจางข้ันต่ํา และการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ เปนตน แทนที่จะนําคดีความดังกลาวข้ึนสูศาลเพื่อพิจารณาคดี หรือแทนที่หาทางออกดวยการ
ประทวง หรือดื้อแพง (Civil Disobedience) ฉะนั้น กลุมนี้หาทางออกดวยการจัดการ หรือแกไขความ
ขัดแยงดวยการเจรจากันเอง หรือเจรจาไกลเกลี่ยบนพื้นฐานของอํานาจทางขอมูล และกฎหมายที่เทาเทียม
กันซ่ึงรายละเอียดของแนวทางเหลานี้จะนําเสนอในหัวขอตอไป 
 อยางไรก็ตาม แมวาสันติวิธีตามนัยนี้เคยปรากฏในสังคมพุทธ ดังที่นักวิชาการบางทานตั้งขอสังเกต
วา “สันติวิธีมีตนกําเนิดมาอยางชานาน อาจจะไลเลี่ยกับการใชความรุนแรง”5 จะเห็นวา “สันติวิธีมิใช
ความคิดที่ใหม แตเปนแนวคิดที่เกาแกพอ ๆ กับการใชสติปญญาของมนุษย” 6 โดยเฉพาะอยางยิ่ง “สันติวิธี
ไดฝงรากลึกอยูในสังคมพุทธมาเปนพัน ๆ ป”  
 กอนที่ตอบคําถามที่วา “สันติวิธีมีความจําเปนตอการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตอยางไร 
เพราะเหตุไรจึงตองใชสันติวิธีเปนเคร่ืองมือในการจัดการความขัดแยง” ประเด็นที่นาสนใจก็คือ เราคิดวามี
วิธีการหรือเคร่ืองมือจัดการปญหาอ่ืน ๆ อีกหรือไม ที่เราคิดวาดีกวาสมบูรณกวาสันติวิธี อันเปนวิธีการที่ทํา
ใหทุกคนสามารถพบทางออก และยอมรับกับทางออกของปญหาดวยกันไดทุกฝาย โดยไมมีฝายใดฝายหนึ่ง
มองวา “ขาดความเปนธรรม” หรือ “ขาดความยุติธรรม” ในวิธีการจัดการ ฉะนั้น เม่ือสังคมโลกมองวาสันติ
วิธีนาจะเปนวิธีการ หรือแนวทางหนึ่งที่ดีที่สุด (Best Alternative) ในการแสวงหาทางออกรวมกัน จึงนําไปสู
ประเด็นของการตอบโจทยที่วา “ทําไมจึงตองใชสันติวิธีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางประสิทธิภาพตอการ
สื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ” เม่ือวิเคราะหจากปจจัยตาง ๆ อยางรอบดานแลว คําตอบที่พบใน
เบื้องตนมีอยางนอย 7 ประการ กลาวคือ  
 1. สันติวิธีเปนวิธีที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม วิธีการนี้เปนคูมือและเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา
ความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง แตปญหาที่
เกิดข้ึนก็คือ การที่คนเขาใจศีลธรรมตางกันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการตีความเพื่อสนองตอบตัวเอง อยางไร
                                                 
 5 ไพศาล วงศวรสิทธิ,  สรางสันติดวยมือเรา : คูมือสันติวิธีสําหรับนักปฏิบัติการไรความรุนแรง 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม 2533), คําปรารภ. 
 6 วีระ  สมบูรณ  ไพศาล วงศ วรสิท ธ์ิ , ปฏิ บั ติการแห งความ รัก  : ยุคสมั ยแห งความ รุนแรง, 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม, 2522), หนา 123. 
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ก็ตาม เม่ือมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะแสวงหา “จุดรวม” ที่คลายคลึงกัน
ไดดวยเหตุนี้ การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจึงมีความจําเปนตองสื่อสารบนพื้นฐานของหลักศีลธรรม
จรรยาบรรณอันดีงาม 
 2. การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติแลว ยังเปน
วิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางประชาชนในกลุมตาง ๆ เพราะความเขาใจ เห็นใจ
กัน เปนวิธีการปองกันและตอสูกับภัยในดานตาง ๆ ที่อาจจะมาสูประเทศชาติดวย7 
 3. สันติวิธีเปนวิธี เดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
(Participatory  Democracy) ดังที่นักคิดบางทานไดนําเสนอวาประชาธิปไตยเปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคคลกลุมตาง ๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง กระบวนการประชาธิปไตย
นํามาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติได8 ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย
ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีความ
อิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทาเทียมกันทาง
การเมือง และประชาธิปไตยนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ9 ฉะนั้น ทั้ง “สันติวิธี” และ 
“ประชาธิปไตย” จึงมีความสัมพันธและเก้ือหนุนกัน ถาพัฒนาประชาธิปไตยไดมาก โอกาสที่สันติวิธีสัมฤทธิ์
ไดมากและมีโอกาสที่จะทําใหการสื่อสารทางการเมืองประสบความสําเร็จไดมากเม่ือการสื่อสารทางการเมือง
โดยสันติวิธีทํางานไดสาํเร็จประชาธิปไตยตองไดรับการเก้ือหนุนหรือสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง  “มิติของ
ความเทาเทียม”  หรือ “ความเสมอภาค” เพราะหากคุณสมบัติเชนนี้เกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถ
ยอมรับความแตกตางในมิติตาง ๆ ได เชน ความคิดเห็น ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา เปนตน ซ่ึงหลักการเหลานี้
ลวนเปนสิ่งที่เก้ือหนุนสันติวิธีทั้งสิ้น 
 4. สันติวิธีเปนวิธีสนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสื่อสารทาง
การเมืองในทุก ๆ กลุม ฉะนั้น การที่ทําใหสังคมเกิดสันติสุขไดนั้น จําเปนตองดึงทุกคนในสังคมที่มีสวน
เก่ียวของเขามาหาทางออกรวมกัน ไมใชผลักผูมีสวนไดสวนเสียออกไป (Exclusive Society) ดังที่ ประเวศ 
วะสี กลาววา ควรทําใหสังคมนี้ใหเปน  “สังคมานุภาพ”10 ซ่ึง  สังคมานุภาพนั้นเกิดข้ึนมาไดจากหลายสาเหตุ  

                                                 
 7 มารค ตามไท, “ขอคิดเก่ียวกับความมั่นคงกับการเตรียมพรอมเมื่อชาติมีภัย” ใน สันติวิธี : ยุทธศาสตร
ชาติเพ่ือความมั่นคง,  สถาบันยุทธศาสตร  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ,  (กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ, 2542), หนา 65-66.  
 8 Boutros-Ghali. “An Agenda for Democratization.” in Grobal Democracy, Barry Holden. 
(ed.) New York : Routledge, 2000, p. 106. 
 9 Robert A. Dahl. On Democracy. New Haven and London : Yale University Press, 2000, 
pp. 38-44. อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล  “ธรรมชาติของความขัดแยงในวัฒนธรรมไทย” ใน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดาน
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี  (นนทบุรี : ม.ป.ป.), หนา 5. 
 10 ประเวศ วะสี, “ทฤษฎี 3 อํานาจ”, ใน มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน <http://www.Geo cities.com/ 
midnight-univ/newpage77.htm> 

 
 

บางคร้ังเร่ิมตนข้ึนมาจากการพยายามหาทางแกปญหารวมกันในสิ่งที่นํามาซ่ึงความทุกข อาจเร่ิมจากความ
ทุกขของปจเจกชน  และพัฒนาไปสูการรวมกันกับคนที่มีความทุกขอยางเดียวกัน และพยายามคนหา
ทางออกพรอม ๆ กัน โดยการรวมคิด รวมริเร่ิม รวมวางแผนดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน 
และรวมตรวจสอบนอยที่สุด ซ่ึงการรวมทุกขนี้ในทางพุทธศาสนาถือวาจะทําใหความรูสึกทุกขนั้นนอยลง 
และที่สําคัญ การรวมทุกขทําใหไดมีการปรับทุกข ไดรับการปรึกษาหารือกัน จากหนักกลายเปนเบา 
 5. สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแยงโดยไมใช
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การไมใชความรุนแรงดังกลาวนั้นประกอบไปดวย “ความเปนธรรม” ทั้งในแงของความยุติธรรม ความเที่ยง
ธรรม การยกยอง และใหเกียรติมนุษยในฐานะของเพื่อนรวมโลกคนหนึ่งที่รักสุข และเกลียดกลัวความทุกข
เชนเดียวกัน จากฐานคิดนี้ทําใหเห็นวาการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจําเปนตองอยูบนฐานของการ
สื่อสารที่ไมกอใหเกิดการยั่วยุฝายใดฝายหนึ่งจนทําใหเกิดการแบงฝายในสังคม 
 6. สันติวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรมผิดกับ
การใชความรุนแรง ซ่ึงทุกฝายอางวาเปนวิธีการสุดทาย ซ่ึงบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเปนรูปธรรม
ชัดเจน แตหากความขัดแยงดํารงอยูเพียงแตถูกกดไว โอกาสที่จะทําเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู 
สวนในทางนามธรรม เชน ความเขาใจอันดี ความสามัคคีปรองดอง นั้นยอมเกิดข้ึนไดยากดวยวิธีความ
รุนแรง11 ดวยเหตุผลดังกลาว หากใชสันติวิธีก็ยอมเปนหลักประกันในเชิงบวกไดวาการสื่อสารทางการเมือง
ในภาวะวิกฤตจะสามารถปองกันความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนเชนกัน ไมวาจะเปนการสูญเสียดานโอกาส สูญเสีย
ดานอารมณและความรูสึก และความสูญเสียชีวิตที่จะเกิดตามมาดวย 
 อยางไรก็ดี เม่ือกลาวโดยสรุปเก่ียวกับการวิเคราะหความขัดแยงเพื่อสันติในภาวะวิกฤตนั้น ผูเขียน
มองวาควรใชชุดความคิด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหแผนที่ความขัดแยง 

                                                 
 11 โคทม อารียา, “เอกสาร 30 ป 14 ตุลา จดหมายขาว ประชาชน” 1 ตุลาคม 2546, หนา 23-25. 
<http://www.santipap.com/kotom.htm> 

ปจจุบนัเราอยูตรงไหน 

จะแกไขปญหาดวยวิธีใด สภาพปญหาคืออะไร 

เปาหมายคืออะไร 

จะแกปญหาไดอยางไร ปญหาเกิดจากอะไร 
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ก็ตาม เม่ือมองคําวา “ศีลธรรม” ในมิติของศาสนาก็ยอมเปนการงายที่จะแสวงหา “จุดรวม” ที่คลายคลึงกัน
ไดดวยเหตุนี้ การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจึงมีความจําเปนตองสื่อสารบนพื้นฐานของหลักศีลธรรม
จรรยาบรรณอันดีงาม 
 2. การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธี นอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติแลว ยังเปน
วิธีการที่สรางพื้นฐานของความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางประชาชนในกลุมตาง ๆ เพราะความเขาใจ เห็นใจ
กัน เปนวิธีการปองกันและตอสูกับภัยในดานตาง ๆ ที่อาจจะมาสูประเทศชาติดวย7 
 3. สันติวิธีเปนวิธี เดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
(Participatory  Democracy) ดังที่นักคิดบางทานไดนําเสนอวาประชาธิปไตยเปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคคลกลุมตาง ๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง กระบวนการประชาธิปไตย
นํามาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติได8 ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย
ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีความ
อิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทาเทียมกันทาง
การเมือง และประชาธิปไตยนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ9 ฉะนั้น ทั้ง “สันติวิธี” และ 
“ประชาธิปไตย” จึงมีความสัมพันธและเก้ือหนุนกัน ถาพัฒนาประชาธิปไตยไดมาก โอกาสที่สันติวิธีสัมฤทธิ์
ไดมากและมีโอกาสที่จะทําใหการสื่อสารทางการเมืองประสบความสําเร็จไดมากเม่ือการสื่อสารทางการเมือง
โดยสันติวิธีทํางานไดสาํเร็จประชาธิปไตยตองไดรับการเก้ือหนุนหรือสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง  “มิติของ
ความเทาเทียม”  หรือ “ความเสมอภาค” เพราะหากคุณสมบัติเชนนี้เกิดข้ึนในสังคมได คนในสังคมสามารถ
ยอมรับความแตกตางในมิติตาง ๆ ได เชน ความคิดเห็น ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา เปนตน ซ่ึงหลักการเหลานี้
ลวนเปนสิ่งที่เก้ือหนุนสันติวิธีทั้งสิ้น 
 4. สันติวิธีเปนวิธีสนับสนุนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสื่อสารทาง
การเมืองในทุก ๆ กลุม ฉะนั้น การที่ทําใหสังคมเกิดสันติสุขไดนั้น จําเปนตองดึงทุกคนในสังคมที่มีสวน
เก่ียวของเขามาหาทางออกรวมกัน ไมใชผลักผูมีสวนไดสวนเสียออกไป (Exclusive Society) ดังที่ ประเวศ 
วะสี กลาววา ควรทําใหสังคมนี้ใหเปน  “สังคมานุภาพ”10 ซ่ึง  สังคมานุภาพนั้นเกิดข้ึนมาไดจากหลายสาเหตุ  

                                                 
 7 มารค ตามไท, “ขอคิดเก่ียวกับความมั่นคงกับการเตรียมพรอมเมื่อชาติมีภัย” ใน สันติวิธี : ยุทธศาสตร
ชาติเพ่ือความมั่นคง,  สถาบันยุทธศาสตร  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ,  (กรุงเทพมหานคร :  สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ, 2542), หนา 65-66.  
 8 Boutros-Ghali. “An Agenda for Democratization.” in Grobal Democracy, Barry Holden. 
(ed.) New York : Routledge, 2000, p. 106. 
 9 Robert A. Dahl. On Democracy. New Haven and London : Yale University Press, 2000, 
pp. 38-44. อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล  “ธรรมชาติของความขัดแยงในวัฒนธรรมไทย” ใน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดาน
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี  (นนทบุรี : ม.ป.ป.), หนา 5. 
 10 ประเวศ วะสี, “ทฤษฎี 3 อํานาจ”, ใน มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน <http://www.Geo cities.com/ 
midnight-univ/newpage77.htm> 

 
 

บางคร้ังเร่ิมตนข้ึนมาจากการพยายามหาทางแกปญหารวมกันในสิ่งที่นํามาซ่ึงความทุกข อาจเร่ิมจากความ
ทุกขของปจเจกชน  และพัฒนาไปสูการรวมกันกับคนที่มีความทุกขอยางเดียวกัน และพยายามคนหา
ทางออกพรอม ๆ กัน โดยการรวมคิด รวมริเร่ิม รวมวางแผนดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน 
และรวมตรวจสอบนอยที่สุด ซ่ึงการรวมทุกขนี้ในทางพุทธศาสนาถือวาจะทําใหความรูสึกทุกขนั้นนอยลง 
และที่สําคัญ การรวมทุกขทําใหไดมีการปรับทุกข ไดรับการปรึกษาหารือกัน จากหนักกลายเปนเบา 
 5. สันติวิธีเปนวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแยงโดยไมใช
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การไมใชความรุนแรงดังกลาวนั้นประกอบไปดวย “ความเปนธรรม” ทั้งในแงของความยุติธรรม ความเที่ยง
ธรรม การยกยอง และใหเกียรติมนุษยในฐานะของเพื่อนรวมโลกคนหนึ่งที่รักสุข และเกลียดกลัวความทุกข
เชนเดียวกัน จากฐานคิดนี้ทําใหเห็นวาการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤตจําเปนตองอยูบนฐานของการ
สื่อสารที่ไมกอใหเกิดการยั่วยุฝายใดฝายหนึ่งจนทําใหเกิดการแบงฝายในสังคม 
 6. สันติวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรมผิดกับ
การใชความรุนแรง ซ่ึงทุกฝายอางวาเปนวิธีการสุดทาย ซ่ึงบางกรณีสามารถบรรลุผลในระยะสั้นเปนรูปธรรม
ชัดเจน แตหากความขัดแยงดํารงอยูเพียงแตถูกกดไว โอกาสที่จะทําเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู 
สวนในทางนามธรรม เชน ความเขาใจอันดี ความสามัคคีปรองดอง นั้นยอมเกิดข้ึนไดยากดวยวิธีความ
รุนแรง11 ดวยเหตุผลดังกลาว หากใชสันติวิธีก็ยอมเปนหลักประกันในเชิงบวกไดวาการสื่อสารทางการเมือง
ในภาวะวิกฤตจะสามารถปองกันความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนเชนกัน ไมวาจะเปนการสูญเสียดานโอกาส สูญเสีย
ดานอารมณและความรูสึก และความสูญเสียชีวิตที่จะเกิดตามมาดวย 
 อยางไรก็ดี เม่ือกลาวโดยสรุปเก่ียวกับการวิเคราะหความขัดแยงเพื่อสันติในภาวะวิกฤตนั้น ผูเขียน
มองวาควรใชชุดความคิด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหแผนที่ความขัดแยง 

                                                 
 11 โคทม อารียา, “เอกสาร 30 ป 14 ตุลา จดหมายขาว ประชาชน” 1 ตุลาคม 2546, หนา 23-25. 
<http://www.santipap.com/kotom.htm> 

ปจจุบนัเราอยูตรงไหน 

จะแกไขปญหาดวยวิธีใด สภาพปญหาคืออะไร 

เปาหมายคืออะไร 

จะแกปญหาไดอยางไร ปญหาเกิดจากอะไร 

เราไปถึงเปาหมายหรือยัง 



632 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

 
 การวิเคราะหตามภาพที่ 3 ดังกลาวจะทําใหเราสามารถสื่อสารในภาวะวิกฤตไดอยางรัดกุมและ
ชัดเจนอยางรอบดาน อันจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขตาม
กระบวนการสื่อสารและเพื่อเปนไปเพื่อการบูรณาการทางการเมืองตอไป 
 
กระบวนการส่ือสารกับการบูรณาการทางการเมืองเพ่ือสันติ 
 ในทางการเมืองนั้น แตละระบบการเมืองตางแสวงหาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายมักจะมีปญหาในดานความไรบูรณาการ (Disintegration) ของชาติ กลาวคือ 
ประเทศเกิดใหมทั้งหลายมักจะเกิดข้ึนจากกลุมชนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือมีวัฒนธรรมประเพณีที่
แตกตางกัน คุณลักษณะดังกลาวนั้นทําใหคนกลุมตาง ๆ มีกรอบอางอิงแตกตางกัน มีสมรรถนะในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลต่ํา ทําใหมีปญหาในการทําความเขาใจใหตรงกันอยูเสมอ วิกฤตการณทางบูรณาการทาง
การเมืองดังกลาวนั้น บางคร้ังอาจมีความสําคัญยิ่งกวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจเสียอีก เพราะระบบการเมือง
ที่ไมมีปญหาดานวิกฤตการณทางการเมืองมักจะสามารถแกปญหาดานตาง ๆ ไดงายข้ึน 
 บูรณาการในระบบการเมืองอาจพิจารณาได 5 ประเด็น คือ บูรณาการทางวัฒนธรรม บูรณาการ
ทางดินแดน  บูรณาการทางชนชั้น   บูรณาการทางคานิยม   และบูรณาการทางพฤติกรรม 
  1) บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration)  หมายถึงกระบวนการเชื่อมโยงกลุม
บุคคลที่มีความแตกตางกันทางสังคมและวัฒนธรรมใหสามารถอยูรวมในระบบการเมืองเดียวกันได ทั้งนี้ โดย
การสรางเอกลักษณของชาติข้ึน 
  2) บูรณาการทางดินแดน (Territorial Integration) หมายถึงการสรางอํานาจหนาที่รวม
ศูนยในระดับชาติใหศูนยกลางมีอํานาจหนวยการปกครองรอง ๆ ลงไปพื้นที่ แมวาละกลุมจะมีความรูสึก
เฉพาะกลุมดินแดนของตน แตก็มีความรูสึกรวมกันวา เปนชาติเดียวกัน และตางยอมรับอํานาจหนาที่จาก
ศูนยกลางวามีอํานาจเหนือดินแดนของตน 
  3) บูรณาการทางชนชั้น  (Class Integration) หมายถึงการสรางความผูกพันกันระหวาง
ชนชั้นในระบบการเมือง โดยเฉพาะความผูกพันของชนชั้นผูปกครองและผูอยูใตปกครอง ซ่ึงปกติมักจะเกิด
ชองทางหางออกจากกันเสมอ   
  4) บูรณาการทางคานิยม (Value Integration) หมายถึงการสรางคานิยมข้ันต่ําสุดของ
ประชาชนตอการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของระบบการเมือง คานิยมที่สําคัญ ไดแก ความยุติธรรม
และความเทาเทียมกัน คานิยมในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความสํานึกรวมในทางประวัติศาสตร  
การแกไขความขัดแยงในสังคม ปทัสถานของกฎหมาย เปนตน 
 การสรางสมรรถนะของประชาชนในการสรางสถาบันของการเมืองและสังคมรวมกันข้ึน นั่นคือ  
การทําใหมวลชนไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม มีการปลุกระดมทางความคิดใหมีความคิดเห็นที่

 
 

ตรงกัน ตลอดทั้งมีสวนในการแสดงออกทางการเมืองใหกวางขวางข้ึน แทนที่จะเปนกิจกรรมที่เปนเพียง
พฤติกรรมของชนชั้นนํากลุมเล็ก ๆ เทานั้น12 
 ประสิทธิผลของการสื่อสารในแตละระบบการเมืองเปนปจจัยที่ทําใหประชาชนในชาติเกิดความซึม
ซาบในอุดมการณของชาติ ในนโยบายสาธารณะพื้นฐานที่สําคัญของระบบ ยิ่งคนในชาติมีการสื่อสาร
คมนาคมติดตอระหวางคนในชาติมาก ยิ่งทําใหเกิดอํานาจในการควบคุมจากศูนยการปกครองมากยิ่งข้ึน 
และสรางบูรณาการของชาติในดานตาง ๆ ใหแนนแฟนยิ่งข้ึนตามไปดวย 
 จากการวิจัยของฐิตกานต  ธนาโอฬาร  พบวา พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของนิสิต 
นักศึกษาที่เปดรับสื่อมวลชนไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ และการสื่อสารระหวางบุคคลเชนบุคคลใน
ครอบครัว และกลุมเพื่อนพบวามีผลตอการพัฒนาทัศนะคติทางการเมืองระบบประชาธิปไตยและพฤติกรรม
มีสวนรวมของนิสิตนั้นไมมีผลตอความรูทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา  แตกลับมีผลตอการสื่อสารสื่อบุคคล
ของครู อาจารยที่ผลตอการพัฒนาความรูดานการเมือง13 
 สรุปไดวา การสื่อสารทางการเมืองมีผลตอกลุมของบุคคลตางกัน  ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองจึงตองมีการบูรณาการหลักพุทธจริยธรรมการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเพื่อใหการสื่อสารทาง
การเมืองมีวงกวางออกไปคือมองเห็นความเสมอภาคของมนุษยทุกชนชั้น วรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา มอง
แตวาทุกคนคือเพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย รวมกัน โดยเรามีหนาที่ในการสรางสันติสุขใหเกิดมีข้ึนใน
สังคมของเรานั่นเอง 
 
การบูรณาหลักพุทธธรรมกับการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือสันติ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาสาเหตุของความขัดแยงมาจากปจจัยภายในไดแกความอยาก  ความถือดี  
ความเห็นผิด  และปจจัยภายนอกไดแก  ตัวแปรในดานสังคม และดานเศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพ  
การแยงชิงทรัพยากรในระดับตางๆ แนวคิดทฤษฎีตะวันตก แนวคิดทฤษฎีตะวันออก  ศาสนาพุทธ  คริสต  
และอิสลาม ทั้งหมดสามารถนํามาบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติได  3 ทางคือ  
ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ 
 1. หลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองทางกาย     
 การสื่อสารทางการเมืองทางกาย สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 1 เมตตา
กายกรรม คือ การกระทําตอกันดวยเมตตา หมายถึง การสื่อสารดวยการแสดงกิริยาอาการ  ที่สุภาพตอ
เพื่อนมนุษยทั้งตอหนาและลับหลัง ใหความชวยเหลือกันไมดูหม่ินเหยียดหยามกัน ในลักษณะที่วามนุษย
ทั้งหลายมีความเสมอเหมือนกัน ใน 4 ฐานะ คือ เปนเพื่อนเกิด เพื่อนแก เพื่อนเจ็บ และเพื่อนตาย 
เหมือนกัน โดยผานกิจกรรมที่แสดงออก 6 ประการคือ 
                                                 
 12 วัลลภ ลําพาย. “แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง หนวยท่ี 3”. ประมวลชุดวิชาการ
สื่อสารทางการเมือง. (นนทบุรี :โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช), 2551, หนา 24-25. 
 13 ฐิตกานต  ธนาโอฬาร, “การสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), หนา 2. 
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 การวิเคราะหตามภาพที่ 3 ดังกลาวจะทําใหเราสามารถสื่อสารในภาวะวิกฤตไดอยางรัดกุมและ
ชัดเจนอยางรอบดาน อันจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขตาม
กระบวนการสื่อสารและเพื่อเปนไปเพื่อการบูรณาการทางการเมืองตอไป 
 
กระบวนการส่ือสารกับการบูรณาการทางการเมืองเพ่ือสันติ 
 ในทางการเมืองนั้น แตละระบบการเมืองตางแสวงหาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ
ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายมักจะมีปญหาในดานความไรบูรณาการ (Disintegration) ของชาติ กลาวคือ 
ประเทศเกิดใหมทั้งหลายมักจะเกิดข้ึนจากกลุมชนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือมีวัฒนธรรมประเพณีที่
แตกตางกัน คุณลักษณะดังกลาวนั้นทําใหคนกลุมตาง ๆ มีกรอบอางอิงแตกตางกัน มีสมรรถนะในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลต่ํา ทําใหมีปญหาในการทําความเขาใจใหตรงกันอยูเสมอ วิกฤตการณทางบูรณาการทาง
การเมืองดังกลาวนั้น บางคร้ังอาจมีความสําคัญยิ่งกวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจเสียอีก เพราะระบบการเมือง
ที่ไมมีปญหาดานวิกฤตการณทางการเมืองมักจะสามารถแกปญหาดานตาง ๆ ไดงายข้ึน 
 บูรณาการในระบบการเมืองอาจพิจารณาได 5 ประเด็น คือ บูรณาการทางวัฒนธรรม บูรณาการ
ทางดินแดน  บูรณาการทางชนชั้น   บูรณาการทางคานิยม   และบูรณาการทางพฤติกรรม 
  1) บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration)  หมายถึงกระบวนการเชื่อมโยงกลุม
บุคคลที่มีความแตกตางกันทางสังคมและวัฒนธรรมใหสามารถอยูรวมในระบบการเมืองเดียวกันได ทั้งนี้ โดย
การสรางเอกลักษณของชาติข้ึน 
  2) บูรณาการทางดินแดน (Territorial Integration) หมายถึงการสรางอํานาจหนาที่รวม
ศูนยในระดับชาติใหศูนยกลางมีอํานาจหนวยการปกครองรอง ๆ ลงไปพื้นที่ แมวาละกลุมจะมีความรูสึก
เฉพาะกลุมดินแดนของตน แตก็มีความรูสึกรวมกันวา เปนชาติเดียวกัน และตางยอมรับอํานาจหนาที่จาก
ศูนยกลางวามีอํานาจเหนือดินแดนของตน 
  3) บูรณาการทางชนชั้น  (Class Integration) หมายถึงการสรางความผูกพันกันระหวาง
ชนชั้นในระบบการเมือง โดยเฉพาะความผูกพันของชนชั้นผูปกครองและผูอยูใตปกครอง ซ่ึงปกติมักจะเกิด
ชองทางหางออกจากกันเสมอ   
  4) บูรณาการทางคานิยม (Value Integration) หมายถึงการสรางคานิยมข้ันต่ําสุดของ
ประชาชนตอการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของระบบการเมือง คานิยมที่สําคัญ ไดแก ความยุติธรรม
และความเทาเทียมกัน คานิยมในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความสํานึกรวมในทางประวัติศาสตร  
การแกไขความขัดแยงในสังคม ปทัสถานของกฎหมาย เปนตน 
 การสรางสมรรถนะของประชาชนในการสรางสถาบันของการเมืองและสังคมรวมกันข้ึน นั่นคือ  
การทําใหมวลชนไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม มีการปลุกระดมทางความคิดใหมีความคิดเห็นที่

 
 

ตรงกัน ตลอดทั้งมีสวนในการแสดงออกทางการเมืองใหกวางขวางข้ึน แทนที่จะเปนกิจกรรมที่เปนเพียง
พฤติกรรมของชนชั้นนํากลุมเล็ก ๆ เทานั้น12 
 ประสิทธิผลของการสื่อสารในแตละระบบการเมืองเปนปจจัยที่ทําใหประชาชนในชาติเกิดความซึม
ซาบในอุดมการณของชาติ ในนโยบายสาธารณะพื้นฐานที่สําคัญของระบบ ยิ่งคนในชาติมีการสื่อสาร
คมนาคมติดตอระหวางคนในชาติมาก ยิ่งทําใหเกิดอํานาจในการควบคุมจากศูนยการปกครองมากยิ่งข้ึน 
และสรางบูรณาการของชาติในดานตาง ๆ ใหแนนแฟนยิ่งข้ึนตามไปดวย 
 จากการวิจัยของฐิตกานต  ธนาโอฬาร  พบวา พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองของนิสิต 
นักศึกษาที่เปดรับสื่อมวลชนไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ และการสื่อสารระหวางบุคคลเชนบุคคลใน
ครอบครัว และกลุมเพื่อนพบวามีผลตอการพัฒนาทัศนะคติทางการเมืองระบบประชาธิปไตยและพฤติกรรม
มีสวนรวมของนิสิตนั้นไมมีผลตอความรูทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา  แตกลับมีผลตอการสื่อสารสื่อบุคคล
ของครู อาจารยที่ผลตอการพัฒนาความรูดานการเมือง13 
 สรุปไดวา การสื่อสารทางการเมืองมีผลตอกลุมของบุคคลตางกัน  ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองจึงตองมีการบูรณาการหลักพุทธจริยธรรมการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเพื่อใหการสื่อสารทาง
การเมืองมีวงกวางออกไปคือมองเห็นความเสมอภาคของมนุษยทุกชนชั้น วรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา มอง
แตวาทุกคนคือเพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย รวมกัน โดยเรามีหนาที่ในการสรางสันติสุขใหเกิดมีข้ึนใน
สังคมของเรานั่นเอง 
 
การบูรณาหลักพุทธธรรมกับการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือสันติ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาสาเหตุของความขัดแยงมาจากปจจัยภายในไดแกความอยาก  ความถือดี  
ความเห็นผิด  และปจจัยภายนอกไดแก  ตัวแปรในดานสังคม และดานเศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพ  
การแยงชิงทรัพยากรในระดับตางๆ แนวคิดทฤษฎีตะวันตก แนวคิดทฤษฎีตะวันออก  ศาสนาพุทธ  คริสต  
และอิสลาม ทั้งหมดสามารถนํามาบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติได  3 ทางคือ  
ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ 
 1. หลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองทางกาย     
 การสื่อสารทางการเมืองทางกาย สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 1 เมตตา
กายกรรม คือ การกระทําตอกันดวยเมตตา หมายถึง การสื่อสารดวยการแสดงกิริยาอาการ  ที่สุภาพตอ
เพื่อนมนุษยทั้งตอหนาและลับหลัง ใหความชวยเหลือกันไมดูหม่ินเหยียดหยามกัน ในลักษณะที่วามนุษย
ทั้งหลายมีความเสมอเหมือนกัน ใน 4 ฐานะ คือ เปนเพื่อนเกิด เพื่อนแก เพื่อนเจ็บ และเพื่อนตาย 
เหมือนกัน โดยผานกิจกรรมที่แสดงออก 6 ประการคือ 
                                                 
 12 วัลลภ ลําพาย. “แนวคิดและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง หนวยท่ี 3”. ประมวลชุดวิชาการ
สื่อสารทางการเมือง. (นนทบุรี :โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช), 2551, หนา 24-25. 
 13 ฐิตกานต  ธนาโอฬาร, “การสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), หนา 2. 



634 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

  (1) การยิ้มทักทาย  ถือวาเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีโดยไมตองลงทุนอะไรมากนัก แต
ไดผลตอบแทนที่สูงคา เนื่องดวยการยิ้มเปนการสรางมิตรไมตรีที่ดีตอกัน แตตองเปนการยิ้มที่จริงใจ มี
ความเห็นอก เห็นใจซ่ึงกันและกัน 
  (2) การออนนอมถอมตน เปนการสรางบรรยากาศใหการสื่อสารทางการเมืองใหเปนดวย
ความเรียบรอย คือ การเคารพความอาวุโสของกันและกัน ผูใหญเห็นใจผูนอย ผูนอยเกรงอกเกรงใจผูใหญ     
  (3) การเคารพผูใหญ เปนการแสดงออกถึงความเปนผูใหเกียรติผูที่อาวุโสกวา ทําใหไดรับ 
การชวยเหลือในโอกาส ตางๆ 
   (4) กตัญู   เพราะเม่ือเราเกิดมาบานเมืองมีคุณตอพวกเรา เรามีความสงบสุข   
มีความสะดวกสบาย  มีที่พักอาศัยดี  มีสิ่งแวดลอมที่ดี เราจึงควรมีความกตัญูตอบานเมือง  ชวยกันทํานุ
บํารุงบานเมือง ไมยั่วยุใหรัฐบาล นักการเมือง  และประชาชนแตกแยกกัน  แตควรกตัญูตอบานเมืองโดย
การสงเสริม  สนับสนุนในการทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง 
   (5) การให  การแบงปน สามารถแสดงออกได  3 ประการคือ   
   1. การใหวัตถุสิ่งของตางๆ เชน อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน 
   2. การใหความรูตาง ๆ  อันกอประโยชนใหแกสวนรวม   
   3. การใหอภัย ซ่ึงถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการอยูรวมกันในสังคม   
  (6) ความสามัคคี  เปนการแสดงออกทางการกระทําที่ทําใหประชากรมีความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน อะลุมอลวยในหลักการ ตักเตือน รับฟง  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 
 2. การสื่อสารทางการเมืองทางวาจา  
 การสื่อสารทางการเมืองทางวาจา สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 2 เมตตา
วจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปราณีตอกันทางวาจา หมายถึง การชวยบอกกลาวในสิ่งที่เปน
ประโยชน แนะนําสั่งสอนตักเตือน ในทางที่ถูกที่ควรดวยความปรารถนาดี มีวาจาสุภาพ ใหความเคารพนับ
ถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง  
 ในการสื่อสารทางการเมืองนั้น คําพูดที่พูดเปน “คําจริง” คือเปนความจริง  พูดออกมาตองมาจาก
ความ “จริงใจ” และเม่ือพูดคําไหนตองทําตามคําพูดที่ตนเองพูดไวที่เรามักเรียกวา “จริงวาจา” หรือที่
เรียกวา สัจจะวาจา ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติจึงควรประกอบดวย ตองเปนคําจริง ไมใชคําพูด
ที่ปนแตงข้ึน  ไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมบิดเบือนจากความจริง ไมเสริมความ ไมอําความตองเปน
เร่ืองจริง จริง ตองเปนคําสุภาพ  เปนคําพูดไพเราะที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ ไมเปนคําหยาบ คําดา  
คําประชดประชัน คําเสียดสี พูดแลวตองกอใหเกิดประโยชนเก้ือกูล  เกิดผลดีทั้งแกผูพูด และผูฟงถึงแม
คําพูดนั้นจะจริง  และเปนคําสุภาพแตถาพูดแลวไมเกิดประโยชนกลับจะทําใหเกิดโทษ ก็ไมควรพูดพูดไปดวย
ความรัก  ความปรารถนาดี  อยากใหผูฟงมีความสุข  พูดถูกกาลเทศะ แมใชคําพูดที่ดี เปนคําจริง เปนคํา
สุภาพเปนคําพูดที่มีประโยชน และพูดดวยจิตที่เปยมไปดวยความรัก  แตถาผิดจังหวะไมถูกกาลเทศะผูฟงยัง
ไมพรอมที่จะรับแลว จะกอใหเกิดผลเสียไดเชน จะกลายเปนประจานกันหรือจับผิดไป พูดถูกเวลา  ใหระลึก
วาเวลาไหนควรพูด  เวลาไหนยังไมควรพูด  ควรพูดนานเทาไร  ตองคาดผลที่จะเกิดข้ึนไวดวยพูดถูกสถานที่  
รูวาในสถานที่เชนไร เหตุการณแวดลอมเชนไร จึงควรที่จะพูดหากพูดออกไปแลวจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไร 

 
 

เชนมีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไมใหดื่มเหลาแตไมเตือนขณะที่กําลังมาอยูอยางนี้นอกจากเขาจะไมฟงแลว 
เราเองอาจเจ็บตัวได "คนฉลาดไมใชเปนแตพูดเทานั้น ตองนิ่งเปนดวย" "คนที่พูดเปนนั้น ตองรูในสิ่งที่ไมควร
พูดใหยิ่งกวาสิ่งที่ควรพูด" ไมพูดจายั่วยุ  คือไมพูดใหเกิดความแตกความสามัคคี   ไมพูดใหเกิดความเขาใจผิด  
หรือพูดเสริมความใหผูอ่ืนแตกแยกกัน 
 3. การสื่อสารทางการเมืองทางใจ 
 การสื่อสารทางการเมืองทางใจ สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 3คือ การตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกันกับเพื่อนรวมสังคมหมูคณะเดียวกัน มีจิตคิดทําในสิ่งที่เปนประโยชนแกกันและกัน มองกัน
แตในแงดี ไมมีความระแวงสงสัยในกันและกัน การสื่อสารทางการเมืองตองตั้งอยูภายใตจิตสํานึกของ  
ความรับผิดชอบสากล (Universal  Responsibility) คือ เปนสิ่งที่ควรระลึกถึงความรับผิดชอบที่ มุ ง
ประโยชนสุขตอผูอ่ืน เปนความรับผิดชอบตอผูอ่ืน  และตอสังคม  เชนรัฐ หรือ นักการเมืองควรระลึกเสมอ
วาการสื่อสารทางการเมืองควรกระทําบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง  
หรือยั่วยุ เปนตน  และความรักสากล(Universal  Love)  คือมีใจที่เปยมไปดวยความรักแกผู อ่ืน และ
ตองการใหผูอ่ืนมีความสุข  มีใจที่ทําใหผูอ่ืนมีความสุขโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 จากที่กลาวมาการบูรณาการหลักพุทธธรรมตอการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติ สามารถบูรณาการ
ไดทั้งทางกาย วาจา และใจ  และบูรณาการจากจริยธรรมใน ศาสนาคริสต   ศาสนาอิสลามสรุปลงที่ “ความ
รัก”  ดังนั้นการบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติควรกระทําทั้งภายนอกคือการ
กระทําทางกาย  และคําพูด  สวนภายในคือดานจิตใจอันอยูบนพื้นฐานของ “ความรักสากล” (Universal  
Love)   และประชากรทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่เรียกวาสิทธิมนุษยชน (human  right) อันเปนรากฐาน
ของประชาธิปไตย คือสื่อสารดวยความรัก และอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่มากระทบทางกาย  วาจา  การสื่อสาร
ทางการเมืองทางกายตองประกอบไปดวยรอยยิ้ม  สื่อสารดวยความออนนอมถอมตน  เคารพผูใหญ  กตัญู
ตอแผนดิน  รูจักเปนผูใหทั้งวัตถุ  ใหความรู  และใหอภัย   การใหทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวโดยเฉพาะ
การ “ใหอภัย”  ซ่ึงกอใหเกิดความปรองดอง และสันติในการสื่อสารทางการเมืองอยางแทจริง 
 
บทสรุป 
 จากที่นําเสนอในเบื้องตนวา ในเร่ืองของการนําเอาหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการ กับการสื่อสาร
ทางการเมือง เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคมนั้นจะเกิดมีไดตองอาศัยปจจัยองคประกอบใหครบทั้ง 3 ประการ 
คือ ทางกาย การสื่อสารกันตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ เมตตากายกรรม คือผูที่เปนผูสื่อสารตองเห็นอก เห็นใจ
กันทุกฝายทําใหอยูรวมกันไดถึงแมจะอยูบนพื้นฐานของตางความคิด ตางอุดมการณ แตก็ตองปรับความเห็น
ใหเขากันแลว แสดงออกมาดวยรอยยิ้มที่เต็มเปลี่ยมไปดวยเมตตา อันไดแกความรัก ความปรารถนาดีตอกัน 
ทางวาจา ตองเปนวาจาที่ประกอบไปดวย เมตตาวจีกรรม คือ เปนคําพูดที่ เปนจริง มีประโยชนตอสวนรวม 
กอใหเกิดความสามัคคี  ไมเสียดสี ใหรายแกใครๆ และประสุดทายการสื่อสารตองประกอบดวย เมตตา
มโนกรรม คือ ความคิดที่ เปนไปในทางเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ไมมีการแบงแยก ชนชั้น วรรณะ  
ดานศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีความเขาใจในพื้นฐานของแตละบุคคลที่วาลวนแตรักตัว กลัวตาย 
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  (1) การยิ้มทักทาย  ถือวาเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีโดยไมตองลงทุนอะไรมากนัก แต
ไดผลตอบแทนที่สูงคา เนื่องดวยการยิ้มเปนการสรางมิตรไมตรีที่ดีตอกัน แตตองเปนการยิ้มที่จริงใจ มี
ความเห็นอก เห็นใจซ่ึงกันและกัน 
  (2) การออนนอมถอมตน เปนการสรางบรรยากาศใหการสื่อสารทางการเมืองใหเปนดวย
ความเรียบรอย คือ การเคารพความอาวุโสของกันและกัน ผูใหญเห็นใจผูนอย ผูนอยเกรงอกเกรงใจผูใหญ     
  (3) การเคารพผูใหญ เปนการแสดงออกถึงความเปนผูใหเกียรติผูที่อาวุโสกวา ทําใหไดรับ 
การชวยเหลือในโอกาส ตางๆ 
   (4) กตัญู   เพราะเม่ือเราเกิดมาบานเมืองมีคุณตอพวกเรา เรามีความสงบสุข   
มีความสะดวกสบาย  มีที่พักอาศัยดี  มีสิ่งแวดลอมที่ดี เราจึงควรมีความกตัญูตอบานเมือง  ชวยกันทํานุ
บํารุงบานเมือง ไมยั่วยุใหรัฐบาล นักการเมือง  และประชาชนแตกแยกกัน  แตควรกตัญูตอบานเมืองโดย
การสงเสริม  สนับสนุนในการทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง 
   (5) การให  การแบงปน สามารถแสดงออกได  3 ประการคือ   
   1. การใหวัตถุสิ่งของตางๆ เชน อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน 
   2. การใหความรูตาง ๆ  อันกอประโยชนใหแกสวนรวม   
   3. การใหอภัย ซ่ึงถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการอยูรวมกันในสังคม   
  (6) ความสามัคคี  เปนการแสดงออกทางการกระทําที่ทําใหประชากรมีความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน อะลุมอลวยในหลักการ ตักเตือน รับฟง  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 
 2. การสื่อสารทางการเมืองทางวาจา  
 การสื่อสารทางการเมืองทางวาจา สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 2 เมตตา
วจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปราณีตอกันทางวาจา หมายถึง การชวยบอกกลาวในสิ่งที่เปน
ประโยชน แนะนําสั่งสอนตักเตือน ในทางที่ถูกที่ควรดวยความปรารถนาดี มีวาจาสุภาพ ใหความเคารพนับ
ถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง  
 ในการสื่อสารทางการเมืองนั้น คําพูดที่พูดเปน “คําจริง” คือเปนความจริง  พูดออกมาตองมาจาก
ความ “จริงใจ” และเม่ือพูดคําไหนตองทําตามคําพูดที่ตนเองพูดไวที่เรามักเรียกวา “จริงวาจา” หรือที่
เรียกวา สัจจะวาจา ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติจึงควรประกอบดวย ตองเปนคําจริง ไมใชคําพูด
ที่ปนแตงข้ึน  ไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมบิดเบือนจากความจริง ไมเสริมความ ไมอําความตองเปน
เร่ืองจริง จริง ตองเปนคําสุภาพ  เปนคําพูดไพเราะที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ ไมเปนคําหยาบ คําดา  
คําประชดประชัน คําเสียดสี พูดแลวตองกอใหเกิดประโยชนเก้ือกูล  เกิดผลดีทั้งแกผูพูด และผูฟงถึงแม
คําพูดนั้นจะจริง  และเปนคําสุภาพแตถาพูดแลวไมเกิดประโยชนกลับจะทําใหเกิดโทษ ก็ไมควรพูดพูดไปดวย
ความรัก  ความปรารถนาดี  อยากใหผูฟงมีความสุข  พูดถูกกาลเทศะ แมใชคําพูดที่ดี เปนคําจริง เปนคํา
สุภาพเปนคําพูดที่มีประโยชน และพูดดวยจิตที่เปยมไปดวยความรัก  แตถาผิดจังหวะไมถูกกาลเทศะผูฟงยัง
ไมพรอมที่จะรับแลว จะกอใหเกิดผลเสียไดเชน จะกลายเปนประจานกันหรือจับผิดไป พูดถูกเวลา  ใหระลึก
วาเวลาไหนควรพูด  เวลาไหนยังไมควรพูด  ควรพูดนานเทาไร  ตองคาดผลที่จะเกิดข้ึนไวดวยพูดถูกสถานที่  
รูวาในสถานที่เชนไร เหตุการณแวดลอมเชนไร จึงควรที่จะพูดหากพูดออกไปแลวจะมีผลดีหรือผลเสียอยางไร 

 
 

เชนมีความหวังดีอยากเตือนเพื่อนไมใหดื่มเหลาแตไมเตือนขณะที่กําลังมาอยูอยางนี้นอกจากเขาจะไมฟงแลว 
เราเองอาจเจ็บตัวได "คนฉลาดไมใชเปนแตพูดเทานั้น ตองนิ่งเปนดวย" "คนที่พูดเปนนั้น ตองรูในสิ่งที่ไมควร
พูดใหยิ่งกวาสิ่งที่ควรพูด" ไมพูดจายั่วยุ  คือไมพูดใหเกิดความแตกความสามัคคี   ไมพูดใหเกิดความเขาใจผิด  
หรือพูดเสริมความใหผูอ่ืนแตกแยกกัน 
 3. การสื่อสารทางการเมืองทางใจ 
 การสื่อสารทางการเมืองทางใจ สามารถบูรณาการเขากับหลักสาราณียธรรม ขอที่ 3คือ การตั้งจิต
ปรารถนาดีตอกันกับเพื่อนรวมสังคมหมูคณะเดียวกัน มีจิตคิดทําในสิ่งที่เปนประโยชนแกกันและกัน มองกัน
แตในแงดี ไมมีความระแวงสงสัยในกันและกัน การสื่อสารทางการเมืองตองตั้งอยูภายใตจิตสํานึกของ  
ความรับผิดชอบสากล (Universal  Responsibility) คือ เปนสิ่งที่ควรระลึกถึงความรับผิดชอบที่ มุ ง
ประโยชนสุขตอผูอ่ืน เปนความรับผิดชอบตอผูอ่ืน  และตอสังคม  เชนรัฐ หรือ นักการเมืองควรระลึกเสมอ
วาการสื่อสารทางการเมืองควรกระทําบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง  
หรือยั่วยุ เปนตน  และความรักสากล(Universal  Love)  คือมีใจที่เปยมไปดวยความรักแกผู อ่ืน และ
ตองการใหผูอ่ืนมีความสุข  มีใจที่ทําใหผูอ่ืนมีความสุขโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 จากที่กลาวมาการบูรณาการหลักพุทธธรรมตอการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติ สามารถบูรณาการ
ไดทั้งทางกาย วาจา และใจ  และบูรณาการจากจริยธรรมใน ศาสนาคริสต   ศาสนาอิสลามสรุปลงที่ “ความ
รัก”  ดังนั้นการบูรณาการจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติควรกระทําทั้งภายนอกคือการ
กระทําทางกาย  และคําพูด  สวนภายในคือดานจิตใจอันอยูบนพื้นฐานของ “ความรักสากล” (Universal  
Love)   และประชากรทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่เรียกวาสิทธิมนุษยชน (human  right) อันเปนรากฐาน
ของประชาธิปไตย คือสื่อสารดวยความรัก และอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่มากระทบทางกาย  วาจา  การสื่อสาร
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ตอแผนดิน  รูจักเปนผูใหทั้งวัตถุ  ใหความรู  และใหอภัย   การใหทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวโดยเฉพาะ
การ “ใหอภัย”  ซ่ึงกอใหเกิดความปรองดอง และสันติในการสื่อสารทางการเมืองอยางแทจริง 
 
บทสรุป 
 จากที่นําเสนอในเบื้องตนวา ในเร่ืองของการนําเอาหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการ กับการสื่อสาร
ทางการเมือง เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคมนั้นจะเกิดมีไดตองอาศัยปจจัยองคประกอบใหครบทั้ง 3 ประการ 
คือ ทางกาย การสื่อสารกันตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ เมตตากายกรรม คือผูที่เปนผูสื่อสารตองเห็นอก เห็นใจ
กันทุกฝายทําใหอยูรวมกันไดถึงแมจะอยูบนพื้นฐานของตางความคิด ตางอุดมการณ แตก็ตองปรับความเห็น
ใหเขากันแลว แสดงออกมาดวยรอยยิ้มที่เต็มเปลี่ยมไปดวยเมตตา อันไดแกความรัก ความปรารถนาดีตอกัน 
ทางวาจา ตองเปนวาจาที่ประกอบไปดวย เมตตาวจีกรรม คือ เปนคําพูดที่ เปนจริง มีประโยชนตอสวนรวม 
กอใหเกิดความสามัคคี  ไมเสียดสี ใหรายแกใครๆ และประสุดทายการสื่อสารตองประกอบดวย เมตตา
มโนกรรม คือ ความคิดที่ เปนไปในทางเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ไมมีการแบงแยก ชนชั้น วรรณะ  
ดานศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีความเขาใจในพื้นฐานของแตละบุคคลที่วาลวนแตรักตัว กลัวตาย 
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เปนกลางที่ไมเลือกขางที่ตองมีรากเงามาจาก “จริยธรรม” และจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองจะ
บรรลุเปาหมายไดก็ตองข้ึนอยูกับปจจัยทางสังคมตองเปนอิสระจากอํานาจทุนหรือโลกทัศนที่ไมไดถูก
ครอบงําดวยการบริโภคนิยมหรือทุนนิยมที่กอใหเกิดสังคม “ทุบโตะ”  ในสวนของ “การสื่อสารทางการเมือง
เชิงสันติ” จะเกิดข้ึนไดหรือไมยอมข้ึนอยูกับรัฐ  สื่อมวลชน  นักการเมือง  ประชาชนวาจะยึดหลักจริยธรรม
ดังกลาวมาใชในการสื่อสารทางการเมืองหรือไม 
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การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
The Ecological Development Silk Production in the City  

of Aberdeen Burin 
 

ไพวรรณ  ปุริมาตร  
เบญญาภา อัจฤกษ 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  ใชวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 17 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  แบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา 1)  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชยั
บุรินทร ปญหาที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่ มีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ
การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  2) การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการ
ผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับกับความตองการของ
ผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน 
และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมาย
และมีแนวโนมสูงข้ึน  

คําสําคัญ : ระบบนิเวศ, กระบวนการผลิต, นครชัยบุรินทร 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study of Ecological in the silk production 
process of communities in the city of Aberdeen Burin. Development the ecological in the 
silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin is according to the 
principles of sustainable development. This is a Qualitative Research collecting data from 
17 key informants. Research tool is the interview.  Ecological in the silk production process 
of communities in the city of Aberdeen Burin. The research found that: 1) Ecological in the 
silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin found the problem 
that it is the discharge of wastewater with color from the dyeing process. The chemical 
effects are therefore directly related to chemical workers and consumers.  
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The Ecological Development Silk Production in the City  

of Aberdeen Burin 
 

ไพวรรณ  ปุริมาตร  
เบญญาภา อัจฤกษ 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  ใชวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 17 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  แบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา 1)  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชยั
บุรินทร ปญหาที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่ มีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ
การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  2) การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการ
ผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับกับความตองการของ
ผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน 
และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมาย
และมีแนวโนมสูงข้ึน  

คําสําคัญ : ระบบนิเวศ, กระบวนการผลิต, นครชัยบุรินทร 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study of Ecological in the silk production 
process of communities in the city of Aberdeen Burin. Development the ecological in the 
silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin is according to the 
principles of sustainable development. This is a Qualitative Research collecting data from 
17 key informants. Research tool is the interview.  Ecological in the silk production process 
of communities in the city of Aberdeen Burin. The research found that: 1) Ecological in the 
silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin found the problem 
that it is the discharge of wastewater with color from the dyeing process. The chemical 
effects are therefore directly related to chemical workers and consumers.  
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The environmental impact of energy consumption and chemical release are from the 
production process into the environment. 2) Development of the ecological in the silk 
production process of communities in the city of Aberdeen Burin. The textile industry has 
researched to create new innovations and technologies. In the production process of 
textile is environmentally friendly and responds to the needs of consumers who are more 
environmentally responsible. Besides, it has developed a pattern that is uniqueness of the 
local area and can upgrade the product quality to standard. It  provides a lot of 
opportunities to create additional value in the global market and is likely to increase.           
Keywords: Ecological, Production, Aberdeen Burin 
 
บทนํา 

ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีจํานวนทั้งสิ้น 117,196 ราย จําแนกออกเปนเกษตรกรผู
เลี้ยงไหมหัตถกรรม 71,630 ราย คิดเปนรอยละ 61 เกษตรกรผูเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 2,552 ราย คิดเปน
รอยละ 2 เกษตรกรผูทอผาไหมและทาผลิตภัณฑจากผาไหม 42,108 ราย คิดเปนรอยละ 36 และเกษตรกร
ผูปลูกหมอนผลสด 906 ราย คิดเปนรอยละ 1 โดยมีพื้นที่ปลูกหมอนทั่วประเทศอยู 56,221.5 ไร  การนํา
สินคาเสนไหมเขามาในราชอาณาจักร (HS.Code 5002,5004) กรณีเสนไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต 3 เอข้ึนไป 
ที่นําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ผูขออนุญาตนาเขาตอง
ซ้ือเสนไหมในประเทศ 1 สวน ตอการขออนุญาตนําเขา 30 สวนโดยน้ําหนัก ทั้งนี้กรณีเสนไหมที่มีคุณภาพ
นอกเหนือจากเสนไหมดีเกรดตั้งแต 3 เอข้ึนไปหรือที่มิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรทั้งหมด ผูขออนุญาตนําเขาจะตองมีภาระรับซ้ือเสนไหมที่ผลิตในประเทศ  1 สวน  ตอการขอ
อนุญาตนําเขา 3 สวนโดยน้ําหนัก โดยแสดงหลักฐานการซ้ือขายตามระเบียบดังกลาวตอกรมการคา
ตางประเทศ ภาพรวมการสงออกในระบบหมอนไหมทั้งหมด ในป 2558 มีมูลคา 1,077,483,683 บาท 
เพิ่มข้ึนจากป 2557 อยู 204,217,435 บาท คิดเปนรอยละที่เพิ่มข้ึน 23.39 โดยในป 2558 สินคาข้ันกลาง 
คือ ผาไหม มีมูลคาการสงออกสูงที่สุดที่ 496,499,291 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2557 ถึงรอยละ 76.26 สินคาตน
น้ําซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตมีมูลคาเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3.80 และสินคาปลายน้าํมีมูลคาลดลงรอยละ (2.95) 
เม่ือเทียบปตอป1  
 ปจจุบันปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่ เกิดจากการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมนับทวีความรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว
สูง   ทําใหมีการพัฒนาทั้งทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณสินคาหรือ
ผลิตภัณฑใหมากข้ึน   น้ําเปนปจจัยที่สําคัญที่ตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกข้ันตอนการผลิตไมวาจะเปนการ
ผลิตเสนใย  การปน  การทอ  การถักผา  และการฟอกยอมก็ตาม  โดยวัตถุดิบที่ใช  เชน สียอมผา  สารเคมี  

                                                 
 1 กรมหมอนไหม , รายงานสรุปสถานการณ ทางเศรษฐกิจการตลาดหมอนไหม ป  2557 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมเศรษฐกิจการตลาด สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม,  2557), หนา  3. 

 
 

เปนตน  บางชนิดละลายน้ําได บางชนิดละลายน้ําไมได  จึงทําใหน้ํามีสภาพที่แปรเปลี่ยนไปที่เราเรียกวาน้ํา
เสีย   เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มีสี  ตลอดจนทําใหสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ําตายเนื่องจากมีสารอินทรียในน้ํา
ปริมาณที่สูง ทําใหขาดออกซิเจนและผลกระทบของน้ําเสียนี้ยังเปนตัวยับยั้งการทํางานของจุลินทรียตางๆ 
ในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ   
 อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทที่มีการใชน้ําและสารเคมีจํานวนมาก ปญหาใหญที่
พบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสูสิ่งแวดลอม น้ําเสียที่
ปลอยออกมาประกอบดวย  สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย, ความรอน และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผล
ตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนที่นารังเกียจ   มลสารสวนใหญที่ปนเปอนอยู
ในน้ําเสียของโรงงานฟอกยอมนั้นมาจากกระบวนการยอมสี(dyeing) และการตกแตงสําเร็จ  (finishing)   
โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภทสามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ทั่วๆไป 
แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ซ่ึงสีที่ใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลายชนิด  
เชน  สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด,  สีเบสิก, สีไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส   เปนตน  ผลเสียที่เกิดข้ึนจากสีนอกจาก
จะทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขาดความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนที่เขาสูผิวหนาของ
แหลงน้ํา และบดบังปริมาณแสงอาทิตยที่ตกลงสูผิวน้ําทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง ผล
ใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงทําให  สัตวน้ําอาจตายได    ดังนั้นการวางแผนการจัดการ สิ่งแวดลอมของ
โรงงานจึงมีความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษที่แหลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ํา
เสียข้ันสุดทาย   โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีทีใ่ชในระบบบําบัด น้ําเสียเพื่อใหไดคุณภาพน้ําทิ้งที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด 
 ปญหาการบําบัดและระบายน้ําเสียจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ ที่มีลักษณะเสมือนอุตสาหกรรม  
โดยมีน้ําเสียจากการตมไหมและการยอมสีเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหากระทบ กับสิ่งแวดลอม และ
สังคมเกษตรกรรมที่อยูรอบ ๆ โรงงาน หรือครัวเรือนขอสมาชิกกลุมทอผาไหมมัดหม่ี กลาวคือ การทอผาไหม
และการเกษตรไมสามารถดําเนินการไปไดพรอมกันหรือคูกัน ซ่ึงตางจากสังคม ในอดีต ที่ดําเนินการโดยไมมี
สารเคมีเขามาเก่ียวของ  
  ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนากลุม
จังหวัดโดย 1 ใน 3 ของประเด็นยุทธศาสตร  คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑใหกับประชาชนเนื่องจากจังหวัดในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ซ่ึงประกอบดวย จังหวัด
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร2 เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไหมที่ใหญที่สุดของประเทศ
ไทย และสรางชื่อเสียงทั่วโลก เปนผูนําดานการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑไหมและผูนําดาน
การตลาด โดยผสมผสานหัตถกรรมทองถ่ินกับเทคโนโลยีการผลิต  มีกลุมเกษตรกรดานการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม (ตนน้ํา) ผูผลิต/ผูประกอบการ (กลางน้ํา)  ทอผา, ฟอกยอม, ออกแบบ/แปรรูป ผูประกอบการ (ปลาย
                                                 

2 สุธานันธ โพธ์ิชาธารและคณะ. “โครงการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ
ไหม ภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร 
บุรีรัมย) ปงบประมาณ 2554”. รายงานวิจัย. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2554. 
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The environmental impact of energy consumption and chemical release are from the 
production process into the environment. 2) Development of the ecological in the silk 
production process of communities in the city of Aberdeen Burin. The textile industry has 
researched to create new innovations and technologies. In the production process of 
textile is environmentally friendly and responds to the needs of consumers who are more 
environmentally responsible. Besides, it has developed a pattern that is uniqueness of the 
local area and can upgrade the product quality to standard. It  provides a lot of 
opportunities to create additional value in the global market and is likely to increase.           
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ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีจํานวนทั้งสิ้น 117,196 ราย จําแนกออกเปนเกษตรกรผู
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ผูปลูกหมอนผลสด 906 ราย คิดเปนรอยละ 1 โดยมีพื้นที่ปลูกหมอนทั่วประเทศอยู 56,221.5 ไร  การนํา
สินคาเสนไหมเขามาในราชอาณาจักร (HS.Code 5002,5004) กรณีเสนไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต 3 เอข้ึนไป 
ที่นําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ผูขออนุญาตนาเขาตอง
ซ้ือเสนไหมในประเทศ 1 สวน ตอการขออนุญาตนําเขา 30 สวนโดยน้ําหนัก ทั้งนี้กรณีเสนไหมที่มีคุณภาพ
นอกเหนือจากเสนไหมดีเกรดตั้งแต 3 เอข้ึนไปหรือที่มิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรทั้งหมด ผูขออนุญาตนําเขาจะตองมีภาระรับซ้ือเสนไหมที่ผลิตในประเทศ  1 สวน  ตอการขอ
อนุญาตนําเขา 3 สวนโดยน้ําหนัก โดยแสดงหลักฐานการซ้ือขายตามระเบียบดังกลาวตอกรมการคา
ตางประเทศ ภาพรวมการสงออกในระบบหมอนไหมทั้งหมด ในป 2558 มีมูลคา 1,077,483,683 บาท 
เพิ่มข้ึนจากป 2557 อยู 204,217,435 บาท คิดเปนรอยละที่เพิ่มข้ึน 23.39 โดยในป 2558 สินคาข้ันกลาง 
คือ ผาไหม มีมูลคาการสงออกสูงที่สุดที่ 496,499,291 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2557 ถึงรอยละ 76.26 สินคาตน
น้ําซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตมีมูลคาเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3.80 และสินคาปลายน้าํมีมูลคาลดลงรอยละ (2.95) 
เม่ือเทียบปตอป1  
 ปจจุบันปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําที่ เกิดจากการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมนับทวีความรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว
สูง   ทําใหมีการพัฒนาทั้งทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณสินคาหรือ
ผลิตภัณฑใหมากข้ึน   น้ําเปนปจจัยที่สําคัญที่ตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกข้ันตอนการผลิตไมวาจะเปนการ
ผลิตเสนใย  การปน  การทอ  การถักผา  และการฟอกยอมก็ตาม  โดยวัตถุดิบที่ใช  เชน สียอมผา  สารเคมี  

                                                 
 1 กรมหมอนไหม , รายงานสรุปสถานการณ ทางเศรษฐกิจการตลาดหมอนไหม ป  2557 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมเศรษฐกิจการตลาด สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม,  2557), หนา  3. 

 
 

เปนตน  บางชนิดละลายน้ําได บางชนิดละลายน้ําไมได  จึงทําใหน้ํามีสภาพที่แปรเปลี่ยนไปที่เราเรียกวาน้ํา
เสีย   เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มีสี  ตลอดจนทําใหสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ําตายเนื่องจากมีสารอินทรียในน้ํา
ปริมาณที่สูง ทําใหขาดออกซิเจนและผลกระทบของน้ําเสียนี้ยังเปนตัวยับยั้งการทํางานของจุลินทรียตางๆ 
ในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ   
 อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทที่มีการใชน้ําและสารเคมีจํานวนมาก ปญหาใหญที่
พบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสูสิ่งแวดลอม น้ําเสียที่
ปลอยออกมาประกอบดวย  สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย, ความรอน และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผล
ตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนที่นารังเกียจ   มลสารสวนใหญที่ปนเปอนอยู
ในน้ําเสียของโรงงานฟอกยอมนั้นมาจากกระบวนการยอมสี(dyeing) และการตกแตงสําเร็จ  (finishing)   
โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภทสามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ทั่วๆไป 
แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ซ่ึงสีที่ใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลายชนิด  
เชน  สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด,  สีเบสิก, สีไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส   เปนตน  ผลเสียที่เกิดข้ึนจากสีนอกจาก
จะทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขาดความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนที่เขาสูผิวหนาของ
แหลงน้ํา และบดบังปริมาณแสงอาทิตยที่ตกลงสูผิวน้ําทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง ผล
ใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงทําให  สัตวน้ําอาจตายได    ดังนั้นการวางแผนการจัดการ สิ่งแวดลอมของ
โรงงานจึงมีความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษที่แหลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ํา
เสียข้ันสุดทาย   โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีทีใ่ชในระบบบําบัด น้ําเสียเพื่อใหไดคุณภาพน้ําทิ้งที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กําหนด 
 ปญหาการบําบัดและระบายน้ําเสียจากการผลิตผาไหมมัดหมี่ ที่มีลักษณะเสมือนอุตสาหกรรม  
โดยมีน้ําเสียจากการตมไหมและการยอมสีเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหากระทบ กับสิ่งแวดลอม และ
สังคมเกษตรกรรมที่อยูรอบ ๆ โรงงาน หรือครัวเรือนขอสมาชิกกลุมทอผาไหมมัดหม่ี กลาวคือ การทอผาไหม
และการเกษตรไมสามารถดําเนินการไปไดพรอมกันหรือคูกัน ซ่ึงตางจากสังคม ในอดีต ที่ดําเนินการโดยไมมี
สารเคมีเขามาเก่ียวของ  
  ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนากลุม
จังหวัดโดย 1 ใน 3 ของประเด็นยุทธศาสตร  คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑใหกับประชาชนเนื่องจากจังหวัดในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ซ่ึงประกอบดวย จังหวัด
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร2 เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไหมที่ใหญที่สุดของประเทศ
ไทย และสรางชื่อเสียงทั่วโลก เปนผูนําดานการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑไหมและผูนําดาน
การตลาด โดยผสมผสานหัตถกรรมทองถ่ินกับเทคโนโลยีการผลิต  มีกลุมเกษตรกรดานการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม (ตนน้ํา) ผูผลิต/ผูประกอบการ (กลางน้ํา)  ทอผา, ฟอกยอม, ออกแบบ/แปรรูป ผูประกอบการ (ปลาย
                                                 

2 สุธานันธ โพธ์ิชาธารและคณะ. “โครงการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ
ไหม ภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร 
บุรีรัมย) ปงบประมาณ 2554”. รายงานวิจัย. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2554. 
 



640 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

น้ํา) การตลาดภายในและสงออกโดยมีหนวยงานที่เก่ียวของใหการสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนา
หลายหนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรกรจังหวัด  สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ทั้ง 4 จังหวัด ตลอดรวมถึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ซ่ึงมี
จุดเนนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑไหมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงไหมพันธุพื้นเมือง/พันธุลูกผสม  เพิ่มผลผลิต/คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเสนไหม การพัฒนาการ
รวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑไหม การพัฒนาและสรางตนแบบการบําบัดน้ําเสีย  
การสงเสริมกิจกรรมดานการตลาดในประเทศและระดับสากล  แตในปจจุบันยังไมมีการสรางตนแบบการ
บําบัดน้ําเสียยังไมมุงเนนสูชุมชน3 สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม    
 จากปญหาสารเคมีและสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตน ทําใหการผลิตผาไหม มีผลกระทบตอ
สุขอนามัยของผูผลิตผาไหมมัดหม่ี และของชุมชนที่อยูรอบขาง สงผลใหทัศนคติของสมาชิกชุมชนเปลี่ยนไป 
โดยมองการทอผาไหมมัดหม่ีเปนผูรายที่ซอนเรนมา ซ่ึงตางจากเดิมที่มองวา การทอผาไหมมัดหม่ีเปนวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ที่มองเห็นความสัมพันธระหวางผาไหมกับความดีงามและโอกาสพิเศษ 
เชน การแตงกายดวยผาไหมที่ทอเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล งานแสดงความชื่นชมยินดีกับ
ความสําเร็จตาง ๆ งานบุญประเพณี และงานที่ตองใหเกียรติแกเจาภาพ ที่มีสถานภาพทางสังคมสูง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
           1.  เพื่อศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร                                      
 2.  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมาการพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 1. ทําการศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัยบุรินทร โดยการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก  ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมาผูประกอบการไหมจังหวัด
ชัยภูมิ ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย และผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
 2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกับผูที่มีสวนเก่ียวของ ไดแกหัวหนาฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  

                                                 
 3 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, “การศึกษาอัตลักษณและสรางแบรนดผาไหมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเห นือตอนล าง (กลุ ม จั งห วัดนครชัยบุ รินทร )” . รายงาน วิ จัย . กลุ ม จั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร), 2554. 
 

 
 

จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 
 3.3 ดําเนินการวิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร ระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบ
นิเวศในกระบวนการผลิต 
 4. สรุปและนําผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดยนํามาวิเคราะห
ตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชน มุงเนนการนําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหกับผูประกอบการไหมในพื้นที่ที่ไมใชกลุมเปาหมาย
และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ  
 5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 ผูใหขอมูลสําคัญ 
 หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  
ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จํานวน 17 คน   
 พ้ืนที่ในการวิจัย 
 มุงศึกษาผูประกอบการไหมใน บานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา บานนาโพธิ์  
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร   
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากที่สุด  ทั้งนี้ปญหาหนึ่งที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่มีสี โดยทั่วไปสีที่ปนเปอนอยูในน้ําเสีย
ของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว สีบางประเภท
สามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีทั่ว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวย
วิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําทิ้งปจจุบันไมไดอยูที่ความเปนพิษของสียอม แตอยูที่สีของน้ําทิ้ง
เนื่องจากสียอมเปนสารที่มีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนที่
รังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอ
มลภาวะและอันตรายของน้ําทิ้งจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีที่ใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบ
ของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักที่เจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมี
มีกระบวนการผลิตที่การใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ
การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม        
 2. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเร่ืองการรักษโลกนับวันยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน ตางก็
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น้ํา) การตลาดภายในและสงออกโดยมีหนวยงานที่เก่ียวของใหการสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนา
หลายหนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรกรจังหวัด  สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ทั้ง 4 จังหวัด ตลอดรวมถึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ซ่ึงมี
จุดเนนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑไหมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงไหมพันธุพื้นเมือง/พันธุลูกผสม  เพิ่มผลผลิต/คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเสนไหม การพัฒนาการ
รวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑไหม การพัฒนาและสรางตนแบบการบําบัดน้ําเสีย  
การสงเสริมกิจกรรมดานการตลาดในประเทศและระดับสากล  แตในปจจุบันยังไมมีการสรางตนแบบการ
บําบัดน้ําเสียยังไมมุงเนนสูชุมชน3 สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม    
 จากปญหาสารเคมีและสิ่งแวดลอมที่กลาวมาขางตน ทําใหการผลิตผาไหม มีผลกระทบตอ
สุขอนามัยของผูผลิตผาไหมมัดหม่ี และของชุมชนที่อยูรอบขาง สงผลใหทัศนคติของสมาชิกชุมชนเปลี่ยนไป 
โดยมองการทอผาไหมมัดหม่ีเปนผูรายที่ซอนเรนมา ซ่ึงตางจากเดิมที่มองวา การทอผาไหมมัดหม่ีเปนวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ที่มองเห็นความสัมพันธระหวางผาไหมกับความดีงามและโอกาสพิเศษ 
เชน การแตงกายดวยผาไหมที่ทอเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล งานแสดงความชื่นชมยินดีกับ
ความสําเร็จตาง ๆ งานบุญประเพณี และงานที่ตองใหเกียรติแกเจาภาพ ที่มีสถานภาพทางสังคมสูง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
           1.  เพื่อศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร                                      
 2.  เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมาการพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 1. ทําการศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัยบุรินทร โดยการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก  ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมาผูประกอบการไหมจังหวัด
ชัยภูมิ ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย และผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
 2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกับผูที่มีสวนเก่ียวของ ไดแกหัวหนาฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  

                                                 
 3 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, “การศึกษาอัตลักษณและสรางแบรนดผาไหมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเห นือตอนล าง (กลุ ม จั งห วัดนครชัยบุ รินทร )” . รายงาน วิ จัย . กลุ ม จั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร), 2554. 
 

 
 

จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 
 3.3 ดําเนินการวิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร ระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบ
นิเวศในกระบวนการผลิต 
 4. สรุปและนําผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดยนํามาวิเคราะห
ตามประเด็นที่สําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชน มุงเนนการนําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหกับผูประกอบการไหมในพื้นที่ที่ไมใชกลุมเปาหมาย
และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ  
 5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 ผูใหขอมูลสําคัญ 
 หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  
ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จํานวน 17 คน   
 พ้ืนที่ในการวิจัย 
 มุงศึกษาผูประกอบการไหมใน บานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา บานนาโพธิ์  
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร   
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากที่สุด  ทั้งนี้ปญหาหนึ่งที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่มีสี โดยทั่วไปสีที่ปนเปอนอยูในน้ําเสีย
ของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว สีบางประเภท
สามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีทั่ว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวย
วิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําทิ้งปจจุบันไมไดอยูที่ความเปนพิษของสียอม แตอยูที่สีของน้ําทิ้ง
เนื่องจากสียอมเปนสารที่มีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนที่
รังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอ
มลภาวะและอันตรายของน้ําทิ้งจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีที่ใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบ
ของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักที่เจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมี
มีกระบวนการผลิตที่การใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ
การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม        
 2. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเร่ืองการรักษโลกนับวันยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน ตางก็
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ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับ
กับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและ
ประดิษฐสิ่งทอที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่ง
ทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดใน
ชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แตมีขอจํากัดในเร่ืองของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการ
ผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิต
กลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเร่ืองความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 
รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ 
ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอที่กําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเร่ืองของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนา
รูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสราง
มูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคา
แปลกใหมที่ไมสามารถหาไดทั่วไปในทองตลาด 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากที่สุด  ทั้งนี้ปญหาหนึ่งที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่มีสี โดยทั่วไปสีที่ปนเปอนอยูในน้ําเสีย
ของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว สีบางประเภท
สามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีทั่ว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวย
วิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําทิ้งปจจุบันไมไดอยูที่ความเปนพิษของสียอม แตอยูที่สีของน้ําทิ้ง
เนื่องจากสียอมเปนสารที่มีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนที่
รังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอ
มลภาวะและอันตรายของน้ําทิ้งจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีที่ใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบ
ของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักที่เจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมี
มีกระบวนการผลิตที่การใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ

 
 

การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับ อมรพล ชางสุพรรณ4   
ไดศึกษาเรือง  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอ
มือ  ผลการศึกษาพบวา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ที่เปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียง
ใหกับประเทศไทยผลิตภัณฑหนึ่งคือ ผาไหมทอมือ เนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีที่โดดเดนไม
เหมือนใคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา เปนตน การ
ทอผาไหมนิยมทอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย 
สุ รินทร และขอนแกน ผลิตภัณฑ  OTOP ประเภทผาไหมทอมือมีกระบวนการผลิตแบงออกเปน 5 
กระบวนการหลัก คือ การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอมเสนไหม การทอผาไหม และการตัดเย็บผา
ไหม ในปจจุบันมีเสนไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหมวางขายตามทองตลาด ชาวบานจึงนิยมซ้ือ  
เสนไหมสําเร็จรูปมาทดแทนการเลี้ยงไหมเอง แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมและเตรียมเสนไหมเองก็ยัง
สามารถพบไดทั่วไปในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลูกคาบางกลุมนิยมผาไหมทอมือที่ทอจากการ
ไหมเลี้ยงเอง โดยผาไหมทอมือที่ทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวาผาไหมที่ทอจากเสนไหมสําเร็จรูป  
จาก 5 กระบวนการหลักในการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ กระบวนการยอมเสนไหมเปน
กระบวนการที่ใชน้ํา และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากที่สุด โดยกระบวนการยอมเสนไหมสามารถแบงออกเปนข้ัน 
ตอนยอยไดอีก 3 ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม การยอมเสนไหม และการลางเสนไหมหลัง
การยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีที่แตกตางกัน และเกิดน้ําเสียที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน 
        2. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเร่ืองการรักษโลกนับวันยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน ตางก็
ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับ
กับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและ
ประดิษฐสิ่งทอที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่ง
ทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดใน
ชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แตมีขอจํากัดในเร่ืองของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการ
ผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิต
กลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเร่ืองความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 

                                                 
4 อมรพล ชางสุพรรณ,  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทผาไหมทอมือ,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2558), หนา 1.   
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ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับ
กับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและ
ประดิษฐสิ่งทอที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่ง
ทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดใน
ชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แตมีขอจํากัดในเร่ืองของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการ
ผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิต
กลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเร่ืองความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 
รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ 
ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอที่กําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเร่ืองของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนา
รูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสราง
มูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคา
แปลกใหมที่ไมสามารถหาไดทั่วไปในทองตลาด 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากที่สุด  ทั้งนี้ปญหาหนึ่งที่พบคือการปลอยน้ําเสียที่มีสี โดยทั่วไปสีที่ปนเปอนอยูในน้ําเสีย
ของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว สีบางประเภท
สามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีทั่ว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทที่ไมสามารถบําบัดไดดวย
วิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําทิ้งปจจุบันไมไดอยูที่ความเปนพิษของสียอม แตอยูที่สีของน้ําทิ้ง
เนื่องจากสียอมเปนสารที่มีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนที่
รังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอ
มลภาวะและอันตรายของน้ําทิ้งจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีที่ใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบ
ของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักที่เจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมี
มีกระบวนการผลิตที่การใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและ

 
 

การปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับ อมรพล ชางสุพรรณ4   
ไดศึกษาเรือง  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอ
มือ  ผลการศึกษาพบวา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ที่เปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียง
ใหกับประเทศไทยผลิตภัณฑหนึ่งคือ ผาไหมทอมือ เนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีที่โดดเดนไม
เหมือนใคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา เปนตน การ
ทอผาไหมนิยมทอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย 
สุ รินทร และขอนแกน ผลิตภัณฑ  OTOP ประเภทผาไหมทอมือมีกระบวนการผลิตแบงออกเปน 5 
กระบวนการหลัก คือ การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอมเสนไหม การทอผาไหม และการตัดเย็บผา
ไหม ในปจจุบันมีเสนไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหมวางขายตามทองตลาด ชาวบานจึงนิยมซ้ือ  
เสนไหมสําเร็จรูปมาทดแทนการเลี้ยงไหมเอง แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมและเตรียมเสนไหมเองก็ยัง
สามารถพบไดทั่วไปในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลูกคาบางกลุมนิยมผาไหมทอมือที่ทอจากการ
ไหมเลี้ยงเอง โดยผาไหมทอมือที่ทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวาผาไหมที่ทอจากเสนไหมสําเร็จรูป  
จาก 5 กระบวนการหลักในการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ กระบวนการยอมเสนไหมเปน
กระบวนการที่ใชน้ํา และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากที่สุด โดยกระบวนการยอมเสนไหมสามารถแบงออกเปนข้ัน 
ตอนยอยไดอีก 3 ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม การยอมเสนไหม และการลางเสนไหมหลัง
การยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีที่แตกตางกัน และเกิดน้ําเสียที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน 
        2. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเร่ืองการรักษโลกนับวันยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน ตางก็
ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับ
กับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและ
ประดิษฐสิ่งทอที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่ง
ทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดใน
ชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แตมีขอจํากัดในเร่ืองของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการ
ผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ 
และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิต
กลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเร่ืองความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 

                                                 
4 อมรพล ชางสุพรรณ,  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทผาไหมทอมือ,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2558), หนา 1.   
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รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ 
ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ 
ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอที่กําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเร่ืองของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนา
รูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสราง
มูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคา
แปลกใหมที่ไมสามารถหาไดทั่วไปในทองตลาด  สอดคลองกับ สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล5 
ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัย
พบวา  1) การวิเคราะหและออกแบบ ระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหม ทอมือ
จังหวัดบุรีรัมย มีข้ันตอนการพัฒนาแบงออกเปน การศึกษาปญหาของระบบเดิม  การวิเคราะหระบบงาน
ใหม การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบ ระบบอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจชุมชน  
2) จัดทําเว็บไซตผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนผาไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมยเพื่อใหผูที่สนใจเขาถึง
ขอมูล ในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับระบบฐานขอมูล 3) ความพึงพอใจของ ผูใชระบบฐานขอมูล
ผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดานและเรียงลําดับคา เฉลี่ย 3 ลําดับแรกคือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบหนา 
จอฐานขอมูล และดานการสืบคนขอมูลในรูปแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
 
บทสรุป  

ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ปญหาที่พบคือการปลอย
น้ําเสียที่มีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและ
ผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจาก
กระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิต
สิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับกับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ
ใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสามารถนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจาการวิจยั 

                                                 
 5 สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล, “การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558) : 59-67. 

 
 

      1.1 หนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ินควรมี การสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินทางดานกระบวนการผลิตผาไหม การทอผาไหม รวมถึงการออกแบบลวดลาย และการยอมสีแบบ
ดั้งเดิม 
     1.2 การปลูกจิตสํานึกทางดานการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต ผาไหม
มัดหม่ีตามลําพังเพียงอยางเดียวนับวาเปนการไมเพียงพอ รัฐจะตองมีการสนับสนุน ทางดานวิชาการ ดวย
การใหการอบรมในเร่ืองการผลิตอยางถูกวิธีและมีความปลอดภัย 
 2. ขอเสนอแนะในคร้ังตอไป 
      2.1 ควรศึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนในเครือขายอ่ืน ๆ 
     2.2 ควรศึกษาบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ิน ที่เขาไปมีบทบาทในการรวมการพัฒนาระบบนิเวศ
ในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในระดับทองถ่ิน  และระดับชาติ 
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บทคัดยอ  

ภาพสะทอนและแนวคิดในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค1) เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” และ  
2) เพื่อวิเคราะหแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวกับภาพสะทอน และแนวคิดในวรรณกรรม วิเคราะห สรุป และอภิปรายผลการวิจัยแบบการ
พรรณนา ผลการวิจัยพบวา  
 ดานภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง ปรากฏ 3  
ภาพสะทอน ไดแก 1) ภาพสะทอนดานสังคม, 2) ภาพสะทอนดานอารมณ และ 3) ภาพสะทอนดานจิตใจ 

แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ปรากฏ 4 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิด
แสดงทัศนะ, 2) แนวคิดแสดงอารมณ, 3) แนวคิดแสดงพฤติกรรม และ 4) แนวคิดแสดงสภาพ และ
เหตุการณ  

จากผลการวิเคราะหเนื้อหาของวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก ทั้ง 9 เร่ือง พบวามีการ
สอดแทรกภาพสะทอนและแนวคิดตาง ๆ ลงไปในแตละเร่ืองไดเปนอยางดี เชน การอยูรวมกันในสังคม 
ความแตกตางกันของคน คุณธรรมจริยธรรม สถานภาพของผูคน เปนตน เพื่อใหผูอานสามารถรับรูสิ่งที่
ผูเขียนตองการสื่อใหเขาใจอยางลึกซ้ึง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เกิดประโยชนสูงสุด 

คําสําคัญ: ภาพสะทอน, แนวคิด, สิงโตนอกคอก 
 
Abstract  

The qualitative research is reflected image and concept in “Singto Nokkhok’ short 
story”. The purposes of the research are as follow; 1) for analyzing the reflection that 
appear in the story, and 2) for analyzing the concept that appear in the story. Researcher 

collected the nine stories from the matters and the research concerning the refraction and 
concepts in in “Singto Nokkhok’ short story”. The research found that, 
 The reflection from the nine stories can be classified into 3 kinds as follows; 1) the 
social reflection, 2) the mood reflection, 3) the mind reflection. 
 The concepts can be classified into 4 kinds as follows; 1) the concept in expressing 
views, 2) the concept in expressing moods, 3) the concept in expressing behavior, 4) the 
concept in expressing conditions and events. 
 The result from analyzing the nine short stories found that the stories were 
inserted well reflections and concepts such as; the living in society, the difference of 
people, ethics and merit, the status of people etc. These insertions will make readers 
understand deeply the writer’s expression and the readers can bring and apply the gotten 
knowledge in the daily day life at the most benefit. 

Keywords: Reflected Image, Concept, Singto Nokkhok 
 
บทนํา 

เร่ืองสั้นนับวาเปนรูปแบบวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในปจจุบัน เร่ืองสั้น
มีจาํนวนมากและมีความหลากหลาย ทั้งนักเขียน แนวการเขียน และรูปแบบการเขียนในดานกลวิธีการเลา
เร่ืองนั้นจะเห็นไดวามีการทดลองหลายรูปแบบ แสดงใหเห็นวานักเขียนเนนการแสวงหากลวิธีเลาเร่ืองแบบ
ใหม ๆ ไมไดยึดกฎเกณฑหรือสูตรสําเร็จของโครงสรางแบบเดิม มีความพยายามที่จะหากลวิธีการนําเสนอ
รูปแบบ  ตาง ๆ  โดยเฉพาะการเขียนเลาเร่ืองเพื่อใหเกิดภาพสะทอนหรือแนวคิดในเร่ืองที่ถือวาเปนการ
นําเสนอของนักเขียนแตละบุคคลที่คิดคนกลวิธีของตน สงผลใหเร่ืองสั้นในสมัยใหมมีความซับซอนมากข้ัน 

เร่ืองสั้นเปนประเภทของวรรณกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนยากจะสรุปไดวา เร่ืองสั้นที่มี
รูปแบบเฉพาะเปนอยางไร หรือเร่ืองสั้นที่ดีมีลักษณะอยางไร ทั้งนี้เพราะเร่ืองสั้นในปจจุบันมีกลวิธีการ
นาํเสนอที่หลากหลาย นักเขียนในฐานะปจเจกชนจึงสามารถคิดคนการนําเสนอใหมีลักษณะเฉพาะเปนของ
ตนเอง และเหมาะสมกับการที่ตนเองตองการนําเสนอ ซ่ึงนักเขียนบางคนก็สามารถสรางกลวิธีการําเสนอที่
เปนลักษณะเฉพาะของตนได แตบางคนก็มุงเนนกลวิธีการนําเสนอ มีการทดลองรูปแบบตาง ๆภาพสะทอน
และแนวคิดของเร่ืองสั้นนับไดวาเปนสวนสําคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได และจะชวยใหผูเขียน
สามารถนําเสนอความคิดและประสบการณถายทอดใหผูอานไดรับไดอยางครบถวนสมบูรณตามเจตนาของ
ผูเขียนได1  

สังคมมีอิทธิพลตอวรรณกรรมหรือนักเขียนในฐานะที่เปนแหลงรวมชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และระเบียบปฏิบัติตางๆ ซ่ึงนักเขียนยอมจะนําไปเปนวัตถุดิบในการเขียนเสมอ และงานเขียนจะมี
                                                           
 1 ภิญโญ กองทอง, ครอบครัวกลางถนนในสายตานักวิจารณวรรณกรรม : วรรณกรรมวิจารณ, พิมพ
ครั้งท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 2528), หนา 5. 
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views, 2) the concept in expressing moods, 3) the concept in expressing behavior, 4) the 
concept in expressing conditions and events. 
 The result from analyzing the nine short stories found that the stories were 
inserted well reflections and concepts such as; the living in society, the difference of 
people, ethics and merit, the status of people etc. These insertions will make readers 
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ประเพณี และระเบียบปฏิบัติตางๆ ซ่ึงนักเขียนยอมจะนําไปเปนวัตถุดิบในการเขียนเสมอ และงานเขียนจะมี
                                                           
 1 ภิญโญ กองทอง, ครอบครัวกลางถนนในสายตานักวิจารณวรรณกรรม : วรรณกรรมวิจารณ, พิมพ
ครั้งท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 2528), หนา 5. 
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ลักษณะเนื้อหา รูปแบบอยางไรข้ึนอยูกับปจจัยทางสังคมวาขณะนั้นสภาพสังคมเปนอยางไร โดยนัยดังกลาว
จึงเห็นไดวาวรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง หากเราตองการที่จะรูวาคนสวนใหญในสังคม 
วรรณกรรมที่เกิดข้ึนในสมัยหนึ่ง ๆ ยอมบรรจุภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้นลงไวไมทางตรงก็
ทางออม ทั้งนี้เพราะผูผลิตวรรณกรรมหรือกวีตางก็เปนผลิตผลของสังคม ปทัสถานของสังคมในยุคนั้นๆ  
ยอมมีสวนกําหนดความนึกคิดของกวีกวีจะสะทอนภาพสังคมออกมาไดถูกตองตามความเปนจริงมากนอย
เพียงไรยอมข้ึนอยูกับสังคมที่กวีสังกัดอยู กวีราชสํานักยอมสะทอนภาพสังคมราชสํานักไดชัดเจนกวา กวีกลุม
อ่ืนเชนเดียวกับกวีชาวบานหรือผูรองเพลงพื้นบานก็ยอมสะทอนภาพสังคมชาวบานไดถูกตองตามความเปน
จริงมากที่สุด2 แนวคิด หรือ Concept เปนการกลาวสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงใชความเชื่อ ความรูสึก ทัศนคติ แงคิด 
ความรูและประสบการณเขารวมอาจจะเปน บทความ เปนขาว เปนขอเสนอแนะ หรือความคิดจากใครที่
เชี่ยวชาญก็ได เชน ถามวาเร่ืองการจัดการความรูคืออะไร  แลวมีคนตอบ เราก็สามารถยกเอาคําตอบนั้นไป
ใชในฐานะแนวคิด แมกระทั่งขาวหรือบทความทั่ว ๆ ไป เราก็เรียกมันวา แนวคิด ไดทั้งหมด แนวคิดอาจจะ
ถูกหรือผิดก็ได เร่ืองสั้นทําใหเกิดภาพสะทอนในสังคมไทยในปจจุบันเร่ืองสั้นเปนวรรณกรรมสมัยใหม  
ที่สะทอนสภาวะแหงยุคสมัย สามารถเสนอปญหาที่เห็นอยูรอบดานไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะ
พิเศษของเร่ืองสั้นที่แตกตาง ไปจากวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ คือ เนื้อหา จะสั้น กระชับ เขมขน และ
สามารถสื่อแนวคิด ไดตรงประเด็นอยางมีประสิทธิภาพ3 สอดคลองกับที่4 ไดกลาวไววา พลังของเร่ืองสั้น
สามารถสื่อเนื้อหาทางสังคม ทั้งที่เปนตัวสะทอนถายทอดอารมณความรูสึก ของผูคนในยุคสมัยหนึ่งและ
เสนอใหเห็นถึง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองของสังคมในยุคสมัยนั้น ดังนั้นผลงาน 
ที่ถายทอดชีวิตและสังคมดังกลาวยอมข้ึนอยูกับ แนวคิดของนักประพันธแตละคนที่มีตอชีวิตและ สังคมในแต
ละยุคสมัย ซ่ึงผลงานการประพันธของนักประพันธแตละคน ยอมแตกตางกันไป ตามความรูสึกนึกคิดและ
การเขาใจความเปนจริงของสังคม 
 “สิงโตนอกคอก” 5 เปนผลงานประพันธของจิดานันท เหลืองเพียรสมุท เปนเร่ืองสั้นที่ไดรางวัล
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําปพุทธศักราช 2560 ประกอบดวยเร่ืองสั้น
จํานวน 9 เร่ือง โดยเร่ืองสั้นทั้ง 9 เร่ือง ดังกลาว มีเนื้อหาแนวหลากหลาย ที่ตั้งคําถามและวิพากษความเปน
มนุษย อํานาจนิยมมายาคติของความรูและความเชื่อในสังคม ทาทายความคิดของผูอาน ทําใหยอนกลับมา
ใครครวญถึงสังคมที่เราอยูในปจจุบัน ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ขณะที่กลวิธี
ใชการเลาเร่ืองแบบอุปมานิทัศน (Allegory) ที่มีโครงสรางของเร่ืองซอนกันหลายชั้นอยางสัมพันธกัน โดย
เชื่อมโยงตัวบทอ่ืน ๆ เชน ตํานานและเร่ืองเลาที่ผูอานคุนเคย การสรางตัวละครและฉากที่ไมอยูในบริบท
สังคมไทยเปนการขามพรมแดนของการเลาเร่ืองไปสูความเปนสากล ผูเขียนใชภาษาในการเลาเร่ืองอยาง

                                                           
 2 ชรินทร อินทะสุวรรณ, ศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใตท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุงของประจวบ วงศวิชา, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 4(1), 30-39. (2554, 
มกราคม - มิถุนายน).   
 3 สุรีรัตน ชูชวย, ปญหาสังคม. พิมพครั้งท่ี 12. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย, 2541), หนา 65. 
 4 ธเนศ อาภรณสุวรรณ, “จดหมายจากหินผา” , โลกหนังสือ, มิถุนายน. 2530, หนา 114. 
 5 จิดานันท  เหลืองเพียงสมุท, สิงโตนอกคอก, (กรุงเทพมหานคร: แพรวสํานักพิมพ, 2560). 

เรียบงายแตทวาก็มีความลุมลึกและคมคาย  ดังนั้นวรรณกรรมรวมสมัยของ “จิดานันท เหลืองเพียรสมุท” 
กับผลงานรวมเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก จึงนาสนใจยิ่ง ในแงที่วาเร่ืองสั้นทั้งเกาเร่ืองลวนชดัเจนในทิศทางของ
งานแฟนตาซีก่ึงวิทยาศาสตร ที่ผูกเร่ืองไดสนุกนาติดตามเปนระบบ เปยมไปดวยสัญลักษณที่ไมยากตอการ
ตีความ รวมทั้งการหยิบองคประกอบของนิทานโบราณและการจําลองโลกดิสโทเปยมาใชวิพากษสังคม  
ซ่ึงเหลานี้ เปนสิ่งที่พบไดไมบอยในงานของนักเขียนรุนใหม6  

จากความสําคัญขางตนที่กลาวมา คณะผูวิจัยสนใจวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ที่มีเนื้อหา
แนวหลากหลาย คณะผูวิจัยจึงไดทําวิจัยในคร้ังนี้โดยสนใจศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนและแนวคิดที่ปรากฏ
ในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก ที่ไดเสนออํานาจนิยมมายาคติของความรูความเชื่อในสังคม กานําเสนอแนวคิด
ที่มาจาการถายทอดประสบการณของผูแตงที่หลากหลายออกมาเปนเร่ืองราวที่นาสนใจซ่ึงผลจากการศึกษา
คร้ังนี้จะทําใหมองเห็นภาพสะทอนสังคม ไทยแนวคิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูคนในชวงระยะเวลาหนึ่งได
เปน อยางดี อันจะเปนประโยชนและแนวทางสําหรับการศึกษาเร่ืองสั้นในดานอ่ืน ๆ และปจจัยที่มี อิทธิพล
ตอกลวิธีการนําเสนอเร่ืองสั้นของนัก เขียนไทยในยุคปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 
2. เพื่อวิเคราะหแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ภาพสะทอน และแนวคิด ที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของจิดานันท เหลือง
เพียรสมุทร มีความนาสนใจ และชวยยกระดับจิตใจของผูอานทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสังคม
ของคนรุนใหม 
 
  

                                                           
 6 จิรัฏฐ ประเสริฐทรัพย, โลกดิสโทเปยและการเมืองเร่ืองพอใน ‘สิงโตนอกคอก’, [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
https://themomentum.co/singto-nokkok-sea-write-2017, [30 มกราคม 2561]. 
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เรียบงายแตทวาก็มีความลุมลึกและคมคาย  ดังนั้นวรรณกรรมรวมสมัยของ “จิดานันท เหลืองเพียรสมุท” 
กับผลงานรวมเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก จึงนาสนใจยิ่ง ในแงที่วาเร่ืองสั้นทั้งเกาเร่ืองลวนชดัเจนในทิศทางของ
งานแฟนตาซีก่ึงวิทยาศาสตร ที่ผูกเร่ืองไดสนุกนาติดตามเปนระบบ เปยมไปดวยสัญลักษณที่ไมยากตอการ
ตีความ รวมทั้งการหยิบองคประกอบของนิทานโบราณและการจําลองโลกดิสโทเปยมาใชวิพากษสังคม  
ซ่ึงเหลานี้ เปนสิ่งที่พบไดไมบอยในงานของนักเขียนรุนใหม6  

จากความสําคัญขางตนที่กลาวมา คณะผูวิจัยสนใจวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ที่มีเนื้อหา
แนวหลากหลาย คณะผูวิจัยจึงไดทําวิจัยในคร้ังนี้โดยสนใจศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนและแนวคิดที่ปรากฏ
ในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก ที่ไดเสนออํานาจนิยมมายาคติของความรูความเชื่อในสังคม กานําเสนอแนวคิด
ที่มาจาการถายทอดประสบการณของผูแตงที่หลากหลายออกมาเปนเร่ืองราวที่นาสนใจซ่ึงผลจากการศึกษา
คร้ังนี้จะทําใหมองเห็นภาพสะทอนสังคม ไทยแนวคิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูคนในชวงระยะเวลาหนึ่งได
เปน อยางดี อันจะเปนประโยชนและแนวทางสําหรับการศึกษาเร่ืองสั้นในดานอ่ืน ๆ และปจจัยที่มี อิทธิพล
ตอกลวิธีการนําเสนอเร่ืองสั้นของนัก เขียนไทยในยุคปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 
2. เพื่อวิเคราะหแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ภาพสะทอน และแนวคิด ที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของจิดานันท เหลือง
เพียรสมุทร มีความนาสนใจ และชวยยกระดับจิตใจของผูอานทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสังคม
ของคนรุนใหม 
 
  

                                                           
 6 จิรัฏฐ ประเสริฐทรัพย, โลกดิสโทเปยและการเมืองเร่ืองพอใน ‘สิงโตนอกคอก’, [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
https://themomentum.co/singto-nokkok-sea-write-2017, [30 มกราคม 2561]. 
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กรอบแนวคิดการวิจัย/นิยามศัพท 
 กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

ภาพสะทอน หมายถึง วรรณคดโีบราณเปนภาพสะทอนความเชือ่และการเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติของคนถ่ินนัน้  

แนวคิด  หมายถึง  ความคิดสําคัญซ่ึงเปนแนวในการผูกเร่ืองหรือความคิดอ่ืน ๆ  ที่สอดแทรกอยูใน
เร่ือง  ก็ได เชน แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองบุญกรรม  แนวคิดเก่ียวกับความรัก ความยุติธรรม ความตาย แนวคิดที่
เก่ียวของ กับมนุษยหรือแนวคิดที่เปนความรูในดานตาง ๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         

1. ทราบถึงภาพสะทอนทีป่รากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก”    
2. ทราบถึงแนวคิดทีป่รากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยแนวคิดและภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการคนควาจากเอกสารงานวจิัยทีเ่ก่ียวของ เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนนิการตามลําดับดังนี ้

1. ผูวิจัยอานวิเคราะหเนื้อเร่ืองของเร่ืองสั้นในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของจิดานันท          
เหลืองเพียรสมุท จํานวน 9 เร่ือง ไดแก 
   
 
 

วรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

แนวคิด 
 

1. แนวคิดแสดงทัศนะ 
2. แนวคิดแสดงอารมณ 
3. แนวคิดแสดงพฤติกรรม 
4. แนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ 

ภาพสะทอนและแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” “สิงโตนอก

ภาพสะทอน 
 

1. ภาพสะทอนดานสังคม 
2. ภาพสะทอนดานอารมณ 
3. ภาพสะทอนดานจติใจ 

 

  1. จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 
2. ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนด ี
3. โอนถายความเปนมนุษย 
4. รถไฟเที่ยงคืน 
5. อดัมกับลิลิธ 
6. ชินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต 
7. กุหลาบยอมสี  
8. สมาชิกในหลุมหลบภัย 
9. สิงโตนอกคอก 

2. การวิเคราะหภาพสะทอนดานตาง ๆ ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง และ
นํามาสรุป อภิปราย  

3. การวิเคราะหแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง ผูวิจัยใชแนวทางของ7 
ที่ไดแบงแนวคิดออกเปน 4 ชนิด คือ    

3.1. แนวคิดแสดงทัศนะ คือแนวคิดที่ผูแตงมุงเสนอหรือแสดงทัศนะความคิดเห็นตอสิ่งหนึ่ง  
3.2. แนวคิดแสดงอารมณหรือแนวคิดที่ผูแตงมุงแสดงอารมณความรูสึกของตัวละคร  
3.3. แนวคิดแสดงพฤติกรรมคือแนวคิดที่ผูแตงมุงเสนอพฤติกรรมของตัวละครและพฤติกรรม

ที่เกิดข้ึนในเร่ืองจะเปนสวนสําคัญของเร่ืองพฤติกรรมของตัวละครที่ผูแตงมุงใหเปนแนวคิดอาจเกิดข้ึนจาก
การคลี่คลายมาจากทัศนะคต ิ            

3.4. แนวคิดแสดงภาพแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ ไดแก แนวคิดที่มุงแสดงสภาพ
บางอยางหรือเหตุการณบางตอนของชีวิตตัวละคร  

4. สรุปขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการคนควาแลวเรียบเรียงเสนอผลการวิจัย โดยการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนและแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก”           
ของจิดานันท เหลืองเพียรสมุท พบวามีเนื้อหาที่มุงเสนอภาพสะทอนและแนวคิดในดานตาง ๆ ดังนี้  

ภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท  
ทั้ง 9 เร่ือง ปรากฏ 3 ภาพสะทอน ไดแก  

     1) ภาพสะทอนดานสังคม ไดสะทอนสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือใหผูอานไดรูสึก นึกคิด และ
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดข้ึนและสามารถรับรูไดอยางเขาใจเก่ียวกับความรูทางภาพสะทอนที่ผูเขียนไดสื่อถึง
เหตุการณตาง ๆ ผานตัวละคร โดยการแสดงภาพสะทอนที่แตกตางกันออกมา เพื่อใหผูอานไดเขาใจและ

                                                           
 7 สุดารัตน เสรีวัฒน, วิวัฒนาการเร่ืองสั้นในเมืองไทยต้ังแตแรกจนถึง พ.ศ. 2475, กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/ 123456789/19103, 
[30 มกราคม 2561].  
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กรอบแนวคิดการวิจัย/นิยามศัพท 
 กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

ภาพสะทอน หมายถึง วรรณคดโีบราณเปนภาพสะทอนความเชือ่และการเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติของคนถ่ินนัน้  

แนวคิด  หมายถึง  ความคิดสําคัญซ่ึงเปนแนวในการผูกเร่ืองหรือความคิดอ่ืน ๆ  ที่สอดแทรกอยูใน
เร่ือง  ก็ได เชน แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองบุญกรรม  แนวคิดเก่ียวกับความรัก ความยุติธรรม ความตาย แนวคิดที่
เก่ียวของ กับมนุษยหรือแนวคิดที่เปนความรูในดานตาง ๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ         

1. ทราบถึงภาพสะทอนทีป่รากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก”    
2. ทราบถึงแนวคิดทีป่รากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยแนวคิดและภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการคนควาจากเอกสารงานวจิัยทีเ่ก่ียวของ เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ผูวิจัยไดดําเนนิการตามลําดับดังนี ้

1. ผูวิจัยอานวิเคราะหเนื้อเร่ืองของเร่ืองสั้นในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของจิดานันท          
เหลืองเพียรสมุท จํานวน 9 เร่ือง ไดแก 
   
 
 

วรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 

แนวคิด 
 

1. แนวคิดแสดงทัศนะ 
2. แนวคิดแสดงอารมณ 
3. แนวคิดแสดงพฤติกรรม 
4. แนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ 

ภาพสะทอนและแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” “สิงโตนอก

ภาพสะทอน 
 

1. ภาพสะทอนดานสังคม 
2. ภาพสะทอนดานอารมณ 
3. ภาพสะทอนดานจติใจ 

 

  1. จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 
2. ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนด ี
3. โอนถายความเปนมนุษย 
4. รถไฟเที่ยงคืน 
5. อดัมกับลิลิธ 
6. ชินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต 
7. กุหลาบยอมสี  
8. สมาชิกในหลุมหลบภัย 
9. สิงโตนอกคอก 

2. การวิเคราะหภาพสะทอนดานตาง ๆ ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง และ
นํามาสรุป อภิปราย  

3. การวิเคราะหแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง ผูวิจัยใชแนวทางของ7 
ที่ไดแบงแนวคิดออกเปน 4 ชนิด คือ    

3.1. แนวคิดแสดงทัศนะ คือแนวคิดที่ผูแตงมุงเสนอหรือแสดงทัศนะความคิดเห็นตอสิ่งหนึ่ง  
3.2. แนวคิดแสดงอารมณหรือแนวคิดที่ผูแตงมุงแสดงอารมณความรูสึกของตัวละคร  
3.3. แนวคิดแสดงพฤติกรรมคือแนวคิดที่ผูแตงมุงเสนอพฤติกรรมของตัวละครและพฤติกรรม

ที่เกิดข้ึนในเร่ืองจะเปนสวนสําคัญของเร่ืองพฤติกรรมของตัวละครที่ผูแตงมุงใหเปนแนวคิดอาจเกิดข้ึนจาก
การคลี่คลายมาจากทัศนะคต ิ            

3.4. แนวคิดแสดงภาพแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ ไดแก แนวคิดที่มุงแสดงสภาพ
บางอยางหรือเหตุการณบางตอนของชีวิตตัวละคร  

4. สรุปขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการคนควาแลวเรียบเรียงเสนอผลการวิจัย โดยการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนและแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก”           
ของจิดานันท เหลืองเพียรสมุท พบวามีเนื้อหาที่มุงเสนอภาพสะทอนและแนวคิดในดานตาง ๆ ดังนี้  

ภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท  
ทั้ง 9 เร่ือง ปรากฏ 3 ภาพสะทอน ไดแก  

     1) ภาพสะทอนดานสังคม ไดสะทอนสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือใหผูอานไดรูสึก นึกคิด และ
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดข้ึนและสามารถรับรูไดอยางเขาใจเก่ียวกับความรูทางภาพสะทอนที่ผูเขียนไดสื่อถึง
เหตุการณตาง ๆ ผานตัวละคร โดยการแสดงภาพสะทอนที่แตกตางกันออกมา เพื่อใหผูอานไดเขาใจและ

                                                           
 7 สุดารัตน เสรีวัฒน, วิวัฒนาการเร่ืองสั้นในเมืองไทยต้ังแตแรกจนถึง พ.ศ. 2475, กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/ 123456789/19103, 
[30 มกราคม 2561].  



652 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สามารถคิดวิเคราะหตามความคิดที่ผูเขียนสงตอใหผูอานไดรับอยางสมบูรณ ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่
กลาวถึงภาพสะทอนดานสังคมเก่ียวกับการเอาตัวรอด ความเปนอยู การดิ้นรนตอสูของมนุษยในสังคม
ปจจุบันซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีภาพสะทอนดานสังคมปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิด
ทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, โอนถายความเปนมนุษย, ซินเดอเรลลาแหงเมือง
มนุษย, กุหลาบยอมสี, สมาชิกในหลุมหลบภัย และ สิงโตนอกคอก ดังตอไปนี้ ตัวอยางเชน 

สาเหตุที่เราควรเชื่อถือการตัดสินจากไพมากกวาการสอบสวนโดยมนุษย เพราะ
มนุษยไมมีความเที่ยงตรงเสมอเหมือนกับไพ มนุษยแตละคนอาจจะมีกฎเกณฑในการ
ตัดสินเร่ืองดีชั่วผิดถูกแตกตางกัน ในเหตุการณหนึ่ง บุคคลหนึ่งอาจตัดสินวาถูก ในขณะที่
อีกบุคคลหนึ่งตัดสินวาผิด ดังนั้นหากเชื่อการตัดสินโดยมนุษย จะไมสามารถใชมาตรฐาน
เดียวกันทั้งโลกได จึงจําตองยอมรับการตัดสินจากไพซ่ึงเปนการตัดสินจากกฎขอบังคับที่
รัฐบาลตราข้ึนเพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ประชากรเองก็ควรศึกษากฎที่รัฐบาล
ตราข้ึน เพื่อจะไดเขาใจมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป และละทิ้งมาตรฐานเดิมของตนไป 
เพราะมาตรฐานที่แตกตางกันนั้นจะทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในสังคมได 

  (ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนด,ี 2560, หนา 45) 
จากเนื้อความบางตอนของเร่ืองที่ 2 ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี ผูเขียนกลาวถึงการใชชีวิตที่มี

กฎเกณฑมีความเทาเทียมกัน แตในการเชื่อกฎหมายที่ตั้งข้ึนนั้นทําใหทุกคนลวนแตอยากที่จะเปนคนดีโดยไม
คํานึงถึงผูอ่ืน สะทอนถึงเร่ืองราวการใชชีวิตที่เราไมสามารถกําหนดไดเอง  

     2) ภาพสะทอนดานอารมณ ผูเขียนไดสอดแทรกอารมณผานตัวละครไดเปนอยางดี มีทั้ง
อารมณ โศกเศรา เสียใจ ดีใจ สุขใจ ทําใหผูอานเขาใจความรูสึกนึกคิดผานการอาน และรับรู ถึงอารมณที่
ผูเขียนสงมาอยางลึกซ้ึง เกิดความสนุกในการอานและนาติดตามยิ่งข้ึน ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่
กลาวถึงภาพสะทอนดานอารมณเก่ียวกับอารมณที่แสดงออกมาผานสิ่งตาง ๆ จากผูเขียนสูผูอานซ่ึงมีปรากฏ
ในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีภาพสะทอนดานอารมณปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
, รถไฟเที่ยงคืน, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย, กุหลาบยอมสี และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน  

ใช ถาฉันมีตาสีขาวฉันตองยอมพวกตาดําอยางหลีกเลี่ยงไมได แตฉันไมอยากมี
ตาสีขาวเลย เพราะฉันไมอยากโดนแบบนั้น แลวครูก็ตอบกลับมาวา ไมมีคนตาขาวคน
ไหนอยากมีตาสีขาวเหมือนกันแหละ เพราะไมมีใครหรอกที่อยากจะโดนแบบนั้น 

  (สิงโตนอกคอก, 2560, หนา 220) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 9 สิงโตนอกคอก ขางตน ผูเขียนสื่อถึงอารมณหดหู ความนอยใจ เสียใจ ผาน

ตัวละคร แสดงถึงการเลือกเกิดไมได เหมือนคนในสังคมของเราที่ไมสามารถเลือกเกิดได เสมือนวาคนเรานั้น
ไมสามารถเลือกเกิดได และไมมีใครอยากเปนเชนนั้นดังที่พวกคนตาสีขาวจะถูกรังแกอยูเสมอแตพวกเขานั้น
ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเลย  

     3) ภาพสะทอนดานจิตใจ เปนการสะทอนจิตใจผานตัวละคร ทําใหรับรูถึงสภาพจิตใจหรือ
ความในใจของตัวละครนั้น ๆ ผูเขียนมุงสอดแทรกความคิดที่ทําใหผูอานอานแลวเขาใจ สามารถรับรูถึง
เหตุการณในเร่ืองไดเปนอยางดี ผลจากการวิจัยพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงภาพสะทอนดานจิตใจที่แสดงออกมา

ผานตัวละครและสิ่งตาง ๆ จากผูเขียนสูผูอานใหทราบถึงเร่ืองราวที่เกิดข้ึนซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอก
คอก พบวามีภาพสะทอนจิตใจปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปน
คนดี, รถไฟเที่ยงคืน, อดัมกับลิลิธ, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สมาชิกในหลุมหลบภัย ตัวอยางเชน 

พี่สาวของผมปลูกดอกไมสีขาวเอาไวสองกระถาง กระถางหนึ่งเปนของธีรและอีก
กระถางเปนของธารา นั่นคือสิ่งที่เธอทําเพื่อรําลึกถึงพวกเขา มันชวยปลอบประโลมใจของ
เธอได แตมันไมไดชวยอะไรสําหรับผม ผมอยากทําอะไรที่มันรุนแรงกวานั้น อยากทําใคร
สักคนใหเจ็บปวดเหมือนที่ผมเจ็บ ในเมื่อหุนยนตไมอาจรูสึกอะไรได เปาหมายของผมจึง
เปนทานรัฐมนตรี 

         (ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต, 2560, หนา 140) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 6 ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต ขางตนจะเห็นไดถึงสิ่งแทนใจของ

คนรัก ไมวาเขาจะจากไปนานสักเทาไหรแตเรายังมีสิ่งที่ระลึกถึงเขาเหลานั้นอยูเสมอผูเขียนสะทอนถึงเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่สาวของพิภพ คือการสรางสิ่ง ๆ หนึ่งข้ึนมาเพื่อเปนตัวแทนของผูที่จากไป เปนการปลูก
ตนไมสีขาวแทนนองชายและเพื่อนที่ รักของเธอซ่ึงถูกรัฐบาลคราชีวิตของพวกเขาไป แตพิภพไมสน  
เขาตองการสิ่งที่มากกวานั้นคือการฆารัฐมนตรีที่พรากพวกเขาไปจากกัน ดังเนื้อความที่ปรากฏในเร่ืองวา 

แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
ปรากฏ 4 แนวคิด ไดแก   

     1) แนวคิดดานการแสดงทัศนะ ผูเขียนไดแสดงทัศนะตาง ๆ ผานตัวละครโดยเปนคําพูดหรือ
จากสิ่งตาง ๆ ใหผูอานไดเขาใจสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสาร สะทอนถึงทัศนะที่ผูแตงตองการสื่อถึงผูอานใน
เร่ือง    ตาง ๆ แบบมีหลักเกณฑ มีความเปนมา สะทอนแนวคิดที่แปลกใหมเพื่อใหผูอานเกิดความคิด
เก่ียวกับทัศนะที่ปรากฏในหนังสือ   ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดงทัศนะ 
ผานเร่ืองราว ตัวละคร และสิ่งตาง ๆ มุงเสนอขอเท็จจริงหรือทัศนะคติสวนตัวโดยผานจากตัวละครเปนหลัก 
ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงทัศนะปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียง
ผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, อดัมกับลิลิธ, กุหลาบยอมสี และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน  
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 5 อดัมกับลิลิธ ขางตนผูเขียนไดบงบอกทัศนะที่ผูชายนั้นคิดตอผูหญิง วาผูหญิงเปนเชน
ไรในเร่ือง เปนผูที่ออนแอเหมาะสําหรับการดูแล หรือแข็งแรง ผานคําพูดของตัวละครเอกที่กลาวถึงผูหญิง
สองคนคือเวราและนาเดีย แสดงถึงทัศนะคติของผูชายในเร่ืองที่วาผูหญิงนั้นคือผูที่ออนแอ คนเปนผูชายตอง
ใหเกียรติและปกปองพวกเธอ 

ผมไมเคยทําแบบนี้กับใคร เพราะผูหญิงทุกคนของผมเปนลูกสาวของลิลิธ กราว
แกรงและไมตองการการดูแล นาเดียเองก็รูสึกถึงการปกปองนี้และรูสึกดีกับมัน เธอคิดวา
สิ่งนี้ทําใหเธอพิเศษจากคนอ่ืน ๆ เธออายุยังนอย และผมตองดูแลเธอ 

(อดัมกับลิลิธ. 2560: 122) 
     2) แนวคิดดานการแสดงอารมณ สอดแทรกใหผูอานเขาในแนวคิดที่ตองการสื่ออารมณใน

บทความตาง ๆ ซ่ึงการแสดงแนวคิดดานอารมณนั้นมุงเสนออารมณผานขอความในเร่ืองทําใหผูอานไดคลอย
ตามขอความนั้น ๆ และสามารถทําใหผูอานเขาใจความหมายไดอยางชัดเจนผานขอความที่ผูเขียนไดแสดง
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สามารถคิดวิเคราะหตามความคิดที่ผูเขียนสงตอใหผูอานไดรับอยางสมบูรณ ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่
กลาวถึงภาพสะทอนดานสังคมเก่ียวกับการเอาตัวรอด ความเปนอยู การดิ้นรนตอสูของมนุษยในสังคม
ปจจุบันซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีภาพสะทอนดานสังคมปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิด
ทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, โอนถายความเปนมนุษย, ซินเดอเรลลาแหงเมือง
มนุษย, กุหลาบยอมสี, สมาชิกในหลุมหลบภัย และ สิงโตนอกคอก ดังตอไปนี้ ตัวอยางเชน 

สาเหตุที่เราควรเชื่อถือการตัดสินจากไพมากกวาการสอบสวนโดยมนุษย เพราะ
มนุษยไมมีความเที่ยงตรงเสมอเหมือนกับไพ มนุษยแตละคนอาจจะมีกฎเกณฑในการ
ตัดสินเร่ืองดีชั่วผิดถูกแตกตางกัน ในเหตุการณหนึ่ง บุคคลหนึ่งอาจตัดสินวาถูก ในขณะที่
อีกบุคคลหนึ่งตัดสินวาผิด ดังนั้นหากเชื่อการตัดสินโดยมนุษย จะไมสามารถใชมาตรฐาน
เดียวกันทั้งโลกได จึงจําตองยอมรับการตัดสินจากไพซ่ึงเปนการตัดสินจากกฎขอบังคับที่
รัฐบาลตราข้ึนเพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ประชากรเองก็ควรศึกษากฎที่รัฐบาล
ตราข้ึน เพื่อจะไดเขาใจมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป และละทิ้งมาตรฐานเดิมของตนไป 
เพราะมาตรฐานที่แตกตางกันนั้นจะทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในสังคมได 

  (ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนด,ี 2560, หนา 45) 
จากเนื้อความบางตอนของเร่ืองที่ 2 ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี ผูเขียนกลาวถึงการใชชีวิตที่มี

กฎเกณฑมีความเทาเทียมกัน แตในการเชื่อกฎหมายที่ตั้งข้ึนนั้นทําใหทุกคนลวนแตอยากที่จะเปนคนดีโดยไม
คํานึงถึงผูอ่ืน สะทอนถึงเร่ืองราวการใชชีวิตที่เราไมสามารถกําหนดไดเอง  

     2) ภาพสะทอนดานอารมณ ผูเขียนไดสอดแทรกอารมณผานตัวละครไดเปนอยางดี มีทั้ง
อารมณ โศกเศรา เสียใจ ดีใจ สุขใจ ทําใหผูอานเขาใจความรูสึกนึกคิดผานการอาน และรับรู ถึงอารมณที่
ผูเขียนสงมาอยางลึกซ้ึง เกิดความสนุกในการอานและนาติดตามยิ่งข้ึน ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่
กลาวถึงภาพสะทอนดานอารมณเก่ียวกับอารมณที่แสดงออกมาผานสิ่งตาง ๆ จากผูเขียนสูผูอานซ่ึงมีปรากฏ
ในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีภาพสะทอนดานอารมณปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว
, รถไฟเที่ยงคืน, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย, กุหลาบยอมสี และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน  

ใช ถาฉันมีตาสีขาวฉันตองยอมพวกตาดําอยางหลีกเลี่ยงไมได แตฉันไมอยากมี
ตาสีขาวเลย เพราะฉันไมอยากโดนแบบนั้น แลวครูก็ตอบกลับมาวา ไมมีคนตาขาวคน
ไหนอยากมีตาสีขาวเหมือนกันแหละ เพราะไมมีใครหรอกที่อยากจะโดนแบบนั้น 

  (สิงโตนอกคอก, 2560, หนา 220) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 9 สิงโตนอกคอก ขางตน ผูเขียนสื่อถึงอารมณหดหู ความนอยใจ เสียใจ ผาน

ตัวละคร แสดงถึงการเลือกเกิดไมได เหมือนคนในสังคมของเราที่ไมสามารถเลือกเกิดได เสมือนวาคนเรานั้น
ไมสามารถเลือกเกิดได และไมมีใครอยากเปนเชนนั้นดังที่พวกคนตาสีขาวจะถูกรังแกอยูเสมอแตพวกเขานั้น
ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเลย  

     3) ภาพสะทอนดานจิตใจ เปนการสะทอนจิตใจผานตัวละคร ทําใหรับรูถึงสภาพจิตใจหรือ
ความในใจของตัวละครนั้น ๆ ผูเขียนมุงสอดแทรกความคิดที่ทําใหผูอานอานแลวเขาใจ สามารถรับรูถึง
เหตุการณในเร่ืองไดเปนอยางดี ผลจากการวิจัยพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงภาพสะทอนดานจิตใจที่แสดงออกมา

ผานตัวละครและสิ่งตาง ๆ จากผูเขียนสูผูอานใหทราบถึงเร่ืองราวที่เกิดข้ึนซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอก
คอก พบวามีภาพสะทอนจิตใจปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปน
คนดี, รถไฟเที่ยงคืน, อดัมกับลิลิธ, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สมาชิกในหลุมหลบภัย ตัวอยางเชน 

พี่สาวของผมปลูกดอกไมสีขาวเอาไวสองกระถาง กระถางหนึ่งเปนของธีรและอีก
กระถางเปนของธารา นั่นคือสิ่งที่เธอทําเพื่อรําลึกถึงพวกเขา มันชวยปลอบประโลมใจของ
เธอได แตมันไมไดชวยอะไรสําหรับผม ผมอยากทําอะไรที่มันรุนแรงกวานั้น อยากทําใคร
สักคนใหเจ็บปวดเหมือนที่ผมเจ็บ ในเมื่อหุนยนตไมอาจรูสึกอะไรได เปาหมายของผมจึง
เปนทานรัฐมนตรี 

         (ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต, 2560, หนา 140) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 6 ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต ขางตนจะเห็นไดถึงสิ่งแทนใจของ

คนรัก ไมวาเขาจะจากไปนานสักเทาไหรแตเรายังมีสิ่งที่ระลึกถึงเขาเหลานั้นอยูเสมอผูเขียนสะทอนถึงเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่สาวของพิภพ คือการสรางสิ่ง ๆ หนึ่งข้ึนมาเพื่อเปนตัวแทนของผูที่จากไป เปนการปลูก
ตนไมสีขาวแทนนองชายและเพื่อนที่ รักของเธอซ่ึงถูกรัฐบาลคราชีวิตของพวกเขาไป แตพิภพไมสน  
เขาตองการสิ่งที่มากกวานั้นคือการฆารัฐมนตรีที่พรากพวกเขาไปจากกัน ดังเนื้อความที่ปรากฏในเร่ืองวา 

แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
ปรากฏ 4 แนวคิด ไดแก   

     1) แนวคิดดานการแสดงทัศนะ ผูเขียนไดแสดงทัศนะตาง ๆ ผานตัวละครโดยเปนคําพูดหรือ
จากสิ่งตาง ๆ ใหผูอานไดเขาใจสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสาร สะทอนถึงทัศนะที่ผูแตงตองการสื่อถึงผูอานใน
เร่ือง    ตาง ๆ แบบมีหลักเกณฑ มีความเปนมา สะทอนแนวคิดที่แปลกใหมเพื่อใหผูอานเกิดความคิด
เก่ียวกับทัศนะที่ปรากฏในหนังสือ   ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดงทัศนะ 
ผานเร่ืองราว ตัวละคร และสิ่งตาง ๆ มุงเสนอขอเท็จจริงหรือทัศนะคติสวนตัวโดยผานจากตัวละครเปนหลัก 
ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงทัศนะปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียง
ผูเดียว, ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, อดัมกับลิลิธ, กุหลาบยอมสี และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน  
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 5 อดัมกับลิลิธ ขางตนผูเขียนไดบงบอกทัศนะที่ผูชายนั้นคิดตอผูหญิง วาผูหญิงเปนเชน
ไรในเร่ือง เปนผูที่ออนแอเหมาะสําหรับการดูแล หรือแข็งแรง ผานคําพูดของตัวละครเอกที่กลาวถึงผูหญิง
สองคนคือเวราและนาเดีย แสดงถึงทัศนะคติของผูชายในเร่ืองที่วาผูหญิงนั้นคือผูที่ออนแอ คนเปนผูชายตอง
ใหเกียรติและปกปองพวกเธอ 

ผมไมเคยทําแบบนี้กับใคร เพราะผูหญิงทุกคนของผมเปนลูกสาวของลิลิธ กราว
แกรงและไมตองการการดูแล นาเดียเองก็รูสึกถึงการปกปองนี้และรูสึกดีกับมัน เธอคิดวา
สิ่งนี้ทําใหเธอพิเศษจากคนอ่ืน ๆ เธออายุยังนอย และผมตองดูแลเธอ 

(อดัมกับลิลิธ. 2560: 122) 
     2) แนวคิดดานการแสดงอารมณ สอดแทรกใหผูอานเขาในแนวคิดที่ตองการสื่ออารมณใน

บทความตาง ๆ ซ่ึงการแสดงแนวคิดดานอารมณนั้นมุงเสนออารมณผานขอความในเร่ืองทําใหผูอานไดคลอย
ตามขอความนั้น ๆ และสามารถทําใหผูอานเขาใจความหมายไดอยางชัดเจนผานขอความที่ผูเขียนไดแสดง
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ออกมาเพื่อสื่ออารมณตาง ๆ ภายใยเร่ือง ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดง
อารมณ ผานเร่ืองราว ตัวละคร และสิ่งตาง ๆ มุงเนนถึงการแสดงอารมณตาง ๆ ที่ถายทอดจากผูเขียน
ออกมาสูผูอาน ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงอารมณปรากฏในเร่ือง จะขอรับ
ผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, รถไฟเที่ยงคืน, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน 

ผมนั่งคิดไปเร่ือย ทองฟามืดคร้ึมลงทุกที ๆ จนในที่สุดก็ดําสนิท เวลาประมาณ
สามทุม ผมนึกข้ึนไดวาเมื่อเชาผมตากผาเอาไว ถาปลอยไวแบบนั้นผาจะชื้นหมด จึงเดิน
ไปดูที่ราวตากหลังบาน แลวก็เห็นอะไรบางอยางที่ทําใหหัวใจของผมตกวูบ 

(ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต, 2560, หนา 143) 
  จากเนื้อความ เร่ืองที่ 6 ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต ขางตนผูเขียนแสดงถึงอารมณของ
พิภพที่ไดเห็นบางสิ่งแลวรูสึกตกใจเปนอยางมาก ซ่ึงสิ่งนั้นเปนสิ่งที่พี่สาวของเขาไดทําข้ึนเพื่อตัวเขาเอง  
เปนการปลูกตนไมไวเพื่อทดแทนเพื่อนและนองชายของเขาที่จากไปแตคร้ังนี้เขาปลูกมันข้ึนมาอีกหนึ่งตนเพื่อ
ตัวเขาเองแสดงถึงสิ่งที่ทําใหเราแปลกใจ ประหลาดใจ หรือตกใจกับเหตุการณที่เกิดข้ึน ซ่ึงเรารูวาสิ่งที่จะ
ตามมานั้นมีผลเสียมากมายแคไหน 

     3) แนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม ทําใหผูอานเขาถึงตัวละครและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในแตละ
เร่ือง และสามารถเขาใจสิ่งที่แสดงออกผานการกระทําของตัวละครตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถแยกแยะ
การกระทําของตัวละครไดวาสิ่งไหนคือพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ตามสถานการณที่ตางกัน
ออกไป ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม ผานตัวละคร และสิ่ง
ตาง ๆ ที่ถายทอดจากผูเขียนออกมาสูผูอานในลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏในตัวละคร ซ่ึงมีปรากฏใน
เร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงพฤติกรรมปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, 
ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, อดัมกับลิลิธ, สมาชิกในหลุมหลบภัย และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน 

ผมอานขอความแลวรูสึกครุนคิดอยางหนัก รูสึกคลายบางสิ่งบางอยางไมถูกตอง 
 แตกลับบอกไมไดวาอะไรกันแนที่ไมถูกตอง...นี่นายไพดําแลวจริงหรือเปลาเนี่ย นี่นาย
ตระหนักรูอะไรสักอยางแลวจริง ๆ เหรอ ไพมันไมดําไปมากกวานี้อีกแลวหละ เธอจองเขา
มาในตาของผม “ฉันตัดสินถูกและผิดตามการตัดสินของตัวเอง ไมใชของไพ” 

(ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี. 2560, หนา 45 - 53) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 2 ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี ขางตน ผูเขียนสื่อใหผูอานไดคิดตามวา

คนเรานั้นสามารถตัดสินใจทุกอยางไดดวยตนเองโดยไมตองหวังพึ่งสิ่งอ่ืนเพื่อใหสิ่งเหลานั้นมาควบคุมเรา 
     4) แนวคิดดานการแสดงสภาพและเหตุการณ แสดงถึงเหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏในเร่ืองผูอาน

สามารถเห็นภาพและจินตนาการถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ทําใหการอานสนุกยิ่งข้ึนรับรู
เหตุการณไดอยางรวดเร็วและทําใหการอานเปนที่นาติดตามยิ่งข้ึน ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึง
แนวคิดเก่ียวกับการแสดงสภาพและเห็นการณ ผูเขียนสอดแทรกเหตุการณที่สําคัญตาง ๆ ลงไปเพื่อใหนา
ติดตามยิ่งข้ึน ทําใหผูอานสนใจและตองการรับรูเร่ืองราวเหลานั้นผานตัวหนังสือ ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น  
สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, 

โอนถายความเปนมนุษย, อดัมกับลิลิธ, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สมาชิกในหลุมหลบภัย 
ตัวอยางเชน 

ยามที่ขาศึกเขาลอมเมืองและตัดไฟในเมืองทั้งหมด ยามที่คนธรรมดาใชชีวิตอยู
ในความมืด นอนในบานที่หลังคาพัง หมผาเกา ๆ ตัวสั่นงันงกในยามค่ําคืน พวกเราก็นอน
อุนบนเตียง ใกลกับฮีตเตอรที่แผความรอน  

          (สมาชิกในหลุมหลบภัย. 2560: 173) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 8 สมาชิกในหลุมหลบภัย ขางตน ผูเขียนแสดงภาพเหตุการณสงครามในสมัย

นั้น ครอบครัวคนรวยครอบครัวหนึ่งสรางหลุมหลบภัยไวใตดินเพื่อหลบซอน และอยูอยางสบายตางจากคน
ภายนอกที่อยูอยางทรมาน ตามมีตามเกิด 

จากตัวอยางขางตนจะทําใหไดเห็นภาพสะทอนและแนวคิด ผูเขียนมีกลวิธีการเสนอในรูปแบบที่
เขาใจงาย มีภาพสะทอนและแนวคิดในดานตาง ๆ ในแตละตอน สอดแทรกใหผูอานเขาใจโดยเราสามารถ
จําแนกออกไดทั้งหมด 7 ประเภท ไดแก ภาพสะทอนดานสังคม เชน ความเปนอยูของคนในหมูบานที่อยู
หางไกลจากความเจริญของมอเดร็ดในตอนจะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว เปนตน ภาพสะทอนดาน
อารมณ เชน การพรรณนาอารมณหลงใหลที่ มีตอสาวชาวปาของเซทในเร่ืองกุหลาบยอมสี เปนตน  
ภาพสะทอนดานจิตใจ เชน การปลูกตนไมเพื่อเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจแดผูที่จากไปของพี่สาวพิภพในตอน
ซิลเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต เปนตน แนวคิดแสดงทัศนะ เชน การใหทัศนะเก่ียวกับมาตรฐานกฎหมายที่
ใชตัดสินคนจากรัฐบาลโลกโดยหญิงสาวบรรณารักษหองสมุดแหงหนึ่งที่ตองการทราบถึงความเปนมาของ
มาตรฐานนั้น ๆ ในตอนในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี เปนตน แนวคิดแสดงอารมณ เชน การเลนเร่ืองที่หดหู
ในอดีตเก่ียวกับการคราชีวิตของผูที่สังคมไมใหการยอมรับในตอนสิงโตนอกคอก เปนตน แนวคิดแสดง
พฤติกรรม เชน การหลบซอนของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไมกลาออกไปพบเจอโลกภายนอกเนื่องจากคิด
วาสงครามนั้นยังไมสงบในตอนสมาชิกในหลุมหลบภัย เปนตน และแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ  
เชน เหตุการณที่ทุกคนไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติหากสัญญาณดาวเทียมนั้นดับลงเพราะทุกสิ่งใน
โลกลวนแลวแตตองพึ่งสัญญาณดาวเทียมเทานั้นในตอนโอนถายความเปนมนุษย เปนตน ทั้งหมดนี้ผูเขียน
สามารถสื่อความเขาใจโดยการสงผานผูอานทําใหผูอานเกิดความคิดใหม ๆ ที่สะทอนในดานตาง ๆ ดังที่
ปรากฏในเนื้อหาแตละตอนที่ไดใหความหมายอยางชัดเจนในเร่ืองราวตาง ๆ ไดเปนอยางดีในเร่ืองสั้น สิงโต
นอกคอก 
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ออกมาเพื่อสื่ออารมณตาง ๆ ภายใยเร่ือง ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดง
อารมณ ผานเร่ืองราว ตัวละคร และสิ่งตาง ๆ มุงเนนถึงการแสดงอารมณตาง ๆ ที่ถายทอดจากผูเขียน
ออกมาสูผูอาน ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงอารมณปรากฏในเร่ือง จะขอรับ
ผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, รถไฟเที่ยงคืน, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน 

ผมนั่งคิดไปเร่ือย ทองฟามืดคร้ึมลงทุกที ๆ จนในที่สุดก็ดําสนิท เวลาประมาณ
สามทุม ผมนึกข้ึนไดวาเมื่อเชาผมตากผาเอาไว ถาปลอยไวแบบนั้นผาจะชื้นหมด จึงเดิน
ไปดูที่ราวตากหลังบาน แลวก็เห็นอะไรบางอยางที่ทําใหหัวใจของผมตกวูบ 

(ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต, 2560, หนา 143) 
  จากเนื้อความ เร่ืองที่ 6 ซินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต ขางตนผูเขียนแสดงถึงอารมณของ
พิภพที่ไดเห็นบางสิ่งแลวรูสึกตกใจเปนอยางมาก ซ่ึงสิ่งนั้นเปนสิ่งที่พี่สาวของเขาไดทําข้ึนเพื่อตัวเขาเอง  
เปนการปลูกตนไมไวเพื่อทดแทนเพื่อนและนองชายของเขาที่จากไปแตคร้ังนี้เขาปลูกมันข้ึนมาอีกหนึ่งตนเพื่อ
ตัวเขาเองแสดงถึงสิ่งที่ทําใหเราแปลกใจ ประหลาดใจ หรือตกใจกับเหตุการณที่เกิดข้ึน ซ่ึงเรารูวาสิ่งที่จะ
ตามมานั้นมีผลเสียมากมายแคไหน 

     3) แนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม ทําใหผูอานเขาถึงตัวละครและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในแตละ
เร่ือง และสามารถเขาใจสิ่งที่แสดงออกผานการกระทําของตัวละครตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถแยกแยะ
การกระทําของตัวละครไดวาสิ่งไหนคือพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ตามสถานการณที่ตางกัน
ออกไป ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม ผานตัวละคร และสิ่ง
ตาง ๆ ที่ถายทอดจากผูเขียนออกมาสูผูอานในลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏในตัวละคร ซ่ึงมีปรากฏใน
เร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงพฤติกรรมปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, 
ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี, อดัมกับลิลิธ, สมาชิกในหลุมหลบภัย และ สิงโตนอกคอก ตัวอยางเชน 

ผมอานขอความแลวรูสึกครุนคิดอยางหนัก รูสึกคลายบางสิ่งบางอยางไมถูกตอง 
 แตกลับบอกไมไดวาอะไรกันแนที่ไมถูกตอง...นี่นายไพดําแลวจริงหรือเปลาเนี่ย นี่นาย
ตระหนักรูอะไรสักอยางแลวจริง ๆ เหรอ ไพมันไมดําไปมากกวานี้อีกแลวหละ เธอจองเขา
มาในตาของผม “ฉันตัดสินถูกและผิดตามการตัดสินของตัวเอง ไมใชของไพ” 

(ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี. 2560, หนา 45 - 53) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 2 ในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี ขางตน ผูเขียนสื่อใหผูอานไดคิดตามวา

คนเรานั้นสามารถตัดสินใจทุกอยางไดดวยตนเองโดยไมตองหวังพึ่งสิ่งอ่ืนเพื่อใหสิ่งเหลานั้นมาควบคุมเรา 
     4) แนวคิดดานการแสดงสภาพและเหตุการณ แสดงถึงเหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏในเร่ืองผูอาน

สามารถเห็นภาพและจินตนาการถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ทําใหการอานสนุกยิ่งข้ึนรับรู
เหตุการณไดอยางรวดเร็วและทําใหการอานเปนที่นาติดตามยิ่งข้ึน ผลจากการคนควาพบเร่ืองสั้นที่กลาวถึง
แนวคิดเก่ียวกับการแสดงสภาพและเห็นการณ ผูเขียนสอดแทรกเหตุการณที่สําคัญตาง ๆ ลงไปเพื่อใหนา
ติดตามยิ่งข้ึน ทําใหผูอานสนใจและตองการรับรูเร่ืองราวเหลานั้นผานตัวหนังสือ ซ่ึงมีปรากฏในเร่ืองสั้น  
สิงโตนอกคอก พบวามีแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณปรากฏในเร่ือง จะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว, 

โอนถายความเปนมนุษย, อดัมกับลิลิธ, ซินเดอเรลลาแหงเมืองมนุษย และ สมาชิกในหลุมหลบภัย 
ตัวอยางเชน 

ยามที่ขาศึกเขาลอมเมืองและตัดไฟในเมืองทั้งหมด ยามที่คนธรรมดาใชชีวิตอยู
ในความมืด นอนในบานที่หลังคาพัง หมผาเกา ๆ ตัวสั่นงันงกในยามค่ําคืน พวกเราก็นอน
อุนบนเตียง ใกลกับฮีตเตอรที่แผความรอน  

          (สมาชิกในหลุมหลบภัย. 2560: 173) 
จากเนื้อความ เร่ืองที่ 8 สมาชิกในหลุมหลบภัย ขางตน ผูเขียนแสดงภาพเหตุการณสงครามในสมัย

นั้น ครอบครัวคนรวยครอบครัวหนึ่งสรางหลุมหลบภัยไวใตดินเพื่อหลบซอน และอยูอยางสบายตางจากคน
ภายนอกที่อยูอยางทรมาน ตามมีตามเกิด 

จากตัวอยางขางตนจะทําใหไดเห็นภาพสะทอนและแนวคิด ผูเขียนมีกลวิธีการเสนอในรูปแบบที่
เขาใจงาย มีภาพสะทอนและแนวคิดในดานตาง ๆ ในแตละตอน สอดแทรกใหผูอานเขาใจโดยเราสามารถ
จําแนกออกไดทั้งหมด 7 ประเภท ไดแก ภาพสะทอนดานสังคม เชน ความเปนอยูของคนในหมูบานที่อยู
หางไกลจากความเจริญของมอเดร็ดในตอนจะขอรับผิดทั้งหมดแตเพียงผูเดียว เปนตน ภาพสะทอนดาน
อารมณ เชน การพรรณนาอารมณหลงใหลที่ มีตอสาวชาวปาของเซทในเร่ืองกุหลาบยอมสี เปนตน  
ภาพสะทอนดานจิตใจ เชน การปลูกตนไมเพื่อเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจแดผูที่จากไปของพี่สาวพิภพในตอน
ซิลเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต เปนตน แนวคิดแสดงทัศนะ เชน การใหทัศนะเก่ียวกับมาตรฐานกฎหมายที่
ใชตัดสินคนจากรัฐบาลโลกโดยหญิงสาวบรรณารักษหองสมุดแหงหนึ่งที่ตองการทราบถึงความเปนมาของ
มาตรฐานนั้น ๆ ในตอนในโลกที่ทุกคนอยากเปนคนดี เปนตน แนวคิดแสดงอารมณ เชน การเลนเร่ืองที่หดหู
ในอดีตเก่ียวกับการคราชีวิตของผูที่สังคมไมใหการยอมรับในตอนสิงโตนอกคอก เปนตน แนวคิดแสดง
พฤติกรรม เชน การหลบซอนของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไมกลาออกไปพบเจอโลกภายนอกเนื่องจากคิด
วาสงครามนั้นยังไมสงบในตอนสมาชิกในหลุมหลบภัย เปนตน และแนวคิดแสดงสภาพและเหตุการณ  
เชน เหตุการณที่ทุกคนไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติหากสัญญาณดาวเทียมนั้นดับลงเพราะทุกสิ่งใน
โลกลวนแลวแตตองพึ่งสัญญาณดาวเทียมเทานั้นในตอนโอนถายความเปนมนุษย เปนตน ทั้งหมดนี้ผูเขียน
สามารถสื่อความเขาใจโดยการสงผานผูอานทําใหผูอานเกิดความคิดใหม ๆ ที่สะทอนในดานตาง ๆ ดังที่
ปรากฏในเนื้อหาแตละตอนที่ไดใหความหมายอยางชัดเจนในเร่ืองราวตาง ๆ ไดเปนอยางดีในเร่ืองสั้น สิงโต
นอกคอก 
  



656 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตารางที่  2 ส รุปผลการวิ เคราะหภาพสะท อนและแนวคิดที่ ป รากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้ น  
“สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 

วรรณกรรมรวมเรื่องส้ัน “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
ลําดับ 

 /  
ช่ือเรื่องส้ัน 

ภาพสะทอน แนวคิด 

ดา
นสั

งค
ม 

ดา
นอ

ารม
ณ 

ดา
นจ

ิตใจ
 

ดา
นก

ารแ
สด

ง
ทัศ

นะ
 

ดา
นก

ารแ
สด

ง
อา

รม
ณ 

ดา
นก

ารแ
สด

ง
พฤ

ติก
รรม

 
ดา

นก
ารแ

สด
ง

สภ
าพ

  
แล

ะเห
ตุก

ารณ
 

1. จะขอรับผิดท้ังหมดแตเพียงผูเดียว        
2. ในโลกท่ีทุกคนอยากเปนคนดี        
3. โอนถายความเปนมนุษย         
4. รถไฟเท่ียงคืน        
5. อดัมกับลิลิธ        
6. ชินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต        
7. กุหลาบยอมสี         
8. สมาชิกในหลุมหลบภัย        
9. สิงโตนอกคอก        
 7 5 6 5 4 5 5 
 
 จากตารางที่ 2 สรุปไดวา ดานภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 
ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท จากทั้งหมดจํานวน 9 ตอน ภาพสะทอนที่พบมากที่สุดที่คือ ภาพสะทอน
ดานสังคม พบ 7 เร่ือง รองลงมาคือ ภาพสะทอนดานจิตใจ พบ 6 เร่ือง ภาพสะทอนดานอารมณ และภาพ
สะทอนดานการแสดงทัศนะ พบนอยที่สุด คือ พบใน 5 เร่ือง เทากัน 

ดานแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
จากทั้งหมดจํานวน 9 ตอน แนวคิดที่พบมากที่สุดมี 3 แนวคิด แนวคิดดานการแสดงทัศนะ แนวคิดดานการ
แสดงอารมณ แนวคิดดานการแสดงสภาพ และเหตุการณ ซ่ึงแตละแนวคิด พบแนวคิดละ 5 เร่ือง แนวคิดที่
พบนอยที่สุดคือแนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม พบ 4 เร่ือง 
 
อภิปรายผล  

ภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง ปรากฏ 3 ภาพสะทอน            
ไดแก 1) ภาพสะทอนดานสังคม, 2) ภาพสะทอนดานอารมณ และ 3) ภาพสะทอนดานจิตใจ จากกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับภาพสะทอนของ8 ที่ไดกลาวไววา วรรณกรรมเปนผลงานของมนุษย ดังนั้นจึงเปนที่เก็บ
รวบรวมความคิด ความเปนอยู และลักษณะสภาพตาง ๆ ของมนุษยที่เปนสวนหนึ่งของสังคมไวดวยกัน 
วรรณกรรมจึงกลายเปนหนังสือที่สามารถสะทอนสภาพสังคมไดสังคมของผูแตงหนังสือมีธรรมชาติเชนไร
                                                           
 8 สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, ความรูท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย, พิมพครั้งท่ี 2. 
(กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล. 2520), หนา 48-49.  

วรรณกรรมก็มีธรรมชาติเชนนั้น สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเหตุการณอยางไร วรรณกรรม
ก็กลาวถึงเหตุการณอยางนั้น เชนเหตุการณทางประวัติศาสตร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ มีผลทําใหมนุษย
ในแตละสังคมประพฤติปฏิบัติตนตางๆกัน หรือบางคร้ังก็ออกมาในรูปเดียวกัน บางคร้ังก็ขัดแยงกัน บางคร้ัง
ก็กลมกลืนกันผูแตงหนังสือที่ชางสังเกตก็จะเลือกหาเหตุการณเร่ืองราวจากความเปนไปในสังคมมาผูกเปน
เร่ืองข้ึน โดยตั้งจุดประสงคไวตางๆกัน บางคนผูกเร่ืองข้ึนเพื่อรายงานเหตุการณแตเพียงอยางเดียว บางคนก็
ชี้ใหเห็นลักษณะที่ขัดแยงตาง ๆ เพื่อเตือนสติคนในสังคม  

ภาพสะทอนทางดานสังคมที่ปรากฏในเร่ือง ทําใหผูอานตระหนักถึงการใชชีวิตในปจจุบันของตนเอง
สะทอนปญหาในชีวิตประจําวันที่สามารถแกไขไดตลอดจนสามารถนําความรูความที่ไดรับมาใชเปนสิ่ง
เตือนใจในการดําเนินชีวิตไดอีกดวย การสะทอนสังคมของวรรณคดีและวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนในรูป
ของเอกสารทางประวัติศาสตร แตเปนการสะทอนสังคมความคิดเห็นของผูเขียนไดเหตุการณดานหนึ่งของ
สังคมวรรณกรรมที่ผูเขียนบันทึกไวนั้นมีความเปนจริงทางสังคมสอดแทรกอยูสวนหนึ่ง9 

ภาพสะทอนดานอารมณที่ปรากฏ ทําใหผูอานไดรูจัก การใชเหตุผลในการตัดสินใจสถานการณตาง 
ๆ อยางมีวิจารณญาณไดดียิ่งข้ึน เขาใจผูอ่ืน และรูจัก การอยูรวมกับผูอ่ืน อยางมีเหตุผล มีนักวิจารณกลุม
หนึ่งพยายามชี้ใหเห็นคุณคาของวรรณคดีวาวรรณคดีชี้ใหเห็นถึงสังคมทั้งในสวนกวางและลึกวรรณคดีแสดง
ใหเห็นถึงชีวิตในแงมุมตาง ๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสกัดเอาแกนแทของสังคมนั้นออกมาให
เห็น10 ภาพสะทอนดานแนวคิดแสดงทัศนะ ทําใหผูอานมีความคิดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ที่กวางยิ่งข้ึน สามารถนํา
ความรูที่ตัวละครถายทอดออกมาในเร่ืองสั้นตาง ๆ มาปรับใชไดอยางเหมาะสม และเขากับสถานการณได 
เปนตน ทั้งนี้เร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก ยังสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไวมากมายเพื่อใหผูอานนั้นเขาใจ
สถานการณในสังคมปจจุบันและหวังวาผูอานจะนําความรูที่ไดจากเร่ืองสั้นนี้ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางเกิดประโยชนสูงสุด กวีเปนผูสรางวรรณคดีสังคมคือเร่ืองราวของกลุมชนที่อยูรวมกันภายใตระบบ
วัฒนธรรมเดียวกันและในขณะเดียวกันกวีก็คือหนวยหนึ่งของสังคมซ่ึงที่กวีเขียนข้ึนก็ยอมจะเปนสิ่งที่อยูใน
จิตใจหรือไดรับอิทธิพลจากสังคมสิ่งแวดลอมและระบบวัฒนธรรมรอบตัวหรือตองการจะแสดงอุดมคติหรือ
สิ่งที่กวีคิดวานาจะมีในสังคมไมวากวีจะจงใจสะทอนจิตใจหรือไมก็ตามจึงมีคํากลาวที่มักจะไดยินอยูเสมอวา 
วรรณคดีคือกระจกเงาสะทอนจิตใจ11 

แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก” ปรากฏ 4 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดดาน
การแสดงทัศนะ, 2) แนวคิดดานการแสดงอารมณ, 3) แนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม และ 4) แนวคิดดาน

                                                           
 9 ยุรฉัตร หนูทอง, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสังคมไทย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. 2529), หนา 139-140. 
 10 เจตนา นาควัชระ, การศึกษาวิเคราะหการใชสัญลักษณในวรรณกรรมรอยกรองแนวสะทอนสังคม. 
(ปริญญานิพนธ กศ.ม พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2514), หนา 23. 
 11 หทัยวรรณ ไชยะกูล, วิเคราะหภาพสะทอนในเร่ืองสั้นของสังคมไทยในปจจุบัน, (ปริญญานิพน กศ.ม. 
สงขลา :  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2544), หนา 75.  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ตารางที่  2 ส รุปผลการวิ เคราะหภาพสะท อนและแนวคิดที่ ป รากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้ น  
“สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 

วรรณกรรมรวมเรื่องส้ัน “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
ลําดับ 

 /  
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1. จะขอรับผิดท้ังหมดแตเพียงผูเดียว        
2. ในโลกท่ีทุกคนอยากเปนคนดี        
3. โอนถายความเปนมนุษย         
4. รถไฟเท่ียงคืน        
5. อดัมกับลิลิธ        
6. ชินเดอเรลลาแหงเมืองหุนยนต        
7. กุหลาบยอมสี         
8. สมาชิกในหลุมหลบภัย        
9. สิงโตนอกคอก        
 7 5 6 5 4 5 5 
 
 จากตารางที่ 2 สรุปไดวา ดานภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” 
ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท จากทั้งหมดจํานวน 9 ตอน ภาพสะทอนที่พบมากที่สุดที่คือ ภาพสะทอน
ดานสังคม พบ 7 เร่ือง รองลงมาคือ ภาพสะทอนดานจิตใจ พบ 6 เร่ือง ภาพสะทอนดานอารมณ และภาพ
สะทอนดานการแสดงทัศนะ พบนอยที่สุด คือ พบใน 5 เร่ือง เทากัน 

ดานแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท 
จากทั้งหมดจํานวน 9 ตอน แนวคิดที่พบมากที่สุดมี 3 แนวคิด แนวคิดดานการแสดงทัศนะ แนวคิดดานการ
แสดงอารมณ แนวคิดดานการแสดงสภาพ และเหตุการณ ซ่ึงแตละแนวคิด พบแนวคิดละ 5 เร่ือง แนวคิดที่
พบนอยที่สุดคือแนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม พบ 4 เร่ือง 
 
อภิปรายผล  

ภาพสะทอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ทั้ง 9 เร่ือง ปรากฏ 3 ภาพสะทอน            
ไดแก 1) ภาพสะทอนดานสังคม, 2) ภาพสะทอนดานอารมณ และ 3) ภาพสะทอนดานจิตใจ จากกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับภาพสะทอนของ8 ที่ไดกลาวไววา วรรณกรรมเปนผลงานของมนุษย ดังนั้นจึงเปนที่เก็บ
รวบรวมความคิด ความเปนอยู และลักษณะสภาพตาง ๆ ของมนุษยที่เปนสวนหนึ่งของสังคมไวดวยกัน 
วรรณกรรมจึงกลายเปนหนังสือที่สามารถสะทอนสภาพสังคมไดสังคมของผูแตงหนังสือมีธรรมชาติเชนไร
                                                           
 8 สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, ความรูท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย, พิมพครั้งท่ี 2. 
(กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล. 2520), หนา 48-49.  

วรรณกรรมก็มีธรรมชาติเชนนั้น สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามเหตุการณอยางไร วรรณกรรม
ก็กลาวถึงเหตุการณอยางนั้น เชนเหตุการณทางประวัติศาสตร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ มีผลทําใหมนุษย
ในแตละสังคมประพฤติปฏิบัติตนตางๆกัน หรือบางคร้ังก็ออกมาในรูปเดียวกัน บางคร้ังก็ขัดแยงกัน บางคร้ัง
ก็กลมกลืนกันผูแตงหนังสือที่ชางสังเกตก็จะเลือกหาเหตุการณเร่ืองราวจากความเปนไปในสังคมมาผูกเปน
เร่ืองข้ึน โดยตั้งจุดประสงคไวตางๆกัน บางคนผูกเร่ืองข้ึนเพื่อรายงานเหตุการณแตเพียงอยางเดียว บางคนก็
ชี้ใหเห็นลักษณะที่ขัดแยงตาง ๆ เพื่อเตือนสติคนในสังคม  

ภาพสะทอนทางดานสังคมที่ปรากฏในเร่ือง ทําใหผูอานตระหนักถึงการใชชีวิตในปจจุบันของตนเอง
สะทอนปญหาในชีวิตประจําวันที่สามารถแกไขไดตลอดจนสามารถนําความรูความที่ไดรับมาใชเปนสิ่ง
เตือนใจในการดําเนินชีวิตไดอีกดวย การสะทอนสังคมของวรรณคดีและวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนในรูป
ของเอกสารทางประวัติศาสตร แตเปนการสะทอนสังคมความคิดเห็นของผูเขียนไดเหตุการณดานหนึ่งของ
สังคมวรรณกรรมที่ผูเขียนบันทึกไวนั้นมีความเปนจริงทางสังคมสอดแทรกอยูสวนหนึ่ง9 

ภาพสะทอนดานอารมณที่ปรากฏ ทําใหผูอานไดรูจัก การใชเหตุผลในการตัดสินใจสถานการณตาง 
ๆ อยางมีวิจารณญาณไดดียิ่งข้ึน เขาใจผูอ่ืน และรูจัก การอยูรวมกับผูอ่ืน อยางมีเหตุผล มีนักวิจารณกลุม
หนึ่งพยายามชี้ใหเห็นคุณคาของวรรณคดีวาวรรณคดีชี้ใหเห็นถึงสังคมทั้งในสวนกวางและลึกวรรณคดีแสดง
ใหเห็นถึงชีวิตในแงมุมตาง ๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสกัดเอาแกนแทของสังคมนั้นออกมาให
เห็น10 ภาพสะทอนดานแนวคิดแสดงทัศนะ ทําใหผูอานมีความคิดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ที่กวางยิ่งข้ึน สามารถนํา
ความรูที่ตัวละครถายทอดออกมาในเร่ืองสั้นตาง ๆ มาปรับใชไดอยางเหมาะสม และเขากับสถานการณได 
เปนตน ทั้งนี้เร่ืองสั้น สิงโตนอกคอก ยังสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไวมากมายเพื่อใหผูอานนั้นเขาใจ
สถานการณในสังคมปจจุบันและหวังวาผูอานจะนําความรูที่ไดจากเร่ืองสั้นนี้ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางเกิดประโยชนสูงสุด กวีเปนผูสรางวรรณคดีสังคมคือเร่ืองราวของกลุมชนที่อยูรวมกันภายใตระบบ
วัฒนธรรมเดียวกันและในขณะเดียวกันกวีก็คือหนวยหนึ่งของสังคมซ่ึงที่กวีเขียนข้ึนก็ยอมจะเปนสิ่งที่อยูใน
จิตใจหรือไดรับอิทธิพลจากสังคมสิ่งแวดลอมและระบบวัฒนธรรมรอบตัวหรือตองการจะแสดงอุดมคติหรือ
สิ่งที่กวีคิดวานาจะมีในสังคมไมวากวีจะจงใจสะทอนจิตใจหรือไมก็ตามจึงมีคํากลาวที่มักจะไดยินอยูเสมอวา 
วรรณคดีคือกระจกเงาสะทอนจิตใจ11 

แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิงโตนอกคอก” ปรากฏ 4 แนวคิด ไดแก 1) แนวคิดดาน
การแสดงทัศนะ, 2) แนวคิดดานการแสดงอารมณ, 3) แนวคิดดานการแสดงพฤติกรรม และ 4) แนวคิดดาน

                                                           
 9 ยุรฉัตร หนูทอง, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสังคมไทย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. 2529), หนา 139-140. 
 10 เจตนา นาควัชระ, การศึกษาวิเคราะหการใชสัญลักษณในวรรณกรรมรอยกรองแนวสะทอนสังคม. 
(ปริญญานิพนธ กศ.ม พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2514), หนา 23. 
 11 หทัยวรรณ ไชยะกูล, วิเคราะหภาพสะทอนในเร่ืองสั้นของสังคมไทยในปจจุบัน, (ปริญญานิพน กศ.ม. 
สงขลา :  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2544), หนา 75.  



658 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การแสดงสภาพ  และเหตุการณ สอดคลองกับแนวคิดของ12 ที่ไดกลาวไววา วรรณกรรมยอมสัมพันธกับ
สังคมวรรณกรรม สะทอนประสบการณชีวิตในยุคสมัยไมวาจะจงใจสะทอนสังคมหรือไมก็ตาม นักวิจารณ
บางคนจึงกลาววา วรรณกรรมเปนคันฉองแหงยุคสมัย เนื่องจากเปนภาพถายชีวิตของยุคสมัยนั่นเอง 
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมมี 3 ลักษณะดังนี้คือ 1) วรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคมซ่ึง
การสะทอนสังคมของวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณทํานองเอกสารประวัติศาสตรแต
เปนภาพสะทอนประสบการณของผูเขียนและเหตุการณหนึ่งของสังคม, 2) สังคมมีอิทธิพลตอวรรณกรรม
หรือตอนักเขียน ซ่ึงนักเขียนอยูในสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากสังคมทั้งดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและการเมืองสภาพการณ ของปจจัยเหลานี้ยอมเปนสิ่งกําหนดโลกทัศนและ 
ชีวทัศนของเขา และ 3) วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญนอกจากมี
ความสามารถในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต ดวยเหตุนี้วรรณกรรมที่ยิ่งใหญ จึงเปนอมตะ เพราะไม
เพียงแตจะเสนอภาพปจจุบันอยางถึงแกนของความเปนจริงเทานั้น แตยังคาดคะเนความเปนไปในอนาคตได
อีกดวย 

จากผลการวิเคราะหภาพสะทอน และแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” นั้นอาจ
กลาวโดยภาพรวมไดวาเร่ืองสั้นในประเทศไทยนั้นสวนมากมุงเสนอภาพสะทอนและแนวคิดที่สําคัญตาง ๆ 
ในเร่ืองเพื่อใหผูอานไดเกิดความคิดที่แปลกใหมในการใชชีวิต สอดแทรกคุณธรรมในจิตใจ ความยุติธรรม 
ความถูกตอง ความเทาเทียม ความรู ความเขาใจที่ลึกซ้ึงและสามารถนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได ในเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท นั้นไดสอดแทรกภาพสะทอน แนวคิด
และสิ่งตาง ๆ ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น ทั้ง 9 เร่ือง ไวไดเปนอยางดี ดังที่เวลเลกและวอเรน13 ไดกลาวไววา 
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การแสดงสภาพ  และเหตุการณ สอดคลองกับแนวคิดของ12 ที่ไดกลาวไววา วรรณกรรมยอมสัมพันธกับ
สังคมวรรณกรรม สะทอนประสบการณชีวิตในยุคสมัยไมวาจะจงใจสะทอนสังคมหรือไมก็ตาม นักวิจารณ
บางคนจึงกลาววา วรรณกรรมเปนคันฉองแหงยุคสมัย เนื่องจากเปนภาพถายชีวิตของยุคสมัยนั่นเอง 
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมมี 3 ลักษณะดังนี้คือ 1) วรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคมซ่ึง
การสะทอนสังคมของวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณทํานองเอกสารประวัติศาสตรแต
เปนภาพสะทอนประสบการณของผูเขียนและเหตุการณหนึ่งของสังคม, 2) สังคมมีอิทธิพลตอวรรณกรรม
หรือตอนักเขียน ซ่ึงนักเขียนอยูในสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากสังคมทั้งดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ปรัชญาและการเมืองสภาพการณ ของปจจัยเหลานี้ยอมเปนสิ่งกําหนดโลกทัศนและ 
ชีวทัศนของเขา และ 3) วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม นักเขียนที่ยิ่งใหญนอกจากมี
ความสามารถในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต ดวยเหตุนี้วรรณกรรมที่ยิ่งใหญ จึงเปนอมตะ เพราะไม
เพียงแตจะเสนอภาพปจจุบันอยางถึงแกนของความเปนจริงเทานั้น แตยังคาดคะเนความเปนไปในอนาคตได
อีกดวย 

จากผลการวิเคราะหภาพสะทอน และแนวคิดในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” นั้นอาจ
กลาวโดยภาพรวมไดวาเร่ืองสั้นในประเทศไทยนั้นสวนมากมุงเสนอภาพสะทอนและแนวคิดที่สําคัญตาง ๆ 
ในเร่ืองเพื่อใหผูอานไดเกิดความคิดที่แปลกใหมในการใชชีวิต สอดแทรกคุณธรรมในจิตใจ ความยุติธรรม 
ความถูกตอง ความเทาเทียม ความรู ความเขาใจที่ลึกซ้ึงและสามารถนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได ในเร่ืองสั้น “สิงโตนอกคอก” ของ จิดานันท เหลืองเพียรสมุท นั้นไดสอดแทรกภาพสะทอน แนวคิด
และสิ่งตาง ๆ ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น ทั้ง 9 เร่ือง ไวไดเปนอยางดี ดังที่เวลเลกและวอเรน13 ไดกลาวไววา 
แนวคิดดานการสะทอนภาพสังคมในวรรณคดีประกอบดวยความรูและกระบวนทัศนสําคัญ อันสืบเนื่องจาก
นักวรรณคดีมองเห็นความเก่ียวของหรือความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคม ทั้งนี้ เวลเลกและวอเรนได
เสนอเปนแนวทฤษฎีวา การศึกษาวรรณคดใีนแนวหนึ่งคือการศึกษาในฐานะเปนเอกสารทางสังคม เนื่องจาก
นักเขียนเปนสมาชิกผูหนึ่ง ของสังคม สิ่งที่นักเขียนบรรยายหรือแสดงออกในงานประพันธ ไมวาจะเปน
ประสบการณหรือแนวคิดใด ยอมมีความสัมพันธกับสถาบันทางสังคมในแงใดแงหนึ่ง จึงกลาวไดวา วรรณคดี
เปนตัวแทนในบางแงบางมุมของสังคมในสมัยที่ผูแตงสรางสรรควรรณกรรมข้ึน  
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Abstract 
The purposes of the qualitative research on a study of slang words in TV Pool 

megazine were to  1) categorize slang words in TV Pool magazine based on the principle of 
wordsbuilding of Thai language and 2 )  study the meaning of slang words in TV Pool 
magazine (volume.1406, 30 July 2017 - volume.1430, 27 December 2017) from 24 copies. 
The findings revealed that:  

Many kinds of Slang words found in TV Pool magazine (volume.1406, 30 July 2017 
- volume.1 4 3 0 , 27 December 2 0 1 7 ) from 24 copies. The most common is the foreign 
language transliteration, followed by compound words, morphemes or single words, 
complex words, repetition words, and the least common is Bali or Sanskrit compound 
words.  

In terms of meanings of slang words found in TV Pool magazine (volume.1406, 30 
July 2017 - volume.1430, 27 December 2017) from 24 copies, the most common is the 
denotation words, followed by implication words, and there is not any Bali and Sanskrit 
connection words.   

The research revealed that the class of word building, type of word, and meaning 
of slang words which are another language for communication in the society. Slang is a 
language used to communicate in a particular group, therefore; it is not generally used for 
most people.However, the results of this research causes benefit in terms of the studying 
and developing of slang words, morevover it develops the understanding in using slang 
words for new generations. Slang is classified as spoken language, but it is the interesting 
language. Slang is indicated as the changing of language, and the learning of slang words 
building since the most user is teenagers. It is because slang is the language that easily 
comes and goes according to time. 
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูใชภาษาซ่ึงปจจัยสําคัญที่ทําใหผูที่อยูในสังคมเดียวกันใชภาษาแตกตาง
กันไปหลายประการอาทิ อายุ เพศ อาชีพ ถ่ินฐาน1 

เหตุที่คนวัยตางกันมีการใชภาษาตางกันอาจเปนเพราะแตละวัยมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ไมเหมือนกัน        
เชนวัยหนุมสาวเปนวัยที่ตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงพรอมเสมอที่จะรับสิ่งใหม ๆ เขามาใชในภาษาพูดของ
ตัวเอง วัยนี้อาจจะเปนวัยที่ไวตอการรับและใชคําใหมหรือคําสแลง สวนผูสูงอายุอาจจะไมสนใจในการ
เปลี่ยนแปลงมากนักและพอใจที่จะใชภาษาของตนที่เคยใชมามากกวาคําสแลงหรือคําคะนองของวัยรุน
ปจจุบันมีนิตยสารหลายประเภทที่ตอบสนองความตองการของผูอานที่มีความแตกตางกันไปตามเพศ 
การศึกษาหรือความสนใจ เชน นิตยสารผูหญิง นิตยสารกีฬา รถยนต ดนตรี ทองเที่ยว เปนตน แตหนึ่งใน
นิตยสารที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของคนในสังคมเนนการใชภาษาแปลกใหมคือ TV Pool โดยเนื้อหา
สวนใหญวัยรุนใหความสนใจในเนื้อหาที่นําเสนอขาว ที่มีความเราใจทั้งความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่งในแวดวง
สาขาตางๆ บทความเก่ียวกับแฟชั่นดังนั้นการใชภาษาที่ตรงกับความตองการของวัยรุนจึงถือวาเปนเคร่ืองมือ
สวนสําคัญอยางยิ่ง ทําใหนิตยสารมีความโดดเดน สนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความมีชีวิตชีวาใหกับผูอานได 
การเลือกใชคําสแลงรวมไปถึงการคิดถอยคําแปลกใหมข้ึนเพื่อมาใชแสดงเอกลักษณและสื่อความหมายเพราะ
อาจทําใหเปนที่นาจดจําของผูอาน ถือวาเปนเสนหอยางหนึ่งของการใชภาษาในนิตยสารการที่ผูวิจัยเลือกที่
จะศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร เพราะในยุคปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการใชชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน 
ผูคนสามารถที่จะเลือกรับขอมูลขาวสารผานสือ่ประเภทตาง ๆ ไดหลายชองทาง ซ่ึงนิตยสารก็เปนอีกชองทาง
หนึ่งที่สามารตอบสนองความตองการของผูรับสารไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนสื่อราคาถูก ซ้ือหางาย  
มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถเขาถึงมวลชนไดหลากหลายกลุม2 

การใชภาษาที่ตรงกับความตองการของวัยรุนจึงถือวาเปนเคร่ืองมือสวนสําคัญอยางยิ่ง ทําให
นิตยสารมีความโดดเดน สนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความมีชีวิตชีวาใหกับผูอานได การเลือกใชคําสแลงรวม
ไปถึงการคิดถอยคําแปลกใหมข้ึนเพื่อมาใชแสดงเอกลักษณและสื่อความหมายเพราะอาจทําใหเปนที่นาจดจํา
ของผูอาน ถือวาเปนเสนหอยางหนึ่งของการใชภาษาในนิตยสารมีผูใหความสนใจและไดศึกษาวิจัย  
เชน อิทธิพลของนิตยสารที่มีตอการใชภาษาของวัยรุนโดยไดคํานึงถึงแงของความถูกตองของภาษาเพราะใน
นิตยสารบันเทิงวัยรุนมาใชพูดและเขียนติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน จนขยายกวางออกไป และสงผล
กระทบตอการใชภาษาของคนในสังคม ในทางกลับกันคําสแลงที่วัยรุนสรางข้ึนมาเพื่อใชสื่อสารกันภายใน
กลุมจนแพรหลายแลวนั้น ก็อาจถูกนํามาใชในนิตยสาร ในเวลาตอมาไดเชนกัน การศึกษาคําสแลงจึงเปน
แนวทางหนึ่งในการศึกษาวิถีชีวิตหรือคานิยมของกลุมคนหนึ่งๆ ในสังคมแตละยุค ทั้งยังสามารถสะทอนให
เห็นธรรมชาติของภาษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม คานิยมเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและการติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสังคมอ่ืนๆ อีกดวยถือไดวาคําสแลง
                                                           
 1 วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, (เมษายน - กันยายน). คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุมนํ้าแดงในเวียดนาม : 
หลักฐานจากภาษาในปฏิทินโบราณ,และจารึกสุโขทัย. วารสารไทยคดีศึกษา ผูคนและวิถี : วัฒนธรรมอดีต-ชีวิต
ปจจุบัน. 8(2), 1-20, หนา 14-15.   
 2 สุปรีดี สุวรรณบูรณ , ภาษาเพ่ือการสื่อสาร, [ออนไลน ] แหลงขอมูล: http://www.ipesp.ac.th/ 
learning/thai/Chapter3.html, [5 ธันวาคม, 2561]. 

 
 

เปนปรากฏการณทางภาษาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมเปนการใชภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่คนในสังคมที่ใชสื่อสาร
กัน3  

จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาดวยคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูลที่ไดรับ
ความนิยมจากวัยรุนและคนไทยสวนใหญ จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาดวยคําสแลงที่
ปรากฏในนิตยสารที่ไดรับความนิยมจากวัยรุนและคนไทยสวนใหญ เพื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ในปจจุบันอันจะเปนประโยชนในทางภาษาศาสตร และผูที่สนใจจะศึกษาภาษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาและจําแนกประเภทคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาหฉบับที่  1406  
วันที่ 30กรกฏาคม 2560 ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

2. ศึ กษ าความหมาย คํ าสแลงที่ ป รากฏ ใน นิ ตยสาร ที วีพู ล รายสัป ดาห ฉบั บ ที่  1406  
วันที่ 30กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานการวิจัย 
คําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห มีการใชภาษาที่แปลกใหม ซ่ึงแตกตางกับการใชภาษาที่

ถูกตองตามหลักของการใชภาษาไทยตามมาตรฐานทั้งนีเ้พื่อดึงดูดความสนใจของผูอานที่เปนผูอานในยุคสมัย
ที่ทั่วโลกมีการสื่อสารขามวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานภาษา ทําใหเขาใจงายแมวาจะเปนภาษาที่ใช
เฉพาะกลุมก็ตาม อีกทั้งยังใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน 
 
กรอบความคิดของการวิจัย 
ตารางที่ 1 กรอบความคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 3 สธนสรณ  ยุติบรรพ , ลักษณะการใช และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุน ,  
ศิลปศาสตรมหบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม, (นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555). 

ความหมายของคํา 
1) คําท่ีมีความหมายตรง 
2) คําท่ีมีความหมายโดยนัย 

 

นิตยสารทีวีพูล
รายสัปดาห 

คําสแลง 

ประเภทของการสรางคํา 
1) คํายืมทับศัพทภาษาตางประเทศ  
2) คําประสม 
4) คําซอน 
3) คําพยางเดียว-หนวยคํา-คํามูล-คํา
โดด  
5) คําซํ้า 
6) คําสมาส 

การศึกษาคําสแลง 
ท่ีปรากฏใน 

นิตยสารทีวีพูล 
รายสัปดาห  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 663

 
 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูใชภาษาซ่ึงปจจัยสําคัญที่ทําใหผูที่อยูในสังคมเดียวกันใชภาษาแตกตาง
กันไปหลายประการอาทิ อายุ เพศ อาชีพ ถ่ินฐาน1 

เหตุที่คนวัยตางกันมีการใชภาษาตางกันอาจเปนเพราะแตละวัยมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ไมเหมือนกัน        
เชนวัยหนุมสาวเปนวัยที่ตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงพรอมเสมอที่จะรับสิ่งใหม ๆ เขามาใชในภาษาพูดของ
ตัวเอง วัยนี้อาจจะเปนวัยที่ไวตอการรับและใชคําใหมหรือคําสแลง สวนผูสูงอายุอาจจะไมสนใจในการ
เปลี่ยนแปลงมากนักและพอใจที่จะใชภาษาของตนที่เคยใชมามากกวาคําสแลงหรือคําคะนองของวัยรุน
ปจจุบันมีนิตยสารหลายประเภทที่ตอบสนองความตองการของผูอานที่มีความแตกตางกันไปตามเพศ 
การศึกษาหรือความสนใจ เชน นิตยสารผูหญิง นิตยสารกีฬา รถยนต ดนตรี ทองเที่ยว เปนตน แตหนึ่งใน
นิตยสารที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจของคนในสังคมเนนการใชภาษาแปลกใหมคือ TV Pool โดยเนื้อหา
สวนใหญวัยรุนใหความสนใจในเนื้อหาที่นําเสนอขาว ที่มีความเราใจทั้งความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่งในแวดวง
สาขาตางๆ บทความเก่ียวกับแฟชั่นดังนั้นการใชภาษาที่ตรงกับความตองการของวัยรุนจึงถือวาเปนเคร่ืองมือ
สวนสําคัญอยางยิ่ง ทําใหนิตยสารมีความโดดเดน สนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความมีชีวิตชีวาใหกับผูอานได 
การเลือกใชคําสแลงรวมไปถึงการคิดถอยคําแปลกใหมข้ึนเพื่อมาใชแสดงเอกลักษณและสื่อความหมายเพราะ
อาจทําใหเปนที่นาจดจําของผูอาน ถือวาเปนเสนหอยางหนึ่งของการใชภาษาในนิตยสารการที่ผูวิจัยเลือกที่
จะศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร เพราะในยุคปจจุบันสื่อมีอิทธิพลตอการใชชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน 
ผูคนสามารถที่จะเลือกรับขอมูลขาวสารผานสือ่ประเภทตาง ๆ ไดหลายชองทาง ซ่ึงนิตยสารก็เปนอีกชองทาง
หนึ่งที่สามารตอบสนองความตองการของผูรับสารไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนสื่อราคาถูก ซ้ือหางาย  
มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถเขาถึงมวลชนไดหลากหลายกลุม2 

การใชภาษาที่ตรงกับความตองการของวัยรุนจึงถือวาเปนเคร่ืองมือสวนสําคัญอยางยิ่ง ทําให
นิตยสารมีความโดดเดน สนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความมีชีวิตชีวาใหกับผูอานได การเลือกใชคําสแลงรวม
ไปถึงการคิดถอยคําแปลกใหมข้ึนเพื่อมาใชแสดงเอกลักษณและสื่อความหมายเพราะอาจทําใหเปนที่นาจดจํา
ของผูอาน ถือวาเปนเสนหอยางหนึ่งของการใชภาษาในนิตยสารมีผูใหความสนใจและไดศึกษาวิจัย  
เชน อิทธิพลของนิตยสารที่มีตอการใชภาษาของวัยรุนโดยไดคํานึงถึงแงของความถูกตองของภาษาเพราะใน
นิตยสารบันเทิงวัยรุนมาใชพูดและเขียนติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน จนขยายกวางออกไป และสงผล
กระทบตอการใชภาษาของคนในสังคม ในทางกลับกันคําสแลงที่วัยรุนสรางข้ึนมาเพื่อใชสื่อสารกันภายใน
กลุมจนแพรหลายแลวนั้น ก็อาจถูกนํามาใชในนิตยสาร ในเวลาตอมาไดเชนกัน การศึกษาคําสแลงจึงเปน
แนวทางหนึ่งในการศึกษาวิถีชีวิตหรือคานิยมของกลุมคนหนึ่งๆ ในสังคมแตละยุค ทั้งยังสามารถสะทอนให
เห็นธรรมชาติของภาษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม คานิยมเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและการติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสังคมอ่ืนๆ อีกดวยถือไดวาคําสแลง
                                                           
 1 วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, (เมษายน - กันยายน). คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุมนํ้าแดงในเวียดนาม : 
หลักฐานจากภาษาในปฏิทินโบราณ,และจารึกสุโขทัย. วารสารไทยคดีศึกษา ผูคนและวิถี : วัฒนธรรมอดีต-ชีวิต
ปจจุบัน. 8(2), 1-20, หนา 14-15.   
 2 สุปรีดี สุวรรณบูรณ , ภาษาเพ่ือการสื่อสาร, [ออนไลน ] แหลงขอมูล: http://www.ipesp.ac.th/ 
learning/thai/Chapter3.html, [5 ธันวาคม, 2561]. 

 
 

เปนปรากฏการณทางภาษาที่เกิดข้ึนจริงในสังคมเปนการใชภาษาอีกรูปแบบหนึ่งที่คนในสังคมที่ใชสื่อสาร
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จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาดวยคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูลที่ไดรับ
ความนิยมจากวัยรุนและคนไทยสวนใหญ จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาดวยคําสแลงที่
ปรากฏในนิตยสารที่ไดรับความนิยมจากวัยรุนและคนไทยสวนใหญ เพื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ในปจจุบันอันจะเปนประโยชนในทางภาษาศาสตร และผูที่สนใจจะศึกษาภาษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาและจําแนกประเภทคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาหฉบับที่  1406  
วันที่ 30กรกฏาคม 2560 ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

2. ศึ กษ าความหมาย คํ าสแลงที่ ป รากฏ ใน นิ ตยสาร ที วีพู ล รายสัป ดาห ฉบั บ ที่  1406  
วันที่ 30กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานการวิจัย 
คําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห มีการใชภาษาที่แปลกใหม ซ่ึงแตกตางกับการใชภาษาที่

ถูกตองตามหลักของการใชภาษาไทยตามมาตรฐานทั้งนีเ้พื่อดึงดูดความสนใจของผูอานที่เปนผูอานในยุคสมัย
ที่ทั่วโลกมีการสื่อสารขามวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานภาษา ทําใหเขาใจงายแมวาจะเปนภาษาที่ใช
เฉพาะกลุมก็ตาม อีกทั้งยังใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน 
 
กรอบความคิดของการวิจัย 
ตารางที่ 1 กรอบความคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 3 สธนสรณ  ยุติบรรพ , ลักษณะการใช และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุน ,  
ศิลปศาสตรมหบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม, (นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555). 

ความหมายของคํา 
1) คําท่ีมีความหมายตรง 
2) คําท่ีมีความหมายโดยนัย 

 

นิตยสารทีวีพูล
รายสัปดาห 

คําสแลง 

ประเภทของการสรางคํา 
1) คํายืมทับศัพทภาษาตางประเทศ  
2) คําประสม 
4) คําซอน 
3) คําพยางเดียว-หนวยคํา-คํามูล-คํา
โดด  
5) คําซํ้า 
6) คําสมาส 

การศึกษาคําสแลง 
ท่ีปรากฏใน 

นิตยสารทีวีพูล 
รายสัปดาห  



664 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล 
รายสัปดาห โดยมีขอบเขตดานเนื้อหา คือ ศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารรายสัปดาห ทีวีพูลจํานวน 24 
ฉบับ (ฉบับที่ 1406 วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
ใชคําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห โดยการวิจัยคร้ังนี้เพื่อการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร 
ทีวีพูล รายสัปดาห โดยมีข้ันตอนและการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. การเก็บรวมรวมขอมูล 
3. การวเิคราะหขอมูล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดวิคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาห  

(ฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ขอบเขตดานเน้ือหา 

ศึกษาคําสแลงจากนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห (ฉบับที่1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 
2560 –ฉบับที่  1430 ประจําวันที่  27 ธันวาคม 2560 โดยเก็บขอมูลคําสแลงที่พบในนิตยสาร ทีวีพูล  
รายสัปดาห ทุกคอลัมน รวม 24 ฉบับ จํานวน 113 คํา 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดเก็บและรวบรวมขอมูลโดยมีลําดบัดังนี้ 
  1. ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคําสแลง 

2. รวบรวมนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาห (ฉบับที่ 1406วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 
1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 ฉบับ 
  3. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของกับนิตยสารรายสัปดาห 
  4. รวบรวมขอมูลคําสแลงที่อยูในนิตยสาร ทีวีพลู รายสปัดาห 
  5. วิเคราะหประเภท และความหมายของคําสแลงทีป่รากฏ 

6. สรุปผลการวิจัย  
7. อภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
8. จัดทํารูปเลมรายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ 

 
 
 

 
 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 

2560 –ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในหัวขอ1) วิเคราะหประเภทของคําสแลงที่ปรากฏ 
และ 2) วิเคราะหความหมายของคําสแลงที่ปรากฏจากนั้นสรุป และอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จาการศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหสามารถจําแนกประเภทของคําสแลง       
ตามหลักการสรางคําในภาษาไทย โดยในการวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยไดยึดตามหลักทฤษฎีการสรางคํา ชนิดของ
คํา และความหมายของคําในภาษาไทย จากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยของ4 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406  

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ดานประเภทของคํา 

 
จากตารางที่ 2 ดานประเภทของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่1406 

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวม 24 ฉบับ พบวา  
1) การยืมคําทับศัพทภาษาตางประเทศพบจํานวน 54 คํา คิดเปนรอยละ 47.79 
 1.1 คํายืมทับศัพทภาษาอังกฤษ พบจํานวน 51 คํา คิดเปนรอยละ 45.13 

1.2 คํายืมทับศัพทภาษาจีน พบจํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 1.77 
1.3 คํายืมทับศัพทภาษาเกาหลี พบจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 0.89 

2) คําประสมพบจํานวน 32 คํา คิดเปนรอยละ 28.32 
3) หนวยคํา-คําโดด-คําพยางคเดียว พบจํานวน 10 คํา คิดเปนรอยละ 8.85 
4) คําซอนพบจํานวน 9 คํา คิดเปนรอยละ7.96 
 4.1 คําซอนเพื่อความหมาย พบจํานวน5คิดเปนรอยละ 4.42 
 4.2 คําซอนเพื่อเสียง พบจํานวน 4 คํา คิดเปนรอยละ 3.54 
5) คําซํ้าคํา พบจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 6.19 
6) คําสมาสคําพบจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 0.89 

                                                           
 4 สถาบันภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญยืน 
และคณะ, พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 13 -280. 

ประเภท 
ของคํา 

คําพยางเดียว- 
หนวยคํา-คํามูล-คําโดด

คํา 
ประสม 

คําซอน เพ่ือ  
คําซํ้า 

คํา 
สมาส 

คํา 
สนธิ 

คํายืมทับศัพท  
รวม เสียง ความหมาย English Chinese Korean 

จํานวน 10 32 4 5 7 1 0 51 2 1 113 
รอยละ 8.85 28.32 3.54 4.42 6.19 0.89 0 45.13 1.77 0.89 100 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 665

 
 

ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล 
รายสัปดาห โดยมีขอบเขตดานเนื้อหา คือ ศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารรายสัปดาห ทีวีพูลจํานวน 24 
ฉบับ (ฉบับที่ 1406 วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
ใชคําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห โดยการวิจัยคร้ังนี้เพื่อการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร 
ทีวีพูล รายสัปดาห โดยมีข้ันตอนและการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. การเก็บรวมรวมขอมูล 
3. การวเิคราะหขอมูล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดวิคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาห  

(ฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ขอบเขตดานเน้ือหา 

ศึกษาคําสแลงจากนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห (ฉบับที่1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 
2560 –ฉบับที่  1430 ประจําวันที่  27 ธันวาคม 2560 โดยเก็บขอมูลคําสแลงที่พบในนิตยสาร ทีวีพูล  
รายสัปดาห ทุกคอลัมน รวม 24 ฉบับ จํานวน 113 คํา 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดเก็บและรวบรวมขอมูลโดยมีลําดบัดังนี้ 
  1. ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคําสแลง 

2. รวบรวมนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาห (ฉบับที่ 1406วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 
1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 ฉบับ 
  3. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของกับนิตยสารรายสัปดาห 
  4. รวบรวมขอมูลคําสแลงที่อยูในนิตยสาร ทีวีพลู รายสปัดาห 
  5. วิเคราะหประเภท และความหมายของคําสแลงทีป่รากฏ 

6. สรุปผลการวิจัย  
7. อภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
8. จัดทํารูปเลมรายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ 

 
 
 

 
 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 

2560 –ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในหัวขอ1) วิเคราะหประเภทของคําสแลงที่ปรากฏ 
และ 2) วิเคราะหความหมายของคําสแลงที่ปรากฏจากนั้นสรุป และอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาความ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จาการศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหสามารถจําแนกประเภทของคําสแลง       
ตามหลักการสรางคําในภาษาไทย โดยในการวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยไดยึดตามหลักทฤษฎีการสรางคํา ชนิดของ
คํา และความหมายของคําในภาษาไทย จากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยของ4 ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406  

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ดานประเภทของคํา 

 
จากตารางที่ 2 ดานประเภทของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่1406 

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวม 24 ฉบับ พบวา  
1) การยืมคําทับศัพทภาษาตางประเทศพบจํานวน 54 คํา คิดเปนรอยละ 47.79 
 1.1 คํายืมทับศัพทภาษาอังกฤษ พบจํานวน 51 คํา คิดเปนรอยละ 45.13 

1.2 คํายืมทับศัพทภาษาจีน พบจํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 1.77 
1.3 คํายืมทับศัพทภาษาเกาหลี พบจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 0.89 

2) คําประสมพบจํานวน 32 คํา คิดเปนรอยละ 28.32 
3) หนวยคํา-คําโดด-คําพยางคเดียว พบจํานวน 10 คํา คิดเปนรอยละ 8.85 
4) คําซอนพบจํานวน 9 คํา คิดเปนรอยละ7.96 
 4.1 คําซอนเพื่อความหมาย พบจํานวน5คิดเปนรอยละ 4.42 
 4.2 คําซอนเพื่อเสียง พบจํานวน 4 คํา คิดเปนรอยละ 3.54 
5) คําซํ้าคํา พบจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 6.19 
6) คําสมาสคําพบจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 0.89 

                                                           
 4 สถาบันภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญยืน 
และคณะ, พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 13 -280. 

ประเภท 
ของคํา 

คําพยางเดียว- 
หนวยคํา-คํามูล-คําโดด

คํา 
ประสม 

คําซอน เพ่ือ  
คําซํ้า 

คํา 
สมาส 

คํา 
สนธิ 

คํายืมทับศัพท  
รวม เสียง ความหมาย English Chinese Korean 

จํานวน 10 32 4 5 7 1 0 51 2 1 113 
รอยละ 8.85 28.32 3.54 4.42 6.19 0.89 0 45.13 1.77 0.89 100 



666 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

 จากผลการวิเคราะห ไมปรากฏคําสนธิ ในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่1406 ประจําวันที่ 
30 กรกฏาคม2560 – ฉบับที่1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406  

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ดานความหมาย 

 
จากตารางที่ 3 ดานความหมายของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406 

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวม 24 ฉบับ จําแนกตาม
ประเภทของความหมายซ่ึงศึกษาความหมายคําสแลงจาก5พจนานุกรมคําใหม เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2553) 6พจนานุกรมคําใหม เลม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552). 
และ 7พจนานุกรมคําใหม เลม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) จําแนกความหมาย
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) คําที่มีความหมายตรง คือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียน ไมตองแปล หรือ
ตีความ และ 2) คําที่มีความหมายตามนัยประหวัด คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรงตาม การเขียนและการ
อาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูสงสาร พบวา 

1) ความหมายตรง พบจํานวน 74 คํา คิดเปนรอยละ 65.49 
2) ความหมายตามนัยประหวัด พบจํานวน 39 คํา คิดเปนรอยละ 34.51 

   
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม เร่ือง การศึกษาประเภทและความหมายของคําสแลงที่
ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406 (30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430  (27 ธันวาคม 
2560) เปนการวิจัยทางคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) รวบรวมจัดประเภทคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวี
พูล รายสัปดาหและ 2) ศึกษาความหมายคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406  
(30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430 (วันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 ฉบับผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

                                                           
 5 ราชบัณ ฑิตยสถาน , พจนานุกรม คําใหม  เล ม  1 ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน , พิมพ ครั้ งท่ี  2. 
กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 2553. 
 6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคําใหม เลม 2  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร: ยูเนียน
อุลตราไวโอเร็ต, 2552. 
 7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคําใหม เลม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร: ยูเนียน 
อุลตราไวโอเร็ต, 2545. 

 

ประเภทของความหมาย 
ความหมาย  

รวม โดยตรง โดยนัย 
จํานวน 74 39 113 
รอยละ 65.49 34.51 100 

 
 

ดานการรวบรวมและจัดประเภทของคําสแลงพบวา คําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาหตั้งแต 
ฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 
ฉบับ มีคําสแลงปรากฏ จํานวน 113 คําสามารถจําแนกประเภทตามหลักการสรางคําในภาษาไทย                                       
ของ8 ที่จําแนกประเภทของการสรางคําไว ซ่ึงจากการวิจัยปรากฏชนิด ประเภทของคําแลง 6 ประเภท  
เรียงตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ 1) การยืมคําภาษาตางประเทศจํานวน 54 คํา, 2) การประสมคํา จํานวน 
32 คํา, 3) การซอนคํา จํานวน 9  คํา, 4) คําสแลงประเภทหนวยคําหรือคําโดด จํานวน 9 คํา 5) การซํ้าคํา 
จํานวน 7 คํา และ 6) คําสมาส จํานวน  1 คํา  

ดานความหมายของคําสแลง พบวา คําสแลงที่ปรากฏทั้งหมดจํานวน 113 คํา สามารถจําแนก
ความหมายออกเปน 2 ประเภท คือ คําที่มีความหมายตรง หรือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียนไมตอง
แปล หรือตีความ พบจํานวน 74 คําและคําที่มีความหมายตามนัยประหวัด คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรง
ตามการเขียนและการอาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการ
ของผูสงสาร พบจํานวน 39 คํา  

จากการวิจัยงานไมปรากฏคําสแลงที่มีลักษณะโครงสรางของคําตามหลักการสรางคําตามหลัก
ไวยากรณไทยคือคําสนธิ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม เร่ือง การศึกษาประเภทและความหมายของคําแสลงที่
ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่1406 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่1430 (วันที่ 27 
ธันวาคม 2560) จํานวน 24 ฉบับ พบคําแสลงที่ปรากฏในนิตยสารที่รวบรวมไดในงานวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวยคําแสลงทั้งหมดจํานวน 113 คํา จําแนกประเภทของคําแสลงที่พบในนิตยสาร ทีวีพูล  
รายสัปดาหฉบับที่ 1406 (วันที่ 30 กรกฎาคม2560–ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) ปรากฏคําแสลง
โดยสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะการสรางคําในภาษาไทยไดเปน 6 ประเภท ดังนี้การประสมคํา  
พบจํานวน 32 คํา, การซอนคํา พบจํานวน 9 คํา, การซํ้าคํา พบจํานวน 7 คํา, คําแสลงประเภทหนวยคํา
หรือคําโดด พบจํานวน 10 คํา การยืมคําภาษาตางประเทศ พบจํานวน 54 คํา ในงานวิจัยคร้ังนี้ไมปรากฏ
คําสมาส-คําสนธิ สอดคลองกับงานวิจัยของ9 ที่ศึกษาเร่ืองโครงสรางของคําแสลงลักษณะคําสแลงของสาว
ประเภทสองในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวามีวิธีการสรางคําโดยใชวิธีการสรางคําใหมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การสรางคําดวยวิธีนําคําหรือวลีที่มีอยูแลวในภาษามาสื่อความหมายใหม ลําดับถัดมาคือการสร
างคําโดยการยืดคํามาจากภาษาตางประเทศหรือภาษาถ่ินอ่ืน และวิธีที่พบนอยที่สุดคือ การกําหนดคําใหสื่อ
ความหมายดวยเสียง นอกจากนั้นงานวิจัยของกอชาติ ชํานาญ พบวา มีคําสแลงจํานวนหนึ่งไมสามารถจัด 
                                                           
 8 สถาบันภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญยืน 
และคณะ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2553, หนา 13 -280. 
  9 กอชาติ ชํานาญชาง, การศึกษาลักษณะคําสแลงของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ
กศ.ม. (ภาษาศาสตร), (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546). 
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 จากผลการวิเคราะห ไมปรากฏคําสนธิ ในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่1406 ประจําวันที่ 
30 กรกฏาคม2560 – ฉบับที่1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะหคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406  

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
ดานความหมาย 

 
จากตารางที่ 3 ดานความหมายของคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406 

ประจําวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รวม 24 ฉบับ จําแนกตาม
ประเภทของความหมายซ่ึงศึกษาความหมายคําสแลงจาก5พจนานุกรมคําใหม เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2553) 6พจนานุกรมคําใหม เลม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552). 
และ 7พจนานุกรมคําใหม เลม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) จําแนกความหมาย
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) คําที่มีความหมายตรง คือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียน ไมตองแปล หรือ
ตีความ และ 2) คําที่มีความหมายตามนัยประหวัด คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรงตาม การเขียนและการ
อาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูสงสาร พบวา 

1) ความหมายตรง พบจํานวน 74 คํา คิดเปนรอยละ 65.49 
2) ความหมายตามนัยประหวัด พบจํานวน 39 คํา คิดเปนรอยละ 34.51 

   
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม เร่ือง การศึกษาประเภทและความหมายของคําสแลงที่
ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406 (30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430  (27 ธันวาคม 
2560) เปนการวิจัยทางคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) รวบรวมจัดประเภทคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวี
พูล รายสัปดาหและ 2) ศึกษาความหมายคําสแลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาห ฉบับที่ 1406  
(30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430 (วันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 ฉบับผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

                                                           
 5 ราชบัณ ฑิตยสถาน , พจนานุกรม คําใหม  เล ม  1 ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน , พิมพ ครั้ งท่ี  2. 
กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 2553. 
 6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคําใหม เลม 2  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร: ยูเนียน
อุลตราไวโอเร็ต, 2552. 
 7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคําใหม เลม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพมหานคร: ยูเนียน 
อุลตราไวโอเร็ต, 2545. 

 

ประเภทของความหมาย 
ความหมาย  

รวม โดยตรง โดยนัย 
จํานวน 74 39 113 
รอยละ 65.49 34.51 100 

 
 

ดานการรวบรวมและจัดประเภทของคําสแลงพบวา คําสแลงในนิตยสาร ทีวีพูลรายสัปดาหตั้งแต 
ฉบับที่ 1406 ประจําวันที่ 30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่ 1430 ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2560) รวม 24 
ฉบับ มีคําสแลงปรากฏ จํานวน 113 คําสามารถจําแนกประเภทตามหลักการสรางคําในภาษาไทย                                       
ของ8 ที่จําแนกประเภทของการสรางคําไว ซ่ึงจากการวิจัยปรากฏชนิด ประเภทของคําแลง 6 ประเภท  
เรียงตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ 1) การยืมคําภาษาตางประเทศจํานวน 54 คํา, 2) การประสมคํา จํานวน 
32 คํา, 3) การซอนคํา จํานวน 9  คํา, 4) คําสแลงประเภทหนวยคําหรือคําโดด จํานวน 9 คํา 5) การซํ้าคํา 
จํานวน 7 คํา และ 6) คําสมาส จํานวน  1 คํา  

ดานความหมายของคําสแลง พบวา คําสแลงที่ปรากฏทั้งหมดจํานวน 113 คํา สามารถจําแนก
ความหมายออกเปน 2 ประเภท คือ คําที่มีความหมายตรง หรือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียนไมตอง
แปล หรือตีความ พบจํานวน 74 คําและคําที่มีความหมายตามนัยประหวัด คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรง
ตามการเขียนและการอาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการ
ของผูสงสาร พบจํานวน 39 คํา  

จากการวิจัยงานไมปรากฏคําสแลงที่มีลักษณะโครงสรางของคําตามหลักการสรางคําตามหลัก
ไวยากรณไทยคือคําสนธิ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม เร่ือง การศึกษาประเภทและความหมายของคําแสลงที่
ปรากฏในนิตยสาร ทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่1406 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2560) – ฉบับที่1430 (วันที่ 27 
ธันวาคม 2560) จํานวน 24 ฉบับ พบคําแสลงที่ปรากฏในนิตยสารที่รวบรวมไดในงานวิจัยคร้ังนี้
ประกอบดวยคําแสลงทั้งหมดจํานวน 113 คํา จําแนกประเภทของคําแสลงที่พบในนิตยสาร ทีวีพูล  
รายสัปดาหฉบับที่ 1406 (วันที่ 30 กรกฎาคม2560–ฉบับที่ 1430 วันที่ 27 ธันวาคม 2560) ปรากฏคําแสลง
โดยสามารถจําแนกประเภทตามลักษณะการสรางคําในภาษาไทยไดเปน 6 ประเภท ดังนี้การประสมคํา  
พบจํานวน 32 คํา, การซอนคํา พบจํานวน 9 คํา, การซํ้าคํา พบจํานวน 7 คํา, คําแสลงประเภทหนวยคํา
หรือคําโดด พบจํานวน 10 คํา การยืมคําภาษาตางประเทศ พบจํานวน 54 คํา ในงานวิจัยคร้ังนี้ไมปรากฏ
คําสมาส-คําสนธิ สอดคลองกับงานวิจัยของ9 ที่ศึกษาเร่ืองโครงสรางของคําแสลงลักษณะคําสแลงของสาว
ประเภทสองในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวามีวิธีการสรางคําโดยใชวิธีการสรางคําใหมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การสรางคําดวยวิธีนําคําหรือวลีที่มีอยูแลวในภาษามาสื่อความหมายใหม ลําดับถัดมาคือการสร
างคําโดยการยืดคํามาจากภาษาตางประเทศหรือภาษาถ่ินอ่ืน และวิธีที่พบนอยที่สุดคือ การกําหนดคําใหสื่อ
ความหมายดวยเสียง นอกจากนั้นงานวิจัยของกอชาติ ชํานาญ พบวา มีคําสแลงจํานวนหนึ่งไมสามารถจัด 
                                                           
 8 สถาบันภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคํา และการยืมคํา ; วัลยา ชางขวัญยืน 
และคณะ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2553, หนา 13 -280. 
  9 กอชาติ ชํานาญชาง, การศึกษาลักษณะคําสแลงของสาวประเภทสองในกรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ
กศ.ม. (ภาษาศาสตร), (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546). 
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เขาไปอยู ในเกณฑ ที่ กําหนดไว  จึงได สรางวิธีการสรางคําข้ึนมาใช ใหมซ่ึงมีลักษณะการสรางคําดังนี้  
การประสมคําระหวางคําที่มีอยูแลวในภาษากับคําที่มาจากการตัดพยางคในคําเชน ชวงตะ มาจากการ
ประสมคําวา ชวง + ตะ (ตะ มาจากคําวา ตะโพก) ยังสอดคลองกับผลวิจัยของ10 ที่ศึกษาเร่ืองโครงสรางของ
คําแสลงในนิตยสารบันเทิงพบวารูปแบบการแสลงมี 2 ลักษณะใหญ คือ คําแสลงแท และคําแสลงไมแท  
โดยคําแสลงแทมีการสรางคํา 6 ประเภท ไดแก การเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธี, การใชชื่อเฉพาะ, การใชอักษร
ยอ, การผวนคํา, การสรางคําใหมข้ึนและการประสมคํา และสอดของกับงานวิจัยของ11 ผลการศึกษาคํา
สแลงในชวงดังกลาว พบวา สามารจัดประเภทคําสแลงออกเปน3 ประเภท คือ คําสแลงแท คําสแลงเทียม 
คําสแลงลักษณะประสม เม่ือนําคําสแลงทั้ง 3 ประเภทมาจําแนกตามหนาที่ของคําจะคําสแลงที่เปน คํานาม 
คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําสันธานและคําอุทาน คําสแลงประเภทคําสแลงเทียมมีวิธีการที่
หลากหลายคือ ลักษณะคําประสม คําซํ้า วลี และประโยคนอกจากนี้จากผลการศึกษาของ12 จําแนกตาม
ลักษณะการสรางคําไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก กระบวนการสรางสแลงจากการประกอบคําและ
กระบวนการสรางสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดยแตละกระบวนการสามารถแบงออกเปนกระบวนการ
ยอยไดหลายกระบวนการ กลาวคือ กระบวนการสรางสแลงจากการประกอบคําสามารถแบงออกเปน 2 
กระบวนการ ไดแก 1) การสรางสแลงเชิงโครงสราง ประกอบดวย การซํ้าคํา การซอนคํา การประสมคํา  
การรวมคํา การตัดคํา การยืมคํา การใชอักษรยอ และการใชคําเลี่ยง 2) การใชความหมายเปรียบเทียบ 
ประกอบดวย การใชคํา/ความเปรียบเทียบ การตั้งสมญานาม และการสรางวลี สวนกระบวนการสรางสแลง
จากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ สามารถจําแนกออกเปน 5 กระบวนการไดแก การสะกดคํา การใชคํา แสดงทาทาง 
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ การใสเคร่ืองหมายและตัวเลขและการใชสัญรูปแสดงอารมณ 

ดานความหมายของคําแสลงที่ปรากฏทั้งหมดจํานวน 113 คํา ผูวิจัยสามารถจําแนกความหมาย
ออกเปน 2 ประเภท คือ คําที่มีความหมายตรง หรือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียน ไมตองแปล หรือ
ตีความ พบจํานวน 74 คําและคําที่มีความหมายตามนัยประวัติ คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรงตามการเขียน
และการอาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูสงสาร 
พบจํานวน 39 คํา เนื่องจากยึดตามทฤษฎีหลักของการจําแนกความหมายของคําแสลงเพื่อใหผูอานเขาใจ
ความหมายที่ เฉพาะตองการสื่อสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสารสอดคลองกับผลการศึกษาของ13  
ที่ไดรวบรวมคําสแลงที่ใชกันในชวงป 2540 – 2546 ดวยการสัมภาษณจากกลุมคน เก็บรวบรวมคําสแลงจาก
สื่อตางๆ เชน หนังสือนิตยสาร บันเทิง ขอความโฆษณา ซ่ึงศึกษาความหมายที่มาของคํากลุมคนกลุมตางๆ

                                                           
 10 ชัชนีย วินิจชัยนันท, การวิเคราะหคําศัพทสแลงของชายท่ีมีจิตใจเปนหญิง, นครปฐม: สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2549). 
 11 จินตนา พุทธเมตะ, (2547, มกราคม – มิถุนายน), คําสแลง, วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 26(1), 
หนา 75-87. 
 12 กัญญนัช ชะนะจิตร, การสรางคําและความหมายของสแลงในเฟซบุก, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2560). 
 13 จินตนา พุทธเมตะ, (2547, มกราคม – มิถุนายน), คําสแลง, วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 26(1), 
หนา 75-87 

 
 

ลักษณะเฉพาะกลุมตางๆไมวาจะเปนดานวิชาการหรืออาชีและเพศทําใหเกิดการใชศัพทเฉพาะกลุมข้ึนใน
ลักษณะที่ไมใชการใชภาษามาตราฐานบางคร้ังคนที่รวมตัวกันเปนกลุมก็ตองการมีศัพทเฉพาะของตนเองทีไ่ม
ตองการใหผูอ่ืนเขาใจ เชน ศัพทในวงการกระเทย คําวา อีปลง ซ่ึงเปนคําที่ใชเรียกสาวประเภทสองที่อกหัก
และทําตัวเบื่อชีวิตนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ14 ศึกษาคําคะนองในหนังสือพิมพรายวัน พบวา คําคะนองมี
ลักษณะตางๆดังนี้ 1. คําคะนองที่เปนคําเกิดใหมมีความหมายในทางสื่ออารมณความรูสึกแบงได 2 ประเภท 
คือ 1.1 คําประเภทที่มีความหมายสื่อความรูสึกในทางที่ดีนาพอใจ 1.2 คําประเภทที่มีความหมายสื่อความรู
สึกในทางที่ไมดีบอกความรูสึกไมพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ15 ไดใหความหมายวา เปนหนวยเสียง
หลาย ๆ หนวยเสียงมารวมกันเปนขอมูลที่รวบรวมความหมายและการออกเสียงของคําที่ใชในการสื่อสาร
คําศัพทมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ รูปคํา (Form) และความหมาย นอกจากนี้16 ไดศึกษา
ความหมายและความสัมพันธทางความหมายของสแลงที่ปรากฏ โดยการวิเคราะหความหมายประจํารูปและ
ความหมายทางสแลงพบวา สแลงที่ใชในเฟซบุกแฟนเพจมีความสัมพันธทางความหมายใน 4 ลักษณะ ไดแก 
การพองความหมาย การมีหลายความหมาย การมีความหมายตรงขาม และการพองเสียงนอกจากนั้น ผูวิจัย
ยังพบวาสแลงที่เกิดข้ึนมักสรางมาจากกระบวนการสรางคําตั้งแตสองวิธีข้ึนไปและสามารถมีความสัมพันธ
ทางความหมายไดมากกวาหนึ่งความสัมพันธ ซ่ึงสะทอนปรากฏการณการใชภาษาไทยในปจจุบัน 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้การศึกษาไมปรากฏการสรางคําแบบสมาส-การสนธคํิาตามหลักการสรางคําใน
ภาษาไทย17) การสมาส-การสนธิคํา เปนหลักการสรางคําไทยยืมมาจากไวยากรณการสรางคําในภาษาบาลี – 
สันสกฤต ดั้งนั้นภาษาหรือคําที่จะนํามาใชในการสมาส –สนธิคํา จึงเปนคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
เทานั้น จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา คําแสลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406 – ฉบับที่ 
1430 เปนคําภาษาไทยแท คํายืม ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ที่มาใชคําภาษาบาลี-สันสกฤต 

ปจจุบันคําแสลง หรือ คําใหม ไดบรรจุในพจนานุกรมคําใหม จากราชบัณฑิตยสถาน แตคําเหลานี้ 
ใชในบางกลุม บางสังคมเทานั้น จากการวิจัยพบวาในการใชคําเหลานี้ในการสื่อสารจะแตกตางกันออกไป
ตามบริบทที่ผูสงสารตองการสื่อ แมวาราชบัณฑิตยสถานจะจัดทําบรรณานุกรมคําใหมข้ึน แตยังไมแพรหลาย
รูจักเฉพาะกลุมทําใหคําสแลงไมถูกจัดวาเปนภาษาไทยมาตรฐานเพราะมีระยะเวลาการใชงานไมนานนักก็จะ
มีมีคําสแลงใหม ๆ เกิดข้ึนมาแทน 

จากการวิจัยทําใหเห็นลักษณะการสรางคํา ชนิด และความหมายของคําแสลงซ่ึงเปนการใชภาษา 
ในการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งในสังคม คําแสลงเปนภาษาที่ใชสื่อสารเฉพาะกลุม ดังนั้นจึงไมเปนที่นิยม 
ของคนสวนใหญ อยางไรก็ตามผลของการศึกษาวิจัยขอมูลนี้กอใหเกิดประโยชนของทางดานการศึกษา

                                                           
 14 แนงนอย บุญยเนตร, การจดจําคําขวัญโฆษณาท่ีใชเสียงสัมผัส, นิเทศศาสตรปริทัศน, คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต, 9(1), (2548), หนา 9-18.  
 15 พรสวรรค สีปอ, สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2552). 
 16 กัญญนัช ชะนะจิตร, การสรางคําและความหมายของสแลงในเฟซบุก, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
(สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2560). 
 17 สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคําและการยืมคํา. (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553). 
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เขาไปอยู ในเกณฑ ที่ กําหนดไว  จึงได สรางวิธีการสรางคําข้ึนมาใช ใหมซ่ึงมีลักษณะการสรางคําดังนี้  
การประสมคําระหวางคําที่มีอยูแลวในภาษากับคําที่มาจากการตัดพยางคในคําเชน ชวงตะ มาจากการ
ประสมคําวา ชวง + ตะ (ตะ มาจากคําวา ตะโพก) ยังสอดคลองกับผลวิจัยของ10 ที่ศึกษาเร่ืองโครงสรางของ
คําแสลงในนิตยสารบันเทิงพบวารูปแบบการแสลงมี 2 ลักษณะใหญ คือ คําแสลงแท และคําแสลงไมแท  
โดยคําแสลงแทมีการสรางคํา 6 ประเภท ไดแก การเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธี, การใชชื่อเฉพาะ, การใชอักษร
ยอ, การผวนคํา, การสรางคําใหมข้ึนและการประสมคํา และสอดของกับงานวิจัยของ11 ผลการศึกษาคํา
สแลงในชวงดังกลาว พบวา สามารจัดประเภทคําสแลงออกเปน3 ประเภท คือ คําสแลงแท คําสแลงเทียม 
คําสแลงลักษณะประสม เม่ือนําคําสแลงทั้ง 3 ประเภทมาจําแนกตามหนาที่ของคําจะคําสแลงที่เปน คํานาม 
คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําสันธานและคําอุทาน คําสแลงประเภทคําสแลงเทียมมีวิธีการที่
หลากหลายคือ ลักษณะคําประสม คําซํ้า วลี และประโยคนอกจากนี้จากผลการศึกษาของ12 จําแนกตาม
ลักษณะการสรางคําไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก กระบวนการสรางสแลงจากการประกอบคําและ
กระบวนการสรางสแลงจากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ โดยแตละกระบวนการสามารถแบงออกเปนกระบวนการ
ยอยไดหลายกระบวนการ กลาวคือ กระบวนการสรางสแลงจากการประกอบคําสามารถแบงออกเปน 2 
กระบวนการ ไดแก 1) การสรางสแลงเชิงโครงสราง ประกอบดวย การซํ้าคํา การซอนคํา การประสมคํา  
การรวมคํา การตัดคํา การยืมคํา การใชอักษรยอ และการใชคําเลี่ยง 2) การใชความหมายเปรียบเทียบ 
ประกอบดวย การใชคํา/ความเปรียบเทียบ การตั้งสมญานาม และการสรางวลี สวนกระบวนการสรางสแลง
จากลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ สามารถจําแนกออกเปน 5 กระบวนการไดแก การสะกดคํา การใชคํา แสดงทาทาง 
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ การใสเคร่ืองหมายและตัวเลขและการใชสัญรูปแสดงอารมณ 

ดานความหมายของคําแสลงที่ปรากฏทั้งหมดจํานวน 113 คํา ผูวิจัยสามารถจําแนกความหมาย
ออกเปน 2 ประเภท คือ คําที่มีความหมายตรง หรือ คําที่มีความหมายตรงกับการเขียน ไมตองแปล หรือ
ตีความ พบจํานวน 74 คําและคําที่มีความหมายตามนัยประวัติ คือ คําที่ไมไดมีความหมายตรงตามการเขียน
และการอาน จะตองแปลความ และตีความกอนจึงจะสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูสงสาร 
พบจํานวน 39 คํา เนื่องจากยึดตามทฤษฎีหลักของการจําแนกความหมายของคําแสลงเพื่อใหผูอานเขาใจ
ความหมายที่ เฉพาะตองการสื่อสารไดตรงตามเจตนาของผูสงสารสอดคลองกับผลการศึกษาของ13  
ที่ไดรวบรวมคําสแลงที่ใชกันในชวงป 2540 – 2546 ดวยการสัมภาษณจากกลุมคน เก็บรวบรวมคําสแลงจาก
สื่อตางๆ เชน หนังสือนิตยสาร บันเทิง ขอความโฆษณา ซ่ึงศึกษาความหมายที่มาของคํากลุมคนกลุมตางๆ

                                                           
 10 ชัชนีย วินิจชัยนันท, การวิเคราะหคําศัพทสแลงของชายท่ีมีจิตใจเปนหญิง, นครปฐม: สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2549). 
 11 จินตนา พุทธเมตะ, (2547, มกราคม – มิถุนายน), คําสแลง, วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 26(1), 
หนา 75-87. 
 12 กัญญนัช ชะนะจิตร, การสรางคําและความหมายของสแลงในเฟซบุก, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2560). 
 13 จินตนา พุทธเมตะ, (2547, มกราคม – มิถุนายน), คําสแลง, วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 26(1), 
หนา 75-87 

 
 

ลักษณะเฉพาะกลุมตางๆไมวาจะเปนดานวิชาการหรืออาชีและเพศทําใหเกิดการใชศัพทเฉพาะกลุมข้ึนใน
ลักษณะที่ไมใชการใชภาษามาตราฐานบางคร้ังคนที่รวมตัวกันเปนกลุมก็ตองการมีศัพทเฉพาะของตนเองที่ไม
ตองการใหผูอ่ืนเขาใจ เชน ศัพทในวงการกระเทย คําวา อีปลง ซ่ึงเปนคําที่ใชเรียกสาวประเภทสองที่อกหัก
และทําตัวเบื่อชีวิตนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ14 ศึกษาคําคะนองในหนังสือพิมพรายวัน พบวา คําคะนองมี
ลักษณะตางๆดังนี้ 1. คําคะนองที่เปนคําเกิดใหมมีความหมายในทางสื่ออารมณความรูสึกแบงได 2 ประเภท 
คือ 1.1 คําประเภทที่มีความหมายสื่อความรูสึกในทางที่ดีนาพอใจ 1.2 คําประเภทที่มีความหมายสื่อความรู
สึกในทางที่ไมดีบอกความรูสึกไมพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ15 ไดใหความหมายวา เปนหนวยเสียง
หลาย ๆ หนวยเสียงมารวมกันเปนขอมูลที่รวบรวมความหมายและการออกเสียงของคําที่ใชในการสื่อสาร
คําศัพทมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ รูปคํา (Form) และความหมาย นอกจากนี้16 ไดศึกษา
ความหมายและความสัมพันธทางความหมายของสแลงที่ปรากฏ โดยการวิเคราะหความหมายประจํารูปและ
ความหมายทางสแลงพบวา สแลงที่ใชในเฟซบุกแฟนเพจมีความสัมพันธทางความหมายใน 4 ลักษณะ ไดแก 
การพองความหมาย การมีหลายความหมาย การมีความหมายตรงขาม และการพองเสียงนอกจากนั้น ผูวิจัย
ยังพบวาสแลงที่เกิดข้ึนมักสรางมาจากกระบวนการสรางคําตั้งแตสองวิธีข้ึนไปและสามารถมีความสัมพันธ
ทางความหมายไดมากกวาหนึ่งความสัมพันธ ซ่ึงสะทอนปรากฏการณการใชภาษาไทยในปจจุบัน 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้การศึกษาไมปรากฏการสรางคําแบบสมาส-การสนธคํิาตามหลักการสรางคําใน
ภาษาไทย17) การสมาส-การสนธิคํา เปนหลักการสรางคําไทยยืมมาจากไวยากรณการสรางคําในภาษาบาลี – 
สันสกฤต ดั้งนั้นภาษาหรือคําที่จะนํามาใชในการสมาส –สนธิคํา จึงเปนคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
เทานั้น จึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา คําแสลงที่ปรากฏในนิตยสารทีวีพูล รายสัปดาหฉบับที่ 1406 – ฉบับที่ 
1430 เปนคําภาษาไทยแท คํายืม ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ที่มาใชคําภาษาบาลี-สันสกฤต 

ปจจุบันคําแสลง หรือ คําใหม ไดบรรจุในพจนานุกรมคําใหม จากราชบัณฑิตยสถาน แตคําเหลานี้ 
ใชในบางกลุม บางสังคมเทานั้น จากการวิจัยพบวาในการใชคําเหลานี้ในการสื่อสารจะแตกตางกันออกไป
ตามบริบทที่ผูสงสารตองการสื่อ แมวาราชบัณฑิตยสถานจะจัดทําบรรณานุกรมคําใหมข้ึน แตยังไมแพรหลาย
รูจักเฉพาะกลุมทําใหคําสแลงไมถูกจัดวาเปนภาษาไทยมาตรฐานเพราะมีระยะเวลาการใชงานไมนานนักก็จะ
มีมีคําสแลงใหม ๆ เกิดข้ึนมาแทน 

จากการวิจัยทําใหเห็นลักษณะการสรางคํา ชนิด และความหมายของคําแสลงซ่ึงเปนการใชภาษา 
ในการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งในสังคม คําแสลงเปนภาษาที่ใชสื่อสารเฉพาะกลุม ดังนั้นจึงไมเปนที่นิยม 
ของคนสวนใหญ อยางไรก็ตามผลของการศึกษาวิจัยขอมูลนี้กอใหเกิดประโยชนของทางดานการศึกษา

                                                           
 14 แนงนอย บุญยเนตร, การจดจําคําขวัญโฆษณาท่ีใชเสียงสัมผัส, นิเทศศาสตรปริทัศน, คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต, 9(1), (2548), หนา 9-18.  
 15 พรสวรรค สีปอ, สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษ, (กรงุเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2552). 
 16 กัญญนัช ชะนะจิตร, การสรางคําและความหมายของสแลงในเฟซบุก, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
(สาขาวิชาภาษาศาสตรเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2560). 
 17 สถาบันภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 2 : คํา การสรางคําและการยืมคํา. (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553). 
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พัฒนาของคําแสลงและทําใหเกิดความเขาใจในการใชภาษาคําแสลงของคนสมัยใหมในยุคปจจุบันอีกดวย 
นอกจากนี้จากการศึกษาในคร้ังนี้คําแสลงจัดอยูในประเภทคําภาษาปากหรือภาษาพูดแตเปนภาษาที่มีความ
นาสนใจ คําแสลงทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาษาทําใหเกิดการเรียนรูลักษณะการสรางคําแสลงซ่ึง
สวนใหญคือวัยรุนจะมีวิวัฒนาการอยางไร เพราะคําแสลงเปนภาษาที่เกิดงายและมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการนําผลการวิจัยไปปรับใชเพื่อเปนสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหการใชภาษาและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการใชภาษาในลักษณะดังกลาว  

2. ควรมีการศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ เชน หนังสือพิมพ ใบปลิว แผนพับปาย
โฆษณา ปายรานคาตาง ๆ เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบและรวบรวมคําสแลงไว เพื่ อเปนประโยชนตอการศึกษา  
และในดานการใชภาษากับสังคม  
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Abstract 
  The research were of three objectives; 1) to study concepts of forest conservation 
in Buddhist ways, 2 )  to study the forest conservation of Buddhist monks at 
Phrabatpookhaokwai Temple, Turakhom District, Vientiane, 3) to analyze Buddhist monks’ 
roles in forest conservation of Phrabatpookhaokwai Temple, Turakhom District, Vientiane. 
The research was qualitative one and done with fieldwork data on Buddhist monks’ roles 
in forest conservation. 
  The principle of forest conservation of Donthat Temple’s Buddhist monks was that 
“The forest is the temple” by threefold training and five precepts. The forest conservation’ 
methods of Donthat Temple’s Buddhist monks both short and long term were as 
following; planting bamboos against bank erosion, planting vetiver grasses to preserve soil 
surface and against bank erosion, setting a pump in watering any plants in temple’s area, 
setting water pipe in the forest to water any plants. The processes of forest conservation 
at Phrabatpookhaokwai Temple were as following; planting bamboos against bank erosion, 
planting vetiver grasses to preserve soil surface, putting bricks to preserve soil surface and 
trees’ root, setting the sanctuary area, and getting temples and communities to participate 
in conserving forests. 
  The Buddhist monks at Phrabatpookhaokwai Temple applied the principle of 
threefold training in forest conservation. They were three; Sila (Precepts) - the foundation 
in controlling and having disciplines for oneself, Samadhi (Concentration) – the practice to 
have conscious mind in environment conservation, and Panna (Wisdom) – the practice to 
comprehend and love natural resources. Five precept are right actions in physically and 
verbally; the first is for not destroying environments, the second is for not smuggling and 
destroying environments, the third is for not interfering ecological relationship, the forth is 
for regulations’ following, and the fifth is for not making any pollutions destroying 
environments. 

Keywords: Buddhist Monks’ Roles, Forest Conservation in Buddhist Ways,       
      Phrabatpookhaokwai Temple, Vientiane 
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พระอริยบุคคลแลว ยังมีพระอารามอีกแหงหนึ่งในกรุงราชคฤหคือ ชีวกัมพวัน อันเปนปาไมมะมวงที่หมอชีวก
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เวียงจันทน โดยการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการศึกษาขอมูล
ภาคสนาม เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปา 

หลักการอนุรักษปาของพระสงฆวัดดอนธาตุยึดหลักการที่วา “ปาเปนวัด” โดยยึดตามหลัก
ไตรสิกขาและศีล 5 วิธีการอนุรักษปาของพระสงฆวัดดอนธาตุทั้งในระยะสั้นและระยาว ทางวัดจึงมีการแกไข
ปญหา ดังนี้ ปลูกตนไผเพื่อกันตลิ่งพัง ปลูกหญาแฝกเพื่อรักษาหนาดินและการพังทลายของดินริมตลิ่งจัดหา
เคร่ืองสูบนาจากลาแมน้ําข้ึนมารดพืชพันธที่แหงเห่ียวภายในเขตวัด เดินทอน้ํากระจายไปตามพื้นที่ทั่วบริเวณ
ของแนวปา แลวทําการสูบน้ําจากลาแมน้ําข้ึนมารดพื้นดิน เพื่อใหตนไมเกิดความชุมชื้นและชวยลดปญหา
ตนไมยืนตนตาย กระบวนการอนุรักษปาของวัดปาพระบาทภูเขาควาย คือปลูกตนไผเพื่อกันตลิ่งพัง ปลูก
หญาแฝกเพื่อรักษาหนาดิน ปูอิฐตัวหนอนเพื่อรักษาหนาดินรากของตนไม กําหนดเขตวัดเปนเขตอภัยทาน 
โดยมีสวนรวมในการอนุรักษปา คือ วัดและชุมชน 

พระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควายไดประยุกตหลักไตรสิกขามาใชในการอนุรักษปา คือ ศีล ใน
เบื้องตนมีการควบคุมความประพฤติดวยการสรางวินัยใหกับตนเอง สมาธิ เปนการฝกอบรมดานจิตใจ ใหมี
จิตสานึกที่ดี และมีจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปญญา เปนการฝกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 
และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศีล 5 คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา ขอที่ 1 
ชวยเอ้ือในการไมทําลายธรรมชาติ ขอที่ 2 ชวยหามในการลักลอบทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม ขอที่ 3 ชวย
หามแทรกแซงความสัมพันธของระบบนิเวศ ขอที่ 4 ชวยเอ้ือในการรักษากฎเกณฑ ขอที่ 5 ชวยไมใหทําลาย
สิ่งแวดลอมอันกอใหเกิดมลภาวะหรือปญหาตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ : บทบาทของพระสงฆ, การอนุรักษปาเชิงพุทธ, วัดพระบาทภูเขาควาย, นครหลวงเวียงจันทน 
 
 

Abstract 
  The research were of three objectives; 1) to study concepts of forest conservation 
in Buddhist ways, 2 )  to study the forest conservation of Buddhist monks at 
Phrabatpookhaokwai Temple, Turakhom District, Vientiane, 3) to analyze Buddhist monks’ 
roles in forest conservation of Phrabatpookhaokwai Temple, Turakhom District, Vientiane. 
The research was qualitative one and done with fieldwork data on Buddhist monks’ roles 
in forest conservation. 
  The principle of forest conservation of Donthat Temple’s Buddhist monks was that 
“The forest is the temple” by threefold training and five precepts. The forest conservation’ 
methods of Donthat Temple’s Buddhist monks both short and long term were as 
following; planting bamboos against bank erosion, planting vetiver grasses to preserve soil 
surface and against bank erosion, setting a pump in watering any plants in temple’s area, 
setting water pipe in the forest to water any plants. The processes of forest conservation 
at Phrabatpookhaokwai Temple were as following; planting bamboos against bank erosion, 
planting vetiver grasses to preserve soil surface, putting bricks to preserve soil surface and 
trees’ root, setting the sanctuary area, and getting temples and communities to participate 
in conserving forests. 
  The Buddhist monks at Phrabatpookhaokwai Temple applied the principle of 
threefold training in forest conservation. They were three; Sila (Precepts) - the foundation 
in controlling and having disciplines for oneself, Samadhi (Concentration) – the practice to 
have conscious mind in environment conservation, and Panna (Wisdom) – the practice to 
comprehend and love natural resources. Five precept are right actions in physically and 
verbally; the first is for not destroying environments, the second is for not smuggling and 
destroying environments, the third is for not interfering ecological relationship, the forth is 
for regulations’ following, and the fifth is for not making any pollutions destroying 
environments. 

Keywords: Buddhist Monks’ Roles, Forest Conservation in Buddhist Ways,       
      Phrabatpookhaokwai Temple, Vientiane 
 
บทนํา 

พระอารามแหงแรกในพระพุทธศาสนาคือ เวฬุวัน คือปาไผที่พระเจาพิมพิสารทรงถวายใหเปนที
ประทับของพระพุทธเจา และพระสงฆ หลังจากที่พระองคไดฟงธรรมเทศนาจนบรรลุมรรคผลเปน 
พระอริยบุคคลแลว ยังมีพระอารามอีกแหงหนึ่งในกรุงราชคฤหคือ ชีวกัมพวัน อันเปนปาไมมะมวงที่หมอชีวก
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โกมารภัจถวายเปนพระอาราม สําหรับพระพุทธเจาและภิกษุพระสงฆ และที่ในกรุงราชคฤหนั้น ยังมีปาที่มี
ความเก่ียวของกับพระพุทธเจาอีกเปนอันมาก เชน มัททกุจฉิมฤคทายวัน1 ปาไมในฐานะที่เปนสิ่งที่ควร
อนุรักษ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงมีพุทธบัญญัติทางพระวินัยที่หามมิใหพระภิกษุกระทําการอะไร
เปนการทําลายสภาพของปา และตนไม เชน  “พระภิกษุรูปใดตัดทําลายตนไม ถาเปนตนไมที่มีเจาของหวง
แหน ทานปรับอาบัติในฐานอทินนาทานคือ การถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ถาเปนการตัดก่ิงตนไมของตน
หรือของวัด ทานปรับอาบัติในขอที่เปนการพรากภูติคามคือ หักรานก่ิง ใบ ดอกของตนไม แมแตการทําลาย
ตนไมที่เปนเมล็ดที่ปลูกได แงง ก่ิงของตนไม ลวนปรับเปนอาบัติทั้งสิ้น และเพื่อเปนการอนุรักษสภาพของปา 
และตนไม ไดมีบทบัญญัติทางพระวินัย หามพระภิกษุถายปสสาวะ อุจจาระ บวนน้ําลายลงน้ํา ในของสด
เขียวทั้งเล็กและใหญ รวมถึงการทิ้งสิ่งสกปรกลงในน้ํา ในของสดของเขียวทั้งหลาย อันเปนหลักปฏิบัติที่ชวย
ในการอนุรักษธรรมชาติ และสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี”2 

วรรณวนาลัย ไพสณฑศรลักษณ และ พิทักษพนาลี วนศรีเสริมสยาม โดยไดกลาวถึงการทําลาย
ปาไวในหนังสือ “รูปแบบของการทําลายปาที่สําคัญ” วา การทําลายปา คือ สภาวะของปาตามธรรมชาติที่
ถูกทําลายโดยการตัดไมและการเผาปา เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน การนําตนไมและถานไมมาใชหรือ
จําหนายเปนโภคภัณฑ ในระหวางที่ทําการเลี้ยงสัตว เพาะปลูก และตั้งถ่ินฐาน บนพื้นที่วาง การตัดไมโดยไม
ปลูกทดแทนดวยจํานวนที่เพียงพอ กอใหเกิดความเสียหายตอที่อยูอาศัย ตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปญหาความแหงแลง ซ่ึงสงผลเสียตอการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศโดยพืช พื้นที่ปาที่
ถูกทําลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการพังทลายของหนาดิน และพื้นที่มักดอยคุณภาพลงจน
กลายเปนที่ดินที่ทําประโยชนมิได3 

ดังนั้นวัดในพระพุทธศาสนาจึงเรียกวา อาราม แปลวาสถานที่ทําใจใหร่ืนรมย โดยเนนไปที่สวนไม
ดอกไมผล ไมที่ใหรมเงา วัดหลักในพระพุทธศาสนาจึงมีคําลงทายวา วัน ที่แปลวาปา เชน เวฬุวัน เชตวัน 
ชีวกัมพวัน และแมแตนิโครธาราม ก็เปนปาที่มีตนไทรข้ึนอยูเปนจํานวนมาก 
 ปญหาที่เก่ียวกับปาไม ปาไมเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธาร ทีอยูอาศัยของสัตวปา และความ
หลากหลายทางชีวภาพตาง ๆ ชวยดูดซับสรางความชุมชื้น ลดกาชคารบอนไดออกไซด ชวยปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศอันมีคุณคาและความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ปาไมนับวันลดลงทุกปซึ่งเปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 
            สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการบุกรุกเขาทําไรเลื่อนลอย ไฟปา การทําเข่ือน อางเก็บน้ํา การลักลอบ
ตัดไม ปจจุบันปาไมถาไมรีบแกไข อีกประมาณ 20 ปขางหนา ปาไมก็จะถูกทําลายลง สัตวปาที่ เปน

                                                           
1 ภัทรพร สิริกาญจน, หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน สุวณ

โณ ในการพัฒนาชุมชน, งานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 89. 

2 พระมหาวิรัตน อาจารสุโภ, พุทธศาสนากับปาไม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพครั้งท่ี 1, โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หนา 148. 

3 วรรณวนาลัย ไพสณฑศรลักษณ และ พิทักษพนาลี วนศรีเสริมสยาม, “รูปแบบของการทําลายปาท่ี
สําคัญ”, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2554), หนา 20. 

ทรัพยากรธรรมชาติอันหาคามิได ยอมเดือดรอนสัตวปาบางชนิดกําลังสูญพันธุ บางชนิดก็สูญพันธุไปแลวและ
ไมสามารถหามาทดแทนได หากไมมีปาใหมันหลบภัยและอาศัยเลี้ยงชีวิตแลว ในที่สุดสัตวปาก็จะหมดไป 

  ดังนั้น สภาพของโลกทุกวันนี้  ได รับผลกระทบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะก็คือ โครงสราง
สิ่งแวดลอมทั้งหมดทั้งมวนถูกทําลายลงทุกปเปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่ง การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ก็เพื่อศึกษา
ถึงสภาพปญหาและอุปสรรคทางดานตางๆ ในการสรางเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชนในปาไม
สงวนแหงชาติภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทนตามแนววิถีพุทธ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่
ของพระสงฆในการปลูกปา บวชปา การอนุรักษปา คุมครองปา ปองกันปาจากภัยพิบัติตางๆ และใช
ประโยชนทรัพยากรปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อยางมีความกตัญูรู
บุญคุณตอธรรมชาติปาไม คือ มนุษย สัตว พืชพันธุภายใตโครงสรางระบบนิเวศวิทยา ใหสมดุลและยั่งยืนสืบ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษปาเชิงพุทธ  
2. เพื่อศึกษาการอนุรักษปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวง

เวียงจันทน  
3. เพื่อวิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปาวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม 

นครหลวงเวียงจันทน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับวิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปาเชิงพุทธ : กรณีศึกษาวัดปาพระบาทภูเขา
ควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสารและการ
สัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารแลวลงภาคสนามจริง และการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ซ่ึงไดมีการศึกษาตามวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร พระไตรปฎก
ภาษาไทย คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานเขียน
ที่เก่ียวของทั่วไปที่มีความสัมพันธกับประเด็นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้    2) ลงพื้นที่สัมภาษณดวยการตั้ง
คําถามปลายเปด 3) จําแนกและตรวจสอบขอมูล 4) วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยแบงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ 
5) สรุปและนําเสนอผลงานการศึกษา 
 
 
 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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โกมารภัจถวายเปนพระอาราม สําหรับพระพุทธเจาและภิกษุพระสงฆ และที่ในกรุงราชคฤหนั้น ยังมีปาที่มี
ความเก่ียวของกับพระพุทธเจาอีกเปนอันมาก เชน มัททกุจฉิมฤคทายวัน1 ปาไมในฐานะที่เปนสิ่งที่ควร
อนุรักษ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงมีพุทธบัญญัติทางพระวินัยที่หามมิใหพระภิกษุกระทําการอะไร
เปนการทําลายสภาพของปา และตนไม เชน  “พระภิกษุรูปใดตัดทําลายตนไม ถาเปนตนไมที่มีเจาของหวง
แหน ทานปรับอาบัติในฐานอทินนาทานคือ การถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ถาเปนการตัดก่ิงตนไมของตน
หรือของวัด ทานปรับอาบัติในขอที่เปนการพรากภูติคามคือ หักรานก่ิง ใบ ดอกของตนไม แมแตการทําลาย
ตนไมที่เปนเมล็ดที่ปลูกได แงง ก่ิงของตนไม ลวนปรับเปนอาบัติทั้งสิ้น และเพื่อเปนการอนุรักษสภาพของปา 
และตนไม ไดมีบทบัญญัติทางพระวินัย หามพระภิกษุถายปสสาวะ อุจจาระ บวนน้ําลายลงน้ํา ในของสด
เขียวทั้งเล็กและใหญ รวมถึงการทิ้งสิ่งสกปรกลงในน้ํา ในของสดของเขียวทั้งหลาย อันเปนหลักปฏิบัติที่ชวย
ในการอนุรักษธรรมชาติ และสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี”2 

วรรณวนาลัย ไพสณฑศรลักษณ และ พิทักษพนาลี วนศรีเสริมสยาม โดยไดกลาวถึงการทําลาย
ปาไวในหนังสือ “รูปแบบของการทําลายปาที่สําคัญ” วา การทําลายปา คือ สภาวะของปาตามธรรมชาติที่
ถูกทําลายโดยการตัดไมและการเผาปา เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน การนําตนไมและถานไมมาใชหรือ
จําหนายเปนโภคภัณฑ ในระหวางที่ทําการเลี้ยงสัตว เพาะปลูก และตั้งถ่ินฐาน บนพื้นที่วาง การตัดไมโดยไม
ปลูกทดแทนดวยจํานวนที่เพียงพอ กอใหเกิดความเสียหายตอที่อยูอาศัย ตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปญหาความแหงแลง ซ่ึงสงผลเสียตอการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศโดยพืช พื้นที่ปาที่
ถูกทําลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการพังทลายของหนาดิน และพื้นที่มักดอยคุณภาพลงจน
กลายเปนที่ดินที่ทําประโยชนมิได3 

ดังนั้นวัดในพระพุทธศาสนาจึงเรียกวา อาราม แปลวาสถานที่ทําใจใหร่ืนรมย โดยเนนไปที่สวนไม
ดอกไมผล ไมที่ใหรมเงา วัดหลักในพระพุทธศาสนาจึงมีคําลงทายวา วัน ที่แปลวาปา เชน เวฬุวัน เชตวัน 
ชีวกัมพวัน และแมแตนิโครธาราม ก็เปนปาที่มีตนไทรข้ึนอยูเปนจํานวนมาก 
 ปญหาที่เก่ียวกับปาไม ปาไมเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธาร ทีอยูอาศัยของสัตวปา และความ
หลากหลายทางชีวภาพตาง ๆ ชวยดูดซับสรางความชุมชื้น ลดกาชคารบอนไดออกไซด ชวยปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศอันมีคุณคาและความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ปาไมนับวันลดลงทุกปซึ่งเปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 
            สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการบุกรุกเขาทําไรเลื่อนลอย ไฟปา การทําเข่ือน อางเก็บน้ํา การลักลอบ
ตัดไม ปจจุบันปาไมถาไมรีบแกไข อีกประมาณ 20 ปขางหนา ปาไมก็จะถูกทําลายลง สัตวปาที่ เปน

                                                           
1 ภัทรพร สิริกาญจน, หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน สุวณ

โณ ในการพัฒนาชุมชน, งานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), หนา 89. 

2 พระมหาวิรัตน อาจารสุโภ, พุทธศาสนากับปาไม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพครั้งท่ี 1, โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หนา 148. 

3 วรรณวนาลัย ไพสณฑศรลักษณ และ พิทักษพนาลี วนศรีเสริมสยาม, “รูปแบบของการทําลายปาท่ี
สําคัญ”, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2554), หนา 20. 

ทรัพยากรธรรมชาติอันหาคามิได ยอมเดือดรอนสัตวปาบางชนิดกําลังสูญพันธุ บางชนิดก็สูญพันธุไปแลวและ
ไมสามารถหามาทดแทนได หากไมมีปาใหมันหลบภัยและอาศัยเลี้ยงชีวิตแลว ในที่สุดสัตวปาก็จะหมดไป 

  ดังนั้น สภาพของโลกทุกวันนี้  ได รับผลกระทบจากธรรมชาติ โดยเฉพาะก็คือ โครงสราง
สิ่งแวดลอมทั้งหมดทั้งมวนถูกทําลายลงทุกปเปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่ง การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ก็เพื่อศึกษา
ถึงสภาพปญหาและอุปสรรคทางดานตางๆ ในการสรางเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชนในปาไม
สงวนแหงชาติภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทนตามแนววิถีพุทธ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่
ของพระสงฆในการปลูกปา บวชปา การอนุรักษปา คุมครองปา ปองกันปาจากภัยพิบัติตางๆ และใช
ประโยชนทรัพยากรปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อยางมีความกตัญูรู
บุญคุณตอธรรมชาติปาไม คือ มนุษย สัตว พืชพันธุภายใตโครงสรางระบบนิเวศวิทยา ใหสมดุลและยั่งยืนสืบ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษปาเชิงพุทธ  
2. เพื่อศึกษาการอนุรักษปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวง

เวียงจันทน  
3. เพื่อวิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปาวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม 

นครหลวงเวียงจันทน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 สําหรับวิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปาเชิงพุทธ : กรณีศึกษาวัดปาพระบาทภูเขา
ควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสารและการ
สัมภาษณเชิงลึก การสัมมนากลุม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารแลวลงภาคสนามจริง และการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ซ่ึงไดมีการศึกษาตามวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร พระไตรปฎก
ภาษาไทย คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความ และงานเขียน
ที่เก่ียวของทั่วไปที่มีความสัมพันธกับประเด็นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้    2) ลงพื้นที่สัมภาษณดวยการตั้ง
คําถามปลายเปด 3) จําแนกและตรวจสอบขอมูล 4) วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยแบงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ 
5) สรุปและนําเสนอผลงานการศึกษา 
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ผลสรุปการวิจัย 

จากการวิจัยในหัวขอดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยจําแนกออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
1.  แนวคิดการอนุรักษปาเชิงพุทธ การอนุรักษปาเชิงพุทธ” หมายถึง กระบวนการอนุรักษปาตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการดูแล การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ฟนฟู ปรับปรุง และ
การใชทรัพยากรปาใหเกิดประโยชนมากที่สุด และสามารถใชไดเปนเวลาอันยาวนานที่สุด มีการสูญเสียนอย
ที่สุด การประหยัดตอสิ่งที่มีอยู รวมทั้งการหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติปาเพื่อใหปา
ดํารงอยูอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป โดยใหเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา แนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่งดงาม นาร่ืนรมย เปนปจจัยหนึ่งของความสุข  
จึงทําใหชาวพุทธมีความสุขอยูทามกลางธรรมชาติ หรือทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข 
เพราะธรรมชาติเปนสวนประกอบหรือปจจัยในการฝกฝน พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ หมายความวา 
พระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวดลอมมาใชเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการศึกษาในกระบวนการชีวิต 
พุทธศาสนากําเนิดข้ึนทามกลางธรรมชาติ หลักธรรมคําสอน วิถีชีวิต และแนวทางปฏิบัติขัดเกลาจิตใจก็อิง
อาศัยธรรมชาติเพื่อใหเขาใจธรรมชาติ จึงทําใหพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับธรรมชาติ มีเมตตากรุณา
ตอสัตวปา ระบบนิเวศ รวมทั้งปาไมดวย 

2. หลักการอนุรักษปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทน
ยึดหลักการที่วา “ปาเปนวัด” โดยยึดตามหลักไตรสิกขาและศีล 5 ในการอนุรักษปา โดยที่ไตรสิกขา คือ  
ขอปฏิบัติที่เปนหลักสาหรับศึกษาเพื่อฝกหัด อบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา เพื่อชวยใหพิจารณาและ
เขาใจถึงระบบนิเวศของปา ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการอนุ รักษปาที่ยั่งยืนดวยคําสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยวัดปาพระบาทภูเขาควาย ไดประยุกตหลักไตรสิกขามาใชในการอนุรักษปา ศีล 5  
คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาใหเรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบ
วินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว และเปนหลักการควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน ถือวาเปน
พื้นฐานที่เนนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติในฐานะที่เปนเพื่อนกัน วิธีการอนุรักษปาของ
พระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย ทั้งในระยะสั้นและระยาว โดยการนําของเจาอาวาส ผูนําชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่ ดังตอไปนี้ ปญหาตลิ่งพัง ทางวัดจึงมีการแกไขปญหา ดังนี้ ปลูกตนไผเพื่อกันตลิ่งพัง ปลูก
หญาแฝกเพื่อรักษาหนาดินและการพังทลายของดินริมตลิ่ง ปญหาภัยแลงที่เกิดข้ึนนั้นสงผลกระทบใหพืช
พันธุบางสวนของทางวัดปาพระบาทภูเขาควาย แหงเห่ียวและเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก แตทางวัดก็
มีการแกไขปญหาในเบื้องตน คือ จัดหาเคร่ืองสูบน้ําจากลําแมน้ําข้ึนมารดพืชพันธที่แหงเห่ียวภายในเขตวัด 
เพื่อใหปาเกิดความชุมชื่น ปญหาภัยแลงสงผลใหตนไมยืนตนตายเปนจํานวนมาก ทางวัดปาพระบาทภูเขา
ควาย จึงมีกระบวนการในการแกปญหาภัยแลง ในเบื้องตน คือ การเดินทอนากระจายไปตามพื้นที่ทั่วบริเวณ
ของแนวปา แลวทําการสูบน้ําจากลําแมน้ําข้ึนมารดพื้นดิน เพื่อใหตนไมเกิดความชุมชื้นและชวยลดปญหา
ตนไมยืนตนตาย นักทองเที่ยวทิ้งขยะ ทางวัดวัดปาพระบาทภูเขาควาย ไดจัดทําปายประชาสัมพันธเชิง
อนุรักษติดไวตามตนไมใหญ เชน ปายประกาศที่เปนพุทธสุภาษิต ซ่ึงจากการประชาสัมพันธในพุทธสุภาษิต
ดังที่กลาวมา สงผลใหนักทองเที่ยวสารวมกายวาจา เพราะถือวาปาของวัดปาพระบาทภูเขาควาย นครหลวง

เวียงจันทนเปนดินแดนแหงความสงบ ที่พระสงฆใชสําหรับบําเพ็ญภาวนา และควบคุมไปถึงพฤติกรรมในการ
ทิ้งขยะของนักทองเที่ยวอีกดวย 

3. วัดปาพระบาทภูเขาควายมีวิธีการแสวงหาสาเหตุของปญหาในการอนุรักษปา โดยทางวัดมี
วิธีการดังนี้ 1) พระสงฆเดินสํารวจ 2) ความรวมมือของชาวบาน วิธีการเสริมสรางปจจัยในการอนุรักษปาเชิง
พุทธโดยมีความตระหนักในเร่ืองของความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปญหาใน
การอนุรักษปา และอาศัยปจจัยการเสริมสรางในการอนุรักษปาเชิงพุทธ คือ 1) ใชความเลื่อมใสตอวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆมาสรางความรวมมือ 2) ใชความเชื่อเร่ืองวิญญาณคุมครองปาภายในวัด 3) ประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชนที่มีตอปาทางวัฒนธรรม 4) การรักษารองรอยของพระอริยสงฆ กระบวนการในการแกไข
ปญหาดังกลาวในเบื้องตน ดวยการประชาสัมพันธ เนื่องดวยวัดปาพระบาทภูเขาควายเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร และถ่ินของบูรพาจารยที่ผูคนนับถือเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางวัดตองอาศัยการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวเคารพในกฎระเบียบของทางวัด โดยอาศัยการติดปายประกาศขอหาม 
และการเขียนสุภาษิตเก่ียวกับเร่ืองบุญและบาปในทั่วบริเวณของเขตวดั การประยุกตใชกระบวนการอนุรักษ
ปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักการของ สัมมัปปธาน 
4 คือ การมุงม่ันทําความชอบ มี 4 ประการ คือ 1) สังวรปธาน คือ ความเพียรระวัง ปองกันไมใหเกิด
มลภาวะ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในปาใหเกิดได 2) ปหานปธาน คือ เพียรกาจัดมลภาวะ และ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมของปาที่มีอยูแลวใหหมดไป 2) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาสิ่งแวดลอม
ของปาที่ดีอยูแลวไมใหเสื่อมโทรมลง พรอมทั้งใหมีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึนไป นอกจากนี้ยังเพียรฟนฟู และรักษา
สิ่งแวดลอมของปาที่ฟนฟูแลวใหยั่งยืนตอไป 4) ภาวนาปธาน คือ เพียรสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดข้ึน 
และพัฒนาสายพันธุใหมที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล 

การอนุรักษปาของวัดปาพระบาทภูเขาควาย ยึดหลักการที่วา “ปาเปนวัด” โดยยึดตามหลัก
ไตรสิกขาและศีล 5 ในการอนุรักษปา โดยที่ไตรสิกขา คือ ขอปฏิบัติที่เปนหลักสาหรับศึกษาเพื่อฝกหัด อบรม
กาย วาจา จิตใจ และปญญา เพื่อชวยใหพิจารณาและเขาใจถึงระบบนิเวศของปา ซ่ึงสามารถนํามา
ประยุกตใชในการอนุรักษปาที่ยั่งยืนดวยคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยวัดดอนธาตุไดประยุกตหลัก
ไตรสิกขามาใชในการอนุรักษปา ศีล 5 คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาให
เรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว และเปนหลักการควบคุมตนให
ตั้งอยูในความไมเบียดเบียน ถือวาเปนพื้นฐานที่เนนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติในฐานะที่เปน
เพื่อนกัน พระพุทธองคตรัสไววา ศีล 5 หรือศีลธรรมพื้นฐานของความเปนมนุษย คือ ระเบียบความประพฤติ 
ความเปนอยูทั้งสวนตัวและที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางกาย วาจา ตลอดถึงทามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงได
กําหนดวางไวเพื่อทําใหความเปนอยูนั้นกลายเปนสภาพอันเอ้ืออํานวยแกการเปนอยู และตอสภาพแวดลอม 

ซ่ึงมีความสัมพันธกับงานวิจัยของพระมหาเจิม สุวโจ (สุกรรณ) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีพระอธิการพงษศักดิ์ เตชธมฺโม” จากการวิจัยภาคสนาม
พบวา พระอธิการพงษศักดิ์ เตชธมฺโม มีบทบาทในการอนุรักษปาตนน้ําแมสอย แมทิม และแมปอก ใน 7 
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ผลสรุปการวิจัย 

จากการวิจัยในหัวขอดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยจําแนกออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 
1.  แนวคิดการอนุรักษปาเชิงพุทธ การอนุรักษปาเชิงพุทธ” หมายถึง กระบวนการอนุรักษปาตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการดูแล การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ฟนฟู ปรับปรุง และ
การใชทรัพยากรปาใหเกิดประโยชนมากที่สุด และสามารถใชไดเปนเวลาอันยาวนานที่สุด มีการสูญเสียนอย
ที่สุด การประหยัดตอสิ่งที่มีอยู รวมทั้งการหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติปาเพื่อใหปา
ดํารงอยูอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป โดยใหเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา แนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่งดงาม นาร่ืนรมย เปนปจจัยหนึ่งของความสุข  
จึงทําใหชาวพุทธมีความสุขอยูทามกลางธรรมชาติ หรือทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข 
เพราะธรรมชาติเปนสวนประกอบหรือปจจัยในการฝกฝน พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ หมายความวา 
พระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวดลอมมาใชเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการศึกษาในกระบวนการชีวิต 
พุทธศาสนากําเนิดข้ึนทามกลางธรรมชาติ หลักธรรมคําสอน วิถีชีวิต และแนวทางปฏิบัติขัดเกลาจิตใจก็อิง
อาศัยธรรมชาติเพื่อใหเขาใจธรรมชาติ จึงทําใหพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกับธรรมชาติ มีเมตตากรุณา
ตอสัตวปา ระบบนิเวศ รวมทั้งปาไมดวย 

2. หลักการอนุรักษปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย อําเภอทุระคม นครหลวงเวียงจันทน
ยึดหลักการที่วา “ปาเปนวัด” โดยยึดตามหลักไตรสิกขาและศีล 5 ในการอนุรักษปา โดยที่ไตรสิกขา คือ  
ขอปฏิบัติที่เปนหลักสาหรับศึกษาเพื่อฝกหัด อบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา เพื่อชวยใหพิจารณาและ
เขาใจถึงระบบนิเวศของปา ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการอนุ รักษปาที่ยั่งยืนดวยคําสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยวัดปาพระบาทภูเขาควาย ไดประยุกตหลักไตรสิกขามาใชในการอนุรักษปา ศีล 5  
คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาใหเรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบ
วินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว และเปนหลักการควบคุมตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน ถือวาเปน
พื้นฐานที่เนนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติในฐานะที่เปนเพื่อนกัน วิธีการอนุรักษปาของ
พระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย ทั้งในระยะสั้นและระยาว โดยการนําของเจาอาวาส ผูนําชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่ ดังตอไปนี้ ปญหาตลิ่งพัง ทางวัดจึงมีการแกไขปญหา ดังนี้ ปลูกตนไผเพื่อกันตลิ่งพัง ปลูก
หญาแฝกเพื่อรักษาหนาดินและการพังทลายของดินริมตลิ่ง ปญหาภัยแลงที่เกิดข้ึนนั้นสงผลกระทบใหพืช
พันธุบางสวนของทางวัดปาพระบาทภูเขาควาย แหงเห่ียวและเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก แตทางวัดก็
มีการแกไขปญหาในเบื้องตน คือ จัดหาเคร่ืองสูบน้ําจากลําแมน้ําข้ึนมารดพืชพันธที่แหงเห่ียวภายในเขตวัด 
เพื่อใหปาเกิดความชุมชื่น ปญหาภัยแลงสงผลใหตนไมยืนตนตายเปนจํานวนมาก ทางวัดปาพระบาทภูเขา
ควาย จึงมีกระบวนการในการแกปญหาภัยแลง ในเบื้องตน คือ การเดินทอนากระจายไปตามพื้นที่ทั่วบริเวณ
ของแนวปา แลวทําการสูบน้ําจากลําแมน้ําข้ึนมารดพื้นดิน เพื่อใหตนไมเกิดความชุมชื้นและชวยลดปญหา
ตนไมยืนตนตาย นักทองเที่ยวทิ้งขยะ ทางวัดวัดปาพระบาทภูเขาควาย ไดจัดทําปายประชาสัมพันธเชิง
อนุรักษติดไวตามตนไมใหญ เชน ปายประกาศที่เปนพุทธสุภาษิต ซ่ึงจากการประชาสัมพันธในพุทธสุภาษิต
ดังที่กลาวมา สงผลใหนักทองเที่ยวสารวมกายวาจา เพราะถือวาปาของวัดปาพระบาทภูเขาควาย นครหลวง

เวียงจันทนเปนดินแดนแหงความสงบ ที่พระสงฆใชสําหรับบําเพ็ญภาวนา และควบคุมไปถึงพฤติกรรมในการ
ทิ้งขยะของนักทองเที่ยวอีกดวย 

3. วัดปาพระบาทภูเขาควายมีวิธีการแสวงหาสาเหตุของปญหาในการอนุรักษปา โดยทางวัดมี
วิธีการดังนี้ 1) พระสงฆเดินสํารวจ 2) ความรวมมือของชาวบาน วิธีการเสริมสรางปจจัยในการอนุรักษปาเชิง
พุทธโดยมีความตระหนักในเร่ืองของความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปญหาใน
การอนุรักษปา และอาศัยปจจัยการเสริมสรางในการอนุรักษปาเชิงพุทธ คือ 1) ใชความเลื่อมใสตอวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆมาสรางความรวมมือ 2) ใชความเชื่อเร่ืองวิญญาณคุมครองปาภายในวัด 3) ประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชนที่มีตอปาทางวัฒนธรรม 4) การรักษารองรอยของพระอริยสงฆ กระบวนการในการแกไข
ปญหาดังกลาวในเบื้องตน ดวยการประชาสัมพันธ เนื่องดวยวัดปาพระบาทภูเขาควายเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร และถ่ินของบูรพาจารยที่ผูคนนับถือเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางวัดตองอาศัยการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวเคารพในกฎระเบียบของทางวัด โดยอาศัยการติดปายประกาศขอหาม 
และการเขียนสุภาษิตเก่ียวกับเร่ืองบุญและบาปในทั่วบริเวณของเขตวัด การประยุกตใชกระบวนการอนุรักษ
ปาของพระสงฆวัดปาพระบาทภูเขาควาย ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักการของ สัมมัปปธาน 
4 คือ การมุงม่ันทําความชอบ มี 4 ประการ คือ 1) สังวรปธาน คือ ความเพียรระวัง ปองกันไมใหเกิด
มลภาวะ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในปาใหเกิดได 2) ปหานปธาน คือ เพียรกาจัดมลภาวะ และ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมของปาที่มีอยูแลวใหหมดไป 2) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาสิ่งแวดลอม
ของปาที่ดีอยูแลวไมใหเสื่อมโทรมลง พรอมทั้งใหมีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึนไป นอกจากนี้ยังเพียรฟนฟู และรักษา
สิ่งแวดลอมของปาที่ฟนฟูแลวใหยั่งยืนตอไป 4) ภาวนาปธาน คือ เพียรสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดข้ึน 
และพัฒนาสายพันธุใหมที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล 

การอนุรักษปาของวัดปาพระบาทภูเขาควาย ยึดหลักการที่วา “ปาเปนวัด” โดยยึดตามหลัก
ไตรสิกขาและศีล 5 ในการอนุรักษปา โดยที่ไตรสิกขา คือ ขอปฏิบัติที่เปนหลักสาหรับศึกษาเพื่อฝกหัด อบรม
กาย วาจา จิตใจ และปญญา เพื่อชวยใหพิจารณาและเขาใจถึงระบบนิเวศของปา ซ่ึงสามารถนํามา
ประยุกตใชในการอนุรักษปาที่ยั่งยืนดวยคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยวัดดอนธาตุไดประยุกตหลัก
ไตรสิกขามาใชในการอนุรักษปา ศีล 5 คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาให
เรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว และเปนหลักการควบคุมตนให
ตั้งอยูในความไมเบียดเบียน ถือวาเปนพื้นฐานที่เนนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติในฐานะที่เปน
เพื่อนกัน พระพุทธองคตรัสไววา ศีล 5 หรือศีลธรรมพื้นฐานของความเปนมนุษย คือ ระเบียบความประพฤติ 
ความเปนอยูทั้งสวนตัวและที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางกาย วาจา ตลอดถึงทามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงได
กําหนดวางไวเพื่อทําใหความเปนอยูนั้นกลายเปนสภาพอันเอ้ืออํานวยแกการเปนอยู และตอสภาพแวดลอม 

ซ่ึงมีความสัมพันธกับงานวิจัยของพระมหาเจิม สุวโจ (สุกรรณ) ไดศึกษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีพระอธิการพงษศักดิ์ เตชธมฺโม” จากการวิจัยภาคสนาม
พบวา พระอธิการพงษศักดิ์ เตชธมฺโม มีบทบาทในการอนุรักษปาตนน้ําแมสอย แมทิม และแมปอก ใน 7 
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ดานใหญๆ เรียงตามบทบาทที่เดนๆ ดังนี้ คือ บทบาทการปลูกจิตสํานึก การเปนผูนํา การประสานงาน  
การปองกันการบุกรุกตัดตนไมทําลายปา การฟนฟูสภาพปา การประชาสัมพันธและเผยแผและการจัดหาทุน
ดาเนินงาน4 ที่จะเปนวิธีการอนุรักษปาเชิงพุทธ ในความสัมพันธเชิงเอ้ืออาทรตอกันที่ปรากฏในพยัคฆชาดก 
คือ เม่ือรุกขเทวดาและสัตวปามีความเอ้ืออาทรตอกัน ทาใหเกิดแนวรวมในการดูแลรักษาปาและระบบนิเวศ
ไมใหถูกมนุษยคุมคามทั้งทางตรงและทางออม การพึ่งพาแบบไดประโยชนคนละสวนทําใหเกิดพลังในการ
รักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน ในปจจุบันนี้พระสงฆไดมีการประยุกตพิธีกรรมทางศาสนาบางอยางข้ึนเพื่อการ
อนุรักษ การดูแลปองกันและการบํารุงฟนฟูทรัพยากรปาไม พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ ไดกลาวถึงการใช
พิธีกรรมทางศาสนาในการอนุรักษปาไม คือ พิธีบวชตนไม พิธีทอดผาปาตนไม พิธีทาบุญดวยการปลูกตนไม 
พิธีสะเดาะเคราะหหรือสืบชะตาดวยการปลูกตนไม พิธีทอดกฐินตนไม การสรางสํานักปฏิบัติธรรม จะเห็นได
วาพิธีการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติจะมีพระสงฆเปนสื่อกลาง ใชความเชื่อทางศาสนาเปนทุน โดยมี
พิธีกรรมมาเปนเคร่ืองมือในการประสานความรวมมือระหวางพระสงฆกับประชาชน ดังนั้น กระบวนการ
อนุรักษทรัพยากรตามแนวพระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธกันระหวาง ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 
 
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1) ควรมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ดวยการใหพระสงฆศึกษาการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
อยางถูกวิธี 

2) ควรสงเสริมใหบุคคล หนวยงานตางๆ ในสังคมใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
ปาไม 

3) ควรใหการสนับสนุน หรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่ใหความสําคัญตอหลักการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ตนน้ําลําธาร ใหปรากฏตอสังคมใหเดนชัดยิ่งข้ึน 

4) ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูในกระบวนการอนุรักษปาอยางถูกวิธีแกสถาบันการศึกษาตางๆ 
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ดานใหญๆ เรียงตามบทบาทที่เดนๆ ดังนี้ คือ บทบาทการปลูกจิตสํานึก การเปนผูนํา การประสานงาน  
การปองกันการบุกรุกตัดตนไมทําลายปา การฟนฟูสภาพปา การประชาสัมพันธและเผยแผและการจัดหาทุน
ดาเนินงาน4 ที่จะเปนวิธีการอนุรักษปาเชิงพุทธ ในความสัมพันธเชิงเอ้ืออาทรตอกันที่ปรากฏในพยัคฆชาดก 
คือ เม่ือรุกขเทวดาและสัตวปามีความเอ้ืออาทรตอกัน ทาใหเกิดแนวรวมในการดูแลรักษาปาและระบบนิเวศ
ไมใหถูกมนุษยคุมคามทั้งทางตรงและทางออม การพึ่งพาแบบไดประโยชนคนละสวนทําใหเกิดพลังในการ
รักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน ในปจจุบันนี้พระสงฆไดมีการประยุกตพิธีกรรมทางศาสนาบางอยางข้ึนเพื่อการ
อนุรักษ การดูแลปองกันและการบํารุงฟนฟูทรัพยากรปาไม พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ ไดกลาวถึงการใช
พิธีกรรมทางศาสนาในการอนุรักษปาไม คือ พิธีบวชตนไม พิธีทอดผาปาตนไม พิธีทาบุญดวยการปลูกตนไม 
พิธีสะเดาะเคราะหหรือสืบชะตาดวยการปลูกตนไม พิธีทอดกฐินตนไม การสรางสํานักปฏิบัติธรรม จะเห็นได
วาพิธีการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติจะมีพระสงฆเปนสื่อกลาง ใชความเชื่อทางศาสนาเปนทุน โดยมี
พิธีกรรมมาเปนเคร่ืองมือในการประสานความรวมมือระหวางพระสงฆกับประชาชน ดังนั้น กระบวนการ
อนุรักษทรัพยากรตามแนวพระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธกันระหวาง ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 
 
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1) ควรมีการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ ดวยการใหพระสงฆศึกษาการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
อยางถูกวิธี 

2) ควรสงเสริมใหบุคคล หนวยงานตางๆ ในสังคมใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร 
ปาไม 

3) ควรใหการสนับสนุน หรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่ใหความสําคัญตอหลักการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ตนน้ําลําธาร ใหปรากฏตอสังคมใหเดนชัดยิ่งข้ึน 

4) ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูในกระบวนการอนุรักษปาอยางถูกวิธีแกสถาบันการศึกษาตางๆ 
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Principles of Worship in Buddhism 

 
ปญญา  กันภัย 

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
 

บทคัดยอ 
 การบูชา (Worship) เปนการแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกยองเชิดชูทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ดวยความนอบนอมทั้งตอหนาและลับหลัง การแสดงตอหนาเปนการแสดงออกถึง
ความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีของบุคคลที่เราบูชาอยางจริงใจ ดังนั้นการบูชาจึงมักหมายถึง
การยกยอง เชิดชู เลื่อมใส ดวยความบริสุทธิ์ใจ  จริงใจ  ไมเสแสรงแกลงทํา กลาวคือกิริยาอาการสุภาพที่เรา
แสดงตอผูที่ควรบูชา ทั้งตอหนาและลับหลัง  จะเห็นไดวา การบูชา เปนสิ่งที่ดีที่สมควรกระทํา เม่ือเรากระทํา
อยางถูกตอง คือบูชาคนที่ควรบูชา วัตถุที่ควรบูชา  ยอมเปนเหตุนําความสุข ความเจริญมาให แตถาทําผิด 
แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษ นําความเสื่อม ความเสียหายมาใหก็เปนได  

การบูชามีอยูคูมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา เพราะเปนการแสดงความ
เคารพตอบุคคลหรือสิ่งที่เรานับถือ ยกยอง หรือเลื่อมใส ซ่ึงเปนคุณธรรมที่สําคัญที่มนุษยจะตองประพฤติ
ปฏิบัติ  เร่ิมจากการปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน ขยายออกไปถึงสัตว  สิ่งของตามความเชื่อของแตละบุคคลและ
แตละศาสนา  การบูชาจึงมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน การบูชาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
การบูชาตามอายุ การบูชาตอกันของบรรพชิต หรือการบูชาตอกันของคฤหัสถ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ในสังคมไทย แมจะมีคําสอนหรือศาสนามากมาย แตสวนใหญก็ไดยอมรับเอาคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปน
หลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเปนอยูของคนไทยแทบทุกเร่ืองจึงมีความสัมพันธกับหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา จนกลายเปนวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

คําสําคัญ :  การบูชา, ความเคารพ, ความนอบนอม, ความเลื่อมใส 
 
Abstract  
 The worship is the expression of faithfulness. It is physical, verbal and mental 
praising by humility in the front and behind. It expresses the respect and realizes in 
goodness of the person who has to be our worship sincerely, so the worship means the 
praise, the faithfulness with the sincerity, do not pretend and to annoy to do. It is the 
gentle conduct which we should to do to one another in the front and behind. Thus, the 
worship has a case in court well, and befitting. When we do correctly; to worship the one 
worshipping, the material should worship. Then it should lead the happiness cause. If we 

make a mistake, it will be beneficial to become the penalty instead of taking the decline 
and the damage. 

The worship was to have the human of every gender, every age, every nation, 
every language, and every religion, because succeed to the person or all things which we 
respect, praise or believe. It was the important virtue that the human must behave by 
starting from the human to all animals, and another thing which follows the individual and 
each religion belief. The worship has the different character; such as the environment and 
the nature worship, the worship follows the age, the worship between priests, or the 
worship between householders. Particularly, in the Thai society, although there be 
doctrines or a lot of religions, but the almost people admits to get the doctrines of 
Buddhism in the way of everyday life. Lifestyle of Thai has the relation with the doctrines 
of Buddhism, it became the Culture and tradition of the community or society that Thai 
people have to uphold and inherit from the past to the present. 

Keywords:   Worship, Respect, Humility, Faithfulness 
 
บทนํา  
  อริสโตเติ้ล (Aristotle) นักปรัชญากรีกโบราณ กลาววา มนุษย เปนสัตวสังคม (Social animal) 
โดยเขาเชื่อวา โดยสภาพธรรมชาติของมนุษยแลวจะตองมีชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ มีการติดตอสัมพันธซึ่งกัน
และกัน ไมสามารถดํารงชีวิตอยูอยางอิสระตามลําพังได เร่ิมตั้งแตสังคมเล็ก ๆ เชน สังคมในครอบครัวหนึ่ง
แลวขยายวงกวางออกไป เปนสังคมหมูบาน  สังคมตําบล ตลอดจนสังคมประเทศชาติหนึ่ง ๆ ตามลําดับ  
การอยูรวมกันของสังคมมนุษย จําเปนตองมีความสัมพันธเก่ียวของกันในฐานะตาง ๆ ทั้งในดานศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี และการติดตอสื่อสาร เปนตน1  เม่ือมนุษยเราอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม  แตละกลุม
แตละสังคมตางก็อาศัยความเชื่อ ทัศนคติ หรือแนวปฏิบัติที่ถายถอดแกกันและกัน จนกลายมาเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมตอมา ในประวัติศาสตร มนุษยในสมัยดึกดําบรรพไดประสบกับ
ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงมีทั้งความนากลัว แปลกประหลาด และมหัศจรรยสําหรับตัวมนุษย  
เชน ความมืด ความสวาง พายุพัด ฟาแลบ ฟาผา แผนดินไหว ไฟปา เปนตน และดวยความที่ไมมีความรู
เก่ียวกับปรากฏการณเหลานั้น มนุษยจึงเกรงกลัวปรากฏธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้นมนุษยจึงแสวงหา
สิ่งที่จะมาคุมครองปองกันตนจากภัยอันตรายที่คิดวาจะไดรับจากปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งแสวงหาสิ่ง
ซ่ึงเชื่อวาสามารถคุมครองใหอยูอยางเปนสุข ดวยเหตุนี้จึงเกิดความเชื่อยอมรับนับถือพลังลึกลับทาง
ธรรมชาติวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย และไดสรางขนบธรรมเนียมที่คิดวาเปนสิ่งจําเปน และควร

                                                        
1 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2532), หนา 25. 
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ประพฤติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอมรับนับถือดวยการบูชา บางคร้ังเพียงเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เปนเหตุใหเกิด
ความเชื่อผีสาง นางไม เทวดา มีการบูชา ออนวอนเพื่อหวังใหปองกันรักษา ใหเกิดความปลอดภัยการออน
วอนบูชาเจาปาเจาเขา ซ่ึงเชื่อกันวา มีเทวดาอยูทั่วไป2 ใหปกปองรักษาเพื่อที่ตนเองจะไดปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ มีการบูชากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เขาใจวามีอํานาจเหนือตน ใหดลบันดาลสิ่งที่ตัวเอง
ปรารถนาบาง การบูชาจึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย จนกอใหเกิดความเชื่อและศาสนาที่ใครไมควรลบ
หลูดูหม่ิน 

เบื้องตนอาจกลาวไดวา การบูชาเกิดมาจากความกลัว หรือความตองการใหไดในสิ่งที่พึงปรารถนา 
เพราะสวนใหญหากมีการบูชาก็จะมีการออนวอนตาง ๆ ซ่ึงสมัยกอนจะมีการออนวอนเพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได
เห็นอกเห็นใจอยาไดทําความเดือดรอน ใหชวยปกปกษรักษา แตในปจจุบัน การบูชาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก กลาวคือแทนที่จะบูชาเหมือนสมัยกอน โดยมุงถึงการขอความเห็นอกเห็นใจ แตกลับเปนการ
ขอรองออนวอนใหชวยเหลือ ใหมีโชคลาภวาสนาบาง ใหหายจากโรคไขเจ็บบาง มุงผลเพียงรออภินิหารหรือ
ปาฏิหาริยจากสิ่งที่ตนบูชาหรือคนที่ตนบูชาเทานั้น อันเปนผลใหเขาไมถึงเนื้อแทของการบูชา  โดยที่การบูชา
ที่ถูกตองนั้นยอมเปนผลใหผูกระทําการบูชามีความเจริญกาวหนาในชีวิต ความกาวหนา ความเจริญความ
เปนสุข เพราะผลของการบูชานั่นเอง ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็ไดตรัสยกยองการบูชาวาเปนมงคล
ประการหนึ่งในมงคล 32 ประการ โดยมีพระประสงคใหบุคคลไดรูจักบูชากราบไหวบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ  
ที่ควรบูชา เพื่อเปนการให รูคุณคาของบุคคลหรือสิ่งของที่ เราเก่ียวของเพื่อใหมองเห็นคุณความดี  
ความสําคัญ และการปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นตามความเหมาะสมดวยความจริงใจ ทั้งจะกอใหเกิดแนว
ทางการปฏิบัติตอกันในทางที่ดีของสังคม ดังนั้น การบูชาจึงถือวาเปนหลักธรรมที่สําคัญอีกขอหนึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา และเปนมงคลสูงสุดอยางหนึ่งในชีวิตของทุกคน3 สมดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา  
“ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเปนมงคลอยางสูงสุด4 
 
ความหมายของการบูชา 

การบูชา (Worship) เปนการแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกยองเชิดชูทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ดวยความนอบนอมทั้งตอหนาและลับหลัง การแสดงตอหนาเปนการแสดงออกถึง
ความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีของบุคคลที่เราบูชาอยางจริงใจ ดังนั้นการบูชาจึงมักหมายถึง
การยกยอง เชิดชู เลื่อมใส ดวยความบริสุทธิ์ใจ  จริงใจ  ไมเสแสรงแกลงทํา กลาวคือกิริยาอาการสุภาพที่เรา
แสดงตอผูที่ควรบูชา ทั้งตอหนาและลับหลัง  จะเห็นไดวา การบูชา เปนสิ่งที่ดีที่สมควรกระทํา เม่ือเรากระทํา
อยางถูกตอง คือบูชาคนที่ควรบูชา วัตถุที่ควรบูชา  ยอมเปนเหตุนําความสุข ความเจริญมาให แตถาทําผิด 

                                                        
2 พระอริยานุวัตร เขมาจารีเถระ, คติความเชื่อของชาวอีสาน, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 5. 
 3 พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2547), หนา 1. 

4  ขุ.ขุ. (ไทย) 25/9/8. 

แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษ นําความเสื่อม ความเสียหายมาใหก็เปนได โดยรูปศัพท คําวา “บูชา”  
เปนคําศัพทมาจากภาษาบาลีวา ปูชา,  เปนอิตถีลิงค  หรือ ปูชนํ  เปนนปุงสกลิงค  แปลวา การบูชา, 
วิเคราะหคําศัพทวา ปูชาติ ปูชนํ, ปูชิยเต ปูชนํ,  แปลวา การบูชา  ชื่อวา บูชา, หรือ อันยอมบูชา ชื่อวา  
การบูชา, ลง ยุ ปจจัยแตหนา ปูช ธาตุ เปนภาวรูป ภาวสาธนะ5 

เม่ือการบูชามีความสําคัญตอมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย นักวิชาการจึงไดใหความหมายไวหลากหลาย
นัยดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายวา  “บูชา”  หมายถึงการแสดง
ความเคารพตอบุคคล หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไม ธูป เทียน เปนตน เชนบูชาพระ  
บูชาเทวดา บูชาไฟ, การยกยองเทิดทูนดวยความนับถือหรือเสื่อมใสในความรูความสามารถ เชนบูชาวีรบุรุษ 
บูชาความรู  บูชาฝมือ6 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (จวน อุฏฐายี) ไดทรงนิยามศัพทคําวา 
“บูชา”  ไววา บูชา หมายถึง  “การยกยองเชิดชู  เซน ไหว กราบหรือการแสดงความนับถืออยางอ่ืน คือลุก
ข้ึนยืนตอนรับ ใหที่นั่งที่สมควร หลีกทางใหเดิน ตลอดถึงใหสิ่งของหรือรับใชดวยความเคารพนับถือ”7 
           สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ไดใหความหมายของคําวา “บูชา”  
วา หมายถึง การแสดงความคารวะ ความนับถือ ชื่อวาบูชา แบงออกเปน 2 อยาง คือ อามิสบูชาและปฏิบัติ
บูชา”8  
           พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ใหความหมายคําวา “บูชา” หมายถึง “การใหดวยความนับ
ถือ  แสดงความเคารพเทิดทูน”9   

พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ไดใหความหมายไววา “การบูชา เปนกุสโลบายอยางหนึ่งสําหรับฝกใจที่ยัง
หยาบกระดาง เพราะอาจยอมรับคุณงามความดีของผูอ่ืนใหละเอียดออนลง ผูที่ยังดอยปญญายังไมเขาใจใน
คุณ ธรรมคือความดีของผูที่ควรบูชามากนัก แตหากไดเคยชินกับการบูชาแลว ในที่สุดยอมสามารถเขาถึง
คุณธรรมความดีที่มีอยูในตัวของผูที่เราบูชาไดอยางแจมชัด จนเกิดความเลื่อมใสกลายเปนการบูชาอยาง

                                                        
5 มงฺคล. (ไทย) 1/57/81. 
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , (กรุงเทพมหานคร :               

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2546), หนา 634. 
7 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี), มงคลในพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิ่ง, 2542), หนา 26-27. 
8 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หนา 267-268. 
9 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หนา 140. 
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ประพฤติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยอมรับนับถือดวยการบูชา บางคร้ังเพียงเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เปนเหตุใหเกิด
ความเชื่อผีสาง นางไม เทวดา มีการบูชา ออนวอนเพื่อหวังใหปองกันรักษา ใหเกิดความปลอดภัยการออน
วอนบูชาเจาปาเจาเขา ซ่ึงเชื่อกันวา มีเทวดาอยูทั่วไป2 ใหปกปองรักษาเพื่อที่ตนเองจะไดปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ มีการบูชากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เขาใจวามีอํานาจเหนือตน ใหดลบันดาลสิ่งที่ตัวเอง
ปรารถนาบาง การบูชาจึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย จนกอใหเกิดความเชื่อและศาสนาที่ใครไมควรลบ
หลูดูหม่ิน 

เบื้องตนอาจกลาวไดวา การบูชาเกิดมาจากความกลัว หรือความตองการใหไดในสิ่งที่พึงปรารถนา 
เพราะสวนใหญหากมีการบูชาก็จะมีการออนวอนตาง ๆ ซ่ึงสมัยกอนจะมีการออนวอนเพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได
เห็นอกเห็นใจอยาไดทําความเดือดรอน ใหชวยปกปกษรักษา แตในปจจุบัน การบูชาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก กลาวคือแทนที่จะบูชาเหมือนสมัยกอน โดยมุงถึงการขอความเห็นอกเห็นใจ แตกลับเปนการ
ขอรองออนวอนใหชวยเหลือ ใหมีโชคลาภวาสนาบาง ใหหายจากโรคไขเจ็บบาง มุงผลเพียงรออภินิหารหรือ
ปาฏิหาริยจากสิ่งที่ตนบูชาหรือคนที่ตนบูชาเทานั้น อันเปนผลใหเขาไมถึงเนื้อแทของการบูชา  โดยที่การบูชา
ที่ถูกตองนั้นยอมเปนผลใหผูกระทําการบูชามีความเจริญกาวหนาในชีวิต ความกาวหนา ความเจริญความ
เปนสุข เพราะผลของการบูชานั่นเอง ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็ไดตรัสยกยองการบูชาวาเปนมงคล
ประการหนึ่งในมงคล 32 ประการ โดยมีพระประสงคใหบุคคลไดรูจักบูชากราบไหวบุคคลหรือสิ่งตาง ๆ  
ที่ควรบูชา เพื่อเปนการให รูคุณคาของบุคคลหรือสิ่งของที่ เราเก่ียวของเพื่อใหมองเห็นคุณความดี  
ความสําคัญ และการปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นตามความเหมาะสมดวยความจริงใจ ทั้งจะกอใหเกิดแนว
ทางการปฏิบัติตอกันในทางที่ดีของสังคม ดังนั้น การบูชาจึงถือวาเปนหลักธรรมที่สําคัญอีกขอหนึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา และเปนมงคลสูงสุดอยางหนึ่งในชีวิตของทุกคน3 สมดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา  
“ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเปนมงคลอยางสูงสุด4 
 
ความหมายของการบูชา 

การบูชา (Worship) เปนการแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกยองเชิดชูทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ดวยความนอบนอมทั้งตอหนาและลับหลัง การแสดงตอหนาเปนการแสดงออกถึง
ความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีของบุคคลที่เราบูชาอยางจริงใจ ดังนั้นการบูชาจึงมักหมายถึง
การยกยอง เชิดชู เลื่อมใส ดวยความบริสุทธิ์ใจ  จริงใจ  ไมเสแสรงแกลงทํา กลาวคือกิริยาอาการสุภาพที่เรา
แสดงตอผูที่ควรบูชา ทั้งตอหนาและลับหลัง  จะเห็นไดวา การบูชา เปนสิ่งที่ดีที่สมควรกระทํา เม่ือเรากระทํา
อยางถูกตอง คือบูชาคนที่ควรบูชา วัตถุที่ควรบูชา  ยอมเปนเหตุนําความสุข ความเจริญมาให แตถาทําผิด 

                                                        
2 พระอริยานุวัตร เขมาจารีเถระ, คติความเชื่อของชาวอีสาน, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 5. 
 3 พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2547), หนา 1. 

4  ขุ.ขุ. (ไทย) 25/9/8. 

แทนที่จะเปนคุณกลับเปนโทษ นําความเสื่อม ความเสียหายมาใหก็เปนได โดยรูปศัพท คําวา “บูชา”  
เปนคําศัพทมาจากภาษาบาลีวา ปูชา,  เปนอิตถีลิงค  หรือ ปูชนํ  เปนนปุงสกลิงค  แปลวา การบูชา, 
วิเคราะหคําศัพทวา ปูชาติ ปูชนํ, ปูชิยเต ปูชนํ,  แปลวา การบูชา  ชื่อวา บูชา, หรือ อันยอมบูชา ชื่อวา  
การบูชา, ลง ยุ ปจจัยแตหนา ปูช ธาตุ เปนภาวรูป ภาวสาธนะ5 

เม่ือการบูชามีความสําคัญตอมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัย นักวิชาการจึงไดใหความหมายไวหลากหลาย
นัยดังนี้ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายวา  “บูชา”  หมายถึงการแสดง
ความเคารพตอบุคคล หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไม ธูป เทียน เปนตน เชนบูชาพระ  
บูชาเทวดา บูชาไฟ, การยกยองเทิดทูนดวยความนับถือหรือเสื่อมใสในความรูความสามารถ เชนบูชาวีรบุรุษ 
บูชาความรู  บูชาฝมือ6 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (จวน อุฏฐายี) ไดทรงนิยามศัพทคําวา 
“บูชา”  ไววา บูชา หมายถึง  “การยกยองเชิดชู  เซน ไหว กราบหรือการแสดงความนับถืออยางอ่ืน คือลุก
ข้ึนยืนตอนรับ ใหที่นั่งที่สมควร หลีกทางใหเดิน ตลอดถึงใหสิ่งของหรือรับใชดวยความเคารพนับถือ”7 
           สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ไดใหความหมายของคําวา “บูชา”  
วา หมายถึง การแสดงความคารวะ ความนับถือ ชื่อวาบูชา แบงออกเปน 2 อยาง คือ อามิสบูชาและปฏิบัติ
บูชา”8  
           พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ใหความหมายคําวา “บูชา” หมายถึง “การใหดวยความนับ
ถือ  แสดงความเคารพเทิดทูน”9   

พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ไดใหความหมายไววา “การบูชา เปนกุสโลบายอยางหนึ่งสําหรับฝกใจที่ยัง
หยาบกระดาง เพราะอาจยอมรับคุณงามความดีของผูอ่ืนใหละเอียดออนลง ผูที่ยังดอยปญญายังไมเขาใจใน
คุณ ธรรมคือความดีของผูที่ควรบูชามากนัก แตหากไดเคยชินกับการบูชาแลว ในที่สุดยอมสามารถเขาถึง
คุณธรรมความดีที่มีอยูในตัวของผูที่เราบูชาไดอยางแจมชัด จนเกิดความเลื่อมใสกลายเปนการบูชาอยาง

                                                        
5 มงฺคล. (ไทย) 1/57/81. 
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , (กรุงเทพมหานคร :               

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2546), หนา 634. 
7 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี), มงคลในพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิ่ง, 2542), หนา 26-27. 
8 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หนา 267-268. 
9 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หนา 140. 
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แทจริง อยากทําความดีตามทานบางผูใหญจึงควรสนับสนุนและสอนบุตรหลานของตนใหรูจักสวดมนตบูชา
พระรัตนตรัย เปนการปลูกศรัทธาตั้งแตยังเล็ก ๆ”10 
     ปน มุทุกันต  ไดกลาวถึงการบูชาวา “การบูชาเปนความดีพิเศษอยางหนึ่งที่ทําใหผูกระทํามีความ
เจริญกาวหนาในชีวิต การบูชาเปนมงคลขอหนึ่งในมงคล  38 ประการ ทางศาสนามองเห็นความสําคัญของ
การบูชา เพราะการบูชาเปนหลักปฏิบัติที่มีผลถึงข้ันเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจไดทีเดียว จึงเปนมงคลและวิธีการ
ปฏิบัติ ที่เรียกวาบูชานั้น ไดแกการกระทํา 3 อยาง11คือ 

1. ปคคหะ การยกยองสนับสนนุ หรือ การเชียร 
  2. สัมมานะ การยอมรับนับถือเปนที่พงึพอใจ 
  3. สักการะ การบูชาดวยเคร่ืองบูชา 
     ดนัย ไชยโยธา ใหความหมายคําวา “บูชา” ไววา  บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพยก
ยอง  เชิดชู  เลื่อมใสบุคคล ผูมีคุณความดี มีคุณธรรมดวยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเรียกวา บูชา”12  
      เทพพร  มังธานี  ใหความหมายคําวา “บูชา” วา  หมายถึง “การทําดวยความจริงใจดวยความ
เลื่อมใสในความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ”13 

สรุปไดวา  การบชูา หมายถึงลักษณะการแสดงความเคารพ ความนับถือ สักการะ ความเชื่อความ
ยําเกรง ความจงรักภักดี โดยที่เห็นคุณคาและความสําคัญของบุคคลหรือสิ่งที่นับถือดวยการแสดงออกทาง
กาย วาจา และใจ ดวยความเคารพนับถืออยางจริงใจดวยความนอบนอมและดวยการให บางคร้ังรวมไปถึง
การสวดสรรเสริญ สวดขอพร การขอรองออนวอน สิ่งที่มีอํานาจเหนือตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และมีความโชคดี  เปนการแสดงกิริยาอาการที่เลื่อมใสดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
ลักษณะของการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา 
  การบูชามีอยูคูมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา เพราะเปนการแสดงความ
เคารพตอบุคคลหรือสิ่งที่เรานับถือ ยกยอง หรือเลื่อมใส ซ่ึงเปนคุณธรรมที่สําคัญที่มนุษยจะตองประพฤติ
ปฏิบัติ  เร่ิมจากการปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน ขยายออกไปถึงสัตว  สิ่งของตามความเชื่อของแตละบุคคลและ
แตละศาสนา  ในสังคมไทย แมจะมีคําสอนหรือศาสนามากมาย แตสวนใหญก็ไดยอมรับเอาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเปนอยูของคนไทยแทบทุกเร่ืองจึงมีความสัมพันธ
กับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา จนกลายเปนวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ 
ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

                                                        

  10 พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตรสากล, 
2541), หนา 50. 

11 ปน มุทุกันต, มงคลชีวิต, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : คลังพิทยา, 2537), หนา 157. 
12 ดนัย  ไชยโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส , 2543),           

หนา 125. 
13 เทพพร  มังธานี, มงคล 38 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, 2541), หนา 31. 

ในสังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การบูชา ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิต อาจเปนการแสดงความนับถือหรือความนอบนอมโดยการกราบไหว การนําวัตถุสิ่งของมาเปนเคร่ือง
สักการบูชา การทําการออนวอนหรือขอพรตามที่ตนเองปรารถนา สิ่งที่มนุษยเราบูชาจึงมีอยูมากมาย  
สิ่งที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบันมีดังตอไปนี้ 

1. การบูชาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จากจุดกําเนิดของการบูชาจะเห็นไดวา มนุษยสมัยแรก ๆ ยังไมรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบขางตาม

ความเปนจริง  ไมรูเหตุผลเก่ียวกับสิ่งที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณธรรมชาติ  พอประสบกับเหตุการณตาง ๆ 
ก็เกิดความกลัว  เม่ือมีความกลัวตอธรรมชาติแลวเกิดความทุกข และมีความตองการที่จะใหมีชีวิตรอดพน
จากอันตรายตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  จึงหันไปนับถือบูชาธรรมชาติ เชน แมน้ํา ภูเขา ตนไม เปนตน  เพื่อใหหาย
จากความกลัวหรือพนจากอันตรายเหลานั้น โดยเชื่อวาสิ่งเหลานั้น มีฤทธิ์มีอํานาจมากมาย สามารถที่ 
จะดลบันดาล ใหคุณใหโทษ ใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ทั้งทางดีและทางรายได  จึงเกิดเปนลัทธิการบูชา
ธรรมชาติข้ึน ถึงข้ันที่ปรากฏอยูในขณะนี้วา มีบางคนมีความเห็นวา ตนไมแตละตนมีรุกขเทวดาที่มีฤทธิ์ มี
เดช สิงสถิตอยู สามารถใหเลขเด็ดแกตนเองได ก็พากันไปขูดตนไม ใชแปงทาสวนที่ขูดเพื่อใหมองเห็นตัวเลข 
หรือมีสิ่งแปลก ๆ เกิดข้ึนเก่ียวกับธรรมชาติ เชน วัวตกลูกออกมา มีหัว 2 หัว มีหาง 3 หาง มีขา 5 ขา ตางก็
พากันไปนําดอกไม และเคร่ืองสักการะไปบูชา อยางไรก็ตาม ในยุคตอมา มนุษยเร่ิมรูจักพิจารณา และรูถึง
เหตุผลที่แทจริงเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติมากยิ่งข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการบูชาแบบเกา
มาเปนการรักษา พัฒนาและสงเสริม ไดแกคอยระมัดระวังไมทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเสียหาย พัฒนา
และสงเสริมใหดีข้ึนกวาเดิม เชน ซอมแซม ทํานุบํารุงปาไมหรือแมน้ําลําคลอง การกระทําอยางนี้ถือเปนการ
แสดงความกตัญูตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดใชสอยประโยชนตาง ๆ แมในพระพุทธศาสนา  
พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับปาไมหรือการนําไมมาใชสอย เชน หามมิใหภิกษุตัดตนไม  หามนํา
ไมมาสรางกุฏิใหญโตเกินความจําเปน สิ่งเหลานี้ที่พระองคทรงหามนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาพระองคทรง
ตระหนักถึงคุณคาของปาไม คุณคาของธรรมชาติสิ่งแวดลอม การกระทําเหลานี้เปนการแสดงถึงการบูชา  
รูคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา  

2. การบูชาตามอายุ 
  โดยทั่วไป มนุษยมักจะใหความเคารพ กราบไหวหรือยําเกรงซ่ึงกันและกัน เร่ิมตนจากการ
เรียงลําดับอายุ ไดแกการบูชา เคารพ  กราบไหวกันตามอายุมากนอย กลาวคือผูมีอายุนอยบูชากราบไหวผูมี
อายุมากกวา เรียกวา “วัยวุฒิ” แมบางคร้ังจะมีการบูชากันโดยชาติกําเนิด เรียกวา  “ชาติวุฒิ” และกราบ
บชูา  เคารพ กราบไหวกันโดยคุณธรรม เรียกวา “คุณวุฒิ” นั่นคือบูชาความดีที่เขาไดทํามา แตก็มีสวนนอย 
ที่เห็นไดชัดเจนก็คงจะเปนสังคมไทย เพราะเปนสังคมที่เคารพผูหลักผูใหญ ภาพของคนอายุนอยยกมือไหว
คนอายุมากกวาเปนภาพธรรมดาที่เห็นเสมอในสังคมไทย  อยางเชนเราไปบานเพื่อน  เพื่อนแนะนําใหรูจัก
ผูชายคนหนึ่งโดยบอกวา “นี่พอเรา” ไดยินเชนนั้นก็ไมตองคิดอะไรมากยกมือไหวไดทันที เพราะทานเปน 
“ผูใหญ” นั่นเอง ในบางคร้ังก็จะตองยกมือไหวผู มีอายุนอยกวา แตถูกตั้งใหมีตําแหนงก็จะกลายเปน  
“ผูหลัก” สมควรแกการที่ผูไรตําแหนงทั้งหลายใหการเคารพนบไหวเพราะฉะนั้นผูที่อายุยังนอยแตศักยภาพ
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แทจริง อยากทําความดีตามทานบางผูใหญจึงควรสนับสนุนและสอนบุตรหลานของตนใหรูจักสวดมนตบูชา
พระรัตนตรัย เปนการปลูกศรัทธาตั้งแตยังเล็ก ๆ”10 
     ปน มุทุกันต  ไดกลาวถึงการบูชาวา “การบูชาเปนความดีพิเศษอยางหนึ่งที่ทําใหผูกระทํามีความ
เจริญกาวหนาในชีวิต การบูชาเปนมงคลขอหนึ่งในมงคล  38 ประการ ทางศาสนามองเห็นความสําคัญของ
การบูชา เพราะการบูชาเปนหลักปฏิบัติที่มีผลถึงข้ันเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจไดทีเดียว จึงเปนมงคลและวิธีการ
ปฏิบัติ ที่เรียกวาบูชานั้น ไดแกการกระทํา 3 อยาง11คือ 

1. ปคคหะ การยกยองสนับสนนุ หรือ การเชียร 
  2. สัมมานะ การยอมรับนับถือเปนที่พงึพอใจ 
  3. สักการะ การบูชาดวยเคร่ืองบูชา 
     ดนัย ไชยโยธา ใหความหมายคําวา “บูชา” ไววา  บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพยก
ยอง  เชิดชู  เลื่อมใสบุคคล ผูมีคุณความดี มีคุณธรรมดวยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเรียกวา บูชา”12  
      เทพพร  มังธานี  ใหความหมายคําวา “บูชา” วา  หมายถึง “การทําดวยความจริงใจดวยความ
เลื่อมใสในความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ”13 

สรุปไดวา  การบชูา หมายถึงลักษณะการแสดงความเคารพ ความนับถือ สักการะ ความเชื่อความ
ยําเกรง ความจงรักภักดี โดยที่เห็นคุณคาและความสําคัญของบุคคลหรือสิ่งที่นับถือดวยการแสดงออกทาง
กาย วาจา และใจ ดวยความเคารพนับถืออยางจริงใจดวยความนอบนอมและดวยการให บางคร้ังรวมไปถึง
การสวดสรรเสริญ สวดขอพร การขอรองออนวอน สิ่งที่มีอํานาจเหนือตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และมีความโชคดี  เปนการแสดงกิริยาอาการที่เลื่อมใสดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
ลักษณะของการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา 
  การบูชามีอยูคูมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา เพราะเปนการแสดงความ
เคารพตอบุคคลหรือสิ่งที่เรานับถือ ยกยอง หรือเลื่อมใส ซ่ึงเปนคุณธรรมที่สําคัญที่มนุษยจะตองประพฤติ
ปฏิบัติ  เร่ิมจากการปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน ขยายออกไปถึงสัตว  สิ่งของตามความเชื่อของแตละบุคคลและ
แตละศาสนา  ในสังคมไทย แมจะมีคําสอนหรือศาสนามากมาย แตสวนใหญก็ไดยอมรับเอาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเปนอยูของคนไทยแทบทุกเร่ืองจึงมีความสัมพันธ
กับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา จนกลายเปนวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ 
ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

                                                        

  10 พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธศาสตรสากล, 
2541), หนา 50. 

11 ปน มุทุกันต, มงคลชีวิต, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : คลังพิทยา, 2537), หนา 157. 
12 ดนัย  ไชยโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส , 2543),           

หนา 125. 
13 เทพพร  มังธานี, มงคล 38 ประการ, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, 2541), หนา 31. 

ในสังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การบูชา ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิต อาจเปนการแสดงความนับถือหรือความนอบนอมโดยการกราบไหว การนําวัตถุสิ่งของมาเปนเคร่ือง
สักการบูชา การทําการออนวอนหรือขอพรตามที่ตนเองปรารถนา สิ่งที่มนุษยเราบูชาจึงมีอยูมากมาย  
สิ่งที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบันมีดังตอไปนี้ 

1. การบูชาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จากจุดกําเนิดของการบูชาจะเห็นไดวา มนุษยสมัยแรก ๆ ยังไมรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบขางตาม

ความเปนจริง  ไมรูเหตุผลเก่ียวกับสิ่งที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณธรรมชาติ  พอประสบกับเหตุการณตาง ๆ 
ก็เกิดความกลัว  เม่ือมีความกลัวตอธรรมชาติแลวเกิดความทุกข และมีความตองการที่จะใหมีชีวิตรอดพน
จากอันตรายตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  จึงหันไปนับถือบูชาธรรมชาติ เชน แมน้ํา ภูเขา ตนไม เปนตน  เพื่อใหหาย
จากความกลัวหรือพนจากอันตรายเหลานั้น โดยเชื่อวาสิ่งเหลานั้น มีฤทธิ์มีอํานาจมากมาย สามารถที่ 
จะดลบันดาล ใหคุณใหโทษ ใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ทั้งทางดีและทางรายได  จึงเกิดเปนลัทธิการบูชา
ธรรมชาติข้ึน ถึงข้ันที่ปรากฏอยูในขณะนี้วา มีบางคนมีความเห็นวา ตนไมแตละตนมีรุกขเทวดาที่มีฤทธิ์ มี
เดช สิงสถิตอยู สามารถใหเลขเด็ดแกตนเองได ก็พากันไปขูดตนไม ใชแปงทาสวนที่ขูดเพื่อใหมองเห็นตัวเลข 
หรือมีสิ่งแปลก ๆ เกิดข้ึนเก่ียวกับธรรมชาติ เชน วัวตกลูกออกมา มีหัว 2 หัว มีหาง 3 หาง มีขา 5 ขา ตางก็
พากันไปนําดอกไม และเคร่ืองสักการะไปบูชา อยางไรก็ตาม ในยุคตอมา มนุษยเร่ิมรูจักพิจารณา และรูถึง
เหตุผลที่แทจริงเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติมากยิ่งข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการบูชาแบบเกา
มาเปนการรักษา พัฒนาและสงเสริม ไดแกคอยระมัดระวังไมทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเสียหาย พัฒนา
และสงเสริมใหดีข้ึนกวาเดิม เชน ซอมแซม ทํานุบํารุงปาไมหรือแมน้ําลําคลอง การกระทําอยางนี้ถือเปนการ
แสดงความกตัญูตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดใชสอยประโยชนตาง ๆ แมในพระพุทธศาสนา  
พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับปาไมหรือการนําไมมาใชสอย เชน หามมิใหภิกษุตัดตนไม  หามนํา
ไมมาสรางกุฏิใหญโตเกินความจําเปน สิ่งเหลานี้ที่พระองคทรงหามนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาพระองคทรง
ตระหนักถึงคุณคาของปาไม คุณคาของธรรมชาติสิ่งแวดลอม การกระทําเหลานี้เปนการแสดงถึงการบูชา  
รูคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา  

2. การบูชาตามอายุ 
  โดยทั่วไป มนุษยมักจะใหความเคารพ กราบไหวหรือยําเกรงซ่ึงกันและกัน เร่ิมตนจากการ
เรียงลําดับอายุ ไดแกการบูชา เคารพ  กราบไหวกันตามอายุมากนอย กลาวคือผูมีอายุนอยบูชากราบไหวผูมี
อายุมากกวา เรียกวา “วัยวุฒิ” แมบางคร้ังจะมีการบูชากันโดยชาติกําเนิด เรียกวา  “ชาติวุฒิ” และกราบ
บชูา  เคารพ กราบไหวกันโดยคุณธรรม เรียกวา “คุณวุฒิ” นั่นคือบูชาความดีที่เขาไดทํามา แตก็มีสวนนอย 
ที่เห็นไดชัดเจนก็คงจะเปนสังคมไทย เพราะเปนสังคมที่เคารพผูหลักผูใหญ ภาพของคนอายุนอยยกมือไหว
คนอายุมากกวาเปนภาพธรรมดาที่เห็นเสมอในสังคมไทย  อยางเชนเราไปบานเพื่อน  เพื่อนแนะนําใหรูจัก
ผูชายคนหนึ่งโดยบอกวา “นี่พอเรา” ไดยินเชนนั้นก็ไมตองคิดอะไรมากยกมือไหวไดทันที เพราะทานเปน 
“ผูใหญ” นั่นเอง ในบางคร้ังก็จะตองยกมือไหวผู มีอายุนอยกวา แตถูกตั้งใหมีตําแหนงก็จะกลายเปน  
“ผูหลัก” สมควรแกการที่ผูไรตําแหนงทั้งหลายใหการเคารพนบไหวเพราะฉะนั้นผูที่อายุยังนอยแตศักยภาพ
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สูง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารทานจะกลายเปน “ผูหลัก” ที่ผูนอยหรือผูมีตําแหนงต่ํากวา
จะตองใหความเคารพนับถือไปโดยปริยาย  

3. การบูชาตอกันของบรรพชิต 
ในพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงการบูชาตอกันของบรรพชิตโดยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหถือหลัก

ปฏิบัติโดยถือตามผูบวชกอน บวชหลัง คือผูที่บวชเขามาที่หลังแมวาจะมีชาติวุฒิสูงก็ตาม จะมีวัยวุฒิสูงก็ตาม 
หรือจะมีคุณวุฒิสูงก็ตาม เม่ือบวชเขามาแลวจะตองทําการบูชา เคารพ กราบไหวผูที่บวชกอนเสมอ  
เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงวางไวใหภิกษุปฏิบัติตอกัน  

สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ  ธมฺมธโร) ไดอธิบายระเบียบเร่ืองการบูชากราบไหวและการแสดง
ความเคารพของบรรพชิต ใหยึดถือหลักปฏิบัติ  4 ประการ14 คือ 

1) อภิวาท คือการกราบ การไหวลักษณะการกราบ ใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐใหกราบ 3 หน 
สวนการไหว ใหกระพุมนิ้วแมมือทั้ง 10 ยกมือข้ึนประนมเหนือศีรษะหรือเสมอหนาผากแลวกมศีรษะลง
เล็กนอยพองาม ใหไหวเพียงคร้ังเดียว มีหลักที่ภิกษุสงฆจะพึงปฏิบัติตอกัน ดังนี้ 

1.1) ใหภิกษุผูออนพรรษากราบหรือไหวภิกษุผูแกพรรษากวา สวนสามเณรใหกราบหรือ
ไหวภิกษุทั้งหลายแมบวชในวันนั้น 

1.2) เม่ือภิกษุเขาหาพระผูแกพรรษากวา ในสถานที่ใชนั่งบนพื้น พึงใชวิธีการกราบ แตถา
เข าหาในสถานที่ ใชนั่ ง เก า อ้ีห รือยืน  พึ งยืน ไหว  ถ าในสถานที่ นั้ น มี ภิกษุ ผู แกพรรษาหลายท าน  
พึงกราบหรือไหวผูมีพรรษาแกกวา คร้ันเม่ือมีธุรกิจตองสนทนากับผูใด พึงสนทนากับผูนั้น 

1.3) เม่ือภิกษุเขาหาพระผูแกพรรษากวา ในเวลาทานเปลือยกาย หรืออยูในที่มืดมองไม
เห็นกัน นอนหลับอยู มัวทําธุระอยูหรือฉันอาหารอยู อยากราบหรือไหว 

1.4) เม่ือภิกษุนั่งอยูในสํานักพระผูแกพรรษากวา อยากราบหรือไหวภิกษุผูมีพรรษาออน
กวา เวนไวแตมีบทใหทํา เชน ขอขมากันมาโดยลําดับ แมเวลาหมจีวรคลุมบาทั้งคู ก็อยากราบหรือไหวทั้งใน
เขตวัด บนบาน และนอกเขตวัด 

1.5) ภิกษุจะเขาไปในวัดอ่ืน พึงแสดงความเคารพ โดยการถอดรองเทา ลดรม ลดจีวร
เฉวียงบา ทําความเคารพภิกษุผูเปนเจาถ่ินที่มีพรรษาแกกวา เม่ือเห็นภิกษุเจาถ่ินกําลังทําธุระอยูใหรอจนทาน
ทําธุระเสร็จกอน จึงคอยเขาหา 

1.6) เม่ือภิกษุจะเขาไปในโบสถวิหาร  ศาลาการเปรียญ  หรือสถานที่ที่ประดิษฐานพระ
พุทธปฏิมา เจดียสถาน พึ งแสดงความเคารพ อยาหมคลุม  อยา ก้ันรม  อยาสวมรองเท าเขาไป   
พึงกราบหรือไหวในที่ควรกราบหรือควรไหว 

2) อุฏฐานะ คือการลุกข้ึนยืนตอนรับ  เพื่อแสดงความเคารพภิกษุผูมีพรรษาแกกวา ซ่ึงเดินตรงมา
หรือผานไปในระยะใกลเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติกันมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเชน ภิกษุยืนรับเสด็จ ภิกษุณียืน
เฝาสมเด็จพระบรมศาสดา มีหลักถือปฏิบัติดังนี้ 

                                                        
14 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร), บทสรางนิสัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

2541), หนา 51-56. 

2.1) ภิกษุอยูในที่ควรจะลุกยืนได เม่ือเห็นภิกษุผูมีพรรษาแกกวามาถึง พึงลุกข้ึนยืนรับ 
และยืนตัวตรงหันหนาไปทางทาน อยาเพิ่งนั่งเม่ือทานยังไมนั่ง 

2.2) ภิกษุผูนั่งเขาแถว หรือเขาประชุมอยูในหมูสงฆบนอาสนสงฆหรือสถานที่ใชนั่งบนพื้น 
เม่ือเห็นภิกษุผูมีพรรษาแกกวามา อยาลุกข้ึน พึงนั่งทาตรง แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูทานและนมัสการใน
ทาน แมถาพบทานในบานก็พึงทําเชนนั้น ไมควรลุกข้ึน ไมควรกราบหรือไหว 

2.3) ภิกษุนั่งอยูในสํานักของภิกษุผูมีพรรษาแกกวา เมื่อเห็นภิกษุรูปอ่ืนมา ไมควรลุกยืน 
และไมควรกราบหรือไหว 

3) อัญชลีกรรม คือการประนมมือ ลักษณะการประนมมือนี้ นิยมใหกระพุมนิ้วมือทั้ง 10 และยกข้ึน
เพียงอก ใชไดทั้งขณะยืนและนั่ง โดยปกติใชทําแกภิกษุผูมีพรรษาแกกวา แตบางคราวใชทําแกผูภิกษุผูออน
พรรษา แมแกคฤหัสถและกิจอ่ืนอันควรแกความเคารพ พึงถือหลักปฏิบัติดังนี้ 

3.1) ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาแกกวา เชน ประนมมือฟงคําสั่งสอนและประนมมือสนทนา
กับทาน 

3.2) ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาออนกวาและคฤหัสถ เชน ประนมมือขมาโทษ ประนมมือทํา
วินัยกรรม ประนมมือรับกราบไหว ประนมมือใหพร 

3.3) ปฏิบัติในกิจอ่ืนอันควรแกความเคารพ เชน ประนมมือวาคํานมัสการพระประนมมือ
ทําวัตร ประนมมือสวดมนต ประนมมือรับฟงพระปาติโมกข ประนมมือฟงพระธรรมเทศนาและวินัยกถา 
 4) สามีจิกรรม คือ การแสดงอัธยาศัย เชน เดินหลัง นั่งหลัง ใหที่นั่ง หลีกทาง ลดรม ถอดรองเทา 
เปนตน ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาแกกวาหรือออนกวา โดยสมควรแกประเภทแหงการบางอยาง ใชทําแมแก
คฤหัสถ เชน เปนวัตรของภิกษุ ไมสวมรองเทา ไมก้ันรมเขาไปในบานพึงถือเปนหลักปฏิบัติดังนี้ 

4.1) ภิกษุสามเณรอยูในที่เดียวกับภิกษุผู มีพรรษาแกกวาจะสอนธรรม อธิบายธรรม 
สาธยายธรรม พึงขออนุญาตทานกอน เวนแตทานอนุญาตไวใหทําไดเสมอไป ก็ไมตองบอกขออนุญาตทุก
ขณะก็ได 

4.2) ภิกษุสามเณรเดินไปตามทาง พบพระผูใหญเขา พึงหยุดยืนหันหนาไปทางทาน ทําทา
ตรง แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูทานและมนัสการในทาน ถาก้ันรมพึงหุบรมหรือเบนลงจากศีรษะ ถาสวม
รองเทาพึงถอดออก 

4.3) ภิกษุสามเณรเดินไปตามทาง พบพระเจาแผนดินหรือพระบรมวงศผูใหญเสด็จผานมา 
พึงหยุดยืนหันหนาไปทางพระองค แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูและนมัสการในพระองค ถาไปในยาน ก็พึง
นั่งทาตรง แสดงอาการเชนนั้น 

4.4) ภิกษุสามเณรพบผูอ่ืนแสดงความเคารพตามทาง พึงแสดงนมัสการในเขาดวยยกมือ
ขวาข้ึน หรือเบนรม หามพยักหนา 

4.5) ภิกษุสามเณรไปพบศพ พึงหยุดยืนหรือนั่งสุดแตสถานที่ แสดงอาการนั่งทอดตาดูศพ 
นึกใหสวนบุญ หรือนึกปลงกรรมฐาน 

4.6) เม่ือภิกษุสามเณรไดเห็นการชักธงชาติข้ึนหรือลง ณ เสาประจําสถานที่ราชการตาม
เวลาปกติ หรือไดยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเปาคํานับ หรือใหอาณัติสัญญาการชักธงชาติข้ึนหรือลง   
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สูง ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารทานจะกลายเปน “ผูหลัก” ที่ผูนอยหรือผูมีตําแหนงต่ํากวา
จะตองใหความเคารพนับถือไปโดยปริยาย  

3. การบูชาตอกันของบรรพชิต 
ในพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงการบูชาตอกันของบรรพชิตโดยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหถือหลัก

ปฏิบัติโดยถือตามผูบวชกอน บวชหลัง คือผูที่บวชเขามาที่หลังแมวาจะมีชาติวุฒิสูงก็ตาม จะมีวัยวุฒิสูงก็ตาม 
หรือจะมีคุณวุฒิสูงก็ตาม เม่ือบวชเขามาแลวจะตองทําการบูชา เคารพ กราบไหวผูที่บวชกอนเสมอ  
เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่พระพุทธองคทรงวางไวใหภิกษุปฏิบัติตอกัน  

สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ  ธมฺมธโร) ไดอธิบายระเบียบเร่ืองการบูชากราบไหวและการแสดง
ความเคารพของบรรพชิต ใหยึดถือหลักปฏิบัติ  4 ประการ14 คือ 

1) อภิวาท คือการกราบ การไหวลักษณะการกราบ ใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐใหกราบ 3 หน 
สวนการไหว ใหกระพุมนิ้วแมมือทั้ง 10 ยกมือข้ึนประนมเหนือศีรษะหรือเสมอหนาผากแลวกมศีรษะลง
เล็กนอยพองาม ใหไหวเพียงคร้ังเดียว มีหลักที่ภิกษุสงฆจะพึงปฏิบัติตอกัน ดังนี้ 

1.1) ใหภิกษุผูออนพรรษากราบหรือไหวภิกษุผูแกพรรษากวา สวนสามเณรใหกราบหรือ
ไหวภิกษุทั้งหลายแมบวชในวันนั้น 

1.2) เม่ือภิกษุเขาหาพระผูแกพรรษากวา ในสถานที่ใชนั่งบนพื้น พึงใชวิธีการกราบ แตถา
เข าหาในสถานที่ ใชนั่ ง เก า อ้ีห รือยืน  พึ งยืน ไหว  ถ าในสถานที่ นั้ น มี ภิกษุ ผู แกพรรษาหลายท าน  
พึงกราบหรือไหวผูมีพรรษาแกกวา คร้ันเม่ือมีธุรกิจตองสนทนากับผูใด พึงสนทนากับผูนั้น 

1.3) เม่ือภิกษุเขาหาพระผูแกพรรษากวา ในเวลาทานเปลือยกาย หรืออยูในที่มืดมองไม
เห็นกัน นอนหลับอยู มัวทําธุระอยูหรือฉันอาหารอยู อยากราบหรือไหว 

1.4) เม่ือภิกษุนั่งอยูในสํานักพระผูแกพรรษากวา อยากราบหรือไหวภิกษุผูมีพรรษาออน
กวา เวนไวแตมีบทใหทํา เชน ขอขมากันมาโดยลําดับ แมเวลาหมจีวรคลุมบาทั้งคู ก็อยากราบหรือไหวทั้งใน
เขตวัด บนบาน และนอกเขตวัด 

1.5) ภิกษุจะเขาไปในวัดอ่ืน พึงแสดงความเคารพ โดยการถอดรองเทา ลดรม ลดจีวร
เฉวียงบา ทําความเคารพภิกษุผูเปนเจาถ่ินที่มีพรรษาแกกวา เม่ือเห็นภิกษุเจาถ่ินกําลังทําธุระอยูใหรอจนทาน
ทําธุระเสร็จกอน จึงคอยเขาหา 

1.6) เม่ือภิกษุจะเขาไปในโบสถวิหาร  ศาลาการเปรียญ  หรือสถานที่ที่ประดิษฐานพระ
พุทธปฏิมา เจดียสถาน พึ งแสดงความเคารพ อยาหมคลุม  อยา ก้ันรม  อยาสวมรองเท าเขาไป   
พึงกราบหรือไหวในที่ควรกราบหรือควรไหว 

2) อุฏฐานะ คือการลุกข้ึนยืนตอนรับ  เพื่อแสดงความเคารพภิกษุผูมีพรรษาแกกวา ซ่ึงเดินตรงมา
หรือผานไปในระยะใกลเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติกันมาตั้งแตสมัยพุทธกาลเชน ภิกษุยืนรับเสด็จ ภิกษุณียืน
เฝาสมเด็จพระบรมศาสดา มีหลักถือปฏิบัติดังนี้ 

                                                        
14 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร), บทสรางนิสัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

2541), หนา 51-56. 

2.1) ภิกษุอยูในที่ควรจะลุกยืนได เม่ือเห็นภิกษุผูมีพรรษาแกกวามาถึง พึงลุกข้ึนยืนรับ 
และยืนตัวตรงหันหนาไปทางทาน อยาเพิ่งนั่งเม่ือทานยังไมนั่ง 

2.2) ภิกษุผูนั่งเขาแถว หรือเขาประชุมอยูในหมูสงฆบนอาสนสงฆหรือสถานที่ใชนั่งบนพื้น 
เม่ือเห็นภิกษุผูมีพรรษาแกกวามา อยาลุกข้ึน พึงนั่งทาตรง แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูทานและนมัสการใน
ทาน แมถาพบทานในบานก็พึงทําเชนนั้น ไมควรลุกข้ึน ไมควรกราบหรือไหว 

2.3) ภิกษุนั่งอยูในสํานักของภิกษุผูมีพรรษาแกกวา เมื่อเห็นภิกษุรูปอ่ืนมา ไมควรลุกยืน 
และไมควรกราบหรือไหว 

3) อัญชลีกรรม คือการประนมมือ ลักษณะการประนมมือนี้ นิยมใหกระพุมนิ้วมือทั้ง 10 และยกข้ึน
เพียงอก ใชไดทั้งขณะยืนและนั่ง โดยปกติใชทําแกภิกษุผูมีพรรษาแกกวา แตบางคราวใชทําแกผูภิกษุผูออน
พรรษา แมแกคฤหัสถและกิจอ่ืนอันควรแกความเคารพ พึงถือหลักปฏิบัติดังนี้ 

3.1) ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาแกกวา เชน ประนมมือฟงคําสั่งสอนและประนมมือสนทนา
กับทาน 

3.2) ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาออนกวาและคฤหัสถ เชน ประนมมือขมาโทษ ประนมมือทํา
วินัยกรรม ประนมมือรับกราบไหว ประนมมือใหพร 

3.3) ปฏิบัติในกิจอ่ืนอันควรแกความเคารพ เชน ประนมมือวาคํานมัสการพระประนมมือ
ทําวัตร ประนมมือสวดมนต ประนมมือรับฟงพระปาติโมกข ประนมมือฟงพระธรรมเทศนาและวินัยกถา 
 4) สามีจิกรรม คือ การแสดงอัธยาศัย เชน เดินหลัง นั่งหลัง ใหที่นั่ง หลีกทาง ลดรม ถอดรองเทา 
เปนตน ปฏิบัติตอภิกษุผูมีพรรษาแกกวาหรือออนกวา โดยสมควรแกประเภทแหงการบางอยาง ใชทําแมแก
คฤหัสถ เชน เปนวัตรของภิกษุ ไมสวมรองเทา ไมก้ันรมเขาไปในบานพึงถือเปนหลักปฏิบัติดังนี้ 

4.1) ภิกษุสามเณรอยูในที่เดียวกับภิกษุผู มีพรรษาแกกวาจะสอนธรรม อธิบายธรรม 
สาธยายธรรม พึงขออนุญาตทานกอน เวนแตทานอนุญาตไวใหทําไดเสมอไป ก็ไมตองบอกขออนุญาตทุก
ขณะก็ได 

4.2) ภิกษุสามเณรเดินไปตามทาง พบพระผูใหญเขา พึงหยุดยืนหันหนาไปทางทาน ทําทา
ตรง แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูทานและมนัสการในทาน ถาก้ันรมพึงหุบรมหรือเบนลงจากศีรษะ ถาสวม
รองเทาพึงถอดออก 

4.3) ภิกษุสามเณรเดินไปตามทาง พบพระเจาแผนดินหรือพระบรมวงศผูใหญเสด็จผานมา 
พึงหยุดยืนหันหนาไปทางพระองค แสดงอาการสํารวม ทอดตาดูและนมัสการในพระองค ถาไปในยาน ก็พึง
นั่งทาตรง แสดงอาการเชนนั้น 

4.4) ภิกษุสามเณรพบผูอ่ืนแสดงความเคารพตามทาง พึงแสดงนมัสการในเขาดวยยกมือ
ขวาข้ึน หรือเบนรม หามพยักหนา 

4.5) ภิกษุสามเณรไปพบศพ พึงหยุดยืนหรือนั่งสุดแตสถานที่ แสดงอาการนั่งทอดตาดูศพ 
นึกใหสวนบุญ หรือนึกปลงกรรมฐาน 

4.6) เม่ือภิกษุสามเณรไดเห็นการชักธงชาติข้ึนหรือลง ณ เสาประจําสถานที่ราชการตาม
เวลาปกติ หรือไดยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเปาคํานับ หรือใหอาณัติสัญญาการชักธงชาติข้ึนหรือลง   



688 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ถานั่งอยูที่ใดที่หนึ่ง  แมกําลังขบฉันอาหารอยู ก็ใหพักไวกอน พึงนั่งตั้งทาตรงสํารวมใจเมตตาแกชาติ ถา
กําลังเดินก็พึงหยุดยืนบายหนาไปทางนั้น และสํารวมใจแผเมตตาแกชาติเชนกัน 

4.7) เม่ือภิกษุสามเณรไดเห็นธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบหรือธงประจํากองลูกเสือ ซ่ึงทาง
ราชการเชิญผานมาหรืออยูกับที่ประจําแถวทหารหรือหนวยลูกเสือพึงปฏิบัติตามขอ 4.6 

4.8) เม่ือภิกษุสามเณรไดยินเสียงเพลงชาติซ่ึงทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี  บรรเลง
ในงานพิธีอยางใดพิธีหนึ่งก็ดีพึงปฏิบัติตามขอ 4.6 

4.9) เม่ือภิกษุสามเณรไดยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซ่ึงทางราชการบรรเลงใน
ราชการก็ดี บุคคลบรรเลงในงานใด ๆ ก็ดี  พึงปฏิบัติตามขอ 4.6 และพึงสํารวมใจถวายพระพรแด
พระมหากษัตริย 

   4. การบูชาตอกันของคฤหัสถ 
   การเคารพ หรือการบูชา เปนสิ่งที่แสดงถึงความออนนอมถอมตน และแสดงออกซ่ึงการมีสัมมา

คารวะตอกัน  ไมวาจะเปนการเคารพกันระหวางบรรพชิตกับบรรพชิต คฤหัสถกับคฤหัสถ หรือคฤหัสถกับ
บรรพชิต ในที่นี้จะกลาวถึงการบูชาตอกันของคฤหัสถ มีลักษณะที่เห็นไดชัดหลายประการ กลาวคือบุคคลพึง
ทําการเคารพนับถือกัน เพราะ  

4.1) ชาติวุฒิ  ผู เจริญโดยกําเนิด หมายถึงบุคคลที่มหาชนยกยองนับถือวาเปนผู มี 
อารยธรรม และเปนผูยิ่งใหญในดินแดนแวนแควนนั้น ๆ คือสูงศักดิ์โดยชาติ มีธรรมสําหรับตระกูลวงศเปน
เคร่ืองวัด แมจะอยูในวัยใด ๆ ก็เปนผูควรเคารพยําเกรง 

4.2) วัยวุฒิ ผูเจริญโดยวัย หมายเอาบุคคลผูอยูในปจฉิมวัย มีอายุมาก หรือเปนผูสูงโดยวัย
แหงอายุกาล และมีธรรมสําหรับวัยเปนเคร่ืองวัดวาเปนผูหลักผูใหญ ซ่ึงมหาชนในถ่ินนั้นนิยมนับถือ บุคคล
เชนนี้เปนผูควรเคารพยําเกรง 

4.3) คุณวุฒิ ผูเจริญโดยคุณธรรมหรือคุณงามความดี หมายเอาผูมีธรรมสําหรับตนเปน
เคร่ืองวัดจะเปนครูอาจารยหรือดํารงตําแหนงใด ๆ แมผูเยาววัยก็ตาม เม่ือมีคุณสมบัติมากในสันดาน ซ่ึงเปน
ผูนอยยอมนาเมตตา เปนผูใหญนานับถือ เปนผูเฒานากราบไหว บุคคลเชนนี้ เปนผูควรเคารพยําเกรง15 
 นอกจากนี้  ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสเร่ืองการบูชา ความเคารพนับถือระหวางบุคคล
ในสังคม ที่เรียกวา “ทิศ” หมายถึงบุคคลที่เราตองเขาไปเก่ียวของมีความสัมพันธกันและกัน ตั้งแตสถาบัน
เล็กสุดคือครอบครัว จนถึงสถาบันใหญสุดคือสถาบันชาติ  ใหรูจักบูชา กราบไหวเคารพ นับถือกันและกันใน
บุคคล 6 ประเภท ซ่ึงเปรียบเสมือนทิศ 6  ไดแก (1) บิดามารดา เปนทิศเบื้องหนา (2) ครูอาจารย เปนทิศ
เบื้องขวา  (3) บุตรภรรยา เปนทิศเบื้องซาย   (4) มิตรสหายเปนทิศเบื้องหลัง (5) ทาสกรรมกร เปนทิศเบื้อง
ลาง และ (6) สมณพราหมณ เปนทิศเบื้องบน เม่ือบุคคลทุกคนในสังคมจะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกัน
และจะตองรูจักการบูชา จึงถือไดวา การบูชา มีความสําคัญยิ่งแกมนุษยชาติ  ในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาไดตรัสลักษณะของการบูชาในสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคไว 5 ประการ16 ไดแก 

                                                        
15 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร), บทสรางนิสัย, หนา 50. 
16 ที.สี. (ไทย) 9/303/113. 

1. สกฺกโต   การสักการะ 
คําวา “สักการะ” ในที่นี้หมายถึงการบูชาดวยสิ่งหรือเคร่ืองอันพึงบูชา เปนสิ่งที่ดีที่ชอบ ไมมีการ

เบียดเบียนคนอ่ืน เม่ือมีการทําการสักการะ คนไทยมักจะมีเคร่ืองสักการะตาง ๆ มากมาย อาทิ เคร่ือง
สักการบูชาพระรัตนตรัย ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล มีเคร่ือง
สักการะ 3 อยางคือ ธูป เทียน และดอกไม  ซ่ึงแตละอยางก็มีความหมายอยูในตัวดังนี้ 

ธูป  สําหรับบูชาพระพุทธเจา  คนไทยนิยมจุด 3 ดอก หมายถึงพระพุทธคุณ 3 ประการคือพระ
ปญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ   

เทียน สําหรับบูชาพระธรรม  นิยมจุดบูชาคร้ังละ 2 เลม หมายถึง พระธรรมคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่แยกออกเปน 2 ประเภท คือ  (1) พระวินัย สําหรับฝกหัดกาย  วาจาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย และ (2) พระธรรม  สําหรับอบรมจิตใจ ใหสงบระงับจากความชั่วทุจริตทุกประการนําแสงสวาง
แหงปญญามาสูจิตใจ เหมือนแสงเทียนกําจัดความมืด นําความสวางมาสูที่นั้น ๆ 
       ดอกไม สําหรับบูชาพระสงฆ  ดอกไมเม่ืออยูในที่เกิดของมัน ยอมงดงามตามควรแกสภาพของพันธุ
ไมนั้น คร้ันนํามากองรวมกันมิไดจัดสรร ก็หาความเปนระเบียบมิได ไมนาดู ไมนาชม แตหากชางดอกไมผู
ฉลาดมาจัดสรรใสแจกันหรือจัดใสพานใหเปนระเบียบ ยอมเกิดความเรียบรอยสวยงาม นาดู นาชม 
สงฆสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลายก็เชนกันเม่ือยังเปนคฤหัสถ ยอมมีกิริยามารยาททางกาย วาจา และ
ใจ เรียบรอยตามสมควรแกภูมิชั้นแหงตระกูลของตน ๆ หยาบบาง ปานกลางบาง ละเอียดบาง คร้ันคฤหัสถ
เหลานั้นมีศรัทธาเขามาบวชอยูรวมกัน พระพุทธเจาทรงวางพระธรรมวินัยไวเปนแบบปฏิบัติ เพื่อใหสงฆ
เหลานั้นอยูในระเบียบเดียวกันจึงเกิดความนาเคารพสักการบูชา 
 นอกจากนี้แลวคนไทยมักจะมีการเตรียมเคร่ืองสักการะอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับพิธีกรรมแตละอยาง 
เพราะในแตละพิธีกรรมนั้นจะมีเคร่ืองสักการะแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อความศรัทธาของ
แตละชุมชนวา ควรจะมีการเพิ่มเคร่ืองสักการะอะไรบาง อาจมีความแตกตางกันในแตละชุมชน 

2. ครุกโต  การทําความเคารพ 
ความเคารพ เปนความตระหนักซาบซ้ึงถึงคุณความดีที่มีอยูจริงของบุคคลอ่ืน  ยอมรับนับถือความดี

ของเขาดวยใจจริง แลวแสดงความนับถือตอผูนั้นดวยการแสดงความออนนอมอยางเหมาะสม ทั้งตอหนา
และลับหลัง  ในโลกนี้มีคน สัตว สิ่งของ และอะไร ๆ อีกมากมายจนนับไมถวนที่เก่ียวของกับตัวเราที่เปนสิ่งที่
ควรแกการทําความเคารพ ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความเคารพไว 6 ประการ17 ไดแก  

    2.1 สัตถุคารวตา ใหมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจา  
    2.2 ธัมมคารวตา ใหมีความเคารพในพระธรรม  
    2.3 สังฆคารวตา ใหมีความเคารพในพระสงฆ  
    2.4 สิกขาคารวตา ใหมีความเคารพในการศึกษา  
    2.5 อัปปมาทคารวตา ใหมีความเคารพในความไมประมาท  
    2.6 ปฏิสันถารคารวตา ใหมีความเคารพในการปฏิสันถารหรือตอนรับแขก 

                                                        
17 วิ.ปา. (ไทย) 11/324/319. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ถานั่งอยูที่ใดที่หนึ่ง  แมกําลังขบฉันอาหารอยู ก็ใหพักไวกอน พึงนั่งตั้งทาตรงสํารวมใจเมตตาแกชาติ ถา
กําลังเดินก็พึงหยุดยืนบายหนาไปทางนั้น และสํารวมใจแผเมตตาแกชาติเชนกัน 

4.7) เม่ือภิกษุสามเณรไดเห็นธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบหรือธงประจํากองลูกเสือ ซ่ึงทาง
ราชการเชิญผานมาหรืออยูกับที่ประจําแถวทหารหรือหนวยลูกเสือพึงปฏิบัติตามขอ 4.6 

4.8) เม่ือภิกษุสามเณรไดยินเสียงเพลงชาติซ่ึงทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี  บรรเลง
ในงานพิธีอยางใดพิธีหนึ่งก็ดีพึงปฏิบัติตามขอ 4.6 

4.9) เม่ือภิกษุสามเณรไดยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซ่ึงทางราชการบรรเลงใน
ราชการก็ดี บุคคลบรรเลงในงานใด ๆ ก็ดี  พึงปฏิบัติตามขอ 4.6 และพึงสํารวมใจถวายพระพรแด
พระมหากษัตริย 

   4. การบูชาตอกันของคฤหัสถ 
   การเคารพ หรือการบูชา เปนสิ่งที่แสดงถึงความออนนอมถอมตน และแสดงออกซ่ึงการมีสัมมา

คารวะตอกัน  ไมวาจะเปนการเคารพกันระหวางบรรพชิตกับบรรพชิต คฤหัสถกับคฤหัสถ หรือคฤหัสถกับ
บรรพชิต ในที่นี้จะกลาวถึงการบูชาตอกันของคฤหัสถ มีลักษณะที่เห็นไดชัดหลายประการ กลาวคือบุคคลพึง
ทําการเคารพนับถือกัน เพราะ  

4.1) ชาติวุฒิ  ผู เจริญโดยกําเนิด หมายถึงบุคคลที่มหาชนยกยองนับถือวาเปนผู มี 
อารยธรรม และเปนผูยิ่งใหญในดินแดนแวนแควนนั้น ๆ คือสูงศักดิ์โดยชาติ มีธรรมสําหรับตระกูลวงศเปน
เคร่ืองวัด แมจะอยูในวัยใด ๆ ก็เปนผูควรเคารพยําเกรง 

4.2) วัยวุฒิ ผูเจริญโดยวัย หมายเอาบุคคลผูอยูในปจฉิมวัย มีอายุมาก หรือเปนผูสูงโดยวัย
แหงอายุกาล และมีธรรมสําหรับวัยเปนเคร่ืองวัดวาเปนผูหลักผูใหญ ซ่ึงมหาชนในถ่ินนั้นนิยมนับถือ บุคคล
เชนนี้เปนผูควรเคารพยําเกรง 

4.3) คุณวุฒิ ผูเจริญโดยคุณธรรมหรือคุณงามความดี หมายเอาผูมีธรรมสําหรับตนเปน
เคร่ืองวัดจะเปนครูอาจารยหรือดํารงตําแหนงใด ๆ แมผูเยาววัยก็ตาม เม่ือมีคุณสมบัติมากในสันดาน ซ่ึงเปน
ผูนอยยอมนาเมตตา เปนผูใหญนานับถือ เปนผูเฒานากราบไหว บุคคลเชนนี้ เปนผูควรเคารพยําเกรง15 
 นอกจากนี้  ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสเร่ืองการบูชา ความเคารพนับถือระหวางบุคคล
ในสังคม ที่เรียกวา “ทิศ” หมายถึงบุคคลที่เราตองเขาไปเก่ียวของมีความสัมพันธกันและกัน ตั้งแตสถาบัน
เล็กสุดคือครอบครัว จนถึงสถาบันใหญสุดคือสถาบันชาติ  ใหรูจักบูชา กราบไหวเคารพ นับถือกันและกันใน
บุคคล 6 ประเภท ซ่ึงเปรียบเสมือนทิศ 6  ไดแก (1) บิดามารดา เปนทิศเบื้องหนา (2) ครูอาจารย เปนทิศ
เบื้องขวา  (3) บุตรภรรยา เปนทิศเบื้องซาย   (4) มิตรสหายเปนทิศเบื้องหลัง (5) ทาสกรรมกร เปนทิศเบื้อง
ลาง และ (6) สมณพราหมณ เปนทิศเบื้องบน เม่ือบุคคลทุกคนในสังคมจะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกัน
และจะตองรูจักการบูชา จึงถือไดวา การบูชา มีความสําคัญยิ่งแกมนุษยชาติ  ในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาไดตรัสลักษณะของการบูชาในสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคไว 5 ประการ16 ไดแก 

                                                        
15 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร), บทสรางนิสัย, หนา 50. 
16 ที.สี. (ไทย) 9/303/113. 

1. สกฺกโต   การสักการะ 
คําวา “สักการะ” ในที่นี้หมายถึงการบูชาดวยสิ่งหรือเคร่ืองอันพึงบูชา เปนสิ่งที่ดีที่ชอบ ไมมีการ

เบียดเบียนคนอ่ืน เม่ือมีการทําการสักการะ คนไทยมักจะมีเคร่ืองสักการะตาง ๆ มากมาย อาทิ เคร่ือง
สักการบูชาพระรัตนตรัย ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล มีเคร่ือง
สักการะ 3 อยางคือ ธูป เทียน และดอกไม  ซ่ึงแตละอยางก็มีความหมายอยูในตัวดังนี้ 

ธูป  สําหรับบูชาพระพุทธเจา  คนไทยนิยมจุด 3 ดอก หมายถึงพระพุทธคุณ 3 ประการคือพระ
ปญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ   

เทียน สําหรับบูชาพระธรรม  นิยมจุดบูชาคร้ังละ 2 เลม หมายถึง พระธรรมคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่แยกออกเปน 2 ประเภท คือ  (1) พระวินัย สําหรับฝกหัดกาย  วาจาใหเปนระเบียบ
เรียบรอย และ (2) พระธรรม  สําหรับอบรมจิตใจ ใหสงบระงับจากความชั่วทุจริตทุกประการนําแสงสวาง
แหงปญญามาสูจิตใจ เหมือนแสงเทียนกําจัดความมืด นําความสวางมาสูที่นั้น ๆ 
       ดอกไม สําหรับบูชาพระสงฆ  ดอกไมเม่ืออยูในที่เกิดของมัน ยอมงดงามตามควรแกสภาพของพันธุ
ไมนั้น คร้ันนํามากองรวมกันมิไดจัดสรร ก็หาความเปนระเบียบมิได ไมนาดู ไมนาชม แตหากชางดอกไมผู
ฉลาดมาจัดสรรใสแจกันหรือจัดใสพานใหเปนระเบียบ ยอมเกิดความเรียบรอยสวยงาม นาดู นาชม 
สงฆสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลายก็เชนกันเม่ือยังเปนคฤหัสถ ยอมมีกิริยามารยาททางกาย วาจา และ
ใจ เรียบรอยตามสมควรแกภูมิชั้นแหงตระกูลของตน ๆ หยาบบาง ปานกลางบาง ละเอียดบาง คร้ันคฤหัสถ
เหลานั้นมีศรัทธาเขามาบวชอยูรวมกัน พระพุทธเจาทรงวางพระธรรมวินัยไวเปนแบบปฏิบัติ เพื่อใหสงฆ
เหลานั้นอยูในระเบียบเดียวกันจึงเกิดความนาเคารพสักการบูชา 
 นอกจากนี้แลวคนไทยมักจะมีการเตรียมเคร่ืองสักการะอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับพิธีกรรมแตละอยาง 
เพราะในแตละพิธีกรรมนั้นจะมีเคร่ืองสักการะแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อความศรัทธาของ
แตละชุมชนวา ควรจะมีการเพิ่มเคร่ืองสักการะอะไรบาง อาจมีความแตกตางกันในแตละชุมชน 

2. ครุกโต  การทําความเคารพ 
ความเคารพ เปนความตระหนักซาบซ้ึงถึงคุณความดีที่มีอยูจริงของบุคคลอ่ืน  ยอมรับนับถือความดี

ของเขาดวยใจจริง แลวแสดงความนับถือตอผูนั้นดวยการแสดงความออนนอมอยางเหมาะสม ทั้งตอหนา
และลับหลัง  ในโลกนี้มีคน สัตว สิ่งของ และอะไร ๆ อีกมากมายจนนับไมถวนที่เก่ียวของกับตัวเราที่เปนสิ่งที่
ควรแกการทําความเคารพ ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความเคารพไว 6 ประการ17 ไดแก  

    2.1 สัตถุคารวตา ใหมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจา  
    2.2 ธัมมคารวตา ใหมีความเคารพในพระธรรม  
    2.3 สังฆคารวตา ใหมีความเคารพในพระสงฆ  
    2.4 สิกขาคารวตา ใหมีความเคารพในการศึกษา  
    2.5 อัปปมาทคารวตา ใหมีความเคารพในความไมประมาท  
    2.6 ปฏิสันถารคารวตา ใหมีความเคารพในการปฏิสันถารหรือตอนรับแขก 

                                                        
17 วิ.ปา. (ไทย) 11/324/319. 
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3. มานิโต  การแสดงความนับถือ 
การแสดงความนับถือ เปนการแสดงความเคารพสักการะ นั่นคือการแสดงความรักนับถือบูชาดวย

ความเคารพนบนอบ เพราะการเคารพ หมายถึง (1) แสดงอาการนับถือ เชน เคารพบิดามารดา  
(2) ใหความสําคัญและไมลวงละเมิด เชน เคารพกติกา  เคารพกฎหมาย เปนตน 

4. ปูชิโต  การบูชา 
  การบูชา หมายถึงการแสดงความเคารพตอบุคคลหรือสิ่งที่เรานับถือ ยกยองหรือเลื่อมใสกลาวคือ
การยกยองเชิดชูดวยความบริสุทธิ์ใจ  เม่ือเปนเชนนั้น การบูชา  จึงเปนหลักหรือคุณธรรมที่ทําใหคนในสังคม
อยูรวมกันอยางสันติสุข เปนพื้นฐานของคุณธรรมอ่ืน ๆ  

5. อปจิโต  ความนอบนอม 
ความนอบนอม หรือที่เรียกวา “ความออนนอมถอมตน” หมายถึงการรูคุณคาของตัวเองและการ

ออกหางจากความยโส ทะนงตน ไมแสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยูใหผูอ่ืนทราบเพื่อขมผูอ่ืน หรือ
เพื่อโออวด แตกระทําการหรือแสดงตนอยางสงบเสงี่ยม ความออนนอมถอมตน มิไดเปนสิ่งที่ตองเลือกเพศ
หรือวัย แตเปนไปในคนทุกเพศทุกวัย เพราะเปนสิ่งที่ดีงาม เปนการละความถือตัว สรางความนาเกรงขามแก
ผูอ่ืน การทําตัวใหเปนคนออนนอมถอมตนนั้นมีหลักสําคัญ  3  ประการคือ  

5.1 ตองคบกัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทางที่ดีที่
ถูกที่ควร  

5.2 ตองรูจักคิดไตรตรอง ไดแกการรูจักคิดหาเหตุผลอยูตลอดถึงความเปนไปในธรรมชาติ
ของมนุษย ตางคนยอมตางจิตตางใจและรวมทั้งหลักธรรมอ่ืน ๆ  

5.3 ตองมีความสามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมูคณะ รับฟงและเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  

ลักษณะของการบูชาดังกลาวนี้ เปนสิ่งที่มนุษยชาติจําเปนตองกระทําตอกันและกัน เพราะมนุษย
และสรรพสัตวตางก็อยูรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มนุษย เม่ืออยูรวมกันก็ตองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงจะใหรูจักการวางตัว การออนนอมถอมตน หรือการใหเกียรติ ใหความเคารพคนอ่ืน 
รวมถึงเคารพยําเกรงตอสิ่งที่ตนเคารพบูชาดวย เพื่อนํามาซ่ึงความสุข ความเจริญของคนในสังคม 
 
ประเภทของการบูชาในพระพุทธศาสนา 

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสยกยองการบูชาวาเปนมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจึงไดเนน
ใหบุคคลตระหนักและใหความสําคัญเก่ียวกับการบูชา โดยที่การบูชา เปนอุบายอยางหนึ่งสําหรับฝกใจที่ยัง
หยาบกระดางเพราะไมอาจยอมรับคุณความดีของผูอ่ืน ใหละเอียดออนลง ผูที่ยังดอยปญญายังไมเขาใจใน
คุณธรรมความดีของผูที่ควรบูชานัก แตหากเคยชินกับการบูชาแลว ในที่สุดยอมสามารถเล็งเห็นคุณธรรม
ความดีที่มีอยูในตัวของผูที่เราบูชาไดอยางแจมชัดจนเกิดความเลื่อมใสกลาย เปนการบูชาอยางแทจริง อยาก
ทําความดีตามทานบาง ผูใหญจึงควรสอนบุตรหลานใหรูสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยเปนการปลูกศรัทธาตั้งแต
เล็ก ๆ  การบูชาวาโดยทางปฏิบัติแลวมี 2 ประเภทไดแก 

 1. อามิสบูชา หมายถึงการบูชาดวยสิ่งของ เชน บุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดา ศิษยระลึกถึงคุณ
ของอาจารย จึงบูชาดวยการนําทรัพยสิน เงินทอง ของใช ฯลฯ ไปมอบให เปนตน การบูชาพระรัตนตรัยดวย
ดอกไม ธูปเทียน ก็จัดเปนอามิสบูชาเชนกัน  

2. ปฏิบัติบูชา หมายถึงการบูชาดวยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ตามแบบอยางของทาน 
เชน พยายามกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามคําสอนของ
ทาน การปฏิบัติบูชานี้ จัดเปนการบูชาที่สูงสุด เพราะเปนวิธีที่จะทําใหกาย วาจา และใจ บริสุทธิ์ สามารถ
ดําเนินไปสูการบรรลุนิพพานไดโดยเร็ว 

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาไดสอนใหบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดี 
ควรคาแกการระลึกนึกถึง และยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตาม เพื่อใหเห็นถึงการบูชาอยางครบถวนจึง
ไดแบงหลักการบูชาไว 6 ประเภทดังนี้ 

1. การบูชาพระพุทธเจา 
การบูชาพระพุทธเจา หมายรวมถึงพระปจเจกพุทธเจาดวย พระพุทธเจาทรงมีคุณสมบัติหลายอยาง 

กลาวคือมีคุณสมบัติภายนอก ไดแกบุคลิกภาพและคุณสมบัติภายใน ไดแกคุณธรรมตาง ๆ ในบทสวดระลึก
ถึงพระพุทธคุณ ไดแสดงพระพุทธลักษณะของพระองคไว 9 ประการดังนี้ 

    1.1 อรหํ เปนพระอรหันต 
    1.2 สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
    1.3 วิชฺชาจรณสมฺปนโฺน เพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
    1.4 สุคโต เสด็จไปด ี
    1.5 โลกวิทู รูแจงโลก 
    1.6 อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ   เปนสารถีฝกผูที่ควรฝกไดอยางยอดเยี่ยม 
    1.7 สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 
    1.8 พุทฺโธ เปนพระพุทธเจา 
    1.9 ภควา เปนพระผูมีพระภาค18 
พระพุทธคุณ 9 บทนี้ แยกเปนพระคุณ 3 ประการไดแก 1) พระปญญาคุณ ไดแกพระคุณคือปญญา 

2) พระวิสุทธิคุณ ไดแกพระคุณคือความบริสุทธิ์ 3) พระมหากรุณาคุณ ไดแกพระคุณคือพระมหากรุณา 
ดังนั้น พระพุทธเจาจึงมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางยิ่งควรที่พุทธบริษัทจะทําการบูชา เคารพ กราบ
ไหว  เนื่องจากพระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว การบูชาพระพุทธเจาในปจจุบนันี ้พุทธศาสนิกชน
ควรกระทําดังตอไปนี้ 

   1) ไปไหวพระเจดียตามโอกาสอันสมควร 
   2) ไปไหวสังเวชนียสถาน 4 แหง คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน 
   3) บูชา กราบไหวเคารพตอพระพุทธรูป 
   4) บูชา ยําเกรง เคารพตอพุทธาวาส 
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3. มานิโต  การแสดงความนับถือ 
การแสดงความนับถือ เปนการแสดงความเคารพสักการะ นั่นคือการแสดงความรักนับถือบูชาดวย

ความเคารพนบนอบ เพราะการเคารพ หมายถึง (1) แสดงอาการนับถือ เชน เคารพบิดามารดา  
(2) ใหความสําคัญและไมลวงละเมิด เชน เคารพกติกา  เคารพกฎหมาย เปนตน 

4. ปูชิโต  การบูชา 
  การบูชา หมายถึงการแสดงความเคารพตอบุคคลหรือสิ่งที่เรานับถือ ยกยองหรือเลื่อมใสกลาวคือ
การยกยองเชิดชูดวยความบริสุทธิ์ใจ  เม่ือเปนเชนนั้น การบูชา  จึงเปนหลักหรือคุณธรรมที่ทําใหคนในสังคม
อยูรวมกันอยางสันติสุข เปนพื้นฐานของคุณธรรมอ่ืน ๆ  

5. อปจิโต  ความนอบนอม 
ความนอบนอม หรือที่เรียกวา “ความออนนอมถอมตน” หมายถึงการรูคุณคาของตัวเองและการ

ออกหางจากความยโส ทะนงตน ไมแสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยูใหผูอ่ืนทราบเพื่อขมผูอ่ืน หรือ
เพื่อโออวด แตกระทําการหรือแสดงตนอยางสงบเสงี่ยม ความออนนอมถอมตน มิไดเปนสิ่งที่ตองเลือกเพศ
หรือวัย แตเปนไปในคนทุกเพศทุกวัย เพราะเปนสิ่งที่ดีงาม เปนการละความถือตัว สรางความนาเกรงขามแก
ผูอ่ืน การทําตัวใหเปนคนออนนอมถอมตนนั้นมีหลักสําคัญ  3  ประการคือ  

5.1 ตองคบกัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทางที่ดีที่
ถูกที่ควร  

5.2 ตองรูจักคิดไตรตรอง ไดแกการรูจักคิดหาเหตุผลอยูตลอดถึงความเปนไปในธรรมชาติ
ของมนุษย ตางคนยอมตางจิตตางใจและรวมทั้งหลักธรรมอ่ืน ๆ  

5.3 ตองมีความสามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมูคณะ รับฟงและเคารพความคิดเห็น
ของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  

ลักษณะของการบูชาดังกลาวนี้ เปนสิ่งที่มนุษยชาติจําเปนตองกระทําตอกันและกัน เพราะมนุษย
และสรรพสัตวตางก็อยูรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มนุษย เม่ืออยูรวมกันก็ตองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงจะใหรูจักการวางตัว การออนนอมถอมตน หรือการใหเกียรติ ใหความเคารพคนอ่ืน 
รวมถึงเคารพยําเกรงตอสิ่งที่ตนเคารพบูชาดวย เพื่อนํามาซ่ึงความสุข ความเจริญของคนในสังคม 
 
ประเภทของการบูชาในพระพุทธศาสนา 

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสยกยองการบูชาวาเปนมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจึงไดเนน
ใหบุคคลตระหนักและใหความสําคัญเก่ียวกับการบูชา โดยที่การบูชา เปนอุบายอยางหนึ่งสําหรับฝกใจที่ยัง
หยาบกระดางเพราะไมอาจยอมรับคุณความดีของผูอ่ืน ใหละเอียดออนลง ผูที่ยังดอยปญญายังไมเขาใจใน
คุณธรรมความดีของผูที่ควรบูชานัก แตหากเคยชินกับการบูชาแลว ในที่สุดยอมสามารถเล็งเห็นคุณธรรม
ความดีที่มีอยูในตัวของผูที่เราบูชาไดอยางแจมชัดจนเกิดความเลื่อมใสกลาย เปนการบูชาอยางแทจริง อยาก
ทําความดีตามทานบาง ผูใหญจึงควรสอนบุตรหลานใหรูสวดมนตบูชาพระรัตนตรัยเปนการปลูกศรัทธาตั้งแต
เล็ก ๆ  การบูชาวาโดยทางปฏิบัติแลวมี 2 ประเภทไดแก 

 1. อามิสบูชา หมายถึงการบูชาดวยสิ่งของ เชน บุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดา ศิษยระลึกถึงคุณ
ของอาจารย จึงบูชาดวยการนําทรัพยสิน เงินทอง ของใช ฯลฯ ไปมอบให เปนตน การบูชาพระรัตนตรัยดวย
ดอกไม ธูปเทียน ก็จัดเปนอามิสบูชาเชนกัน  

2. ปฏิบัติบูชา หมายถึงการบูชาดวยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ตามแบบอยางของทาน 
เชน พยายามกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามคําสอนของ
ทาน การปฏิบัติบูชานี้ จัดเปนการบูชาที่สูงสุด เพราะเปนวิธีที่จะทําใหกาย วาจา และใจ บริสุทธิ์ สามารถ
ดําเนินไปสูการบรรลุนิพพานไดโดยเร็ว 

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาไดสอนใหบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือบุคคลที่มีคุณความดี 
ควรคาแกการระลึกนึกถึง และยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตาม เพื่อใหเห็นถึงการบูชาอยางครบถวนจึง
ไดแบงหลักการบูชาไว 6 ประเภทดังนี้ 

1. การบูชาพระพุทธเจา 
การบูชาพระพุทธเจา หมายรวมถึงพระปจเจกพุทธเจาดวย พระพุทธเจาทรงมีคุณสมบัติหลายอยาง 

กลาวคือมีคุณสมบัติภายนอก ไดแกบุคลิกภาพและคุณสมบัติภายใน ไดแกคุณธรรมตาง ๆ ในบทสวดระลึก
ถึงพระพุทธคุณ ไดแสดงพระพุทธลักษณะของพระองคไว 9 ประการดังนี้ 

    1.1 อรหํ เปนพระอรหันต 
    1.2 สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
    1.3 วิชฺชาจรณสมฺปนโฺน เพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
    1.4 สุคโต เสด็จไปด ี
    1.5 โลกวิทู รูแจงโลก 
    1.6 อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ   เปนสารถีฝกผูที่ควรฝกไดอยางยอดเยี่ยม 
    1.7 สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 
    1.8 พุทฺโธ เปนพระพุทธเจา 
    1.9 ภควา เปนพระผูมีพระภาค18 
พระพุทธคุณ 9 บทนี้ แยกเปนพระคุณ 3 ประการไดแก 1) พระปญญาคุณ ไดแกพระคุณคือปญญา 

2) พระวิสุทธิคุณ ไดแกพระคุณคือความบริสุทธิ์ 3) พระมหากรุณาคุณ ไดแกพระคุณคือพระมหากรุณา 
ดังนั้น พระพุทธเจาจึงมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางยิ่งควรที่พุทธบริษัทจะทําการบูชา เคารพ กราบ
ไหว  เนื่องจากพระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว การบูชาพระพุทธเจาในปจจุบนันี ้พุทธศาสนิกชน
ควรกระทําดังตอไปนี้ 

   1) ไปไหวพระเจดียตามโอกาสอันสมควร 
   2) ไปไหวสังเวชนียสถาน 4 แหง คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน 
   3) บูชา กราบไหวเคารพตอพระพุทธรูป 
   4) บูชา ยําเกรง เคารพตอพุทธาวาส 
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   5) ไมสวมรองเทาในลานพระเจดีย 
   6) ไมก้ันรมในลานพระเจดีย 
   7) เวลาใกลพระเจดียไมเดินพลางเจรจาพลาง 
   8) เขาในเขตวัดตองหมผาลดไหล หุบรม ถอดรองเทา 
   9) ไมทําอคารวะทุก ๆ อยางเทาที่ตนเห็นวาไมสมควร 
   10) กราบไหวดวยเบญจางคประดิษฐ 
   11) เปลงวาจาวาคําระลึกถึงพระพุทธคุณ 
   12) ตามระลึกถึงพระพุทธคุณดวยใจอันบริสุทธิผ์ุดผอง 
   13) ปฏิบัติตามพระโอวาทเปนนิตยดวยจิตเคารพจริง ๆ19 
2. การบูชาพระธรรม 
เร่ืองการบูชาในพระธรรม เปนเร่ืองที่พุทธศาสนิกชนควรใหความสําคัญอยางยิ่ง แมในสมัยพุทธกาล 

พระพุทธเจายังไดแสดงไวในหลักเสขิยวัตรวาดวยมารยาทการแสดงธรรมนั้น พระธรรมในที่นี้ หมายถึงคําสั่ง
สอนที่พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหว
เคารพ นับถือธรรม  ในบทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณจึงไดแสดงคุณของพระธรรมไว 9 ประการ ดังนี้ 

   1) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว กลาวคือ ตรัสไว
เปนความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง และงามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ  

   2) สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง กลาวคือผูใดปฏิบัติ ผูใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็น
ประจักษดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามคําของผูอ่ืน ผูใดไมปฏิบัติก็จะไมบรรลุ  

   3) อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล กลาวคือ ไมข้ึนกับกาลเวลา ใหผลแกผูปฏิบัติทุกเวลา 
ทุกโอกาส พระธรรมเปนสิ่งที่เปนจริงอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น ไมจํากัดดวยกาล 

   4) เอหิปสฺสิโก ควรเรียกใหมาดูคือเชิญชวนใหมาชม พิสูจนและทาทายตอการตรวจสอบ เพราะ
เปนของจริงและดีจริง 

   5) โอปนยิโก ควรนอมเขามาในตน กลาวคือควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึงดวย
การปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในใจหรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวาเชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดูอีกอยางหนึ่ง
วาเปนสิ่งที่นําผูปฏิบัติใหเขาไปถึงที่หมายคือนิพพาน 

   6) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน กลาวคือเปนวิสัยของวิญูชนจะพึงรูได 
เปนของจําเพาะตน ทําใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูไดประจักษใจเฉพาะตนเทานั้น20 

   การบูชาพระธรรมนั้น เปนการบูชาพระไตรปฎกดวยการเรียนรูและปฏิบัติตาม ซ่ึงสามารถปฏิบัติ
ไดดังนี้ 

 

                                                        
19 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หนา 175–177. 
20 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/10/422. 

   1) เม่ือมีการประกาศฟงธรรมก็ไปฟงธรรม 
   2) นั่งฟงธรรมในโรงธรรมโดยเคารพ 
   3) ไมนั่งหลบั 
   4) ไมฟุงซาน 
   5) ไมสนทนากันถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ตั้งใจฟงจริง ๆ 
   6) ไมวางหนงัสือบรรจุพระธรรมไวในที่ต่ําไมเหยียบย่าํคัมภีร 
   7) ไมพูดดูหม่ินพระธรรม 
   8) ตั้งใจปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิและปญญา21 
3. การบูชาพระสงฆ 

  พระสงฆ เปนหนึ่งในรัตนะ 3 ประการ หมายถึงคณะบุคคลหรือกลุมชนที่ฟงคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาแลว ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย22 พระสงฆนั้น แบงเปน 2  ประเภทคือ 

   1) สมมติสงฆ  ไดแกชุมนุมภิกษุหมูหนึ่งตั้งแต 4 รูปข้ึนไป ซ่ึงสามารถประกอบสังฆกรรมไดตาม
กําหนดทางพระวินัย ตางโดยเปนสงฆจตุรวรรคบาง (4 รูปข้ึนไป) ปญจวรรคบาง (5 รูปข้ึนไป)  ทศวรรคบาง  
(10 รูปข้ึนไป)  วีสติวรรคบาง (20รูปข้ึนไป) 

   2) ปรมัตถสงฆหรืออริยสงฆ  ไดแกผูเจริญวิปสสนาจนไดบรรลุมรรค ผล  นิพพานไปแลว คือพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคจนถึงพระอรหันต23 

   ในบทสวดระลึกถึงพระสงัฆคุณ  ไดแสดงคุณของพระสงฆไว 9 ประการ ดังนี ้
   1) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัตดิ ี
   2) อุชุปฏิปนโฺน       เปนผูปฏิบัติตรง 
   3) ญายปฏิปนฺโน     เปนผูปฏิบัติถูกทาง 
   4) สามีจิปฏิปนโฺน    เปนผูปฏิบัติสมควร 
   5) อาหุเนยฺโย         เปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย 
   6) ปาหุเนยฺโย        เปนผูควรแกของตอนรับ 
   7) ทกฺขิเณยฺโย       เปนผูควรแกทักษิณา 
   8) อฺชลิกรณีโย    เปนผูควรแกการทําอัญชล ี
   9) อนุตฺตรํ  ปฺุญกฺเขตฺตํ  โลกสฺส  เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก24 

                                                        
21 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 178. 

  22 ปน  มุทุกันต, แนวสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2535), หนา 85–86. 

23 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 179. 
24 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/10/422–433. 
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   5) ไมสวมรองเทาในลานพระเจดีย 
   6) ไมก้ันรมในลานพระเจดีย 
   7) เวลาใกลพระเจดียไมเดินพลางเจรจาพลาง 
   8) เขาในเขตวัดตองหมผาลดไหล หุบรม ถอดรองเทา 
   9) ไมทําอคารวะทุก ๆ อยางเทาที่ตนเห็นวาไมสมควร 
   10) กราบไหวดวยเบญจางคประดิษฐ 
   11) เปลงวาจาวาคําระลึกถึงพระพุทธคุณ 
   12) ตามระลึกถึงพระพุทธคุณดวยใจอันบริสุทธิผ์ุดผอง 
   13) ปฏิบัติตามพระโอวาทเปนนิตยดวยจิตเคารพจริง ๆ19 
2. การบูชาพระธรรม 
เร่ืองการบูชาในพระธรรม เปนเร่ืองที่พุทธศาสนิกชนควรใหความสําคัญอยางยิ่ง แมในสมัยพุทธกาล 

พระพุทธเจายังไดแสดงไวในหลักเสขิยวัตรวาดวยมารยาทการแสดงธรรมนั้น พระธรรมในที่นี้ หมายถึงคําสั่ง
สอนที่พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหว
เคารพ นับถือธรรม  ในบทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณจึงไดแสดงคุณของพระธรรมไว 9 ประการ ดังนี้ 

   1) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว กลาวคือ ตรัสไว
เปนความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง และงามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ  

   2) สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง กลาวคือผูใดปฏิบัติ ผูใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็น
ประจักษดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามคําของผูอ่ืน ผูใดไมปฏิบัติก็จะไมบรรลุ  

   3) อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล กลาวคือ ไมข้ึนกับกาลเวลา ใหผลแกผูปฏิบัติทุกเวลา 
ทุกโอกาส พระธรรมเปนสิ่งที่เปนจริงอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น ไมจํากัดดวยกาล 

   4) เอหิปสฺสิโก ควรเรียกใหมาดูคือเชิญชวนใหมาชม พิสูจนและทาทายตอการตรวจสอบ เพราะ
เปนของจริงและดีจริง 

   5) โอปนยิโก ควรนอมเขามาในตน กลาวคือควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึงดวย
การปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในใจหรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวาเชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดูอีกอยางหนึ่ง
วาเปนสิ่งที่นําผูปฏิบัติใหเขาไปถึงที่หมายคือนิพพาน 

   6) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน กลาวคือเปนวิสัยของวิญูชนจะพึงรูได 
เปนของจําเพาะตน ทําใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูไดประจักษใจเฉพาะตนเทานั้น20 

   การบูชาพระธรรมนั้น เปนการบูชาพระไตรปฎกดวยการเรียนรูและปฏิบัติตาม ซ่ึงสามารถปฏิบัติ
ไดดังนี้ 

 

                                                        
19 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หนา 175–177. 
20 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/10/422. 

   1) เม่ือมีการประกาศฟงธรรมก็ไปฟงธรรม 
   2) นั่งฟงธรรมในโรงธรรมโดยเคารพ 
   3) ไมนั่งหลบั 
   4) ไมฟุงซาน 
   5) ไมสนทนากันถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ตั้งใจฟงจริง ๆ 
   6) ไมวางหนงัสือบรรจุพระธรรมไวในที่ต่ําไมเหยียบย่าํคัมภีร 
   7) ไมพูดดูหม่ินพระธรรม 
   8) ตั้งใจปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิและปญญา21 
3. การบูชาพระสงฆ 

  พระสงฆ เปนหนึ่งในรัตนะ 3 ประการ หมายถึงคณะบุคคลหรือกลุมชนที่ฟงคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาแลว ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย22 พระสงฆนั้น แบงเปน 2  ประเภทคือ 

   1) สมมติสงฆ  ไดแกชุมนุมภิกษุหมูหนึ่งตั้งแต 4 รูปข้ึนไป ซ่ึงสามารถประกอบสังฆกรรมไดตาม
กําหนดทางพระวินัย ตางโดยเปนสงฆจตุรวรรคบาง (4 รูปข้ึนไป) ปญจวรรคบาง (5 รูปข้ึนไป)  ทศวรรคบาง  
(10 รูปข้ึนไป)  วีสติวรรคบาง (20รูปข้ึนไป) 

   2) ปรมัตถสงฆหรืออริยสงฆ  ไดแกผูเจริญวิปสสนาจนไดบรรลุมรรค ผล  นิพพานไปแลว คือพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคจนถึงพระอรหันต23 

   ในบทสวดระลึกถึงพระสงัฆคุณ  ไดแสดงคุณของพระสงฆไว 9 ประการ ดังนี ้
   1) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัตดิ ี
   2) อุชุปฏิปนโฺน       เปนผูปฏิบัติตรง 
   3) ญายปฏิปนฺโน     เปนผูปฏิบัติถูกทาง 
   4) สามีจิปฏิปนโฺน    เปนผูปฏิบัติสมควร 
   5) อาหุเนยฺโย         เปนผูควรแกของที่เขานํามาถวาย 
   6) ปาหุเนยฺโย        เปนผูควรแกของตอนรับ 
   7) ทกฺขิเณยฺโย       เปนผูควรแกทักษิณา 
   8) อฺชลิกรณีโย    เปนผูควรแกการทําอัญชล ี
   9) อนุตฺตรํ  ปฺุญกฺเขตฺตํ  โลกสฺส  เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก24 

                                                        
21 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 178. 

  22 ปน  มุทุกันต, แนวสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2535), หนา 85–86. 

23 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 179. 
24 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/10/422–433. 
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   เม่ือระลึกถึงคุณพระสงฆดังกลาวแลว ควรตระหนักถึงคุณงามความดีของพระสงฆผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ มีความยําเกรง ออนนอม กราบไหวบูชา เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน โดยแสดงการ
บูชา ดังนี้ 

   1) เวลาไปสูที่บํารุงของพระสงฆ ตองไหวหรือกราบดวยเบญจางคประดิษฐโดยกิริยาอาการ
เรียบรอยกอนแลวจึงนั่ง 

   2) นั่งเรียบรอย ไมนั่งเอามือรัดเขา 
   3) ไมนั่งเอาผารัดเขา 
   4) ไมสวมรองเทาในทามกลางพระสงฆ 
   5) ไมก้ันรมในทามกลางพระสงฆ 
   6) ไมคะนองมือ ไมคะนองเทาตอหนาพระสงฆ 
   7) เม่ือพระสงฆไมเชิญ ไมแสดงธรรม 
   8) เม่ือพระสงฆไมเชิญ ไมอวดรูแกปญหาธรรม 
   9) ไมเดิน ยืน นั่ง เบียดพระสงฆ 
   10) ตอนรับดวยไทยธรรมตามมีตามเกิด หรือตามศรัทธา 
   11) แลดูพระสงฆดวยจติเลื่อมใส ดวยนัยนตานารัก25 
4. การบูชาพระเจาจักรพรรดิ์ หรือพระมหากษัตริย 

  บุคคลที่ควรบูชาอีกประเภทหนึ่งคือพระเจาจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย โดยที่สถาบัน
พระมหากษัตริยถือเปนสถาบันที่สูงยิ่งในความรูสึกของคนไทย เพราะกษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนผูนําใน
ทุกทาง ในอดีตก็เปนแมทัพออกหนาทหารในการรบกับศัตรู ทําหนาที่เปนทั้งพอและผูปกครองลูก คือไพรฟา
ประชาราษฎร คนไทยจึงรักและเทิดทูนกษัตริยฝงแนนลงไปในสายเลือด สิ่งใดเปนของกษัตริยคนไทยก็
เคารพบูชา เพราะถือวาเปนของสูง ความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ไดสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน  
นอกจากนี้ พระเจาจักรพรรดิ์หรือพระมหากษัตริยยังทรงบําเพ็ญกรณียกิจในฐานะนักปกครองที่ยิ่งใหญ  
ทรงประพฤติจักรวรรดิธรรมและบําเพ็ญราชสังคหะธรรม เม่ือเปนเชนนั้น ประชาชนหรือพลเมืองในประเทศ 
ควรทําการบูชาดัวยการปฏิบัติดังนี้ 

   1) ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง ขนบธรรมเนียม ประเพณทีี่ดีงาม 
   2) เปนพลเมืองที่ด ี
   3) มีความสามัคคีเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกัน 
   4) ไมเห็นแกประโยชนสวนตวั พวกพอง บริวาร ของตนฝายเดียว 
   5) เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสาํคัญ 
   6) นอมรับคําสอนไปปฏิบัตโิดยเคารพ 
 
 

                                                        
25 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 179. 

5. การบูชามารดาบิดา 
บิดามารดา เปนบุคคลผูมีคุณูปการตอบุตรธิดาเหลือคณานับ จึงสมควรไดรับการยกยองบูชา 

พระพุทธเจาไดตรัสฐานะของบิดามารดาไวในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 4 ประการ26 ไดแก  
1) เปนพระพรหมของบุตร (พฺรหฺมาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวาเปนพระพรหมของ

บุตรนั้น เพราะบิดามารดามีความประพฤติเชนกับพรหม เพราะทานประพฤติพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 ไดแก 
เมตตา ความรักและปรารถนาดีตอบุตร กรุณา ความสงสาร  หวงใยเม่ือบุตรประสบทุกข มุทิตา ความชืน่ชม
ยินดีเม่ือบุตรไดดีและอุเบกขา คอยเพงดูอยูหาง ๆ ไมกาวกายชีวิตเม่ือบุตรมีครอบครัวแลว   

2) เปนครูคนแรกของบุตร (ปุพฺพาจริยาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวา เปนบุรพาจารย
ของบุตร  เพราะเปนผูไดอบรมสั่งสอนบุตรกอนบุคคลอ่ืน นับตั้งแตแรกเกิดมาบิดามารดาไดอบรมพรํ่าสอน
ใหรูจักกิน นอน เดิน พูด ตลอดจนความรูและคุณธรรมจริยธรรมตางๆ จวบจนเติบใหญ จึงเปนครูอาจารย
คนแรกตอมาบุตรจึงไดรับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารยคนอ่ืนนอกจากบิดามารดา 

3) เปนเทวดาคนแรกของบุตร (ปุพฺพเทวาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวา เปน บุรพเทพ
ของบุตร  เพราะบิดามารดาไดประพฤติตนดังเทพแกบุตรกอนเทพอ่ืนใด  กลาวคือการไมคํานึงถึงสวนเสีย
ของบุตร มุงแตใหบุตรเกิดความดีความเจริญเทานั้น โดยที่ไมไดคํานึงถึงความผิดของบุคคล เพียงหวังแตจะ
ใหมีแตความเจริญรุงเรือง ฉะนั้น เหตุที่มารดาบิดาไดชื่อวาเปนบุรพเทพ  เทพทั้งหลายนอกจากบิดามารดา 
ลวนเปนเทพที่ทําอุปการคุณตอบุตรภายหลังบิดามารดา จึงชื่อวา ปจฉาเทพ    

4) เปนอาหุไนยบุคคล (อาหุเนยฺยาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ไดชื่อวาเปนอาหุไนยบุคคลของ
บุตร เพราะบิดามารดา เปนผูมีอุปการคุณตอบุตรทุกดาน สมควรที่บุตรจะตองสักการบูชาดวยวัตถุสิ่งของ
และการเลี้ยงดูตอบแทน เฉกเชนพระอรหันต ซ่ึงเปนผูที่บุคคลทั่วไปควรสักการบูชา  

เม่ือบิดามารดามีฐานะเปนผูทําคุณประโยชนแกบุตรอยางมหาศาล และอยูในฐานะที่เปนพระพรหม 
ครูคนแรก เทวดาคนแรก และอาหุไนยบุคคลของบุตร  จึงสมควรที่บุตรทุกคนจะตองตระหนักในคุณูปการ
ดังกลาว ดวยการกระทําตอบแทนตามหนาที่ของตน กลาวคือบุตรตองตระหนักในหนาที่อันพึงปฏิบัติตอบิดา
มารดาดังตอไปนี้  

   1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ  
   2) ชวยทํากิจธุระการงานของทาน  
   3) ดํารงวงศตระกูล  
   4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท  
   5) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน27 
6. การบูชาครูอาจารย 
ครู มีฐานะเปนปูชนียบุคคล ซ่ึงศิษยทั้งหลายและคนทั่วไปใหความเคารพยกยองครู เพราะเปนผูที่มี

ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนซ่ึงเปนสมาชิกในสังคม ชวยพัฒนาคนใหมีความรู 

                                                        
26 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/63/107.   
27 ที.ปา. (ไทย) 11/267/212. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 695

   เม่ือระลึกถึงคุณพระสงฆดังกลาวแลว ควรตระหนักถึงคุณงามความดีของพระสงฆผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ มีความยําเกรง ออนนอม กราบไหวบูชา เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน โดยแสดงการ
บูชา ดังนี้ 

   1) เวลาไปสูที่บํารุงของพระสงฆ ตองไหวหรือกราบดวยเบญจางคประดิษฐโดยกิริยาอาการ
เรียบรอยกอนแลวจึงนั่ง 

   2) นั่งเรียบรอย ไมนั่งเอามือรัดเขา 
   3) ไมนั่งเอาผารัดเขา 
   4) ไมสวมรองเทาในทามกลางพระสงฆ 
   5) ไมก้ันรมในทามกลางพระสงฆ 
   6) ไมคะนองมือ ไมคะนองเทาตอหนาพระสงฆ 
   7) เม่ือพระสงฆไมเชิญ ไมแสดงธรรม 
   8) เม่ือพระสงฆไมเชิญ ไมอวดรูแกปญหาธรรม 
   9) ไมเดิน ยืน นั่ง เบียดพระสงฆ 
   10) ตอนรับดวยไทยธรรมตามมีตามเกิด หรือตามศรัทธา 
   11) แลดูพระสงฆดวยจติเลื่อมใส ดวยนัยนตานารัก25 
4. การบูชาพระเจาจักรพรรดิ์ หรือพระมหากษัตริย 

  บุคคลที่ควรบูชาอีกประเภทหนึ่งคือพระเจาจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย โดยที่สถาบัน
พระมหากษัตริยถือเปนสถาบันที่สูงยิ่งในความรูสึกของคนไทย เพราะกษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนผูนําใน
ทุกทาง ในอดีตก็เปนแมทัพออกหนาทหารในการรบกับศัตรู ทําหนาที่เปนทั้งพอและผูปกครองลูก คือไพรฟา
ประชาราษฎร คนไทยจึงรักและเทิดทูนกษัตริยฝงแนนลงไปในสายเลือด สิ่งใดเปนของกษัตริยคนไทยก็
เคารพบูชา เพราะถือวาเปนของสูง ความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ไดสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน  
นอกจากนี้ พระเจาจักรพรรดิ์หรือพระมหากษัตริยยังทรงบําเพ็ญกรณียกิจในฐานะนักปกครองที่ยิ่งใหญ  
ทรงประพฤติจักรวรรดิธรรมและบําเพ็ญราชสังคหะธรรม เม่ือเปนเชนนั้น ประชาชนหรือพลเมืองในประเทศ 
ควรทําการบูชาดัวยการปฏิบัติดังนี้ 

   1) ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง ขนบธรรมเนียม ประเพณทีี่ดีงาม 
   2) เปนพลเมืองที่ด ี
   3) มีความสามัคคีเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกัน 
   4) ไมเห็นแกประโยชนสวนตวั พวกพอง บริวาร ของตนฝายเดียว 
   5) เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสาํคัญ 
   6) นอมรับคําสอนไปปฏิบัตโิดยเคารพ 
 
 

                                                        
25 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), มงคล 38 ประการ, หนา 179. 

5. การบูชามารดาบิดา 
บิดามารดา เปนบุคคลผูมีคุณูปการตอบุตรธิดาเหลือคณานับ จึงสมควรไดรับการยกยองบูชา 

พระพุทธเจาไดตรัสฐานะของบิดามารดาไวในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 4 ประการ26 ไดแก  
1) เปนพระพรหมของบุตร (พฺรหฺมาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวาเปนพระพรหมของ

บุตรนั้น เพราะบิดามารดามีความประพฤติเชนกับพรหม เพราะทานประพฤติพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 ไดแก 
เมตตา ความรักและปรารถนาดีตอบุตร กรุณา ความสงสาร  หวงใยเม่ือบุตรประสบทุกข มุทิตา ความชื่นชม
ยินดีเม่ือบุตรไดดีและอุเบกขา คอยเพงดูอยูหาง ๆ ไมกาวกายชีวิตเม่ือบุตรมีครอบครัวแลว   

2) เปนครูคนแรกของบุตร (ปุพฺพาจริยาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวา เปนบุรพาจารย
ของบุตร  เพราะเปนผูไดอบรมสั่งสอนบุตรกอนบุคคลอ่ืน นับตั้งแตแรกเกิดมาบิดามารดาไดอบรมพรํ่าสอน
ใหรูจักกิน นอน เดิน พูด ตลอดจนความรูและคุณธรรมจริยธรรมตางๆ จวบจนเติบใหญ จึงเปนครูอาจารย
คนแรกตอมาบุตรจึงไดรับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารยคนอ่ืนนอกจากบิดามารดา 

3) เปนเทวดาคนแรกของบุตร (ปุพฺพเทวาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ถูกเรียกวา เปน บุรพเทพ
ของบุตร  เพราะบิดามารดาไดประพฤติตนดังเทพแกบุตรกอนเทพอ่ืนใด  กลาวคือการไมคํานึงถึงสวนเสีย
ของบุตร มุงแตใหบุตรเกิดความดีความเจริญเทานั้น โดยที่ไมไดคํานึงถึงความผิดของบุคคล เพียงหวังแตจะ
ใหมีแตความเจริญรุงเรือง ฉะนั้น เหตุที่มารดาบิดาไดชื่อวาเปนบุรพเทพ  เทพทั้งหลายนอกจากบิดามารดา 
ลวนเปนเทพที่ทําอุปการคุณตอบุตรภายหลังบิดามารดา จึงชื่อวา ปจฉาเทพ    

4) เปนอาหุไนยบุคคล (อาหุเนยฺยาติ มาตาปตโร) บิดามารดา ไดชื่อวาเปนอาหุไนยบุคคลของ
บุตร เพราะบิดามารดา เปนผูมีอุปการคุณตอบุตรทุกดาน สมควรที่บุตรจะตองสักการบูชาดวยวัตถุสิ่งของ
และการเลี้ยงดูตอบแทน เฉกเชนพระอรหันต ซ่ึงเปนผูที่บุคคลทั่วไปควรสักการบูชา  

เม่ือบิดามารดามีฐานะเปนผูทําคุณประโยชนแกบุตรอยางมหาศาล และอยูในฐานะที่เปนพระพรหม 
ครูคนแรก เทวดาคนแรก และอาหุไนยบุคคลของบุตร  จึงสมควรที่บุตรทุกคนจะตองตระหนักในคุณูปการ
ดังกลาว ดวยการกระทําตอบแทนตามหนาที่ของตน กลาวคือบุตรตองตระหนักในหนาที่อันพึงปฏิบัติตอบิดา
มารดาดังตอไปนี้  

   1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ  
   2) ชวยทํากิจธุระการงานของทาน  
   3) ดํารงวงศตระกูล  
   4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท  
   5) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน27 
6. การบูชาครูอาจารย 
ครู มีฐานะเปนปูชนียบุคคล ซ่ึงศิษยทั้งหลายและคนทั่วไปใหความเคารพยกยองครู เพราะเปนผูที่มี

ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนซ่ึงเปนสมาชิกในสังคม ชวยพัฒนาคนใหมีความรู 

                                                        
26 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/63/107.   
27 ที.ปา. (ไทย) 11/267/212. 



696 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความสามารถ และคุณธรรมที่พึงประสงคของสังคมนั้น ๆ ดวยวาคนที่ไดรับการพัฒนาแลวยอมจะนําความรู
ไปพัฒนาสังคม ใหเกิดการพัฒนามีความเจริญรุงเรือง ครู  คือผูทําหนาที่สั่งสอนและใหการศึกษาแกผูอ่ืน  
เปนกัลยาณมิตร เพราะประกอบดวยธรรม  7  ประการคือ   1) ปโย  เปนผูนารัก 2) ครุ  เปนผูนาเคารพ  
3) ภาวนีโย เปนผูนาเจริญใจ 4) วัตตา รูจักพูดใหเหตุผล 5) วจนักขโม อดทนตอถอยคํา 6) คัมภีรัญจ กถัง  
กัตตา กลาวถอยคําลึกซ้ึงได  และ 7) โน  จัฏฐาเน  นิโยชเย   ไมชักนําในทางทีเสียหาย28 

เม่ือศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ไดระลึกนึกถึงอุปการคุณของครูอุปชฌายอาจารยผูชวย
อนุเคราะห ชวยแนะนําสั่งสอนใหเจริญดวยวิชาความรูและคุณความดีแลว ควรที่ศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก 
อันเตวาสิก จะตองตอบแทนอุปการคุณของทาน โดยการประพฤติตนเปนคนวางายสอนงาย แสดงความ
เคารพนับถือ ไมลบหลูดูหม่ิน หรือยกตนเทียมทาน หนาที่ของศิษยที่พึงกระทําตอครูอาจารยที่พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสไว  5  ประการดังนี้  

   1) พึงลุกข้ึนตอนรับ แสดงความเคารพเสมอ เม่ือเห็นครูอาจารยเดินผานหรือแมในกรณีที่กําลัง
สอนอยูในหองเรียน การกระทําเชนนี้ เปนการแสดงออกซ่ึงความออนนอมถอมตนและใหเกียรติครูผูใหวิชา
ความรู  

   2) เม่ือมีปญหาไมเขาใจในบทเรียน จะตองเขาไปหาซักถาม ขอคําแนะนําปรึกษา ฟงคําอธิบาย 
แลวนําไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกสติปญญา  

   3) ในเวลาเรียน จะตองตั้งใจฟงดวยดี ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพ เชน สูบบุหร่ี หยอกลอเลนกัน  
ซ่ึงเปนกิริยาอาการที่แสดงถึงความไมเคารพ ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียน  

   4) เม่ือครูอาจารยมีกิจธุระเรียกใช จะตองเขาไปเพื่อรับใชบริการใหความสะดวก ซ่ึงเปนการแบง
เบาภาระบางอยางที่ครูไมจําเปนทําดวยตนเอง หรือ ชวยเปนธุระในกิจการตางๆ เชน ชวยสงเอกสาร ชวยถือ
หนังสือให  

   5) ตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เพื่อไมใหเปนที่หนักใจแกครูอาจารย เพราะครู
อาจารยทั้งหลาย ยอมตองการเห็นศิษยมีความรูดี มีความประพฤติดี และเชื่อฟงอยูในโอวาท29 
อานิสงสของการบูชา 
  การบูชา ไมวาจะเปนของชนชาติใด ภาษาใด  หือศาสนาใด มักจะหมายเอาการแสดงกิริยาอาการ
สุภาพที่เราแสดงตอผูที่ควรบูชา ทั้งตอหนาและลับหลัง  การแสดงตอหนาเปนการแสดงใหทานทราบวา  
เรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยูในตัวของทานอยางจริงใจ การแสดงลับหลัง   
เปนการเตือนใจตัวเราเอง  ใหผูกใจไวกับคุณธรรมอันสูงสงของทาน กอใหเกิดความรูสึกอยากกระทําตาม 
ดังนั้น การบูชา สักการะ ความเคารพ นับถือตอกันและกันจึงเปนสิ่งที่บุคคลควรกระทําอยางยิ่ง เพราะเปน
การแสดงออกซ่ึงคุณธรรมคือความกตัญูกตเวทีและรูซ้ึงถึงคุณความดีของบุคคลอ่ืนและสิ่งอ่ืน การบูชา
ดังกลาวนั้นมีประโยชนหรืออานิสงสดังตอไปนี้ 
    1)  ยังความเห็นถูกที่ยังไมเกิด ใหเกิดข้ึน 
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   2) ยังความเห็นถูกที่เกิดข้ึนแลว ใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
   3) ทําใหมีกิริยามารยาท สุภาพออนโยน นารัก  นานับถือ 
   4) ทําใหจิตใจผองใส เพราะอยูในกุศลธรรมเสมอ 
   5) ทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณข้ึน เพราะมีความสํารวมระวัง เปนการปองกันความประมาท  
   6) ปองกันความลืมตัวความหลงผิดได 
   7) ทําใหเกิดกําลังใจและอานภุาพอยางมหาศาล 
   8) เปนการกําจัดคนพาลใหพนิาศไปโดยทางออม 
   9) เปนการเชิดชบูัณฑิตใหสูงเดน 

    ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี  ไดกลาวไววา ผูทําการบูชา  ยอมสามารถไดรับประโยชนทั้งในปจจบุัน
และอนาคต ประโยชนในปจจบุนั ไดแก  

   1) ไมเสื่อมจากสมถวิปสสนา มรรคผล ที่ตนบรรลุแลว   
   2) เปนเหตุใหบรรลุสมถวิปสสนา มรรคผล ที่ตนยงัไมบรรลุ อยูใกลกิเลสนิพพาน  
   3) ทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  
   4) ทําลาภที่เกิดข้ึนแลวใหมั่นคง  
   5) รักษาชีวิตของตนไวไดในเหตุการณเกิดข้ึนเฉพาะหนา  
   6) ไดรับการสรรเสริญในปจจบุัน 
   7) สรางสัมพนัธไมตรีที่ดีงามตอกันและกัน  
   8) เปนเหตุใหเกิดความสมานสามัคคีในหมูคณะ  
   สวนประโยชนในอนาคต ไดแก 
   1) เปนเหตุเขาถึงสุคติเกิดในสกุลสูง 
   2) เขาถึงสุคติในอนาคต30 
อยางไรก็ตาม ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงอานิสงสแหงการบูชาไวหลายแหง  

ผูเขียนประมวลตัวอยางนําเสนอดังตอไปนี้ 
1) อานิสงสการบูชาพระพุทธเจา บุคคลใดมีจิตเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจาดวยอามิส มีดอกไม  

ของหอม ธูป เทียน เปนตน ยอมจะไดเสวยผลทั้งในชาตินี้และชาติหนา เชน เร่ืองของนายสุมนะชางรอย
กรองดอกไม31 มีใจความวา ดังไดสดับมาวา ที่เมืองราชคฤห มีชางรอยกรองดอกไมชื่อวานายสุมนะ ไดนํา
ดอกมะลิถวายพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงเมืองราชคฤหทุกวัน วันละ 8 ทะนาน ทาวเธอก็พระราชทานให
วันละ 8 กหาปณะเปนคาดอกไมมิไดขาด อยูมาวันหนึ่งนายสุมนะก็ไปเก็บดอกมะลิไดแลวกลับมา  
พบพระพุทธเจากับพระสงฆเขาไปในเมืองเพื่อจะบิณฑบาตโปรดสัตว นายสุมนะมีจิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะ
ถวายดอกไมบูชาแกพระพุทธเจา จึงมาคิดวาเม่ือเราไมไดถวายดอกไมแกพระราชาทานจะโกรธแลวลงโทษมี
อาญาเปนประการใดก็ตามเถิด อานิสงสที่เราบูชาแกพระพุทธเจานี้มีผลอันประเสริฐทั้งในชาตินี้และชาติหนา 

                                                        
30 มงฺคล. (ไทย) 4/285/31. 
31 มงฺคล. (ไทย) 1/58/82-86. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 697

ความสามารถ และคุณธรรมที่พึงประสงคของสังคมนั้น ๆ ดวยวาคนที่ไดรับการพัฒนาแลวยอมจะนําความรู
ไปพัฒนาสังคม ใหเกิดการพัฒนามีความเจริญรุงเรือง ครู  คือผูทําหนาที่สั่งสอนและใหการศึกษาแกผูอ่ืน  
เปนกัลยาณมิตร เพราะประกอบดวยธรรม  7  ประการคือ   1) ปโย  เปนผูนารัก 2) ครุ  เปนผูนาเคารพ  
3) ภาวนีโย เปนผูนาเจริญใจ 4) วัตตา รูจักพูดใหเหตุผล 5) วจนักขโม อดทนตอถอยคํา 6) คัมภีรัญจ กถัง  
กัตตา กลาวถอยคําลึกซ้ึงได  และ 7) โน  จัฏฐาเน  นิโยชเย   ไมชักนําในทางทีเสียหาย28 

เม่ือศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ไดระลึกนึกถึงอุปการคุณของครูอุปชฌายอาจารยผูชวย
อนุเคราะห ชวยแนะนําสั่งสอนใหเจริญดวยวิชาความรูและคุณความดีแลว ควรที่ศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก 
อันเตวาสิก จะตองตอบแทนอุปการคุณของทาน โดยการประพฤติตนเปนคนวางายสอนงาย แสดงความ
เคารพนับถือ ไมลบหลูดูหม่ิน หรือยกตนเทียมทาน หนาที่ของศิษยที่พึงกระทําตอครูอาจารยที่พระผูมีพระ
ภาคไดตรัสไว  5  ประการดังนี้  

   1) พึงลุกข้ึนตอนรับ แสดงความเคารพเสมอ เม่ือเห็นครูอาจารยเดินผานหรือแมในกรณีที่กําลัง
สอนอยูในหองเรียน การกระทําเชนนี้ เปนการแสดงออกซ่ึงความออนนอมถอมตนและใหเกียรติครูผูใหวิชา
ความรู  

   2) เม่ือมีปญหาไมเขาใจในบทเรียน จะตองเขาไปหาซักถาม ขอคําแนะนําปรึกษา ฟงคําอธิบาย 
แลวนําไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกสติปญญา  

   3) ในเวลาเรียน จะตองตั้งใจฟงดวยดี ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพ เชน สูบบุหร่ี หยอกลอเลนกัน  
ซ่ึงเปนกิริยาอาการที่แสดงถึงความไมเคารพ ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียน  

   4) เม่ือครูอาจารยมีกิจธุระเรียกใช จะตองเขาไปเพื่อรับใชบริการใหความสะดวก ซ่ึงเปนการแบง
เบาภาระบางอยางที่ครูไมจําเปนทําดวยตนเอง หรือ ชวยเปนธุระในกิจการตางๆ เชน ชวยสงเอกสาร ชวยถือ
หนังสือให  

   5) ตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เพื่อไมใหเปนที่หนักใจแกครูอาจารย เพราะครู
อาจารยทั้งหลาย ยอมตองการเห็นศิษยมีความรูดี มีความประพฤติดี และเชื่อฟงอยูในโอวาท29 
อานิสงสของการบูชา 
  การบูชา ไมวาจะเปนของชนชาติใด ภาษาใด  หือศาสนาใด มักจะหมายเอาการแสดงกิริยาอาการ
สุภาพที่เราแสดงตอผูที่ควรบูชา ทั้งตอหนาและลับหลัง  การแสดงตอหนาเปนการแสดงใหทานทราบวา  
เรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยูในตัวของทานอยางจริงใจ การแสดงลับหลัง   
เปนการเตือนใจตัวเราเอง  ใหผูกใจไวกับคุณธรรมอันสูงสงของทาน กอใหเกิดความรูสึกอยากกระทําตาม 
ดังนั้น การบูชา สักการะ ความเคารพ นับถือตอกันและกันจึงเปนสิ่งที่บุคคลควรกระทําอยางยิ่ง เพราะเปน
การแสดงออกซ่ึงคุณธรรมคือความกตัญูกตเวทีและรูซ้ึงถึงคุณความดีของบุคคลอ่ืนและสิ่งอ่ืน การบูชา
ดังกลาวนั้นมีประโยชนหรืออานิสงสดังตอไปนี้ 
    1)  ยังความเห็นถูกที่ยังไมเกิด ใหเกิดข้ึน 
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   2) ยังความเห็นถูกที่เกิดข้ึนแลว ใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
   3) ทําใหมีกิริยามารยาท สุภาพออนโยน นารัก  นานับถือ 
   4) ทําใหจิตใจผองใส เพราะอยูในกุศลธรรมเสมอ 
   5) ทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณข้ึน เพราะมีความสํารวมระวัง เปนการปองกันความประมาท  
   6) ปองกันความลืมตัวความหลงผิดได 
   7) ทําใหเกิดกําลังใจและอานภุาพอยางมหาศาล 
   8) เปนการกําจัดคนพาลใหพนิาศไปโดยทางออม 
   9) เปนการเชิดชบูัณฑิตใหสูงเดน 

    ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี  ไดกลาวไววา ผูทําการบูชา  ยอมสามารถไดรับประโยชนทั้งในปจจบุัน
และอนาคต ประโยชนในปจจบุนั ไดแก  

   1) ไมเสื่อมจากสมถวิปสสนา มรรคผล ที่ตนบรรลุแลว   
   2) เปนเหตุใหบรรลุสมถวิปสสนา มรรคผล ที่ตนยงัไมบรรลุ อยูใกลกิเลสนิพพาน  
   3) ทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  
   4) ทําลาภที่เกิดข้ึนแลวใหมั่นคง  
   5) รักษาชีวิตของตนไวไดในเหตุการณเกิดข้ึนเฉพาะหนา  
   6) ไดรับการสรรเสริญในปจจบุัน 
   7) สรางสัมพนัธไมตรีที่ดีงามตอกันและกัน  
   8) เปนเหตุใหเกิดความสมานสามัคคีในหมูคณะ  
   สวนประโยชนในอนาคต ไดแก 
   1) เปนเหตุเขาถึงสุคติเกิดในสกุลสูง 
   2) เขาถึงสุคติในอนาคต30 
อยางไรก็ตาม ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงอานิสงสแหงการบูชาไวหลายแหง  

ผูเขียนประมวลตัวอยางนําเสนอดังตอไปนี้ 
1) อานิสงสการบูชาพระพุทธเจา บุคคลใดมีจิตเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจาดวยอามิส มีดอกไม  

ของหอม ธูป เทียน เปนตน ยอมจะไดเสวยผลทั้งในชาตินี้และชาติหนา เชน เร่ืองของนายสุมนะชางรอย
กรองดอกไม31 มีใจความวา ดังไดสดับมาวา ที่เมืองราชคฤห มีชางรอยกรองดอกไมชื่อวานายสุมนะ ไดนํา
ดอกมะลิถวายพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงเมืองราชคฤหทุกวัน วันละ 8 ทะนาน ทาวเธอก็พระราชทานให
วันละ 8 กหาปณะเปนคาดอกไมมิไดขาด อยูมาวันหนึ่งนายสุมนะก็ไปเก็บดอกมะลิไดแลวกลับมา  
พบพระพุทธเจากับพระสงฆเขาไปในเมืองเพื่อจะบิณฑบาตโปรดสัตว นายสุมนะมีจิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะ
ถวายดอกไมบูชาแกพระพุทธเจา จึงมาคิดวาเม่ือเราไมไดถวายดอกไมแกพระราชาทานจะโกรธแลวลงโทษมี
อาญาเปนประการใดก็ตามเถิด อานิสงสที่เราบูชาแกพระพุทธเจานี้มีผลอันประเสริฐทั้งในชาตินี้และชาติหนา 

                                                        
30 มงฺคล. (ไทย) 4/285/31. 
31 มงฺคล. (ไทย) 1/58/82-86. 
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ถาเราพึงถวายแกพระราชาก็จะมีผลเพียงแตในชาตินี้ คิดเชนนั้นแลวก็เกิดมีจิตยินดีศรัทธาในการทําพุทธบูชา 
นายสุมนะจึงกําเอาดอกมะลิสองกํามือซัดข้ึนไปในอากาศ ในการซัดแตละคร้ังนั้นปรากฏวา คร้ังแรกดอกมะลิ
ก็แผเปนตาขายอยูเบื้องบนของพระพุทธเจา ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปคร้ังที่สองนั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้อง
ขวาของพระพุทธองค ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปคร้ังที่ 3 นั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้องซาย ดอกไมสองกํามือที่
ซัดไปคร้ังที่ 4 นั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้องหลัง ดังนั้นตาขายดอกมะลิจึงลอมองคของพระพุทธเจาอยู 4 ดาน
เปดเฉพาะดานหนา พระองคเสด็จไปถึงไหนตาขายดอกไมทั้ง 4 ดาน ก็ลอยตามพระองคไปถึงที่นั่น ผันกาน
เขาขางในผันดอกออกขางนอกทั้งสิ้นเปนอัศจรรยดังนี้ ชาวเมืองทั้งหลายไดเห็นแลวก็พากันเลื่อมใสกราบไหว
บูชาศรัทธาในพุทธคุณเปนที่ยิ่ง 

พระอานนทเถระจึงทูลถามพระพุทธเจาวา นายสุมนะกระทําพุทธบูชานี้จะมีผลอานิสงสไปในภาย
ภาคหนาเปนประการใด พระพุทธองคจึงตรัสวา ดูกรอานนท นายสุมนะกระทําพุทธบูชาคร้ังนี้เทากับเปน
การสละชีวิตบูชาตถาคต เพราะวาขณะนําดอกไมมาบูชามิรูวาพระราชาจะลงโทษหรือไมประการใด  
ดวยกุศลนี้ตอไปในภายหนานายสุมนะจะไมไปเกิดในอบายภูมิตลอดถึงแสนกัป จะร่ืนเริงบันเทิงเสวยสุขอยู
แตในมนุษยโลกและเทวโลกเทานั้น คร้ันในชาติสุดทายจะไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา มีนามวาพระ
สุมนะ เขาสูพระนิพพานเปนที่สุด 

2) อานิสงสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ   การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ทําใหไดอานิสงสผลบุญ
มาก  โดยผลของบุญจะแตกตางกันไปตามวิธีการบูชา ดังที่กลาวไวในพระสูตรเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

   2.1) อานิสงสที่สงผลใหเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   ดังปรากฏในพระสูตรเร่ืองปตวิมาน32  มีเนื้อหา
พอสรุปได ดังนี้ “.......ในตอนที่พระเจาอชาติศัตรู นําพระบรมสารีริกธาตุที่ไดรับจากการแบงตอนที่พระ
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมาสรางสถูป เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จแลวทําการเฉลิมฉลอง
ระหวางที่มีการอยูนั้น มีอุบาสิกาทานหนึ่งคิดที่จะบูชาพระพุทธเจาที่พระสถูป มือถือดอกบัวขม 4 ดอก ที่หา
มาไดดวยความศรัทธาอยางแรงกลา โดยมิไดคํานึงถึงอะไรทั้งสิ้นนึกถึงพระเจดียอยางเดียว .......ขณะนั้นไดมี
โคแมลูกออนวิ่งสวนทางมาพอดี ไดขวิดรางของอุบาสิกาทานนั้นเสียชีวิตทันที นางตายลงแลวอานิสงสสงผล
ใหปฏิสนธิเกิดทันทีในสวรรคชั้นดาวดึงส ในการเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น เม่ือคร้ังเปนมนุษยทําบุญ
เพราะเห็นวาเปนสิ่งดีงาม เปนสิ่งที่ควรทํากระทําแลวก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะดวย เม่ือละ
โลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรคชั้นนี้ ซ่ึงตั้งอยูที่หนาตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อวาดาวดึงส เพราะเปนที่อยูของเทพ
ผูปกครองภพถึง 33  องค โดยมีทาวสักกเทวราชหรือพระอินทร เปนประธาน และที่สําคัญมีพระธาตุจุฬา
มณี ซ่ึงทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาเพื่อรับฟงโอวาทจากทาวสักกะ นางเกิดพรอมรถ 
มีรัศมีซานออกจากตัวของนางสวางไสวสวยงามมาก เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากกอนจะตายจิตของงานเปนบุญ
เปนกุศลมุงม่ันที่จะไหวบูชาพระบรมธาตุในสถูปนั่นเอง”33 

                                                        
32 ขุ.อป. (ไทย) 24/47/383. 
33 มงฺคล. (ไทย) 1/61/91-92. 

   2.2) อานิสงสที่สงผลใหเกิดในตระกูลเศรษฐี  ดังปรากฏในเร่ืองกัปปรุกขิยเถราปทาน34 มีเนื้อหา
พอสรุปได ดังนี้ “......ในอดีตชาติพระกัปปรุกขิยเถระ ไดนําผาหลายพื้นที่สวยงาม นําไปบูชาพระสถูปเจดีย
ของพระพุทธเจาสิทธัตถะเพื่อสักการบูชา  เม่ือตายจากชาตินั้นผลบุญไดอํานวยผลใหไดไปเกิดเปนเทวดา 
และมนุษยเทานั้น ทุก ๆ คร้ังที่เกิดจะมีตนกัลปพฤกษ พรอมดวยผามากมายอยูดวย สามารถนําไปแจกจาย
เพื่อนพองและเหลาญาติพี่นองไมอดยาก ......ชาติปจจุบันไดเกิดในตระกูลเศรษฐีที่พรอมทุกดานและเกิด
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวช ในเวลาไมนานก็สําเร็จเปนอรหันต”   

   2.3) อานิสงสที่สงผลใหเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิดังปรากฏในเร่ืองนาคสมาลเถราปทาน35  
มีเนื้อหาพอสรุปดังนี้ “....มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาลเถระ ในอดีตเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจาสิขี 
เม่ือดับขันปรินิพานแลวไดนําดอกแคฝอยไปบูชาพระสารีริกธาตุ  เม่ือจุติแลวไดเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ใน
กัปที่ 15 เม่ือสิ้นพระชนมไดเกิดในยุคปจจุบันไดบวชในพระศาสนา และสําเร็จอรหันตในเวลาไมนาน พรอม
ดวยปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 วิโมกข 8” 

2.4) อานิสงสทีส่งผลใหเกิดเปนเทวดา  มีปรากฏในพระสูตรมากมายหลายพระสูตร 
2.5) อานิสงสที่สงผลใหเกิดเปนเทวดาและมนุษยที่มีรูปกาย มีรัศมีสวยงาม ดังปรากฏในพระสูตร

เร่ืองปภังกรเภราปทาน36 มีเนื้อหาพอสรุปไดดังนี้ “......ในอดีตพระเถระรูปนี้ ไดเกิดในยุคของพระพุทธเจาป
ทุมุตคร ทานมีอาชีพทํางานในปา ในขณะที่อยูในปา  ทานไดพบเห็นพระสถูปที่ปกคลุมดวยไมดูรก  
เห็นดังนั้นจึงไดแผวถางเก็บกวาดดวยใจที่บริสุทธิ์เปนกุศล เพื่ออํานวยความสะดวกผูที่มากราบสักการะบูชา 
ทําเชนนี้ ถึง 8 คร้ัง  เม่ือหมดอายุขัยไดไปเกิดเปนเทวดาและมนุษย ดวยรูปกาย ผิวพรรณเหลืองทอง มีรัศมี
สวยงาม และไมมีโรคภัยใด ๆ เลย ในชาติปจจุบันไดเกิดในพระพุทธศาสนา และสําเร็จอรหันตในเวลาไม
นาน  พรอมดวยปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 วิโมกข 8” 

3) อานิสงสแหงการทําสังฆบูชา   บุคคลผูใดมีความเลื่อมใสไดทําสังฆบูชาจะมีผลใหสําเร็จ
ประโยชนในกุศลบารมีเปนที่ยิ่ง  ซ่ึงมีปรากฏในคัมภีรทางพระพทุธศาสนาหลายแหง  
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34 ขุ.อป. (ไทย) 24/42/165. 
35 ขุ.อป. (ไทย) 24/71/132. 
36 ขุ.อป. (ไทย) 24/338/321. 
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ถาเราพึงถวายแกพระราชาก็จะมีผลเพียงแตในชาตินี้ คิดเชนนั้นแลวก็เกิดมีจิตยินดีศรัทธาในการทําพุทธบูชา 
นายสุมนะจึงกําเอาดอกมะลิสองกํามือซัดข้ึนไปในอากาศ ในการซัดแตละคร้ังนั้นปรากฏวา คร้ังแรกดอกมะลิ
ก็แผเปนตาขายอยูเบื้องบนของพระพุทธเจา ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปคร้ังที่สองนั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้อง
ขวาของพระพุทธองค ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปคร้ังที่ 3 นั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้องซาย ดอกไมสองกํามือที่
ซัดไปคร้ังที่ 4 นั้นก็แผเปนตาขายอยูเบื้องหลัง ดังนั้นตาขายดอกมะลิจึงลอมองคของพระพุทธเจาอยู 4 ดาน
เปดเฉพาะดานหนา พระองคเสด็จไปถึงไหนตาขายดอกไมทั้ง 4 ดาน ก็ลอยตามพระองคไปถึงที่นั่น ผันกาน
เขาขางในผันดอกออกขางนอกทั้งสิ้นเปนอัศจรรยดังนี้ ชาวเมืองทั้งหลายไดเห็นแลวก็พากันเลื่อมใสกราบไหว
บูชาศรัทธาในพุทธคุณเปนที่ยิ่ง 

พระอานนทเถระจึงทูลถามพระพุทธเจาวา นายสุมนะกระทําพุทธบูชานี้จะมีผลอานิสงสไปในภาย
ภาคหนาเปนประการใด พระพุทธองคจึงตรัสวา ดูกรอานนท นายสุมนะกระทําพุทธบูชาคร้ังนี้เทากับเปน
การสละชีวิตบูชาตถาคต เพราะวาขณะนําดอกไมมาบูชามิรูวาพระราชาจะลงโทษหรือไมประการใด  
ดวยกุศลนี้ตอไปในภายหนานายสุมนะจะไมไปเกิดในอบายภูมิตลอดถึงแสนกัป จะร่ืนเริงบันเทิงเสวยสุขอยู
แตในมนุษยโลกและเทวโลกเทานั้น คร้ันในชาติสุดทายจะไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา มีนามวาพระ
สุมนะ เขาสูพระนิพพานเปนที่สุด 

2) อานิสงสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ   การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ทําใหไดอานิสงสผลบุญ
มาก  โดยผลของบุญจะแตกตางกันไปตามวิธีการบูชา ดังที่กลาวไวในพระสูตรเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

   2.1) อานิสงสที่สงผลใหเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส   ดังปรากฏในพระสูตรเร่ืองปตวิมาน32  มีเนื้อหา
พอสรุปได ดังนี้ “.......ในตอนที่พระเจาอชาติศัตรู นําพระบรมสารีริกธาตุที่ไดรับจากการแบงตอนที่พระ
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมาสรางสถูป เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จแลวทําการเฉลิมฉลอง
ระหวางที่มีการอยูนั้น มีอุบาสิกาทานหนึ่งคิดที่จะบูชาพระพุทธเจาที่พระสถูป มือถือดอกบัวขม 4 ดอก ที่หา
มาไดดวยความศรัทธาอยางแรงกลา โดยมิไดคํานึงถึงอะไรทั้งสิ้นนึกถึงพระเจดียอยางเดยีว .......ขณะนั้นไดมี
โคแมลูกออนวิ่งสวนทางมาพอดี ไดขวิดรางของอุบาสิกาทานนั้นเสียชีวิตทันที นางตายลงแลวอานิสงสสงผล
ใหปฏิสนธิเกิดทันทีในสวรรคชั้นดาวดึงส ในการเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น เม่ือคร้ังเปนมนุษยทําบุญ
เพราะเห็นวาเปนสิ่งดีงาม เปนสิ่งที่ควรทํากระทําแลวก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะดวย เม่ือละ
โลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรคชั้นนี้ ซ่ึงตั้งอยูที่หนาตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อวาดาวดึงส เพราะเปนที่อยูของเทพ
ผูปกครองภพถึง 33  องค โดยมีทาวสักกเทวราชหรือพระอินทร เปนประธาน และที่สําคัญมีพระธาตุจุฬา
มณี ซ่ึงทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาเพื่อรับฟงโอวาทจากทาวสักกะ นางเกิดพรอมรถ 
มีรัศมีซานออกจากตัวของนางสวางไสวสวยงามมาก เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากกอนจะตายจิตของงานเปนบุญ
เปนกุศลมุงม่ันที่จะไหวบูชาพระบรมธาตุในสถูปนั่นเอง”33 

                                                        
32 ขุ.อป. (ไทย) 24/47/383. 
33 มงฺคล. (ไทย) 1/61/91-92. 

   2.2) อานิสงสที่สงผลใหเกิดในตระกูลเศรษฐี  ดังปรากฏในเร่ืองกัปปรุกขิยเถราปทาน34 มีเนื้อหา
พอสรุปได ดังนี้ “......ในอดีตชาติพระกัปปรุกขิยเถระ ไดนําผาหลายพื้นที่สวยงาม นําไปบูชาพระสถูปเจดีย
ของพระพุทธเจาสิทธัตถะเพื่อสักการบูชา  เม่ือตายจากชาตินั้นผลบุญไดอํานวยผลใหไดไปเกิดเปนเทวดา 
และมนุษยเทานั้น ทุก ๆ คร้ังที่เกิดจะมีตนกัลปพฤกษ พรอมดวยผามากมายอยูดวย สามารถนําไปแจกจาย
เพื่อนพองและเหลาญาติพี่นองไมอดยาก ......ชาติปจจุบันไดเกิดในตระกูลเศรษฐีที่พรอมทุกดานและเกิด
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวช ในเวลาไมนานก็สําเร็จเปนอรหันต”   

   2.3) อานิสงสที่สงผลใหเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิดังปรากฏในเร่ืองนาคสมาลเถราปทาน35  
มีเนื้อหาพอสรุปดังนี้ “....มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาลเถระ ในอดีตเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจาสิขี 
เม่ือดับขันปรินิพานแลวไดนําดอกแคฝอยไปบูชาพระสารีริกธาตุ  เม่ือจุติแลวไดเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ใน
กัปที่ 15 เม่ือสิ้นพระชนมไดเกิดในยุคปจจุบันไดบวชในพระศาสนา และสําเร็จอรหันตในเวลาไมนาน พรอม
ดวยปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 วิโมกข 8” 

2.4) อานิสงสทีส่งผลใหเกิดเปนเทวดา  มีปรากฏในพระสูตรมากมายหลายพระสูตร 
2.5) อานิสงสที่สงผลใหเกิดเปนเทวดาและมนุษยที่มีรูปกาย มีรัศมีสวยงาม ดังปรากฏในพระสูตร

เร่ืองปภังกรเภราปทาน36 มีเนื้อหาพอสรุปไดดังนี้ “......ในอดีตพระเถระรูปนี้ ไดเกิดในยุคของพระพุทธเจาป
ทุมุตคร ทานมีอาชีพทํางานในปา ในขณะที่อยูในปา  ทานไดพบเห็นพระสถูปที่ปกคลุมดวยไมดูรก  
เห็นดังนั้นจึงไดแผวถางเก็บกวาดดวยใจที่บริสุทธิ์เปนกุศล เพื่ออํานวยความสะดวกผูที่มากราบสักการะบูชา 
ทําเชนนี้ ถึง 8 คร้ัง  เม่ือหมดอายุขัยไดไปเกิดเปนเทวดาและมนุษย ดวยรูปกาย ผิวพรรณเหลืองทอง มีรัศมี
สวยงาม และไมมีโรคภัยใด ๆ เลย ในชาติปจจุบันไดเกิดในพระพุทธศาสนา และสําเร็จอรหันตในเวลาไม
นาน  พรอมดวยปฏิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 วิโมกข 8” 

3) อานิสงสแหงการทําสังฆบูชา   บุคคลผูใดมีความเลื่อมใสไดทําสังฆบูชาจะมีผลใหสําเร็จ
ประโยชนในกุศลบารมีเปนที่ยิ่ง  ซ่ึงมีปรากฏในคัมภีรทางพระพทุธศาสนาหลายแหง  
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34 ขุ.อป. (ไทย) 24/42/165. 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินนับวาเปนรากฐานที่สําคัญอยางยิ่ง ประชาชนจะ
ไดรับขอมูลขาวสารมากข้ึน มีความสนใจตอสภาพแวดลอมของสังคมรอบดาน มีความกระตือรือรนในการมี
สวนรวม ในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาตาง ๆ และดําเนินการพัฒนาภายในทองถ่ินของตนเองให
เขมแข็ง   

องคปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรประชาธิปไตยที่สําคัญมากที่สุดในระดับรากหญา ที่มีภูมิลําเนา
อยูทั่วประเทศ นับวามีบทบาทที่สําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน เปนองคกรที่
ใกลชิดกับประชาชน รูปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง สามารถแกไขปญหาได
ตรงประเด็น รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ การกระจายอํานาจการปกครอง ไปสูทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน 

คําสําคัญ : การวิเคราะห, การบริหาร, องคกรปกครองทองถ่ิน 

Abstract 
The current changes are occurring rapidly in Thailand and in the social, economic, 

political, cultural as well as environmental technologies that affect the lives of citizens in a 
democracy. The autonomy of the local population is the foundation of great 
significance. People can get more information with attention to the social environment of 
the surrounding areas. They are eager to participate in policy to resolve issues and take 
action within their own local development that is strengthened. 

The local government is a democracy, the most important grassroots. The 
residents in nationwide has an important role on basic democratic government. The 
organization is closer to the people. Knowing the problems and needs of the community 
entirely is needed. This issue can be resolved quickly, efficiently with decentralization and 
governance of the local. This is especially needed in the current situation. 

Keywords: Analysis, Administration, Local Government Organization 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินนับวาเปนรากฐานที่สําคัญอยางยิ่ง ประชาชนจะ
ไดรับขอมูลขาวสารมากข้ึน มีความสนใจตอสภาพแวดลอมของสังคมรอบดาน มีความกระตือรือรนในการมี
สวนรวม ในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาตาง ๆ และดําเนินการพัฒนาภายในทองถ่ินของตนเองให
เขมแข็ง   

องคปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรประชาธิปไตยที่สําคัญมากที่สุดในระดับรากหญา ที่มีภูมิลําเนา
อยูทั่วประเทศ นับวามีบทบาทที่สําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน เปนองคกรที่
ใกลชิดกับประชาชน รูปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง สามารถแกไขปญหาได
ตรงประเด็น รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ การกระจายอํานาจการปกครอง ไปสูทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน 

คําสําคัญ : การวิเคราะห, การบริหาร, องคกรปกครองทองถ่ิน 

Abstract 
The current changes are occurring rapidly in Thailand and in the social, economic, 

political, cultural as well as environmental technologies that affect the lives of citizens in a 
democracy. The autonomy of the local population is the foundation of great 
significance. People can get more information with attention to the social environment of 
the surrounding areas. They are eager to participate in policy to resolve issues and take 
action within their own local development that is strengthened. 

The local government is a democracy, the most important grassroots. The 
residents in nationwide has an important role on basic democratic government. The 
organization is closer to the people. Knowing the problems and needs of the community 
entirely is needed. This issue can be resolved quickly, efficiently with decentralization and 
governance of the local. This is especially needed in the current situation. 

Keywords: Analysis, Administration, Local Government Organization 
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยในปจจุบันทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในดานการเมืองการปกครองจะเห็นไดวาประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารมากข้ึน มีความสนใจตอ
สภาพแวดลอมของสังคมรอบดานมากข้ึน มีกระแสการเรียกรองเก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองจาก
สวนกลาง ไปสูทองถ่ินมากข้ึน ฉะนั้นการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง
ในสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนจะตองเขาใจบทบาทการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเกษตรกรรมไมพอเพียง
ดังเดิม ไปสูการจัดตั้งองคกรการบริหารการพัฒนาใหเปนประชาธิปไตยในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน การจัด
องคกรวิสาหกิจชุมชนและเอาใจใสตอการพัฒนาศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเตรียมลูกคาและการแขงขัน
ในยุคโลกาภิวัตน 

ในระบอบประชาธิปไตยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินนับวาเปนรากฐานที่สําคัญ
อยางยิ่ง เพราะประชาชนในทองถ่ินจะไดมีสวนรวมในการตัดสินปญหา และดําเนินการพัฒนาภายในทองถ่ิน
ของตนเอง โดยไมตองคอยรับนโยบายหรือคําสั่งจากรัฐบาลกลางแตเพียงฝายเดียวซ่ึงองคกรทองถ่ินนับวามี
บทบาทที่สําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชน  
มีพลังของประชาชนและทรัพยากรของทองถ่ิน จึงรูปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึนเพราะจากสภาพความเปนจริงประชาชนในพื้นที่จะรู
สภาพปญหาของตนมากกวาบุคคลภายนอก จะนําปญหาที่แทจริงมาวางแผนงานเพื่อแกปญหาไดตรง
ประเด็น จึงเปนที่คาดหวังวาผลงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกร
ประชาธิปไตยที่สําคัญมากที่สุดในระดับรากหญาของประเทศ ที่เปนพลังประชาธิปไตยทั่วประเทศ มีจํานวน
ประชากรในชุมชนกวา 43 ลานคน ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในตําบลทั้งประเทศ 6,744 ตําบล เปรียบเหมือนกุญแจ
เปดประตูประเทศสูความเปนประชาธิปไตยที่สามารถสกัดก้ันจากระบบเผด็จการที่ยิ่งใหญถาประชาชนในแต
ละตําบล มีสวนรวมตามสิทธิและหนาที่อยางเขมแข็ง1 
 
ความเปนมาของการบริหารองคกรปกครองทองถ่ินไทย 
 ประชาธิปไตยคือ (Democracy) มาจากภาษากรีกวา Demos และ Kratia คําวา Demos คือ 
ประชาชน และ Kratia การปกครอง ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดย
ประชาชน ซ่ึงมีความหมายที่เนนถึงเร่ืองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเปนการปกครองที่เคารพสิทธิและ
ความเสมอภาคของมนุษย สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง 
 สังคมโดยสวนรวมเปนสังคมเปดโอกาส ใหเสรีภาพแกประชาชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใต
กฎระเบียบของสังคม ในเม่ือระบอบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เปนเจาของอํานาจ

                                                           
1 พิเชษฐ  วงศเกียรติ์ขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท) ในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพปญญาชน, 2552), หนา 1-2. 

อธิปไตย โดยใชอํานาจนี้ผานทางองคกรทางการเมืองตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของตนเอง บทบาทของ
ประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงมีผูกลาววาประชาธิปไตย คือเสียงสวรรคเปนระบอบที่เปด
โอกาสใหประชาชนรวมดําเนินการ เพื่อสรางสรรคสังคมของตนเอง กิจกรรมการเขารวมทางการเมืองของ
ประชาชน อาจเปนทางออม โดยผานกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาที่แทน 
หรืออาจเปนทางตรง เชน การประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลรับทราบถึงปญหา  
เปนตน 
 ในสวนความหมายที่ เนนเจตนารมณของประชาชนนั้น ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน 
ประธานาธิบดีคนที ่16 ของสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของคําวา ประชาธิปไตย ไวอยางกระชับและคมคาย
วาเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน ผูนําทางการเมืองเปนตัวแทนเจตนารมณ
ของประชาชน รัฐบาลจึงเปนตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากจึงจะบริหารอํานาจได เพื่อแสดงให
ประชาชนผูเลือกตั้งเห็นวา รัฐบาลสามารถสนองตอบตอเจตนารมณของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทานั้นเพราะอํานาจสูงสุดมาจากประชาชน2 
 การปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินในปจจุบัน จึงมีความสําคัญอยางมาก โดยจะเห็นได
จากการที่รัฐกระจายอํานาจการปกครองใหทองถ่ินดังกลาว เพื่อตองการที่จะใหทองถ่ินมีความเขมแข็ง 
สามารถปกครองตนเองไดนับวาเปนรากฐานที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงสอดคลองตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ไดทรงมีประกาศตั้งสุขาภิบาล อําเภอทาฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม เปนแหงแรกกระจาย
อํานาจการบริหารราชการแผนดินในการปกครองตนเองไปใหเปนอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน เพื่อใหทองถ่ินได
มีโอกาสดําเนินการปกครอง ทํานุบํารุง ภายในทองถ่ินนั้น ๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของทองถ่ินนั้น ๆ  
ใน The Royal Decree for Bangkok sanitary government Giazette (2440) จึงไดประกาศใชระบบ
สุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพมหานคร เปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2448 โดยไดแตงตั้งผูบริหารข้ันแรกข้ึนจาก
ขาราชการประจําทั้งสิ้น ไดแกเสนาบดีกระทรวงนครบาล นายชางและนายแพทย การสุขาภิบาลที่เร่ิมข้ึน
เปนคร้ังแรกดังกลาวไดวายังไมมีลักษณะที่จะมีอํานาจปกครองตนเอง แตเปนข้ันแนะแนวทางสําหรับราษฎร 
ทีจะปกครองตนเองไดตอไปในอนาคต จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเร่ิมจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนใน
ชนบท เพื่อเปนการทดลองอีกแหงหนึ่ง ที่ตําบลทาฉลอม โดยไดประกาศในหนังสือเทศาภิบาล เม่ือ วันที่ 15 
มิถุนายน  ร.ศ. 124(พ.ศ. 2451) พรอมกันนั้นก็ไดมอบอํานาจใหสุขาภิบาลจัดเก็บภาษีโรงเรือนสําหรับบํารุง
สุขาภิบาลได โดยตราไวเปนประกาศแกภาษีโรงราน จัดสุขาภิบาลตลาดทาฉลอมประกาศไวในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา เม่ือ วันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 
 หลังจากไดจัดทดลองข้ึนที่ตําบลทาฉลอมแลว ปรากฏวาการปฏิบัติงานนี้ไดรับผลสําเร็จเปนที่พอใจ 
ฉะนั้น ในป พ.ศ. 2451 จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. 127 ข้ึน แตระดับของ
ปญหาในแตละยุคสมัยคือความไมตอเนื่องและการไมยอมปลอยอํานาจจากสวนกลาง โดยรัฐบาลจะควบคุม
อํานาจจากสวนกลางเปนสําคัญ จนถึงในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

                                                           
2 สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2542), หนา 387.  
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยในปจจุบันทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในดานการเมืองการปกครองจะเห็นไดวาประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารมากข้ึน มีความสนใจตอ
สภาพแวดลอมของสังคมรอบดานมากข้ึน มีกระแสการเรียกรองเก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองจาก
สวนกลาง ไปสูทองถ่ินมากข้ึน ฉะนั้นการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง
ในสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนจะตองเขาใจบทบาทการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเกษตรกรรมไมพอเพียง
ดังเดิม ไปสูการจัดตั้งองคกรการบริหารการพัฒนาใหเปนประชาธิปไตยในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน การจัด
องคกรวิสาหกิจชุมชนและเอาใจใสตอการพัฒนาศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเตรียมลูกคาและการแขงขัน
ในยุคโลกาภิวัตน 

ในระบอบประชาธิปไตยการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินนับวาเปนรากฐานที่สําคัญ
อยางยิ่ง เพราะประชาชนในทองถ่ินจะไดมีสวนรวมในการตัดสินปญหา และดําเนินการพัฒนาภายในทองถ่ิน
ของตนเอง โดยไมตองคอยรับนโยบายหรือคําสั่งจากรัฐบาลกลางแตเพียงฝายเดียวซ่ึงองคกรทองถ่ินนับวามี
บทบาทที่สําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชน  
มีพลังของประชาชนและทรัพยากรของทองถ่ิน จึงรูปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึนเพราะจากสภาพความเปนจริงประชาชนในพื้นที่จะรู
สภาพปญหาของตนมากกวาบุคคลภายนอก จะนําปญหาที่แทจริงมาวางแผนงานเพื่อแกปญหาไดตรง
ประเด็น จึงเปนที่คาดหวังวาผลงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกร
ประชาธิปไตยที่สําคัญมากที่สุดในระดับรากหญาของประเทศ ที่เปนพลังประชาธิปไตยทั่วประเทศ มีจํานวน
ประชากรในชุมชนกวา 43 ลานคน ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในตําบลทั้งประเทศ 6,744 ตําบล เปรียบเหมือนกุญแจ
เปดประตูประเทศสูความเปนประชาธิปไตยที่สามารถสกัดก้ันจากระบบเผด็จการที่ยิ่งใหญถาประชาชนในแต
ละตําบล มีสวนรวมตามสิทธิและหนาที่อยางเขมแข็ง1 
 
ความเปนมาของการบริหารองคกรปกครองทองถ่ินไทย 
 ประชาธิปไตยคือ (Democracy) มาจากภาษากรีกวา Demos และ Kratia คําวา Demos คือ 
ประชาชน และ Kratia การปกครอง ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดย
ประชาชน ซ่ึงมีความหมายที่เนนถึงเร่ืองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเปนการปกครองที่เคารพสิทธิและ
ความเสมอภาคของมนุษย สมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง 
 สังคมโดยสวนรวมเปนสังคมเปดโอกาส ใหเสรีภาพแกประชาชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใต
กฎระเบียบของสังคม ในเม่ือระบอบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เปนเจาของอํานาจ

                                                           
1 พิเชษฐ  วงศเกียรติ์ขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท) ในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพปญญาชน, 2552), หนา 1-2. 

อธิปไตย โดยใชอํานาจนี้ผานทางองคกรทางการเมืองตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของตนเอง บทบาทของ
ประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงมีผูกลาววาประชาธิปไตย คือเสียงสวรรคเปนระบอบที่เปด
โอกาสใหประชาชนรวมดําเนินการ เพื่อสรางสรรคสังคมของตนเอง กิจกรรมการเขารวมทางการเมืองของ
ประชาชน อาจเปนทางออม โดยผานกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาที่แทน 
หรืออาจเปนทางตรง เชน การประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลรับทราบถึงปญหา  
เปนตน 
 ในสวนความหมายที่ เนนเจตนารมณของประชาชนนั้น ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน 
ประธานาธิบดีคนที ่16 ของสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของคําวา ประชาธิปไตย ไวอยางกระชับและคมคาย
วาเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน ผูนําทางการเมืองเปนตัวแทนเจตนารมณ
ของประชาชน รัฐบาลจึงเปนตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากจึงจะบริหารอํานาจได เพื่อแสดงให
ประชาชนผูเลือกตั้งเห็นวา รัฐบาลสามารถสนองตอบตอเจตนารมณของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทานั้นเพราะอํานาจสูงสุดมาจากประชาชน2 
 การปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินในปจจุบัน จึงมีความสําคัญอยางมาก โดยจะเห็นได
จากการที่รัฐกระจายอํานาจการปกครองใหทองถ่ินดังกลาว เพื่อตองการที่จะใหทองถ่ินมีความเขมแข็ง 
สามารถปกครองตนเองไดนับวาเปนรากฐานที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงสอดคลองตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ไดทรงมีประกาศตั้งสุขาภิบาล อําเภอทาฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม เปนแหงแรกกระจาย
อํานาจการบริหารราชการแผนดินในการปกครองตนเองไปใหเปนอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน เพื่อใหทองถ่ินได
มีโอกาสดําเนินการปกครอง ทํานุบํารุง ภายในทองถ่ินนั้น ๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของทองถ่ินนั้น ๆ  
ใน The Royal Decree for Bangkok sanitary government Giazette (2440) จึงไดประกาศใชระบบ
สุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพมหานคร เปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2448 โดยไดแตงตั้งผูบริหารข้ันแรกข้ึนจาก
ขาราชการประจําทั้งสิ้น ไดแกเสนาบดีกระทรวงนครบาล นายชางและนายแพทย การสุขาภิบาลที่เร่ิมข้ึน
เปนคร้ังแรกดังกลาวไดวายังไมมีลักษณะที่จะมีอํานาจปกครองตนเอง แตเปนข้ันแนะแนวทางสําหรับราษฎร 
ทีจะปกครองตนเองไดตอไปในอนาคต จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเร่ิมจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนใน
ชนบท เพื่อเปนการทดลองอีกแหงหนึ่ง ที่ตําบลทาฉลอม โดยไดประกาศในหนังสือเทศาภิบาล เม่ือ วันที่ 15 
มิถุนายน  ร.ศ. 124(พ.ศ. 2451) พรอมกันนั้นก็ไดมอบอํานาจใหสุขาภิบาลจัดเก็บภาษีโรงเรือนสําหรับบํารุง
สุขาภิบาลได โดยตราไวเปนประกาศแกภาษีโรงราน จัดสุขาภิบาลตลาดทาฉลอมประกาศไวในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา เม่ือ วันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 
 หลังจากไดจัดทดลองข้ึนที่ตําบลทาฉลอมแลว ปรากฏวาการปฏิบัติงานนี้ไดรับผลสําเร็จเปนที่พอใจ 
ฉะนั้น ในป พ.ศ. 2451 จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. 127 ข้ึน แตระดับของ
ปญหาในแตละยุคสมัยคือความไมตอเนื่องและการไมยอมปลอยอํานาจจากสวนกลาง โดยรัฐบาลจะควบคุม
อํานาจจากสวนกลางเปนสําคัญ จนถึงในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

                                                           
2 สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2542), หนา 387.  



704 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ไดทรงทดลองจัดระบอบการเทศบาลข้ึนในรูปของ “ดุสิตธานี”3 อันเปนนครจําลองเล็ก ๆ จัดข้ึนในบริเวณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน เม่ือป พ.ศ. 2461 เนื่องในการนี้ ไดทรงตรา ธรรมนูญปกครองบานเมือง ใชสําหรับดุสิต
ธานี มีการออกหนังสือพิมพข้ึนในทองถ่ินนี้ใหมีเสรีภาพในการติชม ไดเชนเดียวกับหนังสือพิมพในระบอบ
ประชาธิปไตย ปจจุบันมีการเลือกตั้งเชษฐบุรุษ และนคราภิบาล มีการเก็บภาษีที่ดิน ซ่ึงเรียกวา “ธานิโย
ปกรณ” ปญหาคือ ยังอยูในระดับความคิดและไมตอเนื่อง จากลนเกลารัชกาลที่ 5 ที่ทรงวางรูปแบบไวใน
ตําบลทาฉลอม4  
 ตอมาไดมีการจัดตั้งการปกครองทองที่ในรูปของตําบล ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ 
พุทธศักราช 2457 เร่ือยมาจนถึงในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะปฏิวัติ 2475 จัดตั้งเทศบาลเปน
คร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2477 โดยอาศัยหลักเกณฑ และวิธีการดังกลาวระบุไวในพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ซ่ึงเปนงานนโยบายชิ้นสําคัญของกระทรวงมหาดไทยเร่ืองหนึ่ง ที่ได
ริเร่ิมดําเนินการภายหลังจากไดมีการปฏิวัติ เม่ือป พ.ศ. 2475 แตปญหาคือการขาดความตอเนื่องเพราะ
ระบบการเมืองระดับประเทศเกิดความขัดแยงทางการเมืองเปนระยะ การเปลี่ยนแปลงอํานาจรัฐประหาร  
ทําใหการบริหารประเทศทั้งระบบเปนไปดวยความแกงแยงระหวางกองทัพกับพลเรือน5 ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2486 (ฉบับที่4) พ.ศ. 2510 โดยจัดใหมี
คณะกรรมการตําบลข้ึน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล ครูประชาบาล และ
ผูทรงคุณวุฒิที่นายอําเภอเลือกหมูบานละ 1 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือ ตอมาไดจัดใหมีการ
บริหาร ในรูปแบบ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนปแรก พ.ศ. 2538 เร่ือยมาจนถึง การพัฒนาการ
ปกครองทองถ่ินที่เปนรูปธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2540 
 
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการปกครอง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 78 และมาตรา 282 ซ่ึงเปนที่มาของการ
ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ หลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงินการคลังของตนเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
หลักการจัดความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐในการบริหารราชการแผนดิน และหลักประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและมีประสิทธิผล สําเร็จตามเปาหมาย 

                                                           
3 สนธ์ิ  บางยี่ขัน, การเมืองสวนทองถิ่นในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพิมพ, 2540), 

หนา 153.  
4 ชูวงศ  ฉายบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 193.  
5 ชูวงศ  ฉายบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 193-

196. 

 มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอยางโปรงใสและตรวจสอบได เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเพิ่มศักยภาพทางการ
คลังทองถ่ิน โดยการกําหนดสัดสวนของรายไดที่รัฐบาลจะตองจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํา
กวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐบาลภายในปงบประมาณ 2549 การถายโอนบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถและการถายโอนกําลังเดินทางไปในทิศทางที่ดี เกิดการรัฐประหารข้ึนใน
วันที่  19 กันยายน 2549 ทําใหการถายโอนดังกลาวเกิดภาวะหยุดเพื่อรางรัฐธรรมนูญใหม วิถีทาง
ประชาธิปไตยถูกมองวารัฐบาลเปนอุปสรรคตอสถาบัน ความแตกแยกและการกลาวหาวาคดโกงอันทําให
อํานาจ 4 คือ อํานาจทหารเขามยึดอํานาจ ทําใหเกิดการหยุดชะงักของกระบวนการประชาธิปไตย ที่มี
รัฐธรรมนูญที่วาดีที่สุดของประเทศ ไปสูปญหาที่รัฐธรรมนูญเปนเคร่ืองมือของกลุมราชการ และระบบยศ
ศักดิ์ ที่ระบบประชาธิปไตยถูกอํานาจตุลาการเขามามีบทบาททางการเมืองที่เรียกวา อํานาจ 4 คืออํานาจ
ราชการตอ อํานาจ 3 คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จึงเกิดการใชอํานาจ
รัฐประหารทําลายระบบมาแกไขปญหาทางการเมือง โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 ปกครองประเทศ ในปจจุบันการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน6 
 
หลักการปกครองทองถ่ิน (Local Government) 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนการปกครองทองถ่ิน ในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) ที่ปฏิบัติตามหลักการปกครองทองถ่ิน (Local Government) ซ่ึงความหมายของการ
ปกครองทองถ่ินคือ รัฐกระจายอํานาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร (Political and administration 
decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจในการปกครองตนเอง ตั้งข้ึนโดยกฎหมายของรัฐและมี
ฐานะเปนสวนหนึ่งของรัฐ มีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
ราชการสวนทองถ่ิน โดยประชาชนเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานเขาไปเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีความเปนอิสระในการดําเนินงานภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
 การปกครองทองถ่ิน นับวาเปนสวนหนึ่งของระบบการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย  
ที่นักวิชาการทั่วโลกทั้งในอดีตและปจจบุันตางใหความสนใจ และใหความหมายหรือไดนิยามไวมากมายซ่ึงจะ
ไดหยิบยกความหมายในแงมุมตาง ๆ เพื่อความเขาใจที่แทจริง และพิจารณานํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของประเทศไทย ในอันกอใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพที่จะบริหารพัฒนา ใหเปนไป
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคในยุคโลกาภิวัตนได 

                                                           
6  พิเชษฐ  วงศเกียรติ์ขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท) ในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพปญญาชน, 2552), หนา 6-7. 
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ไดทรงทดลองจัดระบอบการเทศบาลข้ึนในรูปของ “ดุสิตธานี”3 อันเปนนครจําลองเล็ก ๆ จัดข้ึนในบริเวณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน เม่ือป พ.ศ. 2461 เนื่องในการนี้ ไดทรงตรา ธรรมนูญปกครองบานเมือง ใชสําหรับดุสิต
ธานี มีการออกหนังสือพิมพข้ึนในทองถ่ินนี้ใหมีเสรีภาพในการติชม ไดเชนเดียวกับหนังสือพิมพในระบอบ
ประชาธิปไตย ปจจุบันมีการเลือกตั้งเชษฐบุรุษ และนคราภิบาล มีการเก็บภาษีที่ดิน ซ่ึงเรียกวา “ธานิโย
ปกรณ” ปญหาคือ ยังอยูในระดับความคิดและไมตอเนื่อง จากลนเกลารัชกาลที่ 5 ที่ทรงวางรูปแบบไวใน
ตําบลทาฉลอม4  
 ตอมาไดมีการจัดตั้งการปกครองทองที่ในรูปของตําบล ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ 
พุทธศักราช 2457 เร่ือยมาจนถึงในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะปฏิวัติ 2475 จัดตั้งเทศบาลเปน
คร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2477 โดยอาศัยหลักเกณฑ และวิธีการดังกลาวระบุไวในพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ซ่ึงเปนงานนโยบายชิ้นสําคัญของกระทรวงมหาดไทยเร่ืองหนึ่ง ที่ได
ริเร่ิมดําเนินการภายหลังจากไดมีการปฏิวัติ เม่ือป พ.ศ. 2475 แตปญหาคือการขาดความตอเนื่องเพราะ
ระบบการเมืองระดับประเทศเกิดความขัดแยงทางการเมืองเปนระยะ การเปลี่ยนแปลงอํานาจรัฐประหาร  
ทําใหการบริหารประเทศทั้งระบบเปนไปดวยความแกงแยงระหวางกองทัพกับพลเรือน5 ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2486 (ฉบับที่4) พ.ศ. 2510 โดยจัดใหมี
คณะกรรมการตําบลข้ึน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล ครูประชาบาล และ
ผูทรงคุณวุฒิที่นายอําเภอเลือกหมูบานละ 1 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือ ตอมาไดจัดใหมีการ
บริหาร ในรูปแบบ “องคการบริหารสวนตําบล” เปนปแรก พ.ศ. 2538 เร่ือยมาจนถึง การพัฒนาการ
ปกครองทองถ่ินที่เปนรูปธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2540 
 
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการปกครอง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 78 และมาตรา 282 ซ่ึงเปนที่มาของการ
ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ หลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงินการคลังของตนเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
หลักการจัดความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐในการบริหารราชการแผนดิน และหลักประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและมีประสิทธิผล สําเร็จตามเปาหมาย 

                                                           
3 สนธ์ิ  บางยี่ขัน, การเมืองสวนทองถิ่นในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: แสงจันทรการพิมพ, 2540), 

หนา 153.  
4 ชูวงศ  ฉายบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 193.  
5 ชูวงศ  ฉายบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 193-

196. 

 มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอยางโปรงใสและตรวจสอบได เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเพิ่มศักยภาพทางการ
คลังทองถ่ิน โดยการกําหนดสัดสวนของรายไดที่รัฐบาลจะตองจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํา
กวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐบาลภายในปงบประมาณ 2549 การถายโอนบุคลากรและการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถและการถายโอนกําลังเดินทางไปในทิศทางที่ดี เกิดการรัฐประหารข้ึนใน
วันที่  19 กันยายน 2549 ทําใหการถายโอนดังกลาวเกิดภาวะหยุดเพื่อรางรัฐธรรมนูญใหม วิถีทาง
ประชาธิปไตยถูกมองวารัฐบาลเปนอุปสรรคตอสถาบัน ความแตกแยกและการกลาวหาวาคดโกงอันทําให
อํานาจ 4 คือ อํานาจทหารเขามยึดอํานาจ ทําใหเกิดการหยุดชะงักของกระบวนการประชาธิปไตย ที่มี
รัฐธรรมนูญที่วาดีที่สุดของประเทศ ไปสูปญหาที่รัฐธรรมนูญเปนเคร่ืองมือของกลุมราชการ และระบบยศ
ศักดิ์ ที่ระบบประชาธิปไตยถูกอํานาจตุลาการเขามามีบทบาททางการเมืองที่เรียกวา อํานาจ 4 คืออํานาจ
ราชการตอ อํานาจ 3 คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จึงเกิดการใชอํานาจ
รัฐประหารทําลายระบบมาแกไขปญหาทางการเมือง โดยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 ปกครองประเทศ ในปจจุบันการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน6 
 
หลักการปกครองทองถ่ิน (Local Government) 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนการปกครองทองถ่ิน ในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) ที่ปฏิบัติตามหลักการปกครองทองถ่ิน (Local Government) ซ่ึงความหมายของการ
ปกครองทองถ่ินคือ รัฐกระจายอํานาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร (Political and administration 
decentralization) ใหประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจในการปกครองตนเอง ตั้งข้ึนโดยกฎหมายของรัฐและมี
ฐานะเปนสวนหนึ่งของรัฐ มีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
ราชการสวนทองถ่ิน โดยประชาชนเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานเขาไปเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีความเปนอิสระในการดําเนินงานภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
 การปกครองทองถ่ิน นับวาเปนสวนหนึ่งของระบบการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย  
ที่นักวิชาการทั่วโลกทั้งในอดีตและปจจบุันตางใหความสนใจ และใหความหมายหรือไดนิยามไวมากมายซ่ึงจะ
ไดหยิบยกความหมายในแงมุมตาง ๆ เพื่อความเขาใจที่แทจริง และพิจารณานํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของประเทศไทย ในอันกอใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพที่จะบริหารพัฒนา ใหเปนไป
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคในยุคโลกาภิวัตนได 

                                                           
6  พิเชษฐ  วงศเกียรติ์ขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท) ในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพปญญาชน, 2552), หนา 6-7. 



706 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 อุทัย  หิรัญโต7 การปกครองทองถ่ิน ในรูปของการปกครองตนเอง เชน องคการบริหารสวนตําบล 
มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ไดใหความหมาย ที่เปนประโยชนในการศึกษาเร่ืองการ
ปกครองทองถ่ินวา หมายถึง การจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองโดยรัฐ 
หรือ รัฐบาลกลางมอบอํานาจใหแกประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดทําบริการ
สาธารณะบางอยางเพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมีอิสระตามสมควรภายในขอบเขต
ของกฎหมายการมอบอํานาจใหทองถ่ินนี้ทําใหเกิดสภาพการปกครองตนเอง หรือการปกครองตนเองใน
ทองถ่ิน 
 โฮลโลเวย. วิลเลี่ยม วี Holloway8 ใหความหมายการปกครองทองถ่ินไววา คือการปกครอง
ตนเองของชุมชนที่สามารถจัดตั้งองคการข้ึนเพื่อทําหนาที่ในการบริหารทางดานงานคลัง วินิจฉัย ตัดสินใจ 
โดยมีสภาทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 
 แอนเดอรสัน Anderson9ใหความหมายของการปกครองทองถ่ินวา เปนการปกครองตนเองของ
คนในทองถ่ิน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีลักษณะดังนี้คือ จัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบนโยบาย
สาธารณะและกิจการตาง ๆ โดยการปกครองทองถ่ินตองจัดตั้งใหประชาชน เขามาตรวจสอบ ทองถ่ินตองมี
อิสระในการดําเนินการจัดหารายไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ิน มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมในทองถ่ินที่มี
อาณาเขตชัดเจน มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในการทํางานตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ 
 William A.Robson,10 ใหความหมายวา การปกครองทองถ่ินหมายถึง การปกครองสวนหนึ่งของ
ประเทศที่รัฐจัดตั้งข้ึน โดยมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) แตตองไมมากจนมีผลกระทบ
ตออํานาจอธิปไตยของรัฐ ซ่ึงมีสิทธิตามกฎหมาย(Legal Rights) และองคกรที่จําเปน (Necessary 
Organization)  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั่นเอง 
 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ11วาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง ระบบการปกครองที่เปนผลเนื่องมาจากการ
กระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาที่ปกครองทองถ่ิน ในทองถ่ิน
นั้น ๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได 

                                                           
7 อุทัย  หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 2-3.  
8 William, V. Holloway, State and Local Government in The United State. (New Yok : 

McGraw-Hill, 1951), P.398.   
9 Anderson, James E., Political and Economic Policy Making. ( Mass : Addison Nesley, 

1951),P.398.   
10 William A.Robson, “Local Government” in Encyclopedia of school science vol. (New 

Yok : McMillan, 1953), P.578. 
11 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ, การเมืองการปกครองไทย. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2543), หนา 415.  

 พระปลัดพีระพงศ ฐิตธมฺโม เห็นวาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง การที่รัฐใหอํานาจในการบริหาร
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบนโยบายสาธารณะและกิจการตาง ๆ โดยการปกครองทองถ่ินตองจัดตั้งให
ประชาชน เขามาตรวจสอบ ทองถ่ินตองมีอิสระในการดําเนินการจัดหารายไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ิน  
มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมในทองถ่ินที่มีอาณาเขตชัดเจน มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีองคกรของตนเองซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี 
 ทองถ่ินเกิดจากการรวมตัวของประชาชนหลาย ๆ คน แมมีฐานะเปนนิติบุคคลมีสิทธิหนาที่เปนของ
ตนเองแยกจากประชาชนที่รวมตัวกัน มีอํานาจหนาที่ เปนของตนเอง แตทองถ่ินก็ไมอาจใชสิทธิหรือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไดดวยตนเอง จําตองอาศัยบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนองคกรของทองถ่ินใชอํานาจ
หนาที่ในนามของทองถ่ิน องคกรของทองถ่ินจะประกอบไปดวย 2 องคกร12ไดแก 
 1) สภาทองถิ่น สภาทองถ่ินจะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและออกขอบัญญัติหรือกฎหมาย
ทองถ่ินมาบังคับใชภายในทองถ่ินนั้น ๆ สมาชิกสภาทองถ่ินตองรับผิดชอบตอประชาชนเพื่อสนองความ
ตองการและใหทองถ่ินสามารถอํานวยประโยชนสุขใหแกประชาชนไดโดยทั่วกัน ซ่ึงหมายความวาการสราง
นโยบายในการบริหารงานของทองถ่ิน สภาทองถ่ินจะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก
สําคัญ และสภาทองถ่ินจะตองรับผิดชอบใหนโยบายของสภาสามารถบริหารงานสําเร็จตามวัตถุประสงค  
มีประสิทธิภาพควบคูกันไปดวย 
 2) ฝายบริหารทองถิ่น ฝายบริหารทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานตามแนวนโยบายของสภา
ทองถ่ิน และมีภาระหนาที่ที่จะตองประสานกิจการตาง ๆ ในการบริหารงานของทองถ่ิน วางแผนในการ
ทํางาน ควบคุมหนวยงานตาง ๆ ของทองถ่ินใหสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคเปาหมายตามที่สภา
ทองถ่ินไดวางไว เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ  
 
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540ประเทศไทยมีการปกครองทองถ่ินทั้งสิ้น 6 รูปแบบ  
คือ เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาผลของมาตรา 285 วรรคหนึ่ง แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซ่ึงหมายความวาองคกรปกครองทองถ่ินตอง
มีการแบงแยกอํานาจออกเปนฝายสภาเพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติกับฝายบริหาร แตดวยสุขาภิบาลเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่โครงสรางภายในใชรูปแบบคณะกรรมการซ่ึงไมมีการแบงแยกอํานาจกันระหวางนิติ
บัญญัติและบริหาร ดังนั้นรัฐสภาจึงไดออกกฎหมายยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเม่ือ พ.ศ.2542 

                                                           
12 บุญรงค  นิลวงศ, การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2522), 

หนา 31-32.   
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 อุทัย  หิรัญโต7 การปกครองทองถ่ิน ในรูปของการปกครองตนเอง เชน องคการบริหารสวนตําบล 
มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ไดใหความหมาย ที่เปนประโยชนในการศึกษาเร่ืองการ
ปกครองทองถ่ินวา หมายถึง การจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองโดยรัฐ 
หรือ รัฐบาลกลางมอบอํานาจใหแกประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดทําบริการ
สาธารณะบางอยางเพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมีอิสระตามสมควรภายในขอบเขต
ของกฎหมายการมอบอํานาจใหทองถ่ินนี้ทําใหเกิดสภาพการปกครองตนเอง หรือการปกครองตนเองใน
ทองถ่ิน 
 โฮลโลเวย. วิลเลี่ยม วี Holloway8 ใหความหมายการปกครองทองถ่ินไววา คือการปกครอง
ตนเองของชุมชนที่สามารถจัดตั้งองคการข้ึนเพื่อทําหนาที่ในการบริหารทางดานงานคลัง วินิจฉัย ตัดสินใจ 
โดยมีสภาทองถ่ินที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 
 แอนเดอรสัน Anderson9ใหความหมายของการปกครองทองถ่ินวา เปนการปกครองตนเองของ
คนในทองถ่ิน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีลักษณะดังนี้คือ จัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบนโยบาย
สาธารณะและกิจการตาง ๆ โดยการปกครองทองถ่ินตองจัดตั้งใหประชาชน เขามาตรวจสอบ ทองถ่ินตองมี
อิสระในการดําเนินการจัดหารายไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ิน มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมในทองถ่ินที่มี
อาณาเขตชัดเจน มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในการทํางานตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ 
 William A.Robson,10 ใหความหมายวา การปกครองทองถ่ินหมายถึง การปกครองสวนหนึ่งของ
ประเทศที่รัฐจัดตั้งข้ึน โดยมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) แตตองไมมากจนมีผลกระทบ
ตออํานาจอธิปไตยของรัฐ ซ่ึงมีสิทธิตามกฎหมาย(Legal Rights) และองคกรที่จําเปน (Necessary 
Organization)  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั่นเอง 
 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ11วาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง ระบบการปกครองที่เปนผลเนื่องมาจากการ
กระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาที่ปกครองทองถ่ิน ในทองถ่ิน
นั้น ๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได 

                                                           
7 อุทัย  หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 2-3.  
8 William, V. Holloway, State and Local Government in The United State. (New Yok : 

McGraw-Hill, 1951), P.398.   
9 Anderson, James E., Political and Economic Policy Making. ( Mass : Addison Nesley, 

1951),P.398.   
10 William A.Robson, “Local Government” in Encyclopedia of school science vol. (New 

Yok : McMillan, 1953), P.578. 
11 วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ, การเมืองการปกครองไทย. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2543), หนา 415.  

 พระปลัดพีระพงศ ฐิตธมฺโม เห็นวาการปกครองทองถ่ิน หมายถึง การที่รัฐใหอํานาจในการบริหาร
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองของประชาชนในทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบนโยบายสาธารณะและกิจการตาง ๆ โดยการปกครองทองถ่ินตองจัดตั้งให
ประชาชน เขามาตรวจสอบ ทองถ่ินตองมีอิสระในการดําเนินการจัดหารายไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ิน  
มีอิสระในการดําเนินกิจกรรมในทองถ่ินที่มีอาณาเขตชัดเจน มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีองคกรของตนเองซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยเสรี 
 ทองถ่ินเกิดจากการรวมตัวของประชาชนหลาย ๆ คน แมมีฐานะเปนนิติบุคคลมีสิทธิหนาที่เปนของ
ตนเองแยกจากประชาชนที่รวมตัวกัน มีอํานาจหนาที่ เปนของตนเอง แตทองถ่ินก็ไมอาจใชสิทธิหรือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไดดวยตนเอง จําตองอาศัยบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนองคกรของทองถ่ินใชอํานาจ
หนาที่ในนามของทองถ่ิน องคกรของทองถ่ินจะประกอบไปดวย 2 องคกร12ไดแก 
 1) สภาทองถิ่น สภาทองถ่ินจะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและออกขอบัญญัติหรือกฎหมาย
ทองถ่ินมาบังคับใชภายในทองถ่ินนั้น ๆ สมาชิกสภาทองถ่ินตองรับผิดชอบตอประชาชนเพื่อสนองความ
ตองการและใหทองถ่ินสามารถอํานวยประโยชนสุขใหแกประชาชนไดโดยทั่วกัน ซ่ึงหมายความวาการสราง
นโยบายในการบริหารงานของทองถ่ิน สภาทองถ่ินจะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก
สําคัญ และสภาทองถ่ินจะตองรับผิดชอบใหนโยบายของสภาสามารถบริหารงานสําเร็จตามวัตถุประสงค  
มีประสิทธิภาพควบคูกันไปดวย 
 2) ฝายบริหารทองถิ่น ฝายบริหารทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานตามแนวนโยบายของสภา
ทองถ่ิน และมีภาระหนาที่ที่จะตองประสานกิจการตาง ๆ ในการบริหารงานของทองถ่ิน วางแผนในการ
ทํางาน ควบคุมหนวยงานตาง ๆ ของทองถ่ินใหสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคเปาหมายตามที่สภา
ทองถ่ินไดวางไว เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ  
 
รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540ประเทศไทยมีการปกครองทองถ่ินทั้งสิ้น 6 รูปแบบ  
คือ เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาผลของมาตรา 285 วรรคหนึ่ง แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซ่ึงหมายความวาองคกรปกครองทองถ่ินตอง
มีการแบงแยกอํานาจออกเปนฝายสภาเพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติกับฝายบริหาร แตดวยสุขาภิบาลเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่โครงสรางภายในใชรูปแบบคณะกรรมการซ่ึงไมมีการแบงแยกอํานาจกันระหวางนิติ
บัญญัติและบริหาร ดังนั้นรัฐสภาจึงไดออกกฎหมายยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเม่ือ พ.ศ.2542 

                                                           
12 บุญรงค  นิลวงศ, การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2522), 

หนา 31-32.   
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เพื่อใหสอดคลองกับขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงสงผลใหประเทศไทยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู 5 
รูปแบบนับแตป พ.ศ. 2542 
 
โครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน 

มาตรา 285 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นอกจากจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ประกอบดวยสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว ในสาระสําคัญยังกําหนดใหสภา
ทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนหรือมาจากมติของสภาทองถ่ิน และใหสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมี
วาระ 4 ป ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในและที่มาของสภา
ทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในหลายประการคือ 

(1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลโครงสรางขององคกรบริหาร
สวนตําบลกอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 นั้นไดแบงเปนฝายสภาและคณะผูบริหารอยูแลวแตทีม่า
ของฝายสภาและคณะผูบริหารบางสวนนั้นไมไดมาจากการเลือกตั้ง โดยมีกํานันและผูใหญบานเปนโดย
ตําแหนง ดังนั้นจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังที่อธิบายไวขางตน นอกจากนี้การที่รัฐธรรมนญูเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถเลือกคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินโดยตรงไดนั้น จึงไดมีการเคลื่อนไหวจาก
หลายฝายเพื่อผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายที่กําหนดใหฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดการเคลื่อนไหวเพื่อใหมีการ
เลือกตั้งฝายบริหารโดยตรงจากประชาชนนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวจากฝายขององคการบริหารสวนตําบล
แลว ยังมีการเคลื่อนไหวในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชนกัน ซ่ึงองคกรสําคัญที่ผลักดันเร่ืองนี้คือ
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย โดยขณะนี้รางกฎหมายที่กําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไดเขาสูรัฐสภาแลวหากรัฐสภาผานกฎหมายฉบับนี้ก็จะ
สงผลใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเชนกัน 

(3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางเทศบาลเทศบาลนอกจากจะมีจํานวนหนวยเพิ่มข้ึนอยาง
กาวกระโดดจาก 149 แหงเปน 1,129 แหงเพราะการยกฐานะของสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลตําบลแลวยังมี
การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่มาของฝายบริหารอีกดวย กลาวคือไดมีการผลักดันจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
และในที่สุดรัฐสภาไดผานกฎหมายดังกลาวในป พ.ศ.2543 โดยกําหนดใหเทศบาลแตละแหงหากตองการจะ
เปลี่ยนแปลงที่มาของฝายบริหารใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เทศบาลนั้นตองทําประชามติ
สอบถามความตองการของประชาชน 1 ปกอนที่ เทศบาลจะหมดวาระโดยบทบัญญัตินี้ใหมีผลตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550แตในบทเฉพาะกาลของกฎหมายเทศบาลแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ดังกลาวได
กําหนดใหเทศบาลนครและเทศบาลเมืองใดที่หมดวาระหลังการประกาศใชกฎหมายนีส้ามารถทําการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนไดเลยโดยไมตองทําประชามติ และขณะนี้ไดมีเทศบาลที่หมดวาระ

และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนแลว 14 แหง ดังนั้นขณะนี้เทศบาลจึงมีที่มาของฝาย
บริหาร 2 ประเภทคือ หนึ่งมาจากมติของสภาเทศบาลและสองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน
เขตเทศบาล 

แตการเปดโอกาสใหเทศบาลสามารถเลือกผูบริหารโดยตรงจากประชาชนไดนั้น ขณะนี้ไดเกิด
ปญหาข้ึนแลวอยางนอย 2 เทศบาล แหงแรกคือเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยฝาย
นายกเทศมนตรีและฝายสภาเทศบาล ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเปนคนละทีมกันและดวยชองวาง
ทางกฎหมายทําใหฝายสภาเทศบาลไมยอมประชุมสภาทําใหฝายนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบาย
กอนเขารับตําแหนงได สงผลใหนายกเทศมนตรีไมสามารถเขาบริหารงานได สภาพการณเชนนี้ดําเนินอยู
เกือบหนึ่งปและในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยุบสภาเทศบาลดังกลาวมีผลใหนายกเทศมนตรีและ
สภาเทศบาลตองพนจากตําแหนงดวยกันและตองมีการเลือกตั้งกันใหม ขณะเดียวกันสภาพการณที่ฝายสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากคนละทีมและสภาเทศบาลไมยอมประชุมเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายนี้กําลังเกิดข้ึนที่เทศบาลเมืองบานพรุ จังหวัดสงขลาอีกดวยสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจากชอง
โหวทางกฎหมายที่ไมมีมาตรการบังคับสมาชิกสภาใหมาประชุมครบองคหรือไมไดใหอํานาจนายกเทศมนตรี
สามารถเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาลกรณีใดก็ไดหากเห็นวาไมไดรับความรวมมือ
จากสภาเทศบาล ไมจําเปนตองเสนอยุบสภาเทศบาลไดเฉพาะกรณีที่รางงบประมาณไมผานสภาเทศบาล
ปญหาดังกลาวนี้ควรที่จะตองมีการแกไขตอไปในอนาคต 

(4) การเปลี่ยนแปลงในเมืองพัทยาเมืองพัทยากอนมีการบังคับใช รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  
มีโครงสรางภายในแบบ สภา – ผูจัดการโดยสภาเมืองพัทยามีสมาชิก 17 คน เปนสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขตเมืองพัทยา 8 คนและมาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อีก 7 คน และมีผูจัดการซ่ึงเรียกวาปลัดเมืองพัทยามาจากการทําสัญญาวาจางโดยสภาเมืองพัทยาเพื่อมาทํา
หนาที่บริหารเมืองพัทยาตามนโยบายของสภาเมืองพัทยาจะเห็นวาโครงสรางของเมืองพัทยาขัดรัฐธรรมนูญ
อยูหลายประเด็น ทั้งไมมีการแบงแยกอํานาจเปนสภาและฝายบริหารสมาชิกสภาบางสวนไมไดมาจากการ
เลือกตั้งผูบริหารก็ไมไดมาจากการเลือกตั้งดังนั้นรัฐสภาจึงแกกฎหมายเมืองพัทยาใหมีโครงสรางที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญคือใหมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้ง 24 คน และมีนายกเมือง
พัทยาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 
ภารกิจหนาท่ีและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในสวนของภารกิจหนาที่นั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติสาระที่เก่ียวของไวในมาตรา 284 
โดยไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯซ่ึงสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีคณะหนึ่งมีหนาที่สําคัญในการแบงหรือจัดสรรอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองซ่ึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดตราข้ึนและประกาศใชในป  
พ.ศ.2542 ซ่ึงกฎหมายนี้ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของทองถ่ินไวอยางกวางขวางโดยกําหนดให เทศบาล อบต.
และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ถึง 31 อยางและกําหนดให อบจ. มีอํานาจหนาที่ถึง 29 อยางนอกจากนี้



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 709

เพื่อใหสอดคลองกับขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงสงผลใหประเทศไทยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู 5 
รูปแบบนับแตป พ.ศ. 2542 
 
โครงสรางภายในขององคกรปกครองทองถ่ิน 

มาตรา 285 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นอกจากจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ประกอบดวยสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว ในสาระสําคัญยังกําหนดใหสภา
ทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนหรือมาจากมติของสภาทองถ่ิน และใหสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมี
วาระ 4 ป ขอกําหนดของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในและที่มาของสภา
ทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในหลายประการคือ 

(1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลโครงสรางขององคกรบริหาร
สวนตําบลกอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 นั้นไดแบงเปนฝายสภาและคณะผูบริหารอยูแลวแตทีม่า
ของฝายสภาและคณะผูบริหารบางสวนนั้นไมไดมาจากการเลือกตั้ง โดยมีกํานันและผูใหญบานเปนโดย
ตําแหนง ดังนั้นจึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เพื่อให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญดังที่อธิบายไวขางตน นอกจากนี้การที่รัฐธรรมนญูเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถเลือกคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินโดยตรงไดนั้น จึงไดมีการเคลื่อนไหวจาก
หลายฝายเพื่อผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายที่กําหนดใหฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดการเคลื่อนไหวเพื่อใหมีการ
เลือกตั้งฝายบริหารโดยตรงจากประชาชนนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวจากฝายขององคการบริหารสวนตําบล
แลว ยังมีการเคลื่อนไหวในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชนกัน ซ่ึงองคกรสําคัญที่ผลักดันเร่ืองนี้คือ
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย โดยขณะนี้รางกฎหมายที่กําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไดเขาสูรัฐสภาแลวหากรัฐสภาผานกฎหมายฉบับนี้ก็จะ
สงผลใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเชนกัน 

(3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางเทศบาลเทศบาลนอกจากจะมีจํานวนหนวยเพิ่มข้ึนอยาง
กาวกระโดดจาก 149 แหงเปน 1,129 แหงเพราะการยกฐานะของสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลตําบลแลวยังมี
การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่มาของฝายบริหารอีกดวย กลาวคือไดมีการผลักดันจากสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทยใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
และในที่สุดรัฐสภาไดผานกฎหมายดังกลาวในป พ.ศ.2543 โดยกําหนดใหเทศบาลแตละแหงหากตองการจะ
เปลี่ยนแปลงที่มาของฝายบริหารใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เทศบาลนั้นตองทําประชามติ
สอบถามความตองการของประชาชน 1 ปกอนที่ เทศบาลจะหมดวาระโดยบทบัญญัตินี้ใหมีผลตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550แตในบทเฉพาะกาลของกฎหมายเทศบาลแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ดังกลาวได
กําหนดใหเทศบาลนครและเทศบาลเมืองใดที่หมดวาระหลังการประกาศใชกฎหมายนีส้ามารถทําการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนไดเลยโดยไมตองทําประชามติ และขณะนี้ไดมีเทศบาลที่หมดวาระ

และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนแลว 14 แหง ดังนั้นขณะนี้เทศบาลจึงมีที่มาของฝาย
บริหาร 2 ประเภทคือ หนึ่งมาจากมติของสภาเทศบาลและสองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน
เขตเทศบาล 

แตการเปดโอกาสใหเทศบาลสามารถเลือกผูบริหารโดยตรงจากประชาชนไดนั้น ขณะนี้ไดเกิด
ปญหาข้ึนแลวอยางนอย 2 เทศบาล แหงแรกคือเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยฝาย
นายกเทศมนตรีและฝายสภาเทศบาล ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเปนคนละทีมกันและดวยชองวาง
ทางกฎหมายทําใหฝายสภาเทศบาลไมยอมประชุมสภาทําใหฝายนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบาย
กอนเขารับตําแหนงได สงผลใหนายกเทศมนตรีไมสามารถเขาบริหารงานได สภาพการณเชนนี้ดําเนินอยู
เกือบหนึ่งปและในที่สุดกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยุบสภาเทศบาลดังกลาวมีผลใหนายกเทศมนตรีและ
สภาเทศบาลตองพนจากตําแหนงดวยกันและตองมีการเลือกตั้งกันใหม ขณะเดียวกันสภาพการณที่ฝายสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากคนละทีมและสภาเทศบาลไมยอมประชุมเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายนี้กําลังเกิดข้ึนที่เทศบาลเมืองบานพรุ จังหวัดสงขลาอีกดวยสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจากชอง
โหวทางกฎหมายที่ไมมีมาตรการบังคับสมาชิกสภาใหมาประชุมครบองคหรือไมไดใหอํานาจนายกเทศมนตรี
สามารถเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาลกรณีใดก็ไดหากเห็นวาไมไดรับความรวมมือ
จากสภาเทศบาล ไมจําเปนตองเสนอยุบสภาเทศบาลไดเฉพาะกรณีที่รางงบประมาณไมผานสภาเทศบาล
ปญหาดังกลาวนี้ควรที่จะตองมีการแกไขตอไปในอนาคต 

(4) การเปลี่ยนแปลงในเมืองพัทยาเมืองพัทยากอนมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  
มีโครงสรางภายในแบบ สภา – ผูจัดการโดยสภาเมืองพัทยามีสมาชิก 17 คน เปนสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขตเมืองพัทยา 8 คนและมาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อีก 7 คน และมีผูจัดการซ่ึงเรียกวาปลัดเมืองพัทยามาจากการทําสัญญาวาจางโดยสภาเมืองพัทยาเพื่อมาทํา
หนาที่บริหารเมืองพัทยาตามนโยบายของสภาเมืองพัทยาจะเห็นวาโครงสรางของเมืองพัทยาขัดรัฐธรรมนูญ
อยูหลายประเด็น ทั้งไมมีการแบงแยกอํานาจเปนสภาและฝายบริหารสมาชิกสภาบางสวนไมไดมาจากการ
เลือกตั้งผูบริหารก็ไมไดมาจากการเลือกตั้งดังนั้นรัฐสภาจึงแกกฎหมายเมืองพัทยาใหมีโครงสรางที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญคือใหมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้ง 24 คน และมีนายกเมือง
พัทยาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 
ภารกิจหนาท่ีและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในสวนของภารกิจหนาที่นั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติสาระที่เก่ียวของไวในมาตรา 284 
โดยไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯซ่ึงสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีคณะกรรมการไตรภาคีคณะหนึ่งมีหนาที่สําคัญในการแบงหรือจัดสรรอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองซ่ึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดตราข้ึนและประกาศใชในป  
พ.ศ.2542 ซ่ึงกฎหมายนี้ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของทองถ่ินไวอยางกวางขวางโดยกําหนดให เทศบาล อบต.
และเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ถึง 31 อยางและกําหนดให อบจ. มีอํานาจหนาที่ถึง 29 อยางนอกจากนี้



710 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
ยังกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดกรอบของงานและระยะเวลาที่ชัดเจนในการถายโอนงานจาก
รัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการนี้ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยและรายงานตอรัฐสภาไปเม่ือ
ปลายป พ.ศ.2544 โดยแผนปฏิบัติการนี้ไดจัดแบงภารกิจที่รัฐตองถายโอนใหทองถ่ินออกเปน 6 ดาน จํานวน 
245 เร่ืองเปนภารกิจที่ถายโอนจากสวนราชการ 50 กรมใน 11 กระทรวงซ่ึงตองถายโอนใหแลวเสร็จภายใน 
4 ปแตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดยังไมพรอมที่จะรับการถายโอนภายใน 4 ป ใหดําเนินการถาย
โอนใหเสร็จภายใน 10 ป 

นอกจากการจัดสรรภารกิจหนาที่แลวพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ  
ยังกําหนดใหรัฐตองจัดสรรรายไดหรือภาษีและอากรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 20 ภายในป  
พ.ศ.2544และเปนรอยละ 35 ภายในป พ.ศ.2549 
ขอบัญญัติในมาตรา 284 ในรัฐธรรมนูญสงผลใหภารกิจและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลายเปนองคกรที่ มีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต 
 
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาตอง
คํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถ่ินโดยใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมี
ผูแทนจากหลายฝายเปนผูกํากับดูแลและเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรัฐสภาไดตรา
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ.2542 ข้ึนกฎหมายนี้กอใหเกิดคณะกรรมการเพื่อดูแลการ
โยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 3 ระดับคือ หนึ่งระดับชาติซ่ึงมีหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สองคณะกรรมการกลางซ่ึงดูแลบุคลากรแตละประเภททองถ่ิน และสามคณะกรรมการจังหวัดเพื่อดูแล
บุคลากรในจังหวัดจะเห็นวาเร่ืองการบริหารงานบุคคลทองถ่ินไดมีการตั้งหนวยงานข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะจาก
เดิมที่งานบุคลากรทองถ่ินเปนงานฝากอยางหนึ่งของกรมการปกครอง และอาจกลาวไดวาบุคลากรประจํา
ทั้งหมดของทองถ่ินเปนคนของกรมการปกครองการกําหนดตําแหนงการจัดการสอบคัดเลือกการเลื่อนข้ัน
เลื่อนเงินเดือนอยูภายใตการควบคุมของกรมการปกครอง  

บุคลากรทองถ่ินสามารถโยกยายไปอยูทองถ่ินใดก็ไดข้ึนอยูกับกรมการปกครองซ่ึงขัดกับหลักการ
ของบุคลากรของทองถ่ินที่วาเกิดที่ไหนตายที่นั่นซ่ึงเปนหลักที่ทําใหพนักงานทองถ่ินรักและทุมเทใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเองสังกัดอยางเต็มที่ซ่ึงตางจากระบบในอดีตที่พนักงานทองถ่ินสามารถยาย
ไปที่ไหนก็ไดเพื่อใหตนเองมีตําแหนงสูงข้ึนดังนั้นบางทองถ่ินจึงอาจเปนเพียงทางผานเพื่อมากินตําแหนงที่
สูงข้ึนเทานั้นจะเห็นวาในอนาคตระบบการบริหารงานบุคคลทองถ่ินจะมีอิสระจากกรมการปกครองมากข้ึน
ทองถ่ินสามารถกําหนดและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะกับทองถ่ินเองไดมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับหลักการ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 องคประกอบที่สําคัญคือ ประชาชนเปนเจาของและปกครองประเทศมีสวนรวมในการปกครองทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนแกประชาชนทุกคน ตัดสินปญหาโดยยึดหลักเสียงขางมาก
ยอมรับฟงขางนอย มีหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง มีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมาย
กําหนด มีการเลือกตั้งโดยเสรีดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีสิทธิใน
การรับรูขอมูลขาวสาร มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิคัดคานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายใต
กฎหมายกําหนดและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เพื่อเปนหลักประกันในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง
ทองถ่ินถึง 2 มาตรา คือ 

(1) มาตรา 286 ที่เปดชองใหประชาชนสามในสี่ของจํานวนประชาชนที่มาลงคะแนนที่มาใชสิทธิ
สามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ประชาชนเห็นวาไมสมควรที่จะดํารง
ตําแหนง แมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการถอดถอนดังกลาวจะประกาศใชมากวา 3 ปแลวตั้งแต 
พ.ศ.2542แตก็ยังไมเคยมีทองถ่ินใดไดทําการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเลย จุดนี้
นักวิเคราะหหลายคนตั้งขอสังเกตวาหลักเกณฑในการถอดถอนนั้นปฏิบัติไดยากเพราะกฎหมายกําหนดให
ประชาชนตองมาใชสิทธิลงมติมากกวาก่ึงหรือมากกวารอยละหาสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งและสามในสี่ของรอย
ละหาสิบดังกลาวจึงจะถอดถอนได หากไมมีการแกไขกฎหมายในประเด็นนี้แนวโนมที่จะใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองวาดวยการถอดถอนคงเกิดข้ึนไดยาก 

2) มาตรา 287 เปนมาตราที่เปดโอกาสใหประชาชนจํานวนก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถ่ิน
สามารถเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินตอประธานสภาทองถ่ิน ในประเด็นนี้นักวิเคราะหหลายคนก็ตั้ง
ขอสังเกตเชนเดียวกับมาตรา 286คือการตั้งเกณฑของจํานวนประชาชนเพื่อริเร่ิมกิจกรรมของทองถ่ินเชนการ
เสนอรางกฎหมายที่สูงมากเชนนี้ทําใหเปนการยากที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองได ปญหา
ดังกลาวนี้จําเปนตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหากรัฐสภาไมเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินจริง ๆ ก็คงเปนการยากและคงอีก
นานกวาที่จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 287 นี้ 

 
บทสรุป 

ความสําเร็จในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังจะตองเกิดข้ึนใน 2 ระดับ ไดแก 
ความสําเร็จในการบริหารจัดการระดับโครงการ และ ความสําเร็จในการบริหารจัดการระดับองคกร 
ซ่ึงความสําเร็จทั้ง 2 ระดับนี้ จะมีสวนเก้ือหนุนและสงเสริมกันและกัน กลาวคือ หากสรางความสําเร็จใน
ระดับโครงการไดก็จะมีผลทําใหการบริหารจัดการในระดับองคกรประสบความสําเร็จตามไปดวย และใน
ขณะเดียวกัน หากมีความสามารถในการบริหารระดับองคกรภาพรวมประสบความสําเร็จ ก็จะมีผลใหการ
บริหารโครงการตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึนมีผลสําเร็จลุลวงไดงายเชนกัน 
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
ยังกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดกรอบของงานและระยะเวลาที่ชัดเจนในการถายโอนงานจาก
รัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการนี้ไดจัดทําเสร็จเรียบรอยและรายงานตอรัฐสภาไปเม่ือ
ปลายป พ.ศ.2544 โดยแผนปฏิบัติการนี้ไดจัดแบงภารกิจที่รัฐตองถายโอนใหทองถ่ินออกเปน 6 ดาน จํานวน 
245 เร่ืองเปนภารกิจที่ถายโอนจากสวนราชการ 50 กรมใน 11 กระทรวงซ่ึงตองถายโอนใหแลวเสร็จภายใน 
4 ปแตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดยังไมพรอมที่จะรับการถายโอนภายใน 4 ป ใหดําเนินการถาย
โอนใหเสร็จภายใน 10 ป 

นอกจากการจัดสรรภารกิจหนาที่แลวพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ  
ยังกําหนดใหรัฐตองจัดสรรรายไดหรือภาษีและอากรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ 20 ภายในป  
พ.ศ.2544และเปนรอยละ 35 ภายในป พ.ศ.2549 
ขอบัญญัติในมาตรา 284 ในรัฐธรรมนูญสงผลใหภารกิจและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลายเปนองคกรที่ มีบทบาทสําคัญมากข้ึนในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต 
 
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาตอง
คํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถ่ินโดยใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมี
ผูแทนจากหลายฝายเปนผูกํากับดูแลและเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรัฐสภาไดตรา
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ.2542 ข้ึนกฎหมายนี้กอใหเกิดคณะกรรมการเพื่อดูแลการ
โยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 3 ระดับคือ หนึ่งระดับชาติซ่ึงมีหนาที่กําหนดมาตรฐานกลางของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สองคณะกรรมการกลางซ่ึงดูแลบุคลากรแตละประเภททองถ่ิน และสามคณะกรรมการจังหวัดเพื่อดูแล
บุคลากรในจังหวัดจะเห็นวาเร่ืองการบริหารงานบุคคลทองถ่ินไดมีการตั้งหนวยงานข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะจาก
เดิมที่งานบุคลากรทองถ่ินเปนงานฝากอยางหนึ่งของกรมการปกครอง และอาจกลาวไดวาบุคลากรประจํา
ทั้งหมดของทองถ่ินเปนคนของกรมการปกครองการกําหนดตําแหนงการจัดการสอบคัดเลือกการเลื่อนข้ัน
เลื่อนเงินเดือนอยูภายใตการควบคุมของกรมการปกครอง  

บุคลากรทองถ่ินสามารถโยกยายไปอยูทองถ่ินใดก็ไดข้ึนอยูกับกรมการปกครองซ่ึงขัดกับหลักการ
ของบุคลากรของทองถ่ินที่วาเกิดที่ไหนตายที่นั่นซ่ึงเปนหลักที่ทําใหพนักงานทองถ่ินรักและทุมเทใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเองสังกัดอยางเต็มที่ซ่ึงตางจากระบบในอดีตที่พนักงานทองถ่ินสามารถยาย
ไปที่ไหนก็ไดเพื่อใหตนเองมีตําแหนงสูงข้ึนดังนั้นบางทองถ่ินจึงอาจเปนเพียงทางผานเพื่อมากินตําแหนงที่
สูงข้ึนเทานั้นจะเห็นวาในอนาคตระบบการบริหารงานบุคคลทองถ่ินจะมีอิสระจากกรมการปกครองมากข้ึน
ทองถ่ินสามารถกําหนดและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะกับทองถ่ินเองไดมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับหลักการ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 องคประกอบที่สําคัญคือ ประชาชนเปนเจาของและปกครองประเทศมีสวนรวมในการปกครองทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนแกประชาชนทุกคน ตัดสินปญหาโดยยึดหลักเสียงขางมาก
ยอมรับฟงขางนอย มีหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง มีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมาย
กําหนด มีการเลือกตั้งโดยเสรีดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีสิทธิใน
การรับรูขอมูลขาวสาร มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิคัดคานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายใต
กฎหมายกําหนดและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เพื่อเปนหลักประกันในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง
ทองถ่ินถึง 2 มาตรา คือ 

(1) มาตรา 286 ที่เปดชองใหประชาชนสามในสี่ของจํานวนประชาชนที่มาลงคะแนนที่มาใชสิทธิ
สามารถลงมติเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ประชาชนเห็นวาไมสมควรที่จะดํารง
ตําแหนง แมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการถอดถอนดังกลาวจะประกาศใชมากวา 3 ปแลวตั้งแต 
พ.ศ.2542แตก็ยังไมเคยมีทองถ่ินใดไดทําการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเลย จุดนี้
นักวิเคราะหหลายคนตั้งขอสังเกตวาหลักเกณฑในการถอดถอนนั้นปฏิบัติไดยากเพราะกฎหมายกําหนดให
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2) มาตรา 287 เปนมาตราที่เปดโอกาสใหประชาชนจํานวนก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถ่ิน
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บทสรุป 

ความสําเร็จในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังจะตองเกิดข้ึนใน 2 ระดับ ไดแก 
ความสําเร็จในการบริหารจัดการระดับโครงการ และ ความสําเร็จในการบริหารจัดการระดับองคกร 
ซ่ึงความสําเร็จทั้ง 2 ระดับนี้ จะมีสวนเก้ือหนุนและสงเสริมกันและกัน กลาวคือ หากสรางความสําเร็จใน
ระดับโครงการไดก็จะมีผลทําใหการบริหารจัดการในระดับองคกรประสบความสําเร็จตามไปดวย และใน
ขณะเดียวกัน หากมีความสามารถในการบริหารระดับองคกรภาพรวมประสบความสําเร็จ ก็จะมีผลใหการ
บริหารโครงการตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึนมีผลสําเร็จลุลวงไดงายเชนกัน 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้เปนการนําเสนอหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลัก
ทั่วไปนั้นพบวา เปนการพัฒนาที่มองมนุษยในฐานะเปนทรัพยากร คือเปนทุนเปนปจจัยในการที่จะนํามา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานใหเกิดความเจริญกาวหนา
ของบุคลากรดวยการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และเตรียมบุคลากรเพื่อความกาวหนาไปสู
ระดับสูงข้ึนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด การพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น  
เปนการพัฒนามนุษยไดครบทั้งกาย วาจา และใจ ถือไดวาเปนหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการ
พัฒนามนุษยที่ดีจะตองมีธรรมะเปนพื้นฐาน อํานวยใหเกิดคุณคาในทางมนุษยธรรม มีเปาหมายเพื่อเปนการ
แกปญหาของมนุษย โดยมีรูปแบบการปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขา เปนกระบวนการพัฒนาทางรางกาย วาจา 
จิต และปญญา ที่สามารถพัฒนามนุษยไดทุกระดับชั้น ระดับสังคม เพื่อพัฒนามนุษยใหไดบรรลุจุดมุงหมาย
ของชีวิตและประโยชนตาง ๆ ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองนําหลักกุศลกรรมบถ 10 
ประการและหลักธรรมที่เหมาะสมไปประยุกตใช เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชนสูงสุด 

คําสําคัญ : หลักกุศลกรรมบถ 10, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
      
Abstract 
 This article is a presentation of 10 charitable causes and human resource 
development. In general, it was found that it is a human development as a resource. 
Capital is a factor in economic and social development. It is developed to increase the 
efficiency of the work of the progress of the personnel by developing their knowledge, 
skills, attitudes and preparation of personnel to be advance to the highest level to be the 
most valuable resource. The human development based on the 10 charitable deeds is 
the development of human beings as well as body, speech and mind. It can be regarded 
as the main principle of Buddhism. Because human development is good, it has to be 
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basic of humanitarian values. The goal is to solve human problems. There is a pattern of 
practice included in the trilogy. It is a process of physical, verbal, mental, and intellectual 
development that can be developed at every level of society, so that human beings can 
achieve the goals of life and their benefits. It is appropriate to apply in daily life in order 
to develop human resources in the most effective, efficient and effective way. 

Keywords: Charity Fundamentals 10, Human Resource Development 
 
บทนํา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไปหรือตามวิทยาการสมัยใหมนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษยเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันเพื่อที่จะทำใหสังคมสามารถ
เจริญกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหมีคุณภาพประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคกร1 

พระพุทธศาสนามองเห็นวา มนุษยและสัตวทั้งหลายเม่ือเกิดมาในโลกนี้แลว ลวนตองประสบกับ
ความทุกขดวยกันทั้ งสิ้น ความทุกข เปนปญหาที่ทําใหสัตวและมนุษยทั้ งหลายไมไดพบอิสรภาพ 
พระพุทธศาสนาจึงมีจุดหมายสูงสุดที่จะทําใหมนุษยไดขามพนไปจากหวงทุกข เพื่อพบอิสรภาพอยางแทจริง 
และการที่จะพนจากทุกขไดนั้นก็ดวยการพัฒนาจิตนั้นเอง ประเด็นนี้เองจึงทําใหพระพุทธศาสนามองวา 
มนุษยมีภาวะแฝงเรนอยู ภาวะที่แฝงเรนนั้นเรียกวา “ศักยภาพของมนุษย” ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวาโดย
ธรรมชาติของมนุษยแลวสามารถที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองใหประเสริฐที่สุดได และผูที่สามารถพัฒนาไดถึง
ข้ันสูงสุดจะไดชื่อวาเปนผูที่ประเสริฐสุด ดังพระพุทธพจนวา “ในหมูมนุษย คนที่อดกลั้นถอยคําลวงเกินได 
ชื่อวาเปนผูฝกตนไดแลว เปนผูประเสริฐที่สุด”2  

ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการศึกษาในสมัยใหมที่มุงเอาความเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน 
และการพัฒนาที่เนนในทางวตัถุมากเกินไปจนลืมพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปนเวลานานนั้น ทําใหสังคมมี
รากเปนพิษและออกดอกออกผลมาเปนพิษอยางที่เห็นๆ กันอยู ซ่ึงจะเปนภาวการณที่สรางปญหามากมาย 
สังคมไทยปจจุบันสวนใหญพัฒนาตามสังคมตะวันตก เพื่อไปใหทันสังคมตะวันตกคือยุโรปและอเมริกา  
จึงพยายามแสวงหาความจริงภายนอกตัวยิ่งกวาภายในตัว ตามอยางเขาจึงกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีก
มากมาย อันเปนผลมาจากการละเลยการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่มุงเนนถึงการพัฒนามนุษยจาก
ขางในคือทางดานจิตใจมากกวาวัตถุ โดยใชหลักธรรมหลายประการ และหนึ่งในนั้นก็ คือ หลักกุศล
                                                                        

1 สมาน รังสิโยกฤษฎ. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. พิมพครั้งท่ี 18. (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552), หนา 8. 

2 ขุ.ธ. (ไทย) 5/3/33. 

กรรมบถ 10 ประการที่เปนหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษยทั้งกายวาจา และใจ ไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงจะทํา
ใหมนุษยที่ไดรับการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีและมีความสุขกวาการพัฒนาตามหลักการทั่วไป  

 
เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกลายเปนสิ่งที่จําเปนตอความอยูรอด และความมีประสิทธิผลของ
องคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกลายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่มีคุณคาตอความสําเร็จขององคการใน
ยุคของการแขงขัน จําเปนที่องคการจะตองมีนโยบาย และแผนการที่ใหความสําคัญในดานการพัฒนาและ
การฝกอบรม จึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา  
ซ่ึงไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงไดแก การศึกษา ฝกอบรม พัฒนา และปจจัยนํา
ออกซ่ึงไดแก คนที่มีคุณภาพ ความสําเร็จในการพัฒนามนุษยถือไดวาสามารถเปลี่ยนแปลงคานิยม ทัศนคติ 
ความตองการ และพฤติกรรมของมนุษยจากเดิมมาสูภาวะใหม เปนการกระตุนใหเกิดความตองการโครงการ
ใหมๆ ดังจะเห็นไดวาในองคการตาง ๆ เม่ือทรัพยากรมนุษยในองคการไดรับการพัฒนาสูงข้ึน มีความรูความ
ชํานาญมากข้ึน ก็มักที่จะเกิดความตองการโครงการใหมๆ ทางการบริหารซ่ึงจะเรียกรองใหฝายบริหารหรือ
ฝายจัดการดําเนินการใหมีข้ึน เชน ในระยะหลังองคการเกือบทุกแหงถูกเรียกรองใหมีการจัดระบบเก่ียวกับ
ความม่ังคงปลอดภัยในการทํางาน ระบบการประกันชีวิตและสขุภาพ เปนตน และในระดับชาติก็เชนเดียวกัน 
การที่ทรัพยากรมนุษยของชาติไดรับการพัฒนามีคุณภาพดีข้ึน ก็ยอมจะมีความตองการโครงการใหม ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ืองการไดรับบริการจากภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นไดวา
ภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน เม่ือระดับของการพัฒนาประเทศสูงข้ึน เปนตน3 
 
หลักการทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่องคการทุกองคการตองการปฏิบัติ
มากบางนอยบาง ตามนโยบายของแตละองคการ ในเร่ืองนี้มีแนวคิดที่แตกตางกัน 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิด
แบบดั้งเดิม เปนแนวคิดที่เชื่อวา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่ไมจำเปนสําหรับองคการและมิใชเปนหนาที่ที่
องคการจะตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของตนแตอยางใด องคการมีหนาที่เฉพาะแตเพียงบังคับบัญชา
ควบคุมใหพนักงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง หรือตามที่ไดรับมอบหมาย ถาหากบุคลากรจะกอใหเกิด
ประโยชนตอองคการคุมกับเวลาและคาใชจายที่ตองเสียไปในทางตรงกันขามแนวคิดนี้เชื่อวา หากองคการได
บุคคลที่มีความรูความสามารถตั้งแตแรกเขามาอยูกับองคการ บุคคลนั้นยิ่งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทุกอยาง
ตลอดไป ดังนั้น องคการที่มีพื้นฐานความเชื่อเชนนี้ จึงมุงเนนที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดผูที่
มีความรูความสามารถสูงสุดมากกวาที่จะดาเนินการพัฒนาบุคลากรของตน 2) แนวคิดแบบสมัยใหม เปน
แนวคิดที่เชื่อวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนที่องคการทุกองคการตองกระทํา
อยางสมํ่าเสมอ ถึงแมวาจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ แตองคการจะไดรับประโยชนมากกวา

                                                                        
3 เติมศักดิ์ ทองอินทร, เอกสารประกอบสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (ภาควิชารัฐศาสตรคณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 2547, หนา 2. 
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basic of humanitarian values. The goal is to solve human problems. There is a pattern of 
practice included in the trilogy. It is a process of physical, verbal, mental, and intellectual 
development that can be developed at every level of society, so that human beings can 
achieve the goals of life and their benefits. It is appropriate to apply in daily life in order 
to develop human resources in the most effective, efficient and effective way. 

Keywords: Charity Fundamentals 10, Human Resource Development 
 
บทนํา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไปหรือตามวิทยาการสมัยใหมนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษยเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันเพื่อที่จะทำใหสังคมสามารถ
เจริญกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู 
ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและ
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหมีคุณภาพประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคกร1 

พระพุทธศาสนามองเห็นวา มนุษยและสัตวทั้งหลายเม่ือเกิดมาในโลกนี้แลว ลวนตองประสบกับ
ความทุกขดวยกันทั้ งสิ้น ความทุกข เปนปญหาที่ทําใหสัตวและมนุษยทั้ งหลายไมไดพบอิสรภาพ 
พระพุทธศาสนาจึงมีจุดหมายสูงสุดที่จะทําใหมนุษยไดขามพนไปจากหวงทุกข เพื่อพบอิสรภาพอยางแทจริง 
และการที่จะพนจากทุกขไดนั้นก็ดวยการพัฒนาจิตนั้นเอง ประเด็นนี้เองจึงทําใหพระพุทธศาสนามองวา 
มนุษยมีภาวะแฝงเรนอยู ภาวะที่แฝงเรนนั้นเรียกวา “ศักยภาพของมนุษย” ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวาโดย
ธรรมชาติของมนุษยแลวสามารถที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองใหประเสริฐที่สุดได และผูที่สามารถพัฒนาไดถึง
ข้ันสูงสุดจะไดชื่อวาเปนผูที่ประเสริฐสุด ดังพระพุทธพจนวา “ในหมูมนุษย คนที่อดกลั้นถอยคําลวงเกินได 
ชื่อวาเปนผูฝกตนไดแลว เปนผูประเสริฐที่สุด”2  

ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการศึกษาในสมัยใหมที่มุงเอาความเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน 
และการพัฒนาที่เนนในทางวตัถุมากเกินไปจนลืมพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปนเวลานานนั้น ทําใหสังคมมี
รากเปนพิษและออกดอกออกผลมาเปนพิษอยางที่เห็นๆ กันอยู ซ่ึงจะเปนภาวการณที่สรางปญหามากมาย 
สังคมไทยปจจุบันสวนใหญพัฒนาตามสังคมตะวันตก เพื่อไปใหทันสังคมตะวันตกคือยุโรปและอเมริกา  
จึงพยายามแสวงหาความจริงภายนอกตัวยิ่งกวาภายในตัว ตามอยางเขาจึงกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีก
มากมาย อันเปนผลมาจากการละเลยการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่มุงเนนถึงการพัฒนามนุษยจาก
ขางในคือทางดานจิตใจมากกวาวัตถุ โดยใชหลักธรรมหลายประการ และหนึ่งในนั้นก็ คือ หลักกุศล
                                                                        

1 สมาน รังสิโยกฤษฎ. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. พิมพครั้งท่ี 18. (กรุงเทพมหานคร : 
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กรรมบถ 10 ประการที่เปนหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษยทั้งกายวาจา และใจ ไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงจะทํา
ใหมนุษยที่ไดรับการพัฒนามีความเปนอยูที่ดีและมีความสุขกวาการพัฒนาตามหลักการทั่วไป  

 
เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกลายเปนสิ่งที่จําเปนตอความอยูรอด และความมีประสิทธิผลของ
องคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกลายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่มีคุณคาตอความสําเร็จขององคการใน
ยุคของการแขงขัน จําเปนที่องคการจะตองมีนโยบาย และแผนการที่ใหความสําคัญในดานการพัฒนาและ
การฝกอบรม จึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา  
ซ่ึงไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงไดแก การศึกษา ฝกอบรม พัฒนา และปจจัยนํา
ออกซ่ึงไดแก คนที่มีคุณภาพ ความสําเร็จในการพัฒนามนุษยถือไดวาสามารถเปลี่ยนแปลงคานิยม ทัศนคติ 
ความตองการ และพฤติกรรมของมนุษยจากเดิมมาสูภาวะใหม เปนการกระตุนใหเกิดความตองการโครงการ
ใหมๆ ดังจะเห็นไดวาในองคการตาง ๆ เม่ือทรัพยากรมนุษยในองคการไดรับการพัฒนาสูงข้ึน มีความรูความ
ชํานาญมากข้ึน ก็มักที่จะเกิดความตองการโครงการใหมๆ ทางการบริหารซ่ึงจะเรียกรองใหฝายบริหารหรือ
ฝายจัดการดําเนินการใหมีข้ึน เชน ในระยะหลังองคการเกือบทุกแหงถูกเรียกรองใหมีการจัดระบบเก่ียวกับ
ความม่ังคงปลอดภัยในการทํางาน ระบบการประกันชีวิตและสขุภาพ เปนตน และในระดับชาติก็เชนเดียวกัน 
การที่ทรัพยากรมนุษยของชาติไดรับการพัฒนามีคุณภาพดีข้ึน ก็ยอมจะมีความตองการโครงการใหม ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ืองการไดรับบริการจากภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นไดวา
ภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน เม่ือระดับของการพัฒนาประเทศสูงข้ึน เปนตน3 
 
หลักการทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา เปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่องคการทุกองคการตองการปฏิบัติ
มากบางนอยบาง ตามนโยบายของแตละองคการ ในเร่ืองนี้มีแนวคิดที่แตกตางกัน 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิด
แบบดั้งเดิม เปนแนวคิดที่เชื่อวา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่ไมจำเปนสําหรับองคการและมิใชเปนหนาที่ที่
องคการจะตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของตนแตอยางใด องคการมีหนาที่เฉพาะแตเพียงบังคับบัญชา
ควบคุมใหพนักงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง หรือตามที่ไดรับมอบหมาย ถาหากบุคลากรจะกอใหเกิด
ประโยชนตอองคการคุมกับเวลาและคาใชจายที่ตองเสียไปในทางตรงกันขามแนวคิดนี้เชื่อวา หากองคการได
บุคคลที่มีความรูความสามารถตั้งแตแรกเขามาอยูกับองคการ บุคคลนั้นยิ่งสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทุกอยาง
ตลอดไป ดังนั้น องคการที่มีพื้นฐานความเชื่อเชนนี้ จึงมุงเนนที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหไดผูที่
มีความรูความสามารถสูงสุดมากกวาที่จะดาเนินการพัฒนาบุคลากรของตน 2) แนวคิดแบบสมัยใหม เปน
แนวคิดที่เชื่อวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนที่องคการทุกองคการตองกระทํา
อยางสมํ่าเสมอ ถึงแมวาจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ แตองคการจะไดรับประโยชนมากกวา

                                                                        
3 เติมศักดิ์ ทองอินทร, เอกสารประกอบสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (ภาควิชารัฐศาสตรคณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 2547, หนา 2. 



716 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

โดยมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อนี้ 2 ประการ คือ ถึงแมวาองคการจะมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ดี
พอไดผูที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม แตก็มิไดเปนหลักประกันไดวาบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงอ่ืน ยอมมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเสียกอน และในปจจุบันไดมีการ
คิดคนและการนาเอาวิทยาการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ อยางแพรหลาย จึงเปน
ความจําเปนที่บุคคลทุกคนจะตองปรับปรุงตนเองใหมีความรูทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการที่ตอง
ดําเนินการแขงขันกับผูอ่ืน ยอมมีความจาํเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความรูความสามารถที่สูง
ข้ึนอยูเสมอ4 

การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยกําหนดจากปญหาและความตองการในการ
พัฒนาบุคลากร ความมุงหมายพิจารณาได 2 ประการ คือ  

1. ความมุงหมายขององคการ เปนความมุงหมายในแงสวนรวม ไดแก 1) เพื่อสรางความสนใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่  2) เพื่อสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  
3) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด 4) เพื่อลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
5) เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 6) เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 7) เพื่อพัฒนาการ
บริหารโดยเฉพาะการบริหารดานบุคคลใหมีความพึงพอใจทุกฝาย 8) เพื่อฝกฝนบุคคลไวเพื่อความกาวหนา
ของงาน และการขยายองคการ 9) เพื่อสนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะ  

 2. ความมุงหมายสวนบุคคล หมายถึง ความมุงหมายของขาราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูใน
องคการ ความมุงหมายสวนบุคคล ไดแก 1) เพื่อความกาวหนาในการเลื่อนข้ันตําแหนง 2) เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ 4) เพื่อฝกฝนการ
ตัดสินใจ 5) เพื่อเรียนรูงาน ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 6) เพื่อปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
7) เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน 8) เพื่อเขาใจนโยบายและความมุงหมายขององคการที่
ปฏิบัติงานอยูใหดีข้ึน 9) เพื่อใหมีความพอใจในการปฏิบัติงาน5 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีจุดมุงหมายหรือเปาประสงคเพื่อการพัฒนาใหดานตาง ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐานเกิดความพึงพอใจรวมกันกับทรัพยากรมนุษยทุกระดับ โดยสามารถอธิบายได ดังนี้  

 1. จุดมุงหมายในแงการสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางาน เม่ือองคกรสวนใหญมี
ความมุงหมาย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน ไดแกการอยูรอดดวยผลกําไรที่เพียงพอ การมีขีด
ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน และการมีความชอบธรรมทางสังคม ความมุงหมายเหลานี้ยอมสงผล
ตอเปาประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอาจจะสามารถแปลงความมุงหมายใหญระดับ
องคกรมาสูความมุงหมายยอยระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะสามารถชวยใหเราเห็นภาพความมุง
หมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยได ดังนี้ 1) ในแงของการที่จะตองสรางความม่ันใจวาองคกร 

                                                                        
4 เติมศักดิ์ ทองอินทร, เอกสารประกอบสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (ภาควิชารัฐศาสตรคณะ

สังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547,) หนา 18. 
5 พยอม วงศสารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิชาวิทยาการจัดการวิทยาลัยครู

สวนดุสิตหนา, 2531), หนา 173 . 

จะสามารถอยูรอดไดพรอมไปกับความสมารถที่จะมีกําไรในการประกอบกิจการงานใด ๆ ไดอยางเพียงพอ 
(Goal Of Securing Viability With Adequate Profitability) นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ก็คง
จะตองกําหนดความมุงหมายในแงของการสราง “ผลิตภาพดานแรงงาน” (Labor Productivity) ใหเกิดข้ึน
ภายในองคกรนั้น ยอมหมายถึงวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจะตองทําใหองคกรเกิดความคุมคาใน
การลงทุน (Cost-Effectiveness) ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลในองคกร 2) ในแงของการที่องคกรประสงคที่
จะมีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยก็คงจะตองกําหนดความมุง
หมายในแงของการที่จะทําใหองคกรพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทําใหองคกรมีความยืดหยุนพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางยั่งยืนจึงเปนเปาประสงคที่สําคัญอีกประการของงานดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 3) ในแงของการที่องคกรประสงคที่จะมีความชอบธรรมทางสังคม ก็ถือเปน
ภาระหนาที่สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีเปาหมายที่มุงเนนการสรางความรูสึกให
องคกรใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอบุคลากรภายในองคกร และ
ผลกระทบจากการบริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ ที่จะไปมีผลตอสังคมภายนอก ซ่ึงตอมาได
ขยายนิยามความรับผิดชอบออกไปสูความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนเก่ียวของกับกลุม
ตางๆ6 

 2. จุดมุงหมายในแงการสรางคุณธรรมจริยธรรมในองคกร ทรัพยากรมนุษยที่ผานหลักสูตรการ
ฝกอบรมเกิดศักยภาพในการทํางานแกองคกรสูงสุด และประโยชนรวมกันทั้งทางการทํางานและความสุขใน
การอยูรวมกันซ่ึงจะชวยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร วิธีการทํางานหรือนิสัยการทํางานโดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา การทํางานเปนทีม การมีระเบียบวินัยและการทํางานอยางมีประสทิธิภาพ โดยการ
ชี้แจง “วิสัยทัศน” และการเนนหนักใหมีการยึดม่ันใน “คุณคา” หรือ “คานิยม” ขององคกรอยางตอเนื่อง 
 เห็นไดวาจุดมุงหมายการฝกอบรมและพัฒนา คือ แสดงถึงผลของความตองการ ควรบอกถึง
พฤติกรรมที่ปรารถนา สภาพการณของสิ่งที่เกิดข้ึน และบอกถึงมาตรฐานที่พนักงานแตละคนปฏิบัติ สามารถ
วัดได การบอกถึงจุดมุงหมายที่ชัดเจนจะชวยใหสามารถเลือกวิธีการและวัสดุอุปกรณตลอดจนเลือกแนว
ทางการประเมินผลไดตรงกับโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนา 
 
หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มี 4 อยาง ไดแก 1) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวน
หนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุ
ปจจัย มนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปน
องครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุ
ปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวก

                                                                        
6 พระศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา), การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 55. 
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โดยมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อนี้ 2 ประการ คือ ถึงแมวาองคการจะมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ดี
พอไดผูที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม แตก็มิไดเปนหลักประกันไดวาบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงอ่ืน ยอมมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเสียกอน และในปจจุบันไดมีการ
คิดคนและการนาเอาวิทยาการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ อยางแพรหลาย จึงเปน
ความจําเปนที่บุคคลทุกคนจะตองปรับปรุงตนเองใหมีความรูทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการที่ตอง
ดําเนินการแขงขันกับผูอ่ืน ยอมมีความจาํเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความรูความสามารถที่สูง
ข้ึนอยูเสมอ4 

การกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยกําหนดจากปญหาและความตองการในการ
พัฒนาบุคลากร ความมุงหมายพิจารณาได 2 ประการ คือ  

1. ความมุงหมายขององคการ เปนความมุงหมายในแงสวนรวม ไดแก 1) เพื่อสรางความสนใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่  2) เพื่อสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  
3) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด 4) เพื่อลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
5) เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 6) เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 7) เพื่อพัฒนาการ
บริหารโดยเฉพาะการบริหารดานบุคคลใหมีความพึงพอใจทุกฝาย 8) เพื่อฝกฝนบุคคลไวเพื่อความกาวหนา
ของงาน และการขยายองคการ 9) เพื่อสนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะ  

 2. ความมุงหมายสวนบุคคล หมายถึง ความมุงหมายของขาราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูใน
องคการ ความมุงหมายสวนบุคคล ไดแก 1) เพื่อความกาวหนาในการเลื่อนข้ันตําแหนง 2) เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ 4) เพื่อฝกฝนการ
ตัดสินใจ 5) เพื่อเรียนรูงาน ลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 6) เพื่อปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
7) เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน 8) เพื่อเขาใจนโยบายและความมุงหมายขององคการที่
ปฏิบัติงานอยูใหดีข้ึน 9) เพื่อใหมีความพอใจในการปฏิบัติงาน5 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีจุดมุงหมายหรือเปาประสงคเพื่อการพัฒนาใหดานตาง ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐานเกิดความพึงพอใจรวมกันกับทรัพยากรมนุษยทุกระดับ โดยสามารถอธิบายได ดังนี้  

 1. จุดมุงหมายในแงการสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางาน เม่ือองคกรสวนใหญมี
ความมุงหมาย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน ไดแกการอยูรอดดวยผลกําไรที่เพียงพอ การมีขีด
ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน และการมีความชอบธรรมทางสังคม ความมุงหมายเหลานี้ยอมสงผล
ตอเปาประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอาจจะสามารถแปลงความมุงหมายใหญระดับ
องคกรมาสูความมุงหมายยอยระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะสามารถชวยใหเราเห็นภาพความมุง
หมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยได ดังนี้ 1) ในแงของการที่จะตองสรางความม่ันใจวาองคกร 

                                                                        
4 เติมศักดิ์ ทองอินทร, เอกสารประกอบสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (ภาควิชารัฐศาสตรคณะ

สังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547,) หนา 18. 
5 พยอม วงศสารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิชาวิทยาการจัดการวิทยาลัยครู

สวนดุสิตหนา, 2531), หนา 173 . 

จะสามารถอยูรอดไดพรอมไปกับความสมารถที่จะมีกําไรในการประกอบกิจการงานใด ๆ ไดอยางเพียงพอ 
(Goal Of Securing Viability With Adequate Profitability) นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ก็คง
จะตองกําหนดความมุงหมายในแงของการสราง “ผลิตภาพดานแรงงาน” (Labor Productivity) ใหเกิดข้ึน
ภายในองคกรนั้น ยอมหมายถึงวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจะตองทําใหองคกรเกิดความคุมคาใน
การลงทุน (Cost-Effectiveness) ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลในองคกร 2) ในแงของการที่องคกรประสงคที่
จะมีความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยก็คงจะตองกําหนดความมุง
หมายในแงของการที่จะทําใหองคกรพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทําใหองคกรมีความยืดหยุนพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางยั่งยืนจึงเปนเปาประสงคที่สําคัญอีกประการของงานดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 3) ในแงของการที่องคกรประสงคที่จะมีความชอบธรรมทางสังคม ก็ถือเปน
ภาระหนาที่สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีเปาหมายที่มุงเนนการสรางความรูสึกให
องคกรใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอบุคลากรภายในองคกร และ
ผลกระทบจากการบริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ ที่จะไปมีผลตอสังคมภายนอก ซ่ึงตอมาได
ขยายนิยามความรับผิดชอบออกไปสูความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนเก่ียวของกับกลุม
ตางๆ6 

 2. จุดมุงหมายในแงการสรางคุณธรรมจริยธรรมในองคกร ทรัพยากรมนุษยที่ผานหลักสูตรการ
ฝกอบรมเกิดศักยภาพในการทํางานแกองคกรสูงสุด และประโยชนรวมกันทั้งทางการทํางานและความสุขใน
การอยูรวมกันซ่ึงจะชวยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร วิธีการทํางานหรือนิสัยการทํางานโดยมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา การทํางานเปนทีม การมีระเบียบวินัยและการทํางานอยางมีประสทิธิภาพ โดยการ
ชี้แจง “วิสัยทัศน” และการเนนหนักใหมีการยึดม่ันใน “คุณคา” หรือ “คานิยม” ขององคกรอยางตอเนื่อง 
 เห็นไดวาจุดมุงหมายการฝกอบรมและพัฒนา คือ แสดงถึงผลของความตองการ ควรบอกถึง
พฤติกรรมที่ปรารถนา สภาพการณของสิ่งที่เกิดข้ึน และบอกถึงมาตรฐานที่พนักงานแตละคนปฏิบัติ สามารถ
วัดได การบอกถึงจุดมุงหมายที่ชัดเจนจะชวยใหสามารถเลือกวิธีการและวัสดุอุปกรณตลอดจนเลือกแนว
ทางการประเมินผลไดตรงกับโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนา 
 
หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มี 4 อยาง ไดแก 1) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวน
หนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุ
ปจจัย มนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปน
องครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุ
ปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวก

                                                                        
6 พระศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา), การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 55. 
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หนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้ 2) ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทําของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น 
เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรข้ึนมา ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง 
และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา 
ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอดทั่วระบบ
ความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเอง ทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผล
ตามระบบเหตุปจจัย 3)  มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนา
ไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือ
วามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําให
จริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปน
ระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน ทําใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปน
จริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลว
มนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอ
ยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 
และ 4) ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตางกลายเปนความประสาน
เสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิด
ความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการ
พัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษย
อยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด เคร่ืองวัดการพัฒนาของมนุษยที่
แทจริง คือการที่ความสามารถยิ่งข้ึน ๆ ในการทําใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลาย
เก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยู
อาศัยมากยิ่งข้ึน7  

พระพุทธศาสนาจึงมองเห็นวาการพัฒนามนุษยในที่นี้ไมใชเนนดานการพัฒนาความสามารถหรือ
ความรูในวิชาการตางๆ แตหมายถึงพัฒนาคุณสมบัติที่อยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรมหรือพัฒนาจิตใจ
นั้นเอง และการพัฒนามนุษย เปนการพัฒนาข้ันพื้นฐานตอเนื่องเปนการพัฒนาระยะยาว มองคนในฐานะ
เปนมนุษยตองใหความสําคัญวา การจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณอยางไร เพื่อพรอมที่จะเปน
ทรัพยากร เปนทุนเปนปจจัยที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศโดยองครวม สวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในความหมายเปนการพัฒนาระยะสั้น เปนการพัฒนาโดยยุคสมัย มีความหมายข้ึนกับกาลเทศะ และ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยนั้นๆ แตทั้งนี้แมเปนคําที่แยกออกจากกันชัดเจน แตทั้งสองคํามี
ความสัมพันธกันเปนอยางมากกลาวคือดุลยภาพของการพัฒนาใด ๆ จะบังเกิดไดประโยชนสูงสุดตอเม่ือมี

                                                                        
7 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก จํากัด, 2550), หนา 151. 

การพัฒนาการอยางมีดุลยภาพของการพัฒนาทั้งสองอยางดวยกัน8 ดังนั้น ในการสรางสรรครูปแบบสังคมที่ดี
อันมีจุดหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีเก้ือกูลใหมนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหเขาถึงชีวิตที่ดีงาม 
ยิ่งสังคมเจริญพัฒนาข้ึนเทาใดก็จะเปนสภาพแวดลอมที่ดีที่ทําใหมนุษยพัฒนาตนเองไดงายข้ึนเทานั้น  
“เราสรางสังคมที่ดีที่สุดเพื่อชวยเปนสภาพแวดลอมที่เก้ือกูลใหชีวิตมนุษยไดพัฒนาอยางดีที่สุด 
 
หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ โดยความหมาย หลักกุศลกรรมบถนั้น คือหลักของสีลสิกขาสวน
หนึ่ง ถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนามนุษยในปจจุบัน เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการ
พัฒนาแลวอาศัยอยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข สามารถชวยลดปญหาของประเทศชาติไดจานวนมาก 
ตลอดจนเปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข เพราะวา ในหลักของกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น ครอบคลุม
การพัฒนามนุษยใหดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย วาจา และใจ เม่ือมนุษยไดพัฒนา ทั้งกาย วาจา และใจ9 ไปในทาง
ที่เปนกุศลคือดีไดแลว ยอมเปนอุปการะตอการใชชีวิตในสังคม อันดับแรก ยอมเปนการทําใหตนเปนคนดี 
พรอมทั้งยังปฏิบัติตอคนรอบขางดวยความดี เม่ือทุกคนเปนคนดีประพฤติปฏิบัติดีตอกัน เปนจํานวนมาก 
สังคมที่อยูก็เปนสังคมของคนดี สังคมของคนดีหลาย ๆ สังคมรวมกันใหญข้ึนเปนระดับประเทศ ประเทศก็
กลายเปนประเทศที่มีประชากรเปนคนดี เม่ือแตละประเทศมีแตประชากรที่เปนคนดีมีศีลธรรม โลกใบนี้ยอม
เต็มไปดวยคนดี หากวา มนุษยไดศึกษาและปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ อยางถูกตองและ
เครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมากอยางที่กลาวมา และจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนามนุษยที่
จะตองใชหลักกุศลกรรมบถเขาไปในการจัดการ เพราะวา ความเดือดรอนหรือความทุกขตางๆ ของมนุษยที่
เกิดข้ึนในสังคมโลกนี้ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากการที่มนุษยนั้นขาดการพัฒนาตนใหตั้งอยูในหลักแหงกุศล
กรรมบถ 
 การพัฒนามนุษยมีปจจัยสําคัญในการพัฒนาสองดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแกจิตใจ และปจจัย
ภายนอกไดแก หลักการที่นํามาใชพัฒนา หลักการที่จะนํามาพัฒนามนุษย ในงานวิจัยนี้ไดนําหลักการของ
ไตรสิกขา เพื่อนํามาพัฒนาในสวนกาย และวาจาใหสะอาดในสวนเบื้องตน ที่จัดอยูในสวนของศีล แลวใชเปน
ฐานในการสรางสมาธิเพื่อพัฒนาใหเกิดปญญาจนสามารถทําใหจิตใจไมประกอบดวยความโลภ ไมพยาบาท 
มีความเห็นที่ถูกตอง อันนับไดวา เปนสวนของการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงหลักการพัฒนามนุษยดวย
ไตรสิกขา คือ การศึกษาในเร่ืองศีล สมาธิ และปญญา มีดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานศีล  คือ การฝกความประพฤติใหสุจริตทางกาย 
วาจา และอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การดํารงตนดวยดีในสังคม ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทาง
สังคมใหถูกตอง เปนการควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งบุคคลจะตองควบคุมพฤติกรรมภายนอก
ทั้งหมด รวมความไดวา ศีลก็คือความปกติทางกาย และวาจา เปนเจตนาของผูเวนขาดจากการฆาสัตว  

                                                                        
8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพโกมลคีม

ทอง, 2531), หนา 4. 
9 ที.ปา.(ไทย) 11/347/362. 
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หนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้ 2) ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทําของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น 
เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรข้ึนมา ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง 
และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา 
ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอดทั่วระบบ
ความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเอง ทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผล
ตามระบบเหตุปจจัย 3)  มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนา
ไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือ
วามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําให
จริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปน
ระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน ทําใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปน
จริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลว
มนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอ
ยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 
และ 4) ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตางกลายเปนความประสาน
เสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิด
ความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการ
พัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษย
อยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด เคร่ืองวัดการพัฒนาของมนุษยที่
แทจริง คือการที่ความสามารถยิ่งข้ึน ๆ ในการทําใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลาย
เก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยู
อาศัยมากยิ่งข้ึน7  

พระพุทธศาสนาจึงมองเห็นวาการพัฒนามนุษยในที่นี้ไมใชเนนดานการพัฒนาความสามารถหรือ
ความรูในวิชาการตางๆ แตหมายถึงพัฒนาคุณสมบัติที่อยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรมหรือพัฒนาจิตใจ
นั้นเอง และการพัฒนามนุษย เปนการพัฒนาข้ันพื้นฐานตอเนื่องเปนการพัฒนาระยะยาว มองคนในฐานะ
เปนมนุษยตองใหความสําคัญวา การจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณอยางไร เพื่อพรอมที่จะเปน
ทรัพยากร เปนทุนเปนปจจัยที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศโดยองครวม สวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในความหมายเปนการพัฒนาระยะสั้น เปนการพัฒนาโดยยุคสมัย มีความหมายข้ึนกับกาลเทศะ และ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยนั้นๆ แตทั้งนี้แมเปนคําที่แยกออกจากกันชัดเจน แตทั้งสองคํามี
ความสัมพันธกันเปนอยางมากกลาวคือดุลยภาพของการพัฒนาใด ๆ จะบังเกิดไดประโยชนสูงสุดตอเม่ือมี

                                                                        
7 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก จํากัด, 2550), หนา 151. 

การพัฒนาการอยางมีดุลยภาพของการพัฒนาทั้งสองอยางดวยกัน8 ดังนั้น ในการสรางสรรครูปแบบสังคมที่ดี
อันมีจุดหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีเก้ือกูลใหมนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเพือ่ใหเขาถึงชีวิตที่ดีงาม 
ยิ่งสังคมเจริญพัฒนาข้ึนเทาใดก็จะเปนสภาพแวดลอมที่ดีที่ทําใหมนุษยพัฒนาตนเองไดงายข้ึนเทานั้น  
“เราสรางสังคมที่ดีที่สุดเพื่อชวยเปนสภาพแวดลอมที่เก้ือกูลใหชีวิตมนุษยไดพัฒนาอยางดีที่สุด 
 
หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ โดยความหมาย หลักกุศลกรรมบถนั้น คือหลักของสีลสิกขาสวน
หนึ่ง ถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนามนุษยในปจจุบัน เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการ
พัฒนาแลวอาศัยอยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข สามารถชวยลดปญหาของประเทศชาติไดจานวนมาก 
ตลอดจนเปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข เพราะวา ในหลักของกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น ครอบคลุม
การพัฒนามนุษยใหดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย วาจา และใจ เม่ือมนุษยไดพัฒนา ทั้งกาย วาจา และใจ9 ไปในทาง
ที่เปนกุศลคือดีไดแลว ยอมเปนอุปการะตอการใชชีวิตในสังคม อันดับแรก ยอมเปนการทําใหตนเปนคนดี 
พรอมทั้งยังปฏิบัติตอคนรอบขางดวยความดี เม่ือทุกคนเปนคนดีประพฤติปฏิบัติดีตอกัน เปนจํานวนมาก 
สังคมที่อยูก็เปนสังคมของคนดี สังคมของคนดีหลาย ๆ สังคมรวมกันใหญข้ึนเปนระดับประเทศ ประเทศก็
กลายเปนประเทศที่มีประชากรเปนคนดี เม่ือแตละประเทศมีแตประชากรที่เปนคนดีมีศีลธรรม โลกใบนี้ยอม
เต็มไปดวยคนดี หากวา มนุษยไดศึกษาและปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ อยางถูกตองและ
เครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมากอยางที่กลาวมา และจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนามนุษยที่
จะตองใชหลักกุศลกรรมบถเขาไปในการจัดการ เพราะวา ความเดือดรอนหรือความทุกขตางๆ ของมนุษยที่
เกิดข้ึนในสังคมโลกนี้ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากการที่มนุษยนั้นขาดการพัฒนาตนใหตั้งอยูในหลักแหงกุศล
กรรมบถ 
 การพัฒนามนุษยมีปจจัยสําคัญในการพัฒนาสองดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแกจิตใจ และปจจัย
ภายนอกไดแก หลักการที่นํามาใชพัฒนา หลักการที่จะนํามาพัฒนามนุษย ในงานวิจัยนี้ไดนําหลักการของ
ไตรสิกขา เพื่อนํามาพัฒนาในสวนกาย และวาจาใหสะอาดในสวนเบื้องตน ที่จัดอยูในสวนของศีล แลวใชเปน
ฐานในการสรางสมาธิเพื่อพัฒนาใหเกิดปญญาจนสามารถทําใหจิตใจไมประกอบดวยความโลภ ไมพยาบาท 
มีความเห็นที่ถูกตอง อันนับไดวา เปนสวนของการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงหลักการพัฒนามนุษยดวย
ไตรสิกขา คือ การศึกษาในเร่ืองศีล สมาธิ และปญญา มีดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานศีล  คือ การฝกความประพฤติใหสุจริตทางกาย 
วาจา และอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การดํารงตนดวยดีในสังคม ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทาง
สังคมใหถูกตอง เปนการควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งบุคคลจะตองควบคุมพฤติกรรมภายนอก
ทั้งหมด รวมความไดวา ศีลก็คือความปกติทางกาย และวาจา เปนเจตนาของผูเวนขาดจากการฆาสัตว  

                                                                        
8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพโกมลคีม

ทอง, 2531), หนา 4. 
9 ที.ปา.(ไทย) 11/347/362. 
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จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนเหตุแหงความประมาท อีกอยางหนึ่ง กลาวไดวา ศีลคือศีลภาวนา (Moral Development) หมายถึง
การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความ
เดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการเก้ือกูลกัน10 การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย 
วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวย การงดเวนจาก
ความชั่วทั้งปวง พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และได
พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่จําเปนแกผูรับการพัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง 
สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขตที่ตองการได ไมทําอะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน 
โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิมตั้งแตการมีระเบียบวินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุก
ข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ืองวินัยจนกลายเปนธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่ มี
ความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากันทุกคน ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคลไป 
พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีลเปนลําดับตามความสามารถหรือตามความมุงหมายโดยแบง
ประเภทของศีลออกหลายละดับตามความสามารถหรือความเหมาะสมของบุคคล ไดแก 1) ศีล 5 สําหรับ
คฤหัสถ และบุคคลทั่วไป 2) ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สําหรับคฤหัสถที่ตั้งใจจะถือปฏิบัติใหสูงข้ึนไป และโดย
ธรรมดาใหถือในวันข้ึนและแรม 8 คํ่า 15 คํ่า หรือ 14 คํ่า เดือนละ 4 คร้ัง แตผูที่ประสงคจะถือปฏิบัติให
มากกวานั้นหรือจะปฏิบัติตลอดชีวิตก็ยิ่งเปนการดี 3) ศีล 10 สําหรับสามเณรและสามเณรีที่จะตองยึดถือ
ปฏิบัติ และ 4) ศีล 227 เปนศีลสําหรับพระภิกษุสงฆที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  (5) ศีล 311 เปนศีลสําหรับ
ภิกษุณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ 

การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนา
มนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวยการงดเวนจากความชั่วทั้งปวง พระองคไดทรงพิจารณาถึงความ
เปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่จําเปนแกผูรับการ
พัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขตที่ตองการได ไมทํา
อะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิมตั้งแตการมีระเบียบ
วินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุกข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ืองวินัยจนกลายเปน
ธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่มีความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากันทุกคน ข้ึนอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคลไป พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีล เปนลําดับตาม
ความสามารถ ดวยการรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 และ ศีล 311 ตามความสามารถของแตละบุคคล 
 2. หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานสมาธิ (จิตตสิกขา)  

ความหมายของคาวา “สมาธิ” คือความมีใจตั้งม่ัน, ความตั้งม่ันแหงจิต, การทําใหใจสงบแนวแน  
ไมฟุงซาน, การมีจิตกําหนดแนวแนอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมดาน
สมาธิ เปนเร่ืองของการฝกมนุษยในดานจิตใจ หรือระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้งใน

                                                                        
10 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), ธรรมะสำหรับคนหนุมสาว พุทธธรรมกับการพัฒนาชี วิต, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540), หนา 10. 

ดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็ง
ม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแนม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข  
เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ โดยอาศัยตัวศีลเปนฐานเบื้องตน
เพื่อใหเกิดสมาธิ ใหจิตม่ันคงเปนปกติ ไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิด แตใหมีสติสัมปชัญญะรูเทาทัน ซ่ึงเปน
กระบวนการพัฒนาทางจิต เพื่อเปาหมายใหพนจากอบายภูมิ เมื่อปฏิบัติตามจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ คือ 
การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจให เขมแข็ง ม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย 
 เชน มีเมตตา กรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน11 
การอบรมทางดานสมาธิเปนการพัฒนาดานอารมณ เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้น จิตเปนตัวรับอารมณ
ทั้งหมดที่เขามาสูกายมนุษยผานตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของมนุษย  ดังนั้นคนเราทุกคนจึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับอารมณ ใหรูเทาทันพิจารณาความรูสึกของตนเองอยูตลอดเวลา การที่มนุษยเราจะพัฒนาอารมณ
หรืออบรมจิตใหสงบตั้งม่ัน ใหบริสุทธิ์ ควรแกการงานไดนั้น ถือวาเปนการพัฒนาอยางหนึ่ง หลักการพัฒนา
ดานอารมณนี้ ตองมีแรงจูงใจที่ดี ใหเกิดการใฝรูใฝสรางสรรค ที่เรียกกันวา ฉันทสัมปทา แปลวา ความถึง
พรอมดวยฉันทะ มิใชถึงพรอมดวยตัณหา การพัฒนาดานอารมณนี้  มนุษยสามารถที่จะพัฒนาไดดี  
เพราะความที่มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ฝกได พัฒนาได มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาจิตใหสมบูรณ เร่ิมตั้งแตมี
เมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตัญู การพัฒนาที่เนนสมาธิ ก็เพื่อจะสรางสติ ใหมีความเพียร มีความเอาใจ
ใส รับผิดชอบ เปนตน จนเกิดการพัฒนาสุขภาพจิต คือ จิตใจมีความสุข เปนจิตใจที่เบิกบาน มีปติ มีความรา
เริงบันเทิงใจ 

หลักการพัฒนามนุษยโดยการฝกสมาธินั้น เปนการพัฒนาตอมาจากการรักษาศีล พระพุทธเจาทรง
สอนไวสําหรับผูที่รักษาศีล พัฒนากาย วาจา ของตนใหสะอาดไดแลวมุงหวังความสงบสุขทางใจ นําไปพัฒนา
ตอ เพื่อที่มนุษยนั้นไดพัฒนาตนเองใหเปนคนมีจิตใจ หรือใจคอหนักแนน เอาจริงเอาจังกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ สมาธินั้นเปนความพรอมของจิตใจ ที่จะทํางานอันมีลักษณะบริบูรณหรือ
สมบูรณดวยสติ สัมปชัญญะ มีความสามารถควบคุมตนเองได ตลอดจนมีความเพียรพยายามเอาใจจดจอไม
ทอถอย สมาธิจึงเทากับความม่ันคงในการประกอบอาชีพการงานทุกอยาง สมาธิไดรับอิทธิพลมาจากศีล  
คือ ระเบียบวินัยที่จะชวยใหจิตใจมีความสงบ ไมฟุงซานแนวแน ในขณะเดียวกันก็มีสวนชวยศีลใหมีลักษณะ
จริงจังข้ึนอีกดวย 
 3) หลักการพัฒนามนุษยโดยการพัฒนาปญญา (ปญญาสิกขา)  
 การพัฒนาปญญา จึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด 
คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูที่วาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญา
เปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เม่ือจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทํา
อยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระได การพัฒนาปญญาเปนเร่ืองกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีข้ันหลาย
ละดับ เชน 1) เปนปญญาที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรูความเขาใจใน

                                                                        
11 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 70. 
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จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนเหตุแหงความประมาท อีกอยางหนึ่ง กลาวไดวา ศีลคือศีลภาวนา (Moral Development) หมายถึง
การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความ
เดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการเก้ือกูลกัน10 การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย 
วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวย การงดเวนจาก
ความชั่วทั้งปวง พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และได
พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่จําเปนแกผูรับการพัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง 
สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขตที่ตองการได ไมทําอะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน 
โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิมตั้งแตการมีระเบียบวินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุก
ข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ืองวินัยจนกลายเปนธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่ มี
ความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากันทุกคน ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคลไป 
พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีลเปนลําดับตามความสามารถหรือตามความมุงหมายโดยแบง
ประเภทของศีลออกหลายละดับตามความสามารถหรือความเหมาะสมของบุคคล ไดแก 1) ศีล 5 สําหรับ
คฤหัสถ และบุคคลทั่วไป 2) ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สําหรับคฤหัสถที่ตั้งใจจะถือปฏิบัติใหสูงข้ึนไป และโดย
ธรรมดาใหถือในวันข้ึนและแรม 8 คํ่า 15 คํ่า หรือ 14 คํ่า เดือนละ 4 คร้ัง แตผูที่ประสงคจะถือปฏิบัติให
มากกวานั้นหรือจะปฏิบัติตลอดชีวิตก็ยิ่งเปนการดี 3) ศีล 10 สําหรับสามเณรและสามเณรีที่จะตองยึดถือ
ปฏิบัติ และ 4) ศีล 227 เปนศีลสําหรับพระภิกษุสงฆที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  (5) ศีล 311 เปนศีลสําหรับ
ภิกษุณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ 

การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนา
มนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวยการงดเวนจากความชั่วทั้งปวง พระองคไดทรงพิจารณาถึงความ
เปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่จําเปนแกผูรับการ
พัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขตที่ตองการได ไมทํา
อะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิมตั้งแตการมีระเบียบ
วินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุกข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ืองวินัยจนกลายเปน
ธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่มีความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากันทุกคน ข้ึนอยูกับ
ความสามารถของแตละบุคคลไป พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีล เปนลําดับตาม
ความสามารถ ดวยการรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 และ ศีล 311 ตามความสามารถของแตละบุคคล 
 2. หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานสมาธิ (จิตตสิกขา)  

ความหมายของคาวา “สมาธิ” คือความมีใจตั้งม่ัน, ความตั้งม่ันแหงจิต, การทําใหใจสงบแนวแน  
ไมฟุงซาน, การมีจิตกําหนดแนวแนอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมดาน
สมาธิ เปนเร่ืองของการฝกมนุษยในดานจิตใจ หรือระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต ทั้งใน

                                                                        
10 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), ธรรมะสำหรับคนหนุมสาว พุทธธรรมกับการพัฒนาชี วิต, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2540), หนา 10. 

ดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็ง
ม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแนม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข  
เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ โดยอาศัยตัวศีลเปนฐานเบื้องตน
เพื่อใหเกิดสมาธิ ใหจิตม่ันคงเปนปกติ ไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิด แตใหมีสติสัมปชัญญะรูเทาทัน ซ่ึงเปน
กระบวนการพัฒนาทางจิต เพื่อเปาหมายใหพนจากอบายภูมิ เมื่อปฏิบัติตามจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ คือ 
การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจให เขมแข็ง ม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย 
 เชน มีเมตตา กรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน11 
การอบรมทางดานสมาธิเปนการพัฒนาดานอารมณ เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้น จิตเปนตัวรับอารมณ
ทั้งหมดที่เขามาสูกายมนุษยผานตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของมนุษย  ดังนั้นคนเราทุกคนจึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับอารมณ ใหรูเทาทันพิจารณาความรูสึกของตนเองอยูตลอดเวลา การที่มนุษยเราจะพัฒนาอารมณ
หรืออบรมจิตใหสงบตั้งม่ัน ใหบริสุทธิ์ ควรแกการงานไดนั้น ถือวาเปนการพัฒนาอยางหนึ่ง หลักการพัฒนา
ดานอารมณนี้ ตองมีแรงจูงใจที่ดี ใหเกิดการใฝรูใฝสรางสรรค ที่เรียกกันวา ฉันทสัมปทา แปลวา ความถึง
พรอมดวยฉันทะ มิใชถึงพรอมดวยตัณหา การพัฒนาดานอารมณนี้  มนุษยสามารถที่จะพัฒนาไดดี  
เพราะความที่มนุษยเปนสัตวประเสริฐ ฝกได พัฒนาได มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาจิตใหสมบูรณ เร่ิมตั้งแตมี
เมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตัญู การพัฒนาที่เนนสมาธิ ก็เพื่อจะสรางสติ ใหมีความเพียร มีความเอาใจ
ใส รับผิดชอบ เปนตน จนเกิดการพัฒนาสุขภาพจิต คือ จิตใจมีความสุข เปนจิตใจที่เบิกบาน มีปติ มีความรา
เริงบันเทิงใจ 

หลักการพัฒนามนุษยโดยการฝกสมาธินั้น เปนการพัฒนาตอมาจากการรักษาศีล พระพุทธเจาทรง
สอนไวสําหรับผูที่รักษาศีล พัฒนากาย วาจา ของตนใหสะอาดไดแลวมุงหวังความสงบสุขทางใจ นําไปพัฒนา
ตอ เพื่อที่มนุษยนั้นไดพัฒนาตนเองใหเปนคนมีจิตใจ หรือใจคอหนักแนน เอาจริงเอาจังกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ สมาธินั้นเปนความพรอมของจิตใจ ที่จะทํางานอันมีลักษณะบริบูรณหรือ
สมบูรณดวยสติ สัมปชัญญะ มีความสามารถควบคุมตนเองได ตลอดจนมีความเพียรพยายามเอาใจจดจอไม
ทอถอย สมาธิจึงเทากับความม่ันคงในการประกอบอาชีพการงานทุกอยาง สมาธิไดรับอิทธิพลมาจากศีล  
คือ ระเบียบวินัยที่จะชวยใหจิตใจมีความสงบ ไมฟุงซานแนวแน ในขณะเดียวกันก็มีสวนชวยศีลใหมีลักษณะ
จริงจังข้ึนอีกดวย 
 3) หลักการพัฒนามนุษยโดยการพัฒนาปญญา (ปญญาสิกขา)  
 การพัฒนาปญญา จึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด 
คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูที่วาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางใหเทาใด และปญญา
เปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ เชน เม่ือจิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยู พอเกิดปญญารูวาจะทํา
อยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระได การพัฒนาปญญาเปนเร่ืองกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีข้ันหลาย
ละดับ เชน 1) เปนปญญาที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรูความเขาใจใน

                                                                        
11 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 70. 



722 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ขอมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายถูกตองชัดเจน การเรียนรูอยางถูกตองตามเปน
จริง โยงเขามาประสานเปนภาพองครวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ได 2) ปญญา
ที่ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัย
สืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัย 3) ปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสดุของชีวิตที่ดงีาม ความเขาใจเขาถึง
เทาทันความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ
วางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดโดยสมบูรณ12 การพัฒนาปญญา เปนการฝก
หรือพัฒนาใหเกิดความรูตามความเปนจริง เร่ิมตั้งแตความเชื่อ ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรู
เหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตาง ๆ สรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตาม
ความเปนจริง หรือรูเห็นตามที่มันเปนตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงข้ันรูเทาทัน
ธรรมดาของวัตถุและจิตใจที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ13 
 หลักการการพัฒนามนุษยโดยการพัฒนาปญญา เปนหลักการพัฒนามนุษยใหเกิดความรูตามความ
เปนจริงในสองสวน คือ ในสวนที่เปนวิชาชพี จัดวาเปนปญญาที่ใชในการประกอบอาชีพการงาน บุคคลตองมี
ความรูและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และในสวนที่เปนทางธรรม เปนความรอบรูชีวิตและธรรมชาติที่แทจริงจน
สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดหมดสิ้น การพัฒนามนุษยที่เปนเปาหมายของพระพุทธศาสนามีหลักสุดทายอยูที่
ปญญาที่จะทําใหชีวิตมีความสมบูรณ หรือบรรลุอิสรภาพที่แทจริง หลักการพัฒนาดวยศีลและสมาธิสอง
ประการขางตนนั้นมีข้ึนก็เพื่อพัฒนามาสูการพัฒนาปญญา ดังนั้นพระพุทธเจาจึงไดทรงวางหลักการพัฒนา
ดวยปญญาไวก็เพื่อใหมนุษยมีความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายอยางแทจริง หรือตามที่เปนอยูจริงๆ จนทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดเห็น เปลี่ยนคานิยม มีโลกทัศนและชีวทัศนอยางใหมได ตลอดทั้ง
เปนปจจัยนําไปสูการพนทุกขคือหมดกิเลสได 
 ดังนั้นหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการดําเนินชีวิตเพื่อให
บรรลุถึงจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง การดําเนินชีวิตควรเร่ิมที่การพัฒนาตนเพื่อใหไดบรรลุถึงจุดหมายเพื่อตนนี้
เสียกอน ดวยการรักษากุศลกรรมบถ 10 ใหถึงพรอม เม่ือบรรลุถึงจุดหมายเพื่อตนแลว การที่จะขยาย
จุดหมายของการรักษาศีล และชวยเหลือชักจูงผูอ่ืนใหรักษาตามก็ยอมที่จะกระทําไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะตน
ไดรับการพัฒนามาอยางดีแลว เรียกวามีคุณสมบัติที่เพียบพรอมในการที่จะชวยเหลือคนอ่ืน เพราะนั่น
หมายถึงวาตนมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการชวยเหลือผูอ่ืนอยางเพียงพอนั่นเอง เม่ือพัฒนาตนและบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมไดอยางนี้แลว ยอมกอใหเกิดเปนประโยชนสุขตอผูที่ดํารงอยูในสังคม ประโยชนทั้งสอง
ฝายยอมไมเสียหายไป 

                                                                        
12 ที.ปา.(ไทย) 11/305/271, 
13 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันอยางไร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2539), หนา 38-39. 

บทสรุป 
 พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษยวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก 
ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิด
ระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกน
สําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุที่
มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได ในการพัฒนาเปนการพัฒนาที่มองคนในฐานะเปนมนุษย หมายความวา 
มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความอิสรภาพ ความดี
งามของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล  
 การพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการมีความหมายและความสําคัญเพราะเปนการ
พัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนามนุษยใหดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย วาจา และใจ เม่ือมนุษยไดพัฒนา ทั้งกาย 
วาจา และใจไปในทางที่เปนกุศลคือดีไดแลว ยอมเปนอุปการะตอการใชชีวิตในสังคม คือ ยอมเปนการทําให
ตนเปนคนดี พรอมทั้งยังปฏิบัติตอคนรอบขางดวยความดี เม่ือทุกคนเปนคนดีประพฤติปฏิบัติดีตอกันเปน
จํานวนมาก สังคมที่อยูก็เปนสังคมของคนดี ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการเปลี่ยนแปลงฟนฟู และ
ปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบขางใหดีข้ึน ความสําเร็จหรือความลมเหลวในกระบวนการพัฒนาข้ึนอยูกับ
บุคคลเปนสวนสําคัญ ไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้น ยังเปนการพัฒนาที่มีธรรมะเปน
พื้นฐาน อํานวยใหเกิดคุณคาในทางมนุษยธรรม ซ่ึงใหความสําคัญตอการพัฒนามนุษย มีเปาหมายเพื่อเปน
การแกปญหาของมนุษย โดยมีหลักการปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขา เปนหลักการพัฒนาทางกาย วาจา จิต และ
ปญญา ซ่ึงสามารถพัฒนามนุษยไดทุกระดับชั้น ระดับสังคม  
 วิธีการพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ เปนวิธีการควบคุมทั้งสามสวนใหสงบ  
คือ เร่ิมตั้งแตวิธีการควบคุมกายกรรม ใหอยูในระเบียบวินัยของสังคม เปนการสงเสริมการพัฒนาตนเองและ
ชีวิตของตนเองใหกาวหนาในสังคมพรอมกับการมีสวนรวมชวยสรางสรรคสังคมใหสงบสุข เพราะผูที่ปฏิบัติ
ตามหลักของศีลธรรม ตามกุศลกรรมบถ จะไมทําใหตนเองเดือดรอนและไมทําใหผูอ่ืนตองเดือดรอน  
  
บรรณานุกรม 
เติมศักดิ์ ทองอินทร. เอกสารประกอบสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. ภาควิชารัฐศาสตรคณะ
 สังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547. 
พยอม วงศสารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสวน
 ดุสิตหนา, 2531. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). จะพัฒนาคนกันอยางไร. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
 2539. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). ธรรมะสำหรับคนหนุมสาว พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร 
 : ธรรมสภา, 2540. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุต ฺโต). การพัฒนาที่ย่ังยืน. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 
 จํากัด, 2550. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 723

ขอมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายถูกตองชัดเจน การเรียนรูอยางถูกตองตามเปน
จริง โยงเขามาประสานเปนภาพองครวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆ ได 2) ปญญา
ที่ชวยใหดําเนินเขาสูวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงาม ความรูเขาใจในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัย
สืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัย 3) ปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสดุของชีวิตที่ดงีาม ความเขาใจเขาถึง
เทาทันความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ
วางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดโดยสมบูรณ12 การพัฒนาปญญา เปนการฝก
หรือพัฒนาใหเกิดความรูตามความเปนจริง เร่ิมตั้งแตความเชื่อ ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรู
เหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตาง ๆ สรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตาม
ความเปนจริง หรือรูเห็นตามที่มันเปนตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงข้ันรูเทาทัน
ธรรมดาของวัตถุและจิตใจที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ13 
 หลักการการพัฒนามนุษยโดยการพัฒนาปญญา เปนหลักการพัฒนามนุษยใหเกิดความรูตามความ
เปนจริงในสองสวน คือ ในสวนที่เปนวิชาชพี จัดวาเปนปญญาที่ใชในการประกอบอาชีพการงาน บุคคลตองมี
ความรูและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และในสวนที่เปนทางธรรม เปนความรอบรูชีวิตและธรรมชาติที่แทจริงจน
สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดหมดสิ้น การพัฒนามนุษยที่เปนเปาหมายของพระพุทธศาสนามีหลักสุดทายอยูที่
ปญญาที่จะทําใหชีวิตมีความสมบูรณ หรือบรรลุอิสรภาพที่แทจริง หลักการพัฒนาดวยศีลและสมาธิสอง
ประการขางตนนั้นมีข้ึนก็เพื่อพัฒนามาสูการพัฒนาปญญา ดังนั้นพระพุทธเจาจึงไดทรงวางหลักการพัฒนา
ดวยปญญาไวก็เพื่อใหมนุษยมีความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายอยางแทจริง หรือตามที่เปนอยูจริงๆ จนทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดเห็น เปลี่ยนคานิยม มีโลกทัศนและชีวทัศนอยางใหมได ตลอดทั้ง
เปนปจจัยนําไปสูการพนทุกขคือหมดกิเลสได 
 ดังนั้นหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการดําเนินชีวิตเพื่อให
บรรลุถึงจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง การดําเนินชีวิตควรเร่ิมที่การพัฒนาตนเพื่อใหไดบรรลุถึงจุดหมายเพื่อตนนี้
เสียกอน ดวยการรักษากุศลกรรมบถ 10 ใหถึงพรอม เม่ือบรรลุถึงจุดหมายเพื่อตนแลว การที่จะขยาย
จุดหมายของการรักษาศีล และชวยเหลือชักจูงผูอ่ืนใหรักษาตามก็ยอมที่จะกระทําไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะตน
ไดรับการพัฒนามาอยางดีแลว เรียกวามีคุณสมบัติที่เพียบพรอมในการที่จะชวยเหลือคนอ่ืน เพราะนั่น
หมายถึงวาตนมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการชวยเหลือผูอ่ืนอยางเพียงพอนั่นเอง เม่ือพัฒนาตนและบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมไดอยางนี้แลว ยอมกอใหเกิดเปนประโยชนสุขตอผูที่ดํารงอยูในสังคม ประโยชนทั้งสอง
ฝายยอมไมเสียหายไป 

                                                                        
12 ที.ปา.(ไทย) 11/305/271, 
13 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันอยางไร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2539), หนา 38-39. 

บทสรุป 
 พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษยวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก 
ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิด
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แนวคิดเกี่ยวกับการใชจริยธรรมกับการบริหาร 
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แสนสุริยา  รักเสมอ 

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
 

บทคัดยอ 
ประเทศไทยกําลังมีปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นจนกลายเปนวิกฤตในสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะภาครัฐ ผู ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตาม
นโยบายของรัฐ และใหบริการแกประชาชน เจาหนาที่ของรัฐควรมีเคร่ืองมือในการสรางจิตสํานึกที่จะนําไปสู
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีหัวใจสําคัญ  4  ประการคือ   1.การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก  
2. ความละอายแกใจความเกลงกลัวตอบาปมาตรการที่ชวยสรางคุณธรรม จริยธรรม  3. หลักธรรมในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ   4. แนวคิดแนวนโยบายและกฎหมายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
หากเจาหนาที่ของรัฐทุกคนนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญมาประพฤติปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมและจริงจังแลว จะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ และลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดข้ึนได
อยางจริงจัง 

สภาพสังคมที่เกิดข้ึน เปนความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม และอาจเปนตนเหตุที่ทําให
สังคมไทยกาวไปสูจุดวิกฤตได คุณธรรมจริยธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนในสังคมที่ตองปลูกฝงตั้งแต
วัยเด็ก หรือเม่ือยังเปนนักเรียนอยู เพราะเปนชวงเวลาที่สามารถเรียนรูและไดรับการปลูกฝงความคิดที่
ถูกตองไดงาย ดังนั้นครูอาจารยมีภาระหนาที่สําคัญในการอบรมสั่งสอน จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน เพื่อที่จะสามารถหลอหลอมนักเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับวิชาความรู และทักษะวิชาชีพความสามารถที่เปยมไปดวยคุณธรรม
และจริยธรรม 

คําสําคัญ :  แนวคิด, จริธรรม, การบริหาร 
 
Abstract 

Thailand has a problem of corruption as crisis level. It is very important to create 
awareness on the merits in particular, public sector ethics which played a key role in the 
functioning of state policy. It is available to the public State officials to have the tools to 
create an awareness that will lead to moral principles as the key reasons as followings:  
1. 4 cultivating virtue; 2. Ethics in child ashamed or be afraid to sin as a great measure;  
3. moral principles in the performance of government officials; 4. concepts, policies and 
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laws to promote the moral. The principles of ethics are conducted as a key to have a 
concrete and serious then. It will make benefit for the nation and can reduce corruption. 
 Society formed the moral degradation. Thailand may be the cause of social 
progress to a point of crisis. Ethics is important for everyone in society that needs to be 
instilled since childhood.  Student can learn and be cultivated this idea. Thus, teachers 
have an important obligation to teach. It is an important role in instilling moral principles 
to students. In order to teach students to those with desirable characteristics, they should 
be taught with ethical knowledge, professional skills and abilities that are bursting with 
morality and ethicality. 

Keywords:  Concepts, The Local Fair, The Administration. 
 
บทนํา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายวา “ คุณธรรม” คือ สภาพคุณงาม
ความดีและ “จริยธรรม” คือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

คํากลาวของ ดร. อรัญ ธรรมโน เม่ือธันวาคม 2551 เร่ืองสรุปยอธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม
สําหรับขาราชการไทย ไดกลาวถึง “คุณธรรม” วาเปนธรรมที่เปนคุณประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ในกรณี
ขาราชการมีหนาที่สรางประโยชนสุขแกประชาชน มีวิสัยทัศนมีพันธกิจที่กําหนดไวชัดเจน การที่ขาราชการ
บริหารอยางมีคุณธรรม ประโยชนสุขของประชาชนก็จะสมบูรณ ทุกขของประชาชนก็จะไมหนักนัก 
ขาราชการก็สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และปฏิบัติตามพันธกิจขององคกรไดสมบูรณ  และกลาวถึง 
“จริยธรรม” วาธรรมที่ดีที่งามที่จะทําใหผูถือปฏิบัติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสงางาม คลาย ๆ สมบัติผูดี 
รวมทั้งกายทั้งใจตามความหมายโบราณ คนสามารถสรรเสริญไดทั้งตอหนาและลับหลัง ไมใชเยินยอตอหนา
นินทาลับหลัง 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. 2537 ใหความหมายของคุณธรรมวา “คุณธรรมเปน
เร่ืองของสัจธรรม ทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติดีทําใหเกิดการรักษาศีลกระจายออกเปนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณจริยธรรมจึงเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเปนหลักแหงความ
ประพฤติที่ดีงาม เพื่อประโยชนตนและสังคม” สรุปไดวา “คุณธรรมเปนหลักความดีภายใน และจริยธรรมคือ
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม”1 ไมวาเราจะใหความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม ไวมากมายเพียงใด 
ก็ตาม หากเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามความหมายของคําวาคุณธรรม จริยธรรมไดแลว ก็ไมมีผลที่
จะทําใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยลดนอยลงได  เคร่ืองมือในการสรางจิตสํานึกที่จะนําไปสู
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีหัวใจอยู  4  ประการ คือ 
                 หัวใจที่ 1  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมในเด็ก 
                                                           

1 ปานเทพ กลาณรงคราญ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล. เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับกลาง รุนท่ี 1  

                 หัวใจที่ 2  หิริโอตตัปปะมาตรการทีช่วยสรางคุณธรรม จริยธรรม 
                 หัวใจที่ 3  หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 
                 หัวใจที่ 4  แนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
หัวใจท่ี 1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก  

คุณธรรมอยางหนึ่งที่ควรปลูกฝงใหกับเด็ก คือ ความซ่ือสัตย และการมีวินัย  จุดแรกที่เร่ิมตนคือ
ครอบครัว พอแมผูปกครอง ตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก อบรมสั่งสอนใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักบทบาท
หนาที่ของตน ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจเม่ือเด็ก เติบโตในอนาคตจะไดเปนผูใหญที่มีคานิยมและ
ทัศนคติที่ดีในเร่ืองความซ่ือสัตย ตอตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทํา
หนาที่ในการศึกษาอบรมบมนิสัย ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางระเบียบวินัย  การประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกตองและหัวใจสําคัญของการศึกษาคือทําใหคนเปนคนดี เปนคนที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนทั้งตอสังคมที่ตน
อาศัยอยูและตอประเทศชาติ  การปลูกฝงจิตสํานึกเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตก็เหมือนกัน ตองทําใหเด็กเกิด
ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดี และปฏิบัติจนเปนนิสัย สถาบันสังคมตาง ๆ ตองเขามามีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการ
สรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริต วัดและองคกรทางศาสนาตาง ๆ  จะมีสวนเขามากลอมเกลาจิตใจเด็ก
ใหรูจักผิดชอบชั่วดีและเกิดความศรัทธาในการทําดี เม่ือเด็กทําความดีควรมีรางวัลให ถือวาเปนการสราง
แรงจูงใจอยางหนึ่ง เพื่อใหเห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งที่นายกยองและภาคภูมิใจ  

นอกจากการสรางคานิยมและแรงจูงใจในการทําความดีแลว ตองสรางชองทางใหเด็กไดทําความดี
ดวย เชน สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทําความดี ไมควรมุงเนนใหเด็กเรียนหนังสือเพียงอยาง
เดียว แตควรสนับสนุนใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนหรือชมรม
ตาง ๆ ในการชวยเหลือสังคม อีกทั้งบุคคลที่เปนพอแม สามารถสงเสริมใหเด็กทําความดีภายในบานโดยสราง
บรรยากาศการทําความดีภายในบาน ดวยกิจกรรมสรางสรรคสงเสริมการทําความดีตาง ๆ 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก  นอกจากครอบครัว โรงเรียน สถาบันสังคม วัดและองคกร
ทางศาสนาแลว หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ก็มีสวนชวยในการปลูกฝงไดเชนกัน โดยผานสื่อ
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมของหนวยงาน ที่เสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต  
เชน การเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดประกวดตาง ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวม
เปนการกระตุน  ใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงภัยรายแรงที่เกิดข้ึนจาการทุจริต หากเด็กและเยาวชน
ไดรับการปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแลว เด็กและเยาชนเหลานั้นก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดี และมี
คุณภาพในอนาคตขางหนาไดเชนกัน 
 
หัวใจท่ี 2 หิริโอตตัปปะมาตรการท่ีชวยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญที่นักปกครองใช
ควบคุมจิตใจมนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและ
การปฏิบัติหนาที่ บุคคลที่ไมละอายแกใจตอการกระทําผิด ไมเกรงกลังตอผลของการกระทําผิดแลวนั้น 
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laws to promote the moral. The principles of ethics are conducted as a key to have a 
concrete and serious then. It will make benefit for the nation and can reduce corruption. 
 Society formed the moral degradation. Thailand may be the cause of social 
progress to a point of crisis. Ethics is important for everyone in society that needs to be 
instilled since childhood.  Student can learn and be cultivated this idea. Thus, teachers 
have an important obligation to teach. It is an important role in instilling moral principles 
to students. In order to teach students to those with desirable characteristics, they should 
be taught with ethical knowledge, professional skills and abilities that are bursting with 
morality and ethicality. 

Keywords:  Concepts, The Local Fair, The Administration. 
 
บทนํา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายวา “ คุณธรรม” คือ สภาพคุณงาม
ความดีและ “จริยธรรม” คือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

คํากลาวของ ดร. อรัญ ธรรมโน เม่ือธันวาคม 2551 เร่ืองสรุปยอธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม
สําหรับขาราชการไทย ไดกลาวถึง “คุณธรรม” วาเปนธรรมที่เปนคุณประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ในกรณี
ขาราชการมีหนาที่สรางประโยชนสุขแกประชาชน มีวิสัยทัศนมีพันธกิจที่กําหนดไวชัดเจน การที่ขาราชการ
บริหารอยางมีคุณธรรม ประโยชนสุขของประชาชนก็จะสมบูรณ ทุกขของประชาชนก็จะไมหนักนัก 
ขาราชการก็สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน และปฏิบัติตามพันธกิจขององคกรไดสมบูรณ  และกลาวถึง 
“จริยธรรม” วาธรรมที่ดีที่งามที่จะทําใหผูถือปฏิบัติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสงางาม คลาย ๆ สมบัติผูดี 
รวมทั้งกายทั้งใจตามความหมายโบราณ คนสามารถสรรเสริญไดทั้งตอหนาและลับหลัง ไมใชเยินยอตอหนา
นินทาลับหลัง 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. 2537 ใหความหมายของคุณธรรมวา “คุณธรรมเปน
เร่ืองของสัจธรรม ทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติดีทําใหเกิดการรักษาศีลกระจายออกเปนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณจริยธรรมจึงเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเปนหลักแหงความ
ประพฤติที่ดีงาม เพื่อประโยชนตนและสังคม” สรุปไดวา “คุณธรรมเปนหลักความดีภายใน และจริยธรรมคือ
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม”1 ไมวาเราจะใหความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม ไวมากมายเพียงใด 
ก็ตาม หากเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามความหมายของคําวาคุณธรรม จริยธรรมไดแลว ก็ไมมีผลที่
จะทําใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยลดนอยลงได  เคร่ืองมือในการสรางจิตสํานึกที่จะนําไปสู
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีหัวใจอยู  4  ประการ คือ 
                 หัวใจที่ 1  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมในเด็ก 
                                                           

1 ปานเทพ กลาณรงคราญ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล. เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับกลาง รุนท่ี 1  

                 หัวใจที่ 2  หิริโอตตัปปะมาตรการทีช่วยสรางคุณธรรม จริยธรรม 
                 หัวใจที่ 3  หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ 
                 หัวใจที่ 4  แนวคิด แนวนโยบาย และกฎหมายในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
หัวใจท่ี 1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก  

คุณธรรมอยางหนึ่งที่ควรปลูกฝงใหกับเด็ก คือ ความซ่ือสัตย และการมีวินัย  จุดแรกที่เร่ิมตนคือ
ครอบครัว พอแมผูปกครอง ตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก อบรมสั่งสอนใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักบทบาท
หนาที่ของตน ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจเม่ือเด็ก เติบโตในอนาคตจะไดเปนผูใหญที่มีคานิยมและ
ทัศนคติที่ดีในเร่ืองความซ่ือสัตย ตอตนเอง ผูอ่ืน และประเทศชาติ โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทํา
หนาที่ในการศึกษาอบรมบมนิสัย ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางระเบียบวินัย  การประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกตองและหัวใจสําคัญของการศึกษาคือทําใหคนเปนคนดี เปนคนที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนทั้งตอสังคมที่ตน
อาศัยอยูและตอประเทศชาติ  การปลูกฝงจิตสํานึกเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตก็เหมือนกัน ตองทําใหเด็กเกิด
ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดี และปฏิบัติจนเปนนิสัย สถาบันสังคมตาง ๆ ตองเขามามีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการ
สรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริต วัดและองคกรทางศาสนาตาง ๆ  จะมีสวนเขามากลอมเกลาจิตใจเด็ก
ใหรูจักผิดชอบชั่วดีและเกิดความศรัทธาในการทําดี เม่ือเด็กทําความดีควรมีรางวัลให ถือวาเปนการสราง
แรงจูงใจอยางหนึ่ง เพื่อใหเห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งที่นายกยองและภาคภูมิใจ  

นอกจากการสรางคานิยมและแรงจูงใจในการทําความดีแลว ตองสรางชองทางใหเด็กไดทําความดี
ดวย เชน สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทําความดี ไมควรมุงเนนใหเด็กเรียนหนังสือเพียงอยาง
เดียว แตควรสนับสนุนใหเด็กไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนหรือชมรม
ตาง ๆ ในการชวยเหลือสังคม อีกทั้งบุคคลที่เปนพอแม สามารถสงเสริมใหเด็กทําความดีภายในบานโดยสราง
บรรยากาศการทําความดีภายในบาน ดวยกิจกรรมสรางสรรคสงเสริมการทําความดีตาง ๆ 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก  นอกจากครอบครัว โรงเรียน สถาบันสังคม วัดและองคกร
ทางศาสนาแลว หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ก็มีสวนชวยในการปลูกฝงไดเชนกัน โดยผานสื่อ
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมของหนวยงาน ที่เสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต  
เชน การเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดประกวดตาง ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวม
เปนการกระตุน  ใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงภัยรายแรงที่เกิดข้ึนจาการทุจริต หากเด็กและเยาวชน
ไดรับการปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแลว เด็กและเยาชนเหลานั้นก็จะเติบโตเปนผูใหญที่ดี และมี
คุณภาพในอนาคตขางหนาไดเชนกัน 
 
หัวใจท่ี 2 หิริโอตตัปปะมาตรการท่ีชวยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญที่นักปกครองใช
ควบคุมจิตใจมนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิตและอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและ
การปฏิบัติหนาที่ บุคคลที่ไมละอายแกใจตอการกระทําผิด ไมเกรงกลังตอผลของการกระทําผิดแลวนั้น 



728 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บุคคลนั้นสามารถทําสิ่งเลวรายไดทุกชนิด สามารถสรางความเดือดรอนความเสียหายใหแกตนเองและผูคน
ในสังคมไดไมหยุดหยอน จะเห็นไดจากการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ของรัฐทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ที่มีขาวออกมาใหเห็นตลอดการที่เจาหนาที่ของรัฐจะไดตระหนักถึงหิริโอตตัปปะไดนั้น ตองมีบท
กําหนดโทษตามกฎหมายที่มีการบังคับใชอยางเด็ดขาด เขามาเปนตัวชวยใหเกิดความตระหนักมากยิ่งข้ึนจึง
ทําใหเจาหนาที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวที่สมเหตุสมผลไดเปนอยางดี และจะทําใหการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึนไดนอยลง หรือไมเกิดข้ึนเลย 

เจาหนาที่ของรัฐควรไดมีการปลูกฝงหิริโอตตัปปะ โดยเร่ิมตนจากงาย ๆ คือฝกตัวเองใหเคารพ
กฎหมายและระเบียบของหนวยงาน ขอนี้ทําไมยากเพราะการละเมิดกฎหมายและระเบียบนัน้มีบทลงโทษอยู
แลว ฝกหัดตัวเองใหกลัวการถูกลงโทษกอน ถาหากจะพยายามหาอุบายหลีกเลี่ยงกฎหมายและระเบียบ  
จงระลึกอยูเสมอวาทานอาจจะพลาดพลั้ง หรือทานคิดวาทานฉลาดเอาตัวรอดได จงนึกวาอาจมีคนฉลาดกวา
และจับได ถาทานกําลังจะทําผิดเพราะคิดวาไมมีใครรูเห็น จงจําไววาความลับไมมีในโลกนี้ 

เม่ือฝกตนใหเปนคนเคารพและเกรงกลัวกฎหมายแลว ข้ันตอไปก็ฝกใหเคารพตนเอง ฝกหัด
ปกครองตนเองการปกครองตนเองคือการยับยั้งใจตนเองมิใหกระทําผิด  จงคิดวาเราเปนมนุษยซึ่งแปลวาผูมี
ใจสูงมนุษยเทานั้นที่อาจฝกใหรูจักละอายตอความชั่วได เราเกิดมาเปนคนแลวควรทําตนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทําใหตนเปนผูมีศักดิ์ศรี หากใชสติปญญาไตรตรองอยางนี้แลว เม่ือเคยชินกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบหลักธรรมขอนี้ก็เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําตามได 
 
หัวใจท่ี 3 หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ 

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ที่พึงควรจะมีและใสไวในใจ  สําหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดความ เสียหายตอราชกาสร ไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
เจาหนาที่ของรัฐที่ดีควรมีหลักธรรม 4 หลักธรรม ดังนี้                                                                                                               

1. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาดวยคุณธรรม  4  ประการ 
2. หลักฆราวาสธรรม   4 
3. หลักพรหมวิหาร  4 
4. หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมทั้ง  4  ขางตน เปนหลักธรรมที่เจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันได

ตั้งแตครอบครัวการทํางานและสังคม ซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง จนเกิดเปน
จิตสํานึกในตัวตนเอง 
 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาดวยคุณธรรม 4 ประการ2 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงด ีมุงเจริญตอกัน 

                                                           
2  พระราชดํารัส เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ในวโรกาสอันเปนมหามงคลท่ีเสด็จออกสีหบัญชร พระท่ีน่ัง

อนัตตสมาคม 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันให
งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบ
แบบแผน โดยเทาเทียมกันเสมอกัน 

ประการที่สี่  คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและม่ันคงอยู 
ในเหตุผล 
 
หลักฆราวาสธรรม  4 

หลักฆราวาสธรรม 4 เปนหลักธรรมเก่ียวกับทางดานการบริหาร  มี  4  ขอ  ดังนี้ 
1. สัจจะ   หมายถึง  ความซ่ือสัตยตอกัน หรือความตั้งใจจริงตอกัน อันความซ่ือสัตยนี้มิใชแต

เฉพาะซ่ือสัตยตอผูอ่ืนที่มีความเก่ียวของดวย แตยังตองมีสัจจะหรือมีความซ่ือสัตยตอความเปนมนุษยของ
ตนเองดวย  มีความสัตยจริงอันไดแกความจริงใจของตน พรอมเกิดความซ่ือสัตยกับบุคคลอ่ืน พูดจริง ทําจริง 
ปฏิบัติตนตรงตามหนาที่ ผลของสัจจะคือไดรับความมีเกียรติ ไดรับความเชื่อถือ สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จ
ทั้งในทางโลกและทางธรรม 

2. ทมะ  หมายถึง การรูจักขมจิตขมใจตนเอง การขมจิตใจตัวเองนี้ เปนเร่ืองยากสําหรับคนที่มี
จิตใจไมเขมแข็งหรือคนที่มีอารมณแปรปรวนไดงาย เชน การเคยชินกับการทุจริตคอรรัปชัน เม่ือเกิด
ความรูสึกอยากไดอยากมีควรรีบขมจิตขมใจ ถอนตัวออกจากอกุศลจิตหรือจิตอันเปนฝายไมดีนั้น หากไม
สามารถขมใจใหชนะกระแสของกิเลสตัณหาอุปาทานแลว อาจจะทําอะไรไมสําเร็จอยางที่ตั้งใจเอาไวก็ได 
ดังนั้น คนดีจึงตองมีทมะหรือการขมจิตใจใหอยูในฝายธรรมะอันเปนฝายกุศล อยางเสมอตนเสมอปลาย 

3. ขันติ  หมายถึง  ความอดทน คนที่รูจักความอดทนอดกลั้นตอทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเปนผูชนะยอม
เปนผูที่ประสบความสําเร็จในที่สุด คนที่มีขันตินั้นจะเปนคนไมผลัดวันประกันพรุงในการทํางาน  จะทํางาน
โดยอดทนตอการสอเสียดเยาะเยยถากถางจากผูประสงคราย  จะอดทนตอความยากลําบากความเหน็ด
เหนื่อยกายและใจ จะอดทนและคอยเก็บเล็กผสมนอย ตอไปมันก็พอกพูนเพิ่มใหญไปเอง ความอดทนที่
สําคัญอีกอันหนึ่งคือ ความอดทนตอการยั่วยวนของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มากระทบจิตในทุกรูปแบบ จิตใจ
จะตองไมหวั่นไหวหลงใหลไปกับความทะยานอยาก โดยเฉพาะที่มาในทางทุจริตทางกามคุณอันมีรูป  
รส กลิ่น เสียงสัมผัสทั้งหลายทั้งปวง 

4. จาคะ  หมายถึง การสละใหปนสิ่งของอันเปนของ ๆ ตน แกบุคคลที่ควรใหปน เกิดเปนคนจะอยู
ในสังคมไดอยางมีคุณคา มิใชวาวันหนึ่ง ๆ ก็คอยแตจะหาผลประโยชน เกียรติลาภยศสรรเสริญ โดยมิได
จัดการทรัพยใหเปนประโยชนตอคนอ่ืน ๆ บาง  เกิดเปนคนควรรูจักจาคะหรือการแบงปนบาง ควรรูจักสละ
ใหปนสิ่ งของที่ ตนมี เพื่ อประโยชนของคนอ่ืน เพื่ อประโยชนของสังคมสวนรวมตามกําลังที่ มีอยู  
และขณะเดียวกันก็ไมเปนการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไป จะเสียสละอะไรไปก็ใหพอเหมาะพอควรตามนาย
ได  หรือตามฐานานุรูปของตัวเอง เม่ือใดที่ใหจาคะไปอยางบริสุทธิ์ใจอยางไมหวังผลตอบแทนใด ๆ จะรูสึก 
ปติสุขสบายใจและไดบุญมาก 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 729

บุคคลนั้นสามารถทําสิ่งเลวรายไดทุกชนิด สามารถสรางความเดือดรอนความเสียหายใหแกตนเองและผูคน
ในสังคมไดไมหยุดหยอน จะเห็นไดจากการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ของรัฐทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ที่มีขาวออกมาใหเห็นตลอดการที่เจาหนาที่ของรัฐจะไดตระหนักถึงหิริโอตตัปปะไดนั้น ตองมีบท
กําหนดโทษตามกฎหมายที่มีการบังคับใชอยางเด็ดขาด เขามาเปนตัวชวยใหเกิดความตระหนักมากยิ่งข้ึนจึง
ทําใหเจาหนาที่ของรัฐเกิดความเกรงกลัวที่สมเหตุสมผลไดเปนอยางดี และจะทําใหการทุจริตคอรรัปชั่น
เกิดข้ึนไดนอยลง หรือไมเกิดข้ึนเลย 

เจาหนาที่ของรัฐควรไดมีการปลูกฝงหิริโอตตัปปะ โดยเร่ิมตนจากงาย ๆ คือฝกตัวเองใหเคารพ
กฎหมายและระเบียบของหนวยงาน ขอนี้ทําไมยากเพราะการละเมิดกฎหมายและระเบียบนัน้มีบทลงโทษอยู
แลว ฝกหัดตัวเองใหกลัวการถูกลงโทษกอน ถาหากจะพยายามหาอุบายหลีกเลี่ยงกฎหมายและระเบียบ  
จงระลึกอยูเสมอวาทานอาจจะพลาดพลั้ง หรือทานคิดวาทานฉลาดเอาตัวรอดได จงนึกวาอาจมีคนฉลาดกวา
และจับได ถาทานกําลังจะทําผิดเพราะคิดวาไมมีใครรูเห็น จงจําไววาความลับไมมีในโลกนี้ 

เม่ือฝกตนใหเปนคนเคารพและเกรงกลัวกฎหมายแลว ข้ันตอไปก็ฝกใหเคารพตนเอง ฝกหัด
ปกครองตนเองการปกครองตนเองคือการยับยั้งใจตนเองมิใหกระทําผิด  จงคิดวาเราเปนมนุษยซึ่งแปลวาผูมี
ใจสูงมนุษยเทานั้นที่อาจฝกใหรูจักละอายตอความชั่วได เราเกิดมาเปนคนแลวควรทําตนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทําใหตนเปนผูมีศักดิ์ศรี หากใชสติปญญาไตรตรองอยางนี้แลว เม่ือเคยชินกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบหลักธรรมขอนี้ก็เปนสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําตามได 
 
หัวใจท่ี 3 หลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ 

คุณธรรม จริยธรรม สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ที่พึงควรจะมีและใสไวในใจ  สําหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดความ เสียหายตอราชกาสร ไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
เจาหนาที่ของรัฐที่ดีควรมีหลักธรรม 4 หลักธรรม ดังนี้                                                                                                               

1. พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววาดวยคุณธรรม  4  ประการ 
2. หลักฆราวาสธรรม   4 
3. หลักพรหมวิหาร  4 
4. หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมทั้ง  4  ขางตน เปนหลักธรรมที่เจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันได

ตั้งแตครอบครัวการทํางานและสังคม ซ่ึงเจาหนาที่ของรัฐสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง จนเกิดเปน
จิตสํานึกในตัวตนเอง 
 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาดวยคุณธรรม 4 ประการ2 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงด ีมุงเจริญตอกัน 

                                                           
2  พระราชดํารัส เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 ในวโรกาสอันเปนมหามงคลท่ีเสด็จออกสีหบัญชร พระท่ีน่ัง

อนัตตสมาคม 

ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกันให
งานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตนแกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบ
แบบแผน โดยเทาเทียมกันเสมอกัน 

ประการที่สี่  คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงและม่ันคงอยู 
ในเหตุผล 
 
หลักฆราวาสธรรม  4 

หลักฆราวาสธรรม 4 เปนหลักธรรมเก่ียวกับทางดานการบริหาร  มี  4  ขอ  ดังนี้ 
1. สัจจะ   หมายถึง  ความซ่ือสัตยตอกัน หรือความตั้งใจจริงตอกัน อันความซ่ือสัตยนี้มิใชแต

เฉพาะซ่ือสัตยตอผูอ่ืนที่มีความเก่ียวของดวย แตยังตองมีสัจจะหรือมีความซ่ือสัตยตอความเปนมนุษยของ
ตนเองดวย  มีความสัตยจริงอันไดแกความจริงใจของตน พรอมเกิดความซ่ือสัตยกับบุคคลอ่ืน พูดจริง ทําจริง 
ปฏิบัติตนตรงตามหนาที่ ผลของสัจจะคือไดรับความมีเกียรติ ไดรับความเชื่อถือ สามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จ
ทั้งในทางโลกและทางธรรม 

2. ทมะ  หมายถึง การรูจักขมจิตขมใจตนเอง การขมจิตใจตัวเองนี้ เปนเร่ืองยากสําหรับคนที่มี
จิตใจไมเขมแข็งหรือคนที่มีอารมณแปรปรวนไดงาย เชน การเคยชินกับการทุจริตคอรรัปชัน เม่ือเกิด
ความรูสึกอยากไดอยากมีควรรีบขมจิตขมใจ ถอนตัวออกจากอกุศลจิตหรือจิตอันเปนฝายไมดีนั้น หากไม
สามารถขมใจใหชนะกระแสของกิเลสตัณหาอุปาทานแลว อาจจะทําอะไรไมสําเร็จอยางที่ตั้งใจเอาไวก็ได 
ดังนั้น คนดีจึงตองมีทมะหรือการขมจิตใจใหอยูในฝายธรรมะอันเปนฝายกุศล อยางเสมอตนเสมอปลาย 

3. ขันติ  หมายถึง  ความอดทน คนที่รูจักความอดทนอดกลั้นตอทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเปนผูชนะยอม
เปนผูที่ประสบความสําเร็จในที่สุด คนที่มีขันตินั้นจะเปนคนไมผลัดวันประกันพรุงในการทํางาน  จะทํางาน
โดยอดทนตอการสอเสียดเยาะเยยถากถางจากผูประสงคราย  จะอดทนตอความยากลําบากความเหน็ด
เหนื่อยกายและใจ จะอดทนและคอยเก็บเล็กผสมนอย ตอไปมันก็พอกพูนเพิ่มใหญไปเอง ความอดทนที่
สําคัญอีกอันหนึ่งคือ ความอดทนตอการยั่วยวนของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มากระทบจิตในทุกรูปแบบ จิตใจ
จะตองไมหวั่นไหวหลงใหลไปกับความทะยานอยาก โดยเฉพาะที่มาในทางทุจริตทางกามคุณอันมีรูป  
รส กลิ่น เสียงสัมผัสทั้งหลายทั้งปวง 

4. จาคะ  หมายถึง การสละใหปนสิ่งของอันเปนของ ๆ ตน แกบุคคลที่ควรใหปน เกิดเปนคนจะอยู
ในสังคมไดอยางมีคุณคา มิใชวาวันหนึ่ง ๆ ก็คอยแตจะหาผลประโยชน เกียรติลาภยศสรรเสริญ โดยมิได
จัดการทรัพยใหเปนประโยชนตอคนอ่ืน ๆ บาง  เกิดเปนคนควรรูจักจาคะหรือการแบงปนบาง ควรรูจักสละ
ใหปนสิ่ งของที่ ตนมี เพื่ อประโยชนของคนอ่ืน เพื่ อประโยชนของสังคมสวนรวมตามกําลังที่ มีอยู  
และขณะเดียวกันก็ไมเปนการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไป จะเสียสละอะไรไปก็ใหพอเหมาะพอควรตามนาย
ได  หรือตามฐานานุรูปของตัวเอง เม่ือใดที่ใหจาคะไปอยางบริสุทธิ์ใจอยางไมหวังผลตอบแทนใด ๆ จะรูสึก 
ปติสุขสบายใจและไดบุญมาก 
 



730 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หลักพรหมวิหาร 43 
คําวา “ พรหมวิหาร”  วิหาร  แปลวา “ที่อยู”  สวน พรหม  แปลวา “ประเสริฐ” หมายความวา

เอาใจจับอยูในอารมณแหงความประเสริฐ ที่เรียกกันวา ประเสริฐ แปลวาดีที่สุด 
พรหมวิหารเปนธรรมอันประเสริฐที่มนุษยจําตองมีไวเปนหลักในการกํากับความประพฤติ เพื่อให

มนุษยปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายไดโดยชอบ พรหมวิหารมี 4 อยางไดแก 
1. เมตตา   หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข คําวา “ความรัก” ในที่นี้

ไมไดหมายความวาความรักที่ประกอบไปดวยกามคุณเหมือนหนุมรักสาว สาวรักหนุม หญิงรักชาย ชายรัก
หญิง ปรารถนาจะครองคู เรามีความรักก็เพราะวาใจของเราเปนคนดี มีความเมตตาปรานี มีความรูสึกอยู
เสมอวา คนและสัตวหรือวาคนทุกคนในโลก แมสัตวเดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรูสึกเสมอกัน รักสุข เกลียด
ทุกขเหมือนกันหมด เรามีความรักสุขฉันใด เขาก็มีความรักสุขฉันนั้น 

2. กรุณา  ความสงสารคือ ความอยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจที่จะปลดเปลื้อง 
บําบดัความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง 

3. มุทิตา  ความมีจิตพลอยยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขของผูอ่ืน ขยายความไดวามีจิตออนโยน 
ไมอิจฉาริษยาใคร เปนความเบิกบานพลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือเห็นเขาทํา
แตสิ่งที่ดีงามประสบความเสร็จกาวหนายิ่งข้ึนเราก็พลอยยินดีดวย พรอมที่จะชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน 
ธรรมในขอนี้เปนธรรมที่คนไทยไมคอยมีเพราะความอิจฉาริษยามาบังตาบังใจ และเกิดมาพรอมกับความเปน
มนุษย ทําไมเธอสวย ทําไมเขาหลอ ทําไมเขารวยมนุษยเราไมอาจเกิดมาแลวมีความสุขไปไดตลอดทุกขกับ
สุขมันเปนของคูกัน มนุษยเกิดมาในโลกนี้ทุกคนอยูในคําพิพากษาทั้งสิ้น อยูที่เม่ือไหรจะถูกประหารชีวิต สิ่งที่
คนไทยมีมากคือความอิจฉาริษยา การคดโกงพูดจายกตนขมทาน การไมมีความเพียร การทํางานแบบผักชี
โรยหนา 

4. อุเบกขา  คือ ความเที่ยงธรรมคือความวางใจเปนกลางไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง ตองมีจิต
เรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุที่บุคคลนั้นไดกระทํา
ไปบุคคลใดมีอุเบกขาจะเปนคนหนักแนน มีสติอยูเสมอ ไมดีใจหรือเสียใจจนเกินเหตุรักษาความเปนกลางไว
ไดอยางตอเนื่อง วางตนและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม เปนผูวางเฉยไดเม่ือ
ไมอาจประพฤติเมตตา กรุณา หรือมุทิตาได ทั้งนี้เพราะเปนไปตามสัจธรรมคือสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

อุเบกขาเปนหลักธรรมที่ตองใชมากที่สุดคือตองทําใหเปนกลาง สังคมทุกวันนี้บางคร้ังเราอยากจะ
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสอีกมากมายแตเราก็ไมสามารถจะชวยไดหมดทุกคน การแบงปนเปนเร่ืองดีแตตองไม
ทําใหตัวเราเองเดือดรอน ในความรูสึกนั้นบางคร้ังเราเห็นวาคนนี้ เปนคนดีแตทําไมจึงถูกสอบสวน  
ถูกพิพากษา เราไมควรไปผูกจิตใจของเรากับเร่ืองเหลานี้  เพราะจะทําใหใจของเราเปนทุกขเพราะวามันเปน
ของมันเชนนี้เอง ทุกขกับสุขเปนของคูกัน แตความสุขนั้นเปนเพียงแคลมโชยมาชั่วระยะเวลาอันสั้น  
 

                                                           
3  ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรียบเรียงจากการบรรยายในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย. เมื่อวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2558 ณ สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย. 

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม4 
คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ที่ฝงลึกอยูใน

จิตสํานึกของบุคคล เปนคุณสมบัติของมนุษยโดยเฉพาะที่มิอาจหาไดในสัตวโลกชนิดอ่ืน 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ  เพื่อประโยชนตอตนเอง 

ตอผู อ่ืนและสังคม อันเปนผลมาจากความเชื่อ คานิยม และองคประกอบทางสังคม และบุคคลตองใช
กระบวนการไตรตรองอยางเปนระบบวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา โดยใชเหตุผลเชิงจริยธรรม5  
ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรประกอบดวย  8  ดาน  ดังนี้    

1. มีความรูเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธผิูปวย ตลอดจนสทิธิของผูประกอบวชิาชพีพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

2. สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดีและความชัว่ได 
3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 
4.  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
5.  มีระเบียบวินัย และซ่ือสัตย 
6.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และในการปฏิบัติงานในวชิาชีพการพยาบาล 
7.  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทัง้ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
8.  สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสทิธิของตนเองเพื่อปกปองสิทธิของตนเองที่จะถูก

ละเมิด  
จริยธรรม หมายถึง มาตรฐานความดีชั่วของความสัมพันธ นิธิ  เอ่ียมศรีวงศ (2537) อางถึงใน 

สุกาญจน  เกษสงัข, (2550: 12) 
 จริยธรรม  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง ที่เปนประโยชนตอตนเองและ

สังคมจนทําใหเกิดความสุขความพึงพอใจ และความยุติธรรมแกทุกฝาย สามารถนําไปเปนหลักในการ
ดํารงชีวิตในอนาคต ตามคุณลักษณะของจริยธรรมที่พึงประสงค  6  ขอ (ดวงเพญ็ สุทธิธนกูล,2547:27)5 

1. ความซ่ือสัตย 
2. ความมีระเบียบวินยั 
3. ความเมตตากรุณา 
4. ความกตัญู 
5. ความขยันหม่ันเพียร 
6. ความรับผิดชอบ 

                                                           
4  สีวิลี  ศิริไล, จริยศาสตรสําหรับพยาบาล. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2548). 
5 ดวงเพ็ญ  สุทธิธนกูล, การศึกษาวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 

สพป. ระยอง เขต 1, (2547), หนา 27.  
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หลักพรหมวิหาร 43 
คําวา “ พรหมวิหาร”  วิหาร  แปลวา “ที่อยู”  สวน พรหม  แปลวา “ประเสริฐ” หมายความวา

เอาใจจับอยูในอารมณแหงความประเสริฐ ที่เรียกกันวา ประเสริฐ แปลวาดีที่สุด 
พรหมวิหารเปนธรรมอันประเสริฐที่มนุษยจําตองมีไวเปนหลักในการกํากับความประพฤติ เพื่อให

มนุษยปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายไดโดยชอบ พรหมวิหารมี 4 อยางไดแก 
1. เมตตา   หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข คําวา “ความรัก” ในที่นี้

ไมไดหมายความวาความรักที่ประกอบไปดวยกามคุณเหมือนหนุมรักสาว สาวรักหนุม หญิงรักชาย ชายรัก
หญิง ปรารถนาจะครองคู เรามีความรักก็เพราะวาใจของเราเปนคนดี มีความเมตตาปรานี มีความรูสึกอยู
เสมอวา คนและสัตวหรือวาคนทุกคนในโลก แมสัตวเดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรูสึกเสมอกัน รักสุข เกลียด
ทุกขเหมือนกันหมด เรามีความรักสุขฉันใด เขาก็มีความรักสุขฉันนั้น 

2. กรุณา  ความสงสารคือ ความอยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจที่จะปลดเปลื้อง 
บําบดัความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง 

3. มุทิตา  ความมีจิตพลอยยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขของผูอ่ืน ขยายความไดวามีจิตออนโยน 
ไมอิจฉาริษยาใคร เปนความเบิกบานพลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือเห็นเขาทํา
แตสิ่งที่ดีงามประสบความเสร็จกาวหนายิ่งข้ึนเราก็พลอยยินดีดวย พรอมที่จะชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน 
ธรรมในขอนี้เปนธรรมที่คนไทยไมคอยมีเพราะความอิจฉาริษยามาบังตาบังใจ และเกิดมาพรอมกับความเปน
มนุษย ทําไมเธอสวย ทําไมเขาหลอ ทําไมเขารวยมนุษยเราไมอาจเกิดมาแลวมีความสุขไปไดตลอดทุกขกับ
สุขมันเปนของคูกัน มนุษยเกิดมาในโลกนี้ทุกคนอยูในคําพิพากษาทั้งสิ้น อยูที่เม่ือไหรจะถูกประหารชีวิต สิ่งที่
คนไทยมีมากคือความอิจฉาริษยา การคดโกงพูดจายกตนขมทาน การไมมีความเพียร การทํางานแบบผักชี
โรยหนา 

4. อุเบกขา  คือ ความเที่ยงธรรมคือความวางใจเปนกลางไมเอนเอียงดวยชอบหรือชัง ตองมีจิต
เรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุที่บุคคลนั้นไดกระทํา
ไปบุคคลใดมีอุเบกขาจะเปนคนหนักแนน มีสติอยูเสมอ ไมดีใจหรือเสียใจจนเกินเหตุรักษาความเปนกลางไว
ไดอยางตอเนื่อง วางตนและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม เปนผูวางเฉยไดเม่ือ
ไมอาจประพฤติเมตตา กรุณา หรือมุทิตาได ทั้งนี้เพราะเปนไปตามสัจธรรมคือสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 

อุเบกขาเปนหลักธรรมที่ตองใชมากที่สุดคือตองทําใหเปนกลาง สังคมทุกวันนี้บางคร้ังเราอยากจะ
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสอีกมากมายแตเราก็ไมสามารถจะชวยไดหมดทุกคน การแบงปนเปนเร่ืองดีแตตองไม
ทําใหตัวเราเองเดือดรอน ในความรูสึกนั้นบางคร้ังเราเห็นวาคนนี้ เปนคนดีแตทําไมจึงถูกสอบสวน  
ถูกพิพากษา เราไมควรไปผูกจิตใจของเรากับเร่ืองเหลานี้  เพราะจะทําใหใจของเราเปนทุกขเพราะวามันเปน
ของมันเชนนี้เอง ทุกขกับสุขเปนของคูกัน แตความสุขนั้นเปนเพียงแคลมโชยมาชั่วระยะเวลาอันสั้น  
 

                                                           
3  ไชยยศ  เหมะรัชตะ, เรียบเรียงจากการบรรยายในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย. เมื่อวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2558 ณ สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย. 

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม4 
คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ที่ฝงลึกอยูใน

จิตสํานึกของบุคคล เปนคุณสมบัติของมนุษยโดยเฉพาะที่มิอาจหาไดในสัตวโลกชนิดอ่ืน 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ  เพื่อประโยชนตอตนเอง 

ตอผู อ่ืนและสังคม อันเปนผลมาจากความเชื่อ คานิยม และองคประกอบทางสังคม และบุคคลตองใช
กระบวนการไตรตรองอยางเปนระบบวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา โดยใชเหตุผลเชิงจริยธรรม5  
ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรประกอบดวย  8  ดาน  ดังนี้    

1. มีความรูเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธผิูปวย ตลอดจนสทิธิของผูประกอบวชิาชพีพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

2. สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดีและความชัว่ได 
3. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 
4.  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
5.  มีระเบียบวินัย และซ่ือสัตย 
6.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และในการปฏิบัติงานในวชิาชีพการพยาบาล 
7.  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทัง้ในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
8.  สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสทิธิของตนเองเพื่อปกปองสิทธิของตนเองที่จะถูก

ละเมิด  
จริยธรรม หมายถึง มาตรฐานความดีชั่วของความสัมพันธ นิธิ  เอ่ียมศรีวงศ (2537) อางถึงใน 

สุกาญจน  เกษสงัข, (2550: 12) 
 จริยธรรม  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวง ที่เปนประโยชนตอตนเองและ

สังคมจนทําใหเกิดความสุขความพึงพอใจ และความยุติธรรมแกทุกฝาย สามารถนําไปเปนหลักในการ
ดํารงชีวิตในอนาคต ตามคุณลักษณะของจริยธรรมที่พึงประสงค  6  ขอ (ดวงเพญ็ สุทธิธนกูล,2547:27)5 

1. ความซ่ือสัตย 
2. ความมีระเบียบวินยั 
3. ความเมตตากรุณา 
4. ความกตัญู 
5. ความขยันหม่ันเพียร 
6. ความรับผิดชอบ 

                                                           
4  สีวิลี  ศิริไล, จริยศาสตรสําหรับพยาบาล. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2548). 
5 ดวงเพ็ญ  สุทธิธนกูล, การศึกษาวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 

สพป. ระยอง เขต 1, (2547), หนา 27.  
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จริยธรรม   หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางมีธรรมะและถูกธรรมระบบการทําความดี ละเวนความ
ชั่ว เปนความดีงามที่ควรประพฤติโดยมีปญญาเปนเคร่ืองกํากับ อันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
สรางรากฐานนําไปสูการเกิดข้ึนของจิตที่เหนือดี เหนือชั่ว เปนครรลองของชีวิตและสังคมอยางมีกติกาไม
สรางความเดือดรอนยังความสงบสุขรมเย็นมาสูสังคมตนเอง จึงไดชื่อวา ผูนั้นครองตนอยางมีจริยธรรม6 

จริยธรรม  หมายถึง ความประพฤติหรือพึงปฏิบัติ  
จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางในการประพฤติตนเพื่ออยูดวยกันไดอยางรมเย็นในสังคม 
จริยธรรม  หมายถึง  หลักสําหรับใหคนเรายึดถือในทางปฏิบัติ  จริยธรรมตัดสินใจใหเราเปนคนดี 

มีความประพฤติดลีะเวนความชัว่ 
จริยธรรม หมายถึง ธรรมหรือหลักธรรมความประพฤติที่ควรแกการยึดถือและปฏิบัติ  
จริยธรรม  หมายถึงหลักเกณฑหรือกฎทางสังคมใชตัดสินการกระทํา เปนสิ่งที่ตองทําดีงามควร

ปฏิบัติ และการกระทําใดเปนสิง่ที่ไมควรปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืน7  
 ดังนั้น สรุปไดวา จริยธรรมในดานความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความยุติธรรมและความเมตตา
กรุณา เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูบริหาร ทําใหอยูในสังคมเปนเอกลักษณเปนกฎเกณฑ ที่ทําใหประพฤติปฏิบัติ
ตามขอกําหนดอัตโนมัติ เปนที่ยอมรับจากสังคม กิจการงานตาง ๆ ก็จะกาวหนา 
 
ความสําคัญของจริยธรรม 

จริยธรรมครู (Teacher’s Functions) และผูบริหาร เสนยี  มีทรัพย กลาวถึงจริยธรรมตาม
ทรรศนะของทานพทุธทาสภิกขุวา ประกอบดวย 

1. ประพฤติตนดีสมํ่าเสมอ 
2. ดํารงชีวิตและปฏิบัตตินเปนตัวอยางที่ดีของชุมชน 
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ีของสังคมในดานศีลธรรมวัฒนธรรม กิจนิสัยสุขนิสยัอุปนสิัย 
4. นํานักเรียนใหพนจากทางเสือ่ม 
5. ไมทําโทษนักเรียนใหเกินกวาเหตุ 
6. เปนคนตรงตอเวลา 
7. สรางความกาวหนาตามอาชพีตามความสามารถของตน 
8. เวนการกระทําผิดเร่ืองชูสาว 
9. รักษาชื่อเสียงและคานิยมของโรงเรียนและคณะครู 
10. ทํางานเปนหมูคณะไดด ี
11. ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน 
12. รับผิดชอบตอหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 

                                                           
6 สิทธิศักดิ์  ขุนนาแกว, การศึกษาพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สพป. ชลบุรี เขต 1, 

(2548), หนา 20.  
7 ชุติมา  เชยชม, การปฏิบัติและแนวโนมการปฏิบัติจริยธรรมของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามการรับรูของตนเอง, (2531)  

13. รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
14. มีอารมณขันแตไมตลกเหลวไหล 
15. แตงกายเรียบรอย 
16. มีระเบียบวินัย 
17. มีกิริยาสุภาพออนโยน 
18. แสดงกิริยาสุภาพ ใชภาษาสุภาพและถูกตอง 
19. วางตนใหเหมาะสมกับชนทกุชั้น 
20. ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานที ่
21. สรางความสัมพนัธและสามัคคีอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
22. แนะนําใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
23. สงเสริมใหนักเรียนมีเมตตา กรุณา อดทน ซ่ือสัตยและสุภาพออนโยน 
24. ไมใหนักเรียนทําสิ่งที่เกินความสามารถและเกินความศรัทธา 
25. ปฏิบัติกับนักเรียนใหเหมาะสมกับเพศวัย 
26. ทําหนาที่การงานดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
27. รูจักวิพากษวิจารณเพื่อปรับปรุงการศึกษาและการงานดวยถอยคําสุภาพ ไมใหผูอ่ืนเสียกําลังใจ
28. สรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหกับตนเอง เพื่อนรวมงานและสถาบัน 
29. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความแตกราวในหมูคณะเชนความริษยาและความพยาบาทเคียดแคน 
30. ใชกลวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจริง ประกอบดวยคุณธรรม ซ่ึงสามารถนาํไปใชใน 

ชีวิตประจาํวนัไดอยางมีความสขุ เสนีย  มีทรัพย9  
 
บทสรุป 

จริยธรรมของผูบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดคุณความดี ละเวนตอการทําชั่วทั้ง
ปวงที่ผูบริหารเสริมสรางใหมีข้ึนในการทํางานโดยอาศัยหลักธรรม ดังที่พุทธทาสภิกขุ เรียกวา “ธรรมสําหรับ
ครู” พอสรุปไดวา ครูเปนผูเปดประตูทางแหงวิญญาณ ครูมีหนาที่พัฒนามนุษยใหเปนไปตามทางที่ถูกทุก
วิถีทาง เปนผูทําหนาที่และสิทธิ์โดยสมบูรณจิตของครูตองเต็มไปดวยเมตตา แลปญญา ครูเปนปูชนียบุคคลที่
มีบุญคุณ และทําประโยชนตอโลกมหาศาล จริยธรรมจึงนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยทุกคน  ถาคนใด
ขาดจริยธรรมอาจมีผลรายตอตนเองและสังคม สังคมที่มีคนขาดจริยธรรมมาก ยอมเปนสังคมวุนวาย ไร
ความสุข ดังจะพบไดจากการเกิด วิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู 
แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง เปนตน จึงมีคํากลาววา เราไมสามารถสรางครูบนพื้นฐานของคนไมดี และ
ไมสามารถผลิตแพทย ตํารวจ ทหาร นักธุรกิจที่ดีได ถาหากบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความ
ประพฤติที่ไมดี จริยธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตและสังคม มีสวนสําคัญที่จะนําความสงบสุขและความ
เจริญกาวหนามาสูสังคมนั้น ๆ เพราะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจิตใจก็ยอมสูงสง มีความสะอาดและความ
สวางในจิตใจ จะทําการใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอ่ืน เปนบุคคลที่มี
คุณคา มีประโยชนตอสังคม คนทุกคนควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอม ๆ กัน  เนื่องดวย



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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จริยธรรม   หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางมีธรรมะและถูกธรรมระบบการทําความดี ละเวนความ
ชั่ว เปนความดีงามที่ควรประพฤติโดยมีปญญาเปนเคร่ืองกํากับ อันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
สรางรากฐานนําไปสูการเกิดข้ึนของจิตที่เหนือดี เหนือชั่ว เปนครรลองของชีวิตและสังคมอยางมีกติกาไม
สรางความเดือดรอนยังความสงบสุขรมเย็นมาสูสังคมตนเอง จึงไดชื่อวา ผูนั้นครองตนอยางมีจริยธรรม6 

จริยธรรม  หมายถึง ความประพฤติหรือพึงปฏิบัติ  
จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางในการประพฤติตนเพื่ออยูดวยกันไดอยางรมเย็นในสังคม 
จริยธรรม  หมายถึง  หลักสําหรับใหคนเรายึดถือในทางปฏิบัติ  จริยธรรมตัดสินใจใหเราเปนคนดี 

มีความประพฤติดลีะเวนความชัว่ 
จริยธรรม หมายถึง ธรรมหรือหลักธรรมความประพฤติที่ควรแกการยึดถือและปฏิบัติ  
จริยธรรม  หมายถึงหลักเกณฑหรือกฎทางสังคมใชตัดสินการกระทํา เปนสิ่งที่ตองทําดีงามควร

ปฏิบัติ และการกระทําใดเปนสิง่ที่ไมควรปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืน7  
 ดังนั้น สรุปไดวา จริยธรรมในดานความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความยุติธรรมและความเมตตา
กรุณา เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูบริหาร ทําใหอยูในสังคมเปนเอกลักษณเปนกฎเกณฑ ที่ทําใหประพฤติปฏิบัติ
ตามขอกําหนดอัตโนมัติ เปนที่ยอมรับจากสังคม กิจการงานตาง ๆ ก็จะกาวหนา 
 
ความสําคัญของจริยธรรม 

จริยธรรมครู (Teacher’s Functions) และผูบริหาร เสนยี  มีทรัพย กลาวถึงจริยธรรมตาม
ทรรศนะของทานพทุธทาสภิกขุวา ประกอบดวย 

1. ประพฤติตนดีสมํ่าเสมอ 
2. ดํารงชีวิตและปฏิบัตตินเปนตัวอยางที่ดีของชุมชน 
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ีของสังคมในดานศีลธรรมวัฒนธรรม กิจนิสัยสุขนิสยัอุปนสิัย 
4. นํานักเรียนใหพนจากทางเสือ่ม 
5. ไมทําโทษนักเรียนใหเกินกวาเหตุ 
6. เปนคนตรงตอเวลา 
7. สรางความกาวหนาตามอาชพีตามความสามารถของตน 
8. เวนการกระทําผิดเร่ืองชูสาว 
9. รักษาชื่อเสียงและคานิยมของโรงเรียนและคณะครู 
10. ทํางานเปนหมูคณะไดด ี
11. ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน 
12. รับผิดชอบตอหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 

                                                           
6 สิทธิศักดิ์  ขุนนาแกว, การศึกษาพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สพป. ชลบุรี เขต 1, 

(2548), หนา 20.  
7 ชุติมา  เชยชม, การปฏิบัติและแนวโนมการปฏิบัติจริยธรรมของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตามการรับรูของตนเอง, (2531)  

13. รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
14. มีอารมณขันแตไมตลกเหลวไหล 
15. แตงกายเรียบรอย 
16. มีระเบียบวินัย 
17. มีกิริยาสุภาพออนโยน 
18. แสดงกิริยาสุภาพ ใชภาษาสุภาพและถูกตอง 
19. วางตนใหเหมาะสมกับชนทกุชั้น 
20. ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานที ่
21. สรางความสัมพนัธและสามัคคีอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
22. แนะนําใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
23. สงเสริมใหนักเรียนมีเมตตา กรุณา อดทน ซ่ือสัตยและสุภาพออนโยน 
24. ไมใหนักเรียนทําสิ่งที่เกินความสามารถและเกินความศรัทธา 
25. ปฏิบัติกับนักเรียนใหเหมาะสมกับเพศวัย 
26. ทําหนาที่การงานดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
27. รูจักวิพากษวิจารณเพื่อปรับปรุงการศึกษาและการงานดวยถอยคําสุภาพ ไมใหผูอ่ืนเสียกําลังใจ
28. สรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหกับตนเอง เพื่อนรวมงานและสถาบัน 
29. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความแตกราวในหมูคณะเชนความริษยาและความพยาบาทเคียดแคน 
30. ใชกลวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจริง ประกอบดวยคุณธรรม ซ่ึงสามารถนาํไปใชใน 

ชีวิตประจาํวนัไดอยางมีความสขุ เสนีย  มีทรัพย9  
 
บทสรุป 

จริยธรรมของผูบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดคุณความดี ละเวนตอการทําชั่วทั้ง
ปวงที่ผูบริหารเสริมสรางใหมีข้ึนในการทํางานโดยอาศัยหลักธรรม ดังที่พุทธทาสภิกขุ เรียกวา “ธรรมสําหรับ
ครู” พอสรุปไดวา ครูเปนผูเปดประตูทางแหงวิญญาณ ครูมีหนาที่พัฒนามนุษยใหเปนไปตามทางที่ถูกทุก
วิถีทาง เปนผูทําหนาที่และสิทธิ์โดยสมบูรณจิตของครูตองเต็มไปดวยเมตตา แลปญญา ครูเปนปูชนียบุคคลที่
มีบุญคุณ และทําประโยชนตอโลกมหาศาล จริยธรรมจึงนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยทุกคน  ถาคนใด
ขาดจริยธรรมอาจมีผลรายตอตนเองและสังคม สังคมที่มีคนขาดจริยธรรมมาก ยอมเปนสังคมวุนวาย ไร
ความสุข ดังจะพบไดจากการเกิด วิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู 
แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง เปนตน จึงมีคํากลาววา เราไมสามารถสรางครูบนพื้นฐานของคนไมดี และ
ไมสามารถผลิตแพทย ตํารวจ ทหาร นักธุรกิจที่ดีได ถาหากบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความ
ประพฤติที่ไมดี จริยธรรมจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตและสังคม มีสวนสําคัญที่จะนําความสงบสุขและความ
เจริญกาวหนามาสูสังคมนั้น ๆ เพราะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรมจิตใจก็ยอมสูงสง มีความสะอาดและความ
สวางในจิตใจ จะทําการใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอ่ืน เปนบุคคลที่มี
คุณคา มีประโยชนตอสังคม คนทุกคนควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมไปพรอม ๆ กัน  เนื่องดวย
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จริยธรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมาก ซ่ึงอาจสรุปความสําคัญของจริยธรรมและ
คุณธรรมไดดังนี้  

    1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบร่ืนและสงบ ไมพบอุปสรรค  ถาคนในสังคมทุกคนมีคุณธรรม
และจริยธรรม  สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปดวย ทุกคนจะใชเวลาที่มีทั้งหมดชวยกันพัฒนาบานเมืองให
เจริญม่ันคง เปนปกแผนเปนอารยประเทศ ไมตองแบงเวลาไปคอยระมัดระวังอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดข้ึนจาก
การกระทําของคนเลว 

    2. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมที่ มีอยูในตัวแตละคน  
จะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและวงศตระกูล ไมไปเบียดเบียนผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะม่ังค่ังและม่ันคง 

     3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ โดยจะเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับวาถูกตอง กฎเกณฑนั้นจะมาจากความพอใจของ
คนเพียงคนเดียวไมได คนเม่ืออยูในสังคมจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงรวม
สังคมเดียวกัน จะอยูคนเดียวยอมเปนไปไมได เม่ือบุคคลประพฤติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวิต
ก็จะมีระเบียบไมตองพบกับอุปสรรค ถาทุกคนปฏิบัติเหมือนกันสังคมและประเทศชาติก็จะเปนระเบียบตาม
ไปดวย 

     4.  ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน การปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูอ่ืน นับวาเปนคุณ
แกสังคม เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการชี้นําทางออมแลว ยังจะสามารถแนะนําสั่งสอนโดยตรง  
เชนแนะนําใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกไดจนสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน 
ซ่ึงสงผลกระทบไปถึงความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มิฉะนั้น ผูที่คอยยึดเราเปนตัวอยางอาจหมด
ความศรัทธาและหมดกําลังใจสรางคุณธรรมและจริยธรรม หันกลับไปทําความชั่วเชนเดิมไดอีก 

5. ชวยทําใหมนุษยนําความรูและประสบการณที่ไดเลาเรียนมาสรางสรรคแตสิ่งที่ดีมีคุณคา  
ถามนุษยนําความรูประสบการณมาใชในการประกอบอาชีพที่สุจริต ยอมสรางสรรคคุณประโยชนใหแกคน
ทั่วไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติดวย แตในทางตรงขาม ถามนุษยขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะนํา
ความรูและประสบการณที่ มีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู อ่ืน สรางความเสียหายใหสังคมและ
ประเทศชาติ 

6. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน ปจจุบันความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีสูงมาก ถามนุษยนําความเจริญนี้มาใชในทางที่ผิด เชน สรางอาวุธมา
ประหัตประหารกัน  จนคนลมตายลงเปนจํานวนมาก โดยหวังความเปนใหญ  ความมี อํานาจ  
ความเดือดรอนก็จะเกิดแกคนทั่วไป แตถาผูผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมเหตุการณเหลานี้ก็จะ
ไม เกิด สิ่ งที่ จะได รับการสรางห รือผลิต ข้ึนมาก็จะมุ งแตประโยชนที่ จะ เกิดแกคนทั่ วไป  เชน  
เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองถายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจที่สงบสุขจึงสรางสรรคแตสิ่งที่มีคุณคา
ตอคนในสังคมและประเทศชาติ ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่กลาวมานี้ ประเด็นที่สําคัญก็คือ 
สามารถลดปญหาและขจัดปญหาที่จะเกิดข้ึนแกบุคคล สังคม และประเทศชาติได เม่ือทุกคนประพฤติ

ปฏิบัติตนดีแลว อุปสรรค ศัตรูภัยอันตรายก็จะหมดสิ้นไป ผูคนมีแตความรักตอกัน สังคมมีแตความสงบ
และประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 735

จริยธรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมาก ซ่ึงอาจสรุปความสําคัญของจริยธรรมและ
คุณธรรมไดดังนี้  

    1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบร่ืนและสงบ ไมพบอุปสรรค  ถาคนในสังคมทุกคนมีคุณธรรม
และจริยธรรม  สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปดวย ทุกคนจะใชเวลาที่มีทั้งหมดชวยกันพัฒนาบานเมืองให
เจริญม่ันคง เปนปกแผนเปนอารยประเทศ ไมตองแบงเวลาไปคอยระมัดระวังอันตรายใด ๆ ที่จะเกิดข้ึนจาก
การกระทําของคนเลว 

    2. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมที่ มีอยูในตัวแตละคน  
จะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและวงศตระกูล ไมไปเบียดเบียนผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะม่ังค่ังและม่ันคง 

     3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ โดยจะเปนตัวกําหนดการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับวาถูกตอง กฎเกณฑนั้นจะมาจากความพอใจของ
คนเพียงคนเดียวไมได คนเม่ืออยูในสังคมจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงรวม
สังคมเดียวกัน จะอยูคนเดียวยอมเปนไปไมได เม่ือบุคคลประพฤติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวิต
ก็จะมีระเบียบไมตองพบกับอุปสรรค ถาทุกคนปฏิบัติเหมือนกันสังคมและประเทศชาติก็จะเปนระเบียบตาม
ไปดวย 

     4.  ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน การปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผูอ่ืน นับวาเปนคุณ
แกสังคม เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการชี้นําทางออมแลว ยังจะสามารถแนะนําสั่งสอนโดยตรง  
เชนแนะนําใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกไดจนสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน 
ซ่ึงสงผลกระทบไปถึงความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มิฉะนั้น ผูที่คอยยึดเราเปนตัวอยางอาจหมด
ความศรัทธาและหมดกําลังใจสรางคุณธรรมและจริยธรรม หันกลับไปทําความชั่วเชนเดิมไดอีก 

5. ชวยทําใหมนุษยนําความรูและประสบการณที่ไดเลาเรียนมาสรางสรรคแตสิ่งที่ดีมีคุณคา  
ถามนุษยนําความรูประสบการณมาใชในการประกอบอาชีพที่สุจริต ยอมสรางสรรคคุณประโยชนใหแกคน
ทั่วไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติดวย แตในทางตรงขาม ถามนุษยขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะนํา
ความรูและประสบการณที่ มีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู อ่ืน สรางความเสียหายใหสังคมและ
ประเทศชาติ 

6. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน ปจจุบันความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีสูงมาก ถามนุษยนําความเจริญนี้มาใชในทางที่ผิด เชน สรางอาวุธมา
ประหัตประหารกัน  จนคนลมตายลงเปนจํานวนมาก โดยหวังความเปนใหญ  ความมี อํานาจ  
ความเดือดรอนก็จะเกิดแกคนทั่วไป แตถาผูผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมเหตุการณเหลานี้ก็จะ
ไม เกิด สิ่ งที่ จะได รับการสรางห รือผลิต ข้ึนมาก็จะมุ งแตประโยชนที่ จะ เกิดแกคนทั่ วไป  เชน  
เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองถายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจที่สงบสุขจึงสรางสรรคแตสิ่งที่มีคุณคา
ตอคนในสังคมและประเทศชาติ ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่กลาวมานี้ ประเด็นที่สําคัญก็คือ 
สามารถลดปญหาและขจัดปญหาที่จะเกิดข้ึนแกบุคคล สังคม และประเทศชาติได เม่ือทุกคนประพฤติ

ปฏิบัติตนดีแลว อุปสรรค ศัตรูภัยอันตรายก็จะหมดสิ้นไป ผูคนมีแตความรักตอกัน สังคมมีแตความสงบ
และประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง 

 
บรรณานุกรม 
จํานงค   ทองประเสริฐ. จริยศาสตรและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
ไชยยศ  เหมะรัชตะ. บทความพิเศษวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ปที่ 3  

 ฉบับที่ 2  มิถุนายน-กันยายน  2560. 
ชุติมา  เชยชม. การปฏิบัติและแนวโนมการปฏิบัติจริยธรรมของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม

การรับรูของตนเอง วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 2531. 
ดวงเพ็ญ  สุทธิธนกูล. การศึกษาวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 งานนิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. ครูกับการปลูกฝงจริยธรรมกับนักเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรารมศาสตร, 2520. 

วศิน   อินทสระ. จริยศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบรรณกิจ, 2551. 
สิทธิศักดิ์ ขุนนาแกว. การศึกษาพฤติกรรมดานจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่

 การศึกษาชลบุรี เขต 1 งานนิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. 

สุกาญจนา  เกษสังข. จริยธรรมตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่สระแกว เขต 2  
งานนิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 

สีวิลี  ศิริไล. จริยศาสตรสําหรับพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2548. 

อุบลรัตน  โพธิ์พัฒนชัย, เพ็ญศรี  ทองเพชร และวีรวรรณ  เกิดทอง. การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
 นักศึกษาพยาบาล. สุราษฎรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2550. 



736 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทบาทของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบัน 
The Role of Thai Buddhist Monks in Modern Times 

 
พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํส ี
พระครูประโชติพัชรพงศ 

วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการนําเสนอพัฒนาการบทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคมไทย ปกครองคณะสงฆใน
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ดูแล เอาใจใสและสงเสริมคุณภาพชีวิต รอบดาน มีการพัฒนาการแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนามี 2 
แบบ คือ แบบเชิงรุก จะไดเปนประโยชนในการบริหารคณะสงฆตามพันธกิจของคณะสงฆไทยที่วางแผนไว 
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Abstract 
 This article presents the development of the role of monks in Thai society. The 
current monastic order is enacted in the administration of monks. It is the law. The 
Buddhist Sangha is a Buddhist monk who has the opportunity to help promote the study of 
Buddhist scriptures and charity schools. It is a source of educational role in the field of 
education of the Center for Buddhist Studies on Sunday. The school is a charity that 
develops the mind, mercy, harmony, discipline, and ethics. Development of role in public 

works is building in the place of worship. It has been adapted to the era. Public welfare is 
more than a beneficiary to many societies. There are two ways to develop Buddhism. The 
proactive approach will be useful for the administration of Buddhist monks in accordance 
with the mission of the Thai Buddhist Sangha. Proactive propaganda is a necessity. In the 
past, monks and nuns were active in propagating their teachings as children and youth 
teachers. In the past, the temple served as a kindergarten where the reception would be 
helpful by getting the lecture and getting the training in practice. Now the monks acted 
within the temple. Proactive education is such as teaching Buddhism in schools and 
teaching theology. The public works are such as water resources development and helping 
the victims 

Keywords: Roles, Thai Buddhist Monks, Modern Times 
 
บทนํา 

ในสมัยพุทธกาล พระสงฆมีบทบาทดานการพัฒนาจิตใจ ลวนเปนกิจที่ไมอาจเลี่ยงไดการจะปฏิบัติ
กิจใดๆ ก็ตาม ตองไมละเลยการการประพฤติในสวนที่เรียกวา “พรหมจรรย” ซ่ึงเปนความประพฤติเพื่อ
ความประเสริฐ เพื่อบรรลุถึงความสิ้นกิเลส โดยประพฤติใหเปนไปตามพุทธบัญญัตแิละตองเอ้ือเฟอ ไมละเมิด
พุทธอาณัติอันเปนขอหามมิใหประพฤติ หรือเรียกวา ประพฤติใหเปนไปตามพระธรรมวินัยพระพุทธเจาเองก็
ทรงแสดงพุทธพจนตรัสสอนพระสงฆใหสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคมไดดวยพุทธพจนที่ตรัส
ไววา“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนหมูมากเพื่ออนุเคราะห
ชาวโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”1  

สมัยปจจุบันพระสงฆในฐานะผูมีบทบาทหนาที่ทั้งทางโลกและทางธรรม  สังคมไทยปจจุบันหวัง
ความชวยเหลือจากภิกษุสงฆในสังคมไทย กลาวคือตองการตัวอยางของความดีงาม และผูนําทางคุณธรรม 
โดยเฉพาะความเครงครัดทางวินัย และความเปนผูสันโดษมักนอยที่พึ่งพักพิงทางจิตใจของผูมีทุกข ตองการ
เห็นวัดเปนที่สงบ เยือกเย็น สะอาดรมร่ืน มีระเบียบตองการเห็นพระภิกษุเขาหาประชาชน ปลอบขวัญ  
ใหกําลังใจ แนวแนะทางแกปญหาชีวิตให ตองการใหวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาในทุกดาน ทั้งดาน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และการอาชีพ การพัฒนาจิตใจใหประชาชน ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงปกคลุม
อยูดวยความปกติสุข และความสงบสุขทุกประการ ในการแสดงบทบาทตางๆ พระสงฆเปนผูนําทางจิตใจ
ของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพเชื่อถือ และการรวมมือกันใหเกิดความสามัคคีความเปน
ระเบียบเรียบรอย พระสงฆยังมีบทบาท สําคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศดวยเพราะ พระสงฆ
เปนที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุกชั้นในสังคมตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาจนถึงประชาชนทัว่ไป ปจจัยที่เชิดชู
ฐานะ ของพระสงฆในสังคมไทยคือความบริสุทธิ์ ความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน เปนผูนําทางสติปญญา 

                                                                        
1 วิ.นย.มหา. (ไทย) 4/37/32. 
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ความชวยเหลือจากภิกษุสงฆในสังคมไทย กลาวคือตองการตัวอยางของความดีงาม และผูนําทางคุณธรรม 
โดยเฉพาะความเครงครัดทางวินัย และความเปนผูสันโดษมักนอยที่พึ่งพักพิงทางจิตใจของผูมีทุกข ตองการ
เห็นวัดเปนที่สงบ เยือกเย็น สะอาดรมร่ืน มีระเบียบตองการเห็นพระภิกษุเขาหาประชาชน ปลอบขวัญ  
ใหกําลังใจ แนวแนะทางแกปญหาชีวิตให ตองการใหวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาในทุกดาน ทั้งดาน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และการอาชีพ การพัฒนาจิตใจใหประชาชน ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงปกคลุม
อยูดวยความปกติสุข และความสงบสุขทุกประการ ในการแสดงบทบาทตางๆ พระสงฆเปนผูนําทางจิตใจ
ของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพเชื่อถือ และการรวมมือกันใหเกิดความสามัคคีความเปน
ระเบียบเรียบรอย พระสงฆยังมีบทบาท สําคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศดวยเพราะ พระสงฆ
เปนที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุกชั้นในสังคมตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาจนถึงประชาชนทัว่ไป ปจจัยที่เชิดชู
ฐานะ ของพระสงฆในสังคมไทยคือความบริสุทธิ์ ความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน เปนผูนําทางสติปญญา 

                                                                        
1 วิ.นย.มหา. (ไทย) 4/37/32. 
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บทบาทของพระสงฆ 
บทบาท หมายถึงแบบแผนของพฤติกรรมซ่ึงเปนไปตามตําแหนง หรือสถานภาพของบุคคล อันเกิด

จากความคาดหวังของบุคคลในสังคมนั้นๆ และบทบาทอาจเปลี่ยนไปไดตามตําแหนงที่เปลี่ยนไป2 บทบาท
ของคนในสังคมยอมข้ึนกับสถานภาพที่ตนครองอยู และคุณสมบัติสวนตัวของบุคคล บทบาทของบุคคลจึง
แตกตางไปตามลักษณะของสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู ความสามารถ มูลเหตุ จูงใจ การอบรมขัด
เกลาความพอใจ3 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของพระสงฆออกเปน 2 สวน 
ไดแก 1) ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับสังคมสงฆ ระหวางพระสงฆดวยกันเองจะเห็นไดชัดเจนจาก
บทบัญญัติตางๆ ในวินัยของสงฆ มีการอยูรวมกันเปนวัด การกําหนดเขตพัทธสีมา อุโบสถ การปวารณา  
การกรานกฐิน พุทธบัญญัติที่ใหสงฆเปนใหญในกิจการตางๆ ซ่ึงเรียกวาสังฆกรรม มีการอุปสมบท การระงับ
อธิการณ ตลอดถึงขอกําหนดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล มีการเคารพกันตามอาวุโส เปนตน และ  
2) ความสัมพันธในสังคมสวนรวมระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ คือวา พระสงฆถูกกําหนดใหตองฝากชีวิตไวกับ
คฤหัสถ เร่ิมแตอาหารซ่ึงพระสงฆเปนอยูดวยบิณฑบาตถืออาหารที่คฤหัสถถวายตลอดจนปจจัย 4 อยางอ่ืนๆ 
และความเปนอยูที่ตองอาศัยคฤหัสถเปนประจําเปนขอบังคับอยูในตัวใหชีวิตของพระสงฆผกูพันกับสงัคมของ
คฤหัสถ4 การที่พระสงฆมีบทบาทอยางไรนั้น คงอยูที่หลักการ อันมีอยูในคําสอนของพระพุทธเจาแลว คือใน
ฝายตนเองก็มีหนาที่ในการศึกษาปฏิบัติ คือ ศึกษาเพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง และพรอมทั้งสามารถแนะนําแก
ผูอ่ืนไดดวย ในฝายความสัมพันธกับสังคมคฤหัสถ ก็มีหนาที่ใหการศึกษา การเผยแผ และการสงเคราะห 
พรอมกับการปฏิบัติหนาที่ทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติและความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆไวดวย5 

ดังนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทหลักๆอยูดวยกันคือ การทํากิจของตนใหดีที่สุด ไดแก การศึกษา
ประพฤติปฏิบัติธรรม สวนหนาที่ที่มีตอสังคมก็นับวามีอยูหลายประการ เนื่องจากพระสงฆมีชีวิตอยูไดดวย
การอาศัยคฤหัสถ ซ่ึงมีสวนกําหนดหนาที่ทางสังคมของพระสงฆเม่ือกลาวถึงในแงคุณธรรม พระสงฆก็ยอมมี
หนาที่จะตองชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากความทุกขดวยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตน กลาวคือ 
นอกจากจะมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมบางอยางของวัดแลว พระภิกษุสงฆยังมีหนาที่ในการอบรมสั่งสอน
หลักธรรมใหแกประชาชนเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติตามและอยูในศีลธรรมอันดีงาม ยิ่งไปกวานี้ พระภิกษุ
สงฆยังมีหนาที่เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบาน ทําหนาที่เปนผูนำดานพัฒนาชนบท 
บทบาทในการใหความรูและพัฒนาจิตใจแกคนในชุมชน การสงเสริมการศึกษา การชวยพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ิน การเผยแผธรรม การสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน 
 
 
                                                                        

2 พัชนี วรกวิน, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิชย, 2526), หนา 52. 
3 ไพบูลย ชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 2516), หนา 29-30. 
4 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), การพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530),  

หนา 194 – 195.  
5 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2527), หนา 274 – 275. 

บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล 
สมัยพุทธกาลดินแดนชมพูทวีปทามกลางสังคมสมัยนั้นแบงเปน 4 วรรณะพระสงฆไดออกเผยแผ

และสอนธรรมแกชนทุกชั้นวรรณะ โดยมีบทบาทดานการพัฒนาจิตใจ ดานสงเคราะหปวงชนและดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม บทบาทพระสงฆในสมัยพุทธกาลนั้นลวนเปนกิจที่ไมอาจเลี่ยงไดการจะปฏิบัติกิจใด ๆ  
ก็ตามตองไมละเลยการการประพฤติในสวนที่เรียกวา “พรหมจรรย” ซ่ึงเปนความประพฤติเพื่อความ
ประเสริฐ เพื่อบรรลุถึงความสิ้นกิเลส โดยประพฤติใหเปนไปตามพุทธบัญญัติและตองเอ้ือเฟอ ไมละเมิดพุทธ
อาณัติอันเปนขอหามมิใหประพฤติ หรือเรียกวา ประพฤติใหเปนไปตามพระธรรมวินัยพระพุทธเจาเองก็ทรง
แสดงพุทธพจนตรัสสอนพระสงฆใหสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคมไดดวยพุทธพจนที่ตรัสไววา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนหมูมากเพื่ออนุเคราะหชาวโลก 
เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”6 

อนึ่งในการเผยแผนั้นพระสงฆก็ดํารงตนในบทบาทหนาที่ดังที่พระพุทธองคเคยดํารงมาแลว เพราะ
การเผยแผธรรมนั้นเปนการใหปญญาแกพุทธบริษัท จําตองตั้งตนอยูบนพื้นฐานความเปนธรรม มีภูมิธรรม 
ดวยพุทธพจนที่วาจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนนั้น คือการกระทําหนาที่หลักของพระสงฆ สิ่งใดที่เปน
ประโยชนเก้ือกูล แมจะตองจาริกรอนแรมไปยังสถานที่ไกล ๆ ก็ตาม พระสงฆก็ตองทําหนาที่เปนผูใหธรรมะ 
แจกธรรมะแกชนทั้งโลก พระสงฆสาวกในสมัยพุทธกาล เปนพระสงฆที่ตองใชความเพียรมาก เพื่อนําธรรมให
เขาถึงประชาชน หรือนําประชาชนใหเขาถึงพระศาสนา ซ่ึงอาจจะเรียกระยะแรกนี้วา ระยะออกไปหา
ประชาชน 

พระสงฆในระยะแรกๆ มีหนาที่หลักจะตองทําคือ การศึกษาในเร่ือง ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อบรรลุ
มรรคผลในทางพระพุทธศาสนา การบรรลุมรรคผลของทานเหลานั้นในตอนแรกเกิดจากการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจา เม่ือพระอรหันตสาวกเกิดข้ึนชุดแรก 60 รูป งานอันเปนหนาที่ของพระสงฆ คือ “สั่งสอนบุคคล
อ่ืนใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดวย” ก็เกิดข้ึนโดยพระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งใหทานเหลานั้นมาประชุมกัน 
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แลวรับสั่งแกทานเหลานั้นวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เรา
และเธอทั้งหลายพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของมนุษย พวกเธอจงเที่ยวจารึกไปเพื่อ
ประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ทามกลางและที่สุด จงประกาศพรหมจรรยอันสมบูรณดวย
อรรถและพยัญชนะ สัตวที่มีธุลีในจักษุนอยมีอยูหากไมไดฟงธรรมจักเสื่อมจากธรรม ผูที่อาจจักรูทั่วถึงธรรม
จักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”7 นับตั้งแตบัดนั้นเปน
ตนมา งานเผยแผศาสนาไดกระจายไปสูกลุมบุคคล ทั้งจํานวนคนที่ทํางานและคนที่ หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จนกลายเปนกลุมบุคคลที่เรียกวาบริษัท 4 อันประกอบดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ในชวงตอนตนสมัยพุทธกาลจากทรงเร่ิมปฐมเทศนาไมถึงป เฉพาะพระพุทธองคเพียงองคเดียว ทรงแสดง
ธรรมใหคนสําเร็จอริยผลเปนพระอริยบุคคลเขามาบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก  

                                                                        
6 วินย.มหา. (ไทย) 4/37/32. 
7 วิ.มหา. (ไทย) 4/32/40 
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บทบาทของพระสงฆ 
บทบาท หมายถึงแบบแผนของพฤติกรรมซ่ึงเปนไปตามตําแหนง หรือสถานภาพของบุคคล อันเกิด

จากความคาดหวังของบุคคลในสังคมนั้นๆ และบทบาทอาจเปลี่ยนไปไดตามตําแหนงที่เปลี่ยนไป2 บทบาท
ของคนในสังคมยอมข้ึนกับสถานภาพที่ตนครองอยู และคุณสมบัติสวนตัวของบุคคล บทบาทของบุคคลจึง
แตกตางไปตามลักษณะของสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู ความสามารถ มูลเหตุ จูงใจ การอบรมขัด
เกลาความพอใจ3 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของพระสงฆออกเปน 2 สวน 
ไดแก 1) ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับสังคมสงฆ ระหวางพระสงฆดวยกันเองจะเห็นไดชัดเจนจาก
บทบัญญัติตางๆ ในวินัยของสงฆ มีการอยูรวมกันเปนวัด การกําหนดเขตพัทธสีมา อุโบสถ การปวารณา  
การกรานกฐิน พุทธบัญญัติที่ใหสงฆเปนใหญในกิจการตางๆ ซ่ึงเรียกวาสังฆกรรม มีการอุปสมบท การระงับ
อธิการณ ตลอดถึงขอกําหนดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล มีการเคารพกันตามอาวุโส เปนตน และ  
2) ความสัมพันธในสังคมสวนรวมระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ คือวา พระสงฆถูกกําหนดใหตองฝากชีวิตไวกับ
คฤหัสถ เร่ิมแตอาหารซ่ึงพระสงฆเปนอยูดวยบิณฑบาตถืออาหารที่คฤหัสถถวายตลอดจนปจจัย 4 อยางอ่ืนๆ 
และความเปนอยูที่ตองอาศัยคฤหัสถเปนประจําเปนขอบังคับอยูในตัวใหชีวิตของพระสงฆผกูพันกับสงัคมของ
คฤหัสถ4 การที่พระสงฆมีบทบาทอยางไรนั้น คงอยูที่หลักการ อันมีอยูในคําสอนของพระพุทธเจาแลว คือใน
ฝายตนเองก็มีหนาที่ในการศึกษาปฏิบัติ คือ ศึกษาเพื่อใหปฏิบัติไดถูกตอง และพรอมทั้งสามารถแนะนําแก
ผูอ่ืนไดดวย ในฝายความสัมพันธกับสังคมคฤหัสถ ก็มีหนาที่ใหการศึกษา การเผยแผ และการสงเคราะห 
พรอมกับการปฏิบัติหนาที่ทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติและความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆไวดวย5 

ดังนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทหลักๆอยูดวยกันคือ การทํากิจของตนใหดีที่สุด ไดแก การศึกษา
ประพฤติปฏิบัติธรรม สวนหนาที่ที่มีตอสังคมก็นับวามีอยูหลายประการ เนื่องจากพระสงฆมีชีวิตอยูไดดวย
การอาศัยคฤหัสถ ซ่ึงมีสวนกําหนดหนาที่ทางสังคมของพระสงฆเม่ือกลาวถึงในแงคุณธรรม พระสงฆก็ยอมมี
หนาที่จะตองชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากความทุกขดวยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตน กลาวคือ 
นอกจากจะมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมบางอยางของวัดแลว พระภิกษุสงฆยังมีหนาที่ในการอบรมสั่งสอน
หลักธรรมใหแกประชาชนเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติตามและอยูในศีลธรรมอันดีงาม ยิ่งไปกวานี้ พระภิกษุ
สงฆยังมีหนาที่เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบาน ทําหนาที่เปนผูนำดานพัฒนาชนบท 
บทบาทในการใหความรูและพัฒนาจิตใจแกคนในชุมชน การสงเสริมการศึกษา การชวยพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ิน การเผยแผธรรม การสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน 
 
 
                                                                        

2 พัชนี วรกวิน, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิชย, 2526), หนา 52. 
3 ไพบูลย ชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 2516), หนา 29-30. 
4 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), การพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530),  

หนา 194 – 195.  
5 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2527), หนา 274 – 275. 

บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล 
สมัยพุทธกาลดินแดนชมพูทวีปทามกลางสังคมสมัยนั้นแบงเปน 4 วรรณะพระสงฆไดออกเผยแผ

และสอนธรรมแกชนทุกชั้นวรรณะ โดยมีบทบาทดานการพัฒนาจิตใจ ดานสงเคราะหปวงชนและดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม บทบาทพระสงฆในสมัยพุทธกาลนั้นลวนเปนกิจที่ไมอาจเลี่ยงไดการจะปฏิบัติกิจใด ๆ  
ก็ตามตองไมละเลยการการประพฤติในสวนที่เรียกวา “พรหมจรรย” ซ่ึงเปนความประพฤติเพื่อความ
ประเสริฐ เพื่อบรรลุถึงความสิ้นกิเลส โดยประพฤติใหเปนไปตามพุทธบัญญัติและตองเอ้ือเฟอ ไมละเมิดพุทธ
อาณัติอันเปนขอหามมิใหประพฤติ หรือเรียกวา ประพฤติใหเปนไปตามพระธรรมวนิัยพระพุทธเจาเองก็ทรง
แสดงพุทธพจนตรัสสอนพระสงฆใหสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคมไดดวยพุทธพจนที่ตรัสไววา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนหมูมากเพื่ออนุเคราะหชาวโลก 
เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”6 

อนึ่งในการเผยแผนั้นพระสงฆก็ดํารงตนในบทบาทหนาที่ดังที่พระพุทธองคเคยดํารงมาแลว เพราะ
การเผยแผธรรมนั้นเปนการใหปญญาแกพุทธบริษัท จําตองตั้งตนอยูบนพื้นฐานความเปนธรรม มีภูมิธรรม 
ดวยพุทธพจนที่วาจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนนั้น คือการกระทําหนาที่หลักของพระสงฆ สิ่งใดที่เปน
ประโยชนเก้ือกูล แมจะตองจาริกรอนแรมไปยังสถานที่ไกล ๆ ก็ตาม พระสงฆก็ตองทําหนาที่เปนผูใหธรรมะ 
แจกธรรมะแกชนทั้งโลก พระสงฆสาวกในสมัยพุทธกาล เปนพระสงฆที่ตองใชความเพียรมาก เพื่อนําธรรมให
เขาถึงประชาชน หรือนําประชาชนใหเขาถึงพระศาสนา ซ่ึงอาจจะเรียกระยะแรกนี้วา ระยะออกไปหา
ประชาชน 

พระสงฆในระยะแรกๆ มีหนาที่หลักจะตองทําคือ การศึกษาในเร่ือง ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อบรรลุ
มรรคผลในทางพระพุทธศาสนา การบรรลุมรรคผลของทานเหลานั้นในตอนแรกเกิดจากการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจา เม่ือพระอรหันตสาวกเกิดข้ึนชุดแรก 60 รูป งานอันเปนหนาที่ของพระสงฆ คือ “สั่งสอนบุคคล
อ่ืนใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดวย” ก็เกิดข้ึนโดยพระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งใหทานเหลานั้นมาประชุมกัน 
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แลวรับสั่งแกทานเหลานั้นวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เรา
และเธอทั้งหลายพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของมนุษย พวกเธอจงเที่ยวจารึกไปเพื่อ
ประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ทามกลางและที่สุด จงประกาศพรหมจรรยอันสมบูรณดวย
อรรถและพยัญชนะ สัตวที่มีธุลีในจักษุนอยมีอยูหากไมไดฟงธรรมจักเสื่อมจากธรรม ผูที่อาจจักรูทั่วถึงธรรม
จักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”7 นับตั้งแตบัดนั้นเปน
ตนมา งานเผยแผศาสนาไดกระจายไปสูกลุมบุคคล ทั้งจํานวนคนที่ทํางานและคนที่ หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จนกลายเปนกลุมบุคคลที่เรียกวาบริษัท 4 อันประกอบดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
ในชวงตอนตนสมัยพุทธกาลจากทรงเร่ิมปฐมเทศนาไมถึงป เฉพาะพระพุทธองคเพียงองคเดียว ทรงแสดง
ธรรมใหคนสําเร็จอริยผลเปนพระอริยบุคคลเขามาบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก  

                                                                        
6 วินย.มหา. (ไทย) 4/37/32. 
7 วิ.มหา. (ไทย) 4/32/40 
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พระสงฆมีชีวิตอยูไดดวยการอาศัยคฤหัสถ ซ่ึงมีสวนกําหนดหนาที่ทางสังคมของพระสงฆเม่ือ
กลาวถึงในแงคุณธรรม พระสงฆก็ยอมมีหนาที่ตองชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากความทุกขดวยอาศัยเมตตา
และกรุณาธรรมของตน พุทธพจนที่ตรัสสั่งสอนเก่ียวกับหนาที่ของพระสงฆมีอยูมาก เชน ในพหุการสูตร
พระพุทธเจาทรงแสดงการพึ่งพากันระหวางบรรพชิตและคฤหัสถวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลายเปนผูมีอุปการะมากแกเธอทั้งหลาย บํารุงเธอทั้งหลายดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมเธอทั้งหลายก็จงเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้งหลาย ตางอาศัยซ่ึงกันและกันดวยอํานาจอามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้ 
เพื่อตองการสลัดโอฆะ เพื่อจะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบดวยประการอยางนี้”8  

บทบาทของพระสงฆ ในสมัยพุทธกาลที่ สํา คัญ คือ การเผยแผหลักธรรมคําสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนาขยายกวางขวางออกไป ทําใหเปนที่เผยแผหลายตอสาธารณชนเปนการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาบุคคลทางดานจิตใจใหมีความเคารพเลื่อมใสยาเกรงตอพระรัตนตรัยนอมนําเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแกการปฏิบัตินั้นสมดังพระ
ดําริที่พระพุทธองคสงพระอรหันตสาวก 60 รูป ออกไปเผยแผพุทธธรรมใหชาวโลกรับรูจึงไดตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายวา จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน 
แปลวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก  
เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกเหลาทวยเทพและมนุษย การทําใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวาง
ออกไปใหแพรหลาย ไดแก การดําเนินการเพื่อใหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพรออกไป ทําใหมีผู
เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให
เกิดแกผูปฏิบัติเหลานั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลกหัวใจสําคัญของการเผย
แผคําสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก โดยใหเกิดประโยชนสุข สามารถขับเคลื่อนให
พระพุทธศาสนาม่ีอายุยืนยาวสืบตอไปได เนื่องจากความสามัคคีที่เกิดจากภิกษุสงฆรวมกันดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงและบัญญัติไว และรากฐานสําคัญของการ
ปกครองคณะสงฆก็คือการรวมมือรวมใจกันดํารงหลักการปกครองตางๆ ไว มีพระธรรมวินัยเปนตนโดยการ
รักษาและปฏิบัติตามทั้งหลักการดานการบริหารและหลักการดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 
บทบาทของพระสงฆไทยในปจจุบัน 
 พระสงฆเปนผูเสียสละ ไดแกผูที่สละทรัพยสมบัติกับทิ้งทั้งบานเรือนออกบวชเพื่อปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา เร่ิมตั้งแตพระโกญทัญญะ เปนหนึ่งในพวกปญญจวัคคียและเปนพวกแรกเม่ือเขามา
อุปสมบทและประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จอริยมรรค อริยผลก็ไดนามวาอริยสงฆ สวนที่ยังไมบรรลุอริยมรรค  
อริยผล ดังเชน พระภิกษุปจจุบัน ก็ไดนามวา สมมติสงฆ เปนสาวกของพระพุทธเจาและไดศึกษาพระธรรม
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วินัยเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติและมีหนาที่ในการประชาสัมพันธ เผยแผ และเผยแพรพระพุทธศาสนา 
(Public Relation and Buddhist Propagation) ตลอดจนหนาที่สั่งสอนผูอ่ืน เรียกวาหนาที่ของพระสงฆ  
ผูที่ไดรับการนับถือจากประชาชน เหลานี้เรียกวา พระสงฆ9 

พระสงฆยังมีฐานะและความเปนอยูที่ตางออกไปจากประชาชนเปนอันมาก มีวัตถุประสงคในการ
ดํารงเพศโดยเฉพาะ มีระเบียบวินัยสําหรับกําหนดความเปนอยูตางออกไป และไดรับความยกยองจาก
ประชาชนใหอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะ เรียกไดวาเปนอีกสังคมหนึ่งตางหากแตการมีฐานะและความ
เปนอยูตางหากออกไปนี้ มิไดหมายความวา พระสงฆจะตองแยกตัวเด็ดขาดออกไปจากประชาชน และปลีก
ตัวอยูโดยลําพัง เพราะจุดมุงหมายของชีวิตพรหมจรรยนั้นโดยแทจริงก็เปนจุดหมายสําหรับทุกคนหรือทุก
ชีวิต การออกบวชก็คืออุบายหรือวิธีการ ที่จะทําใหเขาถึงจุดหมายนั้นไดโดยสะดวกและรวดเร็วข้ึน เม่ือบวช
แลวก็ตองอาศัยปจจัยสี่ที่เปนเคร่ืองดํารงชีวิตดานวัตถุจากประชาชน และเม่ือปฏิบัติตามวิธีเพื่อเขาถึง
จุดหมายนั้นไดผลสําเร็จทางสติปญญาหรือจิตใจที่สูงข้ึนไป ก็สมควรจะตองนํามาชี้แจงแนะนําแกประชาชน 
ที่ตนไดอาศัยปจจัยสี่เลี้ยงชีวิตนั้นดวย จึงเกิดเปนขอผูกพัน ในรูปการตอบแทนหรือใหและใหตอบ เปนวัตถุ
และจิตใจฝายหนึ่ง แตไมใชการซ้ือขายหรือกูยืม เพราะประกอบดวยคุณคาทางจิตใจ อยางนอยก็ศรัทธาใน
ฝายหนี่ง และความผูกพันนี้ ก็ทําใหเกิดความสัมพันธในแบบอาศัยซ่ึงกันและกันข้ึนมาซ่ึงมองเห็นไดชัดใน
ประวัติการณของพุทธศาสนา โดยเฉพาะตลอดประวัติศาสตรของชาติเราเองจนถึงสมัยปจจุบัน10 

บทบาทและการดําเนินชีวิตของพระสงฆไทยในยุคปจจุบัน มีความสัมพันธกับการไหลบาของขอมูล
ขาวสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการวิจัยและพัฒนาใหศีลธรรม และระเบียบวินัยใน
ตนเองกลับคืนมา ขอเท็จจริงที่วา ความเสื่อมทรามทางดานศีลธรรมเกิดข้ึน เพราะความเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมอยางรวดเร็วเป น เค ร่ืองชี้ ว าการเรียกรองให มี ระ เบี ยบวินั ยในตนเองเป นสิ่ งจํ า เป นยิ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนามนุษย พระพุทธศาสนาเนนการฝกปฏิบัติที่ตองบําเพ็ญ 2 ประการ คือ จิตภาวนา และ
ปญญาภาวนา11จิตภาวนาเปนการฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มี 

ความเขมแข็ง ม่ันคง เบิกบาน สงบสุขุ ผองใส พรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ สวนปญญา
ภาวนาเปนการฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทานั้น เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงจนมีจิตใจเปนอิสระ  
ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข12 ซ่ึงคณะสงฆไทยในสมัยปจจุบันไดแสดงบทบาทรวมจัดทํากิจกรรม
หลายอยางที่ เก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา เชน กอตั้ งวัดและจัดให มีพระธรรมทูตทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่เขาไปสอนในโรงเรียนในสังคมไทยตั้งแตอดีต
                                                                        

9 บุญมี แทนแกว และ อุดมลักษณ แทนแกว, พระสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  
2547), หนา 1. 

10 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันพระสงฆในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล สหประชาพาณิชย, 2530), หนา 14-16. 

11 สุมน อมรวิวัฒน. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ. 
(นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 89. 

12 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551). หนา 203. 
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พระสงฆมีชีวิตอยูไดดวยการอาศัยคฤหัสถ ซ่ึงมีสวนกําหนดหนาที่ทางสังคมของพระสงฆเม่ือ
กลาวถึงในแงคุณธรรม พระสงฆก็ยอมมีหนาที่ตองชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากความทุกขดวยอาศัยเมตตา
และกรุณาธรรมของตน พุทธพจนที่ตรัสสั่งสอนเก่ียวกับหนาที่ของพระสงฆมีอยูมาก เชน ในพหุการสูตร
พระพุทธเจาทรงแสดงการพึ่งพากันระหวางบรรพชิตและคฤหัสถวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลายเปนผูมีอุปการะมากแกเธอทั้งหลาย บํารุงเธอทั้งหลายดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมเธอทั้งหลายก็จงเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้งหลาย ตางอาศัยซ่ึงกันและกันดวยอํานาจอามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้ 
เพื่อตองการสลัดโอฆะ เพื่อจะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบดวยประการอยางนี้”8  

บทบาทของพระสงฆ ในสมัยพุทธกาลที่ สํา คัญ คือ การเผยแผหลักธรรมคําสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนาขยายกวางขวางออกไป ทําใหเปนที่เผยแผหลายตอสาธารณชนเปนการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาบุคคลทางดานจิตใจใหมีความเคารพเลื่อมใสยาเกรงตอพระรัตนตรัยนอมนําเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแกการปฏิบัตินั้นสมดังพระ
ดําริที่พระพุทธองคสงพระอรหันตสาวก 60 รูป ออกไปเผยแผพุทธธรรมใหชาวโลกรับรูจึงไดตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายวา จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน 
แปลวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก  
เพื่อประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกเหลาทวยเทพและมนุษย การทําใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวาง
ออกไปใหแพรหลาย ไดแก การดําเนินการเพื่อใหหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพรออกไป ทําใหมีผู
เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให
เกิดแกผูปฏิบัติเหลานั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลกหัวใจสําคัญของการเผย
แผคําสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก โดยใหเกิดประโยชนสุข สามารถขับเคลื่อนให
พระพุทธศาสนาม่ีอายุยืนยาวสืบตอไปได เนื่องจากความสามัคคีที่เกิดจากภิกษุสงฆรวมกันดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงและบัญญัติไว และรากฐานสําคัญของการ
ปกครองคณะสงฆก็คือการรวมมือรวมใจกันดํารงหลักการปกครองตางๆ ไว มีพระธรรมวินัยเปนตนโดยการ
รักษาและปฏิบัติตามทั้งหลักการดานการบริหารและหลักการดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 
บทบาทของพระสงฆไทยในปจจุบัน 
 พระสงฆเปนผูเสียสละ ไดแกผูที่สละทรัพยสมบัติกับทิ้งทั้งบานเรือนออกบวชเพื่อปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา เร่ิมตั้งแตพระโกญทัญญะ เปนหนึ่งในพวกปญญจวัคคียและเปนพวกแรกเม่ือเขามา
อุปสมบทและประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จอริยมรรค อริยผลก็ไดนามวาอริยสงฆ สวนที่ยังไมบรรลุอริยมรรค  
อริยผล ดังเชน พระภิกษุปจจุบัน ก็ไดนามวา สมมติสงฆ เปนสาวกของพระพุทธเจาและไดศึกษาพระธรรม
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วินัยเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติและมีหนาที่ในการประชาสัมพันธ เผยแผ และเผยแพรพระพุทธศาสนา 
(Public Relation and Buddhist Propagation) ตลอดจนหนาที่สั่งสอนผูอ่ืน เรียกวาหนาที่ของพระสงฆ  
ผูที่ไดรับการนับถือจากประชาชน เหลานี้เรียกวา พระสงฆ9 

พระสงฆยังมีฐานะและความเปนอยูที่ตางออกไปจากประชาชนเปนอันมาก มีวัตถุประสงคในการ
ดํารงเพศโดยเฉพาะ มีระเบียบวินัยสําหรับกําหนดความเปนอยูตางออกไป และไดรับความยกยองจาก
ประชาชนใหอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะ เรียกไดวาเปนอีกสังคมหนึ่งตางหากแตการมีฐานะและความ
เปนอยูตางหากออกไปนี้ มิไดหมายความวา พระสงฆจะตองแยกตัวเด็ดขาดออกไปจากประชาชน และปลีก
ตัวอยูโดยลําพัง เพราะจุดมุงหมายของชีวิตพรหมจรรยนั้นโดยแทจริงก็เปนจุดหมายสําหรับทุกคนหรือทุก
ชีวิต การออกบวชก็คืออุบายหรือวิธีการ ที่จะทําใหเขาถึงจุดหมายนั้นไดโดยสะดวกและรวดเร็วข้ึน เม่ือบวช
แลวก็ตองอาศัยปจจัยสี่ที่เปนเคร่ืองดํารงชีวิตดานวัตถุจากประชาชน และเม่ือปฏิบัติตามวิธีเพื่อเขาถึง
จุดหมายนั้นไดผลสําเร็จทางสติปญญาหรือจิตใจที่สูงข้ึนไป ก็สมควรจะตองนํามาชี้แจงแนะนําแกประชาชน 
ที่ตนไดอาศัยปจจัยสี่เลี้ยงชีวิตนั้นดวย จึงเกิดเปนขอผูกพัน ในรูปการตอบแทนหรือใหและใหตอบ เปนวัตถุ
และจิตใจฝายหนึ่ง แตไมใชการซ้ือขายหรือกูยืม เพราะประกอบดวยคุณคาทางจิตใจ อยางนอยก็ศรัทธาใน
ฝายหนี่ง และความผูกพันนี้ ก็ทําใหเกิดความสัมพันธในแบบอาศัยซ่ึงกันและกันข้ึนมาซ่ึงมองเห็นไดชัดใน
ประวัติการณของพุทธศาสนา โดยเฉพาะตลอดประวัติศาสตรของชาติเราเองจนถึงสมัยปจจุบัน10 

บทบาทและการดําเนินชีวิตของพระสงฆไทยในยุคปจจุบัน มีความสัมพันธกับการไหลบาของขอมูล
ขาวสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการวิจัยและพัฒนาใหศีลธรรม และระเบียบวินัยใน
ตนเองกลับคืนมา ขอเท็จจริงที่วา ความเสื่อมทรามทางดานศีลธรรมเกิดข้ึน เพราะความเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมอยางรวดเร็วเป น เค ร่ืองชี้ ว าการเรียกรองให มี ระ เบี ยบวินั ยในตนเองเป นสิ่ งจํ า เป นยิ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนามนุษย พระพุทธศาสนาเนนการฝกปฏิบัติที่ตองบําเพ็ญ 2 ประการ คือ จิตภาวนา และ
ปญญาภาวนา11จิตภาวนาเปนการฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มี 

ความเขมแข็ง ม่ันคง เบิกบาน สงบสุขุ ผองใส พรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ สวนปญญา
ภาวนาเปนการฝกอบรมเจริญปญญา ใหรูเทานั้น เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงจนมีจิตใจเปนอิสระ  
ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข12 ซ่ึงคณะสงฆไทยในสมัยปจจุบันไดแสดงบทบาทรวมจัดทํากิจกรรม
หลายอยางที่ เก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา เชน กอตั้ งวัดและจัดให มีพระธรรมทูตทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่เขาไปสอนในโรงเรียนในสังคมไทยตั้งแตอดีต
                                                                        

9 บุญมี แทนแกว และ อุดมลักษณ แทนแกว, พระสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  
2547), หนา 1. 

10 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยตฺุโต), สถาบันพระสงฆในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล สหประชาพาณิชย, 2530), หนา 14-16. 

11 สุมน อมรวิวัฒน. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ. 
(นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), หนา 89. 

12 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551). หนา 203. 
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จนถึงปจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลางซ่ึงถือวาเปนสมบัติรวม
ของคนทั้งหมูบานวัดจึงเปนศูนยรวมประชาชน และศูนยรวมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆเปนตัวแทน 
ของวัดในการแสดงบทบาทตางๆ เปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพ เชื่อถือ 
และการรวมมือกันใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย นอกจานี้พระสงฆยังมีบทบาท สําคัญใน
การควบคุมทางสังคมในระดับประเทศดวยเพราะ พระสงฆเปนที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุกชั้นในสังคม
ตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ ใน สังคมคือ 1) ความ
บริสุทธิ์ 2) ความเสียสละบําเพ็ญประโยชน และ 3) ความเปนผูนําทางสติปญญาเม่ือกลาวถึงบทบาท (Role) 
ของพระสงฆในสังคมไทยเราดวยแลวเราจะเห็นได ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย ตั้งแตเกิดจนกระทั่งถึงตาย
จะมีความเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆตลอด อยางงานแตงงานก็ตองนิมนตพระสงฆมาในงานแตงดวย 
พอเกิดก็ตองนิมนตพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรทําบุญวันเกิด เจ็บปวยก็ไปหาพระทําบุญ และบางแหง
พระอาจเปนหมอกลางบาน เปนเจาของตําราหมอยาพื้นบาน ตามภูมิปญญาชาวบาน บทบาทก็มีความ
ชัดเจนมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียงขอเสนอ (Suggestion) ไมใชคําตอบสําเร็จรูป 
แตเปนเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่มีความสนใจในงานของพระสงฆ ในบทบาทของพระสงฆ และพยายาม
ที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ ใหเปนประโยชนตอสังคม และใหสังคมมองเห็นประโยชนนั้นเดนชัดมาก
ข้ึน 

ในสมัยปจจุบันหากจะมองจากบทบาทหลักของพระสงฆ โดยที่เร่ิมจากบทบาทภายในของคณะสงฆ
เอง แลวสงผลตอสังคมตอชุมชนในวงกวางมากยิ่งข้ึน อันไดแก  ดานการปกครอง ดานการศึกษา การศึกษา
สงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะหซ่ึงถามองจากบทบาทดานการ
ปกครอง ในสวนของบทบาทดานนี้โดยมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเอง เปนการปกครองในเชิง
ของธรรมาภิบาล คือดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก อาจารยปกครองศิษย ดังปรากฏ
ตัวอยางที่เปนตนแบบใหเห็นชัดเจน คือ หนาที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติตอพระอุปชฌาย และ หนาที่
ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกัน
และกัน ใหพระอุปชฌายสําคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร ใหสัทธิวิหาริกนับถือพระอุปชฌายฉันบิดา เม่ือเปนเชนนี้ 
ตางจะมีความเคารพเชื่อฟงกันและกัน ยอมถึงซ่ึงความเจริญงอกงามในธรรม ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและ
สัทธิวิหาริกใหเอ้ือเฟอประพฤติชอบตอกัน หนาที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระทําตอพระอุปชฌายเรียกวา 
อุปชฌายวัตร และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก เรียกวาสัทธิวิหาริกวัตรและ 
อาจาริยวัตร หนาที่ของศิษยที่จะพึงปฏิบัติตออาจารย อันเตวาสิกวัตรหนาที่ของอาจารยจะพึงปฏิบัติตอศิษย 
ทั้งสองฝายตางก็เอ้ืออาทรตอกัน มีไมตรีจิตตอกัน13 ประเด็นที่สําคัญของการปกครองของพระสงฆนั้น 
จะตองปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษาไดสะดวก ที่เรียกวาสัปปายะ การปกครองที่ดีที่เปนไปตามพระธรรม
วินัยตองใหเกิดธรรมสัปปายะ คือใหสะดวกแกการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม คือการปกครองตองใหเอ้ือตอ

                                                                        
13 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข เลม 2 (หลักสูตรนักธรรมชั้นโท). 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 43. 
 

การศึกษา ปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษา เม่ือการศึกษาดีการศึกษาเปนเคร่ืองมือสรางสัมมาทิฏฐิใหเกิดข้ึนได
แลวก็จะทําใหการ ปกครองงายข้ึน สะดวกข้ึน บทบาทของพระสงฆในดานการปกครองนี้ นอกจากจะมี
ความสงบสุข มีความสันติสุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการปกครองไดเปนอยาง
ดีดวย 

บทบาทดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ในบทบาทดานการศึกษานี้ หากจะมองบทบาท
ของพระสงฆ โดยมองจากพื้นฐานอันเปนแกนแทของคําสอนแลว ผูเขาสูมรรคาแหงสมณเพศ นั่นคือเขาสู
สังคมสงฆ หมายถึงเขาสูวิถีแหงการศึกษาและแทจริงแลววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูตองศึกษา
ทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไมบรรลุมรรคผลสําเสร็จเปนพระอรหันต นั่นหมายถึงยังตองเปนผูที่ตองศึกษาที่
เรียกวายังเปนพระเสขะบุคคล คือยังตองศึกษาอยูและสิ่งที่พระสงฆ ซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดดวย  
ที่จะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรที่ตองศึกษาก็เรียกวาไตรสิกขา อันไดแก 

1) ศีลสิกขา ในดานของศีลสิกขาคือตองศึกษาในเร่ืองศีล อันไดแกเจตนาที่จะงดเวนไมละเมิดขอ
หามดานกาย ดานวาจา ใหรักษาความเปนปกติของความเปนมนุษยผูซึ่งมีใจสูง หรืออาจกลาวไดวาในดานนี้
เปนการพัฒนาในเร่ืองของพฤติกรรม โดยมีสวนสําคัญที่ควรเนน คือ 1) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือโลกแหงวัตถุ หรืออาจกลาววาเปนการรูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ในการรับรูโดยไมเกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แตใหเกิดผลดี สงเสริมคุณภาพชีวิต และการฝกอินทรียใหมี
ประสิทธิภาพในการใชงานใหตาดูเปน ใหหูฟงเปน ฯ อยูในหลักของอินทรียสังวรนั่นเอง การเสพ การบริโภค
ปจจัย 4 การใชประโยชนจากวัตถุ จากอุปกรณตางๆรวมทั้งเทคโนโลยีดวยปญญาที่รูเขาใจมุงคุณคาที่แทจริง
ใหไดคุณภาพชีวิตไมหลงไปกับคุณคาเทียมตามคานิยมที่ผิด ๆ อันเปนคานิยมที่ฟุงเฟอโกเก ที่ทําใหบริโภค
มาก แตเสียคุณภาพชีวิต เรียกงายๆ วา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน เร่ิมดวยการกินพอดี อันเปนการปฏิบัติ
ตามหลักของโภชเนมัตตัญุตา 2) พฤติกรรมที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและโลกแหงชีวิต เชน การ
อยูรวมกันในทางสังคม โดยไมเบียดเบียน กอความทุกขความเดือดรอน หรือกอเวรภัยแตรูจักมีความสัมพันธ
ที่ดีกับเพื่อนมนุษยอยางชวยเหลือเก้ือกูล ดํารงตนอยูในกรอบของศีล ดําเนินเนินชีวิตตามหลักของศีล  
ใหความรวมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑหรือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรือวินัยแมบทของ
ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกวาจรรยาบรรณตางๆ และรูจักแบงปน การเผื่อแผ
แบงปนชวยเหลือ ตามหลักของการใหทาน เพื่อชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของเพื่อนมนุษย ใหความสุข 
และสงเสริมการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการประพฤติเก้ือกูลแกชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตวมนุษยและพืชพันธุ 
เชน การรวมสรางเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวนปา สรางแหลงตนน้ํา 3) พฤติกรรมที่เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพอยางมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝกไวอยางดี มีความชํานาญที่จะปฏิบัติใหไดผลดี
และเปนสัมมาอาชีพ ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญ คือ ไมเปนไปเพื่อความเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแก
ผูอ่ืน หรือกอผลเสียหายแกสังคม หากแตเปนเคร่ืองแกปญหาของชีวิตและแกปญหาของสังคม มีชีวิตที่
เปนไปเพื่อสรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนเก้ือกูลที่เอ้ือตอการพัฒนาชีวิต ของตน ไมทําใหชีวิตตกต่ํา หรือ
ทําลายคุณคาของความเปนมนุษยหรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแหงตน  

2) จิตสิกขา ในดานของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรูเร่ืองจิต ใหเขาใจธรรมชาติของจิต  
การทํางานของจิต รูวิธีการพัฒนาจิต เพื่อใหสบตั้งม่ัน เปนสมาธิพรอมที่จะทํากิจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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จนถึงปจจุบันนี้ หมูบานแตละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลางซ่ึงถือวาเปนสมบัติรวม
ของคนทั้งหมูบานวัดจึงเปนศูนยรวมประชาชน และศูนยรวมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆเปนตัวแทน 
ของวัดในการแสดงบทบาทตางๆ เปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพ เชื่อถือ 
และการรวมมือกันใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย นอกจานี้พระสงฆยังมีบทบาท สําคัญใน
การควบคุมทางสังคมในระดับประเทศดวยเพราะ พระสงฆเปนที่เคารพนับถือ ของบุคคล ทุกชั้นในสังคม
ตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปจจัยที่เชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ ใน สังคมคือ 1) ความ
บริสุทธิ์ 2) ความเสียสละบําเพ็ญประโยชน และ 3) ความเปนผูนําทางสติปญญาเม่ือกลาวถึงบทบาท (Role) 
ของพระสงฆในสังคมไทยเราดวยแลวเราจะเห็นได ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย ตั้งแตเกิดจนกระทั่งถึงตาย
จะมีความเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆตลอด อยางงานแตงงานก็ตองนิมนตพระสงฆมาในงานแตงดวย 
พอเกิดก็ตองนิมนตพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรทําบุญวันเกิด เจ็บปวยก็ไปหาพระทําบุญ และบางแหง
พระอาจเปนหมอกลางบาน เปนเจาของตําราหมอยาพื้นบาน ตามภูมิปญญาชาวบาน บทบาทก็มีความ
ชัดเจนมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียงขอเสนอ (Suggestion) ไมใชคําตอบสําเร็จรูป 
แตเปนเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ที่มีความสนใจในงานของพระสงฆ ในบทบาทของพระสงฆ และพยายาม
ที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆ ใหเปนประโยชนตอสังคม และใหสังคมมองเห็นประโยชนนั้นเดนชัดมาก
ข้ึน 

ในสมัยปจจุบันหากจะมองจากบทบาทหลักของพระสงฆ โดยที่เร่ิมจากบทบาทภายในของคณะสงฆ
เอง แลวสงผลตอสังคมตอชุมชนในวงกวางมากยิ่งข้ึน อันไดแก  ดานการปกครอง ดานการศึกษา การศึกษา
สงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะหซ่ึงถามองจากบทบาทดานการ
ปกครอง ในสวนของบทบาทดานนี้โดยมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเอง เปนการปกครองในเชิง
ของธรรมาภิบาล คือดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก อาจารยปกครองศิษย ดังปรากฏ
ตัวอยางที่เปนตนแบบใหเห็นชัดเจน คือ หนาที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติตอพระอุปชฌาย และ หนาที่
ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมในกัน
และกัน ใหพระอุปชฌายสําคัญสัทธิวิหาริกฉันบุตร ใหสัทธิวิหาริกนับถือพระอุปชฌายฉันบิดา เม่ือเปนเชนนี้ 
ตางจะมีความเคารพเชื่อฟงกันและกัน ยอมถึงซ่ึงความเจริญงอกงามในธรรม ตรัสสั่งใหพระอุปชฌายและ
สัทธิวิหาริกใหเอ้ือเฟอประพฤติชอบตอกัน หนาที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระทําตอพระอุปชฌายเรียกวา 
อุปชฌายวัตร และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก เรียกวาสัทธิวิหาริกวัตรและ 
อาจาริยวัตร หนาที่ของศิษยที่จะพึงปฏิบัติตออาจารย อันเตวาสิกวัตรหนาที่ของอาจารยจะพึงปฏิบัติตอศิษย 
ทั้งสองฝายตางก็เอ้ืออาทรตอกัน มีไมตรีจิตตอกัน13 ประเด็นที่สําคัญของการปกครองของพระสงฆนั้น 
จะตองปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษาไดสะดวก ที่เรียกวาสัปปายะ การปกครองที่ดีที่เปนไปตามพระธรรม
วินัยตองใหเกิดธรรมสัปปายะ คือใหสะดวกแกการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม คือการปกครองตองใหเอ้ือตอ

                                                                        
13 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข เลม 2 (หลักสูตรนักธรรมชั้นโท). 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 43. 
 

การศึกษา ปกครองเพื่อใหเกิดการศึกษา เม่ือการศึกษาดีการศึกษาเปนเคร่ืองมือสรางสัมมาทิฏฐิใหเกิดข้ึนได
แลวก็จะทําใหการ ปกครองงายข้ึน สะดวกข้ึน บทบาทของพระสงฆในดานการปกครองนี้ นอกจากจะมี
ความสงบสุข มีความสันติสุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการปกครองไดเปนอยาง
ดีดวย 

บทบาทดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ในบทบาทดานการศึกษานี้ หากจะมองบทบาท
ของพระสงฆ โดยมองจากพื้นฐานอันเปนแกนแทของคําสอนแลว ผูเขาสูมรรคาแหงสมณเพศ นั่นคือเขาสู
สังคมสงฆ หมายถึงเขาสูวิถีแหงการศึกษาและแทจริงแลววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูตองศึกษา
ทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไมบรรลุมรรคผลสําเสร็จเปนพระอรหันต นั่นหมายถึงยังตองเปนผูที่ตองศึกษาที่
เรียกวายังเปนพระเสขะบุคคล คือยังตองศึกษาอยูและสิ่งที่พระสงฆ ซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดดวย  
ที่จะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรที่ตองศึกษาก็เรียกวาไตรสิกขา อันไดแก 

1) ศีลสิกขา ในดานของศีลสิกขาคือตองศึกษาในเร่ืองศีล อันไดแกเจตนาที่จะงดเวนไมละเมิดขอ
หามดานกาย ดานวาจา ใหรักษาความเปนปกติของความเปนมนุษยผูซึ่งมีใจสูง หรืออาจกลาวไดวาในดานนี้
เปนการพัฒนาในเร่ืองของพฤติกรรม โดยมีสวนสําคัญที่ควรเนน คือ 1) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือโลกแหงวัตถุ หรืออาจกลาววาเปนการรูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ในการรับรูโดยไมเกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แตใหเกิดผลดี สงเสริมคุณภาพชีวิต และการฝกอินทรียใหมี
ประสิทธิภาพในการใชงานใหตาดูเปน ใหหูฟงเปน ฯ อยูในหลักของอินทรียสังวรนั่นเอง การเสพ การบริโภค
ปจจัย 4 การใชประโยชนจากวัตถุ จากอุปกรณตางๆรวมทั้งเทคโนโลยีดวยปญญาที่รูเขาใจมุงคุณคาที่แทจริง
ใหไดคุณภาพชีวิตไมหลงไปกับคุณคาเทียมตามคานิยมที่ผิด ๆ อันเปนคานิยมที่ฟุงเฟอโกเก ที่ทําใหบริโภค
มาก แตเสียคุณภาพชีวิต เรียกงายๆ วา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน เร่ิมดวยการกินพอดี อันเปนการปฏิบัติ
ตามหลักของโภชเนมัตตัญุตา 2) พฤติกรรมที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและโลกแหงชีวิต เชน การ
อยูรวมกันในทางสังคม โดยไมเบียดเบียน กอความทุกขความเดือดรอน หรือกอเวรภัยแตรูจักมีความสัมพันธ
ที่ดีกับเพื่อนมนุษยอยางชวยเหลือเก้ือกูล ดํารงตนอยูในกรอบของศีล ดําเนินเนินชีวิตตามหลักของศีล  
ใหความรวมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑหรือกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หรือวินัยแมบทของ
ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกวาจรรยาบรรณตางๆ และรูจักแบงปน การเผื่อแผ
แบงปนชวยเหลือ ตามหลักของการใหทาน เพื่อชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของเพื่อนมนุษย ใหความสุข 
และสงเสริมการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการประพฤติเก้ือกูลแกชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตวมนุษยและพืชพันธุ 
เชน การรวมสรางเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวนปา สรางแหลงตนน้ํา 3) พฤติกรรมที่เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพอยางมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝกไวอยางดี มีความชํานาญที่จะปฏิบัติใหไดผลดี
และเปนสัมมาอาชีพ ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญ คือ ไมเปนไปเพื่อความเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนแก
ผูอ่ืน หรือกอผลเสียหายแกสังคม หากแตเปนเคร่ืองแกปญหาของชีวิตและแกปญหาของสังคม มีชีวิตที่
เปนไปเพื่อสรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนเก้ือกูลที่เอ้ือตอการพัฒนาชีวิต ของตน ไมทําใหชีวิตตกต่ํา หรือ
ทําลายคุณคาของความเปนมนุษยหรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแหงตน  

2) จิตสิกขา ในดานของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรูเร่ืองจิต ใหเขาใจธรรมชาติของจิต  
การทํางานของจิต รูวิธีการพัฒนาจิต เพื่อใหสบตั้งม่ัน เปนสมาธิพรอมที่จะทํากิจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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ในดานการพัฒนาจิต หรือที่เรียกวาสมาธิ แยกไดดังนี้ 1) ดานคุณภาพจิต ไดแกคุณธรรมความดีงามตางๆ 
เชน เมตตา กรุณา กตัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซ่ึงหลอเลี้ยงจิตใจใหเจริญงอกงาม และเปน
พื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม ในดานของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรูเร่ืองจิต ใหเขาใจธรรมชาติของ
จิตการทํางานของจิต รูวิธีการพัฒนาจิต เพื่อใหสงบตั้งมั่น เปนสมาธิพรอมที่จะทํา 1) ดานสมรรถภาพจิต 
ไดแกความสามารถของจิต ที่เขมแข็ง ม่ันคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิตเชน มีฉันทะ ความใฝรูใฝดีงาม 
ใฝกระทํา จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได รูตัวทั่วพรอมเทาทัน ตื่นตัวอยูเสมอ 
สามารถควบคุมตัวเองไดมีความตั้งม่ันแนวแน ใส สงบ เปนสมาธิ รวมไปถึงความไมประมาท ที่จะทําให
กาวหนาม่ันคงในพฤติกรรมที่ดีงามหรือตั้งม่ันในความดีงามและพรอมที่จะใชปญญาในการใชชีวิตและ
ประกอบกิจหนาที่ และ 3) ดานสุขภาพจิต ไดแกสภาพจิตที่ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง เรารอน 
หากแตมีความสดชื่นเอิบอ่ิม ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพกาย และทําให
พฤติกรรมที่ดีงามมีความม่ันคง สอดคลองกลมกลืน หรืออยูในภาวะที่สมดุล   

3) ปญญาสิกขา ในดานปญญาสิกขาคือศึกษาในเร่ืองปญญา พัฒนาดานปญญา ในการพัฒนาดาน
ปญญานี้จะมีการพัฒนาอยูหลายระดับ เชน 1) ความรูความเขาใจในสิ่งที่ไดยินไดฟงมา หรือที่เลาเรียนมา
และรับการถายทอดศิลปวิทยาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 2) การรับรู
ประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆ อยางถูกตองตามเปนจริง ไมบิดเบือน หรืออคติดวยความรักความชัง และ
เพราะความกลัว 3). การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอยางมีวิจารณญาณ ดวยการใชปญญาที่บริสุทธิ์อิสระไมถูก
กิเลส เชน ความอยากไดผลประโยชน และความเกลียดชังเขาครอบงํา 4) การรูจักมอง รูจักคิด มีหลักการ
คิด มีวิธีคิดที่จะเขาถึงความจริง และไดคุณประโยชน มีโยนิโสมนสิการอยางที่เรียกวามองเปน คิดเปน เชน 
รูจักวิเคราะหแยกแยะ สืบสาวหาเหตุปจจัยของสิ่งเกิดข้ึน ดํารงตั้งอยูและแปรเปลี่ยนสภาวะไป 5) การรูจัก
จัดการ ดําเนินการ ทํากิจใหสําเร็จฉลาดในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย 6) มีความสามารถในการแสวงหา 
เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู คิดไดชัดเจน และสามารถนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยมสรางเปนเครือขาย
ความรูและสราง เปนความรูความคิดใหมเพื่อใชในการแกปญหาและสรางสรรค 7. มีความรูแจงเขาถึงความ
จริงของโลกและชีวิตรูเทาทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ทําใหวางใจถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง 
สามารถแกปญหาชีวิตขจัดความทุกขในจิตใจของตนเองได หลุดพนจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิตไมถูก
บีบค้ันครอบงํากระทบกระทั่งดวยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งตางๆ หลุดพนเปนอิสระ อยูเหนือกระแส
โลก หากกลาวโดยสรุปแลว ปญญา 2 ดานที่สําคัญคือปญญาเขาถึงความจริงแหงธรรมดาของธรรมชาติและ
ปญญาที่สามารถใชความรู นั้นจัดตั้งวางระบบแบบแผนของการดําเนินชีวิตไดและสังคมของมนุษยได
ประโยชนสูงสุดจากความจริงนั้น14  ตามที่ไดกลาวมาแลวเราจะเห็นไดวา หนาที่โดยตรงของการศึกษานั้น
เปนตัวแกปญหา ถาการศึกษาผิดพลาดกลายเปนตัวกอปญหา เราก็ตองมาแกไขปญหาที่ตัวการศึกษา เพื่อให

                                                                        
14 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)., การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก,2539), หนา 121. 

ไดการศึกษาที่ถูกตอง ใหเปนการศึกษาที่แทจริงที่จะเปนตัวแกปญหา15 ยิ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง เปนผูจัดทําหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อใชสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  

บทบาทของพระสงฆดานการศึกษาสงเคราะห ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันพระสงฆไดทําหนาที่ให
ความอนุเคราะหในดานการ ศึกษา ทั้งสวนที่จัดการศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ทางรัฐบาล
ไม สามารถจัดการศึกษาบริการไดทั่วถึง อันไดแกกลุมประชากรที่ดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดาน
เศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอาศัยพระสงฆใหการศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไมตองใช
งบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรงทั้งที่อยูอาศัย อาหารและในการใชจาย แมจะมีสวน
หนึ่งที่เรียนจบแลวที่ทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลว 

ทานเหลานั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปทํางานใหทางรัฐบาลโดยที่รัฐไมตองลงทุน หากมองอยางนี้แลว
จะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือสงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมที่
ดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตามบทบาทของพระสงฆในการศึกษาสงเคราะหนี้ อาจมองไดทั้งที่
เปนระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แนนอนและอีกที่จัดอยางไมเปนระบบ 
อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนการศึกษา การใหทุนในสรางอาคารเรียน ใหทุนซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ใหทุนการศึกษาแกเด็กผู
ขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ บทบาทดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลว
บทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับมอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาที่ของ
พุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอนใหเกิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลว
ตองสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามดวยนี่จึงไดชื่อวาพระสงฆสาวก การใหการอบรม การสอนการเผยแผเปนหนาที่
หลักของพระสงฆที่สําคัญ ที่พระสงฆปฏิบัติมาเปนปกติอยูแลว ทั้งที่เรียกวาการเทศนแสดงธรรม หรือการ
ปาฐกถาก็ตาม ซ่ึงประชาชนทั่วไปใหความเคารพและสนใจที่จะฟงสาระที่พระสงฆเปนผูใหอยูแลว และ
นับเปนการศึกษาที่เขาถึงประชาชนชาวบานไดอยางกวางขวาง สวนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆใหแก
ประชาชนจะแตกตางกันตามโอกาสและวาระตางๆ แตสิ่งที่เปนธรรมะหรือคําสอนที่เปนพระพุทธศาสนาที่
นับไดวาเปนสาระในพระ พุทธศาสนานั้น เปนเนื้อหาที่เปนความจริงที่มีอยูที่เกิดข้ึนเปนปกติ เพราะแทที่จริง
แลว คําวา "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ"นั่นเอง16 บทบาทดานการเผยแผที่เปนปกติจนประชาชนมองเปนวิถี
ชีวิตหรือเปนกิจวัตรของ พระสงฆ ก็คือการแสดงธรรมในวันพระ ในเทศกาลวันสําคัญ พระสงฆไดโอกาสใน
การแสดงธรรมการเผยแผธรรมอยูเปนปกติและในรูปแบบที่ไมเปนรูปแบบ กลาวคืออาจจะใชวิธีการพูดคุย
สนทนาในโอกาสพบปะ จะเปนการเผยแผโดยไมเปนกิจลักษณะ แตก็แฝงดวยใหขอคิดทางธรรม หรือใน

                                                                        
15 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)., การศึกษาทางเลือกสูวิวัฒนหรือวิบัติในยุคโลกไรพรมแดน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2542), หนา 4. 
16 วินัย วีระวัฒนานนท, สิ่งแวดลอมและการพัฒนา. (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2538), 

168. 
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ในดานการพัฒนาจิต หรือที่เรียกวาสมาธิ แยกไดดังนี้ 1) ดานคุณภาพจิต ไดแกคุณธรรมความดีงามตางๆ 
เชน เมตตา กรุณา กตัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซ่ึงหลอเลี้ยงจิตใจใหเจริญงอกงาม และเปน
พื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม ในดานของจิตสิกขาคือศึกษาในเร่ืองจิต เรียนรูเร่ืองจิต ใหเขาใจธรรมชาติของ
จิตการทํางานของจิต รูวิธีการพัฒนาจิต เพื่อใหสงบตั้งมั่น เปนสมาธิพรอมที่จะทํา 1) ดานสมรรถภาพจิต 
ไดแกความสามารถของจิต ที่เขมแข็ง ม่ันคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิตเชน มีฉันทะ ความใฝรูใฝดีงาม 
ใฝกระทํา จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได รูตัวทั่วพรอมเทาทัน ตื่นตัวอยูเสมอ 
สามารถควบคุมตัวเองไดมีความตั้งม่ันแนวแน ใส สงบ เปนสมาธิ รวมไปถึงความไมประมาท ที่จะทําให
กาวหนาม่ันคงในพฤติกรรมที่ดีงามหรือตั้งม่ันในความดีงามและพรอมที่จะใชปญญาในการใชชีวิตและ
ประกอบกิจหนาที่ และ 3) ดานสุขภาพจิต ไดแกสภาพจิตที่ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง เรารอน 
หากแตมีความสดชื่นเอิบอ่ิม ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพกาย และทําให
พฤติกรรมที่ดีงามมีความม่ันคง สอดคลองกลมกลืน หรืออยูในภาวะที่สมดุล   

3) ปญญาสิกขา ในดานปญญาสิกขาคือศึกษาในเร่ืองปญญา พัฒนาดานปญญา ในการพัฒนาดาน
ปญญานี้จะมีการพัฒนาอยูหลายระดับ เชน 1) ความรูความเขาใจในสิ่งที่ไดยินไดฟงมา หรือที่เลาเรียนมา
และรับการถายทอดศิลปวิทยาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 2) การรับรู
ประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆ อยางถูกตองตามเปนจริง ไมบิดเบือน หรืออคติดวยความรักความชัง และ
เพราะความกลัว 3). การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอยางมีวิจารณญาณ ดวยการใชปญญาที่บริสุทธิ์อิสระไมถูก
กิเลส เชน ความอยากไดผลประโยชน และความเกลียดชังเขาครอบงํา 4) การรูจักมอง รูจักคิด มีหลักการ
คิด มีวิธีคิดที่จะเขาถึงความจริง และไดคุณประโยชน มีโยนิโสมนสิการอยางที่เรียกวามองเปน คิดเปน เชน 
รูจักวิเคราะหแยกแยะ สืบสาวหาเหตุปจจัยของสิ่งเกิดข้ึน ดํารงตั้งอยูและแปรเปลี่ยนสภาวะไป 5) การรูจัก
จัดการ ดําเนินการ ทํากิจใหสําเร็จฉลาดในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย 6) มีความสามารถในการแสวงหา 
เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู คิดไดชัดเจน และสามารถนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยมสรางเปนเครือขาย
ความรูและสราง เปนความรูความคิดใหมเพื่อใชในการแกปญหาและสรางสรรค 7. มีความรูแจงเขาถึงความ
จริงของโลกและชีวิตรูเทาทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ทําใหวางใจถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง 
สามารถแกปญหาชีวิตขจัดความทุกขในจิตใจของตนเองได หลุดพนจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิตไมถูก
บีบค้ันครอบงํากระทบกระทั่งดวยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งตางๆ หลุดพนเปนอิสระ อยูเหนือกระแส
โลก หากกลาวโดยสรุปแลว ปญญา 2 ดานที่สําคัญคือปญญาเขาถึงความจริงแหงธรรมดาของธรรมชาติและ
ปญญาที่สามารถใชความรู นั้นจัดตั้งวางระบบแบบแผนของการดําเนินชีวิตไดและสังคมของมนุษยได
ประโยชนสูงสุดจากความจริงนั้น14  ตามที่ไดกลาวมาแลวเราจะเห็นไดวา หนาที่โดยตรงของการศึกษานั้น
เปนตัวแกปญหา ถาการศึกษาผิดพลาดกลายเปนตัวกอปญหา เราก็ตองมาแกไขปญหาที่ตัวการศึกษา เพื่อให

                                                                        
14 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)., การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก,2539), หนา 121. 

ไดการศึกษาที่ถูกตอง ใหเปนการศึกษาที่แทจริงที่จะเปนตัวแกปญหา15 ยิ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง เปนผูจัดทําหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อใชสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  

บทบาทของพระสงฆดานการศึกษาสงเคราะห ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันพระสงฆไดทําหนาที่ให
ความอนุเคราะหในดานการ ศึกษา ทั้งสวนที่จัดการศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ทางรัฐบาล
ไม สามารถจัดการศึกษาบริการไดทั่วถึง อันไดแกกลุมประชากรที่ดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดาน
เศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอาศัยพระสงฆใหการศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไมตองใช
งบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรงทั้งที่อยูอาศัย อาหารและในการใชจาย แมจะมีสวน
หนึ่งที่เรียนจบแลวที่ทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลว 

ทานเหลานั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปทํางานใหทางรัฐบาลโดยที่รัฐไมตองลงทุน หากมองอยางนี้แลว
จะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือสงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมที่
ดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตามบทบาทของพระสงฆในการศึกษาสงเคราะหนี้ อาจมองไดทั้งที่
เปนระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แนนอนและอีกที่จัดอยางไมเปนระบบ 
อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนการศึกษา การใหทุนในสรางอาคารเรียน ใหทุนซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ใหทุนการศึกษาแกเด็กผู
ขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ บทบาทดานการเผยแผ บทบาทของพระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลว
บทบาทดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับมอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง เพราะหนาที่ของ
พุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอนใหเกิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นแลว
ตองสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามดวยนี่จึงไดชื่อวาพระสงฆสาวก การใหการอบรม การสอนการเผยแผเปนหนาที่
หลักของพระสงฆที่สําคัญ ที่พระสงฆปฏิบัติมาเปนปกติอยูแลว ทั้งที่เรียกวาการเทศนแสดงธรรม หรือการ
ปาฐกถาก็ตาม ซ่ึงประชาชนทั่วไปใหความเคารพและสนใจที่จะฟงสาระที่พระสงฆเปนผูใหอยูแลว และ
นับเปนการศึกษาที่เขาถึงประชาชนชาวบานไดอยางกวางขวาง สวนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆใหแก
ประชาชนจะแตกตางกันตามโอกาสและวาระตางๆ แตสิ่งที่เปนธรรมะหรือคําสอนที่เปนพระพุทธศาสนาที่
นับไดวาเปนสาระในพระ พุทธศาสนานั้น เปนเนื้อหาที่เปนความจริงที่มีอยูที่เกิดข้ึนเปนปกติ เพราะแทที่จริง
แลว คําวา "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ"นั่นเอง16 บทบาทดานการเผยแผที่เปนปกติจนประชาชนมองเปนวิถี
ชีวิตหรือเปนกิจวัตรของ พระสงฆ ก็คือการแสดงธรรมในวันพระ ในเทศกาลวันสําคัญ พระสงฆไดโอกาสใน
การแสดงธรรมการเผยแผธรรมอยูเปนปกติและในรูปแบบที่ไมเปนรูปแบบ กลาวคืออาจจะใชวิธีการพูดคุย
สนทนาในโอกาสพบปะ จะเปนการเผยแผโดยไมเปนกิจลักษณะ แตก็แฝงดวยใหขอคิดทางธรรม หรือใน

                                                                        
15 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)., การศึกษาทางเลือกสูวิวัฒนหรือวิบัติในยุคโลกไรพรมแดน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2542), หนา 4. 
16 วินัย วีระวัฒนานนท, สิ่งแวดลอมและการพัฒนา. (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 2538), 

168. 
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โอกาสที่ประชาชนมาทําบุญวันเกิดแลวขอพรจากพระสงฆ มาถวายสังฆทานแลวพระสงฆก็ใหพร ในชวงเวลา
สั้นๆ เปนการสอนโดยที่ผูรับไมรูวาถูกสอน แตไดซึมซับเอาคําสอน เอาคติธรรม ไดเกิดการเรียนรูพระธรรม
คําสอน หากพระสงฆสํานึกตระหนักในบทบาทเหลานี้อยางจริงจัง พระสงฆจะมีโอกาสในการเผยแผธรรม
และไดเขาถึงประชาชนโดยไมยากเลย และไมตองรอเทศกาลสําคัญใดๆ ทั้งสิ้น ในความเห็นสวนตัวแลว
รูปแบบโอกาสใดไมสําคัญ แตประเด็นสําคัญอยูที่ผูฟงเกิดการเรียนรู (Learning) จุดที่ตองการคือใหผูฟงได
เกิดการเรียนรูจะใหใครเปนศูนยกลางก็แลว แตอยากจะกลาวดวยวาขอใหการเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learning Center) อันเปนจุดที่ตองการใหเกิดกับผูฟง ที่จะเปนจุดเปลี่ยนแหงพฤติกรรมของคน วาจะ
เปลี่ยนไปในทิศทางใด ใหเขาเรียนรูในดานใด 

บทบาทดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลว
นับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปน
พระพุทธศาสนาอยูในทีดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ 
คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมา จากรากฐานของความ
เปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณ
สงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆที่มีบารมี มีเอกลาภมาก ๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง 
หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภออนามัยตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทําบอน้ําทํา
สะพาน ฯลฯ หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในดานจิตใจ พระ 

สงฆไดพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดใหเลิก จากที่เคยติดเหลาใหเลิกเหลา 
จากที่เคยติดการพนันใหเลิกจากการพนัน จากที่เคยลุมหลงในไสยศาสตรที่เคยงมงายใหรูใชสติปญญา จาก
ความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) ใหมีความเห็นที่ ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให
ขยันหม่ันเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพคือหาและสอนใหขยันเก็บออม ประหยัดใชจายอยางรูคุณคา  
ไมฟุมเฟอย หรูหรา หลงตามคานิยมที่ผิดๆ (คานิยมที่ไมนานิยม) สอนใหคนที่อยูในสังคม เชนสอนใหรูจัด
เลือกคบคน โดยใหเลือกคบกับบัณฑิต ใหหลีกเวนจากคนพาล และสอนใหวางตนใหเหมาะสมกับภาวะแหง
ตนรูจักฐานะของตนบทบาทดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห อันเปนบทบาทหลักอีกดานหนึ่ง 
ที่หมายถึงดานการกอสราง การพัฒนาศาสนวัตถุ โดยเร่ิมจากการสรางศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ 
สรางเพื่อใหเปนที่สะดวกแกการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใชเปนการสรางเพื่ออวดอางบารมี แขงขันความ
ฟุมเฟอยหรูหราเอาบทบาททั้งหมดมาทุมเทกับบทบาทดานการกอสรางบางวัดสรางโบสถมาจนเจาอาวาส
ตายไป 4-5 รูปโบสถยังไมเสร็จ ประการตอมาศิลปะที่สรางควรมีเอกลักษณของความเปนไทย ความเปน
พุทธใหปรากฏเหลืออยูคูกับสังคมไทยเรา คือพอมองเห็นศาสนวัตถุแลว ใหเปนสิ่งแทนของความเปน
พระพุทธศาสนาไว แตเทาที่เห็นศาสนวัตถุกลายเปนสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society)  
ไมเหลือความเปนสังคมพุทธใหเห็นแมแตนิดจึงขอฝากทัศนะไวดวยความหวงใยที่กลาวมาทั้งหมดเปน
บทบาทของพระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน 
โดยเฉพาะในดานหลัก 4 ดาน อันไดแก ดานการปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิบาล ปกครอง
เพื่อเก้ือหนุนใหเกิดการศึกษา ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ทั้งที่พระสงฆกันเองสอนพระเณรดวย

กันเอง และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดาเพื่อใหไดรับการศึกษาที่ถูกตอง พรอมทั้งวิชาความรูจรณะ ความ
ประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธีคิดที่เปนสัมมาทิฐิ การเรียนรูคูความสุข (Learning And Happiness) บทบาท
ดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานที่นําคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสูประชาชน 
เปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิต
อยางพรหม อันเปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึงพระสงฆจึงเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินชีวิต ของสังคม
ชาวบานที่ดีสืบตอไปอยางยั่งยื่น 
 
บทสรุป 

บทบาทของพระสงฆดานการปกครองในสมัยพุทธกาล มีพระพุทธเจาเปนประมุข พระองคใชหลัก
พระธรรมวินัยเปนหลักเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข และทรงอนุวัตไปตามสังคม เชน กรณีชาวบาน
รองเรียนพฤติกรรมของพระสาวก ทานจะสั่งใหเขาเฝาตรัสถาม หากสิ่งที่พระสาวกปฏิบัติ จนทําใหถูกติเตียน 
พระองคจะทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อการทําหนาที่ตอผูถึงไตรสรณคมน นั่นคือการสอนธรรมนําปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนสุขตอสังคม ในยุคปจจุบันบทบาทของพระสงฆไทยมีการ ปกครองคณะสงฆในปจจุบันที่มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆข้ึนมาใชในการบริหาร และมีกฎหมายตางๆ ที่ใชปกครองคณะสงฆผานมหาเถร
สมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย กระทําคุณประโยชนแกสังคมมากมาย ไดแกการใหความ
ชวยเหลือ ดูแล เอาใจใสและสงเสริมคุณภาพชีวิต รอบดาน มีการพัฒนาการแนวทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนามี 2 แบบ คือ แบบเชิงรุก จะไดเปนประโยชนในการบริหารคณะสงฆตามพันธกิจของคณะ
สงฆไทยที่วางแผนไว ลักษณะการเผยแผเชิงรุกเปนความจําเปน แตละยุคแตละสมัยพระสงฆในอดีตทําการ
เผยแผเชิงรุกดวยการเปนครูสอนเด็กและเยาวชน เพราะวัดในอดีตทําหนาที่ เปนโรงเรียนเปนสถาน
สงเคราะห  แบบเชิงรับ จะไดเปนประโยชนแนวทางการเผยแผในเชิงรับ เชน รับการเทศนาธรรม รับการ
บรรยายธรรม รับการอบรมการฝกปฏิบัติ การใหทนุการศึกษา รุกงานสาธารณสงเคราะห เชน พัฒนาแหลง
น้ํา การสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
 
บรรณานุกรม 
บุญมี แทนแกว และ อุดมลักษณ แทนแกว. พระสงฆ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2547. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
 เอส.อาร. พร้ินติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)., การศึกษาทางเลือกสู วิวัฒนหรือวิบัติในยุคโลกไรพรมแดน . 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2542. 
พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษาเพ่ืออารยธรรมที่ ย่ังยืน . กรุงเทพมหานคร : บริษัท
 สหธรรมิก, 2539. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). การพัฒนาคน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530.  
                  . สถาบันพระสงฆในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล สหประชา
 พาณิชย, 2530. 
                  . สถาบันสงฆกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2527. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 747

โอกาสที่ประชาชนมาทําบุญวันเกิดแลวขอพรจากพระสงฆ มาถวายสังฆทานแลวพระสงฆก็ใหพร ในชวงเวลา
สั้นๆ เปนการสอนโดยที่ผูรับไมรูวาถูกสอน แตไดซึมซับเอาคําสอน เอาคติธรรม ไดเกิดการเรียนรูพระธรรม
คําสอน หากพระสงฆสํานึกตระหนักในบทบาทเหลานี้อยางจริงจัง พระสงฆจะมีโอกาสในการเผยแผธรรม
และไดเขาถึงประชาชนโดยไมยากเลย และไมตองรอเทศกาลสําคัญใดๆ ทั้งสิ้น ในความเห็นสวนตัวแลว
รูปแบบโอกาสใดไมสําคัญ แตประเด็นสําคัญอยูที่ผูฟงเกิดการเรียนรู (Learning) จุดที่ตองการคือใหผูฟงได
เกิดการเรียนรูจะใหใครเปนศูนยกลางก็แลว แตอยากจะกลาวดวยวาขอใหการเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learning Center) อันเปนจุดที่ตองการใหเกิดกับผูฟง ที่จะเปนจุดเปลี่ยนแหงพฤติกรรมของคน วาจะ
เปลี่ยนไปในทิศทางใด ใหเขาเรียนรูในดานใด 

บทบาทดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห บทบาทดานนี้ของพระสงฆหากพูดไปแลว
นับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหงความเปนไทย ความเปน
พระพุทธศาสนาอยูในทีดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ 
คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมา จากรากฐานของความ
เปนพุทธ มาจากรากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย บทบาทของพระสงฆในดานสาธารณ
สงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆที่มีบารมี มีเอกลาภมาก ๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัวทานเอง 
หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภออนามัยตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทําบอน้ําทํา
สะพาน ฯลฯ หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในดานจิตใจ พระ 

สงฆไดพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดใหเลิก จากที่เคยติดเหลาใหเลิกเหลา 
จากที่เคยติดการพนันใหเลิกจากการพนัน จากที่เคยลุมหลงในไสยศาสตรที่เคยงมงายใหรูใชสติปญญา จาก
ความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) ใหมีความเห็นที่ ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให
ขยันหม่ันเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพคือหาและสอนใหขยันเก็บออม ประหยัดใชจายอยางรูคุณคา  
ไมฟุมเฟอย หรูหรา หลงตามคานิยมที่ผิดๆ (คานิยมที่ไมนานิยม) สอนใหคนที่อยูในสังคม เชนสอนใหรูจัด
เลือกคบคน โดยใหเลือกคบกับบัณฑิต ใหหลีกเวนจากคนพาล และสอนใหวางตนใหเหมาะสมกับภาวะแหง
ตนรูจักฐานะของตนบทบาทดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห อันเปนบทบาทหลักอีกดานหนึ่ง 
ที่หมายถึงดานการกอสราง การพัฒนาศาสนวัตถุ โดยเร่ิมจากการสรางศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ 
สรางเพื่อใหเปนที่สะดวกแกการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใชเปนการสรางเพื่ออวดอางบารมี แขงขันความ
ฟุมเฟอยหรูหราเอาบทบาททั้งหมดมาทุมเทกับบทบาทดานการกอสรางบางวัดสรางโบสถมาจนเจาอาวาส
ตายไป 4-5 รูปโบสถยังไมเสร็จ ประการตอมาศิลปะที่สรางควรมีเอกลักษณของความเปนไทย ความเปน
พุทธใหปรากฏเหลืออยูคูกับสังคมไทยเรา คือพอมองเห็นศาสนวัตถุแลว ใหเปนสิ่งแทนของความเปน
พระพุทธศาสนาไว แตเทาที่เห็นศาสนวัตถุกลายเปนสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society)  
ไมเหลือความเปนสังคมพุทธใหเห็นแมแตนิดจึงขอฝากทัศนะไวดวยความหวงใยที่กลาวมาทั้งหมดเปน
บทบาทของพระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆที่ถูกตองตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน 
โดยเฉพาะในดานหลัก 4 ดาน อันไดแก ดานการปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิบาล ปกครอง
เพื่อเก้ือหนุนใหเกิดการศึกษา ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ทั้งที่พระสงฆกันเองสอนพระเณรดวย

กันเอง และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดาเพื่อใหไดรับการศึกษาที่ถูกตอง พรอมทั้งวิชาความรูจรณะ ความ
ประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธีคิดที่เปนสัมมาทิฐิ การเรียนรูคูความสุข (Learning And Happiness) บทบาท
ดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานที่นําคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสูประชาชน 
เปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิต
อยางพรหม อันเปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึงพระสงฆจึงเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินชีวิต ของสังคม
ชาวบานที่ดีสืบตอไปอยางยั่งยื่น 
 
บทสรุป 

บทบาทของพระสงฆดานการปกครองในสมัยพุทธกาล มีพระพุทธเจาเปนประมุข พระองคใชหลัก
พระธรรมวินัยเปนหลักเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข และทรงอนุวัตไปตามสังคม เชน กรณีชาวบาน
รองเรียนพฤติกรรมของพระสาวก ทานจะสั่งใหเขาเฝาตรัสถาม หากสิ่งที่พระสาวกปฏิบัติ จนทําใหถูกติเตียน 
พระองคจะทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อการทําหนาที่ตอผูถึงไตรสรณคมน นั่นคือการสอนธรรมนําปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนสุขตอสังคม ในยุคปจจุบันบทบาทของพระสงฆไทยมีการ ปกครองคณะสงฆในปจจุบันที่มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆข้ึนมาใชในการบริหาร และมีกฎหมายตางๆ ที่ใชปกครองคณะสงฆผานมหาเถร
สมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย กระทําคุณประโยชนแกสังคมมากมาย ไดแกการใหความ
ชวยเหลือ ดูแล เอาใจใสและสงเสริมคุณภาพชีวิต รอบดาน มีการพัฒนาการแนวทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนามี 2 แบบ คือ แบบเชิงรุก จะไดเปนประโยชนในการบริหารคณะสงฆตามพันธกิจของคณะ
สงฆไทยที่วางแผนไว ลักษณะการเผยแผเชิงรุกเปนความจําเปน แตละยุคแตละสมัยพระสงฆในอดีตทําการ
เผยแผเชิงรุกดวยการเปนครูสอนเด็กและเยาวชน เพราะวัดในอดีตทําหนาที่ เปนโรงเรียนเปนสถาน
สงเคราะห  แบบเชิงรับ จะไดเปนประโยชนแนวทางการเผยแผในเชิงรับ เชน รับการเทศนาธรรม รับการ
บรรยายธรรม รับการอบรมการฝกปฏิบัติ การใหทนุการศึกษา รุกงานสาธารณสงเคราะห เชน พัฒนาแหลง
น้ํา การสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
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บทนํา 
 การวางแผนเปนกระบวนการที่เก่ียวกับปจจุบันและอนาคต กลาวถือ ผลที่ปรากฏในปจจุบันสืบ
เนื่องมาจากวางแผนในอดีต และผลที่จะปรากฏในอนาคตนั้นสืบเนื่องไปจากแผนที่ไดกระทําในปจจุบันดีใน
อดีตเชนครูลนงานเพราะผลิตครูออมามากเกินความจําเปน ทั้ง ๆ ที่อัตราการเกิดของเด็กลดลงหรือบัณฑิต
ตองตกงานเพราะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนไมเปนไปตามเปาหมายอยางแทจริงหรือกรุงเทพ ฯ  
ตองประสบกับมลภาวะเปนพิษ เปนตน 
         ความสําเร็จใด ๆ จะเกิดข้ึนไดยอมตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา “ทรัพยากร” (Resources)  ซ่ึงหมายถึง  
เงิน  (Moncy)  วัสดุอุปกรณ  (Materials) กําลังคน (Humanpower) เวลา (Time)  พลังงาน (Energy)  
และอ่ืน ๆ บุคคลหรือองคการจะไมสามารถกระทําสิ่งใด ๆ  ไดสําเร็จ  หรือบรรลุถึงวัตถุประสงคถาปราศจาก
การใชจายทรัพยากร  การวางแผนเปนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรทรัพยากรขององคการ ใหการดําเนินงาน
ขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 การวางแผนเปน “กระบวนการ”  (Procss) ซ่ึงปรากฏดวยกิจกรรม (Activity) ที่จะตองกระทํากัน
อยางตอเนื่อง และสามารถปรับใหเขาไดกับขอมูลที่ไดรับทั้งที่เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) และขอมูล
ที่มาจากกระบวนการและระบบอ่ืน การวางแผนสําหรับองคหนึ่งองคกรใดมิใชการะทําเพียงคร้ังเดียวแลว
หยุดหรือเลิกแลวกันไป แตเปนกระบวนการที่จะตองกระทําอยางตอเนื่อง โดยใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในองคการ และบางสวนของแผนอาจจะตองมีการทบทวนใหมถา
ผลที่เกิดข้ึนขาดความสมบูรณหรือเปนผลที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดคิดไว 
        การวางแผนเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการใสขอมูล (Inputs) ทรัพยากร (Resiurces) และ
ขาวสาร (Information) ตาง ๆ เขาไป และมีตัวการ (Processor) กระทํากับทรัพยากรและขอมูลเหลานั้น  
และปรากฏเปนผล  (Outputs) ออกมาในลักษณะตาง ๆ ขอมูลอันเกิดจากผลหรือที่เรียกวาขอมูลยอนกลับ 
(Feedbadk) จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Standards) วาเปนไปตามวัตถุประสงค (Objiectives) 
หรือไม ถาการเปรียบเทียบมีผลเปนที่ไมพอใจ ขอมูลที่ใสเขาไป และตัวการในการกระทําขอมูลจะตองไดรับ
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง   
 
ความหมายของการวางแผน 

คําวา “การวางแผน” มาจากภาษาอังกฤษวา “Planning” มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา 
Plamum แปลวา แบนหรือราบ (flat) เปนคําที่นํามาใชในภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่  17 โดยใชใน
ความหมายแคบ ๆ เก่ียวกับการวาดภาพหรือการสเก็ตภาพวัตถุลงบนพื้นผิวราบ ลักษณะเดียวกับการเขียน
ภาพบนพิมพเขียว ในปจจุบันถูกนํามาใชในความหมายที่กวางขวางมาก ทั้งในเร่ืองการวางแผนสวนบุคคล 
การวางแผนของกลุมกิจกรรมทางสังคม การวางแผนขององคการเอกชน รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐบาลโดยทั่วไป 

สําหรับความหมายของ คําวา “การวางแผน” มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดให
ทัศนะไวมากมาย ยกตัวอยางเชน 

ธนชัย ยมจินดา1 ไดใหความหมายไววา การวางแผน เปนหนาที่ที่สําคัญในกระบวนการของการ
จัดการซ่ึงเก่ียวของกับการตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงค และแนวทางในการปฏิบัติลวงหนา  โดยการ
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมของโอกาส และขอจํากัดตาง ๆ ขององคการที่มีอยู 

ธงชัย สันติวงษ2 ใหความหมายวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับ
ชวงเวลาขางหนา และกําหนดสิ่งที่จะกระทําตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

ศิริพร พงศศรีโรจน3  ใหความหมายวา  การวางแผน เปนกระบวนการของการใชความคิด และการ
ตัดสินใจโดยการกําหนดวัตถุประสงคที่จะทําแลว แลวหาข้ันตอนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรทางการบริหาร อันประกอบไปดวย คน เงิน วัสดุ และการจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไว
หลายๆ วิธี แลวตัดสินใจเลือกข้ันตอนและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

Bartol & Martin4  ไดใหความหมายวา การวางแผนคือหนาที่ในเร่ืองที่เก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย 
และมีวิธีการอยางไรถึงจะใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

Gary Dessler5 ใหความหมายวา การวางแผน หมายถึง  กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย  และ
รายละเอียดสําหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนากฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนการคาดคะเนผลลัพธที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

Stephen P. Robbins & Mary Coulter6 ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง การกําหนด
เปาประสงค (goals) หรือวัตถุประสงค (objectives) ขององคการ รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ (Strategies) 
ทั้งมวล เพื่อบรรลุเปาประสงคของวัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนการพัฒนาลําดับข้ันของการวางแผนอยาง
ครอบคลุม (comprehensive) เพื่อที่จะบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เก่ียวของใหเปนหนึ่งเดียวกัน การ
วางแผนจึงเก่ียวของทั้งเปาหมาย (ends) และวิธีการ (means) 

David H. Holt7 ไดใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง การบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค
ขององคการและวิธีการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว วัตถุประสงคขององคการก็คือ ผลลัพธที่พึง
ประสงคจะใหบังเกิดข้ึน ณ จุดหนึ่งของเวลาในอนาคตที่ตองการ 

Brian W. Scott8 ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห ซ่ึงครอบคลุมการ
ประเมินสิ่งที่คาดวา จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีความมุงม่ันที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการภายใตบริบทของ
อนาคตที่คาดหมายไว รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกหรือชุดของการกระทําเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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teacher.snru.ac.th/chakrit/admin [24 มีนาคม 2558]. 

2 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
3 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
4เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
6 รังสรรค ประเสริฐศรี, “ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับแผน”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

นโยบายสาธารณะและการวางแผน, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), หนา 15. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
8 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 751

บทนํา 
 การวางแผนเปนกระบวนการที่เก่ียวกับปจจุบันและอนาคต กลาวถือ ผลที่ปรากฏในปจจุบันสืบ
เนื่องมาจากวางแผนในอดีต และผลที่จะปรากฏในอนาคตนั้นสืบเนื่องไปจากแผนที่ไดกระทําในปจจุบันดีใน
อดีตเชนครูลนงานเพราะผลิตครูออมามากเกินความจําเปน ทั้ง ๆ ที่อัตราการเกิดของเด็กลดลงหรือบัณฑิต
ตองตกงานเพราะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและกําลังคนไมเปนไปตามเปาหมายอยางแทจริงหรือกรุงเทพ ฯ  
ตองประสบกับมลภาวะเปนพิษ เปนตน 
         ความสําเร็จใด ๆ จะเกิดข้ึนไดยอมตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา “ทรัพยากร” (Resources)  ซ่ึงหมายถึง  
เงิน  (Moncy)  วัสดุอุปกรณ  (Materials) กําลังคน (Humanpower) เวลา (Time)  พลังงาน (Energy)  
และอ่ืน ๆ บุคคลหรือองคการจะไมสามารถกระทําสิ่งใด ๆ  ไดสําเร็จ  หรือบรรลุถึงวัตถุประสงคถาปราศจาก
การใชจายทรัพยากร  การวางแผนเปนการตัดสินใจเพื่อการจัดสรรทรัพยากรขององคการ ใหการดําเนินงาน
ขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 การวางแผนเปน “กระบวนการ”  (Procss) ซ่ึงปรากฏดวยกิจกรรม (Activity) ที่จะตองกระทํากัน
อยางตอเนื่อง และสามารถปรับใหเขาไดกับขอมูลที่ไดรับทั้งที่เปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) และขอมูล
ที่มาจากกระบวนการและระบบอ่ืน การวางแผนสําหรับองคหนึ่งองคกรใดมิใชการะทําเพียงคร้ังเดียวแลว
หยุดหรือเลิกแลวกันไป แตเปนกระบวนการที่จะตองกระทําอยางตอเนื่อง โดยใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในองคการ และบางสวนของแผนอาจจะตองมีการทบทวนใหมถา
ผลที่เกิดข้ึนขาดความสมบูรณหรือเปนผลที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดคิดไว 
        การวางแผนเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการใสขอมูล (Inputs) ทรัพยากร (Resiurces) และ
ขาวสาร (Information) ตาง ๆ เขาไป และมีตัวการ (Processor) กระทํากับทรัพยากรและขอมูลเหลานั้น  
และปรากฏเปนผล  (Outputs) ออกมาในลักษณะตาง ๆ ขอมูลอันเกิดจากผลหรือที่เรียกวาขอมูลยอนกลับ 
(Feedbadk) จะถูกนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Standards) วาเปนไปตามวัตถุประสงค (Objiectives) 
หรือไม ถาการเปรียบเทียบมีผลเปนที่ไมพอใจ ขอมูลที่ใสเขาไป และตัวการในการกระทําขอมูลจะตองไดรับ
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง   
 
ความหมายของการวางแผน 

คําวา “การวางแผน” มาจากภาษาอังกฤษวา “Planning” มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา 
Plamum แปลวา แบนหรือราบ (flat) เปนคําที่นํามาใชในภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่  17 โดยใชใน
ความหมายแคบ ๆ เก่ียวกับการวาดภาพหรือการสเก็ตภาพวัตถุลงบนพื้นผิวราบ ลักษณะเดียวกับการเขียน
ภาพบนพิมพเขียว ในปจจุบันถูกนํามาใชในความหมายที่กวางขวางมาก ทั้งในเร่ืองการวางแผนสวนบุคคล 
การวางแผนของกลุมกิจกรรมทางสังคม การวางแผนขององคการเอกชน รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐบาลโดยทั่วไป 

สําหรับความหมายของ คําวา “การวางแผน” มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดให
ทัศนะไวมากมาย ยกตัวอยางเชน 

ธนชัย ยมจินดา1 ไดใหความหมายไววา การวางแผน เปนหนาที่ที่สําคัญในกระบวนการของการ
จัดการซ่ึงเก่ียวของกับการตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงค และแนวทางในการปฏิบัติลวงหนา  โดยการ
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมของโอกาส และขอจํากัดตาง ๆ ขององคการที่มีอยู 

ธงชัย สันติวงษ2 ใหความหมายวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับ
ชวงเวลาขางหนา และกําหนดสิ่งที่จะกระทําตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

ศิริพร พงศศรีโรจน3  ใหความหมายวา  การวางแผน เปนกระบวนการของการใชความคิด และการ
ตัดสินใจโดยการกําหนดวัตถุประสงคที่จะทําแลว แลวหาข้ันตอนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรทางการบริหาร อันประกอบไปดวย คน เงิน วัสดุ และการจัดการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไว
หลายๆ วิธี แลวตัดสินใจเลือกข้ันตอนและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

Bartol & Martin4  ไดใหความหมายวา การวางแผนคือหนาที่ในเร่ืองที่เก่ียวกับการกําหนดเปาหมาย 
และมีวิธีการอยางไรถึงจะใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

Gary Dessler5 ใหความหมายวา การวางแผน หมายถึง  กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย  และ
รายละเอียดสําหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนากฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนการคาดคะเนผลลัพธที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

Stephen P. Robbins & Mary Coulter6 ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง การกําหนด
เปาประสงค (goals) หรือวัตถุประสงค (objectives) ขององคการ รวมทั้งการกําหนดกลยุทธ (Strategies) 
ทั้งมวล เพื่อบรรลุเปาประสงคของวัตถุประสงคดังกลาว ตลอดจนการพัฒนาลําดับข้ันของการวางแผนอยาง
ครอบคลุม (comprehensive) เพื่อที่จะบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เก่ียวของใหเปนหนึ่งเดียวกัน การ
วางแผนจึงเก่ียวของทั้งเปาหมาย (ends) และวิธีการ (means) 

David H. Holt7 ไดใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง การบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค
ขององคการและวิธีการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว วัตถุประสงคขององคการก็คือ ผลลัพธที่พึง
ประสงคจะใหบังเกิดข้ึน ณ จุดหนึ่งของเวลาในอนาคตที่ตองการ 

Brian W. Scott8 ใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห ซ่ึงครอบคลุมการ
ประเมินสิ่งที่คาดวา จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีความมุงม่ันที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการภายใตบริบทของ
อนาคตที่คาดหมายไว รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกหรือชุดของการกระทําเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
                                                 
  1 ชาคริต ชาญชิตปรีชา, (11 ม.ค. 51), “องคการและการจัดการ”, [ออนไลน], หนา 42, แหลงขอมูล: 
teacher.snru.ac.th/chakrit/admin [24 มีนาคม 2558]. 

2 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
3 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
4เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 42. 
6 รังสรรค ประเสริฐศรี, “ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับแผน”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

นโยบายสาธารณะและการวางแผน, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), หนา 15. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
8 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
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ในการเลือกทางเลือกสําหรับการวางแผนที่จะนําไปปฏิบัตินั้น อาจจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือ
หลายๆ ทางเลือกจากทางเลือกที่มีอยูทั้งหมดก็ได 

George A. Steiner9 ใหทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของการวางแผนไววา การวางแผน มีลักษณะใน
กระบวนการ จุดเร่ิมตนของกระบวนการวางแผน เร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธและรายละเอียด
ของแผน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ภายใตกระบวนการนี้จะตองทําการจัดตั้งองคการข้ึนมาสําหรับ
รับผิดชอบการตัดสินใจนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการทบทวนผลจากการปฏิบัติตามแผน และผลกระทบนี้
เกิดข้ึนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และการปรับปรุงวงจรการวางแผนใหม 

Russell L. Ackoff10 ใหทัศนะเก่ียวกับการวางแผนไววา การวางแผน หมายถึง การออกแบบ 
(Design) สิ่งที่พึงปรารถนาในอนาคตและการกําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุสิ่งที่พึงประสงค
ดังกลาว การวางแผนเปนเคร่ืองมือของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน แตไมเร่ืองของคนๆ เดียว ทวาเปนเร่ืองของคน
ที่เก่ียวของในกระบวนการทั้งหมด หากการวางแผนกระทําโดยคนจํานวนนอย จะมีลักษณะเปนพิธีกรรมที่ไม
มีนัยสําคัญตอความสําเร็จอาจจะกอใหเกิดผลทางจิตใจในระยะสั้นเทานั้น ไมใชการวางแผนสําหรับอนาคตที่
มีความม่ันคงยั่งยืน 

George R. Terry11 ไดใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึงการเลือกและการสรางความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่ปรากฏเปนจริง รวมทั้งการกําหนดและการใชฐานคติ (assumptions) โดยการพิจารณาถึง
สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดขอเสนอเก่ียวกับกิจกรรมที่เชื่อวา เปนไปไดสําหรับการบรรลุผลลัพธที่
พึงประสงค 

Jan Tinbergan12 ไดใหความหมายการวางแผนไววา “การวางแผน เปนการตระเตรียมการที่ 
จะปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว” 

Yehezkel Dror13 ไดกลาววา “Planning is the process of preparing a set of decisions 
for action in the future, directed at achieving goals by optimal means” 

อนันต เกตุวงศ14 ใหความหมายการวางแผนวา “การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาในการ
เลือกทางเลือกที่เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือการกระทํา โดยทั่วไปจะเปนการถามวา  
จะทําอะไร ทําไมตองทํา ใครบางเปนผูกระทําจะกระทําเม่ือใด กระทําที่ไหนบาง และกระทํากันอยางไร” 

                                                 
9เรื่องเดียวกัน, หนา 17. 
10 เรื่องเดียวกัน, หนา 18. 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
12 กรมการปกครอง, คูมือปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543), หนา 1. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 1. 
14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, การวางแผน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.human 

.nrru.ac.th/Program/public/thai [24 มี.ค. 2558]. 

เอกชัย  กี่สุขพันธ15 กลาววา การวางแผน คือ การเตรียมการ หรือคาดการณไวลวงหนา ทําให
ผูบริหาร มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทําอะไรบางอยางในอนาคต การวางแผน จึงเปนการตัดสินใจ
ของผูบริหารในเร่ืองที่เก่ียวกับ 

จะทําอะไร (What to do) 
ทําอยางไร(How to do) 
ทําเม่ือใด (When to do) 
ใหใครทํา (Who is to do it) 
ตองการทรัพยากรอะไร (What is needed to do) 
จากความหมายที่นักวิชาการไดกลาวไวขางตน ผูเขียนจึงขอสรุปวา การวางแผน คือ กระบวนการ

ในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวา จะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น โดยจะเก่ียวของกัน 2 อยาง 
คือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทาง ก็คือจะทําอะไร วิธีการก็คือจะทําอยางไร  

 
ความสําคัญของการวางแผน 

ถาจะถามวาทําไมตองมีการวางแผนอาจตอบไดงายๆ วา เพื่อลดความไมแนนอนลงหรือลดความ
เสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด หากสถานการณตาง ๆ ในโลกมีความแนนอนก็ไมจําเปนตองมีการวางแผนคิด
อยากจะทําอะไรก็ไดและก็ประสบผลสําเร็จตามความตองการดวย แตเพราะสถานการณตาง ๆ ไมมีความ
แนนอนหรือมีความเสี่ยงจึงตองมีการวางแผน ดังนั้น ความสําคัญของการวางแผนอาจจะพิจารณาไดใน 
3 ระดับดวยกัน คือ 

ความสําคัญในระดับชาติและสังคม  
สังคมและประเทศชาติโดยรวมจําเปนตองอาศัยการวางแผนจัดระเบียบกิจกรรมในสังคมเปนอยาง

มาก ทั้งนี้ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดในประเทศนั้นใหสนองความตองการแกทุก
คนอยางถวนหนาและเปนธรรม การวางแผนที่ดีจะชวยทําใหบรรเทาปญหาความเดือดรอนของคนในสังคม
ลงได ลักษณะของแผนในระดับชาติ  เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงถือวาเปนแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ บงชี้ถึงเปาหมายที่ประเทศจะตองไปใหถึง 

ความสําคัญระดับองคกร 
เนื่องจากองคกรทุกองคกรที่เกิดข้ึนในโลกนี้ ลวนแลวแตมุงหวังที่จะอยูใหรอด และสามารถ

ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไดดวย ไมวาองคกรนั้นจะเปนภารรัฐหรือเอกชนก็
ตาม สถานการณดังกลาวองคกรทุกองคกรจําเปนจะตองมีแผนปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร ซ่ึงโดยสรุปการวางแผนมีความสําคัญในระดับองคกร ดังนี้ 

1. ชวยใหการบริหารงานเปนไปโดยประหยัด ทั้งเวลา แรงงานของเจาหนาที่และเงินหรือทรัพยากร
ของหนอยงาน 

                                                 
15  เอกชัย ก่ีสุขพันธ, การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

2538), หนา 35. 
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ในการเลือกทางเลือกสําหรับการวางแผนที่จะนําไปปฏิบัตินั้น อาจจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือ
หลายๆ ทางเลือกจากทางเลือกที่มีอยูทั้งหมดก็ได 

George A. Steiner9 ใหทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของการวางแผนไววา การวางแผน มีลักษณะใน
กระบวนการ จุดเร่ิมตนของกระบวนการวางแผน เร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธและรายละเอียด
ของแผน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ภายใตกระบวนการนี้จะตองทําการจัดตั้งองคการข้ึนมาสําหรับ
รับผิดชอบการตัดสินใจนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการทบทวนผลจากการปฏิบัติตามแผน และผลกระทบนี้
เกิดข้ึนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และการปรับปรุงวงจรการวางแผนใหม 

Russell L. Ackoff10 ใหทัศนะเก่ียวกับการวางแผนไววา การวางแผน หมายถึง การออกแบบ 
(Design) สิ่งที่พึงปรารถนาในอนาคตและการกําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุสิ่งที่พึงประสงค
ดังกลาว การวางแผนเปนเคร่ืองมือของผูบริหารที่มีวิสัยทัศน แตไมเร่ืองของคนๆ เดียว ทวาเปนเร่ืองของคน
ที่เก่ียวของในกระบวนการทั้งหมด หากการวางแผนกระทําโดยคนจํานวนนอย จะมีลักษณะเปนพิธีกรรมที่ไม
มีนัยสําคัญตอความสําเร็จอาจจะกอใหเกิดผลทางจิตใจในระยะสั้นเทานั้น ไมใชการวางแผนสําหรับอนาคตที่
มีความม่ันคงยั่งยืน 

George R. Terry11 ไดใหทัศนะวา การวางแผน หมายถึงการเลือกและการสรางความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่ปรากฏเปนจริง รวมทั้งการกําหนดและการใชฐานคติ (assumptions) โดยการพิจารณาถึง
สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดขอเสนอเก่ียวกับกิจกรรมที่เชื่อวา เปนไปไดสําหรับการบรรลุผลลัพธที่
พึงประสงค 

Jan Tinbergan12 ไดใหความหมายการวางแผนไววา “การวางแผน เปนการตระเตรียมการที่ 
จะปฏิบัติการ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว” 

Yehezkel Dror13 ไดกลาววา “Planning is the process of preparing a set of decisions 
for action in the future, directed at achieving goals by optimal means” 

อนันต เกตุวงศ14 ใหความหมายการวางแผนวา “การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาในการ
เลือกทางเลือกที่เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือการกระทํา โดยทั่วไปจะเปนการถามวา  
จะทําอะไร ทําไมตองทํา ใครบางเปนผูกระทําจะกระทําเม่ือใด กระทําที่ไหนบาง และกระทํากันอยางไร” 

                                                 
9เรื่องเดียวกัน, หนา 17. 
10 เรื่องเดียวกัน, หนา 18. 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
12 กรมการปกครอง, คูมือปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543), หนา 1. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 1. 
14  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, การวางแผน, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.human 

.nrru.ac.th/Program/public/thai [24 มี.ค. 2558]. 

เอกชัย  กี่สุขพันธ15 กลาววา การวางแผน คือ การเตรียมการ หรือคาดการณไวลวงหนา ทําให
ผูบริหาร มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทําอะไรบางอยางในอนาคต การวางแผน จึงเปนการตัดสินใจ
ของผูบริหารในเร่ืองที่เก่ียวกับ 

จะทําอะไร (What to do) 
ทําอยางไร(How to do) 
ทําเม่ือใด (When to do) 
ใหใครทํา (Who is to do it) 
ตองการทรัพยากรอะไร (What is needed to do) 
จากความหมายที่นักวิชาการไดกลาวไวขางตน ผูเขียนจึงขอสรุปวา การวางแผน คือ กระบวนการ

ในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวา จะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น โดยจะเก่ียวของกัน 2 อยาง 
คือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทาง ก็คือจะทําอะไร วิธีการก็คือจะทําอยางไร  

 
ความสําคัญของการวางแผน 

ถาจะถามวาทําไมตองมีการวางแผนอาจตอบไดงายๆ วา เพื่อลดความไมแนนอนลงหรือลดความ
เสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด หากสถานการณตาง ๆ ในโลกมีความแนนอนก็ไมจําเปนตองมีการวางแผนคิด
อยากจะทําอะไรก็ไดและก็ประสบผลสําเร็จตามความตองการดวย แตเพราะสถานการณตาง ๆ ไมมีความ
แนนอนหรือมีความเสี่ยงจึงตองมีการวางแผน ดังนั้น ความสําคัญของการวางแผนอาจจะพิจารณาไดใน 
3 ระดับดวยกัน คือ 

ความสําคัญในระดับชาติและสังคม  
สังคมและประเทศชาติโดยรวมจําเปนตองอาศัยการวางแผนจัดระเบียบกิจกรรมในสังคมเปนอยาง

มาก ทั้งนี้ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดในประเทศนั้นใหสนองความตองการแกทุก
คนอยางถวนหนาและเปนธรรม การวางแผนที่ดีจะชวยทําใหบรรเทาปญหาความเดือดรอนของคนในสังคม
ลงได ลักษณะของแผนในระดับชาติ  เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงถือวาเปนแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ บงชี้ถึงเปาหมายที่ประเทศจะตองไปใหถึง 

ความสําคัญระดับองคกร 
เนื่องจากองคกรทุกองคกรที่เกิดข้ึนในโลกนี้ ลวนแลวแตมุงหวังที่จะอยูใหรอด และสามารถ

ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไดดวย ไมวาองคกรนั้นจะเปนภารรัฐหรือเอกชนก็
ตาม สถานการณดังกลาวองคกรทุกองคกรจําเปนจะตองมีแผนปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร ซ่ึงโดยสรุปการวางแผนมีความสําคัญในระดับองคกร ดังนี้ 

1. ชวยใหการบริหารงานเปนไปโดยประหยัด ทั้งเวลา แรงงานของเจาหนาที่และเงินหรือทรัพยากร
ของหนอยงาน 

                                                 
15  เอกชัย ก่ีสุขพันธ, การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

2538), หนา 35. 
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2. การปฏิบัติงานตามแผน ทําใหงายและสะดวกตอการปฏิบัติ 
3. ชวยใหการอํานวยการ การแบงงาน การประสานงาน การตรวจสอบติดตามและควบคุมงาน

เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
4. ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะกระบวนการวางแผนจะชวยชี้ใหเห็นวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
5. ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถกําหนดลวงหนาในการแกปญหาและ

อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานไดดวย 
 ความสําคัญในระดับบุคคล 
 การวางแผน อาจเรียกไดวา เปนเคร่ืองมือสําคัญของมนุษยในการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทุก
ประเภท ยิ่งไปกวานั้นสําหรับบุคคลที่เปนผูบริหารทุกระดับในองคกร ยิ่งมีความจําเปนตองทําการวางแผน
มากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากกระบวนการบริหาร 7 ข้ันตอนของ Gulick และ Urvick ไดระบุใหกิจกรรมการ
วางแผน เปนกิจกรรมข้ันแรกที่สุดในบรรดา 7 ข้ันตอน อันประกอบดวย 

Planning  =  การวางแผน 
Organizing =  การจัดองคการ 
Staffing  =  การจัดคนทํางาน 
Directing =  การอํานวยการ 
Coordinating =  การประสานงาน 
Reporting =  การรายงาน 
Budgeting =  การงบประมาณ 
 

ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผน 
ดังที่ไดทราบแลววา นโยบายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ แตใน

ขณะเดียวกันนโยบายก็ตองใชเวลาในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ในชวงเวลาดังกลาวลวนมีความ
จําเปนที่จะตองทําการวางแผนรองรับ เพื่อเปนหลักประกันวาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาหมายที่
พึงประสงคอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงกลาวไดวา แผน (Plan) คือ รูปธรรมของนโยบายที่ประกอบดวยมาตรการและกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติปรากฏเปนจริง และแผนก็คือผลผลิตของการวางแผน (Planning) 
เม่ือแผนถูกนําไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบวา มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนนั้นมี
ความเหมาะสมหรือไม หรือกอใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ บาง ในขณะนําไปปฏิบัติ และปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ เหลานั้น สามารถแกไขไดหรือไม และสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายเพียงใด การประเมินผลการ
นําแผนไปปฏิบัติจะทําใหทราบขอมูลสําคัญเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการวางแผนใหมใหมีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน หรืออาจจําเปนจะตองปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

เพื่อชวยใหเขาใจความเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับการวางแผนมากยิ่งข้ึน จึงมีนักวิชาการได
นําเสนอความหมายของคําตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1. เปาประสงค (Goal) หมายถึง สภาพการณที่พึงปรารถนา มีลักษณะกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงรัฐบาลหรือองคการประสงคจะใหบรรลุผลสําเร็จ 

2. วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง สภาพการณที่พึงปรารถนา มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง
รัฐบาลหรือองคการประสงคจะใหบรรลุผลสําเร็จ 

3. นโยบาย (Policy) เปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลวา จะทําอะไร (What to do) มีลักษณะ
กวางๆ และเปนนามธรรม (Abstract) ไมมีรายละเอียดวาจะทําอยางไร (How to do) 

4. แผน (Plan) เปนการเตรียมการและตัดสินใจในปจจุบนัเพื่อกระทําในอนาคตโดยวิเคราะหอยาง
เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือเปน
การแปลงนโยบายซ่ึงเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน เพื่อตอบคําถามเหลานี้ 

4.1 อะไร (What) : ชื่อของแผน 
4.2 ทําไม (Why) : วัตถุประสงคของแผน 
4.3 ใคร (Who) : ผูรับผิดชอบแผน 
4.4 เม่ือไร (When) : ระยะเวลาของแผน 
4.5 ที่ไหน (Where) : สถานที่ดําเนินการตามแผน 
4.6 อยางไร (How) : วิธีดําเนินงานและที่มาของงบประมาณ 

5. แผนงาน (Program) เปนสวนยอยของแผน โดยทั่วไปแผนหนึ่งๆ มักประกอบดวยสอง
โครงการข้ึนไป แตละแผนงานอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของแผนงานตางกัน แตวัตถุประสงคข้ันสุดทายของ
แผนงานตางก็มุงชวยใหวัตถุประสงครวมของแผนบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการ (Project) เปนกิจกรรมยอยของแผนงาน โดยทั่วไปแผนงานหนึ่งๆ มักประกอบดวย
สองโครงการข้ึน แตละโครงการอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการตางกัน แตวัตถุประสงคข้ันสุดทาย
ของแตละโครงการตางก็มุงชวยใหวัตถุประสงครวมของโครงการบรรลุผล 

ในการจําแนกความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนนั้น จะมีการจําแนกออกเปน 
2 ประเภทดวยกัน คือ  

1. ความสัมพันธในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง (Vertical Relation) 
การศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนในแนวดิ่งจะสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธจากบนลงลาง โดยตั้งคําถามวา ทําอยางไร (How) นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว จึงจะประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวซ่ึงวิธีการที่นําไปสูนโยบายสาธารณะ ก็คือการจัดทําแผน แผนงาน 
และโครงการ ที่สอดคลองกันสัมพันธกัน  

จากแผนภาพขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา ลักษณะความสัมพันธของนโยบายสาธารณะ แผน แผนงาน 
และโครงการ ซ่ึงเปนการแปลงนโยบายจากที่เปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติการที่รูปธรรมที่ชัดเจนตามลําดับ
ตั้งแต แผน แผนงาน และโครงการ โดยลักษณะความสัมพันธ อาจจะอธิบายไดดังนี้ 

ประการแรก นโยบายสาธารณะ (1) ประกอบดวย แผน (1) + แผน (2) + แผน (3) 
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2. การปฏิบัติงานตามแผน ทําใหงายและสะดวกตอการปฏิบัติ 
3. ชวยใหการอํานวยการ การแบงงาน การประสานงาน การตรวจสอบติดตามและควบคุมงาน

เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
4. ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะกระบวนการวางแผนจะชวยชี้ใหเห็นวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
5. ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และสามารถกําหนดลวงหนาในการแกปญหาและ

อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานไดดวย 
 ความสําคัญในระดับบุคคล 
 การวางแผน อาจเรียกไดวา เปนเคร่ืองมือสําคัญของมนุษยในการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทุก
ประเภท ยิ่งไปกวานั้นสําหรับบุคคลที่เปนผูบริหารทุกระดับในองคกร ยิ่งมีความจําเปนตองทําการวางแผน
มากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากกระบวนการบริหาร 7 ข้ันตอนของ Gulick และ Urvick ไดระบุใหกิจกรรมการ
วางแผน เปนกิจกรรมข้ันแรกที่สุดในบรรดา 7 ข้ันตอน อันประกอบดวย 

Planning  =  การวางแผน 
Organizing =  การจัดองคการ 
Staffing  =  การจัดคนทํางาน 
Directing =  การอํานวยการ 
Coordinating =  การประสานงาน 
Reporting =  การรายงาน 
Budgeting =  การงบประมาณ 
 

ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผน 
ดังที่ไดทราบแลววา นโยบายเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ แตใน

ขณะเดียวกันนโยบายก็ตองใชเวลาในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ในชวงเวลาดังกลาวลวนมีความ
จําเปนที่จะตองทําการวางแผนรองรับ เพื่อเปนหลักประกันวาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาหมายที่
พึงประสงคอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

ดังนั้น จึงกลาวไดวา แผน (Plan) คือ รูปธรรมของนโยบายที่ประกอบดวยมาตรการและกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติปรากฏเปนจริง และแผนก็คือผลผลิตของการวางแผน (Planning) 
เม่ือแผนถูกนําไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบวา มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนนั้นมี
ความเหมาะสมหรือไม หรือกอใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ บาง ในขณะนําไปปฏิบัติ และปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ เหลานั้น สามารถแกไขไดหรือไม และสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายเพียงใด การประเมินผลการ
นําแผนไปปฏิบัติจะทําใหทราบขอมูลสําคัญเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการวางแผนใหมใหมีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน หรืออาจจําเปนจะตองปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงค
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

เพื่อชวยใหเขาใจความเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับการวางแผนมากยิ่งข้ึน จึงมีนักวิชาการได
นําเสนอความหมายของคําตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1. เปาประสงค (Goal) หมายถึง สภาพการณที่พึงปรารถนา มีลักษณะกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงรัฐบาลหรือองคการประสงคจะใหบรรลุผลสําเร็จ 

2. วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง สภาพการณที่พึงปรารถนา มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง
รัฐบาลหรือองคการประสงคจะใหบรรลุผลสําเร็จ 

3. นโยบาย (Policy) เปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลวา จะทําอะไร (What to do) มีลักษณะ
กวางๆ และเปนนามธรรม (Abstract) ไมมีรายละเอียดวาจะทําอยางไร (How to do) 

4. แผน (Plan) เปนการเตรียมการและตัดสินใจในปจจุบนัเพื่อกระทําในอนาคตโดยวิเคราะหอยาง
เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือเปน
การแปลงนโยบายซ่ึงเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน เพื่อตอบคําถามเหลานี้ 

4.1 อะไร (What) : ชื่อของแผน 
4.2 ทําไม (Why) : วัตถุประสงคของแผน 
4.3 ใคร (Who) : ผูรับผิดชอบแผน 
4.4 เม่ือไร (When) : ระยะเวลาของแผน 
4.5 ที่ไหน (Where) : สถานที่ดําเนินการตามแผน 
4.6 อยางไร (How) : วิธีดําเนินงานและที่มาของงบประมาณ 

5. แผนงาน (Program) เปนสวนยอยของแผน โดยทั่วไปแผนหนึ่งๆ มักประกอบดวยสอง
โครงการข้ึนไป แตละแผนงานอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของแผนงานตางกัน แตวัตถุประสงคข้ันสุดทายของ
แผนงานตางก็มุงชวยใหวัตถุประสงครวมของแผนบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการ (Project) เปนกิจกรรมยอยของแผนงาน โดยทั่วไปแผนงานหนึ่งๆ มักประกอบดวย
สองโครงการข้ึน แตละโครงการอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการตางกัน แตวัตถุประสงคข้ันสุดทาย
ของแตละโครงการตางก็มุงชวยใหวัตถุประสงครวมของโครงการบรรลุผล 

ในการจําแนกความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนนั้น จะมีการจําแนกออกเปน 
2 ประเภทดวยกัน คือ  

1. ความสัมพันธในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง (Vertical Relation) 
การศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนในแนวดิ่งจะสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธจากบนลงลาง โดยตั้งคําถามวา ทําอยางไร (How) นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว จึงจะประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวซ่ึงวิธีการที่นําไปสูนโยบายสาธารณะ ก็คือการจัดทําแผน แผนงาน 
และโครงการ ที่สอดคลองกันสัมพันธกัน  

จากแผนภาพขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา ลักษณะความสัมพันธของนโยบายสาธารณะ แผน แผนงาน 
และโครงการ ซ่ึงเปนการแปลงนโยบายจากที่เปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติการที่รูปธรรมที่ชัดเจนตามลําดับ
ตั้งแต แผน แผนงาน และโครงการ โดยลักษณะความสัมพันธ อาจจะอธิบายไดดังนี้ 

ประการแรก นโยบายสาธารณะ (1) ประกอบดวย แผน (1) + แผน (2) + แผน (3) 
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ประการที่สอง แผน (2) ประกอบดวย แผนงาน (1) + แผนงาน (2) + แผนงาน (3) 
ประการที่สาม แผนงาน (2) ประกอบดวย โครงการ (1) + โครงการ (2) + โครงการ (3) 

คําวา นโยบายสาธารณะ คือ Public Policy ประกอบดวย แผนหลายแผนรวมกัน แผน คือ Plan 
ประกอบดวย แผนงานหลายแผนงานรวมกัน แผนงาน คือ Program ประกอบดวย โครงการหลายโครงการ
รวมกัน และโครงการ คือ Project ประกอบดวย กิจกรรมหลายกิจกรรมรวมกัน 

2. ความสัมพันธในแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Relation) 
การศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนในแนวนอน จะสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธของนโยบายกับการวางแผนที่เปนมิตรตอกัน เก้ือหนุนสงเสริมกัน และเปนการยกระดับใหแผน
ซ่ึงเปนผลผลิตของนโยบายมีความหมายที่ไมตางจากตัวนโยบาย ซ่ึงมีผลตอองคกรที่นําแผนไปปฏิบัติจะมี
ความตระหนักมากยิ่งข้ึนในการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผน  
 จากแผนภาพดังกลาว จะทําใหทราบไดวา ความสัมพันธในแนวราบแผนจะเปนจุดเชื่อมโยงระหวาง
นโยบาย (Policy) กับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หลังจากที่แปลงเปนรูปธรรม
แลว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Ernest R. Alexander16 ที่เรียกรูปแบบความสัมพันธนี้วา The PPIP 
Model ซ่ึงประกอบดวย 
  P  =  Policy คือ นโยบาย 
  P =  Plan คือ แผนงาน 
  I = Implementation คือ การนํานโยบายซ่ึงแปลงเปนรูปธรรมในรูปของ                   

แผนงานไปปฏิบัติ 
  P = Process คือ กระบวนการ 
 จากภาพความสัมพันธขางตนนี้ จะเร่ิมจากการมีนโยบาย (Policy) แลวจึงแปลงนโยบาย ซ่ึงมี
ลักษณะเปนนามธรรมใหไปเปนรูปธรรมในรูปของแผนงาน (Program) หลังจากนั้นจึงนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
บทสรุป 

การวางแผน คือ กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวาจะทําอยางไรใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น ซ่ึงมีความสําคัญตอองคการเพราะจะชวยทําใหการบริหารงานประหยัดในเร่ืองของคน เวลา 
และงบประมาณไปพรอมกัน การวางแผนเปนข้ันตอนในการแปลงนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น 
วัตถุประสงคของแผนก็จะมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวาวัตถุประสงคของนโยบาย ผลผลิตของการ
วางแผน ก็คือแผนประเภทตาง ๆ ซ่ึงอาจจะจําแนกเปน แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว 
หรืออาจจะจําแนกเปน แผนพัฒนาหรือแผนแมบท แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้  
นักวางแผนและผูที่ใชแผนจะตองตัดสินใจเลือกเองวา จะจัดทําแผนประเภทแบบไหนมาใชใหเหมาะสมกับ
บริบทขององคกร เพราะแผนแตละชนิดลวนมีเนื้อสาระที่แตกตางกันออกไป สวนข้ันตอนที่จะไดมาซ่ึงแผน
                                                 

26 เสนห จุยโต, “แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ”, ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หนา 24-27. 

แตละประเภทนั้น จะตองผานกระบวนการตระเตรียมขอมูลของหนวยงานทั้งในอดีตและปจจุบัน นําเอา
ปญหาและอุปสรรคขององคการมาวิเคราะห จากนั้นจึงพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจ และ
กําหนดแผนออกมาเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตามการจัดทําแผนจะตองพิจารณาจากนโยบายของ
หนวยงาน โดยแผนที่เกิดข้ึนภายใตนโยบายใด ๆ จะตองกําหนดวัตถุประสงคของแผนใหสอดคลองกับ
นโยบายนั้น ๆ ขององคกร 
 
บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง. คูมือปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543. 
ชาคริต ชาญชิตปรีชา (11 ม.ค. 51). “องคการและการจัดการ”, [ออนไลน]. หนา 42. แหลงขอมูล: 

teacher.snru.ac.th/chakrit/admin [24 มีนาคม 2558]. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. การวางแผน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.human.nrru.ac. 

th/Program/public/thai [24 มี.ค. 2558]. 
มาลัย แกวมโนรมย. กระบวนการวางแผน. [ออนไลน] แหลงขอมูล:  http://www.m- ed.net/doc01 

/policy006 [24 มี.ค. 2558]. 
รังสรรค ประเสริฐศรี. “ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับแผน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

นโยบายสาธารณะและการวางแผน. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549. 

เสนห จุยโต. “แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ”. ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ
บริหารโครงการ. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. 

เอกชัย ก่ีสุขพันธ. การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2538. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 757

ประการที่สอง แผน (2) ประกอบดวย แผนงาน (1) + แผนงาน (2) + แผนงาน (3) 
ประการที่สาม แผนงาน (2) ประกอบดวย โครงการ (1) + โครงการ (2) + โครงการ (3) 

คําวา นโยบายสาธารณะ คือ Public Policy ประกอบดวย แผนหลายแผนรวมกัน แผน คือ Plan 
ประกอบดวย แผนงานหลายแผนงานรวมกัน แผนงาน คือ Program ประกอบดวย โครงการหลายโครงการ
รวมกัน และโครงการ คือ Project ประกอบดวย กิจกรรมหลายกิจกรรมรวมกัน 

2. ความสัมพันธในแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Relation) 
การศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับการวางแผนในแนวนอน จะสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธของนโยบายกับการวางแผนที่เปนมิตรตอกัน เก้ือหนุนสงเสริมกัน และเปนการยกระดับใหแผน
ซ่ึงเปนผลผลิตของนโยบายมีความหมายที่ไมตางจากตัวนโยบาย ซ่ึงมีผลตอองคกรที่นําแผนไปปฏิบัติจะมี
ความตระหนักมากยิ่งข้ึนในการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผน  
 จากแผนภาพดังกลาว จะทําใหทราบไดวา ความสัมพันธในแนวราบแผนจะเปนจุดเชื่อมโยงระหวาง
นโยบาย (Policy) กับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หลังจากที่แปลงเปนรูปธรรม
แลว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Ernest R. Alexander16 ที่เรียกรูปแบบความสัมพันธนี้วา The PPIP 
Model ซ่ึงประกอบดวย 
  P  =  Policy คือ นโยบาย 
  P =  Plan คือ แผนงาน 
  I = Implementation คือ การนํานโยบายซ่ึงแปลงเปนรูปธรรมในรูปของ                   

แผนงานไปปฏิบัติ 
  P = Process คือ กระบวนการ 
 จากภาพความสัมพันธขางตนนี้ จะเร่ิมจากการมีนโยบาย (Policy) แลวจึงแปลงนโยบาย ซ่ึงมี
ลักษณะเปนนามธรรมใหไปเปนรูปธรรมในรูปของแผนงาน (Program) หลังจากนั้นจึงนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
บทสรุป 

การวางแผน คือ กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการวาจะทําอยางไรใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น ซ่ึงมีความสําคัญตอองคการเพราะจะชวยทําใหการบริหารงานประหยัดในเร่ืองของคน เวลา 
และงบประมาณไปพรอมกัน การวางแผนเปนข้ันตอนในการแปลงนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น 
วัตถุประสงคของแผนก็จะมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากกวาวัตถุประสงคของนโยบาย ผลผลิตของการ
วางแผน ก็คือแผนประเภทตาง ๆ ซ่ึงอาจจะจําแนกเปน แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว 
หรืออาจจะจําแนกเปน แผนพัฒนาหรือแผนแมบท แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้  
นักวางแผนและผูที่ใชแผนจะตองตัดสินใจเลือกเองวา จะจัดทําแผนประเภทแบบไหนมาใชใหเหมาะสมกับ
บริบทขององคกร เพราะแผนแตละชนิดลวนมีเนื้อสาระที่แตกตางกันออกไป สวนข้ันตอนที่จะไดมาซ่ึงแผน
                                                 

26 เสนห จุยโต, “แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ”, ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หนา 24-27. 

แตละประเภทนั้น จะตองผานกระบวนการตระเตรียมขอมูลของหนวยงานทั้งในอดีตและปจจุบัน นําเอา
ปญหาและอุปสรรคขององคการมาวิเคราะห จากนั้นจึงพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจ และ
กําหนดแผนออกมาเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตามการจัดทําแผนจะตองพิจารณาจากนโยบายของ
หนวยงาน โดยแผนที่เกิดข้ึนภายใตนโยบายใด ๆ จะตองกําหนดวัตถุประสงคของแผนใหสอดคลองกับ
นโยบายนั้น ๆ ขององคกร 
 
บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง. คูมือปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543. 
ชาคริต ชาญชิตปรีชา (11 ม.ค. 51). “องคการและการจัดการ”, [ออนไลน]. หนา 42. แหลงขอมูล: 

teacher.snru.ac.th/chakrit/admin [24 มีนาคม 2558]. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. การวางแผน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.human.nrru.ac. 

th/Program/public/thai [24 มี.ค. 2558]. 
มาลัย แกวมโนรมย. กระบวนการวางแผน. [ออนไลน] แหลงขอมูล:  http://www.m- ed.net/doc01 

/policy006 [24 มี.ค. 2558]. 
รังสรรค ประเสริฐศรี. “ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะกับแผน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

นโยบายสาธารณะและการวางแผน. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549. 

เสนห จุยโต. “แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ”. ใน ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ
บริหารโครงการ. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. 

เอกชัย ก่ีสุขพันธ. การบริหาร : ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2538. 



758 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพ่ือดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน 
ในจังหวัดเลย 

The Policy Management for Elder Person Care in the Family and 
Community in Loei Province 

 
พระมหาสุภวิชญ  ปภสฺสโร 

วิทยาลัยสงฆเลย 
 
บทคัดยอ 
 การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัว และชุมชนในจังหวัดเลย  
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย  
2) เพื่อศึกษากลไกและรูปแบบของการจัดการสุขภาวะในระดับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย และ  
3) เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและ
ชุมชนในจังหวัดเลย การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตเพื่อสรางความสุขของ
ผูสูงอายุนั้น พบวา ผูสูงอายุตองการการดูแลอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงกันระหวางการดูแลในครอบครัว 
สถาบัน และชุมชน ซ่ึงหลักพุทธธรรม ไดแกกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา  
เปนแนวคิดหรือหลักปฏิบัติที่เชื่อมโยงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงามและถูกตองตามกฎธรรมดา นํามาซ่ึง
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Abstract 
 Government policy management for elderly care at the family level and 
communities in Loei Province intended 1) to study the health care for the elderly at the 
family and community level in Loei Province, 2) to study the mechanisms and patterns of 
health management at the family and community level in Loei Province, and 3) to 
integrate Buddhism principles and government policy management to care for the elderly 
at the family and community level in Loei Province integrating with Buddhism principles 
and living in order to create happiness for the elderly. It was found that the elderly need 
continuous care and the connection among family care, institutions and communities. The 
principle of Buddhism including the body, the prayer, the mind, and wisdom are concepts 
that connect a good and accurate lifestyle that bring happiness which is the ultimate aim 
of life. 
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บทนํา 
 ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ ยอมสงผลตอโครงสรางทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ครอบครัวสังคมไทยจํานวนมากที่ประสบปญหาไม
สามารถรับภาระในการดูแลผูสูงอายุได ผูสูงอายุบางสวนจึงตองไปพึ่งภาครัฐ ทําใหหนวยงานภาครัฐ 
จําเปนตองดําเนินการเตรียมความพรอมจัดทํานโยบายและแผนระยะยาวไวรองรับเพื่อใหเกิดความคุมครอง
ในการดูแลผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงไดรวมกับคณะกรรมการผูสูงอายุในการขับเคลื่อน
นโยบาย รวมไปถึงกระทรวงที่เก่ียวของทุกกระทรวงที่บูรณาการรวมกันในการขับเคลื่อนนโยบายในการ
สนับสนุนผูสูงอายุ เปนระบบข้ันบันได ควบคูกับนโยบายสงเสริมสุขภาพ 30 บาท รองรับการดูแลผูปวย
ฉุกเฉินทุกโรงพยาบาล ประสานงานกับหนวยงานในการจัดหาสถานที่ที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ
ทุกคนใหเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนสรางวินัยในการออมภายใตพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ
ประจําป 2554  ดวยนโยบายสุขภาพที่จะทําใหทุกคนแข็งแรงโดยเนนไปที่การจัดตั้งศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ 
และจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพเลี้ยงดูผูสูงอายุดวยเงินดูแลแบบข้ันบันได สวนแผนการดําเนินงานดานผูสูงอายุ  
ที่ประกอบดวย แผนบริหารราชการจังหวัดเลย แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลย ซ่ึงแผนงานดําเนินการในแต
ละแผน มียุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุคือ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาจังหวัดเลยใหเปนจังหวัดแหง
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 ความสูงอายุ (Aging) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางตอเนื่องในชวงระบบสุดทาย
ของอายุมนุษย ดังนั้น สูงอายุหรือความชราภาพจึงเก่ียวของกับความเสื่อมถอยทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
และพฤติกรรมที่เกิดข้ึนผูสูงอายุตามอายุ ดังนั้น ความสูงอายุ (Aging) หรือความชราภาพจึงมี 2 ลักษณะ คือ 
 1. ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เปนความสูงอายุที่เปนไปตามธรรมชาติ  
หลีกเลี่ยงไมได คือเม่ืออวัยวะตาง ๆ ถูกใชงานมานานยอมเกิดความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและตาม
อายุขัย เชน ผิวหนังเร่ิมเห่ียวยน ผมเร่ิมขาว ฯลฯ 
 2. ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เปนความชราภาพที่มนุษยเราสามารถ
หลีกเลี่ยงได ความสูงอายุลักษณะนี้มักจะเกิดจากการปลอยปะละเลยและไมรักษาสุขภาวะรางกาย  
เชน ทํางานหนักเกินไป ดื่มสุราจัด สูบบุหร่ีจัด ฯลฯ ความหมายของผูสูงอายุ คือผูที่มีอายุเกิน 60 ป ข้ึนไป 
บรรลุ ศิริพานิช1 กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึง   ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
 
หลักการการสรางเสริมสุขภาพ 

จากการประชุมนานาชาติเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพคร้ังที่1ณกรุงออตตาวาเสนอกฎบัตรฉบับนี้ ใน
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายสุขภาพดีถวน

                                                           
 1 บรรลุ  ศิริพานิช, ผูสูงอายุไทย, (กรุงเทพมหานคร  :พิมพดี, 2542), หนา 8.   



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 759

การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพ่ือดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน 
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หนาป พ.ศ. 2543 และเปาหมายอ่ืนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต2 การสงเสริมสุขภาพจึงคลอบคลุมไปถึงบุคคลทุก
เพศ ทุกวัย และครอบคลุมทั้งเร่ืองโภชนาการ เร่ืองอนามัยทั้งแมและเด็ก งานสรางภูมิคุมกันโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ งานวางแผนครอบครัว งานอนามัย ทั้งในโรงเรียนและสถานที่ทั้งราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 
องคกรตางๆ รวมถึงงานอนามันผูสูงอายุ อาทิเชน สุขภาพจิต ทันตสาธารณสุข สรางเสริมสุขนิสัย   
หรือพฤติกรรมอนามัยที่ถูกตองของผูสูงอายุเปนตน และงานอ่ืนๆอีกมากมาย ที่เก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ สุขภาวะที่ดีข้ึนของประชาชน ทุกๆ เพศ ทุกๆ วัย3 
 กฎบัตรออตตาวาไดระบุรายละเอียดของการเพื่อดําเนินงาน เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่สําคัญ  
5 ประการ เพื่อใหตอบสนองกลยุทธ ดังที่ไดกลาวขางตน  ดังตอไปนี้4 

1. สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) เนื่องจากการสงเสริม
สุขภาพมีขอบเขตออกไปนอกภาคสาธารณสุข ผูกําหนดนโยบายในทุกภาคสวน (ภาคสาธารณสุขและนอก
ภาคสาธารณสุข) และทุกระดับที่เก่ียวของจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการตัดสินใจของตนเอง 
และยอมรับผิดชอบตอผลกระทบตอสุขภาพที่ดีข้ึน 

2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวย (Create Supportive Environment) ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบกันเปนระบบสังคม และระบบนิเวศนที่สงผลตอสุขภาพ ดังนั้นชุมชนทุกระดับ 
(ตั้งแตชุมชนทองถ่ินประเทศ ภูมิภาค โลก) จะตองรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ โดยถือวาการ
อนุรักษทัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเปนภารกิจรวมกันของประชาคมโลก 

3. เสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action) การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพจําเปนตองอาศัยการปฏิบัติของชุมชนที่เปนรูปธรรมใหมีประสิทธิผล ทั้งในการจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาพปญหา การตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินการเพื่อบรรลุสภาวะสุขภาพที่ดี
กวาเดิม หัวใจของการดําเนินการดังกลาว ไดแก การเสริมสรางอํานาจของชุมชน ความรูสึกเปนเจาของของ
พวกเขา และการควบคุมความเพียรพยายาม และอนาคตของคนในชุมชน 

4. พัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนใน
เร่ืองของการพัฒนาบุคคลและสังคมดานขอมูลขาวสาร เพื่อการศึกษาสุขภาพ การสงเสริมทักษะทางดาน
ชีวิต เปนการเพิ่มทางเลือกแกประชาชนในการที่สามารถควบคุมสภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดลอมของพวกเขา
ไดมากข้ึน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ 

5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services) ภาระหนาที่ของระบบงานดาน
การสาธารณสุข ในการสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคล ชุมชน บุคลากร

                                                           
 2 สินศักดิ์ ชนมอุนพรมมี, พัฒนาการสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี
บริษัทธนาเพรสจํากัด, 2556), หนา 1. 
 3 ลือชา วนรัตน  และคณะ, บทบาทของ อบต. ในการสงเสริมภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักชาการกรรมอนามัย, 2540), หนา48. 
 5 สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, วิวัฒนาการการสงเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541),หนา 11-14. 

สาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซ่ึงจะตองทํางานรวมกัน เพื่อมุงไปสูสุขภาพของ
ประชาชน 

 
แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

ชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมคนและอยูรวมกันในอาณาเขตพื้นที่โดยมีความผูกพันกันและ
มีวิถีชีวิต ระเบียบปฏิบัติที่คลายกัน การดูและสุขภาพของบุคคลในชุมชนเปนเร่ืองที่สําคัญมากเพราะชุมชน
เปนองคกรที่อยูใกลตัวเรามากรองจากครอบครัว การที่บุคคลในชุมชนจะมีสุขภาพดีไดนั้น จะตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายในการสรางแนวทางการปฏิบัติ การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อใหคนในชุมชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนแบงแนวทางการปฏิบัติออกเปน 
2 ลักษณะ ประกอบดวย การวางแผนดูแลสุขภาพทางจิตของบุคคลในชุมชน 
 1. ควรจัดบริการทางสาธารณสุขใหแกบุคคลในชุมชน ทั้งนี้ตองอาศัยการรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และตัวบุคคลในชุมชนเอง เชน จัดใหมีศูนยอนามัยชุมชน หรือศูนยบริการสาธารณสุขใกลบาน 
             2. ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพในชุมชน เชนการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย การจัด
โครงการอบรมเร่ืองโรคตาง ๆ หรือการซอมเตรียมความพรอมเม่ือเกิดอัคคีภัยใหกับสมาชิกในชุมชน 
           3. ควรจัดตั้งใหมีแกนนําในเร่ืองที่ เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน จัดใหมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อประสานวานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
            4. สมาชิกในชุมชนตองรวมมือรวมใจในการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน เพราะสภาพแวดลอม
ในชุมชนถือเปนปจจัยหลักในการสงเสริมสุขภาพใหบุคคลในชุมชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะสภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่มีความสะอาด ไมสกปรก ก็จะไมเปนแหลงเพราะพันธุหรือแพรพันธุโรคใหเกิดข้ึนกับบุคคลในชุมชน 
 
นโยบายและแผนงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 รัฐบาลไดมีการกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับผูสูงอายุมาตั้งแตป พ.ศ. 2496 แตเปนนโยบายการ
สงเคราะหผูสูงอายุ นโยบายสําหรับผูสูงอายุชัดเจนข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2529 คือมีแผนผูสูงอายุระยะยาว  
พ.ศ.2529 – 2544 อันสืบเนื่องมาจากการเขารวมประชุมสมัชชาโลกกับนานาประเทศ ในป 2525 แตยังไมมี
การขยายผลในทางปฏิบัติใหเกิดเปนรูปเปนรางเปนรูปธรรม จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 มีนโยบายและ
มาตรการสําหรับผูสูงอายุในระยะยาว พ.ศ. 2534 – 25545 โดยไดจัดทําข้ึนในสมัยของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
อานันท ปนยารชุน กําหนดนโยบายรวมไว 8 ประการดังนี้6 

                                                           
 5 วรรณภา ศรีรัตน และคณะ, การสังเคราะหองคความรูเพ่ือจัดทําขอเสนอการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพและการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย, (ขอนแกน :  โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2545), หนา 
17. 

6 กชกร  สังขชาติ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูสูงอายุ, พิมพครั้งท่ี 1, (ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536), หนา 90.  
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หนาป พ.ศ. 2543 และเปาหมายอ่ืนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต2 การสงเสริมสุขภาพจึงคลอบคลุมไปถึงบุคคลทุก
เพศ ทุกวัย และครอบคลุมทั้งเร่ืองโภชนาการ เร่ืองอนามัยทั้งแมและเด็ก งานสรางภูมิคุมกันโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆ งานวางแผนครอบครัว งานอนามัย ทั้งในโรงเรียนและสถานที่ทั้งราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 
องคกรตางๆ รวมถึงงานอนามันผูสูงอายุ อาทิเชน สุขภาพจิต ทันตสาธารณสุข สรางเสริมสุขนิสัย   
หรือพฤติกรรมอนามัยที่ถูกตองของผูสูงอายุเปนตน และงานอ่ืนๆอีกมากมาย ที่เก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ สุขภาวะที่ดีข้ึนของประชาชน ทุกๆ เพศ ทุกๆ วัย3 
 กฎบัตรออตตาวาไดระบุรายละเอียดของการเพื่อดําเนินงาน เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่สําคัญ  
5 ประการ เพื่อใหตอบสนองกลยุทธ ดังที่ไดกลาวขางตน  ดังตอไปนี้4 

1. สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) เนื่องจากการสงเสริม
สุขภาพมีขอบเขตออกไปนอกภาคสาธารณสุข ผูกําหนดนโยบายในทุกภาคสวน (ภาคสาธารณสุขและนอก
ภาคสาธารณสุข) และทุกระดับที่เก่ียวของจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการตัดสินใจของตนเอง 
และยอมรับผิดชอบตอผลกระทบตอสุขภาพที่ดีข้ึน 

2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวย (Create Supportive Environment) ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบกันเปนระบบสังคม และระบบนิเวศนที่สงผลตอสุขภาพ ดังนั้นชุมชนทุกระดับ 
(ตั้งแตชุมชนทองถ่ินประเทศ ภูมิภาค โลก) จะตองรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ โดยถือวาการ
อนุรักษทัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเปนภารกิจรวมกันของประชาคมโลก 

3. เสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action) การดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพจําเปนตองอาศัยการปฏิบัติของชุมชนที่เปนรูปธรรมใหมีประสิทธิผล ทั้งในการจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาพปญหา การตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินการเพื่อบรรลุสภาวะสุขภาพที่ดี
กวาเดิม หัวใจของการดําเนินการดังกลาว ไดแก การเสริมสรางอํานาจของชุมชน ความรูสึกเปนเจาของของ
พวกเขา และการควบคุมความเพียรพยายาม และอนาคตของคนในชุมชน 

4. พัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนใน
เร่ืองของการพัฒนาบุคคลและสังคมดานขอมูลขาวสาร เพื่อการศึกษาสุขภาพ การสงเสริมทักษะทางดาน
ชีวิต เปนการเพิ่มทางเลือกแกประชาชนในการที่สามารถควบคุมสภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดลอมของพวกเขา
ไดมากข้ึน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ 

5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services) ภาระหนาที่ของระบบงานดาน
การสาธารณสุข ในการสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคล ชุมชน บุคลากร

                                                           
 2 สินศักดิ์ ชนมอุนพรมมี, พัฒนาการสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี
บริษัทธนาเพรสจํากัด, 2556), หนา 1. 
 3 ลือชา วนรัตน  และคณะ, บทบาทของ อบต. ในการสงเสริมภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักชาการกรรมอนามัย, 2540), หนา48. 
 5 สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, วิวัฒนาการการสงเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541),หนา 11-14. 

สาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซ่ึงจะตองทํางานรวมกัน เพื่อมุงไปสูสุขภาพของ
ประชาชน 

 
แนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน 

ชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมคนและอยูรวมกันในอาณาเขตพื้นที่โดยมีความผูกพันกันและ
มีวิถีชีวิต ระเบียบปฏิบัติที่คลายกัน การดูและสุขภาพของบุคคลในชุมชนเปนเร่ืองที่สําคัญมากเพราะชุมชน
เปนองคกรที่อยูใกลตัวเรามากรองจากครอบครัว การที่บุคคลในชุมชนจะมีสุขภาพดีไดนั้น จะตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายในการสรางแนวทางการปฏิบัติ การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อใหคนในชุมชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนแบงแนวทางการปฏิบัติออกเปน 
2 ลักษณะ ประกอบดวย การวางแผนดูแลสุขภาพทางจิตของบุคคลในชุมชน 
 1. ควรจัดบริการทางสาธารณสุขใหแกบุคคลในชุมชน ทั้งนี้ตองอาศัยการรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และตัวบุคคลในชุมชนเอง เชน จัดใหมีศูนยอนามัยชุมชน หรือศูนยบริการสาธารณสุขใกลบาน 
             2. ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพในชุมชน เชนการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย การจัด
โครงการอบรมเร่ืองโรคตาง ๆ หรือการซอมเตรียมความพรอมเม่ือเกิดอัคคีภัยใหกับสมาชิกในชุมชน 
           3. ควรจัดตั้งใหมีแกนนําในเร่ืองที่ เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน จัดใหมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อประสานวานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
            4. สมาชิกในชุมชนตองรวมมือรวมใจในการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน เพราะสภาพแวดลอม
ในชุมชนถือเปนปจจัยหลักในการสงเสริมสุขภาพใหบุคคลในชุมชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะสภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่มีความสะอาด ไมสกปรก ก็จะไมเปนแหลงเพราะพันธุหรือแพรพันธุโรคใหเกิดข้ึนกับบุคคลในชุมชน 
 
นโยบายและแผนงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 รัฐบาลไดมีการกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับผูสูงอายุมาตั้งแตป พ.ศ. 2496 แตเปนนโยบายการ
สงเคราะหผูสูงอายุ นโยบายสําหรับผูสูงอายุชัดเจนข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2529 คือมีแผนผูสูงอายุระยะยาว  
พ.ศ.2529 – 2544 อันสืบเนื่องมาจากการเขารวมประชุมสมัชชาโลกกับนานาประเทศ ในป 2525 แตยังไมมี
การขยายผลในทางปฏิบัติใหเกิดเปนรูปเปนรางเปนรูปธรรม จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 มีนโยบายและ
มาตรการสําหรับผูสูงอายุในระยะยาว พ.ศ. 2534 – 25545 โดยไดจัดทําข้ึนในสมัยของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
อานันท ปนยารชุน กําหนดนโยบายรวมไว 8 ประการดังนี้6 

                                                           
 5 วรรณภา ศรีรัตน และคณะ, การสังเคราะหองคความรูเพ่ือจัดทําขอเสนอการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพและการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย, (ขอนแกน :  โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2545), หนา 
17. 

6 กชกร  สังขชาติ, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูสูงอายุ, พิมพครั้งท่ี 1, (ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536), หนา 90.  



762 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1. สงเสริมและใหบริการการเรียนรูตางๆ ที่จะใหผูสูงอายุรูจักการปรับตัวและการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย การปองกันโรค และการออกกําลังกายที่ถูกตอง รวมทั้งใหมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตในบั้นปลาย
อยางมีคุณคาและมีความสุข 
 2. ใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคม ตลอดจนการสงเคราะหดานตางๆ ตามความ
ตองการและจําเปนอยางเพียงพอแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา และไมมีผูอุปการะ 
 3. สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานตามกําลังความถนัด ความสามารถและประสบการณ ไดถายทอด
ประสบการณและความชํานาญใหแกชนรุนหลัง รวมทั้งไดทําประโยชนอ่ืนแกสังคม 
 4. สงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครองครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม รวมทั้งสงเสริม
คานิยมในการใหความเคารพและกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ 
 5. สนับสนุนใหสถาบันศาสนามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพรคุณธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค
ตลอดจนเปนที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะแกผูสูงอายุได 
 
การดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9(2545-
2549)7   ไวนั้น ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทางกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธศาสตร 
กลยุทธ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดในการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ตั้งแตระดับชุมชนตําบล อําเภอ 
จังหวัด เขต และภาค ทั้งหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ไดมีการกําหนดและการรับรองแผนนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ ดานการ
เสริมสรางพฤติกรรม และการรักษาพยาบาลผูสงูอายุ  โดยรวมมือกันกําหนดบทบาทการรับผิดชอบ และการ
ประสานงานกันอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลความสําเร็จในการดําเนินงานในทุกระดับ เปนไป
อยางมรประสิทธิภาพ และครบวงจร ยุทธศาสตร  
 
สถานการณของผูสูงอายุในจังหวัดเลย 
 ประเด็นประชากรที่ประเทศตางๆ ในโลกพูดถึงกันมากในสหัสวรรษนี้ ไดแกการสูงวัยของประชากร 
โครงสรางอายุของประชากรโลกและของประเทศตางๆ กําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุสูงข้ึน ปรากฏการณ
ทางประชากรนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากอัตราเกิดของประชากรทั่วโลกไดลดต่ําลง ในขณะที่ผูคนมีอายุยืนยาว
ข้ึน การสูงวัยของประชากรยอมมีผลอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแตละประเทศ 
 ในป 2558 ประชากรโลกมี 7,349 ลานคน ในจํานวนนี้เปนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 
901 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับไดวาประชากรรวมทั้งโลกได 
                                                           

7 รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน), 2549. 

 

เขาเกณฑที่เรียกไดวาเปน “สังคมสูงวัย” แลว อยางไรก็ตามประชากรในแตละภูมิภาคมีระดับการสูงวัยไม
เทากัน ทวีปยุโรปมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปสูงสุด ในขณะที่ทวีปแอฟริกามีสัดสวนประชากรสูงอายุ
ต่ําสุด ทวีปเอเซียซ่ึงมีประชากรราวหนึ่งในสามของประชากรโลกมีประชากรสูงอายุประมาณ 508 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 56 ของประชากรสูงอายทุั้งโลก 
 
แนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรม 
 คําวา “หลักพุทธธรรม” ในที่นี้หมายถึง หลักธรรม คําสอน ที่เชื่อกันวา เปนผลแหงการคนควา  
เปนภูมิรู ภูมิปญญา ของพระพุทธองค ที่ถูกถายทอดสืบตอมาเปนเวลาไมนอยกวา 2550 ป แลว และไดชื่อ
วา เปนภูมิปญญาโลก เปนภูมิปญญาของมนุษยชาติ เปนมรดกโลก ที่หาคามิได8 
 วิกิพีเดีย9กลาววา “พุทธธรรม หรือ พระธรรม หมายถึง ธรรม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงคนพบและนํา
ออกเผยแผ หรือคําสอนของพระพุทธเจา เก่ียวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกขและ วิธีการดับทุกข  
พุทธธรรม ของพระพุทธเจานั้นแตเร่ิมสืบทอดกันดวยวิธีทองจําแบบปากตอปาก สมัยตอมาจึงไดมีการบันทึก
ไวเปนตัวอักษร คัมภีรที่บันทึกพุทธธรรมนั้น เรียกวา พระไตรปฎก และมีคําอธิบายจัดไวเปนหมวดคัมภีร 
เรียกชื่อตางๆ อาทิ อรรถกถา, ฎีกา, อนุฎีกา เปนตน 
 ธรรม ที่พระพุทธเจาทรงคนพบนั้น คําวา “คนพบ” ยอมหมายถึง “ธรรม” เปนสิ่งที่มีอยูเดิม มีมา
กอน ไมไดเกิดข้ึนพรอมพระพุทธองค แตเปนธรรมชาติที่เกิดข้ึนกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู อาจพอกลาวได
วา การเรียนรู ธรรม ก็คือการรับรูธรรมดาโลก เรียนรูสิ่งที่เปนปกติที่มีบอเกิดที่มาวามาอยางไร และไป
อยางไร เพราะหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดตรัสสอนไวกวาสองพันปที่ผานมานั้น  
เปน “สัจธรรม” เพราะ “คนเราจะลวงพนความทุกขได เพราะความเพียรในการทําความดี” ผูใสใจในธรรม
เทานั้น ถึงจะรูถองแท 
 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพ่ือดูแลผู สูงอายุในระดับ
ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย พบวา 

 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ควรประยุกตใชในการ ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ คือ กายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เปนแนวคิดหรือหลัก ปฏิบัติที่เชื่อมโยงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และถูกตองตามกฎธรรมดา สามารถนํามาซ่ึงประโยชนสุข อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เชน การมี
ความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทาง วัตถุ ปฏิบัติไดดวยการฝกฝนพฤติกรรมการใช
อินทรีย ดู ฟง รับประทาน อยางมีสติ พรอมกันนั้นก็พัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปฏิบัติไดดวยการนําศีล 5 หรือ ศีล 8 มาเปนพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมใหถูกตอง 
เหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน สังคม ตามระเบียบ กฎ เกณฑ กติกา กฎหมาย การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็ม
แข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย ผูสูงอายุ สามารถควบคุมจิตดวยการเจริญสมถะและวิปสสนา 

                                                           
 8 สุภาคย  อินทองคง, บทความวิจัย เร่ือง การใชหลักพุทธธรรมนําการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสุขภาพองครวม, ศูนยเรียนรูชุมชนภาคใต (ศรช.), 2550. 
 9 พุทธธรรม. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://th.wikipedia.org/wiki, [16 กันยายน 2559] 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 763

 1. สงเสริมและใหบริการการเรียนรูตางๆ ที่จะใหผูสูงอายุรูจักการปรับตัวและการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย การปองกันโรค และการออกกําลังกายที่ถูกตอง รวมทั้งใหมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตในบั้นปลาย
อยางมีคุณคาและมีความสุข 
 2. ใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคม ตลอดจนการสงเคราะหดานตางๆ ตามความ
ตองการและจําเปนอยางเพียงพอแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา และไมมีผูอุปการะ 
 3. สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานตามกําลังความถนัด ความสามารถและประสบการณ ไดถายทอด
ประสบการณและความชํานาญใหแกชนรุนหลัง รวมทั้งไดทําประโยชนอ่ืนแกสังคม 
 4. สงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครองครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม รวมทั้งสงเสริม
คานิยมในการใหความเคารพและกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ 
 5. สนับสนุนใหสถาบันศาสนามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพรคุณธรรมและคานิยมที่พึ่งประสงค
ตลอดจนเปนที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะแกผูสูงอายุได 
 
การดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9(2545-
2549)7   ไวนั้น ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทางกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธศาสตร 
กลยุทธ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดในการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ตั้งแตระดับชุมชนตําบล อําเภอ 
จังหวัด เขต และภาค ทั้งหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ไดมีการกําหนดและการรับรองแผนนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการดูแลสงเสริมสุขภาพ ดานการ
เสริมสรางพฤติกรรม และการรักษาพยาบาลผูสงูอายุ  โดยรวมมือกันกําหนดบทบาทการรับผิดชอบ และการ
ประสานงานกันอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลความสําเร็จในการดําเนินงานในทุกระดับ เปนไป
อยางมรประสิทธิภาพ และครบวงจร ยุทธศาสตร  
 
สถานการณของผูสูงอายุในจังหวัดเลย 
 ประเด็นประชากรที่ประเทศตางๆ ในโลกพูดถึงกันมากในสหัสวรรษนี้ ไดแกการสูงวัยของประชากร 
โครงสรางอายุของประชากรโลกและของประเทศตางๆ กําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุสูงข้ึน ปรากฏการณ
ทางประชากรนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากอัตราเกิดของประชากรทั่วโลกไดลดต่ําลง ในขณะที่ผูคนมีอายุยืนยาว
ข้ึน การสูงวัยของประชากรยอมมีผลอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแตละประเทศ 
 ในป 2558 ประชากรโลกมี 7,349 ลานคน ในจํานวนนี้เปนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 
901 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับไดวาประชากรรวมทั้งโลกได 
                                                           

7 รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน), 2549. 

 

เขาเกณฑที่เรียกไดวาเปน “สังคมสูงวัย” แลว อยางไรก็ตามประชากรในแตละภูมิภาคมีระดับการสูงวัยไม
เทากัน ทวีปยุโรปมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปสูงสุด ในขณะที่ทวีปแอฟริกามีสัดสวนประชากรสูงอายุ
ต่ําสุด ทวีปเอเซียซ่ึงมีประชากรราวหนึ่งในสามของประชากรโลกมีประชากรสูงอายุประมาณ 508 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 56 ของประชากรสูงอายทุั้งโลก 
 
แนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรม 
 คําวา “หลักพุทธธรรม” ในที่นี้หมายถึง หลักธรรม คําสอน ที่เชื่อกันวา เปนผลแหงการคนควา  
เปนภูมิรู ภูมิปญญา ของพระพุทธองค ที่ถูกถายทอดสืบตอมาเปนเวลาไมนอยกวา 2550 ป แลว และไดชื่อ
วา เปนภูมิปญญาโลก เปนภูมิปญญาของมนุษยชาติ เปนมรดกโลก ที่หาคามิได8 
 วิกิพีเดีย9กลาววา “พุทธธรรม หรือ พระธรรม หมายถึง ธรรม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงคนพบและนํา
ออกเผยแผ หรือคําสอนของพระพุทธเจา เก่ียวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกขและ วิธีการดับทุกข  
พุทธธรรม ของพระพุทธเจานั้นแตเร่ิมสืบทอดกันดวยวิธีทองจําแบบปากตอปาก สมัยตอมาจึงไดมีการบันทึก
ไวเปนตัวอักษร คัมภีรที่บันทึกพุทธธรรมนั้น เรียกวา พระไตรปฎก และมีคําอธิบายจัดไวเปนหมวดคัมภีร 
เรียกชื่อตางๆ อาทิ อรรถกถา, ฎีกา, อนุฎีกา เปนตน 
 ธรรม ที่พระพุทธเจาทรงคนพบนั้น คําวา “คนพบ” ยอมหมายถึง “ธรรม” เปนสิ่งที่มีอยูเดิม มีมา
กอน ไมไดเกิดข้ึนพรอมพระพุทธองค แตเปนธรรมชาติที่เกิดข้ึนกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู อาจพอกลาวได
วา การเรียนรู ธรรม ก็คือการรับรูธรรมดาโลก เรียนรูสิ่งที่เปนปกติที่มีบอเกิดที่มาวามาอยางไร และไป
อยางไร เพราะหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดตรัสสอนไวกวาสองพันปที่ผานมานั้น  
เปน “สัจธรรม” เพราะ “คนเราจะลวงพนความทุกขได เพราะความเพียรในการทําความดี” ผูใสใจในธรรม
เทานั้น ถึงจะรูถองแท 
 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพ่ือดูแลผู สูงอายุในระดับ
ครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย พบวา 

 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ควรประยุกตใชในการ ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ คือ กายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เปนแนวคิดหรือหลัก ปฏิบัติที่เชื่อมโยงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และถูกตองตามกฎธรรมดา สามารถนํามาซ่ึงประโยชนสุข อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เชน การมี
ความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทาง วัตถุ ปฏิบัติไดดวยการฝกฝนพฤติกรรมการใช
อินทรีย ดู ฟง รับประทาน อยางมีสติ พรอมกันนั้นก็พัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปฏิบัติไดดวยการนําศีล 5 หรือ ศีล 8 มาเปนพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมใหถูกตอง 
เหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน สังคม ตามระเบียบ กฎ เกณฑ กติกา กฎหมาย การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็ม
แข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย ผูสูงอายุ สามารถควบคุมจิตดวยการเจริญสมถะและวิปสสนา 

                                                           
 8 สุภาคย  อินทองคง, บทความวิจัย เร่ือง การใชหลักพุทธธรรมนําการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสุขภาพองครวม, ศูนยเรียนรูชุมชนภาคใต (ศรช.), 2550. 
 9 พุทธธรรม. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://th.wikipedia.org/wiki, [16 กันยายน 2559] 
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เพื่อใหจิตมีคุณภาพที่ดี การเสริมสรางความรู ความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง ผูสูงวัยสามารถ
ฝกอบรมไดทั้งในระดับโลกิยะปญญาและ ระดับโลกุตระ เปนตน 

 ผูสูงอายุสามารถนําหลักภาวนา 4 มาบูรณาการกับรูปแบบกิจกรรม 5 สุข คือ สุขสบายและสุขสนุก 
กิจกรรมใหรูจักเลือกใชปจจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง สุขสงา กิจกรรมใหรูจักงดเวนการกระทําที่ 
เปนโทษ สุขสวาง กิจกรรมใหรูจักพัฒนาพฤติกรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ 
รูจักควบคุมพฤติกรรมทางใจ จิตมีการพัฒนาอยางเหมาะสม สุขสงบ กิจกรรมใหรูจักคิด พิจารณา วิเคราะห 
มีความคิดเห็นที่ถูกตอง เขาถึงธรรมชาติของตนเอง ดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ มีวิถีชีวิตถูกตองดีงาม 
ในระดับสูงข้ึนไป คือ การเขาถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
 
บทสรุป 

การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย 
การสรางนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ เก่ียวกับการเสริมสราง
สุขภาวะผูสูงอายุ นําไปสูการดําเนินงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สูการดําเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัดเลย แผนพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลย  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเลย ไดกําหนดการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุไวใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ไดแก  
การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคมและการ
สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยมีกลไกใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ ไดแก กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดเลย และโครงการจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชนดานการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดเลย เปนตัวขับเคลื่อนกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพจังหวัดเลย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ควรประยุกตใชในการ ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ คือ กายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เปนแนวคิดหรือหลัก ปฏิบัติที่เชื่อมโยงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และถูกตองตามกฎธรรมดา สามารถนํามาซ่ึงประโยชนสุข อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เชน การมี
ความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทาง วัตถุ ปฏิบัติไดดวยการฝกฝนพฤติกรรมการใช
อินทรีย ดู ฟง รับประทาน อยางมีสติ พรอมกันนั้นก็พัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปฏิบัติไดดวยการนําศีล 5 หรือ ศีล 8 มาเปนพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมใหถูกตอง 
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 ผูสูงอายุสามารถนําหลักภาวนา 4 มาบูรณาการกับรูปแบบกิจกรรม 5 สุข คือ สุขสบายและสุขสนุก 
กิจกรรมใหรูจักเลือกใชปจจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง สุขสงา กิจกรรมใหรูจักงดเวนการกระทําที่ 
เปนโทษ สุขสวาง กิจกรรมใหรูจักพัฒนาพฤติกรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ 
รูจักควบคุมพฤติกรรมทางใจ จิตมีการพัฒนาอยางเหมาะสม สุขสงบ กิจกรรมใหรูจักคิด พิจารณา วิเคราะห 
มีความคิดเห็นที่ถูกตอง เขาถึงธรรมชาติของตนเอง ดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ มีวิถีชีวิตถูกตองดีงาม 
ในระดับสูงข้ึนไป คือ การเขาถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
 
บทสรุป 

การจัดการเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อดูแลผูสูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดเลย 
การสรางนโยบาย กลไก และกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนโยบายของรัฐ เก่ียวกับการเสริมสราง
สุขภาวะผูสูงอายุ นําไปสูการดําเนินงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สูการดําเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัดเลย แผนพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลย  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเลย ไดกําหนดการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุไวใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ไดแก  
การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคมและการ
สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยมีกลไกใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ ไดแก กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ
จังหวัดเลย และโครงการจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชนดานการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
อยูในระยะจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดเลย เปนตัวขับเคลื่อนกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพจังหวัดเลย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ควรประยุกตใชในการ ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ คือ กายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา เปนแนวคิดหรือหลัก ปฏิบัติที่เชื่อมโยงวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และถูกตองตามกฎธรรมดา สามารถนํามาซ่ึงประโยชนสุข อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เชน การมี
ความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทาง วัตถุ ปฏิบัติไดดวยการฝกฝนพฤติกรรมการใช
อินทรีย ดู ฟง รับประทาน อยางมีสติ พรอมกันนั้นก็พัฒนา ตนเองอยางตอเนื่อง การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปฏิบัติไดดวยการนําศีล 5 หรือ ศีล 8 มาเปนพื้นฐานในการฝกพฤติกรรมใหถูกตอง 
เหมาะสมกับครอบครัว ชุมชน สังคม ตามระเบียบ กฎ เกณฑ กติกา กฎหมาย การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็ม
แข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย ผูสูงอายุ สามารถควบคุมจิตดวยการเจริญสมถะและวิปสสนา 
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ความพึงพอใจตอพิธีกรรมสืบชะตาปลาในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
แบบมีสวนรวมของชุมชน 

Satisfaction of Participants on Lanna’s Tradition Activity in Aquatic 
Animal Resources Conservation of Community Participation 

 

ประจวบ  ฉายบุ 

น้ําเพชร  ประกอบศิลป 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาของ
โครงการอนุรักษสัตวน้ําแบบมีสวนรวมกับชุมชนเทศบาลตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับสวนราชการของกรมประมง
และชุมชนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  ณ อางเก็บน้ําหวยโจ ต.ปาไผ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม  โดยการสุม
ตัวอยาง 129 รายจากผูที่เขารวมกิจกรรม 335 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ  ประเมินความพึง
พอใจ 5 ชวง ตามหลัก Likert  ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ประเด็น
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแมโจ ในการ
รวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(4.34)  มีความพึงพอใจวาโครงการนี้ทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง (4.27)  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน (4.24) 
ประเด็นผลกระทบจากการรวมกิจกรรมเห็นวาหลังจากเขารวมโครงการ ทานมีความตระหนักถึงการมีสวน
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน (4.21) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 
(4.22) โดยมีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตออยูในระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ (4.14) และความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ
(4.00) และรอยละ 96.80 ของผูเขารวมกิจกรรม เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
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Abstract 
 This research aimed to evaluate the satisfaction of students in community 
participation on aquatic conservation activity at Huay Jo reservior, Papai Subdistrict 
Municipality, Sansai District, Chiangmai Province.129 participants were randomly selected 
from 335 participants who participated in this activity and satisfaction questionnaires were 

a research tool using a five-category Likert scale.  The satisfaction results showed that the 
release of aquatic animals into public reservoirs / reservoirs are the places for aquatic 
animals and aquatic environment conservation (4.21); Environment conservation handling 
by communities, government and private sectors is able to induce the communities to 
take care and conserve the environment sustainably (4.24). The average of satisfaction in 
high levels included the participation in environmental conservation (4.20); the overall in 
participation in this activity (4.14); the suitability of activity pattern (4.14); the suitability of 
activity place and the suitability of time for activity (4.00). The overall of the satisfaction 
was in a high level (4.22) and   96.80% would like to continue this activity. 
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บทนํา 
          ความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอวิถีการดําเนินชีวิต ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึน ดังเชนการใหความสําคัญ สัตวน้ําที่เปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่งซ่ึงมนุษยไดนํามาใชประโยชน
มากมายแตในสภาพปจจุบันสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติไดลดลงทั้งชนิดและปริมาณอยางเห็นไดชัด  จึงทํา
ใหไมเพียงพอตอความตองการของมนุษยและทําใหขาดความสมดุลตอระบบนิเวศในธรรมชาติ ดังนั้นการ
ดําเนินการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําจะประสบความสําเร็จได จึงจําเปนจะตองตองไดรับความรวมมือและ
ความรับผิดชอบจากทุกๆฝายอยางจริงจังและจริงใจ อาทิ เจาหนาที่ หนวยงานทั้งภาครัฐฯและเอกชน 
องคกรตางๆ ตลอดถึงประชาชนในการเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบในการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา  ซ่ึง
อาจทําไดหลายวิธี เชนการจัดกิจกรรมใหกับเยาวชนและชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรสัตว
น้ําโดยเฉพาะปลา การจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับปลาและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ การนําความรู
เก่ียวกับทรัพยากรทางน้ํามาบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและสถานศึกษาใน
ชุมชน มีการจัดตั้งชมรมที่เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําไมวาจะเปนสัตวน้ําเองหรือกระทั่งแหลงน้ํา
ดวย การใหความรวมมือทั้งในหนวยงานทุกระดับกับตัวชุมชนเอง ซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้จะทําใหการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําตลอดจนทางการประมงและทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเห็นผลเร็วเปนรูปธรรมมากข้ึน 
และสงผลใหเกิดการรักษาทรัพยากรทางน้ําไดอยางยั่งยืน     
          พิธีสืบชะตาเปนพิธีกรรมของชาวลานนาที่มีการปฏิบัติและสืบสานมาตั้งแตบรรพกาล เปนประเพณี
ที่แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานที่กลมกลืน ของพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ฮินดู พราหมณและลัทธิผีสางเทวดา 
มีความเปนมาที่ยาวนานของพิธีกรรมสืบชะตาในลานนา นิยมทํากันในหลายโอกาสเก่ียวของกับสุขภาพและ
ขวัญกําลังใจของผูที่ไดรับการประกอบพิธีกรรมดานความเชื่อพิธีกรรมสืบชะตามีความสัมพันธยึดโยงกับวิถี
ชีวิตชาวลานนา 4 ดาน คือ1)  ความเชื่อเร่ืองอานุภาพของพระรัตนตรัย 2) ความเชื่อเร่ืองกรรม 3) ความเชื่อ
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ความพึงพอใจตอพิธีกรรมสืบชะตาปลาในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาของ
โครงการอนุรักษสัตวน้ําแบบมีสวนรวมกับชุมชนเทศบาลตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับสวนราชการของกรมประมง
และชุมชนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  ณ อางเก็บน้ําหวยโจ ต.ปาไผ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม  โดยการสุม
ตัวอยาง 129 รายจากผูที่เขารวมกิจกรรม 335 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ  ประเมินความพึง
พอใจ 5 ชวง ตามหลัก Likert  ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ประเด็น
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแมโจ ในการ
รวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(4.34)  มีความพึงพอใจวาโครงการนี้ทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง (4.27)  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน (4.24) 
ประเด็นผลกระทบจากการรวมกิจกรรมเห็นวาหลังจากเขารวมโครงการ ทานมีความตระหนักถึงการมีสวน
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน (4.21) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 
(4.22) โดยมีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตออยูในระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ (4.14) และความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ
(4.00) และรอยละ 96.80 ของผูเขารวมกิจกรรม เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
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 This research aimed to evaluate the satisfaction of students in community 
participation on aquatic conservation activity at Huay Jo reservior, Papai Subdistrict 
Municipality, Sansai District, Chiangmai Province.129 participants were randomly selected 
from 335 participants who participated in this activity and satisfaction questionnaires were 

a research tool using a five-category Likert scale.  The satisfaction results showed that the 
release of aquatic animals into public reservoirs / reservoirs are the places for aquatic 
animals and aquatic environment conservation (4.21); Environment conservation handling 
by communities, government and private sectors is able to induce the communities to 
take care and conserve the environment sustainably (4.24). The average of satisfaction in 
high levels included the participation in environmental conservation (4.20); the overall in 
participation in this activity (4.14); the suitability of activity pattern (4.14); the suitability of 
activity place and the suitability of time for activity (4.00). The overall of the satisfaction 
was in a high level (4.22) and   96.80% would like to continue this activity. 
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น้ําโดยเฉพาะปลา การจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับปลาและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ การนําความรู
เก่ียวกับทรัพยากรทางน้ํามาบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและสถานศึกษาใน
ชุมชน มีการจัดตั้งชมรมที่เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางน้ําไมวาจะเปนสัตวน้ําเองหรือกระทั่งแหลงน้ํา
ดวย การใหความรวมมือทั้งในหนวยงานทุกระดับกับตัวชุมชนเอง ซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้จะทําใหการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําตลอดจนทางการประมงและทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเห็นผลเร็วเปนรูปธรรมมากข้ึน 
และสงผลใหเกิดการรักษาทรัพยากรทางน้ําไดอยางยั่งยืน     
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ที่แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานที่กลมกลืน ของพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ฮินดู พราหมณและลัทธิผีสางเทวดา 
มีความเปนมาที่ยาวนานของพิธีกรรมสืบชะตาในลานนา นิยมทํากันในหลายโอกาสเก่ียวของกับสุขภาพและ
ขวัญกําลังใจของผูที่ไดรับการประกอบพิธีกรรมดานความเชื่อพิธีกรรมสืบชะตามีความสัมพันธยึดโยงกับวิถี
ชีวิตชาวลานนา 4 ดาน คือ1)  ความเชื่อเร่ืองอานุภาพของพระรัตนตรัย 2) ความเชื่อเร่ืองกรรม 3) ความเชื่อ
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เร่ืองมงคล4) ความเชื่อเร่ืองการอุทิศกุศลใหกับสรรพสัตวทั้งปวง 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการมีสวน
รวมที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มุงพัฒนา
นักศึกษาใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม2  ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทศันคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธภิาพของกิจกรรม
นั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได  ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตถาเม่ือใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวกแตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสราง
ความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทาใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 3 และยังเปน
แนวทางสําหรับผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดย
ดํารงไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา มีจิตสานึก และมีสวนรวม
ในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาเร่ืองทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่ตองปลูกฝงใหแกนักศึกษา เจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของแลว ยังตองการสงเสริมและรักษาใหคง
อยูเปนวัฒนธรรมรากเหงาของประเพณีอันดีงานของทองถ่ิน ใหเกิดในจิตสานึกและในวิถีชีวิตความเชื่อม่ันใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเร่ืองพิธีกรรม ความเชื่อคานิยม
และวัฒนธรรมใหมๆ จึงใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการสืบชะตาปลาเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 ภายใตโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง โดยคาดหวังวาคณาจารย บุคลากร นักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกและ
ผูเขารวมกิจกรรม ไดเห็นถึงคุณคาและมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม(การสืบชะตาปลา)และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และประเมิน
ความพึงพอใจของของผูเขารวมกิจกรรมสืบชะตาปลาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
การประมงรวมกับชุมชน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ คร้ังนี้ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยการสุม
แบบบังเอิญ(accidental sampling)จากกลุมตัวอยางที่ไดจากการกําหนดเกณฑอยางนอยรอยละ 30  
จากประชากร 335 คนไดกลุมตัวอยางจํานวน 129 ชุด 4 ของกลุมประชากรในการวิจัย คือ บุคลากร 
นักศึกษา เจาหนาที่ และ ชาวบานที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
ในรูปแบบพิธีกรรมสืบชะตาปลา ณ อางเก็บน้ําหวยโจ เทศบาลตําบลปาไผ ต.ปาไผ อ.สันทราย จังหวัด
เชียงใหม  วันที่ 13 กันยายน 2560   ปลอยสัตวน้ําทองถ่ิน 500,000 ตัว คําถามหลัก คือ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนี้ และคําถามประเด็นดานสิ่งแวดลอมอ่ืนที่เก่ียวของ เชน ทานได
เขารวมกิจกรรมที่ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใดบาง  รวมกิจกรรมรณรงคขององคการอ่ืนๆ ในสังคม และ
ขอเสนอแนะ  โดยใชแบบประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรม โดยการใหคะแนนความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับนอยที่สุด(1) ระดับนอย(2) ระดับ
ปานกลาง(3) ระดับมาก(4) และระดับมากที่สุด(5) ใหผู เขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็นในแบบ
ประเมินผลที่มีประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด 7 ประเด็น   การวิเคราะหขอมูลไดมีการกําหนดวิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนา โดยตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ เพื่อใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยแยกวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํา มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
(Percentage)  และ วิเคราะหตัวแปรดานระดับความพึงพอใจโดยการหาคาเฉลี่ย เกณฑการแปล
ความหมายตามหลัก Likert ไดกําหนดแบบชวงออกเปน 5 ชวง  

 
ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจ 
พิธีสืบชะตาปลานี้ มีผูลงทะเบียนเขารวมโครงการทั้งหมด 335  คน  เปนนักเรียน คณะผูบริหาร

และคณะสมาชิกเทศบาลตําบลปาไผ ผูนําชุมชนตําบลปาไผ ประชาชน พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลตําบล
ปาไผ  เจาหนาที่จากสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหมและศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  
อาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ   จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
นี้จากแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการนี้ พบวา ผูเขารวมกิจกรรม เปนเพศชายรอยละ 

                                                 
4 มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย ศูนย

บ ริ ก า ร วิ ช าก ารส ถ า บั น ส ง เส ริม ก าร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม , [อ อ น ไล น ] . แ ห ล งข อ มู ล  : 
http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf, [16 ธันวาคม 2561]. 
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เร่ืองมงคล4) ความเชื่อเร่ืองการอุทิศกุศลใหกับสรรพสัตวทั้งปวง 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการมีสวน
รวมที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู มุงพัฒนา
นักศึกษาใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม2  ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทศันคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธภิาพของกิจกรรม
นั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได  ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตถาเม่ือใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวกแตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสราง
ความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทาใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 3 และยังเปน
แนวทางสําหรับผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดย
ดํารงไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา มีจิตสานึก และมีสวนรวม
ในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาเร่ืองทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่ตองปลูกฝงใหแกนักศึกษา เจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของแลว ยังตองการสงเสริมและรักษาใหคง
อยูเปนวัฒนธรรมรากเหงาของประเพณีอันดีงานของทองถ่ิน ใหเกิดในจิตสานึกและในวิถีชีวิตความเชื่อม่ันใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเร่ืองพิธีกรรม ความเชื่อคานิยม
และวัฒนธรรมใหมๆ จึงใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการสืบชะตาปลาเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 ภายใตโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง โดยคาดหวังวาคณาจารย บุคลากร นักศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกและ
ผูเขารวมกิจกรรม ไดเห็นถึงคุณคาและมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม(การสืบชะตาปลา)และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
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 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และประเมิน
ความพึงพอใจของของผูเขารวมกิจกรรมสืบชะตาปลาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
การประมงรวมกับชุมชน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ คร้ังนี้ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยการสุม
แบบบังเอิญ(accidental sampling)จากกลุมตัวอยางที่ไดจากการกําหนดเกณฑอยางนอยรอยละ 30  
จากประชากร 335 คนไดกลุมตัวอยางจํานวน 129 ชุด 4 ของกลุมประชากรในการวิจัย คือ บุคลากร 
นักศึกษา เจาหนาที่ และ ชาวบานที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมกับชุมชน 
ในรูปแบบพิธีกรรมสืบชะตาปลา ณ อางเก็บน้ําหวยโจ เทศบาลตําบลปาไผ ต.ปาไผ อ.สันทราย จังหวัด
เชียงใหม  วันที่ 13 กันยายน 2560   ปลอยสัตวน้ําทองถ่ิน 500,000 ตัว คําถามหลัก คือ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนี้ และคําถามประเด็นดานสิ่งแวดลอมอ่ืนที่เก่ียวของ เชน ทานได
เขารวมกิจกรรมที่ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใดบาง  รวมกิจกรรมรณรงคขององคการอ่ืนๆ ในสังคม และ
ขอเสนอแนะ  โดยใชแบบประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรม โดยการใหคะแนนความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับนอยที่สุด(1) ระดับนอย(2) ระดับ
ปานกลาง(3) ระดับมาก(4) และระดับมากที่สุด(5) ใหผู เขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็นในแบบ
ประเมินผลที่มีประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด 7 ประเด็น   การวิเคราะหขอมูลไดมีการกําหนดวิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนา โดยตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ เพื่อใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยแยกวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํา มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
(Percentage)  และ วิเคราะหตัวแปรดานระดับความพึงพอใจโดยการหาคาเฉลี่ย เกณฑการแปล
ความหมายตามหลัก Likert ไดกําหนดแบบชวงออกเปน 5 ชวง  

 
ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจ 
พิธีสืบชะตาปลานี้ มีผูลงทะเบียนเขารวมโครงการทั้งหมด 335  คน  เปนนักเรียน คณะผูบริหาร

และคณะสมาชิกเทศบาลตําบลปาไผ ผูนําชมุชนตําบลปาไผ ประชาชน พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลตําบล
ปาไผ  เจาหนาที่จากสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหมและศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  
อาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ   จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
นี้จากแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการนี้ พบวา ผูเขารวมกิจกรรม เปนเพศชายรอยละ 

                                                 
4 มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย ศูนย

บ ริ ก า ร วิ ช าก ารส ถ า บั น ส ง เส ริม ก าร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม , [อ อ น ไล น ] . แ ห ล งข อ มู ล  : 
http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf, [16 ธันวาคม 2561]. 



770 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

49.0 เพศหญิงรอยละ 51.0อายุเฉลี่ยชวง 19 – 55 ป  สวนใหญรอยละ 70 เปนประชาชนและเจาหนาที่ที่
อาศัยในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ตอการเขารวมกิจกรรม โดยผลการวิจัยรวม 4.21 ไดคาเฉลี่ยระดับคะแนน อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกับ
ประเด็นตามตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาที่มีตอประเด็นตางๆ ของการ
จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อางเก็บน้ําหวยโจ อําเภอสันทราย                
จังหวัดเชียงใหม 

ประเด็นความเห็น คาคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 1.  ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีจัดโครงการ 4.00 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 4.14 มาก 
3.  โครงการน้ีทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง 

4.27 มากท่ีสุด 

4.  ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของ มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง 

4.34 มากท่ีสุด 

5.  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางนํ้า ท่ีจัดโดยชุมชน/หนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน 

4.24 มากท่ีสุด 

6.  หลังจากเขารวมโครงการน้ี ทานมีความตระหนักถึงการมีสวนรวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

4.21 มากท่ีสุด 

7.  ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 4.22 มากท่ีสุด 

8. เห็นควรใหมีกิจกรรมน้ีตอไปหรอืไม 
ไมเห็นควร 
 3.20% 

เห็นควร 
96.80% 

คาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 มากที่สุด 
 

 1.ประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง  
มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.34  
 2.ป ระ เด็ นความพึ งพอใจว า โครงการนี้ ทํ า ให ท าน มีส วน ร วม ใน โครงการการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.27  
 3.ประเด็นโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/หนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
4.24 

4.ประเด็นผลกระทบจากการรวมกิจกรรมเห็นวาหลังจากเขารวมโครงการ ทานมีความตระหนักถึงการมีสวน
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มข้ึน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.21 
 5.ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
4.22 โดยมีระดับความพึ งพอใจของผู เข ารวมกิจกรรมตออยู ในระดับความพึ งพอใจมาก ไดแก  
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 และความเหมาะสมของวัน 
เวลา และสถานที่จัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.14  สอดคลองกับการกิจกรรมการเรียนรู
แบบการมีสวนรวมที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู มุงพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
และเพื่อเปนแนวทางสาหรับอาจารยที่สนใจจะทำการวิจัยในชัน้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
มีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดใหมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
มาจากงานวิจัยที่ผูสอนพัฒนาข้ึนและนาไปใชในการพัฒนาวิธีสอนและสอดคลองกับแนวคิดของ สายจิตร  
สิงหเสนี 5ที่กลาวถึง ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  
แตถาเม่ือใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึก
ทางบวกแตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิดความรูสึก
ทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ และผูเขารวมกิจกรรมนี้รอยละ 97.80 เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป และ
เห็นความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่นําเอาพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรม
ทางภาคเหนือใหผลการดําเนินงานมีความตอเนื่องและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และเห็นวากิจกรรมที่จัดข้ึน
ภายในชุมชนและจัดโดยบุคลากรในชุมชนทําใหผูเขารวมมีความเชื่อม่ันวาจะกระตุนใหชุมชนไดดูแลและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษพันธุสัตวน้ําไดอยางยั่งยืน 6 และควรใหจัดกิจกรรมตอเนื่องในทุกๆ ป เพื่อสืบ
ทอดประเพณี สรางจิตสํานึก กระตุนใหเยาวชนและชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางน้ําที่ยั่งยืนตอไป    
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  5 ดาน ไดแก    
 1. ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง  
 2. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/หนวยงานของรัฐหรือเอกชน
สามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน   

                                                 
5 อางแลวใน  สายจิตร  สิงหเสนี, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2546). 

6 ยงรัตน  มีสัตย, “บทบาทพิธีสืบชะตาตอวิถีชีวิตคนเชียงราย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, (บัณฑิวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2553), หนา 162. 
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49.0 เพศหญิงรอยละ 51.0อายุเฉลี่ยชวง 19 – 55 ป  สวนใหญรอยละ 70 เปนประชาชนและเจาหนาที่ที่
อาศัยในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ตอการเขารวมกิจกรรม โดยผลการวิจัยรวม 4.21 ไดคาเฉลี่ยระดับคะแนน อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกับ
ประเด็นตามตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลาที่มีตอประเด็นตางๆ ของการ
จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อางเก็บน้ําหวยโจ อําเภอสันทราย                
จังหวัดเชียงใหม 

ประเด็นความเห็น คาคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 1.  ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีจัดโครงการ 4.00 มาก 
 2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 4.14 มาก 
3.  โครงการน้ีทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดานการประมง 

4.27 มากท่ีสุด 

4.  ทานมีความพึงพอใจตอบทบาทของ มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง 

4.34 มากท่ีสุด 

5.  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางนํ้า ท่ีจัดโดยชุมชน/หนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน 

4.24 มากท่ีสุด 

6.  หลังจากเขารวมโครงการน้ี ทานมีความตระหนักถึงการมีสวนรวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

4.21 มากท่ีสุด 

7.  ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 4.22 มากท่ีสุด 

8. เห็นควรใหมีกิจกรรมน้ีตอไปหรอืไม 
ไมเห็นควร 
 3.20% 

เห็นควร 
96.80% 

คาคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 มากที่สุด 
 

 1.ประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง  
มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.34  
 2.ป ระ เด็ นความพึ งพอใจว า โครงการนี้ ทํ า ให ท าน มีส วน ร วม ใน โครงการการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.27  
 3.ประเด็นโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/หนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนสามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
4.24 

4.ประเด็นผลกระทบจากการรวมกิจกรรมเห็นวาหลังจากเขารวมโครงการ ทานมีความตระหนักถึงการมีสวน
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มข้ึน มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.21 
 5.ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
4.22 โดยมีระดับความพึ งพอใจของผู เข ารวมกิจกรรมตออยู ในระดับความพึ งพอใจมาก ไดแก  
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.00 และความเหมาะสมของวัน 
เวลา และสถานที่จัดโครงการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.14  สอดคลองกับการกิจกรรมการเรียนรู
แบบการมีสวนรวมที่ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู มุงพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
และเพื่อเปนแนวทางสาหรับอาจารยที่สนใจจะทำการวิจัยในชัน้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
มีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดใหมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนา
มาจากงานวิจัยที่ผูสอนพัฒนาข้ึนและนาไปใชในการพัฒนาวิธีสอนและสอดคลองกับแนวคิดของ สายจิตร  
สิงหเสนี 5ที่กลาวถึง ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  
แตถาเม่ือใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึก
ทางบวกแตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสรางความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิดความรูสึก
ทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ และผูเขารวมกิจกรรมนี้รอยละ 97.80 เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป และ
เห็นความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่นําเอาพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรม
ทางภาคเหนือใหผลการดําเนินงานมีความตอเนื่องและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และเห็นวากิจกรรมที่จัดข้ึน
ภายในชุมชนและจัดโดยบุคลากรในชุมชนทําใหผูเขารวมมีความเชื่อม่ันวาจะกระตุนใหชุมชนไดดูแลและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษพันธุสัตวน้ําไดอยางยั่งยืน 6 และควรใหจัดกิจกรรมตอเนื่องในทุกๆ ป เพื่อสืบ
ทอดประเพณี สรางจิตสํานึก กระตุนใหเยาวชนและชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษเพื่อสิ่งแวดลอม
อยางน้ําที่ยั่งยืนตอไป    
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  5 ดาน ไดแก    
 1. ผูใหขอมูลมีความพึงพอใจตอบทบาทของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแมโจ ในการรวมจัดโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง  
 2. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางน้ํา ที่จัดโดยชุมชน/หนวยงานของรัฐหรือเอกชน
สามารถกระตุนใหชุมชนดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน   

                                                 
5 อางแลวใน  สายจิตร  สิงหเสนี, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2546). 

6 ยงรัตน  มีสัตย, “บทบาทพิธีสืบชะตาตอวิถีชีวิตคนเชียงราย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, (บัณฑิวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2553), หนา 162. 
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 3. โครงการนี้ทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
การประมง   
 4. หลังจากเขารวมโครงการ นักศึกษามีความตระหนักถึงการมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชมุชน   
 5. มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ โดยมีประเด็นดานความเหมาะสมของวันและเวลา
ที่จัดกิจกรรมและดานความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม  มีความพึงพอใจระดับมาก และ โดยสวนใหญ
เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
         ควรมีการจัดกิจกรรมเรียนรูในรูปแบบอ่ืนเพิ่มข้ึน เพื่อเปนแนวทางเชิงเปรียบเทียบใหไดผลงานวิจัยที่
มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน และควรเพิ่มจํานวนตัวแปรสวนบุคคล มาก
ข้ึน เพื่อศึกษาถึงความสําคัญของตัวแปรอ่ืนๆ อีก 
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บทคัดยอ 
 สันติวิธีเปนวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ สันติวิธีใน
การตอสูและเรียกรอง สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง และสันติวิธีในการดําเนินชีวิต โดยสันติวิธีในการ
ดําเนินชีวิตจําแนกจําแนกออกเปน 4 วิธีการ คือ 1) พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางกายภาพ ซ่ึงเปนการใชสันติวิธี
ในการดําเนินชีวิตของบุคคล ไดแก วิถีทางสายกลาง วิถีการบริโภคปจจัยดํารงชีพอยางเก้ือกูล วิถีการเปน
พอเพียงและสันโดษ วิถีการการจัดการชีวิต และวิถีการสํารวมอินทรีย 2) พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสันติวิธีในวิถีชีวิตมนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีวัฒนธรรมแบบสันติ
นิยม 3) พุทธสันติวิธีในวิธีจิต ซ่ึงเปนสันติทางจิตใจในลักษณะของความสงบแหงจิตและสงบจากกิเลส  
และ 4) สันติวิธีในวิถีปญญา ซ่ึงเปนกระบวนการศึกษาเชิงพุทธสันติวิธีตามหลักไตรสิกขา ทําใหมีวิถีชีวิต
ความเปนอยูและความเปนไปโดยใชสันติวิธี ซ่ึงสันติวิธีทั้ง 4 ประการดังกลาวลวนเปนสันติวิธีในวิถีชีวิต 

คําสําคัญ : แนวคิดพุทธสันติวิธี, วิถีชีวิต 

 
Abstract 

Peaceful ways are methods that do not use all forms of violence. They are 
classified into 3 categories namely peaceful   of fighting and demanding, peaceful ways to 
resolve conflicts, and peaceful ways of life.  By peaceful ways of living, it cab be classified 
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and the way of organic gathering.  2) Buddhist ways of life in social and environmental 
ways which is a peaceful way in the way of human life with society and the environment 
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 3. โครงการนี้ทําใหทานมีสวนรวมในโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน
การประมง   
 4. หลังจากเขารวมโครงการ นักศึกษามีความตระหนักถึงการมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชมุชน   
 5. มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ โดยมีประเด็นดานความเหมาะสมของวันและเวลา
ที่จัดกิจกรรมและดานความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม  มีความพึงพอใจระดับมาก และ โดยสวนใหญ
เห็นควรใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
         ควรมีการจัดกิจกรรมเรียนรูในรูปแบบอ่ืนเพิ่มข้ึน เพื่อเปนแนวทางเชิงเปรียบเทียบใหไดผลงานวิจัยที่
มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน และควรเพิ่มจํานวนตัวแปรสวนบุคคล มาก
ข้ึน เพื่อศึกษาถึงความสําคัญของตัวแปรอ่ืนๆ อีก 
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บทคัดยอ 
 สันติวิธีเปนวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ สันติวิธีใน
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พอเพียงและสันโดษ วิถีการการจัดการชีวิต และวิถีการสํารวมอินทรีย 2) พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสันติวิธีในวิถีชีวิตมนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีวัฒนธรรมแบบสันติ
นิยม 3) พุทธสันติวิธีในวิธีจิต ซ่ึงเปนสันติทางจิตใจในลักษณะของความสงบแหงจิตและสงบจากกิเลส  
และ 4) สันติวิธีในวิถีปญญา ซ่ึงเปนกระบวนการศึกษาเชิงพุทธสันติวิธีตามหลักไตรสิกขา ทําใหมีวิถีชีวิต
ความเปนอยูและความเปนไปโดยใชสันติวิธี ซ่ึงสันติวิธีทั้ง 4 ประการดังกลาวลวนเปนสันติวิธีในวิถีชีวิต 
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is the use of peaceful  ways in the lives of individuals, including the middle path- the way 
of consumption of life-sustaining factors, sufficiency and solitude way of life management  
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to the threefold principles making a way of life, living and being with peaceful  ways. All 4 
peaceful methods are peaceful ways of life 

Keywords: Buddhist Peace Method Concepts, Ways of Life 

 
บทนํา 
 จากสภาพการณทางสังคมที่ปรากฏให เห็นความขัดแยงและความรุนแรงทั่ วทุกมุมโลก 
ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติเต็มไปดวยการสรางความขัดแยงและความรุนแรงตอกัน กอใหเกิดสงคราม
คร้ังรุนแรงมาแลวหลายคร้ัง ทั้งในระดับเชื้อชาติและระหวางประเทศ โดยมีสงครามระดับโลกเกิดข้ึนมาแลว 
2 คร้ัง แตละคร้ังกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนที่
สงครามโลกคร้ังที่ 2 จะสิ้นสุดลง “สหรัฐอเมริกาไดทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกลงที่ฮิโรชิมา  ทําใหเมืองยอยยับ
พรอมกับมีประชาชนเสียชีวิตไป 80,000 คน คิดเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของเมือง แตในอีก 3 วัน
ตอมา ระเบิดลูกที่ 2 ก็ถูกทิ้งลงที่เมืองนางาซากิ”1 กอใหเกิดความสูญเสียคร้ังยิ่งใหญตอมวลมนุษยชาติ  
จนทําใหญี่ปุนประกาศยอมแพสงคราม “จากความสูญเสียในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทําใหมีผูเสียชีวิตในสนาม
รบ 14,834,033 คน บาดเจ็บ  25,028822 คน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเงินประมาณ 1,600 
พันลานดอลลาร”2 นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บในรูปแบบใหม ที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีตกคาง
ซ่ึงเปนผลพวงมาจากการใชยุทธภัณฑสงคราม รวมทั้งผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวย นอกจากสงครามโลกแลวก็ยังมีสงครามเกิดข้ึนเร่ือยมา จนถึงปจจุบันก็ยังมีหลายประเทศที่กําลังทํา
สงครามกันอยู “สงครามหรือความรุนแรงไมใชทางเลือกของมนุษยชาติ เพราะสงครามไมเคยทําใหความ
ขัดแยงหมดไป แตสันติภาพตางหากที่หมดไป”3 แมวาบางพื้นที่สงครามจะสิ้นสุดลงแลว มนุษยไดสรางความ
บาดหมางและสั่งสมองคความรูแบบรุนแรง รวมทั้งสงมอบวัฒนธรรมแหงการใชความรุนแรงตอกันมาทุกยุค
สมัย และยังมีผลพวงกระทบไปถึงสิ่งแวดลอมดวย ทําใหมนุษยนิยมใชความรุนแรงเปนการตัดสินปญหา
มากกวาการใชสันติวิธี นอกจากนี้ยังพบวาในวิถีชีวิต การบริโภค และวัฒนธรรมของมนุษยเต็มไปดวยการ
นิยมความรุนแรง ซ่ึงสะทอนใหเห็นความรุนแรงที่แฝงอยูในวิถีชีวิตมนุษย ซ่ึงในบทความนี้จะไดวิเคราะห
แนวคิดพุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต เพื่อจะไดเสนอแนวทางการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวันตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาตอไป     
 
 
 

                                                           
 1 ปรีชา ศรีวาลัย, สงครามโลกคร้ังท่ี 2, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546),  
หนา 466. 
 2 ปรีชา ศรีวาลัย, สงครามโลกคร้ังท่ี 2, หนา 486. 
 3 เขมานันท เขมานันโท, สันติภาพ ทางเลือกเดียวและศีล 5 (ปญจศีล) พุทธวิธีสู โลกสันติ , 
(กรุงเทพมหานคร : ภูมิทอง, 2553), หนา 12-13. 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติวิธี 
 คําวา “สันติวิธี” มาจากคํา 2 คํา คือ สันติ+วิธี โดยคําวา “สันติ” หมายถึง ความสงบ สวนคําวา 
“วิธี” หมายถึง หนทางหรือแนวทางที่จะกระทํา เม่ือนํามารวมกันเปนคําวาสันติวิธี ซ่ึงหมายถึงแนวทางที่ทํา
ใหเกิดความสงบ “สันติวิธีในภาษาอังกฤษนิยมใชคําวา Non-violence ซ่ึงลักษณะของสันติวิธีจะมุงเนนไปที่
วิธีการหรือเคร่ืองมือในการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึน โดยการจัดการความขัดแยงในภาษาอังกฤษใชคํา
วา Conflict resolution, Conflict management และ Conflict transformation”4 ซ่ึงเปนกลุมคําที่วา
ดวยวิธีการจัดการความขัดแยงอยางสันติ   
   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของสันติวิธีวา หมายถึง “วิธีที่จะกอใหเกิด
ความสงบ เชน เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี”5 นอกจากนี้ยังมีความหมายในเชิงวิธีการ “สันติวิธีเปนที่ไมใช
ความรุนแรงและวิธีการปฏิบัติที่ไมรุนแรงในการแกปญหาหรือดาํเนินชีวิต”6 โดยสรุปแลว สันติวิธี หมายถึง 
วิถีชีวิตที่ไมรุนแรงและวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งจะตองไมสงเสริม
หรือสรางปจจัยใหเกิดความรุนแรงดวย   
 สวนการจัดกลุมของสันติวิธีมีนักวิชาการและนักสันติวิธีจํานวนมากไดจําแนกออกเปนหลายแนวคิด 
ทั้งแนวคิดที่เห็นวาสันติวิธีเปนวิธีการบริหารจัดการชีวิตทั้งตนเองและสังคม หรือแนวคิดที่เห็นวาสันติวิธี
จะตองมองในแงของการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข และยังมีแนวคิดที่วาสันติวิธีไมไดหมายถึงแควิถีทางจัดการ
ความขัดแยงเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชชีวิตดวยสันติวิธีอีกดวย โดยในบทความนี้ไดจําแนกออกสันติวิธี
ออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้   
 1) สันติวิธีในการตอสูและเรียกรอง (Peaceful Demonstrate/Protest) เปนแนวทางที่ถูกนํามาใช
เม่ือเกิดความไมพอใจหรือมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับผูที่มีอํานาจ มีการดําเนินการในลักษณะประทวงหรือ
เรียกรองจากผูมีอํานาจอยางสงบ โดยสันติและไมมีอาวุธ7 ซ่ึงสันติวิธีประเภทนี้มักใชในการตอสูหรือเรียกรอง
ความตองการจากผูที่มีอํานาจมากกวา “เปนวิธีที่กลุมบุคคลหรือมวลชนใชตอสูเพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ”8 
ยกตัวอยางเชน การชุมนุมเรียกรองความตองการจากรัฐบาลใหยุบสภาเพื่อคืนอํานาจใหกับประชาชน หรือ
การตอสูดวยการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งการชุมนุมเพื่อตอสูเรียกรองสิทธิประโยชนเทาเทียมกันในฐานะ
พลเมือง เปนตน ซ่ึงจะเปนสันติวิธีที่แสดงเจตนารมณตอผูมีอํานาจทั้งในรูปของบุคคลหรือคณะ ซ่ึงเปน
กระบวนการตอสูและเรียกรองความตองการโดยไมใชความรุนแรง    
                                                           
 4 ชัยวัฒน สถาอานันท, สันติทฤษฎี-วิถีวัฒนธรรม, (Peace theory and cultural elements), 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539), หนา 78-80. 
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บทนํา 
 จากสภาพการณทางสังคมที่ปรากฏให เห็นความขัดแยงและความรุนแรงทั่ วทุกมุมโลก 
ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติเต็มไปดวยการสรางความขัดแยงและความรุนแรงตอกัน กอใหเกิดสงคราม
คร้ังรุนแรงมาแลวหลายคร้ัง ทั้งในระดับเชื้อชาติและระหวางประเทศ โดยมีสงครามระดับโลกเกิดข้ึนมาแลว 
2 คร้ัง แตละคร้ังกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนที่
สงครามโลกคร้ังที่ 2 จะสิ้นสุดลง “สหรัฐอเมริกาไดทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกลงที่ฮิโรชิมา  ทําใหเมืองยอยยับ
พรอมกับมีประชาชนเสียชีวิตไป 80,000 คน คิดเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของเมือง แตในอีก 3 วัน
ตอมา ระเบิดลูกที่ 2 ก็ถูกทิ้งลงที่เมืองนางาซากิ”1 กอใหเกิดความสูญเสียคร้ังยิ่งใหญตอมวลมนุษยชาติ  
จนทําใหญี่ปุนประกาศยอมแพสงคราม “จากความสูญเสียในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทําใหมีผูเสียชีวิตในสนาม
รบ 14,834,033 คน บาดเจ็บ  25,028822 คน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเงินประมาณ 1,600 
พันลานดอลลาร”2 นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บในรูปแบบใหม ที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีตกคาง
ซ่ึงเปนผลพวงมาจากการใชยุทธภัณฑสงคราม รวมทั้งผลกระทบตอทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวย นอกจากสงครามโลกแลวก็ยังมีสงครามเกิดข้ึนเร่ือยมา จนถึงปจจุบันก็ยังมีหลายประเทศที่กําลังทํา
สงครามกันอยู “สงครามหรือความรุนแรงไมใชทางเลือกของมนุษยชาติ เพราะสงครามไมเคยทําใหความ
ขัดแยงหมดไป แตสันติภาพตางหากที่หมดไป”3 แมวาบางพื้นที่สงครามจะสิ้นสุดลงแลว มนุษยไดสรางความ
บาดหมางและสั่งสมองคความรูแบบรุนแรง รวมทั้งสงมอบวัฒนธรรมแหงการใชความรุนแรงตอกันมาทุกยุค
สมัย และยังมีผลพวงกระทบไปถึงสิ่งแวดลอมดวย ทําใหมนุษยนิยมใชความรุนแรงเปนการตัดสินปญหา
มากกวาการใชสันติวิธี นอกจากนี้ยังพบวาในวิถีชีวิต การบริโภค และวัฒนธรรมของมนุษยเต็มไปดวยการ
นิยมความรุนแรง ซ่ึงสะทอนใหเห็นความรุนแรงที่แฝงอยูในวิถีชีวิตมนุษย ซ่ึงในบทความนี้จะไดวิเคราะห
แนวคิดพุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต เพื่อจะไดเสนอแนวทางการใชสันติวิธีในชีวิตประจําวันตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาตอไป     
 
 
 

                                                           
 1 ปรีชา ศรีวาลัย, สงครามโลกคร้ังท่ี 2, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546),  
หนา 466. 
 2 ปรีชา ศรีวาลัย, สงครามโลกคร้ังท่ี 2, หนา 486. 
 3 เขมานันท เขมานันโท, สันติภาพ ทางเลือกเดียวและศีล 5 (ปญจศีล) พุทธวิธีสู โลกสันติ , 
(กรุงเทพมหานคร : ภูมิทอง, 2553), หนา 12-13. 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติวิธี 
 คําวา “สันติวิธี” มาจากคํา 2 คํา คือ สันติ+วิธี โดยคําวา “สันติ” หมายถึง ความสงบ สวนคําวา 
“วิธี” หมายถึง หนทางหรือแนวทางที่จะกระทํา เม่ือนํามารวมกันเปนคําวาสันติวิธี ซ่ึงหมายถึงแนวทางที่ทํา
ใหเกิดความสงบ “สันติวิธีในภาษาอังกฤษนิยมใชคําวา Non-violence ซ่ึงลักษณะของสันติวิธีจะมุงเนนไปที่
วิธีการหรือเคร่ืองมือในการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึน โดยการจัดการความขัดแยงในภาษาอังกฤษใชคํา
วา Conflict resolution, Conflict management และ Conflict transformation”4 ซ่ึงเปนกลุมคําที่วา
ดวยวิธีการจัดการความขัดแยงอยางสันติ   
   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของสันติวิธีวา หมายถึง “วิธีที่จะกอใหเกิด
ความสงบ เชน เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี”5 นอกจากนี้ยังมีความหมายในเชิงวิธีการ “สันติวิธีเปนที่ไมใช
ความรุนแรงและวิธีการปฏิบัติที่ไมรุนแรงในการแกปญหาหรือดาํเนินชีวิต”6 โดยสรุปแลว สันติวิธี หมายถึง 
วิถีชีวิตที่ไมรุนแรงและวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งจะตองไมสงเสริม
หรือสรางปจจัยใหเกิดความรุนแรงดวย   
 สวนการจัดกลุมของสันติวิธีมีนักวิชาการและนักสันติวิธีจํานวนมากไดจําแนกออกเปนหลายแนวคิด 
ทั้งแนวคิดที่เห็นวาสันติวิธีเปนวิธีการบริหารจัดการชีวิตทั้งตนเองและสังคม หรือแนวคิดที่เห็นวาสันติวิธี
จะตองมองในแงของการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข และยังมีแนวคิดที่วาสันติวิธีไมไดหมายถึงแควิถีทางจัดการ
ความขัดแยงเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชชีวิตดวยสันติวิธีอีกดวย โดยในบทความนี้ไดจําแนกออกสันติวิธี
ออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้   
 1) สันติวิธีในการตอสูและเรียกรอง (Peaceful Demonstrate/Protest) เปนแนวทางที่ถูกนํามาใช
เม่ือเกิดความไมพอใจหรือมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับผูที่มีอํานาจ มีการดําเนินการในลักษณะประทวงหรือ
เรียกรองจากผูมีอํานาจอยางสงบ โดยสันติและไมมีอาวุธ7 ซ่ึงสันติวิธีประเภทนี้มักใชในการตอสูหรือเรียกรอง
ความตองการจากผูที่มีอํานาจมากกวา “เปนวิธีที่กลุมบุคคลหรือมวลชนใชตอสูเพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ”8 
ยกตัวอยางเชน การชุมนุมเรียกรองความตองการจากรัฐบาลใหยุบสภาเพื่อคืนอํานาจใหกับประชาชน หรือ
การตอสูดวยการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งการชุมนุมเพื่อตอสูเรียกรองสิทธิประโยชนเทาเทียมกันในฐานะ
พลเมือง เปนตน ซ่ึงจะเปนสันติวิธีที่แสดงเจตนารมณตอผูมีอํานาจทั้งในรูปของบุคคลหรือคณะ ซ่ึงเปน
กระบวนการตอสูและเรียกรองความตองการโดยไมใชความรุนแรง    
                                                           
 4 ชัยวัฒน สถาอานันท, สันติทฤษฎี-วิถีวัฒนธรรม, (Peace theory and cultural elements), 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539), หนา 78-80. 
 5 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส
พับลิเคช่ัน, 2546), หนา 1166. 
 6 รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ, สันติศึกษากับสันติภาพ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 
หนา 14. 
 7 วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี 2, (นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกลา, 2547), หนา 101-103. 
 8 มารค ตามไท, การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในสันติวิธี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความมั่นคง,  
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2543), หนา 78-80. 
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 2) สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง (Peaceful Conflict Resolution) เปนแนวทางที่ใชใน
การแกปญหาหลังจากที่ความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดข้ึนแลว มีความพยายามยุติความขัดแยงโดยใชสันติ9 
บางคร้ังเรียกสันติวิธีประเภทนี้วาสันติวิธีในการจัดการกับความขัดแยง “การใชสันติวิธีไมเพียงสามารถทําให
อีกฝายยุติความรุนแรงไดเทานั้น หากยังทําใหเขากลับมาเปนมิตรกับผูใชสันติวิธีไดดวย”10 ซ่ึงสันติวิธี
ประเภทนี้จะถูกใชในสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดข้ึนแลว เชน การเจรจาเพื่อหาขอยุติความขัดแยง  
การประนีประนอม การแยกกลุมขัดแยงออกจากกัน และการไกลเกลี่ย เปนตน  
 3) สันติวิธีในการดําเนินชีวิต คือ การดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ตามแนวทางของ
ศีล 5 เปนเคร่ืองมือในการอยูรวมกันอยางปกติสุขของมนุษย เปนบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางสังคม เพื่อให
มนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข11 โดยสันติวิธีในการดําเนินชีวิตจะใชเปนประจําใน
ชีวิตประจําวันกอนที่จะมีความขัดแยง หรือเม่ือมีความขัดแยงแลวก็มีวิถีชีวิตที่สงบและปราศจากความ
รุนแรง ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ดีของนักสันติวิธี โดยสันติวิธีประเภทนี้จะเปนวิถีชีวิตที่เก้ือกูลตอผูอ่ืนและสิ่งอ่ืน
ดวย ซ่ึงเปนลักษณะของการจัดการชีวิตอยางสันติในวิถีชีวิต 
 โดยสรุปแลวสันติวิธีเปนกระบวนการไมใชความรุนแรงที่สําคัญ 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการ
ตอสูและเรียกรองดวยวิถีทางสันติ กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงอยางสันติ  
และกระบวนการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงสันติ โดยในสถานการณปกติก็ใชสันติวิธีในการดําเนินชีวิต  
ในสถานการณที่ตองการหรืออยากใหผูมีอํานาจรับรูความตองการก็ใชสันติวิธีในการเรียกรอง เพื่อเปนการ
บอกความตองการดวยการสรางพลังตอรองเพื่อใหผูมีอํานาจใหความสําคัญและหาวิธีการชวยเหลือหรือ
เยียวยา สวนในสถานการณที่มีความขัดแยงก็ใชสันติวิธีในการจัดการความขัดแยงหรือการแกปญหาความ
ขัดแยงดวยวิธีการไมใชความรุนแรง หรือแมแตการจํากัดความขัดแยงไมใหยกระดับไปสูความรุนแรงก็เปน
สันติวิธีอีกรูปแบบหนึ่ง 
 
วิเคราะหแนวคิดพุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต  
 พระพุทธศาสนาไดชื่อวาเปนศาสนาที่วาดวยสันติ ทั้งสันติในแงของวิธีการและสันติในแงของผลที่
กอใหเกิดสันติ โดยในบทความนี้ไดศึกษาวิเคราะหและจําแนกแนวคิดพุทธวิธีในวิถีชีวิตออกเปน 4 ดาน 
ดังตอไปนี้ 
 1. พุทธวิธีในวิถีชีวิตทางดานกายภาพ  
 จากการศึกษาพบวามีพุทธสันติวิธีที่มีความเก่ียวของในวิถีชีวิตของมนุษยทางดานกายภาพ 5 สวน 
แตละสวนก็จะมีผลตอวิถีชีวิตมนุษยโดยตรง ซ่ึงมนุษยสามารถจัดการไดอยางสันติวธีดวยตัวเอง ดังตอไปนี้  
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11 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : กรณีลุมนํ้าแมตาชาง 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2548). 

  1. สันติวิธีในวิถีทางสายกลาง  
  หากมองในแงแนวทางดําเนินชีวิตจะเห็นวา พระพุทธเจาเปนนักสันติวิธีจากประสบการณ
ตรง พระองคทรงใชวิธีการเบียดเบียนมากอนที่จะทรงใชสันติวิธี ประสบการณที่พระองคทรงอยูในเพศ
ฆราวาสวิสัยทรงรูสึกวาชีวิตเต็มไปดวยความทุกข (กามสุขัลลิกานุโยค) จากนั้นทรงเสด็จออกบวชเพื่อ
แสวงหาวิธีการดับทุกข ทรงใชวิธีการเบียดเบียนตัวเองดวยการทรมานรางกาย (อัตตกิลมถานุโยค) แตก็ไม
สามารถดับทุกขได จากนั้นก็ทรงใชวิธีมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนวิธีการที่ไมสุดโตงขางใดขางหนึ่ง อันเปน
แนวทางสันติวิธี “สันติวิธีจึงเปนทางสายกลางซ่ึงอยูระหวางทางสุดโตงสองทาง คือ การยอมจํานนกับการใช
ความรุนแรง”12 เพราะพระพุทธเจาไมยอมจํานนใหกับความทุกขและไมทรงเลือกวิธีการดับทุกขดวยความ
รุนแรง เพราะวาทั้งการยอมจํานนกับความรุนแรงไมใชแนวทางของความดับทุกขได จากนั้นเปนตนมา
พระองคก็ทรงเผยแผแนวทางสันติวิธีเพื่อนําไปสูสันติมาโดยตลอด ซ่ึงการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลางใน
ระดับประชาชนทั่วไปเปนการควบคุมวิถีชีวิตไมใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา มานะ และทิฏฐิ โดย
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองการใชชีวิต ความเปนอยูและความเปนไปอยางสันติ อยูอยางสงบและอยูอยางเปน
สุข พระพุทธศาสนามุงสอนใหดํารงชีวิตในทางที่เหมาะสม ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป เพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูอยางสันติและมีสุขวิถีดวย   
  2. สันติวิธีในวิถีการบริโภค 
  ในพระพุทธศาสนามีคําสอนใหบริโภคอยางมีสติ บริโภคอยางรูเทาทัน และพิจารณา
คุณคาแทจากการบริโภค สํารวมในการบริโภคปจจัยการดํารงชพีโดยใชหลักโภชเนมัตตัญุตา คือ ความรูจัก
ใชเคร่ืองอุปโภคและเคร่ืองบริโภคอยางพอดีเหมาะสม การดําเนินชีวิตควรคํานึงถึงความพอดีเปน
สําคัญ เพราะโลกประสบกับปญหาวิกฤตการณทางนิเวศวิทยาเนื่องจากมนุษยใชสอยสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติมากเกินไป และพระพุทธศาสนายังมีหลักการใชปจจัยยสนันิสิตศีลซ่ึงเปนศีลในการดําเนินชีวิต เพื่อ
ควบคุมการใชปจจัย 4 อยางเหมาะสมและเก้ือกูล   
  3. สันติวิธีในวิถีพอเพียง 
  ปญหาสวนใหญของมนุษยคือการไมรูจักสถานภาพของตนเอง ไมเคารพในสถานภาพของ
ตนเอง จึงมีพฤติกรรมกาวกายและคุกคามตอคนอ่ืน พระพุทธศาสนาจึงมีคําสอนเร่ืองสันโดษ ซ่ึงเปนรากฐาน
ของวิถีพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพราะสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ ความยินดีดวยของตนที่ไดมา
ดวยเร่ียวแรงและความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีดวยปจจัย 4 ตามมีตามได ความรูจักอ่ิมและรูจักพอ 
ซ่ึงเปนสันติวิธี ดังตอไปนี้ 1) ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีตามที่ตนไดมาอยางสุจริต ตนไดสิ่งใดมาหรือเพียรหา
สิ่งใดมาได เม่ือเปนสิ่งที่ตนพึงไดไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหนก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจอยากไดสิ่ง
อ่ืน ไมเดือดรอนกระวนกระวายในสิ่งที่ตนไมได ไมปรารถนาสิ่งที่ตนไมพึงได หรือเกินไปกวาที่ตนพึงไดโดย
ถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาสิ่งที่คนอ่ืนไดและการไมริษยาคนอ่ืน ซ่ึงเปนวิถีพอเพียงตามที่ตนได
หรือตามที่ตนมีอยู ไมใชชีวิตเกินจําเปนรวมทั้งการไมใชทรัพยยากรเกินจาํเปน จึงทําใหมีวิถีชีวิตแบบเก้ือกูล
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 2) ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามกําลัง ยินดีแตพอแกกําลังรางกายสุขภาพและ
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 2) สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง (Peaceful Conflict Resolution) เปนแนวทางที่ใชใน
การแกปญหาหลังจากที่ความขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดข้ึนแลว มีความพยายามยุติความขัดแยงโดยใชสันติ9 
บางคร้ังเรียกสันติวิธีประเภทนี้วาสันติวิธีในการจัดการกับความขัดแยง “การใชสันติวิธีไมเพียงสามารถทําให
อีกฝายยุติความรุนแรงไดเทานั้น หากยังทําใหเขากลับมาเปนมิตรกับผูใชสันติวิธีไดดวย”10 ซ่ึงสันติวิธี
ประเภทนี้จะถูกใชในสถานการณที่มีความขัดแยงเกิดข้ึนแลว เชน การเจรจาเพื่อหาขอยุติความขัดแยง  
การประนีประนอม การแยกกลุมขัดแยงออกจากกัน และการไกลเกลี่ย เปนตน  
 3) สันติวิธีในการดําเนินชีวิต คือ การดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ตามแนวทางของ
ศีล 5 เปนเคร่ืองมือในการอยูรวมกันอยางปกติสุขของมนุษย เปนบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางสังคม เพื่อให
มนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข11 โดยสันติวิธีในการดําเนินชีวิตจะใชเปนประจําใน
ชีวิตประจําวันกอนที่จะมีความขัดแยง หรือเม่ือมีความขัดแยงแลวก็มีวิถีชีวิตที่สงบและปราศจากความ
รุนแรง ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ดีของนักสันติวิธี โดยสันติวิธีประเภทนี้จะเปนวิถีชีวิตที่เก้ือกูลตอผูอ่ืนและสิ่งอ่ืน
ดวย ซ่ึงเปนลักษณะของการจัดการชีวิตอยางสันติในวิถีชีวิต 
 โดยสรุปแลวสันติวิธีเปนกระบวนการไมใชความรุนแรงที่สําคัญ 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการ
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ความรุนแรง”12 เพราะพระพุทธเจาไมยอมจํานนใหกับความทุกขและไมทรงเลือกวิธีการดับทุกขดวยความ
รุนแรง เพราะวาทั้งการยอมจํานนกับความรุนแรงไมใชแนวทางของความดับทุกขได จากนั้นเปนตนมา
พระองคก็ทรงเผยแผแนวทางสันติวิธีเพื่อนําไปสูสันติมาโดยตลอด ซ่ึงการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลางใน
ระดับประชาชนทั่วไปเปนการควบคุมวิถีชีวิตไมใหเปนไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา มานะ และทิฏฐิ โดย
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองการใชชีวิต ความเปนอยูและความเปนไปอยางสันติ อยูอยางสงบและอยูอยางเปน
สุข พระพุทธศาสนามุงสอนใหดํารงชีวิตในทางที่เหมาะสม ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป เพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูอยางสันติและมีสุขวิถีดวย   
  2. สันติวิธีในวิถีการบริโภค 
  ในพระพุทธศาสนามีคําสอนใหบริโภคอยางมีสติ บริโภคอยางรูเทาทัน และพิจารณา
คุณคาแทจากการบริโภค สํารวมในการบริโภคปจจัยการดํารงชพีโดยใชหลักโภชเนมัตตัญุตา คือ ความรูจัก
ใชเคร่ืองอุปโภคและเคร่ืองบริโภคอยางพอดีเหมาะสม การดําเนินชีวิตควรคํานึงถึงความพอดีเปน
สําคัญ เพราะโลกประสบกับปญหาวิกฤตการณทางนิเวศวิทยาเนื่องจากมนุษยใชสอยสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติมากเกินไป และพระพุทธศาสนายังมีหลักการใชปจจัยยสนันิสิตศีลซ่ึงเปนศีลในการดําเนินชีวิต เพื่อ
ควบคุมการใชปจจัย 4 อยางเหมาะสมและเก้ือกูล   
  3. สันติวิธีในวิถีพอเพียง 
  ปญหาสวนใหญของมนุษยคือการไมรูจักสถานภาพของตนเอง ไมเคารพในสถานภาพของ
ตนเอง จึงมีพฤติกรรมกาวกายและคุกคามตอคนอ่ืน พระพุทธศาสนาจึงมีคําสอนเร่ืองสันโดษ ซ่ึงเปนรากฐาน
ของวิถีพอเพียงในการดําเนินชีวิต เพราะสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ ความยินดีดวยของตนที่ไดมา
ดวยเร่ียวแรงและความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีดวยปจจัย 4 ตามมีตามได ความรูจักอ่ิมและรูจักพอ 
ซ่ึงเปนสันติวิธี ดังตอไปนี้ 1) ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีตามที่ตนไดมาอยางสุจริต ตนไดสิ่งใดมาหรือเพียรหา
สิ่งใดมาได เม่ือเปนสิ่งที่ตนพึงไดไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหนก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจอยากไดสิ่ง
อ่ืน ไมเดือดรอนกระวนกระวายในสิ่งที่ตนไมได ไมปรารถนาสิ่งที่ตนไมพึงได หรือเกินไปกวาที่ตนพึงไดโดย
ถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาสิ่งที่คนอ่ืนไดและการไมริษยาคนอ่ืน ซ่ึงเปนวิถีพอเพียงตามที่ตนได
หรือตามที่ตนมีอยู ไมใชชีวิตเกินจําเปนรวมทั้งการไมใชทรัพยยากรเกินจาํเปน จึงทําใหมีวิถีชีวิตแบบเก้ือกูล
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 2) ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามกําลัง ยินดีแตพอแกกําลังรางกายสุขภาพและ

                                                           
 12 พระไพศาล วิสาโล, สติ มรรคาแหงสันติ, (กรุงเทพมหานคร : เนช่ันบุคส, 2553), หนา 109. 
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วิสัยแหงการใชสอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกําลัง จนมีหรือไดสิ่งใดมาอันไมถูกตองกับกําลังรางกายหรือ
สุขภาพ สิ่งใดที่ไมเหมาะกับตนก็สละใหกับคนอ่ืน ใชปจจัยการดํารงชีพเฉพาะที่จําเปนและมีประโยชนตอ
ชีวิตจริงเทานั้น สวนอ่ืนที่มีมากเกินไปก็เปนปจจัยฟุมเฟอยและเกินกําลังที่รางกายตองการ เพราะเม่ือเม่ือทํา
อะไรโดยไมประเมินกําลังและความสามารถของตนเองเทากับการนําตนเองเขาสูวิถีแหงความรุนแรง และ  
3) ยถาสารุปปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควร ยินดีตามสิ่งที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแกภาวะและฐานะ 
แนวทางดําเนินชีวิตและจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน ไมปรารถนาสิ่งของหรือตําแหนงหนาที่ที่ไม
เหมาะกับตนเอง เม่ือพิจารณาแลววาคนอ่ืนเหมาะสมกวาก็ยินดีมอบใหหรือยอมถอยตนเองออกมา เพราะ
เห็นวาสิ่งที่ตนเองเปนอยูก็เหมาะสมกับตนเองดีอยูแลว ซ่ึงกลายมาเปนวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสันโดษ  
  4. สันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิต 
  ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ เหมาะกับการจัดการชีวิตหลายรูปแบบ แตที่ เปน
หลักธรรมที่ไดกําหนดอยางเปนข้ันตอน คือ สัมมัปปธาน 4 ซ่ึงเปนการจัดการกับชีวิตอยางสันติวิธี 4 ข้ันตอน 
ไดแก 1) สังวรปธาน คือ การใชความเพียรระวังปองกันไมใหตนเองทําความชั่ว โดยการสํารวจพฤติกรรม
และจิตใจของตนเองเพื่อไมใหกออกุศลกรรมและอกุศลจิต ตอมาคือการเฝาระวังภัยคุกคามจากภายนอกใน
รูปของการสํารวมระวังปญหาและภัยคุกคามจากสิ่งอ่ืนไมใหเขามาสูชีวิตตนเองและสังคม ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธี
ในวิถีแบบสํารวมตน 2) ปหานปธาน คือ เพียรกําจัดอกุศลกรรมและอกุศลจิตของตนเอง ซ่ึงเปนการแกไข
ขอบกพรอง ปญหา หรือขอขัดแยงตางๆ ซ่ึงเปนการจัดการกับสิ่งที่ไมดีที่เปนภัยคุกคามตอชีวิตทั้งทางตรง
และทางออม ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธีในวิถีการแกปญหาชีวิต 3) ภาวนาปธาน คือ เพียรพยายามพัฒนาตัวเองและ
สรรสรางสิ่งที่ดีมีคุณคาแกชีวิตและสังคม คือ การพัฒนาทางดานรางกาย พัฒนาทางดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ รวมทั้งการพัฒนาทางดานปญญาดวย ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธีในวิถี
การพัฒนาแบบองครวม 4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาสิ่งสิ่งดีงามเอาไว รักษาความดี รักษาคนดีมี
คุณธรรม สงเสริมคนดีใหมีอํานาจในสังคม ดูแลรักษาพระสงฆที่ทรงภูมิรูและภูมิธรรม รวมทั้งรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ซ่ึงถูกสั่งสมจนเปนจารีตและวิถีวัฒนธรรมแบบสันติของชาวพุทธ  

 5. สันติวิธีในวิถีการใชอินทรีย 
 พระพุทธศาสนามีการใชอินทรียอยางสํารวม ไดแก การใชอินทรียภายใน คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ เพื่อเชื่อมตอกับโลกภายนอก (อินทรียภายนอก) ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณที่ใจ
รับรูอยางรูเทาทัน “คุมครองอินทรียใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ”13 ซ่ึงเปนอาการสํารวมในการกระทบ
สัมผัสและมีปฏิกิริยาตอสิ่งนั้นอยางรูเทาทัน ทําใหพระพุทธศาสนาใชอินทรียอยางระมัดระวัง ซ่ึงเปน
กระบวนการใชอินทรียอยางสันติ 

สรุป พุทธสันติวิธีในวิถีทางกายภาพเปนการใชสันติวิธีที่เนนการดําเนินชีวิตในทางกายภาพและ
ปจเจกบุคคลเปนหลัก ซ่ึงประกอบดวยสันติวิธีในวิถีทางสายกลางในการดํารงชีพ การปฏิสัมพันธและการ
พัฒนาตัวเอง ตอมาเปนสันติวิธีในวิถีการบริโภคที่เก้ือกูลตอสุขภาพและไมเบียดเบียนสิ่งอ่ืน ทั้งยังมีสันติวิธีใน

                                                           
13 ที.สี. (ไทย) 9/450/199. 25. 

วิถีพอเพียงและสันโดษในวิถีการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีสันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิตอยางมีข้ันตอน 
และสันติวิธีในวิถีการใชอินทรียอยางสํารวม 
 2. พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม  
  พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนเพื่อใหมีวิถีชีวิตเก้ือกูลตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน
เจตนารมณของพระพุทธศาสนาในเชิงสาธารณะ จึงมีหลักธรรมคําสอนที่มีลักษณะเปนสากล ในสวนที่มี
ลักษณะเปนพุทธสันติวิธีในวิถีทางสังคมและสิ่งแวดลอม มีดังนี้   
  1. วิถีชีวิตที่ไมมุงราย  
  พระพุทธศาสนาสอนใหมีการกระทําและความรูสึกนึกคิดที่ไมมุงรายตอผูอ่ืนและสังคม
รวมทั้งสิ่งแวดลอมดวย “การไมคิดเบียดเบียนมุงรายและไมแบงฝาย แตเปนเพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมโลก  
ที่สําคัญคือเปนเพื่อนมนุษยที่รักสุขเกลียดทุกข มีรอยยิ้มและน้ําตาเหมือนเรา มองจุดรวมระหวางเรากับเขามี
มากกวาจุดตาง”14 พระพุทธศาสนามองสรรพสิ่งทั้งหลายวาเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตาย แตที่เปนมุมมอง
พิเศษก็คือพระพุทธศาสนาเห็นวาสรรพสัตวทุกตัวตนเปนเพื่อนรวมทุกข จึงมีฐานคิดแบบเมตตากรุณาและ
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ปรารถนาที่จะใหพนทุกขหรือปลดเปลื้องใหทุเลาเบาบางลง ซ่ึงเปนลักษณะของ
สันติวิธีในวิถีชีวิตแบบไมมุงรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
  2. วิถีชีวิตแบบสันตินิยม  
  พระพุทธศาสนานิยมความสงบ ไมรุกรานใคร ชอบวิถีชีวิตแบบสันโดษ มีความเปนอยู
แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความรักและสามัคคีกัน และมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน นิยมการเปนอยูอยางสันติ 
“สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอยางสากล จึงถือวาพระพุทธศาสนาเปนขบวนการสันตินิยม 
(pacifism) ที่แทจริงรายแรกของโลก”15 จึงมีคําสอนในเปนแนวทางสงบ เชน สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 
ทําใหวิถีชีวิตของชาวพุทธเปนแบบสันติอันเปนอัตลักษณของนักสันตินิยม 
  3. กฎเกณฑทางมนุษยธรรมสากล  
  พระพุทธศาสนามีกฎเกณฑในการปฏิบัติทางสังคมเพื่อใหเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติ 
“เรียกวามนุษยธรรม คือ หลักธรรมที่ทําคนใหเปนมนุษย ไดแก ศีล 5”16 มนุษยธรรมจึงเปนหลักธรรมสากล 
ไมไดเจาะจงเฉพาะพุทธศาสนิกชนเทานั้น แมแตศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอ่ืนก็สามารถปฏิบัติตามหลักศีล 5 
ได ซ่ึงสอดคลองกับหลักจริยธรรมการเมืองระหวางประเทศ 5 ประการ17 ไดแก (1) การไมเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกัน (2) การเคารพซ่ึงกันและกันในสิทธิการปกครองและการครองอาณาจักร (3) การไมกาวกายในเร่ือง
ภายในของกันและกัน (4) การสงเสริมความเสมอภาคและผลประโยชนของกันและกัน (5) การอยูดวยกัน

                                                           
 14 พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีอารยะ, หนา 5-6. 
 15 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ความจริงและเมตตาท่ีกอรปดวยปญญา สลายความขัดแยง, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย จํากัด, 2550), หนา  31. 
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วิสัยแหงการใชสอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกําลัง จนมีหรือไดสิ่งใดมาอันไมถูกตองกับกําลังรางกายหรือ
สุขภาพ สิ่งใดที่ไมเหมาะกับตนก็สละใหกับคนอ่ืน ใชปจจัยการดํารงชีพเฉพาะที่จําเปนและมีประโยชนตอ
ชีวิตจริงเทานั้น สวนอ่ืนที่มีมากเกินไปก็เปนปจจัยฟุมเฟอยและเกินกําลังที่รางกายตองการ เพราะเม่ือเม่ือทํา
อะไรโดยไมประเมินกําลังและความสามารถของตนเองเทากับการนําตนเองเขาสูวิถีแหงความรุนแรง และ  
3) ยถาสารุปปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควร ยินดีตามสิ่งที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแกภาวะและฐานะ 
แนวทางดําเนินชีวิตและจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน ไมปรารถนาสิ่งของหรือตําแหนงหนาที่ที่ไม
เหมาะกับตนเอง เม่ือพิจารณาแลววาคนอ่ืนเหมาะสมกวาก็ยินดีมอบใหหรือยอมถอยตนเองออกมา เพราะ
เห็นวาสิ่งที่ตนเองเปนอยูก็เหมาะสมกับตนเองดีอยูแลว ซ่ึงกลายมาเปนวิถีชีวิตแบบพอเพียงและสันโดษ  
  4. สันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิต 
  ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ เหมาะกับการจัดการชีวิตหลายรูปแบบ แตที่ เปน
หลักธรรมที่ไดกําหนดอยางเปนข้ันตอน คือ สัมมัปปธาน 4 ซ่ึงเปนการจัดการกับชีวิตอยางสันติวิธี 4 ข้ันตอน 
ไดแก 1) สังวรปธาน คือ การใชความเพียรระวังปองกันไมใหตนเองทําความชั่ว โดยการสํารวจพฤติกรรม
และจิตใจของตนเองเพื่อไมใหกออกุศลกรรมและอกุศลจิต ตอมาคือการเฝาระวังภัยคุกคามจากภายนอกใน
รูปของการสํารวมระวังปญหาและภัยคุกคามจากสิ่งอ่ืนไมใหเขามาสูชีวิตตนเองและสังคม ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธี
ในวิถีแบบสํารวมตน 2) ปหานปธาน คือ เพียรกําจัดอกุศลกรรมและอกุศลจิตของตนเอง ซ่ึงเปนการแกไข
ขอบกพรอง ปญหา หรือขอขัดแยงตางๆ ซ่ึงเปนการจัดการกับสิ่งที่ไมดีที่เปนภัยคุกคามตอชีวิตทั้งทางตรง
และทางออม ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธีในวิถีการแกปญหาชีวิต 3) ภาวนาปธาน คือ เพียรพยายามพัฒนาตัวเองและ
สรรสรางสิ่งที่ดีมีคุณคาแกชีวิตและสังคม คือ การพัฒนาทางดานรางกาย พัฒนาทางดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ รวมทั้งการพัฒนาทางดานปญญาดวย ซ่ึงเปนข้ันสันติวิธีในวิถี
การพัฒนาแบบองครวม 4) อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาสิ่งสิ่งดีงามเอาไว รักษาความดี รักษาคนดีมี
คุณธรรม สงเสริมคนดีใหมีอํานาจในสังคม ดูแลรักษาพระสงฆที่ทรงภูมิรูและภูมิธรรม รวมทั้งรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ซ่ึงถูกสั่งสมจนเปนจารีตและวิถีวัฒนธรรมแบบสันติของชาวพุทธ  

 5. สันติวิธีในวิถีการใชอินทรีย 
 พระพุทธศาสนามีการใชอินทรียอยางสํารวม ไดแก การใชอินทรียภายใน คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ เพื่อเชื่อมตอกับโลกภายนอก (อินทรียภายนอก) ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณที่ใจ
รับรูอยางรูเทาทัน “คุมครองอินทรียใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ”13 ซ่ึงเปนอาการสํารวมในการกระทบ
สัมผัสและมีปฏิกิริยาตอสิ่งนั้นอยางรูเทาทัน ทําใหพระพุทธศาสนาใชอินทรียอยางระมัดระวัง ซ่ึงเปน
กระบวนการใชอินทรียอยางสันติ 

สรุป พุทธสันติวิธีในวิถีทางกายภาพเปนการใชสันติวิธีที่เนนการดําเนินชีวิตในทางกายภาพและ
ปจเจกบุคคลเปนหลัก ซ่ึงประกอบดวยสันติวิธีในวิถีทางสายกลางในการดํารงชีพ การปฏิสัมพันธและการ
พัฒนาตัวเอง ตอมาเปนสันติวิธีในวิถีการบริโภคที่เก้ือกูลตอสุขภาพและไมเบียดเบียนสิ่งอ่ืน ทั้งยังมีสันติวิธีใน

                                                           
13 ที.สี. (ไทย) 9/450/199. 25. 

วิถีพอเพียงและสันโดษในวิถีการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีสันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิตอยางมีข้ันตอน 
และสันติวิธีในวิถีการใชอินทรียอยางสํารวม 
 2. พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม  
  พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนเพื่อใหมีวิถีชีวิตเก้ือกูลตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน
เจตนารมณของพระพุทธศาสนาในเชิงสาธารณะ จึงมีหลักธรรมคําสอนที่มีลักษณะเปนสากล ในสวนที่มี
ลักษณะเปนพุทธสันติวิธีในวิถีทางสังคมและสิ่งแวดลอม มีดังนี้   
  1. วิถีชีวิตที่ไมมุงราย  
  พระพุทธศาสนาสอนใหมีการกระทําและความรูสึกนึกคิดที่ไมมุงรายตอผูอ่ืนและสังคม
รวมทั้งสิ่งแวดลอมดวย “การไมคิดเบียดเบียนมุงรายและไมแบงฝาย แตเปนเพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมโลก  
ที่สําคัญคือเปนเพื่อนมนุษยที่รักสุขเกลียดทุกข มีรอยยิ้มและน้ําตาเหมือนเรา มองจุดรวมระหวางเรากับเขามี
มากกวาจุดตาง”14 พระพุทธศาสนามองสรรพสิ่งทั้งหลายวาเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บตาย แตที่เปนมุมมอง
พิเศษก็คือพระพุทธศาสนาเห็นวาสรรพสัตวทุกตัวตนเปนเพื่อนรวมทุกข จึงมีฐานคิดแบบเมตตากรุณาและ
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ปรารถนาที่จะใหพนทุกขหรือปลดเปลื้องใหทุเลาเบาบางลง ซ่ึงเปนลักษณะของ
สันติวิธีในวิถีชีวิตแบบไมมุงรายตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
  2. วิถีชีวิตแบบสันตินิยม  
  พระพุทธศาสนานิยมความสงบ ไมรุกรานใคร ชอบวิถีชีวิตแบบสันโดษ มีความเปนอยู
แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความรักและสามัคคีกัน และมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน นิยมการเปนอยูอยางสันติ 
“สอนใหแกปญหาดวยวิธีการแหงเมตตา-กรุณาอยางสากล จึงถือวาพระพุทธศาสนาเปนขบวนการสันตินิยม 
(pacifism) ที่แทจริงรายแรกของโลก”15 จึงมีคําสอนในเปนแนวทางสงบ เชน สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 
ทําใหวิถีชีวิตของชาวพุทธเปนแบบสันติอันเปนอัตลักษณของนักสันตินิยม 
  3. กฎเกณฑทางมนุษยธรรมสากล  
  พระพุทธศาสนามีกฎเกณฑในการปฏิบัติทางสังคมเพื่อใหเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติ 
“เรียกวามนุษยธรรม คือ หลักธรรมที่ทําคนใหเปนมนุษย ไดแก ศีล 5”16 มนุษยธรรมจึงเปนหลักธรรมสากล 
ไมไดเจาะจงเฉพาะพุทธศาสนิกชนเทานั้น แมแตศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอ่ืนก็สามารถปฏิบัติตามหลักศีล 5 
ได ซ่ึงสอดคลองกับหลักจริยธรรมการเมืองระหวางประเทศ 5 ประการ17 ไดแก (1) การไมเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกัน (2) การเคารพซ่ึงกันและกันในสิทธิการปกครองและการครองอาณาจักร (3) การไมกาวกายในเร่ือง
ภายในของกันและกัน (4) การสงเสริมความเสมอภาคและผลประโยชนของกันและกัน (5) การอยูดวยกัน

                                                           
 14 พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีอารยะ, หนา 5-6. 
 15 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ความจริงและเมตตาท่ีกอรปดวยปญญา สลายความขัดแยง, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย จํากัด, 2550), หนา  31. 
 16 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 297. 
 17 เขมานันท เขมานนฺโท, สันติภาพ ทางเลือกเดียวและศีลหา (ปญจศีล)พุทธวิธีสูโลก, หนา  36. 
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อยางสงบและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการนําหลักศีลหาของพระพุทธศาสนามาใชกับสถานการณ
ทางการเมืองของโลกปจจุบันเพื่อใหเกิดสันติภาพในโลก ศีล 5 จึงเปนกฎเกณฑทางของมนุษยธรรมเชิงสันติ 
  4. พุทธวิถีเสริมสรางความสามัคคี  
  พระพุทธศาสนามีแนวทางการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม เชน หลักศีล 5 และหลัก
สารานียธรรม เปนตน “เพราะเจตนารมณของศาสนาตองการใหมีความรักความสามัคคีและการอยูรวมกัน
ไดโดยสันติ”18 พระพุทธเจาทรงตรัสถึงทาทีของพระพุทธศาสนาตอแนวทางสันติวิธีในการอยูรวมกันวา 
“ภิกษุพรอมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา มองกันดวยนัยนตาที่เปยมดวยความ
รัก”19 พุทธพจนลักษณะนี้ลวนเปนไปเพื่อสรางสรรคแนวทางสันติวิธีทั้งสิ้น และจุดยืนของพระพุทธศาสนาก็
คือสันติวิธี มองเพื่อนมนุษยดวยเมตตา ในฐานะที่เปนเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย และเพื่อนรวมทุกข จึงมี
แนวทางปฏิบัติที่ไมเบียดเบียนการดําเนินชีวิตทางกาย วาจา และใจ โดยมีจุดหมายปลายทางของชีวิตเพื่อ
สันติสุข 
  5. สันติวิธีในโครงสรางทางสังคม  
  พระพุทธศาสนาเห็นวาโครงสรางทางสังคมทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง 
โดยเฉพาะโครงสรางทางดานความเชื่อและเชื้อชาติ ซ่ึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมทางสังคม โดยเห็นวา
ระบบวรรณะไดสรางความขัดแยงทางโครงสราง ทําใหชนชั้นสูงกดข่ีชนชั้นต่ํา ในขณะที่ชนชั้นต่ําก็โหยหา
สิทธิความเทาเทียม ซ่ึงทําใหเกิดการตอสูทางเชื้อชาติและชนชั้น “โดยไมปลอยใหอัตตลักษณทางเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา อุดมการณ มาเปนเคร่ืองกีดขวางมนุษยออกจากกัน”20 เพราะพระพุทธศาสนาไมไดใหคุณคา
ของคนที่แหลงกําเนิด แตใหคุณคาจากความประพฤติดีงาม และเห็นวามนุษยมีสิทธิในชีวิตมาตั้งแตกําเนิด 
พระพุทธศาสนาจึงพยายามสลายโครงสรางทางสังคมที่ไมเปนธรรมและสรางสันติวิธีในสังคมเชิงโครงสราง 
เชน มีศีลเสมอกันและความเปนธรรมทางสังคม เปนตน   
  6. สันติวิธีในวิถีไมเบียดเบียน  
  พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเพื่อความไมเบียดเบียนกัน เรียกวา “อัพยาปชฌะ”  
คือ ความไมเบียดเบียน เพราะเห็นวามนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดลอม มนุษยจึงไมควร
เบียดเบียนสัตวอ่ืน รวมทั้งไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ไมทิ้งน้ําเสีย สารพิษ ขยะลงไปสูแหลง
น้ําหรือที่สาธารณะ ไมสงเสียงดังมากจนเกินไป เพราะพระพุทธศาสนาถือวาความไมเบียดเบียนเปนสุขใน
โลก ซ่ึงเปนสันติวิธีในแบบที่สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ     
  7. สันติวิธีในวิถีการเคารพสิ่งอ่ืน 
  หลักธรรมเร่ืองความคารวะ คือ ความเคารพ ซ่ึงพระพุทธศาสนาไมไดมองแคกรอบของ
การเคารพมนุษยที่นาเคารพเทานั้น แตยังมองถึงความเคารพคนทั่วไปและสัตวในฐานะที่เปนสิ่งมีชีวิต
เหมือนกัน และพระพุทธศาสนายังมีแงมุมของการเคารพตอธรรมชาติดวย โดยคนสวนใหญเชื่อกันวาตนไม
                                                           
 18 กวีวงศ, สารนิพนธพุทธทาสวาดวยสมานฉันทและสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2550), 
หนา 134. 
 19 องฺ.ติก. (ไทย) 20/125/372. 
 20 พระไพศาล วิสาโล, ลงหลักปกธรรม, หนา 42. 

แตละตนเปนที่อยูหรือเปนวิมานของรุกขเทวดา โดยเฉพาะตนไมใหญที่เรียกวา ตนไมเจาไพร (เจาปา) ดังนั้น 
การมีความเคารพตอรุกขเทวดาทําใหประชาชนไมกลาเขาไปตัดตนไม ซ่ึงเปนการปองกันตนไมไมใหถูก
ทําลายก็เปนสันติวิธีในวิถีของการเคารพสิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย  
  8. สันติวิธีในวิถีความกตัญู  
  การรู คุณและการตอบแทนบุญคุณมีความกตัญู คือ การรูคุณคาของสังคมและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวตอบแทนคุณ ในสวนของสังคมก็มีความเดนชัดอยูแลววาพระพุทธศาสนาเนน
ความกตัญูตอผูมีพระคุณ นอกจากนี้แลวมนุษยยังตองมีความกตัญูตอสิ่งแวดลอมดวย โดยการอนุรักษ
และถนอมทรัพยากรธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนใหกตัญูกตเวทีตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ในมหา
วาณิชชาดก ระบุวา “บุคคลนั่งหรือนอนอยูใตรมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานก่ิงของตนไมนั้นเพราะวา  
ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว”21 ผูใดไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลว ยังคิดทําลาย
ธรรมชาติโดยไมรูจักพออีกผูนั้นเปนคนทรยศตอมิตร   
 สรุป พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงพระพุทธศาสนาจะมุงเนนการมีวิถี
ชีวิตที่ไมมุงรายตนเองและผูอ่ืน พระพุทธศาสนายังมีอัตลักษณวิถีชีวิตแบบสันตินิยม มีศีล 5 เปนกฎเกณฑ
ทางมนุษยธรรมสากล มีพุทธวิถีที่มุงการเสริมสรางความสามัคคี การปรับโครงสรางทางสังคมใหเอ้ือตอการ
อยูรวมกันอยางสันติ ในขณะเดียวกันก็มีมิติทางสิ่งแวดลอมในรูปของสันติวิธีในวิถีไมเบียดเบียน วิถีการ
เคารพสิ่งอ่ืน วิถีความกตัญูกตเวที ทําใหมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ เพื่อนมนุษย 
ตั้งอยูในกฎระเบียบ เพื่อใหการตอบสนองความตองการของตนนั้น ไมไปเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอน
เสียหายกับผูอ่ืน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและเก้ือกูลกันไดดวยดี ทั้งยังวิถีที่เปนกัลยาณมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวย 
 3. พุทธสันติวิธีในวิถีจิต 
 สันติวิธีในโลกทัศนทางจิตของพระพุทธศาสนามาจากการฝกหัดพัฒนาจิตใจ ซ่ึงเปนกระบวนการ
ทางจิตตภาวนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดดยจําแนกสันติวิธีทางจิตออกเปน 3 คุณลักษณะ 
ประกอบดวย สันติวิธีในวิถีคุณภาพจิต สันติวิธีในวิถีสุขภาพจิต และสันติวิธีในวิถีสมรรถภาพทางจิต 
ดังตอไปนี้  
  1. สันติวิธีในวิถีคุณภาพของจิต  
  คุณธรรมทางจิตที่มีลักษณะเปนสันติวิธี ซ่ึงเกิดจากการเสริมสรางจิตใจใหดีงามและมีกุศล
จิต เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนกัลยาณมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือ ปลดเปลื้องทุกขของผู อ่ืน  
มีจาคะ คือ มีน้ําใจเผื่อแผ มีคารวะ มีความกตัญู เปนตน “โดยมีสติเปนตัวควบคุมเพื่อไมใหถลําเขาสูการ
เบียดเบียนกัน”22 พุทธศาสนาจึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูสันติภาพ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ความรูสึกของมนุษยใหมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย ซ่ึงคุณธรรมเหลานี้เปนแรงผลักดันใหมีพฤติกรรมแบบ
สันติวิธี  

                                                           
 21 ขุ.ชา. (ไทย) 27/196/454. 
 22 พระไพศาล วิสาโล, สติ มรรคาแหงสันติ, หนา 25. 
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อยางสงบและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการนําหลักศีลหาของพระพุทธศาสนามาใชกับสถานการณ
ทางการเมืองของโลกปจจุบันเพื่อใหเกิดสันติภาพในโลก ศีล 5 จึงเปนกฎเกณฑทางของมนุษยธรรมเชิงสันติ 
  4. พุทธวิถีเสริมสรางความสามัคคี  
  พระพุทธศาสนามีแนวทางการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม เชน หลักศีล 5 และหลัก
สารานียธรรม เปนตน “เพราะเจตนารมณของศาสนาตองการใหมีความรักความสามัคคีและการอยูรวมกัน
ไดโดยสันติ”18 พระพุทธเจาทรงตรัสถึงทาทีของพระพุทธศาสนาตอแนวทางสันติวิธีในการอยูรวมกันวา 
“ภิกษุพรอมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา มองกันดวยนัยนตาที่เปยมดวยความ
รัก”19 พุทธพจนลักษณะนี้ลวนเปนไปเพื่อสรางสรรคแนวทางสันติวิธีทั้งสิ้น และจุดยืนของพระพุทธศาสนาก็
คือสันติวิธี มองเพื่อนมนุษยดวยเมตตา ในฐานะที่เปนเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย และเพื่อนรวมทุกข จึงมี
แนวทางปฏิบัติที่ไมเบียดเบียนการดําเนินชีวิตทางกาย วาจา และใจ โดยมีจุดหมายปลายทางของชีวิตเพื่อ
สันติสุข 
  5. สันติวิธีในโครงสรางทางสังคม  
  พระพุทธศาสนาเห็นวาโครงสรางทางสังคมทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง 
โดยเฉพาะโครงสรางทางดานความเชื่อและเชื้อชาติ ซ่ึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมทางสังคม โดยเห็นวา
ระบบวรรณะไดสรางความขัดแยงทางโครงสราง ทําใหชนชั้นสูงกดข่ีชนชั้นต่ํา ในขณะที่ชนชั้นต่ําก็โหยหา
สิทธิความเทาเทียม ซ่ึงทําใหเกิดการตอสูทางเชื้อชาติและชนชั้น “โดยไมปลอยใหอัตตลักษณทางเชื้อชาติ 
ภาษา ศาสนา อุดมการณ มาเปนเคร่ืองกีดขวางมนุษยออกจากกัน”20 เพราะพระพุทธศาสนาไมไดใหคุณคา
ของคนที่แหลงกําเนิด แตใหคุณคาจากความประพฤติดีงาม และเห็นวามนุษยมีสิทธิในชีวิตมาตั้งแตกําเนิด 
พระพุทธศาสนาจึงพยายามสลายโครงสรางทางสังคมที่ไมเปนธรรมและสรางสันติวิธีในสังคมเชิงโครงสราง 
เชน มีศีลเสมอกันและความเปนธรรมทางสังคม เปนตน   
  6. สันติวิธีในวิถีไมเบียดเบียน  
  พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเพื่อความไมเบียดเบียนกัน เรียกวา “อัพยาปชฌะ”  
คือ ความไมเบียดเบียน เพราะเห็นวามนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดลอม มนุษยจึงไมควร
เบียดเบียนสัตวอ่ืน รวมทั้งไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ไมทิ้งน้ําเสีย สารพิษ ขยะลงไปสูแหลง
น้ําหรือที่สาธารณะ ไมสงเสียงดังมากจนเกินไป เพราะพระพุทธศาสนาถือวาความไมเบียดเบียนเปนสุขใน
โลก ซ่ึงเปนสันติวิธีในแบบที่สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ     
  7. สันติวิธีในวิถีการเคารพสิ่งอ่ืน 
  หลักธรรมเร่ืองความคารวะ คือ ความเคารพ ซ่ึงพระพุทธศาสนาไมไดมองแคกรอบของ
การเคารพมนุษยที่นาเคารพเทานั้น แตยังมองถึงความเคารพคนทั่วไปและสัตวในฐานะที่เปนสิ่งมีชีวิต
เหมือนกัน และพระพุทธศาสนายังมีแงมุมของการเคารพตอธรรมชาติดวย โดยคนสวนใหญเชื่อกันวาตนไม
                                                           
 18 กวีวงศ, สารนิพนธพุทธทาสวาดวยสมานฉันทและสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2550), 
หนา 134. 
 19 องฺ.ติก. (ไทย) 20/125/372. 
 20 พระไพศาล วิสาโล, ลงหลักปกธรรม, หนา 42. 

แตละตนเปนที่อยูหรือเปนวิมานของรุกขเทวดา โดยเฉพาะตนไมใหญที่เรียกวา ตนไมเจาไพร (เจาปา) ดังนั้น 
การมีความเคารพตอรุกขเทวดาทําใหประชาชนไมกลาเขาไปตัดตนไม ซ่ึงเปนการปองกันตนไมไมใหถูก
ทําลายก็เปนสันติวิธีในวิถีของการเคารพสิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย  
  8. สันติวิธีในวิถีความกตัญู  
  การรู คุณและการตอบแทนบุญคุณมีความกตัญู คือ การรูคุณคาของสังคมและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวตอบแทนคุณ ในสวนของสังคมก็มีความเดนชัดอยูแลววาพระพุทธศาสนาเนน
ความกตัญูตอผูมีพระคุณ นอกจากนี้แลวมนุษยยังตองมีความกตัญูตอสิ่งแวดลอมดวย โดยการอนุรักษ
และถนอมทรัพยากรธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนใหกตัญูกตเวทีตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ในมหา
วาณิชชาดก ระบุวา “บุคคลนั่งหรือนอนอยูใตรมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานก่ิงของตนไมนั้นเพราะวา  
ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว”21 ผูใดไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลว ยังคิดทําลาย
ธรรมชาติโดยไมรูจักพออีกผูนั้นเปนคนทรยศตอมิตร   
 สรุป พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิตทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงพระพุทธศาสนาจะมุงเนนการมีวิถี
ชีวิตที่ไมมุงรายตนเองและผูอ่ืน พระพุทธศาสนายังมีอัตลักษณวิถีชีวิตแบบสันตินิยม มีศีล 5 เปนกฎเกณฑ
ทางมนุษยธรรมสากล มีพุทธวิถีที่มุงการเสริมสรางความสามัคคี การปรับโครงสรางทางสังคมใหเอ้ือตอการ
อยูรวมกันอยางสันติ ในขณะเดียวกันก็มีมิติทางสิ่งแวดลอมในรูปของสันติวิธีในวิถีไมเบียดเบียน วิถีการ
เคารพสิ่งอ่ืน วิถีความกตัญูกตเวที ทําใหมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ เพื่อนมนุษย 
ตั้งอยูในกฎระเบียบ เพื่อใหการตอบสนองความตองการของตนนั้น ไมไปเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอน
เสียหายกับผูอ่ืน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและเก้ือกูลกันไดดวยดี ทั้งยังวิถีที่เปนกัลยาณมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวย 
 3. พุทธสันติวิธีในวิถีจิต 
 สันติวิธีในโลกทัศนทางจิตของพระพุทธศาสนามาจากการฝกหัดพัฒนาจิตใจ ซ่ึงเปนกระบวนการ
ทางจิตตภาวนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดดยจําแนกสันติวิธีทางจิตออกเปน 3 คุณลักษณะ 
ประกอบดวย สันติวิธีในวิถีคุณภาพจิต สันติวิธีในวิถีสุขภาพจิต และสันติวิธีในวิถีสมรรถภาพทางจิต 
ดังตอไปนี้  
  1. สันติวิธีในวิถีคุณภาพของจิต  
  คุณธรรมทางจิตที่มีลักษณะเปนสันติวิธี ซ่ึงเกิดจากการเสริมสรางจิตใจใหดีงามและมีกุศล
จิต เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนกัลยาณมิตร มีกรุณา อยากชวยเหลือ ปลดเปลื้องทุกขของผู อ่ืน  
มีจาคะ คือ มีน้ําใจเผื่อแผ มีคารวะ มีความกตัญู เปนตน “โดยมีสติเปนตัวควบคุมเพื่อไมใหถลําเขาสูการ
เบียดเบียนกัน”22 พุทธศาสนาจึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสูสันติภาพ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ความรูสึกของมนุษยใหมีเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย ซ่ึงคุณธรรมเหลานี้เปนแรงผลักดันใหมีพฤติกรรมแบบ
สันติวิธี  

                                                           
 21 ขุ.ชา. (ไทย) 27/196/454. 
 22 พระไพศาล วิสาโล, สติ มรรคาแหงสันติ, หนา 25. 
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  2. สันติวิธีในวิถีสุขภาพจิต  
  การมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น ราเริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส มีปติ 
ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวาย ไมสับสนวุนวาย ไมคับของใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา 
ไมบีบค้ันทางจิต เปนตน ซ่ึงเปนวิถีของจิตที่มีสุขภาพดีและมีสันติในวิถีจิต โดยผูที่มีสุขภาพจิตดีก็จะทําใหมี
วิถีของสุขภาวะทางจิต  
  3. สันติวิธีในวิถีสมรรถภาพของจิต  
  จิตที่มีขีดความความสามารถระดับสูง กอใหเกิดพลังผลักดันใหสามารถทําสิ่งตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีสติม่ันคง มีวิริยะ (ความเพียร) มีขันติ (อดทน) มีสมาธิ (จิตตั้งม่ันแนวแน)  
มีสัจจะ (จริงจัง) มีอธิษฐาน (เด็ดเดี่ยวแนวแนตอจุดหมาย) ซ่ึงเปนคุณลักษณะของจิตที่พรอมและเหมาะกับ
การใชงาน โดยจะสงเสริมทั้งกระบวนการดําเนินชีวิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามความมุง
หมาย และสงเสริมทางสติปญญา  
 สรุป คุณลักษณะทางจิตทั้งสวนที่เปนวิถีสุขภาพจิต วิถีคุณภาพจิต และวิถีสมรรถภาพจิต ลวน
แสดงแงมุมของสันติ 3 ประการ คือ ประการแรกทําใหธรรมชาติของจิตมีสันติ ดังคําวา สุขอ่ืนยิ่งกวาความ
สงบ ไมมี (นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ) ประการที่สอง แสดงใหเห็นคุณลักษณะของจิตที่มีสันติ ซ่ึงสะทอนออกมาในแง
ของคุณธรรม ประการที่สาม เปนการแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของจิตที่มีสันติ ซ่ึงแสดงออกในรูปของ
แรงผลักดันของจิตใหมีการใชสันติวิธีทางพฤติกรรม  
  4. พุทธสันติวิธีในวิถีปญญา 
 พระพุทธศาสนามีการเสริมสรางสติปญญาและอยางเปนกระบวนการ เรียกวาไตรสิกขา ซ่ึงเปน
การศึกษาเร่ืองศีล สมาธิและปญญา อันเปนกระบวนการศึกษาเพื่ออยูรวมกันอยางสงบสุข และแกปญหา
ความทุกข “การเสริมสรางความรู ความคิด ความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง รูเห็นเทาทันโลกและชีวิต
ตามสภาวะจริง”23 ซ่ึงเปนกระบวนการเสริมสรางปญญาเชิงสันติ โดยไดจําแนกการสงเสริมวิถีทางปญญา
ออกเปน 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 
  1. สันติวิธีในจินตามยปญญา  
  ปญญาที่เกิดจากการที่ไมไดฟงจากคนอ่ืน แตเกิดจากการคิด การคนควา วิจัย วิเคราะห
วิจารณและทดลอง ปฏิบัติจนรูเขาใจและเห็นผลดวยตนเอง ซ่ึงพระพุทธศาสนาจะเนนปญญาในแบบ
สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนปญญาที่เก้ือกูลและสรางสรรค โดยการใชโยนิโสมนสิการคิดใครครวญอยางมีเหตุผลอิงสัจ
จธรรม และทิศทางของปญญามุงสูกุศลเจตนา เปนตน โดยการไมคิดมุงรายหรือคิดหาทางเอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ืน หรือไมคิดไปในทางทุจริต ซ่ึงเปนวิธีคิดในเชิงสันติและมีผลจากความรูเพื่อสันติ   
 
 
  2. สันติวิธีในสุตมยปญญา  

                                                           
 23 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (กรุงเทพมหานคร : ดวงแกว, 2544), หนา 37.   

  ปญญาที่เกิดจากการฟงจากผูอ่ืน หรือการอานหนังสือ การสังเกต และการเลาเรียนศึกษา
จากแหลงขอมูลภายนอกทั้งหมด โดยใชปรโตโฆสะ คือ การไดรับขอมูลจากผูอ่ืน ทั้งฐานคิด แนวคิดทฤษี 
อุดมการณมาจากผูอ่ืน โดยอาศัยกัลยาณมิตรที่สมบูรณดวยคุณสมบัติที่ดี เชน ครู อาจารย ตํารา และสื่อการ
เรียนการสอนตางๆ เปนตน เพื่ อ เปนฐานความรูในการคิดพิจารณาใน ข้ันของจินตามยปญญา  
โดยกัลยาณมิตรมีคุณลักษณะของผูมีสันติวิธี การถายทอดความรูจึงใชวิธีการสันติเนื้อหาของความรูก็มี
ความสัมพันธกันกับสันติวิธี เพื่อใหนําความรูไปใชอยางสรางสรรคตอชีวิตและโลกตอไป 
  3. สันติวิธีในภาวนามยปญญา  
  ปญญาที่เกิดจากการลงมือทดลองปฏิบัติจนทําใหรูเห็นประจักษดวยตนเอง ใชไดทั้งในแง
ของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญาใหมีสันติทางจิตใจและปญญา “ทําใหไมยึดม่ันในตัวตน มองตัวตน
ในฐานะเปนเพียงเคร่ืองมือสําหรับทําตามปกติสุข สงบสันติแกตนเองและผูอ่ืน ไมเจือปนกิเลส ตัณหา 
อุปาทาน อันจะเปนสันติสุขและสันติภาพของโลกอยางแทจริง”24 และปญญาในแงของการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในเชิงสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 สรุป ปญญาในทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาจาก 3 กระบวนการ คือ กระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะหดวยตัวเอง กระบวนการศึกษาเรียนรูจากผูอ่ืน และกระบวนการทดลองปฏิบัติจนไดองคความรูมา
จากการปฏิบัติการ โดยปญญาในพระพุทธศาสนาจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับโลกิยปญญา ซ่ึงเปน
ปญญาในเชิงเก้ือกูลตอสังคมและสิ่งแวดลอม และระดับโลกุตรปญญา ซ่ึงเปนความรูในข้ันที่ดับทุกขได 
พระพุทธศาสนาจึงมีกระบวนการเสริมสรางทางปญญาเชิงสันติและมีการใชปญญาเพื่อสันติ  
 
บทสรุป 

สันติวิธีเปนวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทั้งทางตรงและทางออม โดยไดจําแนกออกเปน 3 ประเภท 
คือ สันติวิธีในการตอสูและเรียกรอง สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง และสันติวิธีในการดําเนินชีวิต ใน
บทความนี้มุงวิเคราะหสันติวิธีในการดําเนินชีวิตในแงมุมสันติวิธีในวิถีชีวิตเปนหลัก โดยไดจําแนกสันติวิธีใน
วิถีชีวิตตามหลักภาวนา 4 ดังตอไปนี้ 1) พุทธสันติวิธีในวิถีทางกายภาพเปนการใชสันติวิธีที่เนนการดําเนิน
ชีวิตในทางกายภาพในระดับบุคคล ไดแก สันติวิธีในวิถีทางสายกลาง สันติวิธีในวิถีการบริโภคที่เก้ือกูล 
รวมทั้งสันติวิธีในวิถีการเปนพอเพียงและสันโดษในวิถีการดําเนินชีวิต และสันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิต
อยางมีข้ันตอนตามหลักสัมมัปปธาน 4 และสันติวิธีในวิถีการการสํารวมอินทรีย 2) พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสันติวิธีที่เก่ียวกับวิถีทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยปราศจากการมุง
ราย การมีวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธแบบสันตินิยม การมีศีล 5 เปนกฎเกณฑทางมนุษยธรรมสากล การ
เสริมสรางความสามัคคีและเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติ นอกจากนี้ยังมีมิติทางสิ่งแวดลอมในรูปของวิถี
ชีวิตที่ไมเบียดเบียน วิถีการเคารพสิ่งอ่ืน และวิถีความกตัญูตอสิ่งแวดลอม และมีวิถีที่เปนกัลยาณมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดวย 3) พุทธสันติวิธีในวิถีจิต คือ พุทธศาสนาสอนใหพัฒนาจิตใจเพื่อใหธรรมชาติของจิตมีสันติ
คือความสงบทางจิตและสงบจากกิเลส โดยเห็นวาสุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี และการพัฒนาใหคุณลักษณะ
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  2. สันติวิธีในวิถีสุขภาพจิต  
  การมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น ราเริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส มีปติ 
ปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนกระวาย ไมสับสนวุนวาย ไมคับของใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา 
ไมบีบค้ันทางจิต เปนตน ซ่ึงเปนวิถีของจิตที่มีสุขภาพดีและมีสันติในวิถีจิต โดยผูที่มีสุขภาพจิตดีก็จะทําใหมี
วิถีของสุขภาวะทางจิต  
  3. สันติวิธีในวิถีสมรรถภาพของจิต  
  จิตที่มีขีดความความสามารถระดับสูง กอใหเกิดพลังผลักดันใหสามารถทําสิ่งตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีสติม่ันคง มีวิริยะ (ความเพียร) มีขันติ (อดทน) มีสมาธิ (จิตตั้งม่ันแนวแน)  
มีสัจจะ (จริงจัง) มีอธิษฐาน (เด็ดเดี่ยวแนวแนตอจุดหมาย) ซ่ึงเปนคุณลักษณะของจิตที่พรอมและเหมาะกับ
การใชงาน โดยจะสงเสริมทั้งกระบวนการดําเนินชีวิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามความมุง
หมาย และสงเสริมทางสติปญญา  
 สรุป คุณลักษณะทางจิตทั้งสวนที่เปนวิถีสุขภาพจิต วิถีคุณภาพจิต และวิถีสมรรถภาพจิต ลวน
แสดงแงมุมของสันติ 3 ประการ คือ ประการแรกทําใหธรรมชาติของจิตมีสันติ ดังคําวา สุขอ่ืนยิ่งกวาความ
สงบ ไมมี (นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ) ประการที่สอง แสดงใหเห็นคุณลักษณะของจิตที่มีสันติ ซ่ึงสะทอนออกมาในแง
ของคุณธรรม ประการที่สาม เปนการแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของจิตที่มีสันติ ซ่ึงแสดงออกในรูปของ
แรงผลักดันของจิตใหมีการใชสันติวิธีทางพฤติกรรม  
  4. พุทธสันติวิธีในวิถีปญญา 
 พระพุทธศาสนามีการเสริมสรางสติปญญาและอยางเปนกระบวนการ เรียกวาไตรสิกขา ซ่ึงเปน
การศึกษาเร่ืองศีล สมาธิและปญญา อันเปนกระบวนการศึกษาเพื่ออยูรวมกันอยางสงบสุข และแกปญหา
ความทุกข “การเสริมสรางความรู ความคิด ความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง รูเห็นเทาทันโลกและชีวิต
ตามสภาวะจริง”23 ซ่ึงเปนกระบวนการเสริมสรางปญญาเชิงสันติ โดยไดจําแนกการสงเสริมวิถีทางปญญา
ออกเปน 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 
  1. สันติวิธีในจินตามยปญญา  
  ปญญาที่เกิดจากการที่ไมไดฟงจากคนอ่ืน แตเกิดจากการคิด การคนควา วิจัย วิเคราะห
วิจารณและทดลอง ปฏิบัติจนรูเขาใจและเห็นผลดวยตนเอง ซ่ึงพระพุทธศาสนาจะเนนปญญาในแบบ
สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนปญญาที่เก้ือกูลและสรางสรรค โดยการใชโยนิโสมนสิการคิดใครครวญอยางมีเหตุผลอิงสัจ
จธรรม และทิศทางของปญญามุงสูกุศลเจตนา เปนตน โดยการไมคิดมุงรายหรือคิดหาทางเอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ืน หรือไมคิดไปในทางทุจริต ซ่ึงเปนวิธีคิดในเชิงสันติและมีผลจากความรูเพื่อสันติ   
 
 
  2. สันติวิธีในสุตมยปญญา  

                                                           
 23 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (กรุงเทพมหานคร : ดวงแกว, 2544), หนา 37.   

  ปญญาที่เกิดจากการฟงจากผูอ่ืน หรือการอานหนังสือ การสังเกต และการเลาเรียนศึกษา
จากแหลงขอมูลภายนอกทั้งหมด โดยใชปรโตโฆสะ คือ การไดรับขอมูลจากผูอ่ืน ทั้งฐานคิด แนวคิดทฤษี 
อุดมการณมาจากผูอ่ืน โดยอาศัยกัลยาณมิตรที่สมบูรณดวยคุณสมบัติที่ดี เชน ครู อาจารย ตํารา และสื่อการ
เรียนการสอนตางๆ เปนตน เพื่ อ เปนฐานความรูในการคิดพิจารณาใน ข้ันของจินตามยปญญา  
โดยกัลยาณมิตรมีคุณลักษณะของผูมีสันติวิธี การถายทอดความรูจึงใชวิธีการสันติเนื้อหาของความรูก็มี
ความสัมพันธกันกับสันติวิธี เพื่อใหนําความรูไปใชอยางสรางสรรคตอชีวิตและโลกตอไป 
  3. สันติวิธีในภาวนามยปญญา  
  ปญญาที่เกิดจากการลงมือทดลองปฏิบัติจนทําใหรูเห็นประจักษดวยตนเอง ใชไดทั้งในแง
ของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญาใหมีสันติทางจิตใจและปญญา “ทําใหไมยึดม่ันในตัวตน มองตัวตน
ในฐานะเปนเพียงเคร่ืองมือสําหรับทําตามปกติสุข สงบสันติแกตนเองและผูอ่ืน ไมเจือปนกิเลส ตัณหา 
อุปาทาน อันจะเปนสันติสุขและสันติภาพของโลกอยางแทจริง”24 และปญญาในแงของการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในเชิงสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 สรุป ปญญาในทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาจาก 3 กระบวนการ คือ กระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะหดวยตัวเอง กระบวนการศึกษาเรียนรูจากผูอ่ืน และกระบวนการทดลองปฏิบัติจนไดองคความรูมา
จากการปฏิบัติการ โดยปญญาในพระพุทธศาสนาจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับโลกิยปญญา ซ่ึงเปน
ปญญาในเชิงเก้ือกูลตอสังคมและสิ่งแวดลอม และระดับโลกุตรปญญา ซ่ึงเปนความรูในข้ันที่ดับทุกขได 
พระพุทธศาสนาจึงมีกระบวนการเสริมสรางทางปญญาเชิงสันติและมีการใชปญญาเพื่อสันติ  
 
บทสรุป 

สันติวิธีเปนวิธีการที่ไมใชความรุนแรงทั้งทางตรงและทางออม โดยไดจําแนกออกเปน 3 ประเภท 
คือ สันติวิธีในการตอสูและเรียกรอง สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง และสันติวิธีในการดําเนินชีวิต ใน
บทความนี้มุงวิเคราะหสันติวิธีในการดําเนินชีวิตในแงมุมสันติวิธีในวิถีชีวิตเปนหลัก โดยไดจําแนกสันติวิธีใน
วิถีชีวิตตามหลักภาวนา 4 ดังตอไปนี้ 1) พุทธสันติวิธีในวิถีทางกายภาพเปนการใชสันติวิธีที่เนนการดําเนิน
ชีวิตในทางกายภาพในระดับบุคคล ไดแก สันติวิธีในวิถีทางสายกลาง สันติวิธีในวิถีการบริโภคที่เก้ือกูล 
รวมทั้งสันติวิธีในวิถีการเปนพอเพียงและสันโดษในวิถีการดําเนินชีวิต และสันติวิธีในวิถีการการจัดการชีวิต
อยางมีข้ันตอนตามหลักสัมมัปปธาน 4 และสันติวิธีในวิถีการการสํารวมอินทรีย 2) พุทธสันติวิธีในวิถีชีวิต
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสันติวิธีที่เก่ียวกับวิถีทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยปราศจากการมุง
ราย การมีวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธแบบสันตินิยม การมีศีล 5 เปนกฎเกณฑทางมนุษยธรรมสากล การ
เสริมสรางความสามัคคีและเอ้ือตอการอยูรวมกันอยางสันติ นอกจากนี้ยังมีมิติทางสิ่งแวดลอมในรูปของวิถี
ชีวิตที่ไมเบียดเบียน วิถีการเคารพสิ่งอ่ืน และวิถีความกตัญูตอสิ่งแวดลอม และมีวิถีที่เปนกัลยาณมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดวย 3) พุทธสันติวิธีในวิถีจิต คือ พุทธศาสนาสอนใหพัฒนาจิตใจเพื่อใหธรรมชาติของจิตมีสันติ
คือความสงบทางจิตและสงบจากกิเลส โดยเห็นวาสุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี และการพัฒนาใหคุณลักษณะ

                                                           
 24 บัญชา เฉลิมชัยกิจ, ขอธรรมคําคมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549), หนา 87. 
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ของจิตที่มีสันติ คือ ทําใหจิตมีคุณธรรม และการทําใหจิตมีสมรรถภาพสันติ ซ่ึงเปนแรงผลักดันของจิตใหมี
การใชสันติวิธีอยางมีประสิทธิภาพ 4) สันติวิธีในวิถีปญญา คือ กระบวนการศึกษาเชิงพุทธเปนไปแบบสันติวิธี
ตามหลักไตรสิกขา โดยมีรูปแบบการเสริมสรางจินตามยปญญา สุตมยปญญา และภาวนามยปญญาก็เปน
วิธีการสรางปญญาเชิงสันติ สวนระดับปญญาทั้งโลกิยปญญาและโลกุตรปญญาก็เปนทั้งวิธีการเสริมสราง
ปญญาและมีเปาหมายเพื่อสันติ ทําใหพระพุทธศาสนามีวิถีชีวิตอยางสันติ ทั้งการเปนอยูและการเสพบริโภค
ปจจัยการดํารงชีพ รวมทั้งมีวิถีการอยูรวมกันอยางเก้ือกูล และการพัฒนาชีวิตอยางสันติ เพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูและความเปนไปโดยสันติวิธี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ เพื่ อ (1) ศึกษาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่ส งผลตอวิกฤติศรัทธา  
(2) เสนอแนวทางปองกันตามหลักนิติปรัชญาเชิงบูรณาการ งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยพบวา 
พระสงฆใชวัตถุเทาที่จําเปน มีพระธรรมวินัยเปนศาสดา มีเปาหมายคือทําใหนิพพานใหแจง วิถีชีวิตพระสงฆ
ขัดแยงกับกระแสวัตถุนิยมในปจจุบัน จึงสงผลใหพระสงฆละเมิดพระธรรมวินัยทั้งการประพฤติวิปริตจาก
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ของจิตที่มีสันติ คือ ทําใหจิตมีคุณธรรม และการทําใหจิตมีสมรรถภาพสันติ ซ่ึงเปนแรงผลักดันของจิตใหมี
การใชสันติวิธีอยางมีประสิทธิภาพ 4) สันติวิธีในวิถีปญญา คือ กระบวนการศึกษาเชิงพุทธเปนไปแบบสันติวิธี
ตามหลักไตรสิกขา โดยมีรูปแบบการเสริมสรางจินตามยปญญา สุตมยปญญา และภาวนามยปญญาก็เปน
วิธีการสรางปญญาเชิงสันติ สวนระดับปญญาทั้งโลกิยปญญาและโลกุตรปญญาก็เปนทั้งวิธีการเสริมสราง
ปญญาและมีเปาหมายเพื่อสันติ ทําใหพระพุทธศาสนามีวิถีชีวิตอยางสันติ ทั้งการเปนอยูและการเสพบริโภค
ปจจัยการดํารงชีพ รวมทั้งมีวิถีการอยูรวมกันอยางเก้ือกูล และการพัฒนาชีวิตอยางสันติ เพื่อใหมีชีวิตความ
เปนอยูและความเปนไปโดยสันติวิธี 
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integration of legal philosophy is the peaceful way of life with freedom, relay on the 
goodness and social justice; for instance, to reform the administration by the experts of 
law and discipline and set up the Buddhist monks’ court.  

Keywords: Discipline, Crisis of Faith, Legal Philosophy 



786 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทนํา   
พระพุทธศาสนา (เถรวาท) เปนสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) ของไทยที่มีความ

ผูกพันกับพุทธศาสนิกชนอยางใกลชิดตลอดชีวิต มีความสําคัญตอความเปนอยูของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน พระพุทธเจาสงพระอรหันต 60 รูป ไปประกาศศาสนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสุขแกชน
จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลกเพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย1 แมพระ
ปจฉิมวาจากอนปรินิพพานไดตรัสไววา2 “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจาก
เราลวงลับไป ก็จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย”  หมายความวาเม่ือบวชเปนพระภิกษุแลวจะไดรับการอบรม
ขอวัตรปฏิบัติตางๆ จากอุปชฌายและอาจารย และพึงปฏิบัติตอกันโดยเคารพกันตามลําดับพรรษาเห็นได
จากคําที่พึงกลาวเรียกกันสําหรับภิกษุผูมีพรรษาแกกวาพึงเรียกภิกษุผูออนพรรษากวาวา ‘อาวุโส’ (ผูมีอายุ) 
ภิกษุผูออนพรรษากวาเรียกภิกษุผูแกพรรษากวาวา ‘ภันเต’ (ผูเจริญ)3 และมีพระวินัยควบคุมความประพฤติ 
สวนการพิจารณาวินิจฉัยโทษอาศัยพระธรรมวินัยเปนหลักกฎเกณฑในการตัดสินความ 
 ในอดีตวัดเปนทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม บมเพาะคุณธรรมให
ชุมชน ปจจุบันวัดยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนและจิตวิญญาณ นอกจากนั้นแลวพระสงฆยังมีบทบาทสําคัญ
ตอชุมชน โดยนําสุขภาวะทางปญญามาสั่งสอน4 ไดแก (1) การมีปญญาเทาทันเขาใจธรรมชาติตามความจริง
ทําใหเห็นเหตุปจจัย (2) การทําดวยปญญาทําใหเกิดความสุขกาย-สุขใจ (3) ปญญาสรางความสัมพันธที่ดีทุก
ระดับทั้งเสมอภาคและภราดรภาพ (4) ปญญาทําใหไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง ลดความเห็นแกตัวดวย
ไตรสิกขา อีกทั้งพระสงฆควรไดรับการอุปถัมภเทาที่จําเปนตอการดํารงสมณเพศ และบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อ
ทาํนิพพานใหแจง  แตปจจุบันมีการบํารุงพระสงฆเกินความจําเปน สงเสริมใหพระสงฆยึดติดกับการบริโภค
นิยม พระสงฆบางรูป แสดงปาฏิหาริยเพื่อทําใหญาติโยมเลื่อมใสซ่ึงผิดพระวินัย พระสงฆจึงควรปฏิบัติตน
อยางเครงครัด ทั้งควรใชสื่อสมัยใหมเทาจําเปนซ่ึงอาจทําใหเสื่อมศรัทธา การปองกันและแกไขการละเมิด
พระธรรมวินัยจึงมีความจําเปนยิ่ง เพื่อการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาใหเคียงคูกับสังคมไทยสืบไป   
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธาของ
ชาวพุทธในสังคมไทย  

2. เพื่อเสนอแนวทางปองกันและแกไขปญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติ
ศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาเชิงบูรณาการ 
 

                                                      
1 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) 4/32/40.  
2 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164. 
3 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164-165. 
4 ประเวศ วะสี, สุขภาวะทางปญญา, [ออนไลน], แหลงขอมูล: 2551http://jitwiwat.blogspot.com 

/2008/06/blog-post_14.html [14 มิถุนายน 2561]. 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยที่ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการคนควาจากคัมภีรพระพุทธศาสนา งานเขียนของ
นักวิชาการ  บทสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ สรุปผลการวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

 1. ความหมายและขอบเขต  
1) นิติปรัชญา คือแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของกฎหมาย5  นอกจากกฎหมายจะเปนบรรทัดฐานทาง

สังคมแลว กฎหมายที่ดีควรที่จะสัมพันธกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม กฎเกณฑที่ขัดหรือแยงตอศีลธรรม
หรือความยุติธรรม กฎเกณฑนั้นจะผูกพันบุคคลใหตองปฏิบัติตามหรือไม  นิติปรัชญาเปนการศึกษาวิชา
นิติศาสตรเชิงปรัชญา  ไดแก แนวคิดปรัชญาของกฎหมายที่ศึกษากฎหมายธรรมชาติมากกวาบรรทัดฐาน
ของกฎหมายที่มีตอสังคม เปนกฎเกณฑของการดําเนินชีวิตรวมกันของมนุษย และเปนสิ่งที่มีเหตุผลถูกตอง  

จากการวิจัยสรุปความหมายของนิติปรัชญาได 3 แบบคือ 
(1) ขนบธรรมเนียม ในอินเดียคําวานิติศาสตรคือวิชาวาที่เก่ียวกับราชนิติประเพณีเปนความรูของ

ราชปุโรหิตสําหรับใชเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน ระยะหลังวงการกฎหมายไทย เขาใจวา นิติแปลวา
กฎหมาย 6แตเดิมเรียกวา “ธรรมะ” เชน กฎหมายดั้งเดิมของไทยเราเรียกวา“พระธรรมศาสตร”  

(2 ) ป รัชญ าของกฎหมายที่ เป น การศึกษ าต รึกตรองเก่ี ยว กับกฎหมาย    ในลั กษณ ะ 
ทั้งมวล (As a Whole) เปนการตรึกตรองทางนามธรรมชั้นสูง ที่ศึกษาเจาะลึกในข้ันรากฐาน วากฎหมาย
แทๆคืออะไร ไมไดศึกษากฎหมายเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง เชน นิติกรรม เปนตน   

(3) ปรัชญาของกฎหมาย กฎหมายคือบรรทัดฐานทางสังคม แตกฎหมายที่ดีควรที่จะสัมพันธกับ
ศีลธรรมหรือความยุติธรรม หากกฎเกณฑที่ขัดหรือแยงตอศีลธรรมหรือความยุติธรรม กฎเกณฑนั้นจะผูกพัน
บุคคลใหตองปฏิบัติตามหรือไม 7 

นิติปรัชญาในประเทศไทยเกิดข้ึนในสมัยที่พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ หรือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ผูนําแนวความคิดนี้คือจอหน ออสติน ซ่ึงรับแนวคิดมาจากเจเรอม่ี แบนแธม เจาของความคิดอรรถประโยชน
นิยม ซ่ึงมีอิทธิพลในกฎหมายไทยที่สอนวากฎหมายคือคําสั่งของรัฏฐาธิปตย  หากทํารัฐประหารสําเร็จแลว
กฎเกณฑของคณะรัฐประหารจะมีผลเปนกฎหมาย  พระองคเจารพีฯ ทรงเปนบิดาของระบบศาลยุติธรรม
ไทยมากกวาบิดาของกฎหมายไทย   เพราะพระองคไดแนวคิดมาจากจอหน ออสติน ที่วากฎหมายคือสิ่งที่

                                                      
5 ศ.ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน, ประวัติศาสตรความคิด นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอาน

กฎหมาย, 2561), หนา 15. 
 6 ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2550), หนา 64.  
7 ศ.ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน, ประวัติศาสตรความคิด นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพอาน 

กฎหมาย, 2561), หนา 15. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 787

บทนํา   
พระพุทธศาสนา (เถรวาท) เปนสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) ของไทยที่มีความ

ผูกพันกับพุทธศาสนิกชนอยางใกลชิดตลอดชีวิต มีความสําคัญตอความเปนอยูของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน พระพุทธเจาสงพระอรหันต 60 รูป ไปประกาศศาสนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสุขแกชน
จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลกเพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย1 แมพระ
ปจฉิมวาจากอนปรินิพพานไดตรัสไววา2 “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจาก
เราลวงลับไป ก็จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย”  หมายความวาเม่ือบวชเปนพระภิกษุแลวจะไดรับการอบรม
ขอวัตรปฏิบัติตางๆ จากอุปชฌายและอาจารย และพึงปฏิบัติตอกันโดยเคารพกันตามลําดับพรรษาเห็นได
จากคําที่พึงกลาวเรียกกันสําหรับภิกษุผูมีพรรษาแกกวาพึงเรียกภิกษุผูออนพรรษากวาวา ‘อาวุโส’ (ผูมีอายุ) 
ภิกษุผูออนพรรษากวาเรียกภิกษุผูแกพรรษากวาวา ‘ภันเต’ (ผูเจริญ)3 และมีพระวินัยควบคุมความประพฤติ 
สวนการพิจารณาวินิจฉัยโทษอาศัยพระธรรมวินัยเปนหลักกฎเกณฑในการตัดสินความ 
 ในอดีตวัดเปนทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม บมเพาะคุณธรรมให
ชุมชน ปจจุบันวัดยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนและจิตวิญญาณ นอกจากนั้นแลวพระสงฆยังมีบทบาทสําคัญ
ตอชุมชน โดยนําสุขภาวะทางปญญามาสั่งสอน4 ไดแก (1) การมีปญญาเทาทันเขาใจธรรมชาติตามความจริง
ทําใหเห็นเหตุปจจัย (2) การทําดวยปญญาทําใหเกิดความสุขกาย-สุขใจ (3) ปญญาสรางความสัมพันธที่ดีทุก
ระดับทั้งเสมอภาคและภราดรภาพ (4) ปญญาทําใหไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง ลดความเห็นแกตัวดวย
ไตรสิกขา อีกทั้งพระสงฆควรไดรับการอุปถัมภเทาที่จําเปนตอการดํารงสมณเพศ และบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อ
ทาํนิพพานใหแจง  แตปจจุบันมีการบํารุงพระสงฆเกินความจําเปน สงเสริมใหพระสงฆยึดติดกับการบริโภค
นิยม พระสงฆบางรูป แสดงปาฏิหาริยเพื่อทําใหญาติโยมเลื่อมใสซ่ึงผิดพระวินัย พระสงฆจึงควรปฏิบัติตน
อยางเครงครัด ทั้งควรใชสื่อสมัยใหมเทาจําเปนซ่ึงอาจทําใหเสื่อมศรัทธา การปองกันและแกไขการละเมิด
พระธรรมวินัยจึงมีความจําเปนยิ่ง เพื่อการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาใหเคียงคูกับสังคมไทยสืบไป   
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธาของ
ชาวพุทธในสังคมไทย  

2. เพื่อเสนอแนวทางปองกันและแกไขปญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติ
ศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาเชิงบูรณาการ 
 

                                                      
1 ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) 4/32/40.  
2 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164. 
3 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164-165. 
4 ประเวศ วะสี, สุขภาวะทางปญญา, [ออนไลน], แหลงขอมูล: 2551http://jitwiwat.blogspot.com 

/2008/06/blog-post_14.html [14 มิถุนายน 2561]. 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ โดยที่ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการคนควาจากคัมภีรพระพุทธศาสนา งานเขียนของ
นักวิชาการ  บทสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ สรุปผลการวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

 1. ความหมายและขอบเขต  
1) นิติปรัชญา คือแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของกฎหมาย5  นอกจากกฎหมายจะเปนบรรทัดฐานทาง

สังคมแลว กฎหมายที่ดีควรที่จะสัมพันธกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม กฎเกณฑที่ขัดหรือแยงตอศีลธรรม
หรือความยุติธรรม กฎเกณฑนั้นจะผูกพันบุคคลใหตองปฏิบัติตามหรือไม  นิติปรัชญาเปนการศึกษาวิชา
นิติศาสตรเชิงปรัชญา  ไดแก แนวคิดปรัชญาของกฎหมายที่ศึกษากฎหมายธรรมชาติมากกวาบรรทัดฐาน
ของกฎหมายที่มีตอสังคม เปนกฎเกณฑของการดําเนินชีวิตรวมกันของมนุษย และเปนสิ่งที่มีเหตุผลถูกตอง  

จากการวิจัยสรุปความหมายของนิติปรัชญาได 3 แบบคือ 
(1) ขนบธรรมเนียม ในอินเดียคําวานิติศาสตรคือวิชาวาที่เก่ียวกับราชนิติประเพณีเปนความรูของ

ราชปุโรหิตสําหรับใชเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน ระยะหลังวงการกฎหมายไทย เขาใจวา นิติแปลวา
กฎหมาย 6แตเดิมเรียกวา “ธรรมะ” เชน กฎหมายดั้งเดิมของไทยเราเรียกวา“พระธรรมศาสตร”  

(2 ) ป รัชญ าของกฎหมายที่ เป น การศึกษ าต รึกตรองเก่ี ยว กับกฎหมาย    ในลั กษณ ะ 
ทั้งมวล (As a Whole) เปนการตรึกตรองทางนามธรรมชั้นสูง ที่ศึกษาเจาะลึกในข้ันรากฐาน วากฎหมาย
แทๆคืออะไร ไมไดศึกษากฎหมายเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง เชน นิติกรรม เปนตน   

(3) ปรัชญาของกฎหมาย กฎหมายคือบรรทัดฐานทางสังคม แตกฎหมายที่ดีควรที่จะสัมพันธกับ
ศีลธรรมหรือความยุติธรรม หากกฎเกณฑที่ขัดหรือแยงตอศีลธรรมหรือความยุติธรรม กฎเกณฑนั้นจะผูกพัน
บุคคลใหตองปฏิบัติตามหรือไม 7 

นิติปรัชญาในประเทศไทยเกิดข้ึนในสมัยที่พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ หรือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ผูนําแนวความคิดนี้คือจอหน ออสติน ซ่ึงรับแนวคิดมาจากเจเรอม่ี แบนแธม เจาของความคิดอรรถประโยชน
นิยม ซ่ึงมีอิทธิพลในกฎหมายไทยที่สอนวากฎหมายคือคําสั่งของรัฏฐาธิปตย  หากทํารัฐประหารสําเร็จแลว
กฎเกณฑของคณะรัฐประหารจะมีผลเปนกฎหมาย  พระองคเจารพีฯ ทรงเปนบิดาของระบบศาลยุติธรรม
ไทยมากกวาบิดาของกฎหมายไทย   เพราะพระองคไดแนวคิดมาจากจอหน ออสติน ที่วากฎหมายคือสิ่งที่

                                                      
5 ศ.ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน, ประวัติศาสตรความคิด นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอาน

กฎหมาย, 2561), หนา 15. 
 6 ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 2550), หนา 64.  
7 ศ.ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน, ประวัติศาสตรความคิด นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพอาน 

กฎหมาย, 2561), หนา 15. 



788 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผูปกครองแผนดินสั่งราษฎรเปนคนละเร่ืองกับความยุติธรรมและศีลธรรม ศีลธรรมมีบอเกิดหลายแหง แต
กฎหมายเกิดข้ึนจากคําสั่งของผูปกครองเทานั้น  

ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  กลาวถึงบริบทเหตุการณตุลาคม 2516 และตุลาคม 2519 ทาน
เห็นวานักกฎหมายที่สนใจแตเร่ืองอํานาจ ซ่ึงความคิดเชนนี้หากรัฐประหารสําเร็จ นักกฎหมายสวนหนึ่งรับใช
คณะรัฐประหาร  ศาลจะตัดสินคดีตามบริบทที่เกิดนิติปรัชญาข้ึน  การที่ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  
นําเสนอเร่ืองนี้ซ่ึงมีอิทธิพลสูงในวงการกฎหมายไทย  สิ่งที่ตามมาคือแนวคิดกฎหมายบานเมืองถูกมองวาชั่ว
ราย ขณะที่กฎหมายธรรมชาติถูกมองวาถูกตองดูดีกวา  สวน ศาสตราจารยวรเจตน ภาคีรัตน เห็นดวยกับ
ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย เร่ืองอํานาจวา เม่ือทํารัฐประหารสําเร็จศาลจะยอมรับการกระทําเชนนั้น  
ทําใหเห็นวากฎหมายกับคณะรัฐประหารเปนสิ่งเดียวกัน  ตามแนวคิดสํานักกฎหมายบานเมืองและกฎหมาย
ธรรมชาติ  การรัฐประหาร 2 คร้ังที่ผานมา มีเหตุผลมาจากความขัดแยงทางการเมือง แนวคิดนี้มีขอดอย
อยางสําคัญและไมเปนธรรมกับแนวคิดกฎหมายบานเมืองที่มีขอเถียงกันหลายแนวทาง  ตามกฎหมาย
บานเมืองนั้นดูที่วาใครเปนรัฎฐาธิปตย  ถามีคําสั่งมาก็เปนกฎหมาย (แนวคิดจอหน ออสติน) บางคร้ัง
พิจารณาวาคําสั่งนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม  หากไดอํานาจมาโดยไมถูกตองชอบธรรม แตถายึดอํานาจสําเร็จ
เกิดความสงบข้ึน บรรดาคําสั่งตางๆ ก็มีประสิทธิภาพแลวยอมเปนกฎหมาย ซ่ึงเปนการพิจารณาในเชิง
ขอเท็จจริงไมใชในประเด็นเชิงคุณคา นักกฎหมายบานเมืองสวนใหญเชื่ออุดมการณทางประชาธิปไตย 
กลับกันพวกที่อางตนวานับถือกฎหมายธรรมชาติ ที่เชื่อวามีความถูกตองดีงามในธรรมชาติ (กลุมนี้นากลัว
เพราะเขาอางคุณธรรม) อางความถูกตองมาอยูที่ตน “ประกาศวาตนเปนพวกกฎหมายธรรมชาติซ่ึงเชื่อใน
ธรรมะ” แตไมไดปฏิเสธเร่ืองคนดีมีศีลธรรม  ทางกลับกันกลาวเปนนัยวาผูอ่ืนดีนอยกวาตน  อาจกลาวไดวา  
ฝายสํานักกฎหมายธรรมชาติคิดวาตนเปนคนดี และฝายกฎหมายบานเมืองเปนคนเลวซ่ึงไมเปนความจริง 
เพราะทุกสํานักมีทั้งจุดเดนและจุดดอย ตามแนวคิดของศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  แตความเห็นของ
ศาสตราจารย วรเจตน ภาคีรัตน เห็นดวยบางประการ  ซ่ึงจะอางวาตนเปนคนดีกวาผูอ่ืนนั้นไมนาจะถูกตอง 
หากจะกลาววาคําสั่งรัฏฐาธิปตยทําใหการรัฐประหารเฟองฟู คงไมถูกตองที่สุดเชนกัน.  

นติิปรัชญาคือหลักศีลธรรมที่เปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ สวนพระพุทธศาสนาคือหลักคําสอน
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ 

    2) ศรัทธา หมายถึงความเชื่อและความรูสึกซาบซ้ึง ซ่ึงเกิดจากเหตุผลที่ตนเห็น เปนความม่ันใจ
คือ ม่ันใจวาเปนไปได ม่ันใจวามีคุณคา ม่ันใจวาสามารถพิสูจนใหเห็นจริง 

    3) วิกฤติศรัทธา เปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงศรัทธา ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงความม่ันใจประกอบดวย ม่ันใจวาเปนไปได ม่ันใจวามีคุณคา และ ม่ันใจวาสามารถพิสูจนได
สงผลใหเกิดทัศนคติใหม ดังนั้นวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธที่มีสาเหตุจากการละเมิดพระธรรมวินัย รวมทั้งการ
ไมเคารพพระสงฆ การลังเลสงสัยในคําสอนหมายถึงพระธรรมวินัยที่ เปนศาสนธรรม และการไมให
ความสําคัญกับศาสนพิธี ศาสนสถานและศาสนวัตถุดวย 

    4) พระสงฆ  คือศาสนบุคคลของพระพุทธศาสนาที่มีพระธรรมวินัย เปนกฎระเบียบและ
แนวทางสําหรับการปฏิบัติและการดําเนินชีวิต โดยมีพระพุทธเจาเปนบุคคลตนแบบ ผานการบวชที่หมายถึง
การออกไปจากเรือน ปจจุบันพักอาศัยที่วัด แสวงหาอาหารดวยการบิณฑบาตนอยเพียงเทาที่จําเปนแกการ

ดํารงชีวิตโดยไมสะสม เพื่อทําใหนิพพานใหแจง ดวยการฝกฝนพัฒนาตนทั้งทางดานจริยวัตร จิตใจและ
ปญญา ใหกาวสูงข้ึนไปในศีล สมาธิ ภาวนา เปนที่นาศรัทธาควรแกการกราบไหว ขณะเดียวกันการบรรพชา
ระยะสั้นเปนการเรียนรูที่จะฝกฝนตนเองใหมีคุณคา พัฒนาตนใหกาวสูงข้ึนไปสูไตรลักษณ เพื่อไปสูการบรรลุ
ธรรม เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักคําสอนทั้งในแงปริยัติและปฏิบัติของพระพุทธเจา    

5) พระธรรมวินัย คือคําสอนของพระพุทธเจา การที่จะใหความจริงของธรรมชาติมีผลในทาง
ปฏิบัติเปนประโยชนแกหมูมนุษยในสังคม ก็ตองนําความจริงคือธรรมนั้นมาจัดตั้ง วางเปนระบบระเบียบโดย
นําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามหลักธรรมชาติ ซ่ึงเปนเร่ืองของกฎแหงเหตุปจจัย หรือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของสิ่งที่เกิดข้ึน โดยเปนเหตุเปนผลแหงกันนั้นมาวางรูปเปนกฎในหมูมนุษย8 กฎของธรรมชาติเรียกวา 
“ธรรม” กฎของมนุษยเรียกวา “วินัย” พระธรรมวินัยนั้นเปรียบเสมือนศาสดาของชาวพุทธดังปรากฏในพระ
ปจฉิมวาจาของพระพุทธเจาวา9 “ปาพจนมีพระศาสดาลวงลับไปแลว   พวกเราไมมีพระศาสดา ขอนี้พวกเธอ
ไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย  หลังจากเราลวงลับไปก็จะเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย”   
 2.ลักษณะการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 แมวาทันทีที่บรรพชาเสร็จอุปชฌายบอกอนุศาสน 8  คือนิสัย 4 (สิ่งที่ตองอาศัยเลี้ยงอัตภาพ ไดแก 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช) และอกรณียกิจ 4 (กิจที่ไมควรทํา ไดแก เสพเมถุน ลักของเขา  ฆาสัตว  
พูดอวดคุณพิเศษที่ไมมีในตน) ซ่ึงเปนสาระที่สําคัญสําหรับการเปนพระสงฆ อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้พบวา
พระสงฆละเมิดพระธรรมวินัยแบงเปน 2 ลักษณะคือ  
 1) ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หมายความวา ไมประพฤติปฏิบัติตาม คําสอนของ
พระพุทธเจา  
 2) ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต หมายถึงการตีความใหมเพื่อลบลางหรือบิดเบือนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ซ่ึงมาจากตัวแปร10 (1) ศรัทธาวิปริตของฆราวาสที่สนับสนุนในทิศทางที่ไมถูกตองสงผล
พระภิกษุยึดติดในวัตถุนิยมและบริโภคนิยม (2) บุญวิปริต พระสงฆบางรูปสอนเร่ืองบุญโดยแปลงเปนเร่ือง
ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แทนที่ความหมายเดิมของบุญซ่ึงเปนสัญลักษณของความสุขในฐานะที่เปน
เคร่ืองมือสรางความอ่ิมใจ และชําระใจ (3) สอนวิปริต พระสงฆบางรูปเนนสอนเร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
มากกวาปาฏิหาริยแหงธรรม การสอนใหมนุษยชื่นชมและกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (4) ใชสื่อที่วิปริต จะเห็นวา 
มีภาพและเสียงจํานวนมากที่พระภิกษุไดโพสตหรือนําเสนอในพื้นที่ของอินเตอรเน็ต เชน ยูทูป เฟสบุค และ
บล็อก  
                                                      

8 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัยเร่ืองใหญกวาท่ีคิด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ผลธัิมม, 2560), หนา 2-3. 

9 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164.  
10 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, สถานการณพุทธบริษัทในสังคมไทย: ศรัทธาวิปริต, [ออนไลน],

แหลงขอมูล: http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ desc.php [10 มิถุนายน 2561]. 
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ผูปกครองแผนดินสั่งราษฎรเปนคนละเร่ืองกับความยุติธรรมและศีลธรรม ศีลธรรมมีบอเกิดหลายแหง แต
กฎหมายเกิดข้ึนจากคําสั่งของผูปกครองเทานั้น  

ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  กลาวถึงบริบทเหตุการณตุลาคม 2516 และตุลาคม 2519 ทาน
เห็นวานักกฎหมายที่สนใจแตเร่ืองอํานาจ ซ่ึงความคิดเชนนี้หากรัฐประหารสําเร็จ นักกฎหมายสวนหนึ่งรับใช
คณะรัฐประหาร  ศาลจะตัดสินคดีตามบริบทที่เกิดนิติปรัชญาข้ึน  การที่ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  
นําเสนอเร่ืองนี้ซ่ึงมีอิทธิพลสูงในวงการกฎหมายไทย  สิ่งที่ตามมาคือแนวคิดกฎหมายบานเมืองถูกมองวาชั่ว
ราย ขณะที่กฎหมายธรรมชาติถูกมองวาถูกตองดูดีกวา  สวน ศาสตราจารยวรเจตน ภาคีรัตน เห็นดวยกับ
ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย เร่ืองอํานาจวา เม่ือทํารัฐประหารสําเร็จศาลจะยอมรับการกระทําเชนนั้น  
ทําใหเห็นวากฎหมายกับคณะรัฐประหารเปนสิ่งเดียวกัน  ตามแนวคิดสํานักกฎหมายบานเมืองและกฎหมาย
ธรรมชาติ  การรัฐประหาร 2 คร้ังที่ผานมา มีเหตุผลมาจากความขัดแยงทางการเมือง แนวคิดนี้มีขอดอย
อยางสําคัญและไมเปนธรรมกับแนวคิดกฎหมายบานเมืองที่มีขอเถียงกันหลายแนวทาง  ตามกฎหมาย
บานเมืองนั้นดูที่วาใครเปนรัฎฐาธิปตย  ถามีคําสั่งมาก็เปนกฎหมาย (แนวคิดจอหน ออสติน) บางคร้ัง
พิจารณาวาคําสั่งนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม  หากไดอํานาจมาโดยไมถูกตองชอบธรรม แตถายึดอํานาจสําเร็จ
เกิดความสงบข้ึน บรรดาคําสั่งตางๆ ก็มีประสิทธิภาพแลวยอมเปนกฎหมาย ซ่ึงเปนการพิจารณาในเชิง
ขอเท็จจริงไมใชในประเด็นเชิงคุณคา นักกฎหมายบานเมืองสวนใหญเชื่ออุดมการณทางประชาธิปไตย 
กลับกันพวกที่อางตนวานับถือกฎหมายธรรมชาติ ที่เชื่อวามีความถูกตองดีงามในธรรมชาติ (กลุมนี้นากลัว
เพราะเขาอางคุณธรรม) อางความถูกตองมาอยูที่ตน “ประกาศวาตนเปนพวกกฎหมายธรรมชาติซ่ึงเชื่อใน
ธรรมะ” แตไมไดปฏิเสธเร่ืองคนดีมีศีลธรรม  ทางกลับกันกลาวเปนนัยวาผูอ่ืนดีนอยกวาตน  อาจกลาวไดวา  
ฝายสํานักกฎหมายธรรมชาติคิดวาตนเปนคนดี และฝายกฎหมายบานเมืองเปนคนเลวซ่ึงไมเปนความจริง 
เพราะทุกสํานักมีทั้งจุดเดนและจุดดอย ตามแนวคิดของศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย  แตความเห็นของ
ศาสตราจารย วรเจตน ภาคีรัตน เห็นดวยบางประการ  ซ่ึงจะอางวาตนเปนคนดีกวาผูอ่ืนนั้นไมนาจะถูกตอง 
หากจะกลาววาคําสั่งรัฏฐาธิปตยทําใหการรัฐประหารเฟองฟู คงไมถูกตองที่สุดเชนกัน.  

นติิปรัชญาคือหลักศีลธรรมที่เปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ สวนพระพุทธศาสนาคือหลักคําสอน
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ 

    2) ศรัทธา หมายถึงความเชื่อและความรูสึกซาบซ้ึง ซ่ึงเกิดจากเหตุผลที่ตนเห็น เปนความม่ันใจ
คือ ม่ันใจวาเปนไปได ม่ันใจวามีคุณคา ม่ันใจวาสามารถพิสูจนใหเห็นจริง 

    3) วิกฤติศรัทธา เปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงศรัทธา ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงความม่ันใจประกอบดวย ม่ันใจวาเปนไปได ม่ันใจวามีคุณคา และ ม่ันใจวาสามารถพิสูจนได
สงผลใหเกิดทัศนคติใหม ดังนั้นวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธที่มีสาเหตุจากการละเมิดพระธรรมวินัย รวมทั้งการ
ไมเคารพพระสงฆ การลังเลสงสัยในคําสอนหมายถึงพระธรรมวินัยที่ เปนศาสนธรรม และการไมให
ความสําคัญกับศาสนพิธี ศาสนสถานและศาสนวัตถุดวย 

    4) พระสงฆ  คือศาสนบุคคลของพระพุทธศาสนาที่มีพระธรรมวินัย เปนกฎระเบียบและ
แนวทางสําหรับการปฏิบัติและการดําเนินชีวิต โดยมีพระพุทธเจาเปนบุคคลตนแบบ ผานการบวชที่หมายถึง
การออกไปจากเรือน ปจจุบันพักอาศัยที่วัด แสวงหาอาหารดวยการบิณฑบาตนอยเพียงเทาที่จําเปนแกการ

ดํารงชีวิตโดยไมสะสม เพื่อทําใหนิพพานใหแจง ดวยการฝกฝนพัฒนาตนทั้งทางดานจริยวัตร จิตใจและ
ปญญา ใหกาวสูงข้ึนไปในศีล สมาธิ ภาวนา เปนที่นาศรัทธาควรแกการกราบไหว ขณะเดียวกันการบรรพชา
ระยะสั้นเปนการเรียนรูที่จะฝกฝนตนเองใหมีคุณคา พัฒนาตนใหกาวสูงข้ึนไปสูไตรลักษณ เพื่อไปสูการบรรลุ
ธรรม เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักคําสอนทั้งในแงปริยัติและปฏิบัติของพระพุทธเจา    

5) พระธรรมวินัย คือคําสอนของพระพุทธเจา การที่จะใหความจริงของธรรมชาติมีผลในทาง
ปฏิบัติเปนประโยชนแกหมูมนุษยในสังคม ก็ตองนําความจริงคือธรรมนั้นมาจัดตั้ง วางเปนระบบระเบียบโดย
นําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามหลักธรรมชาติ ซ่ึงเปนเร่ืองของกฎแหงเหตุปจจัย หรือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของสิ่งที่เกิดข้ึน โดยเปนเหตุเปนผลแหงกันนั้นมาวางรูปเปนกฎในหมูมนุษย8 กฎของธรรมชาติเรียกวา 
“ธรรม” กฎของมนุษยเรียกวา “วินัย” พระธรรมวินัยนั้นเปรียบเสมือนศาสดาของชาวพุทธดังปรากฏในพระ
ปจฉิมวาจาของพระพุทธเจาวา9 “ปาพจนมีพระศาสดาลวงลับไปแลว   พวกเราไมมีพระศาสดา ขอนี้พวกเธอ
ไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย  หลังจากเราลวงลับไปก็จะเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย”   
 2.ลักษณะการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 แมวาทันทีที่บรรพชาเสร็จอุปชฌายบอกอนุศาสน 8  คือนิสัย 4 (สิ่งที่ตองอาศัยเลี้ยงอัตภาพ ไดแก 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช) และอกรณียกิจ 4 (กิจที่ไมควรทํา ไดแก เสพเมถุน ลักของเขา  ฆาสัตว  
พูดอวดคุณพิเศษที่ไมมีในตน) ซ่ึงเปนสาระที่สําคัญสําหรับการเปนพระสงฆ อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้พบวา
พระสงฆละเมิดพระธรรมวินัยแบงเปน 2 ลักษณะคือ  
 1) ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หมายความวา ไมประพฤติปฏิบัติตาม คําสอนของ
พระพุทธเจา  
 2) ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต หมายถึงการตีความใหมเพื่อลบลางหรือบิดเบือนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ซ่ึงมาจากตัวแปร10 (1) ศรัทธาวิปริตของฆราวาสที่สนับสนุนในทิศทางที่ไมถูกตองสงผล
พระภิกษุยึดติดในวัตถุนิยมและบริโภคนิยม (2) บุญวิปริต พระสงฆบางรูปสอนเร่ืองบุญโดยแปลงเปนเร่ือง
ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แทนที่ความหมายเดิมของบุญซ่ึงเปนสัญลักษณของความสุขในฐานะที่เปน
เคร่ืองมือสรางความอ่ิมใจ และชําระใจ (3) สอนวิปริต พระสงฆบางรูปเนนสอนเร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
มากกวาปาฏิหาริยแหงธรรม การสอนใหมนุษยชื่นชมและกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (4) ใชสื่อที่วิปริต จะเห็นวา 
มีภาพและเสียงจํานวนมากที่พระภิกษุไดโพสตหรือนําเสนอในพื้นที่ของอินเตอรเน็ต เชน ยูทูป เฟสบุค และ
บล็อก  
                                                      

8 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัยเร่ืองใหญกวาท่ีคิด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ผลธัิมม, 2560), หนา 2-3. 

9 ดูรายละเอียดใน ที.มหา. (ไทย) 10/216/164.  
10 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, สถานการณพุทธบริษัทในสังคมไทย: ศรัทธาวิปริต, [ออนไลน],

แหลงขอมูล: http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ desc.php [10 มิถุนายน 2561]. 
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 3. สาเหตุการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 การละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทยจากการวิจัยพบวา
การละเมิดพระธรรมวินัยเกิดจาก  
 1) เหตุปจจัยบุคคล อาทิความไมรู ไมเขาใจพระธรรมวินัย  กระทําผิดเปนอาจิณจนกลายเปน
ความผิดติดนิสัย การขาดหิริ-โอตตัปปะ ความไมรูก็เปนสาเหตุหนึ่งในการละเมิดพระวินัย รวมทั้งไมศึกษา
เลาเรียนเปนมิจฉาทิฐิ โดยมีศรัทธาที่วิปริตจากหลักธรรม พระสงฆบางกลุมรูหลักพระธรรมวินัยแตมักมากใน
ลาภสักการะ  
 2) เหตุปจจัยสังคม อาทิชาวพุทธมองเห็นพระสงฆเปนพระในอุดมคติที่ปฏิบัติดีประพฤติชอบมีศีล
อันสมบูรณชนิดที่ไมมีความดางพรอยเลย บางคร้ังการทําผิดเล็กนอยจะถูกขยายผลใหใหญโต อันเนื่องจาก
การสื่อสารที่รวดเร็ว การปกครองที่รวมศูนยอํานาจขาดการยืดหยุนที่เหมาะสม ทําใหการแกไขปญหาเปนไป
อยางลาชาและไมบรรลุผล พระสงฆบางรูปบางกลุมหาผลประโยชนจากการละเมิดพระวินัย โดยอาศัย
ชองวางของกฎหมายเปนเคร่ืองมือหาประโยชนแกกลุมของตน การรางกฎหมายจึงควรใหทั้งผูใชกฎหมายคือ
พระ สวนฆราวาสควรตองเปนผูรูทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายรวมรางกฎหมายดวย  ในการตรากฎหมายที่
ผานมาเปนการสนองตอบผูมีอํานาจ  พระสงฆสวนใหญไมรูเทาทันการตรากฎหมาย  สวนฆราวาสก็ไมศึกษา
ปญหาอยางถองแท  กฎหมายสงฆที่ดีจึงตองอิงความยุติธรรมตามธรรมชาติ   
 หากมองภาพรวมฆราวาสบางสวนขาดสติในการรับฟง เม่ือไดรับขาวสารในทางลบของพระสงฆไม
ใชสติสัมปชัญญะในการรับฟงขยายขาวใหเสื่อมเสีย การแกปญหาเบื้องตนของพระสงฆไมดีเร่ิมจากการคัด
กรองบุคคล ตอดวยการบมเพาะขัดเกลานิสัยใหเพียงพอตอการเปนนักบวชในพระพุทธศาสนาเสียกอน   
เม่ือบรรพชาแลว ครู อุปชฌาย ตองหม่ันอบรมสั่งสอนและไมปลอยปละละเลย  ซ่ึงเปนความสําคัญตอการ
สรางพุทธทายาท  ที่สมบูรณมั่นคงดวยศรัทธาที่มีสัมมาทิฐิ  ฉะนั้นการกวดขันพระสงฆใหมของอุปชฌายจึงมี
ความสําคัญยิ่งในสภาวะปจจุบันที่พระใหมละเมิดพระวินัยเพราะไมรู และพระเกาละเมิดพระวินัยเพราะไม
เขาใจ นอกจากนี้แลวยังรวมถึงการออกมาตรการตางๆใหเปนกรอบการดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมหลงติด
กับดักกิเลสของสังคมที่กาวเขามาถึงในหองนอนพระสงฆในปจจุบัน  อันไดแกการเขาถึงสื่อไอที 
 การอุดหนุนจุนเจือพระสงฆเกินความจําเปนของพระสงฆ การแสดงอิทธิปาฏิหาริย ของพระสงฆ  
ซ่ึงทําใหพระสงฆที่ไดรับการยกยอหลงในลาภยศสรรเสริญ ติดหลมในสิ่งปรุงแตงของกิเลสซ่ึงพระสําคัญผิดใน
บทบาทหนาที่ตน  เหลานี้คือปจจัยที่ทําใหพระสงฆละเมิดพระธรรมวินัย  สวนฆราวาสที่มีหนาที่สนับสนุน
พระสงฆใหบําเพ็ญเพียรบารมี  กลับเปนผูสนับสนุนการพอกพูนกิเลสอันเปนขาศึกแหงพรหมจรรย    
พระสงฆควรที่จะไมลุมหลงในลาภสักการะและอํานาจ  จึงควรวางมาตรการเพื่อใหพระสงฆไมออนไหวและมี
แรงเสียดทานตอกิเลสเปนความสําคัญตอการปองกันการละเมิดพระวินัย   

4. แนวทางปองกันแกไขการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 มาตรการการปองกันแกไขใหมีการคัดกรองกอนบวช เร่ิมที่ศรัทธาเปนเบื้องตนและเรียนรูวัตร

ปฏิบัติ เม่ือผานคัดกรองแลวจึงใหบวช ทั้งตองหม่ันใหพระสงฆศึกษาพระธรรมวินัยอยางถูกตองเปนประการ
แรก ตอมาเม่ือบวชแลวควรใหครูอุปชฌายดูแลพระใหมอยางใกลชิด และวางมาตรการใหเหมาะสมกับบริบท
ในสังคม หากตองการบวชระยะยาวตองผานการทดสอบ จึงจะใหอยูตอได อาทิตองศึกษาเลาเรียนความรู

ทางพระพุทธศาสนา ผานการสอบนักธรรมตรี-โท-เอก ทั้งหม่ันฝกสติปฏฐานโดยผานการฝกวิปสสนา
กรรมฐานในจํานวนชั่วโมงที่เหมาะสม เปนตน ในกรณีที่มีการละเมิดพระวินัยควรจัดตั้งศาลสงฆเพื่อพิจารณา
ความโดยไมถูกครอบงําจากรัฐ ใหมีนิติกร (ทั้งพระสงฆและฆราวาส) ที่มีความสามารถทั้งกฎหมายบานเมือง 
และพระธรรมวินัยโดยไมคลาดเคลื่อน  มีคณะกรรมการที่ประกอบดวยพระสงฆและฆราวาสเพื่อตรวจสอบ
การบิดเบือนพระธรรมวินัย  นอกจากนี้แลวรัฐควรปลูกจิตสํานึกที่ดีเก่ียวกับพระธรรมวินัยซ่ึงเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาโดยผานกระบวนการเรียนการสอนใหเขาถึงความสําคัญและแกนพุทธศาสนาอยางแทจริง.    

แนวคิดนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในการปองกันแกไข การละเมิดพระธรรมวินัย   ทั้งภัยที่เกิด
จากพระศาสนาในปจจุบันซ่ึงปรากฏในสื่ออาทิ  งานเขียนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)11 
กรณีพระสงฆปลอมซ่ึงทําใหเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา  กอนอ่ืนตองแยกพระสงฆออกจากพระศาสนา  
แลวไตรตรองวาใหไดวาใครทําใหเสื่อมศรัทธา พระสงฆมีหนาที่รักษาวินัย ประพฤติตนอยูในศีลและบําเพ็ญ
ภาวนา เม่ือพระสงฆทําดีก็มีอุบาสก อุบาสิกาเลื่อมใสและอุปถัมภอยางถูกตอง  ฉะนั้นหากพระสงฆปลอม 
อุบาสก อุบาสิกาก็ตองชวยเอาพระสงฆปลอมออกไป ดังพุทธพจน ที่วา “พระพุทธเจาทั้งหลายจะเกิดข้ึน
หรือไม หลักความเปนจริงก็เปนอยูอยางนั้น ตถาคตเพียงคนพบความจริงนั้นแลวนํามาเปดเผยแสดงแนะนํา” 
ทําใหเขาใจถึงความจริง พระสงฆใหมเปนปุถุชนที่อาจมีความรูและคุณธรรมไมมากนัก  แตผูคนควรเคารพ
กราบไหวและใหเกียรติ เพราะการเปนภิกษุเปนการเขาสูวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา  พระพุทธองคใหถือธรรมวินัย
เปนพระศาสดาเปนมาตรฐานสืบตอไป ผูที่รักษาธรรมวินัยก็คือสงฆสวนรวมเพราะฉะนั้นพุทธพจนนี้จึงมี
ความหมายใหถือธรรมวินัย คือถือหลักการและใหถือสวน รวมเปนใหญไมเอาศรัทธาไปอิงตอตัวบุคคล 

สภาพวิกฤติของพระสงฆและการปฏิบัติตนของชาวพุทธของพระไพศาล วิสาโล ที่วา12 ขาวที่
เกิดข้ึนเฉพาะจุด เฉพาะประเด็นซ่ึงควรฟงคนอ่ืนแลวตองกลับมาวิจารณ และพิจารณาตัวเอง คือตองใช
วิธีการที่ถูกตองตามธรรมะ ถูกศีลธรรม หากจุดยืนเราถูกตองแตวิธีการไมถูกตองก็ตองระวัง ทุกฝายตอง
พิจารณาจะอางวาทําเพื่อประเทศชาติ และศาสนาแลว จะทําอะไรก็ไดนั้นไมถูก  พระสงฆตองขจัดความ
ขัดแยงดวยสันติวิธีดวยความถูกตองชอบธรรม การใหความเคารพสิ่งที่ทํานั้นใหเปนไปตามกฎหมายถูกตอง 
ไมเลือกปฏิบัติ ฉะนั้นพระสงฆตองเปนแบบอยางของการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีดวยความถูกตอง
ชอบธรรม ไมใชขัดแยงแลวกลายเปนแตกหัก และก็จะไมสามารถเปนแบบอยางใหฆราวาสได  

ความประพฤติไมเหมาะสมตามพระธรรมวินัย อาศัยผาเหลืองเลี้ยงชีพที่พระไพศาล วิสาโล13  
กลาววายอหยอนการศึกษาและปฏิบัติภาวนา แยงชิงสมณศักดิ์ ตั้งลัทธิบิดเบือนคําสอน สรางความเสียหาย
แกพระพุทธศาสนา จนทําใหชาวพุทธจํานวนไมนอยพากันเสื่อมศรัทธา จึงตองปฏิรูปโครงสรางการบริหาร
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 3. สาเหตุการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 การละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอศรัทธาของชาวพุทธในสังคมไทยจากการวิจัยพบวา
การละเมิดพระธรรมวินัยเกิดจาก  
 1) เหตุปจจัยบุคคล อาทิความไมรู ไมเขาใจพระธรรมวินัย  กระทําผิดเปนอาจิณจนกลายเปน
ความผิดติดนิสัย การขาดหิริ-โอตตัปปะ ความไมรูก็เปนสาเหตุหนึ่งในการละเมิดพระวินัย รวมทั้งไมศึกษา
เลาเรียนเปนมิจฉาทิฐิ โดยมีศรัทธาที่วิปริตจากหลักธรรม พระสงฆบางกลุมรูหลักพระธรรมวินัยแตมักมากใน
ลาภสักการะ  
 2) เหตุปจจัยสังคม อาทิชาวพุทธมองเห็นพระสงฆเปนพระในอุดมคติที่ปฏิบัติดีประพฤติชอบมีศีล
อันสมบูรณชนิดที่ไมมีความดางพรอยเลย บางคร้ังการทําผิดเล็กนอยจะถูกขยายผลใหใหญโต อันเนื่องจาก
การสื่อสารที่รวดเร็ว การปกครองที่รวมศูนยอํานาจขาดการยืดหยุนที่เหมาะสม ทําใหการแกไขปญหาเปนไป
อยางลาชาและไมบรรลุผล พระสงฆบางรูปบางกลุมหาผลประโยชนจากการละเมิดพระวินัย โดยอาศัย
ชองวางของกฎหมายเปนเคร่ืองมือหาประโยชนแกกลุมของตน การรางกฎหมายจึงควรใหทั้งผูใชกฎหมายคือ
พระ สวนฆราวาสควรตองเปนผูรูทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายรวมรางกฎหมายดวย  ในการตรากฎหมายที่
ผานมาเปนการสนองตอบผูมีอํานาจ  พระสงฆสวนใหญไมรูเทาทันการตรากฎหมาย  สวนฆราวาสก็ไมศึกษา
ปญหาอยางถองแท  กฎหมายสงฆที่ดีจึงตองอิงความยุติธรรมตามธรรมชาติ   
 หากมองภาพรวมฆราวาสบางสวนขาดสติในการรับฟง เม่ือไดรับขาวสารในทางลบของพระสงฆไม
ใชสติสัมปชัญญะในการรับฟงขยายขาวใหเสื่อมเสีย การแกปญหาเบื้องตนของพระสงฆไมดีเร่ิมจากการคัด
กรองบุคคล ตอดวยการบมเพาะขัดเกลานิสัยใหเพียงพอตอการเปนนักบวชในพระพุทธศาสนาเสียกอน   
เม่ือบรรพชาแลว ครู อุปชฌาย ตองหม่ันอบรมสั่งสอนและไมปลอยปละละเลย  ซ่ึงเปนความสําคัญตอการ
สรางพุทธทายาท  ที่สมบูรณมั่นคงดวยศรัทธาที่มีสัมมาทิฐิ  ฉะนั้นการกวดขันพระสงฆใหมของอุปชฌายจึงมี
ความสําคัญยิ่งในสภาวะปจจุบันที่พระใหมละเมิดพระวินัยเพราะไมรู และพระเกาละเมิดพระวินัยเพราะไม
เขาใจ นอกจากนี้แลวยังรวมถึงการออกมาตรการตางๆใหเปนกรอบการดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมหลงติด
กับดักกิเลสของสังคมที่กาวเขามาถึงในหองนอนพระสงฆในปจจุบัน  อันไดแกการเขาถึงสื่อไอที 
 การอุดหนุนจุนเจือพระสงฆเกินความจําเปนของพระสงฆ การแสดงอิทธิปาฏิหาริย ของพระสงฆ  
ซ่ึงทําใหพระสงฆที่ไดรับการยกยอหลงในลาภยศสรรเสริญ ติดหลมในสิ่งปรุงแตงของกิเลสซ่ึงพระสําคัญผิดใน
บทบาทหนาที่ตน  เหลานี้คือปจจัยที่ทําใหพระสงฆละเมิดพระธรรมวินัย  สวนฆราวาสที่มีหนาที่สนับสนุน
พระสงฆใหบําเพ็ญเพียรบารมี  กลับเปนผูสนับสนุนการพอกพูนกิเลสอันเปนขาศึกแหงพรหมจรรย    
พระสงฆควรที่จะไมลุมหลงในลาภสักการะและอํานาจ  จึงควรวางมาตรการเพื่อใหพระสงฆไมออนไหวและมี
แรงเสียดทานตอกิเลสเปนความสําคัญตอการปองกันการละเมิดพระวินัย   

4. แนวทางปองกันแกไขการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธา 
 มาตรการการปองกันแกไขใหมีการคัดกรองกอนบวช เร่ิมที่ศรัทธาเปนเบื้องตนและเรียนรูวัตร

ปฏิบัติ เม่ือผานคัดกรองแลวจึงใหบวช ทั้งตองหม่ันใหพระสงฆศึกษาพระธรรมวินัยอยางถูกตองเปนประการ
แรก ตอมาเม่ือบวชแลวควรใหครูอุปชฌายดูแลพระใหมอยางใกลชิด และวางมาตรการใหเหมาะสมกับบริบท
ในสังคม หากตองการบวชระยะยาวตองผานการทดสอบ จึงจะใหอยูตอได อาทิตองศึกษาเลาเรียนความรู

ทางพระพุทธศาสนา ผานการสอบนักธรรมตรี-โท-เอก ทั้งหม่ันฝกสติปฏฐานโดยผานการฝกวิปสสนา
กรรมฐานในจํานวนชั่วโมงที่เหมาะสม เปนตน ในกรณีที่มีการละเมิดพระวินัยควรจัดตั้งศาลสงฆเพื่อพิจารณา
ความโดยไมถูกครอบงําจากรัฐ ใหมีนิติกร (ทั้งพระสงฆและฆราวาส) ที่มีความสามารถทั้งกฎหมายบานเมือง 
และพระธรรมวินัยโดยไมคลาดเคลื่อน  มีคณะกรรมการที่ประกอบดวยพระสงฆและฆราวาสเพื่อตรวจสอบ
การบิดเบือนพระธรรมวินัย  นอกจากนี้แลวรัฐควรปลูกจิตสํานึกที่ดีเก่ียวกับพระธรรมวินัยซ่ึงเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาโดยผานกระบวนการเรียนการสอนใหเขาถึงความสําคัญและแกนพุทธศาสนาอยางแทจริง.    

แนวคิดนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในการปองกันแกไข การละเมิดพระธรรมวินัย   ทั้งภัยที่เกิด
จากพระศาสนาในปจจุบันซ่ึงปรากฏในสื่ออาทิ  งานเขียนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต)11 
กรณีพระสงฆปลอมซ่ึงทําใหเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา  กอนอ่ืนตองแยกพระสงฆออกจากพระศาสนา  
แลวไตรตรองวาใหไดวาใครทําใหเสื่อมศรัทธา พระสงฆมีหนาที่รักษาวินัย ประพฤติตนอยูในศีลและบําเพ็ญ
ภาวนา เม่ือพระสงฆทําดีก็มีอุบาสก อุบาสิกาเลื่อมใสและอุปถัมภอยางถูกตอง  ฉะนั้นหากพระสงฆปลอม 
อุบาสก อุบาสิกาก็ตองชวยเอาพระสงฆปลอมออกไป ดังพุทธพจน ที่วา “พระพุทธเจาทั้งหลายจะเกิดข้ึน
หรือไม หลักความเปนจริงก็เปนอยูอยางนั้น ตถาคตเพียงคนพบความจริงนั้นแลวนํามาเปดเผยแสดงแนะนํา” 
ทําใหเขาใจถึงความจริง พระสงฆใหมเปนปุถุชนที่อาจมีความรูและคุณธรรมไมมากนัก  แตผูคนควรเคารพ
กราบไหวและใหเกียรติ เพราะการเปนภิกษุเปนการเขาสูวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา  พระพุทธองคใหถือธรรมวินัย
เปนพระศาสดาเปนมาตรฐานสืบตอไป ผูที่รักษาธรรมวินัยก็คือสงฆสวนรวมเพราะฉะนั้นพุทธพจนนี้จึงมี
ความหมายใหถือธรรมวินัย คือถือหลักการและใหถือสวน รวมเปนใหญไมเอาศรัทธาไปอิงตอตัวบุคคล 

สภาพวิกฤติของพระสงฆและการปฏิบัติตนของชาวพุทธของพระไพศาล วิสาโล ที่วา12 ขาวที่
เกิดข้ึนเฉพาะจุด เฉพาะประเด็นซ่ึงควรฟงคนอ่ืนแลวตองกลับมาวิจารณ และพิจารณาตัวเอง คือตองใช
วิธีการที่ถูกตองตามธรรมะ ถูกศีลธรรม หากจุดยืนเราถูกตองแตวิธีการไมถูกตองก็ตองระวัง ทุกฝายตอง
พิจารณาจะอางวาทําเพื่อประเทศชาติ และศาสนาแลว จะทําอะไรก็ไดนั้นไมถูก  พระสงฆตองขจัดความ
ขัดแยงดวยสันติวิธีดวยความถูกตองชอบธรรม การใหความเคารพสิ่งที่ทํานั้นใหเปนไปตามกฎหมายถูกตอง 
ไมเลือกปฏิบัติ ฉะนั้นพระสงฆตองเปนแบบอยางของการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีดวยความถูกตอง
ชอบธรรม ไมใชขัดแยงแลวกลายเปนแตกหัก และก็จะไมสามารถเปนแบบอยางใหฆราวาสได  

ความประพฤติไมเหมาะสมตามพระธรรมวินัย อาศัยผาเหลืองเลี้ยงชีพที่พระไพศาล วิสาโล13  
กลาววายอหยอนการศึกษาและปฏิบัติภาวนา แยงชิงสมณศักดิ์ ตั้งลัทธิบิดเบือนคําสอน สรางความเสียหาย
แกพระพุทธศาสนา จนทําใหชาวพุทธจํานวนไมนอยพากันเสื่อมศรัทธา จึงตองปฏิรูปโครงสรางการบริหาร
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/news/knowledge/225279 [4 กรกฎาคม 2561]. 
13 พระไพศาล วิสาโล, ปฏิรูปสงฆไมไดก็อยาคิดไปปฏิรูปประเทศ, โพสตทูเดย, [ออนไลน] , แหลงขอมูล: 

www.visalo. org/columnInterview/ 5802 PostToday. Htm [26 กุมภาพันธ 2558].  
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คณะสงฆอยางจริงจัง  มิเชนนั้นอาจไดเห็นพระพุทธศาสนาลมสลาย และสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวใน
การเผยแผพระธรรมตอประชาชน รวมถึงการขาดภูมิตานทานของศาสนาตอกระแสบริโภคนิยมและวัตถุ
นิยมอันเปนปญหาสังคมมากมาย  ปญหาความเสื่อมศรัทธาของพระสงฆ ทําใหวิกฤตในคณะสงฆเลวราย
ยิ่งข้ึน เม่ือพระเหินหางจากชาวบานทําใหรัฐและผูมีอํานาจในทางเศรษฐกิจเขามาครอบงํากํากับคณะสงฆ 
ปญหาการปกครองสงฆไทยแบบรวมศูนยอํานาจที่ไรประสิทธิภาพอยูในมือคนเพียงไมก่ีคน ซ่ึงไมใชผูบริหาร
หรือผูปกครองเพราะไมไดทําการบริหารอยางแทจริง มหาเถรสมาคมไมตองรับผิดชอบหลังจาการประชุม 
การปกครองคณะสงฆจะเรียกวาปฏิรูปอยางแทจริงได ก็ตอเม่ือมีการกระจายอํานาจใหมากข้ึน 

คณะสงฆไทยใหความสําคัญพระธรรมวินัยนอยกวากฎหมาย ดังที่ ศาสตราจารยพิเศษ ร.ท.ดร.
บรรจบ บรรณรุจิ14 บรรยายวา การจองทําลายโดยนําความบกพรองพระวินัยบางขอมาโจมตี พระสงฆที่มี
สมณศักดิ์บางรูปมีอายุพรรษาไมมาก ความรูอาจไมมากวัตรปฏิบัติก็มีตําหนิ  แตก็มีสถานะอีกระดับหนึ่งเชน
ขุนนาง พระที่ไมมียศศักดิ์แมอายุพรรษามากกวาก็ตองทําออนนอม ทําใหคุณคาความเปนพระสงฆตามพระ
ธรรมวินัยดอยกวา อันเปนจุดออนที่เปนอยูในปจจุบัน การเปดโอกาสใหพระธรรมดาบางรูปที่มีอํานาจรัฐ
หนุนหลังโจมตีมหาเถรสมาคม (มส.) อยางไมเกรงใจ ตราบใดที่พระสงฆเองยังไมเครงครัดในพระธรรมวินัย 
อันตรายของพระศาสนาก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น  
 
บทสรุป 

นิติปรัชญาคือหลักศีลธรรม ที่เปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ สวนพระพุทธศาสนาคือหลักคําสอน
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ  หากนิติปรัชญาประกอบดวยปญญาจะทําใหมีคุณคาสูง ข้ึนโดยชวยบําบัดความ
ขัดแยงใหกฎหมายบานเมือง  ดังนั้นการนําหลักนิติปรัชญามาบูรณาการรวมกันระหวางพระธรรมวินัย  
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธ   
พุทธบริษัทจึงควรรวมมือกันสรางสังคมสงบสันติอยูรวมกันระหวางบานกับวัดโดยอิงอาศัยกันและกัน  
เม่ือพระสงฆออกบวชคือ ละซ่ึงกองสมบัติและหมูญาติ ปลงผม นุงผายอมฝาด เปนผูขอใชปจจัย 4 เพียง
เทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิต โดยไมสะสมและมุงฝกฝนพัฒนาตนทั้งทาง ดานกาย จิต กอใหเกิดปญญา กาว
ขามไปสูศีล สมาธิ ปญญาเพื่อทํานิพพานใหแจง เปนผูที่นาศรัทธาควรแกการกราบไหว เปนผูประพฤติดี
ปฏิบัติชอบตามหลักคําสอน ทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา อันเปนแบบอยางที่ดี
ของสังคม 

พระสงฆทําหนาที่สรางสุขภาวะทางปญญาแกสังคม อยางไรก็ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเถร
วาทถือพระวินัยโดยเครงครัด แตภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม พระธรรมวินัยเปนกรอบความ
ประพฤติที่พระพุทธองคทรงบัญญัติให  โดยที่พระสงฆที่ดํารงสมณเพศในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อ
เปาประสงค ทํานิพพานใหแจงหรือการบวชเพื่อการพนทุกข พระธรรมวินัยจึงเปนเกราะการดํารงความเปน
บรรพชิต ฉะนั้นพระสงฆจึงตองเปนผูเครงครัดในพระธรรมวินัย ดังนั้นการปองกันและแกไขปญหาการ
                                                      

14 บรรจบ บรรณรุจิ, วิเคราะหกรณีวัดพระธรรมกายนาจะมี "การต้ังธง", [ออนไลน] , แหลงขอมูล:
http://winne.ws/n 14408 [30 มิถุนายน 2561]. 

ละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ จะสงผลตอวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาเชิงบูรณาการ
คือ การรวมกันทําหนาที่รักษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆและฆราวาส ดวยการศึกษาทําความเขาใจเหตุ
แหงการบัญญัติของพระธรรมวินัย รวมทั้งตองรวมกันคิดอยางมีเมตตาวาจะทําอยางไรเพื่อใหพระสงฆไมตอง
อาบัติใหสอดคลองกับสภาพสังคม อาทิการที่พระมีเงินไวในครอบครองเกินกําหนดที่ถือวาผิดพระวินัย  
หากผอนผันใหพระไดบาง  ซ่ึงพระจะตองใชเงินเทาที่จําเปนไมฟุมเฟอย นาจะสอดคลองกับสังคมปจจุบันที่
พระตองเรียน สื่อสาร เดินทาง โดยปรับเขากับสิกขาบทเล็กนอยที่พระพุทธองคทรงใหยกเลิก อยางไรก็ดี 
ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือถือหลักพระวินัยโดยเครงครัด การยกเลิกจึงไมถูกตอง 
เพียงแตผอนผันหลักการบางขอบางประเด็นเปนขอยกเวน เชนพระหามฉันอาหารยามวิกาล เวนแตอาพาธ
ยอมทําได การใชพระวินัยจึงควรใชปญญาประกอบเพื่อการดํารงความเปนสมณสารูปที่งดงาม ถึงอยางไร
หากกระทําผิดพระวินัยขอใด ยังคงตองระวังสังวรและปลงอาบัติเชนเดิม ฆราวาสเชนกันควรตองเปนผูที่มี
ปญญา ไมศรัทธานับถือพระสงฆแบบงมงายไรปญญา เชน พระแสดงอิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนอวิชชาและไมควร
ทํา  แตฆราวาสกลับชื่นชมพระรูปนั้นๆ ซ่ึงพระพุทธองคตรัสไมใหพระสงฆแสดงปาฏิหาริยถือวาเปนมิจฉาทิฐิ 
ฉะนั้นพระสงฆควรสอนใหฆราวาสมีศรัทธาประกอบปญญา ถาพระสงฆเทศนาสั่งสอนโดยแสดงปญญาตอ
ชาวพุทธๆ ยอมเปนผูมีปญญา หากพระสงฆทําตนเปนพระใบหวย ชาวบานที่มีปญญาจะไรซ่ึงศรัทธา ฉะนั้น
เคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหาพระอาบัตินั้นไดแกปญญาของพระสงฆนั่นเอง 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุงเรืองเปนเวลานาน ความสัมพันธของราษฎร รัฐ และ
พระสงฆ ควรที่จะอยูรวมกันดวยปญญา ควรบํารุงพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สวนพระที่ลวงละเมิดพระ
ธรรมวินัยควรที่จะขจัดออกหรือควบคุมใหอยูในกรอบพระวินัย หากละเลยจะสงผลตอวิกฤติศรัทธา 
ของชาวพุทธ  ฉะนั้นพุทธบริษัทตองรวมมือกันปองกันการละเมิดพระธรรมวินัยและหยุดละเลยชั่วชั่งชี ดีชั่ง
สงฆ เพื่อวัฒนาสถาบันสงฆใหอยูคูชาติไทยสืบไป   
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คณะสงฆอยางจริงจัง  มิเชนนั้นอาจไดเห็นพระพุทธศาสนาลมสลาย และสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวใน
การเผยแผพระธรรมตอประชาชน รวมถึงการขาดภูมิตานทานของศาสนาตอกระแสบริโภคนิยมและวัตถุ
นิยมอันเปนปญหาสังคมมากมาย  ปญหาความเสื่อมศรัทธาของพระสงฆ ทําใหวิกฤตในคณะสงฆเลวราย
ยิ่งข้ึน เม่ือพระเหินหางจากชาวบานทําใหรัฐและผูมีอํานาจในทางเศรษฐกิจเขามาครอบงํากํากับคณะสงฆ 
ปญหาการปกครองสงฆไทยแบบรวมศูนยอํานาจที่ไรประสิทธิภาพอยูในมือคนเพียงไมก่ีคน ซ่ึงไมใชผูบริหาร
หรือผูปกครองเพราะไมไดทําการบริหารอยางแทจริง มหาเถรสมาคมไมตองรับผิดชอบหลังจาการประชุม 
การปกครองคณะสงฆจะเรียกวาปฏิรูปอยางแทจริงได ก็ตอเม่ือมีการกระจายอํานาจใหมากข้ึน 

คณะสงฆไทยใหความสําคัญพระธรรมวินัยนอยกวากฎหมาย ดังที่ ศาสตราจารยพิเศษ ร.ท.ดร.
บรรจบ บรรณรุจิ14 บรรยายวา การจองทําลายโดยนําความบกพรองพระวินัยบางขอมาโจมตี พระสงฆที่มี
สมณศักดิ์บางรูปมีอายุพรรษาไมมาก ความรูอาจไมมากวัตรปฏิบัติก็มีตําหนิ  แตก็มีสถานะอีกระดับหนึ่งเชน
ขุนนาง พระที่ไมมียศศักดิ์แมอายุพรรษามากกวาก็ตองทําออนนอม ทําใหคุณคาความเปนพระสงฆตามพระ
ธรรมวินัยดอยกวา อันเปนจุดออนที่เปนอยูในปจจุบัน การเปดโอกาสใหพระธรรมดาบางรูปที่มีอํานาจรัฐ
หนุนหลังโจมตีมหาเถรสมาคม (มส.) อยางไมเกรงใจ ตราบใดที่พระสงฆเองยังไมเครงครัดในพระธรรมวินัย 
อันตรายของพระศาสนาก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น  
 
บทสรุป 

นิติปรัชญาคือหลักศีลธรรม ที่เปนความยุติธรรมตามธรรมชาติ สวนพระพุทธศาสนาคือหลักคําสอน
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ  หากนิติปรัชญาประกอบดวยปญญาจะทําใหมีคุณคาสูง ข้ึนโดยชวยบําบัดความ
ขัดแยงใหกฎหมายบานเมือง  ดังนั้นการนําหลักนิติปรัชญามาบูรณาการรวมกันระหวางพระธรรมวินัย  
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆที่สงผลตอวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธ   
พุทธบริษัทจึงควรรวมมือกันสรางสังคมสงบสันติอยูรวมกันระหวางบานกับวัดโดยอิงอาศัยกันและกัน  
เม่ือพระสงฆออกบวชคือ ละซ่ึงกองสมบัติและหมูญาติ ปลงผม นุงผายอมฝาด เปนผูขอใชปจจัย 4 เพียง
เทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิต โดยไมสะสมและมุงฝกฝนพัฒนาตนทั้งทาง ดานกาย จิต กอใหเกิดปญญา กาว
ขามไปสูศีล สมาธิ ปญญาเพื่อทํานิพพานใหแจง เปนผูที่นาศรัทธาควรแกการกราบไหว เปนผูประพฤติดี
ปฏิบัติชอบตามหลักคําสอน ทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา อันเปนแบบอยางที่ดี
ของสังคม 

พระสงฆทําหนาที่สรางสุขภาวะทางปญญาแกสังคม อยางไรก็ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเถร
วาทถือพระวินัยโดยเครงครัด แตภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม พระธรรมวินัยเปนกรอบความ
ประพฤติที่พระพุทธองคทรงบัญญัติให  โดยที่พระสงฆที่ดํารงสมณเพศในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อ
เปาประสงค ทํานิพพานใหแจงหรือการบวชเพื่อการพนทุกข พระธรรมวินัยจึงเปนเกราะการดํารงความเปน
บรรพชิต ฉะนั้นพระสงฆจึงตองเปนผูเครงครัดในพระธรรมวินัย ดังนั้นการปองกันและแกไขปญหาการ
                                                      

14 บรรจบ บรรณรุจิ, วิเคราะหกรณีวัดพระธรรมกายนาจะมี "การต้ังธง", [ออนไลน] , แหลงขอมูล:
http://winne.ws/n 14408 [30 มิถุนายน 2561]. 

ละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ จะสงผลตอวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธตามหลักนิติปรัชญาเชิงบูรณาการ
คือ การรวมกันทําหนาที่รักษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆและฆราวาส ดวยการศึกษาทําความเขาใจเหตุ
แหงการบัญญัติของพระธรรมวินัย รวมทั้งตองรวมกันคิดอยางมีเมตตาวาจะทําอยางไรเพื่อใหพระสงฆไมตอง
อาบัติใหสอดคลองกับสภาพสังคม อาทิการที่พระมีเงินไวในครอบครองเกินกําหนดที่ถือวาผิดพระวินัย  
หากผอนผันใหพระไดบาง  ซ่ึงพระจะตองใชเงินเทาที่จําเปนไมฟุมเฟอย นาจะสอดคลองกับสังคมปจจุบันที่
พระตองเรียน สื่อสาร เดินทาง โดยปรับเขากับสิกขาบทเล็กนอยที่พระพุทธองคทรงใหยกเลิก อยางไรก็ดี 
ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท คือถือหลักพระวินัยโดยเครงครัด การยกเลิกจึงไมถูกตอง 
เพียงแตผอนผันหลักการบางขอบางประเด็นเปนขอยกเวน เชนพระหามฉันอาหารยามวิกาล เวนแตอาพาธ
ยอมทําได การใชพระวินัยจึงควรใชปญญาประกอบเพื่อการดํารงความเปนสมณสารูปที่งดงาม ถึงอยางไร
หากกระทําผิดพระวินัยขอใด ยังคงตองระวังสังวรและปลงอาบัติเชนเดิม ฆราวาสเชนกันควรตองเปนผูที่มี
ปญญา ไมศรัทธานับถือพระสงฆแบบงมงายไรปญญา เชน พระแสดงอิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนอวิชชาและไมควร
ทํา  แตฆราวาสกลับชื่นชมพระรูปนั้นๆ ซ่ึงพระพุทธองคตรัสไมใหพระสงฆแสดงปาฏิหาริยถือวาเปนมิจฉาทิฐิ 
ฉะนั้นพระสงฆควรสอนใหฆราวาสมีศรัทธาประกอบปญญา ถาพระสงฆเทศนาสั่งสอนโดยแสดงปญญาตอ
ชาวพุทธๆ ยอมเปนผูมีปญญา หากพระสงฆทําตนเปนพระใบหวย ชาวบานที่มีปญญาจะไรซ่ึงศรัทธา ฉะนั้น
เคร่ืองมือสําคัญในการแกไขปญหาพระอาบัตินั้นไดแกปญญาของพระสงฆนั่นเอง 
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุงเรืองเปนเวลานาน ความสัมพันธของราษฎร รัฐ และ
พระสงฆ ควรที่จะอยูรวมกันดวยปญญา ควรบํารุงพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สวนพระที่ลวงละเมิดพระ
ธรรมวินัยควรที่จะขจัดออกหรือควบคุมใหอยูในกรอบพระวินัย หากละเลยจะสงผลตอวิกฤติศรัทธา 
ของชาวพุทธ  ฉะนั้นพุทธบริษัทตองรวมมือกันปองกันการละเมิดพระธรรมวินัยและหยุดละเลยชั่วชั่งชี ดีชั่ง
สงฆ เพื่อวัฒนาสถาบันสงฆใหอยูคูชาติไทยสืบไป   
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัย เร่ืองแนวทางการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาลนี้  มีวัตถุประสงค
หลัก 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพพยาบาล (2) เพื่อศึกษา
พรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับ
วิชาชีพพยาบาล 
 ผลการวิจัยพบวา วิชาชีพพยาบาลนั้น เปนวิชาชีพที่ตองยึดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตอผูปวย 
พยาบาลจะตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 6 ประการ (1) ประพฤติตนและประกอบกิจแหงวิชาชีพโดย
ถูกตองตามกฎหมาย (2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ (3) ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดี ทั้งในดานการประกอบกิจแหงวิชาชีพและสวนตัว (4) ใฝรูพัฒนาแนวคิดใหกวางและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง (5) ประกอบกิจแหงวิชาชีพดวยความเต็มใจและเต็มกําลัง (6) ปฏิบัติหนาที่ดวยความมีสติ
รอบรู เชื่อม่ันและมีวิจารณญาณวิชาชีพพยาบาลจะตองประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 คือ (1) เมตตา  
มีความรักตอผูปวย (2) กรุณา ความชวยเหลือใหผูปวยพนจากทุกข (3) มุทิตา ความยินดีเม่ือผูปวยหายปวย 
และ (4) อุเบกขา ความวางใจเปนกลางเม่ือรักษาผูปวยไมได ในการทําหนาที่ของพยาบาลจะตองมีความรัก 
ความปรารถนาดีตอผูปวยและเพื่อนมนุษย เพื่อใหเขาไดรับความสุขและมีกําลังใจตอสูกับโรคที่เขากําลัง
ประสบอยู การนําหลักพรหมวิหาร 4 และความรูวิชาชีพพยาบาลมาปรับใชในการพยาบาลก็จะทําใหมี
ประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยมากยิ่งข้ึน  
 การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ การใชหลักเมตตาธรรมในการทําหนาที่ของ
พยาบาลดวยใหความรัก ความปรารถนาดีตอผูปวยหรือผูเจ็บไขและเพื่อนมนุษยทั้งตอหนาและลับหลัง 
เพื่อใหเขาไดรับความสุขและมีกําลังใจตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่เขากําลังเผชิญอยู เปนการนําความรูเชิงทฤษฎี
หรือความรูที่มีอยูแลวมาปรับใชในการรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตองปฏิบัติ คือ 1) เมตตา
กายกรรม คือ การชวยเหลือผูปวยหรือคนไขดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน  
การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนไมรังเกียจผูปวย แมจะเปนโรคที่สังคมรังเกียจ 2) เมตตา
วจีกรรม คือ การชวยบอกแจงผูปวยหรือคนไขในสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี 
กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูปวย ทําใหผูปวยเปนทุกขใจ  
3) เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดีแกผูปวยหรือคนไข คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันใน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 795
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แงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน เปนการคิดดีตอกัน คิดเชิงบวกไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุงราย
พยาบาท ถาพยาบาลคิดเชิงบวกแลวปฏิบัติตอผูปวย มีความเห็นใจก็จะเกิดความสุขใจทั้ง 2 ฝาย พยาบาล
ตองมีความกรุณา มีความสงสารที่จะชวยเหลือหรือสงเคราะหใหผูปวยหรือผูเจ็บไขใหพนจากความทุกข  
บนพื้นฐานจิตใจอันบริสุทธิ์ และการประพฤติปฏิบัตินั้นใหสําเร็จ ซ่ึงจะยังใหตนเกิดมุทิตา คือ ความอ่ิมเอิบ
และยินดีตอความสุข และการพนจากทุกขของผูปวย การใชหลักกรุณาเปนคุณธรรมของพยาบาลนั้น 
เนื่องจากกรุณา คือ ความสงสาร กิริยาที่สงสาร ภาวะที่สงสารในเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย ตองการชวย
กําจัดชวยปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของมนุษยและปวงสตัว   

คําสําคัญ : พรหมวิหาร 4, จรรยาบรรณ, วิชาชีพพยาบาล 
 
Abstract 
 The thesis on “The Way in Application of the Four Sublime State of Mind (Brahma-vihara) 
for the Nursing Profession” have three main objectives: (1) to study the performance and ethics 
for nurses; (2) to study the four sublime state of mind (Brahma-vihara) of Buddhism; and (3) to 
propose the application of the four sublime state of mind (Brahma-vihara) for the nursing 
profession. The research found that the nursing profession is a guideline for performing 
duties for patients. The nurses must have six professional ethics; (1) conduct themselves 
and perform professional activities in accordance with the law, (2) adhere to moral and 
professional ethics, (3) behave as a good model, (4) pursue knowledge, developconcepts 
broadly and accept changes, (5) carry out activities with professionalism, willingness and 
fullness (6) perform the duties with intelligence, confidence and good judgment. 
 In addition to complying with the nursing professional ethics, nurses must apply the 
four sublime state of mind namely:  (1) Kindness (Metta): is the love of the patient; (2) Mercy 
(Karuna): please help patients from suffering (3); Sympathetic joy (Mudita): glad healed the sick, 
and (4) Equanimity (Upekkha): trust when patients are not neutral. The role of the nurse has to 
be love and give best wishes to the patient and human being in order for him to be so happy 
and encouraged to against the disease that he was facing. The nurse must applying theoretical 
knowledge and four sublime state of mind to provide patients with optimal performance. 
 The application of Metta in the nursing profession is to use the principles of mercy 
in the duties of nurses with love, good wishes for patients and human beings both in the 
face and behind in order for him to be happy and encouraged to fight the illness which he 
is facing. It is the use of theoretical knowledge or existing knowledge to be used in the 
treatment of patients for maximum efficiency which must be treated as; 1) Mercy in 
physical action is to help patients willingly, to have a polite behavior, to  respect the 
other, to provide assistance and support to others, and not to mind patients 2) Mercy in 

verbal action is to inform patients in useful ways such as instructing, advising, warning in 
good faith, speaking politely, respecting each other, speak with a reason, and do not 
speaking evil that causing the patient to suffer, 3) Mercy in mental action is to set a good 
desire for patients, to think of doing things that are beneficial to each other, to have 
optimistic view, to have smiling faces, to have a good idea in the positive thinking, not to 
think of jealousy or not to be malevolent. If the nurse thinks positive and treats the 
patient, there will be sympathy for both parties. Nurses must be kind and a pity to help or 
help the patient to escape from suffering based on a pure heart and lead that practice to 
success which will bring to the sympathy, to be joyful and happy for happiness and to 
escape from suffering of patients. The use of compassion is the virtue of nurse, because 
compassion is a sympathetic pity in all human beings and animals, wishing to help get rid 
of, helping to relieve, curing the suffering of human suffering and animals. 

Keywords: Four Sublime States of Mind, Performance, Nursing Profession 
 
บทนํา 
 อาชีพหมอและอาชีพพยาบาล หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แพทย เปนอาชีพที่ใชวิชารักษาคนปวยไข 
มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน เพราะการเกิด การแก การเจ็บและการตายก็ดี เปน
ธรรมชาติของมนุษยจะหลีกเลี่ยงไมได เม่ือมีอาการเจ็บปวยก็ตองมีหมอคอยดูแลรักษา  ซ่ึงในชีวิตของคนคน
หนึ่งตองมีความเจ็บปวยหลายคร้ัง จนกวาจะสิ้นชีวิตไป นอกจากนี้ ยังมีอาชีพที่มีความสัมพันธกับแพทย  
คือ วิชาชีพพยาบาล เปนอาชีพที่ใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาคนไข เรียกวา 
พยาบาล อาชีพพยาบาลจึงเปนอาชีพที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคนที่จะประกอบ
วิชาชีพนี้จะตองตระหนักและมีความรับผิดชอบ ไมวาคนปวยจะมีฐานะหรือไมมีฐานะก็ตาม การปฏิบัติ
หนาที่ของพยาบาลที่ปฏิบัติตอคนปวย ตองประกอบดวยความเมตตาเสมือนกับคนปวยเปนญาติของตน 
โรคภัยไขเจ็บเปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยโลกเสมอมา แพทยและพยาบาลจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะคอยดูแลคน
ปวย ซ่ึงตองดูแลผูปวยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน วิชาชีพนี้จึงอยูกับคนปวยไขมาตั้งแตยังมีชีวิตและ
จนหมดลมหายใจ          
                                                                    
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพพยาบาล  
 2. เพื่อศึกษาพรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาล   
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
วิจัย 6 ข้ันตอน ดังนี้ การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหเอกสาร โดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 
มี ข้ันตอน ดังนี้              
 1. ขั้นสํารวจเอกสาร (Review of literature) หลังจากกําหนดเร่ืองที่จะวิจัยจะตองศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย โดยศึกษาสาระความรู แนวความคิด จรรยาบรรณในวิชาชีพพยาบาล
และหลักพรหมวิหารในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตลอดทั้งขอมูลจากเอกสารที่รวบรวมทั้งหมด ทั้งในขอมูล
ปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกและขอมูลทุติยภูมิ เอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. การออกแบบการวิจัย (Research design) ผูวิจัยไดออกแบบโครงสราง  (Structure) และ
แนวทางในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดองคความรูของการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การออกแบบ
การวิจัยเปนการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย และเปนการวางรายละเอียดภายใตกรอบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. การรวบรวมขอมูล (Data  collection) ในการวิจัยนี้ ผูวิจัย ไดใชการรวบรวมขอมูลทั้งหมดทั้ง
จากเอกสารในข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในแบบของการวิจัย 
 4. การวิเคราะหขอมูล (Data  analysis) เปนข้ันตอนที่ตอจากข้ันการรวบรวมขอมูลเม่ือผูวิจัย
รวบรวมขอมูลมาแลวก็นํามาคัดเลือกขอมูลที่มีความสมบูรณแลวนํามาวิเคราะห  ซ่ึงวิเคราะหตามหลัก
วิชาการของงานวิจัยในรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. สรุปผลการวิจัย ข้ันนี้เปนข้ันสุดทายของการวิจัย ผูวิจัยจะตองสรุปผลรายงานการวิจัยตามที่ได
ศึกษาคนความาทั้งหมดตามข้ันตอนของการวิจัย และใหตรงตามรูปแบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. สรางเปนรูปเลม เพื่อใหเปนประโยชนในเชิงวิชาการในวิชาชีพพยาบาลและเปนแหลงศึกษา
คนควาขอมูลของพยาบาล หมอ คณาจารย นิสิต นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
                                                                                    
สรุปผลการวิจัย 
 พยาบาลเปนวิชาชีพที่ทําหนาที่ดูแลรักษาผูปวย พยาบาล ทํางานตามโรงพยาบาล คลีนิก หรือ
สถานพยาบาลอ่ืนๆ พยาบาลเปนวิชาชีพที่กอนจะปฏิบัติงานจะตองผานการสอบข้ึนทะเบียนความรูจากสภา
การพยาบาลกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผูปวยไดตาม
หลักการพยาบาลที่ไดเรียนมา สําหรับพยาบาลวิชาชีพและสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายใน
ประเทศไทย ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน พยาบาลในปจจุบันมักจะสวมชุดพยาบาลที่เปนสี
ขาวหรือมีสีขาว และสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว อยางไรก็ตาม พยาบาลในบางประเทศ หรือในบาง
วัฒนธรรมอาจใชชุดพยาบาลสีอ่ืนๆ ในสมัยโบราณมีพยาบาล ชื่อฟลอเรนซ ไนติงเกล1 มีชื่อเสียงมากและ

                                                           
 1  สายสวาท เผาพงษ, พัฒนาการพยาบาล, พิมพครั้งท่ี 1, (นนทบุรี : บริษัทประชุมการชาง จํากัด, 
2542), หนา 35.  

ไดรับการยกยองวา เปนสุภาพสตรีแหงดวงประทีป (Lady of the Lamp) เนื่องจากภาพลักษณติดตาของ
ผูคนที่เห็นกิจวัตร การตรวจดูแลผูไดรับบาดเจ็บแมยามคํ่าคืน และถือวาเปนผูบุกเบิกดานพยาบาลศาสตรยุค
ใหม ยกระดับวิชาชีพพยาบาล และยังมีบทบาทผลักดันการพัฒนาดานสถิติศาสตร2     
 วิชาชีพพยาบาลหรือพยาบาลศาสตรในปจจุบัน มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีใหมๆ แตสิ่งหนึ่งที่ตามมาพรอมๆ กับโลกที่พัฒนาไป คือ โรค ที่พัฒนาตัวเองอยูเสมอ มนุษยจึง
ตองพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยใหมีความกาวหนา ทันตอโรคตางๆ เหลานั้น วิชาชีพพยาบาลก็เปนอีก
วิชาชีพหนึ่งที่มีความเปนมาที่ยาวนาน แตยังคงยึดถืออุดมการณพื้นฐานของพยาบาล ที่จะตองมีหัวใจที่เปยม
ไปดวยความรัก มีความเสียสละ อดทน พยาบาลจึงเปนวิชาชีพที่มีคุณคาอยางยิ่ง ใหการดูแลรักษาผูปวย
รวมกับแพทย พยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบที่มากกวาแพทยดวยซํ้าไป พยาบาลมีหนาที่ใหน้ําเกลือ ใหเลือด 
ฉีดยา ทําแผล รวมกับการดูแลอ่ืนๆ เชน ดูแลการขับถาย เช็ดตัวทําความสะอาดรางกาย จัดทานอนที่
เหมาะสมใหผูปวย รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจ พูดคุยใหกําลังใจผูปวย หากขาดพยาบาลผูปวยก็ยากที่จะหาย
จากอาการปวยได เพราะแพทยทําหนาที่เพียงการรักษาเทานั้น หลายคนมองขามคุณคาของวิชาชีพพยาบาล 
แตก็มีคนอีกจํานวนมิใชนอย ที่ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพนี้ที่ตองอดทนและเสียสละ3 
 วิชาชีพพยาบาลจะสะทอนการปฏิบัติการของพยาบาล เพราะพยาบาลวิชาชีพตองรับผิดชอบดูแล
ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ตองดูแลผูปวยที่รูสึกตัว ไมรูสึกตัว และผูปวยทุกวัย ซ่ึงพยาบาลไมสามารถเลือกให
การพยาบาลไดตามที่ตองการ เพราะฉะนั้น หากพยาบาล ขาดจริยธรรมของความซ่ือสัตยตอตนเองและตอ
ผูอ่ืนแลว อาจนํามาซ่ึงการละเลยเพิกเฉยตอผูปวยทั้งที่มีสติ ไรสติ หรือผูปวยเด็ก เพราะฉะนั้น ผูที่ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลนี้ ตองมีจรรยาบรรณที่เปนแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ4 คือ (1) พยาบาลพึงใหบริการ
พยาบาลดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกตางระหวางบุคคล โดยไมจํากัดในเร่ือง สถานภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติ เฉพาะกิจหรือสภาพปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย (2) พยาบาลพึง
เคารพสิทธิสวนตัวของผูปวย โดยรักษาขอมูลเก่ียวกับผูปวยไวเปนความลับ (3) พยาบาลพึงใหการปกปอง
คุมครองแกผูปวย สังคม ในกรณีที่มีการใหบริการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ถูกกระทําที่อาจเกิด
จากความไมรู ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด (4) พยาบาลมี
หนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและใหการพยาบาลแกผูปวยแตละราย (5) พยาบาลพึงดํารงไวซึ่งสมรรถนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาล (6) พยาบาลพึงตัดสินใจดวยความรอบคอบถ่ีถวนใชขอมูลสมรรถนะและ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนหลักในการขอคําปรึกษาหารือ ยอมรับในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลใหผูอ่ืนปฏิบัติ (7) พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนา
ความรูเชิงวิชาชีพ (8) พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล (9) พยาบาลพึงมีสวนรวมในการที่จะกําหนดและดํารงไวซึ่งสถานะภาพของการทํางานที่
                                                           
 2 สุปราณี พันธนอย, การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท
ธรรมสาร จากัด, 2539), หนา 43.  
 3 สายสวาท เผาพงษ. พัฒนาการพยาบาล. หนา 36. 
 4 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล, [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
http://www.nursing.go.th/?page id=1058, [3 มีนาคม 2018].  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
วิจัย 6 ข้ันตอน ดังนี้ การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหเอกสาร โดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 
มี ข้ันตอน ดังนี้              
 1. ขั้นสํารวจเอกสาร (Review of literature) หลังจากกําหนดเร่ืองที่จะวิจัยจะตองศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย โดยศึกษาสาระความรู แนวความคิด จรรยาบรรณในวิชาชีพพยาบาล
และหลักพรหมวิหารในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตลอดทั้งขอมูลจากเอกสารที่รวบรวมทั้งหมด ทั้งในขอมูล
ปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกและขอมูลทุติยภูมิ เอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. การออกแบบการวิจัย (Research design) ผูวิจัยไดออกแบบโครงสราง  (Structure) และ
แนวทางในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดองคความรูของการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การออกแบบ
การวิจัยเปนการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย และเปนการวางรายละเอียดภายใตกรอบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. การรวบรวมขอมูล (Data  collection) ในการวิจัยนี้ ผูวิจัย ไดใชการรวบรวมขอมูลทั้งหมดทั้ง
จากเอกสารในข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในแบบของการวิจัย 
 4. การวิเคราะหขอมูล (Data  analysis) เปนข้ันตอนที่ตอจากข้ันการรวบรวมขอมูลเม่ือผูวิจัย
รวบรวมขอมูลมาแลวก็นํามาคัดเลือกขอมูลที่มีความสมบูรณแลวนํามาวิเคราะห  ซ่ึงวิเคราะหตามหลัก
วิชาการของงานวิจัยในรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. สรุปผลการวิจัย ข้ันนี้เปนข้ันสุดทายของการวิจัย ผูวิจัยจะตองสรุปผลรายงานการวิจัยตามที่ได
ศึกษาคนความาทั้งหมดตามข้ันตอนของการวิจัย และใหตรงตามรูปแบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. สรางเปนรูปเลม เพื่อใหเปนประโยชนในเชิงวิชาการในวิชาชีพพยาบาลและเปนแหลงศึกษา
คนควาขอมูลของพยาบาล หมอ คณาจารย นิสิต นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
                                                                                    
สรุปผลการวิจัย 
 พยาบาลเปนวิชาชีพที่ทําหนาที่ดูแลรักษาผูปวย พยาบาล ทํางานตามโรงพยาบาล คลีนิก หรือ
สถานพยาบาลอ่ืนๆ พยาบาลเปนวิชาชีพที่กอนจะปฏิบัติงานจะตองผานการสอบข้ึนทะเบียนความรูจากสภา
การพยาบาลกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผูปวยไดตาม
หลักการพยาบาลที่ไดเรียนมา สําหรับพยาบาลวิชาชีพและสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายใน
ประเทศไทย ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน พยาบาลในปจจุบันมักจะสวมชุดพยาบาลที่เปนสี
ขาวหรือมีสีขาว และสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว อยางไรก็ตาม พยาบาลในบางประเทศ หรือในบาง
วัฒนธรรมอาจใชชุดพยาบาลสีอ่ืนๆ ในสมัยโบราณมีพยาบาล ชื่อฟลอเรนซ ไนติงเกล1 มีชื่อเสียงมากและ

                                                           
 1  สายสวาท เผาพงษ, พัฒนาการพยาบาล, พิมพครั้งท่ี 1, (นนทบุรี : บริษัทประชุมการชาง จํากัด, 
2542), หนา 35.  

ไดรับการยกยองวา เปนสุภาพสตรีแหงดวงประทีป (Lady of the Lamp) เนื่องจากภาพลักษณติดตาของ
ผูคนที่เห็นกิจวัตร การตรวจดูแลผูไดรับบาดเจ็บแมยามคํ่าคืน และถือวาเปนผูบุกเบิกดานพยาบาลศาสตรยุค
ใหม ยกระดับวิชาชีพพยาบาล และยังมีบทบาทผลักดันการพัฒนาดานสถิติศาสตร2     
 วิชาชีพพยาบาลหรือพยาบาลศาสตรในปจจุบัน มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการประดิษฐคิดคน
เทคโนโลยีใหมๆ แตสิ่งหนึ่งที่ตามมาพรอมๆ กับโลกที่พัฒนาไป คือ โรค ที่พัฒนาตัวเองอยูเสมอ มนุษยจึง
ตองพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยใหมีความกาวหนา ทันตอโรคตางๆ เหลานั้น วิชาชีพพยาบาลก็เปนอีก
วิชาชีพหนึ่งที่มีความเปนมาที่ยาวนาน แตยังคงยึดถืออุดมการณพื้นฐานของพยาบาล ที่จะตองมีหัวใจที่เปยม
ไปดวยความรัก มีความเสียสละ อดทน พยาบาลจึงเปนวิชาชีพที่มีคุณคาอยางยิ่ง ใหการดูแลรักษาผูปวย
รวมกับแพทย พยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบที่มากกวาแพทยดวยซํ้าไป พยาบาลมีหนาที่ใหน้ําเกลือ ใหเลือด 
ฉีดยา ทําแผล รวมกับการดูแลอ่ืนๆ เชน ดูแลการขับถาย เช็ดตัวทําความสะอาดรางกาย จัดทานอนที่
เหมาะสมใหผูปวย รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจ พูดคุยใหกําลังใจผูปวย หากขาดพยาบาลผูปวยก็ยากที่จะหาย
จากอาการปวยได เพราะแพทยทําหนาที่เพียงการรักษาเทานั้น หลายคนมองขามคุณคาของวิชาชีพพยาบาล 
แตก็มีคนอีกจํานวนมิใชนอย ที่ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพนี้ที่ตองอดทนและเสียสละ3 
 วิชาชีพพยาบาลจะสะทอนการปฏิบัติการของพยาบาล เพราะพยาบาลวิชาชีพตองรับผิดชอบดูแล
ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ตองดูแลผูปวยที่รูสึกตัว ไมรูสึกตัว และผูปวยทุกวัย ซ่ึงพยาบาลไมสามารถเลือกให
การพยาบาลไดตามที่ตองการ เพราะฉะนั้น หากพยาบาล ขาดจริยธรรมของความซ่ือสัตยตอตนเองและตอ
ผูอ่ืนแลว อาจนํามาซ่ึงการละเลยเพิกเฉยตอผูปวยทั้งที่มีสติ ไรสติ หรือผูปวยเด็ก เพราะฉะนั้น ผูที่ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลนี้ ตองมีจรรยาบรรณที่เปนแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ4 คือ (1) พยาบาลพึงใหบริการ
พยาบาลดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกตางระหวางบุคคล โดยไมจํากัดในเร่ือง สถานภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติ เฉพาะกิจหรือสภาพปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย (2) พยาบาลพึง
เคารพสิทธิสวนตัวของผูปวย โดยรักษาขอมูลเก่ียวกับผูปวยไวเปนความลับ (3) พยาบาลพึงใหการปกปอง
คุมครองแกผูปวย สังคม ในกรณีที่มีการใหบริการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ถูกกระทําที่อาจเกิด
จากความไมรู ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด (4) พยาบาลมี
หนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและใหการพยาบาลแกผูปวยแตละราย (5) พยาบาลพึงดํารงไวซึ่งสมรรถนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาล (6) พยาบาลพึงตัดสินใจดวยความรอบคอบถ่ีถวนใชขอมูลสมรรถนะและ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนหลักในการขอคําปรึกษาหารือ ยอมรับในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมาย
กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลใหผูอ่ืนปฏิบัติ (7) พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนา
ความรูเชิงวิชาชีพ (8) พยาบาลพึงมีสวนรวมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและสงเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล (9) พยาบาลพึงมีสวนรวมในการที่จะกําหนดและดํารงไวซึ่งสถานะภาพของการทํางานที่
                                                           
 2 สุปราณี พันธนอย, การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดและปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท
ธรรมสาร จากัด, 2539), หนา 43.  
 3 สายสวาท เผาพงษ. พัฒนาการพยาบาล. หนา 36. 
 4 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล, [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
http://www.nursing.go.th/?page id=1058, [3 มีนาคม 2018].  
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จะนําไปสูการปฏิบัติพยาบาลที่มีคุณภาพสูง (10) พยาบาลพึงมีสวนรวมในการปกปอง คุมครอง สังคม  
จากการเสนอขอมูลที่ผิด และดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในวิชาชีพ (11) พยาบาลพึงรวมมือและเปนเครือขาย
กับสมาชิกดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนและสนองตอบความตองการดาน
สุขภาพอนามัยของสังคมการประกอบอาชีพพยาบาลนั้น จะตองมีหลักพรหมวิหารตอคนไข พรหมวิหาร
ธรรม คือ ธรรมของพระพรหม เปนหลักธรรมสําคัญในระดับพื้นฐาน คือ ความเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน  
ไมทําลายกัน ไมเบียดเบียนกัน พรหมวิหารเปนคุณธรรมที่จะชวยพัฒนาจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ลดกิเลส  
ลดปญหา ขจัดความทุกขใหเบาบาง มีความเห็นแกตัวนอยลง ยังประโยชนใหเกิดข้ึนทั้งแกพยาบาลและ
คนไข พรหมวิหารนี้ มี 4 ประการ5 คือ (1) เมตตา ความเอ็นดู (2) กรุณา ความสงสาร (3) มุทิตา ความ
พลอยยินดี (4) อุเบกขา ความวางเฉย ซ่ึงประโยชนของผู เจริญพรหมวิหารนี้  ยอมมี 2 ลักษณะ6  
คือ (1) ในขณะยังมีชีวิตเม่ือจิตประกอบดวยเมตตาทําใหเปนที่รักของคนทั่วไป (2) เม่ือเสียชีวิตแลวยอม
เขาถึงซ่ึงพรหมโลก  
 1. พรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 พรหมวิหาร 4 เปนหมวดธรรมซ่ึงพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญและเผยแผอบรมสั่งสอนในระหวางการ
บาํเพ็ญบารมีหลายยุคหลายสมัย การเจริญพรหมวิหาร 4 ในการรักษาพยาบาลภิกษุที่เจ็บไข และคฤหัสถที่
เจ็บปวยในพุทธกาลเปนสิ่งแสดงใหเห็นวา พระพุทธเจา พระสงฆสาวก และรวมทั้งหมอชีวกโกมารภัจดวย 
ลวนเกิดจากพรหมวิหาร 4 นี้ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทั้งสิ้น ดังนั้น ผูที่ประกอบอาชีพหมอ
และพยาบาลจะตองประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ประการ7 คือ  
 1) เมตตา คือ ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข 
 2) กรุณา คือ ความปรารถนาใหพนจากทุกข  
 3) มุทิตา คือ ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี  
 4) อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลางเม่ือผูอ่ืนถึงความวิบัติ 
 ในวิชาชีพการพยาบาลนั้น จะตองประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ปรับใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ในวิชาชีพพยาบาล เพื่อดําเนินตามแนวทางแหงความสุขความสงบรมเย็นไดม่ันคงของการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และการนําความรูในวิชาชีพพยาบาลเชิงทฤษฎีหรือความรูที่มีอยูแลวมาปรับใชให
เปนประโยชนในสถานศึกษาพยาบาลและโรงพยาบาลตางๆ 
 2. การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 การประยุกต หมายถึง การปรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาหาศาสตรสมัยใหม  โดยการใช
ศาสตรสมัยใหมเปนตัวตั้งแลวนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนสวนเสริม เพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณ
ดวยมิติทางศีลธรรมในศาสนา ซ่ึงใชกับการศึกษาในรูปแบบธรรมประยุกตหรือที่เรียกวา ธรรมวิทยาหรือ
                                                           
 5 ที.ม. (ไทย) 10/327/256.  
 6 พระธรรมโกศาจารย, (ปญญานันทภิกขุ), อมรา มลิลา แพทยหญิง, เพ็ญนภา ทรัพเจริญ แพทยหญิงและ 
โกวิท เขมานันทะ อาจารย, พุทธธรรมนาสุขภาพดี, พิมพครั้งท่ี 1, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2540. 

7 ที.ม. (ไทย) 10/327/256. 

ธรรมโมโลยี การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ การใชหลักเมตตาธรรมในการทําหนาที่
ของพยาบาลดวยใหความรัก ความปรารถนาดีตอผูปวยหรือผูเจ็บไขและเพื่อนมนุษยทั้งตอหนาและลับหลัง 
เพื่อใหเขาไดรับความสุขและมีกําลังใจตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่เขากําลังเผชิญอยู เปนการนําความรูเชิงทฤษฎี
หรือความรูที่มีอยูแลวมาปรับใชในการรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตองปฏิบัติ คือ เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม      
 1) เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือผูปวยหรือคนไขดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ 
เคารพนับถือกัน การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนไมรังเกียจผูปวย แมจะเปนโรคที่สังคม
รังเกียจ              
 2) เมตตาวจีกรรม คือ การชวยบอกแจงผูปวยหรือคนไขในสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนํา
ตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูปวย ทําให
ผูปวยเปนทุกขใจ                             
 3) เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดีแกผูปวยหรือคนไข คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน 
มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน เปนการคิดดีตอกัน คิดเชิงบวกไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุง
รายพยาบาท ถาพยาบาลคิดเชิงบวกแลวปฏิบัติตอผูปวย มีความเห็นใจก็จะเกิดความสุขใจทั้ง 2 ฝาย 
 การนําหลักพรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไปปรับใชในวิชาชีพพยาบาลนั้น เพื่อใหการ
พยาบาลดําเนินไปตามแนวทางที่ถูกตอง ใหเกิดความสงบสุขรมเย็น มีความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล เปนที่พึ่งของผูปวยหรือคนไขและเปนกําลังใจใหผูปวยมีกําลังใจตอสูกับโรครายที่ผูปวยกําลัง
ประสบอยู 
 3. วิธีประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักเมตตาธรรม คือ ในวิชาชีพพยาบาลจะตองมีความเมตตา มีความปรารถนาใหผูปวยไดรับ
สุข เพื่อนําวิธีการใชมาสรางความสุขใหกับคนไขหรือผูปวย ดวยวิธีใชหลักเมตตาเพื่อเปนคุณธรรมของ
วิชาชีพพยาบาลและการรักษาพยาบาลผูปวย เพราะเมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ปราศจากความ
พยาบาทมุงราย คิดทําประโยชนตอผูอ่ืน ซ่ึงอาการของจิตมีความเมตตานี้ทุกคนยอมมีอยูในตนและคนที่เปน
ที่รักของตนอยูเปนปกติ เพียงแตความปรารถนาดีเหลานี้ สวนใหญยังเจือดวยราคะ การนําเมตตามาเปน
คุณธรรมประจําใจสามารถทําไดดวยการปรับปรุงความปรารถนาดีดังกลาวใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ มีความ
เก้ือกูลกวางขวางออกไปไมใหคับแคบเฉพาะตนและคนอันเปนที่รักของตนหรือจําเพาะพวกของตน แตใหแผ
เมตตากวางออกไปตลอดจนถึงไมมีขีดจํากัด อยางไรก็ตามกุศลธรรมและอกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนตามเหตุ
ปจจัย การมีสภาวะจิตอันประกอบดวยความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยทั้งหลาย จึงตองเร่ิมตนจากการสราง
เหตุปจจัย คือ ตองพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะและการขาดเมตตา ดั้งนั้น การชี้แนวทางใหพยาบาลนํา
หลักเมตตามาใชเปนคุณธรรมประจําใจก็เพื่อใหระวังมิใหโกรธแคนขัดเคืองอาฆาตพยาบาทผูปวย โดยให
พยาบาลคิดวาตัวเราเปนผูปวยและมีความปรารถนาจะหายปวย เม่ือพยาบาลปรารถนาจะใหตนเองหายปวย
ก็ควรปรารถนาใหผูปวยหายปวยดวยเชนกัน จึงควรมอบความรัก ความปรารถนาดีใหกับผูปวยใน
โรงพยาบาลที่ตนดูแลพยาบาลอยู 
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จะนําไปสูการปฏิบัติพยาบาลที่มีคุณภาพสูง (10) พยาบาลพึงมีสวนรวมในการปกปอง คุมครอง สังคม  
จากการเสนอขอมูลที่ผิด และดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในวิชาชีพ (11) พยาบาลพึงรวมมือและเปนเครือขาย
กับสมาชิกดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนและสนองตอบความตองการดาน
สุขภาพอนามัยของสังคมการประกอบอาชีพพยาบาลนั้น จะตองมีหลักพรหมวิหารตอคนไข พรหมวิหาร
ธรรม คือ ธรรมของพระพรหม เปนหลักธรรมสําคัญในระดับพื้นฐาน คือ ความเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน  
ไมทําลายกัน ไมเบียดเบียนกัน พรหมวิหารเปนคุณธรรมที่จะชวยพัฒนาจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ลดกิเลส  
ลดปญหา ขจัดความทุกขใหเบาบาง มีความเห็นแกตัวนอยลง ยังประโยชนใหเกิดข้ึนทั้งแกพยาบาลและ
คนไข พรหมวิหารนี้ มี 4 ประการ5 คือ (1) เมตตา ความเอ็นดู (2) กรุณา ความสงสาร (3) มุทิตา ความ
พลอยยินดี (4) อุเบกขา ความวางเฉย ซ่ึงประโยชนของผู เจริญพรหมวิหารนี้  ยอมมี 2 ลักษณะ6  
คือ (1) ในขณะยังมีชีวิตเม่ือจิตประกอบดวยเมตตาทําใหเปนที่รักของคนทั่วไป (2) เม่ือเสียชีวิตแลวยอม
เขาถึงซ่ึงพรหมโลก  
 1. พรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 พรหมวิหาร 4 เปนหมวดธรรมซ่ึงพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญและเผยแผอบรมสั่งสอนในระหวางการ
บาํเพ็ญบารมีหลายยุคหลายสมัย การเจริญพรหมวิหาร 4 ในการรักษาพยาบาลภิกษุที่เจ็บไข และคฤหัสถที่
เจ็บปวยในพุทธกาลเปนสิ่งแสดงใหเห็นวา พระพุทธเจา พระสงฆสาวก และรวมทั้งหมอชีวกโกมารภัจดวย 
ลวนเกิดจากพรหมวิหาร 4 นี้ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ทั้งสิ้น ดังนั้น ผูที่ประกอบอาชีพหมอ
และพยาบาลจะตองประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ประการ7 คือ  
 1) เมตตา คือ ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข 
 2) กรุณา คือ ความปรารถนาใหพนจากทุกข  
 3) มุทิตา คือ ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี  
 4) อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลางเม่ือผูอ่ืนถึงความวิบัติ 
 ในวิชาชีพการพยาบาลนั้น จะตองประยุกตใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ปรับใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ในวิชาชีพพยาบาล เพื่อดําเนินตามแนวทางแหงความสุขความสงบรมเย็นไดม่ันคงของการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และการนําความรูในวิชาชีพพยาบาลเชิงทฤษฎีหรือความรูที่มีอยูแลวมาปรับใชให
เปนประโยชนในสถานศึกษาพยาบาลและโรงพยาบาลตางๆ 
 2. การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 การประยุกต หมายถึง การปรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาหาศาสตรสมัยใหม  โดยการใช
ศาสตรสมัยใหมเปนตัวตั้งแลวนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนสวนเสริม เพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณ
ดวยมิติทางศีลธรรมในศาสนา ซ่ึงใชกับการศึกษาในรูปแบบธรรมประยุกตหรือที่เรียกวา ธรรมวิทยาหรือ
                                                           
 5 ที.ม. (ไทย) 10/327/256.  
 6 พระธรรมโกศาจารย, (ปญญานันทภิกขุ), อมรา มลิลา แพทยหญิง, เพ็ญนภา ทรัพเจริญ แพทยหญิงและ 
โกวิท เขมานันทะ อาจารย, พุทธธรรมนาสุขภาพดี, พิมพครั้งท่ี 1, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2540. 

7 ที.ม. (ไทย) 10/327/256. 

ธรรมโมโลยี การประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ การใชหลักเมตตาธรรมในการทําหนาที่
ของพยาบาลดวยใหความรัก ความปรารถนาดีตอผูปวยหรือผูเจ็บไขและเพื่อนมนุษยทั้งตอหนาและลับหลัง 
เพื่อใหเขาไดรับความสุขและมีกําลังใจตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่เขากําลังเผชิญอยู เปนการนําความรูเชิงทฤษฎี
หรือความรูที่มีอยูแลวมาปรับใชในการรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตองปฏิบัติ คือ เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม      
 1) เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือผูปวยหรือคนไขดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ 
เคารพนับถือกัน การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืนไมรังเกียจผูปวย แมจะเปนโรคที่สังคม
รังเกียจ              
 2) เมตตาวจีกรรม คือ การชวยบอกแจงผูปวยหรือคนไขในสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนํา
ตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูปวย ทําให
ผูปวยเปนทุกขใจ                             
 3) เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดีแกผูปวยหรือคนไข คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน 
มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน เปนการคิดดีตอกัน คิดเชิงบวกไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุง
รายพยาบาท ถาพยาบาลคิดเชิงบวกแลวปฏิบัติตอผูปวย มีความเห็นใจก็จะเกิดความสุขใจทั้ง 2 ฝาย 
 การนําหลักพรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไปปรับใชในวิชาชีพพยาบาลนั้น เพื่อใหการ
พยาบาลดําเนินไปตามแนวทางที่ถูกตอง ใหเกิดความสงบสุขรมเย็น มีความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล เปนที่พึ่งของผูปวยหรือคนไขและเปนกําลังใจใหผูปวยมีกําลังใจตอสูกับโรครายที่ผูปวยกําลัง
ประสบอยู 
 3. วิธีประยุกตใชหลักเมตตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักเมตตาธรรม คือ ในวิชาชีพพยาบาลจะตองมีความเมตตา มีความปรารถนาใหผูปวยไดรับ
สุข เพื่อนําวิธีการใชมาสรางความสุขใหกับคนไขหรือผูปวย ดวยวิธีใชหลักเมตตาเพื่อเปนคุณธรรมของ
วิชาชีพพยาบาลและการรักษาพยาบาลผูปวย เพราะเมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ปราศจากความ
พยาบาทมุงราย คิดทําประโยชนตอผูอ่ืน ซ่ึงอาการของจิตมีความเมตตานี้ทุกคนยอมมีอยูในตนและคนที่เปน
ที่รักของตนอยูเปนปกติ เพียงแตความปรารถนาดีเหลานี้ สวนใหญยังเจือดวยราคะ การนําเมตตามาเปน
คุณธรรมประจําใจสามารถทําไดดวยการปรับปรุงความปรารถนาดีดังกลาวใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ มีความ
เก้ือกูลกวางขวางออกไปไมใหคับแคบเฉพาะตนและคนอันเปนที่รักของตนหรือจําเพาะพวกของตน แตใหแผ
เมตตากวางออกไปตลอดจนถึงไมมีขีดจํากัด อยางไรก็ตามกุศลธรรมและอกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนตามเหตุ
ปจจัย การมีสภาวะจิตอันประกอบดวยความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยทั้งหลาย จึงตองเร่ิมตนจากการสราง
เหตุปจจัย คือ ตองพิจารณาใหเห็นโทษของโทสะและการขาดเมตตา ดั้งนั้น การชี้แนวทางใหพยาบาลนํา
หลักเมตตามาใชเปนคุณธรรมประจําใจก็เพื่อใหระวังมิใหโกรธแคนขัดเคืองอาฆาตพยาบาทผูปวย โดยให
พยาบาลคิดวาตัวเราเปนผูปวยและมีความปรารถนาจะหายปวย เม่ือพยาบาลปรารถนาจะใหตนเองหายปวย
ก็ควรปรารถนาใหผูปวยหายปวยดวยเชนกัน จึงควรมอบความรัก ความปรารถนาดีใหกับผูปวยใน
โรงพยาบาลที่ตนดูแลพยาบาลอยู 
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 4. วิธีประยุกตใชหลักกรุณาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักกรุณาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ พยาบาลตองมีความกรุณา มีความสงสารที่จะ
ชวยเหลือหรือสงเคราะหใหผูปวยหรือผูเจ็บไขใหพนจากความทุกข บนพื้นฐานจิตใจอันบริสุทธิ์ และการ
ประพฤติปฏิบัตินั้นใหสําเร็จ ซ่ึงจะยังใหตนเกิดมุทิตา คือ ความอ่ิมเอิบและยินดีตอความสุข และการพนจาก
ทุกขของผูปวย การใชหลักกรุณาเปนคุณธรรมของพยาบาลนั้น เนื่องจากกรุณา คือ ความสงสาร กิริยาที่
สงสาร ภาวะที่สงสารในเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย ตองการชวยกําจัดชวยปลดเปลื้องบําบัดความทุกข
ยากเดือดรอนของมนุษยและปวงสัตว ซ่ึงอาการของจิตนี้ยอมมีอยูในจิตของทุกคนเปนธรรมดาสามัญ 
เพียงแตยังเจือดวยวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียนผูอ่ืนและสัตวอ่ืนเพื่อใหตนพนทุกข และยังมีความโทมนัส
ในเม่ือไดเห็นทุกขของคนผูเปนที่รัก ในภาวะของจิตนี้ยังคับแคบอยู เพราะตองการใหตนเองและคนผูเปนที่
รักของตนพนทุกขเทานั้น ดังนั้น การนํากรุณามาเปนคุณธรรมของพยาบาลจึงตองอบรมปรับปรุงภาวะที่มีอยู
แลวนี้ ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป ไมใหมีจิตคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตนรักหรือจําเพาะ
พวกของตน แตใหแผกวางออกไปจนถึงไมมีขีดจํากัด เชน เราเห็นคนผูหนึ่งผูตกทุกขไดยากแลวรูสึกสงสาร 
และชวยใหเขาพนจากทุกขที่เกิดข้ึน 
 5. วิธีประยุกตใชหลักมุทิตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักมุทิตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ พยาบาลตองเปนผูมีมุทิตา มีความอ่ิมเอิบ และยินดีใน
ใจที่ไดเห็นผูอ่ืนมีความสุขและการพนจากทุกข อันจะนําไปสูการสงเสริมและสนับสนุนความสุขหรือความดี
นั้นๆ ใหคงอยูและเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป อันเปนการกําจัดกิเลสทางใจที่ยังใหเกิดแกอุเบกขาตอไป หลักมุทิตา
ธรรมเปนคุณธรรมของพยาบาล เนื่องจากมุทิตา คือ ความพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ภาวะที่พลอยยินดี
กับผูอ่ืนทั้งหลาย โดยปราศจากความอิจฉาริษยาเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข ซ่ึงอาการของจิตเหลานี้ทุกคนยอมมีอยูใน
ตน และในคนที่เปนที่รักอยูเปนปกติ เพียงแตยังเจือดวยริษยาเม่ือเห็นคนอ่ืนไดทรัพยสมบัติ และแมในทรัพย
สมบัติที่ตนไดก็ยังมีโสมนัสเจือตัณหา ดังนั้น การนํามุทิตามาเปนคุณธรรมประจําใจของพยาบาล จึงตอง
ปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป มิใหคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตน
รักเทานั้น แตใหกวางออกไปตลอดถึงไมมีจํากัดไมมีประมาณ เหมือนบุคคลเห็นคนผูหนึ่งผูเปนที่รักชอบใจ
แลว พลอยยินดีกับเขาไปดวยโดยใหปราศจากความอิจฉาริษยา  
 6. วิธีประยุกตใชหลักอุเบกขาธรรมในวิชาชีพพยาบาล    
 วิธีใชหลักอุเบกขาธรรม คือ ในวิชาชพีพยาบาลตองมีอุเบกขา รูจักวางเฉย วางใจเปนกลาง เพราะ
พิจารณาเห็นวา ใครทําดียอมไดดี ใครทําชั่วยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม คือ ใครทําสิ่งใดไวสิ่งนั้นยอม
ตอบสนองคืนบุคคลผูกระทํา เม่ือเราเห็นใครไดรับผลกรรมในทางที่เปนโทษเราก็ไมควรดีใจหรือคิดซํ้าเติมเขา
ในเร่ืองที่เกิดข้ึน เราควรมีความปรารถนาดี คือ พยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขในลักษณะที่
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม หลักอุเบกขาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ คุณธรรมของพยาบาล เนื่องจาก
อุเบกขานั้น  คือ ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ภาวะที่วางเฉยในคนทั้งหลาย และเห็นความเสมอกันในสัตว
บุคคลทั้งหลายไมตกไปในราคะ คือ ความยินดีติดหรือปฏิฆะความยินราย พิจารณาเห็นกรรมที่บุคคล
ทั้งหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือผลชั่วสมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติ

ไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา ซ่ึงอาการของจิตเหลานี้ ยอมมีอยูในจิต
ของทุกคนเปนธรรมดา ในเวลาปกติยังไมมีอะไรมาทําใหเกิดความยินดียินราย เพียงแตยังเจือดวยความไมรู 
และจะเปลี่ยนไปเปนความยินดียินรายข้ึนไดโดยงาย ดังนั้น การนําอุเบกขามาเปนคุณธรรมประจําใจนั้น จึง
ตองปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป มิใชมีเฉพาะในเวลาที่ไมมี
เร่ืองอะไรมากระทบจิตเทานั้น แมมีเร่ืองมากระทบจิตใหยินดียินรายก็ระงับจิตได   
 7. วิธีประยุกตใชหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล      
 นอกจากการประยุกตหลักพรหมวิหาร 4 แลว จะตองประยุกตหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พยาบาลดวย เพื่อเปนหลักปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลที่พึงประสงคในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล 
จรรยาบรรณ คือ การประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง ซ่ึงในการที่จะประกอบ
อาชีพพยาบาลนั้น จะตองมีคุณสมบัติครบถวน เพื่อเปนหลักปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลที่ดีที่มีตอผูปวย 
พระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณสมบัติของพยาบาลที่ดีที่ควรพยาบาลภิกษุปวยไข คุณสมบัติของพยาบาลที่ดี          
มี 5 ประการ คือ    
  1) สามารถจัดยา  
  2) รูจักของแสลงและไมแสลง คือ นําของแสลงออกไป นําของไมแสลงเขามาให 
  3) ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิสสินจาง แตพยาบาลดวยจิตเมตตา 
  4) ไมรังเกียจที่จะนําอุจจาระปสสาวะ น้ําลาย หรือของที่คนไขอาเจียนออกมาไปทิ้ง 
  5) สามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ เราใจใหอาจหาญแกลวกลา 
ปลอบชโลมใจใหสดชื่น ราเริงดวยธรรมกถา  
 พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และคุณสมบัติของพยาบาลทั้ง 5 ประการ คือ 
สามารถจัดยา รูจักของแสลงและไมแสลง ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิสสินจาง ไมรังเกียจที่จะนํา
อุจจาระปสสาวะ น้ําลาย และสามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ  ที่กลาวมานี้              
เปนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของพยาบาล จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาลนั้น เปนหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติของผูประกอบอาชีพพยาบาล จะเห็นไดวา วิชาชีพพยาบาลนั้นจะตองปฏิบัติตามพรหมวิหาร 4 และ
หลักจรรยาบรรณที่เปนคุณสมบัติของพยาบาลที่ดี เพราะจะชวยสงเสริมจริยธรรมในการประกอบอาชีพของ
พยาบาลใหเกิดความเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัย เร่ือง การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาล เปนการศึกษาเฉพาะในหลัก
พรหมวิหาร 4 และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาหลายประเด็น ซ่ึงจะ
เสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาลนั้น ในสถานศึกษาวิชาชีพพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนยังไมไดนาํหลักพรหมวิหาร 4 และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไปปฏิบัติอยาง
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 4. วิธีประยุกตใชหลักกรุณาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักกรุณาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ พยาบาลตองมีความกรุณา มีความสงสารที่จะ
ชวยเหลือหรือสงเคราะหใหผูปวยหรือผูเจ็บไขใหพนจากความทุกข บนพื้นฐานจิตใจอันบริสุทธิ์ และการ
ประพฤติปฏิบัตินั้นใหสําเร็จ ซ่ึงจะยังใหตนเกิดมุทิตา คือ ความอ่ิมเอิบและยินดีตอความสุข และการพนจาก
ทุกขของผูปวย การใชหลักกรุณาเปนคุณธรรมของพยาบาลนั้น เนื่องจากกรุณา คือ ความสงสาร กิริยาที่
สงสาร ภาวะที่สงสารในเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย ตองการชวยกําจัดชวยปลดเปลื้องบําบัดความทุกข
ยากเดือดรอนของมนุษยและปวงสัตว ซ่ึงอาการของจิตนี้ยอมมีอยูในจิตของทุกคนเปนธรรมดาสามัญ 
เพียงแตยังเจือดวยวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียนผูอ่ืนและสัตวอ่ืนเพื่อใหตนพนทุกข และยังมีความโทมนัส
ในเม่ือไดเห็นทุกขของคนผูเปนที่รัก ในภาวะของจิตนี้ยังคับแคบอยู เพราะตองการใหตนเองและคนผูเปนที่
รักของตนพนทุกขเทานั้น ดังนั้น การนํากรุณามาเปนคุณธรรมของพยาบาลจึงตองอบรมปรับปรุงภาวะที่มีอยู
แลวนี้ ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป ไมใหมีจิตคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตนรักหรือจําเพาะ
พวกของตน แตใหแผกวางออกไปจนถึงไมมีขีดจํากัด เชน เราเห็นคนผูหนึ่งผูตกทุกขไดยากแลวรูสึกสงสาร 
และชวยใหเขาพนจากทุกขที่เกิดข้ึน 
 5. วิธีประยุกตใชหลักมุทิตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล 
 วิธีใชหลักมุทิตาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ พยาบาลตองเปนผูมีมุทิตา มีความอ่ิมเอิบ และยินดีใน
ใจที่ไดเห็นผูอ่ืนมีความสุขและการพนจากทุกข อันจะนําไปสูการสงเสริมและสนับสนุนความสุขหรือความดี
นั้นๆ ใหคงอยูและเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป อันเปนการกําจัดกิเลสทางใจที่ยังใหเกิดแกอุเบกขาตอไป หลักมุทิตา
ธรรมเปนคุณธรรมของพยาบาล เนื่องจากมุทิตา คือ ความพลอยยินดี กิริยาที่พลอยยินดี ภาวะที่พลอยยินดี
กับผูอ่ืนทั้งหลาย โดยปราศจากความอิจฉาริษยาเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข ซ่ึงอาการของจิตเหลานี้ทุกคนยอมมีอยูใน
ตน และในคนที่เปนที่รักอยูเปนปกติ เพียงแตยังเจือดวยริษยาเม่ือเห็นคนอ่ืนไดทรัพยสมบัติ และแมในทรัพย
สมบัติที่ตนไดก็ยังมีโสมนัสเจือตัณหา ดังนั้น การนํามุทิตามาเปนคุณธรรมประจําใจของพยาบาล จึงตอง
ปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป มิใหคับแคบเฉพาะตนและผูที่ตน
รักเทานั้น แตใหกวางออกไปตลอดถึงไมมีจํากัดไมมีประมาณ เหมือนบุคคลเห็นคนผูหนึ่งผูเปนที่รักชอบใจ
แลว พลอยยินดีกับเขาไปดวยโดยใหปราศจากความอิจฉาริษยา  
 6. วิธีประยุกตใชหลักอุเบกขาธรรมในวิชาชีพพยาบาล    
 วิธีใชหลักอุเบกขาธรรม คือ ในวิชาชพีพยาบาลตองมีอุเบกขา รูจักวางเฉย วางใจเปนกลาง เพราะ
พิจารณาเห็นวา ใครทําดียอมไดดี ใครทําชั่วยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม คือ ใครทําสิ่งใดไวสิ่งนั้นยอม
ตอบสนองคืนบุคคลผูกระทํา เม่ือเราเห็นใครไดรับผลกรรมในทางที่เปนโทษเราก็ไมควรดีใจหรือคิดซํ้าเติมเขา
ในเร่ืองที่เกิดข้ึน เราควรมีความปรารถนาดี คือ พยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขในลักษณะที่
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม หลักอุเบกขาธรรมในวิชาชีพพยาบาล คือ คุณธรรมของพยาบาล เนื่องจาก
อุเบกขานั้น  คือ ความวางเฉย กิริยาที่วางเฉย ภาวะที่วางเฉยในคนทั้งหลาย และเห็นความเสมอกันในสัตว
บุคคลทั้งหลายไมตกไปในราคะ คือ ความยินดีติดหรือปฏิฆะความยินราย พิจารณาเห็นกรรมที่บุคคล
ทั้งหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือผลชั่วสมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติ

ไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา ซ่ึงอาการของจิตเหลานี้ ยอมมีอยูในจิต
ของทุกคนเปนธรรมดา ในเวลาปกติยังไมมีอะไรมาทําใหเกิดความยินดียินราย เพียงแตยังเจือดวยความไมรู 
และจะเปลี่ยนไปเปนความยินดียินรายข้ึนไดโดยงาย ดังนั้น การนําอุเบกขามาเปนคุณธรรมประจําใจนั้น จึง
ตองปรับปรุงภาวะที่มีอยูแลวนี้ใหเปนคุณอันบริสุทธิ์ที่เก้ือกูลกวางขวางออกไป มิใชมีเฉพาะในเวลาที่ไมมี
เร่ืองอะไรมากระทบจิตเทานั้น แมมีเร่ืองมากระทบจิตใหยินดียินรายก็ระงับจิตได   
 7. วิธีประยุกตใชหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล      
 นอกจากการประยุกตหลักพรหมวิหาร 4 แลว จะตองประยุกตหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พยาบาลดวย เพื่อเปนหลักปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาลที่พึงประสงคในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล 
จรรยาบรรณ คือ การประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยาง ซ่ึงในการที่จะประกอบ
อาชีพพยาบาลนั้น จะตองมีคุณสมบัติครบถวน เพื่อเปนหลักปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลที่ดีที่มีตอผูปวย 
พระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณสมบัติของพยาบาลที่ดีที่ควรพยาบาลภิกษุปวยไข คุณสมบัติของพยาบาลที่ดี          
มี 5 ประการ คือ    
  1) สามารถจัดยา  
  2) รูจักของแสลงและไมแสลง คือ นําของแสลงออกไป นําของไมแสลงเขามาให 
  3) ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิสสินจาง แตพยาบาลดวยจิตเมตตา 
  4) ไมรังเกียจที่จะนําอุจจาระปสสาวะ น้ําลาย หรือของที่คนไขอาเจียนออกมาไปทิ้ง 
  5) สามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ เราใจใหอาจหาญแกลวกลา 
ปลอบชโลมใจใหสดชื่น ราเริงดวยธรรมกถา  
 พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และคุณสมบัติของพยาบาลทั้ง 5 ประการ คือ 
สามารถจัดยา รูจักของแสลงและไมแสลง ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิสสินจาง ไมรังเกียจที่จะนํา
อุจจาระปสสาวะ น้ําลาย และสามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ  ที่กลาวมานี้              
เปนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของพยาบาล จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาลนั้น เปนหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติของผูประกอบอาชีพพยาบาล จะเห็นไดวา วิชาชีพพยาบาลนั้นจะตองปฏิบัติตามพรหมวิหาร 4 และ
หลักจรรยาบรรณที่เปนคุณสมบัติของพยาบาลที่ดี เพราะจะชวยสงเสริมจริยธรรมในการประกอบอาชีพของ
พยาบาลใหเกิดความเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัย เร่ือง การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาล เปนการศึกษาเฉพาะในหลัก
พรหมวิหาร 4 และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาหลายประเด็น ซ่ึงจะ
เสนอแนะใหผูสนใจที่จะศึกษาเร่ืองนี้   
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาลนั้น ในสถานศึกษาวิชาชีพพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนยังไมไดนาํหลักพรหมวิหาร 4 และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไปปฏิบัติอยาง
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จริงจัง เลยเกิดปญหาข้ึนบอยคร้ังระหวางพยาบาลและผูปวย เชน พยาบาลพูดจาไมเพราะหรือดาวาผูปวย
ในทางเสียหาย ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสาธารณสุขจัง
หวัง อนามัยอําเภอและตําบลตางๆ ควรจะฝกอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลใหมากข้ึน 
เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพพยาบาลนั้นไดนาํไปปฏิบัติในโรงพยาบาลและสถานที่ใหการพยาบาลตางๆ ทั้งนี้เพื่อ
เปนการพัฒนาการใหบริการแกผูมารับบริการก็จะเกิดความดีงามและความสุขระหวางพยาบาลและผูปวย
ตลอดไป  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาลนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองการ
ประยุกตใชพรหมวิหาร 4 และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาอีกหลายประเด็น
ดวยกัน คือ 
 1) การประยุกตใชอิทธิบาท 4 ในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 2) การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
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บทคัดยอ 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการทําการเกษตรสมัยใหม สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
เชน พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว, มลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร, เปนตน เกษตรกรตางพยายาม
แกไขจวบจนปจจุบัน แตยังคงแกปญหาไมดีเทาที่ควร อาจเปนเพราะไมใชแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง 
เกษตรกรควรลองปรับเปลี่ยนระบบความคิดและการกระทําโดยการมองยอนกลับมายังตัวเอง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําการเกษตรที่แยกสวน มาเปนเกษตรแบบองครวมคือ คํานึงถึงทุกสรรพสิ่งที่
อยูรวมกันในระบบสิ่งแวดลอม เชน การทําเกษตรผสมผสาน, เกษตรธรรมชาติ, วนเกษตร เปนตน  
เพราะระบบเกษตรเหลานี้เปนการทําเกษตรที่สอดคลองกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่วา ทุกสรรพสิ่ง
อาศัยกันเก่ียวเนื่องกันไปตามธรรมชาติอยางสมดุล เม่ือทุกอยางสมดุล การทําเกษตรก็ไดผลดี 

คําสําคัญ: สิ่งแวดลอม, เกษตร, พระพุทธศาสนา 

 
Abstract 
 Environmental problems are arising from modern agriculture. Many environmental 
impacts are such as, decreasing rapidly the forest area, pollution from the use of 
agricultural chemicals, etc. Farmer is trying to fix until now. But still solving the problem is 
not as good as it should be. May be because it is not a correct solution. Farmer should try 
to change the system of thinking and action by looking back at themselves and changing 
behavior in farming. To be a holistic agriculture is taking into account all things that are 
common in the environment such as, integrated farming, natural agriculture, agroforestry 
etc. because these agricultural systems are agricultural practices that are consistent with 
the Buddhist teachings that all things live together in harmony with nature. When 
everything is balanced, the agriculture has good results. 

Keyword: Environment, Agriculture, Buddhism 
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จริงจัง เลยเกิดปญหาข้ึนบอยคร้ังระหวางพยาบาลและผูปวย เชน พยาบาลพูดจาไมเพราะหรือดาวาผูปวย
ในทางเสียหาย ดังนั้น หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ คือ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสาธารณสุขจัง
หวัง อนามัยอําเภอและตําบลตางๆ ควรจะฝกอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลใหมากข้ึน 
เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพพยาบาลนั้นไดนาํไปปฏิบัติในโรงพยาบาลและสถานที่ใหการพยาบาลตางๆ ทั้งนี้เพื่อ
เปนการพัฒนาการใหบริการแกผูมารับบริการก็จะเกิดความดีงามและความสุขระหวางพยาบาลและผูปวย
ตลอดไป  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 สําหรับวิชาชีพพยาบาลนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะเร่ืองการ
ประยุกตใชพรหมวิหาร 4 และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลเทานั้น ยังมีประเด็นที่นาศึกษาอีกหลายประเด็น
ดวยกัน คือ 
 1) การประยุกตใชอิทธิบาท 4 ในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 2) การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
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การสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเกษตรในทางพระพุทธศาสนา 
Creating the Environment for Agriculture in Buddhism 

 
ภาวิทย  โพธิ์ตาทอง 
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บทคัดยอ 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการทําการเกษตรสมัยใหม สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
เชน พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว, มลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร, เปนตน เกษตรกรตางพยายาม
แกไขจวบจนปจจุบัน แตยังคงแกปญหาไมดีเทาที่ควร อาจเปนเพราะไมใชแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง 
เกษตรกรควรลองปรับเปลี่ยนระบบความคิดและการกระทําโดยการมองยอนกลับมายังตัวเอง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําการเกษตรที่แยกสวน มาเปนเกษตรแบบองครวมคือ คํานึงถึงทุกสรรพสิ่งที่
อยูรวมกันในระบบสิ่งแวดลอม เชน การทําเกษตรผสมผสาน, เกษตรธรรมชาติ, วนเกษตร เปนตน  
เพราะระบบเกษตรเหลานี้เปนการทําเกษตรที่สอดคลองกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่วา ทุกสรรพสิ่ง
อาศัยกันเก่ียวเนื่องกันไปตามธรรมชาติอยางสมดุล เม่ือทุกอยางสมดุล การทําเกษตรก็ไดผลดี 

คําสําคัญ: สิ่งแวดลอม, เกษตร, พระพุทธศาสนา 

 
Abstract 
 Environmental problems are arising from modern agriculture. Many environmental 
impacts are such as, decreasing rapidly the forest area, pollution from the use of 
agricultural chemicals, etc. Farmer is trying to fix until now. But still solving the problem is 
not as good as it should be. May be because it is not a correct solution. Farmer should try 
to change the system of thinking and action by looking back at themselves and changing 
behavior in farming. To be a holistic agriculture is taking into account all things that are 
common in the environment such as, integrated farming, natural agriculture, agroforestry 
etc. because these agricultural systems are agricultural practices that are consistent with 
the Buddhist teachings that all things live together in harmony with nature. When 
everything is balanced, the agriculture has good results. 

Keyword: Environment, Agriculture, Buddhism 
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บทนํา 
การผลิตทางการเกษตรนั้นจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการผลิตไมวาจะเปน

เร่ืองที่ดิน แหลงน้ํา พันธุพืช พันธุสัตว เชื้อเพลิง วัสดุพลังงานอ่ืนๆ และภูมิอากาศ เปนตน ในบรรดา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้มีอยูในโลกนี้คอนขางจะจํากัด บางชนิดสามารถทดแทนได บางชนิดทดแทนไมได 
ซ่ึงการทําการเกษตรในปจจุบันอาจจะไมคํานึงถึงการสูญเสียหรือเสื่อมโทรมของทรัพยากรเหลานั้น เนื่องจาก
เห็นวามีปริมาณมากเกินพอที่จะใหมีการนํามาใชคุมการลงทุนได และมองประโยชนทางดานการผลิตเพื่อให
ไดผลสูงสุดทางเศรษฐกิจเปนหลัก ในปจจุบันการเพิ่มข้ึนของประชากรของโลกอยางรวดเร็ว ทําใหใช
ทรัพยากรเพิ่มข้ึนหลายเทาตัว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียหรือเสื่อมโทรมจนใชการไมไดหรือไมมีใหใช
อีกเลย อีกประการหนึ่งตัวของเทคโนโลยีการผลิตตางๆ มีผลสะทอนใหเห็นถึงการกอใหเกิดความสูญเสียของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยมากข้ึนเปนลําดับ ดังนั้น
แนวคิดในการผลิตในปจจุบันและในอนาคตจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทําเกษตรที่เชิงเดี่ยว  
มาเปนเกษตรแบบองครวม ซ่ึงคํานึงถึงองคประกอบทุกสิ่งในระบบนิเวศ ซ่ึงพระพุทธศาสนาในสะทอน
แนวคิดเหลาไวในสิกขาบทตางๆ มากมายในพระไตรปฎก ซ่ึงเกษตรควรนําแนวคิดนี้มาเปนแนวทางในการ
ทําเกษตร เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทําเกษตร 
 
ความหมายและความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

พุทธปรัชญามองมนุษยเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมธรรมชาติกลาวคือ ธรรมชาติรอบตัวมนุษยคือ
ชีวิตที่แลนอยูในตัวของมนุษย ตางกันอยางสิ้นเชิงกับนักวิชาการตางประเทศที่แยกมนุษยออกจาก
สิ่งแวดลอมโดยระบุวาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย1แตอยางไรก็ตามนักวิชาการสวนมากตางเห็น
ตรงกันโดยแบงประเภทสิ่งแวดลอมเปน 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ประกอบดวย (1) สิ่งแวดลอม 
ที่ มีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และ (2) สิ่ งแวดลอมที่ ไมมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
สวนประเภทที่สองคือ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางวัตถุและสิ่งแวดลอมทาง
สังคม2 

สิ่งแวดลอมจึงหมายถึง สรรพสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทาง กายภาพ ชีวภาพ และสังคม ทั้งที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่มี
ประโยชนและมีโทษ ที่มีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางเปนระบบทั้งทางตรงและทางออม ทุกสรรพสิ่งจึง
สงผลกระทบตอกันและกัน รวมถึงกิจกรรมการทํามาหากินของมนุษย เราไมอาจปฏิเสธวาการกระทําของ
                                                           

1 Mondal, P. 2014. Meaning, Definition and Components of Environment. (online). 
Available: http://www.yourarticlelibrary.com/environment/meaning-definition-and-components-of 
environment/6157/, (29 Jan. 2019). 

2 Schultz, P.W. 2000. Empathizing With Nature: The Effects of Perspective Taking on 
concern for Environmental Issues. Journal of Social Issues, 56(3): 391406. (online). Available: 
http://web.stanford.edu/~kcarmel/CC_BehavChange_Course/readings/additional%20Resources/J%
20Soc%20Issues% 202000/schultz_2000_3_empathy_a.pdf (14 Mar. 2015). 

 

 

มนุษยมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมก็มีผลตอความเปนอยูของมนุษย การดํารงชีวิต
ของมนุษยจําตองพึ่งพาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เพื่อใชเปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการดํารงชีพ 
 
การเกษตรท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม3 

ผลเสียที่เกิดจากการพฒันาการเกษตรภายหลังสิ้นสุดการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตป 2504 เปนตนมา อาจจะสรุปไดดังนี้ คือ 

1. พ้ืนที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว จากสถิติชี้ใหเห็นวาในระหวางที่มีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) จนถึงฉบับที่ 6 (2532) พื้นที่ปาไมไดลดลงจาก 187 ลานไร เหลือ 
90 ลานไรหรือลดลงเฉลี่ยปละ 3.5 ลานไรหรือ 400 ไรในแตละชั่วโมง พื้นที่ปาเหลานั้นสวนใหญถูกนําไปใช
ในการปลูกพืชไร พืชยืนตนเศรษฐกิจตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย เปนตน ปาชายเลนถูกบุกรุกไปเปนพื้นที่
เลี้ยงกุง ปาไมไมเพียงแตมีคุณคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีคุณคามหาศาล คือ 

เปนแหลงทรัพยากรเชื้อพันธุของสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่สําคัญ เชน พันธุพืช พันธุสัตวบกสัตวน้ํา  
นก แมลง สัตวเลื้อยคลานจุลินทรียตางๆ ซ่ึงเรียกรวมกันวาความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)  
แตมีความหลากหลายของพืชและสัตวมากกวาคร่ึงหนึ่งของโลก ปาดังกลาวนี้ประเทศไทยมีอยูประมาณไม
เกิน 40 ลานไรแลวในปจจุบัน  

เปนตนน้ําลําธารที่สําคัญในธรรมชาติ พืชสามารถเก็บกักน้ําในดินโดยระบบรากและทรงพุมใหมี
ความชุมชื้นโดยเฉพาะพื้นที่สูงจะไหลซึมสูลําธารคลองแมน้ําที่ลุมต่ํากวาชั่วนาตาป หากปาไมถูกทําลายลง
ระบบนี้จะสูญเสียไป ทําใหเกิดน้ําไหลเชี่ยวกรากในหนาฝน พัดพาตะกอนในหินทรายลงไปทับถมในพื้นที่
เบื้องลาง หรือหากเกิดรุนแรงก็จะเกิดน้ําปาไหลบาเกิดน้ําทวมฉับพลนัและแผนดินถลม สรางความสูญเสียแก
ชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาศาล 

เปนแหลงที่ชาวชนบทไดพึ่งพาอาศัย แตในปจจุบันไดมีนอยลงเนื่องจากการบุกรุกนําไปใชเปน
กรรมสิทธิ์ของแตละคน ในหลายพื้นที่ยังมีชาวชนบทที่หวงแหนตองการใหเปนทรัพยสมบัติของสวนรวม  
เชน จัดพื้นที่เปนปาชุมชนซ่ึงเก้ือกูลชีวิตความเปนอยูไดตามอัตภาพ  

2. มลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมมีการใชสารเคมีชวยใน
การผลิตเปนจํานวนมาก ซ่ึงสารตางๆ เหลานี้ถาใชไมระมัดระวังและผิดวิธีทําใหมีสารพิษตกคางในผลิตผล
การเกษตรและปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมทั้งในดินในน้ําและอากาศ นอกจากจะทําลายระบบนิเวศนแลว  
ยังกอใหเกิดการปรับตัวของโรคและแมลงใหมีความตานทานตอยามากข้ึน ทําใหตองมีการผลิตสารเคมีที่พิษ
สูงข้ึนเร่ือยๆ เพิ่มภัยอันตรายตอชีวิตของผูคน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน  

3. ที่ดินเสื่อมโทรม มีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกและทําการเกษตรอยางรวดเร็วตลอด
ระยะเวลาที่รัฐใชนโยบายสงเสริมการสงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอใหเกิดการบุกเบิก
พื้นที่ปามากยิ่งข้ึน พรอมๆ กับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ เชน เข่ือน อางเก็บน้ํา ถนนหนทาง 

                                                           
3 กรมวิชาการเกษตร, เกษตรย่ังยืนอนาคตของเกษตรกรไทย, เอกสารวิชาการประจําป 2536, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ, 2536 หนา 336. 
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บทนํา 
การผลิตทางการเกษตรนั้นจําเปนที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการผลิตไมวาจะเปน

เร่ืองที่ดิน แหลงน้ํา พันธุพืช พันธุสัตว เชื้อเพลิง วัสดุพลังงานอ่ืนๆ และภูมิอากาศ เปนตน ในบรรดา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้มีอยูในโลกนี้คอนขางจะจํากัด บางชนิดสามารถทดแทนได บางชนิดทดแทนไมได 
ซ่ึงการทําการเกษตรในปจจุบันอาจจะไมคํานึงถึงการสูญเสียหรือเสื่อมโทรมของทรัพยากรเหลานั้น เนื่องจาก
เห็นวามีปริมาณมากเกินพอที่จะใหมีการนํามาใชคุมการลงทุนได และมองประโยชนทางดานการผลิตเพื่อให
ไดผลสูงสุดทางเศรษฐกิจเปนหลัก ในปจจุบันการเพิ่มข้ึนของประชากรของโลกอยางรวดเร็ว ทําใหใช
ทรัพยากรเพิ่มข้ึนหลายเทาตัว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติสูญเสียหรือเสื่อมโทรมจนใชการไมไดหรือไมมีใหใช
อีกเลย อีกประการหนึ่งตัวของเทคโนโลยีการผลิตตางๆ มีผลสะทอนใหเห็นถึงการกอใหเกิดความสูญเสียของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยมากข้ึนเปนลําดับ ดังนั้น
แนวคิดในการผลิตในปจจุบันและในอนาคตจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทําเกษตรที่เชิงเดี่ยว  
มาเปนเกษตรแบบองครวม ซ่ึงคํานึงถึงองคประกอบทุกสิ่งในระบบนิเวศ ซ่ึงพระพุทธศาสนาในสะทอน
แนวคิดเหลาไวในสิกขาบทตางๆ มากมายในพระไตรปฎก ซ่ึงเกษตรควรนําแนวคิดนี้มาเปนแนวทางในการ
ทําเกษตร เพื่อสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทําเกษตร 
 
ความหมายและความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

พุทธปรัชญามองมนุษยเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมธรรมชาติกลาวคือ ธรรมชาติรอบตัวมนุษยคือ
ชีวิตที่แลนอยูในตัวของมนุษย ตางกันอยางสิ้นเชิงกับนักวิชาการตางประเทศที่แยกมนุษยออกจาก
สิ่งแวดลอมโดยระบุวาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย1แตอยางไรก็ตามนักวิชาการสวนมากตางเห็น
ตรงกันโดยแบงประเภทสิ่งแวดลอมเปน 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ประกอบดวย (1) สิ่งแวดลอม 
ที่ มีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และ (2) สิ่ งแวดลอมที่ ไมมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
สวนประเภทที่สองคือ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางวัตถุและสิ่งแวดลอมทาง
สังคม2 

สิ่งแวดลอมจึงหมายถึง สรรพสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทาง กายภาพ ชีวภาพ และสังคม ทั้งที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่มี
ประโยชนและมีโทษ ที่มีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางเปนระบบทั้งทางตรงและทางออม ทุกสรรพสิ่งจึง
สงผลกระทบตอกันและกัน รวมถึงกิจกรรมการทํามาหากินของมนุษย เราไมอาจปฏิเสธวาการกระทําของ
                                                           

1 Mondal, P. 2014. Meaning, Definition and Components of Environment. (online). 
Available: http://www.yourarticlelibrary.com/environment/meaning-definition-and-components-of 
environment/6157/, (29 Jan. 2019). 

2 Schultz, P.W. 2000. Empathizing With Nature: The Effects of Perspective Taking on 
concern for Environmental Issues. Journal of Social Issues, 56(3): 391406. (online). Available: 
http://web.stanford.edu/~kcarmel/CC_BehavChange_Course/readings/additional%20Resources/J%
20Soc%20Issues% 202000/schultz_2000_3_empathy_a.pdf (14 Mar. 2015). 

 

 

มนุษยมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมก็มีผลตอความเปนอยูของมนุษย การดํารงชีวิต
ของมนุษยจําตองพึ่งพาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เพื่อใชเปนปจจัยข้ันพื้นฐานในการดํารงชีพ 
 
การเกษตรท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม3 

ผลเสียทีเ่กิดจากการพฒันาการเกษตรภายหลังสิ้นสุดการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตั้งแตป 2504 เปนตนมา อาจจะสรุปไดดังนี้ คือ 

1. พ้ืนที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว จากสถิติชี้ใหเห็นวาในระหวางที่มีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) จนถึงฉบับที่ 6 (2532) พื้นที่ปาไมไดลดลงจาก 187 ลานไร เหลือ 
90 ลานไรหรือลดลงเฉลี่ยปละ 3.5 ลานไรหรือ 400 ไรในแตละชั่วโมง พื้นที่ปาเหลานั้นสวนใหญถูกนําไปใช
ในการปลูกพืชไร พืชยืนตนเศรษฐกิจตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย เปนตน ปาชายเลนถูกบุกรุกไปเปนพื้นที่
เลี้ยงกุง ปาไมไมเพียงแตมีคุณคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีคุณคามหาศาล คือ 

เปนแหลงทรัพยากรเชื้อพันธุของสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่สําคัญ เชน พันธุพืช พันธุสัตวบกสัตวน้ํา  
นก แมลง สัตวเลื้อยคลานจุลินทรียตางๆ ซ่ึงเรียกรวมกันวาความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)  
แตมีความหลากหลายของพืชและสัตวมากกวาคร่ึงหนึ่งของโลก ปาดังกลาวนี้ประเทศไทยมีอยูประมาณไม
เกิน 40 ลานไรแลวในปจจุบัน  

เปนตนน้ําลําธารที่สําคัญในธรรมชาติ พืชสามารถเก็บกักน้ําในดินโดยระบบรากและทรงพุมใหมี
ความชุมชื้นโดยเฉพาะพื้นที่สูงจะไหลซึมสูลําธารคลองแมน้ําที่ลุมต่ํากวาชั่วนาตาป หากปาไมถูกทําลายลง
ระบบนี้จะสูญเสียไป ทําใหเกิดน้ําไหลเชี่ยวกรากในหนาฝน พัดพาตะกอนในหินทรายลงไปทับถมในพื้นที่
เบื้องลาง หรือหากเกิดรุนแรงก็จะเกิดน้ําปาไหลบาเกิดน้ําทวมฉับพลนัและแผนดินถลม สรางความสูญเสียแก
ชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหาศาล 

เปนแหลงที่ชาวชนบทไดพึ่งพาอาศัย แตในปจจุบันไดมีนอยลงเนื่องจากการบุกรุกนําไปใชเปน
กรรมสิทธิ์ของแตละคน ในหลายพื้นที่ยังมีชาวชนบทที่หวงแหนตองการใหเปนทรัพยสมบัติของสวนรวม  
เชน จัดพื้นที่เปนปาชุมชนซ่ึงเก้ือกูลชีวิตความเปนอยูไดตามอัตภาพ  

2. มลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมมีการใชสารเคมีชวยใน
การผลิตเปนจํานวนมาก ซ่ึงสารตางๆ เหลานี้ถาใชไมระมัดระวังและผิดวิธีทําใหมีสารพิษตกคางในผลิตผล
การเกษตรและปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมทั้งในดินในน้ําและอากาศ นอกจากจะทําลายระบบนิเวศนแลว  
ยังกอใหเกิดการปรับตัวของโรคและแมลงใหมีความตานทานตอยามากข้ึน ทําใหตองมีการผลิตสารเคมีที่พิษ
สูงข้ึนเร่ือยๆ เพิ่มภัยอันตรายตอชีวิตของผูคน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน  

3. ที่ดินเสื่อมโทรม มีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกและทําการเกษตรอยางรวดเร็วตลอด
ระยะเวลาที่รัฐใชนโยบายสงเสริมการสงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอใหเกิดการบุกเบิก
พื้นที่ปามากยิ่งข้ึน พรอมๆ กับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ เชน เข่ือน อางเก็บน้ํา ถนนหนทาง 

                                                           
3 กรมวิชาการเกษตร, เกษตรย่ังยืนอนาคตของเกษตรกรไทย, เอกสารวิชาการประจําป 2536, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ, 2536 หนา 336. 
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เปนตน การผลิตที่ไมมีขอบเขตจํากัดและการควบคุมที่แนนอน ที่ดินมีราคาสูงทําใหเกษตรกรขายที่ดินที่เคย
มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรไปใชในการจัดบานจัดสรร สถานที่พักผอน สนามกอลฟ เปน
ตน ทําใหมีการใชที่ดินผิดประเภท ทําใหการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอม
ขาดประสิทธิภาพ เกิดความขัดแยงในเร่ืองพื้นที่ทํากินและเร่ืองผลประโยชนอ่ืนๆ มากมาย 

4. ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม การใชทรัพยากรโดยขาดประสิทธิภาพจากสาเหตุตางๆ 
ดังกลาวมาแลวนั้นไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและชาวชนบท เม่ือเกษตรกรประสบกับ
ปญหาในเร่ืองการผลิตที่ตกต่ําเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรก็ย่ําแยลง เกิดภาวะหนี้สินลนพนตัว มีการละทิ้งเรือกสวนไรนาเขาไปหางานทําใน
เมือง ซ่ึงภาวะการณเชนนี้นอกจากจะเปนการสูญเสียทรัพยากรในภาคเกษตรเปนจํานวนมากแลวยังกอให
ปญหาทางสังคมตามมามากมายอีกดวย  
 
พระพุทธศาสนากับส่ิงแวดลอม 

พระพุทธเจาทรงคลุกคลีอยูกับธรรมชาตินับตั้งแตประสูติตราบจนปรินิพพาน คําสอนของพระองค
สะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมที่งดงาม นาร่ืนรมย ดังนี้ “เรานั่งอยูใตตนหวาอันรมเย็นไดสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู4” พระองคพบสถานที่
เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรที่ปรากฏใน ปาสราสิสูตรวา“เม่ือเที่ยวจาริกไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคมไดเห็น
ภู มิประเทศที่น า ร่ืนรมย  มีราวปาน าเพลิดเพลินใจ มีแมน้ํ าไหลรินไมขาดสาย มีท าน้ํ าสะอาดดี  
นาร่ืนรมย มีโคจรคามอยูโดยรอบ เราจึงคิดวา ภูมิประเทศเปนที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู
ปรารถนาจะบําเพ็ญเพียร เราจึงนั่ง ณ ที่นั้น5” จะเห็นวา สภาพแวดลอมในสมัยพุทธกาล มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เอ้ืออํานวยตอการบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา การที่พระพุทธเจาไดอยูกับธรรมชาติยาวนาน 
จึงทําใหพระองครูเห็นความเปนความเปนไปของธรรมชาติ แลวนําธรรมชาติมาเปนอุปกรณในการสอนพุทธ
สาวก  จึงเห็นสิกขาบทมากมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. พระพุทธเจากับดิน  
ในปฐวีขณนสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสวา “ โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงขุดบาง ใชใหขุด

บางซ่ึงดินเลา พวกชาวบานสําคัญวาดินมีชีวะ..ภิกษุใดขุด หรือใชใหขุดซ่ึงดิน ตองอาบัติปาจิตตีย..ทําลาย
หรือใชใหทําลาย เผาหรือใชใหเผา ตองอาบัติปาจิตตีย6 พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ เพื่อมุงรักษาชีวิต
สัตวและรักษาสภาพดิน ทั้งรักษาศรัทธาของประชาชน เพราะประชาชนสมัยนัน้เชื่อวาดนิมีชวีิต หากภิกษุขุด
ดินก็เปนการทําลายชีวิตของดิน ไมสมเปนสมณะเลย ในปาราชิกสิกขาบทที่ 2 บทภาชนีย กลาววา ทรัพยที่
อยูในแผนดิน ไดแก ทรัพยที่ฝงกลบไวในแผนดิน...ตัดไมหรือเถาวัลยที่ข้ึนอยูที่นั้น ตองอาบัติทุกกฎ ขุดคุย

                                                           
4 ม.มู. (ไทย) 12/381/416. 
5 ม.มู. (ไทย) 12/279/304-304. 
6 วิ.มหา.(ไทย) 2/84-87/273-275. 

 

 

หรือโกยดินรวน ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหทรัพยเขา...หรือหยิบขาดจากกันข้ึนมาหนึ่งกํามือ  ตองอาบัติ
ปาราชิก ทรัพยที่อยูบนบก7 

ที่เปนอาบัติเพราะประชาชนในสมัยพุทธกาลถือวาดินมีชีวิต มีอินทรีย ดินที่มีความชุมชื้นมัก 
จะมีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทอาศัยจอบ เสียม หรืออุปกรณใด ๆ ขุดดิน จะทําใหสิ่งมีชีวิตเหลานั้นลมตายและ
ทําใหสภาพดินเสื่อม สิกขาบทเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นการอนุรักษดินโดยตรงและรักษาชีวิตสัตวโดย
ออม 

2. พระพุทธศาสนากับนํ้า  
ในสัปปาณกสิกขาบท กลาวตรัสตําหนิวา “โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอรูอยูวา นํ้ามีสัตวมี

ชีวิตก็ยังบริโภคเลา โมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทําอยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” พรอมกับยก
สิกขาบทข้ึนแสดง ดังนี้ “ภิกษุใดรูอยูวาน้ํามีสัตวมีชีวิต ก็ยังบริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย..ภิกษุรูอยูวา 
 นํ้ามีสัตวมีชีวิต รูอยูวา สัตวมีชีวิตจะตายเพราะการบริโภค  ก็ยังบริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย8 

ในปาทุกาวรรค สิกขาบทที่15 กลาววา คร้ังนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคียถายอุจจาระบางปสสาวะ
บาง บวนนํ้าลายบาง ลงในนํ้า พระองคยกสิกขาบทข้ึนแสดงวา “ พึงทําความสําเหนียกวา เราจักไมถาย
อุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ําลาย ลงในน้ํา9” 

เนื่องจากน้ําเปนสิ่งที่ประชาชนตองใชอุปโภคบริโภคประจําวัน และสิ่งมีชีวิตในน้ําตองใชเปนที่
อาศัย หากถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนน้ําลายลงในน้ํา ยอมทําใหน้ําสกปรกนําไปใชไมได สิ่งมีชีวิตอยูไมได 
พระองคทรงมองเห็นประโยชนนี้แลว จึงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุกระทําเชนนี้อีก เพราะนอกจากประชาชน
จะติเตียนแลวยังทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

3. พระพุทธศาสนากับปาไม 
ในวนโรปสูตร กลาววา ชนเหลาใดปลูกสวนอันนาร่ืนรมย ปลูกปา สรางสะพาน ขุดสระน้ํา  

บอน้ํา และใหที่พักอาศัย บุญยอมเจริญแกชนเหลานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือชนเหลานั้น
ดํารงอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลแลวยอมไปสูสวรรคอยางแนนอน10 

ในภูตคามสิกขาบท11กลาววา “โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงตัดบาง ใชใหตัดบาง ซ่ึงตนไม
เลา โมฆะบุรุษทั้งหลาย เพราะพวกชาวบานมีความสําคัญวาตนไมมีชีวะ โมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําอยาง
นี้ มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” แลวยกสิกขาบทข้ึนวา “ ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย เพราะพรากภูต
คาม12 ” ภูตคาม คือ กลุมแหงพืชพันธุที่จะงอกได ที่เจริญเติบโตแลว พระองคยังไดบัญญัติบทภาชนียเพื่อ
ปองกันการทําลายพืชพันธุตางๆ วา “พืชพันธุ ภิกษุสําคัญวาเปนพืชพันธุ ตัด หรือใชใหตัด ทําลาย หรือใชให

                                                           
7 วิ.มหา.(ไทย) 1/94-95/83. 
8 วิ.มหา.(ไทย) 2/387-90/504-505. 
9 วิ.มหา.(ไทย) 2/653/733. 
10 สํ.ส. (ไทย) 15/47/61. 
11 วิ.มหา.(ไทย) 2/89/277. 
12 วิ.มหา (ไทย)  2/90/278. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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เปนตน การผลิตที่ไมมีขอบเขตจํากัดและการควบคุมที่แนนอน ที่ดินมีราคาสูงทําใหเกษตรกรขายที่ดินที่เคย
มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรไปใชในการจัดบานจัดสรร สถานที่พักผอน สนามกอลฟ เปน
ตน ทําใหมีการใชที่ดินผิดประเภท ทําใหการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอม
ขาดประสิทธิภาพ เกิดความขัดแยงในเร่ืองพื้นที่ทํากินและเร่ืองผลประโยชนอ่ืนๆ มากมาย 

4. ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม การใชทรัพยากรโดยขาดประสิทธิภาพจากสาเหตุตางๆ 
ดังกลาวมาแลวนั้นไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและชาวชนบท เม่ือเกษตรกรประสบกับ
ปญหาในเร่ืองการผลิตที่ตกต่ําเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรก็ย่ําแยลง เกิดภาวะหนี้สินลนพนตัว มีการละทิ้งเรือกสวนไรนาเขาไปหางานทําใน
เมือง ซ่ึงภาวะการณเชนนี้นอกจากจะเปนการสูญเสียทรัพยากรในภาคเกษตรเปนจํานวนมากแลวยังกอให
ปญหาทางสังคมตามมามากมายอีกดวย  
 
พระพุทธศาสนากับส่ิงแวดลอม 

พระพุทธเจาทรงคลุกคลีอยูกับธรรมชาตินับตั้งแตประสูติตราบจนปรินิพพาน คําสอนของพระองค
สะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมที่งดงาม นาร่ืนรมย ดังนี้ “เรานั่งอยูใตตนหวาอันรมเย็นไดสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู4” พระองคพบสถานที่
เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรที่ปรากฏใน ปาสราสิสูตรวา“เม่ือเที่ยวจาริกไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคมไดเห็น
ภู มิประเทศที่น า ร่ืนรมย  มีราวปาน าเพลิดเพลินใจ มีแมน้ํ าไหลรินไมขาดสาย มีท าน้ํ าสะอาดดี  
นาร่ืนรมย มีโคจรคามอยูโดยรอบ เราจึงคิดวา ภูมิประเทศเปนที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู
ปรารถนาจะบําเพ็ญเพียร เราจึงนั่ง ณ ที่นั้น5” จะเห็นวา สภาพแวดลอมในสมัยพุทธกาล มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เอ้ืออํานวยตอการบําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจา การที่พระพุทธเจาไดอยูกับธรรมชาติยาวนาน 
จึงทําใหพระองครูเห็นความเปนความเปนไปของธรรมชาติ แลวนําธรรมชาติมาเปนอุปกรณในการสอนพุทธ
สาวก  จึงเห็นสิกขาบทมากมายที่บัญญัติข้ึนเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. พระพุทธเจากับดิน  
ในปฐวีขณนสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสวา “ โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงขุดบาง ใชใหขุด

บางซ่ึงดินเลา พวกชาวบานสําคัญวาดินมีชีวะ..ภิกษุใดขุด หรือใชใหขุดซ่ึงดิน ตองอาบัติปาจิตตีย..ทําลาย
หรือใชใหทําลาย เผาหรือใชใหเผา ตองอาบัติปาจิตตีย6 พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ เพื่อมุงรักษาชีวิต
สัตวและรักษาสภาพดิน ทั้งรักษาศรัทธาของประชาชน เพราะประชาชนสมัยนัน้เชื่อวาดนิมีชวีิต หากภิกษุขุด
ดินก็เปนการทําลายชีวิตของดิน ไมสมเปนสมณะเลย ในปาราชิกสิกขาบทที่ 2 บทภาชนีย กลาววา ทรัพยที่
อยูในแผนดิน ไดแก ทรัพยที่ฝงกลบไวในแผนดิน...ตัดไมหรือเถาวัลยที่ข้ึนอยูที่นั้น ตองอาบัติทุกกฎ ขุดคุย

                                                           
4 ม.มู. (ไทย) 12/381/416. 
5 ม.มู. (ไทย) 12/279/304-304. 
6 วิ.มหา.(ไทย) 2/84-87/273-275. 

 

 

หรือโกยดินรวน ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหทรัพยเขา...หรือหยิบขาดจากกันข้ึนมาหนึ่งกํามือ  ตองอาบัติ
ปาราชิก ทรัพยที่อยูบนบก7 

ที่เปนอาบัติเพราะประชาชนในสมัยพุทธกาลถือวาดินมีชีวิต มีอินทรีย ดินที่มีความชุมชื้นมัก 
จะมีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทอาศัยจอบ เสียม หรืออุปกรณใด ๆ ขุดดิน จะทําใหสิ่งมีชีวิตเหลานั้นลมตายและ
ทําใหสภาพดินเสื่อม สิกขาบทเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นการอนุรักษดินโดยตรงและรักษาชีวิตสัตวโดย
ออม 

2. พระพุทธศาสนากับนํ้า  
ในสัปปาณกสิกขาบท กลาวตรัสตําหนิวา “โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอรูอยูวา นํ้ามีสัตวมี

ชีวิตก็ยังบริโภคเลา โมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทําอยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” พรอมกับยก
สิกขาบทข้ึนแสดง ดังนี้ “ภิกษุใดรูอยูวาน้ํามีสัตวมีชีวิต ก็ยังบริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย..ภิกษุรูอยูวา 
 นํ้ามีสัตวมีชีวิต รูอยูวา สัตวมีชีวิตจะตายเพราะการบริโภค  ก็ยังบริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย8 

ในปาทุกาวรรค สิกขาบทที่15 กลาววา คร้ังนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคียถายอุจจาระบางปสสาวะ
บาง บวนนํ้าลายบาง ลงในนํ้า พระองคยกสิกขาบทข้ึนแสดงวา “ พึงทําความสําเหนียกวา เราจักไมถาย
อุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ําลาย ลงในน้ํา9” 

เนื่องจากน้ําเปนสิ่งที่ประชาชนตองใชอุปโภคบริโภคประจําวัน และสิ่งมีชีวิตในน้ําตองใชเปนที่
อาศัย หากถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนน้ําลายลงในน้ํา ยอมทําใหน้ําสกปรกนําไปใชไมได สิ่งมีชีวิตอยูไมได 
พระองคทรงมองเห็นประโยชนนี้แลว จึงบัญญัติสิกขาบทหามภิกษุกระทําเชนนี้อีก เพราะนอกจากประชาชน
จะติเตียนแลวยังทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

3. พระพุทธศาสนากับปาไม 
ในวนโรปสูตร กลาววา ชนเหลาใดปลูกสวนอันนาร่ืนรมย ปลูกปา สรางสะพาน ขุดสระน้ํา  

บอน้ํา และใหที่พักอาศัย บุญยอมเจริญแกชนเหลานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือชนเหลานั้น
ดํารงอยูในธรรม สมบูรณดวยศีลแลวยอมไปสูสวรรคอยางแนนอน10 

ในภูตคามสิกขาบท11กลาววา “โมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงตัดบาง ใชใหตัดบาง ซ่ึงตนไม
เลา โมฆะบุรุษทั้งหลาย เพราะพวกชาวบานมีความสําคัญวาตนไมมีชีวะ โมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําอยาง
นี้ มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” แลวยกสิกขาบทข้ึนวา “ ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย เพราะพรากภูต
คาม12 ” ภูตคาม คือ กลุมแหงพืชพันธุที่จะงอกได ที่เจริญเติบโตแลว พระองคยังไดบัญญัติบทภาชนียเพื่อ
ปองกันการทําลายพืชพันธุตางๆ วา “พืชพันธุ ภิกษุสําคัญวาเปนพืชพันธุ ตัด หรือใชใหตัด ทําลาย หรือใชให

                                                           
7 วิ.มหา.(ไทย) 1/94-95/83. 
8 วิ.มหา.(ไทย) 2/387-90/504-505. 
9 วิ.มหา.(ไทย) 2/653/733. 
10 สํ.ส. (ไทย) 15/47/61. 
11 วิ.มหา.(ไทย) 2/89/277. 
12 วิ.มหา (ไทย)  2/90/278. 



810 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 

ทําลาย ตม หรือใชใหตม    ตองอาบัติปาจิตตีย..พืชพันธุ ภิกษุไมแนใจ ตัด หรือใชใหตัด ทําลาย หรือใชให
ทําลาย ตม หรือใชใหตม ตองอาบัติทุกฏ13 

ในวิหารการสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆะบุรุษไฉนเธอจึงใชคนตัดตนไมรุกขเจ
ดียที่ชาวแวนแควนเคารพบูชาเลา โมฆะบุรุษ เพราะพวกชาวบานมีความสําคัญวา ตนไมมีชีวะ การกระทํา
อยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” พรอมกับยกสิกขาบทข้ึนแสดง ดังนี้ “ภิกษุจะสรางวิหารใหญ  
ที่มีเจาของสรางถวาย สรางเปนของสวนตัว ตองพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให ภิกษุเหลานั้นพึงแสดง
พื้นที่ใหเปนพื้นที่ไมมีอันตราย  เปนพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ถาภิกษุใหสรางวิหารใหญเปนพื้นที่มีอันตราย  
เปนพื้นที่ไมมีบริเวณโดยรอบ หรือไมพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ใหเปนสังฆาทิเสส14” 

ในมหัลลกวิหารสิกขาบท กลาวถึงเร่ืองวิหารที่พระฉันนะสั่งใหมุงและฉาบทา จนวิหารมีน้ําหนัก
มากจึงพังลงมา ทําใหนาขาวเหนียวของพราหมณคนหนึ่งเสียหาย พราหมณนั้นตําหนิภิกษุนั้นแลวยก
สิกขาบทข้ึนแสดงวา “ภิกษุจะสรางวิหารหลังใหญ จะติดตั้งบานประตูใกลวงกบประตูและตบแตงบาน
หนาตาง  ควรยืนในที่ปราศจากของเขียว..ที่ชื่อวาของเขียว ไดแก บุพพัณชาติ และ อปรัณชาติ ถาภิกษุยืน
ดําเนินการในที่ที่มีของเขียว ตองอาบัติทุกกฎ15”  

ใน สิกขาบทที่ 14 ย้ําเร่ืองนี้วา “พึงทําความสําเหนียกวา เราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระ 
ปสสาวะหรือบวนนํ้าลาย ลงบนของเขียว ของเขียว หมายถึงบุพพัณชาติ ไดแก ธัญชาติ 7 อยาง คือ ขาวสาลี 
ขาวเจา หญากับแก ขาวละมาน ลูกเดือย ขาวเหนียว และขาวฟาง อปรัณชาติ ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส งา 
พืชผักที่กินหลังอาหาร16” 

พระองครูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในปาเปนอยางดี เม่ือตัดตนไมซึ่งชาวบานถือวามี
ชีวะและรุกขเทวดา จึงยังความเดือดรอนใหกับเทวดาและชีวิตสัตว นอกจากนี้ ยังหามทําลายปาไมใน
ลักษณะอ่ืน เชน หามกอไฟ หามถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนน้ําลายลงบนของเขียว จะกอสรางวิหารตองตอง
อยูในที่ปราศจากของเขียว เปนตน นับวาพระองคทรงเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
อยางยิ่ง  

4. พระพุทธศาสนากับสัตว 
ในขุททกนิกาย ธรรมบท(ทัณฑวรรค) วา “สัตวทุกประเภทยอมสะดุงกลัวโทษทัณฑ สัตวทุก

ประเภทยอมหวาดกลัวความตาย..ยอมรักชีวิต บุคคลนําตนเขาไปเปรียบเทียบแลวไมควรฆาเองไมควรใชให
คนอ่ืนฆา..ผูใดใฝหาความสุขเพื่อตนแตกลับใชทอนไมทํารายสัตวทั้งหลายผูรักสุข ผูนั้นตายไปแลวยอมไมได
รับความสุขเลย สวนผูใดใฝหาความสุขเพื่อตนไมใชทอนไมทํารายสัตวทั้งหลายผูรักสุขผูนั้นตายไปแลวยอม
ไดรับความสุข17” 

                                                           
13 วิ.มหา (ไทย)  2/91,92/278-279. 
14 วิ.มหา.(ไทย) 1/365,366/402-403. 
15 วิ.มหา.(ไทย) 2/134/309-311. 
16 วิ.มหา.(ไทย) 2/652/732. 
17 ขุ.ธ. (ไทย) 25/129-132/72. 

 

 

ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เมตตสูตร “ขอสัตวทั้งปวงจงมีความสุข มีความเกษม มีตนเปนสุข
เถิด ไมควรขมเหง ไมควรดูหม่ินกันและกันในทุกโอกาส ไมควรปรารถนาทุกขแกกันและกันเพราะความโกรธ
และความแคน..ควรแผเมตตาจิตอยางไมมีประมาณไปยังสรรพสัตวดุจมารดาเฝาถนอมบุตรคนเดียวดวย
ชีวิต18”   

ในสัญจิจจสิกขาบท กลาววา คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนนักยิงธนูและทานไมชอบอีกา ทานจึง
ยิงอีกาทั้งหลายแลวตัดหัวมาเสียบหลาวเรียงไว พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงตําหนิวา “โมฆะบุรุษ ไฉนเธอ
จึงจงใจปลงชีวิตสัตวเลา โมฆะบุรุษ การกระทําอยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” แลวยกสิกขาบท
ข้ึนแสดงดังนี้ “ภิกษุใดจงใจปลงชีวิตสัตว ตองอาบัติปาจิตตีย”19 

ในสูจิฆรสิกขาบท กลาววา “ภิกษุใดทํากลองเข็มดวยกระดูก ดวยงา หรือดวยเขา ตองอาบัติ
ปาจิตตียที่ชื่อวา เภทนกะ”20 

สิกขาบทเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงมุงหวังใหพระสงฆเปนบุคคล
ตัวอยางที่ดีแกสังคม มีการดํารงชีวิตอยางเรียบงายเก้ือกูลตอธรรมชาติ พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทที่
สอดคลองกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเราสามารถปรับใชกับสมัยปจจุบันเพื่อลดปญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมได พระพุทธเจาปฺฏิบัติกับธรรมชาติอยางเก้ือกูลกัน ไมวาจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามจะคํานึงถึงโลก
ธรรมชาติเสมอ ถามนุษยนําแนวคิดอยางนี้มาประกอบอาชีพใดๆ ก็จะทําใหอาชีพ และทรัพยากรธรรมชาติมี
ความยั่งยืน ซ่ึงเปนการสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทําการเกษตร 
 
การสรางส่ิงแวดลอมเพ่ือการเกษตรในทางพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ กลาววา ใหใชศิลปศาสตรเพื่อการดํารงชีวิตดวยการมองความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งที่มนุษยเก่ียวของที่มีองคประกอบ 3 อยางคือ (1) ตัวมนุษยหรือชีวิต (2) สังคม (3) สิ่งแวดลอม
หรือระบบนิเวศที่ตองประสานสัมพันธเก้ือกูลซ่ึงกันและกันใหเกิดความสมดุล โดยเนนที่ตัวมนุษยในเร่ืองกาย
กับใจใหอยูระดับที่สมดุลุกัน21ดังนั้น การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรตองครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร 
กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศ  ซ่ึงระบบการทําเกษตรที่เหมาะสมที่จะสรางสิ่งแวดลอมใหคงอยู และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใหเอ้ือตอการทําเกษตรมีหลายระบบ ดังนี้22 

                                                           
18 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/3-10/20-22.   
19 วิ.มหา.(ไทย) 2/382-385/501-502. 
20 คําวา “เภทนกะ” เปนช่ือเฉพาะอาบัติปาจิตตียสิกขาบทน้ี แปลวา มีการทําลาย คือตองทําลายวัตถุ

กอน จึงแสดงอาบัติตก  (วิ.อ.  2/518/438) 
21 พระพรหมคุณาภรณ , การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษยpdf. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://i 

lc.swu.ac.th/ download., [29 มกราคม 2562]. 
22 พันธจิตต สีเหน่ียง, 2556, เอกสารคําสอนวิชา 02032413 การสงเสริมเกษตรยั่งยืน, ภาควิชาสงเสริม

และนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน, หนา 40-56. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 811

 

 

ทําลาย ตม หรือใชใหตม    ตองอาบัติปาจิตตีย..พืชพันธุ ภิกษุไมแนใจ ตัด หรือใชใหตัด ทําลาย หรือใชให
ทําลาย ตม หรือใชใหตม ตองอาบัติทุกฏ13 

ในวิหารการสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงตําหนิวา “โมฆะบุรุษไฉนเธอจึงใชคนตัดตนไมรุกขเจ
ดียที่ชาวแวนแควนเคารพบูชาเลา โมฆะบุรุษ เพราะพวกชาวบานมีความสําคัญวา ตนไมมีชีวะ การกระทํา
อยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” พรอมกับยกสิกขาบทข้ึนแสดง ดังนี้ “ภิกษุจะสรางวิหารใหญ  
ที่มีเจาของสรางถวาย สรางเปนของสวนตัว ตองพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให ภิกษุเหลานั้นพึงแสดง
พื้นที่ใหเปนพื้นที่ไมมีอันตราย  เปนพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ถาภิกษุใหสรางวิหารใหญเปนพื้นที่มีอันตราย  
เปนพื้นที่ไมมีบริเวณโดยรอบ หรือไมพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ใหเปนสังฆาทิเสส14” 

ในมหัลลกวิหารสิกขาบท กลาวถึงเร่ืองวิหารที่พระฉันนะสั่งใหมุงและฉาบทา จนวิหารมีน้ําหนัก
มากจึงพังลงมา ทําใหนาขาวเหนียวของพราหมณคนหนึ่งเสียหาย พราหมณนั้นตําหนิภิกษุนั้นแลวยก
สิกขาบทข้ึนแสดงวา “ภิกษุจะสรางวิหารหลังใหญ จะติดตั้งบานประตูใกลวงกบประตูและตบแตงบาน
หนาตาง  ควรยืนในที่ปราศจากของเขียว..ที่ชื่อวาของเขียว ไดแก บุพพัณชาติ และ อปรัณชาติ ถาภิกษุยืน
ดําเนินการในที่ที่มีของเขียว ตองอาบัติทุกกฎ15”  

ใน สิกขาบทที่ 14 ย้ําเร่ืองนี้วา “พึงทําความสําเหนียกวา เราไมเปนไขจักไมถายอุจจาระ 
ปสสาวะหรือบวนนํ้าลาย ลงบนของเขียว ของเขียว หมายถึงบุพพัณชาติ ไดแก ธัญชาติ 7 อยาง คือ ขาวสาลี 
ขาวเจา หญากับแก ขาวละมาน ลูกเดือย ขาวเหนียว และขาวฟาง อปรัณชาติ ไดแก ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส งา 
พืชผักที่กินหลังอาหาร16” 

พระองครูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในปาเปนอยางดี เม่ือตัดตนไมซึ่งชาวบานถือวามี
ชีวะและรุกขเทวดา จึงยังความเดือดรอนใหกับเทวดาและชีวิตสัตว นอกจากนี้ ยังหามทําลายปาไมใน
ลักษณะอ่ืน เชน หามกอไฟ หามถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนน้ําลายลงบนของเขียว จะกอสรางวิหารตองตอง
อยูในที่ปราศจากของเขียว เปนตน นับวาพระองคทรงเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
อยางยิ่ง  

4. พระพุทธศาสนากับสัตว 
ในขุททกนิกาย ธรรมบท(ทัณฑวรรค) วา “สัตวทุกประเภทยอมสะดุงกลัวโทษทัณฑ สัตวทุก

ประเภทยอมหวาดกลัวความตาย..ยอมรักชีวิต บุคคลนําตนเขาไปเปรียบเทียบแลวไมควรฆาเองไมควรใชให
คนอ่ืนฆา..ผูใดใฝหาความสุขเพื่อตนแตกลับใชทอนไมทํารายสัตวทั้งหลายผูรักสุข ผูนั้นตายไปแลวยอมไมได
รับความสุขเลย สวนผูใดใฝหาความสุขเพื่อตนไมใชทอนไมทํารายสัตวทั้งหลายผูรักสุขผูนั้นตายไปแลวยอม
ไดรับความสุข17” 

                                                           
13 วิ.มหา (ไทย)  2/91,92/278-279. 
14 วิ.มหา.(ไทย) 1/365,366/402-403. 
15 วิ.มหา.(ไทย) 2/134/309-311. 
16 วิ.มหา.(ไทย) 2/652/732. 
17 ขุ.ธ. (ไทย) 25/129-132/72. 

 

 

ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เมตตสูตร “ขอสัตวทั้งปวงจงมีความสุข มีความเกษม มีตนเปนสุข
เถิด ไมควรขมเหง ไมควรดูหม่ินกันและกันในทุกโอกาส ไมควรปรารถนาทุกขแกกันและกันเพราะความโกรธ
และความแคน..ควรแผเมตตาจิตอยางไมมีประมาณไปยังสรรพสัตวดุจมารดาเฝาถนอมบุตรคนเดียวดวย
ชีวิต18”   

ในสัญจิจจสิกขาบท กลาววา คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนนักยิงธนูและทานไมชอบอีกา ทานจึง
ยิงอีกาทั้งหลายแลวตัดหัวมาเสียบหลาวเรียงไว พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงตําหนิวา “โมฆะบุรุษ ไฉนเธอ
จึงจงใจปลงชีวิตสัตวเลา โมฆะบุรุษ การกระทําอยางนี้มิไดทําคนที่ยังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส” แลวยกสิกขาบท
ข้ึนแสดงดังนี้ “ภิกษุใดจงใจปลงชีวิตสัตว ตองอาบัติปาจิตตีย”19 

ในสูจิฆรสิกขาบท กลาววา “ภิกษุใดทํากลองเข็มดวยกระดูก ดวยงา หรือดวยเขา ตองอาบัติ
ปาจิตตียที่ชื่อวา เภทนกะ”20 

สิกขาบทเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงมุงหวังใหพระสงฆเปนบุคคล
ตัวอยางที่ดีแกสังคม มีการดํารงชีวิตอยางเรียบงายเก้ือกูลตอธรรมชาติ พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทที่
สอดคลองกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเราสามารถปรับใชกับสมัยปจจุบันเพื่อลดปญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมได พระพุทธเจาปฺฏิบัติกับธรรมชาติอยางเก้ือกูลกัน ไมวาจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามจะคํานึงถึงโลก
ธรรมชาติเสมอ ถามนุษยนําแนวคิดอยางนี้มาประกอบอาชีพใดๆ ก็จะทําใหอาชีพ และทรัพยากรธรรมชาติมี
ความยั่งยืน ซ่ึงเปนการสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทําการเกษตร 
 
การสรางส่ิงแวดลอมเพ่ือการเกษตรในทางพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ กลาววา ใหใชศิลปศาสตรเพื่อการดํารงชีวิตดวยการมองความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งที่มนุษยเก่ียวของที่มีองคประกอบ 3 อยางคือ (1) ตัวมนุษยหรือชีวิต (2) สังคม (3) สิ่งแวดลอม
หรือระบบนิเวศที่ตองประสานสัมพันธเก้ือกูลซ่ึงกันและกันใหเกิดความสมดุล โดยเนนที่ตัวมนุษยในเร่ืองกาย
กับใจใหอยูระดับที่สมดุลุกัน21ดังนั้น การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรตองครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร 
กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศ  ซ่ึงระบบการทําเกษตรที่เหมาะสมที่จะสรางสิ่งแวดลอมใหคงอยู และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใหเอ้ือตอการทําเกษตรมีหลายระบบ ดังนี้22 

                                                           
18 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/3-10/20-22.   
19 วิ.มหา.(ไทย) 2/382-385/501-502. 
20 คําวา “เภทนกะ” เปนช่ือเฉพาะอาบัติปาจิตตียสิกขาบทน้ี แปลวา มีการทําลาย คือตองทําลายวัตถุ

กอน จึงแสดงอาบัติตก  (วิ.อ.  2/518/438) 
21 พระพรหมคุณาภรณ , การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษยpdf. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://i 

lc.swu.ac.th/ download., [29 มกราคม 2562]. 
22 พันธจิตต สีเหน่ียง, 2556, เอกสารคําสอนวิชา 02032413 การสงเสริมเกษตรยั่งยืน, ภาควิชาสงเสริม

และนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน, หนา 40-56. 
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1. ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เปนระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจการรมการผลิตแตละชนิดเอ้ือประโยชนกันและกัน และเก้ือกูล
กันอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญ
ตอกิจกรรมแตละชนิดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน 
เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจาก
การผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใชประโยชนกับการผลติอีกชนิดหนึง่หรือหลายชนิดภายในไรนาแบบครบวงจร 
เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่อยางเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลดานสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง 
 2. ระบบวนเกษตร (Agro Forestry) เปนระบบเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความยั่งยืนของ
ระบบปาธรรมชาติมาเปนแนวทางในการทําการเกษตร และมีการจัดองคประกอบการผลิตทางการเกษตรให
หลากหลายชนิดของพืชและสัตวอยางเหมาะสมและสมดุล   วนเกษตร จึงหมายถึงการใชที่ดินในการผลิตพืช 
และสัตวใหมากชนิด หรือมีความซับซอนและหลากหลายทางชีวภาพใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งไดวา เปนการทําเกษตรรวมกับการอนุรักษปาไม โดยมีรากฐานหรือปจจัยการผลิตที่มาจาก
ทองถ่ินเอง 
 3. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เปนระบบเกษตรกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอมเปนสําคัญ และพยายามเขาใจกระบวนการทํางานของธรรมชาติอยางแทจริง โดยมองวา
ธรรมชาติไดจัดทุกสิ่งทุกอยางไวอยางสมดุลดีแลว เราจึงควรใหความสําคัญกับธรรมชาติและใชประโยชนจาก
ธรรมชาติอยางเต็มที่ โดยรบกวนธรรมชาติใหนอยที่สุด พรอมไปกับหาทางอนุรักษธรรมชาตินั้นไวใหคงอยู
ตลอดไป มีการใหความสําคัญกับดินเปนอันดับแรก และเนนการปรับปรุงดินใหมีพลังสําหรับการเพาะปลูก 
 4. เกษตรทฤษฎีใหม เปนวิธีทําการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศ
โดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียนการใชประโยชนของทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก ที่ดิน 
แรงงาน ทุน ปจจัยการผลิต เนนใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองไดแบบคอยเปนคอยไป
ตามกําลัง ทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ มีการแบงพื้นที่ระหวาง แหลงน้ํา/นาขาว/
พืชผสมผสาน/โครงสรางพื้นฐานและที่พักอาศัย ในสัดสวน 30/30/30/10 ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเอง
ไดโดยไมตองพึ่งปจจัยการผลิตจากภายนอก 
 6. เกษตรกรรมประณีต เปนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อตอบคําถามวาตองมีพื้นที่เทาไรจึงจะทํา
เกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน สามารถเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัวได และตองจัดการพื้นที่
อยางไรใหสามารถเลี้ยงตัวเองและปลดภาระหนี้ที่มีอยูได คําตอบคือ มีพื้นที่ 1 ไรก็สามารถจะอยูไดอยาง
พอเพียง  การทําเกษตรประณีตจึงเปนการใชประโยชนจากที่ดิน 1 ไรใหเกิดความคุมคาสูงสุด โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อแกปญหาใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน พอมีพอกิน ปลดภาระหนี้สิน ปลูกไมยืนตน
เพื่อเปนบํานาญชีวิตโดยมีหลักการสําคัญไดแก การออมน้ํา ออมดิน ออมตนไม ออมสัตว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับการทําเกษตรในพื้นที่ 1 ไรอยางมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเปนระบบนิเวศที่เก้ือกูล 

 

 

 7. เกษตรอินทรีย (Organic farming) เปนระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารดวยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุงบํารุงดิน เคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของ
พืช สัตว และระบบนิเวศ ลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และไมใชสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุยเคมี 
ยากําจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอรโมนสังเคราะหที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ตลอดจน
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ความตานทานศัตรูพืช เกษตรอินทรียใหความสําคัญสูงสุดในการปรับปรุงดิน โดยเชื่อวาดินที่สมบูรณยอมทํา
ใหพืชและสัตวที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณตามไปดวย เกษตรอินทรียถือเปนกาวแรกของ
การทําเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน 
 ดังนั้น การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรตองครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต 
และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ   
ระบบการทําเกษตรที่กลาวมาขางตนจะทําใหสิ่งแวดลอมคงความเปนธรรมชาติ เพราะไดคํานึงทุกสรรพสิ่งใน
ระบบธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่คํานึงถึงทุกสรรพชีวิตอยาง
เปนองครวม จะทําใหการทําเกษตรเปนไปอยางยั่งยืน 
 
บทสรุป 

การสรางสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม มนุษยควรปฏิบัติโดยยึดหลักที่พระพุทธเจา
ใชศิลปศาสตรในการดํารงชีวิตดวยการมองความสัมพันธระหวางตัวเรากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติมีความสมดุล
กัน อีกทั้งนําพุทธบัญญัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สิกขาบทที่พระพุทธองคแสดงสะทอนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวิทยา เชน สิกขาบทที่ มุงปกปกรักษา ดิน น้ํา ปาไม สัตวตางๆ เปนตน เพราะ
พระพุทธศาสนามองวา ในดินมีสิ่งมีชีวิต ไมควรขุดดิน ในน้ํามีสิ่งมีชีวิต ไมควรอุจจาระ ปสสาวะ ลงในน้ํา  
ปาไมมีชีวะอินทรียเดียว ไมควรตัดไมทําลายปา และสัตวทั้งหลายตางก็รักชีวิตของตน ทุกชีวิตมีความ
เก่ียวพันกันฉันญาติมิตรเก้ือกูลกันทั้งทางจิตวิญญาณ และทางกายภาพ จึงควรอยูรวมกัน มีเมตตากรุณาตอ
กันจึงจะไดบุญ บุญในที่นี้คือธรรมชาติมีสมดุล สิกขาบทตางๆจึงบัญญัติข้ึนเพื่อเก้ือกูลตอระบบธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เม่ือธรรมชาติสมดุลการทําการเกษตรก็เกิดสมดุลและยั่งยืน 
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1. ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เปนระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจการรมการผลิตแตละชนิดเอ้ือประโยชนกันและกัน และเก้ือกูล
กันอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญ
ตอกิจกรรมแตละชนิดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน 
เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจาก
การผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใชประโยชนกับการผลติอีกชนิดหนึง่หรือหลายชนิดภายในไรนาแบบครบวงจร 
เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่อยางเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลดานสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง 
 2. ระบบวนเกษตร (Agro Forestry) เปนระบบเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความยั่งยืนของ
ระบบปาธรรมชาติมาเปนแนวทางในการทําการเกษตร และมีการจัดองคประกอบการผลิตทางการเกษตรให
หลากหลายชนิดของพืชและสัตวอยางเหมาะสมและสมดุล   วนเกษตร จึงหมายถึงการใชที่ดินในการผลิตพืช 
และสัตวใหมากชนิด หรือมีความซับซอนและหลากหลายทางชีวภาพใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งไดวา เปนการทําเกษตรรวมกับการอนุรักษปาไม โดยมีรากฐานหรือปจจัยการผลิตที่มาจาก
ทองถ่ินเอง 
 3. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เปนระบบเกษตรกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอมเปนสําคัญ และพยายามเขาใจกระบวนการทํางานของธรรมชาติอยางแทจริง โดยมองวา
ธรรมชาติไดจัดทุกสิ่งทุกอยางไวอยางสมดุลดีแลว เราจึงควรใหความสําคัญกับธรรมชาติและใชประโยชนจาก
ธรรมชาติอยางเต็มที่ โดยรบกวนธรรมชาติใหนอยที่สุด พรอมไปกับหาทางอนุรักษธรรมชาตินั้นไวใหคงอยู
ตลอดไป มีการใหความสําคัญกับดินเปนอันดับแรก และเนนการปรับปรุงดินใหมีพลังสําหรับการเพาะปลูก 
 4. เกษตรทฤษฎีใหม เปนวิธีทําการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศ
โดยรวมของธรรมชาติ มีการหมุนเวียนการใชประโยชนของทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก ที่ดิน 
แรงงาน ทุน ปจจัยการผลิต เนนใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองไดแบบคอยเปนคอยไป
ตามกําลัง ทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน และสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ มีการแบงพื้นที่ระหวาง แหลงน้ํา/นาขาว/
พืชผสมผสาน/โครงสรางพื้นฐานและที่พักอาศัย ในสัดสวน 30/30/30/10 ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเอง
ไดโดยไมตองพึ่งปจจัยการผลิตจากภายนอก 
 6. เกษตรกรรมประณีต เปนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อตอบคําถามวาตองมีพื้นที่เทาไรจึงจะทํา
เกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน สามารถเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัวได และตองจัดการพื้นที่
อยางไรใหสามารถเลี้ยงตัวเองและปลดภาระหนี้ที่มีอยูได คําตอบคือ มีพื้นที่ 1 ไรก็สามารถจะอยูไดอยาง
พอเพียง  การทําเกษตรประณีตจึงเปนการใชประโยชนจากที่ดิน 1 ไรใหเกิดความคุมคาสูงสุด โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อแกปญหาใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน พอมีพอกิน ปลดภาระหนี้สิน ปลูกไมยืนตน
เพื่อเปนบํานาญชีวิตโดยมีหลักการสําคัญไดแก การออมน้ํา ออมดิน ออมตนไม ออมสัตว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับการทําเกษตรในพื้นที่ 1 ไรอยางมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเปนระบบนิเวศที่เก้ือกูล 

 

 

 7. เกษตรอินทรีย (Organic farming) เปนระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารดวยความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักการปรับปรุงบํารุงดิน เคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของ
พืช สัตว และระบบนิเวศ ลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และไมใชสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุยเคมี 
ยากําจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอรโมนสังเคราะหที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ตลอดจน
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ความตานทานศัตรูพืช เกษตรอินทรียใหความสําคัญสูงสุดในการปรับปรุงดิน โดยเชื่อวาดินที่สมบูรณยอมทํา
ใหพืชและสัตวที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีความอุดมสมบูรณตามไปดวย เกษตรอินทรียถือเปนกาวแรกของ
การทําเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน 
 ดังนั้น การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรตองครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต 
และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ   
ระบบการทําเกษตรที่กลาวมาขางตนจะทําใหสิ่งแวดลอมคงความเปนธรรมชาติ เพราะไดคํานึงทุกสรรพสิ่งใน
ระบบธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่คํานึงถึงทุกสรรพชีวิตอยาง
เปนองครวม จะทําใหการทําเกษตรเปนไปอยางยั่งยืน 
 
บทสรุป 

การสรางสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม มนุษยควรปฏิบัติโดยยึดหลักที่พระพุทธเจา
ใชศิลปศาสตรในการดํารงชีวิตดวยการมองความสัมพันธระหวางตัวเรากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติมีความสมดุล
กัน อีกทั้งนําพุทธบัญญัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สิกขาบทที่พระพุทธองคแสดงสะทอนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวิทยา เชน สิกขาบทที่ มุงปกปกรักษา ดิน น้ํา ปาไม สัตวตางๆ เปนตน เพราะ
พระพุทธศาสนามองวา ในดินมีสิ่งมีชีวิต ไมควรขุดดิน ในน้ํามีสิ่งมีชีวิต ไมควรอุจจาระ ปสสาวะ ลงในน้ํา  
ปาไมมีชีวะอินทรียเดียว ไมควรตัดไมทําลายปา และสัตวทั้งหลายตางก็รักชีวิตของตน ทุกชีวิตมีความ
เก่ียวพันกันฉันญาติมิตรเก้ือกูลกันทั้งทางจิตวิญญาณ และทางกายภาพ จึงควรอยูรวมกัน มีเมตตากรุณาตอ
กันจึงจะไดบุญ บุญในที่นี้คือธรรมชาติมีสมดุล สิกขาบทตางๆจึงบัญญัติข้ึนเพื่อเก้ือกูลตอระบบธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เม่ือธรรมชาติสมดุลการทําการเกษตรก็เกิดสมดุลและยั่งยืน 
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นวัตกรรมการเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาเปนโจทยที่ทาทายในการเตรียมความพรอมและสรางพลเมืองรุนใหมใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ “มีคุณภาพ” ตอประเทศชาติเปนพลเมืองที่ มีทักษะฝมือและพรอมกาวไปในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับการเผชิญหนากับกระแสบูรพาภิวัฒนและโลกาภิวัฒนที่กระทบตอการศึกษาของ
ไทยและสังคมไทย ซ่ึงขอคนพบจากการสังเคราะหองคความรูชี้ใหเห็นกระแสความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
ที่มีความเดนชัดในเร่ือง 1) การบริหารจัดการที่มุงปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มุงการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในการ
คิดคนและพัฒนาดานนวัตกรรมการศึกษาและดําเนินการใหนํานวัตกรรมนั้นไปใชในสถานศึกษาในพื้นที่ตาง 
ๆ ทั่วประเทศ 2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความยืดหยุนตามเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและลดความเหลื่อมล้ํา และ 3) นวัตกรรมดานเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อสรางทักษะใหเยาวชน
ตนแบบรุนใหมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ควบคูกับการเรียนรูดานวิชาการ ไดแก การพัฒนาใหผูเรียนได
เรียนรูจากการตั้งคําถามนําการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง ผูเรียนไดสืบคนหาความรูดวยตวัผูเรียนเอง ผูเรียนได
สรางความรูดวยตัวผูเรียนเอง ผูเรียนไดสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนไดเรียนรูเพื่อรับใชสังคม 

คําสําคัญ: เยาวชนตนแบบ, นโยบายปฏิรูปการศึกษา, มัธยมศึกษา 

 
Abstract 

Strengthening Characteristic Model of Prototype youth on Educational Reform for 
High School Students were a challenge problem to prepared readiness and create new 
citizens for a "Quality" of strengthening characteristic model of Thailand into skilled 
craftsmanship and confrontation to the globalization that affect education of Thailand. The 
items discovered from motion synthesis pointed that 1) Management aimed modifying the 
role of government on the participation of people from all sectors of educational 
management area of important strategy in educational reform for developing innovation of 
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นวัตกรรมการเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาเปนโจทยที่ทาทายในการเตรียมความพรอมและสรางพลเมืองรุนใหมใหเปนเยาวชน
ตนแบบที่ “มีคุณภาพ” ตอประเทศชาติเปนพลเมืองที่ มีทักษะฝมือและพรอมกาวไปในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับการเผชิญหนากับกระแสบูรพาภิวัฒนและโลกาภิวัฒนที่กระทบตอการศึกษาของ
ไทยและสังคมไทย ซ่ึงขอคนพบจากการสังเคราะหองคความรูชี้ใหเห็นกระแสความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
ที่มีความเดนชัดในเร่ือง 1) การบริหารจัดการที่มุงปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มุงการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในการ
คิดคนและพัฒนาดานนวัตกรรมการศึกษาและดําเนินการใหนํานวัตกรรมนั้นไปใชในสถานศึกษาในพื้นที่ตาง 
ๆ ทั่วประเทศ 2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความยืดหยุนตามเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและลดความเหลื่อมล้ํา และ 3) นวัตกรรมดานเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อสรางทักษะใหเยาวชน
ตนแบบรุนใหมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ควบคูกับการเรียนรูดานวิชาการ ไดแก การพัฒนาใหผูเรียนได
เรียนรูจากการตั้งคําถามนําการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง ผูเรียนไดสืบคนหาความรูดวยตวัผูเรียนเอง ผูเรียนได
สรางความรูดวยตัวผูเรียนเอง ผูเรียนไดสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนไดเรียนรูเพื่อรับใชสังคม 
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Abstract 

Strengthening Characteristic Model of Prototype youth on Educational Reform for 
High School Students were a challenge problem to prepared readiness and create new 
citizens for a "Quality" of strengthening characteristic model of Thailand into skilled 
craftsmanship and confrontation to the globalization that affect education of Thailand. The 
items discovered from motion synthesis pointed that 1) Management aimed modifying the 
role of government on the participation of people from all sectors of educational 
management area of important strategy in educational reform for developing innovation of 
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educational and use in educational institutions on others in Thailand, 2) learning 
procedures management was flexible on district areas innovation for developing basic 
educational management (Sandbox) to high quality and effective and reducing the 
unequal, and 3) The learning innovation created skills to new model of prototype youth 
for life skills and vocational skills with academic self-learning, for examples; the learner 
development from learning questions of themselves by searching the knowledge with 
themselves, the learner could be creating new knowledge by themselves, the learner 
could be communicating effectiveness and the learner could be learning for helping the 
society. 

Keywords: Prototype Youth, Educational Reform, High School Students 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมากในทศวรรษที่ผานมาอันสืบเนื่องมาจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงนําไปสูการควบรวมหนวยงานที่รับผิดชอบ การ
จัดตั้งหนวยงานใหม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากดวยเจตนารมณการเปลี่ยนแปลงเปนไปเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาอันมีเปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพพลเมืองของประเทศ แตผลลัพธที่คาดหวังยังไม
บรรลุผลเทาที่ควร และในทางตรงกันขามกลับมีสัญญาณที่นาหวงใยอันเนื่องมาจากการออกนโยบายหรือ
มาตรการตาง ๆ ไมสงผลตอคุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางทีต่องการและยังไมสามารถทําใหการศึกษาของ
ไทยขยับข้ึนไปอยูในระดับตน ๆ ได อีกทั้ง จากการปฏิรูปการศึกษาในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนเร่ืองการ
ปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปครู การปฏิรูประบบการทํางานในกระทรวงฯลฯ จากการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาทั้งหลายเหลานี้ยังคงเปนเร่ืองวนเวียนและเปนเร่ืองเดิม ๆ ที่ยังคงมีการปฏิรูปกัน
ตอไปอยางไมมีวันจบสิ้น1  แตทายที่สุดแลวก็สงผลไปยังเยาวชน กลาวคือ การมุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเยาวชนในระดับชาติโดยผานการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและการสอนของครูโดยการอบรม
จํานวนมากที่ทางรัฐบาลจัดใหครูในแตละปนั้นนับไมถวน ครูจึงตองเขารับการอบรมหัวขอตาง ๆ เพื่อนําผล
การอบรมนั้นไปถายทอดหรือจัดกระบวนการการเรียนรูตามที่รัฐตองการไปสูผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางและแผนการศึกษาแหงชาติที่วางไว ในอีกดานหนึ่งแทนที่ครูจะไดใชเวลาในการทํา
หนาทีของตนคือ การสอนอยางเต็มที่ในหองเรียน สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตทาง
วิชาการของเยาวชนทั้งสิ้น เนื่องจากครูรูสึกทอแทตอการสอนเยาวชนเพราะรูสึกเหนื่อยกับการเขารับการ
ฝกอบรมจํานวนมาก การทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประเมิน2  

                                                           
1 ประวิต เอราวรรณ, การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเพ่ือคนท้ังมวล. (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560). 
2 ภาวิณี โสธายะเพ็ชร, การศึกษาของไทยเหตุใดยังไมถึงอินเตอร. (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย). 

การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศในทุกดานกระทรวงศึกษาธิการจึงให
ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศอยางเปนรูปธรรมซ่ึงหนึ่งในเปาหมายของการผลิตคนก็คือ การตอบโจทย
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมการเกิดอาชีพใหม รูจักที่จะใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดจนการสงเสริมการรับคนเขาทํางานที่มุงเนนศักยภาพและสมรรถนะในการทํางานมากกวาใบ
ปริญญาฉะนั้น “ครูและอาจารย” จึงถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
ออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก รวมทั้งกระตุนและสรางแรงบันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพของเด็ก
ออกมาใหไดมากที่สุดจากนั้นจึงสงเสริมใหเด็กไดเรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด3  เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
เพื่อสรางคนไทย 4.0 ที่ทันโลกทันสมัย และทันเทคโนโลยีที่เด็กยุคใหมตองดํารงชีวิตอยูไดในสังคมโลก 
(Global Citizen)4  

การจัดการเรียนของครูในประเทศในยุคตางๆ5  สรุปไดดังนี้  
1) การจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 1.0 ครูเปนใหญในชั้นเรียน เยาวชนตองเรียนตามรูปแบบ 

การสอนของครู การปฏิบัติโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไมเกิดในชั้นเรียน  
2)การจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด 2.0 เยาวชนจะไดเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด กับครูที่มี

ความถนัด ในวิชานั้น ๆ การจัดโตะ และเกาอ้ีเยาวชนก็จะจัดใหเยาวชนนั่งเรียนเปนวงกลม มีครูใน
หลากหลายวิชาเอก โดยใชครูผูมีความเชี่ยวชาญ เปนพิเศษ (Expert Teacher) เยาวชนที่เรียนชา หรือมี
ปญหาในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะไดรับการดูแล เอาใจใส ปรับฐานสติปญญาใหทัดเทียมเพื่อนๆ เปนระยะ 
(Remedial Learning)  

3) การจัดการเรียนรูยุคไทย แลนด 3.0 เนนที่การเรียนมากกวาการสอน (Learning-Oriented)  
ใชเวลาในการบรรยายหรือถายทอดนอยลง ใหเยาวชนเกิดการเรียนรู เกิดความรู ความเขาใจ ความม่ันใจใน
สิ่งที่เขาไปศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหมากข้ึน หรือที่เรียกวา "สอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน (Teach Less, 
Learn More = TLLM.)”  

4) การจัดการเรียนรูยุคไทย แลนด 4.0 มุงหวังใหผูเรียนแตละคนไมอยูนิ่ง กระตือรือรนและคิดคน
หาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) สรางบรรยากาศใหในหองเรียนเปนหองเรียนแหง
ความสงสัย อยากเรียนอยากรู อยากหาคําตอบ (Community of Inquiry) มุงหวังใหผูเรียนเกิด การคิด
สรางสรรค (Creative Learning) ที่จะนําไปสูการผลิตนวัตกรรม (Innovation) การสรางอาชีพและการ

                                                           
3 ประวิต เอราวรรณ, การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเพ่ือคนท้ังมวล. (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560). 
4 อุดม คชินทร, แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสูการพัฒนาประเทศ. (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ). 
5 ปยธิดา  บุนนาค, เสนทางการปฏิรูปการเรียนรู : หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

(เชียงราย: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2กระทรวงศึกษาธิการ,2560). 
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educational and use in educational institutions on others in Thailand, 2) learning 
procedures management was flexible on district areas innovation for developing basic 
educational management (Sandbox) to high quality and effective and reducing the 
unequal, and 3) The learning innovation created skills to new model of prototype youth 
for life skills and vocational skills with academic self-learning, for examples; the learner 
development from learning questions of themselves by searching the knowledge with 
themselves, the learner could be creating new knowledge by themselves, the learner 
could be communicating effectiveness and the learner could be learning for helping the 
society. 
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ทางการเรียนของเยาวชนในระดับชาติโดยผานการอบรมเพื่อพัฒนาความรูและการสอนของครูโดยการอบรม
จํานวนมากที่ทางรัฐบาลจัดใหครูในแตละปนั้นนับไมถวน ครูจึงตองเขารับการอบรมหัวขอตาง ๆ เพื่อนําผล
การอบรมนั้นไปถายทอดหรือจัดกระบวนการการเรียนรูตามที่รัฐตองการไปสูผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางและแผนการศึกษาแหงชาติที่วางไว ในอีกดานหนึ่งแทนที่ครูจะไดใชเวลาในการทํา
หนาทีของตนคือ การสอนอยางเต็มที่ในหองเรียน สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตทาง
วิชาการของเยาวชนทั้งสิ้น เนื่องจากครูรูสึกทอแทตอการสอนเยาวชนเพราะรูสึกเหนื่อยกับการเขารับการ
ฝกอบรมจํานวนมาก การทํางานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประเมิน2  

                                                           
1 ประวิต เอราวรรณ, การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเพ่ือคนท้ังมวล. (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560). 
2 ภาวิณี โสธายะเพ็ชร, การศึกษาของไทยเหตุใดยังไมถึงอินเตอร. (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย). 

การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศในทุกดานกระทรวงศึกษาธิการจึงให
ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศอยางเปนรูปธรรมซ่ึงหนึ่งในเปาหมายของการผลิตคนก็คือ การตอบโจทย
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมการเกิดอาชีพใหม รูจักที่จะใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดจนการสงเสริมการรับคนเขาทํางานที่มุงเนนศักยภาพและสมรรถนะในการทํางานมากกวาใบ
ปริญญาฉะนั้น “ครูและอาจารย” จึงถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
ออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก รวมทั้งกระตุนและสรางแรงบันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพของเด็ก
ออกมาใหไดมากที่สุดจากนั้นจึงสงเสริมใหเด็กไดเรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด3  เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
เพื่อสรางคนไทย 4.0 ที่ทันโลกทันสมัย และทันเทคโนโลยีที่เด็กยุคใหมตองดํารงชีวิตอยูไดในสังคมโลก 
(Global Citizen)4  

การจัดการเรียนของครูในประเทศในยุคตางๆ5  สรุปไดดังนี้  
1) การจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 1.0 ครูเปนใหญในชั้นเรียน เยาวชนตองเรียนตามรูปแบบ 

การสอนของครู การปฏิบัติโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไมเกิดในชั้นเรียน  
2)การจัดการเรียนรู ยุคไทยแลนด 2.0 เยาวชนจะไดเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด กับครูที่มี

ความถนัด ในวิชานั้น ๆ การจัดโตะ และเกาอ้ีเยาวชนก็จะจัดใหเยาวชนนั่งเรียนเปนวงกลม มีครูใน
หลากหลายวิชาเอก โดยใชครูผูมีความเชี่ยวชาญ เปนพิเศษ (Expert Teacher) เยาวชนที่เรียนชา หรือมี
ปญหาในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะไดรับการดูแล เอาใจใส ปรับฐานสติปญญาใหทัดเทียมเพื่อนๆ เปนระยะ 
(Remedial Learning)  

3) การจัดการเรียนรูยุคไทย แลนด 3.0 เนนที่การเรียนมากกวาการสอน (Learning-Oriented)  
ใชเวลาในการบรรยายหรือถายทอดนอยลง ใหเยาวชนเกิดการเรียนรู เกิดความรู ความเขาใจ ความม่ันใจใน
สิ่งที่เขาไปศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหมากข้ึน หรือที่เรียกวา "สอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน (Teach Less, 
Learn More = TLLM.)”  

4) การจัดการเรียนรูยุคไทย แลนด 4.0 มุงหวังใหผูเรียนแตละคนไมอยูนิ่ง กระตือรือรนและคิดคน
หาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) สรางบรรยากาศใหในหองเรียนเปนหองเรียนแหง
ความสงสัย อยากเรียนอยากรู อยากหาคําตอบ (Community of Inquiry) มุงหวังใหผูเรียนเกิด การคิด
สรางสรรค (Creative Learning) ที่จะนําไปสูการผลิตนวัตกรรม (Innovation) การสรางอาชีพและการ

                                                           
3 ประวิต เอราวรรณ, การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเพ่ือคนท้ังมวล. (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560). 
4 อุดม คชินทร, แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสูการพัฒนาประเทศ. (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ). 
5 ปยธิดา  บุนนาค, เสนทางการปฏิรูปการเรียนรู : หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

(เชียงราย: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2กระทรวงศึกษาธิการ,2560). 
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เรียนรูดวยตนเองและมุงหวังใหผูเรียนสรางองคความรู จากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตัวของ
ผูเรียนที่มีแรงผลักดันเปนทีม เชนทีมที่มีนวัตกรรมเปนจุดเนน6  

นวัตกรรมการเสริมสรางเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาเปนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนแตละคนไมอยูนิ่ง กระตือรือรนและ
คิดคนหาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการจัดการเรียนแบบกระตือรือรน 
(Active learning) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงผลทําใหเกิดคําวา “Work-
based Learning” ห รื อ  “ Work-integrated Learning” ห รื อ  “ Site-based Learning”7  ดั ง นั้ น  
การเรียนรูในยุคการศึกษาไทยใหนําไปสูไทยแลนด 4.0 ใหกับผูเรียนนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมี
ลักษณะที่เนนอุปสงคและจัดระบบการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนหรือผูรับประโยชนทางการศึกษา
จัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมไปถึงการจัดการศึกษาและ
การสงเสริมการเรียนรูการออกแบบระบบและกลไกการศึกษาใหม การเสริมสรางเยาวชนตนแบบที่
สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยก็คือ “ลดชั่วโมงเรียน เพิ่มเวลารู” ซ่ึงมุงเนนใหเยาวชนคิด
เปน ใชชีวิตเปน เพื่อใหเขามีศักยภาพในการแกปญหาเฉพาะหนาและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนตนแบบ 

วิธีสอนแบบตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมแกเยาวชน ดังนี้8  
1. การเลานิทาน เปนการสอนที่ใชนิทานเปนสื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระที่ตองการ 

นิทานที่ใชมีหลายประเภท เชน นิทานปรัมปรา นิทานทองถ่ิน นิทานคติธรรม ซ่ึงนิทานใชไดดีกับเด็กเล็กและ
เด็กระดับประถมศึกษา สําหรับเด็กโตและเยาวชนนิทานก็ยังใชได แตเนื้อหาของนิทานตองเหมาะกับระดับ
ของผูเรียน  

2. การเลนเกม ภายใตกติกาที่กําหนดโดยมีจุดมุงหมายของการเลน มีการแขงขันเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานตื่นเตน เกมการเลนหลายเกมสามารถใชในการสอนและฝกคุณธรรมและจริยธรรมตาง ๆ ไดดี 
เชน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การเสียสละ ความอดทน การมีน้ําใจนักกีฬา การเลนและทํางานเปนทีม และการ
เคารพสิทธิ์ผูอ่ืน  

3. การใชกรณีตัวอยาง เปนการสอนโดยใชเร่ืองที่คัดสรรมา หรือเขียนข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา 
โดยมีประเด็นคําถามใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและแกปญหา เร่ืองที่คัดสรรมาหรือเขียนข้ึนควรเปนเร่ืองที่
คลายคลึงกับความเปนจริง การที่ผูเรียนไดอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมกันจะชวยใหผูเรียนไดฟงความคิดที่

                                                           
6 ไพฑูรย สินลารัตน, การศึกษาไทย 4.0 เปนย่ิงกวาการศึกษา. (เอกสารประกอบการบรรยายวิทยาลัย

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2559). 
7 ดิเรก พรสีมา, ครูไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.moe.go.th 

/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research. [30 ธันวาคม 2561]. 
8 ทิศนา แขมมณี , การพัฒนาคุณธรรม จ ริยธรรมและคานิ ยม  : จากทฤษฎีสู การปฏิ บั ติ . 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เกรท เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 2550). 

หลากหลายและมีแงมุมตางๆ กัน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดคิดพิจารณาและวิเคราะหหาคําตอบที่
เหมาะสม การสอนแบบนี้นํามาใชไดดีในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ  

4. การใชบทบาทสมมติ เปนการสอนโดยใหผูเรียนสวมบทบาทในตัวละครในสถานการณที่สมมติ
ข้ึนเพื่อชวยใหผู เรียนไดเรียนรูเก่ียวกับบทบาทที่สวม อันจะชวยใหผู เรียนเกิดความเขาใจในความคิด 
ความรูสึก เจตคติ และอคติตาง ๆ ของตนเอง 

5. การใชสถานการณจําลอง เปนการสอนโดยการใหผูเรียนเขาไปมีปฏิสัมพันธในสถานการณ
จําลองจากสถานการณจริงเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริงของสถานการณนั้น สถานการณจําลองบาง
ประเภท มีลักษณะเปนเกมการแขงขัน ที่เลนไดอยางสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดเรียนรูความเปนจริง
ของสถานการณนั้น ๆ สถานการณจําลองสามารถใชในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ  
ไดเปนอยางดี  

6. การสอนโดยใชกระบวนการกลุมและกิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนการสอนที่ใชกลุมเปนเคร่ืองมือใน
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด รวมทั้งไดเรียนรูเร่ืองการทํางานรวมกันดวย
ความสัมพันธอันดี และไดผลงานที่ดีควบคูไปดวย มีการจัดกิจกรรมกลุมยอยเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง และเรียนรูจากกันและกัน  

แนวคิดที่ไดศึกษาจากองคกรและนักวิชาการหลายทานเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน 
ผูวิจัยสรุปไดดังนี้9  

1. Character Education Partnership (2005) เสนอวาไมสามารถระบุวิธีการใดวิธีการหนึ่งได
อยางเฉพาะเจาะจงวาจะมีประสิทธิภาพ แตมีหลักการสําคัญ 11 ประการ ในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนที่ควรยึดถือ ประกอบดวย  

หลักการที่  1 สงเสริมและใหความสําคัญกับคานิยมเชิงจริยธรรม โดยทําใหเยาวชนเห็น
ความสําคัญของการมีจริยธรรมเปนคุณสมบัติของคนดีหรือคนที่มีคุณลักษณะที่ดี  

หลักการที่ 2 ใหนิยามคําวา คุณลักษณะใหเขาใจงาย โดยรวมความหมายในเชิงความคิด 
ความรูสึก และพฤติกรรมเขาเปนองคประกอบของคุณลักษณะตาง ๆ  

หลักการที่ 3 ใชวิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาตนเองโดยตรง อยาง
รอบดานและมีประสิทธิภาพ  

หลักการที่ 4 สรางเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน  
หลักการที่ 5 เปดโอกาสและจัดประสบการณการแสดงออกในทางคุณธรรมใหแกเยาวชน  
หลักการที่ 6 ผนวกการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนเขากับหลักสูตรวิชาการในที่สอน  
หลักการที่ 7 พยายามสงเสริมแรงจูงใจในตัวเยาวชน  
หลักการที่ 8 จัดใหบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเชนเดียวกันกับที่

พัฒนาเยาวชน  

                                                           
9 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนา

การศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21. (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2557). 
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เรียนรูดวยตนเองและมุงหวังใหผูเรียนสรางองคความรู จากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตัวของ
ผูเรียนที่มีแรงผลักดันเปนทีม เชนทีมที่มีนวัตกรรมเปนจุดเนน6  

นวัตกรรมการเสริมสรางเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาเปนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนแตละคนไมอยูนิ่ง กระตือรือรนและ
คิดคนหาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการจัดการเรียนแบบกระตือรือรน 
(Active learning) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงผลทําใหเกิดคําวา “Work-
based Learning” ห รื อ  “ Work-integrated Learning” ห รื อ  “ Site-based Learning”7  ดั ง นั้ น  
การเรียนรูในยุคการศึกษาไทยใหนําไปสูไทยแลนด 4.0 ใหกับผูเรียนนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมี
ลักษณะที่เนนอุปสงคและจัดระบบการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนหรือผูรับประโยชนทางการศึกษา
จัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมไปถึงการจัดการศึกษาและ
การสงเสริมการเรียนรูการออกแบบระบบและกลไกการศึกษาใหม การเสริมสรางเยาวชนตนแบบที่
สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยก็คือ “ลดชั่วโมงเรียน เพิ่มเวลารู” ซ่ึงมุงเนนใหเยาวชนคิด
เปน ใชชีวิตเปน เพื่อใหเขามีศักยภาพในการแกปญหาเฉพาะหนาและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนตนแบบ 

วิธีสอนแบบตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมแกเยาวชน ดังนี้8  
1. การเลานิทาน เปนการสอนที่ใชนิทานเปนสื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระที่ตองการ 

นิทานที่ใชมีหลายประเภท เชน นิทานปรัมปรา นิทานทองถ่ิน นิทานคติธรรม ซ่ึงนิทานใชไดดีกับเด็กเล็กและ
เด็กระดับประถมศึกษา สําหรับเด็กโตและเยาวชนนิทานก็ยังใชได แตเนื้อหาของนิทานตองเหมาะกับระดับ
ของผูเรียน  

2. การเลนเกม ภายใตกติกาที่กําหนดโดยมีจุดมุงหมายของการเลน มีการแขงขันเพื่อใหเกิดความ
สนุกสนานตื่นเตน เกมการเลนหลายเกมสามารถใชในการสอนและฝกคุณธรรมและจริยธรรมตาง ๆ ไดดี 
เชน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การเสียสละ ความอดทน การมีน้ําใจนักกีฬา การเลนและทํางานเปนทีม และการ
เคารพสิทธิ์ผูอ่ืน  

3. การใชกรณีตัวอยาง เปนการสอนโดยใชเร่ืองที่คัดสรรมา หรือเขียนข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา 
โดยมีประเด็นคําถามใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและแกปญหา เร่ืองที่คัดสรรมาหรือเขียนข้ึนควรเปนเร่ืองที่
คลายคลึงกับความเปนจริง การที่ผูเรียนไดอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมกันจะชวยใหผูเรียนไดฟงความคิดที่

                                                           
6 ไพฑูรย สินลารัตน, การศึกษาไทย 4.0 เปนย่ิงกวาการศึกษา. (เอกสารประกอบการบรรยายวิทยาลัย

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2559). 
7 ดิเรก พรสีมา, ครูไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ, [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.moe.go.th 

/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research. [30 ธันวาคม 2561]. 
8 ทิศนา แขมมณี , การพัฒนาคุณธรรม จ ริยธรรมและคานิ ยม  : จากทฤษฎีสู การปฏิ บั ติ . 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เกรท เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 2550). 

หลากหลายและมีแงมุมตางๆ กัน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดคิดพิจารณาและวิเคราะหหาคําตอบที่
เหมาะสม การสอนแบบนี้นํามาใชไดดีในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ  

4. การใชบทบาทสมมติ เปนการสอนโดยใหผูเรียนสวมบทบาทในตัวละครในสถานการณที่สมมติ
ข้ึนเพื่อชวยใหผู เรียนไดเรียนรูเก่ียวกับบทบาทที่สวม อันจะชวยใหผู เรียนเกิดความเขาใจในความคิด 
ความรูสึก เจตคติ และอคติตาง ๆ ของตนเอง 

5. การใชสถานการณจําลอง เปนการสอนโดยการใหผูเรียนเขาไปมีปฏิสัมพันธในสถานการณ
จําลองจากสถานการณจริงเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูความเปนจริงของสถานการณนั้น สถานการณจําลองบาง
ประเภท มีลักษณะเปนเกมการแขงขัน ที่เลนไดอยางสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดเรียนรูความเปนจริง
ของสถานการณนั้น ๆ สถานการณจําลองสามารถใชในการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตาง ๆ  
ไดเปนอยางดี  

6. การสอนโดยใชกระบวนการกลุมและกิจกรรมกลุมสัมพันธ เปนการสอนที่ใชกลุมเปนเคร่ืองมือใน
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด รวมทั้งไดเรียนรูเร่ืองการทํางานรวมกันดวย
ความสัมพันธอันดี และไดผลงานที่ดีควบคูไปดวย มีการจัดกิจกรรมกลุมยอยเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง และเรียนรูจากกันและกัน  

แนวคิดที่ไดศึกษาจากองคกรและนักวิชาการหลายทานเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน 
ผูวิจัยสรุปไดดังนี้9  

1. Character Education Partnership (2005) เสนอวาไมสามารถระบุวิธีการใดวิธีการหนึ่งได
อยางเฉพาะเจาะจงวาจะมีประสิทธิภาพ แตมีหลักการสําคัญ 11 ประการ ในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนที่ควรยึดถือ ประกอบดวย  

หลักการที่  1 สงเสริมและใหความสําคัญกับคานิยมเชิงจริยธรรม โดยทําใหเยาวชนเห็น
ความสําคัญของการมีจริยธรรมเปนคุณสมบัติของคนดีหรือคนที่มีคุณลักษณะที่ดี  

หลักการที่ 2 ใหนิยามคําวา คุณลักษณะใหเขาใจงาย โดยรวมความหมายในเชิงความคิด 
ความรูสึก และพฤติกรรมเขาเปนองคประกอบของคุณลักษณะตาง ๆ  

หลักการที่ 3 ใชวิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาตนเองโดยตรง อยาง
รอบดานและมีประสิทธิภาพ  

หลักการที่ 4 สรางเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน  
หลักการที่ 5 เปดโอกาสและจัดประสบการณการแสดงออกในทางคุณธรรมใหแกเยาวชน  
หลักการที่ 6 ผนวกการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนเขากับหลักสูตรวิชาการในที่สอน  
หลักการที่ 7 พยายามสงเสริมแรงจูงใจในตัวเยาวชน  
หลักการที่ 8 จัดใหบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเชนเดียวกันกับที่

พัฒนาเยาวชน  

                                                           
9 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนา

การศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21. (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2557). 
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หลักการที่ 9 สงเสริมการเปนผูนาในดานคุณธรรมของเยาวชนและใหการสนับสนุนการจัด
คุณลักษณะศึกษาอยางตอเนื่อง  

หลักการที่ 10 จัดใหสมาชิกในครอบครัวชุมชนมีสวนรวมในการสรางคุณลักษณะที่ดีใหแก
เยาวชน  

หลักการที่ 11 ประเมินคุณลักษณะตาง ๆ ของเยาวชนทั้งโรงเรียนและการดําเนินการของ
บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ของเยาวชน  

2. Kevin Ryan (2002) ได เสนอแนวทางการเพื่ อการพัฒ นาคุณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระสงค 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ (The Six E’s of Character Education) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

2.1 การยกตัวอยางและปฏิบัติเปนแบบอยาง (Example) แนวทางการยกตัวอยางของการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะทอนคุณลักษณะที่พึงประสงค นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนเพื่อยกตัวอยางพฤติกรรม
ที่ดีและไมดี พรอมผลของการปฏิบัติให เกิดความเขาใจ รวมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ของครูเพื่อใหเยาวชนเห็นดวย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีถือเปนการยกตัวอยางที่ดีที่สุดที่เยาวชน
สามารถเห็นและเลียนแบบการกระทําความประพฤติตาง ๆ ไดโดยตรง  

2.2 การสอนอธิบายใหรูจักใชเหตุผล (Explanation) ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของเยาวชนจากเดิมที่ควบคุมความประพฤติโดยเนนการทองกฎแลวปฏิบัติตามกฎโดยขาด
เหตุผล มาเปนการใชอธิบายใหรูจักใชเหตุและผลในการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ กระตุนใหเกิดการวิพากษ
หรือสนทนาเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีและไมดี พรอมอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อสรางความตระหนักและการ
ปรับพฤติกรรมอันสะทอนถึงคุณลักษณะของเด็กออก 

2.3 การเชิญชวนใหทาความดี (Exhortation) การชี้แนะ เชิญชวน โดยใชการเสริมแรงทางบวก
ควบคูกับการพัฒนาความกลาหาญเชิงจริยธรรม (moral courage development) โดยใหกลาทําในสิ่งที่
ถูกตองไมอายหรือกลัวที่จะทําในสิ่งที่ควร  

2.4 การจัดสิ่งแวดลอมเชิงคุณธรรม (Ethos or Ethical Environment) เอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค ไมมีสิ่งยั่วยุใหไปในทางเสื่อม โดยเฉพาะในหองเรียนซ่ึงเปนสังคมยอยเล็ก ๆ  
ที่เยาวชนจะตองสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ครูสามารถจาลองสังคมใหญภายในหองเรียนได สรางบรรยากาศ
เชิงคุณธรรม  

2.5 การจัดประสบการณ (Experience) การเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสสังคมภายนอกอยาง
จริงจังนอกโรงเรียนจะชวยใหเด็กเรียนรูและซึมซับแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอยางพึงประสงค  

2.6 การคาดหวังความเปนเลิศ (Expectations of Excellence) การวางเปาหมายของตนเอง
ของเด็กเปนเสมือนการกําหนดหลักชัยในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  

3. Educational Materials Center เสนอกลยุทธการปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practice) ของการ
จัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนไว 10 ประการ โดยแยกการปฏิบัติดวยวิธีการตาง ๆ 
ออกเปน 4 กลุม (Dawn Williams, 2004) รายละเอียดมีดังนี้  

กลุมที่ 1 การนาหลักสูตรคุณลักษณะศึกษาเพิ่มเติมเขาไปกับความรูที่ครูสอน และสนับสนุนการ
เขาใจคุณลักษณะตาง ๆ อยางแทจริง โดยแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศประกอบดวย 

แนวทางที่ 1 เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูเก่ียวกับคุณธรรมจากสถานการณตาง ๆ  
ที่ เหมือนชีวิตจริงที่ มี โอกาสไดพบ และเปดโอกาสให เยาวชนไดตอบสนองตอสถานการณนั้น  ๆ  
อยางหลากหลาย  

แนวทางที่ 2 ทําใหคุณลักษณะศึกษาเปนเสมือนเคร่ืองมือที่นาเยาวชนไปสูเปาหมายใน
การเรียน ไมใชนาคุณลักษณะศึกษาเขามาเพิ่มจากการเรียนการสอนปกติ  

แนวทางที่ 3 จัดกิจกรรมที่ใหเยาวชนไดสะทอนตนเองและกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
เพื่อชวยใหเยาวชนพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับตนเองและผูอ่ืนอยางสมดุล  

กลุมที่ 2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะตาง ๆ ใหกับเยาวชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ  

แนวทางที่ 4 คือใหเยาวชนไดฝกฟงและทาความเขาใจความเชื่อของผูอ่ืน ๆ และเคารพใน
ความคิดของผูอ่ืน ซ่ึงหมายรวมถึงการยอมรับความแตกตางของผูอ่ืนดวย  

แนวทางที่ 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโดยใชกิจกรรมกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการวางแผน การจัดกิจกรรม และสะทอนผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมรวมกัน  

กลุมที่ 3 การจัดกิจกรรมที่ชวยพัฒนาประสิทธิภาพในตัวเองและการยอมรับตนเองของเยาวชน 
แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ  

แนวทางที่ 6 จัดโอกาสใหเยาวชนไดกําหนดสัญญากับตนเอง ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ตางๆ  

แนวทางที่ 7 จัดโอกาสที่ชวยใหเยาวชนเชื่อม่ันในตนเอง  
กลุมที่ 4 การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนชวยสังคม แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

แนวทางที่ 8 จัดกิจกรรมที่เสริมสรางทัศนคติและการปฏิบัติตนในทางที่ดีใหแกเยาวชน  
แนวทางที่ 9 จัดโอกาสการเรียนรูเพื่อรับใชสังคม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใหเยาวชนไดอุทิศ

หรือบาเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม แนวทางที่ 10 ใหครอบครัวมีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะของ
เยาวชน  

4. แนวคิดและหลักการสาหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนมีดังตอไปนี้10 
4.1 การสรางตัวแบบ/ผูนํา การพัฒนาคุณลักษณะตองมีการสรางตัวแบบที่ดีทั้งพอแมผูปกครอง 

ครูอาจารย หรือบุคคลตัวอยางในสังคม  
4.2 การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ใหเปนวิถีชีวิต มีความสอดคลองกับธรรมชาติ 

ตอกย้ําใหพัฒนาตนอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการสอดแทรกอยูในชีวิตการเรียน การ
ปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธระหวาง
สังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

                                                           
10 พิชัยยุทธ  สยามพันธกิจ, พลเมืองไทยแหงอนาคตท่ีพึงปรารถนา. (กรุงเทพมหานคร: สยามมิส พับลิช

ช่ิง เฮาส, 2553). 
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แนวทางที่ 1 เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูเก่ียวกับคุณธรรมจากสถานการณตาง ๆ  
ที่ เหมือนชีวิตจริงที่ มี โอกาสไดพบ และเปดโอกาสให เยาวชนไดตอบสนองตอสถานการณนั้น  ๆ  
อยางหลากหลาย  

แนวทางที่ 2 ทําใหคุณลักษณะศึกษาเปนเสมือนเคร่ืองมือที่นาเยาวชนไปสูเปาหมายใน
การเรียน ไมใชนาคุณลักษณะศึกษาเขามาเพิ่มจากการเรียนการสอนปกติ  

แนวทางที่ 3 จัดกิจกรรมที่ใหเยาวชนไดสะทอนตนเองและกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
เพื่อชวยใหเยาวชนพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับตนเองและผูอ่ืนอยางสมดุล  

กลุมที่ 2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะตาง ๆ ใหกับเยาวชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ  

แนวทางที่ 4 คือใหเยาวชนไดฝกฟงและทาความเขาใจความเชื่อของผูอ่ืน ๆ และเคารพใน
ความคิดของผูอ่ืน ซ่ึงหมายรวมถึงการยอมรับความแตกตางของผูอ่ืนดวย  

แนวทางที่ 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโดยใชกิจกรรมกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการวางแผน การจัดกิจกรรม และสะทอนผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมรวมกัน  

กลุมที่ 3 การจัดกิจกรรมที่ชวยพัฒนาประสิทธิภาพในตัวเองและการยอมรับตนเองของเยาวชน 
แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ  

แนวทางที่ 6 จัดโอกาสใหเยาวชนไดกําหนดสัญญากับตนเอง ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ตางๆ  

แนวทางที่ 7 จัดโอกาสที่ชวยใหเยาวชนเชื่อม่ันในตนเอง  
กลุมที่ 4 การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนชวยสังคม แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

แนวทางที่ 8 จัดกิจกรรมที่เสริมสรางทัศนคติและการปฏิบัติตนในทางที่ดีใหแกเยาวชน  
แนวทางที่ 9 จัดโอกาสการเรียนรูเพื่อรับใชสังคม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใหเยาวชนไดอุทิศ

หรือบาเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม แนวทางที่ 10 ใหครอบครัวมีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะของ
เยาวชน  

4. แนวคิดและหลักการสาหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนมีดังตอไปนี้10 
4.1 การสรางตัวแบบ/ผูนํา การพัฒนาคุณลักษณะตองมีการสรางตัวแบบที่ดีทั้งพอแมผูปกครอง 

ครูอาจารย หรือบุคคลตัวอยางในสังคม  
4.2 การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ใหเปนวิถีชีวิต มีความสอดคลองกับธรรมชาติ 

ตอกย้ําใหพัฒนาตนอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการสอดแทรกอยูในชีวิตการเรียน การ
ปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธระหวาง
สังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

                                                           
10 พิชัยยุทธ  สยามพันธกิจ, พลเมืองไทยแหงอนาคตท่ีพึงปรารถนา. (กรุงเทพมหานคร: สยามมิส พับลิช

ช่ิง เฮาส, 2553). 
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4.3 การพัฒนาตัวตนของเยาวชน ดวยการจัดพื้นที่สรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ใหเยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพ และการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางที่ตนเองคิด
สรางสรรค และอยูในบริบทของการทาความดี มีสวนรวมในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ใหเด็กมีการ
ปฏิบัติและพัฒนาตนอยางเขาใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณคาของตนเองมากข้ึน  

4.4 การสรางระบบคานิยมใหเด็กและเยาวชนเห็นไดชัดเจนวาแกนของเด็กไทยคืออะไร ตอง
ประพฤติและปฏิบัติตนอยางไร กําหนดเปาหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งที่อยูใกลตัวเด็ก ทําใหเด็กมี
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม  

4.5 การสรางความรวมมือรวมพลังทั้งจากผูบริหาร/ครูอาจารยในโรงเรียน พอแมผูปกครองใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กําหนดคุณธรรมที่ เปนเปาหมาย การให
ครอบครัว ชุมชนมีการทากิจกรรมรวมกัน  

4.6 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนตองสอดคลองกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และชวงวัยของเด็ก  

4.7 การสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการทากิจกรรมรวมกัน เรียนรูรวมกัน 
และซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยูรวมกันผานกระบวนการ เปนธรรมชาติในระบบของชุมชน  

4.8 โรงเรียนตองมีนโยบายที่ไมเนนวิชาการอยางเดียว โรงเรียนมีครูเปนผูนาการเปลี่ยนแปลง  
ดึงชุมชนเขามา สรางชุมชนที่สรางสรรค ชี้ใหเห็นปญหาของชุมชนที่สงผลกระทบตอบุตรหลาน  

4.9 ตองมีการสรางแนวรวม มีเครือขายที่ชวยเสริมกาลังใจใหเด็กทาความดี เด็กที่ไดรับการ
พัฒนาทาใหเขาดีไปแลว ก็มีเด็กรุนใหมเร่ือย ๆ ตองสรางเครือขาย 

จากแนวคิดและหลักการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนขางตน สามารถสรุปรูปแบบ
การวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 
อยางมีระบบดังนี้11  

1) การวางแผนและการออกแบบกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชน กําหนดภาระงานและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชน ออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมิน  

2) การดําเนินการตามแผนการ กิจกรรมสงเสริมตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเยาวชนไดลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณจริงผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในกลุม
สาระการเรียนรู จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกใน
กิจวัตรประจาวัน  

3) การติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผน และ 
4) การนาผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงแผนงานและกระบวนการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 

                                                           
11 วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ (แปล), ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 

21. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ Open Worlds, 2559). 

แนวคิดเก่ียวกับตนแบบนวัตกรรมการศึกษา 
ปจจุบันรัฐบาลได กําหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานํารองออกเปน 6 จังหวัด ใน 6 ภาค  

ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ รวมกันวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่นวตักรรมการศึกษาตามบริบทที่แตกตางกันไป ไดแก  
1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม (ภาคเหนือ) โดยกําหนดเปาหมายพัฒนาพื้นที่ให

สอดคลองเปาหมายอัตลักษณคนเชียงใหม สิ่ งแวดลอมนาอยู  ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา  
การทองเที่ยว การบริการ เปนตน เพื่อใหเชียงใหมเปนนครแหงคุณภาพชีวิต มีการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
กําหนดคุณลักษณะผูเรียนไวหลายดาน และใหเปนพลเมืองผูสงางามตามวิถีไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
อาชีพ มีสุขภาพดีจิตใจเขมแข็ง รอบรู เขียนได คิดเลขเปน สามารถสื่อสารทางภาษา มีวินัย ซ่ือสัตย มีการใช
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีดิจิทัล รักษวัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณคาและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
เพื่อรวมพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 ที่เนนการขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม12  

2. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อสรางภาคีเครือขาย
ก า รทํ า ง าน ที่ เข ม แ ข็ ง  ภ าย ใต ชื่ อ  “ Srisaket Learning Partnership” เป น ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเพื่อการศึกษาไทย  (Thailand Education Partnership: TEP) เพื่อลด
ชองวางระหวางระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ (Top down) และระดับปฏิบัติสูระดับนโยบาย (Bottom up) 
ในลักษณะ Sandbox ซ่ึงเปนการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัดโดยรับฟงเสียงของคนในพื้นที่เปนหลัก เพื่อ
ตอบโจทยบริบทพื้นที่ ปรับการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
ในบางเร่ืองที่เปนอุปสรรคปญหา ตลอดจนเปนองครวมทั้งดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ โดยมูลนิธิ
สยามกัมมาจลและสถาบันอาศรมศิลปมีบทบาทในการสนับสนุนเวทีรับฟงเสียงของคนศรีสะเกษ ภายใตการ
ทํางานรวมกันของภาคีทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางสภาพแวดลอม (Learning Space) ใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนใหสามารถตอยอดสิ่งที่มีอยูเดิมดวยหองเรียน Active Learning  
การจัดหลักสูตรทองถ่ิน รวมกับศึกษานิ เทศกและโรงเรียนเพื่ อจัดหาพี่ เลี้ยงมืออาชีพ (Mentor)  
ชวยพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหเขมแข็ง เพื่อใหคนศรีสะเกษรุนใหมเปนคนรูคิดจิตใจดี มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีสวนชวยผูมีรายไดนอย13  
 3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) ถือเปนเมืองทองเที่ยวไดกําหนดใหเด็ก
อานออกเขียนได เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยการจัดการเรียนการ
สอน  โดยวางภาพความสําเร็จคุณภาพนักเรียนที่ดีข้ึน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการคิด ทักษะ
การอานเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สวนครูก็จะไดรับ
การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา ตอยอดนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอชุมชน พื้นที่ โรงเรียน  
มีการนําระบบไอซีทีมาปรับใชใหมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของงาน ข้ันตอนตาง ๆ ในขณะเดียวกันชุมชนก็จะ

                                                           
12 สุรเชษฐ  ชัยวงศ, ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม. (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
13 อโณทัย ไทยวรรณศรี, การขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. (สํานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
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4.3 การพัฒนาตัวตนของเยาวชน ดวยการจัดพื้นที่สรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ใหเยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพ และการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางที่ตนเองคิด
สรางสรรค และอยูในบริบทของการทาความดี มีสวนรวมในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ใหเด็กมีการ
ปฏิบัติและพัฒนาตนอยางเขาใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณคาของตนเองมากข้ึน  

4.4 การสรางระบบคานิยมใหเด็กและเยาวชนเห็นไดชัดเจนวาแกนของเด็กไทยคืออะไร ตอง
ประพฤติและปฏิบัติตนอยางไร กําหนดเปาหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งที่อยูใกลตัวเด็ก ทําใหเด็กมี
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม  

4.5 การสรางความรวมมือรวมพลังทั้งจากผูบริหาร/ครูอาจารยในโรงเรียน พอแมผูปกครองใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กําหนดคุณธรรมที่ เปนเปาหมาย การให
ครอบครัว ชุมชนมีการทากิจกรรมรวมกัน  

4.6 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนตองสอดคลองกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และชวงวัยของเด็ก  

4.7 การสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการทากิจกรรมรวมกัน เรียนรูรวมกัน 
และซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยูรวมกันผานกระบวนการ เปนธรรมชาติในระบบของชุมชน  

4.8 โรงเรียนตองมีนโยบายที่ไมเนนวิชาการอยางเดียว โรงเรียนมีครูเปนผูนาการเปลี่ยนแปลง  
ดึงชุมชนเขามา สรางชุมชนที่สรางสรรค ชี้ใหเห็นปญหาของชุมชนที่สงผลกระทบตอบุตรหลาน  

4.9 ตองมีการสรางแนวรวม มีเครือขายที่ชวยเสริมกาลังใจใหเด็กทาความดี เด็กที่ไดรับการ
พัฒนาทาใหเขาดีไปแลว ก็มีเด็กรุนใหมเร่ือย ๆ ตองสรางเครือขาย 

จากแนวคิดและหลักการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชนขางตน สามารถสรุปรูปแบบ
การวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 
อยางมีระบบดังนี้11  

1) การวางแผนและการออกแบบกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชน กําหนดภาระงานและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของเยาวชน ออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมิน  

2) การดําเนินการตามแผนการ กิจกรรมสงเสริมตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเยาวชนไดลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณจริงผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในกลุม
สาระการเรียนรู จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยสอดแทรกใน
กิจวัตรประจาวัน  

3) การติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผน และ 
4) การนาผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงแผนงานและกระบวนการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 

                                                           
11 วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ (แปล), ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 

21. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ Open Worlds, 2559). 

แนวคิดเก่ียวกับตนแบบนวัตกรรมการศึกษา 
ปจจุบันรัฐบาลได กําหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานํารองออกเปน 6 จังหวัด ใน 6 ภาค  

ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ รวมกันวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่นวตักรรมการศึกษาตามบริบทที่แตกตางกันไป ไดแก  
1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม (ภาคเหนือ) โดยกําหนดเปาหมายพัฒนาพื้นที่ให

สอดคลองเปาหมายอัตลักษณคนเชียงใหม สิ่ งแวดลอมนาอยู  ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา  
การทองเที่ยว การบริการ เปนตน เพื่อใหเชียงใหมเปนนครแหงคุณภาพชีวิต มีการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
กําหนดคุณลักษณะผูเรียนไวหลายดาน และใหเปนพลเมืองผูสงางามตามวิถีไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะ
อาชีพ มีสุขภาพดีจิตใจเขมแข็ง รอบรู เขียนได คิดเลขเปน สามารถสื่อสารทางภาษา มีวินัย ซ่ือสัตย มีการใช
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีดิจิทัล รักษวัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณคาและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
เพื่อรวมพัฒนาประเทศไปสู Thailand 4.0 ที่เนนการขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม12  

2. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อสรางภาคีเครือขาย
ก า รทํ า ง าน ที่ เข ม แ ข็ ง  ภ าย ใต ชื่ อ  “ Srisaket Learning Partnership” เป น ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเพื่อการศึกษาไทย  (Thailand Education Partnership: TEP) เพื่อลด
ชองวางระหวางระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ (Top down) และระดับปฏิบัติสูระดับนโยบาย (Bottom up) 
ในลักษณะ Sandbox ซ่ึงเปนการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัดโดยรับฟงเสียงของคนในพื้นที่เปนหลัก เพื่อ
ตอบโจทยบริบทพื้นที่ ปรับการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
ในบางเร่ืองที่เปนอุปสรรคปญหา ตลอดจนเปนองครวมทั้งดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ โดยมูลนิธิ
สยามกัมมาจลและสถาบันอาศรมศิลปมีบทบาทในการสนับสนุนเวทีรับฟงเสียงของคนศรีสะเกษ ภายใตการ
ทํางานรวมกันของภาคีทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางสภาพแวดลอม (Learning Space) ใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนใหสามารถตอยอดสิ่งที่มีอยูเดิมดวยหองเรียน Active Learning  
การจัดหลักสูตรทองถ่ิน รวมกับศึกษานิ เทศกและโรงเรียนเพื่ อจัดหาพี่ เลี้ยงมืออาชีพ (Mentor)  
ชวยพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหเขมแข็ง เพื่อใหคนศรีสะเกษรุนใหมเปนคนรูคิดจิตใจดี มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีสวนชวยผูมีรายไดนอย13  
 3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) ถือเปนเมืองทองเที่ยวไดกําหนดใหเด็ก
อานออกเขียนได เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยการจัดการเรียนการ
สอน  โดยวางภาพความสําเร็จคุณภาพนักเรียนที่ดีข้ึน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการคิด ทักษะ
การอานเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สวนครูก็จะไดรับ
การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา ตอยอดนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอชุมชน พื้นที่ โรงเรียน  
มีการนําระบบไอซีทีมาปรับใชใหมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของงาน ข้ันตอนตาง ๆ ในขณะเดียวกันชุมชนก็จะ

                                                           
12 สุรเชษฐ  ชัยวงศ, ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม. (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
13 อโณทัย ไทยวรรณศรี, การขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. (สํานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
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ไดรับรูถึงการทํางานดานการศึกษา ทําใหมีความเขาใจ เกิดการมีสวนรวมมากข้ึน ตลอดจนนําไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสินคา “โอทอป”14  
 4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล (ภาคใต) ที่ผานมาไดรับความรวมมือในการดําเนินงาน
จากโรงเรียนในพื้นที่ 10 แหง มีการกําหนดหลักการรวมกัน โดยใหโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ
ตนเอง โดยผานกลไกคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดทักษะการคิดวิเคราะหพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง โดยใหจังหวัดสตูลเปนพื้นที่นํารองดานการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษา โดยการใหอิสระกับ
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมไดบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยมีจุดเนนในการใชทุนของจังหวัดสตูลที่
สําคัญคือ การเปนสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําพรอมกับการสรางคุณภาพการศึกษา สงเสริม
องคความรูที่เกิดจากชุมชนมีสถานที่สําคัญของชุมชน เชน อุทยานธรณีโลกสตูลเปนสถานที่ทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการประกาศจาก UNESCO ใหเปนอุทยานธรณีโลก หรือ UNESCO Global 
Geopark และนวัตกรรมการจัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัยเปนรากฐานของการ
สรางคนรุนใหมเพื่อตอบโจทยอนาคตของพลเมืองภายใตความรวมมือของจังหวัด ซ่ึงการสรางกลไกพื้นที่ที่
ทํางานใกลชิดกับโรงเรียน เด็ก และชุมชน จะเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยอยางมี
ประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือ Sandbox มีกรอบ
แนวคิดหลัก และเปดใหทุกภาคสวนในทองถ่ินเขารวม เชน ภาครัฐ สวนทองถ่ิน จังหวัด ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจ โดยรับรองดวยกฎหมายเพื่อสรางเสถียรภาพจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการวิจัยและ
พัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมฯ สามารถลดผลกระทบที่ไมไดตั้งใจตอวงกวาง ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว15  
 5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปตตานี (ภาคใตชายแดน) เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนากําลังคน จบแลวมีรายได มีงานทํา สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต สรางความพึงพอใจ ใหการศึกษาเกิดคุณภาพอยางเทาเทียม ทั่วถึง สรางโอกาสทาง
การศึกษา เชน กิจกรรมเปดชั้นเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรางแนวคิด แนวทางในการพัฒนาชั้นเรียน 
พัฒนาวิชาชีพครูใหสามารถเปลี่ยนแปลงที่ “ชั้นเรียนจริงของครู”ผานทาง google docs โดยสามารถ
ประชุมงาน และสอนนักเรียนผานทาง Google ซ่ึงการใช Google Apps สามารถประยุกตใชในการศึกษา
ตามโรงเรียนประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดโดยมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม
การศึกษาและการติดตอสื่อสารในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทําใหครูสามารถติดตามนักเรียนอยูใกลชิดมาก
ข้ึน ไดเรียนรูตามหลักสูตร ชวยลดคาใชจายของสถาบันการศึกษาดวยความเปนระบบคลาวด16  

                                                           
14 บุญรักษ ยอดเพชร, จัดการศึกษาพ้ืนท่ีนวัตกรรมนํารอง 6 จังหวัด. (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
15 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, “สตูลโมเดล” ตนแบบนวัตกรรมการศึกษา. (งานสื่อสารสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561). 
16 ศนัฏฐชล สุมสมบูรณ, “ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษา 

ในศตวรรษ ท่ี  21 . (ศู นยป ระสานงานและบริห ารการศึกษาจั งห วัดชายแดนภาค ใต  (ศปบ .จชต .). 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 

บทสรุป 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบในการขับเคลื่อนอนาคตระบบ

การศึกษาของประเทศไทยดังที่กลาวมาโดยเฉพาะการใช “ยุทธศาสตรการจัดการเชิงพื้นที่” เปนยุทธศาสตร
นํารองกับภาคีตาง ๆ เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาใหการศึกษาเกิดความเขมแข็ง ภายใตบทบาทหนาที่ของแตละ
คน แตละหนวยงาน เพื่อใหการวางแผนการบูรณาการการศึกษาในแตละภาคเชื่อมโยงระหวางกันอันจะ
สงผลใหเกิดคุณคาอยางมีคุณภาพ เพราะ “การศึกษา” ถือวาเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใน
ทุกดาน การศึกษาเพื่อสรางเยาวชนตนแบบรุนใหมใหมีทักษะการทํางานและสามารถสรางงานมีอาชีพเปน
กําลังคนใหกับทองถ่ินและประเทศชาติในอนาคตได ก็เชื่อม่ันวายอมสงผลใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศ อันจะ
สงผลประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
กาวใหทัน “โลกยุค 4.0”17  

ซ่ึงจุดเนนสําคัญของนวัตกรรมการเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยวิธีการสรางเสริม
คุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงลวนแตเปนเงื่อนไขสําคัญของการขับเคลื่อน
การศึกษาใหเปนคนรูคิดจิตใจดี และมีทักษะชีวิต ตลอดจนเปนการมุงเนนใหเด็กไมเพียงแตมีทักษะพื้นฐาน
ในการทํางานแลว ยังเปนการสงเสริมใหเด็กมองเห็นโอกาสในการสรางงานใหกับตนเองใหมากดวย 
ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารจัดการที่มุงปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มุงการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในการคิดคนและพัฒนาดาน
นวัตกรรมการศึกษาและดําเนินการใหนํานวัตกรรมนั้นไปใชในสถานศึกษาในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่ยากจนและดอยโอกาสที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและทองถ่ินมากกวา
เยาวชนทั่ว ๆ ไป ซ่ึงนอกจากจะเปนผลดีตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศแลว  
ยังนําไปสูการยกระดับเมืองหลักของประเทศใหกลายเปนเมืองหลักหรือ HUB ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได
อีกดวย  

2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความยืดหยุนตามเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและลดความเหลื่อมล้ํา เนื่องจากการสรางทักษะการทํางานใหเยาวชนรุนใหมจะเกิดข้ึนไมไดหาก
หลักสูตรที่มีไมเปดกวางและใหทางเลือกหรือกิจกรรมการเรียนรูที่มากพอ ดวยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการเรียนรูจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะสรางทางเลือกของการเรียนรูที่จะตอบสนองผูเรียนแบบไม
จํากัด  

3) นวัตกรรมดานเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อสรางทักษะใหเยาวชนตนแบบรุนใหมมีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ควบคูกับการเรียนรูดานวิชาการและการเคลื่อนไหวของการพัฒนางานดานเด็ก เยาวชน และ

                                                           
17 สิปปนนท เกตุทัต, การปฏิรูปการเรียนรู. (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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ไดรับรูถึงการทํางานดานการศึกษา ทําใหมีความเขาใจ เกิดการมีสวนรวมมากข้ึน ตลอดจนนําไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสินคา “โอทอป”14  
 4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล (ภาคใต) ที่ผานมาไดรับความรวมมือในการดําเนินงาน
จากโรงเรียนในพื้นที่ 10 แหง มีการกําหนดหลักการรวมกัน โดยใหโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ
ตนเอง โดยผานกลไกคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดทักษะการคิดวิเคราะหพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง โดยใหจังหวัดสตูลเปนพื้นที่นํารองดานการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษา โดยการใหอิสระกับ
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมไดบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยมีจุดเนนในการใชทุนของจังหวัดสตูลที่
สําคัญคือ การเปนสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําพรอมกับการสรางคุณภาพการศึกษา สงเสริม
องคความรูที่เกิดจากชุมชนมีสถานที่สําคัญของชุมชน เชน อุทยานธรณีโลกสตูลเปนสถานที่ทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการประกาศจาก UNESCO ใหเปนอุทยานธรณีโลก หรือ UNESCO Global 
Geopark และนวัตกรรมการจัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัยเปนรากฐานของการ
สรางคนรุนใหมเพื่อตอบโจทยอนาคตของพลเมืองภายใตความรวมมือของจังหวัด ซ่ึงการสรางกลไกพื้นที่ที่
ทํางานใกลชิดกับโรงเรียน เด็ก และชุมชน จะเปนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยอยางมี
ประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือ Sandbox มีกรอบ
แนวคิดหลัก และเปดใหทุกภาคสวนในทองถ่ินเขารวม เชน ภาครัฐ สวนทองถ่ิน จังหวัด ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจ โดยรับรองดวยกฎหมายเพื่อสรางเสถียรภาพจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการวิจัยและ
พัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมฯ สามารถลดผลกระทบที่ไมไดตั้งใจตอวงกวาง ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว15  
 5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปตตานี (ภาคใตชายแดน) เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนากําลังคน จบแลวมีรายได มีงานทํา สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต สรางความพึงพอใจ ใหการศึกษาเกิดคุณภาพอยางเทาเทียม ทั่วถึง สรางโอกาสทาง
การศึกษา เชน กิจกรรมเปดชั้นเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรางแนวคิด แนวทางในการพัฒนาชั้นเรียน 
พัฒนาวิชาชีพครูใหสามารถเปลี่ยนแปลงที่ “ชั้นเรียนจริงของครู”ผานทาง google docs โดยสามารถ
ประชุมงาน และสอนนักเรียนผานทาง Google ซ่ึงการใช Google Apps สามารถประยุกตใชในการศึกษา
ตามโรงเรียนประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยไดโดยมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม
การศึกษาและการติดตอสื่อสารในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทําใหครูสามารถติดตามนักเรียนอยูใกลชิดมาก
ข้ึน ไดเรียนรูตามหลักสูตร ชวยลดคาใชจายของสถาบันการศึกษาดวยความเปนระบบคลาวด16  

                                                           
14 บุญรักษ ยอดเพชร, จัดการศึกษาพ้ืนท่ีนวัตกรรมนํารอง 6 จังหวัด. (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 
15 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, “สตูลโมเดล” ตนแบบนวัตกรรมการศึกษา. (งานสื่อสารสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561). 
16 ศนัฏฐชล สุมสมบูรณ, “ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษา 

ในศตวรรษ ท่ี  21 . (ศู นยป ระสานงานและบริห ารการศึกษาจั งห วัดชายแดนภาค ใต  (ศปบ .จชต .). 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561). 

บทสรุป 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบในการขับเคลื่อนอนาคตระบบ

การศึกษาของประเทศไทยดังที่กลาวมาโดยเฉพาะการใช “ยุทธศาสตรการจัดการเชิงพื้นที่” เปนยุทธศาสตร
นํารองกับภาคีตาง ๆ เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาใหการศึกษาเกิดความเขมแข็ง ภายใตบทบาทหนาที่ของแตละ
คน แตละหนวยงาน เพื่อใหการวางแผนการบูรณาการการศึกษาในแตละภาคเชื่อมโยงระหวางกันอันจะ
สงผลใหเกิดคุณคาอยางมีคุณภาพ เพราะ “การศึกษา” ถือวาเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใน
ทุกดาน การศึกษาเพื่อสรางเยาวชนตนแบบรุนใหมใหมีทักษะการทํางานและสามารถสรางงานมีอาชีพเปน
กําลังคนใหกับทองถ่ินและประเทศชาติในอนาคตได ก็เชื่อม่ันวายอมสงผลใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศ อันจะ
สงผลประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
กาวใหทัน “โลกยุค 4.0”17  

ซ่ึงจุดเนนสําคัญของนวัตกรรมการเสริมสรางคุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสําหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยวิธีการสรางเสริม
คุณลักษณะเยาวชนตนแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงลวนแตเปนเงื่อนไขสําคัญของการขับเคลื่อน
การศึกษาใหเปนคนรูคิดจิตใจดี และมีทักษะชีวิต ตลอดจนเปนการมุงเนนใหเด็กไมเพียงแตมีทักษะพื้นฐาน
ในการทํางานแลว ยังเปนการสงเสริมใหเด็กมองเห็นโอกาสในการสรางงานใหกับตนเองใหมากดวย 
ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารจัดการที่มุงปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐที่มุงการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในการคิดคนและพัฒนาดาน
นวัตกรรมการศึกษาและดําเนินการใหนํานวัตกรรมนั้นไปใชในสถานศึกษาในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่ยากจนและดอยโอกาสที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐและทองถ่ินมากกวา
เยาวชนทั่ว ๆ ไป ซ่ึงนอกจากจะเปนผลดีตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศแลว  
ยังนําไปสูการยกระดับเมืองหลักของประเทศใหกลายเปนเมืองหลักหรือ HUB ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได
อีกดวย  

2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความยืดหยุนตามเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและลดความเหลื่อมล้ํา เนื่องจากการสรางทักษะการทํางานใหเยาวชนรุนใหมจะเกิดข้ึนไมไดหาก
หลักสูตรที่มีไมเปดกวางและใหทางเลือกหรือกิจกรรมการเรียนรูที่มากพอ ดวยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการเรียนรูจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะสรางทางเลือกของการเรียนรูที่จะตอบสนองผูเรียนแบบไม
จํากัด  

3) นวัตกรรมดานเนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อสรางทักษะใหเยาวชนตนแบบรุนใหมมีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ ควบคูกับการเรียนรูดานวิชาการและการเคลื่อนไหวของการพัฒนางานดานเด็ก เยาวชน และ

                                                           
17 สิปปนนท เกตุทัต, การปฏิรูปการเรียนรู. (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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การศึกษาในกระแสโลก รวมถึงนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงการขับเคลื่อนความรูโดยผานการเปดพื้นที่
เวทีนโยบายดานเด็ก เยาวชน และการศึกษา การแลกเปลี่ยนรูระหวางหนวยงานและภาคีเครือขายตาง ๆ  
ที่ทํางานในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติการอยางตอเนื่องเปนระยะ และใชเวทีเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อน
ความรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา รวมถึงถอดบทเรียนองคความรูและกลไกเวทีนโยบายดานเด็ก 
เยาวชน และการศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่ เก่ียวของและทางเลือกเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร และกลไกสําคัญที่จะมีนัยตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมใหม ๆ  
 
บรรณานุกรม 
ดิเรก พรสีมา.ครูไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ.[ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.moe.go.th 

/moe/th/news/detail.php?NewsID=46603&Key=news_research [30 ธันวาคม 2561]. 
ทิศนา แขมมณี. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เกรท เอ็ดดูเคชั่น จํากัด, (2550). 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป. “สตูลโมเดล” ตนแบบนวัตกรรมการศึกษา. งานสื่อสารสังคม สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , (2561). 
บุญรักษ ยอดเพชร. จัดการศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมนํารอง 6 จังหวัด. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, (2561). 
ประวิต เอราวรรณ, การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพ่ือคนทั้งมวล. มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) , (2560). 
ปยธิดา  บุนนาค. เสนทางการปฏิรูปการเรียนรู : หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน. เชียงราย: 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). 
พิชัยยุทธ  สยามพันธกิจ. พลเมืองไทยแหงอนาคตที่พึงปรารถนา. กรุงเทพมหานคร: สยามมิส พับลิชชิ่ง 

เฮาส, (2553). 
ไพฑูรย สินลารัตน.การศึกษาไทย 4.0 เปนย่ิงกวาการศึกษา. เอกสารประกอบการบรรยายวิทยาลัยครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, (2559). 
ภาวิณี โสธายะเพ็ชร. การศึกษาของไทยเหตุใดยังไมถึงอินเตอร. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

(2561). 
ศนัฏฐชล สุมสมบูรณ. ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพรอมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 

21. ศู น ย ป ระสาน งาน และบ ริห ารการศึกษ าจั งห วัด ช ายแดน ภาค ใต  (ศป บ .จชต .). 
กระทรวงศึกษาธิการ, (2561). 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค 
จํากัด, (2557). 

สิปปนนท เกตุทัต. การปฏิรูปการเรียนรู . กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, (2560). 

สุรเชษฐ  ชัยวงศ. ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง. กระทรวงศึกษาธิการ, (2561). 

อโณทัย ไทยวรรณศรี. การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, (2561). 

อุดม คชินทร.แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสูการพัฒนาประเทศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, (2561). 

 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 827

การศึกษาในกระแสโลก รวมถึงนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงการขับเคลื่อนความรูโดยผานการเปดพื้นที่
เวทีนโยบายดานเด็ก เยาวชน และการศึกษา การแลกเปลี่ยนรูระหวางหนวยงานและภาคีเครือขายตาง ๆ  
ที่ทํางานในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติการอยางตอเนื่องเปนระยะ และใชเวทีเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อน
ความรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา รวมถึงถอดบทเรียนองคความรูและกลไกเวทีนโยบายดานเด็ก 
เยาวชน และการศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่ เก่ียวของและทางเลือกเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร และกลไกสําคัญที่จะมีนัยตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมใหม ๆ  
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยเขาสูการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปน
คร้ังแรกของการสถาปนา “ระบอบรัฐธรรมนูญ” และจัดตั้งสถาบันทางการเมืองตามรูปแบบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา แตเนื่องจากที่การปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการพัฒนาของสังคม
ชาวตะวันตกที่มีความแตกตางกันจากระบบการปกครองและบริบททางสังคมไทยแบบดั้งเดิมอยูคอนขางมาก 
การปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงปรากฏปญหาในดานตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะความขัดแยง
ในหมูชนชั้นนําที่นํามาสูการกบฏและการรัฐประหารหลายคร้ัง ซ่ึงกลายเปนอุปสรรคตอการเสริมสราง
ระบอบรัฐธรรมนูญที่ถูกสถาปนาข้ึนใหม และกระทบตอกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย ตอมาในป 
2540 ถึงปจจุบันรัฐธรรมนูญไดถูกยกรางใหตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนดใหมีการทํา
ประชาพิจารณอยางกวางขวาง ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีสวนรวมในการรางและแสดงความ
คิดเห็นมากที่สุด เรียกวา "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" พยายามปฏิรูปการเมืองโดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประชาชน มีระบบตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนดานตาง ๆ อยางไรก็
ตาม ประเทศไทยตองเขาสูการทํารัฐประหารอีกคร้ังโดย "คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)" นําโดย 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ซ่ึงไดทําการรัฐประหารเม่ือ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแยงทางการเมืองที่เปนปฏิปกษในหมูประชาชน และปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลและ
นักการเมืองจากโครงการจํานําขาวที่สงผลใหชาวนาไดรับความเดือดรอน แตอยางไรก็ตาม เสนทาง
ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังคงตองไดรับการพัฒนาโดยอาศัยการปรับใชหลักประชาธิปไตยใหมีความ
สมดุลกับบริบทของสังคมไทย ซ่ึงการปฏิรูปการเมืองจําเปนตองไดรับการปฏิรูปใหถูกตอง ซ่ึงที่ผานมาปญหา
การเมืองของไทยรวมถึงความออนแอของระบอบประชาธิปไตยไมไดอยูที่ “รัฐธรรมนูญ” หากแตปญหาเกิด
จากวัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนําที่เปนตัวการสรางปญหาใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ ดังนั้น จึงเปน
เร่ืองจําเปนตองพัฒนาประชาธิปไตยใหเขาถึงตัวบุคคลดวยการปฏิรูปความคิด ความเชื่อ และคานิยมให
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตยอันจะเปนเสนทางใหประชาธิปไตยของไทยไดเจริญเติบโตอยางมเสถียรภาพ
ตอไป 

คําสําคัญ: ประชาธปิไตย 
 
 
 

Abstract 
Democracy of Thailand started on 24 June B.E. 2475, which was the first 

founded "Constitutional monarchy" and the establishment of the political institution on 
parliamentary democracy. The democratic was conceptual of western society, that was 
different from Thai society. So, there was appear many problems, especially the conflict of 
elite to the coup and rebels several times. That was become an obstacle to established a 
new constitutional monarchy and affected to the democratization procedures. In B.E. 2540 
to the current, the constitution was drafted accordingly to the needs of people. By to set 
for hearing of people, which was the constitution of the most participation and opinions of 
people called " the constitution of people”. Peoples efforted reform the political by 
increasing the efficiency of the people. There was a monitoring system about using 
jurisdiction of the state and participation of people. Thailand must to a coup again 
by "National Council for Peace and Order (NHC.)" by Maj. Gen. Prayut Chan-ocha on 22 May 
B.E. 2557. The cause from the political conflict enmity to people and the corruption of the 
government and politicians from the rice pledging scheme project which affected to suffer 
of farmers. However, Democratic path of Thailand still to developed by adaptation of the 
democratic primary for balancing to Thai society. The reform needs to reformed 
correctly. The problem of political of Thailand and the weakening of democracy was not 
at the constitution but occurred the problem of political culture of the elites, who created 
the problem to the country. So that's necessary to developed democracy on ideas, beliefs 
and values for accordance to democratic principles of Thailand for growth up further. 

Keywords: Democracy 
 
บทนํา 

ประเทศไทยกาวสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรูปแบบตามนานอารยะประเทศเม่ือ
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยการยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจากพระมหากษัตริยของ
คณะราษฎรที่ประกอบดวย ทหาร และพลเรือน  เรามีนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐบาล  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับเนื่องมาถึงวันนี้ เราใช เวลากับการกาวเดินสูความเปน
ประชาธิปไตยรวม  85 ปแลวนับเปนเวลา 1 ชั่วอายุคนโดยประมาณ แตประชาธิปไตยของประเทศไทยกลับ
ยังตองพบกับบรรยากาศการปฏิวัติรัฐประหารคร้ังแลวคร้ังเลาจนถึงวันนี้ และยังไมมีทีทาวาจะหลุดพนจาก
การปฏิวัติรัฐประหารไดในเร็ววัน1 การที่ประเทศไทยมีการพัฒนาการทางการเมืองอยางลาชาก็เนื่องมาจาก
                                                           

1 จรูญ  แสงอุทัย, ปบนเสนทางประชาธิปไตยไทย. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแม็ค จํากัด, 2560), 
หนา 85. 
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ประเทศไทยเขาสูการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปน
คร้ังแรกของการสถาปนา “ระบอบรัฐธรรมนูญ” และจัดตั้งสถาบันทางการเมืองตามรูปแบบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา แตเนื่องจากที่การปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการพัฒนาของสังคม
ชาวตะวันตกที่มีความแตกตางกันจากระบบการปกครองและบริบททางสังคมไทยแบบดั้งเดิมอยูคอนขางมาก 
การปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงปรากฏปญหาในดานตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะความขัดแยง
ในหมูชนชั้นนําที่นํามาสูการกบฏและการรัฐประหารหลายคร้ัง ซ่ึงกลายเปนอุปสรรคตอการเสริมสราง
ระบอบรัฐธรรมนูญที่ถูกสถาปนาข้ึนใหม และกระทบตอกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย ตอมาในป 
2540 ถึงปจจุบันรัฐธรรมนูญไดถูกยกรางใหตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนดใหมีการทํา
ประชาพิจารณอยางกวางขวาง ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีสวนรวมในการรางและแสดงความ
คิดเห็นมากที่สุด เรียกวา "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" พยายามปฏิรูปการเมืองโดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประชาชน มีระบบตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนดานตาง ๆ อยางไรก็
ตาม ประเทศไทยตองเขาสูการทํารัฐประหารอีกคร้ังโดย "คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)" นําโดย 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ซ่ึงไดทําการรัฐประหารเม่ือ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแยงทางการเมืองที่เปนปฏิปกษในหมูประชาชน และปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลและ
นักการเมืองจากโครงการจํานําขาวที่สงผลใหชาวนาไดรับความเดือดรอน แตอยางไรก็ตาม เสนทาง
ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังคงตองไดรับการพัฒนาโดยอาศัยการปรับใชหลักประชาธิปไตยใหมีความ
สมดุลกับบริบทของสังคมไทย ซ่ึงการปฏิรูปการเมืองจําเปนตองไดรับการปฏิรูปใหถูกตอง ซ่ึงที่ผานมาปญหา
การเมืองของไทยรวมถึงความออนแอของระบอบประชาธิปไตยไมไดอยูที่ “รัฐธรรมนูญ” หากแตปญหาเกิด
จากวัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนําที่เปนตัวการสรางปญหาใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ ดังนั้น จึงเปน
เร่ืองจําเปนตองพัฒนาประชาธิปไตยใหเขาถึงตัวบุคคลดวยการปฏิรูปความคิด ความเชื่อ และคานิยมให
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตยอันจะเปนเสนทางใหประชาธิปไตยของไทยไดเจริญเติบโตอยางมเสถียรภาพ
ตอไป 

คําสําคัญ: ประชาธปิไตย 
 
 
 

Abstract 
Democracy of Thailand started on 24 June B.E. 2475, which was the first 

founded "Constitutional monarchy" and the establishment of the political institution on 
parliamentary democracy. The democratic was conceptual of western society, that was 
different from Thai society. So, there was appear many problems, especially the conflict of 
elite to the coup and rebels several times. That was become an obstacle to established a 
new constitutional monarchy and affected to the democratization procedures. In B.E. 2540 
to the current, the constitution was drafted accordingly to the needs of people. By to set 
for hearing of people, which was the constitution of the most participation and opinions of 
people called " the constitution of people”. Peoples efforted reform the political by 
increasing the efficiency of the people. There was a monitoring system about using 
jurisdiction of the state and participation of people. Thailand must to a coup again 
by "National Council for Peace and Order (NHC.)" by Maj. Gen. Prayut Chan-ocha on 22 May 
B.E. 2557. The cause from the political conflict enmity to people and the corruption of the 
government and politicians from the rice pledging scheme project which affected to suffer 
of farmers. However, Democratic path of Thailand still to developed by adaptation of the 
democratic primary for balancing to Thai society. The reform needs to reformed 
correctly. The problem of political of Thailand and the weakening of democracy was not 
at the constitution but occurred the problem of political culture of the elites, who created 
the problem to the country. So that's necessary to developed democracy on ideas, beliefs 
and values for accordance to democratic principles of Thailand for growth up further. 

Keywords: Democracy 
 
บทนํา 

ประเทศไทยกาวสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรูปแบบตามนานอารยะประเทศเม่ือ
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยการยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจากพระมหากษัตริยของ
คณะราษฎรที่ประกอบดวย ทหาร และพลเรือน  เรามีนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐบาล  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับเนื่องมาถึงวันนี้ เราใช เวลากับการกาวเดินสูความเปน
ประชาธิปไตยรวม  85 ปแลวนับเปนเวลา 1 ชั่วอายุคนโดยประมาณ แตประชาธิปไตยของประเทศไทยกลับ
ยังตองพบกับบรรยากาศการปฏิวัติรัฐประหารคร้ังแลวคร้ังเลาจนถึงวันนี้ และยังไมมีทีทาวาจะหลุดพนจาก
การปฏิวัติรัฐประหารไดในเร็ววัน1 การที่ประเทศไทยมีการพัฒนาการทางการเมืองอยางลาชาก็เนื่องมาจาก
                                                           

1 จรูญ  แสงอุทัย, ปบนเสนทางประชาธิปไตยไทย. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแม็ค จํากัด, 2560), 
หนา 85. 
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การเมืองไทยตองเผชิญกับการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อยึดอํานาจและตองตกอยูภายใตการปกครองในรูปแบบ
เผด็จการอํานาจนิยมเปนระยะเวลานาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาเหลานั้นประชาชนไมไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหไมรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง นอกจากนี้การที่ประชาชนไทยอยูภายใตการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนเวลานาน ทําใหประชาชนมีวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา ถึงแมหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองและเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพทางการเมืองใหกับ
ประชาชนแลวก็ตาม แตประชาชนสวนใหญก็ยังมีวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา2  

การที่จะทําใหระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนระบอบการปกครองที่ดีได จะตองมุงเนนใหผูปกครองซ่ึง
เปนผูที่ ถูกเลือกโดยประชาชนใหเขาไปทําหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยจะตองทําหนาที่ มุงเนน
ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ไมใชเพื่อผลประโยชนของตัวเองหรือพวกพอง หรือกลุมที่สนับสนุน
ตนเองแต เพียงเทานั้น ซ่ึงการที่จะทําให เปนเชนนั้นไดจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน  
โดยประชาชนจะตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตน  ทั้งนี้ประชาธิปไตยที่เร่ิมตนจากระดับฐานราก แมวา
จะตองอาศัยระยะเวลาเพื่อพัฒนาแนวคิดและสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนทั้งในระดับปจเจกและชุมชน 
หากสามารถทําไดสําเร็จก็จะเปนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเปนการ
สรางและปลูกฝงจิตวิญญาณประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชนไทย3 ซ่ึงลาสุดประชาธิปไตยของ
ไทยก็ตองมาสะดุดหยุดลงตรงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยางทวมทน ตอมาถูกประชาชน
รวม 10 ลานคนทั่วประเทศรวมตัวกันขับไล เพราะขาดความชอบธรรมที่จะเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนปวง
ชนชาวไทยตอไป อีกทั้งยังเปนการเปดทางใหกับคณะปฏิวัติที่เรียกวา “คสช.” เขามายึดอํานาจ ซ่ึงความ
วุนวายทางการเมืองที่เกิดข้ึนสวนหนึ่งมีรากของปญหาที่เกิดจากความไมรูจักในระบอบประชาธิปไตย  
และความไมเขาใจในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจในประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
จึงทําใหการแสวงประโยชนของนักการเมืองที่มีวาระซอนเรน และการเรียกรองตางๆ4  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองกระแสหลัก
ของโลกยุคปจจุบัน แตประชาธิปไตยของไทยยังไมสมบูรณและเขมแข็ง เม่ือบานเมืองเกิดวิกฤติ เคร่ืองมือ
กลไกตามวิถีประชาธิปไตยที่มีอยูก็ไมสามารถแกไขปญหาได จนความขัดแยงทวีความรุนแรงมากข้ึนและ
นําไปสูการรัฐประหารอยูหลายคร้ัง ดังนั้น เสนทางประชาธิปไตยในประเทศไทยในอนาคตจะดําเนินใน
ทิศทางใดนั้นประชาชนไทยตองรวมหาแนวทางปองกันปญหาดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหประชาธิปไตยไทยมีการ
พัฒนาในทางที่ดีข้ึน จึงควรใหประชาชนไดเขาใจถึงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิต

                                                           
2 ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560), หนา 45. 
3 นุชนาฎ จันทวิเศษ, ทําการเมืองภาคพลเมืองในทองถิ่น ไทย: ความทาทายแหงยุคสมัย . 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2550), หนา 17-18. 
4 ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560), หนา 24 

แบบประชาธิปไตยที่แทจริงเพื่อใหประชาชนไดใชอํานาจอธิปไตยอยางถูกตองอันจะสงผลใหการเมืองไทย
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

คําวา “ประชาธิปไตย”ประกอบดวยคําวา“ประชา”หมายถึงหมูคนคือปวงชนกับคําวา “อธิปไตย” 
ซ่ึงหมายถึง ความเปนใหญ ดังนั้นคําวา “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเปนใหญของปวงชน” ตามคํา
กลาวของอดีตประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอลนที่ไดกลาวไววา  “ประชาธิปไตย ก็คือ การ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
คําวา“ประชาธิปไตย”คือ แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ ดังนั้น “ประชาธิปไตย” ที่คนเขาใจกัน
ทั่วไป ในบริบทสากลก็คือระบอบการปกครองที่มีประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ตลอดจนมีสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันอํานาจของรัฐมาจากเสียงขางมากของพลเมือง โดยพลเมืองอาจใช
อํานาจของตนโดยตรง หรือผานผูแทนที่ตนเลือกใหเขาไปใชอํานาจแทนก็ได และการดําเนินการของรัฐ
จําเปนตองถือตามมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน5  

Ranney นักวิชาการดานรัฐศาสตร อดีตประธาน สมาคมรัฐศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา6 ไดให
รายละเอียดเพิ่มเติมไวอยางนาสนใจวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง รูปแบบการปกครอง ซ่ึงประกอบไปดวย
หลักพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก  

หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน คือ อํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเปนของประชาชนทุกคนไม
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 

หลักความเสมอภาคทางการเมือง กลาวคือ พลเมืองทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการมีสวนรวม
หรือตัดสินใจทางการเมือง 

หลักการฟงความคิดเห็นของประชาชน คือ การตัดสินใจของรัฐบาลมาจาการรับฟงหรือคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนทุกคนไมเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง วาตองการสิ่งใด  หรือไมตองการสิ่งใด 

หลักเสียงขางมาก คือ การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล หากกรณีใดความตองการของ
ประชาชนมีความแตกตางกันไมเปนเอกฉันท รัฐบาลตองตัดสินใจบนพื้นฐานของคนสวนใหญหรือ 
เสียงขางมาก 

การปกครองแบบประชาธิปไตยยึดถือหลักสําคัญในการปกครอง ไดแก มนุษยมีความเทาเทียมกัน 
มนุษยมีเหตุผลสามารถที่จะปกครองตนเองได มนุษยมีสิทธิ เสรีภาพ และตองการมีหลักประกันในการใชโดย
สมบูรณ ซ่ึงกระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผานทางกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การเลือกตั้ง การประทวง การคว่ําบาตร การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รวมถึงมีสิทธิในการแสดงออกตาง ๆ เพื่อ เรียกรองบางสิ่งบางอยางที่ตองการจากรัฐบาล เปนตน 

                                                           
5 ณัชชาภัทร อุนตรงจิต, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 

หนา 41. 
6 อางใน บูฆอรี ยีหมะ, ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร. (สงขลา: สามลดา, 2550), หนา 78-80 
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การเมืองไทยตองเผชิญกับการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อยึดอํานาจและตองตกอยูภายใตการปกครองในรูปแบบ
เผด็จการอํานาจนิยมเปนระยะเวลานาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาเหลานั้นประชาชนไมไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหไมรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง นอกจากนี้การที่ประชาชนไทยอยูภายใตการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนเวลานาน ทําใหประชาชนมีวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา ถึงแมหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองและเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพทางการเมืองใหกับ
ประชาชนแลวก็ตาม แตประชาชนสวนใหญก็ยังมีวัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา2  

การที่จะทําใหระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนระบอบการปกครองที่ดีได จะตองมุงเนนใหผูปกครองซ่ึง
เปนผูที่ ถูกเลือกโดยประชาชนใหเขาไปทําหนาที่ในการบริหารประเทศ โดยจะตองทําหนาที่ มุงเนน
ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก ไมใชเพื่อผลประโยชนของตัวเองหรือพวกพอง หรือกลุมที่สนับสนุน
ตนเองแต เพียงเทานั้น ซ่ึงการที่จะทําให เปนเชนนั้นไดจะตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน  
โดยประชาชนจะตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตน  ทั้งนี้ประชาธิปไตยที่เร่ิมตนจากระดับฐานราก แมวา
จะตองอาศัยระยะเวลาเพื่อพัฒนาแนวคิดและสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนทั้งในระดับปจเจกและชุมชน 
หากสามารถทําไดสําเร็จก็จะเปนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเปนการ
สรางและปลูกฝงจิตวิญญาณประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชนไทย3 ซ่ึงลาสุดประชาธิปไตยของ
ไทยก็ตองมาสะดุดหยุดลงตรงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยางทวมทน ตอมาถูกประชาชน
รวม 10 ลานคนทั่วประเทศรวมตัวกันขับไล เพราะขาดความชอบธรรมที่จะเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนปวง
ชนชาวไทยตอไป อีกทั้งยังเปนการเปดทางใหกับคณะปฏิวัติที่เรียกวา “คสช.” เขามายึดอํานาจ ซ่ึงความ
วุนวายทางการเมืองที่เกิดข้ึนสวนหนึ่งมีรากของปญหาที่เกิดจากความไมรูจักในระบอบประชาธิปไตย  
และความไมเขาใจในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจในประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
จึงทําใหการแสวงประโยชนของนักการเมืองที่มีวาระซอนเรน และการเรียกรองตางๆ4  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองกระแสหลัก
ของโลกยุคปจจุบัน แตประชาธิปไตยของไทยยังไมสมบูรณและเขมแข็ง เม่ือบานเมืองเกิดวิกฤติ เคร่ืองมือ
กลไกตามวิถีประชาธิปไตยที่มีอยูก็ไมสามารถแกไขปญหาได จนความขัดแยงทวีความรุนแรงมากข้ึนและ
นําไปสูการรัฐประหารอยูหลายคร้ัง ดังนั้น เสนทางประชาธิปไตยในประเทศไทยในอนาคตจะดําเนินใน
ทิศทางใดนั้นประชาชนไทยตองรวมหาแนวทางปองกันปญหาดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหประชาธิปไตยไทยมีการ
พัฒนาในทางที่ดีข้ึน จึงควรใหประชาชนไดเขาใจถึงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิต

                                                           
2 ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560), หนา 45. 
3 นุชนาฎ จันทวิเศษ, ทําการเมืองภาคพลเมืองในทองถิ่น ไทย: ความทาทายแหงยุคสมัย . 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2550), หนา 17-18. 
4 ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, แนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560), หนา 24 

แบบประชาธิปไตยที่แทจริงเพื่อใหประชาชนไดใชอํานาจอธิปไตยอยางถูกตองอันจะสงผลใหการเมืองไทย
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

คําวา “ประชาธิปไตย”ประกอบดวยคําวา“ประชา”หมายถึงหมูคนคือปวงชนกับคําวา “อธิปไตย” 
ซ่ึงหมายถึง ความเปนใหญ ดังนั้นคําวา “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเปนใหญของปวงชน” ตามคํา
กลาวของอดีตประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอลนที่ไดกลาวไววา  “ประชาธิปไตย ก็คือ การ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
คําวา“ประชาธิปไตย”คือ แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ ดังนั้น “ประชาธิปไตย” ที่คนเขาใจกัน
ทั่วไป ในบริบทสากลก็คือระบอบการปกครองที่มีประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ตลอดจนมีสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันอํานาจของรัฐมาจากเสียงขางมากของพลเมือง โดยพลเมืองอาจใช
อํานาจของตนโดยตรง หรือผานผูแทนที่ตนเลือกใหเขาไปใชอํานาจแทนก็ได และการดําเนินการของรัฐ
จําเปนตองถือตามมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน5  

Ranney นักวิชาการดานรัฐศาสตร อดีตประธาน สมาคมรัฐศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา6 ไดให
รายละเอียดเพิ่มเติมไวอยางนาสนใจวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง รูปแบบการปกครอง ซ่ึงประกอบไปดวย
หลักพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก  

หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน คือ อํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเปนของประชาชนทุกคนไม
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง 

หลักความเสมอภาคทางการเมือง กลาวคือ พลเมืองทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการมีสวนรวม
หรือตัดสินใจทางการเมือง 

หลักการฟงความคิดเห็นของประชาชน คือ การตัดสินใจของรัฐบาลมาจาการรับฟงหรือคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนทุกคนไมเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง วาตองการสิ่งใด  หรือไมตองการสิ่งใด 

หลักเสียงขางมาก คือ การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล หากกรณีใดความตองการของ
ประชาชนมีความแตกตางกันไมเปนเอกฉันท รัฐบาลตองตัดสินใจบนพื้นฐานของคนสวนใหญหรือ 
เสียงขางมาก 

การปกครองแบบประชาธิปไตยยึดถือหลักสําคัญในการปกครอง ไดแก มนุษยมีความเทาเทียมกัน 
มนุษยมีเหตุผลสามารถที่จะปกครองตนเองได มนุษยมีสิทธิ เสรีภาพ และตองการมีหลักประกันในการใชโดย
สมบูรณ ซ่ึงกระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผานทางกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การเลือกตั้ง การประทวง การคว่ําบาตร การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รวมถึงมีสิทธิในการแสดงออกตาง ๆ เพื่อ เรียกรองบางสิ่งบางอยางที่ตองการจากรัฐบาล เปนตน 

                                                           
5 ณัชชาภัทร อุนตรงจิต, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 

หนา 41. 
6 อางใน บูฆอรี ยีหมะ, ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร. (สงขลา: สามลดา, 2550), หนา 78-80 
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สถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบการปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดยอาศัยหลักการ

ของการแบงแยกอํานาจ และหลักการที่วาดวยความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน เปนเพียงตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน โดยสถาบัน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข7 ประกอบดวย 

1. สถาบันพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของชาติ และทรงใชอํานาจ
อธิปไตยซ่ึงมาจากปวงชนชาวไทย โดยผานทางสถาบันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

2. รัฐสภา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ตรากฎหมาย จัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน ประเทศไทยมีรัฐสภา ซ่ึงประกอบดวย 2 สภา คือ การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(1) สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหนาที่ออกกฎหมาย จัดตั้งและ
ควบคุมการทํางานของรัฐบาล 

(2) วุฒิสภา ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมายอนึ่งรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหมีผูนําฝายคานในสภา ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากหัวหนาพรรคการเมือง ซ่ึงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไมไดเขารวมรัฐบาล และเปนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
ในบรรดาพรรคการเมืองที่ไมไดเขารวมรัฐบาล ทั้งนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น
ตองมีไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งหมดหรือตั้งแต 100 คนข้ึนไป 

3. คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล ซ่ึงประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหนึ่งคน และรองนายกรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ทบวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือ
ทบวงอีกไมเกิน 35 คน (โดยมีขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆเปนผูดําเนินงานตามคําสั่ง ระเบียบ 
กฎหมาย) 

4. ศาล รับผิดชอบในการตัดสินวินิจฉัยคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ไทยแบงศาลออกเปน 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงสุด 
 
ประชาธิปไตยกับสังคมการเมืองไทย : 2475 - ปจจุบัน  

เม่ือกลาวถึงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย อาจกลาวไดวา ยุคที่เร่ิมมาสูการเปนระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยนั้น เร่ิมตนข้ึนในเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน2475 
โดยคณะราษฎร ซ่ึงเปนยุคที่มีการพัฒนาการทางดานประชาธิปไตยเร่ือยมาจนถึงปจจุบันที่เรียกการปกครอง
ของไทยวา เปนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข แต
หากมองสังคมการเมืองไทยยุค 2475 - ปจจุบันเปรียบเทียบกับหลักการหรือวิถีการแหงประชาธิปไตยใน
สังคมโลกที่เปนเสรีประชาธิปไตยอยางอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ที่รับแนวคิดมานั้น โดยจากการเปลี่ยนแปลง

                                                           
7 ปดิ นันท  อุปปรมัย , พระมหากษัตริยกับระบอบประชาธิปไตย . (นนทบุรี :  สํ านักวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), หนา 24. 

การปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนพระมหากษัตริยอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ มีสภา และตอมาก็มีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรนั้นเปนผลผลักดันความคิดที่ตองการมีสวนรวม
กําหนดชะตากรรมของรัฐที่สําคัญกับบรรดากลุมขุนนางและเปนผลิตผลของการปฏิรูปการปกครองเม่ือ 
พ.ศ. 2475 และปจจัยการผลักดันการเคลื่อนไหวการเรียกรองรัฐธรรมนูญของนิสิต นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเหตุการณตุลาคม 2516 นั้นก็คือ การปองกันมิใหเกิดการสืบทอดอํานาจเผด็จการโดยนําเอา
รัฐธรรมนูญมาเปนเคร่ืองมือตอตานการกอรูปอยางเปนสถาบันของอํานาจเผด็จการโดยคณะทหารและ 
การตอตานรัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ก็ไดรับการผลักดันจากการ
ตอสูกับการฝกตัวของอํานาจเผด็จการทหารภายใตการปกครองของคณะ รสช.8 ซ่ึงหากมองดูลักษณะ
การเมืองการปกครองในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมาถึงสมัยจอมพลสฤต ธนะรัชต 
จะเห็นไดวาระบอบการเมืองแบบอํามาตยาธิปไตยที่ขาราชการเปนใหญ  เพราะในชวงดังกลาว  
ระบบการเมืองมีเพียงระบบราชการเทานั้นที่มีอํานาจและอิทธิพลทางการเมือง การตัดสินใจตาง ๆ ของ
รัฐบาลลวนมาจากการริเร่ิมของระบบราชการ และอาศัยความเห็นชอบของระบบราชการเปนสวนในการ
ตัดสินนโยบายตาง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะทหาร เชน พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  จอมพล ป.พิบูล
สงคราม  พล.ร.ต. ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์  พลเอกถนอม กิตติขจร  จอมพลสฤต ธนะรัชต  และแมจะมี
กําหนดใหประชาชนเขามาสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เชน การเลือกตั้ง แตประชาชนก็หาไดมี
บทบาทที่มีความหมายอยางแทจริงไม  

ดังนั้น รัฐไทยในชวงดังกลาวจึงเปนรัฐอํามาตยาธิปไตยของระบบราชการโดยเฉพาะทหารและ
หลังจากยุคจอมพลสฤต ธนะรัชต ก็เกิดการกําเนิดข้ึนของชนชั้นกลางและการขยายตัวของชนชั้นกลางใน
สังคมไทย สาเหตุของการเกิดชนชั้นกลางนั้นเปนผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ทําใหภาคเอกชน
ขยายตัวไดรวดเร็ว กลุมนักธุรกิจเร่ิมเขาไปหาประโยชนในภาคการเมือง เชน เชิญชวนขาราชการเขามาเปน
หุนสวนในธุรกิจเพื่ออาศัยความคุมครองจากระบบราชการ จนกระทั่งไดขยายฐานอํานาจเขาไปแทรกแซง
กระบวนการทางการเมือง การเขาไปมีตําแหนงนั้นในการทําธุรกิจและหาเงินจากการอนุมัติโครงการ จึงเปน
ลักษณะของธุรกิจการเมือง การใชอํานาจเงินในการเขาสูตําแหนงและอํานาจทางการเมืองเชนนี้ทําใหเกิด
สถานการณเรียกวา “ธนาธิปไตย” ซ่ึงเปนยุคของการชวงชิงอํานาจทางการเมืองระหวางกลุมอณาธิปไตย 
(ระบบราชการ) กับกลุมธนาธิปไตย (ชนชั้นกลาง นักธุรกิจ นายทุน) ซ่ึงอยูในฐานะกลุมผูปกครองถือครอง
อํานาจของรัฐและไดรับผลประโยชนจากอํานาจดังกลาว เปนตน9  จะเห็นไดวา ระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบการเมืองไทยไมไดเกิดข้ึนจากการตอสูรวมกันระหวางผูนําทางการเมือง และประชาชน แตเปนเร่ือง
ของการตอสูแยงชิงอํานาจของกลุมผูปกครอง นั้นคือ กลุมขาราชการประจําที่มีทหารเปนแกนหลัก และกลุม
พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และแมในรัฐบาลทักษิณ ชิณวัตร ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ที่ใหสิทธิ
แกประชาชนในการกระจายอํานาจสูทองถ่ินทั้งในรูปแบบองคการปกครองสวนทองถ่ิน แตก็เปนเพียง

                                                           
8 จักษ  พันธชูเพชร, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: มายดพับลิชซิ่ง, 2552), หนา 52-55. 
9 จุมพล  หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม : หลักการ แนวคิด และกรณี ตัวอยางของ

ไทย. (นนทบุรี:  สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หนา 14. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 833

สถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบการปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดยอาศัยหลักการ

ของการแบงแยกอํานาจ และหลักการที่วาดวยความถูกตองแหงกฎหมาย ผูปกครองประเทศที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน เปนเพียงตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจใหใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน โดยสถาบัน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข7 ประกอบดวย 

1. สถาบันพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของชาติ และทรงใชอํานาจ
อธิปไตยซ่ึงมาจากปวงชนชาวไทย โดยผานทางสถาบันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

2. รัฐสภา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ตรากฎหมาย จัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน ประเทศไทยมีรัฐสภา ซ่ึงประกอบดวย 2 สภา คือ การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(1) สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหนาที่ออกกฎหมาย จัดตั้งและ
ควบคุมการทํางานของรัฐบาล 

(2) วุฒิสภา ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมายอนึ่งรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหมีผูนําฝายคานในสภา ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากหัวหนาพรรคการเมือง ซ่ึงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไมไดเขารวมรัฐบาล และเปนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
ในบรรดาพรรคการเมืองที่ไมไดเขารวมรัฐบาล ทั้งนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น
ตองมีไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกผูแทนราษฎรทั้งหมดหรือตั้งแต 100 คนข้ึนไป 

3. คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาล ซ่ึงประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหนึ่งคน และรองนายกรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ทบวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือ
ทบวงอีกไมเกิน 35 คน (โดยมีขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆเปนผูดําเนินงานตามคําสั่ง ระเบียบ 
กฎหมาย) 

4. ศาล รับผิดชอบในการตัดสินวินิจฉัยคดีตาง ๆ ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ไทยแบงศาลออกเปน 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงสุด 
 
ประชาธิปไตยกับสังคมการเมืองไทย : 2475 - ปจจุบัน  

เม่ือกลาวถึงประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย อาจกลาวไดวา ยุคที่เร่ิมมาสูการเปนระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยนั้น เร่ิมตนข้ึนในเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน2475 
โดยคณะราษฎร ซ่ึงเปนยุคที่มีการพัฒนาการทางดานประชาธิปไตยเร่ือยมาจนถึงปจจุบันที่เรียกการปกครอง
ของไทยวา เปนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข แต
หากมองสังคมการเมืองไทยยุค 2475 - ปจจุบันเปรียบเทียบกับหลักการหรือวิถีการแหงประชาธิปไตยใน
สังคมโลกที่เปนเสรีประชาธิปไตยอยางอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ที่รับแนวคิดมานั้น โดยจากการเปลี่ยนแปลง

                                                           
7 ปดิ นันท  อุปปรมัย , พระมหากษัตริยกับระบอบประชาธิปไตย . (นนทบุรี :  สํ านักวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), หนา 24. 

การปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนพระมหากษัตริยอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ มีสภา และตอมาก็มีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรนั้นเปนผลผลักดันความคิดที่ตองการมีสวนรวม
กําหนดชะตากรรมของรัฐที่สําคัญกับบรรดากลุมขุนนางและเปนผลิตผลของการปฏิรูปการปกครองเม่ือ 
พ.ศ. 2475 และปจจัยการผลักดันการเคลื่อนไหวการเรียกรองรัฐธรรมนูญของนิสิต นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเหตุการณตุลาคม 2516 นั้นก็คือ การปองกันมิใหเกิดการสืบทอดอํานาจเผด็จการโดยนําเอา
รัฐธรรมนูญมาเปนเคร่ืองมือตอตานการกอรูปอยางเปนสถาบันของอํานาจเผด็จการโดยคณะทหารและ 
การตอตานรัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ก็ไดรับการผลักดันจากการ
ตอสูกับการฝกตัวของอํานาจเผด็จการทหารภายใตการปกครองของคณะ รสช.8 ซ่ึงหากมองดูลักษณะ
การเมืองการปกครองในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมาถึงสมัยจอมพลสฤต ธนะรัชต 
จะเห็นไดวาระบอบการเมืองแบบอํามาตยาธิปไตยที่ขาราชการเปนใหญ  เพราะในชวงดังกลาว  
ระบบการเมืองมีเพียงระบบราชการเทานั้นที่มีอํานาจและอิทธิพลทางการเมือง การตัดสินใจตาง ๆ ของ
รัฐบาลลวนมาจากการริเร่ิมของระบบราชการ และอาศัยความเห็นชอบของระบบราชการเปนสวนในการ
ตัดสินนโยบายตาง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะทหาร เชน พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  จอมพล ป.พิบูล
สงคราม  พล.ร.ต. ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์  พลเอกถนอม กิตติขจร  จอมพลสฤต ธนะรัชต  และแมจะมี
กําหนดใหประชาชนเขามาสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เชน การเลือกตั้ง แตประชาชนก็หาไดมี
บทบาทที่มีความหมายอยางแทจริงไม  

ดังนั้น รัฐไทยในชวงดังกลาวจึงเปนรัฐอํามาตยาธิปไตยของระบบราชการโดยเฉพาะทหารและ
หลังจากยุคจอมพลสฤต ธนะรัชต ก็เกิดการกําเนิดข้ึนของชนชั้นกลางและการขยายตัวของชนชั้นกลางใน
สังคมไทย สาเหตุของการเกิดชนชั้นกลางนั้นเปนผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ทําใหภาคเอกชน
ขยายตัวไดรวดเร็ว กลุมนักธุรกิจเร่ิมเขาไปหาประโยชนในภาคการเมือง เชน เชิญชวนขาราชการเขามาเปน
หุนสวนในธุรกิจเพื่ออาศัยความคุมครองจากระบบราชการ จนกระทั่งไดขยายฐานอํานาจเขาไปแทรกแซง
กระบวนการทางการเมือง การเขาไปมีตําแหนงนั้นในการทําธุรกิจและหาเงินจากการอนุมัติโครงการ จึงเปน
ลักษณะของธุรกิจการเมือง การใชอํานาจเงินในการเขาสูตําแหนงและอํานาจทางการเมืองเชนนี้ทําใหเกิด
สถานการณเรียกวา “ธนาธิปไตย” ซ่ึงเปนยุคของการชวงชิงอํานาจทางการเมืองระหวางกลุมอณาธิปไตย 
(ระบบราชการ) กับกลุมธนาธิปไตย (ชนชั้นกลาง นักธุรกิจ นายทุน) ซ่ึงอยูในฐานะกลุมผูปกครองถือครอง
อํานาจของรัฐและไดรับผลประโยชนจากอํานาจดังกลาว เปนตน9  จะเห็นไดวา ระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบการเมืองไทยไมไดเกิดข้ึนจากการตอสูรวมกันระหวางผูนําทางการเมือง และประชาชน แตเปนเร่ือง
ของการตอสูแยงชิงอํานาจของกลุมผูปกครอง นั้นคือ กลุมขาราชการประจําที่มีทหารเปนแกนหลัก และกลุม
พลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และแมในรัฐบาลทักษิณ ชิณวัตร ซ่ึงมีรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ที่ใหสิทธิ
แกประชาชนในการกระจายอํานาจสูทองถ่ินทั้งในรูปแบบองคการปกครองสวนทองถ่ิน แตก็เปนเพียง

                                                           
8 จักษ  พันธชูเพชร, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: มายดพับลิชซิ่ง, 2552), หนา 52-55. 
9 จุมพล  หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม : หลักการ แนวคิด และกรณี ตัวอยางของ

ไทย. (นนทบุรี:  สํานักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หนา 14. 
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รูปแบบเทานั้นหาไดมีการกระจายอํานาจที่แทจริงไม การใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยก็
เปนเพียงในบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หากแตในความเปนจริงประชาชนไมไดมีสิทธิ เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยเลย อีกทั้งปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็ยังไมไดรับการแกไข10 นอกจากนี้
ยังเปดชองทางใหกับนักการเมืองและกลุมนักธุรกิจอาศัยเปนชองทางในการหาประโยชนและโกงกิจ
บานเมืองดังที่ปรากฏใหเห็นในชวงกอนหนาการรัฐประหาร เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผานมา11 โดยที่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองไทยในชวง 2475 เปนตนมาเปนเพียงการตอสูกัน
ระหวางผูกุมอํานาจทางสังคมการเมืองสองระบอบ คือ" คณาธิปไตย" ที่นําโดยขาราชการโดยเฉพาะทหารกับ 
"ธนาธิปไตย" ที่นําโดยกลุมนักธุรกิจ นายทุนที่มีเงินเปนฐานในการสรางอํานาจ และรัฐบาลภายใตการนําของ
คณะทหารโดยคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติหรือ (คมช.) และไดพยายามจะใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อ
แกปญหาของบานเมือง เพื่อความม่ันคง และสงบสุขของประเทศตามที่ไดกลาวอางไว เม่ือคร้ังทําการ
รัฐประหารยิ่งเปนการบงบอกถึงอะไรบางอยางเก่ียวกับสังคมไทยนั่นคือ ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การ
มีสวนรวม สิทธิและเสรีภาพ หลักประกันของประชาชนในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งความสงบสุขและ
กาวหนาของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตยซ่ึงไดมาจากการรัฐประหารในคร้ังนั้น
ยังไมเกิดข้ึนเลยในสังคมไทย ทําใหเปนที่นาสังเกตวานอกจากการแยงชิงอํานาจกันระหวางกลุมผูปกครอง " 
คณาธิปไตย" กับ "ธนาธิปไตย" ในสังคมไทยแลวยังมีปญหาหรือเงื่อนไขอะไรอีกหรือไมที่แอบแฝงอยูในการ
สรางประชาธิปไตยในสังคมไทยในแบบเสรีประชาธิปไตยที่รับเขามาจากตะวันตกซ่ึงเปนกระแสหลักของโลก
ในขณะนี้12  
 
สาเหตุท่ีประชาธิปไตยในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จ 

การพัฒนาประเทศชาติในหวงระยะเวลากวาทศวรรษที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นถึง “ความ
ลมเหลว” ของ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย”ทั้ง ๆ ที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนวิธีการ
ปกครองประเทศที่ดีที่สุดในโลกเทาที่มีอยูในปจจุบัน สิ่งที่บงชี้ถึง “ความลมเหลวในเชิงประจักษ” คือคนใน
ชาติเกิดการแตกความสามัคคีกันอยางรุนแรงอยางที่ไมเคยปรากฏข้ึนมากอนในประวัติศาสตรชาติไทย  
มีความเคียดแคนชิงชังกันพรอมที่จะเขนฆาลางผลาญกันเหมือนกับไมใชคนไทยดวยกัน สังคมไทยจึงเกิด
ความระส่ําระสายไปทุกแหงหน สภาพการณของบานเมืองตกอยูในความโกลาหลวุนวายเปนที่สุด ไรข่ือแปใน
ลักษณะสังคมอนาธิปไตย (Anarchy) ประเทศชาติแทบไมมีความเปนนิติรัฐหลงเหลืออยู สรางความไม

                                                           
10 กิตติ  อริยานนท, ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: สูดวยยุทธศาสตรและเข็มมุงใหม

สําหรับรัฐไทย. (เอกสารศึกษาสวนบุคคล. วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
2554), หนา 28. 

11 กฤตยา อาชวนิจกุล กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง, ความรุนแรงและความตายภายใต
นโยบายรัฐ : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต. (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), หนา 6. 

12 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 
2554), หนา 31-35. 

เชื่อม่ันแกนานาอารยประเทศสงผลกระทบตอความเจริญผาสุกของประชาชนและความเจริญม่ันคงของ
ประเทศชาติ13  ซ่ึงสาเหตุหลักของการเกิดปญหาดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

ประการแรก กลุมทุนเขามามีบทบาททางการเมืองและมีอํานาจรัฐโดยตรง ซ่ึงแตกตางไปจากใน
อดีตที่อยูหลังฉากทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองโดยทางออม การเขาสูอํานาจรัฐไมมีอุดมการณ
ทางการเมืองแตอยางใด ไมมีวัตถุประสงคแหงนโยบาย (Policy objectives) ซ่ึงเปนจุดมุงหมายในการ
บริหารราชการแผนดินและไมมีนโยบาย (Policy) ซ่ึงเปนวิธีการในการบริหารราชการแผนดินเพื่อแกปญหา
ของประเทศชาติและพัฒนาประเทศใหมีความเจริญม่ันคง 

ประการที่สอง การทํางานของขาราชการในทุกหนวยงานตกอยูภายใตอิทธิพลและอํานาจของ
นักการเมืองอยางเบ็ดเสร็จ เพราะสามารถชี้เปนชี้ตายได ผูที่ยอมกมหัวรับใชนักการเมืองก็จะไดดิบไดดีใน
ตําแหนงหนาที่การงาน รวมถึงมีการซ้ือขายตําแหนง ซ่ึงเปนการทําลายระบบคุณธรรม (Merit system) 
สงผลใหกระบวนการปฏิบัติหนาที่ราชการออนแอลง เพราะไมไดคนดีที่มีความรูความสามารถทํางานใน
ตําแหนงที่เหมาะสม ซ่ึงเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของขาราชการที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดี 
ระบบราชการจึงไมสามารถขับเคลื่อนการทํางานใหเกิดเปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
ตามพันธะกิจและภารกิจที่มีอยู 

ประการที่สาม ประชาชนโดยทั่วไปมีความยินดีและพึงพอใจจากการไดรับประโยชนที่นักการเมือง
หยิบยื่นใหในรูปแบบตาง ๆ ของโครงการประชานิยม ซ่ึงเปนการผลาญงบประมาณแผนดินอยางไรคุณคา
และไรคุณประโยชนโดยไมคุมคา เพราะไมสามารถตอบสนองตอการแกปญหาอยางถูกจุดและถูกวิธี สงผล
กระทบตอหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนผลเสียอยางรายแรงตอเสถียรภาพทางดาน
การเงินและการคลังของประเทศ  

ประการที่สี่ การขาดความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางถูกตองของ
ประชาชนทั่วไปเปนรากเหงาของปญหาพัฒนาการทางประชาธิปไตยไทยมาโดยตลอด  ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย สามารถกลาวไดวา  

โดยทั่วไปแลวประชาชนมักเขาใจวา “ประชาธิปไตยคือ การเลือกตั้งเทานั้น” แตแทจริงแลว
กระบวนการทางประชาธิปไตยยังมีองคประกอบในอีกหลายดาน อาทิ การเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  
การมีคนดีเขาสูเวทีการเมืองมากข้ึน พรรคการเมืองตองไมมีผูหนึ่งผูไดเปนเจาของพรรคหรือมีอํานาจ
สิทธิ์ขาด หากแตตองมีสถานภาพเปนสถาบันทางการเมือง การทํางานของนักการเมืองจะตองมีการ
ตรวจสอบและถวงดุล (Check and balance) ตามกลไกของรัฐสภาและมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย14  

ปญหาวิกฤตการณเกิดข้ึนในประเทศไทยอยางตอเนื่องในตลอดระยะเวลาที่ผานมาซ่ึงเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางกลุมการเมืองและความไมเสมอภาคและความแตกแยกระหวางชาวเมืองและชาวชนบทอีก
ดวยจึงทําใหการเมืองไทยปนปวนวุนวายไมมีที่จะยุติลง และยังสงผลถึงปญหาในหลาย ๆ ดาน ทําใหปญหา
                                                           

13 ทวีศักดิ์  อุนจิตติ กุล, ความลมเหลว “ประชาธิปไตยไทย” ในรอบ 1 ทศวรรษ . [ออนไลน ] 
แหลงขอมูล: https://www.dailynews.co.th/article/632319, [27 มกราคม 2562]. 

14 ทวีศักดิ์  อุนจิตติ กุล, ความลมเหลว “ประชาธิปไตยไทย” ในรอบ 1 ทศวรรษ . [ออนไลน ] 
แหลงขอมูล: https://www.dailynews.co.th/article/632319, [27 มกราคม 2562]. 
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รูปแบบเทานั้นหาไดมีการกระจายอํานาจที่แทจริงไม การใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยก็
เปนเพียงในบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หากแตในความเปนจริงประชาชนไมไดมีสิทธิ เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยเลย อีกทั้งปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็ยังไมไดรับการแกไข10 นอกจากนี้
ยังเปดชองทางใหกับนักการเมืองและกลุมนักธุรกิจอาศัยเปนชองทางในการหาประโยชนและโกงกิจ
บานเมืองดังที่ปรากฏใหเห็นในชวงกอนหนาการรัฐประหาร เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผานมา11 โดยที่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองไทยในชวง 2475 เปนตนมาเปนเพียงการตอสูกัน
ระหวางผูกุมอํานาจทางสังคมการเมืองสองระบอบ คือ" คณาธิปไตย" ที่นําโดยขาราชการโดยเฉพาะทหารกับ 
"ธนาธิปไตย" ที่นําโดยกลุมนักธุรกิจ นายทุนที่มีเงินเปนฐานในการสรางอํานาจ และรัฐบาลภายใตการนําของ
คณะทหารโดยคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติหรือ (คมช.) และไดพยายามจะใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อ
แกปญหาของบานเมือง เพื่อความม่ันคง และสงบสุขของประเทศตามที่ไดกลาวอางไว เม่ือคร้ังทําการ
รัฐประหารยิ่งเปนการบงบอกถึงอะไรบางอยางเก่ียวกับสังคมไทยนั่นคือ ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การ
มีสวนรวม สิทธิและเสรีภาพ หลักประกันของประชาชนในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งความสงบสุขและ
กาวหนาของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีประชาธิปไตยซ่ึงไดมาจากการรัฐประหารในคร้ังนั้น
ยังไมเกิดข้ึนเลยในสังคมไทย ทําใหเปนที่นาสังเกตวานอกจากการแยงชิงอํานาจกันระหวางกลุมผูปกครอง " 
คณาธิปไตย" กับ "ธนาธิปไตย" ในสังคมไทยแลวยังมีปญหาหรือเงื่อนไขอะไรอีกหรือไมที่แอบแฝงอยูในการ
สรางประชาธิปไตยในสังคมไทยในแบบเสรีประชาธิปไตยที่รับเขามาจากตะวันตกซ่ึงเปนกระแสหลักของโลก
ในขณะนี้12  
 
สาเหตุท่ีประชาธิปไตยในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จ 

การพัฒนาประเทศชาติในหวงระยะเวลากวาทศวรรษที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นถึง “ความ
ลมเหลว” ของ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย”ทั้ง ๆ ที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนวิธีการ
ปกครองประเทศที่ดีที่สุดในโลกเทาที่มีอยูในปจจุบัน สิ่งที่บงชี้ถึง “ความลมเหลวในเชิงประจักษ” คือคนใน
ชาติเกิดการแตกความสามัคคีกันอยางรุนแรงอยางที่ไมเคยปรากฏข้ึนมากอนในประวัติศาสตรชาติไทย  
มีความเคียดแคนชิงชังกันพรอมที่จะเขนฆาลางผลาญกันเหมือนกับไมใชคนไทยดวยกัน สังคมไทยจึงเกิด
ความระส่ําระสายไปทุกแหงหน สภาพการณของบานเมืองตกอยูในความโกลาหลวุนวายเปนที่สุด ไรข่ือแปใน
ลักษณะสังคมอนาธิปไตย (Anarchy) ประเทศชาติแทบไมมีความเปนนิติรัฐหลงเหลืออยู สรางความไม

                                                           
10 กิตติ  อริยานนท, ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: สูดวยยุทธศาสตรและเข็มมุงใหม

สําหรับรัฐไทย. (เอกสารศึกษาสวนบุคคล. วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 
2554), หนา 28. 

11 กฤตยา อาชวนิจกุล กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง, ความรุนแรงและความตายภายใต
นโยบายรัฐ : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต. (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), หนา 6. 

12 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 
2554), หนา 31-35. 

เชื่อม่ันแกนานาอารยประเทศสงผลกระทบตอความเจริญผาสุกของประชาชนและความเจริญม่ันคงของ
ประเทศชาติ13  ซ่ึงสาเหตุหลักของการเกิดปญหาดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

ประการแรก กลุมทุนเขามามีบทบาททางการเมืองและมีอํานาจรัฐโดยตรง ซ่ึงแตกตางไปจากใน
อดีตที่อยูหลังฉากทางการเมืองและมีอิทธิพลทางการเมืองโดยทางออม การเขาสูอํานาจรัฐไมมีอุดมการณ
ทางการเมืองแตอยางใด ไมมีวัตถุประสงคแหงนโยบาย (Policy objectives) ซ่ึงเปนจุดมุงหมายในการ
บริหารราชการแผนดินและไมมีนโยบาย (Policy) ซ่ึงเปนวิธีการในการบริหารราชการแผนดินเพื่อแกปญหา
ของประเทศชาติและพัฒนาประเทศใหมีความเจริญม่ันคง 

ประการที่สอง การทํางานของขาราชการในทุกหนวยงานตกอยูภายใตอิทธิพลและอํานาจของ
นักการเมืองอยางเบ็ดเสร็จ เพราะสามารถชี้เปนชี้ตายได ผูที่ยอมกมหัวรับใชนักการเมืองก็จะไดดิบไดดีใน
ตําแหนงหนาที่การงาน รวมถึงมีการซ้ือขายตําแหนง ซ่ึงเปนการทําลายระบบคุณธรรม (Merit system) 
สงผลใหกระบวนการปฏิบัติหนาที่ราชการออนแอลง เพราะไมไดคนดีที่มีความรูความสามารถทํางานใน
ตําแหนงที่เหมาะสม ซ่ึงเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของขาราชการที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดี 
ระบบราชการจึงไมสามารถขับเคลื่อนการทํางานใหเกิดเปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
ตามพันธะกิจและภารกิจที่มีอยู 

ประการที่สาม ประชาชนโดยทั่วไปมีความยินดีและพึงพอใจจากการไดรับประโยชนที่นักการเมือง
หยิบยื่นใหในรูปแบบตาง ๆ ของโครงการประชานิยม ซ่ึงเปนการผลาญงบประมาณแผนดินอยางไรคุณคา
และไรคุณประโยชนโดยไมคุมคา เพราะไมสามารถตอบสนองตอการแกปญหาอยางถูกจุดและถูกวิธี สงผล
กระทบตอหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนผลเสียอยางรายแรงตอเสถียรภาพทางดาน
การเงินและการคลังของประเทศ  

ประการที่สี่ การขาดความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางถูกตองของ
ประชาชนทั่วไปเปนรากเหงาของปญหาพัฒนาการทางประชาธิปไตยไทยมาโดยตลอด  ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย สามารถกลาวไดวา  

โดยทั่วไปแลวประชาชนมักเขาใจวา “ประชาธิปไตยคือ การเลือกตั้งเทานั้น” แตแทจริงแลว
กระบวนการทางประชาธิปไตยยังมีองคประกอบในอีกหลายดาน อาทิ การเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  
การมีคนดีเขาสูเวทีการเมืองมากข้ึน พรรคการเมืองตองไมมีผูหนึ่งผูไดเปนเจาของพรรคหรือมีอํานาจ
สิทธิ์ขาด หากแตตองมีสถานภาพเปนสถาบันทางการเมือง การทํางานของนักการเมืองจะตองมีการ
ตรวจสอบและถวงดุล (Check and balance) ตามกลไกของรัฐสภาและมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย14  

ปญหาวิกฤตการณเกิดข้ึนในประเทศไทยอยางตอเนื่องในตลอดระยะเวลาที่ผานมาซ่ึงเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางกลุมการเมืองและความไมเสมอภาคและความแตกแยกระหวางชาวเมืองและชาวชนบทอีก
ดวยจึงทําใหการเมืองไทยปนปวนวุนวายไมมีที่จะยุติลง และยังสงผลถึงปญหาในหลาย ๆ ดาน ทําใหปญหา
                                                           

13 ทวีศักดิ์  อุนจิตติ กุล, ความลมเหลว “ประชาธิปไตยไทย” ในรอบ 1 ทศวรรษ . [ออนไลน ] 
แหลงขอมูล: https://www.dailynews.co.th/article/632319, [27 มกราคม 2562]. 

14 ทวีศักดิ์  อุนจิตติ กุล, ความลมเหลว “ประชาธิปไตยไทย” ในรอบ 1 ทศวรรษ . [ออนไลน ] 
แหลงขอมูล: https://www.dailynews.co.th/article/632319, [27 มกราคม 2562]. 
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เหลานี้สงผลกระทบอยางมากมายและทําใหเสื่อมลงอยางเร่ือย ๆ จนไมสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงที ในปจจุบันการเมืองไทยยังขาดประสิทธิภาพและความสามรถของระบบการเมืองในการแกไข
ปญหาของสังคม15  ซ่ึงยังเปนปญหาของระบบการเมืองไทยที่จะตองแกไขปญหาในดานตาง ๆ มีดังนี้ 

1. การคิดวา ประชาธิปไตย คือ “การเลือกตั้ง” การใหความสําคัญกับวิธีการแทนการปลูกฝงเรียนรู
วิถีประชาธิปไตย  

2. การคิดวา รัฐธรรมนูญดีจะทําใหเกิดประชาธิปไตยที่เข็มแข็ง จึงทําใหเนนการแกไขตัวบท
กฎหมายแทนการแกที่รากของปญหา นั้นก็คือ “คน” การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยคร้ังจนเกินไปทําให
ขาดความตอเนื่องในการบังคับใช  

3. การคิดวา การใชรัฐธรรมนูญการตีความเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากผูมี
อํานาจในประเทศพยายามตีความรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและพวกพอง   

4. การคิดวา ปญหาการขาดความสามัคคีของประชาชนไทย ซ่ึงมีผลมาจากการมีความคิดเห็น
ทางดานการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน ความไมยุติธรรมของกระบวนการทางสังคมตาง ๆ รวมถึงการ
ขัดผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ในสังคม เกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 

5. ปญหาการขาดจริยธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย เชน การซ้ือสิทธิขายเสียงในการ
เลือกตั้งของประชาชน นักการเมืองมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง เปนตน 
 
เสนทางประชาธิปไตยของไทย 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองพัฒนาโครงสรางทางการเมืองการ
ปกครองใหเปนประชาธิปไตยพัฒนาใหสังคมปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย และจะตองกําหนด 
โครงสรางทางการเมืองการปกครองใหเปนไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอยางครบถวน  
ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผน ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอระบบการเมืองและ
องคกรการเมือง ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการหลอหลอมความรูความเขาใจทางการเมืองที่ถายทอดสืบเนื่อง
กันมาทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเร่ิมตน
ดวยระบบการเมืองที่จะสงเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ ระบบการเมืองตองเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการควบคุมกํากับ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงระบบการเมืองดังกลาว จึงจะถือวาเปน 
“ระบอบประชาธิปไตย” ที่แทจริง พรอมกันนี้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงทัศนะและเขามามีสวนรวมทางการเมือง มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ชวยให

                                                           
15 นพพล ชูกลิ่น, แนวทางประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมในทัศนะผูเขียน. (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร, 

2561), หนา 13-15. 

รัฐบาลมีความรอบคอบในการบริหารประเทศและสอดคลองตรงกับความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งเปนการควบคุมการบริหารประเทศอีกทางหนึ่งดวย16  

การเลือกตั้งมีไวเพื่อใหทุกคนรวมกันกําหนดอนาคตซ่ึงตอนนี้มีปญหารุมเราทุกดานทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สภาพเศรษฐกิจย่ําแย รายไดลดลง ความเหลื่อมล้ําสูงมากจากปญหาเชิงโครงสรางไทย
ที่ยังคงติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง โครงสรางที่ใหขาราชการเปนใหญก็ทําใหเกิดปญหาการทุจริต
จํานวนมาก สภาพการเมืองหลังการเลือกตั้งมีหลายมาตราในรัฐธรรมนูญที่จํากัดการคืนสู ประชาธิปไตย
อยางเต็มรูปแบบ คอยรุมเรา จึงเปนเร่ืองจําเปนตองมีการฟนฟูเศรษฐกิจ อยางการประกัน รายไดสินคา
เกษตรหลัก ขาว ยาง หรือปาลม สวนบัตรสวัสดิการแหงรัฐบังคับประชาชนใชกับรานธงฟาก็ตองปรับเปลี่ยน
ทันทีอาจเปลี่ยนเปนเงินสดหรือใชที่อ่ืนได สําหรับในแงขีดความสามารถการแขงขันระหวางประเทศตองสาน
ตอโครงสรางพื้นฐานที่รัฐบาลทําไวเพื่อสรางความเจริญใหเกิดข้ึนในหลายจังหวัด แตตองใหความสําคัญกับ
การประเมินการกระจายรายได การสรางตัวชี้วัดการตอบสนองคนยากคนจนเพื่อดูผลกระทบจากการ
กระจายรายไดเปนเศรษฐกิจยุคใหม นอกจากนี้ทางดานสังคมในเร่ืองปญหาการศึกษาและสาธารณสุขยังคงมี
อยูมาก เนื่องจากสังคมไทยกําลังกาวสูสังคมสูงวัย แตยังขาดประสิทธิภาพตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน อัตราคา
รักษาพยาบาลที่สูงมากก็ตองเขาไปควบคุม ระบบการศึกษาก็ตองปรับเปลี่ยนตั้งแตประถมวัย ซ่ึงในภาพรวม
เสนทางในการเปนประชาธิปไตยของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมกระจายอํานาจ ซ่ึงเหตุการณทางการ
เมืองที่ผานมาไดพิสูจนแลววา “การเมืองที่ ไมใชประชาธิปไตยไมอาจตอบสนองทางเศรษฐกิจได”  
และ “การเลือกตั้ง คือ ผลประโยชนของประเทศไมใชของนักการเมือง”17 การทําใหประชาชนเปนศูนยกลาง
ฐานคิดจึงกระจายเม็ดเงินกลับไปใหประชาชนอยางกองทุนหมูบาน โดยอนาคตของประเทศตองเร่ิมจากการ
พัฒนาคนไมใชการศึกษาที่ทําคร้ังใดจะไดแตซี 11 เพิ่มเพียงเทานั้น ซ่ึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
คือปญหาปากทอง เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศหดหาย พืชผลราคาไมดี ไมไดกระทบแตเกษตรกร แตยัง
กระทบข้ึนมายังธุรกิจขนาดกลางขนาดยอมจึงตองเปดโอกาสใหคนไทยมีรายไดเสริมและเพิ่มเติม และการ
กระจายรายไดตองไปยังรากหญาและชนชั้นกลางได  นอกจากนี้แนวคิดการหยุดวงจรอุบาทว จึงถือเปน
หนาที่ของนักการเมืองและพรรคการเมือง ตองปกปองระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเร่ิมตน
แกที่นักการเมืองเอง ตองปฏิรูปตัวเอง เชื่อม่ันระบบรัฐสภา เลิกใชการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ไมแทจริง
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อรักษาและเชื่อม่ันระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง18  ซ่ึงเสนทางประชาธิปไตยของ

                                                           
16 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 

(สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557), หนา 8-9. 
17 อภิสิท ธ์ิ เวชชาชีวะ, อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง . (คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 18.  
18 สุดารัตน เกยุราพันธุ , อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง. (คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 18-19. 
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เหลานี้สงผลกระทบอยางมากมายและทําใหเสื่อมลงอยางเร่ือย ๆ จนไมสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันทวงที ในปจจุบันการเมืองไทยยังขาดประสิทธิภาพและความสามรถของระบบการเมืองในการแกไข
ปญหาของสังคม15  ซ่ึงยังเปนปญหาของระบบการเมืองไทยที่จะตองแกไขปญหาในดานตาง ๆ มีดังนี้ 

1. การคิดวา ประชาธิปไตย คือ “การเลือกตั้ง” การใหความสําคัญกับวิธีการแทนการปลูกฝงเรียนรู
วิถีประชาธิปไตย  

2. การคิดวา รัฐธรรมนูญดีจะทําใหเกิดประชาธิปไตยที่เข็มแข็ง จึงทําใหเนนการแกไขตัวบท
กฎหมายแทนการแกที่รากของปญหา นั้นก็คือ “คน” การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยคร้ังจนเกินไปทําให
ขาดความตอเนื่องในการบังคับใช  

3. การคิดวา การใชรัฐธรรมนูญการตีความเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากผูมี
อํานาจในประเทศพยายามตีความรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและพวกพอง   

4. การคิดวา ปญหาการขาดความสามัคคีของประชาชนไทย ซ่ึงมีผลมาจากการมีความคิดเห็น
ทางดานการเมืองการปกครองที่แตกตางกัน ความไมยุติธรรมของกระบวนการทางสังคมตาง ๆ รวมถึงการ
ขัดผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ในสังคม เกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 

5. ปญหาการขาดจริยธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย เชน การซ้ือสิทธิขายเสียงในการ
เลือกตั้งของประชาชน นักการเมืองมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง เปนตน 
 
เสนทางประชาธิปไตยของไทย 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองพัฒนาโครงสรางทางการเมืองการ
ปกครองใหเปนประชาธิปไตยพัฒนาใหสังคมปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย และจะตองกําหนด 
โครงสรางทางการเมืองการปกครองใหเปนไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอยางครบถวน  
ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผน ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอระบบการเมืองและ
องคกรการเมือง ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการหลอหลอมความรูความเขาใจทางการเมืองที่ถายทอดสืบเนื่อง
กันมาทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเร่ิมตน
ดวยระบบการเมืองที่จะสงเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ ระบบการเมืองตองเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการควบคุมกํากับ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงระบบการเมืองดังกลาว จึงจะถือวาเปน 
“ระบอบประชาธิปไตย” ที่แทจริง พรอมกันนี้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงทัศนะและเขามามีสวนรวมทางการเมือง มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ชวยให

                                                           
15 นพพล ชูกลิ่น, แนวทางประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมในทัศนะผูเขียน. (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร, 

2561), หนา 13-15. 

รัฐบาลมีความรอบคอบในการบริหารประเทศและสอดคลองตรงกับความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งเปนการควบคุมการบริหารประเทศอีกทางหนึ่งดวย16  

การเลือกตั้งมีไวเพื่อใหทุกคนรวมกันกําหนดอนาคตซ่ึงตอนนี้มีปญหารุมเราทุกดานทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สภาพเศรษฐกิจย่ําแย รายไดลดลง ความเหลื่อมล้ําสูงมากจากปญหาเชิงโครงสรางไทย
ที่ยังคงติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง โครงสรางที่ใหขาราชการเปนใหญก็ทําใหเกิดปญหาการทุจริต
จํานวนมาก สภาพการเมืองหลังการเลือกตั้งมีหลายมาตราในรัฐธรรมนูญที่จํากัดการคืนสู ประชาธิปไตย
อยางเต็มรูปแบบ คอยรุมเรา จึงเปนเร่ืองจําเปนตองมีการฟนฟูเศรษฐกิจ อยางการประกัน รายไดสินคา
เกษตรหลัก ขาว ยาง หรือปาลม สวนบัตรสวัสดิการแหงรัฐบังคับประชาชนใชกับรานธงฟาก็ตองปรับเปลี่ยน
ทันทีอาจเปลี่ยนเปนเงินสดหรือใชที่อ่ืนได สําหรับในแงขีดความสามารถการแขงขันระหวางประเทศตองสาน
ตอโครงสรางพื้นฐานที่รัฐบาลทําไวเพื่อสรางความเจริญใหเกิดข้ึนในหลายจังหวัด แตตองใหความสําคัญกับ
การประเมินการกระจายรายได การสรางตัวชี้วัดการตอบสนองคนยากคนจนเพื่อดูผลกระทบจากการ
กระจายรายไดเปนเศรษฐกิจยุคใหม นอกจากนี้ทางดานสังคมในเร่ืองปญหาการศึกษาและสาธารณสุขยังคงมี
อยูมาก เนื่องจากสังคมไทยกําลังกาวสูสังคมสูงวัย แตยังขาดประสิทธิภาพตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน อัตราคา
รักษาพยาบาลที่สูงมากก็ตองเขาไปควบคุม ระบบการศึกษาก็ตองปรับเปลี่ยนตั้งแตประถมวัย ซ่ึงในภาพรวม
เสนทางในการเปนประชาธิปไตยของไทยนั้นจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมกระจายอํานาจ ซ่ึงเหตุการณทางการ
เมืองที่ผานมาไดพิสูจนแลววา “การเมืองที่ ไมใชประชาธิปไตยไมอาจตอบสนองทางเศรษฐกิจได”  
และ “การเลือกตั้ง คือ ผลประโยชนของประเทศไมใชของนักการเมือง”17 การทําใหประชาชนเปนศูนยกลาง
ฐานคิดจึงกระจายเม็ดเงินกลับไปใหประชาชนอยางกองทุนหมูบาน โดยอนาคตของประเทศตองเร่ิมจากการ
พัฒนาคนไมใชการศึกษาที่ทําคร้ังใดจะไดแตซี 11 เพิ่มเพียงเทานั้น ซ่ึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
คือปญหาปากทอง เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศหดหาย พืชผลราคาไมดี ไมไดกระทบแตเกษตรกร แตยัง
กระทบข้ึนมายังธุรกิจขนาดกลางขนาดยอมจึงตองเปดโอกาสใหคนไทยมีรายไดเสริมและเพิ่มเติม และการ
กระจายรายไดตองไปยังรากหญาและชนชั้นกลางได  นอกจากนี้แนวคิดการหยุดวงจรอุบาทว จึงถือเปน
หนาที่ของนักการเมืองและพรรคการเมือง ตองปกปองระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเร่ิมตน
แกที่นักการเมืองเอง ตองปฏิรูปตัวเอง เชื่อม่ันระบบรัฐสภา เลิกใชการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ไมแทจริง
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อรักษาและเชื่อม่ันระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง18  ซ่ึงเสนทางประชาธิปไตยของ

                                                           
16 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 

(สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557), หนา 8-9. 
17 อภิสิท ธ์ิ เวชชาชีวะ, อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง . (คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 18.  
18 สุดารัตน เกยุราพันธุ , อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง. (คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 18-19. 
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ไทยตองใหความสําคัญกับกระจายอํานาจ ปฏิรูปการศึกษา การใชเทคโนโลยี และปญหาที่ใหญมากของการ
เมืองไทย19   
 
บทสรุป 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณไดนั้นตองสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทั้งระบบทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชากรใหมีเสถียรภาพ รวมทั้งตองสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนใหมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ดานการเมืองตองเสริมสรางระบบการเมืองโดย
รัฐบาลตองมีนโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชนอยางรอบ
ดานสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย โดยปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสาํนกึ มีความรู เห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย สําหรับดาน
เศรษฐกิจรัฐบาลตองบริหารเศรษฐกิจใหมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน มีการกระจายรายไดเทาเทียมกัน 
และสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทั้งภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม และดานสังคม 
ตองใหการศึกษาระดับพื้นฐานแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมวาจะเปนทางตรงและ
ทางออมในรูปแบบของการรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน ซ่ึงทุก ๆ 
เร่ืองรวมทั้งตองเพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย20  

ระบอบการเมืองการปกครองที่ดีจะตองทําใหประชาชนอยูดีกินดี ถึงแมจะทําใหคนทั้งสังคมอยูดีกิน
ดีไมได แตอยางนอยตองทําใหประชาชนสวนใหญอยูดีกินดี ระบอบการเมืองที่ทําใหคนสวนนอยของสังคม
รํ่ารวยเสพสุข แตคนสวนใหญอดอยากยากจน ไรความรู ไมมีอนาคต ตองมีชีวิตอยูกับความทุกขยากยอม
ไมใชระบอบการเมืองที่ดี ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญคือ หลัก "อํานาจอธิปไตยของปวงชน" 
หลักการนี้ชื่อวา ถาประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนจะใชอํานาจเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเองตามหลักการที่วา “ชนชั้นใดบัญญัติกฎหมายยอมเพื่อประโยชนของชนชั้น
นั้น” เม่ือประชาชนเปนผูบัญญัติกฎหมายเองและบริหารเองประโยชนก็ยอมเปนของประชาชน แตสังคมที่มี
ขนาดใหญประชาชนมาใชอํานาจโดยตรงไมไดจึงตองใชตัวแทน เม่ือตองใชตัวแทนจึงตองมีการเลือกตั้ง
เรียกวา ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนการเลือกตั้งที่จะใหไดตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง จึงตอง
เปนการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม และโปรงใส การเลือกตั้งที่ไมสุจริตไมเที่ยงธรรม ไมโปรงใส เต็มไปดวย
การซ้ือสิทธิ์ขายเสียงจึง ไมใชการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย แตเปนระบอบ “ธนาธิปไตย” ฉะนั้น 
ระบอบประชาธิปไตยจะเปนระบอบการปกครองที่ดีก็ตอเม่ือประชาชนมีความรูเทาทันที่จะเลือกคนดีมาเปน
ผูปกครองเทานั้น เพราะมีแตคนดีเทานั้นจึงจะใชอํานาจทําสิ่งที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สังคมใดก็
ตามที่ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเทาทันที่จะเลือกคนดีเปนผูปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเปน 
                                                           

19 ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ, อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง. (คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 20. 

20 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 
(สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557), หนา 22. 

"ขออาง" ของ "นักเลือกตั้ง" ทรราชที่ใชประชาชนเปนเหยื่อของตนมีหลายประเทศในโลกนี้ที่อางวาปกครอง
ดวยระบอบ "ประชาธิปไตย" แตประชาชนสวนใหญยังคงยากจนอยางถาวรยั่งยืน ดังนั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยจะเปนระบอบการปกครองที่ดีสําหรับสังคมไทยไดก็ตอเม่ือประชาชนชาวไทยสวนใหญมีความ
รูเทาทันที่จะเลือกคนดีเปน "ผูแทน" ของตน ซ่ึงเงื่อนไขนี้จึงเปนเงื่อนไขสําคัญของสังคมไทยที่จะตองทําให
ปรากฏเปนจริงได21  

ทั้งนี้ แนวทางของการปรับใชหลักประชาธิปไตยใหมีความสมดุลกับบริบทสังคมไทยเพื่อที่จะ
สามารถดึงศักยภาพที่แทจริงโดยเฉพาะเร่ืองของการคุมครองสิทธิของประชาชน และความเปนอยูของ
ประชาชน ถือเปนหัวใจหลักสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเสนทางประชาธิปไตยของไทย
หลายปที่ผานมาตองยอมรับวา ประเทศไทยมีวิกฤติทางการเมืองเกิดข้ึนหลายคร้ัง ซ่ึงแตละคร้ังก็จะมีความ
รุนแรงและการโตตอบที่แตกตางกันไป สงผลใหเร่ืองการเมืองไทยในประเทศไทยเต็มไปดวยความตึงเครียด
ระยะยาว จะตองมีขบวนการที่เขมแข็งเพื่อใหมีอํานาจในการตอรองผลประโยชนของชนชั้น เพื่อนํามา
กําหนดเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อเปนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ใหมีความกาวหนาและพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป 
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ไทยตองใหความสําคัญกับกระจายอํานาจ ปฏิรูปการศึกษา การใชเทคโนโลยี และปญหาที่ใหญมากของการ
เมืองไทย19   
 
บทสรุป 

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณไดนั้นตองสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทั้งระบบทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชากรใหมีเสถียรภาพ รวมทั้งตองสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนใหมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ดานการเมืองตองเสริมสรางระบบการเมืองโดย
รัฐบาลตองมีนโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชนอยางรอบ
ดานสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย โดยปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสาํนกึ มีความรู เห็นคุณคาของระบอบประชาธิปไตย สําหรับดาน
เศรษฐกิจรัฐบาลตองบริหารเศรษฐกิจใหมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน มีการกระจายรายไดเทาเทียมกัน 
และสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทั้งภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม และดานสังคม 
ตองใหการศึกษาระดับพื้นฐานแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองไมวาจะเปนทางตรงและ
ทางออมในรูปแบบของการรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน ซ่ึงทุก ๆ 
เร่ืองรวมทั้งตองเพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย20  

ระบอบการเมืองการปกครองที่ดีจะตองทําใหประชาชนอยูดีกินดี ถึงแมจะทําใหคนทั้งสังคมอยูดีกิน
ดีไมได แตอยางนอยตองทําใหประชาชนสวนใหญอยูดีกินดี ระบอบการเมืองที่ทําใหคนสวนนอยของสังคม
รํ่ารวยเสพสุข แตคนสวนใหญอดอยากยากจน ไรความรู ไมมีอนาคต ตองมีชีวิตอยูกับความทุกขยากยอม
ไมใชระบอบการเมืองที่ดี ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญคือ หลัก "อํานาจอธิปไตยของปวงชน" 
หลักการนี้ชื่อวา ถาประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนจะใชอํานาจเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเองตามหลักการที่วา “ชนชั้นใดบัญญัติกฎหมายยอมเพื่อประโยชนของชนชั้น
นั้น” เม่ือประชาชนเปนผูบัญญัติกฎหมายเองและบริหารเองประโยชนก็ยอมเปนของประชาชน แตสังคมที่มี
ขนาดใหญประชาชนมาใชอํานาจโดยตรงไมไดจึงตองใชตัวแทน เม่ือตองใชตัวแทนจึงตองมีการเลือกตั้ง
เรียกวา ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนการเลือกตั้งที่จะใหไดตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง จึงตอง
เปนการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม และโปรงใส การเลือกตั้งที่ไมสุจริตไมเที่ยงธรรม ไมโปรงใส เต็มไปดวย
การซ้ือสิทธิ์ขายเสียงจึง ไมใชการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย แตเปนระบอบ “ธนาธิปไตย” ฉะนั้น 
ระบอบประชาธิปไตยจะเปนระบอบการปกครองที่ดีก็ตอเม่ือประชาชนมีความรูเทาทันที่จะเลือกคนดีมาเปน
ผูปกครองเทานั้น เพราะมีแตคนดีเทานั้นจึงจะใชอํานาจทําสิ่งที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สังคมใดก็
ตามที่ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเทาทันที่จะเลือกคนดีเปนผูปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเปน 
                                                           

19 ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ, อนาคตประเทศไทยวิสัยทัศนของพรรคการเมือง. (คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561), หนา 20. 

20 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 
(สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2557), หนา 22. 

"ขออาง" ของ "นักเลือกตั้ง" ทรราชที่ใชประชาชนเปนเหยื่อของตนมีหลายประเทศในโลกนี้ที่อางวาปกครอง
ดวยระบอบ "ประชาธิปไตย" แตประชาชนสวนใหญยังคงยากจนอยางถาวรยั่งยืน ดังนั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยจะเปนระบอบการปกครองที่ดีสําหรับสังคมไทยไดก็ตอเม่ือประชาชนชาวไทยสวนใหญมีความ
รูเทาทันที่จะเลือกคนดีเปน "ผูแทน" ของตน ซ่ึงเงื่อนไขนี้จึงเปนเงื่อนไขสําคัญของสังคมไทยที่จะตองทําให
ปรากฏเปนจริงได21  

ทั้งนี้ แนวทางของการปรับใชหลักประชาธิปไตยใหมีความสมดุลกับบริบทสังคมไทยเพื่อที่จะ
สามารถดึงศักยภาพที่แทจริงโดยเฉพาะเร่ืองของการคุมครองสิทธิของประชาชน และความเปนอยูของ
ประชาชน ถือเปนหัวใจหลักสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเสนทางประชาธิปไตยของไทย
หลายปที่ผานมาตองยอมรับวา ประเทศไทยมีวิกฤติทางการเมืองเกิดข้ึนหลายคร้ัง ซ่ึงแตละคร้ังก็จะมีความ
รุนแรงและการโตตอบที่แตกตางกันไป สงผลใหเร่ืองการเมืองไทยในประเทศไทยเต็มไปดวยความตึงเครียด
ระยะยาว จะตองมีขบวนการที่เขมแข็งเพื่อใหมีอํานาจในการตอรองผลประโยชนของชนชั้น เพื่อนํามา
กําหนดเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อเปนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ใหมีความกาวหนาและพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม 2) เพื่อศึกษา
บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุม และ 3) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและ
ผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม  

ผลการวิจัยพบวา แนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและ
ปจจัยทางสังคมวิถีพุทธ จึงทําใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งทางดานวิถีการดําเนินชีวิต ดานความฝกใฝในธรรมะ 
และในดานการปฏิบัติธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึงเปนคุณสมบัติของคําวา “ครูบา” ครูบาบุญชุม จึงถือเปน
บุคคลสําคัญ ที่มีบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงกลุมชาติพันธุ การสรางเครือขายและการ
สรางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม นําไปสูการสรางรากฐานที่ม่ันคงใหกับพระพุทธศาสนาทั่ว
ภูมิภาคลานนาและภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ผานความเปนตัวตนของครูบาบุญชุมที่เรียกขานกันวา “ตนบุญขาม
พรหมแดน”  

คําสําคัญ : บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค, ครูบาบุญชุม 
 

Abstract 
This research aims 1) to study the concept and identity of Kruba Boon Jum, 2) to study 

the role of Kruba Boon Jum in connecting regions in term of cultural way, and 3) to analyze the 
relationship among regions that influenced from Kruba Boon Jums’ work in term of education 
and distribution of Buddhist culture.  

The results were as follows: The concept and identity of Kruba Boon Jum related to the 
environment and factors of Buddhist society. It is linked to the way of life. It focused in the 
Dharma and in the field of meditation. The characteristic feature of the word "Kruba" is 
considered as a key figure in the regional links that be able to associate ethnic groups, to build a 
network and to build a good Buddhist culture for the unity of all Buddhist groups. It is the 
connection of bbuilding a solid foundation for Buddhism across the Lanna region and Mekong 
region. The identity of Kruba Boon Jum step into "Meritorious Cross the Border”. 

Keywords: Roles and Connection Regions, Khruba Boon Jum 
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สรางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม นําไปสูการสรางรากฐานที่ม่ันคงใหกับพระพุทธศาสนาทั่ว
ภูมิภาคลานนาและภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ผานความเปนตัวตนของครูบาบุญชุมที่เรียกขานกันวา “ตนบุญขาม
พรหมแดน”  
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Abstract 
This research aims 1) to study the concept and identity of Kruba Boon Jum, 2) to study 

the role of Kruba Boon Jum in connecting regions in term of cultural way, and 3) to analyze the 
relationship among regions that influenced from Kruba Boon Jums’ work in term of education 
and distribution of Buddhist culture.  

The results were as follows: The concept and identity of Kruba Boon Jum related to the 
environment and factors of Buddhist society. It is linked to the way of life. It focused in the 
Dharma and in the field of meditation. The characteristic feature of the word "Kruba" is 
considered as a key figure in the regional links that be able to associate ethnic groups, to build a 
network and to build a good Buddhist culture for the unity of all Buddhist groups. It is the 
connection of bbuilding a solid foundation for Buddhism across the Lanna region and Mekong 
region. The identity of Kruba Boon Jum step into "Meritorious Cross the Border”. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ

ในมิติที่เก่ียวของกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอยางสนิท อันเปนภาพสะทอนใหทราบโดยทั่ว
กันวาเม่ือพูดถึงสังคมไทยยอมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซอนเรนอยูในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของ
ประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในขอความตอนหนึ่งวา...ความโชคดีที่เปนเหตุการณใหเราไดระลึกอยูเสมอ
อีกประการหนึ่ งคือ การได เกิดเปนคนไทย มีชีวิตบนผืนแผนดินไทยมีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทางพระพุทธศาสนาเปนสําคัญและมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อาจจะกลาวไดวา การที่เราไดเกิดเปน
คนไทยและอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยนั้น อยูในหลักแหงความเจริญที่ประกอบดวย ปฏิรูปเทสวาโส (อยูใน
ภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา (การไดสั่งสมคุณงามความดีไวในปางกอน) และอัตตสัมมาปณิธิ 
(การตั้งตนไวชอบดวยความดี)...1 

ในทํานองเดียวกันเม่ือกลาวถึงพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของสังคมไทยซ่ึงเปนจุดศูนยรวม
จิตใจใหเปนหนึ่งเดียวไวไดนั้น ศาสนบุคคลซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธองคใหสามารถเขาถึงศรัทธาคือความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใสเปนเบื้องตนนําไปสูการ
ปฏิบัติจนเปนผล(ปฏิเวธ)คือความสุข สงบ และรมเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัตนิั้น ถึงแมกาลเวลาจะหมุนเวียน
เปลี่ยนผานอันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกแหงตองตอสูดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงภายใน
กระแสของโลกาภิวัตนดังที่ทราบโดยทั่วไปเม่ือกลาวในภาพรวมจึงนับไดวาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของคนสวนใหญในสังคมไทยมาเปนเวลาที่ชานาน 

ดังนั้น หากพิจารณาอยางถ่ีถวนในมิติของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนมรดกอันล้ําคาของสังคมไทยอยาง
ชัดเจนและเปนสัมมาทิฏฐิแลวยอมจะมีความเขาใจอยางไรอคติวา เหลาพระสงฆผูดํารงอยูในสมณธรรมตาม
ยุคลบาทขององคพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตถึงปจจุบันที่ตั้งม่ันในพระธรรมวินัยอันเปนสิกขาบท
นอยใหญตามครรลองของสมณวิสัยทั้งดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยเฉพาะพระภิกษุซ่ึงเปนหนึ่งใน
บริษัทสี่ที่ทรงมอบหมายใหเปนผูธํารงรักษาพระศาสนาไวใหคงอยูหาพันปยอมมีความตระหนักและตองรับ
เปนธุระภาระอันใหญหลวงในฐานะผูนําแหงกองทัพธรรมนั่นเอง นอกจากจะปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม
อันเปนหลักใหญของพรหมจรรยแลว บทบาทสําคัญของพระภิกษุนั้นยอมอนุเคราะหเก้ือกูลแกคณะสงฆและ
ฝายบานเมืองดวย  

 เม่ือกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของพระภิกษุสงฆที่มีตอศาสนจักร และอาณาจักร นับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากการนอมรับในหลักการที่พระพุทธองคทรงตรัสไว ในสมัยพุทธกาล แกพระ
สาวกทั้งหลายกอนแยกยายกันไปประกาศหลักธรรมคําสอนวา “ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตพนแลวจากบวงทั้ง
ปวงทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษยแมเธอทั้งหลายก็พนแลวจากบวงทั้งปวงทั้งที่เปนของทิพยและของ

                                                           
1 รวีโรจน ศรีคําภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2558), หนา 71-72. 

มนุษยเชนกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกคนหมูมากเพื่ออนุเคราะหโลกเพื่อ
ประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนษุยขอจงอยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องตนงามในทามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์
บริบูรณสัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยูเพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมผูรูทั่วถึงธรรมจักมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”2 

 จากโอวาทที่นอมมากลาวไวในเบื้องตนนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงหลักการที่พระเถระ ในอดีตไดยึดถือ
และปฏิบัติสืบตอกันมา เพื่อสนองนโยบายและชวยเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาใหเจริญ
ม่ันคงอยูคูกับสังคมไทยมาตามลําดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศเขาสูลานนา ในรัชสมัยของ
พญากือนา กษัตริยลําดับที่ 6 ครองราชย พ.ศ. 1898 - 1928 ทรงเปนโอรสของพญาผายู พระองคทรงเปน
ธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบานเมืองรมเย็นเปนสุข ตอมาพระองคไดสดับกิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี  
ผูเปนพระลังกาแตมาจําพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ ประเทศพมา) ทานมาเผยแผพระพุทธศาสนาที่
นั่น พระเจากือนา จึงสงทูตไปอาราธนาเชียงใหม แตทานกลับสงหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะ
สงฆจํานวนหนึ่งมาแทน”3 

 จากรองรอยทางประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาในลานนา ทําใหทราบความเปนมาของ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สูยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเกาในสมัยของพญากือนาและ
ตอมา ไดเขาสูยุคสูพระพุทธศาสนาลังกาใหม พระสงฆในลานนาไดเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลังกา จึงทําใหพระสงฆในลานนามีความรู ความชํานาญ ในภาษาบาลี อีกทั้งในสมัยของพระเจาติ
โลกราชไดมีการสังคายนาคร้ังที่ 8 ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง) จากหลักฐานที่ไดกลาว
มาทั้งหมด ซ่ึงเปนหลักฐานทางโบราณคดีให เราได รับทราบความเปนมาของพระพุทธศาสนาผาน
สถาปตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐาน
จากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญทางพระพุทธศาสนาในลานนากลายมาเปนหลักฐานที่สําคัญที่ทําให
พวกเราชาวพุทธไดรับทราบขอมูลทางประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
การเมืองการปกครอง ของผูคนในลานนาในแตละยุคไดเปนอยางดียิ่ง4 

พระครูบาบุญชุม เปนพระมหาเถระรูปหนึ่งในลานนาที่มุงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทางแหงพระ
สาวกในพระพุทธศาสนา เปนผูเครงในศีลและวินัย มีความเมตตาสูง อีกทั้งเปนพระมหาเถระที่สามารถเผย
แผพระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวางในดินแดนลานนาไปจนถึงประเทศพมา ทานไดสรางศาสนวัตถุที่สําคัญ
เพื่อฟนฟูพระพุทธศาสนาในแตละที่ที่ เดินทางไป ทําใหพระพุทธศาสนาในพื้นที่นั้นๆเกิดการตื่นตัว  
สรางความเลื่อมใสศรัทธาใหกับผูคน ทําใหมีพุทธศาสนิกชนผูใหเคารพนับถือเปนจํานวนมากทั้ง ไทย ลาว 

                                                           
2 วิ.ม. (ไทย) 4/32/40   
3 พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโญ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), หนา 386 – 387. 
4 เทพประวิณ จันทรแรง, ปราชญทางพระพุทธศาสนาในลานนา, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หนา 258. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ

ในมิติที่เก่ียวของกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอยางสนิท อันเปนภาพสะทอนใหทราบโดยทั่ว
กันวาเม่ือพูดถึงสังคมไทยยอมเห็นภาพของพระพุทธศาสนาที่ซอนเรนอยูในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของ
ประชาชนนั่นเอง ตามที่ปรากฏในขอความตอนหนึ่งวา...ความโชคดีที่เปนเหตุการณใหเราไดระลึกอยูเสมอ
อีกประการหนึ่ งคือ การได เกิดเปนคนไทย มีชีวิตบนผืนแผนดินไทยมีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามโดยอาศัยรากฐานทางพระพุทธศาสนาเปนสําคัญและมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อาจจะกลาวไดวา การที่เราไดเกิดเปน
คนไทยและอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยนั้น อยูในหลักแหงความเจริญที่ประกอบดวย ปฏิรูปเทสวาโส (อยูใน
ภูมิประเทศอันสมควร) ปุพเพกตปุญญตา (การไดสั่งสมคุณงามความดีไวในปางกอน) และอัตตสัมมาปณิธิ 
(การตั้งตนไวชอบดวยความดี)...1 

ในทํานองเดียวกันเม่ือกลาวถึงพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหลักของสังคมไทยซ่ึงเปนจุดศูนยรวม
จิตใจใหเปนหนึ่งเดียวไวไดนั้น ศาสนบุคคลซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธองคใหสามารถเขาถึงศรัทธาคือความเชื่อและปสาทะคือความเลื่อมใสเปนเบื้องตนนําไปสูการ
ปฏิบัติจนเปนผล(ปฏิเวธ)คือความสุข สงบ และรมเย็นตามธัมมานุธัมมปฏิบัตนิั้น ถึงแมกาลเวลาจะหมุนเวียน
เปลี่ยนผานอันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกแหงตองตอสูดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงภายใน
กระแสของโลกาภิวัตนดังที่ทราบโดยทั่วไปเม่ือกลาวในภาพรวมจึงนับไดวาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตของคนสวนใหญในสังคมไทยมาเปนเวลาที่ชานาน 

ดังนั้น หากพิจารณาอยางถ่ีถวนในมิติของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนมรดกอันล้ําคาของสังคมไทยอยาง
ชัดเจนและเปนสัมมาทิฏฐิแลวยอมจะมีความเขาใจอยางไรอคติวา เหลาพระสงฆผูดํารงอยูในสมณธรรมตาม
ยุคลบาทขององคพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตถึงปจจุบันที่ตั้งม่ันในพระธรรมวินัยอันเปนสิกขาบท
นอยใหญตามครรลองของสมณวิสัยทั้งดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยเฉพาะพระภิกษุซ่ึงเปนหนึ่งใน
บริษัทสี่ที่ทรงมอบหมายใหเปนผูธํารงรักษาพระศาสนาไวใหคงอยูหาพันปยอมมีความตระหนักและตองรับ
เปนธุระภาระอันใหญหลวงในฐานะผูนําแหงกองทัพธรรมนั่นเอง นอกจากจะปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม
อันเปนหลักใหญของพรหมจรรยแลว บทบาทสําคัญของพระภิกษุนั้นยอมอนุเคราะหเก้ือกูลแกคณะสงฆและ
ฝายบานเมืองดวย  

 เม่ือกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของพระภิกษุสงฆที่มีตอศาสนจักร และอาณาจักร นับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากการนอมรับในหลักการที่พระพุทธองคทรงตรัสไว ในสมัยพุทธกาล แกพระ
สาวกทั้งหลายกอนแยกยายกันไปประกาศหลักธรรมคําสอนวา “ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตพนแลวจากบวงทั้ง
ปวงทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษยแมเธอทั้งหลายก็พนแลวจากบวงทั้งปวงทั้งที่เปนของทิพยและของ

                                                           
1 รวีโรจน ศรีคําภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2558), หนา 71-72. 

มนุษยเชนกันเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกคนหมูมากเพื่ออนุเคราะหโลกเพื่อ
ประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนษุยขอจงอยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องตนงามในทามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์
บริบูรณสัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยูเพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อมผูรูทั่วถึงธรรมจักมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”2 

 จากโอวาทที่นอมมากลาวไวในเบื้องตนนี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงหลักการที่พระเถระ ในอดีตไดยึดถือ
และปฏิบัติสืบตอกันมา เพื่อสนองนโยบายและชวยเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาใหเจริญ
ม่ันคงอยูคูกับสังคมไทยมาตามลําดับ“จนกระทั่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศเขาสูลานนา ในรัชสมัยของ
พญากือนา กษัตริยลําดับที่ 6 ครองราชย พ.ศ. 1898 - 1928 ทรงเปนโอรสของพญาผายู พระองคทรงเปน
ธรรมนิกราช ในสมัยนั้นบานเมืองรมเย็นเปนสุข ตอมาพระองคไดสดับกิตติคุณของพระอุทุมพรบุพผาสวามี  
ผูเปนพระลังกาแตมาจําพรรษาที่เมืองนครพัน (เมาะตะมะ ประเทศพมา) ทานมาเผยแผพระพุทธศาสนาที่
นั่น พระเจากือนา จึงสงทูตไปอาราธนาเชียงใหม แตทานกลับสงหลานชายคือพระอานันทะเถระ และคณะ
สงฆจํานวนหนึ่งมาแทน”3 

 จากรองรอยทางประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาในลานนา ทําใหทราบความเปนมาของ
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาจากสมัยหริภุญชัย สูยุคพุทธศาสนาแบบลังกาเกาในสมัยของพญากือนาและ
ตอมา ไดเขาสูยุคสูพระพุทธศาสนาลังกาใหม พระสงฆในลานนาไดเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศศรีลังกา จึงทําใหพระสงฆในลานนามีความรู ความชํานาญ ในภาษาบาลี อีกทั้งในสมัยของพระเจาติ
โลกราชไดมีการสังคายนาคร้ังที่ 8 ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง) จากหลักฐานที่ไดกลาว
มาทั้งหมด ซ่ึงเปนหลักฐานทางโบราณคดีให เราได รับทราบความเปนมาของพระพุทธศาสนาผาน
สถาปตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะหลักฐาน
จากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญทางพระพุทธศาสนาในลานนากลายมาเปนหลักฐานที่สําคัญที่ทําให
พวกเราชาวพุทธไดรับทราบขอมูลทางประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
การเมืองการปกครอง ของผูคนในลานนาในแตละยุคไดเปนอยางดียิ่ง4 

พระครูบาบุญชุม เปนพระมหาเถระรูปหนึ่งในลานนาที่มุงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทางแหงพระ
สาวกในพระพุทธศาสนา เปนผูเครงในศีลและวินัย มีความเมตตาสูง อีกทั้งเปนพระมหาเถระที่สามารถเผย
แผพระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวางในดินแดนลานนาไปจนถึงประเทศพมา ทานไดสรางศาสนวัตถุที่สําคัญ
เพื่อฟนฟูพระพุทธศาสนาในแตละที่ที่ เดินทางไป ทําใหพระพุทธศาสนาในพื้นที่นั้นๆเกิดการตื่นตัว  
สรางความเลื่อมใสศรัทธาใหกับผูคน ทําใหมีพุทธศาสนิกชนผูใหเคารพนับถือเปนจํานวนมากทั้ง ไทย ลาว 

                                                           
2 วิ.ม. (ไทย) 4/32/40   
3 พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโญ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), หนา 386 – 387. 
4 เทพประวิณ จันทรแรง, ปราชญทางพระพุทธศาสนาในลานนา, สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หนา 258. 
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พมา และประเทศจีน อีกทั้ งประวัติ ในการดําเนินชีวิตของทานตั้ งแตวัยเด็ก จนเขาสู รมเงาแห ง
พระพุทธศาสนาก็ยังเปนที่นาสนใจอยางยิ่ง 

 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงใครศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุม ซ่ึงเปนที่ยอมรับและ
ไดรับการยกยองจากประชาชนทั่วไปวาเปนนักบุญแหงลานนาทางเมืองเหนือ ตามเสนทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของทาน ที่ทานไดไปอบรมเผยแผ ทั้งในดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนขอวัตร
ปฏิบัติของทาน เพื่อเสนอใหเปนแบบอยางแกสาธารณชนดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะสงผลให
เกิดความเขมแข็งทางดานพระพุทธศาสนา การเผยแผ การสรางเครือขายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางยั่งยืนสืบไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม 
2. เพื่อศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุม 
3. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขาย

และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม 
 
ปญหาท่ีตองการทราบ 

1. แนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม เปนอยางไร 
2. บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบญุชุม มีอยางไรบาง 
3. วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขายและ

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม อยางไรบาง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิง

เอกสารกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และมุงศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาไวดังนี้ คือศึกษาเนื้อหาจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร ที่เก่ียวของกับครูบาบุญชุมและงานวิจัยที่เก่ียวกับประเด็นการวิจัย ไดแก ประวัติและผลงานและ
เสนทางการเชื่อมโยงเสนทางบุญสูเสนทางธรรมของครูบาบุญชุม และการสัมภาษณพระสังฆาธิการ  
ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป 

2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงเอกสารประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก โดยลง

พื้นที่ ดังนั้น คณะวิจัยจึงกําหนดพื้นที่ และประชากรคือผูใหขอมูลสําคัญ ในการสัมภาษณเก็บขอมูล ดวยวิธี
สุมอยางงาย (Random Sampling) ดังนี้ จํานวนพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบไปดวย เชียงราย และเชียงใหม 

โดยจําแนกประชากรที่เก็บขอมูลดังนี้ คือ พระสังฆาธิการ 2 รูป ผูนําชุมชน  2 คน ประชาชนทั่วไปที่มีสวน
เก่ียวของหรืออาศัยอยูในเขตพื้นที่ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 รูป/คน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
2. กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ พระสังฆาธิการ  ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 8 จังหวัด  

โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงไดมาดวยวิธีสุมอยางงาย (Random Sampling) จํานวน 2 จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม  และเชียงราย จังหวัดละ 3 รูป/คน รวมจํานวน 6 รูป/คน 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

ซ่ึงเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สังเคราะหขอมูลเนนวิธีการแสวงหาความรูตามแนวทางการ
เชื่อมโยงเสนทางบุญสูเสนทางธรรมของครูบาบุญชุมโดยใชเคร่ืองมือที่สําคัญ ไดแก 

แบบสัมภาษณ ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป ไดแก ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ ตําแหนง อาชีพ 

และประสบการณเก่ียวกับการศึกษาประวัติและผลงานของครูบาบุญชุม เปนตน 
สวนที่ 2 ขอมูลแบบสัมภาษณเก่ียวกับครูบาบุญชุม 5 ดาน  สําหรับพระสังฆาธิการ 

ผูนําชุมชนและประชาชนที่มีขอมูลหรือความรูเก่ียวกับประวัติและผลงาน ทางการเชื่อมโยงเสนทางบุญสู
เสนทางธรรมของครูบาบุญชุม 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัย ไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล คือ  
1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ  
2) การเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ประวัติศาสตร ลักษณะทางสังคม ภูมิศาสตร เพื่อรวบรวม

ขอมูลในการนํามาวิเคราะหการเชื่อมโยงภูมิภาค และลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําการสัมภาษณ พระสังฆาธิการ 
ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 6 รูป/คน  

5. วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงเอกสาร (Document Research) และขอมูลเชิงประจักษจากการ

สัมภาษณ เปนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitation Research & Qualitative Research) ผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 845

พมา และประเทศจีน อีกทั้ งประวัติ ในการดําเนินชีวิตของทานตั้ งแตวัยเด็ก จนเขาสู รมเงาแห ง
พระพุทธศาสนาก็ยังเปนที่นาสนใจอยางยิ่ง 

 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงใครศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุม ซ่ึงเปนที่ยอมรับและ
ไดรับการยกยองจากประชาชนทั่วไปวาเปนนักบุญแหงลานนาทางเมืองเหนือ ตามเสนทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของทาน ที่ทานไดไปอบรมเผยแผ ทั้งในดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนขอวัตร
ปฏิบัติของทาน เพื่อเสนอใหเปนแบบอยางแกสาธารณชนดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อันจะสงผลให
เกิดความเขมแข็งทางดานพระพุทธศาสนา การเผยแผ การสรางเครือขายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
อยางยั่งยืนสืบไป  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม 
2. เพื่อศึกษาบทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุม 
3. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขาย

และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม 
 
ปญหาท่ีตองการทราบ 

1. แนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม เปนอยางไร 
2. บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบญุชุม มีอยางไรบาง 
3. วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขายและ

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม อยางไรบาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวจิัยเชิง

เอกสารกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และมุงศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ คณะผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาไวดังนี้ คือศึกษาเนื้อหาจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร ที่เก่ียวของกับครูบาบุญชุมและงานวิจัยที่เก่ียวกับประเด็นการวิจัย ไดแก ประวัติและผลงานและ
เสนทางการเชื่อมโยงเสนทางบุญสูเสนทางธรรมของครูบาบุญชุม และการสัมภาษณพระสังฆาธิการ  
ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป 

2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงเอกสารประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึก โดยลง

พื้นที่ ดังนั้น คณะวิจัยจึงกําหนดพื้นที่ และประชากรคือผูใหขอมูลสําคัญ ในการสัมภาษณเก็บขอมูล ดวยวิธี
สุมอยางงาย (Random Sampling) ดังนี้ จํานวนพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบไปดวย เชียงราย และเชียงใหม 

โดยจําแนกประชากรที่เก็บขอมูลดังนี้ คือ พระสังฆาธิการ 2 รูป ผูนําชุมชน  2 คน ประชาชนทั่วไปที่มีสวน
เก่ียวของหรืออาศัยอยูในเขตพื้นที่ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 รูป/คน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีการเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
2. กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ พระสังฆาธิการ  ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 8 จังหวัด  

โดยใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงไดมาดวยวิธีสุมอยางงาย (Random Sampling) จํานวน 2 จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม  และเชียงราย จังหวัดละ 3 รูป/คน รวมจํานวน 6 รูป/คน 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยเนนการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

ซ่ึงเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สังเคราะหขอมูลเนนวิธีการแสวงหาความรูตามแนวทางการ
เชื่อมโยงเสนทางบุญสูเสนทางธรรมของครูบาบุญชุมโดยใชเคร่ืองมือที่สําคัญ ไดแก 

แบบสัมภาษณ ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป ไดแก ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ ตําแหนง อาชีพ 

และประสบการณเก่ียวกับการศึกษาประวัติและผลงานของครูบาบุญชุม เปนตน 
สวนที่ 2 ขอมูลแบบสัมภาษณเก่ียวกับครูบาบุญชุม 5 ดาน  สําหรับพระสังฆาธิการ 

ผูนําชุมชนและประชาชนที่มีขอมูลหรือความรูเก่ียวกับประวัติและผลงาน ทางการเชื่อมโยงเสนทางบุญสู
เสนทางธรรมของครูบาบุญชุม 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัย ไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล คือ  
1) รวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ  
2) การเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ประวัติศาสตร ลักษณะทางสังคม ภูมิศาสตร เพื่อรวบรวม

ขอมูลในการนํามาวิเคราะหการเชื่อมโยงภูมิภาค และลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําการสัมภาษณ พระสังฆาธิการ 
ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 6 รูป/คน  

5. วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงเอกสาร (Document Research) และขอมูลเชิงประจักษจากการ

สัมภาษณ เปนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitation Research & Qualitative Research) ผูวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 



846 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการสรุปสาระสําคัญดาน
เนื้อหาที่กําหนดไว ดังนี้ 

    (1) ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค ในดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม และแนวความคิดของนักวิชาการตาง ๆ 
ของพระมหาเถระในประเทศไทยและในลานนา 

    (2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 6 รูป/คนโดยการ
วิเคราะหและสังเคราะหในประเด็นที่อยูในเนื้อหากลุมเดียวกันในบทบาทการเชื่อมโยงเสนทางในดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม ของครูบาบุญชุม 

2) นําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเอกสารและผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  มาทําการ
วิเคราะหเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และบทบาทการเชื่อมโยงเสนภูมิภาคของครูบาบุญชุม 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. แนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม 
ครูบาบุญชุม ถือวาเปนพระมหาเถระที่มีแนวคิดและวิถีอัตลักษณโดดเดนหลายดาน ซ่ึงจากการ

ศึกษาวิจัยสรุปได ดังนี้ 
  1) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการดําเนินชีวิต 
  ดวยแนวคิดการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีความอดทนขยันขันแข็งและมีความกตัญู อีกทั้ง
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนาอยูตลอด ทําใหเกิดวิถีอัตลักษณเฉพาะในการดําเนินชีวิตของทาน ซ่ึงแตกตางจาก
บุคคลทั่วไปๆ คือ ถึงทานจะเปนเด็กแตก็เปยมไปดวยคุณธรรม และการมีความเขมแข็งจากการประสบความ
ทุกขระกําลําบาก ทําใหเปนเหมือนพลังที่จะทําใหทานมีความมุงม่ันที่จะทําแตความดีงาม และทําใหมี
ความคิดที่จะบวชเรียนตั้งแตเด็ก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวถือเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงหาไดยากยิ่ง  
เม่ือเทียบกับคนในสมัยปจจุบัน ที่จะมีจิตฝกใฝในพระพุทธศาสนาเชนนี้ 
  2) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการฝกใฝในธรรมะ 

 ครูบาบุญชุม ไดรับการสอนและการนอมนําการปฏิบัติมาตั้งแตเด็ก ทําใหเกิดการปลูกฝง
คุณงามความดีอยูเสมอ นําไปสูวิถีอัตลัษณที่มีลักษณะเฉพาะทีมีแตคุณธรรม เปนวิถีแหงอริยะและการ
แสวงหาทางแหงคุณงามความดีตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
  3) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการปฏิบัติวิปสสนา 
  จากการที่ไดศึกษาเร่ืองราวในการปฏิบัติธรรมของทาน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงแนวคิดของทาน
ที่มุงแสวงหาการปฏิบัติธรรมในชีวิตอยูเนืองๆ การเสาะหาหนทางและสถานที่อันสงบ เหมาะสม และทําให
ทานมีความสุขในการปฏิบัติธรรม นําไปสูวิถีอัตลักษณเฉพาะที่เปนการธุดงค จาริกไปยังสถานที่ตางๆ  
ดวยความมุงม่ันโดยไมยอทอตอปญหา อุปสรรค แมกระทั่งอันตรายที่จะไดรับ ทานสามารถที่จะเสียสละชีวิต
ไดเพื่อใหไดดําเนินตามแนวทางของพระบรมศาสดา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 

2 บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุม สามารถสรุปไดดังนี้ 
  (1) การเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
สวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเชียงแสน เนื่องจากอุปนิสัยของพระครูบาฯ ทานมีวิถีอัตลักษณและแนวคิดใน
การแสวงหาสถานที่ในการปฏิบัติธรรม และพื้นที่แสวงบุญที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึงการมีความ
อุตสาหะที่จะสรางศาสนสถานไวเปนที่บชูาในพระพุทธศาสนาในพื้นทีท่ี่หางไกล เสมือนการกระจายการสราง
ศรัทธา และพลังแหงพระพุทธศาสนาใหมากข้ึนและไมจํากัดเฉพาะพื้นที่ เพื่อสรางรากฐานพระพุทธศาสนา
ใหมั่นคง เพราะการที่ทานจาริกไปในแตละพื้นที่นั้นจะมีศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนจํานวนมากที่มีความ
ศรัทธา หลั่งไหลกันไปทําบุญและชื่นชมบารมี ทําใหแหลงพื้นที่เหลานั้นเกิดการพัฒนา และสรางวัฒนธรรม
ชุมชนในสังคมใหมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  
ที่พระครูบาฯ ไดเขาไปชวยฟนฟู สงเสริม และสรางศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนใหเกิดข้ึนมาใหม และทําให
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีความเขมแข็ง และมีอัตลักษณที่ดีงาม ที่สอดคลองกับวิถีของ พระครูบา
บุญชุม 

(2) การเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
บทบาทและการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา การเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา
และการสรางศาสนสถานของพระครูบาฯ ไดชวยฟนฟูพลังศรัทธาและความเชื่อมันในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งข้ึน ดวยเหตุวา การจาริกไปของทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดแรงกระตุนตอสังคมของชาวพุทธ
ในดานของการทําบุญ การบริจาคทาน และการสรางคุณงามความดีตามคําสอนธรรมที่พระครูบาฯไดสอน
และชีแนะแนวทางในการปฏิบัติใหแกพุทธศาสนิกชนในการที่จะนอมนําคําสอนนั้นไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดียิ่ง 

3. วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขาย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม พบวา ผูวิจัยวิเคราะหใน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการศึกษา พบวา แมทานไมมีบทบาท
โดดเดนในดานการมีอิทธิพลตอดานการศึกษา แตทานก็มีสวนสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมพระและ
สามเณรที่อยูในปกครองของทาน ในแตละพื้นที่ที่ทานไปสรางวัดหรือศาสนสถานเอาไว ในดานการศึกษา 
เชน ทานไดสนับสนุนพระและสามเณรตางชาติที่ไดเขามาศึกษาในประเทศไทย สนับสนุนใหพระสงฆ
สามเณรใฝในการศึกษา และชวยเสริมสรางศาสนทายาทเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา วางรากฐาน
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสืบตอไป 

2) วิเคราะห อิทธิพลความสัมพันธของครูบาครูบาบุญชุม  ที่ มีตอการเผยแผ  พบวา  
การเผยแผของทานจะมีหลักการที่เปนแนวปฏิบัติอยู 3 วิธีการ คือ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 847

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มุงเนนการวิเคราะหขอมูลโดยการสรุปสาระสําคัญดาน
เนื้อหาที่กําหนดไว ดังนี้ 

    (1) ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาค ในดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม และแนวความคิดของนักวิชาการตาง ๆ 
ของพระมหาเถระในประเทศไทยและในลานนา 

    (2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 6 รูป/คนโดยการ
วิเคราะหและสังเคราะหในประเด็นที่อยูในเนื้อหากลุมเดียวกันในบทบาทการเชื่อมโยงเสนทางในดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา การศึกษา การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม ของครูบาบุญชุม 

2) นําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเอกสารและผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  มาทําการ
วิเคราะหเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และบทบาทการเชื่อมโยงเสนภูมิภาคของครูบาบุญชุม 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. แนวคิดและวิถีอัตลักษณของครูบาบุญชุม 
ครูบาบุญชุม ถือวาเปนพระมหาเถระที่มีแนวคิดและวิถีอัตลักษณโดดเดนหลายดาน ซ่ึงจากการ

ศึกษาวิจัยสรุปได ดังนี้ 
  1) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการดําเนินชีวิต 
  ดวยแนวคิดการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีความอดทนขยันขันแข็งและมีความกตัญู อีกทั้ง
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนาอยูตลอด ทําใหเกิดวิถีอัตลักษณเฉพาะในการดําเนินชีวิตของทาน ซ่ึงแตกตางจาก
บุคคลทั่วไปๆ คือ ถึงทานจะเปนเด็กแตก็เปยมไปดวยคุณธรรม และการมีความเขมแข็งจากการประสบความ
ทุกขระกําลําบาก ทําใหเปนเหมือนพลังที่จะทําใหทานมีความมุงม่ันที่จะทําแตความดีงาม และทําใหมี
ความคิดที่จะบวชเรียนตั้งแตเด็ก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวถือเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงหาไดยากยิ่ง  
เม่ือเทียบกับคนในสมัยปจจุบัน ที่จะมีจิตฝกใฝในพระพุทธศาสนาเชนนี้ 
  2) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการฝกใฝในธรรมะ 

 ครูบาบุญชุม ไดรับการสอนและการนอมนําการปฏิบัติมาตั้งแตเด็ก ทําใหเกิดการปลูกฝง
คุณงามความดีอยูเสมอ นําไปสูวิถีอัตลัษณที่มีลักษณะเฉพาะทีมีแตคุณธรรม เปนวิถีแหงอริยะและการ
แสวงหาทางแหงคุณงามความดีตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
  3) แนวคิดและวิถีอัตลักษณดานการปฏิบัติวิปสสนา 
  จากการที่ไดศึกษาเร่ืองราวในการปฏิบัติธรรมของทาน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงแนวคิดของทาน
ที่มุงแสวงหาการปฏิบัติธรรมในชีวิตอยูเนืองๆ การเสาะหาหนทางและสถานที่อันสงบ เหมาะสม และทําให
ทานมีความสุขในการปฏิบัติธรรม นําไปสูวิถีอัตลักษณเฉพาะที่เปนการธุดงค จาริกไปยังสถานที่ตางๆ  
ดวยความมุงม่ันโดยไมยอทอตอปญหา อุปสรรค แมกระทั่งอันตรายที่จะไดรับ ทานสามารถที่จะเสียสละชีวิต
ไดเพื่อใหไดดําเนินตามแนวทางของพระบรมศาสดา คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 

2 บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุม สามารถสรุปไดดังนี้ 
  (1) การเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

บทบาทการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
สวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเชียงแสน เนื่องจากอุปนิสัยของพระครูบาฯ ทานมีวิถีอัตลักษณและแนวคิดใน
การแสวงหาสถานที่ในการปฏิบัติธรรม และพื้นที่แสวงบุญที่เหมาะสมตามธรรมชาติ รวมถึงการมีความ
อุตสาหะที่จะสรางศาสนสถานไวเปนที่บชูาในพระพุทธศาสนาในพื้นทีท่ี่หางไกล เสมือนการกระจายการสราง
ศรัทธา และพลังแหงพระพุทธศาสนาใหมากข้ึนและไมจํากัดเฉพาะพื้นที่ เพื่อสรางรากฐานพระพุทธศาสนา
ใหมั่นคง เพราะการที่ทานจาริกไปในแตละพื้นที่นั้นจะมีศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนจํานวนมากที่มีความ
ศรัทธา หลั่งไหลกันไปทําบุญและชื่นชมบารมี ทําใหแหลงพื้นที่เหลานั้นเกิดการพัฒนา และสรางวัฒนธรรม
ชุมชนในสังคมใหมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  
ที่พระครูบาฯ ไดเขาไปชวยฟนฟู สงเสริม และสรางศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนใหเกิดข้ึนมาใหม และทําให
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงรายมีความเขมแข็ง และมีอัตลักษณที่ดีงาม ที่สอดคลองกับวิถีของ พระครูบา
บุญชุม 

(2) การเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
บทบาทและการเชื่อมโยงเสนทางวัฒนธรรมของครูบาบุญชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา การเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา
และการสรางศาสนสถานของพระครูบาฯ ไดชวยฟนฟูพลังศรัทธาและความเชื่อมันในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งข้ึน ดวยเหตุวา การจาริกไปของทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดแรงกระตุนตอสังคมของชาวพุทธ
ในดานของการทําบุญ การบริจาคทาน และการสรางคุณงามความดีตามคําสอนธรรมที่พระครูบาฯไดสอน
และชีแนะแนวทางในการปฏิบัติใหแกพุทธศาสนิกชนในการที่จะนอมนําคําสอนนั้นไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดียิ่ง 

3. วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธและผลงานที่มีตอการศึกษา การเผยแผ การสรางเครือขาย
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของครูบาบุญชุม พบวา ผูวิจัยวิเคราะหใน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการศึกษา พบวา แมทานไมมีบทบาท
โดดเดนในดานการมีอิทธิพลตอดานการศึกษา แตทานก็มีสวนสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมพระและ
สามเณรที่อยูในปกครองของทาน ในแตละพื้นที่ที่ทานไปสรางวัดหรือศาสนสถานเอาไว ในดานการศึกษา 
เชน ทานไดสนับสนุนพระและสามเณรตางชาติที่ไดเขามาศึกษาในประเทศไทย สนับสนุนใหพระสงฆ
สามเณรใฝในการศึกษา และชวยเสริมสรางศาสนทายาทเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา วางรากฐาน
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสืบตอไป 

2) วิเคราะห อิทธิพลความสัมพันธของครูบาครูบาบุญชุม  ที่ มีตอการเผยแผ  พบวา  
การเผยแผของทานจะมีหลักการที่เปนแนวปฏิบัติอยู 3 วิธีการ คือ 



848 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

(1) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัติวิปสสนา ดวยวิธีการจาริกไปแสวงหา
สถานที่ที่มีสัปปายะอันสงบ เชน ปาเขา หรือถํ้า เพราะทานมุงม่ันตามแนวหลักธรรมคําสอน และปฏิบัติตาม
วิถีของครูบาอาจารย จึงมีจิตนอมในการปฏิบัติวิปสสนา เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศไทยและ
ประเทศในลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพมา ลาว ทําใหเกิดปรากฏการณที่เก่ียวกับบารมีของทาน
มากมาย จึงเปนเหตุที่ทําใหทานไดรับการขนานนามวา ครูบาตนบุญแหงลานนาในยุคใหม และ ตนบุญขาม
พรหมแดน ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

(2) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสอนธรรม สะทอนผานการจาริกและการ
ปฏิบัติวิปสสนาของทาน ผานคณะลูกศิษยที่นําธรรมะบรรยายของทานในแตละคร้ังมาตีพิมพเปนหนังสือที่มี
คุณคาและหายาก ซ่ึงธรรมะที่ทานสอนนั้นลวนเก่ียวกับเร่ืองที่เปนการฝกจิตใหดี ใหทําแตคุณงามความดี 
และมุงไปที่เปาหมายคือพระนิพพาน 

(3) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสรางศาสนสถาน เร่ิมตั้งแตผลงานการสรางวัด
และศาสนสถานของทานตั้งแตเปนสามเณร จนกระทั่งอุปสมบทเปนพระมาจนถึงปจจุบัน ทานไดสรางวัด
และศาสนสถานมาแลวรวมเปนจํานวนประมาณ 65 ศาสนสถาน พื้นที่จํานวนมากกวา 30 พื้นที่ (ไมนับรวม
ที่ยังไมสามารถสํารวจไดหมดจากการวิจัยนี้) ซ่ึงเปนการสรางอนุสรณที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรือง 
และฟนฟูพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน 

3) วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พบวา อิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้นกวางขวางในแถบดินแดนลานนาและประเทศที่อยูลุมแมน้ําโขงตอนบน มีผลกตอการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูของกลุมชาติพันธุหลายกลุม และยังมีผลตอการสรางฐานเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธยุคใหม เรียกวา พุทธนิกายยวน ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมเชิงพุทธ ไมวาจะอยูในประเทศไทยหรือขาม
ดินแดนไปก็ยังไดรับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติตอทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง 
ประเทศพมา ที่ถือวาทานมีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่เปน
ผลสะทอนมาจากคําวา “ตนบุญ” ตามความเชื่อลานนาและของชนกลมชาติพันธ และการตั้งใจในการเผยแผ
ธรรมดวยการสรางวัดและศาสนสถาน ที่ปจจุบันมีเปนจํานวนมากทั้งในและตางประเทศ เชื่อมโยงการสราง
เครือขายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ แบบผสมผสานชาติพันธใหรวมเปนหนึ่ง 

ดังนั้น บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุม ที่ไดชื่อวาเปนครูบา ตามคํายกยอของชาว
พุทธดินแดนลานนาหรือในทางภาคเหนือ จึงถือเปนบุคคลสําคัญ เปนพระมหาเถระในสายการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณสะทอนใหเห็นถึงวิถีทางแหงการเปนพระนักเผยแผ และนักพัฒนาที่เปน
ปรากฏการณใหมแหงพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุมชาติพันธุ การสราง
เครือขายและการสรางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และไดผลจริง เปนแนวปฏิบัติที่พระสงฆในยุค
ใหมควรนํามาเปนตนแบบ เพื่อพัฒนาองคความรูและเปนแนวปฏิบัติ รวมไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา
และการเห็นคุณคาของการเผยแผ การสรางรากฐานที่ม่ันคงใหกับพระพุทธศาสนา ผานความเปนตัวตนของ
พระสงฆ กาวสูการเปน “ตนบุญ” ในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลานนาตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1) การวิจัยเร่ือง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครุบาบุญชุม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มี

การศึกษาจากเอกสารและการลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ ในการที่จะไดมาซ่ึงขอมูล ซ่ึงตองใชความเพียร
ในการคนควาและวิเคราะห ดังนั้นผูที่จะทําการศึกษาตอควรศึกษาพื้นฐานในเร่ืองของพระมหาเถรในลานนา 
และรูปแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาองคความรู และวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

2) เร่ืองของ พระครูบาบุญชุม ควรมีการจัดพิมพและนําเสนอเพื่อเผยแพรในเชิงวิชาการให
กวางขวาง เพราะมีเนื้อหาและขอมูลในการศึกษาเชงิเอกสารนอยมาก 

3) ในการวิเคราะหที่นําไปสูการวิพากษวิจารณ ควรใชสติปญญาในการศึกษาเพื่อนําไปสูการพฒันา
องคความรู และเพื่อการสงเสริม เผยแผพระพุทธศาสนา 
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(1) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัติวิปสสนา ดวยวิธีการจาริกไปแสวงหา
สถานที่ที่มีสัปปายะอันสงบ เชน ปาเขา หรือถํ้า เพราะทานมุงม่ันตามแนวหลักธรรมคําสอน และปฏิบัติตาม
วิถีของครูบาอาจารย จึงมีจิตนอมในการปฏิบัติวิปสสนา เปนเหตุใหพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศไทยและ
ประเทศในลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพมา ลาว ทําใหเกิดปรากฏการณที่เก่ียวกับบารมีของทาน
มากมาย จึงเปนเหตุที่ทําใหทานไดรับการขนานนามวา ครูบาตนบุญแหงลานนาในยุคใหม และ ตนบุญขาม
พรหมแดน ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

(2) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสอนธรรม สะทอนผานการจาริกและการ
ปฏิบัติวิปสสนาของทาน ผานคณะลูกศิษยที่นําธรรมะบรรยายของทานในแตละคร้ังมาตีพิมพเปนหนังสือที่มี
คุณคาและหายาก ซ่ึงธรรมะที่ทานสอนนั้นลวนเก่ียวกับเร่ืองที่เปนการฝกจิตใหดี ใหทําแตคุณงามความดี 
และมุงไปที่เปาหมายคือพระนิพพาน 

(3) การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการสรางศาสนสถาน เร่ิมตั้งแตผลงานการสรางวัด
และศาสนสถานของทานตั้งแตเปนสามเณร จนกระทั่งอุปสมบทเปนพระมาจนถึงปจจุบัน ทานไดสรางวัด
และศาสนสถานมาแลวรวมเปนจํานวนประมาณ 65 ศาสนสถาน พื้นที่จํานวนมากกวา 30 พื้นที่ (ไมนับรวม
ที่ยังไมสามารถสํารวจไดหมดจากการวิจัยนี้) ซ่ึงเปนการสรางอนุสรณที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรือง 
และฟนฟูพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน 

3) วิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พบวา อิทธิพลความสัมพันธของครูบาบุญชุม ที่มีตอการสรางเครือขายและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้นกวางขวางในแถบดินแดนลานนาและประเทศที่อยูลุมแมน้ําโขงตอนบน มีผลกตอการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูของกลุมชาติพันธุหลายกลุม และยังมีผลตอการสรางฐานเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธยุคใหม เรียกวา พุทธนิกายยวน ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมเชิงพุทธ ไมวาจะอยูในประเทศไทยหรือขาม
ดินแดนไปก็ยังไดรับความศรัทธา และถือธรรมเนียมปฏิบัติตอทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐฉาน เมืองพง 
ประเทศพมา ที่ถือวาทานมีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่เปน
ผลสะทอนมาจากคําวา “ตนบุญ” ตามความเชื่อลานนาและของชนกลมชาติพันธ และการตั้งใจในการเผยแผ
ธรรมดวยการสรางวัดและศาสนสถาน ที่ปจจุบันมีเปนจํานวนมากทั้งในและตางประเทศ เชื่อมโยงการสราง
เครือขายทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ แบบผสมผสานชาติพันธใหรวมเปนหนึ่ง 

ดังนั้น บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุม ที่ไดชื่อวาเปนครูบา ตามคํายกยอของชาว
พุทธดินแดนลานนาหรือในทางภาคเหนือ จึงถือเปนบุคคลสําคัญ เปนพระมหาเถระในสายการปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ มีแนวคิดและอัตลักษณสะทอนใหเห็นถึงวิถีทางแหงการเปนพระนักเผยแผ และนักพัฒนาที่เปน
ปรากฏการณใหมแหงพระพุทธศาสนาในยุคนี้ ความสามารถในการเชื่อมโยงกลุมชาติพันธุ การสราง
เครือขายและการสรางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และไดผลจริง เปนแนวปฏิบัติที่พระสงฆในยุค
ใหมควรนํามาเปนตนแบบ เพื่อพัฒนาองคความรูและเปนแนวปฏิบัติ รวมไปถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา
และการเห็นคุณคาของการเผยแผ การสรางรากฐานที่ม่ันคงใหกับพระพุทธศาสนา ผานความเปนตัวตนของ
พระสงฆ กาวสูการเปน “ตนบุญ” ในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลานนาตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1) การวิจัยเร่ือง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครุบาบุญชุม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มี

การศึกษาจากเอกสารและการลงพื้นที่สํารวจและสัมภาษณ ในการที่จะไดมาซ่ึงขอมูล ซ่ึงตองใชความเพียร
ในการคนควาและวิเคราะห ดังนั้นผูที่จะทําการศึกษาตอควรศึกษาพื้นฐานในเร่ืองของพระมหาเถรในลานนา 
และรูปแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา เพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาองคความรู และวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

2) เร่ืองของ พระครูบาบุญชุม ควรมีการจัดพิมพและนําเสนอเพื่อเผยแพรในเชิงวิชาการให
กวางขวาง เพราะมีเนื้อหาและขอมูลในการศึกษาเชงิเอกสารนอยมาก 

3) ในการวิเคราะหที่นําไปสูการวิพากษวิจารณ ควรใชสติปญญาในการศึกษาเพื่อนําไปสูการพฒันา
องคความรู และเพื่อการสงเสริม เผยแผพระพุทธศาสนา 
 
บรรณานุกรม 
เทพประวิณ จันทรแรง. ปราชญทางพระพุทธศาสนาในลานนา. สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต. 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระบบ ฐิตญาโญ). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสน. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหา- 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี.ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ, 2500.กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535. 
รวีโรจน ศรีคําภา. พุทธธรรมนําชี วิต . พิมพคร้ังที่  2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย, 2558. 



850 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทบาทของผูตรวจการเลือกตั้ง 
Role of Election Inspector 

 
ธนันทธร  โสภณดิลก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
บทคัดยอ 
 การเลือกตั้งที่ กําลังจะเกิดข้ึนในไมชานี้ ไดมีการสรางระบบการเลือกตั้งแบบใหมที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทย ไมวาจะเปนรูปแบบการกําหนดสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บัตรเลือกตั้ง 
ที่มีเพียงใบเดียว และที่สําคัญกําหนดบุคคลผูมาทําหนาที่ดูแลการเลือกตั้ง คือ ผูตรวจการเลือกตั้ง ตามที่
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดข้ึน
  
 บทความนี้ไดนําเสนอถึงดําเนินการจัดตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และการ
แตงตั้ง บทบาทหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง และมุมมองของการมีผูตรวจเลือกตั้ง  
ในประเด็นตางๆ 

คําสําคัญ: บทบาท,ผูตรวจการเลือกตั้ง 
 
Abstract 
 Coming soon, Thailand will have a new election system as proportional members 
of the House of Representatives, senators, and ballots. The election person is election 
inspector defined by constitution and organic law on the election commission. 
 This article presented the formation of election inspector, rules, selection method 
and appointment, role of election inspector and the perspective of election. 

Keywords: Role, Election Inspector  
 
บทนํา 
 จากการเลือกตั้งในอดีตที่ผานมาบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งคงเปนที่รูจักสําหรับทุกคน
ในการเลือกตั้งของไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งข้ึนเปนคร้ังแรกตามบทบัญญัติ  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีสถานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มีหนาที่หลักในการ
ควบคุมและจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหาร
ทองถ่ินรวมทั้ง การออกเสียงประชามติ และไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 และประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แทนโดยไดมีการปรับแกไขเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แตยังคงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง   มีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอยูเชนเดิม 
 สืบเนื่องจากการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ผานมามีขอครหา
เก่ียวกับการเชื่อมโยงกับฝายการเมือง จึงอาจทําใหการเลือกตั้งไมสุจริต1 ซ่ึงภายหลังที่ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดมีการราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึนใหมซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขในหลาย
ประเด็น ซ่ึงประเด็นสําคัญที่ไดรับความสนใจคือ การยกเลิกกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และใหมี
ผูตรวจการเลือกตั้งข้ึนแทน ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
พ.ศ. 2560 โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 กําหนดวา “ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เปนอันพนจากตําแหนง 
ตั้งแตวันที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ” และในมาตรา 28 กําหนดวา “ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแตละคร้ังใหคณะกรรมการจัดใหมีผูตรวจการเลือกตั้ง 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละจังหวัด ในระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้ง      
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง และการกระทําความผิดกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทําใดที่จะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายแลวรายงานใหคณะกรรมการหรือกรรมการทราบ        
เพื่อดําเนินการตามหนาที่ หรืออํานาจตอไป ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหผูตรวจการ
เลือกตั้งมีอํานาจแจงเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองไดถาไมมีการดําเนินการแกไขใหถูกตองใหรายงานให
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมี
หนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจการเลือกตั้งดวย” บทความนี้            
ไดนําเสนอถึงดําเนินการจัดตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและการแตงตั้ง รวมถึงบทบาท
หนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้ง 
 
ท่ีมาของผูตรวจการเลือกตั้งและข้ันตอนการคัดเลือกผูตรวจการเลือกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไปแตละคร้ังให
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง  โดยการคัดเลือกผูตรวจการเลือกตั้งสรุปข้ันตอนได
ดังนี้ 

                                                           
 1 วัชราภรณ จุยลําเพ็ญ, การใหมีผูตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(2560), หนา 2. 
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เก่ียวกับการเชื่อมโยงกับฝายการเมือง จึงอาจทําใหการเลือกตั้งไมสุจริต1 ซ่ึงภายหลังที่ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดมีการราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึนใหมซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขในหลาย
ประเด็น ซ่ึงประเด็นสําคัญที่ไดรับความสนใจคือ การยกเลิกกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และใหมี
ผูตรวจการเลือกตั้งข้ึนแทน ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
ผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
พ.ศ. 2560 โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 กําหนดวา “ใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เปนอันพนจากตําแหนง 
ตั้งแตวันที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ” และในมาตรา 28 กําหนดวา “ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแตละคร้ังใหคณะกรรมการจัดใหมีผูตรวจการเลือกตั้ง 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละจังหวัด ในระหวางเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้ง      
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง และการกระทําความผิดกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทําใดที่จะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายแลวรายงานใหคณะกรรมการหรือกรรมการทราบ        
เพื่อดําเนินการตามหนาที่ หรืออํานาจตอไป ในกรณีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหผูตรวจการ
เลือกตั้งมีอํานาจแจงเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองไดถาไมมีการดําเนินการแกไขใหถูกตองใหรายงานให
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมี
หนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจการเลือกตั้งดวย” บทความนี้            
ไดนําเสนอถึงดําเนินการจัดตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและการแตงตั้ง รวมถึงบทบาท
หนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้ง 
 
ท่ีมาของผูตรวจการเลือกตั้งและข้ันตอนการคัดเลือกผูตรวจการเลือกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไปแตละคร้ังให
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง  โดยการคัดเลือกผูตรวจการเลือกตั้งสรุปข้ันตอนได
ดังนี้ 

                                                           
 1 วัชราภรณ จุยลําเพ็ญ, การใหมีผูตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(2560), หนา 2. 



852 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

   1. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรับสมัครบุคคลเขารับ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง โดยดําเนินการประกาศกอนเร่ิมการรับสมัครไมนอยกวา 
 10 วัน และใหมีระยะเวลารับสมัครไมนอยกวา 5 วัน   
 2. เม่ือเสร็จสิ้นการรับสมัครแลวผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครและจัดทํารายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง 
โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกภายใน 5 วัน นับแตวันปดรับสมัคร    
 3. เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครแลวตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครแตละรายใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน จากนั้นภายใน 3 วันนับแตแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบ 
คุณสมบัติ ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูสมัครใหเหลือจํานวน 16 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ   
 4. ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ ผูผานการ
คัดเลือกสงใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 5 วัน นับแตวันพิจารณาคัดเลือกเสร็จ และเม่ือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายชื่อผูผานการคัดเลือกครบทุกจังหวัดแลวใหเสนอบัญชีรายชื่อผู
ผานการคัดเลือกตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดละ 8 คน   
 5. ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนรายจังหวัด ใหประชาชน
ทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกนั้น
เปน ผูตรวจการเลือกตั้งโดยใหจัดทําเปนบัญชีรายชื่อผูตรวจการเลือกตั้งไว ทั้งนี้บัญชีรายชื่อ ผูไดรับการ
คัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้งดังกลาวใหมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
แตงตั้ง 
 
คุณสมบัติของผูตรวจการเลือกตั้ง   
 ผูตรวจการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้   
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   
 2. มีอายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 70 ป นับถึงวันสมัคร    
 3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันสมัคร    
 4. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
 5. มีความเปนกลางทางการเมือง   
 6. มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย    
 7. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ลักษณะตองหาม    
 1. เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา    
 2. เปนพนักงานหรือลูกจาง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ   
  3. เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา 5 ปที่ผานมากอนการแตงตั้ง   
  4. ติดยาเสพติดใหโทษ    

  5. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต    
  6. เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ    
  7. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช    
  8. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม    
  9. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ    
  10. อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง   
  11. ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล    
  12. เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง 10 ปนับถึงวันสมัคร เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  13. เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวา
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ    
  14. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะรํ่ารวย 
ผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษใหจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต    
           15. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมหรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐาน เปนผูผลิต 
นําเขา สงออกหรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน    
 16. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง     
 17. เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน    
 18. เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไมเกิน 2 ป   
 19. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ    
 20. อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง   
 21. เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ      
 22. มีบุพการี คูสมรส หรือบุตรเปนหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน    
 23. เคยไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด แตไดลาออกหรือคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไดมีมติใหพนจากตําแหนง 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 853

   1. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรับสมัครบุคคลเขารับ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง โดยดําเนินการประกาศกอนเร่ิมการรับสมัครไมนอยกวา 
 10 วัน และใหมีระยะเวลารับสมัครไมนอยกวา 5 วัน   
 2. เม่ือเสร็จสิ้นการรับสมัครแลวผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครและจัดทํารายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้ง 
โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรเพื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกภายใน 5 วัน นับแตวันปดรับสมัคร    
 3. เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกไดรับบัญชีรายชื่อผูสมัครแลวตองดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครแตละรายใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน จากนั้นภายใน 3 วันนับแตแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบ 
คุณสมบัติ ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูสมัครใหเหลือจํานวน 16 คน โดยวิธีลงคะแนนลับ   
 4. ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ ผูผานการ
คัดเลือกสงใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 5 วัน นับแตวันพิจารณาคัดเลือกเสร็จ และเม่ือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายชื่อผูผานการคัดเลือกครบทุกจังหวัดแลวใหเสนอบัญชีรายชื่อผู
ผานการคัดเลือกตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดละ 8 คน   
 5. ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนรายจังหวัด ใหประชาชน
ทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกนั้น
เปน ผูตรวจการเลือกตั้งโดยใหจัดทําเปนบัญชีรายชื่อผูตรวจการเลือกตั้งไว ทั้งนี้บัญชีรายชื่อ ผูไดรับการ
คัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้งดังกลาวใหมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
แตงตั้ง 
 
คุณสมบัติของผูตรวจการเลือกตั้ง   
 ผูตรวจการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้   
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   
 2. มีอายุไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 70 ป นับถึงวันสมัคร    
 3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันสมัคร    
 4. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา    
 5. มีความเปนกลางทางการเมือง   
 6. มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย    
 7. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ลักษณะตองหาม    
 1. เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา    
 2. เปนพนักงานหรือลูกจาง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ   
  3. เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา 5 ปที่ผานมากอนการแตงตั้ง   
  4. ติดยาเสพติดใหโทษ    

  5. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต    
  6. เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ    
  7. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช    
  8. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม    
  9. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ    
  10. อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง   
  11. ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล    
  12. เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง 10 ปนับถึงวันสมัคร เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  13. เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวา
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ    
  14. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะรํ่ารวย 
ผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษใหจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต    
           15. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมหรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐาน เปนผูผลิต 
นําเขา สงออกหรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน    
 16. เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง     
 17. เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน    
 18. เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไมเกิน 2 ป   
 19. เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ    
 20. อยูระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง   
 21. เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ      
 22. มีบุพการี คูสมรส หรือบุตรเปนหรือสมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน    
 23. เคยไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด แตไดลาออกหรือคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไดมีมติใหพนจากตําแหนง 
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การแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง  
 การแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ดังนี้   
 1. ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด จังหวัดละไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 8 คน โดยใชจํานวน
เขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดเปนเกณฑกําหนดจํานวนของผูตรวจการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้   
     1.1 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไมเกิน 5 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน 
5 คน   
     1.2 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 6 คน   
     1.3 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน 7 คน  
     1.4 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต 12 เขตเลือกตั้งข้ึนไป ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จํานวน 8 คน   
 2. ในการดําเนินการแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจับสลากรายชื่อผูตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ       
โดยผูไดรับการคัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้งใหมีจํานวนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดในแตละจังหวัด   
ตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดไวตามขอ 1. ซ่ึงแบงได ดังนี้ 
     2.1 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแตงตั้งจํานวน 2 คน    
     2.2 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิไดมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแตงตั้งใหครบตามจํานวนที่
กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น  
 
อํานาจหนาท่ีของผูตรวจการเลือกตั้ง  
 อํานาจหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้งมีดังตอไปนี้  
      1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง เจาหนาที่ของรัฐ และมีอํานาจแจง
เตือนใหปฏิบัติใหถูกตองได ถาไมมีการดําเนินการแกไขใหถูกตองใหรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว   
      2. ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทํา
ใดที่จะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
      3. เขาไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
      4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีและพนจากตําแหนง 
 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงตอง    
ไมชากวา 10 วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใชบังคับแตตองไมเร็วกวา      
30 วันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือวันประกาศผลการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
 สําหรับการพนจากตําแหนงนั้นจะสิ้นสุดตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ขางตน กลาวคือ  
ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงตอง ไมชากวา10 
วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใชบังคับแตตองไมเร็วกวา 30 วันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แลวแต
กรณี  ทั้งนี้หากในจังหวัดที่มีความจําเปนจะตองมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้งยัง
ไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งใหขยายระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ไดอีกไมเกิน 60 วัน 
 นอกจากนี้ยังมีการพนจากตําแหนงกรณีอ่ืน กลาวคือ   
 1. ตาย    
 2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับ
มอบหมาย    
 3. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนงเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดผูใดขาดความสุจริต ขาดความเที่ยงธรรม มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการขัดตอระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
บทบาทของผูตรวจการเลือกตั้งกับการเลือกตั้ง 
 จากการยุบเลิก กกต.จังหวัดและมีการตั้งผูตรวจการเลือกตั้งข้ึนมาแทน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากการ
ทาํงานของกกต.จังหวัดถูกมองวาทํางานไมมีประสิทธิภาพ ถูกแทรกแซงไดงาย เนื่องจากมีแตคนในพื้นที่ทํา
ใหหนีไมพนเร่ืองระบบอุปถัมภ เสี่ยงจะเกิดการทุจริตเกิดข้ึนในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง โดย “ผูตรวจการ
เลือกตั้ง” คือ ผูที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ใหเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา อาจถูกเรียกไดวาเปน “ตํารวจเลือกตั้ง”   
เลยก็วาได  
 การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้ง ไดรับความคุมครองเชนเดียวกับกกต.และเจาหนาที่ของ
กกต. ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 45 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกกต. ซ่ึงหากถูก
ดําเนินคดี และไมวาจะถูกฟองในขณะดํารงตําแหนงหรือเม่ือพนจากตําแหนงแลว ถาการถูกดําเนินคดี
ดั งกลาวเปน เพราะเหตุที่ ได มีมติ  คําสั่ ง ห รือป ฏิบัติหน าที่  และมิ ใชพนักงาน อัยการเปนผูฟ อง                     
ใหคณะกรรมการกกต.มีอํานาจ ใหความชวยเหลือในการตอสูคดีได รวมถึงการชวยเหลือคาฤชาธรรมเนียม 
และคาทนายความดวย 
 นอกจากนี้ ผูตรวจการเลือกตั้งยังสามารถเขาไปยังพื้นที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และมีอํานาจแจงเตือนเจาหนาที่ให
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การแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง  
 การแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ ดังนี้   
 1. ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด จังหวัดละไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 8 คน โดยใชจํานวน
เขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดเปนเกณฑกําหนดจํานวนของผูตรวจการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้   
     1.1 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไมเกิน 5 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน 
5 คน   
     1.2 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 6 คน   
     1.3 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขตเลือกตั้ง ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน 7 คน  
     1.4 จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต 12 เขตเลือกตั้งข้ึนไป ใหมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จํานวน 8 คน   
 2. ในการดําเนินการแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจับสลากรายชื่อผูตรวจการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อ       
โดยผูไดรับการคัดเลือกเปนผูตรวจการเลือกตั้งใหมีจํานวนผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดในแตละจังหวัด   
ตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดไวตามขอ 1. ซ่ึงแบงได ดังนี้ 
     2.1 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแตงตั้งจํานวน 2 คน    
     2.2 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มิไดมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแตงตั้งใหครบตามจํานวนที่
กําหนดสําหรับจังหวัดนั้น  
 
อํานาจหนาท่ีของผูตรวจการเลือกตั้ง  
 อํานาจหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้งมีดังตอไปนี้  
      1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง เจาหนาที่ของรัฐ และมีอํานาจแจง
เตือนใหปฏิบัติใหถูกตองได ถาไมมีการดําเนินการแกไขใหถูกตองใหรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว   
      2. ตรวจสอบการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทํา
ใดที่จะเปนเหตุทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
      3. เขาไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
      4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีและพนจากตําแหนง 
 ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงตอง    
ไมชากวา 10 วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใชบังคับแตตองไมเร็วกวา      
30 วันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือวันประกาศผลการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี 
 สําหรับการพนจากตําแหนงนั้นจะสิ้นสุดตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ขางตน กลาวคือ  
ผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง ซ่ึงตอง ไมชากวา10 
วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือการเลือกมีผลใชบังคับแตตองไมเร็วกวา 30 วันกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แลวแต
กรณี  ทั้งนี้หากในจังหวัดที่มีความจําเปนจะตองมีผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้งยัง
ไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งใหขยายระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ไดอีกไมเกิน 60 วัน 
 นอกจากนี้ยังมีการพนจากตําแหนงกรณีอ่ืน กลาวคือ   
 1. ตาย    
 2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับ
มอบหมาย    
 3. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหพนจากตําแหนงเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดผูใดขาดความสุจริต ขาดความเที่ยงธรรม มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการขัดตอระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
บทบาทของผูตรวจการเลือกตั้งกับการเลือกตั้ง 
 จากการยุบเลิก กกต.จังหวัดและมีการตั้งผูตรวจการเลือกตั้งข้ึนมาแทน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากการ
ทาํงานของกกต.จังหวัดถูกมองวาทํางานไมมีประสิทธิภาพ ถูกแทรกแซงไดงาย เนื่องจากมีแตคนในพื้นที่ทํา
ใหหนีไมพนเร่ืองระบบอุปถัมภ เสี่ยงจะเกิดการทุจริตเกิดข้ึนในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง โดย “ผูตรวจการ
เลือกตั้ง” คือ ผูที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ใหเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา อาจถูกเรียกไดวาเปน “ตํารวจเลือกตั้ง”   
เลยก็วาได  
 การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการเลือกตั้ง ไดรับความคุมครองเชนเดียวกับกกต.และเจาหนาที่ของ
กกต. ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 45 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกกต. ซ่ึงหากถูก
ดําเนินคดี และไมวาจะถูกฟองในขณะดํารงตําแหนงหรือเม่ือพนจากตําแหนงแลว ถาการถูกดําเนินคดี
ดั งกลาวเปน เพราะเหตุที่ ได มีมติ  คําสั่ ง ห รือป ฏิบัติหน าที่  และมิ ใชพนักงาน อัยการเปนผูฟ อง                     
ใหคณะกรรมการกกต.มีอํานาจ ใหความชวยเหลือในการตอสูคดีได รวมถึงการชวยเหลือคาฤชาธรรมเนียม 
และคาทนายความดวย 
 นอกจากนี้ ผูตรวจการเลือกตั้งยังสามารถเขาไปยังพื้นที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และมีอํานาจแจงเตือนเจาหนาที่ให
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ปฏิบัติงานอยางถูกตอง หากเจาหนาที่ไมแกไขตามการแจงเตือน ผูตรวจการเลือกตั้งตองรายงาน กกต. 
ใหทราบเพื่อดําเนินการตอไป  
 สําหรับประเด็นที่นาสนใจของผูตรวจการเลือกตั้งกับการเลือกตั้งที่นาสนใจ มีดังนี้ 
ประเด็นแรก จากคุณสมบัติหนึ่งตามระเบียบกกต.วาดวยผูตรวจการเลือกตั้งกําหนดวา ผูตรวจการเลือกตั้ง
ตองมีคุณสมบัติ ไดแก มีสัญชาติไทย อายุ 45-70 ป สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีความเปนกลางทางการเมือง ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปนขาราชการ ไมเปนสมาชิกพรรคใด
ในเวลา 5 ป ที่ผานมา และไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติหรือทองถ่ิน หรือมีบุพาการี คูสมรส     
หรือบุตรเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ ก็เปนการเปดชองใหกับขาราชการที่เกษียณ พนักงานเกษียณของกกต.
หรือคนใกลเกษียณที่เคยทํางานดานการเลือกตั้งของ กกต.ซ่ึงมีความโนมเอียงสูงกวากลุมคนที่วางงานทั่วไป 
ประเด็นที่สอง วิธีการคัดเลือกและแตงตั้งผูตรวจการเลือก ซ่ึงกําหนดวา กกต. จะคัดเลือกบุคคลซ่ึงมี
ภูมิลําเนาในแตละจังหวัด จังหวัดละ 5-8 และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อไวและประกาศรายชื่อใหประชาชน
ทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับจากประชาชนดวย ทั้งนี้ กกต.จะมีคําสั่ง 
แตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งโดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ  
 ภายหลังจากไดบัญชีรายชื่อแลว กกต.จะแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวยการจับฉลาก 
โดยแบงเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดหรือ“คนในพื้นที่”จํานวน  2 คน และผูที่ไมมีภูมิลําเนา ในจังหวัด
หรือ“คนนอกพื้นที่” ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง“คนในพื้นที่” ไดใหกกต.แตงตั้ง 
“คนนอกพื้นที่”แทนได  โดยกกต.จะตองมีคําสั่งแตงตั้งเสร็จไมชากวา 10 วัน แตไมเร็วกวา 30 วัน  นับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับ และทําหนาที่จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 กรณีขางตนนี้จะทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากถาหากผูตรวจการ
เลือกตั้งถูกจับสลากไปยังพื้นที่อ่ืนที่ไมใชพื้นที่ของตน ก็อาจทําใหไมมีความเขาใจถึงบริบทในพื้นที่นั้นอยาง
แทจริงเพราะประจําการเพียงชวงระยะเวลาของการเลือกตั้งเทานั้น 
ประเด็นที่สาม การเกิดองคกรใหมข้ึนนั้นจําเปนตองใชงบประมาณที่สูงทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทํางาน      
ของผูตรวจการเลือกตั้ง โดยระเบียบของ กกต.วาดวยคาตอบแทนของผูตรวจการเลือกตั้งนั้นระบุวา 
เงินเดือนของผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเทากับ 50,000 บาท และผูชวยปฏิบัติงาน 15,000 บาท 
(ผูตรวจการเลือกตั้งมีผูชวยปฏิบัติงาน 1 คน) และยังสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
สําหรับผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง 400 บาทตอวัน คาที่พัก 1,500 บาทตอวัน     
และคาพาหนะ 1,000 บาทตอวัน และสําหรับผูชวยปฏิบัติงาน ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง 250 บาทตอวัน คาที่พัก         
750 บาทตอวัน ฉะนั้น คาใชจายที่ผูตรวจการเลือกตั้งสามารถเบิกไดตอวันเทากับ 2,900 บาทตอวัน        
และผูชวยปฏิบัติงานเทากับ 950 บาทตอวัน ซ่ึงคาตอบแทนจากที่กลาวมานั้นจะม่ันใจไดอยางไรวาเกิด
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการเลือกตั้งจะดีข้ึนจากเดิมหรือไม ถาหากเปนไปไดควรที่จะมีหนวยงานอ่ืน   
ที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระอ่ืนและภาคประชาชนในทุกภาคสวนเขามาเก่ียวของ         
กับการเลือกตั้งโดยไมยึดติดกับระบบราชการแบบดั้งเดิมจนเกินไป     
 

บทสรุป 
 “ผูตรวจการเลือกตั้ง” จึงเปรียบเสมือน “มือไม” ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งดวยวิธีการ จับตา
ทุกความเคลื่อนไหวของผูปฏิบัติหนาที่จัดการเลือกตั้ง และ พฤติกรรมตางๆ ที่สอวาจะทําใหการเลือกตั้งไม
สุจริต การตั้งผูตรวจการการเลือกตั้งคร้ังนี้ถือเปนการปรับรูปแบบใหมาแทนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดแตบทบาทก็จะตางกันไป สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของการทํางานของผูตรวจการเลือกตั้งจะมี
ลักษณะเปนการทํางานเชิงรุก มีการลงพื้นที่โดยสามารถมีผูชวยในการปฏิบัติงานไดอยางตรวจสอบไดอยาง
จริงจัง ซ่ึงตางจากรูปแบบเดิมกกต.จังหวัดจะไมไดลงพื้นที่จริง   แต เปนแตการรอเจาหนาที่กกต. 
ไปตรวจสอบแลวนํามารายงาน   
 ขณะเดียวกันวาระการดํารงตําแหนง กกต.จังหวัดจะทํางานเปนระยะเวลานานไมคอย  
มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแตผูตรวจการเลือกตั้งจะมีการจับฉลากเลือกคนทํางานในทุกๆ คร้ังที่มีการเลือกตั้ง
จึงทําใหคนทํางานเปลี่ยนแปลงโดยตลอด สงผลใหการล็อบบี้หรือซ้ือตัวทําไดยากข้ึน 
 ทายสุดการทํางานของผูตรวจการเลือกตั้งควรทํางานใหจริงจัง มีความเปนกลางมากที่สุดและจากที่
ตองทํางานขามพื้นที่กันโดยวิธีการจับฉลากเลือกคนทํางานรอบที่ 2 ก็อยากชวยเหลือกันทํางานผสานกําลัง
เปนหนึ่งเดียวใหมากที่สุด โดยไมใหผูใดมากีดกันหรือแทรกแซงอันสงผล ใหการเลือกตั้งเปนไปอยางไม
โปรงใส ทิศทางการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตขางหนาจะเปนอยางไรคงข้ึนอยูกับหลายภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สําคัญคือ ภาคประชาชนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะถึงในไมชานี้ 
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ปฏิบัติงานอยางถูกตอง หากเจาหนาที่ไมแกไขตามการแจงเตือน ผูตรวจการเลือกตั้งตองรายงาน กกต. 
ใหทราบเพื่อดําเนินการตอไป  
 สําหรับประเด็นที่นาสนใจของผูตรวจการเลือกตั้งกับการเลือกตั้งที่นาสนใจ มีดังนี้ 
ประเด็นแรก จากคุณสมบัติหนึ่งตามระเบียบกกต.วาดวยผูตรวจการเลือกตั้งกําหนดวา ผูตรวจการเลือกตั้ง
ตองมีคุณสมบัติ ไดแก มีสัญชาติไทย อายุ 45-70 ป สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีความเปนกลางทางการเมือง ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมเปนขาราชการ ไมเปนสมาชิกพรรคใด
ในเวลา 5 ป ที่ผานมา และไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติหรือทองถ่ิน หรือมีบุพาการี คูสมรส     
หรือบุตรเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ ก็เปนการเปดชองใหกับขาราชการที่เกษียณ พนักงานเกษียณของกกต.
หรือคนใกลเกษียณที่เคยทํางานดานการเลือกตั้งของ กกต.ซ่ึงมีความโนมเอียงสูงกวากลุมคนที่วางงานทั่วไป 
ประเด็นที่สอง วิธีการคัดเลือกและแตงตั้งผูตรวจการเลือก ซ่ึงกําหนดวา กกต. จะคัดเลือกบุคคลซ่ึงมี
ภูมิลําเนาในแตละจังหวัด จังหวัดละ 5-8 และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อไวและประกาศรายชื่อใหประชาชน
ทราบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับจากประชาชนดวย ทั้งนี้ กกต.จะมีคําสั่ง 
แตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งโดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ  
 ภายหลังจากไดบัญชีรายชื่อแลว กกต.จะแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวยการจับฉลาก 
โดยแบงเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดหรือ“คนในพื้นที่”จํานวน  2 คน และผูที่ไมมีภูมิลําเนา ในจังหวัด
หรือ“คนนอกพื้นที่” ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูตรวจการเลือกตั้ง“คนในพื้นที่” ไดใหกกต.แตงตั้ง 
“คนนอกพื้นที่”แทนได  โดยกกต.จะตองมีคําสั่งแตงตั้งเสร็จไมชากวา 10 วัน แตไมเร็วกวา 30 วัน  นับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งมีผลใชบังคับ และทําหนาที่จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 กรณีขางตนนี้จะทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากถาหากผูตรวจการ
เลือกตั้งถูกจับสลากไปยังพื้นที่อ่ืนที่ไมใชพื้นที่ของตน ก็อาจทําใหไมมีความเขาใจถึงบริบทในพื้นที่นั้นอยาง
แทจริงเพราะประจําการเพียงชวงระยะเวลาของการเลือกตั้งเทานั้น 
ประเด็นที่สาม การเกิดองคกรใหมข้ึนนั้นจําเปนตองใชงบประมาณที่สูงทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทํางาน      
ของผูตรวจการเลือกตั้ง โดยระเบียบของ กกต.วาดวยคาตอบแทนของผูตรวจการเลือกตั้งนั้นระบุวา 
เงินเดือนของผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดเทากับ 50,000 บาท และผูชวยปฏิบัติงาน 15,000 บาท 
(ผูตรวจการเลือกตั้งมีผูชวยปฏิบัติงาน 1 คน) และยังสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
สําหรับผูตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง 400 บาทตอวัน คาที่พัก 1,500 บาทตอวัน     
และคาพาหนะ 1,000 บาทตอวัน และสําหรับผูชวยปฏิบัติงาน ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง 250 บาทตอวัน คาที่พัก         
750 บาทตอวัน ฉะนั้น คาใชจายที่ผูตรวจการเลือกตั้งสามารถเบิกไดตอวันเทากับ 2,900 บาทตอวัน        
และผูชวยปฏิบัติงานเทากับ 950 บาทตอวัน ซ่ึงคาตอบแทนจากที่กลาวมานั้นจะม่ันใจไดอยางไรวาเกิด
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการเลือกตั้งจะดีข้ึนจากเดิมหรือไม ถาหากเปนไปไดควรที่จะมีหนวยงานอ่ืน   
ที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระอ่ืนและภาคประชาชนในทุกภาคสวนเขามาเก่ียวของ         
กับการเลือกตั้งโดยไมยึดติดกับระบบราชการแบบดั้งเดิมจนเกินไป     
 

บทสรุป 
 “ผูตรวจการเลือกตั้ง” จึงเปรียบเสมือน “มือไม” ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งดวยวิธีการ จับตา
ทุกความเคลื่อนไหวของผูปฏิบัติหนาที่จัดการเลือกตั้ง และ พฤติกรรมตางๆ ที่สอวาจะทําใหการเลือกตั้งไม
สุจริต การตั้งผูตรวจการการเลือกตั้งคร้ังนี้ถือเปนการปรับรูปแบบใหมาแทนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดแตบทบาทก็จะตางกันไป สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของการทํางานของผูตรวจการเลือกตั้งจะมี
ลักษณะเปนการทํางานเชิงรุก มีการลงพื้นที่โดยสามารถมีผูชวยในการปฏิบัติงานไดอยางตรวจสอบไดอยาง
จริงจัง ซ่ึงตางจากรูปแบบเดิมกกต.จังหวัดจะไมไดลงพื้นที่จริง   แต เปนแตการรอเจาหนาที่กกต. 
ไปตรวจสอบแลวนํามารายงาน   
 ขณะเดียวกันวาระการดํารงตําแหนง กกต.จังหวัดจะทํางานเปนระยะเวลานานไมคอย  
มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแตผูตรวจการเลือกตั้งจะมีการจับฉลากเลือกคนทํางานในทุกๆ คร้ังที่มีการเลือกตั้ง
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การจัดการความรู (Knowledge management) ถือเปนกระบวนการที่สําคัญตอชุมชน องคกร 
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ชาวบาน เครือขาย ภาคีภาคสวนตางๆที่เขามารวมทํางาน ขับเคลื่อนและสนับสนุนใหเกิดการนําเอาความรู
ไปสูการปฏิบัติการณแกไขปญหาที่อยูอาศัยในชนบท ผานการจัดการบานพอเพียงชนบทในความหมายพลัง
ของความรวมมือของคนในสังคม ซ่ึงถือวาเปนปรากฏการณใหมที่นาสนใจและทําการศึกษา ผานองคความรู
ของเครือขายในการออกแบบการจัดการบานพอเพียงชนบท การกําหนดกลุมเปาหมาย รวมไปถึง
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน ตอไป 
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Abstract 
Knowledge Management is an important process for communities, organizations 

and institutions. That must bring all information and elements of knowledge to create a 
mechanism and system of knowledge that can be used to solve problems at the local 
level. It requires local power, which is not just an official unit such as local administrative 
organizations and head of village. But there are implications including the organization of 
villagers, networks, parties, sectors that come to work driven and encouraged the 
introduction of knowledge into practical solutions to rural housing problems. Through the 
management of rural self-sufficient house, the meaning of the power of cooperation of 
people in society is considered as a new phenomenon of interest and study through the 
knowledge of the network in designing rural self-sufficient house management.  
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บทนํา 
ความรูในพื้นที่ของชุมชนไดถูกหลอหลอมจากประวัติศาสตร ความสัมพันธภายใน ปฏิสัมพันธ

ภายนอก จนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนตกผลึกเปนองคความรู ภูมิปญญาและการสืบสานองคความรู
ชุดตางๆ นําไปสูการถายทอดจากรุนสูรุน การดํารงอยูขององคความรู จะตองมีผูคนในชุมชน เปนกลไกใน
การสรางการจัดการการเรียนรูเสาะแสวงหาแนวทางในการรักษาและดํารงองคความรูเพื่อรักษาอัตลักษณ
ของชุมชนไปพรอมๆ กับการพัฒนาชุมชนของตนเพื่อความอยูรอดในสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สภาวะดังกลาวไดฉุดกระชากความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธทางอํานาจ
ออกจากพื้นที่ของผูคนในสังคม  

การผสานกลมกลืนชุดความรูและภูมิปญญาทองถ่ินกับแนวทางการพัฒนาของรัฐจึงเปนความทา
ทายของชุมชนในการแสวงหาแนวทางใหมๆในการจัดการตนเอง หากทวาทามกลางบริบทความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ิน องคาพยพที่สําคัญในการเชื่อมตอความรูและความ
เปลี่ยนแปลง มิอาจขับเคลื่อนไปดวยกลไกเชิงเดี่ยว หรือหนวยงานเฉพาะสวนได หากแต พลังทางสังคม พลัง
ทางทองถ่ินที่ประกอบสรางจากพหุวัฒนธรรม ภาคีที่หลากหลาย จะสามารถพลิกสภาวะความหางของการ
พัฒนา ใหเขามาในขอบเขตสมดุลระหวางผูคน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในงานบทความชิ้นนี้ ผูเขียน  
ไดพยายามจะชี้ใหเห็นพลังของทองถ่ิน ที่อาศัยองคความรูเขามาจัดการแกไขปญหาความเหลือมล้ําทางสังคม 
ผานรูปธรรมของการพัฒนา ซอมแซมที่อยูอาศัยของคนในชนบทรวมกันกับภาคสวนตางๆภายใตแนวทาง 
“บานพอเพียงชนบท” โดย ผูเขียนไดแบงออกมาเปน 3 ประเด็นที่สําคัญไดแก 1.การทบทวนใหเห็น
สถานภาพความรูของแนวคิดการจัดการความรูชุมชน 2.กรณีการเชื่อมโยงพลังทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาที่อยู
อาศัย ภายใตการจัดทําบานพอเพียงชนบท ในพื้นที่ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน และ
ประการสุดทาย 3.บทสรุปและขอทาทานของการขับเคลื่อนพลังทองถ่ินผานการจัดการความรู โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ทบทวนสถานภาพความรู แนวคิดการจัดการความรูชุมชน 
ในหลายทศวรรษที่ผานมา ชุดความรู ภูมิปญญาของชาวบานในแตละชุมชนที่ถูกสรางข้ึนมาจาก

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และถูกถายทอดซ่ึงกันและกันในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง โดยตกทอด
และสะสมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งจนเปนทรัพยทางปญญาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและเปน
ตนทุนทางสังคมอยางหนึ่ง ในงานของฉัตรทิพย นาถสุภา เห็นวาประวัติศาสตรของชุมชนเปนสิ่งที่สะทอน
คุณคาขององคความรูของชุมชน โดยเฉพาะหากสมาชิกในชุมชนไดรับรูประวัติศาสตรที่พวกเขาสรางข้ึนมา
เอง เขาจะมีจิตสํานึกในเอกลักษณรวมกัน (Collective Identity) 1 การฟนฟูเอกลักษณดานวัฒนธรรมของ
สมาชิกในชุมชนถือเปนกระบวนการสรางประวัติศาสตรของชุมชน และถือเปนความชอบธรรมทางอํานาจ
และเปนการสรางความเปนธรรมของชุมชนใหมีอํานาจในการพัฒนาและสืบสานวิถีชุมชนของเขาเอง แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาของรัฐจึงไมจําเปนตองพัฒนาผานความแตกราวของชุมชน แตรัฐควรสงเสริมการพัฒนา

                                                           
1 ฉัตรทิพย นาถสุภา, บานกับเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540),  

หนา 30. 
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ของชุมชนไปพรอมๆ กับการพัฒนาชุมชนของตนเพื่อความอยูรอดในสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สภาวะดังกลาวไดฉุดกระชากความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธทางอํานาจ
ออกจากพื้นที่ของผูคนในสังคม  

การผสานกลมกลืนชุดความรูและภูมิปญญาทองถ่ินกับแนวทางการพัฒนาของรัฐจึงเปนความทา
ทายของชุมชนในการแสวงหาแนวทางใหมๆในการจัดการตนเอง หากทวาทามกลางบริบทความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ิน องคาพยพที่สําคัญในการเชื่อมตอความรูและความ
เปลี่ยนแปลง มิอาจขับเคลื่อนไปดวยกลไกเชิงเดี่ยว หรือหนวยงานเฉพาะสวนได หากแต พลังทางสังคม พลัง
ทางทองถ่ินที่ประกอบสรางจากพหุวัฒนธรรม ภาคีที่หลากหลาย จะสามารถพลิกสภาวะความหางของการ
พัฒนา ใหเขามาในขอบเขตสมดุลระหวางผูคน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในงานบทความชิ้นนี้ ผูเขียน  
ไดพยายามจะชี้ใหเห็นพลังของทองถ่ิน ที่อาศัยองคความรูเขามาจัดการแกไขปญหาความเหลือมล้ําทางสังคม 
ผานรูปธรรมของการพัฒนา ซอมแซมที่อยูอาศัยของคนในชนบทรวมกันกับภาคสวนตางๆภายใตแนวทาง 
“บานพอเพียงชนบท” โดย ผูเขียนไดแบงออกมาเปน 3 ประเด็นที่สําคัญไดแก 1.การทบทวนใหเห็น
สถานภาพความรูของแนวคิดการจัดการความรูชุมชน 2.กรณีการเชื่อมโยงพลังทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาที่อยู
อาศัย ภายใตการจัดทําบานพอเพียงชนบท ในพื้นที่ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน และ
ประการสุดทาย 3.บทสรุปและขอทาทานของการขับเคลื่อนพลังทองถ่ินผานการจัดการความรู โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ทบทวนสถานภาพความรู แนวคิดการจัดการความรูชุมชน 
ในหลายทศวรรษที่ผานมา ชุดความรู ภูมิปญญาของชาวบานในแตละชุมชนที่ถูกสรางข้ึนมาจาก

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และถูกถายทอดซ่ึงกันและกันในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง โดยตกทอด
และสะสมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งจนเปนทรัพยทางปญญาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและเปน
ตนทุนทางสังคมอยางหนึ่ง ในงานของฉัตรทิพย นาถสุภา เห็นวาประวัติศาสตรของชุมชนเปนสิ่งที่สะทอน
คุณคาขององคความรูของชุมชน โดยเฉพาะหากสมาชิกในชุมชนไดรับรูประวัติศาสตรที่พวกเขาสรางข้ึนมา
เอง เขาจะมีจิตสํานึกในเอกลักษณรวมกัน (Collective Identity) 1 การฟนฟูเอกลักษณดานวัฒนธรรมของ
สมาชิกในชุมชนถือเปนกระบวนการสรางประวัติศาสตรของชุมชน และถือเปนความชอบธรรมทางอํานาจ
และเปนการสรางความเปนธรรมของชุมชนใหมีอํานาจในการพัฒนาและสืบสานวิถีชุมชนของเขาเอง แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาของรัฐจึงไมจําเปนตองพัฒนาผานความแตกราวของชุมชน แตรัฐควรสงเสริมการพัฒนา

                                                           
1 ฉัตรทิพย นาถสุภา, บานกับเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540),  

หนา 30. 
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ที่มาจากความตองการภายในชุมชนเพราะชุมชนสามารถผลิตกลไกในการสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ตนเองจากการสรางกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเอง   

การจัดการความรูถือเปนกระบวนการที่สําคัญตอชุมชน องคกร และสถาบันสมัยใหม ที่ตองนํา
ขอมูลและองคประกอบของความรูทั้งหมดมาสรางเปนกลไกและระบบของความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ความหมายของการจัดการความรูมีหลายระดับ ซ่ึงในความหมายกวางของการจัดการความรู 
(Knowledge management - KM) หมายถึง การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต  
ใชองคความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและปญญาในที่สุด2 
วิจารณ พานิช ชี้ใหเห็นวาความรูนั้นมีหลายนัยและมิติ คือ ความรู คือ สิ่งที่นําไปใชจะไมหมด หรือสึกหรอ
แตจะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปปฏิบัติ ความรูเกิดข้ึน ณ จุดที่ตองการใชความรู
นั้น ความรูเปนสิ่งที่ข้ึนกับบริบทและกระตุนใหเกิดข้ึนไดโยความตองการ ซ่ึงในยุคแรกๆของการพัฒนา
ศาสตรดานการจัดการความรู มองวาความรูมาจากการจัดระบบ และตีความสารสนเทศ (Information) 
ตามบริบทซ่ึงสารสนเทศก็ไดมาจากการประมวลขอมูล (Data) ดังนั้นความรูจะ ไมมีประโยชนเลย ถาไม
นําไปสูการกระทําหรือตัดสินใจ3 ขณะเดียวกันในงานศึกษาของกนกพร ฉิมพลี ไดขอสรุปของนิยามของการ
จัดการความรูวาเก่ียวของกับประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) เปนกระบวนการสรางองคความรูอยางเปน
ระบบที่มีความสัมพันธกับการจําแนก การกําหนด การรวบรวม การเขาถึงและการแลกเปลี่ยนความรู  
2) เปนกลยุทธในการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะบูรณาการ และ 3) เปนการจัดการความรูทําใหผล
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพดีข้ึน4 

ประเด็นที่นาสนใจภายใตการจัดการความรูจึงเปนทั้งเปาหมายและหนทางในการพัฒนาทั้งในระดับ
องคกรและระดับชุมชน ซ่ึงองคความรูชุมชนที่ผานการตกผลึกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมหากไดมี
กระบวนการในการถอดบทเรียนและจัดระบบความรูและนํามาถายทอดจากรุนสูรุน มีการประยุกตใชจะชวย
สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน มูลนิธิม่ันพัฒนา ไดนําเสนอขอมูลจากการศึกษากรณีศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนกวา 200 ชุมชน พบวา ชุมชนคือ หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการความรูซ่ึงจากการทํา
กรณีศึกษาพบวิธีการเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ ซ่ึงเปนการคิดคนจากภูมิปญญาชาวบานอันเปนนวัตกรรม
ของชุมชนที่ผสมผสานการเรียนรูจากภายนอกโดยผานการจัดกระบวนการของนักพัฒนาและนักวิชาการที่ลง
ไปทํางานกับชุมชน ในรูปแบบของการทํางานประสานและเก้ือกูลขอมูลและการเรียนรูรวมกัน โดยข้ันตอน
ของการจัดการความรูในชุมชนตองเร่ิมตนจากสมาชิกองคกรชุมชนใหความสําคัญและมีความสนใจตอปญหา

                                                           
2 กรมพัฒนาชุมชน, คูมือการจัดการความรูของชุมชนเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต, เอกสารสงเสริมการจัดการความรูชุมชน ชุดท่ี 1 กลุมงานสงเสริมการจัดการความรูชุมชน สํานักงานเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน, 2555. 

3 วิจารณ พานิช, การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพ่ือสังคม, 2548), ไมปรากฏหนา. 

4 กนกพร ฉิมพลี, “รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักรสาน: กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2555), ไมปรากฏหนา. 

ของชุมชนและปรารถนาที่จะศึกษาหาสาเหตุของปญหาเพื่อนําไปแกไขและถายทอดใหสมาชิกในชุมชน 
รวมทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยกระบวนการจัดการความรูตองผสมผสานไปกับประวัติศาสตรและ
การเรียนรูรวมกันของสมาชิกที่ผลิตความรูจนสามารถนําไปเผยแพรตอเนื่องได 

ชุดความรูและภูมิปญญาของชุมชนไดรับผลกระทบอยางชัดเจนเม่ือมีแนวนโยบายการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจของรัฐที่สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเพาะปลูกเปนแบบ “การเกษตรแผนใหม” ที่มีการ
นําความรูทางวิทยาศาสตร วัสดุ อุปกรณทุนแรง เขามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยขบวนการที่เรียกวา 
“ปฏิวัติเขียว” ความรูและแนวทางพัฒนาการเกษตรถูกรวมศูนยอยูในสถาบันการเกษตรทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยที่ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินถูกละเลย ดวยเขาใจวาเปนความเชื่อ หรือวิธีปฏิบัติที่ลาสมัย
ไมเปนวิทยาศาสตรและไมมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เปนความรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆ  ไดรับการทดสอบ
ความถูกตองมาเปนเวลานาน5 หลังจากการพัฒนาที่มุงเนนดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความ
ทันสมัยโดยใชวิธีการแกไขปญหาแบบตะวันตก โดยนําเทคโนโลยีตะวันตกเขามาใชเชน การใชปุย ยาฆา
แมลง เมล็ดพันธุที่ปรุงแตงพันธุกรรมเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการใชเคร่ืองจักรเพื่อการปรับเพิ่มพื้นผิวหนา
ดินระบบเกษตรกรรมแผนใหมแบบตะวันตกอยางกวางขวางและดูเหมือนวาไดผลในระยะแรกๆ  
ในขณะเดียวกันระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติที่บรรพบุรุษเราไดสั่งสมไวคอยๆ 
เสื่อมสภาพ จนกลายเปนระบบนิเวศที่แตกราวและเปราะบางเพราะขาดความสมดุลของธรรมชาติ อันถือได
วาเปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน ซ่ึงนําไปสูความลมเหลวของเศรษฐกิจครอบครัวชาวชนบทที่กอใหเกิดความ
ยากจนของชุมชนทองถ่ิน ดังที่เห็นอยูในปจจุบัน  

บริบทความเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถ่ินชนบท ไดปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและขยายวงกวาง
ออกไปอยางกวางใหญไพศาล พลวัตในการปรับตัวจากที่คอยๆ เปนคอยไป กาวไปสูการเปลี่ยนแปลงแบบ
รวดเร็วและกาวกระโดด ชุมชนทองถ่ิน องคความรูทองถ่ินในมิติเดิมที่เราเคยรูจัก หรือเคยวิเคราะหในอดีตที่
ผานมานั้น คงไมไดมีลักษณะตายตัว หรือเปนอยางที่เราเขาใจและสัมผัส ความเปนชุมชนในแบบเดิมที่
ปรากฏใหเห็น องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ไดถูกทาทายและตั้งคําถามกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมชนบทอยางเข็มขน แนวคิดของการใหชุมชนเปนศูนยกลางของความรูและการศึกษาวิจัยที่ทํา
รวมกับชุมชนเพื่อยกระดับองคความรู ภูมิปญญาของชุมชนในบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจใหมๆ   
จึงกลายเปนจุดเปลี่ยนของการแสวงหาความรูเพื่อนําไปสูเปาหมายตอการเปลี่ยนแปลงอํานาจและกฎกติกา
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร และการจัดการความรูชุมชน ความรูในพื้นที่ของชุมชนซ่ึงไดถูกหลอหลอม
จากประวัติศาสตร ความสัมพันธภายในชุม จนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนตกผลึกเปนองคความรู  
ภูมิปญญาและการสืบสานองคความรูชุดตางๆ ใหแกสมาชิกตอๆ ไป เกิดจากการที่ชุมชนมีกลไกในการสราง
การจัดการการเรียนรูดวยวิถีชีวิตและเสาะแสวงหาแนวทางในการรักษาและดํารงองคความรูเพื่อรักษาอัต
ลักษณของชุมชนไปพรอมๆ กับการพัฒนาชุมชนของตนเพื่อความอยูรอดในสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยากตอการปฏิเสธการรุกคืบของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพาณิชยตามแนวนโยบายของรัฐ การผสาน

                                                           
5 วิทูรย เลี่ยมจํารูญ และคณะ, เกษตรกรรมทางเลือก ความหมาย ความเปนมา และเทคนิควิธี, 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 861

ที่มาจากความตองการภายในชุมชนเพราะชุมชนสามารถผลิตกลไกในการสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ตนเองจากการสรางกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเอง   

การจัดการความรูถือเปนกระบวนการที่สําคัญตอชุมชน องคกร และสถาบันสมัยใหม ที่ตองนํา
ขอมูลและองคประกอบของความรูทั้งหมดมาสรางเปนกลไกและระบบของความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ความหมายของการจัดการความรูมีหลายระดับ ซ่ึงในความหมายกวางของการจัดการความรู 
(Knowledge management - KM) หมายถึง การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต  
ใชองคความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและปญญาในที่สุด2 
วิจารณ พานิช ชี้ใหเห็นวาความรูนั้นมีหลายนัยและมิติ คือ ความรู คือ สิ่งที่นําไปใชจะไมหมด หรือสึกหรอ
แตจะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปปฏิบัติ ความรูเกิดข้ึน ณ จุดที่ตองการใชความรู
นั้น ความรูเปนสิ่งที่ข้ึนกับบริบทและกระตุนใหเกิดข้ึนไดโยความตองการ ซ่ึงในยุคแรกๆของการพัฒนา
ศาสตรดานการจัดการความรู มองวาความรูมาจากการจัดระบบ และตีความสารสนเทศ (Information) 
ตามบริบทซ่ึงสารสนเทศก็ไดมาจากการประมวลขอมูล (Data) ดังนั้นความรูจะ ไมมีประโยชนเลย ถาไม
นําไปสูการกระทําหรือตัดสินใจ3 ขณะเดียวกันในงานศึกษาของกนกพร ฉิมพลี ไดขอสรุปของนิยามของการ
จัดการความรูวาเก่ียวของกับประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) เปนกระบวนการสรางองคความรูอยางเปน
ระบบที่มีความสัมพันธกับการจําแนก การกําหนด การรวบรวม การเขาถึงและการแลกเปลี่ยนความรู  
2) เปนกลยุทธในการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะบูรณาการ และ 3) เปนการจัดการความรูทําใหผล
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพดีข้ึน4 

ประเด็นที่นาสนใจภายใตการจัดการความรูจึงเปนทั้งเปาหมายและหนทางในการพัฒนาทั้งในระดับ
องคกรและระดับชุมชน ซ่ึงองคความรูชุมชนที่ผานการตกผลึกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมหากไดมี
กระบวนการในการถอดบทเรียนและจัดระบบความรูและนํามาถายทอดจากรุนสูรุน มีการประยุกตใชจะชวย
สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน มูลนิธิม่ันพัฒนา ไดนําเสนอขอมูลจากการศึกษากรณีศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนกวา 200 ชุมชน พบวา ชุมชนคือ หัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการความรูซ่ึงจากการทํา
กรณีศึกษาพบวิธีการเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ ซ่ึงเปนการคิดคนจากภูมิปญญาชาวบานอันเปนนวัตกรรม
ของชุมชนที่ผสมผสานการเรียนรูจากภายนอกโดยผานการจัดกระบวนการของนักพัฒนาและนักวิชาการที่ลง
ไปทํางานกับชุมชน ในรูปแบบของการทํางานประสานและเก้ือกูลขอมูลและการเรียนรูรวมกัน โดยข้ันตอน
ของการจัดการความรูในชุมชนตองเร่ิมตนจากสมาชิกองคกรชุมชนใหความสําคัญและมีความสนใจตอปญหา
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ของชุมชนและปรารถนาที่จะศึกษาหาสาเหตุของปญหาเพื่อนําไปแกไขและถายทอดใหสมาชิกในชุมชน 
รวมทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยกระบวนการจัดการความรูตองผสมผสานไปกับประวัติศาสตรและ
การเรียนรูรวมกันของสมาชิกที่ผลิตความรูจนสามารถนําไปเผยแพรตอเนื่องได 

ชุดความรูและภูมิปญญาของชุมชนไดรับผลกระทบอยางชัดเจนเม่ือมีแนวนโยบายการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจของรัฐที่สงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเพาะปลูกเปนแบบ “การเกษตรแผนใหม” ที่มีการ
นําความรูทางวิทยาศาสตร วัสดุ อุปกรณทุนแรง เขามาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยขบวนการที่เรียกวา 
“ปฏิวัติเขียว” ความรูและแนวทางพัฒนาการเกษตรถูกรวมศูนยอยูในสถาบันการเกษตรทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยที่ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินถูกละเลย ดวยเขาใจวาเปนความเชื่อ หรือวิธีปฏิบัติที่ลาสมัย
ไมเปนวิทยาศาสตรและไมมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เปนความรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆ  ไดรับการทดสอบ
ความถูกตองมาเปนเวลานาน5 หลังจากการพัฒนาที่มุงเนนดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความ
ทันสมัยโดยใชวิธีการแกไขปญหาแบบตะวันตก โดยนําเทคโนโลยีตะวันตกเขามาใชเชน การใชปุย ยาฆา
แมลง เมล็ดพันธุที่ปรุงแตงพันธุกรรมเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการใชเคร่ืองจักรเพื่อการปรับเพิ่มพื้นผิวหนา
ดินระบบเกษตรกรรมแผนใหมแบบตะวันตกอยางกวางขวางและดูเหมือนวาไดผลในระยะแรกๆ  
ในขณะเดียวกันระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติที่บรรพบุรุษเราไดสั่งสมไวคอยๆ 
เสื่อมสภาพ จนกลายเปนระบบนิเวศที่แตกราวและเปราะบางเพราะขาดความสมดุลของธรรมชาติ อันถือได
วาเปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน ซ่ึงนําไปสูความลมเหลวของเศรษฐกิจครอบครัวชาวชนบทที่กอใหเกิดความ
ยากจนของชุมชนทองถ่ิน ดังที่เห็นอยูในปจจุบัน  

บริบทความเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถ่ินชนบท ไดปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและขยายวงกวาง
ออกไปอยางกวางใหญไพศาล พลวัตในการปรับตัวจากที่คอยๆ เปนคอยไป กาวไปสูการเปลี่ยนแปลงแบบ
รวดเร็วและกาวกระโดด ชุมชนทองถ่ิน องคความรูทองถ่ินในมิติเดิมที่เราเคยรูจัก หรือเคยวิเคราะหในอดีตที่
ผานมานั้น คงไมไดมีลักษณะตายตัว หรือเปนอยางที่เราเขาใจและสัมผัส ความเปนชุมชนในแบบเดิมที่
ปรากฏใหเห็น องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ไดถูกทาทายและตั้งคําถามกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมชนบทอยางเข็มขน แนวคิดของการใหชุมชนเปนศูนยกลางของความรูและการศึกษาวิจัยที่ทํา
รวมกับชุมชนเพื่อยกระดับองคความรู ภูมิปญญาของชุมชนในบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจใหมๆ   
จึงกลายเปนจุดเปลี่ยนของการแสวงหาความรูเพื่อนําไปสูเปาหมายตอการเปลี่ยนแปลงอํานาจและกฎกติกา
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร และการจัดการความรูชุมชน ความรูในพื้นที่ของชุมชนซ่ึงไดถูกหลอหลอม
จากประวัติศาสตร ความสัมพันธภายในชุม จนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนตกผลึกเปนองคความรู  
ภูมิปญญาและการสืบสานองคความรูชุดตางๆ ใหแกสมาชิกตอๆ ไป เกิดจากการที่ชุมชนมีกลไกในการสราง
การจัดการการเรียนรูดวยวิถีชีวิตและเสาะแสวงหาแนวทางในการรักษาและดํารงองคความรูเพื่อรักษาอัต
ลักษณของชุมชนไปพรอมๆ กับการพัฒนาชุมชนของตนเพื่อความอยูรอดในสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยากตอการปฏิเสธการรุกคืบของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพาณิชยตามแนวนโยบายของรัฐ การผสาน

                                                           
5 วิทูรย เลี่ยมจํารูญ และคณะ, เกษตรกรรมทางเลือก ความหมาย ความเปนมา และเทคนิควิธี, 
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862 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลมกลืนชุดความรูและภูมิปญญาทองถ่ินกับแนวทางการพัฒนาของรัฐจึงเปนความทาทายของชุมชนในการ
แสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
พลังทองถ่ิน ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน กับการขับเคล่ือนบานพอเพียงชนบท  

จังหวัดนาน ตั้งอยูติดกับชายแดนทางดานทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) มีระดับความสูงของพื้นที่อยูสูง 2,112 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร ลักษณะภูมิประเทศมีทิวเขา
หลวงพระบางและทิวเขาผีปนน้ํา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพคลายลูกคลื่นที่มีความลาดชันเกิน 30 องศา 
สัดสวนประมาณรอยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด มีที่ราบระหวางหุบเขาตามแนวยาวของลุมน้ํา นาน, สา, วา, 
ปวและกอน จังหวัดนานมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จําแนกเปนพื้นที่
ปาไมและภูเขารอยละ 47.94 พื้นที่ปาเสื่อมโทรมรอยละ 39.24 พื้นที่ทําการเกษตรรอยละ 12.22 พื้นที่อยู
อาศัยและอ่ืนๆ รอยละ 0.60  

ตําบลนาไรหลวง เปนหนึ่งในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง  
มีอาณาเขตติดตอดานทิศเหนือ ติดตอตําบลชนแดน อําเภอสองแคว, ทิศตะวันออก ติดตอตําบลพระพุทธ
บาท อําเภอเชียงกลาง, ทิศใต ติดตอตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา, ทิศตะวนัตก ติดตอตําบลยอด อําเภอสอง 
ประชากรสวนใหญประกอบดวยชนเผาไทลื้อ เผามงและเมียน นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี ประกอบ
อาชีพหลักดานการเกษตร ทําสวน ทําไร มีอาชีพเสริม อาทิ การทอผา ปกผาดวยมือ หาของปาและเลี้ยงสัตว 
ตําบลนาไรหลวง ประกอบดวย 10 หมูบาน ไดแก บานถํ้าเวียงแก บานปางไฮ บานวังไผ บานปางปุก บาน
หางทุง บานใหม บานสองแคว บานขุนน้ําพริก บานน้ําพัน บานผาหมี ปญหาสําคัญของตําบลนาไรหลวง 
เก่ียวของกับประเด็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสงผลโดยตรงถึงวิถีการทํามาหากินเลี้ยงปากทอง
ของคนและเก่ียวของกับการทํางานแทบทุกประเด็น แมกระทั่งโครงการที่เก่ียวกับบานและที่อยูอาศัยอยาง
โครงการบานพอเพียงชนบท ซ่ึงปจจุบันที่ดินทํากินยังถือเปนประเด็นพิพาทกับแนวเขตปาไมตามกฎหมาย 
ในกรณีของบานที่ไดรับการปรับปรุงภายใตโครงการบานพอเพียงชนบท มีจํานวน 3 หลัง ซ่ึงตั้งอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติปาน้ํายาวและปาน้ําสวด และอีกจํานวน 2 หลัง อยูในพื้นที่กันออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ  
โดยปาสงวนแหงชาติปาน้ํายาวและปาน้ําสวด6 “บานพอเพียงชนบท” ไดถูกกําหนดใหเปนนโยบายของ
รัฐบาล โดยไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดําเนินการแกไขปญหาที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยใหมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูอาศัย 
ภายใตแนวทางการทํางาน ไดมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ดําเนินโครงการ
บานพอเพียงชนบท โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การดําเนินงาน การสรางบาน สรางความสุข สรางความม่ันคง 
คุณภาพชีวิต อยางมีศักดิ์ศรีและมียุทธศาสตรนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

                                                           
6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เลม 105 ตอนท่ี 37 วันท่ี 9 มีนาคม 2531) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1,220 

(พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2531  

จากการดําเนินงานโครงการบานพอเพียงชนบท ภาคเหนือ ปงบประมาณ 2560 พื้นที่ดําเนินการ 
15 จังหวัด 276 ตําบล 2,064 ครัวเรือน และปงบประมาณ 2561 พื้นที่ดําเนินการ 15 จังหวัด 438 ตําบล 
3,270 ครัวเรือน มีกลุมเปาหมายคือครัวเรือนยากจน ผูพิการ ผูดอยโอกาส ในตําบลที่ประสบปญหาความ
เดือดรอนดานที่ดินและที่อยูอาศัย บานทรุดโทรม แออัด สภาพที่อยูอาศัยไมม่ันคงแข็งแรงและพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติและที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย โดยมีกระบวนการสําคัญในการประสานเชื่อมโยงเกิดความ
รวมมือระหวางตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานที่เก่ียวของบูรณาการงบประมาณ 
เชื่อมโยงประเด็นงานที่ดินชนบททรัพยากร สวัสดิการชุมชน สภาองคกรชุมชน เศรษฐกิจและทุนชุมชน การ
พัฒนาขอมูลและองคความรู โดยผานกลไกการขับเคลื่อนงานรวมกันของนักจัดการความรูชุมชน รวมไปถึง
การนําขอมูลที่เกิดจากการกระบวนการพัฒนายกระดับสูการสื่อสารสาธารณะเชื่อมโยงกลไกการทํางานใน
ระดับตําบล ระดับจังหวัดและระดับภาค สรางโอกาสใหเกิดรูปธรรมในงานพัฒนาอันหลากหลาย   

กระบวนการดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนดังกลาวไดอาศัยพลังของ “เครือขายสภาองคกร
ชุมชนตําบลนาไรหลวง” ดําเนินการสํารวจและประชาคมคัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยทางอําเภอสองแคว 
ไดทําการแตงตั้ งคณะทํางานดําเนินโครงการบานพอเพียงในชนบท ภายใต คําสั่ งอําเภอสองแคว  
ที่ 149/2561 เร่ือง “แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการบานพอเพียงในชนบท” โดยมีนายอําเภอเปน
ประธานคณะทํางาน และมีภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน รวมถึง
สถาบันการศึกษา เขารวมเปนคณะทํางานเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการบานพอเพียงชนบท ตามนโยบาย
การพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยของรัฐบาล เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุมเปาหมาย ดานหลักเกณฑในการพิจารณากลุมเปาหมาย ทางคณะทํางานไดใชขอมูล
ขอเท็จจริงของสภาพชีวิตความเปนอยูจริงเปนหลักสําคัญ สวนดานขอมูลความจําเปนพื้นฐานหรือ จปฐ. 
กลุมผูนํามองวาไมสามารถสะทอนสภาพความเปนจริงของสภาพปญหาไดทั้งหมด เนื่องจากคนในชุมชนสวน
ใหญมักจะผานหลักเกณฑของ จปฐ. ซ่ึงจะไมถูกจัดอยูในกลุมผูที่ยากไรหรือดอยโอกาสของชุมชน โดยแตละ
ชุมชนและคณะกรรมการโครงการจะรวมประเมินกันประเมินตามสภาพความเปนอยูจริง เม่ือโครงการ
ดังกลาว สามารถสนับสนุนไดเพียง 1 หลังใน 1 ชุมชน จึงทําใหตองมีการคัดเลือก โดยใชประชาคมหมูบาน
พิจารณาคุณสมบัติ โดยมีกรอบที่สําคัญ เชน “เปนคนที่ลําบากที่สุด เปนคนดีของสังคม ใหความรวมมือกับ
กิจกรมชุมชน อายุ โรคประจําตัว ความสามารถในการทํามาหากิน” หากในกรณีของคนยากจนแตดูแลวเปน
คนข้ีเกียจจะถูกพิจารณาอีกแบบ โดยเปรียบเทียบกับคนจนแตใหความรวมมือกับชุมชน รวมกับกิจกรรม
ชุมชน 

การตัดสินใจผานการประชาคมในระดับตําบล เปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางมากในการพิจารณา
คัดเลือกกลุมเปาหมายที่อยูในเกณฑของการดําเนินโครงการและเปนกลไกในการรวมตัดสินใจคัดเลือก
กลุมเปาหมายจนไดตามจํานวนตามกรอบการดําเนินโครงการ ในการตัดสินใจเลือกผูที่ควรจะเปนกลุมผู
ไดรับประโยชนจากโครงการของปนี้ (คนที่เดือดรอนที่สุด คนที่ควรไดรับการชวยเหลือมากที่สุด) ซ่ึงบางกรณี
ไมไดชี้ขาดกันที่ประเด็นความเดือดรอนของสภาพที่อยูอาศัยแตเพียงอยางเดียว ยังมีตัวชี้วัดที่ถูกนํามา
พิจารณารวมดวย อาทิ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัว ภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว ภาวะ
สุขภาพของสมาชิกครอบครัวและหลายกรณีที่กลุมเปาหมายมีระดับความเดือดรอนใกลเคียงกัน สิ่งสําคัญที่
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กลมกลืนชุดความรูและภูมิปญญาทองถ่ินกับแนวทางการพัฒนาของรัฐจึงเปนความทาทายของชุมชนในการ
แสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
พลังทองถ่ิน ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน กับการขับเคล่ือนบานพอเพียงชนบท  

จังหวัดนาน ตั้งอยูติดกับชายแดนทางดานทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) มีระดับความสูงของพื้นที่อยูสูง 2,112 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร ลักษณะภูมิประเทศมีทิวเขา
หลวงพระบางและทิวเขาผีปนน้ํา ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพคลายลูกคลื่นที่มีความลาดชันเกิน 30 องศา 
สัดสวนประมาณรอยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด มีที่ราบระหวางหุบเขาตามแนวยาวของลุมน้ํา นาน, สา, วา, 
ปวและกอน จังหวัดนานมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จําแนกเปนพื้นที่
ปาไมและภูเขารอยละ 47.94 พื้นที่ปาเสื่อมโทรมรอยละ 39.24 พื้นที่ทําการเกษตรรอยละ 12.22 พื้นที่อยู
อาศัยและอ่ืนๆ รอยละ 0.60  

ตําบลนาไรหลวง เปนหนึ่งในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง  
มีอาณาเขตติดตอดานทิศเหนือ ติดตอตําบลชนแดน อําเภอสองแคว, ทิศตะวันออก ติดตอตําบลพระพุทธ
บาท อําเภอเชียงกลาง, ทิศใต ติดตอตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา, ทิศตะวันตก ติดตอตําบลยอด อําเภอสอง 
ประชากรสวนใหญประกอบดวยชนเผาไทลื้อ เผามงและเมียน นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี ประกอบ
อาชีพหลักดานการเกษตร ทําสวน ทําไร มีอาชีพเสริม อาทิ การทอผา ปกผาดวยมือ หาของปาและเลี้ยงสัตว 
ตําบลนาไรหลวง ประกอบดวย 10 หมูบาน ไดแก บานถํ้าเวียงแก บานปางไฮ บานวังไผ บานปางปุก บาน
หางทุง บานใหม บานสองแคว บานขุนน้ําพริก บานน้ําพัน บานผาหมี ปญหาสําคัญของตําบลนาไรหลวง 
เก่ียวของกับประเด็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสงผลโดยตรงถึงวิถีการทํามาหากินเลี้ยงปากทอง
ของคนและเก่ียวของกับการทํางานแทบทุกประเด็น แมกระทั่งโครงการที่เก่ียวกับบานและที่อยูอาศัยอยาง
โครงการบานพอเพียงชนบท ซ่ึงปจจุบันที่ดินทํากินยังถือเปนประเด็นพิพาทกับแนวเขตปาไมตามกฎหมาย 
ในกรณีของบานที่ไดรับการปรับปรุงภายใตโครงการบานพอเพียงชนบท มีจํานวน 3 หลัง ซ่ึงตั้งอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติปาน้ํายาวและปาน้ําสวด และอีกจํานวน 2 หลัง อยูในพื้นที่กันออกจากเขตปาสงวนแหงชาติ  
โดยปาสงวนแหงชาติปาน้ํายาวและปาน้ําสวด6 “บานพอเพียงชนบท” ไดถูกกําหนดใหเปนนโยบายของ
รัฐบาล โดยไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดําเนินการแกไขปญหาที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยใหมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูอาศัย 
ภายใตแนวทางการทํางาน ไดมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ดําเนินโครงการ
บานพอเพียงชนบท โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การดําเนินงาน การสรางบาน สรางความสุข สรางความม่ันคง 
คุณภาพชีวิต อยางมีศักดิ์ศรีและมียุทธศาสตรนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

                                                           
6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เลม 105 ตอนท่ี 37 วันท่ี 9 มีนาคม 2531) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1,220 

(พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2531  

จากการดําเนินงานโครงการบานพอเพียงชนบท ภาคเหนือ ปงบประมาณ 2560 พื้นที่ดําเนินการ 
15 จังหวัด 276 ตําบล 2,064 ครัวเรือน และปงบประมาณ 2561 พื้นที่ดําเนินการ 15 จังหวัด 438 ตําบล 
3,270 ครัวเรือน มีกลุมเปาหมายคือครัวเรือนยากจน ผูพิการ ผูดอยโอกาส ในตําบลที่ประสบปญหาความ
เดือดรอนดานที่ดินและที่อยูอาศัย บานทรุดโทรม แออัด สภาพที่อยูอาศัยไมม่ันคงแข็งแรงและพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติและที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย โดยมีกระบวนการสําคัญในการประสานเชื่อมโยงเกิดความ
รวมมือระหวางตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานที่เก่ียวของบูรณาการงบประมาณ 
เชื่อมโยงประเด็นงานที่ดินชนบททรัพยากร สวัสดิการชุมชน สภาองคกรชุมชน เศรษฐกิจและทุนชุมชน การ
พัฒนาขอมูลและองคความรู โดยผานกลไกการขับเคลื่อนงานรวมกันของนักจัดการความรูชุมชน รวมไปถึง
การนําขอมูลที่เกิดจากการกระบวนการพัฒนายกระดับสูการสื่อสารสาธารณะเชื่อมโยงกลไกการทํางานใน
ระดับตําบล ระดับจังหวัดและระดับภาค สรางโอกาสใหเกิดรูปธรรมในงานพัฒนาอันหลากหลาย   

กระบวนการดําเนินงานภายใตการขับเคลื่อนดังกลาวไดอาศัยพลังของ “เครือขายสภาองคกร
ชุมชนตําบลนาไรหลวง” ดําเนินการสํารวจและประชาคมคัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยทางอําเภอสองแคว 
ไดทําการแตงตั้ งคณะทํางานดําเนินโครงการบานพอเพียงในชนบท ภายใต คําสั่ งอําเภอสองแคว  
ที่ 149/2561 เร่ือง “แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการบานพอเพียงในชนบท” โดยมีนายอําเภอเปน
ประธานคณะทํางาน และมีภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน รวมถึง
สถาบันการศึกษา เขารวมเปนคณะทํางานเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการบานพอเพียงชนบท ตามนโยบาย
การพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยของรัฐบาล เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุมเปาหมาย ดานหลักเกณฑในการพิจารณากลุมเปาหมาย ทางคณะทํางานไดใชขอมูล
ขอเท็จจริงของสภาพชีวิตความเปนอยูจริงเปนหลักสําคัญ สวนดานขอมูลความจําเปนพื้นฐานหรือ จปฐ. 
กลุมผูนํามองวาไมสามารถสะทอนสภาพความเปนจริงของสภาพปญหาไดทั้งหมด เนื่องจากคนในชุมชนสวน
ใหญมักจะผานหลักเกณฑของ จปฐ. ซ่ึงจะไมถูกจัดอยูในกลุมผูที่ยากไรหรือดอยโอกาสของชุมชน โดยแตละ
ชุมชนและคณะกรรมการโครงการจะรวมประเมินกันประเมินตามสภาพความเปนอยูจริง เม่ือโครงการ
ดังกลาว สามารถสนับสนุนไดเพียง 1 หลังใน 1 ชุมชน จึงทําใหตองมีการคัดเลือก โดยใชประชาคมหมูบาน
พิจารณาคุณสมบัติ โดยมีกรอบที่สําคัญ เชน “เปนคนที่ลําบากที่สุด เปนคนดีของสังคม ใหความรวมมือกับ
กิจกรมชุมชน อายุ โรคประจําตัว ความสามารถในการทํามาหากิน” หากในกรณีของคนยากจนแตดูแลวเปน
คนข้ีเกียจจะถูกพิจารณาอีกแบบ โดยเปรียบเทียบกับคนจนแตใหความรวมมือกับชุมชน รวมกับกิจกรรม
ชุมชน 

การตัดสินใจผานการประชาคมในระดับตําบล เปนเคร่ืองมือที่สําคัญอยางมากในการพิจารณา
คัดเลือกกลุมเปาหมายที่อยูในเกณฑของการดําเนินโครงการและเปนกลไกในการรวมตัดสินใจคัดเลือก
กลุมเปาหมายจนไดตามจํานวนตามกรอบการดําเนินโครงการ ในการตัดสินใจเลือกผูที่ควรจะเปนกลุมผู
ไดรับประโยชนจากโครงการของปนี้ (คนที่เดือดรอนที่สุด คนที่ควรไดรับการชวยเหลือมากที่สุด) ซ่ึงบางกรณี
ไมไดชี้ขาดกันที่ประเด็นความเดือดรอนของสภาพที่อยูอาศัยแตเพียงอยางเดียว ยังมีตัวชี้วัดที่ถูกนํามา
พิจารณารวมดวย อาทิ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัว ภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว ภาวะ
สุขภาพของสมาชิกครอบครัวและหลายกรณีที่กลุมเปาหมายมีระดับความเดือดรอนใกลเคียงกัน สิ่งสําคัญที่



864 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จะถูกนํามาประกอบการพิจารณา คือ การมีสวนรวมของชุมชน (การใหความรวมไมรวมมือกับกิจกรรมของ
ชุมชน) 

ภายใตกลไกความรวมมือและการบูรณาการเครือขายการทํางาน กอนการดําเนินงานภายใต
โครงการบานพอเพียงชนบท องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง ไดมีการตั้งงบประมาณดําเนินโครงการ
ปรับปรุง ซอมแซมบานผูยากไร ปละ 1 หลัง ซ่ึงไดดําเนินงานการมากวา 10 ป (งบประมาณปละประมาณ 
12,000 บาท) ในปงบประมาณ 2561 ตําบลนาไรหลวงไดปรับปรุงซอมแซมบานผูดอยโอกาสทั้งหมด 7 หลัง 
โดยใชงบประมาณจากโครงการบานพอเพียงชนบทรวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จํานวน 
5 หลัง ในกรณีของตําบลนาไรหลวง ไดมีการปรับปรุงกอสรางบานผูยากไรเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ไดรับ โดยไดมีการพยายามระดมงบประมาณทั้งภายในครอบครัวและทั้งจากหนวยงานที่เขา
มารวมสนับสนุน โดยเฉพาะแรงงานจากกองรอยทหารพรานที่ 3201 ตัวอยางในป 2556-2557 องคการ
บริหารสวนตําบลนาไรหลวงเปนหนวยงานที่เร่ิมพยายามระดมทุนขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่
เพื่อนํามาชวยสมทบในแผนปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยของผูยากไร (ในพื้นที่ตําบลหรือแมกระทั่งอําเภอไม
มีภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญหรือจํานวนมากเหมือนกับพื้นที่เขตเมืองใหญ)  

อาจกลาวไดวาสภาองคกรชุมชน ในตําบลนาไรหลวง เปนกลไกหลักในการประสานงานระหวาง
โครงการกับกลุมผูนําชุมชนและหนวยงานในระดับทองถ่ิน ที่ไดริเร่ิมการทํางานตั้งแตป 2549 ซ่ึงถือวาเปน
ระยะเร่ิมเรียนรู ตอมาในชวงป 2553 เร่ิมมีการขับเคลื่อนการทํางานอยางจริงจังและชัดเจนมากข้ึน
ตามลําดับ สภาองคกรชุมชนเปนพื้นที่การทํางานที่เชื่อมระหวางหนวยงานระดับทองถ่ินกับหนวยงานระดับ
อําเภอ ทั้งในประเด็นเฉพาะและประเด็นภาพรวมของชุมชนทองถ่ิน อีกดานหนึ่งนับวาเปนตัวเชื่อมระหวาง
นโยบายระดับกระทรวงมาสูทองถ่ินโดยตรง ในดานบทบาทหลักดานการจัดการงานกอสรางปรับปรุงบาน
ของกลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการหมูบาน รวมกับผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและกลุมชาวบาน สวนดานแรงงานในการกอสรางกลุมที่มีบทบาทสาํคัญ ไดแก ทหารพราน 
หนวยงานระดับอําเภอ ฝายชางขององคการบริหารสวนตําบล กลุมจิตอาสา ซ่ึงสวนใหญเปนเพื่อนบานหรือ
กลุมชางอาชีพของชุมชนหรือสลาชุมชน  

ความเปลี่ยนแปลงหลังการดําเนินโครงการบานพอเพียงชนบท  
การเสริมสรางวิถี “ฮอมแฮง” หรือการรวมมือรวมแรงในกิจกรรมสวนรวมของชุมชน ถูกหลอหลอม

จากกิจกรรมบานพอเพียงชนบท ที่มีงบประมาณการดําเนินงานที่มีอยางจํากัด กรณีของตําบลนาไรหลวง 
มีทั้งการรวมระดมเงินเพื่อปรับปรุงบานของกลุมเปาหมายในโครงการ รวมถึงการแบงปนงบประมาณ
บางสวนรวมกันเพื่อชวยสมทบใหกับผูที่ไมไดรับงบประมาณจากโครงการบานพอเพียงชนบทของบางตําบล 
โดยตําบลที่ไดรับงบประมาณจะระดมทุนบางสวนรวมกันเพื่อสมทบเปนงบประมาณในการซอมแซมบานใหผู
เดือดรอนของหมูบานอ่ืนหรือตําบลอ่ืน เนื่องจากการคัดเลือกใหไดตามจํานวนตามกรอบของโครงการ มักจะ
มีผูที่ถูกเลือกและไมถูกเลือก ไมสามารถใหทุกตําบลได  

 
 

การชวยสมทบทุนยังเหมือนเปนการรักษาน้ําใจระหวางเพื่อนแตละตําบล พยายามไมใหเกิด
ความรูสึกแขงขันแยงชิงงบประมาณระหวางตําบลหรือระหวางแตละหมูบาน แมจะไมไดเปนจํานวนเงินที่ไม
มากนัก เชน ในชุมชนไดรวมกันบริจาคเงินสมทบใหกับโครงการเปนจํานวนกวา 6,000 บาท หรือการตกลง
รวมกันของทุกชุมชนในการรวมสมทบใหกับแตละกรณีชุมชนละ 200-300 บาท การทํางานดังกลาวจึงอยูบน
ฐานความคิดการพัฒนา หัวใจหลักที่ไดสะทอนออกมาจากการทํางานคือแนวคิดการรวมกันทํางานใน
โครงการบานพอเพียง ที่มุงไปในทิศทางในเชิงงานพัฒนามากกวาในเชิงสงเคราะห โดยเฉพาะกลุม
คณะกรรมการมองวา การปรับปรุงซอมแซมบานเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะ
สําหรับกลุมผูยากไรดอยโอกาสในชุมชน การที่บานหรือที่อยูอาศัยถูกปรับปรุงใหดีข้ึนโดยความรวมมือของ
ชุมชน นอกจากจะชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึนแลว ยังเปนการเสริมพลังใจให กับคนและยังเสริม
ความสัมพันธของคนในชุมชน อยางนอยคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันผานกิจกรรม
ของโครงการแมจะไมใชโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนมากมาย แตอีกดานหนึ่งถือวาเปนความทาทาย
ของชุมชนที่จะดําเนินการใหไดตามวัตถุประสงค ซ่ึงถือวาที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี  

ขอสังเกตอันนาสนใจตอคนในชุมชนหลังจากการดําเนินโครงการ พบวา เม่ือคนในชุมชนเห็น
รูปธรรมของการดําเนินโครงการที่ผานมา โดยเฉพาะเห็นบานของกลุมเปาหมายถูกปรับปรุงใหดีข้ึนจริง  
บางหลังแทบจะเรียกไดวาเหมือนไดบานหลังใหม จึงอาจทําใหชาวบานบางคนมีความหวังในการจะเปนผูรับ
ประโยชนจากโครงการในระยะตอไป บางก็อาจจะมีการตั้งใจรอการชวยเหลือแตเพียงดานเดียว จะเห็นไดวา
วิธีคิดในการการทํางาน มีความยืดหยุนมากข้ึน โดยยึดม่ันในประโยชนของผูยากไรที่เปนกลุมเปาหมายของ
โครงการเปนหลัก ดังในกรณีการพิจารณาคุณสมบัติของกลุมเปาหมายที่ไมไดยึดตามหลักเกณฑหนึ่งใด
ตามปกติของภาครัฐ เชน เกณฑ จปฐ. ซ่ึงทําใหการทํางานเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
แมวากลุมคนเหลานั้นจะไมอยูในเกณฑ จปฐ. ก็ตาม  
 
บทสรุป  
พลังทองถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการแกไขปญหาที่อยูอาศัย 

1. กระบวนการทํางานและการบูรณาการกลไกความรวมมือ การทํางานโดยเฉพาะระหวางชุมชน
กับหนวยงานตางๆ การใหความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ มีสวนสําคัญมาก ตองทํางาน
เชิงรุกเขาไปพบปะพูดคุยเพื่อหาชองทางการรวมมืออยาง ชวงแรกของการทํางานในป 2560 คณะทํางานใน
ระดับจังหวัดไดเขาพบผูวาราชการจังหวัด เพื่ออธิบายขอมูลการดําเนินโครงการ เร่ืองราวของชุมชนใหกับ
ผูวาฯ ไดรับทราบ เพราะเห็นวาการประสาน ขอความรวมมือเปนสิ่งสําคัญ “ปูตางบนเห๋ียกอน”(ทําให
สวนบนคือจังหวัด ไดเขาใจวาชาวบานมีแนวคิดและทํางานอยางไร) จากการบูรณาการและเชื่อมโยงดังกลาว 
สงผลใหกลไกหลักอยางสภาองคกรชุมชนและคณะกรรมการนานจัดการตนเอง ไดรับความรวมมือจากสวน
ราชการเปนอยางดี ผูวาราชการจังหวัดไดใหการสนับสนุน ชวยประสานงานกับนายอําเภอและสวนราชการ
ไดดีข้ึน สวนหนวยงานสําคัญอยางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนานเขามามีบทบาทมากข้ึน 
ผานการสรางเวทีรวมภายใต  “นานฟอร่ัม 
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จะถูกนํามาประกอบการพิจารณา คือ การมีสวนรวมของชุมชน (การใหความรวมไมรวมมือกับกิจกรรมของ
ชุมชน) 

ภายใตกลไกความรวมมือและการบูรณาการเครือขายการทํางาน กอนการดําเนินงานภายใต
โครงการบานพอเพียงชนบท องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง ไดมีการตั้งงบประมาณดําเนินโครงการ
ปรับปรุง ซอมแซมบานผูยากไร ปละ 1 หลัง ซ่ึงไดดําเนินงานการมากวา 10 ป (งบประมาณปละประมาณ 
12,000 บาท) ในปงบประมาณ 2561 ตําบลนาไรหลวงไดปรับปรุงซอมแซมบานผูดอยโอกาสทั้งหมด 7 หลัง 
โดยใชงบประมาณจากโครงการบานพอเพียงชนบทรวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) จํานวน 
5 หลัง ในกรณีของตําบลนาไรหลวง ไดมีการปรับปรุงกอสรางบานผูยากไรเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ไดรับ โดยไดมีการพยายามระดมงบประมาณทั้งภายในครอบครัวและทั้งจากหนวยงานที่เขา
มารวมสนับสนุน โดยเฉพาะแรงงานจากกองรอยทหารพรานที่ 3201 ตัวอยางในป 2556-2557 องคการ
บริหารสวนตําบลนาไรหลวงเปนหนวยงานที่เร่ิมพยายามระดมทุนขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่
เพื่อนํามาชวยสมทบในแผนปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยของผูยากไร (ในพื้นที่ตําบลหรือแมกระทั่งอําเภอไม
มีภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญหรือจํานวนมากเหมือนกับพื้นที่เขตเมืองใหญ)  

อาจกลาวไดวาสภาองคกรชุมชน ในตําบลนาไรหลวง เปนกลไกหลักในการประสานงานระหวาง
โครงการกับกลุมผูนําชุมชนและหนวยงานในระดับทองถ่ิน ที่ไดริเร่ิมการทํางานตั้งแตป 2549 ซ่ึงถือวาเปน
ระยะเร่ิมเรียนรู ตอมาในชวงป 2553 เร่ิมมีการขับเคลื่อนการทํางานอยางจริงจังและชัดเจนมากข้ึน
ตามลําดับ สภาองคกรชุมชนเปนพื้นที่การทํางานที่เชื่อมระหวางหนวยงานระดับทองถ่ินกับหนวยงานระดับ
อําเภอ ทั้งในประเด็นเฉพาะและประเด็นภาพรวมของชุมชนทองถ่ิน อีกดานหนึ่งนับวาเปนตัวเชื่อมระหวาง
นโยบายระดับกระทรวงมาสูทองถ่ินโดยตรง ในดานบทบาทหลักดานการจัดการงานกอสรางปรับปรุงบาน
ของกลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการหมูบาน รวมกับผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและกลุมชาวบาน สวนดานแรงงานในการกอสรางกลุมที่มีบทบาทสาํคัญ ไดแก ทหารพราน 
หนวยงานระดับอําเภอ ฝายชางขององคการบริหารสวนตําบล กลุมจิตอาสา ซ่ึงสวนใหญเปนเพื่อนบานหรือ
กลุมชางอาชีพของชุมชนหรือสลาชุมชน  

ความเปลี่ยนแปลงหลังการดําเนินโครงการบานพอเพียงชนบท  
การเสริมสรางวิถี “ฮอมแฮง” หรือการรวมมือรวมแรงในกิจกรรมสวนรวมของชุมชน ถูกหลอหลอม

จากกิจกรรมบานพอเพียงชนบท ที่มีงบประมาณการดําเนินงานที่มีอยางจํากัด กรณีของตําบลนาไรหลวง 
มีทั้งการรวมระดมเงินเพื่อปรับปรุงบานของกลุมเปาหมายในโครงการ รวมถึงการแบงปนงบประมาณ
บางสวนรวมกันเพื่อชวยสมทบใหกับผูที่ไมไดรับงบประมาณจากโครงการบานพอเพียงชนบทของบางตําบล 
โดยตําบลที่ไดรับงบประมาณจะระดมทุนบางสวนรวมกันเพื่อสมทบเปนงบประมาณในการซอมแซมบานใหผู
เดือดรอนของหมูบานอ่ืนหรือตําบลอ่ืน เนื่องจากการคัดเลือกใหไดตามจํานวนตามกรอบของโครงการ มักจะ
มีผูที่ถูกเลือกและไมถูกเลือก ไมสามารถใหทุกตําบลได  

 
 

การชวยสมทบทุนยังเหมือนเปนการรักษาน้ําใจระหวางเพื่อนแตละตําบล พยายามไมใหเกิด
ความรูสึกแขงขันแยงชิงงบประมาณระหวางตําบลหรือระหวางแตละหมูบาน แมจะไมไดเปนจํานวนเงินที่ไม
มากนัก เชน ในชุมชนไดรวมกันบริจาคเงินสมทบใหกับโครงการเปนจํานวนกวา 6,000 บาท หรือการตกลง
รวมกันของทุกชุมชนในการรวมสมทบใหกับแตละกรณีชุมชนละ 200-300 บาท การทํางานดังกลาวจึงอยูบน
ฐานความคิดการพัฒนา หัวใจหลักที่ไดสะทอนออกมาจากการทํางานคือแนวคิดการรวมกันทํางานใน
โครงการบานพอเพียง ที่มุงไปในทิศทางในเชิงงานพัฒนามากกวาในเชิงสงเคราะห โดยเฉพาะกลุม
คณะกรรมการมองวา การปรับปรุงซอมแซมบานเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะ
สําหรับกลุมผูยากไรดอยโอกาสในชุมชน การที่บานหรือที่อยูอาศัยถูกปรับปรุงใหดีข้ึนโดยความรวมมือของ
ชุมชน นอกจากจะชวยสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึนแลว ยังเปนการเสริมพลังใจให กับคนและยังเสริม
ความสัมพันธของคนในชุมชน อยางนอยคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันผานกิจกรรม
ของโครงการแมจะไมใชโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนมากมาย แตอีกดานหนึ่งถือวาเปนความทาทาย
ของชุมชนที่จะดําเนินการใหไดตามวัตถุประสงค ซ่ึงถือวาที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี  

ขอสังเกตอันนาสนใจตอคนในชุมชนหลังจากการดําเนินโครงการ พบวา เม่ือคนในชุมชนเห็น
รูปธรรมของการดําเนินโครงการที่ผานมา โดยเฉพาะเห็นบานของกลุมเปาหมายถูกปรับปรุงใหดีข้ึนจริง  
บางหลังแทบจะเรียกไดวาเหมือนไดบานหลังใหม จึงอาจทําใหชาวบานบางคนมีความหวังในการจะเปนผูรับ
ประโยชนจากโครงการในระยะตอไป บางก็อาจจะมีการตั้งใจรอการชวยเหลือแตเพียงดานเดียว จะเห็นไดวา
วิธีคิดในการการทํางาน มีความยืดหยุนมากข้ึน โดยยึดม่ันในประโยชนของผูยากไรที่เปนกลุมเปาหมายของ
โครงการเปนหลัก ดังในกรณีการพิจารณาคุณสมบัติของกลุมเปาหมายที่ไมไดยึดตามหลักเกณฑหนึ่งใด
ตามปกติของภาครัฐ เชน เกณฑ จปฐ. ซ่ึงทําใหการทํางานเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
แมวากลุมคนเหลานั้นจะไมอยูในเกณฑ จปฐ. ก็ตาม  
 
บทสรุป  
พลังทองถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการแกไขปญหาที่อยูอาศัย 

1. กระบวนการทํางานและการบูรณาการกลไกความรวมมือ การทํางานโดยเฉพาะระหวางชุมชน
กับหนวยงานตางๆ การใหความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ มีสวนสําคัญมาก ตองทํางาน
เชิงรุกเขาไปพบปะพูดคุยเพื่อหาชองทางการรวมมืออยาง ชวงแรกของการทํางานในป 2560 คณะทํางานใน
ระดับจังหวัดไดเขาพบผูวาราชการจังหวัด เพื่ออธิบายขอมูลการดําเนินโครงการ เร่ืองราวของชุมชนใหกับ
ผูวาฯ ไดรับทราบ เพราะเห็นวาการประสาน ขอความรวมมือเปนสิ่งสําคัญ “ปูตางบนเห๋ียกอน”(ทําให
สวนบนคือจังหวัด ไดเขาใจวาชาวบานมีแนวคิดและทํางานอยางไร) จากการบูรณาการและเชื่อมโยงดังกลาว 
สงผลใหกลไกหลักอยางสภาองคกรชุมชนและคณะกรรมการนานจัดการตนเอง ไดรับความรวมมือจากสวน
ราชการเปนอยางดี ผูวาราชการจังหวัดไดใหการสนับสนุน ชวยประสานงานกับนายอําเภอและสวนราชการ
ไดดีข้ึน สวนหนวยงานสําคัญอยางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนานเขามามีบทบาทมากข้ึน 
ผานการสรางเวทีรวมภายใต  “นานฟอร่ัม 



866 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 2. กลไกการทํางานในจังหวัดนานมีลักษณะที่ “มันสุนกัน” (ผสมผสานหลายกลุม หลายประเด็น 
หลายกลไกการทํางาน) ซ่ึงกลุมผูนําเห็นวาเปนเร่ืองที่ดี  การมีหลายฝายเขามาหลากหลาย เหมือนมาชวยกัน
ตรวจสอบการทํางานรวมกัน ถือวาเปนขอดี แตก็ตองคํานึงถึงขอลบดวยเชนกัน เชน ความทับซอนของ
บทบาทหนาที่ของผูนําที่อาจกลายเปนอุปสรรค ผูนําหลายคนมีตําแหนงมากกวาหนึ่ง (สวมหมวกหลายใบ) 
จนเร่ิมมีความพยายามกอรูปขบวน “คนนานจัดการตนเอง” ปจจุบันแนวคิดการขับเคลื่อนงานยุคปจจุบัน 
ในการบริหารจัดการนั้น มีความรูสึกวาไมอยากใหมีการใชคําวา “ประธาน” ในกลุมผูนํา จึงเลือกใชคําวา 
“หัวขบวน” และพยายามใชความสัมพันธในการทํางานในลักษณะแนวราบและหัวขบวนแตละดานนั้น  
ตองเกาะติดประเด็นกับพื้นที่เปนหลัก ผสมกับหัวขบวนที่ไมไดเปนคนในพื้นที่ เชน กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผูมีประสบการณ กลยุทธสําคัญคือ “จะข่ีกระแสของหนวยงานใด สถานการณใด 
อาศัยอะไรในการพาขบวนใหไปถึงเปาหมาย” “ถาไมเขาถํ้าเสือ ก็ไมไดลูกเสือ” ซ่ึงผูนําแตละคนจะมีเทคนิค
ตางกัน จึงทําใหลักษณะการทํางานของขบวนจังหวัดที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ  

3. การสั่งสมและตอยอดตนทุนทางสังคมและการมองบทเรียนในเชิงบวก กลุมผูนําสะทอน
แนวคิดการทํางานที่มีบทเรียนมายาวนานในลักษณะ “งานไหนๆ ก็เปนเร่ืองผลประโยชนปรกติ การจัดสรร
ผลประโยชนซ่ึงกัน เปนผลประโยชนที่ไมใชเพียงแตดานตัวเงิน” การทํางานสวนใหญจะใชฐานขอมูลที่เปน
จริง ปญหาจริง จึงมีความสอดคลองกับความตองการ เนนคนในทองถ่ินเปนฐานสําคัญของการทํางาน มีการ
พยายามเชื่อมโยงการทํางาน (บูรณาการ) กับหนวยงานรัฐและเอกชน แมจะไมสามารถดึงความรวมมือได
ทั้งหมด แตเปนการแสดงทาที แสดงบุคลิกของขบวนชุมชนในทางสรางสรรค มีพื้นที่รูปธรรมชัดเจนในการ
ทํางานพัฒนาในพื้นที่  
 ทายที่สุด ตนทุนเดิมของกลุมผูนําและการทํางานดานสังคมของจังหวัดนาน และในพื้นที่เปนปจจัย
สําคัญมาโดยตลอด กลุมผูนํานับวามีลกัษณะ “หัวไวใจสู” นอกจากกลุมผูนําจะมีศักยภาพแลว ในพื้นที่ยังมัก
มีสถานการณใหมเกิดอยูตลอด เชน การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายรัฐที่เขามากระทบแตละพื้นที่ ทําใหกลุม
ผูนํามักเขาไปมีสวนรวมจํานวนมากและมีโอกาสเขาไปพูดคุยกับเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของกับระดับนโยบาย
อยางตอเนื่อง ความรูที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ที่มีการผสมผสานและสรางสมดุลใหกับทองถ่ินทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ในการจัดการความรูของชุมชนนั้น จึงตองมีการกําหนด
แผนและการปฏิบัติ7 โดยหัวใจสําคัญคือการสถาปนาชุดความรูและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนเองที่สอดคลองกับวิถีทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินใน
เร่ืองของการจัดการทรัพยากร ตลอดจนประเพณี  ความเชื่อ  ตํานาน และเร่ืองเลาตาง ๆ มานําเสนอเพื่อ
เปดพื้นที่ทางสังคมในกระบวนการตอสูกับภาพลักษณที่รัฐหยิบยื่นหรือยัดเยียดใหชุมชนตองแปลงทุนที่มีทาง
วัฒนธรรมใหเปนอํานาจเชิงสัญลักษณ เพื่อสรางตัวตนและอัตลักษณในพื้นที่8 ซ่ึงจากที่ไดชี้ใหเห็นทั้ง
หมดแลวนั้น หัวใจของพลังทองถ่ิน ที่มีความหลากหลายและยึดโยงประเด็นรวมกัน จะเปนพลังที่สําคัญใน
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 2. กลไกการทํางานในจังหวัดนานมีลักษณะที่ “มันสุนกัน” (ผสมผสานหลายกลุม หลายประเด็น 
หลายกลไกการทํางาน) ซ่ึงกลุมผูนําเห็นวาเปนเร่ืองที่ดี  การมีหลายฝายเขามาหลากหลาย เหมือนมาชวยกัน
ตรวจสอบการทํางานรวมกัน ถือวาเปนขอดี แตก็ตองคํานึงถึงขอลบดวยเชนกัน เชน ความทับซอนของ
บทบาทหนาที่ของผูนําที่อาจกลายเปนอุปสรรค ผูนําหลายคนมีตําแหนงมากกวาหนึ่ง (สวมหมวกหลายใบ) 
จนเร่ิมมีความพยายามกอรูปขบวน “คนนานจัดการตนเอง” ปจจุบันแนวคิดการขับเคลื่อนงานยุคปจจุบัน 
ในการบริหารจัดการนั้น มีความรูสึกวาไมอยากใหมีการใชคําวา “ประธาน” ในกลุมผูนํา จึงเลือกใชคําวา 
“หัวขบวน” และพยายามใชความสัมพันธในการทํางานในลักษณะแนวราบและหัวขบวนแตละดานนั้น  
ตองเกาะติดประเด็นกับพื้นที่เปนหลัก ผสมกับหัวขบวนที่ไมไดเปนคนในพื้นที่ เชน กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผูมีประสบการณ กลยุทธสําคัญคือ “จะข่ีกระแสของหนวยงานใด สถานการณใด 
อาศัยอะไรในการพาขบวนใหไปถึงเปาหมาย” “ถาไมเขาถํ้าเสือ ก็ไมไดลูกเสือ” ซ่ึงผูนําแตละคนจะมีเทคนิค
ตางกัน จึงทําใหลักษณะการทํางานของขบวนจังหวัดที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ  

3. การสั่งสมและตอยอดตนทุนทางสังคมและการมองบทเรียนในเชิงบวก กลุมผูนําสะทอน
แนวคิดการทํางานที่มีบทเรียนมายาวนานในลักษณะ “งานไหนๆ ก็เปนเร่ืองผลประโยชนปรกติ การจัดสรร
ผลประโยชนซ่ึงกัน เปนผลประโยชนที่ไมใชเพียงแตดานตัวเงิน” การทํางานสวนใหญจะใชฐานขอมูลที่เปน
จริง ปญหาจริง จึงมีความสอดคลองกับความตองการ เนนคนในทองถ่ินเปนฐานสําคัญของการทํางาน มีการ
พยายามเชื่อมโยงการทํางาน (บูรณาการ) กับหนวยงานรัฐและเอกชน แมจะไมสามารถดึงความรวมมือได
ทั้งหมด แตเปนการแสดงทาที แสดงบุคลิกของขบวนชุมชนในทางสรางสรรค มีพื้นที่รูปธรรมชัดเจนในการ
ทํางานพัฒนาในพื้นที่  
 ทายที่สุด ตนทุนเดิมของกลุมผูนําและการทํางานดานสังคมของจังหวัดนาน และในพื้นที่เปนปจจัย
สําคัญมาโดยตลอด กลุมผูนํานับวามีลกัษณะ “หัวไวใจสู” นอกจากกลุมผูนําจะมีศักยภาพแลว ในพื้นที่ยังมัก
มีสถานการณใหมเกิดอยูตลอด เชน การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายรัฐที่เขามากระทบแตละพื้นที่ ทําใหกลุม
ผูนํามักเขาไปมีสวนรวมจํานวนมากและมีโอกาสเขาไปพูดคุยกับเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของกับระดับนโยบาย
อยางตอเนื่อง ความรูที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ที่มีการผสมผสานและสรางสมดุลใหกับทองถ่ินทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ในการจัดการความรูของชุมชนนั้น จึงตองมีการกําหนด
แผนและการปฏิบัติ7 โดยหัวใจสําคัญคือการสถาปนาชุดความรูและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนเองที่สอดคลองกับวิถีทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินใน
เร่ืองของการจัดการทรัพยากร ตลอดจนประเพณี  ความเชื่อ  ตํานาน และเร่ืองเลาตาง ๆ มานําเสนอเพื่อ
เปดพื้นที่ทางสังคมในกระบวนการตอสูกับภาพลักษณที่รัฐหยิบยื่นหรือยัดเยียดใหชุมชนตองแปลงทุนที่มีทาง
วัฒนธรรมใหเปนอํานาจเชิงสัญลักษณ เพื่อสรางตัวตนและอัตลักษณในพื้นที่8 ซ่ึงจากที่ไดชี้ใหเห็นทั้ง
หมดแลวนั้น หัวใจของพลังทองถ่ิน ที่มีความหลากหลายและยึดโยงประเด็นรวมกัน จะเปนพลังที่สําคัญใน
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การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง  
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือ
ของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยอง 2) เพื่อวิเคราะหความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
แปรรูป ในจังหวัดระยอง และการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงแบบผสานวิธี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจั ยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 256 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  
โดยการหาคาความถ่ี, คารอยละ, คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 20 คน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยอง  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  

2. ความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจังหวัดระยอง พบวา ปจจุบัน
กลุมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนมากข้ึน โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน 
ประกอบดวย โรงไฟฟา, SCG, บริษัทโกลว, บริษัทดาว และบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ชวยกันสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยมีสวนรวม 1) ดานบุคลากร  2) ดานงบประมาณ  
3) ดานวัสดุอุปกรณ 4) การตลาด  
 ขอเสนอแนะ  
 1. กลุมบริษัทเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ ควรใหความรูในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพสินคา
วิสาหกิจชุมชน โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ ใหเปนที่ตองการของผูบริโภค 
 2. หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองเร่ืองวิสาหกิจชุมชน ควรเขามามีบทบาทในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธ เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนไดเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  
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Abstract 
This research aims to 1 ) study  problems of community enterprise by privatization group in 

Rayong;  and 2 )  analyze the cooperation of private companies in the development of processing 
community enterprises in Rayong. This is the iintegrated research which collected data by questionnaires. 
The research samples were 256 samples. Statistics used to analyze data are frequency., mean, standard 
deviation, and group discussion with 20 key informants.  

 The results revealed that: 
 1 . The problem of community enterprise in cooperative group of private companies in 

Rayong was at the high level by mean of 3 .55, standard deviation 0.87 when it was found to be 
moderate.  

 2 .  For the analysis of the cooperation of private companies in the development of 
processing community enterprises in Rayong, it was found that Industrial groups are increasingly 
involved in promoting community enterprises. It is a community group consisting of power 
plants, SCG, GC, STAR and PTT Global Chemical to promote community enterprises in the 
industrial estate and participate in 1) personnel 2) budget 3) supplies and 4) marketing.  

 Suggestion 
 1. Private companies and related agencies should provide knowledge on the development of 

product quality for community enterprises by focusing on continuous development in both product 
styles and desire of consumers. 

 2. Agencies are responsible for community enterprise should play a role in public relations and 
various public relations channels in order for the community enterprises to be widely known 

Keywords: Cooperation, Private-Company Community, Development 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และภาวะทางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ประสบปญหามา
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 หลายคร้ัง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีปญหาอยางตอเนื่อง รัฐบาลในแตละยุคสมัยพยายาม
หาแนวทางหรือวิธีการตางๆ ที่จะทําใหประเทศที่จะพัฒนาไดอยางตอเนื่อง โดยไมมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
พรอมทั้งพยายามกําหนดยุทธศาสตรของประเทศ ใหมีความสามารถในการแขงขันที่สูงข้ึน จึงกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมองภาพของเศรษฐกิจอยางเปนระบบ และมีเปาหมายที่จะรักษาไวซ่ึงการ
เติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและเสถียรภาพ เนนความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 
และการสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก อยางรูเทาทันภายในระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรี ดวยความเชื่อม่ันวาสังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาข้ึนมาได รัฐบาลจึงหาทางที่จะสรางรายได
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ใหกับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองหาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนใหเห็นวาสิ่งที่ตนมีอยูนั้น คือ ทรัพยสิน
ที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได หากรูจักการจัดการกับทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชน
และเปนแนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใช
ทรัพยากรทองถ่ิน ทําใหพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางม่ันคง1 ซ่ึงกลุมงานพัฒนาวิสาหกิจ
เกษตรชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ไดอธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไววา วิสาหกิจชุมชน (SMCE  
หรือ small and micro community enterprise) ซ่ึงหมายถึง กิจการของชุมชนที่เก่ียวกับการผลิตสินคา การ
ใหบริการหรืออ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน หรือกลาวโดยสรุปก็คือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอยาง
สรางสรรคเพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู  
ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา 
ชาวบานมีศักยภาพ มีภูมิปญญา และมีใจมุงม่ันที่จะแกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขา ตลอดจน
หวงใยบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมที่เขาเห็นความสําคัญไดอยางชื่นชม  

จะเห็นไดวา ชาวบานและชุมชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาในทุกๆ ดาน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน
เปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และยังเปนสวนเสริมแรงตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นนอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับสุรเชษฐ เวชชพิทักษ2 ที่กลาวไววา ไมมีประเทศใดเขมแข็ง  
หากทองถ่ินออนแอ คําวาออนแอในที่นี้ หมายถึง ออนแอทางปญญาเปนหลัก หากปญญาเขมแข็ง แมเศรษฐกิจ
จะติดลบ มีหนี้มีสิน ก็รอดได รอดแลวก็พอเพียงได พอเพียงแลวก็ยังม่ังคงตอไปไดอีก ซ่ึงประเทศไทยจะพัฒนาได
ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมากกวา 80 เปอรเซ็นตของวิสาหกิจในประเทศ
ไทยนั้น อยูในภาคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
มีเจตนารมณเพื่อใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองได 
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด 
รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับสูงข้ึนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปน
รากฐานการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  

                                                        
1 กรมสงเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนหนทางพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 

http://www.moac.go.th/builder [17  ธันวาคม  2560] 
2 สุรเชษฐ เวชชพิทักษ. ไมมีประเทศใดเขมแข็งไดหากทองถิ ่นออนแอ. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 

http://www.ceithai.com /index.php?option=com content&task. [17 ธันวาคม 2560]. 

ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อ
การบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูไปกับการสราง
ผูประกอบการใหมดวยการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาที่มี
แอลกอฮอลเฉพาะถ่ิน พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเร่ืองทรัพยสินทางปญญา และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุมตางๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ3  
 เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบัน
จํานวนหนึ่งยังอยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 
สมควรใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะยังผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใดรวม
ไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการขนาดยอมและขนาดกลางตอไป4 เนื่องจากวา  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
อยางเห็นไดชัด ทําใหระบบของเศรษฐกิจชุมชนไดรับผลกระทบดวย เชนกัน ซ่ึงระบบเศรษฐกิจชุมชน ถือวาเปน
ระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสําคัญ ควรไดรับการเสริมสรางใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น 
การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงที่จะศึกษาสภาพการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนวามีสภาพที่เปนอยูเปนไปอยางไรบาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพความพรอมที่จะแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไดอยางยั่งยืนหรือไมอยางไรวิสาหกิจชุมชนเปนรูปแบบการดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เอ้ือกับชาวบานดํารงชีวิตไดมั่นคงและเขมแข็ง  
 ซ่ึงจากที่กลาวมานั้น จะพบวาการศึกษาเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนแมจะพบประโยชนในดานตางๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับชุมชนในการปรับนําไปใช แตปญหาที่เกิดข้ึนอันเกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีอยู 
เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการเงิน บัญชี ดานการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานการพัฒนา
องคความรู และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้น จึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนตองมีการศึกษาในวิจัยเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความชัดเจน และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง 

2) เพื่อวิเคราะหความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง 
 

                                                        
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2548. (กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (อัดสําเนา. 2549). 
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พ.ศ. 2548.  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2549). หนา 98. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 871

ใหกับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองหาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนใหเห็นวาสิ่งที่ตนมีอยูนั้น คือ ทรัพยสิน
ที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได หากรูจักการจัดการกับทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชน
และเปนแนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใช
ทรัพยากรทองถ่ิน ทําใหพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอยางม่ันคง1 ซ่ึงกลุมงานพัฒนาวิสาหกิจ
เกษตรชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ไดอธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไววา วิสาหกิจชุมชน (SMCE  
หรือ small and micro community enterprise) ซ่ึงหมายถึง กิจการของชุมชนที่เก่ียวกับการผลิตสินคา การ
ใหบริการหรืออ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน หรือกลาวโดยสรุปก็คือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอยาง
สรางสรรคเพื่อการพึ่งตนเอง ซ่ึงทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู  
ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา 
ชาวบานมีศักยภาพ มีภูมิปญญา และมีใจมุงม่ันที่จะแกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขา ตลอดจน
หวงใยบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมที่เขาเห็นความสําคัญไดอยางชื่นชม  

จะเห็นไดวา ชาวบานและชุมชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาในทุกๆ ดาน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน
เปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และยังเปนสวนเสริมแรงตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นนอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับสุรเชษฐ เวชชพิทักษ2 ที่กลาวไววา ไมมีประเทศใดเขมแข็ง  
หากทองถ่ินออนแอ คําวาออนแอในที่นี้ หมายถึง ออนแอทางปญญาเปนหลัก หากปญญาเขมแข็ง แมเศรษฐกิจ
จะติดลบ มีหนี้มีสิน ก็รอดได รอดแลวก็พอเพียงได พอเพียงแลวก็ยังม่ังคงตอไปไดอีก ซ่ึงประเทศไทยจะพัฒนาได
ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงมากกวา 80 เปอรเซ็นตของวิสาหกิจในประเทศ
ไทยนั้น อยูในภาคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
มีเจตนารมณเพื่อใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองได 
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด 
รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการในระดับสูงข้ึนตอไป ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุข
ของคนไทย ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปน
รากฐานการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  

                                                        
1 กรมสงเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนหนทางพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 

http://www.moac.go.th/builder [17  ธันวาคม  2560] 
2 สุรเชษฐ เวชชพิทักษ. ไมมีประเทศใดเขมแข็งไดหากทองถิ ่นออนแอ. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 

http://www.ceithai.com /index.php?option=com content&task. [17 ธันวาคม 2560]. 

ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อ
การบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูไปกับการสราง
ผูประกอบการใหมดวยการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาที่มี
แอลกอฮอลเฉพาะถ่ิน พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเร่ืองทรัพยสินทางปญญา และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุมตางๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ3  
 เศรษฐกิจชุมชนเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบัน
จํานวนหนึ่งยังอยูในระดับที่ไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ 
สมควรใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะยังผลใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใดรวม
ไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปนผูประกอบกิจการขนาดยอมและขนาดกลางตอไป4 เนื่องจากวา  
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
อยางเห็นไดชัด ทําใหระบบของเศรษฐกิจชุมชนไดรับผลกระทบดวย เชนกัน ซ่ึงระบบเศรษฐกิจชุมชน ถือวาเปน
ระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสําคัญ ควรไดรับการเสริมสรางใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น 
การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงที่จะศึกษาสภาพการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนวามีสภาพที่เปนอยูเปนไปอยางไรบาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพความพรอมที่จะแขงขันทางการคาทั้งในระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไดอยางยั่งยืนหรือไมอยางไรวิสาหกิจชุมชนเปนรูปแบบการดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เอ้ือกับชาวบานดํารงชีวิตไดมั่นคงและเขมแข็ง  
 ซ่ึงจากที่กลาวมานั้น จะพบวาการศึกษาเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนแมจะพบประโยชนในดานตางๆ ที่จะ
เกิดข้ึนกับชุมชนในการปรับนําไปใช แตปญหาที่เกิดข้ึนอันเกิดจากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีอยู 
เชน ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการเงิน บัญชี ดานการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานการพัฒนา
องคความรู และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้น จึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนตองมีการศึกษาในวิจัยเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความชัดเจน และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง 

2) เพื่อวิเคราะหความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง 
 

                                                        
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2548. (กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (อัดสําเนา. 2549). 
หนา  60. 

4 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ. 2548.  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2549). หนา 98. 



872 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัย เร่ือง “การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัด

ระยอง” ผูวิจัยไดแยกหัวขอการวิจัยออกเปนดังนี้ 
ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการศึกษา เร่ืองการรวมมือของบริษัทเอกชนในการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง ประกอบดวย 1. ดานการวางแผน 2. ดานการผลิต  
และ 3. ดานการจัดการ 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) วุฒิการศึกษา 5) รายได 6) อาชีพ 

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการผลิต และ  
3) ดานการจดัการ 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเก่ียวกับประชากรและ
กลุมตัวอยาง พรอมทั้งผูใหขอมูลสําคัญ ดังหัวขอตอไปนี้ 

 1) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
จํานวน 711 คน5 

2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
จํานวน 256 คน โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 

  3) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารบริษัทเอกชน ประธานวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จํานวน 20 คน  

 ขอบเขตดานสถานที่  ไดแก จังหวัดระยอง ประกอบดวยอําเภอเมือง อําเภอบานคาย
อําเภอแกลง อําเภอบานฉาง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทรจังหวัด
ระยอง  

 ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 
2560 จนถึงเดือน 30 กันยายน 2561 รวมเปนระยะเวลา 12 เดือน 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยอง  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับปานกลางข้ึนไป ซ่ึงอันดับที่ 1 ไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.74 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.97 รองลงมา ไดแก ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และอันดับ
สุดทายไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ตามลําดับ 
                                                        

5 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. [6 มีนาคม 2561] 

2. ความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง การที่เราจะทํา
ใหวิสาหกิจชุมชนของเราประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผน และการวางแผนของเราตองใชหลักการมี
สวนรวมของชุน ไดแก 

1) ดานการวางแผน ปจจุบันกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มากข้ึน โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวสามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ 1.1 ดานความรู  
กลุมบริษัทยังมีการสงเสริมสวนวิสาหกิจ โดยไดเขามามีสวนรวมแกชุมชน โดยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เชน บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคลอจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ทําสบู
ลุฟฟาลา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสงคณาจารยดานเคร่ืองสําอางมาใหความรูแกชุมชน 
โดยผานบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชนเปนผูดูแล เปนตน 1.2 ดานงบประมาณ ในเร่ืองทุนงบประมาณ 
กลุมบริษัทเอกชนมองวา เร่ืองทุนเปนนโยบายวิสาหกิจชุมชนมากกวาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองของทาง
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณกลุมบริษัทเอกชนจะไมถามกลุมวิสาหกิจชุมชน วาตองการทุนหรือ
งบประมาณเทาไหร แตจะใหดวยความยั่งยืน วิสาหกิจในกลุมเอกชนโดยมีกลุมชุมชนเปนผูนํา สนับสนุนทุน
ทางดานสติปญญามากกวาทุนทรัพยสิน  

2) ดานการผลิต กลุมบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน เพื่อชวยกันสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่ดูและในเร่ืองสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงในเร่ืองของเศรษฐกิจ  
กลุมบริษัทเอกชนจึงเร่ิมจากเร่ืองพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่จะชวยเขามาพัฒนาโดยมีการสนับสนุนใหความ
ชวยชวยวิสาหกิจของชุมชน คือ (1) ดานวัสดุอุปกรณ กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ไดเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่เรียกกวา “กลีเซอรีน” ในการทําสบูลุฟฟาลา และมีการ
สรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแกวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ และยัง
มีการสงเสริมวัสดุอุปกรณสําหรับการแปรรูปมันสําประหลัง ใหแกวิสาหกิจชุมชนบานมะมวง และวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอบานฉาง โดยใหวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง เปนผูออกแบบ เพื่อใหงายตอการแปรรูป
สินคาวิสาหกิจชุมชน เพราะกลุมบริษัทเอกชนมองวา วิสาหกิจชุมชน จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมี
อุปกรณ เปนเคร่ืองมือในการชวยเร่ืองของการผลิต (2) ดานคุณภาพ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการทําอิฐตัว
หนอนที่ชุมชนวัดเขาไผ โดยกลุมบริษัทเปนผูสงเสริมวัตถุดิบและเปนคนกลางในการขอ “อย.” เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑสินคา เพราะมองวาถาใหกลุมของชุมชนดําเนินการเอง คอนขางจะประสบความสําเร็จชา  
กลุมของโรงงานจึงเขามามีสวนรวมในการจดทะเบียน เพราะบริษัทเอกชนมีแนวคิดวา ทําอยางไรใหชุมชนที่
ประกอบวิสาหกิจชุมชน ไดรับความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรประธานกลุม SCG พาไปจดทะเบียน 
ระยะเวลาจดทะเบยีนได โดยมีระยะเวลา 2 ป 

3) ดานการจัดการ ในดานของการจัดการวิสาหกิจชุมชนนั้น เม่ือคร้ังแรกที่เราเขามาและศึกษา
ขอมูลของชุมชน พบวา ชุมชนในจังหวัดระยอง ยังมีความรูและเขาใจในเร่ืองของการจัดการคอนขางนอย  
เราจึงมีความคิดวา จะทําอยางไร ใหชุมชนมีความรูในเร่ืองดังกลาว สามารถที่จะชวยเหลือตนเองและยืนได
ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทําวิสาหกิจชุมชน เราจึงเขามามีสวนรวม ดังนี้ (1) ดานการตลาด 
องคความรูในการที่จะทําใหวิสาหกิจชุมชนเติบโตไดนั้น จะตองมีการตลาดที่ยั่งยืน มีองคความรูอยางเดียวไม
พอ ตองมีตลาดรองรับดวย ดังนั้น กลุมบริษัทเอกชน จึงตองเขามามีบทบาทในการหาตลาดใหแกวิสาหกิจ
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วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัย เร่ือง “การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัด

ระยอง” ผูวิจัยไดแยกหัวขอการวิจัยออกเปนดังนี้ 
ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการศึกษา เร่ืองการรวมมือของบริษัทเอกชนในการ

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง ประกอบดวย 1. ดานการวางแผน 2. ดานการผลิต  
และ 3. ดานการจัดการ 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) วุฒิการศึกษา 5) รายได 6) อาชีพ 

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปจังหวัดระยอง จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการผลิต และ  
3) ดานการจดัการ 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเก่ียวกับประชากรและ
กลุมตัวอยาง พรอมทั้งผูใหขอมูลสําคัญ ดังหัวขอตอไปนี้ 

 1) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
จํานวน 711 คน5 

2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
จํานวน 256 คน โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีแบบเจาะจง 

  3) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารบริษัทเอกชน ประธานวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จํานวน 20 คน  

 ขอบเขตดานสถานที่  ไดแก จังหวัดระยอง ประกอบดวยอําเภอเมือง อําเภอบานคาย
อําเภอแกลง อําเภอบานฉาง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทรจังหวัด
ระยอง  

 ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 
2560 จนถึงเดือน 30 กันยายน 2561 รวมเปนระยะเวลา 12 เดือน 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยอง  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับปานกลางข้ึนไป ซ่ึงอันดับที่ 1 ไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.74 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.97 รองลงมา ไดแก ดานการผลิต มีคาเฉลี่ย 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และอันดับ
สุดทายไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ตามลําดับ 
                                                        

5 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. [6 มีนาคม 2561] 

2. ความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง การที่เราจะทํา
ใหวิสาหกิจชุมชนของเราประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผน และการวางแผนของเราตองใชหลักการมี
สวนรวมของชุน ไดแก 

1) ดานการวางแผน ปจจุบันกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
มากข้ึน โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวสามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ 1.1 ดานความรู  
กลุมบริษัทยังมีการสงเสริมสวนวิสาหกิจ โดยไดเขามามีสวนรวมแกชุมชน โดยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เชน บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคลอจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ทําสบู
ลุฟฟาลา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสงคณาจารยดานเคร่ืองสําอางมาใหความรูแกชุมชน 
โดยผานบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชนเปนผูดูแล เปนตน 1.2 ดานงบประมาณ ในเร่ืองทุนงบประมาณ 
กลุมบริษัทเอกชนมองวา เร่ืองทุนเปนนโยบายวิสาหกิจชุมชนมากกวาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองของทาง
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณกลุมบริษัทเอกชนจะไมถามกลุมวิสาหกิจชุมชน วาตองการทุนหรือ
งบประมาณเทาไหร แตจะใหดวยความยั่งยืน วิสาหกิจในกลุมเอกชนโดยมีกลุมชุมชนเปนผูนํา สนับสนุนทุน
ทางดานสติปญญามากกวาทุนทรัพยสิน  

2) ดานการผลิต กลุมบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน เพื่อชวยกันสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่ดูและในเร่ืองสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงในเร่ืองของเศรษฐกิจ  
กลุมบริษัทเอกชนจึงเร่ิมจากเร่ืองพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่จะชวยเขามาพัฒนาโดยมีการสนับสนุนใหความ
ชวยชวยวิสาหกิจของชุมชน คือ (1) ดานวัสดุอุปกรณ กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ไดเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่เรียกกวา “กลีเซอรีน” ในการทําสบูลุฟฟาลา และมีการ
สรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแกวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ และยัง
มีการสงเสริมวัสดุอุปกรณสําหรับการแปรรูปมันสําประหลัง ใหแกวิสาหกิจชุมชนบานมะมวง และวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอบานฉาง โดยใหวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง เปนผูออกแบบ เพื่อใหงายตอการแปรรูป
สินคาวิสาหกิจชุมชน เพราะกลุมบริษัทเอกชนมองวา วิสาหกิจชุมชน จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมี
อุปกรณ เปนเคร่ืองมือในการชวยเร่ืองของการผลิต (2) ดานคุณภาพ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการทําอิฐตัว
หนอนที่ชุมชนวัดเขาไผ โดยกลุมบริษัทเปนผูสงเสริมวัตถุดิบและเปนคนกลางในการขอ “อย.” เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑสินคา เพราะมองวาถาใหกลุมของชุมชนดําเนินการเอง คอนขางจะประสบความสําเร็จชา  
กลุมของโรงงานจึงเขามามีสวนรวมในการจดทะเบียน เพราะบริษัทเอกชนมีแนวคิดวา ทําอยางไรใหชุมชนที่
ประกอบวิสาหกิจชุมชน ไดรับความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรประธานกลุม SCG พาไปจดทะเบียน 
ระยะเวลาจดทะเบยีนได โดยมีระยะเวลา 2 ป 

3) ดานการจัดการ ในดานของการจัดการวิสาหกิจชุมชนนั้น เม่ือคร้ังแรกที่เราเขามาและศึกษา
ขอมูลของชุมชน พบวา ชุมชนในจังหวัดระยอง ยังมีความรูและเขาใจในเร่ืองของการจัดการคอนขางนอย  
เราจึงมีความคิดวา จะทําอยางไร ใหชุมชนมีความรูในเร่ืองดังกลาว สามารถที่จะชวยเหลือตนเองและยืนได
ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทําวิสาหกิจชุมชน เราจึงเขามามีสวนรวม ดังนี้ (1) ดานการตลาด 
องคความรูในการที่จะทําใหวิสาหกิจชุมชนเติบโตไดนั้น จะตองมีการตลาดที่ยั่งยืน มีองคความรูอยางเดียวไม
พอ ตองมีตลาดรองรับดวย ดังนั้น กลุมบริษัทเอกชน จึงตองเขามามีบทบาทในการหาตลาดใหแกวิสาหกิจ
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ชุมชนเพราะถาไมชวยสงเสริมดานการตลาดวิสาหกิจชุมชนจะจําหนายสินคาไมได ไมมีใครซ้ือสินคาที่
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้ึน ในเร่ืองของการตลาดจะมีปญหาเยอะมากทั้งดานคุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน  
ขาดการประชาสัมพันธ สินคาที่ผลิตข้ึนมาเพื่อจําหนายตองเร่ิมจากใหคนในชุมชนไดรูวาในชุมชนของเรามี
วิสาหกิจชุมชน ผลิตอะไร ทําอะไร (2) การจัดทําบัญชี  กลุมบริษัทเอกชนมีการสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชน  
ไดเรียนรูในเร่ืองการทําบัญชีเบื้องตน โดยสงบุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
มาใหความรูเก่ียวกับการทําบัญชีแกชุมชนบานหนองแฟบ ทําใหวิสาหกิจชุมชนมีการดําเนินงานที่เปนระบบ 
สามารถบริหารธุรกิจใหเกิดการสรางผลตอบแทนแกสมาชิกและอํานวยประโยชนแกชุมชนใหมีความม่ันคง
เขมแข็ง  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปโดยการรวมมือของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยอง  ซ่ึงขอมูล
จากการวิจัยเชิงปริมาณ ทําใหทราบถึงปญหาของวิสาหกิจชุมชน มาจากสาเหตุดานการผลิต เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณที่ใชเปนเคร่ืองมือในการผลิตมีไมเพียงพอหรือ โดยมากชุมชนจะใชแรงงานคนมากกวาเทคโนโลยี ทํา
ใหคุณภาพของสินคาแปรรูปไมเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ และปญหาทางดานการตลาด ปจจุบันเราจะ
พบวา ชุมชนมีการประกอบวิสาหกิจชุมชนมากข้ึนเพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหกับตนเองและครอบครัว 
แตเม่ือมีสินคามากข้ึน ก็ประสบปญหาทางดานตลาดไมมีตลาดรองรับ ขาดการประชาสัมพันธที่ดี สิ่งเหลานี้
ทําใหวิสาหกิจชุมชนไมสามารถเดินตอไปได หรือไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก6 ที่ไดวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดพิษณุโลก ไวดังนี้  

กรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงานภาคีใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
นอย ไมจริงจัง และแนวทางการสงเสริมไมชัดเจนและตอเนื่องอีกทั้งยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอ
งานสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 2. กลุมวิสาหกิจชุมชนบางกลุมไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภาคี
หลายหนวยงานและมีการใชชื่ออ่ืนในการเขารวมกิจกรรมทั้งที่เปนกลุมเดียวกัน ทําใหเกิดการสับสนและเขาใจผิด
ระหวางหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 3. วิสาหกิจชุมชนยังไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและยังตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิต และเงินทุนจากภายนอก 4. หนวยงานภาคีในระดับอําเภอ / จังหวัด ยังทํางานแบบไมบูรณาการและยังไมเห็น
ความสําคัญเนื่องจากมีความเขาใจวาวิสาหกิจชุมชนเปนงานของกรมสงเสริมการเกษตร 5. วิสาหกิจชุมชนบางแหง
ที่มาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ไมไดเกิดจากปญหาหรือความตองการของชุมชนอยางแทจริง แตมาจด
ทะเบียนเพื่อรอรับการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานตางๆ และเพื่อหวังกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ซ่ึงมิได
ประกอบกิจกรรมอยางแทจริงและตอเนื่อง 

                                                        
6 สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, รายงานขอมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, รายงานการวิจัย.

(พิษณุโลก : กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (เอกสาร), 2554), หนา 45. 

นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล นิมมานพัชรินทร7 ที่ไดอภิปรายถึงรายงาน
สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน ที่ไดทําการสํารวจในป พ.ศ. 2552  
ไววา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการประกอบการ ไดแก ลําดับที่ 1 ปจจัยดานเศรษฐกิจไทย เนื่องจากความ วิตก
กังวลเร่ือง การลงทุน ความเชื่อม่ัน และความสามารถในการสงออก ลําดับที่  2 สถานการณทางการเมือง 
เนื่องจาก SMEs ยังคงวิตกกังวลเร่ือง ความขัดแยงที่ยืดเยื้อและยาวนาน อันจะสงกระทบตอความเชื่อม่ัน การ
ทองเที่ยว และเศรษฐกิจไทย จนทําใหพฤติกรรมผูบริโภคหันกลับมาเก็บออมแทนการบริโภคที่นาจะเปนตาม
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง ลําดับที่ 3 พฤติกรรมผูบริโภค โดยคาด
วาพฤติกรรมของผูบริโภคภายในประเทศนาจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเนื่องจาก SMEs มี
ความวิตกกังวลวาเหตุการณทางการเมืองจะสงผลการออมมากกวาบริโภคตามปกติ ลําดับที่ 4 เศรษฐกิจโลก 
ลําดับที่ 5 การแขงขันภายในประเทศ เนื่องจาก SMEs ประเมินวาเหตุการณภายในประเทศในปจจุบันนาจะสงผล
ให  เกิดการชะลอการลงทุนดานการตลาด ยังคงวิตกกังวลเร่ืองการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจาก
ผูประกอบการรายใหญ หรือผูที่มีศักยภาพ จนทําใหตนเองไมสามารถอยูรอดได 

2. ความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง การที่เราจะทํา
ใหวิสาหกิจชุมชนของเราประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผน และการวางแผนของเราตองใชหลักการมี
สวนรวมของชุน ประกอบดวย  

1) ดานการวางแผน การมีสวนรวมของกลุมบริษัทเอกชน ปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่ 
จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจชุมชนแลว ไมสามารถดําเนินการใหตลอดรอดฝงได เพราะสวนหนึ่งมาจาก
ปญหาเร่ืองของการมีสวนรวม ซ่ึงการมีสวนรวมในที่นี้ มิใชการมีสวนรวมของกลมบริษัทเอกชน แตเราที่มี
แนวคิดจะทําวิสาหกิจชุมชนตองมีความสามัคคี มีสวนรวมในการวางแผน และยอมรับในเสียงสวนใหญ 
ยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ืน ปจจุบันกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนมากข้ึน โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวสามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ (1) ดานความรู 
กลุมบริษัทยังมีการสงเสริมสวนวิสาหกิจ โดยไดเขามามีสวนรวมแกชุมชน โดยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เชน บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคลอจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ทําสบู
ลุฟฟาลา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสงคณาจารยดานเคร่ืองสําอางมาใหความรูแกชุมชน 
โดยผานบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชนเปนผูดูแล เปนตน (2) ดานงบประมาณ ในเร่ืองทุนงบประมาณ 
กลุมบริษัทเอกชนมองวา เร่ืองทุนเปนนโยบายวิสาหกิจชุมชนมากกวาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองของทาง
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณกลุมบริษัทเอกชนจะไมถามกลุมวิสาหกิจชุมชน วาตองการทุนหรือ
งบประมาณเทาไหร แตจะใหดวยความยั่งยืน วิสาหกิจในกลุมเอกชนโดยมีกลุมชุมชนเปนผูนํา สนับสนุนทุน
ทางดานสติปญญามากกวาทุนทรัพยสิน  

2) ดานการผลิต กลุมบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน เพื่อชวยกันสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่ดูและในเร่ืองสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงในเร่ืองของเศรษฐกิจ  

                                                        
7 ณัฐพล นิมมานพัชรินทร. สารพัดปญหารุมกระทืบ SMEs แนวโนมด่ิงเหวท่ีสุดในรอบ 5 ป. [ออนไลน] 

แหลงขอมูล: http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID. [10 กรกฎาคม 2559] 
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นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล นิมมานพัชรินทร7 ที่ไดอภิปรายถึงรายงาน
สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน ที่ไดทําการสํารวจในป พ.ศ. 2552  
ไววา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการประกอบการ ไดแก ลําดับที่ 1 ปจจัยดานเศรษฐกิจไทย เนื่องจากความ วิตก
กังวลเร่ือง การลงทุน ความเชื่อม่ัน และความสามารถในการสงออก ลําดับที่  2 สถานการณทางการเมือง 
เนื่องจาก SMEs ยังคงวิตกกังวลเร่ือง ความขัดแยงที่ยืดเยื้อและยาวนาน อันจะสงกระทบตอความเชื่อม่ัน การ
ทองเที่ยว และเศรษฐกิจไทย จนทําใหพฤติกรรมผูบริโภคหันกลับมาเก็บออมแทนการบริโภคที่นาจะเปนตาม
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง ลําดับที่ 3 พฤติกรรมผูบริโภค โดยคาด
วาพฤติกรรมของผูบริโภคภายในประเทศนาจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเนื่องจาก SMEs มี
ความวิตกกังวลวาเหตุการณทางการเมืองจะสงผลการออมมากกวาบริโภคตามปกติ ลําดับที่ 4 เศรษฐกิจโลก 
ลําดับที่ 5 การแขงขันภายในประเทศ เนื่องจาก SMEs ประเมินวาเหตุการณภายในประเทศในปจจุบันนาจะสงผล
ให  เกิดการชะลอการลงทุนดานการตลาด ยังคงวิตกกังวลเร่ืองการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจาก
ผูประกอบการรายใหญ หรือผูที่มีศักยภาพ จนทําใหตนเองไมสามารถอยูรอดได 

2. ความรวมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในจังหวัดระยอง การที่เราจะทํา
ใหวิสาหกิจชุมชนของเราประสบความสําเร็จไดตองมีการวางแผน และการวางแผนของเราตองใชหลักการมี
สวนรวมของชุน ประกอบดวย  

1) ดานการวางแผน การมีสวนรวมของกลุมบริษัทเอกชน ปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่ 
จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจชุมชนแลว ไมสามารถดําเนินการใหตลอดรอดฝงได เพราะสวนหนึ่งมาจาก
ปญหาเร่ืองของการมีสวนรวม ซ่ึงการมีสวนรวมในที่นี้ มิใชการมีสวนรวมของกลมบริษัทเอกชน แตเราที่มี
แนวคิดจะทําวิสาหกิจชุมชนตองมีความสามัคคี มีสวนรวมในการวางแผน และยอมรับในเสียงสวนใหญ 
ยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ืน ปจจุบันกลุมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนมากข้ึน โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวสามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ (1) ดานความรู 
กลุมบริษัทยังมีการสงเสริมสวนวิสาหกิจ โดยไดเขามามีสวนรวมแกชุมชน โดยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
เชน บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคลอจํากัด (มหาชน) เขามามีสวนรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ ทําสบู
ลุฟฟาลา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสงคณาจารยดานเคร่ืองสําอางมาใหความรูแกชุมชน 
โดยผานบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชนเปนผูดูแล เปนตน (2) ดานงบประมาณ ในเร่ืองทุนงบประมาณ 
กลุมบริษัทเอกชนมองวา เร่ืองทุนเปนนโยบายวิสาหกิจชุมชนมากกวาที่เห็นความสําคัญในเร่ืองของทาง
สนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณกลุมบริษัทเอกชนจะไมถามกลุมวิสาหกิจชุมชน วาตองการทุนหรือ
งบประมาณเทาไหร แตจะใหดวยความยั่งยืน วิสาหกิจในกลุมเอกชนโดยมีกลุมชุมชนเปนผูนํา สนับสนุนทุน
ทางดานสติปญญามากกวาทุนทรัพยสิน  

2) ดานการผลิต กลุมบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง โดยตั้งเปนกลุมเพื่อนชุมชน เพื่อชวยกันสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่ดูและในเร่ืองสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงในเร่ืองของเศรษฐกิจ  
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กลุมบริษัทเอกชนจึงเร่ิมจากเร่ืองพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่จะชวยเขามาพัฒนาโดยมีการสนับสนุนใหความ
ชวยชวยวิสาหกิจของชุมชน คือ (1) ดานวัสดุอุปกรณ กลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ไดเขามามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่เรียกกวา “กลีเซอรีน” ในการทําสบูลุฟฟาลา และมีการ
สรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแกวิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ และยัง
มีการสงเสริมวัสดุอุปกรณสําหรับการแปรรูปมันสําประหลัง ใหแกวิสาหกิจชุมชนบานมะมวง และวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอบานฉาง โดยใหวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง เปนผูออกแบบ เพื่อใหงายตอการแปรรูป
สินคาวิสาหกิจชุมชน เพราะกลุมบริษัทเอกชนมองวา วิสาหกิจชุมชน จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมี
อุปกรณ เปนเคร่ืองมือในการชวยเร่ืองของการผลิต (2) ดานคุณภาพ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการทําอิฐตัว
หนอนที่ชุมชนวัดเขาไผ โดยกลุมบริษัทเปนผูสงเสริมวัตถุดิบและเปนคนกลางในการขอ “อย.” เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑสินคา เพราะมองวาถาใหกลุมของชุมชนดําเนินการเอง คอนขางจะประสบความสําเร็จชา  
กลุมของโรงงานจึงเขามามีสวนรวมในการจดทะเบียน เพราะบริษัทเอกชนมีแนวคิดวา ทําอยางไรใหชุมชนที่
ประกอบวิสาหกิจชุมชน ไดรับความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรประธานกลุม SCG พาไปจดทะเบียน 
ระยะเวลาจดทะเบยีนได โดยมีระยะเวลา 2 ป 

3) ดานการจัดการ ในดานของการจัดการวิสาหกิจชุมชนนั้น เม่ือคร้ังแรกที่เราเขามาและศึกษา
ขอมูลของชุมชน พบวา ชุมชนในจังหวัดระยอง ยังมีความรูและเขาใจในเร่ืองของการจัดการคอนขางนอย  
เราจึงมีความคิดวา จะทําอยางไร ใหชุมชนมีความรูในเร่ืองดังกลาว สามารถที่จะชวยเหลือตนเองและยืนได
ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการทําวิสาหกิจชุมชน เราจึงเขามามีสวนรวม ดังนี้ (1) ดานการตลาด 
องคความรูในการที่จะทําใหวิสาหกิจชุมชนเติบโตไดนั้น จะตองมีการตลาดที่ยั่งยืน มีองคความรูอยางเดียวไม
พอ ตองมีตลาดรองรับดวย ดังนั้น กลุมบริษัทเอกชน จึงตองเขามามีบทบาทในการหาตลาดใหแกวิสาหกิจ
ชุมชนเพราะถาไมชวยสงเสริมดานการตลาดวิสาหกิจชุมชนจะจําหนายสินคาไมได ไมมีใครซ้ือสินคาที่
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้ึน ในเร่ืองของการตลาดจะมีปญหาเยอะมากทั้งดานคุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน  
ขาดการประชาสัมพันธ สินคาที่ผลิตข้ึนมาเพื่อจําหนายตองเร่ิมจากใหคนในชุมชนไดรูวาในชุมชนของเรามี
วิสาหกิจชุมชน ผลิตอะไร ทําอะไร (2) การจัดทําบัญชี  กลุมบริษัทเอกชนมีการสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชน ได
เรียนรูในเร่ืองการทําบัญชีเบื้องตน โดยสงบุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มาให
ความรูเก่ียวกับการทําบัญชีแกชุมชนบานหนองแฟบ ทําใหวิสาหกิจชุมชนมีการดําเนินงานที่เปนระบบ 
สามารถบริหารธุรกิจใหเกิดการสรางผลตอบแทนแกสมาชิกและอํานวยประโยชนแกชุมชนใหมีความม่ันคง
เขมแข็ง  
 วิสาหกิจชุมชน จะประสบความสําเร็จได ตองอยูบนหลักการมีสวนรวม เหมือนกับวิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปในจังหวัดระยอง มีความยั่งยืน เพราะมีกลุมบริษัทเอกชน เขามามีสวนรวม ไมวาจะเปนดาน
บุคลากร มีการเชิญวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาเขามาใหความรูเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน สวนดาน
งบประมาณ กลุมเอกชนจะไมมุงเนนในเร่ืองของเงินงบประมาณ แตมีแนวคิดวา จะทําอยางไรใหชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็งมากกวา ดานวัสดุอุปกรณมีการสงเสริมดานอุปกรณใหแกชุมชน และอันดับ
สุดทาย คือดานการตลาด มีการเปดพื้นที่ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเขามาขายสินคาในเขตโรงงานไดเดือนละคร้ัง 
ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา กลุมบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี  
รังสิภัทร ที่ไดศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี โดยผลการศึกษา พบวาในสวนของวิสาหกิจชุมชน จะตองปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองการตลาด 
การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินคา และความรับผิดชอบตอชุมชน8 
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ประชาสัมพันธ เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนไดเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

 
บรรณานุกรม 
กรมสงเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนหนทางพึ่ งพาตนเองอยางยั่ งยืน. [ออนไลน ] แหลงขอมูล: 

http://www.moac.go.th/builder [17  ธันวาคม  2560] 
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. 
[6 มีนาคม 2561] 

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย. “แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน”. วารสารการพัฒนาทองถ่ิน. มิถุนายน-
กันยายน, 2551. 

เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร, แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของเกษตรกรและชุมชน : กรณีศึกษาแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” และวิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: วิทยาสาร
เกษตรศาสตร (สังคม),(2550. 

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร. สารพัดปญหารุมกระทืบ SMEs แนวโนมดิ่งเหวที่สุดในรอบ 5 ป. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID. [10 กรกฎาคม 
2559] 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, รายงานขอมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, รายงานการวิจัย.
พิษณุโลก : กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (เอกสาร), 2554. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําเนา. 2549. 

 

                                                        
8 เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร, แนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของเกษตรกรและชุมชน : กรณีศึกษาแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” และวิสาหกิจชุมชน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: วิทยาสารเกษตรศาสตร (สังคม), (2550),  
หนา 264-275. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 877

ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี  
รังสิภัทร ที่ไดศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี โดยผลการศึกษา พบวาในสวนของวิสาหกิจชุมชน จะตองปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองการตลาด 
การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินคา และความรับผิดชอบตอชุมชน8 
 
ขอเสนอแนะ  
 1. กลุมบริษัทเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ ควรใหความรูในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพสินคา
วิสาหกิจชุมชน โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ ใหเปนที่ตองการของผูบริโภค 
 2. หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองเร่ืองวิสาหกิจชุมชน ควรเขามามีบทบาทในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธ เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนไดเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  

 
บรรณานุกรม 
กรมสงเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนหนทางพึ่ งพาตนเองอยางยั่ งยืน. [ออนไลน ] แหลงขอมูล: 

http://www.moac.go.th/builder [17  ธันวาคม  2560] 
กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. 
[6 มีนาคม 2561] 

ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย. “แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน”. วารสารการพัฒนาทองถ่ิน. มิถุนายน-
กันยายน, 2551. 

เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร, แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของเกษตรกรและชุมชน : กรณีศึกษาแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” และวิสาหกิจชุมชน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: วิทยาสาร
เกษตรศาสตร (สังคม),(2550. 

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร. สารพัดปญหารุมกระทืบ SMEs แนวโนมดิ่งเหวที่สุดในรอบ 5 ป. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID. [10 กรกฎาคม 
2559] 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, รายงานขอมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, รายงานการวิจัย.
พิษณุโลก : กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (เอกสาร), 2554. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําเนา. 2549. 

 

                                                        
8 เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร, แนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของเกษตรกรและชุมชน : กรณีศึกษาแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” และวิสาหกิจชุมชน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย. (กรุงเทพมหานคร: วิทยาสารเกษตรศาสตร (สังคม), (2550),  
หนา 264-275. 



878 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548.  
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2549. 

สุรเชษฐ เวชชพิท ักษ. ไมม ีประเทศใดเขมแข็งได หากทองถิ ่นออนแอ. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
http://www.ceithai.com/index.php?option=com content&task. [17 ธันวาคม 2560]. 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืน 
ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

Promotion on Sustainable Development for Community Enterprises 
in Rayong Province of PTT Global Chemical Public Limited Company 

 
พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ 
พระครูเกษมอรรถากร 

สุเทพ เชื้อสมุทร 
วิทยาลัยสงฆระยอง 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบ
ยั่งยืนของพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (2)  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (3)  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชนกับพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และเปนการ
วิจัยโดยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย จํานวน 256 คน   วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาความถ่ี, คารอยละ, คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท จากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 15 
คน ผลการวิจัย พบวา 

1) สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที            
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  

2) กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จได ตองมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจน ดังตอไปนี้ (1) ดานการบริหารจัดการ บริษัท ไดเขามาชวยเหลือภาคประชาชนในการประกอบอาชีพ
ของชุมชน ที่จะชวยเหลือตนเองและยืนไดดวยตนเอง (2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไดตั้งเปนกลุม
เพื่อนชุมชน เพื่อชวยกันสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีหนาที่ดูและในเร่ืองสังคมและเศรษฐกิจ 
(3) ดานการตลาด การที่จะทําใหวิสาหกิจชุมชนเติบโตไดนั้น ตองมีการตลาดที่ยั่งยืน และมีองคความรูดวย  

3) การเสริมสรางความรวมมือในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชน
กับพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง มีการสรางเครือขายกับกลุม
บริษัทเอกชนภายในจังหวัดที่อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาศัยการสรางเครือขายในชุมชนที่
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เขมแข็งกอน ซ่ึงสามารถจําแนกความรวมมือออกเปนดาน (1) ดานการบริหารจัดการ (2) ดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (3) ดานการตลาด  

คําสําคัญ: การสงเสริม, วิสาหกิจชุมชน, ยั่งยืน, บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 

Abstact 
 This research purpose (1) to study the problem of community enterprise sustainability 
in Rayong Province of PTT Global Chemical Public Company Limited; ( 2)  to study the 
development process of community enterprise in Rayong Province of PTT Global Chemical 
Public Company Limited; (3) to cooperate management community enterprise Sustainability of 
the community with PTT Global Chemical Public Company Limited. Research design is a mixed 
method research. For quantitative research, it collected information by using a questionnaire. For 
a qualitative test, the research samples are 256 samples and make analyze by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The result of a research were:  
 1) Overall, the problem was at a high level. The average was 3.63 and the standard 
deviation was 0.90, and when considering each side, it was found medium to high. 
 2) For improvement Community Enterprise in Rayong Province sustainable must be 
concretely and clear as follows. ( 1) In management, the company  help people in the 
community. (2) Product development, The company established a group  named "Community 
Friends" to help promote and be responsible for the social and economic matters. (3) Marketing, 
to make the community enterprise grow, the company has a sustainable market and  give 
knowledge support. 
 3) Strengthening cooperation in management is very successful because there is a 
network with the private sector in Map Ta Phut Industrial Estate can be classified as follows: (1) 
Management; (2) Product Development; and (3) Marketing.  

Keywords: Promotion, Development, Community, Enterprises, PTT Global Chemical Public Company 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายคร้ัง ทําใหรัฐบาลในแตละยุค
สมัย ตางก็มีแนวความคิดที่จะหาวิธีทาํใหประเทศสามารถกําหนดยุทธศาสตรของประเทศ ใหมีความสามารถ
ในการแขงขันที่สูงข้ึน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไทยที่ผานๆ มาจึงกําหนด
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมองภาพของเศรษฐกิจอยางเปนระบบ และมีเปาหมายที่จะรักษา
ไวซ่ึงการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและเสถียรภาพ เนนความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก และการสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กับเศรษฐกิจโลก อยางรูเทาทันภายใน

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดวยความเชื่อม่ันวาสังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาข้ึนมาได รัฐบาลจึง
หาทางที่จะสรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ตองหาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนใหเห็นวาสิ่ง
ที่ตนมีอยูนั้น คือทรัพยสินที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได หากรูจักการจัดการกับทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชนและเปน
แนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใชทรัพยากร
ทองถ่ิน ทําใหพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวอยางม่ันคง วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and 
micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือ
อ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกัน ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยาง
คําอธิบายของ เอกวิทย ณ ถลาง ไดกลาวไวอีกวา ชาวบานมีศักยภาพ มีภูมิปญญา และมีใจมุงม่ันที่จะ
แกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขา ตลอดจนหวงใยบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ที่เขาเห็นความสําคัญ
ไดอยางชื่นชม จากตรงนี้จะเห็นไดชัดวา ชาวบานและชุมชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาในทุกๆ 
ดาน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และยังเปนสวนเสริมแรง
ตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ1 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวน
ใหญของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ภายใตแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปนรากฐานการพัฒนาที่สําคัญของ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูไปกับการสรางผูประกอบการใหมดวยการ
พัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาที่มีแอลกอฮอลเฉพาะถ่ิน พัฒนา
มาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเร่ืองทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพของกลุมตางๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  
 ปญหาวิสาหกิจชุมชนเปนปญหาความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา ชาวบานถูกทําใหคุนเคยกับการ
พัฒนาแบบ “สงเคราะห” คือ เปนผูรับจากรัฐ จากหนวยงานราชการหรือเอกชน ซ่ึงนํา “โครงการ” ไปให
ชุมชน โครงการแลวโครงการเลา สี่หาสิบปมีหลายสิบโครงการก็ไมเห็นเกิดการพัฒนายั่งยืน ชุมชนเขมแข็งจึง
แข็งแตปาย ที่ไปปกไวถายรูปเอาไปทํารายงานความดีความชอบ และแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
ผานมา เนนกิจกรรมการถายทอดความรู ในรูปแบบการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาแนะนําโดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อวากระบวนการพัฒนาดงักลาวจะสามารถแกไขปญหาดานผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการ และการตลาด จนเปนผลใหราษฎรมีรายไดเพิ่มตามตัวชีว้ัดการดําเนินงานของหนวยงาน ความสําเร็จ
จากการดําเนินงานนับไดวาในมิติทางเศรษฐกิจ ชุมชน (ราษฎร) มีรายไดเพิ่มข้ึนตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว การผลิตสินคามีการปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตามดานตัว

                                                           
1 เอกวิทย ณ ถลาง, พลวัตรสังคม-วัฒนธรรม : ความอยูรอดหรือหายนะ ในมองอนาคต: บทวิเคราะห
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดวยความเชื่อม่ันวาสังคมไทยยังมีศักยภาพ และสามารถพัฒนาข้ึนมาได รัฐบาลจึง
หาทางที่จะสรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ตองหาทางเปลี่ยนมุมมองในชุมชนใหเห็นวาสิ่ง
ที่ตนมีอยูนั้น คือทรัพยสินที่มีราคาสามารถเพิ่มรายได หากรูจักการจัดการกับทรัพยสินนั้นอยางชาญฉลาด 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนของประชาชนและเปน
แนวทางที่สรางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนใหมีความยั่งยืน เพราะเปนการสงเสริมใหชุมชนรูจักใชทรัพยากร
ทองถ่ิน ทําใหพวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวอยางม่ันคง วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and 
micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือ
อ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกัน ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยาง
คําอธิบายของ เอกวิทย ณ ถลาง ไดกลาวไวอีกวา ชาวบานมีศักยภาพ มีภูมิปญญา และมีใจมุงม่ันที่จะ
แกปญหาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขา ตลอดจนหวงใยบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ที่เขาเห็นความสําคัญ
ไดอยางชื่นชม จากตรงนี้จะเห็นไดชัดวา ชาวบานและชุมชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาในทุกๆ 
ดาน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และยังเปนสวนเสริมแรง
ตอไปยังการพัฒนาดานอ่ืนๆ1 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวน
ใหญของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ภายใตแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสังคมใหเปนรากฐานการพัฒนาที่สําคัญของ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายใน
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูไปกับการสรางผูประกอบการใหมดวยการ
พัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาที่มีแอลกอฮอลเฉพาะถ่ิน พัฒนา
มาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเร่ืองทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพของกลุมตางๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  
 ปญหาวิสาหกิจชุมชนเปนปญหาความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา ชาวบานถูกทําใหคุนเคยกับการ
พัฒนาแบบ “สงเคราะห” คือ เปนผูรับจากรัฐ จากหนวยงานราชการหรือเอกชน ซ่ึงนํา “โครงการ” ไปให
ชุมชน โครงการแลวโครงการเลา สี่หาสิบปมีหลายสิบโครงการก็ไมเห็นเกิดการพัฒนายั่งยืน ชุมชนเขมแข็งจึง
แข็งแตปาย ที่ไปปกไวถายรูปเอาไปทํารายงานความดีความชอบ และแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่
ผานมา เนนกิจกรรมการถายทอดความรู ในรูปแบบการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาแนะนําโดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อวากระบวนการพัฒนาดงักลาวจะสามารถแกไขปญหาดานผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการ และการตลาด จนเปนผลใหราษฎรมีรายไดเพิ่มตามตัวชีว้ัดการดําเนินงานของหนวยงาน ความสําเร็จ
จากการดําเนินงานนับไดวาในมิติทางเศรษฐกิจ ชุมชน (ราษฎร) มีรายไดเพิ่มข้ึนตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว การผลิตสินคามีการปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตามดานตัว

                                                           
1 เอกวิทย ณ ถลาง, พลวัตรสังคม-วัฒนธรรม : ความอยูรอดหรือหายนะ ในมองอนาคต: บทวิเคราะห
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ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ และการตลาด ประสบความสําเร็จเพียงชั่วคราว ไมยั่งยืนและพึ่งตนเองไมได 
ความสําเร็จชั่วคราวเกิดจากการชวยเหลือของที่ปรึกษาและวิทยากร เนื่องจากกลุมยังขาดความสามารถใน
ดานตางๆ อยางแทจริง เชน การแสวงหาขอมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการผลประโยชนและการ
กระจายรายไดภายในสมาชิกกลุมยังมีขอสงสัยของโอกาสทางการตลาดและความเปนธรรมในการแบงปน
ผลประโยชน ดานมิติทางสังคม มีราษฎรเขารวมกิจกรรมจํานวนมากที่ประสบปญหาการพัฒนาศักยภาพ
และการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่เก้ือหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากแนวทางการดําเนินงาน
ไมไดใหความสําคัญตอการพัฒนาที่จะผสมผสานองคความรูเดิม ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน และการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาดังกลาวกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอ
ชุมชนในหลายกรณี  โดยเฉพาะในระยะยาวจะเห็นรอยแตกราวที่ เกิดจากการขัดแยงทั้งในมิติทาง
เศรษฐศาสตรและมิติทางสังคมกวางข้ึนอยางชัดเจน เร่ิมจากระหวางปจเจกชนพัฒนาสูสถาบันครอบครัว 
และกระจายสูองคกรตางๆ ในชุมชน กลุมที่มีฐานความสัมพันธของสมาชิกไมเขมแข็งเพียงพอ ก็มักจะ
ประสบความลมสลายไปในที่สุด ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ยังขาดการปลูกจิตสํานึก 
 ดังนั้น บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) มองเห็นปญหาดังกลาว จึงมีนโยบายในการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนวัดหนองแฟบใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน  จึงไดสงเสริมวิสาหกิจชุมชนวัดหนอง
แฟบข้ึน เพื่อสรางรายไดใหชุมชุนแบบยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 3. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชนกับ
พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัย เร่ือง “การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดแยกหัวขอการวิจัยออกเปนดังนี้ 
 1) ดานเนื้อหา ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการศึกษา เร่ืองการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 1. ดานการบริหารจัดการ  
2. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ 3. ดานการตลาด 

 2) ดานตัวแปร ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก  1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) วุฒิการศึกษา 5) รายได  6) อาชีพ ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ไดแก การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และ 3. ดานการตลาด 

 3) ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 1) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 711 คน2 2) กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก 
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 256 คน 3) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหาร
บริษัทเอกชน ประธานวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 15 คน  

 4) ดานสถานที่  ไดแก จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตการใหความชวยเหลือของพีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)   

 5) ดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 จนถึง
เดือน 30 กันยายน 2561 รวมเปนระยะเวลา 12 เดือน 

 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะหสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.90 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืน
ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  
 2) กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) พบวา มีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุนในการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืน ซ่ึงสามารถแยกออกเปน (1) ดานการบริหารจัดการ 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขามามีบทบาทใน
เร่ืองของการวางแผน โดยมีจุดมุงหมายเร่ืองการผลิต เพื่อตองการหาอาชีพใหแกครอบครัว และตอยอดเปน
วิสาหกิจของชุมชน ซ่ึงปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจชุมชน  
(2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ โดยการเอาผักบุงทะเลมาสกัด เปนสวนผสมของสบู ที่เรียกกวา“กลีเซอรีน” ในการ
ทําสบูลุฟฟาลา และมีการสรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแก
วิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ  (3) ดานการตลาด บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามี
บทบาทดานการใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ถึงแมวายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ก็
ตาม แตคาดวาในอนาคต บริษัทพีทีที โกบอล จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการชวยเหลือชุมชนครบทุกชุมชน 
ตามนโยบายของบริษัท ที่ตองการใหชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมีความเขมแข็ง 

  3) การเสริมสรางความรวมมือในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชน
กับพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย (1) ดานการบริหารจัดการ บริษัทพีทีทีไดลงนาม

                                                           
2 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. [6 มนีาคม 2561] 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 883

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และ 3. ดานการตลาด 

 3) ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 1) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 711 คน2 2) กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก 
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 256 คน 3) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหาร
บริษัทเอกชน ประธานวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน 15 คน  

 4) ดานสถานที่  ไดแก จังหวัดระยอง ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตการใหความชวยเหลือของพีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)   

 5) ดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 จนถึง
เดือน 30 กันยายน 2561 รวมเปนระยะเวลา 12 เดือน 

 
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะหสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.90 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืน
ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  
 2) กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) พบวา มีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุนในการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืน ซ่ึงสามารถแยกออกเปน (1) ดานการบริหารจัดการ 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขามามีบทบาทใน
เร่ืองของการวางแผน โดยมีจุดมุงหมายเร่ืองการผลิต เพื่อตองการหาอาชีพใหแกครอบครัว และตอยอดเปน
วิสาหกิจของชุมชน ซ่ึงปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจชุมชน  
(2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามีสวนรวมสงเสริม
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ โดยการเอาผักบุงทะเลมาสกัด เปนสวนผสมของสบู ที่เรียกกวา“กลีเซอรีน” ในการ
ทําสบูลุฟฟาลา และมีการสรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแก
วิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ  (3) ดานการตลาด บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามี
บทบาทดานการใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ถึงแมวายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ก็
ตาม แตคาดวาในอนาคต บริษัทพีทีที โกบอล จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการชวยเหลือชุมชนครบทุกชุมชน 
ตามนโยบายของบริษัท ที่ตองการใหชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมีความเขมแข็ง 

  3) การเสริมสรางความรวมมือในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชน
กับพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย (1) ดานการบริหารจัดการ บริษัทพีทีทีไดลงนาม

                                                           
2 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน. จังหวัดระยอง [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://tcps.tisi.go.th/public/certificatelist. [6 มนีาคม 2561] 



884 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จัดตั้งบริษัท “สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม” สงเสริมนโยบายรัฐ รวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน โดยมีการสานพลังความรวมมือบริษัทในกลุม ยกระดับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  
สูการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม (2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบการผลิตของสินคากลุมวิสาหกิจชุมชน  
คือปจจัยที่ผลิตภัณฑหรือสินคาวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จ เปนการทํากิจกรรมที่เนนความรวมมือ
ระหวางฝายชุมชน บริษัทเอกชน นักวิชาการ และหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงแตและฝายหรือและสวนงานมี
ความสําคัญในวิสาหกิจชุมชน และ (3) ดานการตลาด ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ไดมีการ
สงเสริมทางดานการตลาด ทั้งภายในและภายนอกทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน เพราะทั้งหมดทั้งมวลตองมีภาคีเครือขายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน ทําใหทราบถึงวิธีการข้ันตอนการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนตั้งแตกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการ การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด  
ซ่ึงชุมชนผูประกอบวิสาหกิจยังมีความรูและเขาใจในเร่ืองดังกลาวคอนขางนอยการการกําหนดแหลงจําหนาย 
แหลงบริการ ลูกคาเปาหมาย มีการติดตามขอมูล ความตองการของลูกคาและตลาด การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ รวมถึงการเครือขาย วิสาหกิจชุมชนควรที่จะตองมีการสรางภาคีเครือขายความรวมมือซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกษมาพร พวงประยงค และ นพพร จันทรนําชู ไดศึกษาวิจัย
เร่ืองแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมการแปรรูปและผลิตภัณฑ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ปจจัย
การสนับสนุนจากภายนอกปจจัยภูมิปญญาทองถ่ิน และปจจัยการบริหารองคกร สามารถทํานายแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมกันไดรอยละ 76.70 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ควรสราง
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางสรางการเรียนรูใหคนในชุมชน และเปนแหลงเรียนรูใหคนนอกชุมชน แลวนํามา
พัฒนาและประยุกตใชกับกลุมของตน พัฒนาชองทางขอมูลขาวสาร โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยง  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกลุม3 

2. วิเคราะหกระบวนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) พบวา การที่วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีการดําเนินการที่
เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุนในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสามารถแยกออกเปน (1) ดานการบริหาร
จัดการ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขามามี
บทบาทในเร่ืองของการวางแผน โดยมีจุดมุงหมายเร่ืองการผลิต เพื่อตองการหาอาชีพใหแกครอบครัว และ
ตอยอดเปนวิสาหกิจของชุมชน ซ่ึงปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจ

                                                           
3 กษมาพร พวงประยงค และนพพร จันทรนําชู. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมการแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ จังหวัดสมุทรสงคราม. (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556). หนา  112. 

ชุมชน (2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ โดยการเอาผักบุงทะเลมาสกัด เปนสวนผสมของสบู ที่เรียกกวา“กลีเซอรีน” 
ในการทําสบูลุฟฟาลา และมีการสรางอาคารเพื่อใชในการผลิต และสํานักงานสําหรับการจําหนายสบู ใหแก
วิสาหกิจชุมชนหนองแฟบ  (3) ดานการตลาด บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดเขามามี
บทบาทดานการใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ถึงแมวายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ก็
ตาม แตคาดวาในอนาคตบริษัทพีทีที โกบอล จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการชวยเหลือชุมชนครบทุกชุมชน 
ตามนโยบายของบริษัท ที่ตองการใหชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมีความเขมแข็ง จากขอมูลดังกลาวมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร4 
ไดศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
โดยผลการศึกษา พบวาในสวนของวิสาหกิจชุมชน จะตองปรับปรุงการดําเนินงานในเร่ืองการตลาด การบริหาร
การผลิต กระบวนการจัดการสินคา และความรับผิดชอบตอชุมชน 

3. การเสริมสรางความรวมมือในการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของชุมชน
กับพีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง นับวาประสบความสําเร็จ
เปนอยางมาก เพราะมีการสรางเครือขายกับกลุมบริษัทเอกชนภายในจังหวัดที่อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด แตการที่จะใหกลุมวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยการสรางเครือขายในชุมชน
ที่เขมแข็งกอน ซ่ึงสามารถจําแนกความรวมมืออกเปนดานดังนี้ (1) ดานการบริหารจัดการ บริษัทพีทีที จํากัด 
(มหาชน) ไดลงนามจัดตั้งบริษัท “สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม” สงเสริมนโยบายรัฐ รวมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยมีการสานพลังความรวมมือบริษัทในกลุม ยกระดับการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) (2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบการผลิตของสินคากลุมวิสาหกิจชุมชน 
นาสนใจมากกวาในอดีต ดังนั้น ปจจัยที่ผลิตภัณฑหรือสินคาวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จ เปนการทํา
กิจกรรมที่เนนความรวมมือระหวางฝายชุมชน บริษัทเอกชน นักวิชาการ และหนวยงานภาครัฐ (3) ดาน
การตลาด ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ไดมีการสงเสริมทางดานการตลาด ทั้งภายในและ
ภายนอกทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองมีความเขมแข็งและยั่งยืน จากการศึกษาขอมูลที่คนพบ 
ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในการใหความชวยเหลือ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป ซ่ึงการใหความชวยเหลือนั้น บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดมี
การดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  

 
 
 
 

                                                           
4 เฉลิมพล จตุพร ศุภพร ไทยภักดี ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และสาวิตรี รังสิภัทร, แนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของเกษตรกรและชุมชน : กรณีศึกษาแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” และวิสาหกิจชุมชน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, (กรงุเทพมหานคร: วิทยาสารเกษตรศาสตร (สังคม), 2550), หนา 264-275. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 885

จัดตั้งบริษัท “สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม” สงเสริมนโยบายรัฐ รวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน โดยมีการสานพลังความรวมมือบริษัทในกลุม ยกระดับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  
สูการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม (2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบการผลิตของสินคากลุมวิสาหกิจชุมชน  
คือปจจัยที่ผลิตภัณฑหรือสินคาวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จ เปนการทํากิจกรรมที่เนนความรวมมือ
ระหวางฝายชุมชน บริษัทเอกชน นักวิชาการ และหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงแตและฝายหรือและสวนงานมี
ความสําคัญในวิสาหกิจชุมชน และ (3) ดานการตลาด ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ไดมีการ
สงเสริมทางดานการตลาด ทั้งภายในและภายนอกทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน เพราะทั้งหมดทั้งมวลตองมีภาคีเครือขายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาของวิสาหกิจชุมชน ทําใหทราบถึงวิธีการข้ันตอนการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนตั้งแตกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการ การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด  
ซ่ึงชุมชนผูประกอบวิสาหกิจยังมีความรูและเขาใจในเร่ืองดังกลาวคอนขางนอยการการกําหนดแหลงจําหนาย 
แหลงบริการ ลูกคาเปาหมาย มีการติดตามขอมูล ความตองการของลูกคาและตลาด การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ รวมถึงการเครือขาย วิสาหกิจชุมชนควรที่จะตองมีการสรางภาคีเครือขายความรวมมือซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกษมาพร พวงประยงค และ นพพร จันทรนําชู ไดศึกษาวิจัย
เร่ืองแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมการแปรรูปและผลิตภัณฑ จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ปจจัย
การสนับสนุนจากภายนอกปจจัยภูมิปญญาทองถ่ิน และปจจัยการบริหารองคกร สามารถทํานายแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมกันไดรอยละ 76.70 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ควรสราง
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางสรางการเรียนรูใหคนในชุมชน และเปนแหลงเรียนรูใหคนนอกชุมชน แลวนํามา
พัฒนาและประยุกตใชกับกลุมของตน พัฒนาชองทางขอมูลขาวสาร โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยง  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกลุม3 

2. วิเคราะหกระบวนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกล บอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) พบวา การที่วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองมีการดําเนินการที่
เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุนในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ระยองแบบยั่งยืนของพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสามารถแยกออกเปน (1) ดานการบริหาร
จัดการ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน โดยเขามามี
บทบาทในเร่ืองของการวางแผน โดยมีจุดมุงหมายเร่ืองการผลิต เพื่อตองการหาอาชีพใหแกครอบครัว และ
ตอยอดเปนวิสาหกิจของชุมชน ซ่ึงปจจุบันวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากที่จดทะเบียนข้ึนบัญชีเปนวิสาหกิจ

                                                           
3 กษมาพร พวงประยงค และนพพร จันทรนําชู. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมการแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ จังหวัดสมุทรสงคราม. (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556). หนา  112. 
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ลงแขกทํางานดี ไมมีคาจาง สรางสามัคคีแกวิถีประชาพอเพียง 
Getting the Help of One’s Neighbors on a Given Day, without Wages 

and Creates Unity with the Way of Sufficiency Citizens 
 

อภิพันธ  วิศิษฏใจงาม 
ดํารงค มหนิธิวงศ 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
 
บทคัดยอ 
 การรวมพลัง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดแรงขับเคลื่อน การจะรวมตัวการทํางานในบาน ในเมือง ในไร ในนา
ที่ในที่ใดๆ เชนวานั้น บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองตามหลักทางพระพุทธศาสนา ดังตอไปนี้ หลักสังคห-
วัตถุธรรม 4 คือ ทาน อัตถะจริยา สมานัตตตา การดํารงตนใชชีวิตไมเกินตัว พอดีกับสถานภาพของตน
แนวคิดการสรางแรงจูงใจในพุทธธรรม: “ตอนชีวิตควรเปนอยางไร?” ในฝายไมดี เปนอกุศลเปน“ตัณหา, 
ฝายดีเปนกุศล เปน“ฉันทะ”, แนวคิดการฝกตน หลักพรหมวิหารธรรม 4 การฝกจิตใหเปนกุศลจิต จิตเปน
สาธารณะ การครองใจคนจึงเปนผูนําคนได ตามหลักของ เดล คารเนก่ี 12 ประการ เกษตรกรหรือคนใน
อาชีพอ่ืนใดก็สามารถนอมนํามาประยุกตใช คือปฏิบัติตาม ทฤษฎี/ปรัชญา ตามแนวพระราชดําริ           
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 หลักการและแนวทางสําคัญแบบเศรษฐกิจพอเพียง คนเรา
สามารถรวมมือรวมใจในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเชน “ลงแขกทํางาน คือประเพณีลงแขกเก่ียวขาวเปนตน 
คือการสรางสามัคคี ไมมีคาจาง ตามวิถีทางของประชาชนคนพอเพียง มีปฏิบัติทั้งในไทยและตางประเทศ 

คําสําคัญ:  ลงแขกทํางานดี, ไมมีคาจาง, สรางสามัคคีแกวิถีประชาพอเพียง 
 
Abstract 

Holding a bee is the driving force. In order to do the getting of the help of one’s 
neighbors on a given day in the town, in the farm, in the field, or in any such a place, the 
persons must have self-development according to the following Buddhist principles of 
service and social integration; i.e.: generosity, kind speech, rendering service, participation 
and behaving oneself properly in all circumstances, along with the concept of motivation 
in the Buddhadhamma book that said, "How should the life be?". The bad side is “craving”. 
The good side is "intention". The concept of self-training of the Four Divine States of Mind 
Principles of Spiritual Training for mental charity mind is public. The dominance of the 
people’s minds is the leader of obeying on Del Carnegie's 12 principles. Farmers or any 
other professions can apply by do following the concepts/philosophy given by “His 
Majesty the King Rama IX- Principles and guidelines on Sufficiency Economy model. People 
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can cooperate in helping each other. For examples, "Getting the help of one’s neighbors 
on a given day" is the tradition of harvesting rice, which is to create unity without wages 
according to the way of the people etc. There are practices both in Thailand and abroad. 

Keywords:  Holding a Bee, Creates Unity with the Way of Sufficiency Citizens 
 
บทนํา 
 การรวมพลัง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดแรง  (energy) ทั้งทางกายและทางใจเพิ่มข้ึนมหาศาล แตมีทั้งการ
รวมพลังไปใชในทางที่ดีสรางสรรค ( Creative energy) และในทางทําลาย (destroyed energy) จึงตองมี
การใชสติสัมปชัญญะและปญญา ตรวจสอบและตระหนัก ทบทวนดวยเหตุและผล จึงเปนหนาที่ของมนุษยที่
มีจิตใจที่สมมุติวา สูงสงมีศาสนาวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีอันดีงามเปนกรอบเปนแนวในการดําเนินกิจการมี
วิถีชีวิตตามหลักคําสอน ตามระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียมของศาสนาหรือลัทธิที่ตนเปนศาสนิกอยู      
ถาเปนการรวมพลังกาย (Physical energy) และพลังใจ (Will power) ของคนหมูมาก ตั้งแตสองคนข้ึนไป 
เรียกวา “สามัคคี”เพื่อที่จะทํางาน ที่จําเปนตองทําใหเสร็จ โดยใชเวลานอย และใชกําลังทรัพยนอยหรือไมใช
คาใชจายใดๆ ก็มี ตางจากการรวมพลังกายของสัตวเดรัจฉาน อาจจะเปนไปในทางรวบรวมอาหาร  
การกอสรางที่อยูอาศัย และตานทานศัตรูผูรุกราน ก็มีสลับกันไปเชน ปลวก สรางรังใหญโตเปนจอมปลวก
จากเม็ดดินทีละเม็ด เชน ผึ้ง สรางรังจากเรณูเกสรดอกไมที่ติดขาของผึ้งแตละตัว จนสําเร็จเปนรังรวงใหญ 
เปนตน ดังนั้นการรวมพลังกายพลังใจของมนุษยและสัตวจึงสามารถแบงแยกออกไดเปนหลายประการดัง 
ผูเขียนจะกลาวตอไป 
  
ประเภทสรางสรรค 

-รวมพลังกายใจเพื่อสรางสรรคที่อยูอาศัย–รวมพลังในการเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร-การทํางาน
สาธารณะสมบัติโบราณสถาน-การทํางานเก่ียวกับสาธารณูปโภค ประปา อนามัย สรางถนนหนทางตางๆ 
เข่ือน, อางเก็บน้ําขนาดเล็ก–การทํางานเก่ียวกับสถาบันการศึกษา-การงานเก่ียวกับงาน วันคลายวันเกิด, 
งานแตงงาน, งานศพเปนตน แตการจะรวมตัวการทํางาน เชนวานั้น บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา ดังตอไปนี้ 
 หลัก สังคหวัตถุธรรม 4 ธรรมะเปรียบเสมือนลิ่มสลักใจของผูใหและผูรับ ไดแก การสงเคราะห
เพื่อนมนุษย การสรางจิตใหเปนสาธารณะ หรือชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงจะกลายเปนสิ่งยึดเหนี่ยวผูกมิตรไมตรีตอ
กันมีอยู 4 ประการ  
 -ทาน เปนการพัฒนาจิตใหเปนจิตเสียสละตามหลักการให คือ เปนการอนุเคราะหผูอ่ืนดวยความ
เมตตา เพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจหรือใหเพื่อเปนการทําบุญทํากุศล โดยไมหวังคาตอบแทน การใหทานนี้ นับวา 
เปนการสรางไมตรีไวตอกัน โดยรวมไปถึงการหึความรู คําบรรยาย ใหคําแนะนํา เปนตน ไดชื่อวา ใหธรรม
ทาน ถือวาไดอานิสงสมาก สามารถผูกมัดใจของผูอ่ืนไวได 

 -ปยวาจา คือ การยกระดับการใหข้ึนเปนการใหดวยการพูดจา ปราศรัย เปนตน จัดเปนปยวาจา 
ปยวาจานี้ เปนหนึ่งในการพูดที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญ (1) คูถภาณี การพูดดวยวาจาที่เปนการพูดดวย
วาจาที่นารังเกียจ ไมมีใครอยากฟง เปรียบเสมือนคูถหรืออาจม เปนกลิ่นเหม็น (2) ปุบผภาณี เปนการพูด
ดวยวาจาออนหวาน นาฟง นานิยม นายกยองเปรียบเสมือนดอกไมที่มีกลิ่นหอม (3) มธุรภาณีหรือ เรียกวา 
“ปยวาจา” เปนการพูดดวยวาจาอันเปนที่รัก ประกอบดวยเมตตา ผูคนรักใคร อยางไดยินไดฟงทั่วไป 

ดังนั้นปยวาจา จึงเปนหนึ่ง ในธรรมสังคหวัตถุ 4 เปนดุจลิ่มสลักใจผูอ่ืน ใหติดใจหลงใหล 
-อัตถจริยา ไดแกการบําเพ็ญตนเองใหเปนประโยชน แกสวนรวม โดยสละออก ซ่ึงความคิดเอา

ประโยชนใสตนเองและพวกพอง ญาติพี่นองสวนตัว แมนวาผูนั้น จะเปนบิดามารดา ครูบาอาจารย ก็ไมมี
อคติ เอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

-สมานัตตตา คือ การพัฒนาจิตของตน ใหเปนจิตอาสาเพื่อสวนรวม ดังกลาวขางตนนั้นยังไมเปน
การเพียงพอ จึงตองมีการบําเพ็ญตนใหคงเสนคงวาเสมอตนเสมอปลาย ดังเชน การประพฤติตนใหเหมาะสม
กับบานะ ที่ตนอยูในสังคม ตัวอยาง เปนหัวหนาครอบครัว เปนบิดามาร เปนครูบาอาจารย เปนมิตร  
เปนสหาย ก็จะตองปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอตามแตสถานะที่ตนพึงปฏิบัติตอ โดยไมยึดถือยศศักดิ์ โดยไม
มองผูอ่ืนต่ํากวาตน และปฏิบัติสมํ่าเสมอดวยความรักความเมตตา ความนับถือศรัทธา จึงนับไดวาผูปฏิบัติ
ธรรมะสังคหวัตถุ 4 เปรียบเสมือนมีลิ่มเอาไวสลักใจผูอ่ืน ใหติดใจหลงใหล1 
 
ประเภทการตอสู, กําจัด, จัดการ 
 การปราบปรามศัตรู, ขจัดปดเปาสิ่งเปนพิษมลพิษสิ่งปฏิกูลวัชพืชจากหวยหนองคลองบึงเปนตน 
ตัวอยางการชวยสาธารณูปโภค เชน จิตอาสาประราชทาน ทํางานโดยไมหวังคาจาง ทําในสวนเมืองหลวง 
การอาสาชวยขจัดมลพิษ เชนฝุน PM 2.5 เกิดจาก 1) การเผาไหมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ทั้งรถยนตใหมและ
เกา สังเกตไดวาฝุนจะเพิ่มข้ึนสูงสุดหลัง 1 ทุมที่คนเร่ิมขับรถกลับบานไปจนถึงชวง 11 โมงเชา 2) ฤดูกาล
หนาวหรืออากาศที่เย็นและแหงสงผลใหฝุนไมลอยข้ึนที่สูง สวนจิตอาสาที่ตางจังหวัดประชาชน ตางก็ได
รวมตัวรวมแรงรวมใจโดยไมมีคาจาง เชนเดียวกันกับการลงแขก ดังตัวอยางจะไดยกมาประกอบดังตอไปนี้ 
 
ลงแขกทํางานดี 

ลงแขกทําความดี  หมายถึง การรวมตัวของประชาชนในการทํ างานอยางใดอยางหนึ่ ง  
เชน การรวมตัวในการทํานาของชาวนา ในแตละฤดูกาล อาทิ การปลูกขาว การเก่ียวขาว หรือ การทํางาน
ประเภทอ่ืน อาทิ การสรางบาน การสรางถนน การทําเหมืองฝาย เปนตน 

ลงแขก ไดแก การรวมตัวทําอยางใดอยางหนึ่ง มีทั้งรวมตัวในการทําดีก็มี ทําในดานที่ไมดีก็มี แตใน
บทความนี้จะเนนเฉพาะในการทํางานที่ดีเทานั้น 
 
 
                                                           

1 ที.ปา. (ไทย) 11/140/167. 
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can cooperate in helping each other. For examples, "Getting the help of one’s neighbors 
on a given day" is the tradition of harvesting rice, which is to create unity without wages 
according to the way of the people etc. There are practices both in Thailand and abroad. 

Keywords:  Holding a Bee, Creates Unity with the Way of Sufficiency Citizens 
 
บทนํา 
 การรวมพลัง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดแรง  (energy) ทั้งทางกายและทางใจเพิ่มข้ึนมหาศาล แตมีทั้งการ
รวมพลังไปใชในทางที่ดีสรางสรรค ( Creative energy) และในทางทําลาย (destroyed energy) จึงตองมี
การใชสติสัมปชัญญะและปญญา ตรวจสอบและตระหนัก ทบทวนดวยเหตุและผล จึงเปนหนาที่ของมนุษยที่
มีจิตใจที่สมมุติวา สูงสงมีศาสนาวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีอันดีงามเปนกรอบเปนแนวในการดําเนินกิจการมี
วิถีชีวิตตามหลักคําสอน ตามระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียมของศาสนาหรือลัทธิที่ตนเปนศาสนิกอยู      
ถาเปนการรวมพลังกาย (Physical energy) และพลังใจ (Will power) ของคนหมูมาก ตั้งแตสองคนข้ึนไป 
เรียกวา “สามัคคี”เพื่อที่จะทํางาน ที่จําเปนตองทําใหเสร็จ โดยใชเวลานอย และใชกําลังทรัพยนอยหรือไมใช
คาใชจายใดๆ ก็มี ตางจากการรวมพลังกายของสัตวเดรัจฉาน อาจจะเปนไปในทางรวบรวมอาหาร  
การกอสรางที่อยูอาศัย และตานทานศัตรูผูรุกราน ก็มีสลับกันไปเชน ปลวก สรางรังใหญโตเปนจอมปลวก
จากเม็ดดินทีละเม็ด เชน ผึ้ง สรางรังจากเรณูเกสรดอกไมที่ติดขาของผึ้งแตละตัว จนสําเร็จเปนรังรวงใหญ 
เปนตน ดังนั้นการรวมพลังกายพลังใจของมนุษยและสัตวจึงสามารถแบงแยกออกไดเปนหลายประการดัง 
ผูเขียนจะกลาวตอไป 
  
ประเภทสรางสรรค 

-รวมพลังกายใจเพื่อสรางสรรคที่อยูอาศัย–รวมพลังในการเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร-การทํางาน
สาธารณะสมบัติโบราณสถาน-การทํางานเก่ียวกับสาธารณูปโภค ประปา อนามัย สรางถนนหนทางตางๆ 
เข่ือน, อางเก็บน้ําขนาดเล็ก–การทํางานเก่ียวกับสถาบันการศึกษา-การงานเก่ียวกับงาน วันคลายวันเกิด, 
งานแตงงาน, งานศพเปนตน แตการจะรวมตัวการทํางาน เชนวานั้น บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา ดังตอไปนี้ 
 หลัก สังคหวัตถุธรรม 4 ธรรมะเปรียบเสมือนลิ่มสลักใจของผูใหและผูรับ ไดแก การสงเคราะห
เพื่อนมนุษย การสรางจิตใหเปนสาธารณะ หรือชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงจะกลายเปนสิ่งยึดเหนี่ยวผูกมิตรไมตรีตอ
กันมีอยู 4 ประการ  
 -ทาน เปนการพัฒนาจิตใหเปนจิตเสียสละตามหลักการให คือ เปนการอนุเคราะหผูอ่ืนดวยความ
เมตตา เพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจหรือใหเพื่อเปนการทําบุญทํากุศล โดยไมหวังคาตอบแทน การใหทานนี้ นับวา 
เปนการสรางไมตรีไวตอกัน โดยรวมไปถึงการหึความรู คําบรรยาย ใหคําแนะนํา เปนตน ไดชื่อวา ใหธรรม
ทาน ถือวาไดอานิสงสมาก สามารถผูกมัดใจของผูอ่ืนไวได 

 -ปยวาจา คือ การยกระดับการใหข้ึนเปนการใหดวยการพูดจา ปราศรัย เปนตน จัดเปนปยวาจา 
ปยวาจานี้ เปนหนึ่งในการพูดที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญ (1) คูถภาณี การพูดดวยวาจาที่เปนการพูดดวย
วาจาที่นารังเกียจ ไมมีใครอยากฟง เปรียบเสมือนคูถหรืออาจม เปนกลิ่นเหม็น (2) ปุบผภาณี เปนการพูด
ดวยวาจาออนหวาน นาฟง นานิยม นายกยองเปรียบเสมือนดอกไมที่มีกลิ่นหอม (3) มธุรภาณีหรือ เรียกวา 
“ปยวาจา” เปนการพูดดวยวาจาอันเปนที่รัก ประกอบดวยเมตตา ผูคนรักใคร อยางไดยินไดฟงทั่วไป 

ดังนั้นปยวาจา จึงเปนหนึ่ง ในธรรมสังคหวัตถุ 4 เปนดุจลิ่มสลักใจผูอ่ืน ใหติดใจหลงใหล 
-อัตถจริยา ไดแกการบําเพ็ญตนเองใหเปนประโยชน แกสวนรวม โดยสละออก ซ่ึงความคิดเอา

ประโยชนใสตนเองและพวกพอง ญาติพี่นองสวนตัว แมนวาผูนั้น จะเปนบิดามารดา ครูบาอาจารย ก็ไมมี
อคติ เอาประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

-สมานัตตตา คือ การพัฒนาจิตของตน ใหเปนจิตอาสาเพื่อสวนรวม ดังกลาวขางตนนั้นยังไมเปน
การเพียงพอ จึงตองมีการบําเพ็ญตนใหคงเสนคงวาเสมอตนเสมอปลาย ดังเชน การประพฤติตนใหเหมาะสม
กับบานะ ที่ตนอยูในสังคม ตัวอยาง เปนหัวหนาครอบครัว เปนบิดามาร เปนครูบาอาจารย เปนมิตร  
เปนสหาย ก็จะตองปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอตามแตสถานะที่ตนพึงปฏิบัติตอ โดยไมยึดถือยศศักดิ์ โดยไม
มองผูอ่ืนต่ํากวาตน และปฏิบัติสมํ่าเสมอดวยความรักความเมตตา ความนับถือศรัทธา จึงนับไดวาผูปฏิบัติ
ธรรมะสังคหวัตถุ 4 เปรียบเสมือนมีลิ่มเอาไวสลักใจผูอ่ืน ใหติดใจหลงใหล1 
 
ประเภทการตอสู, กําจัด, จัดการ 
 การปราบปรามศัตรู, ขจัดปดเปาสิ่งเปนพิษมลพิษสิ่งปฏิกูลวัชพืชจากหวยหนองคลองบึงเปนตน 
ตัวอยางการชวยสาธารณูปโภค เชน จิตอาสาประราชทาน ทํางานโดยไมหวังคาจาง ทําในสวนเมืองหลวง 
การอาสาชวยขจัดมลพิษ เชนฝุน PM 2.5 เกิดจาก 1) การเผาไหมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ทั้งรถยนตใหมและ
เกา สังเกตไดวาฝุนจะเพิ่มข้ึนสูงสุดหลัง 1 ทุมที่คนเร่ิมขับรถกลับบานไปจนถึงชวง 11 โมงเชา 2) ฤดูกาล
หนาวหรืออากาศที่เย็นและแหงสงผลใหฝุนไมลอยข้ึนที่สูง สวนจิตอาสาที่ตางจังหวัดประชาชน ตางก็ได
รวมตัวรวมแรงรวมใจโดยไมมีคาจาง เชนเดียวกันกับการลงแขก ดังตัวอยางจะไดยกมาประกอบดังตอไปนี้ 
 
ลงแขกทํางานดี 

ลงแขกทําความดี  หมายถึง การรวมตัวของประชาชนในการทํ างานอยางใดอยางหนึ่ ง  
เชน การรวมตัวในการทํานาของชาวนา ในแตละฤดูกาล อาทิ การปลูกขาว การเก่ียวขาว หรือ การทํางาน
ประเภทอ่ืน อาทิ การสรางบาน การสรางถนน การทําเหมืองฝาย เปนตน 

ลงแขก ไดแก การรวมตัวทําอยางใดอยางหนึ่ง มีทั้งรวมตัวในการทําดีก็มี ทําในดานที่ไมดีก็มี แตใน
บทความนี้จะเนนเฉพาะในการทํางานที่ดีเทานั้น 
 
 
                                                           

1 ที.ปา. (ไทย) 11/140/167. 
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ไมมีคาจาง 
หมายความวา การรวมตัวกันทํางาน ดังกลาวไวขางตน มีประเพณีตกลงกันวา เจาภาพคือเจาของ

งาน เชน การปลูกขาว การเก่ียวขาว การสรางบาน เปนตนนั้น เจาภาพจะตองเตรียมอาหาร เพื่อเลี้ยงดู
สมาชิกที่มาทํางานชวยแทนคาจางรายวัน หรือคาตัวทุกๆกรณีสวนการรวมตัวหรือเรียกตัวไปทํางานใดๆ  
ที่มีคาจาง ไมไดเรียกวาการลงแขก  
 
สรางสามัคคีแกวิถีประชาพอเพียง 

สรางสามัคคีไดแก การรวมแรงรวมใจในการทํางาน การแขงกีฬา การตอสูขาศึกศัตรู การทําความ
สะอาด ซอมแซมทํานุบํารุงสาธารณูปโภค สาธารณสมบัติ โบราณสถาน วัดวาอาราม เร่ืองสามัคคี  
คือ การรวมพลังสรางสรรค ดังภาษิตที่วา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความสามัคคี นําสุขมาให เปนตน 

วิถีประชาหมายถึง วิถีชีวิตของชาวบานทั่วไป มีการสรางบานแปลงเรือน ประกอบสัมมาอาชีพ  
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ตามแตละศาสนาวัฒนธรรมที่ตนนับถือ ในแตละสังคม ประเทศชาติ 

พอเพียงหมายถึง ใชชีวิตประกอบอาชีพ ทําการงานอยางสมถะตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานเอาไว 
แนวคิดการสรางแรงจูงใจในพุทธธรรม: 

“...เจาประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย คร้ังเม่ือพระเดชพระคุณยังคงดํารงสมณศักดิ์ที่ 
พระเทพเวที  ไดรจนาเร่ือง ชีวิตควรเปนอยางไร? ไวในหนังสือพุทธธรรมและไดกลาวถึงข้ันตอน 
กระบวนการพัฒนาตนเองของคนเราเปนข้ันเปนตอน โดยไดใหใหทัศนะวา “...จุดเร่ิมตนสําหรับทําความ
เขาใจ โดยใหถือวาแรงจูงใจในการกระทําของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท คือ  
 1) ความพอใจ ชอบใจยินดี อยากรักใคร ตองการสิ่งที่ไมดี ไมสบาย ไมเก้ือกูล เปนอกุศล เรียกวา 
“ตัณหา” 
 2) ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยากรักใคร ตองการสิ่งที่ดีงาม สบาย เก้ือกูล เปนกุศล เรียกวา 
“ฉันทะ” 
 สวนการที่คนเราจะกลายเปนผูมีกาย การประพฤติทางกายดีงามนานิยมนับถือของผูอ่ืน มีวาจางาม 
คือ พูดเจรจาดีงาม มีประโยชน นาฟง นาเชื่อถือของผูอ่ืน เปนผูมีจิตใจดีงาม คือ จิตใจประกอบดวยเมตตา 
กรุณา ปรารถนาใหผู อ่ืนพนจากความทุกข และเปนผูมีปญญารักษาตน รักษาทรัพย รักษาครอบครัว  
และสังคมประเทศชาติ และยังสามารถพัฒนาไป จนลดเลิกละกิเลส ตัณหา บรรลุคุณธรรมสูง ข้ึนจนการดับ
ทุกข บรรลุนิพพานไดนั้น พระเดชพระคุณ เจาประคุณไดรจนาไวในพุทธธรรมอีกวา เปนกระบวนการปฏิบัติ 
หรือการใชงานจริง กระบวนการดังกลาวเรียกวา “ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3” 
 แตไดเรียกเพี้ยนไปเล็กนอย เปน 1) อธิศีลสิกขา การศึกษาอบรมในดานประพฤติระเบียบวินัยใหมี
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ (Training in Higher Morality) 2) อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทาง
จิตใจ การปลูกฝงคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพจิตใจและรูจักใชความสามารถในกระบวนการสมาธิ (Training 

Higher Mentality or Mental Discipline) 3) อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทางปญญาอยางสูงทําใหเกิด
ความรูแจงที่สามารถชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training Higher Wisdom)  
ทานเจาประคุณสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย กลาวโดยความเปนหวงวา กระบวนการไตรสิกขา ไมไดหมาย
เอา ใชในเฉพาะสวนปจเจกชนเทานั้น มนุษยในสังคมที่นับถือพุทธ ตองจัดทําในระดับชุมชนและสังคมดวย 
ไดแก การวางระบบแบบแผนจัดตั้งสถาบัน และกิจการตางๆ จัดวางกิจกรรมและวิชาการตางๆ เพื่อใหสาระ
ของไตรสิกขาเปนไปในหมูมนุษย ใหหมูมนุษยอยูโดยความผาสุก เชน สรางชุมชน รูจักสามัคคีกันในระดับ
ชุมชนชาวบาน ชาวนา ชาวสวน สรางสังคมใหมีความเปนธรรม เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกันดวย หลักสิกขา 
3 คือ กระบวนการฝกอบรมคนใหมีคุณธรรม ทั้ง 3 ข้ันตอน ดังกลาวขางตน สังคมก็จะมีความรมเย็นเปนสุข 
เปนสังคมนาอยู ปราศจากโจรผูราย เพราะสังคมมีคุณธรรม ทีไดฝกฝนอบรมแลวเปนอยางดี…”2 
 
แนวคิดการฝกตน 

การฝกตนเปนคนมีจิตเมตตาสงสารผูอ่ืนที่ตนทุกขยาก และมีกรุณาอยากจะชวยใหเขาไดพนจาก
ความทุกข เปนตน แตการที่ทําอยางที่วา ไดตองเปนผูไดศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวขอธรรมที่วา มีจิตใจ
เปนพรหมในทางพุทธศาสนา พระพุทธองคใหหลักพรหมวิหารธรรม 4 อยาง คือ 1) เมตตา คือ การสงสาร
ผูอ่ืน 2) กรุณา คือ อยากจะสงเคราะหใหเขาพนทุกข 3) มุทิตา คือ พลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี 4) อุเบกขา 
คือ ความวางเฉยนิ่ง เม่ือพนวิสัยที่เราจะชวยได3 
 
แนวคิดการฝกจิต 

ใหเปนกุศลจิตคิดดีพูดดี และทําดี เม่ือบุคคล ฝกจิตดีแลว การคิดการพูด การทําก็เปนไปในสวน
กุศลแลว ความสุขกายสุขใจยอมเกิดตามมา ดังพุทธสุภาษิตที่พระศาสดาประทานไววา จิตฺตํทนฺตํ สุขาวหํ  
จิตที่ฝกแลวนําสุขมาให4 

แนวคิดการชนะมิตรและการจูงใจ 
 สวนการจะชักชวน จูงใจคนใหหันมาเห็นดวยกับตนเอง เปนเร่ืองไมใชงาย จะตองไดรับการ
ฝกอบรมตนเองเปนผูรูจักวิธีพูดเจรจาปราศรัย เร่ิมศึกษาจิตใจผูคน ฝกพูดจาโนมนาว ตั้งแตพูดคุยกับคน
ตั้งแตสองคนข้ึนไป จนพูดโนมนาวคนเปนรอยเปนพัน เดล คารเนกี (Dale Carnegie) นักพูด นักจิตวิทยา 
นามอุโฆษ “… กลาววา กฎ 12 ประการที่จะเอาชนะใจคน ใหหันมาสนใจ คือ  

1) จงหลีกเลี่ยงการโตเถียง เพราะถึงแมจะเถียงชนะ แตก็ทําใหเสียมิตรภาพ  
2) จงแสดงความเคารพ ในความคิดเห็นของเขา อยาบอกวาเขาผิด  
3) ถาเราผิด จงรับผิดทันที  

                                                           
2 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี 11, 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ีโรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หนา 604-605. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/184/225. 
4 ขุ.ธ. (ไทย) 25/19/225. 
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ไมมีคาจาง 
หมายความวา การรวมตัวกันทํางาน ดังกลาวไวขางตน มีประเพณีตกลงกันวา เจาภาพคือเจาของ

งาน เชน การปลูกขาว การเก่ียวขาว การสรางบาน เปนตนนั้น เจาภาพจะตองเตรียมอาหาร เพื่อเลี้ยงดู
สมาชิกที่มาทํางานชวยแทนคาจางรายวัน หรือคาตัวทุกๆกรณีสวนการรวมตัวหรือเรียกตัวไปทํางานใดๆ  
ที่มีคาจาง ไมไดเรียกวาการลงแขก  
 
สรางสามัคคีแกวิถีประชาพอเพียง 

สรางสามัคคีไดแก การรวมแรงรวมใจในการทํางาน การแขงกีฬา การตอสูขาศึกศัตรู การทําความ
สะอาด ซอมแซมทํานุบํารุงสาธารณูปโภค สาธารณสมบัติ โบราณสถาน วัดวาอาราม เร่ืองสามัคคี  
คือ การรวมพลังสรางสรรค ดังภาษิตที่วา “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความสามัคคี นําสุขมาให เปนตน 

วิถีประชาหมายถึง วิถีชีวิตของชาวบานทั่วไป มีการสรางบานแปลงเรือน ประกอบสัมมาอาชีพ  
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ตามแตละศาสนาวัฒนธรรมที่ตนนับถือ ในแตละสังคม ประเทศชาติ 

พอเพียงหมายถึง ใชชีวิตประกอบอาชีพ ทําการงานอยางสมถะตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานเอาไว 
แนวคิดการสรางแรงจูงใจในพุทธธรรม: 

“...เจาประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย คร้ังเม่ือพระเดชพระคุณยังคงดํารงสมณศักดิ์ที่ 
พระเทพเวที  ไดรจนาเร่ือง ชีวิตควรเปนอยางไร? ไวในหนังสือพุทธธรรมและไดกลาวถึงข้ันตอน 
กระบวนการพัฒนาตนเองของคนเราเปนข้ันเปนตอน โดยไดใหใหทัศนะวา “...จุดเร่ิมตนสําหรับทําความ
เขาใจ โดยใหถือวาแรงจูงใจในการกระทําของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท คือ  
 1) ความพอใจ ชอบใจยินดี อยากรักใคร ตองการสิ่งที่ไมดี ไมสบาย ไมเก้ือกูล เปนอกุศล เรียกวา 
“ตัณหา” 
 2) ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยากรักใคร ตองการสิ่งที่ดีงาม สบาย เก้ือกูล เปนกุศล เรียกวา 
“ฉันทะ” 
 สวนการที่คนเราจะกลายเปนผูมีกาย การประพฤติทางกายดีงามนานิยมนับถือของผูอ่ืน มีวาจางาม 
คือ พูดเจรจาดีงาม มีประโยชน นาฟง นาเชื่อถือของผูอ่ืน เปนผูมีจิตใจดีงาม คือ จิตใจประกอบดวยเมตตา 
กรุณา ปรารถนาใหผู อ่ืนพนจากความทุกข และเปนผูมีปญญารักษาตน รักษาทรัพย รักษาครอบครัว  
และสังคมประเทศชาติ และยังสามารถพัฒนาไป จนลดเลิกละกิเลส ตัณหา บรรลุคุณธรรมสูง ข้ึนจนการดับ
ทุกข บรรลุนิพพานไดนั้น พระเดชพระคุณ เจาประคุณไดรจนาไวในพุทธธรรมอีกวา เปนกระบวนการปฏิบัติ 
หรือการใชงานจริง กระบวนการดังกลาวเรียกวา “ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3” 
 แตไดเรียกเพี้ยนไปเล็กนอย เปน 1) อธิศีลสิกขา การศึกษาอบรมในดานประพฤติระเบียบวินัยใหมี
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ (Training in Higher Morality) 2) อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทาง
จิตใจ การปลูกฝงคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพจิตใจและรูจักใชความสามารถในกระบวนการสมาธิ (Training 

Higher Mentality or Mental Discipline) 3) อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทางปญญาอยางสูงทําใหเกิด
ความรูแจงที่สามารถชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ (Training Higher Wisdom)  
ทานเจาประคุณสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย กลาวโดยความเปนหวงวา กระบวนการไตรสิกขา ไมไดหมาย
เอา ใชในเฉพาะสวนปจเจกชนเทานั้น มนุษยในสังคมที่นับถือพุทธ ตองจัดทําในระดับชุมชนและสังคมดวย 
ไดแก การวางระบบแบบแผนจัดตั้งสถาบัน และกิจการตางๆ จัดวางกิจกรรมและวิชาการตางๆ เพื่อใหสาระ
ของไตรสิกขาเปนไปในหมูมนุษย ใหหมูมนุษยอยูโดยความผาสุก เชน สรางชุมชน รูจักสามัคคีกันในระดับ
ชุมชนชาวบาน ชาวนา ชาวสวน สรางสังคมใหมีความเปนธรรม เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกันดวย หลักสิกขา 
3 คือ กระบวนการฝกอบรมคนใหมีคุณธรรม ทั้ง 3 ข้ันตอน ดังกลาวขางตน สังคมก็จะมีความรมเย็นเปนสุข 
เปนสังคมนาอยู ปราศจากโจรผูราย เพราะสังคมมีคุณธรรม ทีไดฝกฝนอบรมแลวเปนอยางดี…”2 
 
แนวคิดการฝกตน 

การฝกตนเปนคนมีจิตเมตตาสงสารผูอ่ืนที่ตนทุกขยาก และมีกรุณาอยากจะชวยใหเขาไดพนจาก
ความทุกข เปนตน แตการที่ทําอยางที่วา ไดตองเปนผูไดศึกษาและปฏิบัติธรรม ในหัวขอธรรมที่วา มีจิตใจ
เปนพรหมในทางพุทธศาสนา พระพุทธองคใหหลักพรหมวิหารธรรม 4 อยาง คือ 1) เมตตา คือ การสงสาร
ผูอ่ืน 2) กรุณา คือ อยากจะสงเคราะหใหเขาพนทุกข 3) มุทิตา คือ พลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี 4) อุเบกขา 
คือ ความวางเฉยนิ่ง เม่ือพนวิสัยที่เราจะชวยได3 
 
แนวคิดการฝกจิต 

ใหเปนกุศลจิตคิดดีพูดดี และทําดี เม่ือบุคคล ฝกจิตดีแลว การคิดการพูด การทําก็เปนไปในสวน
กุศลแลว ความสุขกายสุขใจยอมเกิดตามมา ดังพุทธสุภาษิตที่พระศาสดาประทานไววา จิตฺตํทนฺตํ สุขาวหํ  
จิตที่ฝกแลวนําสุขมาให4 

แนวคิดการชนะมิตรและการจูงใจ 
 สวนการจะชักชวน จูงใจคนใหหันมาเห็นดวยกับตนเอง เปนเร่ืองไมใชงาย จะตองไดรับการ
ฝกอบรมตนเองเปนผูรูจักวิธีพูดเจรจาปราศรัย เร่ิมศึกษาจิตใจผูคน ฝกพูดจาโนมนาว ตั้งแตพูดคุยกับคน
ตั้งแตสองคนข้ึนไป จนพูดโนมนาวคนเปนรอยเปนพัน เดล คารเนกี (Dale Carnegie) นักพูด นักจิตวิทยา 
นามอุโฆษ “… กลาววา กฎ 12 ประการที่จะเอาชนะใจคน ใหหันมาสนใจ คือ  

1) จงหลีกเลี่ยงการโตเถียง เพราะถึงแมจะเถียงชนะ แตก็ทําใหเสียมิตรภาพ  
2) จงแสดงความเคารพ ในความคิดเห็นของเขา อยาบอกวาเขาผิด  
3) ถาเราผิด จงรับผิดทันที  

                                                           
2 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี 11, 

(กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ีโรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หนา 604-605. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/184/225. 
4 ขุ.ธ. (ไทย) 25/19/225. 
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4) จงเร่ิมตนดวยการเปนมิตร พูดจาไพเราะ ออนหวาน ไมนําเร่ืองที่ขัดแยงมากลาวใหขัดขวางใจ
กัน  

5) จงทําใหเขาพูดยอมรับวา “ใชๆ ” โดยเร็ว ถาทําโดยตอบไมได ก็คอยๆทําทางออม ใหยอมรับไป
ทีละข้ัน  

6) จงปลอยใหเขาพูดคุย ระบายอยางเต็มที่ อยาพยายามหาเร่ืองแยงหรือขัดคอ  
7) จงทําใหเขารูสึกวา “ความคิด” นั้นเปนของเขา แลวเขาจะคลอยตามเรา โดยงาย ทั้งๆที่เปน

ความคิดของเขา  
8) จงพยายามมองดูเร่ืองตางๆ ในแงหรือสายตาของเขา  
9) จงแสดงความซาบซ้ึงในความคิดของเขาหรือแสดงความเห็นใจในความตองการของเขา  
10) จงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ หรือปมเดนของเขา ดวยการกลาวถึงความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญ 

เมตตาธรรม น้ําใจนักกีฬา อยากลาวถึงปมดอยหรือสิ่งที่ทําใหต่ําไมพูดถึง  
11) จงเนนความคิดเห็นของเขาใหเปนเร่ืองที่นาทึ่ง กินใจเห็นจริงเห็นจัง  
12) จงพูดยั่วยุทาทายใหเกิด การกระทําตาม โดยชี้ใหเขาเห็นวา เขาจะไมนอยหนาใครใน

อนาคต…”5 
 
ทฤษฎี/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลที่ 9 คือ การยึดหลักทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การ สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใชความรูดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเปน 
พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทํามีตัวอยางบุคคลที่รับสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลที่ 9 ดังตอไปนี้ 

อําพล เสนาณรงค ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา หรือแนวปฏิบัติ ซ่ึง พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หั วทรงปรารถนาจะให รากแกวในสังคมไดยึด เปนแนวดํารงชีวิตเพื่ อความอยูดี กินดี  
ซ่ึงองคประกอบสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีดวยกัน 7 ขอ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง 
มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล เปนคนดี และรูรักสามัคคี โดยหลักสําคัญทั้ง 7 ขอนี้ คนทุกกลุมทุก อาชีพสามารถนอม
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได6 

สุเมธ ตันติเวชกุล ไดอธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึงประกอบ
หลักการหลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1) เปนปรัชญาแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 2) เปนปรัชญาในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 3) จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อให
                                                           

5 เดล คารเนกี, วิธีชนะมิตรและจูงใจคน, แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพแสงดาว, 2558), หนา 75. 

6 อําพล เสนาณรงค, องคมนตรีของคนไทยชวยกันเผยแพรเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://www.manager.co.th/QOL/View News.aspx, [20 มนีาคม 2551]. 

สมดุล และพรอมตอการ รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกไดอยางดี 4) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่ จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน 5) จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยาง
ยิ่งในการนํา วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 6) จะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานักในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และให มีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 
และความรอบคอบ7 
 
หลักการและแนวทางสําคัญ 

1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับ ที่ประหยัด
กอน ทั้งนี้ ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันทํานองเดียวกับการ  
“ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพื่อลดคาใชจายในการจางแรงงานดวย  

2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่งทํา
นาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซ้ือหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองไดอยางมี
อิสรภาพ 

 3. ตองมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง ดังนั้น  
จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งนี้  
ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไร 
โดยประมาณ ฉะนั้น เม่ือทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 
ลูกบาศกเมตรตอป 

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานวา มีพื้นที่  5 ไร ก็จะสามารถกําหนดสูตรคราวๆ วา แตละแปลง 
ประกอบดวย 

- นาขาว 5 ไร 
- พืชไร พืชสวน 5 ไร 
- สระน้ํา 3 ไร ขุดลึก 4 เมตร จุน้ําไดประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณน้ําที่เพียง

พอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง 
- ที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร 
รวมทั้งหมด 15 ไร 

แตทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้  

                                                           
7 สุเมธ ตันติเวชกุล, สอนรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตองเดินสายแจงตางชาติ, [ออนไลน], 

แหลงขอมูล : http://www.manager.co.th/QOL/View News.aspx, [6 มิถุนายน 2550]. 
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4) จงเร่ิมตนดวยการเปนมิตร พูดจาไพเราะ ออนหวาน ไมนําเร่ืองที่ขัดแยงมากลาวใหขัดขวางใจ
กัน  

5) จงทําใหเขาพูดยอมรับวา “ใชๆ” โดยเร็ว ถาทําโดยตอบไมได ก็คอยๆทําทางออม ใหยอมรับไป
ทีละข้ัน  

6) จงปลอยใหเขาพูดคุย ระบายอยางเต็มที่ อยาพยายามหาเร่ืองแยงหรือขัดคอ  
7) จงทําใหเขารูสึกวา “ความคิด” นั้นเปนของเขา แลวเขาจะคลอยตามเรา โดยงาย ทั้งๆที่เปน

ความคิดของเขา  
8) จงพยายามมองดูเร่ืองตางๆ ในแงหรือสายตาของเขา  
9) จงแสดงความซาบซ้ึงในความคิดของเขาหรือแสดงความเห็นใจในความตองการของเขา  
10) จงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ หรือปมเดนของเขา ดวยการกลาวถึงความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญ 

เมตตาธรรม น้ําใจนักกีฬา อยากลาวถึงปมดอยหรือสิ่งที่ทําใหต่ําไมพูดถึง  
11) จงเนนความคิดเห็นของเขาใหเปนเร่ืองที่นาทึ่ง กินใจเห็นจริงเห็นจัง  
12) จงพูดยั่วยุทาทายใหเกิด การกระทําตาม โดยชี้ใหเขาเห็นวา เขาจะไมนอยหนาใครใน

อนาคต…”5 
 
ทฤษฎี/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลที่ 9 คือ การยึดหลักทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การ สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใชความรูดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเปน 
พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทํามีตัวอยางบุคคลที่รับสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลที่ 9 ดังตอไปนี้ 

อําพล เสนาณรงค ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา หรือแนวปฏิบัติ ซ่ึง พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หั วทรงปรารถนาจะให รากแกวในสังคมไดยึด เปนแนวดํารงชีวิตเพื่ อความอยูดี กินดี  
ซ่ึงองคประกอบสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีดวยกัน 7 ขอ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง 
มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล เปนคนดี และรูรักสามัคคี โดยหลักสําคัญทั้ง 7 ขอนี้ คนทุกกลุมทุก อาชีพสามารถนอม
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได6 

สุเมธ ตันติเวชกุล ไดอธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึงประกอบ
หลักการหลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1) เปนปรัชญาแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 2) เปนปรัชญาในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 3) จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อให
                                                           

5 เดล คารเนกี, วิธีชนะมิตรและจูงใจคน, แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพแสงดาว, 2558), หนา 75. 

6 อําพล เสนาณรงค, องคมนตรีของคนไทยชวยกันเผยแพรเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://www.manager.co.th/QOL/View News.aspx, [20 มนีาคม 2551]. 

สมดุล และพรอมตอการ รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกไดอยางดี 4) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่ จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน 5) จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยาง
ยิ่งในการนํา วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 6) จะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานักในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุจริต และให มีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 
และความรอบคอบ7 
 
หลักการและแนวทางสําคัญ 

1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับ ที่ประหยัด
กอน ทั้งนี้ ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันทํานองเดียวกับการ  
“ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพื่อลดคาใชจายในการจางแรงงานดวย  

2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่งทํา
นาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซ้ือหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองไดอยางมี
อิสรภาพ 

 3. ตองมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง ดังนั้น  
จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งนี้  
ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไร 
โดยประมาณ ฉะนั้น เม่ือทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 
ลูกบาศกเมตรตอป 

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานวา มีพื้นที่  5 ไร ก็จะสามารถกําหนดสูตรคราวๆ วา แตละแปลง 
ประกอบดวย 

- นาขาว 5 ไร 
- พืชไร พืชสวน 5 ไร 
- สระน้ํา 3 ไร ขุดลึก 4 เมตร จุน้ําไดประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณน้ําที่เพียง

พอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง 
- ที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร 
รวมทั้งหมด 15 ไร 

แตทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้  

                                                           
7 สุเมธ ตันติเวชกุล, สอนรัฐ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมตองเดินสายแจงตางชาติ, [ออนไลน], 

แหลงขอมูล : http://www.manager.co.th/QOL/View News.aspx, [6 มิถุนายน 2550]. 
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- ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพื่อปองกันไมใหน้ําระเหยไดมาก
เกินไป ซ่ึงจะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป 

- ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือ
กวางก็ได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเร่ือยๆการมีสระเก็บน้ําก็เพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางสมํ่าเสมอทั้งป ทรงเรียกวา Regulator หมายถึงการควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียน
ใชเพื่อการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยางตอเนื่อง) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตมิได
หมายความวา เกษตรกรจะสามารถปลูกขาวนาปรังได เพราะหากน้ําในสระเก็บน้ําไมพอ ในกรณีมีเข่ือนอยู
บริเวณใกลเคียงก็อาจจะตองสูบน้ํามาจากเข่ือน ซ่ึงจะทําใหน้ําในเข่ือนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนา
ฝน และเม่ือถึงฤดูแลง หรือฝนทิ้งชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่เก็บตุนนั้น ใหเกิดประโยชนทางการเกษตรอยาง
สูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อจะไดมีผลผลิตอ่ืนๆ ไวบริโภคและสามารถนําไปขาย
ไดตลอดทั้งป 

4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ
และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัว เฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือ
ครองนอยกวานี้ หรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 เปนเกณฑปรับใชได กลาวคือ 

รอยละ 30 สวนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ ไดดวย) 
บนสระอาจสรางเลาไกและบนขอบสระน้ําอาจปลูกไมยืนตนที่ไมใชน้ํามากโดยรอบ ได  

รอยละ 30 สวนที่สอง ทํานา 
รอยละ 30 สวนที่สาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพื่อเปนเชื้อฟน ไมสราง

บาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก

โรงเรือน โรงเพาะเห็ดคอกสัตวไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม  
เชน ในกรณีภาคใตที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบอ หรือสระ
เก็บน้ําใหเล็กลง เพื่อเก็บพื้นที่ไวใชประโยชนอ่ืนตอไปได 

5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม มีปจจัยประกอบหลายประการ ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดวย และที่สําคัญ  
คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจาก
สวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

6. ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดข้ึนมาจํานวนมาก หนาดินซ่ึงเปนดินดี ควรนําไปกองไว
ตางหากเพื่อนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นลางที่เปนดินไมดี 
หรืออาจนํามาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกรองสําหรับปลูกไมผลก็จะไดประโยชนอีกทางหนึ่ง 
 

ประโยชนของทฤษฎใีหม 
1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได

ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตางๆ ที่ใชน้ํานอยได โดยไม

ตองเบียดเบียนชลประทาน 
3. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้าํดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดโดย

ไมเดือดรอนในเร่ืองคา ใชจายตางๆ 
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยทาง

ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซ่ึงเปนการประหยัดงบประมาณดวย8 
 
ลงแขกเก่ียวขาวประเพณีของชาวนาไทย 
 ดังที่ประชาชนคนไทยเคารพรักเทิดทูนพระมหากษัตริยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 เปนกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมและทรงเปยมดวยพระเมตตาตอพสกนิกรคนไทยทุกหมูเหลาจึง
ทรงพระราชทาน แนวทางดําเนินการชีวิต มีการแกปญหาเร่ืองน้ํา เร่ืองดิน เร่ืองฝน เร่ืองการเกษตร เปนตน 
เพื่อการอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย โดยการพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกลาวมาแลว
เบื้องตน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูโดยเฉพาะฐานะความเปนอยูของเกษตรกรทั่วไป โดยใหรูจัก
ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การรวมตัวในการทํางานดานการเกษตรกรรม การทํานาการทําสวน การกําจัดวัชพืช 
การขุดลอกคูคลอง เปนตน ซ่ึงทรงเนนใหใชความสามัคคีหรือภาษาชาวบาน เรียกวา “การลงแขกทํางาน” 
ดังตัวอยางที่ยกมาแสดงดังตอไปนี้ 

ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว โดย มูลนิธิรักบานเกิด ใหขอมูลวา “…เปนประเพณีที่เจาของนาจะบอก
เพื่อนบานใหรูวาจะเก่ียวขาวเม่ือใด และเม่ือถึงวันที่กําหนดเจาของนาก็จะตองปกธงที่ที่นาของตนเพื่อให
เพื่อนบานหรือแขกที่รูจะไดมาชวยเก่ียวไดถูกตองทั้งนี้เจาของนาจะตองจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา 
บุหร่ี น้ําดื่ม ไวรองรับดวย และในการขณะเก่ียวขาวก็จะมีการละเลนรองเพลงเก่ียวของระหวางหนุมสาวเปน
ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยได 

ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว เปนประเพณีไทยอีกอยางหนึ่งของชาวนาไทย ซ่ึงนับวันจะหาดูไดยากใน
สภาพปจจุบัน ชาวอีสานสวนใหญ จะเปนผูมีน้ําใจไมตรี ดังนั้นในการทํากิจการ งานใดๆ ไมวางานเล็กงาน
ใหญ จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะทุกคนตางมีน้ําใจใหกันและกัน ชวยงานกันคนละมือละไมใชเวลาไม
นานงานก็สําเร็จลุลวงไปไดสมปรารถนา การทํางานแบบนี้ คนอีสานเรียกวา "ลงแขก" การลงแขกในภาค
อีสานก็คือการบอกกลาวขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ใหมาชวยทํางานนั่นเอง งานที่จะลงแขกกันนั้น
อาจจะเปนงานสวนรวมหรืองานสวนตัวก็ได สําหรับงานสวนตัวนั้นสวนมากมักจะเปนงานใหญสุดกําลังคนใน
ครอบครัวจะทําได หรืออาจจะเปนงานหนักแตจําเปนตองทําใหเสร็จภายในวันเดียว จึงตองบอกกลาวให

                                                           
8 มูลนิธิชัยพัฒนา, หลักการและแนวทางสําคัญเศรษฐกิจพอเพียง , [ออนไลน ], แหลงขอมูล: 

http://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html, [20 มีนาคม 2560]. 
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- ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพื่อปองกันไมใหน้ําระเหยไดมาก
เกินไป ซ่ึงจะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป 

- ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือ
กวางก็ได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเร่ือยๆการมีสระเก็บน้ําก็เพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางสมํ่าเสมอทั้งป ทรงเรียกวา Regulator หมายถึงการควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียน
ใชเพื่อการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยางตอเนื่อง) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตมิได
หมายความวา เกษตรกรจะสามารถปลูกขาวนาปรังได เพราะหากน้ําในสระเก็บน้ําไมพอ ในกรณีมีเข่ือนอยู
บริเวณใกลเคียงก็อาจจะตองสูบน้ํามาจากเข่ือน ซ่ึงจะทําใหน้ําในเข่ือนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนา
ฝน และเม่ือถึงฤดูแลง หรือฝนทิ้งชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่เก็บตุนนั้น ใหเกิดประโยชนทางการเกษตรอยาง
สูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อจะไดมีผลผลิตอ่ืนๆ ไวบริโภคและสามารถนําไปขาย
ไดตลอดทั้งป 

4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ
และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัว เฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือ
ครองนอยกวานี้ หรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 เปนเกณฑปรับใชได กลาวคือ 

รอยละ 30 สวนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ ไดดวย) 
บนสระอาจสรางเลาไกและบนขอบสระน้ําอาจปลูกไมยืนตนที่ไมใชน้ํามากโดยรอบ ได  

รอยละ 30 สวนที่สอง ทํานา 
รอยละ 30 สวนที่สาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพื่อเปนเชื้อฟน ไมสราง

บาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก

โรงเรือน โรงเพาะเห็ดคอกสัตวไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม  
เชน ในกรณีภาคใตที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบอ หรือสระ
เก็บน้ําใหเล็กลง เพื่อเก็บพื้นที่ไวใชประโยชนอ่ืนตอไปได 

5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม มีปจจัยประกอบหลายประการ ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดวย และที่สําคัญ  
คือ ราคาการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจาก
สวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

6. ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดข้ึนมาจํานวนมาก หนาดินซ่ึงเปนดินดี ควรนําไปกองไว
ตางหากเพื่อนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นลางที่เปนดินไมดี 
หรืออาจนํามาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกรองสําหรับปลูกไมผลก็จะไดประโยชนอีกทางหนึ่ง 
 

ประโยชนของทฤษฎใีหม 
1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได

ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตางๆ ที่ใชน้ํานอยได โดยไม

ตองเบียดเบียนชลประทาน 
3. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้าํดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดโดย

ไมเดือดรอนในเร่ืองคา ใชจายตางๆ 
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยทาง

ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซ่ึงเปนการประหยัดงบประมาณดวย8 
 
ลงแขกเก่ียวขาวประเพณีของชาวนาไทย 
 ดังที่ประชาชนคนไทยเคารพรักเทิดทูนพระมหากษัตริยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 เปนกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมและทรงเปยมดวยพระเมตตาตอพสกนิกรคนไทยทุกหมูเหลาจึง
ทรงพระราชทาน แนวทางดําเนินการชีวิต มีการแกปญหาเร่ืองน้ํา เร่ืองดิน เร่ืองฝน เร่ืองการเกษตร เปนตน 
เพื่อการอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย โดยการพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังกลาวมาแลว
เบื้องตน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูโดยเฉพาะฐานะความเปนอยูของเกษตรกรทั่วไป โดยใหรูจัก
ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การรวมตัวในการทํางานดานการเกษตรกรรม การทํานาการทําสวน การกําจัดวัชพืช 
การขุดลอกคูคลอง เปนตน ซ่ึงทรงเนนใหใชความสามัคคีหรือภาษาชาวบาน เรียกวา “การลงแขกทํางาน” 
ดังตัวอยางที่ยกมาแสดงดังตอไปนี้ 

ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว โดย มูลนิธิรักบานเกิด ใหขอมูลวา “…เปนประเพณีที่เจาของนาจะบอก
เพื่อนบานใหรูวาจะเก่ียวขาวเม่ือใด และเม่ือถึงวันที่กําหนดเจาของนาก็จะตองปกธงที่ที่นาของตนเพื่อให
เพื่อนบานหรือแขกที่รูจะไดมาชวยเก่ียวไดถูกตองทั้งนี้เจาของนาจะตองจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา 
บุหร่ี น้ําดื่ม ไวรองรับดวย และในการขณะเก่ียวขาวก็จะมีการละเลนรองเพลงเก่ียวของระหวางหนุมสาวเปน
ที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยได 

ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว เปนประเพณีไทยอีกอยางหนึ่งของชาวนาไทย ซ่ึงนับวันจะหาดูไดยากใน
สภาพปจจุบัน ชาวอีสานสวนใหญ จะเปนผูมีน้ําใจไมตรี ดังนั้นในการทํากิจการ งานใดๆ ไมวางานเล็กงาน
ใหญ จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะทุกคนตางมีน้ําใจใหกันและกัน ชวยงานกันคนละมือละไมใชเวลาไม
นานงานก็สําเร็จลุลวงไปไดสมปรารถนา การทํางานแบบนี้ คนอีสานเรียกวา "ลงแขก" การลงแขกในภาค
อีสานก็คือการบอกกลาวขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ใหมาชวยทํางานนั่นเอง งานที่จะลงแขกกันนั้น
อาจจะเปนงานสวนรวมหรืองานสวนตัวก็ได สําหรับงานสวนตัวนั้นสวนมากมักจะเปนงานใหญสุดกําลังคนใน
ครอบครัวจะทําได หรืออาจจะเปนงานหนักแตจําเปนตองทําใหเสร็จภายในวันเดียว จึงตองบอกกลาวให

                                                           
8 มูลนิธิชัยพัฒนา, หลักการและแนวทางสําคัญเศรษฐกิจพอเพียง , [ออนไลน ], แหลงขอมูล: 

http://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html, [20 มีนาคม 2560]. 
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ญาติพี่นองเพื่อนบานมาชวยเหลือเพื่อใหงานเสร็จสิ้นไปงานที่มักลงแขก เชน การลงแขกทํานา ซ่ึงมีการลง
แขกดํานา ลงแขกเก่ียวขาว ลงแขกตีขาว (นวดขาว) เปนตน 

นอกจากจะมีประเพณีลงแขกเก่ียวขาวแลว ยังมีประเพณีลงแขกทํานา ดวยการทํานาเปนงานหนัก
และในรอบปหนึ่งตองใช แรงงานมากถึง 4 วาระดวยกันคือชวงการดํานา การเก่ียว การตี และเอาขาวข้ึนเลา 
ดังนั้นการทํางาน ทุกๆ ระยะ ชาวนาสวนมากจะใชวิธีการลงแขก อาศัยแรงจากญาติพี่นองเพื่อนบานมา
ชวยกัน เม่ือลงแขกในนาตนเสร็จก็เปลี่ยนไปลงแขกนาของคนอ่ืนๆ ตอไปเปนการตอบแทน ซ่ึงเปน  
การแสดงน้ําใจที่มีใหกันและกัน โดยเฉพาะในปจจุบันลูกหลานคนหนุมสาวไปทํางานตางถ่ิน ปลอยใหพอแม
และคนแกอยูบาน การลงแขกจึงยังมีความจําเปนสําหรับชาวนา 

ลงแขก เปนวัฒนธรรมประเพณีแหงความเอ้ือเฟอและเก้ือกูลกันของสังคมคนในอดีต ที่นับวันจะ
สูญหายไปเนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่ ใชเงินตราเปนตัวกําหนด คนไทยในสมัยนี้ รูจักคําวา ลงแขก  
ในความหมายที่เปนการกระทําผิดอาญา แตสําหรับคนอีสานแลว ลงแขก มีความหมายถึงน้ําใจที่ผูคนใน
ชุมชนมอบใหกัน เปนตน…”9 

กุลนิกา รัตนประเสริฐศรีคณะเกษตรฯ ใหขอมูลกิจกรรม “การลงแขกเก่ียวขาว” วา “…เม่ือวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. สาขาวิชาพืชไร ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมรวมใจลงแขกเก่ียวขาวสืบสานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทย โดยรองศาสตราจารย ดร.มนตชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนผูกลาวรายงาน 
และไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
ประธานในพิธีเปด และ รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กลาวรายงานโครงการ มข.ชวยชาวนา ซ่ึงมีผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คณบดีคณะตางๆ ใหเกียรติเขา
รวมกิจกรรมในคร้ังนี้ดวย อาทิ รองศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ นายบัญชา พระพล ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ ศาสตราจารย
นายแพทยบวรศิลป เชาวนชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย นางกาญจนศรี สิงห ภู  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ  เถ่ือนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และมีคณะผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร  และนักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้กวา 500 คน  
ณ แปลงฝกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา กลาววา “คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหความสําคัญของ
วัฒนธรรมการดํานาลงแขกเก่ียวขาว  ซ่ึงไดเลือนหายไปจากสังคมไทย ซ่ึงเปนความสําคัญของชาวนาใน
ฐานะกระดูกสันหลังของชาติ  คณะเกษตรศาสตร ตระหนักดีถึงความสําคัญและการผลิตบัณฑิต ใหมีความ
มุงอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและ
นานาชาติ การอนุรักษวัฒนธรรมนั้นจะตองเปนสิ่งที่จับตองไดและเกิดประโยชนจากงานจริงที่ทํา อีกทั้งยัง

                                                           
9 รักบานเกิด, ลงแขกเกี่ยวขาวประเพณีของชาวนาไทย, [ออนไลน], แหลงขอมูล: http://www. 

rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=6566&s=tblrice., [10 เมษายน 2557]. 

สงเสริมใหนักศึกษาไดรูจักเสียสละ รูจักอุทิศตน  กิจกรรมการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยลงแขก
เก่ียวขาว…. เปนตน” 
 ตัวแทนผูทํางานลงแขกเก่ียวขาวไดสรุปวา “….การทํานาที่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรไดลงมือทํา 
จนกะระทั่งถึงข้ึนตอน "การลงแขกเก่ียวขาว" ซ่ึงเปนการสืบสานประเพณีไทย นับเปนการสรางประสบการณ
ใหมๆ ใหนักศึกษาเขาใจอยางลึกซ้ึงตออาชีพเกษตรกรรม  การลงมือปลูกขาวดวยความยากลําบาก ทําใหรู
ซ้ึงถึงคุณคาของขาว และยังไดรวมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหคงอยูตลอดไป  พรอมๆไปกับ
การเสริมสรางความสัมพันธอันดี และความสามัคคีระหวางกันอีกดวย…”10 

การลงแขกทํานาเก่ียวขาวที่จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ บุญทา ไดใหขอมูลวา “…ประชาชนสวนใหญ
ในอําเภอแมสอดมีอาชีพเปนเกษตรกร ถึงฤดูกาลทํานา มีความจําเปนตองใชแรงงานมาก ประกอบกับมี
รายไดนอยจึงไมมีความสามารถที่จะจางแรงงานเพื่อมาทํางานเก่ียวกับการปลูกขาว การเก่ียวขาว  
จึงจําเปนตองประชุมปรึกษาหารือในการทํางานดังกลาวรวมกันโดยการแบงวาระในการชวยเหลือสมาชิก
ชาวนาเปนเจาๆในแตละวันหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไป ซ่ึงเรียกวา “การลงแขก” โดยถือหลักการคลายๆกับ
การลงแขกทํานาเก่ียวขาวของเกษตรกรชาวไรชาวนาในภาคอ่ืนๆของประเทศไทยที่วาเขาภาพตองจัดหา 
ปจจัยจําเปน เชน ขาวปลา อาหาร สุรา เคร่ืองดื่มใหบริการแกสมาชิกอยางเพียงพอตามสมควรแกฐานะของ
ตน ซ่ึงคนที่มาชวยจะไมมีคาจางในงานใดๆและไดยึดถือปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
ซ่ึงพระองคไดพระราชทานเอาไว…”11 

การลงแขกทํางานไม ได มี เฉพาะประเทศแถบเอเชีย เชนไทยเปนตน แต มีแม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังตัวอยางที่ยกมา ดังนี้ 
 สิงหนอกระบบ; นักขาวอาสา รายงานขอมูลวา “…ยอนอดีตไปเม่ือศตวรรษที่ 15 ในประเทศ
สวิตเซอรแลนดและเนเธอรแลนด มีชนชาวคริสเตียนกลุมหนึ่งแยกตนออกมาจากกลุมชาวคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกเนื่องจากไมพอใจที่ถูกบังคับใหเลือกในการ "เปน"หรือ "ไมเปน" คาทอลิก ดังนั้น จึงเกิดชน
ชาวคริสเตียนกลุมใหมแยกตัวออกมาและเรียกตนเองวา Anabaptists ในชวงเวลานั้น กลุมอนาแบปติสตถูก
ตอตานและรุกรานอยางรุนแรงจากกลุมผูนับถือคาทอลิก บางถูกเผาทั้งเปนหรือจับมาทรมาน จึงทําใหอนา
แบปติสตหาทางหนีไปสูดินแดนอ่ืนเพื่ออิสรภาพในความเชื่อของตน และแตกออกเปนสามกลุม คือ Amish, 
Mennonites และ Hutterites ทั้งสามกลุมเดินทางมาสูโลกใหม หรืออเมริกาในชวงศตวรรษที่ 16 โดย 
Amish ไปตั้งรกรากเปนชุมชนใหญอยูในรัฐเพนซิลเวเนีย โดยเฉพาะเมือง Lancaster ซ่ึงที่นั่นคือ ชุมชนอา
มิชที่ใหญที่สุดในอเมริกาชุมชนชาวอามิชอาศัยอยูใน 5 รัฐทางเหนือของอเมริกา และสวนหนึ่งในประเทศ
แคนนาดา คาดวามีประชากรประมาณ 308,000 คน (ขอมูลจาก WIKIPEDIA) ใชชีวิตแบบเรียบงาย และใช
รถมาเปนพาหนะหลักในการเดินทาง ทั้งยังเครงศาสนา จารีตประเพณีแบบดั้งเดิม ในชุมชนอามิชสิ่งที่
                                                           

10 กุลนิกา รัตนประเสริฐศรี, คณะเกษตรฯ รวมใจอนุรักษประเพณี "ลงแขกเกี่ยวขาว" สืบสาน
วัฒนธรรมไทย , [ออนไลน ], แหล งขอมูล : https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0013341&l=th, [24 
พฤศจิกายน 2559]. 

11 สมศักดิ์ บุญทา, ประชากรหมูบานเลขท่ี 402 หมูท่ี 2 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก, 
สัมภาษณ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2561. 
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ญาติพี่นองเพื่อนบานมาชวยเหลือเพื่อใหงานเสร็จสิ้นไปงานที่มักลงแขก เชน การลงแขกทํานา ซ่ึงมีการลง
แขกดํานา ลงแขกเก่ียวขาว ลงแขกตีขาว (นวดขาว) เปนตน 

นอกจากจะมีประเพณีลงแขกเก่ียวขาวแลว ยังมีประเพณีลงแขกทํานา ดวยการทํานาเปนงานหนัก
และในรอบปหนึ่งตองใช แรงงานมากถึง 4 วาระดวยกันคือชวงการดํานา การเก่ียว การตี และเอาขาวข้ึนเลา 
ดังนั้นการทํางาน ทุกๆ ระยะ ชาวนาสวนมากจะใชวิธีการลงแขก อาศัยแรงจากญาติพี่นองเพื่อนบานมา
ชวยกัน เม่ือลงแขกในนาตนเสร็จก็เปลี่ยนไปลงแขกนาของคนอ่ืนๆ ตอไปเปนการตอบแทน ซ่ึงเปน  
การแสดงน้ําใจที่มีใหกันและกัน โดยเฉพาะในปจจุบันลูกหลานคนหนุมสาวไปทํางานตางถ่ิน ปลอยใหพอแม
และคนแกอยูบาน การลงแขกจึงยังมีความจําเปนสําหรับชาวนา 

ลงแขก เปนวัฒนธรรมประเพณีแหงความเอ้ือเฟอและเก้ือกูลกันของสังคมคนในอดีต ที่นับวันจะ
สูญหายไปเนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่ ใชเงินตราเปนตัวกําหนด คนไทยในสมัยนี้ รูจักคําวา ลงแขก  
ในความหมายที่เปนการกระทําผิดอาญา แตสําหรับคนอีสานแลว ลงแขก มีความหมายถึงน้ําใจที่ผูคนใน
ชุมชนมอบใหกัน เปนตน…”9 

กุลนิกา รัตนประเสริฐศรีคณะเกษตรฯ ใหขอมูลกิจกรรม “การลงแขกเก่ียวขาว” วา “…เม่ือวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. สาขาวิชาพืชไร ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมรวมใจลงแขกเก่ียวขาวสืบสานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทย โดยรองศาสตราจารย ดร.มนตชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนผูกลาวรายงาน 
และไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
ประธานในพิธีเปด และ รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กลาวรายงานโครงการ มข.ชวยชาวนา ซ่ึงมีผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คณบดีคณะตางๆ ใหเกียรติเขา
รวมกิจกรรมในคร้ังนี้ดวย อาทิ รองศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ นายบัญชา พระพล ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ ศาสตราจารย
นายแพทยบวรศิลป เชาวนชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย นางกาญจนศรี สิงห ภู  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ  เถ่ือนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และมีคณะผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร  และนักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้กวา 500 คน  
ณ แปลงฝกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา กลาววา “คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหความสําคัญของ
วัฒนธรรมการดํานาลงแขกเก่ียวขาว  ซ่ึงไดเลือนหายไปจากสังคมไทย ซ่ึงเปนความสําคัญของชาวนาใน
ฐานะกระดูกสันหลังของชาติ  คณะเกษตรศาสตร ตระหนักดีถึงความสําคัญและการผลิตบัณฑิต ใหมีความ
มุงอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคาในระดับชาติและ
นานาชาติ การอนุรักษวัฒนธรรมนั้นจะตองเปนสิ่งที่จับตองไดและเกิดประโยชนจากงานจริงที่ทํา อีกทั้งยัง

                                                           
9 รักบานเกิด, ลงแขกเกี่ยวขาวประเพณีของชาวนาไทย, [ออนไลน], แหลงขอมูล: http://www. 

rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=6566&s=tblrice., [10 เมษายน 2557]. 

สงเสริมใหนักศึกษาไดรูจักเสียสละ รูจักอุทิศตน  กิจกรรมการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยลงแขก
เก่ียวขาว…. เปนตน” 
 ตัวแทนผูทํางานลงแขกเก่ียวขาวไดสรุปวา “….การทํานาที่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรไดลงมือทํา 
จนกะระทั่งถึงข้ึนตอน "การลงแขกเก่ียวขาว" ซ่ึงเปนการสืบสานประเพณีไทย นับเปนการสรางประสบการณ
ใหมๆ ใหนักศึกษาเขาใจอยางลึกซ้ึงตออาชีพเกษตรกรรม  การลงมือปลูกขาวดวยความยากลําบาก ทําใหรู
ซ้ึงถึงคุณคาของขาว และยังไดรวมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหคงอยูตลอดไป  พรอมๆไปกับ
การเสริมสรางความสัมพันธอันดี และความสามัคคีระหวางกันอีกดวย…”10 

การลงแขกทํานาเก่ียวขาวที่จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ บุญทา ไดใหขอมูลวา “…ประชาชนสวนใหญ
ในอําเภอแมสอดมีอาชีพเปนเกษตรกร ถึงฤดูกาลทํานา มีความจําเปนตองใชแรงงานมาก ประกอบกับมี
รายไดนอยจึงไมมีความสามารถที่จะจางแรงงานเพื่อมาทํางานเก่ียวกับการปลูกขาว การเก่ียวขาว  
จึงจําเปนตองประชุมปรึกษาหารือในการทํางานดังกลาวรวมกันโดยการแบงวาระในการชวยเหลือสมาชิก
ชาวนาเปนเจาๆในแตละวันหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันไป ซ่ึงเรียกวา “การลงแขก” โดยถือหลักการคลายๆกับ
การลงแขกทํานาเก่ียวขาวของเกษตรกรชาวไรชาวนาในภาคอ่ืนๆของประเทศไทยที่วาเขาภาพตองจัดหา 
ปจจัยจําเปน เชน ขาวปลา อาหาร สุรา เคร่ืองดื่มใหบริการแกสมาชิกอยางเพียงพอตามสมควรแกฐานะของ
ตน ซ่ึงคนที่มาชวยจะไมมีคาจางในงานใดๆและไดยึดถือปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
ซ่ึงพระองคไดพระราชทานเอาไว…”11 

การลงแขกทํางานไม ได มี เฉพาะประเทศแถบเอเชีย เชนไทยเปนตน แต มีแม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังตัวอยางที่ยกมา ดังนี้ 
 สิงหนอกระบบ; นักขาวอาสา รายงานขอมูลวา “…ยอนอดีตไปเม่ือศตวรรษที่ 15 ในประเทศ
สวิตเซอรแลนดและเนเธอรแลนด มีชนชาวคริสเตียนกลุมหนึ่งแยกตนออกมาจากกลุมชาวคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกเนื่องจากไมพอใจที่ถูกบังคับใหเลือกในการ "เปน"หรือ "ไมเปน" คาทอลิก ดังนั้น จึงเกิดชน
ชาวคริสเตียนกลุมใหมแยกตัวออกมาและเรียกตนเองวา Anabaptists ในชวงเวลานั้น กลุมอนาแบปติสตถูก
ตอตานและรุกรานอยางรุนแรงจากกลุมผูนับถือคาทอลิก บางถูกเผาทั้งเปนหรือจับมาทรมาน จึงทําใหอนา
แบปติสตหาทางหนีไปสูดินแดนอ่ืนเพื่ออิสรภาพในความเชื่อของตน และแตกออกเปนสามกลุม คือ Amish, 
Mennonites และ Hutterites ทั้งสามกลุมเดินทางมาสูโลกใหม หรืออเมริกาในชวงศตวรรษที่ 16 โดย 
Amish ไปตั้งรกรากเปนชุมชนใหญอยูในรัฐเพนซิลเวเนีย โดยเฉพาะเมือง Lancaster ซ่ึงที่นั่นคือ ชุมชนอา
มิชที่ใหญที่สุดในอเมริกาชุมชนชาวอามิชอาศัยอยูใน 5 รัฐทางเหนือของอเมริกา และสวนหนึ่งในประเทศ
แคนนาดา คาดวามีประชากรประมาณ 308,000 คน (ขอมูลจาก WIKIPEDIA) ใชชีวิตแบบเรียบงาย และใช
รถมาเปนพาหนะหลักในการเดินทาง ทั้งยังเครงศาสนา จารีตประเพณีแบบดั้งเดิม ในชุมชนอามิชสิ่งที่
                                                           

10 กุลนิกา รัตนประเสริฐศรี, คณะเกษตรฯ รวมใจอนุรักษประเพณี "ลงแขกเกี่ยวขาว" สืบสาน
วัฒนธรรมไทย , [ออนไลน ], แหล งขอมูล : https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0013341&l=th, [24 
พฤศจิกายน 2559]. 

11 สมศักดิ์ บุญทา, ประชากรหมูบานเลขท่ี 402 หมูท่ี 2 ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก, 
สัมภาษณ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2561. 
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ปรากฏจะไมตางจากภาพของชุมชนเม่ือราวรอยปที่แลว นั่นคือ ความเงียบสงบบนถนนสายเล็ก ๆ ที่สองขาง
ทางเพาะปลูกพืช และทําการปศุสัตวในแบบดั้งเดิม เชนเดียวกับการแตงกายของชาวอามิชขับข่ีรถมาวิ่งไป
ตามทางบนถนนชาวอามิชประกอบดวยคนสองกลุม คือ คนกลุมเกา (Old Order) และคนกลุมใหม  
(New Order) โดยคนกลุมเกาจะเปนกลุมที่ปฏิเสธการใชไฟฟา ยังคงใชชีวิตเหมือนกับวิถีชีวิตดั้งเดิมทุกอยาง 
และใชรถมาเปนพาหนะเพียงเทานั้น ขณะที่คนกลุมใหม แมจะมีการใชเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแลว แตก็
ยังไมมีเทคโนโลยี อยางเชน โทรทัศน หรืออินเทอรเน็ต เปนตน…” และวา “…ใหชาวอามิชยึดม่ันอยูกับการ
ขับเคลื่อนขนสงดวยรถมา แตก็อนุญาตใหใชบริการพาหนะสัญจรของรัฐ หรือ ยานยนตที่ขับเคลื่อนโดยคน
อ่ืน (ที่ไมใชชาวอามิช) ไดยอมรับในเทคโนโลยี่ได ตราบใดที่ยังไมคุกคามตอคุณคาทางศาสนาและศีลธรรม 
แตทั้งนี้ ก็ไมไดหมายความวา ชาวอามิช จะไปซ้ือ รถแทร็คเตอร หลายคนอาจจะมองวา ชาวอามิชเปนกลุม
ที่ตานกระแสของโลก แตพวกเขาก็ไมไดสนใจ ยังคงเลือกที่จะเดินไปในจังหวะนี้ ไมจําเปนตองจ้ําอาวไปตาม
โลกที่กําลังหมุนไปขางหนาอยางรวดเร็ว ซ่ึงชาวอามิชก็มีความสุขที่อยูในวิถีชีวิตแบบนี้ เพราะพวกเขามองวา 
สิ่งเหลานี้มันทําใหพวกเขารูวาตัวเองแข็งแรงข้ึน และม่ันใจในตัวเองหากมองไปรอบ ๆ จะเห็นภาพของเด็ก ๆ 
ชาวอามิช ทั้งตัวเล็ก ตัวนอย ชวยพอแมทําเกษตรกรรม จงึเปนภาพแหงความผูกพันของครอบครัวที่เหนียว
แนน และอาจจะมากกวาหลาย ๆ ครอบครัวในสังคมทุนนิยมที่ตางฝายตางไมมีเวลาใหแกกัน ชาวอามิชยังมี
การทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชนเดียวกับคนไทย ตัวอยางการสรางบานไดมีการรวมตัวกัน ทําการ
กอสรางบานใหแกสมาชิกในชุมชน โดยไมมีคาจาง เจาของบานเตรียมอาหารคาวหวานรับรอง สมาชิกเพื่อน
บานที่มาชวยงาน เชนเดียวกันกับ “การลงแขกทํานา” ของชาวนาไทย เปนตน…”12 
 
บทสรุป 
 การรวมพลังกายใจทําความดี เพื่อสรางสรรคที่อยูอาศัย การทํางานดานการเกษตรกรรม  
มีการปลูก การเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร การทํางานเก่ียวกับสาธารณูปโภคของจิตอาสาดวยหัวใจ เรียกวา 
“การลงแขก ทําความดี” แตการจะรวมตัวกันการทํางาน ดังกลาวนั้นไดก็ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จาก
ปรัชญาที่ตั้งไววา “ชีวิตควรเปนอยางไร?” จุดเร่ิมตนสําหรับทําความเขาใจวา แรงจูงใจในการกระทําของ
มนุษย  มี  2 ประเภท คือ 1) ความพอใจในสิ่ งที่ ไมดี  ไม เก้ือกูล จัด เปนฝ ายอกุศลคือ “ตัณหา”  
2) ความพอใจในสิ่งที่ดี ที่เก้ือกูล จัดเปนฝายกุศลคือ “ฉันทะ” บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา อาทิธรรมชั้น จริยธรรมคือการใชปญญา การใชหลัก สังคหวัตถุธรรม 4 ธรรมะ
เปรียบเสมือนลิ่มสลักใจของผูใหและผูรับ เพียงผูนําชุมชน นอกจากมีการใชหลักธรรมตามศาสนาของตนแลว 
แลวการใชหลักจิตวิทยาในการพูดจูงใจคน ครองใจคนเปนตน “การลงแขก” ดังกลาวชื่อวาการทาเหตุดีคือ
กรรมดี ผลที่ไดรับคือ “สรางสามัคคี” เปนการใชธรรมที่มีพลัง แกวิถีประชาพอเพียง ซ่ึงมีประเพณีให 
เจาภาพงาน ไมตองเสียคาใชจายใดๆ นอกจากอาหารเลี้ยงดู สมาชิกผูเต็มใจมาชวยงาน การลงแขกหรือรวม
พลังสามัคคี ในการทํางานดี ไมไดมีเฉพาะประเทศไทย แมในประเทศ สหรัฐอเมริกา ชุมชนชาว “อามิช”  

                                                           
12 สิ งหนอกระบบ, อามิช ...อ เม ริกันชน ท่ีมี จิต วิญญาณพอเพียง , [ออนไลน ], แหลงขอมู ล : 

http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2016/09/26/entry-1, [26 กันยายน2559]. 

ยังมีการทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน แบบเดียวกับชุมชนคนไทย ตัวอยางการรวมตัวกัน ชวยสราง
บานใหแกสมาชิกในชุมชน โดยไมรับคาจาง เจาของบานเตรียมเฉพาะอาหารคาวหวานรับรอง สมาชิกเพื่อน
บานที่มาชวยงาน ดุจเดียวกันกับ “การลงแขก”ทํางานดี ของชาวนาไทย ชุมชนไทย ถาหากประเทศไทยเราผู
นาทั้งทางศาสนจักรและทางอาณาจักรเพียงใหความสําคัญตอประเพณีดีงาม ที่ปฏิบัติมาตั้งแตบรรพกาล เอา
มาประยุกตใช ก็จะแกไขปญหาเศรษฐกิจชาวนาที่ขาดแคลนเงินคาจางแรงงานไดทั่วไทย 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ปรากฏจะไมตางจากภาพของชุมชนเม่ือราวรอยปที่แลว นั่นคือ ความเงียบสงบบนถนนสายเล็ก ๆ ที่สองขาง
ทางเพาะปลูกพืช และทําการปศุสัตวในแบบดั้งเดิม เชนเดียวกับการแตงกายของชาวอามิชขับข่ีรถมาวิ่งไป
ตามทางบนถนนชาวอามิชประกอบดวยคนสองกลุม คือ คนกลุมเกา (Old Order) และคนกลุมใหม  
(New Order) โดยคนกลุมเกาจะเปนกลุมที่ปฏิเสธการใชไฟฟา ยังคงใชชีวิตเหมือนกับวิถีชีวิตดั้งเดิมทุกอยาง 
และใชรถมาเปนพาหนะเพียงเทานั้น ขณะที่คนกลุมใหม แมจะมีการใชเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแลว แตก็
ยังไมมีเทคโนโลยี อยางเชน โทรทัศน หรืออินเทอรเน็ต เปนตน…” และวา “…ใหชาวอามิชยึดม่ันอยูกับการ
ขับเคลื่อนขนสงดวยรถมา แตก็อนุญาตใหใชบริการพาหนะสัญจรของรัฐ หรือ ยานยนตที่ขับเคลื่อนโดยคน
อ่ืน (ที่ไมใชชาวอามิช) ไดยอมรับในเทคโนโลยี่ได ตราบใดที่ยังไมคุกคามตอคุณคาทางศาสนาและศีลธรรม 
แตทั้งนี้ ก็ไมไดหมายความวา ชาวอามิช จะไปซ้ือ รถแทร็คเตอร หลายคนอาจจะมองวา ชาวอามิชเปนกลุม
ที่ตานกระแสของโลก แตพวกเขาก็ไมไดสนใจ ยังคงเลือกที่จะเดินไปในจังหวะนี้ ไมจําเปนตองจ้ําอาวไปตาม
โลกที่กําลังหมุนไปขางหนาอยางรวดเร็ว ซ่ึงชาวอามิชก็มีความสุขที่อยูในวิถีชีวิตแบบนี้ เพราะพวกเขามองวา 
สิ่งเหลานี้มันทําใหพวกเขารูวาตัวเองแข็งแรงข้ึน และม่ันใจในตัวเองหากมองไปรอบ ๆ จะเห็นภาพของเด็ก ๆ 
ชาวอามิช ทั้งตัวเล็ก ตัวนอย ชวยพอแมทําเกษตรกรรม จงึเปนภาพแหงความผูกพันของครอบครัวที่เหนียว
แนน และอาจจะมากกวาหลาย ๆ ครอบครัวในสังคมทุนนิยมที่ตางฝายตางไมมีเวลาใหแกกัน ชาวอามิชยังมี
การทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชนเดียวกับคนไทย ตัวอยางการสรางบานไดมีการรวมตัวกัน ทําการ
กอสรางบานใหแกสมาชิกในชุมชน โดยไมมีคาจาง เจาของบานเตรียมอาหารคาวหวานรับรอง สมาชิกเพื่อน
บานที่มาชวยงาน เชนเดียวกันกับ “การลงแขกทํานา” ของชาวนาไทย เปนตน…”12 
 
บทสรุป 
 การรวมพลังกายใจทําความดี เพื่อสรางสรรคที่อยูอาศัย การทํางานดานการเกษตรกรรม  
มีการปลูก การเก่ียวพืชพันธุธัญญาหาร การทํางานเก่ียวกับสาธารณูปโภคของจิตอาสาดวยหัวใจ เรียกวา 
“การลงแขก ทําความดี” แตการจะรวมตัวกันการทํางาน ดังกลาวนั้นไดก็ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จาก
ปรัชญาที่ตั้งไววา “ชีวิตควรเปนอยางไร?” จุดเร่ิมตนสําหรับทําความเขาใจวา แรงจูงใจในการกระทําของ
มนุษย  มี  2 ประเภท คือ 1) ความพอใจในสิ่ งที่ ไมดี  ไม เก้ือกูล จัด เปนฝ ายอกุศลคือ “ตัณหา”  
2) ความพอใจในสิ่งที่ดี ที่เก้ือกูล จัดเปนฝายกุศลคือ “ฉันทะ” บุคคลจะตองมีการพัฒนาตนเองตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา อาทิธรรมชั้น จริยธรรมคือการใชปญญา การใชหลัก สังคหวัตถุธรรม 4 ธรรมะ
เปรียบเสมือนลิ่มสลักใจของผูใหและผูรับ เพียงผูนําชุมชน นอกจากมีการใชหลักธรรมตามศาสนาของตนแลว 
แลวการใชหลักจิตวิทยาในการพูดจูงใจคน ครองใจคนเปนตน “การลงแขก” ดังกลาวชื่อวาการทาเหตุดีคือ
กรรมดี ผลที่ไดรับคือ “สรางสามัคคี” เปนการใชธรรมที่มีพลัง แกวิถีประชาพอเพียง ซ่ึงมีประเพณีให 
เจาภาพงาน ไมตองเสียคาใชจายใดๆ นอกจากอาหารเลี้ยงดู สมาชิกผูเต็มใจมาชวยงาน การลงแขกหรือรวม
พลังสามัคคี ในการทํางานดี ไมไดมีเฉพาะประเทศไทย แมในประเทศ สหรัฐอเมริกา ชุมชนชาว “อามิช”  

                                                           
12 สิ งหนอกระบบ, อามิช ...อ เม ริกันชน ท่ีมี จิต วิญญาณพอเพียง , [ออนไลน ], แหลงขอมู ล : 

http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/2016/09/26/entry-1, [26 กันยายน2559]. 

ยังมีการทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน แบบเดียวกับชุมชนคนไทย ตัวอยางการรวมตัวกัน ชวยสราง
บานใหแกสมาชิกในชุมชน โดยไมรับคาจาง เจาของบานเตรียมเฉพาะอาหารคาวหวานรับรอง สมาชิกเพื่อน
บานที่มาชวยงาน ดุจเดียวกันกับ “การลงแขก”ทํางานดี ของชาวนาไทย ชุมชนไทย ถาหากประเทศไทยเราผู
นาทั้งทางศาสนจักรและทางอาณาจักรเพียงใหความสําคัญตอประเพณีดีงาม ที่ปฏิบัติมาตั้งแตบรรพกาล เอา
มาประยุกตใช ก็จะแกไขปญหาเศรษฐกิจชาวนาที่ขาดแคลนเงินคาจางแรงงานไดทั่วไทย 
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วัฒนธรรมเปนรากฐานที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในสังคม วัฒนธรรมทําใหคน

รวมตัวกันเปนสังคมมีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ สําหรับองคการจัดวาเปนสังคมยอยยอมมีวัฒนธรรมเปน
หลักในการดํารงชีวิต หรือเปนแบบแผนสําหรับพฤติกรรมในการทํางานของมนุษย ซ่ึงทําใหองคการมี
เอกลักษณของตนเองตางไปจากองคการอ่ืนโดยการเรียนรูผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผลของ
วัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนความเชื่อและคานิยมพื้นฐานรวมกันของสมาชิกภายใน
องคการ ซ่ึงแสดงปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแหงการคิดและการปฏิบัติ วัฒนธรรมองคการเปนวิถี
ชีวิตที่คนในองคการยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงจะกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ 
ความเชื่อ คานิยม รวมทั้งภาษา วัตถุสิ่งของตางๆ เชนนั้นแลววัฒนธรรมองคการจึงเปนเสมือนบุคลิกภาพ
หรือจิตวิญญาณขององคการ 

คําสําคัญ:  จริยธรรม, วัฒนธรรมองคการ 
 

Abstract 
Culture is the root to determine the attitude and behavior of human beings in 

society. Culture makes the people to live together as society orderly. For organization is 
the small unit of society that has the culture as the principle of living or model for 
behavior in working of human beings that being identity of organization differently from 
other organizations by learning through changing of society. The effect of culture is the 
form of ethics including belief and basic value of members in organizations that appears in 
the form of conceptual and practical norms. The organizational culture is the way of life of 
people in organization to follow and behave continuously until it becomes the tradition 
and culture, the way for behave, concept, value including language, and materials. The 
organizational culture is like the personality or spirit of organization 

Keywords:  Ethics, Organizational Culture 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบนัมีผลตอการบริหารจัดการองคการเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน

ดานเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถทําใหงานงายข้ึนและยังทําใหการทํางานดานขอมูลขาวสารสามารถจัดขนาด
องคการใหเล็กลงแตในทางตรงกันขามกลับมีการกระจายอํานาจออกไปอยางกวางขวางได เชน กลุมงาน
ธุรการ กลุมงานบัญชี กลุมบริหารงานบุคคล กลุมงานการศึกษา และกลุมงานอ่ืนๆ  ซ่ึงกลุมงานเหลานี้อาจมี
ชื่อเปนแผนก ฝาย กอง กรม หรือกระทรวงก็ได อยางไรก็ตามก็ยังมีสิ่งเชื่อมโยงคือ วัฒนธรรมในการทํางาน  
ที่เปนศูนยรวมของหนวยงานตางๆ เพื่อใหองคการสามารถทํางานมุงไปสูทิศทางเดียวกันได แตทั้งนี้ไมวา 
จะเปนหลักการ วิธีการ หรือเทคนิคตางๆที่นักวิชาการตะวันตกนํามาใชในการบริหารจัดการนั้นลวนแลวเปน
หลักการที่ยึดกับการหวังผลกําไรหรือการแขงขันทั้งสิ้น ยังมิไดเปนการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดํารงความ
เปนมนุษยงานที่จะตองอยูรวมกันภายใตองคการเดียวกันอยางสันติสุข กลไกสําคัญที่จะทําใหมนุษยงาน
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข คือ “จริยธรรม” 

 ในองคการทั้งหลายซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลอยางมีระเบียบนั้น ถามองถึงตัวบุคคลจะ
เห็นไดวา บุคคลเหลานั้นจะกระทําการไปสูเปาหมายใดๆ ไดนั้นตองอาศัยศูนยรวมของจิตใจเปนตัวนําทาง 
เม่ือบุคคลหลายๆคนมารวมกันเปนองคการยอมมีจิตใจที่แตกตางกันออกไป สิ่งที่จะผูกความแตกตางของ
จิตใจเหลานี้ใหอยูดวยกันไดและทํางานไปในทิศทางเดียวกันได โดยเฉพาะคานิยมที่เก่ียวกับงานในหนวยงาน
ที่ตนเองดํารงอยูสอดคลองกันได สิ่งๆนั้นก็คือ วัฒนธรรมองคการ (Organization culture) เปนระบบ
ความเชื่อและคานิยมรวมที่มีการพัฒนาข้ึนมาภายในองคการและเปนเคร่ืองชี้นําพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการ การเกิดวัฒนธรรมองคการเปนการแสดงให เห็นถึงวิธีการปรับตัวของมนุษยงานเขากับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและวัฒนธรรมที่อยูขางเคียงซ่ึงยอมตองมีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ระหวางกัน วัฒนธรรมองคการจะสรางประโยชนหรือคุณคาใหแกองคการนั้นๆเชน วัฒนธรรมในการมุงสราง
คุณภาพ วัฒนธรรมในการสรางนวัตกรรม แตขณะเดียวกันวัฒนธรรมองคการบางอยางก็ทําใหเกิดจุดออนแก
องคการนั้นๆได เชน วัฒนธรรมการทํางานแบบมุงใหบุคลากรมีการแขงขันกันมากเกินไป จนทําใหเกิดความ
ขัดแยงแตกแยกภายในองคการได องคการที่เขมแข็งหรือออนแอจะข้ึนอยูกับระดับความเห็นพองตองกัน 
การยึดเหนี่ยวกันและความผูกพันของมนุษยงานในองคการนั้นๆ การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะทําให
มนุษยงานยึดม่ันตอเปาหมายขององคการอยางชัดเจน ในการบริหารจัดการองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ผูบริหารตองเผชิญกับสภาพแวดลอมตางๆที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานผูบริหารที่ตองการ
พัฒนาองคการควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ โดยการประเมินความเหมาะสมหรือคุณคาที่มีตอ
องคการ เพื่อจะไดสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

 จริยธรรมเปนหลักของการปฏิบัติที่ใชในการตัดสินใจและเปนพฤติกรรมของบุคคลหรือเปนอีกมุม
หนึ่งที่สําคัญภายในองคการเพราะจะชวยในการแนะแนวพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับมนุษยงาน ผูบริหารมี
หนาที่ในการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบที่มีตองานจึงมีบทบาทสําคัญในการริเร่ิมหรือรักษาจริยธรรมอัน
ดีงาม องคการทุกประเภทจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําจริยธรรมมาใชในการบริหารจัดการและแกไขปญหา
อยางถูกวิธีเพื่อใหไดรับความเชื่อถือ มีภาพพจนที่ดี อันจะนํามาซ่ึงชื่อเสียง เกียรติยศ ความกาวหนาในระยะ
ยาว และความผาสุกของบุคคลในองคการ ดังนั้น การบริหารจัดการองคการจึงมีความจําตองใชหลักการ
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บทคัดยอ 
วัฒนธรรมเปนรากฐานที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในสังคม วัฒนธรรมทําใหคน

รวมตัวกันเปนสังคมมีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ สําหรับองคการจัดวาเปนสังคมยอยยอมมีวัฒนธรรมเปน
หลักในการดํารงชีวิต หรือเปนแบบแผนสําหรับพฤติกรรมในการทํางานของมนุษย ซ่ึงทําใหองคการมี
เอกลักษณของตนเองตางไปจากองคการอ่ืนโดยการเรียนรูผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผลของ
วัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนความเชื่อและคานิยมพื้นฐานรวมกันของสมาชิกภายใน
องคการ ซ่ึงแสดงปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแหงการคิดและการปฏิบัติ วัฒนธรรมองคการเปนวิถี
ชีวิตที่คนในองคการยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงจะกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ 
ความเชื่อ คานิยม รวมทั้งภาษา วัตถุสิ่งของตางๆ เชนนั้นแลววัฒนธรรมองคการจึงเปนเสมือนบุคลิกภาพ
หรือจิตวิญญาณขององคการ 

คําสําคัญ:  จริยธรรม, วัฒนธรรมองคการ 
 

Abstract 
Culture is the root to determine the attitude and behavior of human beings in 

society. Culture makes the people to live together as society orderly. For organization is 
the small unit of society that has the culture as the principle of living or model for 
behavior in working of human beings that being identity of organization differently from 
other organizations by learning through changing of society. The effect of culture is the 
form of ethics including belief and basic value of members in organizations that appears in 
the form of conceptual and practical norms. The organizational culture is the way of life of 
people in organization to follow and behave continuously until it becomes the tradition 
and culture, the way for behave, concept, value including language, and materials. The 
organizational culture is like the personality or spirit of organization 

Keywords:  Ethics, Organizational Culture 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบนัมีผลตอการบริหารจัดการองคการเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน

ดานเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถทําใหงานงายข้ึนและยังทําใหการทํางานดานขอมูลขาวสารสามารถจัดขนาด
องคการใหเล็กลงแตในทางตรงกันขามกลับมีการกระจายอํานาจออกไปอยางกวางขวางได เชน กลุมงาน
ธุรการ กลุมงานบัญชี กลุมบริหารงานบุคคล กลุมงานการศึกษา และกลุมงานอ่ืนๆ  ซ่ึงกลุมงานเหลานี้อาจมี
ชื่อเปนแผนก ฝาย กอง กรม หรือกระทรวงก็ได อยางไรก็ตามก็ยังมีสิ่งเชื่อมโยงคือ วัฒนธรรมในการทํางาน  
ที่เปนศูนยรวมของหนวยงานตางๆ เพื่อใหองคการสามารถทํางานมุงไปสูทิศทางเดียวกันได แตทั้งนี้ไมวา 
จะเปนหลักการ วิธีการ หรือเทคนิคตางๆที่นักวิชาการตะวันตกนํามาใชในการบริหารจัดการนั้นลวนแลวเปน
หลักการที่ยึดกับการหวังผลกําไรหรือการแขงขันทั้งสิ้น ยังมิไดเปนการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดํารงความ
เปนมนุษยงานที่จะตองอยูรวมกันภายใตองคการเดียวกันอยางสันติสุข กลไกสําคัญที่จะทําใหมนุษยงาน
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข คือ “จริยธรรม” 

 ในองคการทั้งหลายซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลอยางมีระเบียบนั้น ถามองถึงตัวบุคคลจะ
เห็นไดวา บุคคลเหลานั้นจะกระทําการไปสูเปาหมายใดๆ ไดนั้นตองอาศัยศูนยรวมของจิตใจเปนตัวนําทาง 
เม่ือบุคคลหลายๆคนมารวมกันเปนองคการยอมมีจิตใจที่แตกตางกันออกไป สิ่งที่จะผูกความแตกตางของ
จิตใจเหลานี้ใหอยูดวยกันไดและทํางานไปในทิศทางเดียวกันได โดยเฉพาะคานิยมที่เก่ียวกับงานในหนวยงาน
ที่ตนเองดํารงอยูสอดคลองกันได สิ่งๆนั้นก็คือ วัฒนธรรมองคการ (Organization culture) เปนระบบ
ความเชื่อและคานิยมรวมที่มีการพัฒนาข้ึนมาภายในองคการและเปนเคร่ืองชี้นําพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคการ การเกิดวัฒนธรรมองคการเปนการแสดงให เห็นถึงวิธีการปรับตัวของมนุษยงานเขากับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและวัฒนธรรมที่อยูขางเคียงซ่ึงยอมตองมีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ระหวางกัน วัฒนธรรมองคการจะสรางประโยชนหรือคุณคาใหแกองคการนั้นๆเชน วัฒนธรรมในการมุงสราง
คุณภาพ วัฒนธรรมในการสรางนวัตกรรม แตขณะเดียวกันวัฒนธรรมองคการบางอยางก็ทําใหเกิดจุดออนแก
องคการนั้นๆได เชน วัฒนธรรมการทํางานแบบมุงใหบุคลากรมีการแขงขันกันมากเกินไป จนทําใหเกิดความ
ขัดแยงแตกแยกภายในองคการได องคการที่เขมแข็งหรือออนแอจะข้ึนอยูกับระดับความเห็นพองตองกัน 
การยึดเหนี่ยวกันและความผูกพันของมนุษยงานในองคการนั้นๆ การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะทําให
มนุษยงานยึดม่ันตอเปาหมายขององคการอยางชัดเจน ในการบริหารจัดการองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ผูบริหารตองเผชิญกับสภาพแวดลอมตางๆที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานผูบริหารที่ตองการ
พัฒนาองคการควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ โดยการประเมินความเหมาะสมหรือคุณคาที่มีตอ
องคการ เพื่อจะไดสรางวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

 จริยธรรมเปนหลักของการปฏิบัติที่ใชในการตัดสินใจและเปนพฤติกรรมของบุคคลหรือเปนอีกมุม
หนึ่งที่สําคัญภายในองคการเพราะจะชวยในการแนะแนวพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับมนุษยงาน ผูบริหารมี
หนาที่ในการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบที่มีตองานจึงมีบทบาทสําคัญในการริเร่ิมหรือรักษาจริยธรรมอัน
ดีงาม องคการทุกประเภทจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําจริยธรรมมาใชในการบริหารจัดการและแกไขปญหา
อยางถูกวิธีเพื่อใหไดรับความเชื่อถือ มีภาพพจนที่ดี อันจะนํามาซ่ึงชื่อเสียง เกียรติยศ ความกาวหนาในระยะ
ยาว และความผาสุกของบุคคลในองคการ ดังนั้น การบริหารจัดการองคการจึงมีความจําตองใชหลักการ
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บริหารจัดการสมัยใหมผสมผสานเขาดวยกันกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและนํามาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคการเพื่อใหทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมในองคการ 

องคการซ่ึงจัดวาเปนสังคมยอยยอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคม ซ่ึง สุนทร วงศไศยวรรณ.1 กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบดวย
สิ่งประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมติ
พื้นฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคการ วัฒนธรรมองคการคือกลุมของคานิยมรวม ที่ไดรับ
การยอมรับในกลุม มีอิทธิพลพฤติกรรมของสมาชิกและชวยใหสมาชิกในองคการ เขาใจวาการปฏิบัติใดที่ได
รับการพิจารณาวายอมรับไดเกิดแนวการปฏิบัติที่สืบตอกันมา อีกทั้งคานิยมเหลานี้มักจะถูกถายทอดผาน
ทางเร่ืองราว และสื่อทางสัญลักษณตางๆ2 นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการคือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอม
ภายในองคการที่รวมเอาขอสมมติ ความเชื่อ และคานิยมที่สมาชิกขององคการมีรวมกันและใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางอยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม3 
วัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนเปนกาวที่ยึดองคการหรือหนวยงานใหกลมเกลียวในการดําเนินงานขององคการที่
บุคคลในองคการมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและสามารถทําใหบุคลากรในองคการมีจิตสํานึกตรงกัน มีเปาหมาย
รวมกันและมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกันนั้น ยอมทําใหปญหาหรือกระบวนการตัดสินใจ
ไดรับการแกไขในเวลารวดเร็วทันตอสถานการณตางๆที่เขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจและการดําเนินงาน
ขององคการดวย ดังนั้น เม่ือกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการจึงสามารถออกเปนขอๆ ดังนี้4  

1. วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลในองคการวาควรทําอะไร ไมควร
ทําในสิ่งทําใหองคการมีผลในเร่ืองความกาวหนาหรือความลาหลัง 

2. วัฒนธรรมองคการสามารถสะทอนความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ การวางแผน การจัดทํา
ยุทธศาสตรขององคการ 

3. วัฒนธรรมองคการชวยในการหลอหลวมใหบุคคลในองคการมีความเขาใจกฎ กติกาในการอยู
รวมกันและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

4. วัฒนธรรมองคการสะทอนความเปนเอกลักษณในองคการ 
                                                           
 1 สุนทร วงศไศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพชร, 2540). ไมปรากฏเลขหนา. 
 2พร ภิเศก, “วัฒนธรรมองคการและปจจัยบางประการทีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ
ของกองทัพบก”, ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2003), 
 3 Gordon, J.R., Organizational behavior : A diagnostic approach,  (6thed), (New York : 
Prentice-Hall,1999), pp. 342. 
 4 เพ็ชรี รูปะวิเชตร, “Management Styles: Comparing between Thai and Western”, เอกสาร
ประกอบการบรรยายนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ. สาขาวิชาธุรกิจนานาชาติ, (เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม, 2544). 

 ดังนั้น วัฒนธรรมองคการในฐานะเปนแบบแผนสําหรับพฤติกรรมมนุษยในองคการเปนสิ่งที่ผูศึกษา
พฤติกรรมองคการจะละเลยไมได เพราะเปนเสมือนแกนกลางของทุกสิ่งทุกอยางในการดําเนินงานของมนุษย
ในองคการ 
 
ท่ีมาของวัฒนธรรมองคการ  
 แหลงกําเนิดวัฒนธรรมองคการที่สําคัญมี 5 แหลง5 คือ 
 1. วัฒนธรรมของสังคมในระดับตางๆ โดยคานิยม ความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลทุกระดับไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมระดับตางๆ ซ่ึงแบงออกได 5 ระดับ  
คือ 1) วัฒนธรรมของสังคมระดับนานาชาติ 2) วัฒนธรรมของสังคมระดับชาติ 3) วัฒนธรรมของสังคมระดับ
ภูมิภาคและทองถ่ิน 4) วัฒนธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม 5) วัฒนธรรมของสาขาอาชีพ 
  2. ลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน กลาวคือในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียง
กัน จะมีวัฒนธรรมองคการเหมือนกัน และถาลักษณะงานตางกัน จะมีวัฒนธรรมองคการตางกันดวย  
 3. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูกอตั้งและผูนํารุนแรกๆ คือถามองวาวัฒนธรรมองคการ
เปนพฤติกรรมและการแปลความพฤติกรรมตางๆ ภายในองคการ ตัวผูกอตั้ง ผูนําองคการก็จะมีสวนในการ
สรางและกําหนดวัฒนธรรมองคการ 
 4. ประสบการณจากการทํางานรวมกันของสมาชิกองคการ กลาวคือเม่ือปฏิบัติตามความเชื่อและ
วิสัยทัศนของผูกอตั้งในชวงเร่ิมตน ตอมาอาจตองปรับเปลี่ยนตามการเรียนรูที่ไดจากการปฏิบัติงานรวมกัน  
 5. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูนํารุนใหม กลาวคือในหนวยงานมักจะมีผูมีความคิดริเร่ิม 
ที่อาจจะไดแสดงบทบาทอยูในกลุมผูนํา จนเปนที่ยอมรับ โดยมีเงื่อนไข คือเวลา และปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ 

 
ประเภทของวัฒนธรรมองคการ 
 ในการพิจารณาวา คานิยมใดมีความสําคัญและเหมาะสมกับองคการหรือไมนั้น ผูนําจําเปนตอง
วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกองคการ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของบริษัท ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมของแต
ละองคการจึงผิดแผกแตกตางกัน อยางไรก็ตามถาเปนอุตสาหกรรมอยางเดียวกันก็มักมีวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน เพราะดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมที่คลายกัน คานิยมที่ดีขององคการควรมุงที่ความมี
ประสิทธิผล ตัวอยางเชน  ภายใตภาวะแวดลอมที่ มีการแข งขันสูง (competitive environment)  
ยอมตองการความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ตอลูกคาไดสูงและ
รวดเร็ว ดังนั้น บริษัทจึงควรมีวัฒนธรรมที่มุงเนนความสามารถปรับตัว (adaptability) เปนหลักมากกวายึด
คานิยมวา “ดี” หรือ “เลว” เทานั้น โดยผูนําจะตองมีสามารถในการผสมผสานคานิยมเหลานี้ใหอยูในจุดที่
ลงตัวพอดี ผูนําที่สามารถในการจัดความสมัพันธระหวางคานยิมที่เปนวัฒนธรรม (cultural values) กลยุทธ

                                                           
 5 อางแลวใน สุนทร วงศไศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจยั และประสบการณ, หนา 122.  
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บริหารจัดการสมัยใหมผสมผสานเขาดวยกันกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและนํามาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคการเพื่อใหทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมในองคการ 

องคการซ่ึงจัดวาเปนสังคมยอยยอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานที่กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคม ซ่ึง สุนทร วงศไศยวรรณ.1 กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งตางๆ อันประกอบดวย
สิ่งประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความเขาใจและขอสมมติ
พื้นฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคการ วัฒนธรรมองคการคือกลุมของคานิยมรวม ที่ไดรับ
การยอมรับในกลุม มีอิทธิพลพฤติกรรมของสมาชิกและชวยใหสมาชิกในองคการ เขาใจวาการปฏิบัติใดที่ได
รับการพิจารณาวายอมรับไดเกิดแนวการปฏิบัติที่สืบตอกันมา อีกทั้งคานิยมเหลานี้มักจะถูกถายทอดผาน
ทางเร่ืองราว และสื่อทางสัญลักษณตางๆ2 นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการคือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอม
ภายในองคการที่รวมเอาขอสมมติ ความเชื่อ และคานิยมที่สมาชิกขององคการมีรวมกันและใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางอยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม3 
วัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนเปนกาวที่ยึดองคการหรือหนวยงานใหกลมเกลียวในการดําเนินงานขององคการที่
บุคคลในองคการมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและสามารถทําใหบุคลากรในองคการมีจิตสํานึกตรงกัน มีเปาหมาย
รวมกันและมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกันนั้น ยอมทําใหปญหาหรือกระบวนการตัดสินใจ
ไดรับการแกไขในเวลารวดเร็วทันตอสถานการณตางๆที่เขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจและการดําเนินงาน
ขององคการดวย ดังนั้น เม่ือกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการจึงสามารถออกเปนขอๆ ดังนี้4  

1. วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลในองคการวาควรทําอะไร ไมควร
ทําในสิ่งทําใหองคการมีผลในเร่ืองความกาวหนาหรือความลาหลัง 

2. วัฒนธรรมองคการสามารถสะทอนความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ การวางแผน การจัดทํา
ยุทธศาสตรขององคการ 

3. วัฒนธรรมองคการชวยในการหลอหลวมใหบุคคลในองคการมีความเขาใจกฎ กติกาในการอยู
รวมกันและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

4. วัฒนธรรมองคการสะทอนความเปนเอกลักษณในองคการ 
                                                           
 1 สุนทร วงศไศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโฟรเพชร, 2540). ไมปรากฏเลขหนา. 
 2พร ภิเศก, “วัฒนธรรมองคการและปจจัยบางประการทีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ
ของกองทัพบก”, ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2003), 
 3 Gordon, J.R., Organizational behavior : A diagnostic approach,  (6thed), (New York : 
Prentice-Hall,1999), pp. 342. 
 4 เพ็ชรี รูปะวิเชตร, “Management Styles: Comparing between Thai and Western”, เอกสาร
ประกอบการบรรยายนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ. สาขาวิชาธุรกิจนานาชาติ, (เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม, 2544). 

 ดังนั้น วัฒนธรรมองคการในฐานะเปนแบบแผนสําหรับพฤติกรรมมนุษยในองคการเปนสิ่งที่ผูศึกษา
พฤติกรรมองคการจะละเลยไมได เพราะเปนเสมือนแกนกลางของทุกสิ่งทุกอยางในการดําเนินงานของมนุษย
ในองคการ 
 
ท่ีมาของวัฒนธรรมองคการ  
 แหลงกําเนิดวัฒนธรรมองคการที่สําคัญมี 5 แหลง5 คือ 
 1. วัฒนธรรมของสังคมในระดับตางๆ โดยคานิยม ความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลทุกระดับไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมระดับตางๆ ซ่ึงแบงออกได 5 ระดับ  
คือ 1) วัฒนธรรมของสังคมระดับนานาชาติ 2) วัฒนธรรมของสังคมระดับชาติ 3) วัฒนธรรมของสังคมระดับ
ภูมิภาคและทองถ่ิน 4) วัฒนธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม 5) วัฒนธรรมของสาขาอาชีพ 
  2. ลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน กลาวคือในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียง
กัน จะมีวัฒนธรรมองคการเหมือนกัน และถาลักษณะงานตางกัน จะมีวัฒนธรรมองคการตางกันดวย  
 3. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูกอตั้งและผูนํารุนแรกๆ คือถามองวาวัฒนธรรมองคการ
เปนพฤติกรรมและการแปลความพฤติกรรมตางๆ ภายในองคการ ตัวผูกอตั้ง ผูนําองคการก็จะมีสวนในการ
สรางและกําหนดวัฒนธรรมองคการ 
 4. ประสบการณจากการทํางานรวมกันของสมาชิกองคการ กลาวคือเม่ือปฏิบัติตามความเชื่อและ
วิสัยทัศนของผูกอตั้งในชวงเร่ิมตน ตอมาอาจตองปรับเปลี่ยนตามการเรียนรูที่ไดจากการปฏิบัติงานรวมกัน  
 5. คานิยม ความเชื่อ และวิสัยทัศนของผูนํารุนใหม กลาวคือในหนวยงานมักจะมีผูมีความคิดริเร่ิม 
ที่อาจจะไดแสดงบทบาทอยูในกลุมผูนํา จนเปนที่ยอมรับ โดยมีเงื่อนไข คือเวลา และปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ 

 
ประเภทของวัฒนธรรมองคการ 
 ในการพิจารณาวา คานิยมใดมีความสําคัญและเหมาะสมกับองคการหรือไมนั้น ผูนําจําเปนตอง
วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกองคการ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของบริษัท ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมของแต
ละองคการจึงผิดแผกแตกตางกัน อยางไรก็ตามถาเปนอุตสาหกรรมอยางเดียวกันก็มักมีวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน เพราะดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมที่คลายกัน คานิยมที่ดีขององคการควรมุงที่ความมี
ประสิทธิผล ตัวอยางเชน  ภายใตภาวะแวดลอมที่ มีการแข งขันสูง (competitive environment)  
ยอมตองการความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ตอลูกคาไดสูงและ
รวดเร็ว ดังนั้น บริษัทจึงควรมีวัฒนธรรมที่มุงเนนความสามารถปรับตัว (adaptability) เปนหลักมากกวายึด
คานิยมวา “ดี” หรือ “เลว” เทานั้น โดยผูนําจะตองมีสามารถในการผสมผสานคานิยมเหลานี้ใหอยูในจุดที่
ลงตัวพอดี ผูนําที่สามารถในการจัดความสมัพันธระหวางคานยิมที่เปนวัฒนธรรม (cultural values) กลยุทธ

                                                           
 5 อางแลวใน สุนทร วงศไศยวรรณ, วัฒนธรรมองคการ แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ, หนา 122.  
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ขององคการ (organizational strategy) และบริบทแวดลอมภายนอก (external environment) ไดดี 
ยอมเก้ือหนุนตอผลของการประกอบการของบริษัทสูงยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมกับความมีประสิทธิผลเสนอแนะวา ถาจัดคานิยมขององคการ กลยุทธ
องคการ และบริบทแวดลอมภายนอกไดเหมาะสมแลว จะเกิดวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบดังแสดงในภาพ 
โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้งสี่มาจาก 2 มิติ ไดแก 
 1) ระดับของเงื่อนไขภาวะแวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน (flexibility) หรือความม่ันคง 
(stability) เพียงไร 
 2) ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรือ เนนภายนอก (external) 
เพียงไร 
 มิติทั้งสองผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบ โดยแตละแบบมุงเนนคานิยมที่ตางกัน 
ไดแก  วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement 
culture)   วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) 
โดยองคการหนึ่งๆ อาจมีวัฒนธรรมองคการมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได อยางไรก็ตาม 
องคการที่มีความสําเร็จสูงพบวา มักมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น  
 วัฒนธรรมทั้งสี่แบบขององคการ (Four Corporate Cultures) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Daft, R.L. (2002). The leadership experience 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) หรือแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Culture) 
 เกิดข้ึนจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leader) มุงสรางคานิยมใหมขององคการที่เอ้ือตอการ
เพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณภาวะแวดลอมภายนอก เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคการที่
สามารถตอบสนองไดตลอดเวลา พนักงานขององคการจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพรอมลง
มือปฏิบัติไดทันทีเม่ือเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอลูกคาเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับองคการดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเสี่ยง กลาทดลอง
คิดทําในสิ่งใหม และเนนการใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูที่ริเร่ิมสรางสรรคเปนพิเศษ หลายบริษัทไดเปลี่ยน
นโยบายใหมมาเนนเร่ืองการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน (employee empowerment) 

เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดรวดเร็วเปนหลัก 
ซ่ึงสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซ่ึงมีคานิยมในเร่ือง 

- สงเสริมการสรางสรรค การใชจินตนาการ 
- สงเสริมใหทดลอง ใหลองทํา ผิดพลาดไมเปนไรใหถือเปนบทเรียน 
- ใหกลาเสี่ยง ใหกลาคิดอะไรที่นอกกรอบได 
- การใหอิสระ ใหคิด ใหทําได ใหมีความเปนผูประกอบการอยูในตัว 
- การมุงตอบสนองตอลูกคาและฝายตางๆ โดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิมๆ 

 องคการที่เปนแบบนี้ที่เดนชัดคือ บริษัท 3 M ที่สงเสริมและใหเวลากับพนักงานใหสามารถใชเวลา
งานไดถึง 15 % เพื่อศึกษาวิจัยโครงการที่ตนสนใจได ทําใหพนักงานมีโอกาสในการประดิษฐคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึนได วัฒนธรรมแบบผูประกอบการนี้มักจะพบในองคการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SME) ที่ผูกอตั้งยังคงบริหารจัดการอยู เชน ที่บริษัทไมโครซอฟท อินเทล และอี-เบย เปนตน 

วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) 
 ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนของเปาหมายองคการ 
ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการมีกําไร หรือมีเปอรเซ็นตสวน
แบงของตลาด (market share) สูงข้ึน เปนตน องคการมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในภาวะแวดลอม
ภายนอก แตไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนและตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด องคการที่
ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเร่ิมของบุคคลและพึงพอใจ
ตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมที่มุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาว
เชื่อมทุกคนในองคการเขาดวยกัน หลายบริษัทที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะใหความสําคัญการแขงขัน  
การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงานต่ํากวาเปาก็จะถูกไลออก
จากงาน จะมีคานิยมในเร่ือง 

- การใหแขงขันกันทํางาน เพื่อสรางผลงาน 
- การรุก การมุงม่ัน เอาจริงเอาจัง 
- การทําอะไรใหเสร็จ ใหสมบูรณ ใหดีที่สุด 
- การขยันขันแข็งในการทาํงาน 
- การริเร่ิมในระดับบุคคล เพื่อมุงไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ 

 ในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ พนักงานจะมีการแขงขันกันทํางานอยางหนัก และมุงเนนยอดขาย
และผลกําไรเปนที่ตั้ง ตัวอยางองคการที่เนนวัฒนธรรมแบบนี้คือ บริษัท เปปซ่ี ในชวงที่ นายเวย คอลโลเวย 
(Wayne Calloway) ดํารงตําแหนงประธานบริหาร (CEO) ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศไววา เปปซ่ีจะตองเปน 
“ The Best Consumer Products in the World ” จึงสงเสริมพนักงานใหขยันขันแข็งในการทํางานมี
ระบบการใหรางวัลจูงใจอยางเขมแข็งสําหรับคนที่ทํางานไดตามที่กําหนด เชน ไดตั๋วเคร่ืองบินชั้นหนึ่ง ไดรถ
ประจําตําแหนง ไดรับสิทธิซื้อหุน ไดโบนัส และไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงอยางรวดเร็ว 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 905

ขององคการ (organizational strategy) และบริบทแวดลอมภายนอก (external environment) ไดดี 
ยอมเก้ือหนุนตอผลของการประกอบการของบริษัทสูงยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมกับความมีประสิทธิผลเสนอแนะวา ถาจัดคานิยมขององคการ กลยุทธ
องคการ และบริบทแวดลอมภายนอกไดเหมาะสมแลว จะเกิดวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบดังแสดงในภาพ 
โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้งสี่มาจาก 2 มิติ ไดแก 
 1) ระดับของเงื่อนไขภาวะแวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน (flexibility) หรือความม่ันคง 
(stability) เพียงไร 
 2) ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรือ เนนภายนอก (external) 
เพียงไร 
 มิติทั้งสองผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบ โดยแตละแบบมุงเนนคานิยมที่ตางกัน 
ไดแก  วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement 
culture)   วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) 
โดยองคการหนึ่งๆ อาจมีวัฒนธรรมองคการมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได อยางไรก็ตาม 
องคการที่มีความสําเร็จสูงพบวา มักมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น  
 วัฒนธรรมทั้งสี่แบบขององคการ (Four Corporate Cultures) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Daft, R.L. (2002). The leadership experience 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) หรือแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Culture) 
 เกิดข้ึนจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leader) มุงสรางคานิยมใหมขององคการที่เอ้ือตอการ
เพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณภาวะแวดลอมภายนอก เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคการที่
สามารถตอบสนองไดตลอดเวลา พนักงานขององคการจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพรอมลง
มือปฏิบัติไดทันทีเม่ือเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบตอลูกคาเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับองคการดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเสี่ยง กลาทดลอง
คิดทําในสิ่งใหม และเนนการใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูที่ริเร่ิมสรางสรรคเปนพิเศษ หลายบริษัทไดเปลี่ยน
นโยบายใหมมาเนนเร่ืองการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกพนักงาน (employee empowerment) 

เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดรวดเร็วเปนหลัก 
ซ่ึงสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซ่ึงมีคานิยมในเร่ือง 

- สงเสริมการสรางสรรค การใชจินตนาการ 
- สงเสริมใหทดลอง ใหลองทํา ผิดพลาดไมเปนไรใหถือเปนบทเรียน 
- ใหกลาเสี่ยง ใหกลาคิดอะไรที่นอกกรอบได 
- การใหอิสระ ใหคิด ใหทําได ใหมีความเปนผูประกอบการอยูในตัว 
- การมุงตอบสนองตอลูกคาและฝายตางๆ โดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิมๆ 

 องคการที่เปนแบบนี้ที่เดนชัดคือ บริษัท 3 M ที่สงเสริมและใหเวลากับพนักงานใหสามารถใชเวลา
งานไดถึง 15 % เพื่อศึกษาวิจัยโครงการที่ตนสนใจได ทําใหพนักงานมีโอกาสในการประดิษฐคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดข้ึนได วัฒนธรรมแบบผูประกอบการนี้มักจะพบในองคการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SME) ที่ผูกอตั้งยังคงบริหารจัดการอยู เชน ที่บริษัทไมโครซอฟท อินเทล และอี-เบย เปนตน 

วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture) 
 ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนของเปาหมายองคการ 
ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการมีกําไร หรือมีเปอรเซ็นตสวน
แบงของตลาด (market share) สูงข้ึน เปนตน องคการมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในภาวะแวดลอม
ภายนอก แตไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนและตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด องคการที่
ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเร่ิมของบุคคลและพึงพอใจ
ตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมที่มุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาว
เชื่อมทุกคนในองคการเขาดวยกัน หลายบริษัทที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะใหความสําคัญการแขงขัน  
การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงานต่ํากวาเปาก็จะถูกไลออก
จากงาน จะมีคานิยมในเร่ือง 

- การใหแขงขันกันทํางาน เพื่อสรางผลงาน 
- การรุก การมุงม่ัน เอาจริงเอาจัง 
- การทําอะไรใหเสร็จ ใหสมบูรณ ใหดีที่สุด 
- การขยันขันแข็งในการทาํงาน 
- การริเร่ิมในระดับบุคคล เพื่อมุงไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ 

 ในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ พนักงานจะมีการแขงขันกันทํางานอยางหนัก และมุงเนนยอดขาย
และผลกําไรเปนที่ตั้ง ตัวอยางองคการที่เนนวัฒนธรรมแบบนี้คือ บริษัท เปปซ่ี ในชวงที่ นายเวย คอลโลเวย 
(Wayne Calloway) ดํารงตําแหนงประธานบริหาร (CEO) ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศไววา เปปซ่ีจะตองเปน 
“ The Best Consumer Products in the World ” จึงสงเสริมพนักงานใหขยันขันแข็งในการทํางานมี
ระบบการใหรางวัลจูงใจอยางเขมแข็งสําหรับคนที่ทํางานไดตามที่กําหนด เชน ไดตั๋วเคร่ืองบินชั้นหนึ่ง ไดรถ
ประจําตําแหนง ไดรับสิทธิซื้อหุน ไดโบนัส และไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงอยางรวดเร็ว 



906 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 จากวัฒนธรรมที่กลาวมาแลวนี้ ถาผูบริหารสามารถสรางสรรคและประสานวัฒนธรรมแบบญาติ
มิตร วัฒนธรรมแบบปรับตัวและวัฒนธรรมแบบที่เนนความสําเร็จใหเกิดข้ึนได ก็ยอมเกิดทั้งประสิทธิผลแก
องคการและสรางความพึงพอใจแกสมาชิกองคการดวย 

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  
 เปนวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุนแตมุงเนนภายในองคการ โดยจะใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ของพนักงานภายในองคการเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจาก
ภายนอก เปนวัฒนธรรมที่เนนความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอ่ืน ดังนั้น องคการจึงมี
บรรยากาศของมวลมิตรที่รวมกันทาํงานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเร่ืองความรวมมือ การให
ความเอาใจใสเอ้ืออาทรทั้งพนักงานและลูกคา โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดความรูสึกแตกตางกันทาง
สถานะภาพ ผูนําจะยึดม่ันในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาอยางเครงครัด จะมี
คานิยมสําคัญในเร่ือง 

- การทําตามประเพณีปฏิบัติ (Traditional) 
- การคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอ่ืน ๆ 
- การเนนความเปนทีม 
- เนนการมีสวนรวม 
- การเห็นพองกัน ไมพยายามสรางความแตกแยก อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน รวมมือกัน เปน

กันเอง เปนแบบพี่นอง 
- การเนนความเปนธรรม ยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

 ในองคการที่มีวัฒนธรรมองคการแบบนี้มักจะมีกระบวนการเรียนรูทางสังคมมาก รวมทั้งมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาของและจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจนมีความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคกรแบบนี้  
 มีบางบริษัทที่ยึดวัฒนธรรมแบบนี้แลวประสบความสําเร็จ เชน SAS Institute ในสหรัฐที่ให
ความสําคัญสูงตอคานิยมการดูแลเอาใจใสตอความเปนอยูและความตองการของพนักงานเพื่อใหเกิดการเพิ่ม
ผลงาน พนักงานจะไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชวีิตสวนตัวไดอยางสมดุลมากกวาการทํางานเพิ่มชั่วโมง
ข้ึนหรือทํางานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุงแขงขันกัน นอกจากนี้ยังเนนเร่ืองความเสมอภาค ความเปนธรรม 
และความรวมมือ พบวาพนักงานของบริษัทดังกลาวใหความรวมมือและใสใจตอเพื่อนรวมงานและบริษัท
ยิ่งข้ึน สงผลใหบริษัทสามารถปรับตัวพรอมตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดดี 

วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 
 เปนวัฒนธรรมที่ เนนความมีเสถียรภาพความม่ันคงและมุงเนนภายในองคการเปนสําคัญให
ความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน ความคงเสนคงวาในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความม่ันคง วัฒนธรรม
แบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน มุงเนนเร่ืองใหยึดและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จขององคการเกิดจากความสามารถในการบูรณาการ
และความมีประสิทธิภาพ ในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ มีองคการนอยมากที่สามารถ

ดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมที่ ม่ันคง ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ 
เนื่องจากตองการมีความยืดหยุนคลองตัวมากข้ึนนั่นเอง  จะมีคานิยมในเร่ือง 

- การประหยัดและมุงประสิทธิภาพในการทํางาน 
- เนนความเปนทางการ และความเปนระเบียบแบบแผน 
- การใชเหตุผล ใชขอมูลตัวเลขตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
- การเนนในระเบียบ คําสั่ง กฎระเบียบตาง ๆ 
- การเชื่อฟง ทําตามกฎระเบียบ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

 แนวคิดของวัฒนธรรมแบบนี้จะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และสามารถคาดหมาย
ผลลัพธที่จะเกิดข้ึนได และเหมาะกับองคการที่อยูสภาพแวดลอมที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง องคการประเภท
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมักมีวัฒนธรรมในแบบนี้มากเพราะอยูภายใตกรอบของระบบราชการ แต
แนวโนมในอนาคตของวัฒนธรรมแบบนี้นาจะลดลง เพราะหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตาง
พยายามมุงออกจากระบบราชการ พยายามบริหารงานแบบธุรกิจเอกชน โดยพยายามลดข้ันตอนกฎระเบียบ
ตาง ๆ ที่ไมจําเปนลง เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชวิจารณญาณที่เหมาะสมใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางานมากข้ึน นอกจากนั้น ขณะนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงจะตองมีการ
ปฏิรูปหลายประการ ทั้งการปฏิรูปโครงสราง ระบบการทํางาน ระบบงบประมาณ รวมทั้งวัฒนธรรมการ
ทํางานของขาราชการทั้งหลายดวย โดยเนนใหมีใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ผูใชบริการใหมากข้ึน6  
 
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 

อาจแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการไดหลายมิติ เชน 
มิติที่ 1 แบงเปน 

1. วัฒนธรรมเดน (Dominant Culture) จะเปนลักษณะของคนในองคการโดยรวมซ่ึงจะ
เห็นไดจากคานิยมหลักขององคการนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวนใหญที่รับรูและ
ยอมรับ ตลอดจนเขาใจรวมกัน เชน วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ สงเสริมประชาธิปไตยและ
ความเสมอภาค ตลอดจนมุงรับใชสังคม 

2. วัฒนธรรมยอย (Subculture) จะเปนวัฒนธรรมของกลุมงาน แผนกงาน หรือพื้นที่งาน 
 ซ่ึงในองคการหนึ่ งๆ ที่ มีหลายกลุมงานหรือแผนกงานก็จะมีวัฒนธรรมยอยๆ หลายแบบได เชน  
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแตละคณะก็อาจมีวัฒนธรรมยอยของตนเอง เชน วัฒนธรรมของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี ที่เนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และการมุงตอบสนองความตองการของลูกคา  
ซ่ึงจะแตกตางจากวัฒนธรรมของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่เนนความเปนอิสระของวิชาชีพของ
สื่อตางๆ เปนตน 
                                                           
 6 วันชัย ปานจันทร, วัฒนธรรม องคการและการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558), หนา 24-30. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 907

 จากวัฒนธรรมที่กลาวมาแลวนี้ ถาผูบริหารสามารถสรางสรรคและประสานวัฒนธรรมแบบญาติ
มิตร วัฒนธรรมแบบปรับตัวและวัฒนธรรมแบบที่เนนความสําเร็จใหเกิดข้ึนได ก็ยอมเกิดทั้งประสิทธิผลแก
องคการและสรางความพึงพอใจแกสมาชิกองคการดวย 

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  
 เปนวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุนแตมุงเนนภายในองคการ โดยจะใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ของพนักงานภายในองคการเพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจาก
ภายนอก เปนวัฒนธรรมที่เนนความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอ่ืน ดังนั้น องคการจึงมี
บรรยากาศของมวลมิตรที่รวมกันทาํงานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเร่ืองความรวมมือ การให
ความเอาใจใสเอ้ืออาทรทั้งพนักงานและลูกคา โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดความรูสึกแตกตางกันทาง
สถานะภาพ ผูนําจะยึดม่ันในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาอยางเครงครัด จะมี
คานิยมสําคัญในเร่ือง 

- การทําตามประเพณีปฏิบัติ (Traditional) 
- การคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอ่ืน ๆ 
- การเนนความเปนทีม 
- เนนการมีสวนรวม 
- การเห็นพองกัน ไมพยายามสรางความแตกแยก อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน รวมมือกัน เปน

กันเอง เปนแบบพี่นอง 
- การเนนความเปนธรรม ยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

 ในองคการที่มีวัฒนธรรมองคการแบบนี้มักจะมีกระบวนการเรียนรูทางสังคมมาก รวมทั้งมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาของและจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจนมีความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกขององคกรแบบนี้  
 มีบางบริษัทที่ยึดวัฒนธรรมแบบนี้แลวประสบความสําเร็จ เชน SAS Institute ในสหรัฐที่ให
ความสําคัญสูงตอคานิยมการดูแลเอาใจใสตอความเปนอยูและความตองการของพนักงานเพื่อใหเกิดการเพิ่ม
ผลงาน พนักงานจะไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชวีิตสวนตัวไดอยางสมดุลมากกวาการทํางานเพิ่มชั่วโมง
ข้ึนหรือทํางานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุงแขงขันกัน นอกจากนี้ยังเนนเร่ืองความเสมอภาค ความเปนธรรม 
และความรวมมือ พบวาพนักงานของบริษัทดังกลาวใหความรวมมือและใสใจตอเพื่อนรวมงานและบริษัท
ยิ่งข้ึน สงผลใหบริษัทสามารถปรับตัวพรอมตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดดี 

วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 
 เปนวัฒนธรรมที่ เนนความมีเสถียรภาพความม่ันคงและมุงเนนภายในองคการเปนสําคัญให
ความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน ความคงเสนคงวาในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความม่ันคง วัฒนธรรม
แบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน มุงเนนเร่ืองใหยึดและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จขององคการเกิดจากความสามารถในการบูรณาการ
และความมีประสิทธิภาพ ในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ มีองคการนอยมากที่สามารถ

ดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมที่ ม่ันคง ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ 
เนื่องจากตองการมีความยืดหยุนคลองตัวมากข้ึนนั่นเอง  จะมีคานิยมในเร่ือง 

- การประหยัดและมุงประสิทธิภาพในการทํางาน 
- เนนความเปนทางการ และความเปนระเบียบแบบแผน 
- การใชเหตุผล ใชขอมูลตัวเลขตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
- การเนนในระเบียบ คําสั่ง กฎระเบียบตาง ๆ 
- การเชื่อฟง ทําตามกฎระเบียบ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

 แนวคิดของวัฒนธรรมแบบนี้จะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และสามารถคาดหมาย
ผลลัพธที่จะเกิดข้ึนได และเหมาะกับองคการที่อยูสภาพแวดลอมที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง องคการประเภท
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมักมีวัฒนธรรมในแบบนี้มากเพราะอยูภายใตกรอบของระบบราชการ แต
แนวโนมในอนาคตของวัฒนธรรมแบบนี้นาจะลดลง เพราะหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตาง
พยายามมุงออกจากระบบราชการ พยายามบริหารงานแบบธุรกิจเอกชน โดยพยายามลดข้ันตอนกฎระเบียบ
ตาง ๆ ที่ไมจําเปนลง เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชวิจารณญาณที่เหมาะสมใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางานมากข้ึน นอกจากนั้น ขณะนี้รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงจะตองมีการ
ปฏิรูปหลายประการ ทั้งการปฏิรูปโครงสราง ระบบการทํางาน ระบบงบประมาณ รวมทั้งวัฒนธรรมการ
ทํางานของขาราชการทั้งหลายดวย โดยเนนใหมีใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ผูใชบริการใหมากข้ึน6  
 
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 

อาจแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการไดหลายมิติ เชน 
มิติที่ 1 แบงเปน 

1. วัฒนธรรมเดน (Dominant Culture) จะเปนลักษณะของคนในองคการโดยรวมซ่ึงจะ
เห็นไดจากคานิยมหลักขององคการนั้น วัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคนสวนใหญที่รับรูและ
ยอมรับ ตลอดจนเขาใจรวมกัน เชน วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ สงเสริมประชาธิปไตยและ
ความเสมอภาค ตลอดจนมุงรับใชสังคม 

2. วัฒนธรรมยอย (Subculture) จะเปนวัฒนธรรมของกลุมงาน แผนกงาน หรือพื้นที่งาน 
 ซ่ึงในองคการหนึ่ งๆ ที่ มีหลายกลุมงานหรือแผนกงานก็จะมีวัฒนธรรมยอยๆ หลายแบบได เชน  
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแตละคณะก็อาจมีวัฒนธรรมยอยของตนเอง เชน วัฒนธรรมของคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี ที่เนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และการมุงตอบสนองความตองการของลูกคา  
ซ่ึงจะแตกตางจากวัฒนธรรมของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่เนนความเปนอิสระของวิชาชีพของ
สื่อตางๆ เปนตน 
                                                           
 6 วันชัย ปานจันทร, วัฒนธรรม องคการและการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558), หนา 24-30. 



908 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 การมีวัฒนธรรมยอยจะกอใหเกิดประโยชนตอองคการหรือไมนั้นอยูกับถาวาวัฒนธรรมยอยนั้นๆ 
เห็นพองตองกันกับความเชื่อที่เปนสมมติฐานพื้นฐานและคานิยมหลักขององคการ แตไมเห็นพองกับ
พฤติกรรมหรือวิธีการที่จะไปสูความเชื่อม่ัน องคการจะไดประโยชนจากความคิดสรางสรรคและความ
แตกตางในความคิดดังกลาวได 
 มิติที่ 2 แบงเปน 
 วัฒนธรรมที่เขมแข็ง หรือออนแอ ซ่ึงจะข้ึนอยูกับระดับของการเห็นพองตองกัน (Consensus 
หรือ Agreement) การยึดเหนี่ยวกัน (Cohesiveness) และการผูกพัน (Commitment) ของสมาชิกตอ
วัฒนธรรมองคการนั้นๆ 

1. วัฒนธรรมที่เขมแข็ง (Strong Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีน้ําหนักมาก คนเห็น
พองตองกันและยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก 
และทําใหสมาชิกขององคการมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันตอองคการมาก ในองคการ
ทางการทหารหรือในองคการของชาวเกาหลีและญี่ปุน จะมีวัฒนธรรมองคการที่มีน้ําหนักและมีความเขมแข็ง
มากกวาองคการแบบตะวันตก อันเปนผลมาจากการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประจําชาตินั่นเอง Deal 
และ Kennedy (1982) ไดเสนอวาองคการที่มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะมีสวนประกอบของวัฒนธรรม
ที่สําคัญคือ7 

1) มีคานิยม ซ่ึงสะทอนวิสัยทัศนและความเชื่อขององคการที่ชัดเจน ดังเชนที่ 3 M ที่มีความ
เชื่อในการมุงสรางสรรคนวัตกรรม 

2) มีวีรบุรุษ ซ่ึงจะปรากฏอยูในเร่ืองเลาขององคการ เชน บิลเกตต จะมีวีรบุรุษที่สําคัญใน
การสรางวัฒนธรรมการมุงคิดไปขางหนาใหเกิดข้ึนแกไมโครซอฟท 

3) มีพิธีกรรมและพิธีการ เพื่อเปนการเนนย้ําคานิยมขององคการ เชน  พิธีมอบรางวัลดีเดน
ใหแกพนักงานที่มีความคิดสรางสรรคใหมๆ แกองคการ 

4) มีเครือขายของวัฒนธรรม ซ่ึงจะเปนวิธีการตางๆ ในการสื่อสารวัฒนธรรมใหถูกปลูกฝง
และเนนย้ําวัฒนธรรมองคการแกสมาชิกในองคการนั้นๆ  เชน การมีสมุดพกหรือบัตรวัฒนธรรมองคการติด
ตัวพนักงาน 
 โดยทั่วไปพบวา วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดมั่นตอเปาหมายขององคการ สราง
แรงจูงใจใหแกสมาชิก แตขณะเดียวกันก็พบวา องคการมักจะยึดถือดีและมุงเนนภายในองคการเปนสําคัญ 
ตลอดจนมีความเปนระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาองคการนั้นๆ มีผลประกอบการทาง
การเงินที่ประสบความสําเร็จ และถาองคการตองการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเปลี่ยนไดยาก ตัวอยางของ
องคการที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ไดแก วอลมารท สายการบินเซาทเวสต บริษัทเคร่ืองสําอาง แมร่ีเคย  
สวนสนุกดิสนีย และฮิวเล็ตแพคการด เปนตน 

                                                           
 7 Deal, T. E., & Kennedy, A. A. Corporate culture: the rites and rituals of corporate 
life. Reading, (Mass : Addison- Wesley, 1982). Unpaged. 
 

2. วัฒนธรรมที่ออนแอ (Weak Culture) จะเปนวัฒนธรรมที่คนอาจจะไมเห็นพองตองกัน
มาก และเปลี่ยนแปลงไดงาย และไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาไรนัก ซ่ึงปรากฏในองคการที่เพิ่งกอตั้งหรือ
องคการที่มีอายุไมยาวนานนัก วัฒนธรรมองคการจึงอาจยังไมมีน้ําหนักตอสมาชิกมากเทาใดนัก หรืออาจจะ
เกิดข้ึนในองคการที่ผูนําไมไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมขององคการมากนัก หรือเนื่องจากองคการเปดรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ จากสภาพแวดลอมมาก 
 การที่จะทราบวาวัฒนธรรมจะเขมแข็งหรือออนแอนั้น จะตองพิจารณาถึงระดับความผูกพันของ
บรรดาเหลาสมาชิกทั้งหลาย หากความผูกพันของสมาชิกมีสูงมากก็แสดงวาวัฒนธรรมภายในองคการนั้น
เขมแข็งซ่ึงเปนเปาหมายขององคการ ทั้งนี้สมาชิกทุกคนจะตองดําเนินการตามเปาหมายนั้นอยางอดทนและ
เสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจใหดวยความเต็มใจเปนการผูกพันทางใจไมใชวัตถุรางวัลแตอยางใด วัฒนธรรม
ที่เขมแข็งมีผลตอพนักงานสูง ทําใหการปฏิบัติงานสูงข้ึน การลาออกจากงานลดนอยลง ลักษณะที่สําคัญของ
วัฒนธรรมที่เขมแข็งนั้นผูกพันกับ นโยบาย กลยุทธ และโครงการของธุรกิจ จะตองสอดคลองกับคานิยม 
เพราะคานิยมเปนรากฐานของวัฒนธรรมที่เขมแข็งมีบทบาทสําคัญในการเปนพลังจูงใจแกเหลาสมาชิกใน
องคการนั้น หากคานิยมที่ปรากฏสนับสนุนเปาหมายและกลยุทธ วัฒนธรรมนั้นก็จะเปนทรัพยสินที่สําคัญ
ทางธุรกิจ ในทางกลับกันวัฒนธรรมองคการที่ออนแอ ระดับความสัมพันธของบรรดาสมาชิกจะมีนอย และ
คานิยมไมสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธและโครงการของธุรกิจและบรรดาสมาชิกจะมีคานิยมที่ผิดจะทําให
วัฒนธรรมเปนหนี้สิน 
 
การบริหารในองคการกับวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการดานภาษา (Language) มีความสัมพันธกับการบริหารภายในองคการเปนลําดับ
แรก เพราะภาษาที่ใชในองคการจะชวยใหการบริหารงานงายข้ึน ถาบุคลากรใชภาษาเดียวกันและเขาใจ
ความหมายของภาษาในแนวเดียวกัน ทั้งที่เปนคําพูดและกิริยาทาทางลวนมีความสัมพันธกับการบริหารของ
กลุมทั้งสิ้น ถาสมาชิกของกลุมไมสามารถติดตอกันไดดวยความเขาใจตรงกัน การทํางานเปนกลุมก็ไมอาจ
เกิดข้ึนได ซ่ึงจะมีผลตอการอยูรอดขององคการโดยตรง นอกจากนี้วัฒนธรรมยังใชเปนเกณฑในการแบงกลุม
ในหมูสมาชิกองคการ (Boundaries) เกณฑในการแบงกลุมในหมูสมาชิกจะตองมีและเปนเอกฉันทรวมกัน
ภายในกลุม เพื่อกําหนดไดชัดเจนวาใครเปนสมาชิกในกลุมใดและใครไมใชสมาชิกในกลุมหรือใครควรจะ
ออกไปจากการเปนสมาชิกของกลุมถาไมปฏิบัติตามเกณฑที่กลุมตั้งข้ึนอยางเห็นพองตองกันเปนเอกฉันท 
เกณฑที่เห็นพองตองกันและตองปฏิบัติไดตองมีในองคการเพราะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในวัฒนธรรมองคการซ่ึง
เปนเร่ืองของการจัดองคการและการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอํานาจและสถานภาพการบริหารงานภายใน
องคการจะราบร่ืนไดเม่ือสมาชิกของกลุมมีมติเปนเอกฉันทรวมกันในเร่ืองการแบงสรรอํานาจ (Allocation 
of power) และสถานภาพของสมาชิก กลาวคือ ทุกองคการตองจัดลําดับความสําคัญของสมาชิกในองคการ
วาใครเปนผูบังคับบัญชา ใครเปนลูกนอง บังคับบัญชาลดหลั่นกันไปอยางชัดเจน ใครควรไดอํานาจเม่ือใด 
ใครควรออกไปจากอํานาจหนาที่เม่ือใด และใครยังคงอยูในอํานาจตอไปได วัฒนธรรมในเร่ืองอํานาจและ
สถานภาพถาชัดเจนก็จะชวยใหสมาชิกสามารถจัดการกับความรูสึกที่กาวราวของเขาเองไดในการทํางาน
รวมกันกับผูอ่ืน 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 909

 การมีวัฒนธรรมยอยจะกอใหเกิดประโยชนตอองคการหรือไมนั้นอยูกับถาวาวัฒนธรรมยอยนั้นๆ 
เห็นพองตองกันกับความเชื่อที่เปนสมมติฐานพื้นฐานและคานิยมหลักขององคการ แตไมเห็นพองกับ
พฤติกรรมหรือวิธีการที่จะไปสูความเชื่อม่ัน องคการจะไดประโยชนจากความคิดสรางสรรคและความ
แตกตางในความคิดดังกลาวได 
 มิติที่ 2 แบงเปน 
 วัฒนธรรมที่เขมแข็ง หรือออนแอ ซ่ึงจะข้ึนอยูกับระดับของการเห็นพองตองกัน (Consensus 
หรือ Agreement) การยึดเหนี่ยวกัน (Cohesiveness) และการผูกพัน (Commitment) ของสมาชิกตอ
วัฒนธรรมองคการนั้นๆ 

1. วัฒนธรรมที่เขมแข็ง (Strong Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีน้ําหนักมาก คนเห็น
พองตองกันและยอมรับมากจึงเปลี่ยนแปลงยาก วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก 
และทําใหสมาชิกขององคการมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดีและผูกพันตอองคการมาก ในองคการ
ทางการทหารหรือในองคการของชาวเกาหลีและญี่ปุน จะมีวัฒนธรรมองคการที่มีน้ําหนักและมีความเขมแข็ง
มากกวาองคการแบบตะวันตก อันเปนผลมาจากการไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประจําชาตินั่นเอง Deal 
และ Kennedy (1982) ไดเสนอวาองคการที่มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งจะมีสวนประกอบของวัฒนธรรม
ที่สําคัญคือ7 

1) มีคานิยม ซ่ึงสะทอนวิสัยทัศนและความเชื่อขององคการที่ชัดเจน ดังเชนที่ 3 M ที่มีความ
เชื่อในการมุงสรางสรรคนวัตกรรม 

2) มีวีรบุรุษ ซ่ึงจะปรากฏอยูในเร่ืองเลาขององคการ เชน บิลเกตต จะมีวีรบุรุษที่สําคัญใน
การสรางวัฒนธรรมการมุงคิดไปขางหนาใหเกิดข้ึนแกไมโครซอฟท 

3) มีพิธีกรรมและพิธีการ เพื่อเปนการเนนย้ําคานิยมขององคการ เชน  พิธีมอบรางวัลดีเดน
ใหแกพนักงานที่มีความคิดสรางสรรคใหมๆ แกองคการ 

4) มีเครือขายของวัฒนธรรม ซ่ึงจะเปนวิธีการตางๆ ในการสื่อสารวัฒนธรรมใหถูกปลูกฝง
และเนนย้ําวัฒนธรรมองคการแกสมาชิกในองคการนั้นๆ  เชน การมีสมุดพกหรือบัตรวัฒนธรรมองคการติด
ตัวพนักงาน 
 โดยทั่วไปพบวา วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดมั่นตอเปาหมายขององคการ สราง
แรงจูงใจใหแกสมาชิก แตขณะเดียวกันก็พบวา องคการมักจะยึดถือดีและมุงเนนภายในองคการเปนสําคัญ 
ตลอดจนมีความเปนระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาองคการนั้นๆ มีผลประกอบการทาง
การเงินที่ประสบความสําเร็จ และถาองคการตองการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเปลี่ยนไดยาก ตัวอยางของ
องคการที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ไดแก วอลมารท สายการบินเซาทเวสต บริษัทเคร่ืองสําอาง แมร่ีเคย  
สวนสนุกดิสนีย และฮิวเล็ตแพคการด เปนตน 

                                                           
 7 Deal, T. E., & Kennedy, A. A. Corporate culture: the rites and rituals of corporate 
life. Reading, (Mass : Addison- Wesley, 1982). Unpaged. 
 

2. วัฒนธรรมที่ออนแอ (Weak Culture) จะเปนวัฒนธรรมที่คนอาจจะไมเห็นพองตองกัน
มาก และเปลี่ยนแปลงไดงาย และไมคอยมีน้ําหนักตอสมาชิกเทาไรนัก ซ่ึงปรากฏในองคการที่เพิ่งกอตั้งหรือ
องคการที่มีอายุไมยาวนานนัก วัฒนธรรมองคการจึงอาจยังไมมีน้ําหนักตอสมาชิกมากเทาใดนัก หรืออาจจะ
เกิดข้ึนในองคการที่ผูนําไมไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมขององคการมากนัก หรือเนื่องจากองคการเปดรับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ จากสภาพแวดลอมมาก 
 การที่จะทราบวาวัฒนธรรมจะเขมแข็งหรือออนแอนั้น จะตองพิจารณาถึงระดับความผูกพันของ
บรรดาเหลาสมาชิกทั้งหลาย หากความผูกพันของสมาชิกมีสูงมากก็แสดงวาวัฒนธรรมภายในองคการนั้น
เขมแข็งซ่ึงเปนเปาหมายขององคการ ทั้งนี้สมาชิกทุกคนจะตองดําเนินการตามเปาหมายนั้นอยางอดทนและ
เสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจใหดวยความเต็มใจเปนการผูกพันทางใจไมใชวัตถุรางวัลแตอยางใด วัฒนธรรม
ที่เขมแข็งมีผลตอพนักงานสูง ทําใหการปฏิบัติงานสูงข้ึน การลาออกจากงานลดนอยลง ลักษณะที่สําคัญของ
วัฒนธรรมที่เขมแข็งนั้นผูกพันกับ นโยบาย กลยุทธ และโครงการของธุรกิจ จะตองสอดคลองกับคานิยม 
เพราะคานิยมเปนรากฐานของวัฒนธรรมที่เขมแข็งมีบทบาทสําคัญในการเปนพลังจูงใจแกเหลาสมาชิกใน
องคการนั้น หากคานิยมที่ปรากฏสนับสนุนเปาหมายและกลยุทธ วัฒนธรรมนั้นก็จะเปนทรัพยสินที่สําคัญ
ทางธุรกิจ ในทางกลับกันวัฒนธรรมองคการที่ออนแอ ระดับความสัมพันธของบรรดาสมาชิกจะมีนอย และ
คานิยมไมสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธและโครงการของธุรกิจและบรรดาสมาชิกจะมีคานิยมที่ผิดจะทําให
วัฒนธรรมเปนหนี้สิน 
 
การบริหารในองคการกับวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการดานภาษา (Language) มีความสัมพันธกับการบริหารภายในองคการเปนลําดับ
แรก เพราะภาษาที่ใชในองคการจะชวยใหการบริหารงานงายข้ึน ถาบุคลากรใชภาษาเดียวกันและเขาใจ
ความหมายของภาษาในแนวเดียวกัน ทั้งที่เปนคําพูดและกิริยาทาทางลวนมีความสัมพันธกับการบริหารของ
กลุมทั้งสิ้น ถาสมาชิกของกลุมไมสามารถติดตอกันไดดวยความเขาใจตรงกัน การทํางานเปนกลุมก็ไมอาจ
เกิดข้ึนได ซ่ึงจะมีผลตอการอยูรอดขององคการโดยตรง นอกจากนี้วัฒนธรรมยังใชเปนเกณฑในการแบงกลุม
ในหมูสมาชิกองคการ (Boundaries) เกณฑในการแบงกลุมในหมูสมาชิกจะตองมีและเปนเอกฉันทรวมกัน
ภายในกลุม เพื่อกําหนดไดชัดเจนวาใครเปนสมาชิกในกลุมใดและใครไมใชสมาชิกในกลุมหรือใครควรจะ
ออกไปจากการเปนสมาชิกของกลุมถาไมปฏิบัติตามเกณฑที่กลุมตั้งข้ึนอยางเห็นพองตองกันเปนเอกฉันท 
เกณฑที่เห็นพองตองกันและตองปฏิบัติไดตองมีในองคการเพราะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในวัฒนธรรมองคการซ่ึง
เปนเร่ืองของการจัดองคการและการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอํานาจและสถานภาพการบริหารงานภายใน
องคการจะราบร่ืนไดเม่ือสมาชิกของกลุมมีมติเปนเอกฉันทรวมกันในเร่ืองการแบงสรรอํานาจ (Allocation 
of power) และสถานภาพของสมาชิก กลาวคือ ทุกองคการตองจัดลําดับความสําคัญของสมาชิกในองคการ
วาใครเปนผูบังคับบัญชา ใครเปนลูกนอง บังคับบัญชาลดหลั่นกันไปอยางชัดเจน ใครควรไดอํานาจเม่ือใด 
ใครควรออกไปจากอํานาจหนาที่เม่ือใด และใครยังคงอยูในอํานาจตอไปได วัฒนธรรมในเร่ืองอํานาจและ
สถานภาพถาชัดเจนก็จะชวยใหสมาชิกสามารถจัดการกับความรูสึกที่กาวราวของเขาเองไดในการทํางาน
รวมกันกับผูอ่ืน 



910 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 ทั้งนี้ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Intimacy) เปนสวนสําคัญประการหนึ่ง องคการจะดําเนินงาน
ไดราบร่ืนเพียงใดยอมข้ึนอยูกับเกณฑที่เปนมติเอกฉันท สําหรับความเปนน้ําหนึ่งเดียวกันความเปนเพื่อน
สนิทและความรัก ทุกองคการตองมีแนวทางหรือมีกฎเกณฑหรือจัดการทําใหความสัมพันธของสมาชิกใน
องคการมีข้ึนใหได ทั้งที่เปนความสัมพันธระหวางเพศตรงขามที่จะเปนประโยชนเก้ือกูลตอการดําเนินงาน
ขององคการและเพื่อนรวมงาน องคการตองจูงใจสมาชิกใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย
การใหรางวัลและการลงโทษ (Rewards and Punishment) เร่ืองเกณฑการจัดสรรรางวัลและการลงโทษ 
ทุกกลุมจะตองรูชัดเจนวาพฤติกรรมแบบใดจะไดรับรางวัลที่เปนทรัพยสิน สถานภาพ และอํานาจ พฤติกรรม
แบบใดถาปฏิบัติจะถูกลงโทษคือไมไดรับรางวัล และถารุนแรงก็คือการไมคบคาดวยเพราะมีการกําหนด
กฎเกณฑมากอนแลว ถาวัฒนธรรมองคการในการจูงใจชัดเจน การดําเนินงานขององคการก็จะมีอุปสรรค
นอยลง ผูบริหารก็จะเหนื่อยตอการควบคุมและการจูงใจนอยลงไปดวย 
 องคการจะดําเนินงานราบร่ืนถาสมาชิกมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในเร่ืองอุดมการณ (Ideology) 
และศาสนา (Religion) ทุกองคการก็เหมือนกับทุกสังคมที่ตองประสบกับเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายได
และควบคุมไมได องคการตองจัดหาความหมายของสิ่งเหลานี้ใหกับสมาชิกโดยใชอุดมการณและศาสนาเขา
ชวยอธิบายปรากฏการณตาง ๆ เพื่อสมาชิกจะไมวิตกกังวลตอเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายและควบคุมได 
เม่ือองคการทุกองคการประสบกับปญหาดังกลาวและองคการตางก็พยายามแกไขปญหาตางๆ เหลานี้กระทั่ง
สามารถสรางเอกลักษณในการรับรู คิด และรูสึกตอปญหาของแตละองคการข้ึนมาไดเอง อยางไรก็ตามมี
องคการอีกเปนจํานวนไมนอยที่ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดดีนัก และมักสงผลใหการบริหารไมบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
แนวคิดเชิงจริยธรรมในวัฒนธรรมองคการ 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การทํางานทางดานการบริหารจัดการเปนเร่ืองยุงยากเพราะเปนการ
ทํางานกับคนเปนสวนใหญ การที่องคการจะประสบความสําเร็จตอบสนองตอเปาหมายขององคการและ
สมาชิกทุกคนในองคการพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะสรางสรรคซ่ึง
ประกอบไปดวยมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจการแหงตน มิติเนนบุคคลและการกระตุน และมิติเนนไมตรี
สัมพันธ ที่บงบอกถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการนั้นๆ ซ่ึงมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมการทํางาน
ของคนไทยที่ทําใหงานประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองประกอบไปดวยการรักงาน ขยันม่ันเพียร มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบตอหนาที่ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความสามัคคี ที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอองคการในดาน
ผลผลิตและการพัฒนาองคการ8  
 หลักของพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพันกัน
มานานไมสามารถแยกออกจากกันได ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทยและเจริญม่ันคงในประเทศไทย 
ฉะนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเปนที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติใน

                                                           
 8 Pattanit  Konchanat, Properly Organizational cultural creation, Academic Management 
Journal, year 21, Second Edition (July-December), 2003, pp. 117-122. 

ดานความรูสึกนึกคิดตางๆของคนไทยจะมีหลักพระพุทธศาสนามาเก่ียวของ การที่ผูบริหารนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเปนเคร่ืองกํากับในการบริหารงานทุกดานยอมเปนการประสานความเชื่อแนวคิดในเชิง
จริยธรรมของสังคมเขากับการปฏิบัติหนาที่ ตามทฤษฎีการบริหารซ่ึงทําใหการดําเนินการใดๆที่เก่ียวกับ
องคการนั้นอยูบนพื้นฐานที่สอดคลองกับความเชื่อถือการยอมรับของสังคม ตลอดจนสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในองคการที่สามารถทํางานภายใตกรอบหลักธรรมอันจะสรางศรัทธาทําใหองคการ
สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการไดอยางดี   

เนื่องจากในองคการประกอบดวยบุคคลที่ทําหนาที่ตางๆ กันเปนจํานวนมาก แตละคนก็มีพื้นฐาน
คุณธรรมที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไมเหมือนกัน หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  
เชน สถานศึกษา ศาสนา ครู อาจารย พี่นอง เพื่อนฝูง สภาพแวดลอมทางสังคม และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกขององคการที่เกิดจากกระแสของพฤติกรรมของแตละบุคคลที่ตางกัน องคการจึงตองมีจริยธรรมของ
บุคลากรเปนตัวยึดเพื่อรักษามาตรฐานขององคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน แตใน
ขณะเดียวกันระเบียบขององคการจะตองไมขัดแยงกับมาตรฐานคุณธรรมของบุคคลดวย วัฒนธรรมใน
องคการจึงเปนเงื่อนไขในการสรางบรรยากาศในการทํางานอันเปนปจจัยเพิ่มพูนหรือบั่นทอนประสิทธิภาพ
ในการทํางานตามคุณภาพของบรรยากาศที่เกิดข้ึน9 การปลูกฝงคุณธรรมในองคการเปนเร่ืองที่สําคัญเพื่อให
บุคลากรมองเห็นคุณคาของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในดานตางๆ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนา ไดกลาวถึงการ
ฝกฝนมนุษยใหสมบูรณตามหลักไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม 
จิตใจ และปญญาไปพรอมกัน โดยเนนที่การพัฒนาปญญาเปนแกนหลักสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกฝน
ใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง สามารถเขาใจเหตุปจจัยและแกไขปญหาได มีความ
ประพฤติที่เปนมาตรฐานในสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชดาพร ธิราวรณ10ที่พบวา หลังจาก
นกัศึกษาไดใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรูนกัศึกษามีพัฒนาการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความซ่ือสัตย ดานความมีระเบียบวินัย และดานความเสียสละสูงข้ึน ดังนั้น องคการจึงควรเรงปลูกฝง
คุณธรรมพื้นฐานสําคัญเพื่อจะพัฒนาคนใหเปนคนดี มีความรู และดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุข คุณธรรม 8 
ประการอันประกอบดวย 

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทนไมทอถอยเม่ือ
พบอุปสรรค ความขยันตองควบคูกับการใชปญญา แกปญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมาย ผูที่มีความ
ขยัน คือ ผูที่ตั้งใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเร่ืองที่ถูกที่ควร เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลา
เผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

                                                           
 9 ชาญชัญ อาจินสมาจาร, พฤติกรรมในองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อสงเสริมกรุงเทพ, 2538), 
หนา. 7. 
 10 รัชฎาพร ธิราวรรณ, “การพัฒนาการรูสารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใชแหลง
เรียนรูเชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ”, วารสารสังคมศาสตรปริทัศน, (ปท่ี.6 ฉบับท่ี.2 
(พิเศษ), 2017). หนา 315-330. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 911

 ทั้งนี้ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Intimacy) เปนสวนสําคัญประการหนึ่ง องคการจะดําเนินงาน
ไดราบร่ืนเพียงใดยอมข้ึนอยูกับเกณฑที่เปนมติเอกฉันท สําหรับความเปนน้ําหนึ่งเดียวกันความเปนเพื่อน
สนิทและความรัก ทุกองคการตองมีแนวทางหรือมีกฎเกณฑหรือจัดการทําใหความสัมพันธของสมาชิกใน
องคการมีข้ึนใหได ทั้งที่เปนความสัมพันธระหวางเพศตรงขามที่จะเปนประโยชนเก้ือกูลตอการดําเนินงาน
ขององคการและเพื่อนรวมงาน องคการตองจูงใจสมาชิกใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย
การใหรางวัลและการลงโทษ (Rewards and Punishment) เร่ืองเกณฑการจัดสรรรางวัลและการลงโทษ 
ทุกกลุมจะตองรูชัดเจนวาพฤติกรรมแบบใดจะไดรับรางวัลที่เปนทรัพยสิน สถานภาพ และอํานาจ พฤติกรรม
แบบใดถาปฏิบัติจะถูกลงโทษคือไมไดรับรางวัล และถารุนแรงก็คือการไมคบคาดวยเพราะมีการกําหนด
กฎเกณฑมากอนแลว ถาวัฒนธรรมองคการในการจูงใจชัดเจน การดําเนินงานขององคการก็จะมีอุปสรรค
นอยลง ผูบริหารก็จะเหนื่อยตอการควบคุมและการจูงใจนอยลงไปดวย 
 องคการจะดําเนินงานราบร่ืนถาสมาชิกมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในเร่ืองอุดมการณ (Ideology) 
และศาสนา (Religion) ทุกองคการก็เหมือนกับทุกสังคมที่ตองประสบกับเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายได
และควบคุมไมได องคการตองจัดหาความหมายของสิ่งเหลานี้ใหกับสมาชิกโดยใชอุดมการณและศาสนาเขา
ชวยอธิบายปรากฏการณตาง ๆ เพื่อสมาชิกจะไมวิตกกังวลตอเหตุการณที่ไมสามารถอธิบายและควบคุมได 
เม่ือองคการทุกองคการประสบกับปญหาดังกลาวและองคการตางก็พยายามแกไขปญหาตางๆ เหลานี้กระทั่ง
สามารถสรางเอกลักษณในการรับรู คิด และรูสึกตอปญหาของแตละองคการข้ึนมาไดเอง อยางไรก็ตามมี
องคการอีกเปนจํานวนไมนอยที่ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดดีนัก และมักสงผลใหการบริหารไมบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
แนวคิดเชิงจริยธรรมในวัฒนธรรมองคการ 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การทํางานทางดานการบริหารจัดการเปนเร่ืองยุงยากเพราะเปนการ
ทํางานกับคนเปนสวนใหญ การที่องคการจะประสบความสําเร็จตอบสนองตอเปาหมายขององคการและ
สมาชิกทุกคนในองคการพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะสรางสรรคซ่ึง
ประกอบไปดวยมิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจการแหงตน มิติเนนบุคคลและการกระตุน และมิติเนนไมตรี
สัมพันธ ที่บงบอกถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการนั้นๆ ซ่ึงมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมการทํางาน
ของคนไทยที่ทําใหงานประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองประกอบไปดวยการรักงาน ขยันม่ันเพียร มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบตอหนาที่ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความสามัคคี ที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอองคการในดาน
ผลผลิตและการพัฒนาองคการ8  
 หลักของพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพันกัน
มานานไมสามารถแยกออกจากกันได ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทยและเจริญม่ันคงในประเทศไทย 
ฉะนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเปนที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติใน

                                                           
 8 Pattanit  Konchanat, Properly Organizational cultural creation, Academic Management 
Journal, year 21, Second Edition (July-December), 2003, pp. 117-122. 

ดานความรูสึกนึกคิดตางๆของคนไทยจะมีหลักพระพุทธศาสนามาเก่ียวของ การที่ผูบริหารนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเปนเคร่ืองกํากับในการบริหารงานทุกดานยอมเปนการประสานความเชื่อแนวคิดในเชิง
จริยธรรมของสังคมเขากับการปฏิบัติหนาที่ ตามทฤษฎีการบริหารซ่ึงทําใหการดําเนินการใดๆที่เก่ียวกับ
องคการนั้นอยูบนพื้นฐานที่สอดคลองกับความเชื่อถือการยอมรับของสังคม ตลอดจนสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในองคการที่สามารถทํางานภายใตกรอบหลักธรรมอันจะสรางศรัทธาทําใหองคการ
สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการไดอยางดี   

เนื่องจากในองคการประกอบดวยบุคคลที่ทําหนาที่ตางๆ กันเปนจํานวนมาก แตละคนก็มีพื้นฐาน
คุณธรรมที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไมเหมือนกัน หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  
เชน สถานศึกษา ศาสนา ครู อาจารย พี่นอง เพื่อนฝูง สภาพแวดลอมทางสังคม และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกขององคการที่เกิดจากกระแสของพฤติกรรมของแตละบุคคลที่ตางกัน องคการจึงตองมีจริยธรรมของ
บุคลากรเปนตัวยึดเพื่อรักษามาตรฐานขององคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน แตใน
ขณะเดียวกันระเบียบขององคการจะตองไมขัดแยงกับมาตรฐานคุณธรรมของบุคคลดวย วัฒนธรรมใน
องคการจึงเปนเงื่อนไขในการสรางบรรยากาศในการทํางานอันเปนปจจัยเพิ่มพูนหรือบั่นทอนประสิทธิภาพ
ในการทํางานตามคุณภาพของบรรยากาศที่เกิดข้ึน9 การปลูกฝงคุณธรรมในองคการเปนเร่ืองที่สําคัญเพื่อให
บุคลากรมองเห็นคุณคาของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในดานตางๆ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนา ไดกลาวถึงการ
ฝกฝนมนุษยใหสมบูรณตามหลักไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม 
จิตใจ และปญญาไปพรอมกัน โดยเนนที่การพัฒนาปญญาเปนแกนหลักสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกฝน
ใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง สามารถเขาใจเหตุปจจัยและแกไขปญหาได มีความ
ประพฤติที่เปนมาตรฐานในสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชดาพร ธิราวรณ10ที่พบวา หลังจาก
นกัศึกษาไดใชแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมเปนฐานการเรียนรูนกัศึกษามีพัฒนาการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน
ความซ่ือสัตย ดานความมีระเบียบวินัย และดานความเสียสละสูงข้ึน ดังนั้น องคการจึงควรเรงปลูกฝง
คุณธรรมพื้นฐานสําคัญเพื่อจะพัฒนาคนใหเปนคนดี มีความรู และดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุข คุณธรรม 8 
ประการอันประกอบดวย 

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทนไมทอถอยเม่ือ
พบอุปสรรค ความขยันตองควบคูกับการใชปญญา แกปญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมาย ผูที่มีความ
ขยัน คือ ผูที่ตั้งใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเร่ืองที่ถูกที่ควร เปนคนสูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลา
เผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง 

                                                           
 9 ชาญชัญ อาจินสมาจาร, พฤติกรรมในองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อสงเสริมกรุงเทพ, 2538), 
หนา. 7. 
 10 รัชฎาพร ธิราวรรณ, “การพัฒนาการรูสารสนเทศเชิงคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใชแหลง
เรียนรูเชิงคุณธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ”, วารสารสังคมศาสตรปริทัศน, (ปท่ี.6 ฉบับท่ี.2 
(พิเศษ), 2017). หนา 315-330. 
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ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย 
ฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ 
เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ 

ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ ผูที่มีความซ่ือสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรง ทั้งตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล 
คดโกง ทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตอง 

มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีทั้งวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/สังคมและ
ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 

สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผูที่มีความ
สุภาพ คือ ผูที่ออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืน ทั้งโดย
วาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปนผูที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 

สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใส เปนที่เจริญตา 
ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น ผูที่มีความสะอาด คือ ผูรักษารางกาย ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมถูกตอง
ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ 

สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามที่ตอง การเกิดงานการอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เปน
การยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเร่ืองเชื้อชาติ 
ความกลมเกลียวกันในลักษณะเชนนี้ เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจ
กวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน ทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงม่ันตอการรวม
พลัง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล 
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยาง
สันติ 

มีนํ้าใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาใน
เพื่อนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืน 
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผูที่มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคมรูจัก
แบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนแกผู อ่ืน เขาใจ เห็นใจ ผูที่ มีความเดือดรอน อาสา
ชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามให
เกิดข้ึนในชุมชน 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณธรรมเหลานี้แลว การปลูกฝงแนวคิดเชิงจริยธรรมใหบุคลากร องคการ
จําเปนตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ไดแก ความสามารถเชิงระบบ คือ สอนใหคิดเปน
แกไขปญหาได และความสามารถทางอารมณ คือ สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือตกอยูในสภาวะ
กดดัน ความสามารถเชิงคุณธรรมจริยธรรมนี้เปนปจจัยสําคัญในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการ  

หากบุคลากรเปนคนเกงแตขาดคุณธรรมแทนที่จะไปพัฒนาองคการอาจไปทําลายองคการได ดังนั้น การ
ปลูกฝงแนวคิดเชิงจริยธรรมเขาไวในวัฒนธรรมองคการจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของผูบริหารองคการ
ทั้งหลายที่จะตองรับผิดชอบ 
 
บทสรุป 
 ในสภาพแวดลอมทั่วไปขององคการจะมีพลังที่มีอํานาจอยางหนึ่งคือ คานิยมและบรรทัดฐานที่
ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคการที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหารและวิถีปฏิบัติของบุคลากร
และผูบริหาร พลังนี้จะถูกเรียกวา “วัฒนธรรมองคการ” และในฐานะที่วัฒนธรรมองคการจัดเปนแบบแผน
สําหรับพฤติกรรมมนุษยในองคการจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ผูบริหารองคการจะละเลยไมไดเพราะวัฒนธรรม
องคการนี้เปนเสมือนแกนกลางของทุกสิ่งทุกอยางในการดําเนินงานของบุคลากร องคการที่เขมแข็งหรือ
ออนแอยอมข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของผูนํา หากผูนําองคการมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถเปน
เสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกบุคลากรไดองคการนั้นก็จะมีความเขมแข็งสมาชิกมีความรักใคร
สามัคคี แตหากผูนําองคการใดเปนผูที่ออนไหวตอสิ่งเลา สิ่งยั่วยุตามแตสภาวการณ ไมมีความหนักแนน
ม่ันคง สมาชิกในองคการก็จะเกิดความหวาดระแวงตอกัน แกรงแยงชิ่งเดนแตไมชิ่งดี ตลอดจนความรูสึก
ทอแทที่จะทุมเทใหกับการทํางาน เชนนี้ยอมสอใหเห็นถึงความออนแอขององคการ ดังนั้น การปลูกคุณธรรม
ลงในจิตใจของมนุษยและการฝงจริยธรรมลงในองคการเปนหนาทีค่วามรับผดิชอบของผูบริหารที่จะตองสราง
แนวคิดเชิงจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับบุคลากร โดยผลของจริยธรรมนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีจิตใจเปด
กวางไมเห็นแตประโยชนสวนตน พรอมที่จะเอ้ืออํานวยใหเกิดความสําเร็จแกองคการและรักษาไวซ่ึง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันสืบตอไปจากรุนสูรุน ซ่ึงจริยธรรมที่งดงามนี้จะเจริญเติบโตอยูในวัฒนธรรม
องคการที่ถูกหยั่งรากลึกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและกาวตอไปสูอนาคต 
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ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย 
ฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ 
เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ 

ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ ผูที่มีความซ่ือสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรง ทั้งตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล 
คดโกง ทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตอง 

มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีทั้งวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/สังคมและ
ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 

สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผูที่มีความ
สุภาพ คือ ผูที่ออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืน ทั้งโดย
วาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปนผูที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 

สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใส เปนที่เจริญตา 
ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น ผูที่มีความสะอาด คือ ผูรักษารางกาย ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมถูกตอง
ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ 

สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามที่ตอง การเกิดงานการอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เปน
การยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเร่ืองเชื้อชาติ 
ความกลมเกลียวกันในลักษณะเชนนี้ เรียกอีกอยางวา ความสมานฉันท ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจ
กวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน ทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงม่ันตอการรวม
พลัง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล 
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยาง
สันติ 

มีนํ้าใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาใน
เพื่อนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืน 
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผูที่มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคมรูจัก
แบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนแกผู อ่ืน เขาใจ เห็นใจ ผูที่ มีความเดือดรอน อาสา
ชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามให
เกิดข้ึนในชุมชน 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณธรรมเหลานี้แลว การปลูกฝงแนวคิดเชิงจริยธรรมใหบุคลากร องคการ
จําเปนตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ไดแก ความสามารถเชิงระบบ คือ สอนใหคิดเปน
แกไขปญหาได และความสามารถทางอารมณ คือ สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดเม่ือตกอยูในสภาวะ
กดดัน ความสามารถเชิงคุณธรรมจริยธรรมนี้เปนปจจัยสําคัญในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการ  

หากบุคลากรเปนคนเกงแตขาดคุณธรรมแทนที่จะไปพัฒนาองคการอาจไปทําลายองคการได ดังนั้น การ
ปลูกฝงแนวคิดเชิงจริยธรรมเขาไวในวัฒนธรรมองคการจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของผูบริหารองคการ
ทั้งหลายที่จะตองรับผิดชอบ 
 
บทสรุป 
 ในสภาพแวดลอมทั่วไปขององคการจะมีพลังที่มีอํานาจอยางหนึ่งคือ คานิยมและบรรทัดฐานที่
ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคการที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบการบริหารและวิถีปฏิบัติของบุคลากร
และผูบริหาร พลังนี้จะถูกเรียกวา “วัฒนธรรมองคการ” และในฐานะที่วัฒนธรรมองคการจัดเปนแบบแผน
สําหรับพฤติกรรมมนุษยในองคการจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ผูบริหารองคการจะละเลยไมไดเพราะวัฒนธรรม
องคการนี้เปนเสมือนแกนกลางของทุกสิ่งทุกอยางในการดําเนินงานของบุคลากร องคการที่เขมแข็งหรือ
ออนแอยอมข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของผูนํา หากผูนําองคการมีความหนักแนนม่ันคงและสามารถเปน
เสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกบุคลากรไดองคการนั้นก็จะมีความเขมแข็งสมาชิกมีความรักใคร
สามัคคี แตหากผูนําองคการใดเปนผูที่ออนไหวตอสิ่งเลา สิ่งยั่วยุตามแตสภาวการณ ไมมีความหนักแนน
ม่ันคง สมาชิกในองคการก็จะเกิดความหวาดระแวงตอกัน แกรงแยงชิ่งเดนแตไมชิ่งดี ตลอดจนความรูสึก
ทอแทที่จะทุมเทใหกับการทํางาน เชนนี้ยอมสอใหเห็นถึงความออนแอขององคการ ดังนั้น การปลูกคุณธรรม
ลงในจิตใจของมนุษยและการฝงจริยธรรมลงในองคการเปนหนาทีค่วามรับผดิชอบของผูบริหารที่จะตองสราง
แนวคิดเชิงจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับบุคลากร โดยผลของจริยธรรมนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีจิตใจเปด
กวางไมเห็นแตประโยชนสวนตน พรอมที่จะเอ้ืออํานวยใหเกิดความสําเร็จแกองคการและรักษาไวซ่ึง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันสืบตอไปจากรุนสูรุน ซ่ึงจริยธรรมที่งดงามนี้จะเจริญเติบโตอยูในวัฒนธรรม
องคการที่ถูกหยั่งรากลึกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและกาวตอไปสูอนาคต 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชา
สรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระ
ราชพิธี 12 เดือน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 ซ่ึงไดมาโดย
การสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เร่ืองการสงเสริมทักษะการอานโดยใชหนั งสือพระราชพิธี  12 เดือน จํานวน 1 แผน  
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน การวิเคราะห
ขอมูลใชคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชา
สรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระ
ราชพิธี 12 เดือน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 ซ่ึงไดมาโดย
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ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชหนังสือ พระราชพิธี 12 เดือน 
และทํากิจกรรมวาดรูปประกอบคําอธิบาย นักเรียนทั้ง 10 คน มีทักษะในการอานอยูในเกณฑเกินรอยละ 50 
และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่รอยละ 89 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10 คน 
หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือ พระราชพิธี 12 เดือน พบวา ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 

คําสําคัญ :  การใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, สงเสริมทักษะการอาน,  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
Abstract 

This research aims  1) to study the use of 12-month ceremonial book in organizing 
teaching and learning activities to promote reading skills in studying social studies, religion 
and culture of grade 6 students in the Wat Thai chumphon Municipal school (Preserving 
public welfare) demonstration of Ramkhamhaeng University, Mueang District, Sukhothai 
Province; 2) to study the satisfaction of grade students at 6 of Municipal School, Wat Thai 
Chumphon (Preserve Prachasan) Demonstration of Ramkhamhaeng University, Mueang 
District, Sukhothai Province with the study of using 1 2 -month ceremonial book. The 
sample group used in this research was grade 6  student at Wat Chumphon Municipal 
School. (Preserve Prachasan) Demonstration of Ramkhamhaeng University, semester 1 , 
2 0 1 6 , which was obtained by simple random sampling by lottery method, the sample 
group was 10 people. 

The tools used in the research consisted of 1) social studies teaching plans on 
religion and culture Subject: Promotion of reading skills by using 12 months of royal, 
Analysis uses mean and standard deviation.  

The research found that: 
1. Achievement from reading skills in learning social studies, religion and culture of 

grade 6 students at Wat Thai Chumphon Municipal School (Preserve Prachasan) 
Demonstration of Ramkhamhaeng University, Mueang District, Sukhothai Province after 
students who have been taught by using 12-month ceremonial book and doing activities, 

 
 

drawing pictures and explanations, are that all 10 students have reading skills in the criteria 
of more than 50 percent And has an overall average of 89. 

2. The results of the study of the level of satisfaction in studying social studies 
religion and culture of grade 6 students in the Wat Thai Chumphon Municipality School, 
the first semester of the 2015 academic year, 10 people after being taught by using the 12-
month ceremonial book. Overall, the level of satisfaction is at the highest level, with an 
average of 2.52 

Keywords: Use of 12-month Ceremonial book. Organizing teaching and learning activities, 
Promoting reading skills, Social studies, Religion and Culture 

 
บทนํา 

มีนักปราชญทานหนึ่งฟรานซิส เบคอน ไดกลาวไววา “Knowledge is Power” ความรูคือ  
พลังอํานาจ หมายถึง การมีความรูยอมมีอํานาจ เพราะบุคคลใดที่มีความรูมากจะไดรับการยกยองวาเปน
นักปราชญความรู จึงนับวามีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่งและถือวาเปนขุมทรัพยที่มีอยูในตนโดยไมตองซ้ือ
หา ดวยเหตุนี้ในแวดวงการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาโรงเรียนใหเปน   “โรงเรียนแหงการเรียนรู” 
และขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะตองพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปน “บุคคลแหงการเรียนรู” เชนเดียวกัน การที่จะ
สรางใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูไดอยางดีนั้น มีหลายแนวทาง แตหนทางหนึ่งที่ผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดโดยไมจํากัดเวลาและขอบเขตอ่ืนๆ มากที่สุดคือ “การอาน”   

การอานนับเปนหนึ่งในสี่ทักษะของการสื่อสาร ประกอบดวย ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน นักวิชาการจํานวนมากเชื่อกันวาทักษะการอานไมใชสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมใช
พรสวรรค ที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด แตการอานเปนพรแสวงที่เกิดจากการสั่งสอนและฝกฝนจนเกิดเปนทักษะ
และกลายเปนกิจนิสัยไดในที่สุด ดังนั้นตามความเชื่อดังกลาว ทักษะการอานจําเปนตองมีการสอนอยางเปน
ระบบ มีการฝกปรือใหอานอยางสมํ่าเสมอและตองมีการสงเสริมใหอานหนังสือประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพื่อนําไปสูนิสัยรักการอาน  และเปาหมายสูงสุดคือการเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียน และเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู1 แนวคิดนี้สอดคลองกับ สุขุม เฉลยทรัพย ที่กลาววาทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญมาก เพราะการ
อานเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง ยิ่งในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาดานตางๆ รุดหนา
ไปอยางรวดเร็ว สิ่งเหลานี้ไดบันทึกไวในสื่อประเภทตางๆ เชน ตํารา เอกสาร สิ่งพิมพ นิตยสาร หรือจุลสาร 
ผูที่จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนฉลาดทันตอความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได จะตองเพิ่มศักยภาพการอาน
ของตนเองเทานั้น 
                                                        

1 จินตนา ใบกาซูยี, เทคนคิการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว,  
2547), บทคัดยอ. 
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อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชหนังสือ พระราชพิธี 12 เดือน 
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This research aims  1) to study the use of 12-month ceremonial book in organizing 
teaching and learning activities to promote reading skills in studying social studies, religion 
and culture of grade 6 students in the Wat Thai chumphon Municipal school (Preserving 
public welfare) demonstration of Ramkhamhaeng University, Mueang District, Sukhothai 
Province; 2) to study the satisfaction of grade students at 6 of Municipal School, Wat Thai 
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group was 10 people. 

The tools used in the research consisted of 1) social studies teaching plans on 
religion and culture Subject: Promotion of reading skills by using 12 months of royal, 
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The research found that: 
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drawing pictures and explanations, are that all 10 students have reading skills in the criteria 
of more than 50 percent And has an overall average of 89. 

2. The results of the study of the level of satisfaction in studying social studies 
religion and culture of grade 6 students in the Wat Thai Chumphon Municipality School, 
the first semester of the 2015 academic year, 10 people after being taught by using the 12-
month ceremonial book. Overall, the level of satisfaction is at the highest level, with an 
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ผูที่จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนฉลาดทันตอความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได จะตองเพิ่มศักยภาพการอาน
ของตนเองเทานั้น 
                                                        

1 จินตนา ใบกาซูยี, เทคนคิการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว,  
2547), บทคัดยอ. 

 



918 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

การอานเปนทักษะหนึ่งที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู โดยจะพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการเขียนได
อยางถูกตอง จากการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 10 คน อานและเขียนอธิบายเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญของไทยไมได จึงคิดวิธีแกปญหา
โดยการสรางนวัตกรรมหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน เขามาชวยในการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการวาด
รูปประกอบคําอธิบายตามที่นักเรียนไดศึกษาจากหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
สนใจอานหนังสือและมีความกระตือรือรนในการเรียนดวยเหตุนี้ผูรายงานจึงไดสนใจที่จะจัดทําวิจัยเร่ืองการ
ใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขทักษะการอานของนักเรียนสืบตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน นักเรียนไดคะแนนการทํากิจกรรมหลัง
เรียนผานเกณฑรอยละ 50 

2. หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับมากข้ึน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) 
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1จํานวน 36 คน 

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชา
สรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

ตัวแปรที่ตองการศึกษา 
ตัวแปรตน คือ การสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 

 
 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองเปนเวลา 5 ชั่วโมงโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 
เดือนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลวนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คนในปการศึกษา 2558 ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

1. กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูรายงานไดปฐมนิเทศนักเรียนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตนตามรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมีการประเมินผลการเรียนระหวางเรียนของกระบวนการจัดการเรียนรู
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังละ 1 ชั่วโมง จํานวน 5 ชั่วโมง 

3. ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดประเมินนักเรียน โดยใชแบบประเมินตามหัวขอ ดังนี้ 
3.1 ความถูกตองของเนื้อหา   
3.2 ความสอดคลองของรูปและเนื้อหา 
3.3 ความคิดสรางสรรค    
3.4 ความถูกตองของการเขียน 
3.5 ความสวยงาม     
3.6 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ความถูกตองของเนื้อหา  2 คะแนน 
ความสอดคลองของรูปและเนื้อหา 2 คะแนน 
ความคิดสรางสรรค  2 คะแนน 
ความถูกตองของการเขียน  2 คะแนน 
ความสวยงาม   2 คะแนน  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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การอานเปนทักษะหนึ่งที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู โดยจะพัฒนาผูเรียนไปสูทักษะการเขียนได
อยางถูกตอง จากการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 10 คน อานและเขียนอธิบายเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีสําคัญของไทยไมได จึงคิดวิธีแกปญหา
โดยการสรางนวัตกรรมหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน เขามาชวยในการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการวาด
รูปประกอบคําอธิบายตามที่นักเรียนไดศึกษาจากหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
สนใจอานหนังสือและมีความกระตือรือรนในการเรียนดวยเหตุนี้ผูรายงานจึงไดสนใจที่จะจัดทําวิจัยเร่ืองการ
ใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขทักษะการอานของนักเรียนสืบตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน นักเรียนไดคะแนนการทํากิจกรรมหลัง
เรียนผานเกณฑรอยละ 50 

2. หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับมากข้ึน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) 
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1จํานวน 36 คน 

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชา
สรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 1/2558 ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

ตัวแปรที่ตองการศึกษา 
ตัวแปรตน คือ การสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 

 
 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
 
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองเปนเวลา 5 ชั่วโมงโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 
เดือนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลวนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คนในปการศึกษา 2558 ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

1. กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูรายงานไดปฐมนิเทศนักเรียนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตนตามรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมีการประเมินผลการเรียนระหวางเรียนของกระบวนการจัดการเรียนรู
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังละ 1 ชั่วโมง จํานวน 5 ชั่วโมง 

3. ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดประเมินนักเรียน โดยใชแบบประเมินตามหัวขอ ดังนี้ 
3.1 ความถูกตองของเนื้อหา   
3.2 ความสอดคลองของรูปและเนื้อหา 
3.3 ความคิดสรางสรรค    
3.4 ความถูกตองของการเขียน 
3.5 ความสวยงาม     
3.6 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือนสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ความถูกตองของเนื้อหา  2 คะแนน 
ความสอดคลองของรูปและเนื้อหา 2 คะแนน 
ความคิดสรางสรรค  2 คะแนน 
ความถูกตองของการเขียน  2 คะแนน 
ความสวยงาม   2 คะแนน  
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2. วิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลัง
ไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน  

เกณฑการแปลความคาเฉลี่ย 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.00  มีความพึงพอใจ ระดับ  มากที่สุด  
คาเฉลี่ยระหวาง  2.01-2.50  มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.00  มีความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50  มีความพึงพอใจ ระดับ นอย 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
และทํากิจกรรมวาดรูปประกอบคําอธิบาย นักเรียนทั้ง 10 คน มีทักษะในการอานอยูในเกณฑเกินรอยละ 50 
ทั้ง 10 คน และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่รอยละ 89 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10 คน 
หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน พบวา ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานและความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 
เดือนสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการทํากิจกรรมทักษะการอานของนักเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่
รอยละ 89 ที่เปนเชนนี้เพราะวา การสอนโดยใชชุดพัฒนาการอานโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
นักเรียนสามารถอานซํ้าไดหลายคร้ัง หนังสือมีรูปภาพประกอบพรอมทั้งคําอธิบายใหนักเรียนสามารถอาน
และศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจนกระทั่งชัดเจน สามารถนํามาถายทอดออกมาตามจินตนาการของตนเอง 
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและสงเสริมใหเกิดความเขาใจและจดจําพระราชพิธีตางๆ ไดอยางดี ทําใหการ 

 
 

แกปญหาของผูวิจัยตรงจุดและไดผลอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลวรรณ สิทธิอาษา2

ศึกษาความเขาใจในการอานและเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับ
การสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญาแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL–PLUS กับการอานตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานกับการอานตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ กล่ํานาค3 
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจ
ในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชดุการเรียนกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มีตอการเรียนโดยการใช
หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปเลมของนวัตกรรมมี
ความนาสนใจ ใชสื่อที่ใกลเคียงกับความสนใจของนักเรียนในวัยนี้  แมวาศัพทบางตัวจะจดจําไดยาก  
เชน ชื่อของพระราชพิธีตาง ๆ แตเม่ือนักเรียนไดรับการเรียนการสอนดวยหนังสือ พระราชพิธี 12 เดือนที่
ผูวิจัยไดสรางข้ึนก็ทําใหนักเรียนสามารถจดจําได ประกอบกับกิจกรรมเปนที่นาสนใจของนักเรียนเนื่องจาก
สามารถแสดงความคิดสรางสรรคไดอยางอิสระสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ไตรวัฒนธงไชย4 พบวา 
การศึกษาความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือดวยวิธี เอสที เอดี มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียนในการนําไปใช 
1.1 ครูควรจะใหทําแบบฝกหัดการอานใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเปนการสรางแรงจูงใจและ

สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรค  
                                                        

2  นิลวรรณ สิทธิอาษา, “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและเจตคติตอการอาน ภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิป ญญากับการสอนตามคูมือครู”, ปริญญา
นิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539), 
บทคัดยอ. 

3 ศิริลักษณ กล่ํานาค, “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบตอการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู”, ปริญญานิพนธ     
กศ.ม., (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), บทคัดยอ.   

4 วาสนา ไตรวัฒนธงไชย, “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับผิดชอบตอการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือดวยวิธี เอสที เอดี กับการสอน
ตามคูมือครู”, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 
บทคัดยอ.  
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2. วิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลัง
ไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน  

เกณฑการแปลความคาเฉลี่ย 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.00  มีความพึงพอใจ ระดับ  มากที่สุด  
คาเฉลี่ยระหวาง  2.01-2.50  มีความพึงพอใจ ระดับ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.00  มีความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50  มีความพึงพอใจ ระดับ นอย 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังจากนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
และทํากิจกรรมวาดรูปประกอบคําอธิบาย นักเรียนทั้ง 10 คน มีทักษะในการอานอยูในเกณฑเกินรอยละ 50 
ทั้ง 10 คน และมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่รอยละ 89 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10 คน 
หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน พบวา ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากทักษะการอานและความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) สาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หลังไดรับการสอนโดยการใชหนังสือพระราชพิธี 12 
เดือนสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการทํากิจกรรมทักษะการอานของนักเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่
รอยละ 89 ที่เปนเชนนี้เพราะวา การสอนโดยใชชุดพัฒนาการอานโดยใชหนังสือพระราชพิธี 12 เดือน 
นักเรียนสามารถอานซํ้าไดหลายคร้ัง หนังสือมีรูปภาพประกอบพรอมทั้งคําอธิบายใหนักเรียนสามารถอาน
และศึกษารายละเอียดของเนื้อหาจนกระทั่งชัดเจน สามารถนํามาถายทอดออกมาตามจินตนาการของตนเอง 
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและสงเสริมใหเกิดความเขาใจและจดจําพระราชพิธีตางๆ ไดอยางดี ทําใหการ 

 
 

แกปญหาของผูวิจัยตรงจุดและไดผลอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิลวรรณ สิทธิอาษา2
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สงสุข  ภาแกว 

วิทยาลัยสงฆเลย 
 
บทคัดยอ 

บทความนี้มีเปาหมายอยูที่การวิเคราะหผญาภาษิตเพื่อคนหาวิธีคิด หลักการ แนวทางการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ในการวิเคราะหนั้นใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี รวมถึง
ความรูและคุณธรรม เปนกรอบในการวิเคราะหและตีความผญาภาษิต  

ผลการศึกษาทําใหทราบวา ผญาภาษิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกัน เพราะได
เสนอวิธีคิดแนวทางเปาหมายในการดําเนินชีวิตของบุคคลและในการดาํเนินงานขององคกร โดยยึด “ธรรม” 
อันหมายถึงสัจธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนาเปนฐานคิด โดยวางเปาหมายไวที่ความสุขและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย  

การศึกษาคร้ังนี้คาดวาจะชวยเปดพื้นที่ใหผญาภาษิตซ่ึงเปนภูมิปญญาอีสาน ไดกลับมาทําหนาที่
อยางมีพลังอีกคร้ัง และทําใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวัฒนธรรม อันหมายถึงเปนวิถีชีวิต มิใชเปนเพียง
แฟชั่นที่ผานมาชั่วครูแลวก็ผานไป  

คําสําคัญ:  ผญาภาษิตอีสาน,  เศรษฐกิจพอเพียง. 
   
Abstract 

This article is aimed to analyze Phayapasits or Isan proverbs to investigate the way 
of thinking, the way and the goal of human life. The moderation, reasonableness, self-
immunity, as well as knowledge and virtue, are used to analyze and interpret the 
Phayapasits. 

The study found that Phayapasits are inconformity with the Sufficiency Economy 
philosophy. Both Phayapasits and the Sufficiency Economy presented the way of thinking, 
the way and the goal of an individual’s life as well as the management of organization 
which asided by “Dharma” - the truth and moral integrity as a foundation of thinking. The 
Phayapasits and philosophy of the Sufficiency Economy have set their goals for well-being 
and the benefit of human beings.  

It is hoped that this study will bring the northeast Phayapasits as Isan’s wisdom 
back to be employed once again and will glorify the philosophy of the Sufficiency 
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Abstract 

This article is aimed to analyze Phayapasits or Isan proverbs to investigate the way 
of thinking, the way and the goal of human life. The moderation, reasonableness, self-
immunity, as well as knowledge and virtue, are used to analyze and interpret the 
Phayapasits. 

The study found that Phayapasits are inconformity with the Sufficiency Economy 
philosophy. Both Phayapasits and the Sufficiency Economy presented the way of thinking, 
the way and the goal of an individual’s life as well as the management of organization 
which asided by “Dharma” - the truth and moral integrity as a foundation of thinking. The 
Phayapasits and philosophy of the Sufficiency Economy have set their goals for well-being 
and the benefit of human beings.  

It is hoped that this study will bring the northeast Phayapasits as Isan’s wisdom 
back to be employed once again and will glorify the philosophy of the Sufficiency 
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บทนํา 
           ปจจุบัน อาจกลาวไดวาไมมีคนไทยแมแตคนเดียวที่ไมเคยไดยินคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ปญหา
คือสวนใหญไดยินแตมิไดนําพา อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจพอเพียงมีความลุมลึกเปนนามธรรม จึงคิดเลยไป
วาถาใชชีวิตพอเพียงแลวตองทํานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว ซ่ึงเปนงานสกปรก เหนื่อย ทุกขยาก ดังนั้น จึงไม
สนใจ ขณะที่อีกสวนหนึ่งรูจักแตไมเขาใจ ดังปรากฏในงานวิจัยของ สมนึก ชัชวาลย และคณะ 1 ที่พบวา
ความเขาใจของกลุมตัวอยางเร่ือง “การมีภูมิคุมกัน (self-immunity)”  มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 65 ซ่ึงเปน
ความเขาใจต่ําที่สุดกวาองคประกอบอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานเขาใจผิดในเร่ืองการกูยืมเงิน  สวนใหญ
มองวาไมใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2 แตความจริงการกูยืมนั้นทําได เชน การทําธุรกิจ ถาเงินลงทุนไมพอ
ก็กูมาลงทุนได แตตองยึดหลักความพอเพียง  คือ กูตามความจําเปนเพื่อการลงทุนในจํานวนที่พอเหมาะ ไมกู
เกินตัวและเกินความสามารถที่จะใชคืน ทั้งนี้ตองมีความรูและคุณธรรมกํากับดวย  ความคิดที่วาถายึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแลวกู เงินไมไดและไมรวย  ไดปดก้ันคนไมใหยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
เพราะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดใหนิยามวาเงินมีอํานาจดุจพระเจา ชูลัทธิบริโภคนิยมเปนสําคัญ คนจึงเกรง
วาถา “พอเพียง” แลวจะไมรวย  ไมมีความสุข เพราะมีคานิยมวาเงินซ้ือความสุขได  ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุ
แหงสวนโมกขพลาราม เคยกลาวไววา “ คนเดี๋ยวนี้ถูกครอบงําดวยวัตถุแบบตะวันตกมากไป จนไมมีศาสนา
เหลือแมแตในวัดในวา”  

อยางไรก็ตามดวยความที่ไมเขาใจแกนของความพอเพียง บางคนจึงตัดสินลงไปวาเปนเพียงอุดมคติ
เปนเร่ืองเลาแนวโรแมนติก ที่ไมมีวันจะเกิดข้ึนจริง บางก็พูดและทําเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเขากระแส
แลที่ดูมีความจงรักภักดี แตยังมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ มีคานิยม มีทัศนคติแบบเดิมๆ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปน
เพียงกระแสแฟชั่น ที่รายแรงที่สุดคือการอางชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน
ใหตนเองและพวกพอง  
           กรอบแนวคิดที่นํามาใชในการวิเคราะหบทผญาภาษิตอีสานคร้ังนี้ ผูเขียนใชหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในลนเกลาฯรัชกาลที่ 9  คือ หลักสามหวงสองเงื่อนไขซ่ึงเปนแนวการดําเนินชีวิตที่จริงแท 
แนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ
สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ความพอเพียงประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม โดยไดผสาน

                                                 
1 สมนึก ชัชวาลย และคณะ, “ความเขาใจ ความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนตอนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), หนา 83. 
2 อางแลวใน  สมนึก ชัชวาลย และคณะ, “ความเขาใจ ความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนตอ

นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวิจัย, หนา 121. 

เชื่อมโยง เขากับ ผญาภาษิตของคนอีสาน ซ่ึงเปนการพูดที่ตองใชไหวพริบ สติปญญา มีเชาวน มีอารมณ มี
วัฒนธรรม เจือดวยวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนอีสาน ผญาถึงแมพูดสั้นแตกินใจความกวาง การพูดผญาจึง
มักเปนการพูดคุยดวยคารมคมคายแทรกดวยคําสอนเสมอ จึงเรียกวา ผญาภาษิต ที่เม่ือไดพูดคร้ังใดก็จะทํา
ใหผูฟงไดทั้งความรู ความคิด และสติปญญาไปพรอมๆกัน หากทุกคนเขาใจกรอบแนวคิดและคํานิยามของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางแจมชัดแลว ก็งายในการนําไปประยุกตเปนแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูผลคือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

บทความนี้ผูเขียนหวังวาจะมีสวนชวยสรางความเขาใจ เผยแพร ขับเคลื่อนความพอเพียงโดยใชวิธี
เชื่อมโยงเขากับภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงพุงความสนใจไปที่ “ผญาภาษิต” หรือภาษิตของคนอีสาน 
เพราะเทาที่ไดศึกษาผญาภาษิตมาพอสมควรทําใหไดพบกลิ่นไอ “ความพอเพียง” ที่ปรากฏอยูอยางนาสนใจ 
 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ พระราชทานแกพสกนิกรเพื่อเปนหลักการ แนวทาง วิธีคิด วิธีประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสุข
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต หลักของ “ความพอเพียง” คือตองมี  “สามหวง สองเงื่อนไข” ทรงนิยาม 
“สามหวง” ไววา “หวงที่หนึ่ง ตองมีความพอประมาณ  หวงที่สองตองมีเหตุผล  และหวงที่สามตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ทั้งนี้จะตองอาศัย อีกสองเงื่อนไขควบคูกันไป คือเงื่อนไขความรอบรู เชน รอบรูในการ
วางแผนรวมถึงการดําเนินงานทุกข้ันตอน และเงื่อนไขดานคุณธรรม หมายถึงใหมีสํานึกในคุณธรรม ...เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง...........”3  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 ไดทรงใหความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียงไวในพระ
ราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เม่ือ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลาดุสิตดาลัย ความ
ตอนหนึ่ง วา  “ ความพอเพียงนี้หมายถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดิน สายกลาง รวมถึงความ
จําเปนที่ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน…ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบคอบ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน”   

นอกจากนี้ ยังปรากฏในพระราชดํารัสที่เคยพระราชทานไว เมื่อ  วันที่ 4 ธันวาคม 2543 กลาวถึง
ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไวอีกวา “ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจ หรือความ
ประพฤติที่ทําเพื่อใหเกิดผล    โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุดี ยอมใหผลที่ออกมาดี   
การกระทําก็จะเปนการกระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมีความสุข 
ทั้งนี้  การสราง“เหตุดี” ก็เพื่อจะใหเกิด“ผลดี”ตามมา คือใชหลัก 3 หวง และกํากับดวย 2 เงื่อนไข 
คือ  ความรูและคุณธรรม ”      

                                                 
3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, นานาคําถามเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549), 26-27. 
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เศรษฐกิจพอเพียงในลนเกลาฯรัชกาลที่ 9  คือ หลักสามหวงสองเงื่อนไขซ่ึงเปนแนวการดําเนินชีวิตที่จริงแท 
แนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ
สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ความพอเพียงประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม โดยไดผสาน

                                                 
1 สมนึก ชัชวาลย และคณะ, “ความเขาใจ ความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนตอนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวิจัย, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), หนา 83. 
2 อางแลวใน  สมนึก ชัชวาลย และคณะ, “ความเขาใจ ความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนตอ

นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวิจัย, หนา 121. 

เชื่อมโยง เขากับ ผญาภาษิตของคนอีสาน ซ่ึงเปนการพูดที่ตองใชไหวพริบ สติปญญา มีเชาวน มีอารมณ มี
วัฒนธรรม เจือดวยวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนอีสาน ผญาถึงแมพูดสั้นแตกินใจความกวาง การพูดผญาจึง
มักเปนการพูดคุยดวยคารมคมคายแทรกดวยคําสอนเสมอ จึงเรียกวา ผญาภาษิต ที่เม่ือไดพูดคร้ังใดก็จะทํา
ใหผูฟงไดทั้งความรู ความคิด และสติปญญาไปพรอมๆกัน หากทุกคนเขาใจกรอบแนวคิดและคํานิยามของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางแจมชัดแลว ก็งายในการนําไปประยุกตเปนแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูผลคือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

บทความนี้ผูเขียนหวังวาจะมีสวนชวยสรางความเขาใจ เผยแพร ขับเคลื่อนความพอเพียงโดยใชวิธี
เชื่อมโยงเขากับภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงพุงความสนใจไปที่ “ผญาภาษิต” หรือภาษิตของคนอีสาน 
เพราะเทาที่ไดศึกษาผญาภาษิตมาพอสมควรทําใหไดพบกลิ่นไอ “ความพอเพียง” ที่ปรากฏอยูอยางนาสนใจ 
 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ พระราชทานแกพสกนิกรเพื่อเปนหลักการ แนวทาง วิธีคิด วิธีประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสุข
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต หลักของ “ความพอเพียง” คือตองมี  “สามหวง สองเงื่อนไข” ทรงนิยาม 
“สามหวง” ไววา “หวงที่หนึ่ง ตองมีความพอประมาณ  หวงที่สองตองมีเหตุผล  และหวงที่สามตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ทั้งนี้จะตองอาศัย อีกสองเงื่อนไขควบคูกันไป คือเงื่อนไขความรอบรู เชน รอบรูในการ
วางแผนรวมถึงการดําเนินงานทุกข้ันตอน และเงื่อนไขดานคุณธรรม หมายถึงใหมีสํานึกในคุณธรรม ...เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง...........”3  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 ไดทรงใหความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียงไวในพระ
ราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เม่ือ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลาดุสิตดาลัย ความ
ตอนหนึ่ง วา  “ ความพอเพียงนี้หมายถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดิน สายกลาง รวมถึงความ
จําเปนที่ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน…ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบคอบ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน”   

นอกจากนี้ ยังปรากฏในพระราชดํารัสที่เคยพระราชทานไว เมื่อ  วันที่ 4 ธันวาคม 2543 กลาวถึง
ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไวอีกวา “ เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจ หรือความ
ประพฤติที่ทําเพื่อใหเกิดผล    โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุดี ยอมใหผลที่ออกมาดี   
การกระทําก็จะเปนการกระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมีความสุข 
ทั้งนี้  การสราง“เหตุดี” ก็เพื่อจะใหเกิด“ผลดี”ตามมา คือใชหลัก 3 หวง และกํากับดวย 2 เงื่อนไข 
คือ  ความรูและคุณธรรม ”      

                                                 
3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, นานาคําถามเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549), 26-27. 
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ดังนั้น  ความพอเพียง หรือเศรษฐกิจพอเพียง ยอมหมายถึง วิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติ
ในทุกเร่ือง ของ ทุกคนใหถูก  ใหดี  โดยการทําตามหลัก  3 หวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตการกํากับของ 2 เงื่อนไข คือ ตองมีความรูและมีคุณธรรม 
 
ผญาภาษิต: ทรัพยทางปญญาของอีสาน     

ผญาภาษิตอีสาน (Isan proverb Phayapasits ) เปนคําผญา (ผะหยา) ประเภทหนึ่ง4 ซ่ึงผญาคือ
คําพูดภาษาถ่ินภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงกลุมวัฒนธรรมไท-ลาว   
เปนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (non-physical culture)5    ที่ปราชญอีสานรังสรรคข้ึนเปนขุมทรัพยทางปญญา 
และถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใหเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและเปนเคร่ืองมืออบรมขัดเกลามวลสมาชิก  

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 2 อธิบาย “คําผญา” วาหมายถึง สํานวนภาษิตที่ชาว
อีสานนิยมใชพูดจากัน...เปนคําพูดที่มีความหมายหลายนัย มีความหมายดี คารมคมคาย และมีความหมาย
หลายแงมุมอีกดวย อนึ่ง “ผญา” ตรงกับคําวา “ปรัชญา” ในภาษาสันสกฤต และคําวา “ปญญา” ในภาษา
บาลี เนื่องจากภาษาถ่ินอีสานใชตวั ผ แทน ปร และ ปล เชน คําวา เปรต อีสานใชวา เผต ผีเปรต เปน ผีเผต 
ปราบ เปนผาบ...ปราสาท เปน ผาสาด ผญา จึงแปลวา ปญญา หรือ ความรอบรู” 6 ตัวอยางการใชตัว 
 ผ แทน ปร ในผญา เชน คันไดอยูยอดฟาผาสาดประดับมุก อยาไดลืมเฮียมทุกขผูข่ีควายคอนกลา 7  แปลวา
ถาไดอยูปราสาทประดับมุกสูงเสียดฟา ก็อยาลืมชายผูทุกขยากที่ข่ีควายและหาบกลา หรือ “ขอใหอดสาสู
เพียรไปใหถืกปอง  คุณอาจารญยกใสเกลาคะนิงไวอยาสิลืม”(ใหพยายามรํ่าเรียนวิชาความรูที่ตนถนัด
และเทิดทูนพระคุณครูอาจารยไวเหนือเกลาอยาไดลืมเลือน)  

ผญาภาษิตเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ มีความงามทางภาษาและแฝงความคิดคมๆไว แสดงถึงทักษะ
ทางภาษาและบงบอกถึงปญญาความรูและความมีปฏิภาณของผูพูดผญา และเจือดวยรสพระธรรม เชน ไผสิ
มาแปลงสรางฮวงฮังใหหนูอยู คันปากบกัดตีนบทึ้นสังสิไดอยูฮู (ใครจะสรางรวงรังใหหนูได ถาหนูไมใชปาก
กัดเทาดึงจะมีรูอยูหรือ) 8 สอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิต ที่วา “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ: ตนแล เปนที่พึ่งของ
ตน”  ผญาบางบทใชศัพททางพุทธศาสนา เชน บุญบาปนี้เปนคูคือเงา เงานั้นไปตามเฮาสูวันบมีเวน (บุญและ
บาปเปนเหมือนดังเงาที่ติดตามเราไปทุกเวลา) 9   

                                                 
4 เปนการแบงผญาตามเน้ือหา จุดหมาย หรือโอกาสในการพูดผญา นอกจากผญาภาษิตแลว ก็มีผญาเก้ียว 

ผญาอวยพร   
5 วัฒนธรรมแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (เชน สิ่งกอสราง เครื่องมือ เครื่องใช)  กับ 

วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทความคิด ความเช่ือ หลักคําสอน ทฤษฎี แนวคิด กฏหมาย
ฯลฯ 

6 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบาน, (กาฬสินธุ : โรงพิมพจินตภัณฑ, 2526), หนา 1.   
7 ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, (อุบลราชธานี : โรงพิมพสิริธรรม, 2528), หนา 324. 
8 คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), หนา 67.   
9 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 92.   

   อนึ่ง คําวา “ภาษิต” หมายถึงถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมาย
เปนคติ10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546 11 แสดงวาผูพูดผญา (เชน พระสงฆ บิดา
มารดา ครูอาจารย) มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม น้ําเสียงในการพูดก็แฝงดวยเมตตา ฟงแลวเห็น
คุณประโยชนก็จดจําและถายทอดดวยภาษาพูดสืบตอกันไปหลายชั่วอายุคน ภายหลังไดมีผูรวบรวมและ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ชวยใหผูสนใจเขาถึงคําผญาไดงายและสะดวกข้ึน 

   กลาวไดวา ผญาภาษิตหรือภาษิตอีสาน คือถอยคํา ขอความ หรือคํากลาว (saying) สั้นๆ ที่ผูพูด
มักพูดดวยเมตตาจิต เปนคําพูดที่มีประโยชน มีคุณคานารับฟง เปนปรัชญาชีวิต เปนวิธีคิด หลักการ  
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเปนมงคลและความสุขความเจริญของชีวิต เชน คําพูดที่วา ใหเจา
เอาความฮูหากินทางซอบ ความฮูมีอยูแลวกินไดซั่วซิวัง 12 คําพูดนี้คือผญาที่แนะนําใหศึกษาหาความรูและให
ใชความรูประกอบสัมมาอาชีพ เม่ือมีความรูแลวก็ใชหากินไดชั่วชีวิต  

 
ความสําคัญของผญาภาษิตอีสาน 

ผญาเปนเสมือนคําเตือน เปนทั้งคําแนะนําสั่งสอนที่ทําใหประชาชนทั่วไปประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความถูกตองดีงามตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา และ
ขนบประเพณีที่คนไทยอีสานยึดปฏิบัติ ดังนั้นเนื้อหาของผญาภาษิตสวนใหญจึงไดแนวความคิดมาจากพุทธ
ศาสนาและวัตรปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับคนอีสานที่ดูเหมือนจะซึมซับเอาแกนแทของคําสอนในผญา
ไวไดมากที่สุด ดวยเหตุที่ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและมีความสัมพันธกับชาวพื้นถ่ินอีสานมาชานาน 
จึงทําใหผูคนในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูรวมกันไดอยางปกติสุข เม่ือพิจารณาอยางถองแท
แลว อาจประเมินไดวา ศาสนา คือ ขอกําหนดอยางหน่ึง ซึ่งสามารถใชควบคุมสังคมใหอยูในภาวะสงบ
สุขไดที่ปรากฏอยางชัดเจนก็คือในเนื้อหาของผญาภาษิตที่ไดแนวความคิดมาจากพุทธศาสนาจะมีความ
หลากหลาย ดังตัวอยาง เชน “บุญมีแลวแนวดีกะปองใส  บุญบไดแนวขี้ฮายกะแลนโฮม”(เม่ือมีบุญจะ
ประสบแตความงดงามคร้ันหมดบญุก็จะพบแตความเลวราย) และอีกบทวา“บุญบาปน้ีเปนคูคือเงาเงาน้ันไป
ตามเฮาซุวันบมีเวน”(บุญบาปนี้เปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกเม่ือไมมีเวน) หรือ “คันวาไดดีแลว
อยาลืมคุณพอแม เพ่ินหากเลี้ยงแตนอยถนอมใหใหญสูง” ( ยามลูกเม่ือไดดีแลวอยาลืมบุญคุณของพอแม 
เพราะทานเปนผูที่เลี้ยงดูมาแตเล็กจนโต)  

เนื้อหาของผญาภาษิตที่มีผูกลาวถึงเสมอนั้น สวนใหญมักเปนการหามประพฤติในสิ่งที่ไมดีงามไมถูก
ครรลองคลองธรรมหรือไมก็เปนการยุใหประพฤติในสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดคุณประโยชนทั้งกับตนเองและบุคคล
รวมสังคม ขอหามมิใหกระทําและขอสนับสนุนใหกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ดังที่ปรากฎในบทผญาภาษิตนี้ 
โดยปกติจะมีเคาความเปนจริงมากอน  กอนที่จะไดรับการตราเปนบทผญาภาษิตไว  ผญาภาษิตสวนใหญ
                                                 

10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 น. 215 ใหความหมาย “คติ” ไววา แบบอยาง, วิธี, 
แนวทาง 

11 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส, 2546), หนา 
823. 

12 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 299. 
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ดังนั้น  ความพอเพียง หรือเศรษฐกิจพอเพียง ยอมหมายถึง วิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติ
ในทุกเร่ือง ของ ทุกคนใหถูก  ใหดี  โดยการทําตามหลัก  3 หวง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตการกํากับของ 2 เงื่อนไข คือ ตองมีความรูและมีคุณธรรม 
 
ผญาภาษิต: ทรัพยทางปญญาของอีสาน     

ผญาภาษิตอีสาน (Isan proverb Phayapasits ) เปนคําผญา (ผะหยา) ประเภทหนึ่ง4 ซ่ึงผญาคือ
คําพูดภาษาถ่ินภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงกลุมวัฒนธรรมไท-ลาว   
เปนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (non-physical culture)5    ที่ปราชญอีสานรังสรรคข้ึนเปนขุมทรัพยทางปญญา 
และถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใหเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและเปนเคร่ืองมืออบรมขัดเกลามวลสมาชิก  

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 2 อธิบาย “คําผญา” วาหมายถึง สํานวนภาษิตที่ชาว
อีสานนิยมใชพูดจากัน...เปนคําพูดที่มีความหมายหลายนัย มีความหมายดี คารมคมคาย และมีความหมาย
หลายแงมุมอีกดวย อนึ่ง “ผญา” ตรงกับคําวา “ปรัชญา” ในภาษาสันสกฤต และคําวา “ปญญา” ในภาษา
บาลี เนื่องจากภาษาถ่ินอีสานใชตวั ผ แทน ปร และ ปล เชน คําวา เปรต อีสานใชวา เผต ผีเปรต เปน ผีเผต 
ปราบ เปนผาบ...ปราสาท เปน ผาสาด ผญา จึงแปลวา ปญญา หรือ ความรอบรู” 6 ตัวอยางการใชตัว 
 ผ แทน ปร ในผญา เชน คันไดอยูยอดฟาผาสาดประดับมุก อยาไดลืมเฮียมทุกขผูข่ีควายคอนกลา 7  แปลวา
ถาไดอยูปราสาทประดับมุกสูงเสียดฟา ก็อยาลืมชายผูทุกขยากที่ข่ีควายและหาบกลา หรือ “ขอใหอดสาสู
เพียรไปใหถืกปอง  คุณอาจารญยกใสเกลาคะนิงไวอยาสิลืม”(ใหพยายามรํ่าเรียนวิชาความรูที่ตนถนัด
และเทิดทูนพระคุณครูอาจารยไวเหนือเกลาอยาไดลืมเลือน)  

ผญาภาษิตเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ มีความงามทางภาษาและแฝงความคิดคมๆไว แสดงถึงทักษะ
ทางภาษาและบงบอกถึงปญญาความรูและความมีปฏิภาณของผูพูดผญา และเจือดวยรสพระธรรม เชน ไผสิ
มาแปลงสรางฮวงฮังใหหนูอยู คันปากบกัดตีนบทึ้นสังสิไดอยูฮู (ใครจะสรางรวงรังใหหนูได ถาหนูไมใชปาก
กัดเทาดึงจะมีรูอยูหรือ) 8 สอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิต ที่วา “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ: ตนแล เปนที่พึ่งของ
ตน”  ผญาบางบทใชศัพททางพุทธศาสนา เชน บุญบาปนี้เปนคูคือเงา เงานั้นไปตามเฮาสูวันบมีเวน (บุญและ
บาปเปนเหมือนดังเงาที่ติดตามเราไปทุกเวลา) 9   

                                                 
4 เปนการแบงผญาตามเน้ือหา จุดหมาย หรือโอกาสในการพูดผญา นอกจากผญาภาษิตแลว ก็มีผญาเก้ียว 

ผญาอวยพร   
5 วัฒนธรรมแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (เชน สิ่งกอสราง เครื่องมือ เครื่องใช)  กับ 

วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทความคิด ความเช่ือ หลักคําสอน ทฤษฎี แนวคิด กฏหมาย
ฯลฯ 

6 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีของชาวบาน, (กาฬสินธุ : โรงพิมพจินตภัณฑ, 2526), หนา 1.   
7 ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, (อุบลราชธานี : โรงพิมพสิริธรรม, 2528), หนา 324. 
8 คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), หนา 67.   
9 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 92.   

   อนึ่ง คําวา “ภาษิต” หมายถึงถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมาย
เปนคติ10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546 11 แสดงวาผูพูดผญา (เชน พระสงฆ บิดา
มารดา ครูอาจารย) มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม น้ําเสียงในการพูดก็แฝงดวยเมตตา ฟงแลวเห็น
คุณประโยชนก็จดจําและถายทอดดวยภาษาพูดสืบตอกันไปหลายชั่วอายุคน ภายหลังไดมีผูรวบรวมและ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ชวยใหผูสนใจเขาถึงคําผญาไดงายและสะดวกข้ึน 

   กลาวไดวา ผญาภาษิตหรือภาษิตอีสาน คือถอยคํา ขอความ หรือคํากลาว (saying) สั้นๆ ที่ผูพูด
มักพูดดวยเมตตาจิต เปนคําพูดที่มีประโยชน มีคุณคานารับฟง เปนปรัชญาชีวิต เปนวิธีคิด หลักการ  
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเปนมงคลและความสุขความเจริญของชีวิต เชน คําพูดที่วา ใหเจา
เอาความฮูหากินทางซอบ ความฮูมีอยูแลวกินไดซั่วซิวัง 12 คําพูดนี้คือผญาที่แนะนําใหศึกษาหาความรูและให
ใชความรูประกอบสัมมาอาชีพ เม่ือมีความรูแลวก็ใชหากินไดชั่วชีวิต  

 
ความสําคัญของผญาภาษิตอีสาน 

ผญาเปนเสมือนคําเตือน เปนทั้งคําแนะนําสั่งสอนที่ทําใหประชาชนทั่วไปประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความถูกตองดีงามตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา และ
ขนบประเพณีที่คนไทยอีสานยึดปฏิบัติ ดังนั้นเนื้อหาของผญาภาษิตสวนใหญจึงไดแนวความคิดมาจากพุทธ
ศาสนาและวัตรปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับคนอีสานที่ดูเหมือนจะซึมซับเอาแกนแทของคําสอนในผญา
ไวไดมากที่สุด ดวยเหตุที่ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและมีความสัมพันธกับชาวพื้นถ่ินอีสานมาชานาน 
จึงทําใหผูคนในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูรวมกันไดอยางปกติสุข เม่ือพิจารณาอยางถองแท
แลว อาจประเมินไดวา ศาสนา คือ ขอกําหนดอยางหน่ึง ซึ่งสามารถใชควบคุมสังคมใหอยูในภาวะสงบ
สุขไดที่ปรากฏอยางชัดเจนก็คือในเนื้อหาของผญาภาษิตที่ไดแนวความคิดมาจากพุทธศาสนาจะมีความ
หลากหลาย ดังตัวอยาง เชน “บุญมีแลวแนวดีกะปองใส  บุญบไดแนวขี้ฮายกะแลนโฮม”(เม่ือมีบุญจะ
ประสบแตความงดงามคร้ันหมดบญุก็จะพบแตความเลวราย) และอีกบทวา“บุญบาปน้ีเปนคูคือเงาเงาน้ันไป
ตามเฮาซุวันบมีเวน”(บุญบาปนี้เปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกเม่ือไมมีเวน) หรือ “คันวาไดดีแลว
อยาลืมคุณพอแม เพ่ินหากเลี้ยงแตนอยถนอมใหใหญสูง” ( ยามลูกเม่ือไดดีแลวอยาลืมบุญคุณของพอแม 
เพราะทานเปนผูที่เลี้ยงดูมาแตเล็กจนโต)  

เนื้อหาของผญาภาษิตที่มีผูกลาวถึงเสมอนั้น สวนใหญมักเปนการหามประพฤติในสิ่งที่ไมดีงามไมถูก
ครรลองคลองธรรมหรือไมก็เปนการยุใหประพฤติในสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดคุณประโยชนทั้งกับตนเองและบุคคล
รวมสังคม ขอหามมิใหกระทําและขอสนับสนุนใหกระทําพฤติกรรมตาง ๆ ดังที่ปรากฎในบทผญาภาษิตนี้ 
โดยปกติจะมีเคาความเปนจริงมากอน  กอนที่จะไดรับการตราเปนบทผญาภาษิตไว  ผญาภาษิตสวนใหญ
                                                 

10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 น. 215 ใหความหมาย “คติ” ไววา แบบอยาง, วิธี, 
แนวทาง 

11 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส, 2546), หนา 
823. 

12 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 299. 
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มักจะกลาวถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปนขอคิดและสามารถนําไปใชในสังคมคนไทยทุก
ยุคทุกสมัย  ดังตัวอยาง เชน   “ไปหาพระเอาของไปถวาย  ไปหานายเอาของไปตอน” หรือ “อยาไดกดเขา
ยองยอโตผิดฮีต  อยาไดหวีดหวีดเวาประสงคข้ึนขมเขา” (อยากดคนอ่ืนแลวยกตนเองมันผิดจารีต  อยาได
พูดเพื่อมีเจตนาขมคนอ่ืน) 

จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นวาผญานั้นมีความหมายตอชาวอีสานเปนที่สุด ไมวาชาวอีสานจะ
อาศัยอยูสถานที่ใด เม่ือมีกิจกรรมรวมกันหรือสนทนากันในกลุม จะมีการกลาว ผญาสอดแทรกข้ึนมาเสมอ 
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผญามีบทบาทและมีความสําคัญตอสังคมไทยอีสานมาตั้งแตอตีดจนถึงปจจุบัน    

ผญาภาษิตเปนทรัพยทางปญญา แตสวนหนึ่งไดถูกกลบทับดวยนวัตกรรมที่ทันสมัย บางก็ถูกโยนทิ้ง
ดวยเห็นวาเชย ลาสมัย แตเม่ือวันเวลาผานไปกลับประจักษชัดข้ึนเร่ือยๆ วา ผญายังคงมีคุณคากับคนอีสาน
อยู เสมอไม เสื่อมคลาย หากเราลองกมลงมองที่พื้นดิน จะไดพบสิ่งที่อยูติดดิน สิ่งนั้นคือภูมิปญญา  
อันหมายถึงปญญาที่ติดดิน ปญญาที่อยูกับภูมิสังคมที่บรรพบุรุษสรางสรรคและฝากไวให หลายคนลงมือขุด
คนตามหา ยิ่งขุดยิ่งพบ ยิ่งตามยิ่งได สวนใหญอยูในรูปของวรรณกรรมมุขปาฐะ (เชน คําผญา) ซ่ึงเปนความ
ทรงจํา เปนคําพูดบอกเลาของคนเฒาคนแก ที่นํามารวบรวมไวเปนทรัพยทางปญญาในรูปของวรรณกรรม
ลายลักษณ เพื่อใหอนุชนนําไปใชเปนหลักการ แนวทางและวิถีแหงการคิด พูด ทํา ดํารงตนใหถูกตองดีงาม 
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความสุขรวมกันในสังคม  

ผูเขียนมองเห็นทรัพยทางปญญาของบรรพชนจึงนํามาพินิจวิเคราะห ขณะเดียวกันก็มองเห็นวา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเปนทรัพยทางปญญาที่มีคายิ่ง จึงประสงคนํา
ทรัพยทางปญญาทั้งสองนี้มาศึกษาไปพรอมกัน ดวยวิธีวิเคราะห ตีความ และใหคําอธิบายผญาภาษิตโดยใช
แนวคิด (concepts) คําศัพท (terms) ความพอเพียง เชน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี โดยมีความรูและคุณธรรมกํากับ เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหและตีความ 

ผญาภาษิตที่ผูเขียนใชเปนขอมูลการวิเคราะหคร้ังนี้คือ ไขภาษิตโบราณอีสาน และ ผญา: ภูมิปญญา
อีสาน รวมทั้งทานอ่ืนๆ โดยไดรวบรวมผญาจากชาวบานและจากวรรณกรรมอีสานมาจัดหมวดหมู พรอมให
คําแปลเปนภาษาไทยภาคกลาง และใหความหมายและคําอธิบายที่มีมิติสังคมและวัฒนธรรมอยางนาสนใจ  
 
ความพอเพียงแบบอีสานท่ีพบในผญาภาษิต 

จากการศึกษาวิเคราะหผญาซ่ึงเปนปรัชญาของชาวอีสาน พบวามีความสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ ตางก็เปนปรัชญาชีวิต เปนแนวคิด หลักการ  
แนวทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในการดําเนินชีวิต โดยมี “ธรรม” คือความเปนจริงตามธรรมชาติและ
หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาเปนฐานคิด ซ่ึงถือวาเปนการสราง “เหตุดี” เพื่อนําไปสูเปาหมายคือ 
“ผลดี” 

 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ท่ีพบในผญาภาษิตอีสาน 
เม่ือมองผญาภาษิตผานกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเห็นสภาพสังคมอีสานที่ไมมีความ 

“พอเพียง” ไม “พอดี” ยังขาดๆ เกินๆ ดังสะทอนในผญาที่วา ผูกินกินพอฮาก ผูอยากอยากพอตาย 13 
แปลวาผูมีกินก็กินมากจนจะอาเจียน  ผูที่หิวก็หิวเจียนตาย เปนผญาที่ชี้ถึงความเหลื่อมล้ําในสังคม คนรวยมี
เหลือกินเหลือใช แตคนจนไมมีกิน ตองอดอยาก หากสังคมตองการความสงบสุข ปรารถนาใหคนอยูรวมกัน
อยางสันติ จึงตองมีวิธีบริหารจัดการเร่ืองการกระจายทรัพยากรใหเทาเทียม ไมใหมีชองวางของความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมมากเกินไป ตองทําใหทุกคนมีพอกินพอใช เม่ือหิวตองมีกิน เพราะความหิวเปน
โรคอยางยิ่ง (พุทธศาสนสุภาษิต)      

การใหความสําคัญกับขาวปลาอาหารตรงกับความจริงตามธรรมชาติของชีวิต คนตองกินจึงจะอยู
รอด การมีกินและมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพนับเปนศักดิ์ศรีของคน ชาวอีสานที่อยูในวัฒนธรรมขาวและ 
มีเศรษฐกิจแบบชาวนาเขาใจเร่ืองนี้เปนอยางดี  ดังพบในผญาที่วา สิบพอคามาไหวพอนา (สิบพอคามาไหว
พอนา)14  และ ขาวเต็มเลานอนเวากะคือ เงินเต็มถงเวากงกะได  (คนมีขาวเต็มยุงเวลาจะพูดกับใครนอนพูด
ก็เขาทา คนมีเงินเต็มถุงจะพูดจาเลนตัวหรือพูดขัดหูใครก็ได) 15 ชาวอีสานถือวาขาวเปนทรัพยที่สําคัญ ตรง
กับพุทธสุภาษิตวา “ทรัพยอ่ืนเสมอดวยขาวเปลือกไมมี: นตฺถิ ธฺญสมํ ธนํ” และสอดคลองกับทัศนะของ
หมอมเจา สิทธิพร กฤดากร ที่วา “เงินทองเปนมายา ขาวปลาเปนของจริง” นี่คือวิธีคิดที่จะตอกรกับวิกฤต
อาหารไดดีที่สุด 

การกินเพื่อแกโรคหิวจึงเปนเร่ืองปกติ แตที่ ไมปกติคือตกเปนทาสความอยาก กินไมรูจักอ่ิม  
กินตามใจอยาก ไมสํารวมกายใจ จึงเกิดความไมสมดุลระหวางความอยาก (desire) ของใจที่อยูในโลกตัณหา 
กับความตองการตามจําเปน (needs) ของกายที่อยูในโลกความจริง เม่ือใจไมพอก็บังคับปากใหกินมากจึง
เกิดปญหาดังพระราชดํารัสที่วา 

“...ไมมีทางที่จะหาทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได ความฟุงเฟอนี้เปนปากหรือเปนสัตว
ที่หิวไมหยุด ความฟุงเฟอนี้อาปากตลอด เวลา จะปอนไปเทาไรๆ ก็ไมพอ (พระราชดํารัส 
พระราชทานแกคณะลูกเสือชาวบานที่มาเฝาฯ ในโอกาสเสด็จกลับจากแปรพระราชฐานจาก
จังหวัดสกลนคร ณ สนามบินดอนเมือง ในวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2527) 
การกินมากใชมากเพราะมีความอยากไมจํากัด (unlimited wants) แตทรัพยากรของโลกมีจํากัด 

ดังพุทธภาษิตที่วา “นตถิ ตณฺหา สมา นที” แปลวา แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี เพราะแมน้ํานั้น บางโอกาส 
บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แตความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน 
ความอ่ิมในกามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวาถึงจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก  
ก็ไมสามารถทําใหคนแมแตคนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ความอยากที่มากเกินไปมักนําไปสูการทุจริตคอร

                                                 
13 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 8. 
14 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 122. 
15 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 43.   
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มักจะกลาวถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปนขอคิดและสามารถนําไปใชในสังคมคนไทยทุก
ยุคทุกสมัย  ดังตัวอยาง เชน   “ไปหาพระเอาของไปถวาย  ไปหานายเอาของไปตอน” หรือ “อยาไดกดเขา
ยองยอโตผิดฮีต  อยาไดหวีดหวีดเวาประสงคข้ึนขมเขา” (อยากดคนอ่ืนแลวยกตนเองมันผิดจารีต  อยาได
พูดเพื่อมีเจตนาขมคนอ่ืน) 

จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นวาผญานั้นมีความหมายตอชาวอีสานเปนที่สุด ไมวาชาวอีสานจะ
อาศัยอยูสถานที่ใด เม่ือมีกิจกรรมรวมกันหรือสนทนากันในกลุม จะมีการกลาว ผญาสอดแทรกข้ึนมาเสมอ 
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผญามีบทบาทและมีความสําคัญตอสังคมไทยอีสานมาตั้งแตอตีดจนถึงปจจุบัน    

ผญาภาษิตเปนทรัพยทางปญญา แตสวนหนึ่งไดถูกกลบทับดวยนวัตกรรมที่ทันสมัย บางก็ถูกโยนทิ้ง
ดวยเห็นวาเชย ลาสมัย แตเม่ือวันเวลาผานไปกลับประจักษชัดข้ึนเร่ือยๆ วา ผญายังคงมีคุณคากับคนอีสาน
อยู เสมอไม เสื่อมคลาย หากเราลองกมลงมองที่พื้นดิน จะไดพบสิ่งที่อยูติดดิน สิ่งนั้นคือภูมิปญญา  
อันหมายถึงปญญาที่ติดดิน ปญญาที่อยูกับภูมิสังคมที่บรรพบุรุษสรางสรรคและฝากไวให หลายคนลงมือขุด
คนตามหา ยิ่งขุดยิ่งพบ ยิ่งตามยิ่งได สวนใหญอยูในรูปของวรรณกรรมมุขปาฐะ (เชน คําผญา) ซ่ึงเปนความ
ทรงจํา เปนคําพูดบอกเลาของคนเฒาคนแก ที่นํามารวบรวมไวเปนทรัพยทางปญญาในรูปของวรรณกรรม
ลายลักษณ เพื่อใหอนุชนนําไปใชเปนหลักการ แนวทางและวิถีแหงการคิด พูด ทํา ดํารงตนใหถูกตองดีงาม 
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีความสุขรวมกันในสังคม  

ผูเขียนมองเห็นทรัพยทางปญญาของบรรพชนจึงนํามาพินิจวิเคราะห ขณะเดียวกันก็มองเห็นวา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเปนทรัพยทางปญญาที่มีคายิ่ง จึงประสงคนํา
ทรัพยทางปญญาทั้งสองนี้มาศึกษาไปพรอมกัน ดวยวิธีวิเคราะห ตีความ และใหคําอธิบายผญาภาษิตโดยใช
แนวคิด (concepts) คําศัพท (terms) ความพอเพียง เชน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี โดยมีความรูและคุณธรรมกํากับ เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหและตีความ 

ผญาภาษิตที่ผูเขียนใชเปนขอมูลการวิเคราะหคร้ังนี้คือ ไขภาษิตโบราณอีสาน และ ผญา: ภูมิปญญา
อีสาน รวมทั้งทานอ่ืนๆ โดยไดรวบรวมผญาจากชาวบานและจากวรรณกรรมอีสานมาจัดหมวดหมู พรอมให
คําแปลเปนภาษาไทยภาคกลาง และใหความหมายและคําอธิบายที่มีมิติสังคมและวัฒนธรรมอยางนาสนใจ  
 
ความพอเพียงแบบอีสานท่ีพบในผญาภาษิต 

จากการศึกษาวิเคราะหผญาซ่ึงเปนปรัชญาของชาวอีสาน พบวามีความสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ ตางก็เปนปรัชญาชีวิต เปนแนวคิด หลักการ  
แนวทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในการดําเนินชีวิต โดยมี “ธรรม” คือความเปนจริงตามธรรมชาติและ
หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาเปนฐานคิด ซ่ึงถือวาเปนการสราง “เหตุดี” เพื่อนําไปสูเปาหมายคือ 
“ผลดี” 

 
 
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน ท่ีพบในผญาภาษิตอีสาน 
เม่ือมองผญาภาษิตผานกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเห็นสภาพสังคมอีสานที่ไมมีความ 

“พอเพียง” ไม “พอดี” ยังขาดๆ เกินๆ ดังสะทอนในผญาที่วา ผูกินกินพอฮาก ผูอยากอยากพอตาย 13 
แปลวาผูมีกินก็กินมากจนจะอาเจียน  ผูที่หิวก็หิวเจียนตาย เปนผญาที่ชี้ถึงความเหลื่อมล้ําในสังคม คนรวยมี
เหลือกินเหลือใช แตคนจนไมมีกิน ตองอดอยาก หากสังคมตองการความสงบสุข ปรารถนาใหคนอยูรวมกัน
อยางสันติ จึงตองมีวิธีบริหารจัดการเร่ืองการกระจายทรัพยากรใหเทาเทียม ไมใหมีชองวางของความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมมากเกินไป ตองทําใหทุกคนมีพอกินพอใช เม่ือหิวตองมีกิน เพราะความหิวเปน
โรคอยางยิ่ง (พุทธศาสนสุภาษิต)      

การใหความสําคัญกับขาวปลาอาหารตรงกับความจริงตามธรรมชาติของชีวิต คนตองกินจึงจะอยู
รอด การมีกินและมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพนับเปนศักดิ์ศรีของคน ชาวอีสานที่อยูในวัฒนธรรมขาวและ 
มีเศรษฐกิจแบบชาวนาเขาใจเร่ืองนี้เปนอยางดี  ดังพบในผญาที่วา สิบพอคามาไหวพอนา (สิบพอคามาไหว
พอนา)14  และ ขาวเต็มเลานอนเวากะคือ เงินเต็มถงเวากงกะได  (คนมีขาวเต็มยุงเวลาจะพูดกับใครนอนพูด
ก็เขาทา คนมีเงินเต็มถุงจะพูดจาเลนตัวหรือพูดขัดหูใครก็ได) 15 ชาวอีสานถือวาขาวเปนทรัพยที่สําคัญ ตรง
กับพุทธสุภาษิตวา “ทรัพยอ่ืนเสมอดวยขาวเปลือกไมมี: นตฺถิ ธฺญสมํ ธนํ” และสอดคลองกับทัศนะของ
หมอมเจา สิทธิพร กฤดากร ที่วา “เงินทองเปนมายา ขาวปลาเปนของจริง” นี่คือวิธีคิดที่จะตอกรกับวิกฤต
อาหารไดดีที่สุด 

การกินเพื่อแกโรคหิวจึงเปนเร่ืองปกติ แตที่ ไมปกติคือตกเปนทาสความอยาก กินไมรูจักอ่ิม  
กินตามใจอยาก ไมสํารวมกายใจ จึงเกิดความไมสมดุลระหวางความอยาก (desire) ของใจที่อยูในโลกตัณหา 
กับความตองการตามจําเปน (needs) ของกายที่อยูในโลกความจริง เม่ือใจไมพอก็บังคับปากใหกินมากจึง
เกิดปญหาดังพระราชดํารัสที่วา 

“...ไมมีทางที่จะหาทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได ความฟุงเฟอนี้เปนปากหรือเปนสัตว
ที่หิวไมหยุด ความฟุงเฟอนี้อาปากตลอด เวลา จะปอนไปเทาไรๆ ก็ไมพอ (พระราชดํารัส 
พระราชทานแกคณะลูกเสือชาวบานที่มาเฝาฯ ในโอกาสเสด็จกลับจากแปรพระราชฐานจาก
จังหวัดสกลนคร ณ สนามบินดอนเมือง ในวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2527) 
การกินมากใชมากเพราะมีความอยากไมจํากัด (unlimited wants) แตทรัพยากรของโลกมีจํากัด 

ดังพุทธภาษิตที่วา “นตถิ ตณฺหา สมา นที” แปลวา แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี เพราะแมน้ํานั้น บางโอกาส 
บางเวลา มันยังมีเวลาเต็มได แตความตองการของมนุษยไมมีวันเต็ม ถึงแมเงินตราจะตกลงมาเปนหาฝน 
ความอ่ิมในกามทั้งหลายของมนุษยก็ไมมี หรือบางแหงทานบอกวาถึงจะเนรมิตภูเขาใหเปนทองทั้งลูก  
ก็ไมสามารถทําใหคนแมแตคนเดียวพึงพอใจไดโดยสมบูรณ ความอยากที่มากเกินไปมักนําไปสูการทุจริตคอร

                                                 
13 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 8. 
14 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 122. 
15 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 43.   



930 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

รัปชัน บางก็มีหนี้สินลนตัว การกินมากยังมีปญหาตอสุขภาพดวย เชน เม่ือทองรับไมไหว รางกายทนไมได  
ไมถูกกับอาหารอยางนี้ จึงทองเสีย ไขมันลน เปนโรคอวน นําไปสูความทุกข  

วิถีชีวิตชาวอีสานที่พบในผญาภาษิตสอนเร่ืองการกินใหอ่ิมพอดี กินสิ่งที่มีคุณคา สนองความ
ตองการเพื่อใหรางกายอยูรอดและทําหนาที่ได ไมกินตามใจ ไมมุงสนองความอยากที่มักนําไปสูความทุกข
และเบียดเบียนคนอ่ืน ดังพบในผญาที่ กินชางบเหลือ กินเสือบอ่ิม 16 (แปลวา กินชางไมเหลือ กินเสือก็ไม
อ่ิม) ผญานี้มักใชขยายสํานวน “กินไดไสยาว” วา “กินไดไสยาว…กินชางกะบเหลือ กินเสือกะบอ่ิม” ที่พูดถึง
ปริมาณของอาหารที่มีมากเหลือเกิน โดยเปรียบเทียบกับชางและเสือ ชวยใหเห็นภาพวาอาหารมีมากจริงๆ 
แตกระนั้นคนก็กินจนเกลี้ยงไมมีเหลือ  

การกินมากเกินไปถือวาทําใหภูมิคุมกันบกพรอง ดังผญา “กินหลายทองแตก แบกหลายหลังหัก” 
(กินมากทองแตก แบกมากหลังหัก) และ กินมํามํา บคลําเบิ่งทอง (กินเอากินเอา ไมคลําดูทอง) 17 คลายชูชก
ผูเปนตํานานแหงความไมพอประมาณในการกิน จนกระทั่งทองแตกตายคนอีสานจึงมีคําเตือนวา...กินแมน
ปาก ยากแมนทอง เทียวข้ีแมนขา (การกินเปนเร่ืองของปาก อยากเปนเร่ืองของทอง การไปอุจจาระเปนเร่ือง
ของขา) และแนะนําวา กินนอยบตาย กินหลายเปนขอย (กินนอยไมตาย กินมากเปนทาส) 18 คําวา “ขอย” 
หมายถึงทาสหรือคนรับใชที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของนาย  

ความพอประมาณ มีหลายรูปแบบ เชนประมาณในตน และพอประมาณในสถานการณ แตละคนมี
รูปแบบการใชชีวิตตางกัน เชน นักธุรกิจเดินทางดวยเคร่ืองบิน ติดตอธุรกิจไดหลายที่  สวนชาวนา อาจข่ี
ควายหรือเดินเทา แมวิถีชีวิตตางกัน แตวาแตละคนก็บรรลุเปาหมายและไดรับความพึงพอใจตามวิถีแหงตน 
ซ่ึงไมเหมือนกัน และไมจําเปนตองเหมือนกัน ดังสะทอนในผญาที่พูดถึงชีวิตของตะกวดและเตาที่วา แลนไว
ไดสามเหลา เตาซาไดสามหนอง (ตะกวดไปเร็วก็ไปไดสามปา  เตาไปชาก็ไปไดเพียงสามบึงน้ํา)และ เตาหา
กินกุมปากเตา  แลนหากินกุมปากแลน (เตาหากินเลี้ยงตัวเองได  ตะกวดก็หากินเลี้ยงตัวเองได) เตาและ
ตะกวดแตกตางกัน เชน ตะกวดเคลื่อนที่ไปไดเร็ว เตาไปไดชา แตทั้งสองก็ไปถึงจุดหมายปลายทางตามวิถี
แหงตน ตะกวดไวไปไดสามผืนปา ขณะที่เตาไปไดสามหนองน้ํา ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่ไมเหมือนกัน เตาก็พึง
พอใจแบบเตา ตะกวดก็พึงพอใจแบบตะกวด เปรียบเทียบกันไมได   

การจะเขาใจความพอประมาณหรือความพอดีตองใชเหตุผลวิเคราะห  เพราะเหตุผลชวยใหเห็น
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของสิ่งตางๆและคาดการณได เชน รูความจุของทองจึงไมกินมากจนจุก  
แนนทอง เหตุผลจะเปนตัวบอกวาจะกินอะไร เม่ือไหร เทาใด ทั้งยังชวยใหสามารถวางแผนอยางรัดกุม  
เชนเม่ือจะเดินทางไกล เหตุผลจะหามไมใหกินสิ่งที่เสาะทอง เพราะจะเปนเหตุใหทองเสีย ดังผญา “ของกินนี้
ใหซอมดูดมดูด คันหากเปนโทษแลววางถ้ิมอยากิน”(อาหารทุกชนิดใหพิจารณากอนจึงกิน หากเปนชนิดที่มี
โทษมีภัยก็อยากิน) และผญา “ของบเปนตาจ้ําอยาจุมลงตัก ของบเปนตากัดอยากินซิพวนทอง ของบเปนตา

                                                 
16 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 4. 
17 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 2-3. 
18 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 11. 

สมอยางมกินซิสมปาก มันซิยากคอบทองเทียวข้ียั่งคืน” (อาหารชนิดใดเสี่ยงตอการบริโภคก็อยาไดลิ้มลอง
ของเปร้ียวอยาฝนกินจะทองเสียทองรวงตลอดคืน) 19  

คนอีสานพรํ่าเตือนลูกหลานวาอยาทําตัวเกินฐานะและอยาใชจายมากกวารายรับ เชน เห็นชางข้ี
อยาข้ีตามชาง และ อยาเฮ็ดกวาได อยาใชกวามี (อยาทําหรือสรางสิ่งใดโดยใชเงินมากกวารายรับและอยาใช
จายเกินตัว) 20 คนที่มีความพอประมาณและมีเหตุผลจะไมใชจายเกินรายไดเพราะกลัวความเดือดรอนที่จะ
ตามมา เหตุผลจะเปนตัวตัดสินวาทําอะไรไดหรือไมได และทําเทาไหรจึงจะพอดี เม่ือทําแลวจะเกิดผลดีหรือ
ผลเสียอยางไร  

ผญาภาษิตอีสานที่พูดถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผลมีอยูหลายบท เชน เดือนหกใหหวานกลา 
เดือนหาใหแตงไถ 21 ที่ชี้ถึงการกระทําที่สอดคลองกับฤดูกาล เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซ่ึงถือวาเปนการทํา
เหตุที่ดี เพื่อนําไปสูผลที่ดี ไมวาจะทําอะไรก็ใหสมเหตุสมผล เชน ทํานาก็อยาข้ีเหนียวตนกลา ทําการคาก็
อยาข้ีเหนียวทุน ดังผญา เฮ็ดนาอยาแพงกลา  ไปคาอยาแพงทึน 22 หรือผญา งามแตขาวเฮ็ดนาแคมเหมือง 
งามแตเมืองมีเจาผูหนึ่ง (ขาวงามเพราะทํานาริมเหมือง เมืองงามเพราะมีเจาเมืองเพียงผูเดียว) 23 วรรคแรก
ของผญาชี้ถึงสาเหตุที่ทําใหขาวงอกงามคือมีแหลงน้ําเพียงพอ สวนวรรคหลังเปรียบถึงการมีเจาเมืองเพียง
หนึ่งคนนั้นยอมมีเอกสิทธิ์ในการปกครอง ทําใหบานเมืองรมเย็นเปนสุข  ที่วามานี้สะทอนถึงความมีเหตุผล
อันเปนลักษณะหนึ่งของความพอเพียงแบบอีสาน    หากมองจากมุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิธีคิด 
และแนวการปฏิบัติใหถูก ใหดี เพื่อผลดีที่มีประโยชนและมีความสุข 
 
หลักสองเง่ือนไข คือความรูและคุณธรรมท่ีปรากฏในผญาภาษิตอีสาน      

การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบดวยวาผญาภาษิตใหคุณคาดานความรูและคุณธรรมวาเปนปจจัยใหการ
ทํามาหากินไดผลดี ทําใหชีวิตมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกสองเงื่อนไข 
ที่ยังไมไดกลาวถึง ไดแก เงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขดานความรู คือ การมีความรอบรู
เก่ียวกับ วิชาการดานตางๆที่เก่ียวของอยางรอบดาน อีกทั้งมีความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมา
เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนดวยความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรม ตองมี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียรและรูจักใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิต 
 
 
 

                                                 
19 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 216. 
20 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 34-35. 
21 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 29. 
22 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 35. 
23 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 71. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 931

รัปชัน บางก็มีหนี้สินลนตัว การกินมากยังมีปญหาตอสุขภาพดวย เชน เม่ือทองรับไมไหว รางกายทนไมได  
ไมถูกกับอาหารอยางนี้ จึงทองเสีย ไขมันลน เปนโรคอวน นําไปสูความทุกข  

วิถีชีวิตชาวอีสานที่พบในผญาภาษิตสอนเร่ืองการกินใหอ่ิมพอดี กินสิ่งที่มีคุณคา สนองความ
ตองการเพื่อใหรางกายอยูรอดและทําหนาที่ได ไมกินตามใจ ไมมุงสนองความอยากที่มักนําไปสูความทุกข
และเบียดเบียนคนอ่ืน ดังพบในผญาที่ กินชางบเหลือ กินเสือบอ่ิม 16 (แปลวา กินชางไมเหลือ กินเสือก็ไม
อ่ิม) ผญานี้มักใชขยายสํานวน “กินไดไสยาว” วา “กินไดไสยาว…กินชางกะบเหลือ กินเสือกะบอ่ิม” ที่พูดถึง
ปริมาณของอาหารที่มีมากเหลือเกิน โดยเปรียบเทียบกับชางและเสือ ชวยใหเห็นภาพวาอาหารมีมากจริงๆ 
แตกระนั้นคนก็กินจนเกลี้ยงไมมีเหลือ  

การกินมากเกินไปถือวาทําใหภูมิคุมกันบกพรอง ดังผญา “กินหลายทองแตก แบกหลายหลังหัก” 
(กินมากทองแตก แบกมากหลังหัก) และ กินมํามํา บคลําเบิ่งทอง (กินเอากินเอา ไมคลําดูทอง) 17 คลายชูชก
ผูเปนตํานานแหงความไมพอประมาณในการกิน จนกระทั่งทองแตกตายคนอีสานจึงมีคําเตือนวา...กินแมน
ปาก ยากแมนทอง เทียวข้ีแมนขา (การกินเปนเร่ืองของปาก อยากเปนเร่ืองของทอง การไปอุจจาระเปนเร่ือง
ของขา) และแนะนําวา กินนอยบตาย กินหลายเปนขอย (กินนอยไมตาย กินมากเปนทาส) 18 คําวา “ขอย” 
หมายถึงทาสหรือคนรับใชที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของนาย  

ความพอประมาณ มีหลายรูปแบบ เชนประมาณในตน และพอประมาณในสถานการณ แตละคนมี
รูปแบบการใชชีวิตตางกัน เชน นักธุรกิจเดินทางดวยเคร่ืองบิน ติดตอธุรกิจไดหลายที่  สวนชาวนา อาจข่ี
ควายหรือเดินเทา แมวิถีชีวิตตางกัน แตวาแตละคนก็บรรลุเปาหมายและไดรับความพึงพอใจตามวิถีแหงตน 
ซ่ึงไมเหมือนกัน และไมจําเปนตองเหมือนกัน ดังสะทอนในผญาที่พูดถึงชีวิตของตะกวดและเตาที่วา แลนไว
ไดสามเหลา เตาซาไดสามหนอง (ตะกวดไปเร็วก็ไปไดสามปา  เตาไปชาก็ไปไดเพียงสามบึงน้ํา)และ เตาหา
กินกุมปากเตา  แลนหากินกุมปากแลน (เตาหากินเลี้ยงตัวเองได  ตะกวดก็หากินเลี้ยงตัวเองได) เตาและ
ตะกวดแตกตางกัน เชน ตะกวดเคลื่อนที่ไปไดเร็ว เตาไปไดชา แตทั้งสองก็ไปถึงจุดหมายปลายทางตามวิถี
แหงตน ตะกวดไวไปไดสามผืนปา ขณะที่เตาไปไดสามหนองน้ํา ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่ไมเหมือนกัน เตาก็พึง
พอใจแบบเตา ตะกวดก็พึงพอใจแบบตะกวด เปรียบเทียบกันไมได   

การจะเขาใจความพอประมาณหรือความพอดีตองใชเหตุผลวิเคราะห  เพราะเหตุผลชวยใหเห็น
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของสิ่งตางๆและคาดการณได เชน รูความจุของทองจึงไมกินมากจนจุก  
แนนทอง เหตุผลจะเปนตัวบอกวาจะกินอะไร เม่ือไหร เทาใด ทั้งยังชวยใหสามารถวางแผนอยางรัดกุม  
เชนเม่ือจะเดินทางไกล เหตุผลจะหามไมใหกินสิ่งที่เสาะทอง เพราะจะเปนเหตุใหทองเสีย ดังผญา “ของกินนี้
ใหซอมดูดมดูด คันหากเปนโทษแลววางถ้ิมอยากิน”(อาหารทุกชนิดใหพิจารณากอนจึงกิน หากเปนชนิดที่มี
โทษมีภัยก็อยากิน) และผญา “ของบเปนตาจ้ําอยาจุมลงตัก ของบเปนตากัดอยากินซิพวนทอง ของบเปนตา

                                                 
16 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 4. 
17 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 2-3. 
18 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 11. 

สมอยางมกินซิสมปาก มันซิยากคอบทองเทียวข้ียั่งคืน” (อาหารชนิดใดเสี่ยงตอการบริโภคก็อยาไดลิ้มลอง
ของเปร้ียวอยาฝนกินจะทองเสียทองรวงตลอดคืน) 19  

คนอีสานพรํ่าเตือนลูกหลานวาอยาทําตัวเกินฐานะและอยาใชจายมากกวารายรับ เชน เห็นชางข้ี
อยาข้ีตามชาง และ อยาเฮ็ดกวาได อยาใชกวามี (อยาทําหรือสรางสิ่งใดโดยใชเงินมากกวารายรับและอยาใช
จายเกินตัว) 20 คนที่มีความพอประมาณและมีเหตุผลจะไมใชจายเกินรายไดเพราะกลัวความเดือดรอนที่จะ
ตามมา เหตุผลจะเปนตัวตัดสินวาทําอะไรไดหรือไมได และทําเทาไหรจึงจะพอดี เม่ือทําแลวจะเกิดผลดีหรือ
ผลเสียอยางไร  

ผญาภาษิตอีสานที่พูดถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผลมีอยูหลายบท เชน เดือนหกใหหวานกลา 
เดือนหาใหแตงไถ 21 ที่ชี้ถึงการกระทําที่สอดคลองกับฤดูกาล เปนไปตามกฎธรรมชาติ ซ่ึงถือวาเปนการทํา
เหตุที่ดี เพื่อนําไปสูผลที่ดี ไมวาจะทําอะไรก็ใหสมเหตุสมผล เชน ทํานาก็อยาข้ีเหนียวตนกลา ทําการคาก็
อยาข้ีเหนียวทุน ดังผญา เฮ็ดนาอยาแพงกลา  ไปคาอยาแพงทึน 22 หรือผญา งามแตขาวเฮ็ดนาแคมเหมือง 
งามแตเมืองมีเจาผูหนึ่ง (ขาวงามเพราะทํานาริมเหมือง เมืองงามเพราะมีเจาเมืองเพียงผูเดียว) 23 วรรคแรก
ของผญาชี้ถึงสาเหตุที่ทําใหขาวงอกงามคือมีแหลงน้ําเพียงพอ สวนวรรคหลังเปรียบถึงการมีเจาเมืองเพียง
หนึ่งคนนั้นยอมมีเอกสิทธิ์ในการปกครอง ทําใหบานเมืองรมเย็นเปนสุข  ที่วามานี้สะทอนถึงความมีเหตุผล
อันเปนลักษณะหนึ่งของความพอเพียงแบบอีสาน    หากมองจากมุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิธีคิด 
และแนวการปฏิบัติใหถูก ใหดี เพื่อผลดีที่มีประโยชนและมีความสุข 
 
หลักสองเง่ือนไข คือความรูและคุณธรรมท่ีปรากฏในผญาภาษิตอีสาน      

การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบดวยวาผญาภาษิตใหคุณคาดานความรูและคุณธรรมวาเปนปจจัยใหการ
ทํามาหากินไดผลดี ทําใหชีวิตมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกสองเงื่อนไข 
ที่ยังไมไดกลาวถึง ไดแก เงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขดานความรู คือ การมีความรอบรู
เก่ียวกับ วิชาการดานตางๆที่เก่ียวของอยางรอบดาน อีกทั้งมีความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมา
เชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนดวยความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรม ตองมี
ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียรและรูจักใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิต 
 
 
 

                                                 
19 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 216. 
20 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 34-35. 
21 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 29. 
22 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 35. 
23 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 71. 
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เง่ือนไขดานความรู 
ตัวอยางผญาที่พูดถึงคุณคาของความรูที่พบในบทผญา เชน ยามยังนอยใหเจาหมั่นเฮียนคุณ 

บญุเฮามีซิยศสูงเพียงฟา ไปภายหนาหาเงินไดลานหมื่น ไผผูความฮูตื้นเงินเบี้ยบแกนถง 24 ผญานี้แปลวาใน
วัยเด็กใหหม่ันศึกษาเลาเรียน จะไดเปนเจาเปนนาย มียศฐาบรรดาศักดิ์ ทําใหมีเงินหม่ืนเงินลาน คนไมมี
ความรูก็ไมมีเงิน ซ่ึงชี้ถึงคานิยมวาความรูสามารถชวยยกระดับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผูไมมีความรูจะ
ไมมีความนาเชื่อถือ ดังพบในผญา บมีความฮูอยาเวาการเมือง บนุงผาเหลืองอยาเวาการวัด (ไมมีความรูอยา
พูดเร่ืองการเมือง ไมไดบวชอยาพูดถึงเร่ืองศาสนา) 25 

ฉะนั้น เราตองศึกษาหาความรูและใชความรูประกอบสัมมาอาชีพ เม่ือมีความรูแลวก็ใชหากินไดชั่ว
ชีวิต ดังผญา ใหเจาเอาความฮูหากินทางซอบ ความฮูมีอยูแลวกินไดซั่วซิวัง 26 เร่ืองสําคัญหนึ่งที่ควรรูคือเร่ือง 
“ตน” กลาวคือ รูตนเองวา “เปน” ใคร มีสถานะ บทบาท หนาที่อะไร มีทักษะความสามารถดานไหน แลวก็
ลงมือทําใหสมกับสถานะและบทบาทนั้น  ถาหากยังทําไดไมสมกับที่ “เปน” ก็ตองเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ใหเต็มศักยภาพ นี้คือการ “รูเรา” นั่นเอง ดังผญา เปนเสือแลวลายบลายเขากะตู ใหฮีบหาหมิ่นหมอมา
แตมตื่มลาย (แปลวาเปนเสือแลวมีลายหรือไมมีลายเขาก็วาเสือ  เพราะฉะนั้นจงหาเขมากนหมอมาแตมเติม
ใหมีลายไวเสมอ) 27 อนึ่ง เม่ือผูอ่ืนมองวาเราเปนอะไรก็ตามถาจริงตามที่เขาวาก็อยาปฏิเสธและควรแสดง
ความสามารถใหประจักษ (เหมือนกับเสือที่หาสีดํามาทาตัวใหเห็นลายชัดเจนข้ึน) 

นอกจากหลักสามหวงดังที่ไดกลาวมาแลว  ยังตองมีสิ่งกํากับการทํางานจากหลักสามหวงที่ชัดเจน 
เพื่อความสําเร็จสมบูรณของงาน นั่นคือ เงื่อนไขความรูใน “สิ่ง” ที่เราตองเก่ียวของใหชัดเจน รูใหชัด รูให
จริง ใหรอบดาน ทุกแงมุม เพื่อชวยใหมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้นอยางถูกตอง ฉะนั้นทั้งกอนลงมือทํา ขณะทํา 
และหลังทํา ตองเปดพื้นที่ใหเหตุผลและคุณธรรมเขาตรวจสอบทุกระยะ  
 
เง่ือนไขดานคุณธรรม 

คุณธรรมดานตางๆ พบปรากฏอยูอยูในผญาภาษิตจํานวนไมนอย เชน ใหตื่นเดิกคือกา ใหหากินคือ
ไก  (ใหตื่นเชามืดเหมือนกา ใหหากินเหมือนไก) 28 ที่เนนเร่ืองความขยัน หรือผญาที่วา  เทียวทางบสุดเสน
อยาถอยหลังใหเขาเหยียบ  ตายขอใหตายหนาพุน เขาจั่งยองวาหาญ (เดินทางใหตลอดอยาถอยหลังใหเขา
เหยียบ ถาจะตายขอใหไปตายขางหนาโนน คนจึงจะยกยองวากลาหาญ) 29 ซ่ึงพูดถึงคุณธรรมคือความมุงม่ัน
ไมลดละ  

                                                 
24 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 288. 
25 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 91. 
26 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 299. 
27 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 48. 
28 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 34. 
29 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 16. 

ความสัตยหรือการยึดม่ันในสัจจะก็เปนคุณธรรมที่คนอีสานยกยอง เชน ผญา ทุกขยากฮายเขาะ
ขอดแลงงาย อยาไดลืมความสัตยเที่ยงจริงจําหมั้น  (แมจะทุกขยากขาดแคลนเพียงใดก็ขอใหยึดถือในความ
สัตยจริงอยางม่ันคง) 30  

ผูปกครองตองมีคุณธรรมคือไมเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนรวม ดังผญา เจานายดีบเห็นแกเงิน
แสนไถ แตเห็นแกไพรแสนเมือง 31 (เจานายดีไมเห็นแกเงินแสนถุง แตเห็นแกประชาชนที่มีนับแสน) เพราะ
ความไมซ่ือสัตยสุจริต โลภมาก เห็นแกตัว เปนสิ่งฉุดร้ังความเจริญกาวหนาของสังคม และนําความทุกข 
ความเดือดรอนมาใหแกตนและคนอ่ืน  

ผญาภาษิตมีวิธีคิด แนวทาง หลักการปฏิบัติที่ยึดม่ันสัจธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับการ
ดําเนินชีวิต อันจะนําไปสูความอยูดีมีสุข ซ่ึงเห็นวาไปกันไดดีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นวา
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มิใชเร่ืองไกลตัวชาวบาน มิใชสิ่งแปลกหนา และไมยากเกิน
ความสามารถที่ประชาชนจะดําเนินรอยตาม 
 
บทสรุป   

เม่ือจบบทความนี้ หลายทานอาจจะหันไปมองภูมิปญญาของบรรพชนคนอีสานและมองปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดูบาง ผูเขียนคิดวานาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําเราทุกคนไปสูความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาในสองเง่ือนไขดวย เงื่อนไข
แรก คือ การมีความรอบรูในสรรพวิชาการตางๆที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และใชความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรมและตองตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความ
เพียรและรูจักใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตดวย 

จึงกลาวไดวา ผญาภาษิตสามารถถักทอเขากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแนบเนียน เพราะวาโดย
เนื้อแทแลว เศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิถีชีวิตแบบชาวบานในทุกภาคของประเทศ  

การที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาชีวิตของคนอีสานที่เรียกวาผญาภาษิต มีหลักการและ
เปาหมายสอดคลองกัน ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนฐานคิดเหมือนกัน จึงคิดวานาจะเปนการงาย
สําหรับคนอีสานหรือคนไทยที่รูจักคุนเคย ผญาภาษิตอีสาน ในอันที่จะทําความเขาใจและเขาถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหถึงแกน เพื่อการนําไปปรับประยุกตใชตอไป  

 
 
 
 
 

                                                 
30 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 79. 
31 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 71. 
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เง่ือนไขดานความรู 
ตัวอยางผญาที่พูดถึงคุณคาของความรูที่พบในบทผญา เชน ยามยังนอยใหเจาหมั่นเฮียนคุณ 

บุญเฮามีซิยศสูงเพียงฟา ไปภายหนาหาเงินไดลานหมื่น ไผผูความฮูตื้นเงินเบี้ยบแกนถง 24 ผญานี้แปลวาใน
วัยเด็กใหหม่ันศึกษาเลาเรียน จะไดเปนเจาเปนนาย มียศฐาบรรดาศักดิ์ ทําใหมีเงินหม่ืนเงินลาน คนไมมี
ความรูก็ไมมีเงิน ซ่ึงชี้ถึงคานิยมวาความรูสามารถชวยยกระดับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ผูไมมีความรูจะ
ไมมีความนาเชื่อถือ ดังพบในผญา บมีความฮูอยาเวาการเมือง บนุงผาเหลืองอยาเวาการวัด (ไมมีความรูอยา
พูดเร่ืองการเมือง ไมไดบวชอยาพูดถึงเร่ืองศาสนา) 25 

ฉะนั้น เราตองศึกษาหาความรูและใชความรูประกอบสัมมาอาชีพ เม่ือมีความรูแลวก็ใชหากินไดชั่ว
ชีวิต ดังผญา ใหเจาเอาความฮูหากินทางซอบ ความฮูมีอยูแลวกินไดซั่วซิวัง 26 เร่ืองสําคัญหนึ่งที่ควรรูคือเร่ือง 
“ตน” กลาวคือ รูตนเองวา “เปน” ใคร มีสถานะ บทบาท หนาที่อะไร มีทักษะความสามารถดานไหน แลวก็
ลงมือทําใหสมกับสถานะและบทบาทนั้น  ถาหากยังทําไดไมสมกับที่ “เปน” ก็ตองเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ใหเต็มศักยภาพ นี้คือการ “รูเรา” นั่นเอง ดังผญา เปนเสือแลวลายบลายเขากะตู ใหฮีบหาหมิ่นหมอมา
แตมตื่มลาย (แปลวาเปนเสือแลวมีลายหรือไมมีลายเขาก็วาเสือ  เพราะฉะนั้นจงหาเขมากนหมอมาแตมเติม
ใหมีลายไวเสมอ) 27 อนึ่ง เม่ือผูอ่ืนมองวาเราเปนอะไรก็ตามถาจริงตามที่เขาวาก็อยาปฏิเสธและควรแสดง
ความสามารถใหประจักษ (เหมือนกับเสือที่หาสีดํามาทาตัวใหเห็นลายชัดเจนข้ึน) 

นอกจากหลักสามหวงดังที่ไดกลาวมาแลว  ยังตองมีสิ่งกํากับการทํางานจากหลักสามหวงที่ชัดเจน 
เพื่อความสําเร็จสมบูรณของงาน นั่นคือ เงื่อนไขความรูใน “สิ่ง” ที่เราตองเก่ียวของใหชัดเจน รูใหชัด รูให
จริง ใหรอบดาน ทุกแงมุม เพื่อชวยใหมีปฏิสัมพันธกับสิ่งนั้นอยางถูกตอง ฉะนั้นทั้งกอนลงมือทํา ขณะทํา 
และหลังทํา ตองเปดพื้นที่ใหเหตุผลและคุณธรรมเขาตรวจสอบทุกระยะ  
 
เง่ือนไขดานคุณธรรม 

คุณธรรมดานตางๆ พบปรากฏอยูอยูในผญาภาษิตจํานวนไมนอย เชน ใหตื่นเดิกคือกา ใหหากินคือ
ไก  (ใหตื่นเชามืดเหมือนกา ใหหากินเหมือนไก) 28 ที่เนนเร่ืองความขยัน หรือผญาที่วา  เทียวทางบสุดเสน
อยาถอยหลังใหเขาเหยียบ  ตายขอใหตายหนาพุน เขาจั่งยองวาหาญ (เดินทางใหตลอดอยาถอยหลังใหเขา
เหยียบ ถาจะตายขอใหไปตายขางหนาโนน คนจึงจะยกยองวากลาหาญ) 29 ซ่ึงพูดถึงคุณธรรมคือความมุงม่ัน
ไมลดละ  

                                                 
24 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 288. 
25 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 91. 
26 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 299. 
27 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 48. 
28 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 34. 
29 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 16. 

ความสัตยหรือการยึดม่ันในสัจจะก็เปนคุณธรรมที่คนอีสานยกยอง เชน ผญา ทุกขยากฮายเขาะ
ขอดแลงงาย อยาไดลืมความสัตยเที่ยงจริงจําหมั้น  (แมจะทุกขยากขาดแคลนเพียงใดก็ขอใหยึดถือในความ
สัตยจริงอยางม่ันคง) 30  

ผูปกครองตองมีคุณธรรมคือไมเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนรวม ดังผญา เจานายดีบเห็นแกเงิน
แสนไถ แตเห็นแกไพรแสนเมือง 31 (เจานายดีไมเห็นแกเงินแสนถุง แตเห็นแกประชาชนที่มีนับแสน) เพราะ
ความไมซ่ือสัตยสุจริต โลภมาก เห็นแกตัว เปนสิ่งฉุดร้ังความเจริญกาวหนาของสังคม และนําความทุกข 
ความเดือดรอนมาใหแกตนและคนอ่ืน  

ผญาภาษิตมีวิธีคิด แนวทาง หลักการปฏิบัติที่ยึดม่ันสัจธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับการ
ดําเนินชีวิต อันจะนําไปสูความอยูดีมีสุข ซ่ึงเห็นวาไปกันไดดีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นวา
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มิใชเร่ืองไกลตัวชาวบาน มิใชสิ่งแปลกหนา และไมยากเกิน
ความสามารถที่ประชาชนจะดําเนินรอยตาม 
 
บทสรุป   

เม่ือจบบทความนี้ หลายทานอาจจะหันไปมองภูมิปญญาของบรรพชนคนอีสานและมองปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดูบาง ผูเขียนคิดวานาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําเราทุกคนไปสูความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาในสองเง่ือนไขดวย เงื่อนไข
แรก คือ การมีความรอบรูในสรรพวิชาการตางๆที่เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และใชความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรมและตองตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความ
เพียรและรูจักใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตดวย 

จึงกลาวไดวา ผญาภาษิตสามารถถักทอเขากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดแนบเนียน เพราะวาโดย
เนื้อแทแลว เศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิถีชีวิตแบบชาวบานในทุกภาคของประเทศ  

การที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาชีวิตของคนอีสานที่เรียกวาผญาภาษิต มีหลักการและ
เปาหมายสอดคลองกัน ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนฐานคิดเหมือนกัน จึงคิดวานาจะเปนการงาย
สําหรับคนอีสานหรือคนไทยที่รูจักคุนเคย ผญาภาษิตอีสาน ในอันที่จะทําความเขาใจและเขาถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหถึงแกน เพื่อการนําไปปรับประยุกตใชตอไป  

 
 
 
 
 

                                                 
30 อางแลวใน คําหมาน  คนไค,  ผญา: ภูมิปญญาอีสาน, หนา 79. 
31 อางแลวใน ปรีชา พิณทอง, ไขภาษิตโบราณอีสาน, หนา 71. 
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ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ยังกลาวถึงเมืองพิมายในฐานะที่เปนเมืองปลายทางของเสนทางหลักสายหนึ่งจาก
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ความทุกขกายอันไดแกความไมมีโรค จากลักษณะดังกลาวจึงเปนสิ่งแสดงถึงฐานะของเมืองพิมายที่มิใชเปน
เพียงดินแดนนอกอาณาจักรขอมเทานั้น แตมีความสําคัญในฐานะเปนดินแดนปตุภูมิของกษัตริยขอมใน
ราชวงศมหิธรปุระ ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซ่ึงกําลังเจริญรุงเรืองมากในยุคที่ราชวงศมหิธรปุระมี
อํานาจปกครองอาณาจักรขอม 

คําสําคัญ: พิมาย, หลักฐาน, ความรุงเรือง, พระพุทธศาสนา, ในอดีต 
 

Abstract 
Pimai or Pimai Stone Castle is important castle in Khamer Civilization of which 

main building is surrounded by crockery. It was the center of Vajarayana Buddhism in the 
past. Otherwise inscription in Phrakhan Castle of Seventh King Jayavorman specified Pimai 
as ended way city of one main way from Angkor which reveal the importance of Pimai in 
that time. The outside of the city-wall in the west remained important building of Seventh 
King Jayavorman as Arokayasala or hospital which was established by him over the 
Kingdom. King Jayavorman wished helping the people without physical suffering such as 
no disease. Such characteristics represented status of Pimai which was not outside territory 
of Khamer Empire, but it was very important as father-land of Khamer King in Mahidhara 
Dynasty. This dynasty was full of faith in Buddhism which was moving ahead and 
prosperity in the period that Mahindhapura dynasty have empower and rule Khamer 
Empire.   
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บทนํา 
 ศาสนาพุทธเกิดข้ึนในชมพูทวีปซ่ึงในปจจุบันเปนดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล 
ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเทศ แตหลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญอยูที่
ประเทศอินเดีย เชน สังเวชนียสถาน และพุทธสถานตาง ๆ ศาสนาพุทธเขาสูประเทศไทยหลังจากการทํา
สังคายนาคร้ังที่ 3  พ.ศ. 235 พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดน
ตาง ๆ รวม 9 สาย ในสวนของอาณาจักรสุวรรณภูมิเชื่อกันวามีคณะของสมณทูตซ่ึงมีพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระเปนหัวหนาคณะเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอ่ืนๆ เขามา
เผยแผพระพุทธศาสนาในกาลตอ ๆมาจึงทําใหคนโดยเฉพาะพระมหากษัตริยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาของนักวิชาการจากจารึกสมัยตาง ๆ ไดพบหลักฐานที่ระบุไดวา
พระพุทธศาสนาไดเผยแผและเปนที่รูจักในอาณาจักรขอมโบราณตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร พรอมกับการ
เขามาของวัฒนธรรมจากอินเดีย จารึกในสมัยที่เรียกวาอาณาจักรฟูนัน ชวงพุทธศตวรรษที่ 11 รวมสมัยกับ
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย ในชวงนี้ไดพบการสรางพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะแบบอินเดียอยาง
เดนชัด พระพุทธศาสนาในระยะแรกยังไมปรากฏการบูชาพระโพธิสัตวองคอ่ืนๆ ในนิกายมหายาน
นอกเหนือจากการบูชาพระพุทธเจาศากยมุนี1 แตยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาพระพุทธศาสนาในระยะนี้มี
รูปแบบเชนใด อยางไรก็ตามศาสนาพุทธยังคงสืบตอในดินแดนขอมโบราณมาอีกหลายศตวรรษในฐานะ
ศาสนาชั้นรองและในบางคร้ังพระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับนับถืออุปถัมภจากกษัตริยใหเปนศาสนาเอก
ในอาณาจักร  
 อยางในสมัยเมืองพระนคร เม่ือพระเจาชัยวรมันที่ 2 ผูสรางเมืองพระนครในพุทธศตวรรษที่ 14 
พรอมกับแนวคิกการบูชา “เทวราชา” พระพุทธศาสนาดูเหมือนจะหมดความสําคัญลงเม่ือกษัตริยขอม
ยอมรับและนําคติทางศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ระบบกษัตริยและการสรางศูนยกลางการปกครองรวมเปน
หนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ แนวความคิดเร่ืองเทวราชา เปนการศึกษาตีความจากจารึกสดกกอกธม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดสระแกว จารึกข้ึนหลังจากรัชสมัยของพระองคในราวพุทธศตวรรษที่ 162 เปนภาษาสันสกฤตและ
ภาษาขอมโบราณ ขอความในจารึกไดกลาวถึงการสรางศิวลึงคอุทิศใหบุคคลนามวา สทาศิวะ ซ่ึงเปน
พราหมณชั้นสูง เนื้อหาจารึกเปนการบรรยายถึงตระกูลของพราหมณ ศาสนสถานและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่
บรรพบุรุษของทานไดปฏิบัติรับใชกษัตริยขอมมากวารอยป นักวิชาการหลายทานไดวิเคราะหความหมายซ่ึง
ตรงกับภาษาขอมโบราณวา “กมรเต็ง ชคตราช” ที่ปรากฏในจารึกกับแนวความคิดเร่ืองเทวราชา ลัทธิและ
พิธีกรรมที่เชื่อวาเกิดข้ึนในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ซ่ึงยังมีประเด็นปลีกยอยในการตีความเร่ืองคติความเชื่อ 
ระบบกษัตริยและที่ตั้งอาณาจักรในสมัยของพระองคอีกมาก อยางไรก็ตามแนวโนมการศึกษาของนักวิชาการ
ในระยะหลังดูจะเปนการลดบทบาทของเทวราชาและความสัมพันธระหวางแนวความคิดเร่ืองศาสนารูป
เคารพและระบบการปกครองที่เคยสันนิษฐานไวในอดีตลงและในราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ไดพบจารึกที่
                                                           
  1 Chutiwong, N., The Iconography of Avalokitesvara in Mainland South East Asia, 
(Ph.D. dissertation, University of Leiden, 1984), 307. 
  2 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, จารึกสดกกอกธม, แถลงงานประวัติศาสตรเอกสารโบราณคดี 7, 3 กันยายน 
2516. หนา 99. 

กลาวถึงพระพุทธศาสนา พระสงฆและพราหมณในศาสนาฮินดู ในบางยุคสมัยไดพบจารึกที่ระบุถึงการ
อุปถัมภศาสนาพุทธควบคูไปกับศาสนาฮินดู ซ่ึงสันนิษฐานวาในชวงรัชสมัยของพระเจายโสวรมันที่ 1         
ผูสรางยโศธรปุระ มีศูนยกลางที่พนมบาแคง พุทธศาสนานิกายมหายานไดนับอิทธิพลจากอินเดียทางตอน
เหนือ3 และนํามาซ่ึงการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในพุทธศาสนามหายานออกไป ภายหลังพุทธศาสนา
มหายานไดรวมเขากับลัทธิไศวนิกาย อันเปนการผสมผสานทั้งในดานคติความเชื่อและพิธีกรรมซ่ึงเปนผลให
เกิดพุทธศาสนานิกายมหายานในลัทธิตันตระ แนวทางการผสมผสานนี้ดูเหมือนจะเปนลักษณะสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรขอมโบราณสมัยตอมา พระพุทธศาสนามหายานลัทธิตันตระ อาจเปนแรง
บันดาลใจสวนหนึ่งในศิลปกรรมที่ปราสาทหินพิมายในประเทศไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 อีกดวย 
พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ปราสาทหินพิมายอาจเปนการผสมผสานเชนเดียวกับที่เมืองพระนครและ
อาจใหอิทธิพลแกกันไมมากก็นอย ความเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ปราสาทหินพิ
มายยังคงมีอยูอยางตอเนื่องอีกศตวรรษ 
 พระพุทธศาสนาเร่ิมมีบทบาทสําคัญในราชสํานักยิ่งข้ึนเม่ือพระเจาธรณินทรวรมันที่ 2 พระราชบิดา
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ข้ึนครองราชยในชวงป พ.ศ. 1689 ในรัชกาลตอจากพระเจาสูริยวรมันที่ 2 ผูสราง
ปราสาทนครวัด ถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและการครองราชยในชวงเวลาไมนานนักของ
พระองค แตการศึกษาจารึกของนักวิชาการพบวาทรงนับถือพระพุทธศาสนาและมีพื้นฐานจากครอบครัวที่
นับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจสัมพันธกับศูนยกลางที่เมืองพิมาย จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 
7 พระพุทธศาสนามหายานมีความสําคัญมากที่สุด ทั้ งนี้อาจเปนผมมาจากการไดรับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาละลอกใหมจากอินเดีย หลังจากสิ้นสุดของศูนยกลางที่นาลันทา เนื่องจากอาณาจักรขอม
เปนหนึ่งในดินแดนที่เหลาผูศึกษาพระพุทธศาสนาจากอินเดียเดินทางเขามา4 และเปนที่ยอมรับนับถือในราช
สํานักขอมวาเมืองพิมายคือดินแดนความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตที่ยังคงมีหลักฐานหลงเหลือ
ยืนยันความรุงเรืองไดดังที่ผูเขียนบทความจะไดนํามากลาวไวในบทความเปนลําดับสืบไป 
 
ภูมิหลังความเปนมาของพิมาย 
  พิมาย หรือ เมืองพิมาย ปจจุบันตั้งอยูในตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถือ
วาเปนสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย เปนศาสนสถานที่สําคัญในอารยธรรมขอมโบราณ มีอายุราว 1,000 
ปมาแลว ซ่ึงคําวา “พิมาย” จากการศึกษาคนควาขอมูลผูเขียนบทความไดทราบขอมูลวา คําวา “พิมาย” 
นาจะมีที่มาจากสองแหลงดวยกันคือ จากตํานานทองถ่ินและจากขอมูลทางโบราณคดี  
  1. ที่มาจากตํานานทองถิ่น 
  คําวา พิมาย หรือ เมืองพิมาย คํานี้เพี้ยนมาจากคําวา “พี่มา” จากตํานานปาจิต อรพิม ตอนที่นาง
อรพิมถูกพระเจาพรหมทัตจับตัวนางมาที่เมืองพาราณสีหรือเมืองพิมาย เพื่อมาเปนมเหสีของพระเจา
พรหมทัต แตนางมีคูหม้ันแลว นางจึงบอกพระเจาพรหมทัตวา ขอใหรอพี่ชายของนางมากอนจึงจะยอม

                                                           
  3 Chutiwong, N., Ibid., pp. 309. 
  4 Ibid., p.313. 
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บทนํา 
 ศาสนาพุทธเกิดข้ึนในชมพูทวีปซ่ึงในปจจุบันเปนดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล 
ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศบังคลาเทศ แตหลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญอยูที่
ประเทศอินเดีย เชน สังเวชนียสถาน และพุทธสถานตาง ๆ ศาสนาพุทธเขาสูประเทศไทยหลังจากการทํา
สังคายนาคร้ังที่ 3  พ.ศ. 235 พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดน
ตาง ๆ รวม 9 สาย ในสวนของอาณาจักรสุวรรณภูมิเชื่อกันวามีคณะของสมณทูตซ่ึงมีพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระเปนหัวหนาคณะเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอ่ืนๆ เขามา
เผยแผพระพุทธศาสนาในกาลตอ ๆมาจึงทําใหคนโดยเฉพาะพระมหากษัตริยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงจากการศึกษาของนักวิชาการจากจารึกสมัยตาง ๆ ไดพบหลักฐานที่ระบุไดวา
พระพุทธศาสนาไดเผยแผและเปนที่รูจักในอาณาจักรขอมโบราณตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร พรอมกับการ
เขามาของวัฒนธรรมจากอินเดีย จารึกในสมัยที่เรียกวาอาณาจักรฟูนัน ชวงพุทธศตวรรษที่ 11 รวมสมัยกับ
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย ในชวงนี้ไดพบการสรางพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะแบบอินเดียอยาง
เดนชัด พระพุทธศาสนาในระยะแรกยังไมปรากฏการบูชาพระโพธิสัตวองคอ่ืนๆ ในนิกายมหายาน
นอกเหนือจากการบูชาพระพุทธเจาศากยมุนี1 แตยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาพระพุทธศาสนาในระยะนี้มี
รูปแบบเชนใด อยางไรก็ตามศาสนาพุทธยังคงสืบตอในดินแดนขอมโบราณมาอีกหลายศตวรรษในฐานะ
ศาสนาชั้นรองและในบางคร้ังพระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับนับถืออุปถัมภจากกษัตริยใหเปนศาสนาเอก
ในอาณาจักร  
 อยางในสมัยเมืองพระนคร เม่ือพระเจาชัยวรมันที่ 2 ผูสรางเมืองพระนครในพุทธศตวรรษที่ 14 
พรอมกับแนวคิกการบูชา “เทวราชา” พระพุทธศาสนาดูเหมือนจะหมดความสําคัญลงเม่ือกษัตริยขอม
ยอมรับและนําคติทางศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ระบบกษัตริยและการสรางศูนยกลางการปกครองรวมเปน
หนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้ แนวความคิดเร่ืองเทวราชา เปนการศึกษาตีความจากจารึกสดกกอกธม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดสระแกว จารึกข้ึนหลังจากรัชสมัยของพระองคในราวพุทธศตวรรษที่ 162 เปนภาษาสันสกฤตและ
ภาษาขอมโบราณ ขอความในจารึกไดกลาวถึงการสรางศิวลึงคอุทิศใหบุคคลนามวา สทาศิวะ ซ่ึงเปน
พราหมณชั้นสูง เนื้อหาจารึกเปนการบรรยายถึงตระกูลของพราหมณ ศาสนสถานและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่
บรรพบุรุษของทานไดปฏิบัติรับใชกษัตริยขอมมากวารอยป นักวิชาการหลายทานไดวิเคราะหความหมายซ่ึง
ตรงกับภาษาขอมโบราณวา “กมรเต็ง ชคตราช” ที่ปรากฏในจารึกกับแนวความคิดเร่ืองเทวราชา ลัทธิและ
พิธีกรรมที่เชื่อวาเกิดข้ึนในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ซ่ึงยังมีประเด็นปลีกยอยในการตีความเร่ืองคติความเชื่อ 
ระบบกษัตริยและที่ตั้งอาณาจักรในสมัยของพระองคอีกมาก อยางไรก็ตามแนวโนมการศึกษาของนักวิชาการ
ในระยะหลังดูจะเปนการลดบทบาทของเทวราชาและความสัมพันธระหวางแนวความคิดเร่ืองศาสนารูป
เคารพและระบบการปกครองที่เคยสันนิษฐานไวในอดีตลงและในราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 ไดพบจารึกที่
                                                           
  1 Chutiwong, N., The Iconography of Avalokitesvara in Mainland South East Asia, 
(Ph.D. dissertation, University of Leiden, 1984), 307. 
  2 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, จารึกสดกกอกธม, แถลงงานประวัติศาสตรเอกสารโบราณคดี 7, 3 กันยายน 
2516. หนา 99. 

กลาวถึงพระพุทธศาสนา พระสงฆและพราหมณในศาสนาฮินดู ในบางยุคสมัยไดพบจารึกที่ระบุถึงการ
อุปถัมภศาสนาพุทธควบคูไปกับศาสนาฮินดู ซ่ึงสันนิษฐานวาในชวงรัชสมัยของพระเจายโสวรมันที่ 1         
ผูสรางยโศธรปุระ มีศูนยกลางที่พนมบาแคง พุทธศาสนานิกายมหายานไดนับอิทธิพลจากอินเดียทางตอน
เหนือ3 และนํามาซ่ึงการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในพุทธศาสนามหายานออกไป ภายหลังพุทธศาสนา
มหายานไดรวมเขากับลัทธิไศวนิกาย อันเปนการผสมผสานทั้งในดานคติความเชื่อและพิธีกรรมซ่ึงเปนผลให
เกิดพุทธศาสนานิกายมหายานในลัทธิตันตระ แนวทางการผสมผสานนี้ดูเหมือนจะเปนลักษณะสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรขอมโบราณสมัยตอมา พระพุทธศาสนามหายานลัทธิตันตระ อาจเปนแรง
บันดาลใจสวนหนึ่งในศิลปกรรมที่ปราสาทหินพิมายในประเทศไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 อีกดวย 
พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ปราสาทหินพิมายอาจเปนการผสมผสานเชนเดียวกับที่เมืองพระนครและ
อาจใหอิทธิพลแกกันไมมากก็นอย ความเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ปราสาทหินพิ
มายยังคงมีอยูอยางตอเนื่องอีกศตวรรษ 
 พระพุทธศาสนาเร่ิมมีบทบาทสําคัญในราชสํานักยิ่งข้ึนเม่ือพระเจาธรณินทรวรมันที่ 2 พระราชบิดา
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ข้ึนครองราชยในชวงป พ.ศ. 1689 ในรัชกาลตอจากพระเจาสูริยวรมันที่ 2 ผูสราง
ปราสาทนครวัด ถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและการครองราชยในชวงเวลาไมนานนักของ
พระองค แตการศึกษาจารึกของนักวิชาการพบวาทรงนับถือพระพุทธศาสนาและมีพื้นฐานจากครอบครัวที่
นับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจสัมพันธกับศูนยกลางที่เมืองพิมาย จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 
7 พระพุทธศาสนามหายานมีความสําคัญมากที่สุด ทั้ งนี้อาจเปนผมมาจากการไดรับอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาละลอกใหมจากอินเดีย หลังจากสิ้นสุดของศูนยกลางที่นาลันทา เนื่องจากอาณาจักรขอม
เปนหนึ่งในดินแดนที่เหลาผูศึกษาพระพุทธศาสนาจากอินเดียเดินทางเขามา4 และเปนที่ยอมรับนับถือในราช
สํานักขอมวาเมืองพิมายคือดินแดนความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตที่ยังคงมีหลักฐานหลงเหลือ
ยืนยันความรุงเรืองไดดังที่ผูเขียนบทความจะไดนํามากลาวไวในบทความเปนลําดับสืบไป 
 
ภูมิหลังความเปนมาของพิมาย 
  พิมาย หรือ เมืองพิมาย ปจจุบันตั้งอยูในตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถือ
วาเปนสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย เปนศาสนสถานที่สําคัญในอารยธรรมขอมโบราณ มีอายุราว 1,000 
ปมาแลว ซ่ึงคําวา “พิมาย” จากการศึกษาคนควาขอมูลผูเขียนบทความไดทราบขอมูลวา คําวา “พิมาย” 
นาจะมีที่มาจากสองแหลงดวยกันคือ จากตํานานทองถ่ินและจากขอมูลทางโบราณคดี  
  1. ที่มาจากตํานานทองถิ่น 
  คําวา พิมาย หรือ เมืองพิมาย คํานี้เพี้ยนมาจากคําวา “พี่มา” จากตํานานปาจิต อรพิม ตอนที่นาง
อรพิมถูกพระเจาพรหมทัตจับตัวนางมาที่เมืองพาราณสีหรือเมืองพิมาย เพื่อมาเปนมเหสีของพระเจา
พรหมทัต แตนางมีคูหม้ันแลว นางจึงบอกพระเจาพรหมทัตวา ขอใหรอพี่ชายของนางมากอนจึงจะยอม

                                                           
  3 Chutiwong, N., Ibid., pp. 309. 
  4 Ibid., p.313. 
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แตงงานดวยกับพระเจาพรหมทัต สวนทาวปาจิตเม่ือทราบขาวที่พระเจาพรหมทัตจับนางอรพิม จึงออกตาม
หานางอรพิมมาที่เมืองพาราณสี เม่ือนางอรพิมเห็นทาวปาจิตมาดวยความดีใจ นางอรพิมจึงอุทานข้ึนวา  
“พี่มา พี่มาแลว” จากคําวา “พี่มา” “พี่มาแลว” ไดเพี้ยนเปน “พิมาย” หรือ “เมืองพิมาย” มาจนทุกวันนี้
ดังคํากลอนวา 
  พระปาจิตอิสโรโอรสา   ก็เขาวังรีบมาหาชาไม 
  นางอรพิมแลเขมมเห็นพระไพร   นางทรามวัยรองทักวาพี่มา 
  แตนั้นมาชาวพาราพากันเรียก   นําสําเหนียกลือสะเลาเปนราวเร่ือง 
  ใหนามเมืองชื่อวาพี่มาเมือง   ทุกคนเนื่องเรียกเปนเร่ืองเมืองพิมาย5  
   
 

2. ที่มาจากขอมูลทางโบราณคดี 
 คําวา พิมาย หรือ เมืองพิมาย ปรากฏเปนชื่อเมืองในศิลาจารึกพบในประเทศกัมพูชาหลายแหง  
แมรูปคําจะไมตรงกันทีเดียวนัก แตเปนที่เชื่อกันวา นาจะหมายถึง เมืองพิมาย อันเปนที่ตั้งของปราสาท 
หินพิมาย โดยเรียก เมือง วิมาย หรือ วิมายะปุระ โดยเฉพาะขอความในจารึกปราสาทพระขรรคที่กลาววา     
พระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางที่พักคนเดินทางจากราชธานีมาเมืองพิมาย รวม 17 แหง แสดงถึง
ความสัมพันธอันใกลชิดระหวางเมืองพิมายกับเมืองพระนครหลวงของอาณาจักรขอมโบราณซ่ึงแสดงวาเปน
เมืองที่มีความสําคัญไมนอยจากเมืองพระนครและศิลาจารึกนับเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่สามารถบอกเลา
เร่ืองราวในอดีตไดเปนอยางดีผานตัวอักษรโบราณตามที่ผูจารึกตองการใหผูอานรับทราบ ในกรณีของเมือง 
พิมายนั้น นักโบราณคดีไดคนพบศิลาจารึกในปราสาทหินพิมาย 7 หลัก ดังนี้ 
  1. จารึกปราสาทหินพิมาย 16 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธ ศตวรรษที่ 
15 จารึกบนแทงหินทรายสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ดาน 7 บรรทัด กวาง 57 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร  
หนา 12 เซนติเมตร ไมปรากฏหลักฐานวาพบสวนใดของปราสาท อยูในสภาพชํารุดมาก เนื้อหินสวนใหญหัก
หายไป ทําใหไมสามารถอานไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม อาจารยกองแกว วีระประจักษ ไดสรุปเนื้อหา
ไวในบทความเร่ืองจารึกปราสาทหินพิมาย ซ่ึงจัดพิมพรวมในหนังสืออุทยานประวัติศาสตรพิมายวา มีการ
กลาวถึงนามศรีเศารยวรมันเปนผูใหญ และนามของมุนีรา ทัศมะ ผูมั่นคงดวยศรัทธา7 
  2. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต และภาษา เขมร จารึก
เม่ือ พุทธศักราช 1589 บนใบเสมาหินทราย สภาพชํารุด เหลือเพียงบางสวนปรากฏขอความทั้งสองดาน 
ดานที่ 1 มี 8 บรรทัด และดานที่ 2 มี 7 บรรทัด พบจากการขุดแตงปราสาทประธาน เม่ือ พ.ศ. 2497       

                                                           
  5 นฤมล ปยวิทย, นิทานคํากลอนเร่ืองพระปาจติ, (นครราชสีมา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา, 2539), หนา 100-101. 
  6 กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529),  
หนา 72-73. 
           7 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรพิมาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธจํากัด, 2532), 
หนา 8. 

มีเนื้อความกลาวถึง การอุทิศสิ่งของเปนพุทธบูชาแดรูปเคารพในพุทธศาสนามหายาน 2 องค พระพุทธเจามี 
4 พักตร และพระพุทธเจาผูยืนอยูบนดอกบัว นอกจากนี้ยังปรากฏพระนามของกษัตริยขอม คือ พระเจา
สุรยวรมันที่ 1 ซ่ึงครองราชยอยูในชวงเวลาประมาณ พ.ศ.1545 - 1593 อีกดวย8 ขนาดศิลารูปใบเสมากวาง 
23 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร หนา 5.5 เซนติเมตร พบที่มุมตะวันออกเฉียงใตของปราสาทประธาน 
  3. จารึกปราสาทหินพิมาย 39 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พุทธศักราช 1655 จารึกอยู
บนกรอบประตูซุมระเบียงคตดานหนาทิศใต จํานวน 1 ดาน 25 บรรทัด มีขอความกลาวถึง มหาศักราช 
1030 (พ.ศ. 1651) พระกมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ แหงเมืองโฉกวะกุล ไดสราง กรมเตงชคตเสนาบดี
ไตรโลกยวิชัย ซ่ึงเปนเสนาบดีแหงกมรเตงชคตพิมาย ไดถวายขาพระพรอมทั้งจัดสรรที่ดินใหอยูอาศัย ขุดสระ
พังและปกเขตแดนในที่ดินเหลานั้นใหดวย เม่ือครบรอบ 1 ป ในพุทธศักราช 1652 ไดจัดใหมีการฉลองและ
ออกนามศาสนสถานแหงนี้วา ศรีวีเรนทราศรม ไดถวายขาพระเพิ่มและกําหนดใหคนของกมรเตงอัญเสนาบดี
ไตรโลกยวิชัย จัดแบงหนาที่กันคอยดูแลรักษาศรีวีเรนทราศรมนี้ และในปนั้นเอง กมรเตงอัญศรีวีรวรมะได
จัดสิ่งของและขาทาสดูแลศรีวีเรนทราศรม โดยแบงคนออกเปน 2 ชุด ทําหนาที่ในปกษ (รอบ 15 วัน) 
ขางข้ึนหนึ่งชุดและปกษขางแรมหนึ่งชุดหมุนเวียนกันไป ผลบุญที่ไดกระทําทั้งนี้อุทิศถวายแดพระบาทกมร
เตงอัญศรีธรณีนทรวรมเทวะ ตอมามหาศักราช 1034 (พ.ศ. 1655) เตงตวนประสาน บตุรพระกมรเตงอัญศรี
วีเรนทราธิบดีวรมะ แหงเมืองโฉกวะกุล ไดถวายสิ่งของและขาพระแด กมรเตงชคตวิมาย อีกดวย 
  4. จารึกปราสาทหินพิมาย 4 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 จารึกบนฐาน
ประติมากรรมหิน ซ่ึงพบจากการขุดแตง พบที่ระเบียงคตดานใตซีกตะวันออกของปราสาทหินพิมาย  
เม่ือ พ.ศ.2497 มีขอความเพียงบรรทัดเดียว อานและแปลความไดวา “ศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ เมืองโฉกวะ
กุลสถาบกกมรเตงชคตเสนาบดี” เปนจารึกฐานประติมากรรม10 
  5. จารึกปราสาทหินพิมาย 511 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
อยูในสภาพชํารุด เหลือเพียงเศษหินผิวหนาที่จารึกขอความไวเพียง 5 บรรทัด ไมทราบตําแหนงที่พบที่แนชัด
และอานจับใจความไดเพียง ขอความวา “....ไดแลวกระทําแลว”... จารึก หลักนี้จะตองพิจารณาใหรอบคอบ 
เนื่องจากในทะเบียนจารึกระบุวาเปนภาษาบาลี อันเปนภาษาที่ใชบันทึกขอความเฉพาะของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและกําหนดอายุไวในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อันเปนชวงเวลาที่เมืองพิมายทั่วไปปรากฏ
หลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนา จารึกนี้มีความกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร   
  6. จารึกปราสาทหินพิมาย 6 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
ทําจากหินทราย สภาพแตกชํารุดเปน 5 ชิ้น ไมปรากฏหลักฐานวาพบสวนใดของปราสาท12 

                                                           
  8 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรพิมาย, หนา 8. 
  9 กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 2529), หนา 34 - 40. 
  10 อางแลวใน กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, หนา 59- 61. 
  11 อางแลวใน กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, หนา 62 – 64 
  12 นางสาวศศิธร จันทรใบ, “การศึกษาคติการออกแบบปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 
หนา 18. 
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แตงงานดวยกับพระเจาพรหมทัต สวนทาวปาจิตเม่ือทราบขาวที่พระเจาพรหมทัตจับนางอรพิม จึงออกตาม
หานางอรพิมมาที่เมืองพาราณสี เม่ือนางอรพิมเห็นทาวปาจิตมาดวยความดีใจ นางอรพิมจึงอุทานข้ึนวา  
“พี่มา พี่มาแลว” จากคําวา “พี่มา” “พี่มาแลว” ไดเพี้ยนเปน “พิมาย” หรือ “เมืองพิมาย” มาจนทุกวันนี้
ดังคํากลอนวา 
  พระปาจิตอิสโรโอรสา   ก็เขาวังรีบมาหาชาไม 
  นางอรพิมแลเขมมเห็นพระไพร   นางทรามวัยรองทักวาพี่มา 
  แตนั้นมาชาวพาราพากันเรียก   นําสําเหนียกลือสะเลาเปนราวเร่ือง 
  ใหนามเมืองชื่อวาพี่มาเมือง   ทุกคนเนื่องเรียกเปนเร่ืองเมืองพิมาย5  
   
 

2. ที่มาจากขอมูลทางโบราณคดี 
 คําวา พิมาย หรือ เมืองพิมาย ปรากฏเปนชื่อเมืองในศิลาจารึกพบในประเทศกัมพูชาหลายแหง  
แมรูปคําจะไมตรงกันทีเดียวนัก แตเปนที่เชื่อกันวา นาจะหมายถึง เมืองพิมาย อันเปนที่ตั้งของปราสาท 
หินพิมาย โดยเรียก เมือง วิมาย หรือ วิมายะปุระ โดยเฉพาะขอความในจารึกปราสาทพระขรรคที่กลาววา     
พระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางที่พักคนเดินทางจากราชธานีมาเมืองพิมาย รวม 17 แหง แสดงถึง
ความสัมพันธอันใกลชิดระหวางเมืองพิมายกับเมืองพระนครหลวงของอาณาจักรขอมโบราณซ่ึงแสดงวาเปน
เมืองที่มีความสําคัญไมนอยจากเมืองพระนครและศิลาจารึกนับเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่สามารถบอกเลา
เร่ืองราวในอดีตไดเปนอยางดีผานตัวอักษรโบราณตามที่ผูจารึกตองการใหผูอานรับทราบ ในกรณีของเมือง 
พิมายนั้น นักโบราณคดีไดคนพบศิลาจารึกในปราสาทหินพิมาย 7 หลัก ดังนี้ 
  1. จารึกปราสาทหินพิมาย 16 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธ ศตวรรษที่ 
15 จารึกบนแทงหินทรายสี่เหลี่ยม จํานวน 1 ดาน 7 บรรทัด กวาง 57 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร  
หนา 12 เซนติเมตร ไมปรากฏหลักฐานวาพบสวนใดของปราสาท อยูในสภาพชํารุดมาก เนื้อหินสวนใหญหัก
หายไป ทําใหไมสามารถอานไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม อาจารยกองแกว วีระประจักษ ไดสรุปเนื้อหา
ไวในบทความเร่ืองจารึกปราสาทหินพิมาย ซ่ึงจัดพิมพรวมในหนังสืออุทยานประวัติศาสตรพิมายวา มีการ
กลาวถึงนามศรีเศารยวรมันเปนผูใหญ และนามของมุนีรา ทัศมะ ผูมั่นคงดวยศรัทธา7 
  2. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต และภาษา เขมร จารึก
เม่ือ พุทธศักราช 1589 บนใบเสมาหินทราย สภาพชํารุด เหลือเพียงบางสวนปรากฏขอความทั้งสองดาน 
ดานที่ 1 มี 8 บรรทัด และดานที่ 2 มี 7 บรรทัด พบจากการขุดแตงปราสาทประธาน เม่ือ พ.ศ. 2497       

                                                           
  5 นฤมล ปยวิทย, นิทานคํากลอนเร่ืองพระปาจิต, (นครราชสีมา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา, 2539), หนา 100-101. 
  6 กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529),  
หนา 72-73. 
           7 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรพิมาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธจํากัด, 2532), 
หนา 8. 

มีเนื้อความกลาวถึง การอุทิศสิ่งของเปนพุทธบูชาแดรูปเคารพในพุทธศาสนามหายาน 2 องค พระพุทธเจามี 
4 พักตร และพระพุทธเจาผูยืนอยูบนดอกบัว นอกจากนี้ยังปรากฏพระนามของกษัตริยขอม คือ พระเจา
สุรยวรมันที่ 1 ซ่ึงครองราชยอยูในชวงเวลาประมาณ พ.ศ.1545 - 1593 อีกดวย8 ขนาดศิลารูปใบเสมากวาง 
23 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร หนา 5.5 เซนติเมตร พบที่มุมตะวันออกเฉียงใตของปราสาทประธาน 
  3. จารึกปราสาทหินพิมาย 39 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พุทธศักราช 1655 จารึกอยู
บนกรอบประตูซุมระเบียงคตดานหนาทิศใต จํานวน 1 ดาน 25 บรรทัด มีขอความกลาวถึง มหาศักราช 
1030 (พ.ศ. 1651) พระกมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ แหงเมืองโฉกวะกุล ไดสราง กรมเตงชคตเสนาบดี
ไตรโลกยวิชัย ซ่ึงเปนเสนาบดีแหงกมรเตงชคตพิมาย ไดถวายขาพระพรอมทั้งจัดสรรที่ดินใหอยูอาศัย ขุดสระ
พังและปกเขตแดนในที่ดินเหลานั้นใหดวย เม่ือครบรอบ 1 ป ในพุทธศักราช 1652 ไดจัดใหมีการฉลองและ
ออกนามศาสนสถานแหงนี้วา ศรีวีเรนทราศรม ไดถวายขาพระเพิ่มและกําหนดใหคนของกมรเตงอัญเสนาบดี
ไตรโลกยวิชัย จัดแบงหนาที่กันคอยดูแลรักษาศรีวีเรนทราศรมนี้ และในปนั้นเอง กมรเตงอัญศรีวีรวรมะได
จัดสิ่งของและขาทาสดูแลศรีวีเรนทราศรม โดยแบงคนออกเปน 2 ชุด ทําหนาที่ในปกษ (รอบ 15 วัน) 
ขางข้ึนหนึ่งชุดและปกษขางแรมหนึ่งชุดหมุนเวียนกันไป ผลบุญที่ไดกระทําทั้งนี้อุทิศถวายแดพระบาทกมร
เตงอัญศรีธรณีนทรวรมเทวะ ตอมามหาศักราช 1034 (พ.ศ. 1655) เตงตวนประสาน บตุรพระกมรเตงอัญศรี
วีเรนทราธิบดีวรมะ แหงเมืองโฉกวะกุล ไดถวายสิ่งของและขาพระแด กมรเตงชคตวิมาย อีกดวย 
  4. จารึกปราสาทหินพิมาย 4 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 จารึกบนฐาน
ประติมากรรมหิน ซ่ึงพบจากการขุดแตง พบที่ระเบียงคตดานใตซีกตะวันออกของปราสาทหินพิมาย  
เม่ือ พ.ศ.2497 มีขอความเพียงบรรทัดเดียว อานและแปลความไดวา “ศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ เมืองโฉกวะ
กุลสถาบกกมรเตงชคตเสนาบดี” เปนจารึกฐานประติมากรรม10 
  5. จารึกปราสาทหินพิมาย 511 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
อยูในสภาพชํารุด เหลือเพียงเศษหินผิวหนาที่จารึกขอความไวเพียง 5 บรรทัด ไมทราบตําแหนงที่พบที่แนชัด
และอานจับใจความไดเพียง ขอความวา “....ไดแลวกระทําแลว”... จารึก หลักนี้จะตองพิจารณาใหรอบคอบ 
เนื่องจากในทะเบียนจารึกระบุวาเปนภาษาบาลี อันเปนภาษาที่ใชบันทึกขอความเฉพาะของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทและกําหนดอายุไวในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อันเปนชวงเวลาที่เมืองพิมายทั่วไปปรากฏ
หลักฐานการนับถือพระพุทธศาสนา จารึกนี้มีความกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร   
  6. จารึกปราสาทหินพิมาย 6 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 
ทําจากหินทราย สภาพแตกชํารุดเปน 5 ชิ้น ไมปรากฏหลักฐานวาพบสวนใดของปราสาท12 

                                                           
  8 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตรพิมาย, หนา 8. 
  9 กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 2529), หนา 34 - 40. 
  10 อางแลวใน กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, หนา 59- 61. 
  11 อางแลวใน กองสมุดแหงชาติ, จารึกในประเทศไทย เลม 4, หนา 62 – 64 
  12 นางสาวศศิธร จันทรใบ, “การศึกษาคติการออกแบบปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 
หนา 18. 



940 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  7. จารึกเมืองพิมาย13 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 
จารึกลงบนแผนหินทรายเนื้อละเอียดทรงกระโจม 4 ดาน แตอยูในสภาพชํารุดผิวหนาหลุดรอนไปมาก 
โดยเฉพาะดานที่ 2 ทําใหไมสามารถอานได ขอความที่จารึกปรากฏอยูบนพื้นผิวทั้ง 4 ดาน ดานที่ 1 มี 24 
บรรทัด ดานที่ 2 มี 28 บรรทัด แตชํารุดอานไมได ดานที่ 3 มี 26 บรรทัด ดานที่ 4 มี 26 บรรทัด จารึกหลัก
นี้ปรากฏในเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติวาไดมาจากเมืองพิมาย แตไมทราบวาไดจากโบราณสถาน
หลังใดและเม่ือใด แตมีขอความใกลเคียงกับจารึกอโรคยาศาลในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 หลักอ่ืน ๆ ที่พบ
ในประเทศไทย เชน จารึกวัดกูบานหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ จารึกดานประคํา จังหวัดบุรีรัมย จารึกตาเมือน
โตด จังหวัดสุรินทร 2 และจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร ที่กลาวถึงการประกาศเร่ืองการสรางโรงพยาบาลให
เปนสถานที่ รักษาโรคตาง ๆ มีการบริจาควัสดุ อุปกรณ  การรักษาโรคพรอมทั้งเจาหนาที่ ไวประจํา
สถานพยาบาล เพื่อดูแลกิจการ สรางรูปพระไภษัชยคุรุพุทธเจาข้ึนไวประจําสถานพยาบาล เพื่อใหความ
คุมครองรักษาโรคภัยทั้งปวงใหหมดสิ้นไป 
 จากการศึกษาคนควาของนักโบราณคดีที่คนพบจารึกปาสาทพิมายทั้ง 7 หลัก จารึกที่มีขอความ
พอที่จะศึกษาได คือ จารึกปราสาทหินพิมาย 2 จารึกปราสาทหินพิมาย 3 และจารึกปราสาทหินพิมาย 4 
และจากจารึกภาษาสนสกฤต คําวา พิมาย นาจะมาจากคําเดิมในจารึกภาษาสันสกฤต คือ “วิมายะ” หรือ 
“วิมายปุระ” ความเกาแกที่สืบเนื่องไปตามลายลักษณะอักษรนี้อยูที่จารึกกราบประตูพุทธสถานซ่ึงเราเรียก
กันในปจจุบันวา ปราสาทหินพิมาย จารึกกลาวชื่อพระประติมาสรางตามความเชื่อในวัฒนธรรมขอมโบราณ
องคหนึ่งวา กมรเตงชคตวิมาย แปลวา พระวิมายอันเปนเทพเจาแหงจักรวาล14 ซ่ึงคําวา “วิมายะ” ไดเพี้ยน
เปน “พิมาย” ดังปจจุบันนี้ 
   
พิมายหลักฐานยืนยันความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีต 
 จากหลักฐานที่พบที่เมืองพิมายทั้งจากตัวศิลปะและจารึก ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนในพุทธศาสนา
ลัทธิวัชรยาน เนื่องจากดานหนาทางเขาปราสาทปรากฏรูปพระวัชรสัตวพุทธะ คือ พระชินพุทธะองคที่ 6 
ของลัทธิวัชรยาน15 แสดงรูปโดยทรงถือวัชระในพระหัตถขาวทรงถือกระดิ่งในพระหัตถซายและจาก
การศึกษาประติมากรรมเคร่ืองใชสัมฤทธิ์ที่บริเวณเมืองพิมายและบริเวณใกลเคียง พบวัชระและกระดิ่งที่ภิกษุ
ในลัทธิวัชรยานใชในพิธีกรรมเปนจํานวนมาก16  รูปเคารพที่ปรากฏอยูบนทับหลังประดับประตูดานในวิมาน
ขอบปราสาทประธานยังแสดงถึงรูปเทพเจาในลัทธิวัชรยาน คือ ทับหลังประดับทิศใต แสดงภาพกมรเตงชคต
วิมายะอยูตรงกลาง ตอนบนทับหลัง คือ พระชนิพุทธ 6 พระองค ดานละ 3 พระองค ทับหลังประดับทิศ

                                                           
  13 อางแลวใน นางสาวศศิธร จันทรใบ“การศึกษาคติการออกแบบปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา 202 – 214. 
  14 ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2536), หนา 11. 
  15 พิระยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 115. 
  16 ประสงค ชาวนาไร, “การศึกษาประติมากรรมเครื่องใชสําริดในศิลปะเขมรในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2529), หนา 28 - 44. 

ตะวันตก ตอนบนแสดงภาพพระอมิตาภพุทธะ พระชนิพุทธะ ประจําทิศตะวันตก สวนตอนลางแสดงภาพ
ความร่ืนรมยบนสวรรคสุขาวดี ทับหลังประดับทิศเหนือ ตรงกลางเปนรูปเทพเจา 3 พระพักตร 6 กร  
โดยพระหัตถลางอยูในทาปางสมาธิ พระหัตถขาวกลางถือลูกประคํา และพระหัตถซายกลางถือกระดิ่ง ซ่ึงก็
คือเหวัชระหรือพระวัชริน ตามชื่อที่ปรากฏในจารึกของกัมพูชา17 ทับหลังประดับทิศตะวันออก แสดงภาพ
เทพเจา 4 พักตร 8 กร โดยพระพักตรที่ 4 อยูดานหลัง สองกรลางอยูในทาแสดงธรรม รายรําอยูในทา
อรรธปรยังกะ บนพระไภรวะและนางกาลราตรีและทรงถือหนังชาง เทพเจาองคนี้ คือ สังวร 18  
    นอกจากนี้ ยังปรากฏทับหลังประดับประตูชิ้นหนึ่ง คือ ทับหลังภาพเจาเมืองทําอัษฎางคประดิษฐ 
ในพระหัตถมีหมอน้ําที่รองรับน้ํามนตรจากพระกมรเตงชคตวิมายะ ที่แสดงภาพอยูตอนกลางดานบนของทับ
หลัง19 ซ่ึงการถวายอัษฎางคประดิษฐเปนการถวายความเคารพในลัทธิวัชรยาน ยังคงปรากฏอยูในประเทศ 
ธิเบตและเนปาล สําหรับพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานเร่ิมปรากฏในอาณาจักรขอมมาตั้งแตสมัยพระเจา
ราเชนทรวรมัน ประมาณป พ.ศ. 1473 – 1511 เพราะจารึกปราสาทเบ็งเวียนไดกลาวถึงพระโลเกศวรและ
พระนางปรัชญาปารมิตา ผูประทานกําเนิดพระชินพุทธะและธาตุทั้ง 5 ในไตรโลก20 และจารึกบานสับบาก 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 1609 ไดกลาวถึงพระปาญจสุคต21 ซ่ึงคือ พระชินพุทธใน
ลัทธิวัชรยาน และยังกลาวถึงคัมภีรศรีสมาจะ22 ซ่ึงเปนชื่อยอของคัมภีรศรีคุหยสมาจตันตระ เปนคัมภีรเกา
สุดที่พระพุทธเจาพระนามวา สรรว – ตถาคต – กาย – วาก – จิตต ประทานใหกับพุทธสมาคม และเปน
คัมภีรตนตํารับของวัชรยาน ทั้งยังเปน 1 ใน 9 คัมภีรหลังของเนปาล23 ซ่ึงจารึกทั้งสองหลักแสดงใหเห็นวา
พุทธศาสนาลัทธิวัชรยานไดมีการวางรากฐานในอารยธรรมขอมมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 15 และคงแผ
ขยายอิทธิพลเขามาในเขตที่ราบสูงโคราชชวงตนพุทธศตวรรษที่ 17 จากนั้นเจริญรุงเรืองสุดในสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 โดยมีศูนยกลางของลัทธิวัชรยานในประเทศไทยที่เมืองพิมายและหลักฐานที่ยืนยันความเปน
พุทธศาสนานิกายวัชรยานดังกลาวนี้ 
  1. รูปปนพระเจาชัยวรมันที่ 7 
 รูปปนเหมือนจริงนี้มีความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางนักวิชาการดานประวัติศาสตรกับความเชื่อของ
ชาวบาน ในดานประวัติศาสตรรูปปนเหมือนจริงนี้เปนรูปปนของพระเจาชัยวรมันที่ 7 พบที่ปราสาทหินพ
มาย เปนชิ้นสวนแตกหักกองอยูภายในปรางคพรหมทัต เม่ือมาปฏิสังขรณแลวมีความสูงนับรวมฐาน
ประมาณ 1.4 เมตร พระพาหา (แขน) ทั้งสองขางหักหายไปจากการทุบทําลายโดยตั้งใจ พระเศียรแยกออก
จากพระวรกาย นุงภูษาสมพต (คลายกางเกง) ขาสั้น แขงคมมีกลามเนื้อรอบนะบาเขา นั่งขัดสมาธิราบ  

                                                           
  17 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 115. 
  18 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
  19 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 116. 
  20 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
  21 Chirapat Prapandvidya, “The Sub Bak Inscription : evidence of an Early Vajrayana 
Buddhist Presence in Thailand”, Journal of the Siam Society 78,3, 1990), pp.13. 
  22  Ibid., p.12. 
  23 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
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  7. จารึกเมืองพิมาย13 จารึกดวยอักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 
จารึกลงบนแผนหินทรายเนื้อละเอียดทรงกระโจม 4 ดาน แตอยูในสภาพชํารุดผิวหนาหลุดรอนไปมาก 
โดยเฉพาะดานที่ 2 ทําใหไมสามารถอานได ขอความที่จารึกปรากฏอยูบนพื้นผิวทั้ง 4 ดาน ดานที่ 1 มี 24 
บรรทัด ดานที่ 2 มี 28 บรรทัด แตชํารุดอานไมได ดานที่ 3 มี 26 บรรทัด ดานที่ 4 มี 26 บรรทัด จารึกหลัก
นี้ปรากฏในเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติวาไดมาจากเมืองพิมาย แตไมทราบวาไดจากโบราณสถาน
หลังใดและเม่ือใด แตมีขอความใกลเคียงกับจารึกอโรคยาศาลในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 หลักอ่ืน ๆ ที่พบ
ในประเทศไทย เชน จารึกวัดกูบานหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ จารึกดานประคํา จังหวัดบุรีรัมย จารึกตาเมือน
โตด จังหวัดสุรินทร 2 และจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร ที่กลาวถึงการประกาศเร่ืองการสรางโรงพยาบาลให
เปนสถานที่ รักษาโรคตาง ๆ มีการบริจาควัสดุ อุปกรณ  การรักษาโรคพรอมทั้งเจาหนาที่ ไวประจํา
สถานพยาบาล เพื่อดูแลกิจการ สรางรูปพระไภษัชยคุรุพุทธเจาข้ึนไวประจําสถานพยาบาล เพื่อใหความ
คุมครองรักษาโรคภัยทั้งปวงใหหมดสิ้นไป 
 จากการศึกษาคนควาของนักโบราณคดีที่คนพบจารึกปาสาทพิมายทั้ง 7 หลัก จารึกที่มีขอความ
พอที่จะศึกษาได คือ จารึกปราสาทหินพิมาย 2 จารึกปราสาทหินพิมาย 3 และจารึกปราสาทหินพิมาย 4 
และจากจารึกภาษาสนสกฤต คําวา พิมาย นาจะมาจากคําเดิมในจารึกภาษาสันสกฤต คือ “วิมายะ” หรือ 
“วิมายปุระ” ความเกาแกที่สืบเนื่องไปตามลายลักษณะอักษรนี้อยูที่จารึกกราบประตูพุทธสถานซ่ึงเราเรียก
กันในปจจุบันวา ปราสาทหินพิมาย จารึกกลาวชื่อพระประติมาสรางตามความเชื่อในวัฒนธรรมขอมโบราณ
องคหนึ่งวา กมรเตงชคตวิมาย แปลวา พระวิมายอันเปนเทพเจาแหงจักรวาล14 ซ่ึงคําวา “วิมายะ” ไดเพี้ยน
เปน “พิมาย” ดังปจจุบันนี้ 
   
พิมายหลักฐานยืนยันความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีต 
 จากหลักฐานที่พบที่เมืองพิมายทั้งจากตัวศิลปะและจารึก ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนในพุทธศาสนา
ลัทธิวัชรยาน เนื่องจากดานหนาทางเขาปราสาทปรากฏรูปพระวัชรสัตวพุทธะ คือ พระชินพุทธะองคที่ 6 
ของลัทธิวัชรยาน15 แสดงรูปโดยทรงถือวัชระในพระหัตถขาวทรงถือกระดิ่งในพระหัตถซายและจาก
การศึกษาประติมากรรมเคร่ืองใชสัมฤทธิ์ที่บริเวณเมืองพิมายและบริเวณใกลเคียง พบวัชระและกระดิ่งที่ภิกษุ
ในลัทธิวัชรยานใชในพิธีกรรมเปนจํานวนมาก16  รูปเคารพที่ปรากฏอยูบนทับหลังประดับประตูดานในวิมาน
ขอบปราสาทประธานยังแสดงถึงรูปเทพเจาในลัทธิวัชรยาน คือ ทับหลังประดับทิศใต แสดงภาพกมรเตงชคต
วิมายะอยูตรงกลาง ตอนบนทับหลัง คือ พระชนิพุทธ 6 พระองค ดานละ 3 พระองค ทับหลังประดับทิศ

                                                           
  13 อางแลวใน นางสาวศศิธร จันทรใบ“การศึกษาคติการออกแบบปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หนา 202 – 214. 
  14 ธิดา สาระยา, เมืองพิมาย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2536), หนา 11. 
  15 พิระยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 115. 
  16 ประสงค ชาวนาไร, “การศึกษาประติมากรรมเครื่องใชสําริดในศิลปะเขมรในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2529), หนา 28 - 44. 

ตะวันตก ตอนบนแสดงภาพพระอมิตาภพุทธะ พระชนิพุทธะ ประจําทิศตะวันตก สวนตอนลางแสดงภาพ
ความร่ืนรมยบนสวรรคสุขาวดี ทับหลังประดับทิศเหนือ ตรงกลางเปนรูปเทพเจา 3 พระพักตร 6 กร  
โดยพระหัตถลางอยูในทาปางสมาธิ พระหัตถขาวกลางถือลูกประคํา และพระหัตถซายกลางถือกระดิ่ง ซ่ึงก็
คือเหวัชระหรือพระวัชริน ตามชื่อที่ปรากฏในจารึกของกัมพูชา17 ทับหลังประดับทิศตะวันออก แสดงภาพ
เทพเจา 4 พักตร 8 กร โดยพระพักตรที่ 4 อยูดานหลัง สองกรลางอยูในทาแสดงธรรม รายรําอยูในทา
อรรธปรยังกะ บนพระไภรวะและนางกาลราตรีและทรงถือหนังชาง เทพเจาองคนี้ คือ สังวร 18  
    นอกจากนี้ ยังปรากฏทับหลังประดับประตูชิ้นหนึ่ง คือ ทับหลังภาพเจาเมืองทําอัษฎางคประดิษฐ 
ในพระหัตถมีหมอน้ําที่รองรับน้ํามนตรจากพระกมรเตงชคตวิมายะ ที่แสดงภาพอยูตอนกลางดานบนของทับ
หลัง19 ซ่ึงการถวายอัษฎางคประดิษฐเปนการถวายความเคารพในลัทธิวัชรยาน ยังคงปรากฏอยูในประเทศ 
ธิเบตและเนปาล สําหรับพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานเร่ิมปรากฏในอาณาจักรขอมมาตั้งแตสมัยพระเจา
ราเชนทรวรมัน ประมาณป พ.ศ. 1473 – 1511 เพราะจารึกปราสาทเบ็งเวียนไดกลาวถึงพระโลเกศวรและ
พระนางปรัชญาปารมิตา ผูประทานกําเนิดพระชินพุทธะและธาตุทั้ง 5 ในไตรโลก20 และจารึกบานสับบาก 
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 1609 ไดกลาวถึงพระปาญจสุคต21 ซ่ึงคือ พระชินพุทธใน
ลัทธิวัชรยาน และยังกลาวถึงคัมภีรศรีสมาจะ22 ซ่ึงเปนชื่อยอของคัมภีรศรีคุหยสมาจตันตระ เปนคัมภีรเกา
สุดที่พระพุทธเจาพระนามวา สรรว – ตถาคต – กาย – วาก – จิตต ประทานใหกับพุทธสมาคม และเปน
คัมภีรตนตํารับของวัชรยาน ทั้งยังเปน 1 ใน 9 คัมภีรหลังของเนปาล23 ซ่ึงจารึกทั้งสองหลักแสดงใหเห็นวา
พุทธศาสนาลัทธิวัชรยานไดมีการวางรากฐานในอารยธรรมขอมมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 15 และคงแผ
ขยายอิทธิพลเขามาในเขตที่ราบสูงโคราชชวงตนพุทธศตวรรษที่ 17 จากนั้นเจริญรุงเรืองสุดในสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 โดยมีศูนยกลางของลัทธิวัชรยานในประเทศไทยที่เมืองพิมายและหลักฐานที่ยืนยันความเปน
พุทธศาสนานิกายวัชรยานดังกลาวนี้ 
  1. รูปปนพระเจาชัยวรมันที่ 7 
 รูปปนเหมือนจริงนี้มีความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางนักวิชาการดานประวัติศาสตรกับความเชื่อของ
ชาวบาน ในดานประวัติศาสตรรูปปนเหมือนจริงนี้เปนรูปปนของพระเจาชัยวรมันที่ 7 พบที่ปราสาทหินพ
มาย เปนชิ้นสวนแตกหักกองอยูภายในปรางคพรหมทัต เม่ือมาปฏิสังขรณแลวมีความสูงนับรวมฐาน
ประมาณ 1.4 เมตร พระพาหา (แขน) ทั้งสองขางหักหายไปจากการทุบทําลายโดยตั้งใจ พระเศียรแยกออก
จากพระวรกาย นุงภูษาสมพต (คลายกางเกง) ขาสั้น แขงคมมีกลามเนื้อรอบนะบาเขา นั่งขัดสมาธิราบ  

                                                           
  17 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 115. 
  18 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
  19 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรศิลปะ เลม 1, หนา 116. 
  20 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
  21 Chirapat Prapandvidya, “The Sub Bak Inscription : evidence of an Early Vajrayana 
Buddhist Presence in Thailand”, Journal of the Siam Society 78,3, 1990), pp.13. 
  22  Ibid., p.12. 
  23 พิริยะ ไกรฤกษ , ลักษณะไทย เลม 2 ทัศนศิลป. หนา 120. 
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ไมปรากฏรองรอยของพระหัตถที่หนาตัก ที่หนาพระพักตรมีรองรอยของการ “ทุบ” แบบซํ้าแลวซํ้าอีก  
ค้ิว ตา ปาก แกว ใบหูแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยคลาย กับการจงเกียดจงชักผูปกครอง – อํานาจเกา ที่สูญสลาย
ไปจากเมืองพิมาย สวนแขนที่หักหายไปจากเดิมที่เคยเชื่อวาอยูในทาของการ “อัญชลี” พนมมือในระดับพระ
อุระแลว ในยุคหลังยังมีการสันนิษฐานเพิ่มเติมวา แขนที่หายไปอาจอยูทาของการประคองถือคัมภีรพระสูตร
แหงวัชรยาน แสดงทากําลังทองสวดมนตราแหงพุทธตันตระยานอยู ตามแบบของรูปเคารพในยุคเดียวกันที่มี
ทาของการยกพระสูตรข้ึนเหนือพระเศียรในความหมายของการเทินทูนคําสอนไวเหนือเกลา 
 ในดานความเชื่อของชาวบานเชื่อวา รูปปนนี้มีความเก่ียวของกับตํานานปาจิต อรพิม โดยชาวบาน
เชื่อวา รูปปนเหมือนจริงนี้เปนรูปปนของ พระเจาพรหมทัต เจาผูครองเมืองพาราณสี หรือ วิมายปุระ 
ดังกลาวนี้ เม่ือปาจิตและนางอรพิมทั้งสองไดกลับมาครองเมืองพิมาย ปาจิตทรงพระนามตามกษัตริยองคเดิม
วาพระเจาพรหมทัต ไดจัดงานพระศพพระเจาพรหมทัตองคกอนอยางสมเกียรติ สรางพระเมรุเปนหอสูง
กลางใจกลางเมืองชื่อวา เมรุพรหมทัต อยูหางจากปราสาทหินพิมายประมาณ 300 เมตร รูปแกะสลักหินใน
ปรางคพรหมทัต คือ พระเจาพรหมทัต24 ปจจุบันรูปประติมากรรมเหมือนจริงของพระเจาชัยวรมันที่ 7 หรือ
รูปปนพระเจาพรหมทัตตามความเชื่อของชาวบานจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 
 2. รูปปนพระนางปรัชญาปารมิตา 
 รูปปนพระนางปรัชญาปารมิตาหรือตามความเชื่อชาวบานเชื่อวา ปาจิตกับนางอรพิมทั้งสองได
กลับมาครองเมืองวิมายปุระ ปาจิตทรงพระนามตามกษัตริยองคเดิมวา พระเจาพรหมทัต ไดจัดงานศพพระ
เจาพรหมทัตองคกอนอยางสมพระเกียรติสรางเมรุใจกลางเมืองชื่อวา เมรุพรหมทัต ภายในเมรุพรหมทัตได
พบรูปปนหญิงคุมเขาประณมมือไหวบุรุษ เชื่อกันวาหญิงนั้นคือ นางอรพิม ลักษณะของรูปปนหญิงที่พบ
คงเหลือเพียงแคสวนของลําตัวประทับนั่งบนฐาน รวมความสูงประมาณ 0.8 เมตร พระพาหาหรือแขนทั้ง
สองขาง พระเศียร พระเพลา หักหายไปจากรองรอยของการทุบทําลาย นุงภูษาสมพต คลายกางเกง 
รัดเข็มขัดลายดอกไม โดยรอบพระวรกายเอียงมาทางดานหนา 
 ในดานประวัติศาสตรรูปปนหญิงที่ชาวบานเชื่อวาเปนรูปปนนางอรพิม นักประวัติศาสตรยืนยันวา
เปนรูปปนนางปรัชญาปารมิตาเทพสตรีทางพุทธศาสนาและถือวาเปนรูปบุคคลในคัมภีรปรัชญาปารมิตาซ่ึง
เปนคัมภีรที่สําคัญเลมหนึ่งของพุทธศาสนามหายาน25 นางปรัชญาปารมิตานั้นไดรับความนิยมอยางมากใน
ศิลปะขอมและโดยทั่วไปมักจะสรางข้ึนคูกับพระโพธิสัตวอโลกิเตศวรเสมอ ในคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรถือ
วาเปนภาคหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในภาคที่เปนสตรี26 ลักษณะที่ปรากฏรวมกับพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวรนี้มักทําใหมีผูเขาใจผิดวานางปรัชญาปาริตานั้นเปนศักติของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  

                                                           
  24 ศูนยศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ของดีโคราชเลมท่ี 2, หนา 159. 
  25 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and 
Progressive Evolution Through the Northern Buddhist Countries, pp.131. 
  26 สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลงัท่ีพบในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2533), หนา 170. 

โดยความจริงแลวนางเปนศักติของพระโพธิสัตววัชรธรและสําหรับชายาของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นใน
พุทธศาสนาแบบมหายานก็คือนางตารานั้นเอง27  
  นางปรัชญาปารมิตามักจะแสดงออกเปนสองรูปแบบโดยรูปแบบแรกเปนแบบปกติ คือมี 1 เศียร 2 
กร สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนลักษณะของพุทธศาสนาแบบตันตระ คือจะมี 11 เศียร 22 กร สัญลักษณที่สําคัญ
ของนางปรัชญาปารมิตานั้นทรงมีวรรณะสีเหลืองหรือขาว มักจะทรงถือคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรอยูในพระ
หัตถขวาและดอกบัวอยูในพระหัตถซาย28 โดยปกติพระองคจะมีสัญลักษณเหนือเศียรหรือที่เคร่ืองประดับ
พระเศียรดานหนาเปนรูปพระอมิตาภะ29 ซ่ึงถือวาเปนพระธยานิพุทธประจําของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เสมอ30 ในบางคร้ังอาจมีกลาวพระนามของพระองคเปนเพียง ปรัชญาเทวี หรือ ทิวยเทวี (ทิพยเทวี) เทานั้น31 
นอกจากนี้นางปรัชญาปารมิตายังมีปางอ่ืน ๆ อีกดวย เชน สิตปรัชญาปารมิตา (Sitaprajñāpāramitā) 
ปตปรัชญาปารมิตา (Pitaprajñāpāramitā) กนกปรัชญาปารมิตา (Kanakaprajñāpāramitā) เปนตน32 
  แตสําหรับประติมากรรมรูปเคารพที่เปนสตรีในอาณาจักรขอมพบมาแลวตั้งแตสมัยกอนเมืองพระ
นคร แตที่สามารถรูวาเปนเทพสตรีองคใดก็เปนแตเฉพาะประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ
ทั้งสิ้น สําหรับประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาหลักฐานชิ้นที่เกาที่สุดสันนิษฐานวานาจะเปนนาง
ปรัชญาปารมิตาสําริดที่ไมทราบที่มา ปจจุบันอยูในการครอบครองสวนบุคคล33 เปนประติมากรรมรูปเคารพ
นางปรัชญาปารมิตาสี่กร ไมพบวัตถุในพระหัตถ ที่บนชฏามงกุฏมีสัญลักษณรูปพระพุทธรูปปางสมาธิซ่ึง
พระพุทธรูปองคนี้จะหมายถึงพระธยานิพุทธอมิตาภะนั้นเอง สามารถกําหนดอายุประติมากรรมรูปเคารพชิ้น
นี้ไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะจากรูปแบบศิลปะของประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้นาจะตรงกับ
ศิลปะในสมัยเกาะแกร34 ซ่ึงอายุของประติมากรรมรูปเคารพ จะสัมพันธกันกับศิลาจารึกที่เร่ิมมีการกลาวถึง
นางปรัชญาปารมิตาโดยจารึกหลักที่มีการกลาวถึงคือจารึกวัดกเด็ยจารหรือกเด็ยจรร35 เปนจารึกที่จารข้ึน
ที่ศาสนสถานที่ มีชื่อวาวัดกเด็ยจาร36 อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกําปงธม จารึกระบุป  
                                                           
  27 สมิทธิ ศิริภัทร, ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมืองพระ
นคร, ในศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2518), หนา 116. 
  28 Alice Getty, Ibid., pp.130 - 131. 
  29 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. 
Ltd., 2001), pp.111. 
  30 Louis Frédéric, Buddhism (Paris : Flammarion, 1995), pp.220-221. 
  31 Edward Conze, The Prajñaparamita Literature(The Hague:Mouton&Co.,1960), pp.30. 
  32 Puspa Niyogi, Ibid., pp.111-112. 
  33 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “นางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์สมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ”, 
เมืองโบราณ 2, หนา 6 – 12. 
  34 สมิทธิ ศิริภัทร, ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมืองพระ
นคร, หนา 114 – 115.  
  35 George Coedès, Inscriptions du Cambodge Vol VI (Paris : École française d’ Extrême-
Orient, 1954), pp.123. 
  36 E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge I (Paris : 
Ernest Leroux, 1902), p.237. 
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ไมปรากฏรองรอยของพระหัตถที่หนาตัก ที่หนาพระพักตรมีรองรอยของการ “ทุบ” แบบซํ้าแลวซํ้าอีก  
ค้ิว ตา ปาก แกว ใบหูแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยคลาย กับการจงเกียดจงชักผูปกครอง – อํานาจเกา ที่สูญสลาย
ไปจากเมืองพิมาย สวนแขนที่หักหายไปจากเดิมที่เคยเชื่อวาอยูในทาของการ “อัญชลี” พนมมือในระดับพระ
อุระแลว ในยุคหลังยังมีการสันนิษฐานเพิ่มเติมวา แขนที่หายไปอาจอยูทาของการประคองถือคัมภีรพระสูตร
แหงวัชรยาน แสดงทากําลังทองสวดมนตราแหงพุทธตันตระยานอยู ตามแบบของรูปเคารพในยุคเดียวกันที่มี
ทาของการยกพระสูตรข้ึนเหนือพระเศียรในความหมายของการเทินทูนคําสอนไวเหนือเกลา 
 ในดานความเชื่อของชาวบานเชื่อวา รูปปนนี้มีความเก่ียวของกับตํานานปาจิต อรพิม โดยชาวบาน
เชื่อวา รูปปนเหมือนจริงนี้เปนรูปปนของ พระเจาพรหมทัต เจาผูครองเมืองพาราณสี หรือ วิมายปุระ 
ดังกลาวนี้ เม่ือปาจิตและนางอรพิมทั้งสองไดกลับมาครองเมืองพิมาย ปาจิตทรงพระนามตามกษัตริยองคเดิม
วาพระเจาพรหมทัต ไดจัดงานพระศพพระเจาพรหมทัตองคกอนอยางสมเกียรติ สรางพระเมรุเปนหอสูง
กลางใจกลางเมืองชื่อวา เมรุพรหมทัต อยูหางจากปราสาทหินพิมายประมาณ 300 เมตร รูปแกะสลักหินใน
ปรางคพรหมทัต คือ พระเจาพรหมทัต24 ปจจุบันรูปประติมากรรมเหมือนจริงของพระเจาชัยวรมันที่ 7 หรือ
รูปปนพระเจาพรหมทัตตามความเชื่อของชาวบานจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 
 2. รูปปนพระนางปรัชญาปารมิตา 
 รูปปนพระนางปรัชญาปารมิตาหรือตามความเชื่อชาวบานเชื่อวา ปาจิตกับนางอรพิมทั้งสองได
กลับมาครองเมืองวิมายปุระ ปาจิตทรงพระนามตามกษัตริยองคเดิมวา พระเจาพรหมทัต ไดจัดงานศพพระ
เจาพรหมทัตองคกอนอยางสมพระเกียรติสรางเมรุใจกลางเมืองชื่อวา เมรุพรหมทัต ภายในเมรุพรหมทัตได
พบรูปปนหญิงคุมเขาประณมมือไหวบุรุษ เชื่อกันวาหญิงนั้นคือ นางอรพิม ลักษณะของรูปปนหญิงที่พบ
คงเหลือเพียงแคสวนของลําตัวประทับนั่งบนฐาน รวมความสูงประมาณ 0.8 เมตร พระพาหาหรือแขนทั้ง
สองขาง พระเศียร พระเพลา หักหายไปจากรองรอยของการทุบทําลาย นุงภูษาสมพต คลายกางเกง 
รัดเข็มขัดลายดอกไม โดยรอบพระวรกายเอียงมาทางดานหนา 
 ในดานประวัติศาสตรรูปปนหญิงที่ชาวบานเชื่อวาเปนรูปปนนางอรพิม นักประวัติศาสตรยืนยันวา
เปนรูปปนนางปรัชญาปารมิตาเทพสตรีทางพุทธศาสนาและถือวาเปนรูปบุคคลในคัมภีรปรัชญาปารมิตาซ่ึง
เปนคัมภีรที่สําคัญเลมหนึ่งของพุทธศาสนามหายาน25 นางปรัชญาปารมิตานั้นไดรับความนิยมอยางมากใน
ศิลปะขอมและโดยทั่วไปมักจะสรางข้ึนคูกับพระโพธิสัตวอโลกิเตศวรเสมอ ในคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรถือ
วาเปนภาคหนึ่งของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในภาคที่เปนสตรี26 ลักษณะที่ปรากฏรวมกับพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวรนี้มักทําใหมีผูเขาใจผิดวานางปรัชญาปาริตานั้นเปนศักติของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  

                                                           
  24 ศูนยศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ของดีโคราชเลมท่ี 2, หนา 159. 
  25 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism, Their History, Iconography and 
Progressive Evolution Through the Northern Buddhist Countries, pp.131. 
  26 สมิทธิ ศิริภัทร และ มยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง : การศึกษาเปรียบเทียบทับหลงัท่ีพบในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2533), หนา 170. 

โดยความจริงแลวนางเปนศักติของพระโพธิสัตววัชรธรและสําหรับชายาของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนั้นใน
พุทธศาสนาแบบมหายานก็คือนางตารานั้นเอง27  
  นางปรัชญาปารมิตามักจะแสดงออกเปนสองรูปแบบโดยรูปแบบแรกเปนแบบปกติ คือมี 1 เศียร 2 
กร สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนลักษณะของพุทธศาสนาแบบตันตระ คือจะมี 11 เศียร 22 กร สัญลักษณที่สําคัญ
ของนางปรัชญาปารมิตานั้นทรงมีวรรณะสีเหลืองหรือขาว มักจะทรงถือคัมภีรปรัชญาปารมิตาสูตรอยูในพระ
หัตถขวาและดอกบัวอยูในพระหัตถซาย28 โดยปกติพระองคจะมีสัญลักษณเหนือเศียรหรือที่เคร่ืองประดับ
พระเศียรดานหนาเปนรูปพระอมิตาภะ29 ซ่ึงถือวาเปนพระธยานิพุทธประจําของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เสมอ30 ในบางคร้ังอาจมีกลาวพระนามของพระองคเปนเพียง ปรัชญาเทวี หรือ ทิวยเทวี (ทิพยเทวี) เทานั้น31 
นอกจากนี้นางปรัชญาปารมิตายังมีปางอ่ืน ๆ อีกดวย เชน สิตปรัชญาปารมิตา (Sitaprajñāpāramitā) 
ปตปรัชญาปารมิตา (Pitaprajñāpāramitā) กนกปรัชญาปารมิตา (Kanakaprajñāpāramitā) เปนตน32 
  แตสําหรับประติมากรรมรูปเคารพที่เปนสตรีในอาณาจักรขอมพบมาแลวตั้งแตสมัยกอนเมืองพระ
นคร แตที่สามารถรูวาเปนเทพสตรีองคใดก็เปนแตเฉพาะประติมากรรมรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ
ทั้งสิ้น สําหรับประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาหลักฐานชิ้นที่เกาที่สุดสันนิษฐานวานาจะเปนนาง
ปรัชญาปารมิตาสําริดที่ไมทราบที่มา ปจจุบันอยูในการครอบครองสวนบุคคล33 เปนประติมากรรมรูปเคารพ
นางปรัชญาปารมิตาสี่กร ไมพบวัตถุในพระหัตถ ที่บนชฏามงกุฏมีสัญลักษณรูปพระพุทธรูปปางสมาธิซ่ึง
พระพุทธรูปองคนี้จะหมายถึงพระธยานิพุทธอมิตาภะนั้นเอง สามารถกําหนดอายุประติมากรรมรูปเคารพชิ้น
นี้ไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะจากรูปแบบศิลปะของประติมากรรมรูปเคารพชิ้นนี้นาจะตรงกับ
ศิลปะในสมัยเกาะแกร34 ซ่ึงอายุของประติมากรรมรูปเคารพ จะสัมพันธกันกับศิลาจารึกที่เร่ิมมีการกลาวถึง
นางปรัชญาปารมิตาโดยจารึกหลักที่มีการกลาวถึงคือจารึกวัดกเด็ยจารหรือกเด็ยจรร35 เปนจารึกที่จารข้ึน
ที่ศาสนสถานที่ มีชื่อวาวัดกเด็ยจาร36 อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกําปงธม จารึกระบุป  
                                                           
  27 สมิทธิ ศิริภัทร, ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมืองพระ
นคร, ในศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 2518), หนา 116. 
  28 Alice Getty, Ibid., pp.130 - 131. 
  29 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. 
Ltd., 2001), pp.111. 
  30 Louis Frédéric, Buddhism (Paris : Flammarion, 1995), pp.220-221. 
  31 Edward Conze, The Prajñaparamita Literature(The Hague:Mouton&Co.,1960), pp.30. 
  32 Puspa Niyogi, Ibid., pp.111-112. 
  33 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “นางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์สมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑเมืองโบราณ”, 
เมืองโบราณ 2, หนา 6 – 12. 
  34 สมิทธิ ศิริภัทร, ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปนางปรัชญาปารมิตาสําริด ศิลปขอม สมัยเมืองพระ
นคร, หนา 114 – 115.  
  35 George Coedès, Inscriptions du Cambodge Vol VI (Paris : École française d’ Extrême-
Orient, 1954), pp.123. 
  36 E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge I (Paris : 
Ernest Leroux, 1902), p.237. 
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พ.ศ. 1481 โดยจารึกกลาวพระนามของพระองคพรอมกับพระโลเกศวรวา “พระเทวี” และในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกันนั้นยังไดพบประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธกลุมหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยพระพุทธรูป  
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนตนเคาของชุดประติมากรรมที่
เรียกวารัตนตรัยมหายาน ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาไดถูกสลักข้ึนเปนภาพสลักนูนสูงมีสอง
กร วัตถุในพระหัตถมองเห็นไดไมชัดเจน อายุของกลุมประติมากรรมชิ้นนี้นาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึง ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1637 และกลุมตัวอยางของประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญา
ปารมิตาในชวงกอนเขาสูพุทธศตวรรษที่ 17 คือกลุมที่พบบนสถูปศิลาสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ถมอพวก38  
และแทงสถูปศิลาจากกบาล สเร ยายยิน ใกล ๆ กับพนมสรุกซ่ึงในจารึกที่ถมอพวกระบุป พ.ศ. 153239  
อยูในชวงของศิลปะสมัยเกลียงหรือคลัง ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาบนแทงสถูปศิลานั้น
พบวามีถึงสิบกรและมีเศียรหาเศียร วัตถุในพระหัตถหักหายไปทั้งหมด ในชวงนี้จารึกมักจะอางถึงพระองควา
เปนพระมารดาของพระพุทธเจา40 ซ่ึงคําอางนี้ถือไดวาเปนคุณสมบัติที่สําคัญของนางปรัชญาปารมิตา41 
  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาที่คนพบในอาณาจักรขอมโบ
รามนั้นถูกคนพบมาตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตานี้แสดงใหเห็น
ถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายานอยางชัดเจน เพราะเหตุวาเปนที่เคารพนับถือกันแตเฉพาะพุทธศาสนาแบบ
มหายาน42 ถูกสรางข้ึนมาเนื่องในศาสนาพุทธแบบมหายาน เพราะวานางปรัชญาปารมิตาเปนเทพที่พุทธ
ศาสนาแบบมหายานใหความเคารพนับถือ 
 3. อโรคยศาลกับคติพุทธรัตนตรัยมหายาน 
 ในจารึกปราสาทพระขรรค ไดกลาวถึงการสรางที่พักคนเดินทาง 121 แหง และอโรคยาศาล 102 
แหง ตามเสนทางโบราณทั่วราชอาณาจักร ในจํานวนเสนทางดังกลาว พบวามีเสนทางหนึ่งระหวางเมืองนคร
ธมมายังเมืองพิมาย ผานดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระบุวามีที่พักคนเดินทาง 
 17 แหง43 ในปจจุบันไดพบอโรคยศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวกวา 30 แหง44 ใน 10 จังหวัดรวมทั้ง

                                                           
  37 Nancy H. Dowling, Honolulu Academy of Art Tenth-Century Khmer Buddhist 
Trinity, pp.325. 
  38 Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia, 
pp.131. 
  39 George Coedès, Ibid., pp.66-69. 
  40 op.cip. 
  41 Puspa Niyogi, Ibid., p.111. 
  42 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543,  หนา 57. 
  43 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลาจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร 
: ศิลปากร 10, 2509), หนา 58. 
  44 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม (ขอนแกน : โรงพิมพศิริภณัฑออฟ
เซ็ท, 2543), หนา 49 – 50.  

ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวในภาคตะวันออก45 ในจํานวนอโรคยศาลกวา 30 แหงนั้น  
สวนหนึ่งไดพบจารึกที่กลาวถึงการบูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจาแพทยผูเปนประธานของ 
อโรคยศาลพรอมดวยบริวารของพระองค เหตุนี้จึงทําใหสันนิษฐานไดวา ปราสาทที่เหลืออยูในปจจุบันเปน 
ศาสนสถานในอโรคยศาล ทั้งนี้นักวิชาการสวนใหญเชื่อวาพระพุทธรูปปางสมาธิในพระหัตถถือวัตถุคลาย
ผอบ ตลับยา ผลสมอหรือกอนดิน คือพระไภษัชยคุรุ ซ่ึงไดพบหลักฐานโดยทั่วไปในศิลปะขอมทั้งในสมัยนคร
วัดและบายน 
  อีกสวนหนึ่งไดพบหลักฐานที่เก่ียวกับคติรัตนตรัยมหายาน ไดแก ภาพสลักรูปเคารพกลุม 3 องค 
ประกอบดวยพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทางเบื้องขวา และนางปรัชญาปารมิตาทาง
เบื้องซาย ในบริเวณอโรคยศาล ซ่ึงทําใหพิริยะ ไกรฤกษ ตีความหลักฐานรูปเคารพ 3 องคที่พบในประเทศ
ไทยวา หมายถึง พระไภษัชยคุรุ และบริวารทั้งสอง คือ สุริยไวโรจนจันทรโรจิ และ จันทรไวโรจนโรหิณีศะ46 
อันหมายถึงพระพุทธเจาแพทยและพระโพธิสัตวสององค ผูเปนที่ยอมรับนับถือในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ตามที่ระบุในจารึกอโรคยศาลและอาจเปนรูปเคารพสําคัญที่ประดิษฐานในอโรคยศาล ยุคสมัยพระเจาชัยวร
มันที่ 7 นอกจากนี้หลักฐานศิลปกรรมจํานวนหนึ่งที่มักพบในการสํารวจและขุดแตงบริเวณอโรคยศาล ไดแก
ประติมากรรมพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เปนประติมากรรมสําคัญที่มีการเคารพบูชาในอ
โรคยศาลและเก่ียวของกับคติในการบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่แพรหลายในชวงเวลาดังกลาวไมมากก็
นอย ในเมืองพิมายนักโบราณคดียืนยันวา กุฏิฤษีพิมาย คือ 1 ในอโรคยศาล ที่เปนหลักฐานยืนยันความ 
เปนพุทธ  
 3.1 หลักฐานศิลปกรรมยืนยันความเปนพุทธสถานของอโรคยาศาล 
     จารึกปราสาทพระขรรคไดกลาวถึงการสรางและประดิษฐานรูปเคารพ 3 องคที่อโรคยศาล47 ทําให
นักวิชาการเชื่อวาการบูชาพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองในอโรคยศาล เชนที่กูสันตรัตน อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม48 ภายในปราสาทประธานไดพบฐานรูปเคารพหินทรายสลักเปน 3 ชอง สันนิษฐานวา
เปนการประดิษฐานรูปทั้งสามในอโรคยศาล เชนเดียวกับที่กูบานเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
พบฐานรูปเคารพหินทราย ปจจุบันมีพระพุทธรูปปูนปนพอกทับและประดิษฐานที่บรรณาลัย ฐานรูปเคารพ
หินทราย 3 ชองอีกชิ้นหนึ่ง พบที่โบราณสถานหมายเลข 11 เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี49 พรอมกับ
กลุมเคร่ืองใชสําริดประจําอโรคยศาลในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้รูปแบบของโบราณสถานหมายเลข 11 ยังไม
อาจสรุปไดวาเปนอโรคยศาลและยังไมเปนที่แนชัดวารูปเคารพทั้งสามประจําอโรคยศาลนี้มีลักษณะทาง

                                                           
  45 กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทยเลม 5 จ.ปราจีนบุรี จ.สระแกว, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542), หนา 11.  
  46 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย, หนา 120.   
  47 สํานักนายกรัฐมนตรี, คําแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีปราสาทพระขรรค ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2513), หนา 202. 
  48 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม, หนา 57. 
  49 กรมศิลปากร, ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธ, 
2523), หนา 97.  
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พ.ศ. 1481 โดยจารึกกลาวพระนามของพระองคพรอมกับพระโลเกศวรวา “พระเทวี” และในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกันนั้นยังไดพบประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธกลุมหนึ่ง ที่ประกอบไปดวยพระพุทธรูป  
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตา ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนตนเคาของชุดประติมากรรมที่
เรียกวารัตนตรัยมหายาน ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาไดถูกสลักข้ึนเปนภาพสลักนูนสูงมีสอง
กร วัตถุในพระหัตถมองเห็นไดไมชัดเจน อายุของกลุมประติมากรรมชิ้นนี้นาจะมีอายุอยูในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึง ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 1637 และกลุมตัวอยางของประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญา
ปารมิตาในชวงกอนเขาสูพุทธศตวรรษที่ 17 คือกลุมที่พบบนสถูปศิลาสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ถมอพวก38  
และแทงสถูปศิลาจากกบาล สเร ยายยิน ใกล ๆ กับพนมสรุกซ่ึงในจารึกที่ถมอพวกระบุป พ.ศ. 153239  
อยูในชวงของศิลปะสมัยเกลียงหรือคลัง ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาบนแทงสถูปศิลานั้น
พบวามีถึงสิบกรและมีเศียรหาเศียร วัตถุในพระหัตถหักหายไปทั้งหมด ในชวงนี้จารึกมักจะอางถึงพระองควา
เปนพระมารดาของพระพุทธเจา40 ซ่ึงคําอางนี้ถือไดวาเปนคุณสมบัติที่สําคัญของนางปรัชญาปารมิตา41 
  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาที่คนพบในอาณาจักรขอมโบ
รามนั้นถูกคนพบมาตั้งแตสมัยกอนเมืองพระนคร ประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตานี้แสดงใหเห็น
ถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายานอยางชัดเจน เพราะเหตุวาเปนที่เคารพนับถือกันแตเฉพาะพุทธศาสนาแบบ
มหายาน42 ถูกสรางข้ึนมาเนื่องในศาสนาพุทธแบบมหายาน เพราะวานางปรัชญาปารมิตาเปนเทพที่พุทธ
ศาสนาแบบมหายานใหความเคารพนับถือ 
 3. อโรคยศาลกับคติพุทธรัตนตรัยมหายาน 
 ในจารึกปราสาทพระขรรค ไดกลาวถึงการสรางที่พักคนเดินทาง 121 แหง และอโรคยาศาล 102 
แหง ตามเสนทางโบราณทั่วราชอาณาจักร ในจํานวนเสนทางดังกลาว พบวามีเสนทางหนึ่งระหวางเมืองนคร
ธมมายังเมืองพิมาย ผานดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระบุวามีที่พักคนเดินทาง 
 17 แหง43 ในปจจุบันไดพบอโรคยศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวกวา 30 แหง44 ใน 10 จังหวัดรวมทั้ง

                                                           
  37 Nancy H. Dowling, Honolulu Academy of Art Tenth-Century Khmer Buddhist 
Trinity, pp.325. 
  38 Etienne Aymonier, Khmer Heritage in the Old Siamese Provinces of Cambodia, 
pp.131. 
  39 George Coedès, Ibid., pp.66-69. 
  40 op.cip. 
  41 Puspa Niyogi, Ibid., p.111. 
  42 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543,  หนา 57. 
  43 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลาจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร 
: ศิลปากร 10, 2509), หนา 58. 
  44 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม (ขอนแกน : โรงพิมพศิริภณัฑออฟ
เซ็ท, 2543), หนา 49 – 50.  

ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวในภาคตะวันออก45 ในจํานวนอโรคยศาลกวา 30 แหงนั้น  
สวนหนึ่งไดพบจารึกที่กลาวถึงการบูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจาแพทยผูเปนประธานของ 
อโรคยศาลพรอมดวยบริวารของพระองค เหตุนี้จึงทําใหสันนิษฐานไดวา ปราสาทที่เหลืออยูในปจจุบันเปน 
ศาสนสถานในอโรคยศาล ทั้งนี้นักวิชาการสวนใหญเชื่อวาพระพุทธรูปปางสมาธิในพระหัตถถือวัตถุคลาย
ผอบ ตลับยา ผลสมอหรือกอนดิน คือพระไภษัชยคุรุ ซ่ึงไดพบหลักฐานโดยทั่วไปในศิลปะขอมทั้งในสมัยนคร
วัดและบายน 
  อีกสวนหนึ่งไดพบหลักฐานที่เก่ียวกับคติรัตนตรัยมหายาน ไดแก ภาพสลักรูปเคารพกลุม 3 องค 
ประกอบดวยพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทางเบื้องขวา และนางปรัชญาปารมิตาทาง
เบื้องซาย ในบริเวณอโรคยศาล ซ่ึงทําใหพิริยะ ไกรฤกษ ตีความหลักฐานรูปเคารพ 3 องคที่พบในประเทศ
ไทยวา หมายถึง พระไภษัชยคุรุ และบริวารทั้งสอง คือ สุริยไวโรจนจันทรโรจิ และ จันทรไวโรจนโรหิณีศะ46 
อันหมายถึงพระพุทธเจาแพทยและพระโพธิสัตวสององค ผูเปนที่ยอมรับนับถือในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ตามที่ระบุในจารึกอโรคยศาลและอาจเปนรูปเคารพสําคัญที่ประดิษฐานในอโรคยศาล ยุคสมัยพระเจาชัยวร
มันที่ 7 นอกจากนี้หลักฐานศิลปกรรมจํานวนหนึ่งที่มักพบในการสํารวจและขุดแตงบริเวณอโรคยศาล ไดแก
ประติมากรรมพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เปนประติมากรรมสําคัญที่มีการเคารพบูชาในอ
โรคยศาลและเก่ียวของกับคติในการบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่แพรหลายในชวงเวลาดังกลาวไมมากก็
นอย ในเมืองพิมายนักโบราณคดียืนยันวา กุฏิฤษีพิมาย คือ 1 ในอโรคยศาล ที่เปนหลักฐานยืนยันความ 
เปนพุทธ  
 3.1 หลักฐานศิลปกรรมยืนยันความเปนพุทธสถานของอโรคยาศาล 
     จารึกปราสาทพระขรรคไดกลาวถึงการสรางและประดิษฐานรูปเคารพ 3 องคที่อโรคยศาล47 ทําให
นักวิชาการเชื่อวาการบูชาพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองในอโรคยศาล เชนที่กูสันตรัตน อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม48 ภายในปราสาทประธานไดพบฐานรูปเคารพหินทรายสลักเปน 3 ชอง สันนิษฐานวา
เปนการประดิษฐานรูปทั้งสามในอโรคยศาล เชนเดียวกับที่กูบานเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
พบฐานรูปเคารพหินทราย ปจจุบันมีพระพุทธรูปปูนปนพอกทับและประดิษฐานที่บรรณาลัย ฐานรูปเคารพ
หินทราย 3 ชองอีกชิ้นหนึ่ง พบที่โบราณสถานหมายเลข 11 เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี49 พรอมกับ
กลุมเคร่ืองใชสําริดประจําอโรคยศาลในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้รูปแบบของโบราณสถานหมายเลข 11 ยังไม
อาจสรุปไดวาเปนอโรคยศาลและยังไมเปนที่แนชัดวารูปเคารพทั้งสามประจําอโรคยศาลนี้มีลักษณะทาง

                                                           
  45 กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทยเลม 5 จ.ปราจีนบุรี จ.สระแกว, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542), หนา 11.  
  46 พิริยะ ไกรฤกษ, อารยธรรมไทย, หนา 120.   
  47 สํานักนายกรัฐมนตรี, คําแปลจารึกภาษาสันสกฤตท่ีปราสาทพระขรรค ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2513), หนา 202. 
  48 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม, หนา 57. 
  49 กรมศิลปากร, ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธ, 
2523), หนา 97.  



946 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ศิลปกรรมอยางไร เนื่องจากไมพบวามีประติมากรรมกลุม 3 องคอ่ืน ทั้งในไทยและกัมพูชาที่นาจะหมายถึง
พระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสอง ดังนั้นนักวิชาการบางสวนจึงเชื่อวารูปประติมากรรมกลุมรัตนตรัยมหายาน
ทั้งหมดที่พบหลักฐานโดยทั่วไป เปนรูปเคารพประจําอโรคยศาล คือ พระไภษัชยคุรุ สุริยไวโรจนจันทรโรจิ 
และจันทรไวโรจนโรหิณีศะ จากการศึกษาหลักฐานที่พบยังมีประติมากรรมกลุมหนึ่งไมปรากฏวามีการ
กลาวถึงในจารึกอโรคยศาลแตอาจมีความสําคัญในการเคารพบูชาและเปนหลักฐานศิลปกรรมสําคัญที่มักพบ
ในบริเวณอโรคยศาล ไดแก ประติมากรรมพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซ่ึงเปนรูปเคารพที่อาจมี
การบูชาในอโรคยศาล 
  1) พระวัชรธร  
  ประติมากรรมที่สันนิษฐานวาเปนพระวัชรธรเชนที่ กุฏิฤาษีพิมาย เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย และไดพบประติมากรรมพระวัชรธรรวมกับประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่
ปราสาทโคกปราสาท อําเภอปะคํา เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ไดพบทั้งพระวัชรธร 
สวนที่ปราสาทนางรําเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย และประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร 4 กร ประทับยืนขนาดใหญ เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย พระวัชรธร มีลักษณะทาง
ประติมานวิทยาที่สําคัญมักอยูในทาประทับนั่งทรงเคร่ืองอยางกษัตริย พระหัตถขวาถือวัชระ พระหัตถซาย
ถือกระดิ่งและไขวพระหัตถทั้ง 2 ในระดับพระอุระ ในทาที่เรียกวา วัชรหุมการ ในพุทธศาสนามหายานเชื่อวา 
พระวัชรธรเปนตัวแทนของพระอาทิพุทธพระพุทธเจาองคแรก บางนิกายเชื่อวากําเนิดจากพระธยานิพุทธ
อักโษภยะหรือบางคร้ังถือวาเปนพระธยานิพุทธองคที่ 6 ผูเปนประธาน50 พระวัชรสัตวถือเปนภาคหนึ่งของ
พระวัชรธร มักแสดงทาถือวัชระในพระหัตถขวาระดับพระอุระและถือกระดิ่งในพระหัตถซาย โดยปลอยลง
แนบพระเพลาในทาประทับยืนหรือวางไวที่พระโสณีในทาประทับนั่ง ที่พบในอโรคยศาลคือพระวัชรธร  
มีลักษณะทางประติมานวิทยาเชนเดียวกับพระวัชรธรที่พบในกัมพูชา เชนที่ปราสาทบันทายฉมาร51 
สันนิษฐานวามีการนับถือบูชาเปนเทพเจาสูงสุดประจําอโรคยศาลนอกเหนือจากพระไภษัชยคุรุที่ระบุไวใน
จารึก 
   2) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
    การพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในอโรคยศาล เชนที่ปราสาทโคกปราสาท อําเภอ
ปะคํา พบแผนศิลารูปพระอวโลกิเตศวร 4 กร52 ปราสาทนางรําไดพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร 4 กร ประทับยืนขนาดใหญ มีลักษณะทางประติมานวิทยาโดยทั่วไปของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมี 4 
กร พระหัตถถือวัตถุไดแกลูกประคํา (บนขวา) ดอกบัว (บนซาย) คัมภีร (ลางซาย) พระหัตถลางขวาแบออก

                                                           
  50 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม, หนา 122.  
  51 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2515),  
หนา 85.  
  52 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบดังกลาวยังไดพบใน พช.ปราจีนบุรีอีก 1 องคจากวัดศรีสวาง
นารายณ จ.ปราจีนบุรี และ พช.พระนคร ระบุจาก จ.นครราชสีมา 

ในทาประทานพร บางคร้ังมีกอนดินหรือวัตถุทรงกลมในพระหัตถ53 ประติมากรรมศิลารูปพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวร 4 กร พบที่ปราสาทนางรํา มีความสูง 0.88 ม. รูปเคารพสําคัญหรือเปนประธานของอโรคย
ศาล เชนเดียวกับรูปพระวัชรธรที่พบในบริเวณเดียวกันแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของระหวางลัทธิการบูชา
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ในฐานะของผูรักษาควบคูไปกับแนวความคิดเร่ืองพระไภษัชยคุรุ ซ่ึงในระยะหลัง
เชื่อวามีการผสมผสานคุณสมบัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในประติมากรรมสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 
   3) พระไภษัชยคุรุ 
   จากลักษณะพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิในพระหัตถปรากฏวัตถุที่อาจเปนแกวมณี ผอบ ผลสมอ 
หมอน้ํา กอนดิน หรือตลับยา ทําใหนักวิชาการเขาใจตรงกันวาคือ พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภา ซ่ึงไดพบ
หลักฐานทั่วไปในไทยและกัมพูชา ทั้งนี้กลับไดพบหลักฐานพระพุทธรูปดังกลาวไมมากนักในอโรคยศาล 
พระพุทธรูปที่พบในอโรคยศาลไดแก พระพุทธรูปนาคปรกศิลาปางสมาธิศิลปะบายน 2 องค พบที่กูสันตรัตน 
เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน54 โดยไมพบวามีวัตถุในพระหัตถอยางพระไภษัชยคุรุและ
หลักฐานพระพุทธรูปที่มีกอนวัตถุในพระหัตถ พระพุทธรูปนาคปรกศิลาอีกองคหนึ่งและบรรพแถลงสลักรูป
พระพุทธรูปปางสมาธิในซุม เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ประทับนั่งสมาธิมีวัตถุในพระหัตถ 
สันนิษฐานวาเปนลักษณะของพระไภษัชยคุรุ และเมรุพรหมทัตเปนซากเจดียกออิฐที่อาจสรางข้ึนในสมัย
อยุธยาตอนปลาย55 ไมจัดวาเปนอโรคยศาลมากอน สวนอโรคยศาลประจําชุมชนพิมายไดแกกุฏิฤษี ซ่ึงตั้ง
หางออกไปทางทิศใตจากปราสาทหินพิมายและตรงเมรุพรหมทัตไดพบประติมากรรมรูปพระวัชรธร 

3.2 คติการเคารพบูชาในอโรคยศาล 
  อโรคยศาลที่พบใรไทยยังไมอาจสรุปความสัมพันธระหวางประติมากรรมที่พบและคติในการบูชา
ตามที่ระบุในจารึกไดชัดเจน เนื่องจากความหลากหลายของรูปเคารพที่ไดพบหลักฐานและการปรับเปลี่ยน
การใชงานของศาสนสถานในระยะหลัง นอกจากพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองจะกลาวไวในจารึกถึง
ความสําคัญในฐานะผูคุมครองรักษาแลว ยังพบคํานมัสการพระพุทธเจาผูมีกายทั้งสาม อันหมายถึง
พระพุทธเจาสูงสุด ซ่ึงมีภาวะเหนือพระพุทธเจาไภษัชยคุรุ อโรคยศาลยังไดพบอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
สันนิษฐานวาเปนบรรณศาลาและอาจเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพชั้นรอง ดังที่บรูโน ดาแชงส56 เชื่อวา
บรรณศาลามีลักษณะเชนเดียวกับอาคารที่พักคนเดินทางซ่ึงมักพบการประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร จากกาขุดแตงบรรณศาลาปรางคกู จังหวัดชัยภูมิ พบแทนรูปเคารพหินทรายและชิ้นสวนพระหัตถถือ

                                                           
  53 ประติมากรรมดังกลาวยังไดพบหลักฐานจาก จ.นครราชสีมา จากวัดศรีสวางนารายณ จ.ปราจีนบุรี และ
ใน (พช.มหาวีรวงศ จ. นครราชสีมา) ไมระบุท่ีมา ซึ่งมีลักษณะทางประติมานวิทยาคลายคลึงกัน 
  54 กรมศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุงศิลปการพิมพ
จํากัด, 2543), หนา 102 – 103.  
  55 กรมศิลปากร, เมืองพิมาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธ, 2532), หนา 74. 
  56 บรูโน ดาแชงส, อํานาจรวมศูนยและสถาปตยกรรมสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ในประเทศไทย, แปล
โดย ไขศรี ศรีอรุณ และสันติ เล็กสุขุม การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย. เอกสารการประชุมวิชาการ
ฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี 2. 9 – 11 ธันวาคม 2534, หนา 116.  
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ศิลปกรรมอยางไร เนื่องจากไมพบวามีประติมากรรมกลุม 3 องคอ่ืน ทั้งในไทยและกัมพูชาที่นาจะหมายถึง
พระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสอง ดังนั้นนักวิชาการบางสวนจึงเชื่อวารูปประติมากรรมกลุมรัตนตรัยมหายาน
ทั้งหมดที่พบหลักฐานโดยทั่วไป เปนรูปเคารพประจําอโรคยศาล คือ พระไภษัชยคุรุ สุริยไวโรจนจันทรโรจิ 
และจันทรไวโรจนโรหิณีศะ จากการศึกษาหลักฐานที่พบยังมีประติมากรรมกลุมหนึ่งไมปรากฏวามีการ
กลาวถึงในจารึกอโรคยศาลแตอาจมีความสําคัญในการเคารพบูชาและเปนหลักฐานศิลปกรรมสําคัญที่มักพบ
ในบริเวณอโรคยศาล ไดแก ประติมากรรมพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซ่ึงเปนรูปเคารพที่อาจมี
การบูชาในอโรคยศาล 
  1) พระวัชรธร  
  ประติมากรรมที่สันนิษฐานวาเปนพระวัชรธรเชนที่ กุฏิฤาษีพิมาย เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย และไดพบประติมากรรมพระวัชรธรรวมกับประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่
ปราสาทโคกปราสาท อําเภอปะคํา เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ไดพบทั้งพระวัชรธร 
สวนที่ปราสาทนางรําเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย และประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร 4 กร ประทับยืนขนาดใหญ เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย พระวัชรธร มีลักษณะทาง
ประติมานวิทยาที่สําคัญมักอยูในทาประทับนั่งทรงเคร่ืองอยางกษัตริย พระหัตถขวาถือวัชระ พระหัตถซาย
ถือกระดิ่งและไขวพระหัตถทั้ง 2 ในระดับพระอุระ ในทาที่เรียกวา วัชรหุมการ ในพุทธศาสนามหายานเชื่อวา 
พระวัชรธรเปนตัวแทนของพระอาทิพุทธพระพุทธเจาองคแรก บางนิกายเชื่อวากําเนิดจากพระธยานิพุทธ
อักโษภยะหรือบางคร้ังถือวาเปนพระธยานิพุทธองคที่ 6 ผูเปนประธาน50 พระวัชรสัตวถือเปนภาคหนึ่งของ
พระวัชรธร มักแสดงทาถือวัชระในพระหัตถขวาระดับพระอุระและถือกระดิ่งในพระหัตถซาย โดยปลอยลง
แนบพระเพลาในทาประทับยืนหรือวางไวที่พระโสณีในทาประทับนั่ง ที่พบในอโรคยศาลคือพระวัชรธร  
มีลักษณะทางประติมานวิทยาเชนเดียวกับพระวัชรธรที่พบในกัมพูชา เชนที่ปราสาทบันทายฉมาร51 
สันนิษฐานวามีการนับถือบูชาเปนเทพเจาสูงสุดประจําอโรคยศาลนอกเหนือจากพระไภษัชยคุรุที่ระบุไวใน
จารึก 
   2) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
    การพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในอโรคยศาล เชนที่ปราสาทโคกปราสาท อําเภอ
ปะคํา พบแผนศิลารูปพระอวโลกิเตศวร 4 กร52 ปราสาทนางรําไดพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร 4 กร ประทับยืนขนาดใหญ มีลักษณะทางประติมานวิทยาโดยทั่วไปของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมี 4 
กร พระหัตถถือวัตถุไดแกลูกประคํา (บนขวา) ดอกบัว (บนซาย) คัมภีร (ลางซาย) พระหัตถลางขวาแบออก

                                                           
  50 อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม, หนา 122.  
  51 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2515),  
หนา 85.  
  52 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบดังกลาวยังไดพบใน พช.ปราจีนบุรีอีก 1 องคจากวัดศรีสวาง
นารายณ จ.ปราจีนบุรี และ พช.พระนคร ระบุจาก จ.นครราชสีมา 

ในทาประทานพร บางคร้ังมีกอนดินหรือวัตถุทรงกลมในพระหัตถ53 ประติมากรรมศิลารูปพระโพธิสัตว 
อวโลกิเตศวร 4 กร พบที่ปราสาทนางรํา มีความสูง 0.88 ม. รูปเคารพสําคัญหรือเปนประธานของอโรคย
ศาล เชนเดียวกับรูปพระวัชรธรที่พบในบริเวณเดียวกันแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของระหวางลัทธิการบูชา
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ในฐานะของผูรักษาควบคูไปกับแนวความคิดเร่ืองพระไภษัชยคุรุ ซ่ึงในระยะหลัง
เชื่อวามีการผสมผสานคุณสมบัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในประติมากรรมสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 
   3) พระไภษัชยคุรุ 
   จากลักษณะพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิในพระหัตถปรากฏวัตถุที่อาจเปนแกวมณี ผอบ ผลสมอ 
หมอน้ํา กอนดิน หรือตลับยา ทําใหนักวิชาการเขาใจตรงกันวาคือ พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภา ซ่ึงไดพบ
หลักฐานทั่วไปในไทยและกัมพูชา ทั้งนี้กลับไดพบหลักฐานพระพุทธรูปดังกลาวไมมากนักในอโรคยศาล 
พระพุทธรูปที่พบในอโรคยศาลไดแก พระพุทธรูปนาคปรกศิลาปางสมาธิศิลปะบายน 2 องค พบที่กูสันตรัตน 
เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน54 โดยไมพบวามีวัตถุในพระหัตถอยางพระไภษัชยคุรุและ
หลักฐานพระพุทธรูปที่มีกอนวัตถุในพระหัตถ พระพุทธรูปนาคปรกศิลาอีกองคหนึ่งและบรรพแถลงสลักรูป
พระพุทธรูปปางสมาธิในซุม เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ประทับนั่งสมาธิมีวัตถุในพระหัตถ 
สันนิษฐานวาเปนลักษณะของพระไภษัชยคุรุ และเมรุพรหมทัตเปนซากเจดียกออิฐที่อาจสรางข้ึนในสมัย
อยุธยาตอนปลาย55 ไมจัดวาเปนอโรคยศาลมากอน สวนอโรคยศาลประจําชุมชนพิมายไดแกกุฏิฤษี ซ่ึงตั้ง
หางออกไปทางทิศใตจากปราสาทหินพิมายและตรงเมรุพรหมทัตไดพบประติมากรรมรูปพระวัชรธร 

3.2 คติการเคารพบูชาในอโรคยศาล 
  อโรคยศาลที่พบใรไทยยังไมอาจสรุปความสัมพันธระหวางประติมากรรมที่พบและคติในการบูชา
ตามที่ระบุในจารึกไดชัดเจน เนื่องจากความหลากหลายของรูปเคารพที่ไดพบหลักฐานและการปรับเปลี่ยน
การใชงานของศาสนสถานในระยะหลัง นอกจากพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองจะกลาวไวในจารึกถึง
ความสําคัญในฐานะผูคุมครองรักษาแลว ยังพบคํานมัสการพระพุทธเจาผูมีกายทั้งสาม อันหมายถึง
พระพุทธเจาสูงสุด ซ่ึงมีภาวะเหนือพระพุทธเจาไภษัชยคุรุ อโรคยศาลยังไดพบอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
สันนิษฐานวาเปนบรรณศาลาและอาจเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพชั้นรอง ดังที่บรูโน ดาแชงส56 เชื่อวา
บรรณศาลามีลักษณะเชนเดียวกับอาคารที่พักคนเดินทางซ่ึงมักพบการประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร จากกาขุดแตงบรรณศาลาปรางคกู จังหวัดชัยภูมิ พบแทนรูปเคารพหินทรายและชิ้นสวนพระหัตถถือ

                                                           
  53 ประติมากรรมดังกลาวยังไดพบหลักฐานจาก จ.นครราชสีมา จากวัดศรีสวางนารายณ จ.ปราจีนบุรี และ
ใน (พช.มหาวีรวงศ จ. นครราชสีมา) ไมระบุท่ีมา ซึ่งมีลักษณะทางประติมานวิทยาคลายคลึงกัน 
  54 กรมศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุงศิลปการพิมพ
จํากัด, 2543), หนา 102 – 103.  
  55 กรมศิลปากร, เมืองพิมาย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาพันธ, 2532), หนา 74. 
  56 บรูโน ดาแชงส, อํานาจรวมศูนยและสถาปตยกรรมสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ในประเทศไทย, แปล
โดย ไขศรี ศรีอรุณ และสันติ เล็กสุขุม การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย. เอกสารการประชุมวิชาการ
ฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี 2. 9 – 11 ธันวาคม 2534, หนา 116.  
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คัมภีรและปะคํา ซ่ึงอาจเปนประติมากรรมพระโพธิสัตวที่ประดษิฐานอยูภายในและนาจะเปนรูปพระโพธิสตัว
อวโลกิเตศวร57 การบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในฐานะเทพเจาแหงการรักษานอกจากจะสัมพันธกับ
ปราสาทนาคพันในกัมพูชาแลวยังอาจเปนสวนหนึ่งของลัทธิการบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่  7 ซ่ึงความแพรหลายของลัทธิดังกลาวอาจมีบทบาทตองานศิลปกรรมที่พบในไทย  
เชนปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี58  
  สําหรับประติมากรรมพระไภษัชยคุรุ มีลักษณะทางประติมานวิทยาเชนเดียวกับพระพุทธรูป 
ประทับนั่งสมาธิถือวัตถุในพระหัตถ ไดพบหลักฐานจํานวนหนึ่งจากเมรุพรหมทัต ซ่ึงยังไมอาจสรุปไดวาเปนอ
โรคยศาล ขณะเดียวกันพระพุทธรูปที่พบในอโรคยศาล ที่กูสันตรัตน อําเภอนาดูน เปนพระพุทธรูปนาคปรก
ปางสมาธิที่ไมปรากฏวัตถุในพระหัตถ ในศิลปะขอม ไดพบการสรางพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีกอนวัตถุในพระ
หัตถดังกลาวเปนจํานวนมาก ทั้งพระพุทธรูปทรงเคร่ือง แบบไมทรงเคร่ืองและพระพุทธรูปนาคปรก ซ่ึงยัง
เปนที่นิยมสรางตอมาในสมัยบายน โดยจะพบในภาพสลักตามศาสนสถานสมัยบายนจํานวนมาก 
พระพุทธรูปดังกลาวจึงอาจไมไดหมายถึงพระไภษัชยคุรุทั้งหมดแตอาจเปนความนิยมในการสรางและการ
ประดับศาสนสถานสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 และนอกเหนือจากพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองตามที่ระบุ
ในจารึกแลว การบูชาพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนาจะมีบทบาทสําคัญดวยเชนกัน เนื่องจาก
ไดพบหลักฐานในหลายแหง แตยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนถึงความสัมพันธกับการประดิษฐานในศาสนสถาน 
สําหรับองคประกอบสถาปตยกรรมที่ใชประดับปราสาทประธาน มักสรางข้ึนในคติพุทธศาสนานกิายมหายาน 
อันประกอบดวยทับหลังรูปรัตนตรัยมหายาน รูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเหนือหนากาล รูปบุคคลนั่งชัน
เขาเหนือหนากาลและเทพประจําทิศตาง ๆ เชนประติมากรรมรูปพระวัชรปาณีทรงครุฑ ซ่ึงเปนรูปแบบที่พบ
ทั่วไปในศาสนสถานสมัยบายน และยังพบวาอโรคยศาลในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีแบบแผนเดียวกัน
ทั้งหมด แตอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอยตามแตละทองถ่ิน โดยอาจสรางข้ึนในชวงเวลารวมสมัย
เดียวกัน ในบางแหงมีการใชงานตอเนื่องมาถึงในสมัยหลัง ซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเคลื่อนยาย
ประติมากรรมที่เคยประดิษฐานไวแตเดิมและความไมชัดเจนของการประดิษฐานรูปเคารพในอโรคยศาล 
  จากหลักฐานที่เก่ียวของกับคติรัตนตรัยมหายานสรุปไดวาโรคยศาลในเขตเมืองพิมาย ไดพบที่กุฏิ
ฤาษี อําเภอพิมาย และพบจารึกอโรคยศาลพิมายในบริเวณใกลเคียง ขอความจากจารึกที่ระบุจํานวน
บคุลากรและการเก็บภาษี ทําใหทราบวาอโรคยศาลที่พิมายมีความสําคัญในระดับรองจากอโรคยศาลที่เมือง
นครธม59 ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบของเมืองโบราณขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศาสน
สถานศูนยกลางและอโรคยศาลขนาดใหญในบริเวณใกลเคียง โดยมิไดใชศาสนสถานกลางเมืองเปนอโรคย

                                                           
  57 ดุสิต ทุมมาภรณ, ปรางคกู ศาสนสถานประจําอโรคยศาลบานหนองบัวตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ, (กรงุเทพมหานคร : ศิลปากร 2545), หนา 17. 
  58 กรมศิลปากร, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทคัมปายอิมเมจจิ้งจํากัด, ม.ป.ป.), หนา 121. 

59 โคลด ฌาค, สิ่งกําหนดอาณาจักรของพระเจาชัยวรมันท่ี 8 ในประเทศไทย, แปลโดย อัญชนาจิตสุทธิ
ญาณ การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย. เอกสารการประชุมวิชาการฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี 2, 9 – 11 
ธันวาคม 2534, หนา 126.  

ศาล ลักษณะดังกลาวอาจเปรียบเทียบกับปรางคสามยอดที่เมืองลพบุรีซึ่งเปนเมืองโบราณรวมสมัยกับเมืองพิ
มายในพุทธศตวรรษที่ 18 ไดเปนอยางดี ที่เปนหลักฐานทางศิลปกรรมสําคัญในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7       
  
บทสรุป 
  พิมายเปนเมืองโบราณที่มีมาตั้งแตคร้ังราชอาณาจักรขอมโบราณปรากฏชื่ออยูในจารึกของขอมมา
ตั้งแตสมัยพระเจาอิสานวรมันที่ 1 ประมาณป พ.ศ. 1159 ถึงราวป พ.ศ. 1180 วามีภีมปุระ60 ซ่ึงตอมาก็คือ 
“วิมายปุระ” หรือ “เมืองพิมาย” ซ่ึงตอมาคือมูลเทศะเปนที่ตั้งของราชวงศมหิธรปุระ ไดแผขยายอิทธิพลเขา
มามีบทบาทในเขตลุมแมน้ํามูลตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 12 โดยปรากฏชุมชนในวัฒนธรรมขอมหลายแหง
ในบริเวณนี้ เมืองพิมายไดเจริญข้ึนมามีบทบาทสําคัญในลุมแมน้ํามูล ชวงปลายพุทธศตวรรษที่  1661   
มีการสถาปนาราชวงศมหินธรปุร ข้ึนในเขตที่ราบสูงโคราช เจริญรุงเรืองสุดในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 762  
มีเมืองพิมายหรือปราสาทหินพิมายเปนปราสาทสําคัญในอารยธรรมขอมแบบที่มีระเบียงคดลอมรอบปรางค
ประธาน เปนศูนยกลางพุทธศาสนาวัชรยานที่สําคัญ อีกทั้งในจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมัน 
ที่ 7 ยังกลาวถึงเมืองพิมายในฐานะที่เปนเมืองปลายทางของเสนทางหลักสายหนึ่งจากเมืองพระนครมายัง
เมืองพิมายที่เรียกวา เสนทางราชมรรคา ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองพิมายในชวงระยะเวลานี้ 
ประกอบกับภายนอกกําแพงเมืองดานทิศใตมีสิ่งกอสรางที่สําคัญของพระเจาชัยวรมันที่ 7 หลงเหลืออยู  
คือ อโรคยศาลที่พระองคโปรดใหสรางข้ึนทั่วพระราชอาณาจักร เพราะทรงมีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ
ราษฎรใหพนจากความทุกขกายอันไดแกความไมมีโรค จากลักษณะดังกลาวมาจึงเปนสิ่งแสดงถึงฐานะของ
เมืองพิมายที่มิใชเปนเพียงดินแดนนอกกัมพุชเทศ63 เทานั้น แตมีความสําคัญในฐานะที่เปนดินแดนปตุภูมิของ
กษัตริยขอมในราชวงศมหิธรปุระที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซ่ึงกําลังเจริญรุงเรืองมาก ในยุคที่
ราชวงศมหิธรปุระมีอํานาจปกครองอารยธรรมขอม ซ่ึงหลักฐานเหลานี้เปนสิ่งยืนยันความรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาในอดีต ณ เมืองพิมาย หรือ วิมายปุระ 
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คัมภีรและปะคํา ซ่ึงอาจเปนประติมากรรมพระโพธิสัตวที่ประดษิฐานอยูภายในและนาจะเปนรูปพระโพธิสตัว
อวโลกิเตศวร57 การบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในฐานะเทพเจาแหงการรักษานอกจากจะสัมพันธกับ
ปราสาทนาคพันในกัมพูชาแลวยังอาจเปนสวนหนึ่งของลัทธิการบูชาพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรในสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่  7 ซ่ึงความแพรหลายของลัทธิดังกลาวอาจมีบทบาทตองานศิลปกรรมที่พบในไทย  
เชนปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี58  
  สําหรับประติมากรรมพระไภษัชยคุรุ มีลักษณะทางประติมานวิทยาเชนเดียวกับพระพุทธรูป 
ประทับนั่งสมาธิถือวัตถุในพระหัตถ ไดพบหลักฐานจํานวนหนึ่งจากเมรุพรหมทัต ซ่ึงยังไมอาจสรุปไดวาเปนอ
โรคยศาล ขณะเดียวกันพระพุทธรูปที่พบในอโรคยศาล ที่กูสันตรัตน อําเภอนาดูน เปนพระพุทธรูปนาคปรก
ปางสมาธิที่ไมปรากฏวัตถุในพระหัตถ ในศิลปะขอม ไดพบการสรางพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีกอนวัตถุในพระ
หัตถดังกลาวเปนจํานวนมาก ทั้งพระพุทธรูปทรงเคร่ือง แบบไมทรงเคร่ืองและพระพุทธรูปนาคปรก ซ่ึงยัง
เปนที่นิยมสรางตอมาในสมัยบายน โดยจะพบในภาพสลักตามศาสนสถานสมัยบายนจํานวนมาก 
พระพุทธรูปดังกลาวจึงอาจไมไดหมายถึงพระไภษัชยคุรุทั้งหมดแตอาจเปนความนิยมในการสรางและการ
ประดับศาสนสถานสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 และนอกเหนือจากพระไภษัชยคุรุและบริวารทั้งสองตามที่ระบุ
ในจารึกแลว การบูชาพระวัชรธรและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรนาจะมีบทบาทสําคัญดวยเชนกัน เนื่องจาก
ไดพบหลักฐานในหลายแหง แตยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนถึงความสัมพันธกับการประดิษฐานในศาสนสถาน 
สําหรับองคประกอบสถาปตยกรรมที่ใชประดับปราสาทประธาน มักสรางข้ึนในคติพุทธศาสนานกิายมหายาน 
อันประกอบดวยทับหลังรูปรัตนตรัยมหายาน รูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเหนือหนากาล รูปบุคคลนั่งชัน
เขาเหนือหนากาลและเทพประจําทิศตาง ๆ เชนประติมากรรมรูปพระวัชรปาณีทรงครุฑ ซ่ึงเปนรูปแบบที่พบ
ทั่วไปในศาสนสถานสมัยบายน และยังพบวาอโรคยศาลในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีแบบแผนเดียวกัน
ทั้งหมด แตอาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอยตามแตละทองถ่ิน โดยอาจสรางข้ึนในชวงเวลารวมสมัย
เดียวกัน ในบางแหงมีการใชงานตอเนื่องมาถึงในสมัยหลัง ซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเคลื่อนยาย
ประติมากรรมที่เคยประดิษฐานไวแตเดิมและความไมชัดเจนของการประดิษฐานรูปเคารพในอโรคยศาล 
  จากหลักฐานที่เก่ียวของกับคติรัตนตรัยมหายานสรุปไดวาโรคยศาลในเขตเมืองพิมาย ไดพบที่กุฏิ
ฤาษี อําเภอพิมาย และพบจารึกอโรคยศาลพิมายในบริเวณใกลเคียง ขอความจากจารึกที่ระบุจํานวน
บคุลากรและการเก็บภาษี ทําใหทราบวาอโรคยศาลที่พิมายมีความสําคัญในระดับรองจากอโรคยศาลที่เมือง
นครธม59 ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนรูปแบบของเมืองโบราณขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศาสน
สถานศูนยกลางและอโรคยศาลขนาดใหญในบริเวณใกลเคียง โดยมิไดใชศาสนสถานกลางเมืองเปนอโรคย

                                                           
  57 ดุสิต ทุมมาภรณ, ปรางคกู ศาสนสถานประจําอโรคยศาลบานหนองบัวตําบลในเมือง อําเภอเมือง
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บริษัทคัมปายอิมเมจจิ้งจํากัด, ม.ป.ป.), หนา 121. 

59 โคลด ฌาค, สิ่งกําหนดอาณาจักรของพระเจาชัยวรมันท่ี 8 ในประเทศไทย, แปลโดย อัญชนาจิตสุทธิ
ญาณ การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย. เอกสารการประชุมวิชาการฝรั่งเศส-ไทย ครั้งท่ี 2, 9 – 11 
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ศาล ลักษณะดังกลาวอาจเปรียบเทียบกับปรางคสามยอดที่เมืองลพบุรีซึ่งเปนเมืองโบราณรวมสมัยกับเมืองพิ
มายในพุทธศตวรรษที่ 18 ไดเปนอยางดี ที่เปนหลักฐานทางศิลปกรรมสําคัญในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7       
  
บทสรุป 
  พิมายเปนเมืองโบราณที่มีมาตั้งแตคร้ังราชอาณาจักรขอมโบราณปรากฏชื่ออยูในจารึกของขอมมา
ตั้งแตสมัยพระเจาอิสานวรมันที่ 1 ประมาณป พ.ศ. 1159 ถึงราวป พ.ศ. 1180 วามีภีมปุระ60 ซ่ึงตอมาก็คือ 
“วิมายปุระ” หรือ “เมืองพิมาย” ซ่ึงตอมาคือมูลเทศะเปนที่ตั้งของราชวงศมหิธรปุระ ไดแผขยายอิทธิพลเขา
มามีบทบาทในเขตลุมแมน้ํามูลตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 12 โดยปรากฏชุมชนในวัฒนธรรมขอมหลายแหง
ในบริเวณนี้ เมืองพิมายไดเจริญข้ึนมามีบทบาทสําคัญในลุมแมน้ํามูล ชวงปลายพุทธศตวรรษที่  1661   
มีการสถาปนาราชวงศมหินธรปุร ข้ึนในเขตที่ราบสูงโคราช เจริญรุงเรืองสุดในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 762  
มีเมืองพิมายหรือปราสาทหินพิมายเปนปราสาทสําคัญในอารยธรรมขอมแบบที่มีระเบียงคดลอมรอบปรางค
ประธาน เปนศูนยกลางพุทธศาสนาวัชรยานที่สําคัญ อีกทั้งในจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมัน 
ที่ 7 ยังกลาวถึงเมืองพิมายในฐานะที่เปนเมืองปลายทางของเสนทางหลักสายหนึ่งจากเมืองพระนครมายัง
เมืองพิมายที่เรียกวา เสนทางราชมรรคา ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองพิมายในชวงระยะเวลานี้ 
ประกอบกับภายนอกกําแพงเมืองดานทิศใตมีสิ่งกอสรางที่สําคัญของพระเจาชัยวรมันที่ 7 หลงเหลืออยู  
คือ อโรคยศาลที่พระองคโปรดใหสรางข้ึนทั่วพระราชอาณาจักร เพราะทรงมีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ
ราษฎรใหพนจากความทุกขกายอันไดแกความไมมีโรค จากลักษณะดังกลาวมาจึงเปนสิ่งแสดงถึงฐานะของ
เมืองพิมายที่มิใชเปนเพียงดินแดนนอกกัมพุชเทศ63 เทานั้น แตมีความสําคัญในฐานะที่เปนดินแดนปตุภูมิของ
กษัตริยขอมในราชวงศมหิธรปุระที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซ่ึงกําลังเจริญรุงเรืองมาก ในยุคที่
ราชวงศมหิธรปุระมีอํานาจปกครองอารยธรรมขอม ซ่ึงหลักฐานเหลานี้เปนสิ่งยืนยันความรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาในอดีต ณ เมืองพิมาย หรือ วิมายปุระ 
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ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูย 
ในจังหวัดสุรินทร 

A Study on the Cultural Relations and Traditions of the Kuiy Buddhists 
in Surin province 

 
พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร 

วิทยาเขตสุรินทร 
       
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง “ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูย         
ในจังหวัดสุรินทร” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาโครงสรางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัด
สุ รินทร 2) เพื่อศึกษาปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุ รินทร              
3) เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร  

ผลการวิจัยพบวา  
 1. วัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร ประวัติความเปนมาของการบวช พบวา 
การในสมัยพุทธกาลมีการบวชใหกับสาวกดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนวิธีที่พระพุทธเจาทรงบวชใหแก
สาวกเองตอมาไดใหบวชดวยวิธีไตรสรณคม พิธีกรรมการบวชนาคสามเฌรและพระภิกษุ ชาวพุทธกูย  
มีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณการจัดงานบวชมี 2 อยาง ไดแก 1. การบวชนาคเปนการบวชแบบ
พราหมณ 2. การบวชสามเณรและพระภิกษุ และการแตงงานของกลุมชาวกูยตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทรมีข้ันตอน ไดแก 1) การเลือกคูครอง 2) การทาบทามสูขอ 3) พิธีหม้ัน 4) พิธีเก่ียวกับการ
แตงงาน 5) ขันหมาก 6) พิธีกรรมหลังการแตงงาน 

2. ปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร ปจจัยของการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของงานบวชมีอยู 3 อยางดวยกันไดแก 1.ดานสังคม 2.ดานเศรษฐกิจและ  
3.ดานประเพณีวัฒนธรรมและปจจัยการปรับเปลี่ยนดานประเพณีวัฒนธรรมการแตงงานมีอยูดวยกันอยาง
ตามกระบวนการ ไดแก การเลือกคูครอง การทาบทามสูขอ การบอกบุญ การหม้ันฝายหญิง พิธีกรรมการ
แตงงาน ขันหมากแตงงาน บายศรี พิธีกรรมหลังแตงงาน และการลวงหมอน้ําอุน 

3. อัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุ รินทร 
อัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการจัดงานบวชไดแก การเซนไหว พิธีกรรมการบวงสรวง  
การยกครูผูนําประกอบพิธี  การบายศรีสูขวัญ การเจริญพระพุทธมนตและอัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่
เก่ียวของกับการแตงงาน ไดแก การบายศรีสูขวัญ การทดแทนคุณและการสมมาบุพการี (การสมมา)  
แซนยะจุ (เซนไหวผีบรรบุรุษ) และความสามัคคีในหมูเครือญาติ 

คําสําคัญ: วัฒนธรรม,ประเพณี,ความสัมพันธ,การเปลี่ยนแปลง,อัตลักษณ 
 

 
 

Abstract 
The Research named "Study the cultural relations and traditions of the Kuiy 

Buddhists in Surin province "has the objectives as followings: 1 . to study the structure, 
culture and customs of the Kuiy people in Surin Province; 2 .  to study the factors of 
changing the culture and traditions of the Kuiy people in Surin Province; 3 . to study the 
cultural identity and traditions that affected the lives of the Kuiy people in Surin province. 
To conduct the research by using qualitative research methodology with ethnography 
research techniques. Research areas are 9 Villages of Tambon Tae, Amphoe Sikhoraphum 
Surin Province 

The research found that: 
1. Culture and traditions of Kuiy people in Surin province. History of the ordination 

found that in the Buddhist era, there was ordination to the disciples in the way of Ahipiku. 
It is the way that the Lord Buddha ordained himself to the disciples. The ordination 
ceremony of the three monks and Buddhist monks of Buddhachai has a tradition that has 
been passed down since ancient times. There are 2 ordained ordinances: 1 . The Brahmin 
ordination. 2. Novice and monks ordained and the marriage of the Kuiy people, Tale sub-
district, Sikhoraphum District, Surin province has procedures as the following steps:  
1 )  selecting of spouses, 2 )  approaching to request, 3 )  engageing ceremony, 4 )  taking 
marriage ceremony, 5) parading Khan Mak, and 9) ritualing after marriage 

2 .  Factors for changing the culture and traditions of the Kuiy people in Surin 
province. There are 3 factors in changing the culture of the tradition of ordination: 1. Social 
aspects, 2 .  Economic, and 3 .  In terms of tradition, culture and factors of change in 
tradition, culture, and marriage, there is a process that includes choosing a partner, 
approaching to ask for contributions for female engagement Marriage ritual, and making 
wedding ceremony. 

3 .  Cultural identity that affects the lives of the Kuiy people in Surin province 
Identities that appear in rituals related to ordination, including worship, ritual worship 
raising teachers, and conducting ceremonies. The growth of the mantra and the identity 
that appears in the rituals associated with marriage include the blessings substitution for 
you and being able to come to the family (the fulfillment) of Sanya Jut (offering respect to 
men) and unity among relatives. 

Keywords: Culture, Tradition, Relationship, Change, Identity 
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บทนํา 
กลุมชนที่เรียกตนเองวา “กวย”  “กูย”  หรือ  “โกย”1 จัดอยูในกลุมที่พูดภาษาในตระกูลมอญ-

เขมร  เปนเลือดผสมระหวางพวก “เวดดิด”  (Weddid Proto Australian)  กับพวก “เมลานีเซียน”  
กลาวคือ  ในข้ันตนเปนพวกเดวิดกอน  แลวจึงถูกผสมโดยพวกที่อพยพไปชวา  มีรูปราง  มีรูปรางหนาตาใกล
ไปทางเซมังหรือพวกเงาะ  คือผมหยิก  ผิวคล้ํา  จมูกบาน  ริมฝปากหนา  “กวย” เปนชื่อชาวกวยเรียก
ตนเอง (Autorym) แปลวา  “คน”  สวนชาวเขมรเรียกกวยวา  “กูย”  ชาวกูยหรือสวยเปนกลุมชนที่อาศัย
อยูตามแนวเทือกเขาดงรักทั้งในพื้นที่ของแขวงจําปาสัก  แขวงเซกอง  แขวงสาละวันของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงจังหวัดสะตึงแตรงและจังหวัดอ่ืนๆของประเทศกัมพูชา  และทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย  ชาวกูยนั้นจะอาศัยอยูกันหนาแนนใน จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร  และจังหวัดบุรีรัมย  เปนตน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร  ชาวกูยหรือ
สวยนั้นเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในประเทศไทยมาชานาน  

ในปจจุบันนี้  วิถีชีวิตแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของพื้นที่อาศัยในการตั้งถ่ินฐาน เชน ชาวกูย
ในประเทศไทยมีการทํานา  ทําไร  รับจางกับการเลี้ยงสัตวเปนสําคัญ สวนชาวกูยในประเทศลาวทํานา   
ทําไรปลูกกาแฟ (ลาวเรียกชาวกูยวาชนเผาสวย)และชาวกูยในกัมพูชานั้นก็มีการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว  
แตเร่ืองราวเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมทั้งสองประเทศยังรักษาความเชื่อพิธีกรรมคลายกันและแตกตาง
กันบาง เพราะลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  จึงมีผลกระทบตอตอ วัฒนธรรม 
และประเพณีของไทยและลาว ซ่ึงในเร่ืองนี้วัฒนธรรมมีความสําคัญเพราะเปนวิถีชีวิตที่เปนคุณลักษณะของ
มนุษยและกลุมชน  เพื่อผลแหงความสุขความสงบของบุคคลและชุมชนทั้งนี้จะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมเปน
ปรากฏการณที่ปรากฏใหเห็น และมีความเชื่อคุณคาทางวัฒนธรรมเปนแกนแทที่ซอนเหตุและผลอยูภายใน 
ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญ  สังคมมนุษยอยูไดก็เพราะมีวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีการถายทอดวัฒนธรรม
จากชนรุนหนึ่งไปยังอีกชนรุนหนึ่ง หรือมีการถายทอดจากสังคมกลุมหนึ่งไปยังอีกสังคมกลุมหนึ่ง อยางไรก็
ตามวัฒนธรรมจะไมมีวันหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง          
การปกครอง ซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งของสังคม ทั้งนี้ถาสถาบันใดมีการเปลี่ยนแปลง ยอมสงผลกระทบถึงสถาบัน
อ่ืนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย2   

หลักฐานทางประวัติศาสตรชาวกูยหรือสวยในจังหวัดสุรินทร คือคนที่มีพื้นเพมาจากตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย  และตอมาไดเคลื่อนยายมาตั้งหลักแหลงอยูในเขตประเทศลาวใตแถบเมืองอัตปอแสนแป  
แขวงจําปาสัก มีประวัติความเปนมาคือเม่ือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ไดมีกูยหรือวาสวย ไดพากัน
อพยพมาจากเมืองอัตปอแสนแป  แควนจําปาสัก  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมุง
หนามาทางทิศตะวันตก  ไดอพยพมากันหลายกลุมหลายพวก  มาตั้งรกรากอยูที่ทางภาคอีสานตอนใตแถบ

                                                           
1 Seidenfaden, Erick. "The Kuy people of Cambodia and Siam".  Journal of  the Siam 

Society. 39.(2), 1952. 
 2 บุญยัง หมั่นดี,วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง, (สุรินทร : สถาบันราชภัฎสุรินทร. (อัดสําเนา),  2549),
หนา 1-2 

 
 

เทือกเขาพนมดงรักคือจังหวัดสุรินทรในปจจุบัน  สําหรับชาวกูยในจังหวัดสุรินทรนั้น อาศัยอยูกันหนาแนน
ในพื้นที่อําเภอตางๆเชน  อําเภอศีขรภูมิ  อําเภอจอมพระ  อําเภอสําโรงทาบ  อําเภอศรีณรงคเปนตน3  

ชาวกูยหรือสวยจังหวัดสุรินทรมีเอกลักษณ  อัตลักษณ  ประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนของเฉพาะ
ตนในหลายๆ ดานเชนมีความเชื่อ และพิธีกรรมเก่ียวกับเร่ืองผี พุทธ พราหมณอยางแนบแนน ดําเนินชีวิต
โดยการทําไร  ทํานา  รับจางทั่วไปและนอกจากนั้นชาวกูยก็ยังมีวิถีชีวิตที่เก่ียวกับการเลี้ยงชาง มีความ
ชํานาญทางดานการจับชางปามาฝก เพื่อไวใชงาน  ชาวกูยหรือสวยในจังหวัดสุรินทรในสมัยกอนจะมี
วัฒนธรรมและประเพณี  ความเชื่อเปนเอกลักษณเฉพาะตนเชน  วัฒนธรรมทางภาษาก็จะมีภาษาเฉพาะตน  
ถึงแมวาสําเนียงจะเพี้ยนกันไปบางในแตละพื้นที่  แตโดยรากศัพทนั้นจะเปนอันเดียวกัน  วัฒนธรรมการแตง
กายก็มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน  งานแตงงาน  งานบวช  หรืองานอ่ืนๆ เปนตน  ชาวกูยจะมีการแตง
กายเฉพาะงาน  ประเพณีการแตงงานก็จะไมเหมือนไทยอีสานหรือไทยเขมร  สวนความเชื่อนั้นก็จะมีความ
เชื่อเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองผี  ถามีคนไมสบาย  หรือปวยไข  เม่ือรักษาแพทยปจจุบันไมหายแลว ชาวกูยก็จะมี
ความเชื่อวาถูกผีทํา  ก็จะมีพิธีรําแมมดเปนตน   

การนับถือศาสนาพุทธของชาวกูยหรือสวยจะมีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษควบคูกับการนับถือพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณเชนพิธีบายศรีสูขวัญ การสะเดาะเคราะหตอชาตา ทางดานไสยศาสตรเชนการถอนคุณ
ที่ ถูกคุณไสย มนตดํา ยาสั่ง ดานผีสางเทวดาก็มีการทําพิธีขอฝนจากเทวดา ดานผีปูตาก็จะมีการ 
เซนทรวง  โดยการดูคางไกเปนการทํานายทายทักเปนตนและทางดานศาสนา โดยเฉพาะการนับถือดาน
พระพุทธศาสนา  ชาวกูยจะมีความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาพุทธเปนอยางยิ่ง จะนิยมใหลูกหลานเปน
เขาบรรพชาอุปสมบทเมือถึงวัยอันสมควรเพื่อเรียนรูหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสําหรับเอาไวใชใน
ชีวิตประจําวัน  และจะนอมนําหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน ในดานศาสนาพิธี  
นิยมเขาทําบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จะมีความเชื่อเก่ียวกับการทําบุญอุทิศใหกับ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไป  จะมีความเชื่ออยางสนิทใจวา  บุญที่ทําแลวจะถึงผูที่ลวงลับไป  โดยผานพิธีการ
มาติกาบังสุกุล  จะนิยมนิมนตพระเจริญพระพุทธมนตในงานบุญข้ึนบานใหม งานแตงงาน งานบวชและงาน
สวดมนตทําบุญหมูบานเปนตน  ดาน ศาสนวัตถุ ชาวกูยนิยมสรางโบสถ  วิหาร ศาลาการเปรียญ โดยจะ
ระดมทุนในการกอสรางตามกําลังศรัทธา  โดยมีวัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของชุมชน  ไมวาจะเปน
ประเพณีสงกรานต  ประเพณีวันลอยกระ  ประเพณีเขาพรรษา ออกพรรษา ดานศาสนธรรม  ชาวกูยหรือ
สวยจะมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนและนําไปประพฤติปฏิบัติสอนใหลูกหลานใหปฏิบัติตาม
หลักธรรมอยางเครงครัด       

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของการเมือง  เม่ือระบบกลไกการปกครองของรัฐขยายลงสูทองถ่ิน  
เชนองคการบริหารสวนตําบล  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรางการปกครองทองถ่ินดั้งเดิม  
จากหัวหนาชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  ถูกลดบทบาทลงไป หรือแมแตวัดและพระสงฆก็ไดรับผลกระทบจาก

                                                           
 3 วิลาศ  โพธิสาร,ประวัติตําบลแตลและชุมชนชาวกูย, (สุรินทร  :  โรงเรียนแตลศิริวิทยาอําเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร,2539), หนา 1-2 
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บทนํา 
กลุมชนที่เรียกตนเองวา “กวย”  “กูย”  หรือ  “โกย”1 จัดอยูในกลุมที่พูดภาษาในตระกูลมอญ-

เขมร  เปนเลือดผสมระหวางพวก “เวดดิด”  (Weddid Proto Australian)  กับพวก “เมลานีเซียน”  
กลาวคือ  ในข้ันตนเปนพวกเดวิดกอน  แลวจึงถูกผสมโดยพวกที่อพยพไปชวา  มีรูปราง  มีรูปรางหนาตาใกล
ไปทางเซมังหรือพวกเงาะ  คือผมหยิก  ผิวคล้ํา  จมูกบาน  ริมฝปากหนา  “กวย” เปนชื่อชาวกวยเรียก
ตนเอง (Autorym) แปลวา  “คน”  สวนชาวเขมรเรียกกวยวา  “กูย”  ชาวกูยหรือสวยเปนกลุมชนที่อาศัย
อยูตามแนวเทือกเขาดงรักทั้งในพื้นที่ของแขวงจําปาสัก  แขวงเซกอง  แขวงสาละวันของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงจังหวัดสะตึงแตรงและจังหวัดอ่ืนๆของประเทศกัมพูชา  และทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย  ชาวกูยนั้นจะอาศัยอยูกันหนาแนนใน จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร  และจังหวัดบุรีรัมย  เปนตน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร  ชาวกูยหรือ
สวยนั้นเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในประเทศไทยมาชานาน  

ในปจจุบันนี้  วิถีชีวิตแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของพื้นที่อาศัยในการตั้งถ่ินฐาน เชน ชาวกูย
ในประเทศไทยมีการทํานา  ทําไร  รับจางกับการเลี้ยงสัตวเปนสําคัญ สวนชาวกูยในประเทศลาวทํานา   
ทําไรปลูกกาแฟ (ลาวเรียกชาวกูยวาชนเผาสวย)และชาวกูยในกัมพูชานั้นก็มีการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว  
แตเร่ืองราวเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมทั้งสองประเทศยังรักษาความเชื่อพิธีกรรมคลายกันและแตกตาง
กันบาง เพราะลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม  จึงมีผลกระทบตอตอ วัฒนธรรม 
และประเพณีของไทยและลาว ซ่ึงในเร่ืองนี้วัฒนธรรมมีความสําคัญเพราะเปนวิถีชีวิตที่เปนคุณลักษณะของ
มนุษยและกลุมชน  เพื่อผลแหงความสุขความสงบของบุคคลและชุมชนทั้งนี้จะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมเปน
ปรากฏการณที่ปรากฏใหเห็น และมีความเชื่อคุณคาทางวัฒนธรรมเปนแกนแทที่ซอนเหตุและผลอยูภายใน 
ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญ  สังคมมนุษยอยูไดก็เพราะมีวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีการถายทอดวัฒนธรรม
จากชนรุนหนึ่งไปยังอีกชนรุนหนึ่ง หรือมีการถายทอดจากสังคมกลุมหนึ่งไปยังอีกสังคมกลุมหนึ่ง อยางไรก็
ตามวัฒนธรรมจะไมมีวันหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง          
การปกครอง ซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งของสังคม ทั้งนี้ถาสถาบันใดมีการเปลี่ยนแปลง ยอมสงผลกระทบถึงสถาบัน
อ่ืนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวย2   

หลักฐานทางประวัติศาสตรชาวกูยหรือสวยในจังหวัดสุรินทร คือคนที่มีพื้นเพมาจากตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย  และตอมาไดเคลื่อนยายมาตั้งหลักแหลงอยูในเขตประเทศลาวใตแถบเมืองอัตปอแสนแป  
แขวงจําปาสัก มีประวัติความเปนมาคือเม่ือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ไดมีกูยหรือวาสวย ไดพากัน
อพยพมาจากเมืองอัตปอแสนแป  แควนจําปาสัก  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมุง
หนามาทางทิศตะวันตก  ไดอพยพมากันหลายกลุมหลายพวก  มาตั้งรกรากอยูที่ทางภาคอีสานตอนใตแถบ

                                                           
1 Seidenfaden, Erick. "The Kuy people of Cambodia and Siam".  Journal of  the Siam 

Society. 39.(2), 1952. 
 2 บุญยัง หมั่นดี,วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง, (สุรินทร : สถาบันราชภัฎสุรินทร. (อัดสําเนา),  2549),
หนา 1-2 

 
 

เทือกเขาพนมดงรักคือจังหวัดสุรินทรในปจจุบัน  สําหรับชาวกูยในจังหวัดสุรินทรนั้น อาศัยอยูกันหนาแนน
ในพื้นที่อําเภอตางๆเชน  อําเภอศีขรภูมิ  อําเภอจอมพระ  อําเภอสําโรงทาบ  อําเภอศรีณรงคเปนตน3  

ชาวกูยหรือสวยจังหวัดสุรินทรมีเอกลักษณ  อัตลักษณ  ประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนของเฉพาะ
ตนในหลายๆ ดานเชนมีความเชื่อ และพิธีกรรมเก่ียวกับเร่ืองผี พุทธ พราหมณอยางแนบแนน ดําเนินชีวิต
โดยการทําไร  ทํานา  รับจางทั่วไปและนอกจากนั้นชาวกูยก็ยังมีวิถีชีวิตที่เก่ียวกับการเลี้ยงชาง มีความ
ชํานาญทางดานการจับชางปามาฝก เพื่อไวใชงาน  ชาวกูยหรือสวยในจังหวัดสุรินทรในสมัยกอนจะมี
วัฒนธรรมและประเพณี  ความเชื่อเปนเอกลักษณเฉพาะตนเชน  วัฒนธรรมทางภาษาก็จะมีภาษาเฉพาะตน  
ถึงแมวาสําเนียงจะเพี้ยนกันไปบางในแตละพื้นที่  แตโดยรากศัพทนั้นจะเปนอันเดียวกัน  วัฒนธรรมการแตง
กายก็มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน  งานแตงงาน  งานบวช  หรืองานอ่ืนๆ เปนตน  ชาวกูยจะมีการแตง
กายเฉพาะงาน  ประเพณีการแตงงานก็จะไมเหมือนไทยอีสานหรือไทยเขมร  สวนความเชื่อนั้นก็จะมีความ
เชื่อเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองผี  ถามีคนไมสบาย  หรือปวยไข  เม่ือรักษาแพทยปจจุบันไมหายแลว ชาวกูยก็จะมี
ความเชื่อวาถูกผีทํา  ก็จะมีพิธีรําแมมดเปนตน   

การนับถือศาสนาพุทธของชาวกูยหรือสวยจะมีมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษควบคูกับการนับถือพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณเชนพิธีบายศรีสูขวัญ การสะเดาะเคราะหตอชาตา ทางดานไสยศาสตรเชนการถอนคุณ
ที่ ถูกคุณไสย มนตดํา ยาสั่ง ดานผีสางเทวดาก็มีการทําพิธีขอฝนจากเทวดา ดานผีปูตาก็จะมีการ 
เซนทรวง  โดยการดูคางไกเปนการทํานายทายทักเปนตนและทางดานศาสนา โดยเฉพาะการนับถือดาน
พระพุทธศาสนา  ชาวกูยจะมีความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาพุทธเปนอยางยิ่ง จะนิยมใหลูกหลานเปน
เขาบรรพชาอุปสมบทเมือถึงวัยอันสมควรเพื่อเรียนรูหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสําหรับเอาไวใชใน
ชีวิตประจําวัน  และจะนอมนําหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน ในดานศาสนาพิธี  
นิยมเขาทําบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จะมีความเชื่อเก่ียวกับการทําบุญอุทิศใหกับ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไป  จะมีความเชื่ออยางสนิทใจวา  บุญที่ทําแลวจะถึงผูที่ลวงลับไป  โดยผานพิธีการ
มาติกาบังสุกุล  จะนิยมนิมนตพระเจริญพระพุทธมนตในงานบุญข้ึนบานใหม งานแตงงาน งานบวชและงาน
สวดมนตทําบุญหมูบานเปนตน  ดาน ศาสนวัตถุ ชาวกูยนิยมสรางโบสถ  วิหาร ศาลาการเปรียญ โดยจะ
ระดมทุนในการกอสรางตามกําลังศรัทธา  โดยมีวัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของชุมชน  ไมวาจะเปน
ประเพณีสงกรานต  ประเพณีวันลอยกระ  ประเพณีเขาพรรษา ออกพรรษา ดานศาสนธรรม  ชาวกูยหรือ
สวยจะมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนและนําไปประพฤติปฏิบัติสอนใหลูกหลานใหปฏิบัติตาม
หลักธรรมอยางเครงครัด       

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของการเมือง  เม่ือระบบกลไกการปกครองของรัฐขยายลงสูทองถ่ิน  
เชนองคการบริหารสวนตําบล  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรางการปกครองทองถ่ินดั้งเดิม  
จากหัวหนาชุมชน  ผูใหญบาน  กํานัน  ถูกลดบทบาทลงไป หรือแมแตวัดและพระสงฆก็ไดรับผลกระทบจาก

                                                           
 3 วิลาศ  โพธิสาร,ประวัติตําบลแตลและชุมชนชาวกูย, (สุรินทร  :  โรงเรียนแตลศิริวิทยาอําเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร,2539), หนา 1-2 
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การขยายตัวของอํานาจทางการเมือง  ในดานโครงสรางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทําใหความเห็นอกเห็นใจกัน
ซ่ึงเปนคุณธรรมที่ชาวกูยไดมีมาแตดั้งเดิมลดลงไปมาก  ดานวัฒนธรรมภายนอก  การไหลบาของวัฒนธรรม
ตะวันตก ทําใหชาวกูยรุนใหม ลุมหลงในอารยธรรมใหม  โดยละทิ้งคุณคาอารยธรรมดั้งเดิมของตนเอง    
ดานระบบสาธารณสุข  ทําใหชาวกูยละทิ้งภูมิปญญาดั้งเดิมที่ยึดโยงอยูกับจิตใจของตนเองและดานการศึกษา  
ทาํใหชาวกูยรุนใหมมีความอดทนนอย  ข้ีเกียจ  ติดในความสะดวกสบาย  มองเห็นวาบรรพบุรุษของตนเอง
เปนคนครํ่าครึ  ไมทันสมัย     

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน
ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรวามีโครงสรางวัฒนธรรมหรือประเพณีของชาวกูยเปนอยางไร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประเพณีเปนอยางไร และอัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมและประเพณีที่สงผลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางไร เพื่อเปนองคความรูใหคนรุนหลังไดเรียนรู
ตอไป และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกูยในจังหวัดสุรินทรและชุมชนชาวกูยกลุมอ่ืนๆ 
ดวย ตลอดถึงเสริมสรางความม่ันคงและรักษาอัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวที่สงผลตอการดําเนิน
ชีวิตทางวัฒนธรรมและประเพณีสืบไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาโครงสรางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 3. เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร   
มีขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
 ขอบเขตดานเน้ือหา  มุงเนนการศึกษาในมิติโครงสราง การเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ การปรับตัวที่
สงผลตอการดําเนินชีวิตทางวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร ตามหัวขอ  ดังนี้   
 1. ความเปนมาโครงสรางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธกูยในจังหวัดสุรินทร   
 2. ปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร   
 3. อัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 ขอบเขตดานพ้ืนที่  มุงเนนชาวพุทธกูยในประเทศไทย จํานวน 9 หมูบาน  ไดแก บานแตล  
บานหนองคู บานสวาย บานสังแก บานบุละลาย บานหนองขวาง บานหนองดุม บานกระโพ บานซาด 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร  
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประเพณี
ของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร  ในคร้ังนี้  เปนการศึกษาวิจัยในเชิงลึก มุงเนนการสัมภาษณ  
ผูบริหารภาครัฐ  ตัวแทนคณะสงฆ และปราชญชุมชน จํานวนทั้งหมด 45 ราย โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง

 
 

จาก หมูบานละ ละ 5 คน เพื่อใหเห็นความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณที่
แสดงออกที่สงผลตอการดําเนินชีวิต ของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เปนกาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ เก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร 1) ศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของ ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธที่ แสดงให เห็นถึงประวัติความเปนมา วัฒนธรรม ความสัมพันธ และประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 2) การศึกษาภาคสนามจากการสังเกต โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ประเภทสํารวจชุมชน (Community Surveys) โดยที่คณะผูวิจัยลงสังเกตชุมชนในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย 
3) สัมภาษณภาคสนามโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews)  จากกลุมผูใหขอมูลหลักโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 4 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ กลุมพระสงฆ กลุมผูนําชุมชน 
และกลุมปราชญชุมชน 4) รวบรวม จัดชุด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวนําไปวิเคราะห สังเคราะห
อธิบายตีความ ดวยกระบวนการทางเหตุผล 5) เขียนสรุปรายงานผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยมีผลสรุปดังนี้  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอวัฒนธรรมและประเพณีการบวช และการแตงงานของกลุมชาวพุทธกูย อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร พบวาในสมัยพุทธกาลมีการบวชใหกับสาวกดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนวิธีที่พระพุทธเจา
ทรงบวชใหแกสาวกเอง ตอมาไดใหบวชดวยวิธีไตรสรณคมและไดมีการพัฒนาการคร้ังใหญโดยการมอบ
อํานาจการบวชใหเปนหนาที่ของคณะสงฆ ซ่ึงเปนวิธีการบวชที่ใชอยูในปจจุบัน 
 พิธีกรรมการบวชนาคสามเฌรและพระภิกษุ ชาวพุทธกูย ตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
มีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณในการจัดบวชลกูชายจะทําอยางยิง่ใหญที่สุด ผูวิจัยพบวาการจัดงานบวช
มี 2 อยาง ไดแก  
 1. การบวชนาคเปนการบวชแบบพราหมณที่มีการนําเคร่ืองบวชที่สลับซับซอนซ่ึงการบวชนาคจะมี
องคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง ไดแกการเตรียมอุปกรณที่ใชในงานและทําพิธีปลงผมนาคและการบายศรีสู
ขวัญภายหลังจากพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เม่ือบายศรีเสร็จสมบูรณแลวถือวานาคไดภาวะความเปนนาค
สมบูรณ 
 2. การบวชสามเณรและพระภิกษุการบวชทางพระพุทธศาสนาจะเร่ิมจากการบวชสามเณรกอน 
โดยจะมีการเตรียมอัฐบริขารเพื่อจะเขาสูพิธีบวชนาคโดยมีบุคคลที่นาเชื่อถือรับรอง การบวชสามเณรจะตอง
ใหถูกตองตามพระธรรมวินัยโดยเลือกสีมาที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย 
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การขยายตัวของอํานาจทางการเมือง  ในดานโครงสรางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทําใหความเห็นอกเห็นใจกัน
ซ่ึงเปนคุณธรรมที่ชาวกูยไดมีมาแตดั้งเดิมลดลงไปมาก  ดานวัฒนธรรมภายนอก  การไหลบาของวัฒนธรรม
ตะวันตก ทําใหชาวกูยรุนใหม ลุมหลงในอารยธรรมใหม  โดยละทิ้งคุณคาอารยธรรมดั้งเดิมของตนเอง    
ดานระบบสาธารณสุข  ทําใหชาวกูยละทิ้งภูมิปญญาดั้งเดิมที่ยึดโยงอยูกับจิตใจของตนเองและดานการศึกษา  
ทาํใหชาวกูยรุนใหมมีความอดทนนอย  ข้ีเกียจ  ติดในความสะดวกสบาย  มองเห็นวาบรรพบุรุษของตนเอง
เปนคนครํ่าครึ  ไมทันสมัย     

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน
ชาวกูยในจังหวัดสุรินทรวามีโครงสรางวัฒนธรรมหรือประเพณีของชาวกูยเปนอยางไร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประเพณีเปนอยางไร และอัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมและประเพณีที่สงผลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางไร เพื่อเปนองคความรูใหคนรุนหลังไดเรียนรู
ตอไป และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกูยในจังหวัดสุรินทรและชุมชนชาวกูยกลุมอ่ืนๆ 
ดวย ตลอดถึงเสริมสรางความม่ันคงและรักษาอัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวที่สงผลตอการดําเนิน
ชีวิตทางวัฒนธรรมและประเพณีสืบไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาโครงสรางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 3. เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร   
มีขอบเขตของการวิจัย  ดังนี้ 
 ขอบเขตดานเน้ือหา  มุงเนนการศึกษาในมิติโครงสราง การเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ การปรับตัวที่
สงผลตอการดําเนินชีวิตทางวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร ตามหัวขอ  ดังนี้   
 1. ความเปนมาโครงสรางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธกูยในจังหวัดสุรินทร   
 2. ปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร   
 3. อัตลักษณที่แสดงออกและการปรับตัวที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 ขอบเขตดานพ้ืนที่  มุงเนนชาวพุทธกูยในประเทศไทย จํานวน 9 หมูบาน  ไดแก บานแตล  
บานหนองคู บานสวาย บานสังแก บานบุละลาย บานหนองขวาง บานหนองดุม บานกระโพ บานซาด 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร  
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและประเพณี
ของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัดสุรินทร  ในคร้ังนี้  เปนการศึกษาวิจัยในเชิงลึก มุงเนนการสัมภาษณ  
ผูบริหารภาครัฐ  ตัวแทนคณะสงฆ และปราชญชุมชน จํานวนทั้งหมด 45 ราย โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง

 
 

จาก หมูบานละ ละ 5 คน เพื่อใหเห็นความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี  ปจจัยการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณที่
แสดงออกที่สงผลตอการดําเนินชีวิต ของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เปนกาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ เก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร 1) ศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของ ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธที่ แสดงให เห็นถึงประวัติความเปนมา วัฒนธรรม ความสัมพันธ และประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 2) การศึกษาภาคสนามจากการสังเกต โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ประเภทสํารวจชุมชน (Community Surveys) โดยที่คณะผูวิจัยลงสังเกตชุมชนในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย 
3) สัมภาษณภาคสนามโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews)  จากกลุมผูใหขอมูลหลักโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 4 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ กลุมพระสงฆ กลุมผูนําชุมชน 
และกลุมปราชญชุมชน 4) รวบรวม จัดชุด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวนําไปวิเคราะห สังเคราะห
อธิบายตีความ ดวยกระบวนการทางเหตุผล 5) เขียนสรุปรายงานผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยมีผลสรุปดังนี้  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร 
ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอวัฒนธรรมและประเพณีการบวช และการแตงงานของกลุมชาวพุทธกูย อําเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร พบวาในสมัยพุทธกาลมีการบวชใหกับสาวกดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนวิธีที่พระพุทธเจา
ทรงบวชใหแกสาวกเอง ตอมาไดใหบวชดวยวิธีไตรสรณคมและไดมีการพัฒนาการคร้ังใหญโดยการมอบ
อํานาจการบวชใหเปนหนาที่ของคณะสงฆ ซ่ึงเปนวิธีการบวชที่ใชอยูในปจจุบัน 
 พิธีกรรมการบวชนาคสามเฌรและพระภิกษุ ชาวพุทธกูย ตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
มีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณในการจัดบวชลกูชายจะทําอยางยิง่ใหญที่สุด ผูวิจัยพบวาการจัดงานบวช
มี 2 อยาง ไดแก  
 1. การบวชนาคเปนการบวชแบบพราหมณที่มีการนําเคร่ืองบวชที่สลับซับซอนซ่ึงการบวชนาคจะมี
องคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง ไดแกการเตรียมอุปกรณที่ใชในงานและทําพิธีปลงผมนาคและการบายศรีสู
ขวัญภายหลังจากพระสงฆเจริญพระพุทธมนต เม่ือบายศรีเสร็จสมบูรณแลวถือวานาคไดภาวะความเปนนาค
สมบูรณ 
 2. การบวชสามเณรและพระภิกษุการบวชทางพระพุทธศาสนาจะเร่ิมจากการบวชสามเณรกอน 
โดยจะมีการเตรียมอัฐบริขารเพื่อจะเขาสูพิธีบวชนาคโดยมีบุคคลที่นาเชื่อถือรับรอง การบวชสามเณรจะตอง
ใหถูกตองตามพระธรรมวินัยโดยเลือกสีมาที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย 



958 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ
กูยจังหวัดสุรินทรพบวา ปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานบวชประกอบดวย  3 ดาน
ไดแก 

1. ดานสังคม การปรับเปลี่ยนในการทําขวัญนาคพราหมณสูตรขวัญเปนภูมิปญญาทรงเกียรติที่นับ
ถือ การสืบทอดจากรุนสูรุนนอยลง ทําใหภูมิปญญาดานพราหมณสูตรลดลงไปดวย สมัยกอนพราหมณสูตร
จะทําขวัญนาคดวยความเต็มใจ แตปจจุบันตองมีปจจัยเปนตัวกําหนดดวย มีการจัดเลี้ยงแขกเปนจํานวนมาก
ทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่มมีการฆาสัตวสิ่งมึนเมาเขามามีบทบาท  การแหนาคเดิมทําแบบเรียบ
งายนาคข้ึนข่ีคอหรือแบก ก็เปลี่ยนเปนมีรถนําขบวนแหกลองยาว  มโหรี บางรายมีชางรวมขบวนแหดวย 
การดูฤกษยามก็เปลี่ยนจากพระอุปชฌาย ผูใหญที่นับถือมาเปนหมอดู เปนผูกําหนดฤกษยาม เทศนเสียง 
ในชวงเวลาเชาตอนบายหรือตอนเย็น แลวแตสะดวกอบายมุขเขามามีบทบาทมีมหรสพสมโภชตามฐานะของ
เจาภาพ 

2. ดานเศรษฐกิจ การจัดงานบวชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไดมีการจัดงานฟุมเฟอยใช
จายมากเกินความจําเปนตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนาที่มีการนําประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน อันเปน
เหตุใหเกิดการสิ้นเปลือง บางครอบครัวเนนทางการบริโภคมากกวาการบวช มีการนําอบายมุขเขามา
เก่ียวของหลายอยาง มีการจัดลี้ยงแขกเปนจํานวนมากทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม  

3. ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานวัฒนธรรมประเพณีการจัดงานทางดานประเพณีวัฒนธรรมการจัด
งานบวชเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ไดรับความนับถือเปนแนวทางการจัดงานแกคนในชุมชนมี
วิวัฒนาการพัฒนาข้ึนไปเร่ือย ๆ ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยการผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม ตลอดจน
มีการนําสิ่งที่ไมใชประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมบางสวนเพิ่มมากข้ึนและความทันสมัยทางเทคโนโลยี การศึกษา
สูงข้ึนทําใหคนบางกลุมที่มีการศึกษามีความรูความสามารถไมยอมรับหรือเชื่อฟงความคิดเห็นชองผูใหญแต
จําทําอะไรเพื่อความสะดวกทั้งตัวบุคคลสถานที่และเวลา   

ผลวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิต
ของชาวพุทธกูย จังหวัดสุรินทร จากการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีการบวชที่สงผลตอการ
ดํารงชีวิตพบวาอัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการจัดงานบวชไดแก 1)การเซนไหวเปนพิธีกรรม
จัดข้ึนเพื่อขอขมาหรือตอบแทนพบคุณคาที่เกิดจากผลการเซนไหว คือความกตัญู การนําพาลูกหลานทําพิธี
เซนไหวผีบรรพบุรุ ผีเรรอน สะทอนหลักของความกตัญูรูคุณคาของบรรพบุรุษที่เปนตนตระกูลของโคตร
ตนเอง 2)พิธีกรรมการบวงสรวงแสดงออกถึงความเคารพแกเทพเทวดาและเปนการขออนุญาตเทวาอารักขที่
สิงสถิตอยูบริเวณจัดงานบวช เพื่อใหการจัดงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคโดยสอนทางออมวายังมีผูที่
อยูอีกภพภูมิหนึ่งสามารถมองเห็นการกระทําของเราไดและทําความดีจะดีที่สุด 3) การยกครูผูนําประกอบ
พิธีเปนการบูชาครูตามความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูในสังคมทุกชนชั้นคุณคาของการยกครูเปนการลดทิฐิ
มานะในตัวของเจาภาพดวยการยินดียอมรับข้ันตอนหรือพิธีการตางๆ ที่อาจารยผูประกอบพิธีนําพาปฏิบัติใน
พิธีกรรมงานบวช 4) การบายศรีสูขวัญเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกทุกคนที่มารวมพิธีกรรมซ่ึงในพิธีกรรม
จะเนนบุคคลเก่ียวกับนาคและพอแมจะมีการนําเร่ืองราวที่ดีของพอแมที่ไดใหชีวิตของนาคมาตั้งแตเร่ิม
ตั้งครรภมาจนถึงปจจุบันซ่ึงลูกผูชายที่ตองทําใหไดคือการตอบแทนบุญคุณของพอแมดวยการบวช  

 
 

5) การเจริญพระพุทธมนตเปนการนําเอาบทสวดพระปริตรมาสาธยายใหเกิดสิริมงคลแกพิธีกรรมที่จัดข้ึนเปน
การคุมครองปองกันอันตรายภายนอก เชนโจร ยักษ สัตวเดรัจฉานและปองกันอันตรายภายใน ไดแก โรคภัย
ไขเจ็บคุณคาของการเจริญพระพุทธมนตมีคุณคาดานจิตใจเปนหลักคําสอนที่ลึกซ้ึง มีคุณคาดานจิตใจ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรมการแตงงานของกลุมชาวพุทธกูย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พบวา 
การแตงงานของกลุมชาวกูยตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร มีข้ันตอนดังนี้ ไดแก 1) การเลือก
คูครองโดยจะผานความเห็นชอบจากญาติผูใหญหรือใหอิสระกับหนุมสาวในการเลือกคูครองเองตามความพึง
พอใจของตน 2) การทาบทามสูขอเม่ือหนุมสาวรักใครตอกันแลวพรอมจะใชชีวิตคูจะบอกใหพอแมจากนั้น
พอแมของฝายชายจะสงนาย“ไจมฮา” สูขอแทนพอแมพรอมกับยื่นพานดอกไม เหลาขาว หมากพลู บุหร่ีให
ญาติของฝายหญิงเม่ือฝายหญิงพิจารณาแลวเห็นวาฝายชายมีความเหมาะสมกับบุตรหลานของตนก็จะรับ
เคร่ืองทาบทามและเตรียมบอกกลาวญาติพี่นองวาลูกจะแตงงาน 3) พิธีหม้ัน เม่ือฝายหญิงตอบตกลงการ
ทาบทามเปนที่เรียบรอยแลวตอไปคือสินสอดทองหม้ัน ฝายหญิงจะเรียกสินสอดตามฐานะฝายชาย โดยนาย 
“ไจมฮา” เปนคนเจรจาเร่ืองสินสอดแทนฝายชายทั้งหมดและระบุวันเดือนปที่จะทําการแตงงาน  
4) พิธีเก่ียวกับการแตงงานกอนแตงงานพอแมทั้งสองฝายจะใหผูรูเร่ืองฤกษยามเปนผูหาฤกษยามใหโดยนํา
วัน เดือน ปของทั้งเจาบาวเจาสาว 5) ขันหมากแตงงานเจาบาวจะถือพานดอกไมโดยมีเพื่อนเจาบาวกางรม
ใหและญาติพี่นองฝายเจาบาวชวยถือสิ่งของขันหมากโดยญาติผูใหญเดินนําหนาและกอนเขาบานเจาสาว
ญาติพี่นองเจาสาวจะก้ันประตูเงินประตูทองเพื่อเขาไปประกอบพิธี 6) พิธีกรรมหลังการแตงงานเจาสาวตอง
เซนผีบรรพบุรุษที่บานเจาบาวและสมมาพอแมและญาติเจาบาวดวยฟูก หมอน ผาสะโสรง ผาขาวมา ผาซ่ิน 

การแตงงานของกลุมชาวพุทธกูยตําบลแตลไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและบางคูยังคงเดิมไว
อยูทั้งนี้ข้ึนอยูกับพื้นที่สถานการณและเวลาเชนแตเดิมนั้นการเลือกคูครองการเลือกคูครองใหลูกหลานเปน
หนาที่ของพอแมหรือญาติผูใหญแตปจจุบันนั้นการเลือกคูครองการเลือกคูครองดวยตนเองเม่ือมีความชอบจึง
บอกใหพอแมและญาติผูใหญทราบ การทาบทามสูขอพอแมและญาติจะเลือกผูใหญที่นับถือในวงศตระกูล
และเปนผูที่มีความสมบูรณในดานคูครองไปทาบทามสูขอโดยจุดไตไปจนถึงบันไดบานฝายพอแมเจาสาวจึง
ดับไต  การทาบทามสูขอ แตปจจุบันจะไปทาบทามสูขอในกลางวันเนื่องจากปจจุบันมีไฟฟาและข้ีไตก็หายาก 

การหม้ันฝายหญิงจะเรียกสินสอดทองหม้ันตามฐานะของฝายชาย ฝายชายฐานะดีก็จะเรียกสินสอด
แพงการหม้ันโดยการเอาแหวนสรอยคอหรือเคร่ืองประดับที่ที่เตรียมไวสําหรับวาที่เจาสาวแตปจจุบันนี้การ
หม้ันบาวสาวบางคูยังคงเดิมแตบางคูจะหม้ันกันในวันแตงงานคือทําทั้งพิธีหม้ันและแตงงานในวันเดียวกัน 

พิธีกรรมการแตงงานฤกษการแตงงานจะใชวันเลขค่ี เชนวันที่ลงดวย 7 5 3 แตเดือนคู เชนเดือน
สอง (เดือนยี่) เดือนสี่ เดือนหกไมนิยมแตงงานเดือนแปดเพราะเปนฤดูกาลเขาพรรษามีพิธีกรรมตามข้ันตอน 
การจัดสถานที่ ฝายชายจะสงคนไปชวยฝายเจาสาว กรรมการแตงงานการหาฤกษยามข้ึนอยูกับความสะดวก
มีการสัมมาพอแมฝายเจาสาว ผูกขอมือและเซนไหวบรรพบุรุษการจัดสถานที่ ตางฝายตางจัดทํากันเอง 
 ขันหมากแตงงาน บายศรี คนเฒาคนแกชวยกันทําและขบวนแหใชกลองยาว แคน ฉ่ิง ฉาบปจจุบัน
นี้ขันหมากแตงงาน บายศรีจางภูมิปญญาหรือคนมีฝมือจัดทําใชเคร่ืองเสียงหรือดนตรี  
 พิธีกรรมหลังแตงงาน การสัมมาพอแมและญาติฝายชายวันรุงข้ึน เจาสาวเปนคนหาบน้ําไปอาบให
พอแมเจาบาวเพื่อเปนการปรนนิบัติดวยตนเอง การลางเทาเจาสาวจะเปนนองสาวหรือนองชายเจาบาว 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ
กูยจังหวัดสุรินทรพบวา ปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานบวชประกอบดวย  3 ดาน
ไดแก 

1. ดานสังคม การปรับเปลี่ยนในการทําขวัญนาคพราหมณสูตรขวัญเปนภูมิปญญาทรงเกียรติที่นับ
ถือ การสืบทอดจากรุนสูรุนนอยลง ทําใหภูมิปญญาดานพราหมณสูตรลดลงไปดวย สมัยกอนพราหมณสูตร
จะทําขวัญนาคดวยความเต็มใจ แตปจจุบันตองมีปจจัยเปนตัวกําหนดดวย มีการจัดเลี้ยงแขกเปนจํานวนมาก
ทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่มมีการฆาสัตวสิ่งมึนเมาเขามามีบทบาท  การแหนาคเดิมทําแบบเรียบ
งายนาคข้ึนข่ีคอหรือแบก ก็เปลี่ยนเปนมีรถนําขบวนแหกลองยาว  มโหรี บางรายมีชางรวมขบวนแหดวย 
การดูฤกษยามก็เปลี่ยนจากพระอุปชฌาย ผูใหญที่นับถือมาเปนหมอดู เปนผูกําหนดฤกษยาม เทศนเสียง 
ในชวงเวลาเชาตอนบายหรือตอนเย็น แลวแตสะดวกอบายมุขเขามามีบทบาทมีมหรสพสมโภชตามฐานะของ
เจาภาพ 

2. ดานเศรษฐกิจ การจัดงานบวชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไดมีการจัดงานฟุมเฟอยใช
จายมากเกินความจําเปนตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนาที่มีการนําประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน อันเปน
เหตุใหเกิดการสิ้นเปลือง บางครอบครัวเนนทางการบริโภคมากกวาการบวช มีการนําอบายมุขเขามา
เก่ียวของหลายอยาง มีการจัดลี้ยงแขกเปนจํานวนมากทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม  

3. ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานวัฒนธรรมประเพณีการจัดงานทางดานประเพณีวัฒนธรรมการจัด
งานบวชเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ไดรับความนับถือเปนแนวทางการจัดงานแกคนในชุมชนมี
วิวัฒนาการพัฒนาข้ึนไปเร่ือย ๆ ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยการผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม ตลอดจน
มีการนําสิ่งที่ไมใชประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมบางสวนเพิ่มมากข้ึนและความทันสมัยทางเทคโนโลยี การศึกษา
สูงข้ึนทําใหคนบางกลุมที่มีการศึกษามีความรูความสามารถไมยอมรับหรือเชื่อฟงความคิดเห็นชองผูใหญแต
จําทําอะไรเพื่อความสะดวกทั้งตัวบุคคลสถานที่และเวลา   

ผลวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิต
ของชาวพุทธกูย จังหวัดสุรินทร จากการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีการบวชที่สงผลตอการ
ดํารงชีวิตพบวาอัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการจัดงานบวชไดแก 1)การเซนไหวเปนพิธีกรรม
จัดข้ึนเพื่อขอขมาหรือตอบแทนพบคุณคาที่เกิดจากผลการเซนไหว คือความกตัญู การนําพาลูกหลานทําพิธี
เซนไหวผีบรรพบุรุ ผีเรรอน สะทอนหลักของความกตัญูรูคุณคาของบรรพบุรุษที่เปนตนตระกูลของโคตร
ตนเอง 2)พิธีกรรมการบวงสรวงแสดงออกถึงความเคารพแกเทพเทวดาและเปนการขออนุญาตเทวาอารักขที่
สิงสถิตอยูบริเวณจัดงานบวช เพื่อใหการจัดงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคโดยสอนทางออมวายังมีผูที่
อยูอีกภพภูมิหนึ่งสามารถมองเห็นการกระทําของเราไดและทําความดีจะดีที่สุด 3) การยกครูผูนําประกอบ
พิธีเปนการบูชาครูตามความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูในสังคมทุกชนชั้นคุณคาของการยกครูเปนการลดทิฐิ
มานะในตัวของเจาภาพดวยการยินดียอมรับข้ันตอนหรือพิธีการตางๆ ที่อาจารยผูประกอบพิธีนําพาปฏิบัติใน
พิธีกรรมงานบวช 4) การบายศรีสูขวัญเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกทุกคนที่มารวมพิธีกรรมซ่ึงในพิธีกรรม
จะเนนบุคคลเก่ียวกับนาคและพอแมจะมีการนําเร่ืองราวที่ดีของพอแมที่ไดใหชีวิตของนาคมาตั้งแตเร่ิม
ตั้งครรภมาจนถึงปจจุบันซ่ึงลูกผูชายที่ตองทําใหไดคือการตอบแทนบุญคุณของพอแมดวยการบวช  

 
 

5) การเจริญพระพุทธมนตเปนการนําเอาบทสวดพระปริตรมาสาธยายใหเกิดสิริมงคลแกพิธีกรรมที่จัดข้ึนเปน
การคุมครองปองกันอันตรายภายนอก เชนโจร ยักษ สัตวเดรัจฉานและปองกันอันตรายภายใน ไดแก โรคภัย
ไขเจ็บคุณคาของการเจริญพระพุทธมนตมีคุณคาดานจิตใจเปนหลักคําสอนที่ลึกซ้ึง มีคุณคาดานจิตใจ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรมการแตงงานของกลุมชาวพุทธกูย อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พบวา 
การแตงงานของกลุมชาวกูยตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร มีข้ันตอนดังนี้ ไดแก 1) การเลือก
คูครองโดยจะผานความเห็นชอบจากญาติผูใหญหรือใหอิสระกับหนุมสาวในการเลือกคูครองเองตามความพึง
พอใจของตน 2) การทาบทามสูขอเม่ือหนุมสาวรักใครตอกันแลวพรอมจะใชชีวิตคูจะบอกใหพอแมจากนั้น
พอแมของฝายชายจะสงนาย“ไจมฮา” สูขอแทนพอแมพรอมกับยื่นพานดอกไม เหลาขาว หมากพลู บุหร่ีให
ญาติของฝายหญิงเม่ือฝายหญิงพิจารณาแลวเห็นวาฝายชายมีความเหมาะสมกับบุตรหลานของตนก็จะรับ
เคร่ืองทาบทามและเตรียมบอกกลาวญาติพี่นองวาลูกจะแตงงาน 3) พิธีหม้ัน เม่ือฝายหญิงตอบตกลงการ
ทาบทามเปนที่เรียบรอยแลวตอไปคือสินสอดทองหม้ัน ฝายหญิงจะเรียกสินสอดตามฐานะฝายชาย โดยนาย 
“ไจมฮา” เปนคนเจรจาเร่ืองสินสอดแทนฝายชายทั้งหมดและระบุวันเดือนปที่จะทําการแตงงาน  
4) พิธีเก่ียวกับการแตงงานกอนแตงงานพอแมทั้งสองฝายจะใหผูรูเร่ืองฤกษยามเปนผูหาฤกษยามใหโดยนํา
วัน เดือน ปของทั้งเจาบาวเจาสาว 5) ขันหมากแตงงานเจาบาวจะถือพานดอกไมโดยมีเพื่อนเจาบาวกางรม
ใหและญาติพี่นองฝายเจาบาวชวยถือสิ่งของขันหมากโดยญาติผูใหญเดินนําหนาและกอนเขาบานเจาสาว
ญาติพี่นองเจาสาวจะก้ันประตูเงินประตูทองเพื่อเขาไปประกอบพิธี 6) พิธีกรรมหลังการแตงงานเจาสาวตอง
เซนผีบรรพบุรุษที่บานเจาบาวและสมมาพอแมและญาติเจาบาวดวยฟูก หมอน ผาสะโสรง ผาขาวมา ผาซ่ิน 

การแตงงานของกลุมชาวพุทธกูยตําบลแตลไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและบางคูยังคงเดิมไว
อยูทั้งนี้ข้ึนอยูกับพื้นที่สถานการณและเวลาเชนแตเดิมนั้นการเลือกคูครองการเลือกคูครองใหลูกหลานเปน
หนาที่ของพอแมหรือญาติผูใหญแตปจจุบันนั้นการเลือกคูครองการเลือกคูครองดวยตนเองเม่ือมีความชอบจึง
บอกใหพอแมและญาติผูใหญทราบ การทาบทามสูขอพอแมและญาติจะเลือกผูใหญที่นับถือในวงศตระกูล
และเปนผูที่มีความสมบูรณในดานคูครองไปทาบทามสูขอโดยจุดไตไปจนถึงบันไดบานฝายพอแมเจาสาวจึง
ดับไต  การทาบทามสูขอ แตปจจุบันจะไปทาบทามสูขอในกลางวันเนื่องจากปจจุบันมีไฟฟาและข้ีไตก็หายาก 

การหม้ันฝายหญิงจะเรียกสินสอดทองหม้ันตามฐานะของฝายชาย ฝายชายฐานะดีก็จะเรียกสินสอด
แพงการหม้ันโดยการเอาแหวนสรอยคอหรือเคร่ืองประดับที่ที่เตรียมไวสําหรับวาที่เจาสาวแตปจจุบันนี้การ
หม้ันบาวสาวบางคูยังคงเดิมแตบางคูจะหม้ันกันในวันแตงงานคือทําทั้งพิธีหม้ันและแตงงานในวันเดียวกัน 

พิธีกรรมการแตงงานฤกษการแตงงานจะใชวันเลขค่ี เชนวันที่ลงดวย 7 5 3 แตเดือนคู เชนเดือน
สอง (เดือนยี่) เดือนสี่ เดือนหกไมนิยมแตงงานเดือนแปดเพราะเปนฤดูกาลเขาพรรษามีพิธีกรรมตามข้ันตอน 
การจัดสถานที่ ฝายชายจะสงคนไปชวยฝายเจาสาว กรรมการแตงงานการหาฤกษยามข้ึนอยูกับความสะดวก
มีการสัมมาพอแมฝายเจาสาว ผูกขอมือและเซนไหวบรรพบุรุษการจัดสถานที่ ตางฝายตางจัดทํากันเอง 
 ขันหมากแตงงาน บายศรี คนเฒาคนแกชวยกันทําและขบวนแหใชกลองยาว แคน ฉ่ิง ฉาบปจจุบัน
นี้ขันหมากแตงงาน บายศรีจางภูมิปญญาหรือคนมีฝมือจัดทําใชเคร่ืองเสียงหรือดนตรี  
 พิธีกรรมหลังแตงงาน การสัมมาพอแมและญาติฝายชายวันรุงข้ึน เจาสาวเปนคนหาบน้ําไปอาบให
พอแมเจาบาวเพื่อเปนการปรนนิบัติดวยตนเอง การลางเทาเจาสาวจะเปนนองสาวหรือนองชายเจาบาว 



960 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

ปจจุบันพิธีกรรมหลังแตงงาน การสัมมาพอแมและญาติฝายชายในวันเดียวกัน เจาสาวไมไดหาบน้ําไปแตจะ
ไปจัดเตรียมน้ําที่บานเจาบาวแทนการลางเทาเจาสาวถาไมมีนองสาวนองชายจะเปนลูกหลานก็ได 
 การลวงหมอน้ําอุนเพื่อเอาของมีคาการอาบน้ําและผลัดเปลี่ยนเสื้อผาใหมใหพอแมฝายเจาบาวซ่ึง
เปนการปรนนิบัติคร้ังแรก คูบาวสาวสัมมาพอแมและญาติฝายเจาบาว ปจจุบันการลวงหมอน้ําอุนไดเลือน
หายไปบางคูไมมีการอาบน้ําและผลัดเปลี่ยนเสื้อผาใหมใหพอแมฝายเจาบาวคูบาวสาวสัมมาพอแมและญาติ
ฝายเจาบาวเหมือนเดิมบางคูมีการสัมมาพอแมและญาติฝายเจาสาวดวย 
 
อภิปรายผล 

วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาโครงสรางความเปนมาพิธีกรรมงานบวชของกลุมชาวกูย ตําบลแตล 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พบวา การบวชนาคมีองคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ การเตรียมอุปกรณที่
ใชในงานจะตองเตรียมใหเรียบรอยกอนวันบวชนาคและผูนําพิธีจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติเองทุกข้ันตอนสวน
เจาภาพเปนผูอํานวยความสะดวก เคร่ืองบวชนาคจะใชในวันบวชนาคโดยการนําเคร่ืองบวชมาตั้งประกอบ
พิธีหนาบานหันหนาไปทิศตะวันออก สวดอุปโลกนบวชนาค และทําพิธีปลงผมนาค และองคประกอบสุดทาย
เปนการบายศรีสูขวัญพบ 3 อยาง คือ บายศรีตน บายศรีปากชาม และบายศรีถาด พรอมทั้งเคร่ืองเซนอีก
จํานวนหนึ่ง ประกอบพิธีการบายศรีภายหลังจากพระสงฆเจริญพระพุทธมนต สอดคลองกับแนวคิดของ
ประเสริฐ หลอมทองกลาววา พุทธธรรมในพุทธศาสนานั้นสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพิธีกรรม
หรือระดับเปลือกนอกเปนระดับผิวเผินมี 2 ชนิด คือ พิธีกรรมที่เปนมงคลและพิธีกรรมที่เปนอวมงคล ระดับ
จริยธรรม คือ ธรรมหรือหนาที่ที่บุคคล พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามถูกตอง ความมีประโยชนตอตนเองและ
สังคม จริยธรรมมีความสมบูรณอยูในทุกระดับมี 3 ระดับไดแก ระดับตน (เบญจศีล) ระดับกลาง (กุศล
กรรมบถ) และระดับสูง (อริยมรรค) และระดับปรัชญา หรือระดับปริญญาเปนปญญาระดับสงูสุดทีบุ่คคลตอง
ปฏิบัติเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของชีวิต เพื่อใหชีวิตมีความสมบูรณและมีสันติสุข สอดคลองกับ
แนวคิดของกรมการศาสนา  

วัตถุประสงคที่  2  เพื่อศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธกูย  
จังหวัดสุรินทร พบวาปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานบวชประกอบดวย  3 ดาน 
ไดแก 

1. ดานสังคม เปนความรูสึกที่ไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กมีการพัฒนาโดยการเรียนรูจากสถาบัน
ทางการศึกษาและเรียนรูจากผูปกครอง เร่ืองการทําขวัญนาคเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการทําพิธีอุปสมบท ในการ
ทําขวัญนาคพราหมณสูตรขวัญ เปนภูมิปญญาทรงเกียรติที่นับถือ แตปจจุบันตองมีปจจัยเปนตัวกําหนดดวย 
มีการจัดลี้ยงแขกเปนจํานวนมากทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม  มีการฆาสัตว สิ่งมึนเมาเขามามี
บทบาท การแหนาคเดิมทําแบบเรียบงายนาคข้ึนข่ีคอหรือแบก ก็เปลี่ยนเปนมีรถนําขบวนแหกลองยาว  
มโหรี บางรายมีชางรวมขบวนแหดวย การดูฤกษยามก็เปลี่ยนจากพระอุปชฌาย ผูใหญที่นับถือมาเปนหมอดู 
เปนผูกําหนดฤกษยาม มีการเทศนเสียง ในชวงเวลาเชา ตอนบาย  หรือตอนเย็น แลวแตสะดวก มีมหรสพ
สมโภชนตามฐานะของเจาภาพ 

 
 

2. ดานเศรษฐกิจ การจัดงานบวชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการจัดงานฟุมเฟอย  
ใชจายมากเกินความจําเปนตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนา การคาขายมีผลขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา 
เพราะในปจจุบันมีการนําอาหารมาเลี้ยงแขกจํานวนมาก จึงตองใชจายมาก ทั้งดานการนําผลผลิตมาใชใน
งานพิธีเปนจํานวนมาก  มีการบริโภคเคร่ืองดื่มจํานวนมาก การใชจายเพื่องานบวชเพิ่มข้ึน 

3. ดานประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานทางดานประเพณีวัฒนธรรมการจัดงานบวชเปนสัญลักษณ
ทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ไดรับความนับถือเปนแนวทางการจัดงานแกคนในชุมชน มีวิวัฒนาการพัฒนาข้ึนไป
เร่ือย ๆ ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยการผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม ตลอดจนมีการนําสิ่งที่ไมใช
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมบางสวนเพิ่มมากข้ึน และความทันสมัยทางเทคโนโลยี  การศึกษาสูงข้ึน ทําใหคน
บางกลุมที่มีการศึกษา มีความรูความสามารถ ไมยอมรับหรือเชื่อฟงความคิดเห็นชองผูใหญ แตจําทําอะไร
เพื่อความสะดวกทั้งตัวบุคคล  สถานที่  และเวลา                        

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยใน
จังหวัดสุรินทร พบวาอัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการจัดงานบวช ไดแก พิธีกรรมเซนไหว
เปนอัตลักษณแหงการสื่อสารหรือรองขอตอสิ่งที่ไมสามารถมองเห็น พิธีกรรมยกครู เปนอัตลักษณแหงการ
สักการะดวยเคร่ืองบรรณาการแกอาจารยผูพิธีสามารถเปนตัวแทนหรือสื่อเปนอัตลักษณแหงการตอบแทน
บุญคุณของอาจารยผูนําพิธี พิธีกรรมบายศรีสูขวัญเปนพิธีกรรมสมมติ หรืออัตลักษณแหงการจําลองภพภูมิ 
พิธีเจริญพระพุทธมนตเปนสัญลักษณแหงความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย  
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัด
สุรินทรผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธกูยในจังหวัดสุรินทรควรเนนไปที่ความถูก
ตองตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเชนการบวชควรจัดอยางเรียบงายประหยัดและถูกตองตาม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาบัญญัติไว งานแตงงานควรเนนที่ความประหยัดไมฟุมเฟอยและคงไวซึ่งประเพณีอัน
ดีงามของชุมชน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรศึกษาอัตลักษณของพิธีกรรมที่เก่ียวของผีที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิตของชาวบาน ตําบลแตล    
ในจังหวัดสุรินทร เชน ผีเจาที่ ผีบรรพบุรุษ ผีในความเชื่อ (การเลี้ยงกุมาร พราย) เปนตน 
 2. ควรศึกษาอัตลักษณของพิธีกรรมที่เก่ียวของพราหมณที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิตของชุมชนตําบลแตล 
หรือชุมชนใกลเคียง ในจังหวัดสุรินทร เชน ลักษณะพิธีกรรมในงานเดียวกันแตมีความแตกตางกัน ชื่อเรียก
เหมือนกันแตปฏิบัติไมเหมือนกัน หรือมีองคประกอบไมเหมือนกัน เปนตน 
 3. ควรศึกษาหลักคําสอนที่ไดจากพิธีกรรมงานบวชกลุมชาวกูย และกลุมอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบ
ปริศนาธรรมเหลานั้น หาองคความรูจากหลักคําสอนในพิธีกรรมที่พบ เชน ในงานบวชพบพิธีกรรมจํานวน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ปจจุบันพิธีกรรมหลังแตงงาน การสัมมาพอแมและญาติฝายชายในวันเดียวกัน เจาสาวไมไดหาบน้ําไปแตจะ
ไปจัดเตรียมน้ําที่บานเจาบาวแทนการลางเทาเจาสาวถาไมมีนองสาวนองชายจะเปนลูกหลานก็ได 
 การลวงหมอน้ําอุนเพื่อเอาของมีคาการอาบน้ําและผลัดเปลี่ยนเสื้อผาใหมใหพอแมฝายเจาบาวซ่ึง
เปนการปรนนิบัติคร้ังแรก คูบาวสาวสัมมาพอแมและญาติฝายเจาบาว ปจจุบันการลวงหมอน้ําอุนไดเลือน
หายไปบางคูไมมีการอาบน้ําและผลัดเปลี่ยนเสื้อผาใหมใหพอแมฝายเจาบาวคูบาวสาวสัมมาพอแมและญาติ
ฝายเจาบาวเหมือนเดิมบางคูมีการสัมมาพอแมและญาติฝายเจาสาวดวย 
 
อภิปรายผล 

วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาโครงสรางความเปนมาพิธีกรรมงานบวชของกลุมชาวกูย ตําบลแตล 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พบวา การบวชนาคมีองคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ การเตรียมอุปกรณที่
ใชในงานจะตองเตรียมใหเรียบรอยกอนวันบวชนาคและผูนําพิธีจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติเองทุกข้ันตอนสวน
เจาภาพเปนผูอํานวยความสะดวก เคร่ืองบวชนาคจะใชในวันบวชนาคโดยการนําเคร่ืองบวชมาตั้งประกอบ
พิธีหนาบานหันหนาไปทิศตะวันออก สวดอุปโลกนบวชนาค และทําพิธีปลงผมนาค และองคประกอบสุดทาย
เปนการบายศรีสูขวัญพบ 3 อยาง คือ บายศรีตน บายศรีปากชาม และบายศรีถาด พรอมทั้งเคร่ืองเซนอีก
จํานวนหนึ่ง ประกอบพิธีการบายศรีภายหลังจากพระสงฆเจริญพระพุทธมนต สอดคลองกับแนวคิดของ
ประเสริฐ หลอมทองกลาววา พุทธธรรมในพุทธศาสนานั้นสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับพิธีกรรม
หรือระดับเปลือกนอกเปนระดับผิวเผินมี 2 ชนิด คือ พิธีกรรมที่เปนมงคลและพิธีกรรมที่เปนอวมงคล ระดับ
จริยธรรม คือ ธรรมหรือหนาที่ที่บุคคล พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามถูกตอง ความมีประโยชนตอตนเองและ
สังคม จริยธรรมมีความสมบูรณอยูในทุกระดับมี 3 ระดับไดแก ระดับตน (เบญจศีล) ระดับกลาง (กุศล
กรรมบถ) และระดับสูง (อริยมรรค) และระดับปรัชญา หรือระดับปริญญาเปนปญญาระดับสงูสุดทีบุ่คคลตอง
ปฏิบัติเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของชีวิต เพื่อใหชีวิตมีความสมบูรณและมีสันติสุข สอดคลองกับ
แนวคิดของกรมการศาสนา  

วัตถุประสงคที่  2  เพื่อศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธกูย  
จังหวัดสุรินทร พบวาปจจัยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของการจัดงานบวชประกอบดวย  3 ดาน 
ไดแก 

1. ดานสังคม เปนความรูสึกที่ไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กมีการพัฒนาโดยการเรียนรูจากสถาบัน
ทางการศึกษาและเรียนรูจากผูปกครอง เร่ืองการทําขวัญนาคเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการทําพิธีอุปสมบท ในการ
ทําขวัญนาคพราหมณสูตรขวัญ เปนภูมิปญญาทรงเกียรติที่นับถือ แตปจจุบันตองมีปจจัยเปนตัวกําหนดดวย 
มีการจัดลี้ยงแขกเปนจํานวนมากทําใหสิ้นเปลืองทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม  มีการฆาสัตว สิ่งมึนเมาเขามามี
บทบาท การแหนาคเดิมทําแบบเรียบงายนาคข้ึนข่ีคอหรือแบก ก็เปลี่ยนเปนมีรถนําขบวนแหกลองยาว  
มโหรี บางรายมีชางรวมขบวนแหดวย การดูฤกษยามก็เปลี่ยนจากพระอุปชฌาย ผูใหญที่นับถือมาเปนหมอดู 
เปนผูกําหนดฤกษยาม มีการเทศนเสียง ในชวงเวลาเชา ตอนบาย  หรือตอนเย็น แลวแตสะดวก มีมหรสพ
สมโภชนตามฐานะของเจาภาพ 

 
 

2. ดานเศรษฐกิจ การจัดงานบวชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีการจัดงานฟุมเฟอย  
ใชจายมากเกินความจําเปนตามหลักการบวชในพระพุทธศาสนา การคาขายมีผลขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา 
เพราะในปจจุบันมีการนําอาหารมาเลี้ยงแขกจํานวนมาก จึงตองใชจายมาก ทั้งดานการนําผลผลิตมาใชใน
งานพิธีเปนจํานวนมาก  มีการบริโภคเคร่ืองดื่มจํานวนมาก การใชจายเพื่องานบวชเพิ่มข้ึน 

3. ดานประเพณีวัฒนธรรม การจัดงานทางดานประเพณีวัฒนธรรมการจัดงานบวชเปนสัญลักษณ
ทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ไดรับความนับถือเปนแนวทางการจัดงานแกคนในชุมชน มีวิวัฒนาการพัฒนาข้ึนไป
เร่ือย ๆ ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโดยการผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม ตลอดจนมีการนําสิ่งที่ไมใช
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมบางสวนเพิ่มมากข้ึน และความทันสมัยทางเทคโนโลยี  การศึกษาสูงข้ึน ทําใหคน
บางกลุมที่มีการศึกษา มีความรูความสามารถ ไมยอมรับหรือเชื่อฟงความคิดเห็นชองผูใหญ แตจําทําอะไร
เพื่อความสะดวกทั้งตัวบุคคล  สถานที่  และเวลา                        

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีที่สงผลตอการดํารงชีวิตของชาวกูยใน
จังหวัดสุรินทร พบวาอัตลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการจัดงานบวช ไดแก พิธีกรรมเซนไหว
เปนอัตลักษณแหงการสื่อสารหรือรองขอตอสิ่งที่ไมสามารถมองเห็น พิธีกรรมยกครู เปนอัตลักษณแหงการ
สักการะดวยเคร่ืองบรรณาการแกอาจารยผูพิธีสามารถเปนตัวแทนหรือสื่อเปนอัตลักษณแหงการตอบแทน
บุญคุณของอาจารยผูนําพิธี พิธีกรรมบายศรีสูขวัญเปนพิธีกรรมสมมติ หรืออัตลักษณแหงการจําลองภพภูมิ 
พิธีเจริญพระพุทธมนตเปนสัญลักษณแหงความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย  
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในจังหวัด
สุรินทรผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธกูยในจังหวัดสุรินทรควรเนนไปที่ความถูก
ตองตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเชนการบวชควรจัดอยางเรียบงายประหยัดและถูกตองตาม
หลักธรรมที่พระพุทธเจาบัญญัติไว งานแตงงานควรเนนที่ความประหยัดไมฟุมเฟอยและคงไวซึ่งประเพณีอัน
ดีงามของชุมชน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรศึกษาอัตลักษณของพิธีกรรมที่เก่ียวของผีที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิตของชาวบาน ตําบลแตล    
ในจังหวัดสุรินทร เชน ผีเจาที่ ผีบรรพบุรุษ ผีในความเชื่อ (การเลี้ยงกุมาร พราย) เปนตน 
 2. ควรศึกษาอัตลักษณของพิธีกรรมที่เก่ียวของพราหมณที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิตของชุมชนตําบลแตล 
หรือชุมชนใกลเคียง ในจังหวัดสุรินทร เชน ลักษณะพิธีกรรมในงานเดียวกันแตมีความแตกตางกัน ชื่อเรียก
เหมือนกันแตปฏิบัติไมเหมือนกัน หรือมีองคประกอบไมเหมือนกัน เปนตน 
 3. ควรศึกษาหลักคําสอนที่ไดจากพิธีกรรมงานบวชกลุมชาวกูย และกลุมอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบ
ปริศนาธรรมเหลานั้น หาองคความรูจากหลักคําสอนในพิธีกรรมที่พบ เชน ในงานบวชพบพิธีกรรมจํานวน
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มากแตชาวเขมรกลับไมสามารถใหคําตอบได และผูนําพิธีจํานวนมากใหคําตอบไดเพียงการสืบทอดตอกันมา
เทานั้น จึงนาจะมีผูที่มีองคความรูที่หลากหลายมาใหความหมายหรือนิยามเร่ืองพิธีกรรมใหชัดเจน 
 4. ควรศึกษาวรรณกรรมการสูขวัญและบทสวดพระปริตรที่เก่ียวกับงานบวชของชาวพุทธกูย เพื่อให
เห็นคุณคาของศิลปกรรมดานวรรณกรรมบทสวด 
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การวิเคราะหห์ลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย ์อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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ธัญย์ชนก  กุลกันชัย 

วิทยาเขตพะเยา 
 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์  3  ประการคือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับ               
การเรียนรู้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 และ 3 ) เพื่ อวิ เคราะห์ หลักพุ ทธธรรมในการเรียนรู้ วิชาภาษาอั งกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยคือ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ครูผู้สอน  
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน การเก็บข้อมูล คือ ผู้ให้ข้อมูล
หลักครูผู้สอนและนักเรียน (Key Informants) โดยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 

หลักพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักกัลยาณมิตร 7 ประการ   
เป็นผู้น่ารัก  เป็นที่ เคารพ  เป็นที่ เจริญใจ เป็นแบบอย่างให้เราได้ เป็นผู้สามารถว่ากล่าวตักเตือน  
เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าได้ เป็นผู้ที่กล่าวถ้อยค าหรือเรื่องที่ลึกซึ้ง  และหลักอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมน าไป 
สู่ความส าเร็จส าหรับนักเรียน ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ), วิริยะ (ความเพียร), จิตตะ (ความเอาใจใส่)  
และวิมังสา (ความพิจารณาไตร่ตรอง) พุทธวิธีการสอน 4 อย่าง ได้แก่ 1) การสอนแบบสากัจฉาหรือ 
การสนทนา 2) การสอนแบบบรรยาย 3) การสอนแบบตอบปัญหา 4) การสอนแบบวางกฎข้อบังคับ 

การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า ครูผู้สอนมีความเป็นกัลยาณมิตร มีน้ าใจดีงาม เอื้อเฟื้อ 
เกื้อกูลประโยชน์ตนและผู้อื่น ช่วยชี้แนะ บอกกล่าว สั่งสอน มีความพยายามสนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้ 
ความคิด ทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนแต่ละคน 
เมื่อนักเรียนพอใจที่จะเรียนแล้ว ความเพียรพยายามย่อมเกิดขึ้น เพราะนักเรียนมีความหวังที่จะเรียนให้
ได้ผลดีตามที่ตนเองปรารถนา ในขณะที่เรียนก็มีความเอาใจใส่เชื่อฟังตามที่ครูสอน ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับ
มอบหมายจากครู เมื่อส่งครูแล้วเห็นความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็พิจารณาหาข้อผิดพลาดนั้น  
และน าไปแก้ไขเพื่อท าให้งานนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ:  พุทธธรรม, วิชาภาษาอังกฤษ, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์  
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Abstract 
The thesis has three objectives: 1) to explore the Buddhist doctrines on the 

principle of learning in the Buddhist scriptures; 2) to investigate the state of teaching 
English in Grade VI students of Nitiwit School, Muang District, Nan Province and 3) to apply 
the Buddhist Doctrines in learning English for Prathomsuksa VI students of Nitiwit School, 
Muang District, Nan Province. 

The research was conducted by the qualitative research method with related to 
documents and research works. The tools for the data gathering were used the in - depth 
interview and observation with the key informants: teachers and students of Nitiwit School, 
Muang District, Nan Province.    

The results revealed that the Buddhist Doctrines that accord with the principles of 
learning are called the Kalyàõamitta-dhamma: the 7 qualities of a good friend viz. lovable, 
respectable, adorable, being a counselor, being a patient listener, being able to deliver 
deep discourses or to treat profound subjects. It also accords with the doctrine called 
Iddhipàda: the 4 paths of accomplishment viz. Chanda: aspiration, Viriya: energy, Citta: 
thoughtfulness and Vãmaüsà: investigation. These are virtues that should be adopted and 
applied in everyday life. The other Buddhist Doctrine that accord with the principles of 
learning is called Desanàvidhi: the Buddha’s style or the four manners of teaching viz. 1) 
Religious Discussion, 2) Dhamma lecture, 3) Catechism or Question and Answer, and 4) 
Laying down the course of training.  

As regards an application of the Buddhist Doctrines in English learning for the 
Grade VI students of Nitiwit School, Muang District, Nan Province, it was found that the 
instructors have moral called the Kalyàõamitta-dhamma. They were good persons, kind 
and helpful.  They try to educate and encourage their students to apply knowledge into 
their lifestyle. According to the students, they were happy to learn and obey theirs 
teachers in order to get the good results. They do exercise as assigned by the teachers. 
When they have learnt theirs errors from teachers, they try to develop theirs works to get 
more complete.  

Keywords: Buddha’s, Learning English, Grade VI Students at Nitiwit School 
 
  

 

บทน า 
การศึกษานับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งต่อชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันถือว่าเป็น

ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี สิ่งต่างๆ เหล่านี้  
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม จึงกลายเป็นปัญหาที่ท าให้หลายๆ  
ฝ่ายต่างต้องหันกลับมาทบทวนด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11                 
(พ.ศ. 2555 - 2559)1 จึงได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงที่
สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติ ปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาส และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคม  ให้เข้มแข็ง และเอ้ือต่อการพัฒนาคน และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 มีความมุ่งหมายและ
หลักการว่า ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้น าหลักพุทธธรรมทางศาสนา มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาชีวิต2 และในมาตรา 7 ได้ระบุถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ว่าต้องส่งเสริมให้มีความรู้อันเป็นสากล3 
ซึ่งภาษาต่างประเทศที่ส าคัญและเป็นสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ดั งจะเห็นได้จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่นักเรียนต้องเรียน ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อ สื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก 

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลก ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม อาทิ การใช้อินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ถ้ามีความรู้
ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ โอกาสที่จะหางานจะไม่จ ากัดแค่ในประเทศเท่านั้น จะมีสิทธิพิเศษและ
โอกาสเหนือคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ความเจริญ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ทุกวันนี้สามารถรับรู้ข่าวสาร หรือติดต่อกับ
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หน้า 1.  
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and helpful.  They try to educate and encourage their students to apply knowledge into 
their lifestyle. According to the students, they were happy to learn and obey theirs 
teachers in order to get the good results. They do exercise as assigned by the teachers. 
When they have learnt theirs errors from teachers, they try to develop theirs works to get 
more complete.  

Keywords: Buddha’s, Learning English, Grade VI Students at Nitiwit School 
 
  

 

บทน า 
การศึกษานับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งต่อชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันถือว่าเป็น

ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี สิ่งต่างๆ เหล่านี้  
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม จึงกลายเป็นปัญหาที่ท าให้หลายๆ  
ฝ่ายต่างต้องหันกลับมาทบทวนด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น  ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11                 
(พ.ศ. 2555 - 2559)1 จึงได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงที่
สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติ ปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาส และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคม  ให้เข้มแข็ง และเอื้อต่อการพัฒนาคน และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 มีความมุ่งหมายและ
หลักการว่า ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้น าหลักพุทธธรรมทางศาสนา มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาชีวิต2 และในมาตรา 7 ได้ระบุถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ว่าต้องส่งเสริมให้มีความรู้อันเป็นสากล3 
ซึ่งภาษาต่างประเทศที่ส าคัญและเป็นสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ดั งจะเห็นได้จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่นักเรียนต้องเรียน ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อ สื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก 

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลก ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม อาทิ การใช้อินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ล้วนแต่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ถ้ามีความรู้
ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ โอกาสที่จะหางานจะไม่จ ากัดแค่ในประเทศเท่านั้น จะมีสิทธิพิเศษและ
โอกาสเหนือคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ความเจริญ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ทุกวันนี้สามารถรับรู้ข่าวสาร หรือติดต่อกับ
                                                            

1 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555 - 2559), 2554, หน้า ช. 

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 , ราชกิจจานุ เบกษา , เล่ม  116 ตอนที่  74 ก,        
หน้า 1.  

3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545), หน้า 5. 
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ชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว เราจะไม่เข้าถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้เลย ถ้าเราไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ประเทศ
ไทยเราให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน แต่เพราะเหตุใดคนไทยถึงสนทนา
ภาษาอังกฤษไม่ได้ เหตุผลหลักคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นแต่หลักไวยากรณ์ ค าแปล และเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติและการน าไปใช้จริง 
การอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ สิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของ
ไทย คือ การเน้นการพูดออกเสียง ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว การเน้นเสียงหนักเบา อาจใช้
มีสื่อช่วยสอนที่เป็นมัลติมีเดีย คือ มีทั้งภาพ เสียง และตัวหนังสือ แทนระบบเก่าที่มีแต่ตัวหนังสือเท่านั้น 

 สังคมโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า 
ท าให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ทุกคนในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมแห่งการเรียนรู้คือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล
ที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก เพราะเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก 

ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกิดจากผู้สอนถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และผู้เรียนเกิดจากผู้เรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ต่อการเรียน สภาพแวดล้อม
ไม่อ านวยต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนไม่พึ งพอใจของครู ผู้ปกครองและ
ประเทศชาติ ปัญหาที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกระดับจะต้องตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
นักเรียนทุกคนย่อมต้องการครูที่สอนดีครูผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน นักเรียนหลายคนยอมอดทนกับการสอนที่น่าเบื่อของครู ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเด็ก
ที่เรียนเก่งมากกว่า ท าให้เด็กที่เรียนอ่อนหมดก าลังใจที่จะให้ความส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดหมายถึง 
แนวทางที่ท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง มีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นวิธีการที่เพิ่มพลังให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้ครูก็คงเป็นบุคคลส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยู่ คือครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพจริง  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงชีวิตและประสบการณ์กับการแสวงหาความรู้การกระท า ใดๆ  
ในกระบวนการเรียนรู้จะต้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมในที่สุด 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ หลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปวิเคราะห์ ใช้กับผู้สอน ผู้ เรียน  
จึงไดรวบรวมข้อมูล และเลือกศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง และสามารถน าไปใช้ได้กับ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เท่านั้น  
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเอกสารที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย พระไตรปิฎกที่เป็นหลักพุทธธรรม ตลอดถึงอรรถ
กถาและคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

2. ขอบเขตด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) ได้แก่ พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ต าราวิชาการ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และ
ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 14 คน ชาย 5 คน หญิง 9 คนและ 
 2) ครู (ผู้สอน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ชาย 3 คน หญิง 7 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยส าหรับ 
การบันทึกข้อมูล ดังนี้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเพียงแนวค าถามที่ 
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้เรียนและการสังเกตการณ์ 

1. การสร้างเครื่องมือ 
 1.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ท า คือ แนวคิด ทฤษฎี รายงาน             
การวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview)  
จากผลงานวิจัยอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน   
 1.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่สร้างขึ้น เสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 5 รูป/ท่าน  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 967
 

ชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว เราจะไม่เข้าถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้เลย ถ้าเราไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ประเทศ
ไทยเราให้ความส าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน แต่เพราะเหตุใดคนไทยถึงสนทนา
ภาษาอังกฤษไม่ได้ เหตุผลหลักคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นแต่หลักไวยากรณ์ ค าแปล และเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติและการน าไปใช้จริง 
การอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ สิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของ
ไทย คือ การเน้นการพูดออกเสียง ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว การเน้นเสียงหนักเบา อาจใช้
มีสื่อช่วยสอนที่เป็นมัลติมีเดีย คือ มีทั้งภาพ เสียง และตัวหนังสือ แทนระบบเก่าที่มีแต่ตัวหนังสือเท่านั้น 

 สังคมโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า 
ท าให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ทุกคนในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมแห่งการเรียนรู้คือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล
ที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก เพราะเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก 

ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เกิดจากผู้สอนถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และผู้เรียนเกิดจากผู้เรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ต่อการเรียน สภาพแวดล้อม
ไม่อ านวยต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนไม่พึ งพอใจของครู ผู้ปกครองและ
ประเทศชาติ ปัญหาที่ได้กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกระดับจะต้องตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
นักเรียนทุกคนย่อมต้องการครูที่สอนดีครูผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน นักเรียนหลายคนยอมอดทนกับการสอนที่น่าเบื่อของครู ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเด็ก
ที่เรียนเก่งมากกว่า ท าให้เด็กที่เรียนอ่อนหมดก าลังใจที่จะให้ความส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดหมายถึง 
แนวทางที่ท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง มีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นวิธีการที่เพิ่มพลังให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้ครูก็คงเป็นบุคคลส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยู่ คือครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพจริง  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงชีวิตและประสบการณ์กับการแสวงหาความรู้การกระท า ใดๆ  
ในกระบวนการเรียนรู้จะต้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมในที่สุด 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ หลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปวิเคราะห์ ใช้กับผู้สอน ผู้ เรียน  
จึงไดรวบรวมข้อมูล และเลือกศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง และสามารถน าไปใช้ได้กับ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เท่านั้น  
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเอกสารที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย พระไตรปิฎกที่เป็นหลักพุทธธรรม ตลอดถึงอรรถ
กถาและคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

2. ขอบเขตด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) ได้แก่ พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ต าราวิชาการ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และ
ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 14 คน ชาย 5 คน หญิง 9 คนและ 
 2) ครู (ผู้สอน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ชาย 3 คน หญิง 7 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยส าหรับ 
การบันทึกข้อมูล ดังนี้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเพียงแนวค าถามที่ 
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้เรียนและการสังเกตการณ์ 

1. การสร้างเครื่องมือ 
 1.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ท า คือ แนวคิด ทฤษฎี รายงาน             
การวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview)  
จากผลงานวิจัยอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน   
 1.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่สร้างขึ้น เสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 5 รูป/ท่าน  



968 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 

 1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 
 1.5 จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ แนวคิด ทฤษฎี รายงาน และผลงานที่
เกี่ยวข้อง และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของสภาพการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมว่า  
มีลักษณะอย่างไร เอื้อต่อการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษเป็นอย่างไร  
จากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูล
ขั้นทุติยภูมิ  ได้แก่ บทความ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย วิ ทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) 
 2.2 ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขออนุญาต
สัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
 2.3 ผู้วิจัยด าเนินการแจกหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ -         
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บ
ข้อมูล 
 2.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบแบบมีโครงสร้าง ฉบับสมบูรณ์ มาสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้  
 2.5 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป 
น าเสนอด้วยวิธีการเชิงพรรณนา ท าการสรุป และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ที่ ส ร้ า งขึ้ น ต ามวัตถุ ป ระสงค์  ผู้ วิ จั ย จึ งท าก ารวิ เค ราะห์  โดย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เค ราะห์ เชิ งคุณ ภาพ  
คือ น าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสังเคราะห์ในภาพรวม
ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และน าข้อคิดเห็นต่างๆ ของแต่ละท่านมาน าเสนอเป็นรายบุคคลใน
รูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย   
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาสรุปได้ว่า 
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

1.1 ด้านครูผู้สอน ได้แก่ หลักกัลยาณมิตร 7 ประกอบด้วย 1) ปิโย เป็นผู้น่ารัก ท าให้ผู้เข้าไปหา 
ได้รับความรู้สึกอบอุ่นใจ 2) ครุ มีความหนักแน่น อุดมไปด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม 3) ภาวนีโย 
เป็นที่เจริญใจ น่ายกย่อง เป็นแบบอย่าง ควรเอาอย่าง 4) วัตตา จ สามารถใช้วาจาในการพูดให้ได้ผล เจรจา
มีเหตุมีผล 5) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค าสูงๆ ต่ าๆ มีความงดงามทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยจิตใจท่ีมั่นคง  

 

6) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจได้ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป และ7) โนจัฏฐาเน นิโยชเย คือไม่แนะน า หรือชักจูงศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย  

1.2 ด้านผู้เรียน ได้แก่ หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1) ฉันทะ มีความรัก ความพอใจในหน้าที่
การเรียน ทุ่มเทเพื่อหวังให้การเรียนนั้นประสบผลส าเร็จตามปรารถนา 2) วิริยะ มีความเพียรพยายามในหน้าที่
การเรียน ขยันหมั่นเพียรที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้แล้วและได้มีความพอใจ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
ปรารถนา ไม่ย่อท้อ 3) จิตตะ คือ เอาใจใส่ในการเรียนของตน จิตจดจ่อ มีสมาธิ ไม่คิดไปในเรื่องอื่นนอกจาก
เรื่องการเรียน กระท ากิจนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา และ 4) วิมังสา หมั่นตริตรอง ทดสอบ ทดลอง  
พินิจพิจารณา หาเหตุหาผล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าการทดสอบทดลอง จนสามารถประสบกับความส าเร็จ
ได้ตามปรารถนาตั้งใจ  

1.3 พุทธวิธีการสอน มี 4 รูปแบบ ดังนี้  1) แบบสากัจฉาหรือแบบสนทนา ทรงใช้กับผู้ที่ยังไม่
เล่ือมใสศรัทธา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรม พระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้ถามน าเข้าสู่ความเข้าใจธรรม และทรง
ส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน แบบบรรยาย ทรงใช้แสดงธรรมประจ าวัน ที่มีผู้ฟังเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นผู้มี
พื้นความรู้ความเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว และทุกคนจะรู้สึกว่าพระพุทธองค์ตรัสกับตนโดยเฉพาะซึ่งเป็น
ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 2) แบบตอบปัญหา มีทั้งผู้สงสัยในข้อธรรม ถามเพราะต้องการรู้ 
ค าสอน ถามเพื่อเทียบเคียง กับค าสอนในลัทธิของตน ผู้ที่จะมาลองภูมิมาข่มมาปราบให้จนหรือให้ได้รับความ
อับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีตอบให้เหมาะสมกัน พร้อม
ทั้งให้ค านึงถึงเหตุแห่งปัญหาด้วย 3) แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อมีเหตุภิกษุกระท าผิดจนมีผู้น าความกราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์จะเรียกประชุมสงฆ์ ตรัสสอบสวนหาความจริง พร้อมทั้งต าหนิชี้โทษในการท าความผิด
และประโยชน์ในการท าให้ถูกต้อง และทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วทรงบัญญัติสิขาบท 
ตรัสให้สงฆ์ทราบถึงวัตถุประสงค์ โดยความเห็นพร้อมกันของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ์ และโดยรับทราบร่วมกัน 
ของสงฆ์ 4) แบบรอความพร้อมของผู้ฟัง ในบางคราวพระองค์ทรงรอคอยให้อินทรีย์ของพระสาวกบางท่านแก่
กล้าพอเสียก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรม จะเรียกว่าทรงรอคอยความพร้อมก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าด้วยวธิีอัน
ชาญฉลาดและมีประโยชน์แก่ผู้ฟังนี่เอง จึงทรงสามารถตั้งพุทธศาสนาจักรขึ้นท่ามกลางศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลาย
ในสมัยนั้นซึ่งล้วนแต่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อค าสอนของพระองค์ เสมือนดอกบัวโผล่ขึ้นท่ามกลางหนามและ
โคลนตม 

2. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า 1) ด้านหลักสูตร English Program โรงเรียนนิธิวิทย์ มีจุดเด่นที่ด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าที่  
จะแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิต ประจ าวัน เน้นการเรียนแบบสนุกและได้ผลจริง 2) ด้านเนื้อหา 
English Program  โรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตาม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในส่วนของรายวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ (1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(2) ภาษาและวัฒนธรรม (3) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (4) ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 3) ด้านสื่อประกอบการสอน ประกอบด้วย (Chalk Boards) ใช้ในการเรียนเหมาะส าหรับ 
การเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือถาม -ตอบ, หนังสือ ต าราเรียน /ใบเนื้อหาและใบงาน (Book or 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 969
 

 1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 
 1.5 จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ แนวคิด ทฤษฎี รายงาน และผลงานที่
เกี่ยวข้อง และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของสภาพการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมว่า  
มีลักษณะอย่างไร เอื้อต่อการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษเป็นอย่างไร  
จากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูล
ขั้นทุติยภูมิ  ได้แก่ บทความ เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย วิ ทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) 
 2.2 ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขออนุญาต
สัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
 2.3 ผู้วิจัยด าเนินการแจกหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ -         
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บ
ข้อมูล 
 2.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบแบบมีโครงสร้าง ฉบับสมบูรณ์ มาสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้  
 2.5 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป 
น าเสนอด้วยวิธีการเชิงพรรณนา ท าการสรุป และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ที่ ส ร้ า งขึ้ น ต ามวัตถุ ป ระสงค์  ผู้ วิ จั ย จึ งท าก ารวิ เค ราะห์  โดย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เค ราะห์ เชิ งคุณ ภาพ  
คือ น าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสังเคราะห์ในภาพรวม
ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และน าข้อคิดเห็นต่างๆ ของแต่ละท่านมาน าเสนอเป็นรายบุคคลใน
รูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย   
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาสรุปได้ว่า 
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

1.1 ด้านครูผู้สอน ได้แก่ หลักกัลยาณมิตร 7 ประกอบด้วย 1) ปิโย เป็นผู้น่ารัก ท าให้ผู้เข้าไปหา 
ได้รับความรู้สึกอบอุ่นใจ 2) ครุ มีความหนักแน่น อุดมไปด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม 3) ภาวนีโย 
เป็นที่เจริญใจ น่ายกย่อง เป็นแบบอย่าง ควรเอาอย่าง 4) วัตตา จ สามารถใช้วาจาในการพูดให้ได้ผล เจรจา
มีเหตุมีผล 5) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค าสูงๆ ต่ าๆ มีความงดงามทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยจิตใจท่ีมั่นคง  

 

6) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจได้ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นไป และ7) โนจัฏฐาเน นิโยชเย คือไม่แนะน า หรือชักจูงศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย  

1.2 ด้านผู้เรียน ได้แก่ หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1) ฉันทะ มีความรัก ความพอใจในหน้าที่
การเรียน ทุ่มเทเพื่อหวังให้การเรียนนั้นประสบผลส าเร็จตามปรารถนา 2) วิริยะ มีความเพียรพยายามในหน้าที่
การเรียน ขยันหมั่นเพียรที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้แล้วและได้มีความพอใจ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
ปรารถนา ไม่ย่อท้อ 3) จิตตะ คือ เอาใจใส่ในการเรียนของตน จิตจดจ่อ มีสมาธิ ไม่คิดไปในเรื่องอื่นนอกจาก
เรื่องการเรียน กระท ากิจนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา และ 4) วิมังสา หมั่นตริตรอง ทดสอบ ทดลอง  
พินิจพิจารณา หาเหตุหาผล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าการทดสอบทดลอง จนสามารถประสบกับความส าเร็จ
ได้ตามปรารถนาตั้งใจ  

1.3 พุทธวิธีการสอน มี 4 รูปแบบ ดังนี้  1) แบบสากัจฉาหรือแบบสนทนา ทรงใช้กับผู้ที่ยังไม่
เล่ือมใสศรัทธา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรม พระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้ถามน าเข้าสู่ความเข้าใจธรรม และทรง
ส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน แบบบรรยาย ทรงใช้แสดงธรรมประจ าวัน ที่มีผู้ฟังเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นผู้มี
พื้นความรู้ความเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว และทุกคนจะรู้สึกว่าพระพุทธองค์ตรัสกับตนโดยเฉพาะซึ่งเป็น
ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 2) แบบตอบปัญหา มีทั้งผู้สงสัยในข้อธรรม ถามเพราะต้องการรู้ 
ค าสอน ถามเพื่อเทียบเคียง กับค าสอนในลัทธิของตน ผู้ที่จะมาลองภูมิมาข่มมาปราบให้จนหรือให้ได้รับความ
อับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีตอบให้เหมาะสมกัน พร้อม
ทั้งให้ค านึงถึงเหตุแห่งปัญหาด้วย 3) แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อมีเหตุภิกษุกระท าผิดจนมีผู้น าความกราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์จะเรียกประชุมสงฆ์ ตรัสสอบสวนหาความจริง พร้อมทั้งต าหนิชี้โทษในการท าความผิด
และประโยชน์ในการท าให้ถูกต้อง และทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วทรงบัญญัติสิขาบท 
ตรัสให้สงฆ์ทราบถึงวัตถุประสงค์ โดยความเห็นพร้อมกันของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ์ และโดยรับทราบร่วมกัน 
ของสงฆ์ 4) แบบรอความพร้อมของผู้ฟัง ในบางคราวพระองค์ทรงรอคอยให้อินทรีย์ของพระสาวกบางท่านแก่
กล้าพอเสียก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรม จะเรียกว่าทรงรอคอยความพร้อมก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าด้วยวธิีอัน
ชาญฉลาดและมีประโยชน์แก่ผู้ฟังนี่เอง จึงทรงสามารถตั้งพุทธศาสนาจักรขึ้นท่ามกลางศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลาย
ในสมัยนั้นซึ่งล้วนแต่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อค าสอนของพระองค์ เสมือนดอกบัวโผล่ขึ้นท่ามกลางหนามและ
โคลนตม 

2. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า 1) ด้านหลักสูตร English Program โรงเรียนนิธิวิทย์ มีจุดเด่นที่ด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้กล้าที่  
จะแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิต ประจ าวัน เน้นการเรียนแบบสนุกและได้ผลจริง 2) ด้านเนื้อหา 
English Program  โรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตาม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในส่วนของรายวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ (1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(2) ภาษาและวัฒนธรรม (3) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (4) ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 3) ด้านสื่อประกอบการสอน ประกอบด้วย (Chalk Boards) ใช้ในการเรียนเหมาะส าหรับ 
การเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือถาม -ตอบ, หนังสือ ต าราเรียน /ใบเนื้อหาและใบงาน (Book or 
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text/Information and Worksheets)  ใช้ส าหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ แบบเป็นกลุ่มย่อย 
หรือเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนทุกคนสามารถมีกิจกรรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ท าให้การเรียนสนุกไม่น่าเบ่ือ 
อยากให้มีเวลาในการใช้สื่อประกอบการสอนมากขึ้น 4) ด้านการวัดและประเมินผล  ประเมินผลจากผู้เรียนว่า 
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุก
รายวิชาในชั้นที่เรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน มีการจัดข้อสอบย่อยระหว่างภาคเรียนและการทดสอบปลายภาค  และนักเรียนได้มี
โอกาสได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนที่ตนเองได้รับแก่ครู เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้น าไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

3. การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) หลักกัลยาณมิตร 7 ส าหรับครูผู้สอน 
(1) มีความน่ารัก  มีจิตใจสวยงาม ร่าเริงแจ่มใส  พูดจาไพเราะ กิริยาสงบเรียบร้อย แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ  (2) มีความเป็นผู้หนักแน่น น่าเคารพ (ครุ) มีความรับผิดชอบมีความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นนอกจากงานการสอน  
ด้วยการท างานเพื่องานอย่างแท้จริง (3) มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้
อย่างน่าสนใจ และสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนและได้ความรู้
พร้อมกัน ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร นโยบายของโรงเรียนอย่างมุ่งมัน ตั้งใจ  (4) คุณครูเป็นครูที่ดี  
มีความตั้งใจสอนอย่างเต็มความสามารถ แสดงเจตนา และสนองต่อจรรยาบรรณความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (5) เป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (6) ท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการเรียนการสอนล่วงหน้า มุ่ งท างานจนประสบ
ผลส าเร็จ (7) มีความศรัทธาและภูมิใจต่อวิชาชีพครู รักในองค์กร รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักนักเรียนเหมือน
ลูกหลาน 2) การใช้หลักอิทธิบาท 4 ส าหรับ ครูผู้สอน (1) ฉันทะ มีความพอใจรักในการสอน ความพอใจ
ใคร่ในการงานที่ท า ความรักอาชีพที่ท า ครูผู้สอนมีใจรักที่จะสอนจะท าให้เกิดความจูงใจ เอาใจใส่ในการสอน
ให้ดีขึ้น ผู้เรียนก็จะประสบผลส าเร็จได้ มีความไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการศึกษาเล่าเรียน (2) วิริยะ คือ มีความ
เพียรพยายามในการสอนเด็กนักเรยีน กระตุ้นให้ผู้เรียน มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรหา
ความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และน าเสนอรูปแบบการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ  เช่น ใช้สื่อ
ประกอบการสอนที่แปลกใหม่ทันสมัย (3) จิตตะ คือ มีการเอาใจ ฝักใฝ่ เอาใจใส่ในการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ  ตามกระแสโลกให้ทันกับการเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีคุณภาพ 
(4) วิมังสา คือ ปลูกฝังตนเองให้มีนิสัยความรับผิดชอบ หากพบเจอกับปัญหาในการสอนควรต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ  ดูแลสอดส่องในการท างานอยู่เสมอ  มีการคิดใคร่ครวญและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา   
เพื่อให้ผลการสอนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ส าหรับนักเรียน  
(1) ฉันทะ ความชอบ ความพอใจ ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีความชอบเรียน ชอบพูด สื่อสารใน
ภาษาอังกฤษ  (2) มีการกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีพ่อแม่ และญาติ
ผู้ใหญ่ รวมถึงครูในโรงเรียน ผลักดัน เอาใจใส่ สนทนาด้วยภาษาอังกฤษอยู่เสมอ รวมทั้งตัวนักเรียนเองได้มี

 

ความพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า (3) จิตตะ การอดทน ใส่ใจในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีจิตตะ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ ลุล่วงไปด้วยดี  รวมถึงการท าการบ้านด้วย (4) วิมังสา 
ความส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญก่อนท างาน ท าการบ้าน  
หรือกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง เพื่อให้ผลการเรียนออกมาดี   
 
อภิปรายผล 

หลักการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน                 
ในทัศนคติของครู (ผู้สอน) มีดังนี้  (1) ครูผู้สอน พยายามท าให้ผู้เรียนเกิดความสบาย ทั้งสภาพร่างกายและ
จิตใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับ สอนให้เด็กท าอะไรโดยอิสระ เพราะจะเกิดแรงจูงใจใฝ่
รู้สัมฤทธิ์ผลสูง ช่วยตนเองได้กล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง (2) ครูผู้สอน กระตุ้นให้มีการเลือกที่จะน าไปสู่การ 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความตรึงเครียด  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเรียน ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนด้วยตนเอง วินิจฉัยตั้งเป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่ง
ความรู้ รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินตัวเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของผลการศึกษาเล่าเรียน  (3) ครูผู้สอน จัดประสบการณ์การเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนรู้จักตั้งความคาดหวังที่ตรงตามความเป็นจริง เป็นคนที่ท าอะไร
ไปแล้วต้องการความส าเร็จ ตลอดจนมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางบวก เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความขยันหมั่นเพียร พัฒนาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก (4) ครูผู้สอน พยายามจัดสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน มีโอกาสประสบความส าเร็จบ้าง การแข่งขันเป็นกลุ่มนั้นเพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น มิใช่เพื่อเอาชนะกัน ให้ผู้เรียนแต่ละคนตั้งเป้าหมายของตนเอง และมีการแสดงผลของ
ความก้าวหน้า ค านึงถึงความสามารถพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือ โดยการ
ท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

การใช้หลักพุทธธรรม หลักกัลยาณมิตร 7 ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิ
วิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ในทัศนคติของครู (ผู้สอน) และนักเรียน มีดังนี้  1) มีความน่ารัก (ปิโย)   
ร่าเริงแจ่มใส  มีจิตใจสวยงาม พูดจาไพเราะ กิริยามารยาท สงบเรียบร้อย แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ ให้ความสนิทสนมกับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นใจอยากเข้าใกล้ 2) มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนเรียบร้อย เป็นผู้หนักแน่น น่าเคารพ (ครุ) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ด ารงตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี มีความรับผิดชอบมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนไปสู่ เป้าหมายรวมทั้งรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยการท างานเพื่องานอย่างแท้จริง 3) มีทักษะและประสบการณ์ ทรงภูมิปัญญา รอบรู้  
ทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างน่าสนใจ ตลอดจนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน
มีความสุขและสนุกสนานในการเรียนและได้ความรู้พร้อมกัน ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร นโยบาย
ของโรงเรียนอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ 4) คุณครูเป็นครูที่ดี มีทักษะและความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
สอนอย่างเต็มความสามารถ ชี้แจงแสดงเหตุและผลให้ศิษย์เข้าใจได้อย่างง่าย ตลอดถึงแสดงเจตนาและสนอง
ต่อจรรยาบรรณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 5) มุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดคามรู้แก่ศิษย์  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 971
 

text/Information and Worksheets)  ใช้ส าหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบ แบบเป็นกลุ่มย่อย 
หรือเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนทุกคนสามารถมีกิจกรรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ท าให้การเรียนสนุกไม่น่าเบ่ือ 
อยากให้มีเวลาในการใช้สื่อประกอบการสอนมากขึ้น 4) ด้านการวัดและประเมินผล  ประเมินผลจากผู้เรียนว่า 
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุก
รายวิชาในชั้นที่เรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน มีการจัดข้อสอบย่อยระหว่างภาคเรียนและการทดสอบปลายภาค  และนักเรียนได้มี
โอกาสได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนที่ตนเองได้รับแก่ครู เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้น าไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

3. การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) หลักกัลยาณมิตร 7 ส าหรับครูผู้สอน 
(1) มีความน่ารัก  มีจิตใจสวยงาม ร่าเริงแจ่มใส  พูดจาไพเราะ กิริยาสงบเรียบร้อย แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ  (2) มีความเป็นผู้หนักแน่น น่าเคารพ (ครุ) มีความรับผิดชอบมีความตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นนอกจากงานการสอน  
ด้วยการท างานเพื่องานอย่างแท้จริง (3) มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้
อย่างน่าสนใจ และสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนและได้ความรู้
พร้อมกัน ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร นโยบายของโรงเรียนอย่างมุ่งมัน ตั้งใจ  (4) คุณครูเป็นครูที่ดี  
มีความตั้งใจสอนอย่างเต็มความสามารถ แสดงเจตนา และสนองต่อจรรยาบรรณความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (5) เป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (6) ท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการเรียนการสอนล่วงหน้า มุ่ งท างานจนประสบ
ผลส าเร็จ (7) มีความศรัทธาและภูมิใจต่อวิชาชีพครู รักในองค์กร รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักนักเรียนเหมือน
ลูกหลาน 2) การใช้หลักอิทธิบาท 4 ส าหรับ ครูผู้สอน (1) ฉันทะ มีความพอใจรักในการสอน ความพอใจ
ใคร่ในการงานที่ท า ความรักอาชีพที่ท า ครูผู้สอนมีใจรักที่จะสอนจะท าให้เกิดความจูงใจ เอาใจใส่ในการสอน
ให้ดีขึ้น ผู้เรียนก็จะประสบผลส าเร็จได้ มีความไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการศึกษาเล่าเรียน (2) วิริยะ คือ มีความ
เพียรพยายามในการสอนเด็กนักเรยีน กระตุ้นให้ผู้เรียน มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรหา
ความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และน าเสนอรูปแบบการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ  เช่น ใช้สื่อ
ประกอบการสอนที่แปลกใหม่ทันสมัย (3) จิตตะ คือ มีการเอาใจ ฝักใฝ่ เอาใจใส่ในการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ  ตามกระแสโลกให้ทันกับการเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีคุณภาพ 
(4) วิมังสา คือ ปลูกฝังตนเองให้มีนิสัยความรับผิดชอบ หากพบเจอกับปัญหาในการสอนควรต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ  ดูแลสอดส่องในการท างานอยู่เสมอ  มีการคิดใคร่ครวญและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา   
เพื่อให้ผลการสอนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ส าหรับนักเรียน  
(1) ฉันทะ ความชอบ ความพอใจ ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีความชอบเรียน ชอบพูด สื่อสารใน
ภาษาอังกฤษ  (2) มีการกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีพ่อแม่ และญาติ
ผู้ใหญ่ รวมถึงครูในโรงเรียน ผลักดัน เอาใจใส่ สนทนาด้วยภาษาอังกฤษอยู่เสมอ รวมทั้งตัวนักเรียนเองได้มี

 

ความพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า (3) จิตตะ การอดทน ใส่ใจในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีจิตตะ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ ลุล่วงไปด้วยดี  รวมถึงการท าการบ้านด้วย (4) วิมังสา 
ความส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญก่อนท างาน ท าการบ้าน  
หรือกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง เพื่อให้ผลการเรียนออกมาดี   
 
อภิปรายผล 

หลักการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน                 
ในทัศนคติของครู (ผู้สอน) มีดังนี้  (1) ครูผู้สอน พยายามท าให้ผู้เรียนเกิดความสบาย ทั้งสภาพร่างกายและ
จิตใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับ สอนให้เด็กท าอะไรโดยอิสระ เพราะจะเกิดแรงจูงใจใฝ่
รู้สัมฤทธิ์ผลสูง ช่วยตนเองได้กล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง (2) ครูผู้สอน กระตุ้นให้มีการเลือกที่จะน าไปสู่การ 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความตรึงเครียด  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเรียน ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนด้วยตนเอง วินิจฉัยตั้งเป้าหมาย เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่ง
ความรู้ รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินตัวเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร แสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของผลการศึกษาเล่าเรียน  (3) ครูผู้สอน จัดประสบการณ์การเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนรู้จักตั้งความคาดหวังที่ตรงตามความเป็นจริง เป็นคนที่ท าอะไร
ไปแล้วต้องการความส าเร็จ ตลอดจนมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางบวก เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความขยันหมั่นเพียร พัฒนาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก (4) ครูผู้สอน พยายามจัดสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคน มีโอกาสประสบความส าเร็จบ้าง การแข่งขันเป็นกลุ่มนั้นเพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น มิใช่เพื่อเอาชนะกัน ให้ผู้เรียนแต่ละคนตั้งเป้าหมายของตนเอง และมีการแสดงผลของ
ความก้าวหน้า ค านึงถึงความสามารถพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือ โดยการ
ท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

การใช้หลักพุทธธรรม หลักกัลยาณมิตร 7 ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิ
วิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ในทัศนคติของครู (ผู้สอน) และนักเรียน มีดังนี้  1) มีความน่ารัก (ปิโย)   
ร่าเริงแจ่มใส  มีจิตใจสวยงาม พูดจาไพเราะ กิริยามารยาท สงบเรียบร้อย แต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ ให้ความสนิทสนมกับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นใจอยากเข้าใกล้ 2) มีความ
ประพฤติปฏิบัติตนเรียบร้อย เป็นผู้หนักแน่น น่าเคารพ (ครุ) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ด ารงตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี มีความรับผิดชอบมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนไปสู่ เป้าหมายรวมทั้งรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยการท างานเพื่องานอย่างแท้จริง 3) มีทักษะและประสบการณ์ ทรงภูมิปัญญา รอบรู้  
ทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างน่าสนใจ ตลอดจนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน
มีความสุขและสนุกสนานในการเรียนและได้ความรู้พร้อมกัน ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร นโยบาย
ของโรงเรียนอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ 4) คุณครูเป็นครูที่ดี มีทักษะและความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
สอนอย่างเต็มความสามารถ ชี้แจงแสดงเหตุและผลให้ศิษย์เข้าใจได้อย่างง่าย ตลอดถึงแสดงเจตนาและสนอง
ต่อจรรยาบรรณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 5) มุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดคามรู้แก่ศิษย์  
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ไม่ติดใจในค านินทาว่าร้าย ไม่หลงระเริงในค าสรรเสริญเยินยอเป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยันอดทน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) ท างานอย่างเป็นระบบมีการวางแผนในการเรียนการสอน
ล่วงหน้า มุ่งท างานจนประสบผลส าเร็จคือมีความสามารถในการอธิบายหรือท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  
7) มีความศรัทธาและภูมิใจต่อวิชาชีพครู รักในองค์กร รักโรงเรียนเหมือนบ้านรักนักเรียนเหมือนลูกหลาน  
ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางที่ไม่สมควร ป้องกันศิษย์จากอบายมุขทุกประเภท 

จากการศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมน ามาใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิ
วิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ครูผู้สอนได้น าหลักกัลยาณมิตร 7 และอิทธิบาท 4 มาเป็นแนวทาง 
ในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นครูสอน
เก่ง สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท าหน้าที่ รักนักเรียน รักศิษย์เหมือนลูกหลาน ปฏิบัติงานด้วย
ความเอาใจใส่ เสียสละ ท างานเต็มก าลังความสามารถ ไม่ทอดทิ้งละทิ้งหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
การสอนให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของความเป็นครู มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รักองค์กร และสามารถท างานเป็นทีมได้  ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
ของนักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์ ต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนมี ฉันทะ 
ความชอบ ความพอใจ ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีความชอบเรียน ชอบสนทนาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
นักเรียนมี วิริยะ มีการกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีพ่อแม่ และญาติ
ผู้ใหญ่ รวมถึงครูในโรงเรียน ผลักดัน เอาใจใส่ สนทนาด้วยภาษาอังกฤษอยู่เสมอ รวมทั้งตัวนักเรียนเองได้มี
ความพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด แบบเรียนต่างๆ นักเรียนมี  จิตตะ 
การอดทน ใส่ใจในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีจิตตะในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมถึงการท าการบ้านด้วย  นักเรียนมี วิมังสา ความส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า  
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญก่อนท างาน ท าการบ้าน หรือกิจกรรมต่างๆ ทุ กครั้ง เพื่อให้ผลการเรียน 
มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมส าหรับ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ส าหรับนักเรียนแต่ละคนนั้น ต้องอาศัยรูปแบบในการด าเนินชีวิต
ของนักเรียนแต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น พฤติกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความต้องการของ
นักเรียน อุปนิสัยความชอบส่วนตัว และความคิดและพฤติกรรมที่ได้รับและเรียนรู้จากครอบครัวสังคมรอบ
ข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นต้น จึงจะสามารถด าเนินการประยุกต์พุทธธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาบริบทและปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดการประยุกต์พุทธ
ธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน 
จะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนย่างจริงจัง และเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรมีการจัดระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  
มีวินัย เรียนเก่ง มีคณุธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง โดยยึดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “เด็กมีความกล้าแสดงออก
ในการสื่อสาร  การพูด การฟัง การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  และเด็กสามารถทดสอบความรู้ในระดับนานาชาติ 
หรือ ระดับของจังหวัด ได้คะแนนที่ดีเยี่ยม” ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน สร้างสรรค์ ได้รับสวัสดิการต่างๆ  
อย่างทั่วถึง ตลอดถึงการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันจัดการศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ได้แก่ 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนอื่นๆ หรือศึกษาขยายเป็นในระดับเขต 
เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพคุณลักษณ์ของครูและนักเรียน และ 2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ การบริหารการ
เรียนรู้สาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ของตัวแปรต้นอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน กับตัวแปร
ตาม ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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ไม่ติดใจในค านินทาว่าร้าย ไม่หลงระเริงในค าสรรเสริญเยินยอเป็นคนตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยันอดทน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) ท างานอย่างเป็นระบบมีการวางแผนในการเรียนการสอน
ล่วงหน้า มุ่งท างานจนประสบผลส าเร็จคือมีความสามารถในการอธิบายหรือท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  
7) มีความศรัทธาและภูมิใจต่อวิชาชีพครู รักในองค์กร รักโรงเรียนเหมือนบ้านรักนักเรียนเหมือนลูกหลาน  
ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางที่ไม่สมควร ป้องกันศิษย์จากอบายมุขทุกประเภท 

จากการศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมน ามาใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนิธิ
วิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ครูผู้สอนได้น าหลักกัลยาณมิตร 7 และอิทธิบาท 4 มาเป็นแนวทาง 
ในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นครูสอน
เก่ง สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท าหน้าที่ รักนักเรียน รักศิษย์เหมือนลูกหลาน ปฏิบัติงานด้วย
ความเอาใจใส่ เสียสละ ท างานเต็มก าลังความสามารถ ไม่ทอดทิ้งละทิ้งหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
การสอนให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของความเป็นครู มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รักองค์กร และสามารถท างานเป็นทีมได้  ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
ของนักเรียนโรงเรียนนิธิวิทย์ ต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนมี ฉันทะ 
ความชอบ ความพอใจ ในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีความชอบเรียน ชอบสนทนาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
นักเรียนมี วิริยะ มีการกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีพ่อแม่ และญาติ
ผู้ใหญ่ รวมถึงครูในโรงเรียน ผลักดัน เอาใจใส่ สนทนาด้วยภาษาอังกฤษอยู่เสมอ รวมทั้งตัวนักเรียนเองได้มี
ความพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจ า เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด แบบเรียนต่างๆ นักเรียนมี  จิตตะ 
การอดทน ใส่ใจในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีจิตตะในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมถึงการท าการบ้านด้วย  นักเรียนมี วิมังสา ความส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า  
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญก่อนท างาน ท าการบ้าน หรือกิจกรรมต่างๆ ทุ กครั้ง เพื่อให้ผลการเรียน 
มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมส าหรับ
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ส าหรับนักเรียนแต่ละคนนั้น ต้องอาศัยรูปแบบในการด าเนินชีวิต
ของนักเรียนแต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น พฤติกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและความต้องการของ
นักเรียน อุปนิสัยความชอบส่วนตัว และความคิดและพฤติกรรมที่ได้รับและเรียนรู้จากครอบครัวสังคมรอบ
ข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นต้น จึงจะสามารถด าเนินการประยุกต์พุทธธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาบริบทและปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดการประยุกต์พุทธ
ธรรมส าหรับการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิธิวิทย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน 
จะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนย่างจริงจัง และเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรมีการจัดระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  
มีวินัย เรียนเก่ง มีคณุธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง โดยยึดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “เด็กมีความกล้าแสดงออก
ในการสื่อสาร  การพูด การฟัง การเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  และเด็กสามารถทดสอบความรู้ในระดับนานาชาติ 
หรือ ระดับของจังหวัด ได้คะแนนที่ดีเยี่ยม” ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน สร้างสรรค์ ได้รับสวัสดิการต่างๆ  
อย่างทั่วถึง ตลอดถึงการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันจัดการศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ได้แก่ 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนอื่นๆ หรือศึกษาขยายเป็นในระดับเขต 
เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพคุณลักษณ์ของครูและนักเรียน และ 2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ การบริหารการ
เรียนรู้สาระภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ของตัวแปรต้นอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน กับตัวแปร
ตาม ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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บทคัดยอ 
 ประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวย 77 จังหวัด ในแตละจังหวัดมีความแตกตางกันบนพื้นฐาน
ของสภาพแวดลอมทางการบริหาร (Environment) ที่แตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม
ภายใน คือ จุดแข็งและจุดออน และ 2) สภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค เปนเหตุใหบาง
จังหวัดเกิดการพัฒนาในดานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาการทองเที่ยว ดวยการนําเอาศักยภาพของ
มาใชเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา นําพานักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ อันเปนการกระจายรายไดสู
ประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดที่มีการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชนนี้จึงจัดวาเปนเมืองหลักที่มี
นักทองเที่ยวหลั่งไหลเขาไปทองเที่ยวและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 
ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยมีเมืองหลักจํานวน 22 จังหวัด สวนที่เหลืออีก 55 จังหวัด จัดเปนเมืองรอง 
 การพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืนและมีความเขมแข็งจะตองเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการสรรคสรางและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่ไมมีตนทุนทางการ
ทองเที่ยวในรูปแบบของสถานที่ทองเที่ยวเชิงสัญลักษณที่สําคัญของจังหวัดนั้นๆ ดวยการบูรณาการความ
รวมมือของพื้นที่และการสนับสนุนสงเสริมจากองคกรที่มีสวนเก่ียวของ ในการผลักดันกระแสเชิงสัญลักษณ
ใหเปนที่รูจักและสรางใหเปน Landmark ของพื้นที่ ดวยการสรางเครือขายใหเกิดความเชื่อมโยงกันของแต
ละ Story สงเสริมใหเกิดความตระหนักและหวงแหนใหกับคนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการสรรคสรางการ
พัฒนา ปองกันกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพลเขามากอบโกยผลประโยชน จนทําใหคนในพื้นที่ไมไดรับ
ประโยชนใดๆเลยและสงผลกระทบกับจิตใจของคนในพื้นที่เองในการมีสวนรวมในการสรรคสรางการพัฒนา    
เพราะพื้นฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัดลวนมาจากแหลงทองเที่ยว ที่นําพานักทองเที่ยว
เขามาจับจายใชสอยจนทําใหเกิดการไหลเวียนของเงิน สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ 

คําสําคัญ: การสรรคสราง, การพัฒนา, แหลงทองเที่ยว, เมืองรอง 
 
Abstract 
 Thailand currently consists of 77 provinces. Each province has differences based 
on the administrative environment. Environmental difference contained with 1) the 
internal environment which is the strength and weakness, and 2) the external environment 
which is opportunities and obstacles causing some provinces to develop economically 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 975
 

 
ไพฑูรย์ ลินลารัตน์. การประเมินการสอน. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526. 
แสง จันทร์งาม. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: กมลการพิมพ์, 2556. 

การสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง 
Creating a Secondary Urban Tourism Development 

 
อํานาจ ทาปน 

พระครูโกวิทบุญเขต 
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  วัดทานา 

 
บทคัดยอ 
 ประเทศไทยในปจจุบัน ประกอบดวย 77 จังหวัด ในแตละจังหวัดมีความแตกตางกันบนพื้นฐาน
ของสภาพแวดลอมทางการบริหาร (Environment) ที่แตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม
ภายใน คือ จุดแข็งและจุดออน และ 2) สภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค เปนเหตุใหบาง
จังหวัดเกิดการพัฒนาในดานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาการทองเที่ยว ดวยการนําเอาศักยภาพของ
มาใชเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา นําพานักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ อันเปนการกระจายรายไดสู
ประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดที่มีการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชนนี้จึงจัดวาเปนเมืองหลักที่มี
นักทองเที่ยวหลั่งไหลเขาไปทองเที่ยวและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 
ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยมีเมืองหลักจํานวน 22 จังหวัด สวนที่เหลืออีก 55 จังหวัด จัดเปนเมืองรอง 
 การพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืนและมีความเขมแข็งจะตองเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการสรรคสรางและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่ไมมีตนทุนทางการ
ทองเที่ยวในรูปแบบของสถานที่ทองเที่ยวเชิงสัญลักษณที่สําคัญของจังหวัดนั้นๆ ดวยการบูรณาการความ
รวมมือของพื้นที่และการสนับสนุนสงเสริมจากองคกรที่มีสวนเก่ียวของ ในการผลักดันกระแสเชิงสัญลักษณ
ใหเปนที่รูจักและสรางใหเปน Landmark ของพื้นที่ ดวยการสรางเครือขายใหเกิดความเชื่อมโยงกันของแต
ละ Story สงเสริมใหเกิดความตระหนักและหวงแหนใหกับคนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการสรรคสรางการ
พัฒนา ปองกันกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพลเขามากอบโกยผลประโยชน จนทําใหคนในพื้นที่ไมไดรับ
ประโยชนใดๆเลยและสงผลกระทบกับจิตใจของคนในพื้นที่เองในการมีสวนรวมในการสรรคสรางการพัฒนา    
เพราะพื้นฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัดลวนมาจากแหลงทองเที่ยว ที่นําพานักทองเที่ยว
เขามาจับจายใชสอยจนทําใหเกิดการไหลเวียนของเงิน สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ 

คําสําคัญ: การสรรคสราง, การพัฒนา, แหลงทองเที่ยว, เมืองรอง 
 
Abstract 
 Thailand currently consists of 77 provinces. Each province has differences based 
on the administrative environment. Environmental difference contained with 1) the 
internal environment which is the strength and weakness, and 2) the external environment 
which is opportunities and obstacles causing some provinces to develop economically 
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based on tourism development by bringing the potential to be used as a mechanism to 
drive development to bring both domestic and foreign tourists who distributed income to 
the population and economic development in the area. This province that has developed 
tourism is considered as the main city with tourists pouring into tourism and having 
economic development by distributing income to local communities At present, there are 
22 major cities in Thailand, while the remaining 55 are classified as secondary cities. 
 Sustained and strong development must arise from the participation of all sectors 
in creating and driving the development process especially in provinces that do not have 
tourism costs in the form of important symbolic attractions by integrating space 
cooperation and support from relevant organizations. To push the symbolic flow to be 
known and created as a landmark of the area, it has to create a network to connect each 
story, to create development, to protect capitalists or influencers to gain benefits. So that 
people in the area do not receive any benefits at all and affect the minds of people in the 
area to participate in the development because the basis of economic development of 
each province comes from tourist attractions that brought tourists into spending until 
causing the flow of money and generating income for people in that area 

Keywords: Creation, Development, Tourist Attraction, Secondary City 
 
บทนํา 
 จากการที่รัฐบาลไดสนับสนุนในการทองเที่ยวเมืองรองเพื่อใชเปนสวนลดในการลดหยอนภาษีนั้น 
จัดวาเปนการขับเคลื่อนทางนโยบายอยางหนึ่งในการชวยกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหแกชุมชน
ทองถ่ินในเมืองรองเหลานั้น แตการที่จะทําใหเมืองรองเหลานั้นเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวเทียบเทากับเมืองหลัก หรือเพียงแคสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนในพื้นที่จากการ
สรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว สวนงานตางๆของรัฐบาลทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
ควรบูรณาการความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบายที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจน ดวยการ
สนับสนุนหรือสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจขอมูลเชิงสัญลักษณดวยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการสรรคสรางการพัฒนาใหมีความเขมแข็งดวยการ
จัดการตนเอง มากกวาการรับหรือนํานโยบายไปปฏิบัติ ทําใหเกิดเอกภาพในการดําเนินงานสรรคสรางการ
พัฒนาและมีความหวงแหนในฐานะเจาของและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหเมืองรองเปนเมืองที่ผูคนรูจัก 
ดึงเสนหออกสูสายตาของนักทองเที่ยวจนเกิดเปนความเขมแข็งของพื้นที่อันเปนปจจัยสาํคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาภาคประชาชน โดยการเปนพี่เลี้ยงในการกํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมจากสวนงานตางๆ 
นอกเหนือจากภารกิจหลักของสวนงานนั้นๆ ดวยการไมทอดทิ้งใหประชาชนในพื้นที่รูสึกโดดเดี่ยวหลังเสร็จ
สิ้นภารกิจหรือโครงการ อันเปนการดําเนินงานอยางไมตอเนื่อง 

 ความเชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวเชิงสัญลักษณ Landmark หรือ story ของแตละแหลง
ทองเที่ยวนั้นเปนสิ่งที่ มีความสําคัญที่สุด เพราะบางพื้นที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงสัญลักษณ Landmark  
หรือ story อันเปนที่โดดเดนและรูจักของนักทองเที่ยวแตขาดการสรรคสรางการพัฒนาความเชื่อมโยงกันกับ
แหลงทองเที่ยวตางๆในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ก็อาจเปนที่ไมดึงดูดใจของนักทองเที่ยวได จังหวัดที่ไมมีความ
เชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวเชนนี้จึงไดชื่อวา “เมืองรอง” 
 
นโยบายการทองเท่ียวเมืองรอง 
 จากนโยบายรัฐบาลเร่ืองการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนในประเทศ  
โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง เพื่อใชเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนการทองเที่ยว ชวยกระจายรายไดลงสูชุมชน ยกระดับฐานรากทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในเปาประสงคที่ตรงกันใหกับทุกภาคสวน 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดจัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การทองเที่ยวเมืองรอง
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ดวยการเชิญชุมชนและผูที่เก่ียวของในภาคการทองเที่ยว รวมทั้ง
สื่อมวลชนรวมรับฟงขอมูล พรอมลงพื้นที่สัมผัสแหลงทองเที่ยวในเมืองรอง เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพและความ
พรอม โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดสรร
งบประมาณวางยุทธศาสตรอยางรอบดาน สงเสริมทั้งฝงดีมานดและฝงซัพพลาย ซ่ึงสวนของดีมานด 
ดําเนินการกระตุนใหเกิดการเดินทางไปยังเมืองรองตางๆ อยางแทจริง โดยมีเปาหมาย คือ ลดการกระจุกตัว
ของนักทองเที่ยวในเมืองหลัก และผลักดันใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวอยางลึกซ้ึงถึงระดับชุมชน ผาน
กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธตางๆ เชน โครงการ ‘Amazing Thailand Go Local’ โดย กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ไดผลักดันใหรัฐบาลออกมาตรการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาใน 55 เมืองรอง สูงสุดไมเกิน 15,000 บาท สําหรับฝงซัพพลายไดเตรียม
ความพรอม ดวยการลงพื้นที่ทําวิจัยตลาดและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเครือขายและองคกร
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนที่เก่ียวของจัดอบรม มอบองคความรูดานการตลาดแกคนในชุมชน พัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการในทองถ่ิน สามารถนําไปตอยอดและสรางอัตลักษณแกสินคาทองเที่ยวตอไป 
โดยไดดําเนินงานการขยายผลของนโยบายสงเสริมทองเที่ยวเมืองรองเพื่อใหเกิดความรวมมือระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และชุมชนอยางตอเนื่องดวยการเนนการพัฒนาจากภายในชุมชนเปนหลักและบูรณาการความ
รวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ใหสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน1 
 
 

                                                           
 1 ผูจัดการออนไลน, เปดวิสัยทัศน “รัฐมนตรีเมืองรอง” วีระศักด์ิ โควสุรัตน, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : 
https://mgronline.com/travel/detail/9610000094802, [28 มกราคม 2562]. 
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based on tourism development by bringing the potential to be used as a mechanism to 
drive development to bring both domestic and foreign tourists who distributed income to 
the population and economic development in the area. This province that has developed 
tourism is considered as the main city with tourists pouring into tourism and having 
economic development by distributing income to local communities At present, there are 
22 major cities in Thailand, while the remaining 55 are classified as secondary cities. 
 Sustained and strong development must arise from the participation of all sectors 
in creating and driving the development process especially in provinces that do not have 
tourism costs in the form of important symbolic attractions by integrating space 
cooperation and support from relevant organizations. To push the symbolic flow to be 
known and created as a landmark of the area, it has to create a network to connect each 
story, to create development, to protect capitalists or influencers to gain benefits. So that 
people in the area do not receive any benefits at all and affect the minds of people in the 
area to participate in the development because the basis of economic development of 
each province comes from tourist attractions that brought tourists into spending until 
causing the flow of money and generating income for people in that area 

Keywords: Creation, Development, Tourist Attraction, Secondary City 
 
บทนํา 
 จากการที่รัฐบาลไดสนับสนุนในการทองเที่ยวเมืองรองเพื่อใชเปนสวนลดในการลดหยอนภาษีนั้น 
จัดวาเปนการขับเคลื่อนทางนโยบายอยางหนึ่งในการชวยกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหแกชุมชน
ทองถ่ินในเมืองรองเหลานั้น แตการที่จะทําใหเมืองรองเหลานั้นเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวเทียบเทากับเมืองหลัก หรือเพียงแคสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเกิดข้ึนในพื้นที่จากการ
สรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว สวนงานตางๆของรัฐบาลทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
ควรบูรณาการความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบายที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจน ดวยการ
สนับสนุนหรือสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการสํารวจขอมูลเชิงสัญลักษณดวยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการสรรคสรางการพัฒนาใหมีความเขมแข็งดวยการ
จัดการตนเอง มากกวาการรับหรือนํานโยบายไปปฏิบัติ ทําใหเกิดเอกภาพในการดําเนินงานสรรคสรางการ
พัฒนาและมีความหวงแหนในฐานะเจาของและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหเมืองรองเปนเมืองที่ผูคนรูจัก 
ดึงเสนหออกสูสายตาของนักทองเที่ยวจนเกิดเปนความเขมแข็งของพื้นที่อันเปนปจจัยสาํคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาภาคประชาชน โดยการเปนพี่เลี้ยงในการกํากับดูแล สนับสนุนสงเสริมจากสวนงานตางๆ 
นอกเหนือจากภารกิจหลักของสวนงานนั้นๆ ดวยการไมทอดทิ้งใหประชาชนในพื้นที่รูสึกโดดเดี่ยวหลังเสร็จ
สิ้นภารกิจหรือโครงการ อันเปนการดําเนินงานอยางไมตอเนื่อง 

 ความเชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวเชิงสัญลักษณ Landmark หรือ story ของแตละแหลง
ทองเที่ยวนั้นเปนสิ่งที่ มีความสําคัญที่สุด เพราะบางพื้นที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงสัญลักษณ Landmark  
หรือ story อันเปนที่โดดเดนและรูจักของนักทองเที่ยวแตขาดการสรรคสรางการพัฒนาความเชื่อมโยงกันกับ
แหลงทองเที่ยวตางๆในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ก็อาจเปนที่ไมดึงดูดใจของนักทองเที่ยวได จังหวัดที่ไมมีความ
เชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวเชนนี้จึงไดชื่อวา “เมืองรอง” 
 
นโยบายการทองเท่ียวเมืองรอง 
 จากนโยบายรัฐบาลเร่ืองการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําใหกับประชาชนในประเทศ  
โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง เพื่อใชเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนการทองเที่ยว ชวยกระจายรายไดลงสูชุมชน ยกระดับฐานรากทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในเปาประสงคที่ตรงกันใหกับทุกภาคสวน 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดจัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การทองเที่ยวเมืองรอง
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ดวยการเชิญชุมชนและผูที่เก่ียวของในภาคการทองเที่ยว รวมทั้ง
สื่อมวลชนรวมรับฟงขอมูล พรอมลงพื้นที่สัมผัสแหลงทองเที่ยวในเมืองรอง เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพและความ
พรอม โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดสรร
งบประมาณวางยุทธศาสตรอยางรอบดาน สงเสริมทั้งฝงดีมานดและฝงซัพพลาย ซ่ึงสวนของดีมานด 
ดําเนินการกระตุนใหเกิดการเดินทางไปยังเมืองรองตางๆ อยางแทจริง โดยมีเปาหมาย คือ ลดการกระจุกตัว
ของนักทองเที่ยวในเมืองหลัก และผลักดันใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวอยางลึกซ้ึงถึงระดับชุมชน ผาน
กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธตางๆ เชน โครงการ ‘Amazing Thailand Go Local’ โดย กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา ไดผลักดันใหรัฐบาลออกมาตรการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาใน 55 เมืองรอง สูงสุดไมเกิน 15,000 บาท สําหรับฝงซัพพลายไดเตรียม
ความพรอม ดวยการลงพื้นที่ทําวิจัยตลาดและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเครือขายและองคกร
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนที่เก่ียวของจัดอบรม มอบองคความรูดานการตลาดแกคนในชุมชน พัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการในทองถ่ิน สามารถนําไปตอยอดและสรางอัตลักษณแกสินคาทองเที่ยวตอไป 
โดยไดดําเนินงานการขยายผลของนโยบายสงเสริมทองเที่ยวเมืองรองเพื่อใหเกิดความรวมมือระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และชุมชนอยางตอเนื่องดวยการเนนการพัฒนาจากภายในชุมชนเปนหลักและบูรณาการความ
รวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ใหสอดคลองและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน1 
 
 

                                                           
 1 ผูจัดการออนไลน, เปดวิสัยทัศน “รัฐมนตรีเมืองรอง” วีระศักด์ิ โควสุรัตน, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : 
https://mgronline.com/travel/detail/9610000094802, [28 มกราคม 2562]. 
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แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local : เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต” 
แบงออกเปน 7 กิจกรรม ไดแก 
 1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนไดลุนไดแตม เปนการรวมมือกับพันธมิตรใชประโยชนจากฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ Google Local Guide เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการวางแผนการ
ทองเที่ยว (Trip Planner) ทั่วประเทศไดดวยตัวเอง โดยสรางแรงจูงใจใหมีการใชจายและทองเที่ยวในชุมชน
และเมืองรอง เชน e-Coupon ใชเปนสวนลดสําหรับซ้ือสินคาและบริการตลอดเสนทางทองเที่ยวไปยังชุมชน
และเมืองรอง อาทิ รานประชารัฐสุขใจ สถานีบริการน้ํามัน รานอาหาร รานคาชุมชน มีการสะสมแตม  
(TAT Point) ผานระบบออนไลนเพื่อเปนสวนลดในการซ้ือสินคาและบริการ หรือแลกรางวัลเดินทาง
ทองเที่ยวตอและชิงโชคปลายป รวมถึงการสะสมไมลกับสายการบินในประเทศ โดยความรวมมือคร้ังนี้จะมี
การบริหารจัดการ Big Data แบบ Real Time ให มีขอมูลยอนกลับเพื่ อป รับป รุงการทํ างานให มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับกลไกของการตลาดสมัยใหมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต 
 2. SET in the Local กระตุนกลุมตลาด MICE จัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม CSR ในชุมชนและ
เมืองรอง โดยเนนการเดินทางในวันธรรมดา ซ่ึง ททท. ไดสํารวจสอบถามหาความตองการของชุมชน โดย
ดําเนินการกับ 27 ชุมชนทองเที่ยวที่ตองปรับเพิ่มเติมในเชิงการตลาดและประสานกับหนวยงานที่ตองการทํา
กิจกรรมในพื้นที่ชุมชน เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย เนนกลุมเปาหมายกลุมองคกรและ
เยาวชน 
 3. Local Link เนนความรวมมือกับบริษัทนําเที่ ยวหรือตัวแทนจําหนายได รับสิทธิพิ เศษ  
เชน สนับสนุนคาอาหาร เม่ือเสนอขายรายการนําเที่ยวเมืองรอง หรือมีรายการนําเที่ยวเมืองหลักและเมือง
รองในรายการเดียวกัน  อีกทั้ง รวบรวมและคัดกรองชุมชนทั่วประเทศที่มีศักยภาพพรอมขาย นอกจากนี้  
จะใชขอมูลเชิงสถิติวิเคราะหการเพิ่มสัดสวนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดทองเที่ยวรอง จากเดิม 
จังหวัดทองเที่ยวหลัก  รอยละ 70 (186 ลานคน/คร้ัง) จังหวัดทองเที่ยวรอง 30 (79 ลานคน/คร้ัง)   
ปรับสัดสวนเปน 65  : 35  รวมไปถึงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเมืองรองหลากหลายรูปแบบ กําหนดบุคลิก
ของเสนทางใหตรงกลุมเปาหมาย  อาทิ เสนทาง Green ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เสนทางจักรยาน  
เสนทางทองเที่ยวเลาะชายแดน และการออกแบบเสนทางใหมใหสอดคลองกับไลฟสไตลของนักทองเที่ยว 
เชน เสนทางงานฝมือ  เกษตรกรรม  ผจญภัย  ธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหาร และที่มีเร่ืองราว เพื่อใหมีการ
เดินทางทั้งแบบผานบริษัทนําเที่ยว และ ออกแบบการเดินทางดวยตัวเอง (FIT) ไดแก 
                    A : Additional  :  ทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 
                    B : Brand New :  ทองเที่ยว 55 เมืองรอง 
                    C : Combination :  ทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางเมืองรองและเมืองรอง   
 4. Eat Local ประชาสัมพันธอาหารถ่ิน (Locallicious) อาหารอรอย อาหารหามพลาด สงเสริม
การใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน ผานกิจกรรม Eat Local Week ในทุกภาค พรอมรวมกับพันธมิตรสงเสริมใหมี
การขายรายการนําเที่ยวประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหลงผลิต แหลงวัตถุดิบดานอาหาร 

หรือทุกการใชจายสามารถสะสมคะแนนและรับสิทธิพิเศษ เชน ชิงรางวัลรับประทานอาหารในรานที่ไดดาวมิ
ชลิน 
 5. Our Local สรางสรรคและสนับสนุนการจัดกิจกรรม Community Events บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ิน กระจายทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขาทองถ่ิน 
โดยเฉพาะในชุมชนและเมืองรอง สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยกระจายจากเมืองหลักสูเมืองรองในทุกพื้นที่
ทุกสัปดาห รวมไปถึงสงเสริมการทองเที่ยวในเทศกาลงานประเพณีประจําทองถ่ินอีกดวย 
 6 . Local Heroes - Towards GSTC (Global Sustainable Tourism Council) แ ล ะ  B2 D 
(Business to Digital) กิจกรรม Mobile Clinic เพื่อการพัฒนาคน สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนจาก
องคความรูตาง ๆ เพื่อ ใหชุมชนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางภูมิทัศนและการแขงขันในอนาคต (Digital 
Age) พรอมทั้ง สนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปน ผูมีชื่อเสียงผลงานการสรางสรรคออกแบบ และ
แนะนําแหลงทุน 
 7. Local Strength รวมมือเชิงบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สรางความเขมแข็งในหวงโซ
อุปทาน และสินคาพรอมขาย พัฒนาเร่ือง Creative Tourism ในแหลงทองเที่ยว สนับสนุนผูประกอบการ
รุนใหมในธุรกิจบริการและการทองเที่ยว (Travel Tech & Start-up Business in services) เพื่อสงเสริม
การขายเขาเมืองรอง2  
แนวคิดสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 
 ในดานอุปสงค ตองกระจายนักทองเที่ยวและหรือการใชจายเขาสูเมืองรองและชุมชน จัดกิจกรรม
สรางกระแสเพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวและใชจายในเมืองรองและชุมชน ดานอุปทาน ตอง
ประเมินศักยภาพเมืองรอง แบงเปน 
 Tier 1 จั งหวัดที่ มีความพรอมแบบเที่ ยวไดและพักแรมได  เชน  น าน  นครศรีธรรมราช 
สมุทรสงคราม เลย พรอมทั้งที่พักและสถานที่ทองเที่ยว หลายแหงมีทาอากาศยานของตัวเอง ความปลอดภัย
และความสะอาดไดมาตรฐาน 
 Tier 2 จังหวัดที่ควรสงเสริมใหเที่ยวและพักแรม มีที่พักที่ไดมาตรฐานแตคนยังไมใชบริการอยาง
เต็มที่ เชน สตูล พัทลุง อุบลราชธานี นครพนม อุดรธานี พิษณุโลก สุโขทัย แมฮองสอน และ 
 Tier 3 จังหวัดที่ควรสงเสริมใหเที่ยวไปเชาเย็นกลับ มีขอจํากัดดานที่พักและสนามบิน พยายาม
เปลี่ยนใหเปนจังหวัดสรางสรรค3 
 
 
 
                                                           
 2 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ททท., ททท.เปดแคมเปญ AMAZING THAILAND GO LOCAL เรง
กระแสทองเท่ียว 55 เมืองรอง, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://thai.tourismthailand.org, [28 มกราคม 
2562]. 
 3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว., หนุนเท่ียวชุมชน – เมืองรองสูความย่ังยืน, [ออนไลน]. 
แหลงขอมูล : https://www.trf.or.th/tourism-and-culture-news, [28 มกราคม 2562]. 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 979

แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local : เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต” 
แบงออกเปน 7 กิจกรรม ไดแก 
 1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนไดลุนไดแตม เปนการรวมมือกับพันธมิตรใชประโยชนจากฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ Google Local Guide เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการวางแผนการ
ทองเที่ยว (Trip Planner) ทั่วประเทศไดดวยตัวเอง โดยสรางแรงจูงใจใหมีการใชจายและทองเที่ยวในชุมชน
และเมืองรอง เชน e-Coupon ใชเปนสวนลดสําหรับซ้ือสินคาและบริการตลอดเสนทางทองเที่ยวไปยังชุมชน
และเมืองรอง อาทิ รานประชารัฐสุขใจ สถานีบริการน้ํามัน รานอาหาร รานคาชุมชน มีการสะสมแตม  
(TAT Point) ผานระบบออนไลนเพื่อเปนสวนลดในการซ้ือสินคาและบริการ หรือแลกรางวัลเดินทาง
ทองเที่ยวตอและชิงโชคปลายป รวมถึงการสะสมไมลกับสายการบินในประเทศ โดยความรวมมือคร้ังนี้จะมี
การบริหารจัดการ Big Data แบบ Real Time ให มีขอมูลยอนกลับเพื่ อป รับป รุงการทํ างานให มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองกับกลไกของการตลาดสมัยใหมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต 
 2. SET in the Local กระตุนกลุมตลาด MICE จัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม CSR ในชุมชนและ
เมืองรอง โดยเนนการเดินทางในวันธรรมดา ซ่ึง ททท. ไดสํารวจสอบถามหาความตองการของชุมชน โดย
ดําเนินการกับ 27 ชุมชนทองเที่ยวที่ตองปรับเพิ่มเติมในเชิงการตลาดและประสานกับหนวยงานที่ตองการทํา
กิจกรรมในพื้นที่ชุมชน เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย เนนกลุมเปาหมายกลุมองคกรและ
เยาวชน 
 3. Local Link เนนความรวมมือกับบริษัทนําเที่ ยวหรือตัวแทนจําหนายได รับสิทธิพิ เศษ  
เชน สนับสนุนคาอาหาร เม่ือเสนอขายรายการนําเที่ยวเมืองรอง หรือมีรายการนําเที่ยวเมืองหลักและเมือง
รองในรายการเดียวกัน  อีกทั้ง รวบรวมและคัดกรองชุมชนทั่วประเทศที่มีศักยภาพพรอมขาย นอกจากนี้  
จะใชขอมูลเชิงสถิติวิเคราะหการเพิ่มสัดสวนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดทองเที่ยวรอง จากเดิม 
จังหวัดทองเที่ยวหลัก  รอยละ 70 (186 ลานคน/คร้ัง) จังหวัดทองเที่ยวรอง 30 (79 ลานคน/คร้ัง)   
ปรับสัดสวนเปน 65  : 35  รวมไปถึงการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเมืองรองหลากหลายรูปแบบ กําหนดบุคลิก
ของเสนทางใหตรงกลุมเปาหมาย  อาทิ เสนทาง Green ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เสนทางจักรยาน  
เสนทางทองเที่ยวเลาะชายแดน และการออกแบบเสนทางใหมใหสอดคลองกับไลฟสไตลของนักทองเที่ยว 
เชน เสนทางงานฝมือ  เกษตรกรรม  ผจญภัย  ธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหาร และที่มีเร่ืองราว เพื่อใหมีการ
เดินทางทั้งแบบผานบริษัทนําเที่ยว และ ออกแบบการเดินทางดวยตัวเอง (FIT) ไดแก 
                    A : Additional  :  ทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 
                    B : Brand New :  ทองเที่ยว 55 เมืองรอง 
                    C : Combination :  ทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางเมืองรองและเมืองรอง   
 4. Eat Local ประชาสัมพันธอาหารถ่ิน (Locallicious) อาหารอรอย อาหารหามพลาด สงเสริม
การใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน ผานกิจกรรม Eat Local Week ในทุกภาค พรอมรวมกับพันธมิตรสงเสริมใหมี
การขายรายการนําเที่ยวประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหลงผลิต แหลงวัตถุดิบดานอาหาร 

หรือทุกการใชจายสามารถสะสมคะแนนและรับสิทธิพิเศษ เชน ชิงรางวัลรับประทานอาหารในรานที่ไดดาวมิ
ชลิน 
 5. Our Local สรางสรรคและสนับสนุนการจัดกิจกรรม Community Events บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ิน กระจายทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขาทองถ่ิน 
โดยเฉพาะในชุมชนและเมืองรอง สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยกระจายจากเมืองหลักสูเมืองรองในทุกพื้นที่
ทุกสัปดาห รวมไปถึงสงเสริมการทองเที่ยวในเทศกาลงานประเพณีประจําทองถ่ินอีกดวย 
 6 . Local Heroes - Towards GSTC (Global Sustainable Tourism Council) แ ล ะ  B2 D 
(Business to Digital) กิจกรรม Mobile Clinic เพื่อการพัฒนาคน สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนจาก
องคความรูตาง ๆ เพื่อ ใหชุมชนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางภูมิทัศนและการแขงขันในอนาคต (Digital 
Age) พรอมทั้ง สนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปน ผูมีชื่อเสียงผลงานการสรางสรรคออกแบบ และ
แนะนําแหลงทุน 
 7. Local Strength รวมมือเชิงบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สรางความเขมแข็งในหวงโซ
อุปทาน และสินคาพรอมขาย พัฒนาเร่ือง Creative Tourism ในแหลงทองเที่ยว สนับสนุนผูประกอบการ
รุนใหมในธุรกิจบริการและการทองเที่ยว (Travel Tech & Start-up Business in services) เพื่อสงเสริม
การขายเขาเมืองรอง2  
แนวคิดสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 
 ในดานอุปสงค ตองกระจายนักทองเที่ยวและหรือการใชจายเขาสูเมืองรองและชุมชน จัดกิจกรรม
สรางกระแสเพื่อกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวและใชจายในเมืองรองและชุมชน ดานอุปทาน ตอง
ประเมินศักยภาพเมืองรอง แบงเปน 
 Tier 1 จั งหวัดที่ มีความพรอมแบบเที่ ยวไดและพักแรมได  เชน  น าน  นครศรีธรรมราช 
สมุทรสงคราม เลย พรอมทั้งที่พักและสถานที่ทองเที่ยว หลายแหงมีทาอากาศยานของตัวเอง ความปลอดภัย
และความสะอาดไดมาตรฐาน 
 Tier 2 จังหวัดที่ควรสงเสริมใหเที่ยวและพักแรม มีที่พักที่ไดมาตรฐานแตคนยังไมใชบริการอยาง
เต็มที่ เชน สตูล พัทลุง อุบลราชธานี นครพนม อุดรธานี พิษณุโลก สุโขทัย แมฮองสอน และ 
 Tier 3 จังหวัดที่ควรสงเสริมใหเที่ยวไปเชาเย็นกลับ มีขอจํากัดดานที่พักและสนามบิน พยายาม
เปลี่ยนใหเปนจังหวัดสรางสรรค3 
 
 
 
                                                           
 2 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ททท., ททท.เปดแคมเปญ AMAZING THAILAND GO LOCAL เรง
กระแสทองเท่ียว 55 เมืองรอง, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://thai.tourismthailand.org, [28 มกราคม 
2562]. 
 3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว., หนุนเท่ียวชุมชน – เมืองรองสูความย่ังยืน, [ออนไลน]. 
แหลงขอมูล : https://www.trf.or.th/tourism-and-culture-news, [28 มกราคม 2562]. 
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ยุทธศาสตรการทองเท่ียว 
 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทยผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริม
วิถีไทยและการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ4 
 
การสรรคสรางการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง 
 จากการที่สวนงานตางๆไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รัฐบาลที่เปนผูกําหนดนโยบายผานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยรัฐมนตรีจนไดฉายาวา “รัฐมนตรี
เมืองรอง” ที่ชูนโยบายการทองเที่ยวเมืองรองเพื่อลดหยอนภาษี โดยการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันเปน
การกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดใหแกชุมชนและทองถ่ินในเมืองรองนั้นๆ อีกทั้งไดมีแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว ลักษณะการสรรคสรางการพัฒนา
เชนนี้ จึงมีลักษณะคลายกับการบริหารการพัฒนา คือ การปรับปรุง สงเสริม พัฒนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดับการทองเที่ยว หรือการบริหารการพัฒนาที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารหารพัฒนา
ที่เนนการพัฒนาการทองเที่ยว ซ่ึงจากองคประกอบของการบริหารการพัฒนา DA =  D of A + A of D นั่น
หมายถึง Development Administration การบริหารการพัฒนา = Development of  Administration 
การพัฒนาการบริหาร + Administration of Development การบริหารเพื่อการพัฒนา5  
 การสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว จากการกําหนดนโยบายของรัฐและมีแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวอันเปนระบบและกลไกการดําเนินงานเชนนี้ เปนการพัฒนาการบริหาร (Development of  
Administration) จากการพัฒนารูปแบบโครงสรางการดําเนินงาน และการบริหารเพื่อการพัฒนา 
(Administration of Development) จากการดําเนินโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว จากปญหาการ
กระจุกตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ที่เรียกวา “เมืองหลัก”  
                                                           
 4 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2560 – 2564), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก 2560), หนา 27. 
 5 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปญหา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), หนา 20-25. 

เปนเหตุใหเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดที่ ไมมีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ที่ เรียกวา “เมืองรอง”  
ไมเจริญเติบโตเทียบเทาเมืองหลัก รัฐบาลและสวนงานที่เก่ียวของจัดเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
เทานั้น แตฟนเฟองหลักที่จะทําใหนโยบายนี้ดําเนินไปไดก็คือคนในพื้นที่นั้นๆในการมีสวนรวมในการสรรค
สรางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ของตน เพราะคนในพื้นที่ๆเปนเจาของพื้นที่เหลานี้ จะเปนผูสรรคสราง
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิดข้ึนจากตนทุนที่มีอยู และมีพรสวรรคในการนําเสนอเสนหที่มีอยูในพื้นที่จากวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ของพวกเขาเอง สรางกระแสนิยมใหเกิดข้ึนในสังคม โดยการใหการสนับสนุนจากรัฐบาล
และสวนงานที่เก่ียวของ ที่คอยเปนพี่เลี้ยงสงเสริมประคับประคองใหเปนรูปธรรมชัดเจน เพราะเสนหของ
แหลงทองเที่ยวยอมมีอยูทุกพื้นที่ แตขาดการนําเสนอและสนับสนุนสงเสริมเทานั้นเอง เพราะคนในพื้นที่ถือ
วาเปนผูประกอบการที่สําคัญในการบริหารจัดการตนทุนของตนเองจากการประกอบการนั้นๆ ตามอัตลักษณ
และเสนหของตนและถือไดวาเปนผูสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวที่มากดวยตนทุนในการดําเนินงาน 
ความเขมแข็งของผูประกอบการในการนําเสนอเสนหของพื้นที่เพื่อสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว  
จนพัฒนาเปน Landmark หรือสัญลักษณของพื้นที่ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตนทุนของแตละผูประกอบการเองใน
การประคับประคองธุรกิจของตน เพราะกระแสการทองเที่ยวเปนไปตามฤดูกาลไมไดมีตลอดทั้งป ที่เปน
เชนนี้จึงเปนเหตุใหบางผูประกอบการตองเลิกหรือจัดดําเนินการเฉพาะฤดูกาลทองเที่ยวเทานั้น เครือขาย
ของ Landmark หรือสัญลักษณในพื้นที่จึงมีความสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม เพื่อเปนการสงตอ
นักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกแหลงทองเที่ยวหนึ่ง อันเปนการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจสู
ทองถ่ินชุมชนอยางทั่วถึง เพื่อใชเปนตนทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ  
 
การบูรณาการการทองเท่ียวเมืองรอง 
 นอกจากกระบวนการสรรค สร างการพัฒ นาการท องเที่ ยว  จากนโยบายของรัฐบาล  
การมีแผนพัฒนาการทองเที่ยว การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ความเขมแข็งของผูประกอบการ 
เสนหจากแหลงทองเที่ยว เครือขายของแหลงทองเที่ยว ฯ ทั้งหมดนี้ ตองเกิดข้ึนจากการบูรณาการความ
รวมมือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผูประกอบการ ซ่ึงในเมืองรองจะมีผูประกอบการที่มีความเขมแข็งไม
มากนักที่ใชตนทุนของตนเองที่เปนสายปานสําคัญในการประกอบการ ยิ่งไปกวานั้นตองอาศัยความรักและ
ความตั้งในในการดําเนินงานเปนที่ตั้งสําคัญมากกวาการหวังผลกําไรที่เกิดข้ึนจากการประกอบการ จึงมี
ลักษณะเหมือนกับเปดบานใหนักทองเที่ยวไดเขาเยี่ยมชม โดยมี Landmark หรือสัญลักษณ ที่โดดเดนจาก
เสนหของเอกลักษณการประกอบการนั้นๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหหลั่งไหลเขามา  
 การบูรณาการความรวมมือที่สําคัญ คือการสรางเครือขายแหลงทองเที่ยวใหเกิดข้ึน อันเปนการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ โดยมี Landmark หรือสัญลักษณที่สําคัญของแตละพื้นที่ของ
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ยุทธศาสตรการทองเท่ียว 
 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทยผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริม
วิถีไทยและการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเที่ยว 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ4 
 
การสรรคสรางการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองรอง 
 จากการที่สวนงานตางๆไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รัฐบาลที่เปนผูกําหนดนโยบายผานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยรัฐมนตรีจนไดฉายาวา “รัฐมนตรี
เมืองรอง” ที่ชูนโยบายการทองเที่ยวเมืองรองเพื่อลดหยอนภาษี โดยการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันเปน
การกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายไดใหแกชุมชนและทองถ่ินในเมืองรองนั้นๆ อีกทั้งไดมีแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว ลักษณะการสรรคสรางการพัฒนา
เชนนี้ จึงมีลักษณะคลายกับการบริหารการพัฒนา คือ การปรับปรุง สงเสริม พัฒนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดับการทองเที่ยว หรือการบริหารการพัฒนาที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารหารพัฒนา
ที่เนนการพัฒนาการทองเที่ยว ซ่ึงจากองคประกอบของการบริหารการพัฒนา DA =  D of A + A of D นั่น
หมายถึง Development Administration การบริหารการพัฒนา = Development of  Administration 
การพัฒนาการบริหาร + Administration of Development การบริหารเพื่อการพัฒนา5  
 การสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว จากการกําหนดนโยบายของรัฐและมีแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวอันเปนระบบและกลไกการดําเนินงานเชนนี้ เปนการพัฒนาการบริหาร (Development of  
Administration) จากการพัฒนารูปแบบโครงสรางการดําเนินงาน และการบริหารเพื่อการพัฒนา 
(Administration of Development) จากการดําเนินโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยว จากปญหาการ
กระจุกตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ที่เรียกวา “เมืองหลัก”  
                                                           
 4 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2560 – 2564), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก 2560), หนา 27. 
 5 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปญหา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), หนา 20-25. 

เปนเหตุใหเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดที่ ไมมีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ที่ เรียกวา “เมืองรอง”  
ไมเจริญเติบโตเทียบเทาเมืองหลัก รัฐบาลและสวนงานที่เก่ียวของจัดเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
เทานั้น แตฟนเฟองหลักที่จะทําใหนโยบายนี้ดําเนินไปไดก็คือคนในพื้นที่นั้นๆในการมีสวนรวมในการสรรค
สรางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ของตน เพราะคนในพื้นที่ๆเปนเจาของพื้นที่เหลานี้ จะเปนผูสรรคสราง
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใหเกิดข้ึนจากตนทุนที่มีอยู และมีพรสวรรคในการนําเสนอเสนหที่มีอยูในพื้นที่จากวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ของพวกเขาเอง สรางกระแสนิยมใหเกิดข้ึนในสังคม โดยการใหการสนับสนุนจากรัฐบาล
และสวนงานที่เก่ียวของ ที่คอยเปนพี่เลี้ยงสงเสริมประคับประคองใหเปนรูปธรรมชัดเจน เพราะเสนหของ
แหลงทองเที่ยวยอมมีอยูทุกพื้นที่ แตขาดการนําเสนอและสนับสนุนสงเสริมเทานั้นเอง เพราะคนในพื้นที่ถือ
วาเปนผูประกอบการที่สําคัญในการบริหารจัดการตนทุนของตนเองจากการประกอบการนั้นๆ ตามอัตลักษณ
และเสนหของตนและถือไดวาเปนผูสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวที่มากดวยตนทุนในการดําเนินงาน 
ความเขมแข็งของผูประกอบการในการนําเสนอเสนหของพื้นที่เพื่อสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยว  
จนพัฒนาเปน Landmark หรือสัญลักษณของพื้นที่ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตนทุนของแตละผูประกอบการเองใน
การประคับประคองธุรกิจของตน เพราะกระแสการทองเที่ยวเปนไปตามฤดูกาลไมไดมีตลอดทั้งป ที่เปน
เชนนี้จึงเปนเหตุใหบางผูประกอบการตองเลิกหรือจัดดําเนินการเฉพาะฤดูกาลทองเที่ยวเทานั้น เครือขาย
ของ Landmark หรือสัญลักษณในพื้นที่จึงมีความสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม เพื่อเปนการสงตอ
นักทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกแหลงทองเที่ยวหนึ่ง อันเปนการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจสู
ทองถ่ินชุมชนอยางทั่วถึง เพื่อใชเปนตนทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ  
 
การบูรณาการการทองเท่ียวเมืองรอง 
 นอกจากกระบวนการสรรค สร างการพัฒ นาการท องเที่ ยว  จากนโยบายของรัฐบาล  
การมีแผนพัฒนาการทองเที่ยว การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ความเขมแข็งของผูประกอบการ 
เสนหจากแหลงทองเที่ยว เครือขายของแหลงทองเที่ยว ฯ ทั้งหมดนี้ ตองเกิดข้ึนจากการบูรณาการความ
รวมมือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางผูประกอบการ ซ่ึงในเมืองรองจะมีผูประกอบการที่มีความเขมแข็งไม
มากนักที่ใชตนทุนของตนเองที่เปนสายปานสําคัญในการประกอบการ ยิ่งไปกวานั้นตองอาศัยความรักและ
ความตั้งในในการดําเนินงานเปนที่ตั้งสําคัญมากกวาการหวังผลกําไรที่เกิดข้ึนจากการประกอบการ จึงมี
ลักษณะเหมือนกับเปดบานใหนักทองเที่ยวไดเขาเยี่ยมชม โดยมี Landmark หรือสัญลักษณ ที่โดดเดนจาก
เสนหของเอกลักษณการประกอบการนั้นๆ ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหหลั่งไหลเขามา  
 การบูรณาการความรวมมือที่สําคัญ คือการสรางเครือขายแหลงทองเที่ยวใหเกิดข้ึน อันเปนการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ โดยมี Landmark หรือสัญลักษณที่สําคัญของแตละพื้นที่ของ
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เมืองรองเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ดวยรูปแบบการบริหารงานแบบเครือขายตามแนวทางของ
องคกรพัฒนาชุมชน6 
 1. สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัย การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกชุมชนเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองครวมหรือบูรณาการ บนหลักการ
พัฒนาที่สมาชกิชุมชนมีสวนรวมเปนแนวทางสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชา
สังคม 
 2. สนับสนุนและใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขาย 
องคกรชุมชน 
 3. สนับสนุนและใหการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจน
การประสานสนับสนุนเพื่อใหเกิดการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือขององคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ในระดับ
ทองถ่ินระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 
บทสรุป 
 การสรางสรรคการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง ตองอาศัยความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขาย
เพื่อสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความเขมแข็ง โดยมีองคกรภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของคอย
เปนผูประสานเชื่อมโยงและสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการไดสามารถรวมกลุมกันในการบริหารจัดการ
ตนเองและบริหารจัดการเครือขาย การประสานประโยชนของเครือขายจะเปนความเขมแข็งสําคัญใหแตละผู
ประกอบไดตระหนักในการดึงศักยภาพและเสนหของตนในแตละพื้นที่ออกมาเพื่อเชื่อมโยงเสนทางการ
ทองเที่ยวในแตละพื้นที่ หรือระหวางเมืองหลักกับเมืองรอง อันจะเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีความสนใจ
เขามาในเมืองรอง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินของเมืองรองนั้นๆดวย เพราะเปาหมายหลักของ
นักทองเที่ยวคือแหลงทองเที่ยวที่สําคัญเชิงสัญลักษณในพื้นที่นั้นๆโดยมีความเชื่อมโยงกันในแตละพื้นที่ๆมี
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 983

เมืองรองเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ดวยรูปแบบการบริหารงานแบบเครือขายตามแนวทางของ
องคกรพัฒนาชุมชน6 
 1. สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัย การพัฒนาสิ่งแวดลอม การพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกชุมชนเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองครวมหรือบูรณาการ บนหลักการ
พัฒนาที่สมาชกิชุมชนมีสวนรวมเปนแนวทางสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชา
สังคม 
 2. สนับสนุนและใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขาย 
องคกรชุมชน 
 3. สนับสนุนและใหการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ตลอดจน
การประสานสนับสนุนเพื่อใหเกิดการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือขององคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ในระดับ
ทองถ่ินระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 
บทสรุป 
 การสรางสรรคการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองรอง ตองอาศัยความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขาย
เพื่อสรรคสรางการพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความเขมแข็ง โดยมีองคกรภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของคอย
เปนผูประสานเชื่อมโยงและสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการไดสามารถรวมกลุมกันในการบริหารจัดการ
ตนเองและบริหารจัดการเครือขาย การประสานประโยชนของเครือขายจะเปนความเขมแข็งสําคัญใหแตละผู
ประกอบไดตระหนักในการดึงศักยภาพและเสนหของตนในแตละพื้นที่ออกมาเพื่อเชื่อมโยงเสนทางการ
ทองเที่ยวในแตละพื้นที่ หรือระหวางเมืองหลักกับเมืองรอง อันจะเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีความสนใจ
เขามาในเมืองรอง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินของเมืองรองนั้นๆดวย เพราะเปาหมายหลักของ
นักทองเที่ยวคือแหลงทองเที่ยวที่สําคัญเชิงสัญลักษณในพื้นที่นั้นๆโดยมีความเชื่อมโยงกันในแตละพื้นที่ๆมี
ระยะทางไมไกลมากนัก เพื่อความสะดวกติดตอกันในการเดินทาง อันเปนความคุมคาในการทองเที่ยว  
 นอกจากนี้การประชาสัมพันธโดยองคกรภาครัฐและสวนงานที่เก่ียวของเปนสิ่งสําคัญในการจัดทํา
สื่อโฆษณาทั้งในและตางประเทศ หรือจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการความรวมมือกันทุกภาคสวน 
เพราะปจจุบันเมืองรองที่ประสบความสําเร็จดานการทองเที่ยวมีมากมาย จากการใชตนทุนทางสังคม วิถีชีวิต 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ที่มีอยูผสมผสานกับคานิยมรักบานเกิดของคนในพื้นที่ ในรูปแบบของ
แหลงประกอบการตางๆ จนเกิดความเชื่อมโยงกันของแหลงทองเที่ยวกับแหลงประกอบการนั้นๆ ผลักดัน
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984 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 การเสริมสรางเครือขายพระสงฆนักพัฒนาเพ่ือการมีสวนรวมทางสังคม 
Strengthening the Network of Monk-Developers for Social Participation 

 
พระมหาจักพันธ จกฺกวโร 
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 

หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  วัดทานา 
 
บทคัดยอ   
 สังคมปจจุบันมีความเจริญมากมายหลายดานโดยเฉพาะดานวัตถุเทคโนโลยีมากมายหลายประการ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตของคนในปจจุบันขณะที่สังคมมีความเจริญมาก
ข้ึนอยางตอเนื่องความแขงขันของคนในปจจุบันก็เพิ่มมากข้ึนทุกวันมีการเอารัดเอาเปรียบกันเพิ่มมากข้ึนโดย
ไมคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมตางคํานึงถึงประโยชนของตนเปนที่ตั้งนอกจากการเอารัดเอาเปรียบ
บุคคลดวยกันเองแลวหลายกลุมคนยังเอาเปรียบตักตวงผลประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนที่มา
ของปญหาสังคมที่เกิดข้ึนในปจจุบันจากปญหาตางๆที่เกิดข้ึนเกิดจากสภาพปญหาทางสังคมโดยเฉพาะดาน
จิตใจมีความเสื่อมในดานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาเจริญมากข้ึนเทาไรดานสภาพจิตใจของคนในสังคมยิ่ง
เสื่อมถอยลงสงผลใหพฤติกรรมของคนในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปการไดมาซ่ึงผลประโยชนมักจะไม
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับใครหรือสิ่งแวดลอมใดปญหาสังคมเกิดข้ึนมากมายกับคนทุกคนทุกกลุม
โดยเฉพาะเยาวชนในสมัยปจจุบันเกิดความเหลื่อมล้ําเสื่อมถอย  

คําสําคัญ: เสริมสรางเครือขาย, พระสงฆนักพัฒนา, เพื่อการมีสวนรวมทางสังคม 
  
Abstract 
 Today society has a lot of prosperity, especially in the field of technology. Many 
things go along with the convenience to the lives of people nowadays, while the society is 
growing more and more. Then the competition of the people is increasing every day 
including increasing exploitation without realizing on the benefits of the society as a whole. 
In addition to the normal exploitation individuals, many people have taken advantages of 
exploitation of nature and the environment. As resulted, it is the source of social problems 
that arise in the present time especially psychological problems. It declines morality and 
ethics. The growth of this problem made the people deteriorate and change their behavior 
into negative. They do everything for themselves that leads to social problems especially 
the young group. They builds many problems. 

Keywords: Strengthen the Network, Monks Developers, Social Participation 
 

บทนํา 
 เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเปน
อิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงประเด็นสําคัญที่
ทําใหเกิดเครือขายขางตนก็คือ 
 -ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ  
 -กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
 -การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคน
หรือองคกรนั้น ๆ 
 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน”  เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉยๆโดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไม
เกิดประโยชนแตอยางใด การเชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเอาอิฐแตละกอนมากอกันเปนกําแพงโดย
การประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเปนระบบ... และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจ
รวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือ
ทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวยและไมใชการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ  การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งได
รายชื่อมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญข้ึน การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตข้ึนเพื่อจะได
บรรจุอิฐไดมากข้ึน แตกองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ  
 เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน 
เพื่อนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน เม่ือภารกิจบรรลุ
เปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม 
หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ไดการรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการ
แลกเปลี่ยน ตองสะกัดเอาสวนดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึก
กําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกวา 1+1 = 2 แตตองเปน 1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ” ผลลัพธที่
ไดจากการทํางานเปนเครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแต
ละคนมารวมกันในการสรางเครือขายจําเปนตอง มีองคประกอบสําคัญอยูอยางนอย 7 อยางดวยกัน คือ  
 1.มีการรับรูมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
         สมาชิกในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปน 
เครือขาย อาทิเชน มีความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหา
อยางเดียวกันหรือตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิด
ความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแกปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดข้ึน การรับรูรวมกัน
ถือเปนหัวใจของเครือขายที่ทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะถาเร่ิมตนดวยการรับรูที่ตางกัน  
มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไมเหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือยาก เพราะแตละคนจะติดอยู
ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง แตทั้งนี้มิไดหมายความวา
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บทคัดยอ   
 สังคมปจจุบันมีความเจริญมากมายหลายดานโดยเฉพาะดานวัตถุเทคโนโลยีมากมายหลายประการ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตของคนในปจจุบันขณะที่สังคมมีความเจริญมาก
ข้ึนอยางตอเนื่องความแขงขันของคนในปจจุบันก็เพิ่มมากข้ึนทุกวันมีการเอารัดเอาเปรียบกันเพิ่มมากข้ึนโดย
ไมคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมตางคํานึงถึงประโยชนของตนเปนที่ตั้งนอกจากการเอารัดเอาเปรียบ
บุคคลดวยกันเองแลวหลายกลุมคนยังเอาเปรียบตักตวงผลประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนที่มา
ของปญหาสังคมที่เกิดข้ึนในปจจุบันจากปญหาตางๆที่เกิดข้ึนเกิดจากสภาพปญหาทางสังคมโดยเฉพาะดาน
จิตใจมีความเสื่อมในดานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาเจริญมากข้ึนเทาไรดานสภาพจิตใจของคนในสังคมยิ่ง
เสื่อมถอยลงสงผลใหพฤติกรรมของคนในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปการไดมาซ่ึงผลประโยชนมักจะไม
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับใครหรือสิ่งแวดลอมใดปญหาสังคมเกิดข้ึนมากมายกับคนทุกคนทุกกลุม
โดยเฉพาะเยาวชนในสมัยปจจุบันเกิดความเหลื่อมล้ําเสื่อมถอย  

คําสําคัญ: เสริมสรางเครือขาย, พระสงฆนักพัฒนา, เพื่อการมีสวนรวมทางสังคม 
  
Abstract 
 Today society has a lot of prosperity, especially in the field of technology. Many 
things go along with the convenience to the lives of people nowadays, while the society is 
growing more and more. Then the competition of the people is increasing every day 
including increasing exploitation without realizing on the benefits of the society as a whole. 
In addition to the normal exploitation individuals, many people have taken advantages of 
exploitation of nature and the environment. As resulted, it is the source of social problems 
that arise in the present time especially psychological problems. It declines morality and 
ethics. The growth of this problem made the people deteriorate and change their behavior 
into negative. They do everything for themselves that leads to social problems especially 
the young group. They builds many problems. 

Keywords: Strengthen the Network, Monks Developers, Social Participation 
 

บทนํา 
 เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเปน
อิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงประเด็นสําคัญที่
ทําใหเกิดเครือขายขางตนก็คือ 
 -ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ  
 -กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  
 -การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคน
หรือองคกรนั้น ๆ 
 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน”  เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉยๆโดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไม
เกิดประโยชนแตอยางใด การเชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเอาอิฐแตละกอนมากอกันเปนกําแพงโดย
การประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเปนระบบ... และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจ
รวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือ
ทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวยและไมใชการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ  การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งได
รายชื่อมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญข้ึน การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตข้ึนเพื่อจะได
บรรจุอิฐไดมากข้ึน แตกองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ  
 เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน 
เพื่อนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน เม่ือภารกิจบรรลุ
เปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม 
หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ไดการรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการ
แลกเปลี่ยน ตองสะกัดเอาสวนดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึก
กําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกวา 1+1 = 2 แตตองเปน 1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ” ผลลัพธที่
ไดจากการทํางานเปนเครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแต
ละคนมารวมกันในการสรางเครือขายจําเปนตอง มีองคประกอบสําคัญอยูอยางนอย 7 อยางดวยกัน คือ  
 1.มีการรับรูมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
         สมาชิกในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปน 
เครือขาย อาทิเชน มีความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหา
อยางเดียวกันหรือตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิด
ความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแกปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดข้ึน การรับรูรวมกัน
ถือเปนหัวใจของเครือขายที่ทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะถาเร่ิมตนดวยการรับรูที่ตางกัน  
มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไมเหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือยาก เพราะแตละคนจะติดอยู
ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง แตทั้งนี้มิไดหมายความวา
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สมาชิกของเครือขายจะมีความเห็นที่ตางกันไมได เพราะมุมมองที่แตกตางชวยใหเกิดการสรางสรรค ในการ
ทํางาน แตความแตกตางนั้นตองอยูในสวนของกระบวนการ (process) ภายใตการรับรูถึงปญหาที่สมาชิกทุก
คนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นที่ตางกันจะนําไปสูความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
 2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
        วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพเดียวกัน มีการรับรู
และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายที่จะเดินทางไปดวยกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําให
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขัดแยงอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน  ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศน
หรือเปาหมายของเครือขาย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุมนั้นก็จะเร่ิมแตกตางจากแนวปฎิบัติที่สมาชิก
เครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้น แมวาจะตองเสียเวลามากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน แตก็
จําเปนจะตองทําใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
เครือขายใหมากที่สุดแมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 3. มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน ( mutual interests/benefits) 
 คําวาผลประโยชนในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน เปน
ความตองการ (need) ของมนุษยในเชิงปจเจก (อานเร่ืองแรงจูงใจในตอนทาย) อาทิเชนเกียรติยศ ชื่อเสียง 
การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ สมาชิกของเครือขายเปนมนุษยปุถุชน
ธรรมดาที่ตางก็มีความตองการเปนของตัวเอง (human needs) ถาการเขารวมในเครือขายสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมใน
เครือขายมากข้ึนในการที่จะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขาย จําเปนตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่เขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะใหดีตองพิจารณาลวงหนากอนที่เขาจะรองขอ ลักษณะของ
ผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับอาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียงพอที่จะเปน
แรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมีตําแหนงใน
เครือขาย แตไมไดรวมปฎิบัติภาระกิจ เม่ือใดก็ตามที่สมาชิกเห็นวาเขาเสียประโยชนมากกวาได หรือเม่ือเขา
ไดในสิ่งที่ตองการเพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในที่สุด 
 4.การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)  
        การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขาย เปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง 
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน (partner)”  
ของเครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธฉันทเพื่อน 
มากกวาความสัมพันธในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจานายลูกนอง  ซ่ึงบางคร้ังก็ทําใดยาก
ในทางปฎิบัติเพราะตองเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืนๆ เขา
มาประกอบ แตถาทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก 
  

 5.มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)  
        องคประกอบที่จะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็สราง
ความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําใหไดผล
ลัพธเพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกวาผลลัพธที่เกิดข้ึนเม่ือตางคนตางอยู  
 6.การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ( interdependence )  
  เปนองคประกอบที่ทําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน การที่สมาชิกเครือขายตก
อยูในสภาวะจํากัดทั้งดานทรัพยากร ความรู  เงินทุน กําลังคน ฯลฯ  ไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
อยางสมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย  จําเปนตองพึ่งพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกใน
เครือขาย การทําใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันอยางเหนียวแนน จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึก
วาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําใหเครือขายลมลงได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของเครือขาย  การเก้ือหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมี 
ปฎิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ  
 7. มีปฎิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
 หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฎิสัมพันธกันแลว ก็ไมตางอะไรกับกอนหินแตละกอนที่รวมกันอยู
ในถุง แตละกอนก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวมกันเพื่อกอใหเกิด
การปฎิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย ลักษณะของปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปลี่ยนกัน 
(reciprocal exchange)  มากกวาที่จะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิก
มีปฎิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ทําใหการเชื่อมโยงแนนแฟนมา
กข้ึน มีการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย องคประกอบขางตนไมเพียงแตจะ
เปนประโยชนในการนําไปชวยจําแนกระหวางเครือขายแท กับเครือขายเทียมเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นถึง
ปจจัยที่จะมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย การกอเกิดของเครือขาย  
 หากเรามองจากจุดที่เรากําลังยืนจะทําใหเราไดเห็นถึงจุดมุงหมายของเครือขาย ทําใหผูเขียนเห็นวา 
การสรคางเครือขายที่จะประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีสิ่งที่สามารถยึดเหนี่วยของคนในกลุมไวได นั้น ก็คือ 
พระสงฆพระสงฆถือเปนปูชนียบุคคล มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือสังคมเพื่อประโยชนแกสังคม
โดยเฉพาะผูนําสงฆที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เรียกวามีคุณธรรมของนักบริหารจัดการภายในวัดและนอกวัดได
อยางเหมาะสมตามคุณธรรมของนักบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดีถามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังที่
พระพุทธเจาตรัสไวใน ทุติยปาปณิกสูตร  ดังนี้ 
 1) จักขุมา  หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจตองรูวาซ้ือ
สินคาที่ไหนไดราคาถูก แลวนําไปขายที่ไหนจึงไดราคาแพง  ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก ถาเปนนัก
บริหารทั่วไป ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Conceptual Skill คือความชํานาญในการใชความคิด 
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สมาชิกของเครือขายจะมีความเห็นที่ตางกันไมได เพราะมุมมองที่แตกตางชวยใหเกิดการสรางสรรค ในการ
ทํางาน แตความแตกตางนั้นตองอยูในสวนของกระบวนการ (process) ภายใตการรับรูถึงปญหาที่สมาชิกทุก
คนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นที่ตางกันจะนําไปสูความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 
 2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
        วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพเดียวกัน มีการรับรู
และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายที่จะเดินทางไปดวยกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําให
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขัดแยงอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน  ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศน
หรือเปาหมายของเครือขาย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุมนั้นก็จะเร่ิมแตกตางจากแนวปฎิบัติที่สมาชิก
เครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้น แมวาจะตองเสียเวลามากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน แตก็
จําเปนจะตองทําใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
เครือขายใหมากที่สุดแมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 3. มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน ( mutual interests/benefits) 
 คําวาผลประโยชนในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน เปน
ความตองการ (need) ของมนุษยในเชิงปจเจก (อานเร่ืองแรงจูงใจในตอนทาย) อาทิเชนเกียรติยศ ชื่อเสียง 
การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ สมาชิกของเครือขายเปนมนุษยปุถุชน
ธรรมดาที่ตางก็มีความตองการเปนของตัวเอง (human needs) ถาการเขารวมในเครือขายสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมใน
เครือขายมากข้ึนในการที่จะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขาย จําเปนตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่เขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะใหดีตองพิจารณาลวงหนากอนที่เขาจะรองขอ ลักษณะของ
ผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับอาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียงพอที่จะเปน
แรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมีตําแหนงใน
เครือขาย แตไมไดรวมปฎิบัติภาระกิจ เม่ือใดก็ตามที่สมาชิกเห็นวาเขาเสียประโยชนมากกวาได หรือเม่ือเขา
ไดในสิ่งที่ตองการเพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในที่สุด 
 4.การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)  
        การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขาย เปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง 
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน (partner)”  
ของเครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธฉันทเพื่อน 
มากกวาความสัมพันธในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจานายลูกนอง  ซ่ึงบางคร้ังก็ทําใดยาก
ในทางปฎิบัติเพราะตองเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืนๆ เขา
มาประกอบ แตถาทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก 
  

 5.มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)  
        องคประกอบที่จะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็สราง
ความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทําใหไดผล
ลัพธเพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกวาผลลัพธที่เกิดข้ึนเม่ือตางคนตางอยู  
 6.การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ( interdependence )  
  เปนองคประกอบที่ทําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน การที่สมาชิกเครือขายตก
อยูในสภาวะจํากัดทั้งดานทรัพยากร ความรู  เงินทุน กําลังคน ฯลฯ  ไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
อยางสมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย  จําเปนตองพึ่งพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกใน
เครือขาย การทําใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันอยางเหนียวแนน จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึก
วาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําใหเครือขายลมลงได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคนจึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของเครือขาย  การเก้ือหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมี 
ปฎิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ  
 7. มีปฎิสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
 หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฎิสัมพันธกันแลว ก็ไมตางอะไรกับกอนหินแตละกอนที่รวมกันอยู
ในถุง แตละกอนก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวมกันเพื่อกอใหเกิด
การปฎิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย ลักษณะของปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปลี่ยนกัน 
(reciprocal exchange)  มากกวาที่จะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิก
มีปฎิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ทําใหการเชื่อมโยงแนนแฟนมา
กข้ึน มีการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย องคประกอบขางตนไมเพียงแตจะ
เปนประโยชนในการนําไปชวยจําแนกระหวางเครือขายแท กับเครือขายเทียมเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นถึง
ปจจัยที่จะมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายดวย การกอเกิดของเครือขาย  
 หากเรามองจากจุดที่เรากําลังยืนจะทําใหเราไดเห็นถึงจุดมุงหมายของเครือขาย ทําใหผูเขียนเห็นวา 
การสรคางเครือขายที่จะประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีสิ่งที่สามารถยึดเหนี่วยของคนในกลุมไวได นั้น ก็คือ 
พระสงฆพระสงฆถือเปนปูชนียบุคคล มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือสังคมเพื่อประโยชนแกสังคม
โดยเฉพาะผูนําสงฆที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เรียกวามีคุณธรรมของนักบริหารจัดการภายในวัดและนอกวัดได
อยางเหมาะสมตามคุณธรรมของนักบริหารจะทําหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดีถามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังที่
พระพุทธเจาตรัสไวใน ทุติยปาปณิกสูตร  ดังนี้ 
 1) จักขุมา  หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจตองรูวาซ้ือ
สินคาที่ไหนไดราคาถูก แลวนําไปขายที่ไหนจึงไดราคาแพง  ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะข้ึนหรือจะตก ถาเปนนัก
บริหารทั่วไป ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Conceptual Skill คือความชํานาญในการใชความคิด 
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 2) วิธูโร  หมายถึง จัดการธุระไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เชน พอคาเพชรตองดูออกวาเปน
เพชรแทหรือเพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําวา 
Technical Skill คือ ความชํานาญดานเทคนิค 
 3) นิสสยสัมปนโน  หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน พอคา
เดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพื่อนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี  
นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะที่สามนี้สําคัญมาก "นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน ข้ึนสูที่สูงไมได"  
ขอนี้ตรงกับคําวา  Human Relation Skill คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 
 คุณลักษณะทั้งสามประการ มีความสําคัญมากนอยตางกัน นั่นข้ึนอยูกับระดับของพระสงฆ
นักพัฒนา ถาเปนนักพัฒนาบวกกับการบริหารระดับสูงที่ตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคน
จํานวนมาก ก็ควรมีหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงานกลาวคือ การอํานวยการ (Directing) คือกํากับสั่งการ
และมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว การควบคุม (Controlling)   คือการติดตามดูวา
แตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด  และที่สําคัญคือการปองกันไมใหยอหยอน
ตอหนาที่ละทิ้งหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ 
 แมวาหนาที่ของพระสงฆนักพัฒนา ทั้ง 5 ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการบริหารสมัยใหมก็ตาม  
แตเม่ือวากันทางปฏิบัติแลว คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนี้มานานแลว หนาที่ของนักบริหารปรากฏ
ชัดเจนในการปฏิบัติขององคการสมัยโบราณ ดังเชนความตอนหนึ่งของเร่ือง สังขทอง 
เม่ือรจนาเลือกคูไดเจาเงาะ ทาวสามล ตองการใหรจนาและเจาเงาะไปอยูกระทอมปลายนา จึงเรียกขุนหม่ืน
มาสั่งความวาตองสรางกระทอมปลายนาใหเสร็จภายใน 7 วัน ขุนหม่ืนเปนนักบริหารที่ดี เขาวางแผนวาจะ
สรางกระทอมอยางไรและโดยวิธีใด จากนั้นก็จัดองคการและบรรจุบุคลากรไวในตําแหนงตาง ๆ เพื่อชวยกัน
สรางกระทอมปลายนาใหเสร็จตามเปาหมาย เม่ือถึงตอนอํานวยการ ขุนหม่ืนกลาววา  
  "นายมีโคนไผ      นายใจขุดหลุม 
 นายชั้นนายชุม           คุมกันไปเก่ียวแฝก 
 เสร็จแลวเกลาเสา         เอาโวยยายแยก 
 เลิกงานขาจะแจก        ของแปลกแปลกใหกิน" 
 พระสงฆเปนผูนําตอการเปนผูนําทางดานจิตใจจึงเปนแรงกําลังสําคัญในการสรางเครือขายในการ
พัฒนาสังคมอีกกลุมหนึ่ง เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเร่ิมตน หรือถูกสรางมาดวยวิธีการตางๆกัน แบง
ชนิดของเครือขายออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
 1. เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ  
 เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผูคนมีใจตรงกัน ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหา
เดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่
ดีกวา การดํารงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนที่เกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) 
เครือขายเชนนี้มักเกิดข้ึนในพื้นที่ อาศัยความเปนเครือญาติ เปนคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันทีมี่
วัฒนธรรมความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยูรวมกันเปนกลุมโดยจัดตั้งเปนชมรมที่มีกิจกรรมรวมกันกอน  

เม่ือมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยายพื้นที่ดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค ของกลุมมากข้ึน 
ในที่สุดก็พัฒนาข้ึนเปนเครือขายเพื่อใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวางข้ึน 
เครือขายประเภทนี้ มักใชเวลากอรางสรางตัวที่ยาวนาน แตเม่ือเกิดข้ึนแลว มักจะเขมแข็ง ยั่งยืน และมี
แนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2. เครือขายจัดตั้ง  
 เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ   
การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคี
หรือสมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพื้นฐาน ความตองการ ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองในการ
จัดตั้งเครือขายที่ตรงกันมากอนที่จะเขามารวมตัวกัน เปนการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไมมีความตอเนื่อง 
และมักจะจางหายไปในที่สุด  เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะที่ดี ดําเนินงานเปนข้ันตอนจนสามารถ
สรางความเขาใจที่ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายที่แทจริง  
อยางไรก็ตาม แมวากลุมสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือขายไวได แตมีแนวโนมที่จะลดขนาดของ
เครือขายลงเม่ือเปรียบเทียบระยะกอตั้ง 
 3. เครือขายวิวัฒนาการ  
 เปนการถือกําเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติตั้งแตแรก และไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแตมี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเร่ิมที่กลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวางๆ ในการ
สนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไมวาจะเปนการไดรับฟง หรือการไปไดเห็นการ
ดําเนินงานของเครือขายอ่ืนๆมา แลวเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สรางพันธสัญญาเปนเครือขายชวยเหลือ
และพัฒนาตนเอง เครือขายที่วานี้แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมี
ความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี  เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน
กลายเปนเครือขายที่เขมแข็งทํานองเดียวกันกับเครือขายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  เครือขายในลักษณะนี้พบ
เห็นอยูมากมาย เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน 
ปรัชญาการสรางเครือขาย  
       การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย การนําเครือขายตองมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 
 L – Learning การเรียนรู  
 I –  Investment การลงทุน  
 N – Nature การฟูมฟกบํารุง  
 G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซ่ึงรวมกันเปนคําวา LINK หมายถึงการเชื่อมโยง  
 
บทสรุป 
       การสรางเครือขาย(Networking) คือการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหสมาชิก
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 2) วิธูโร  หมายถึง จัดการธุระไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เชน พอคาเพชรตองดูออกวาเปน
เพชรแทหรือเพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําวา 
Technical Skill คือ ความชํานาญดานเทคนิค 
 3) นิสสยสัมปนโน  หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน พอคา
เดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพื่อนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี  
นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะที่สามนี้สําคัญมาก "นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน ข้ึนสูที่สูงไมได"  
ขอนี้ตรงกับคําวา  Human Relation Skill คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 
 คุณลักษณะทั้งสามประการ มีความสําคัญมากนอยตางกัน นั่นข้ึนอยูกับระดับของพระสงฆ
นักพัฒนา ถาเปนนักพัฒนาบวกกับการบริหารระดับสูงที่ตองรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคน
จํานวนมาก ก็ควรมีหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงานกลาวคือ การอํานวยการ (Directing) คือกํากับสั่งการ
และมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว การควบคุม (Controlling)   คือการติดตามดูวา
แตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด  และที่สําคัญคือการปองกันไมใหยอหยอน
ตอหนาที่ละทิ้งหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ 
 แมวาหนาที่ของพระสงฆนักพัฒนา ทั้ง 5 ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการบริหารสมัยใหมก็ตาม  
แตเม่ือวากันทางปฏิบัติแลว คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบนี้มานานแลว หนาที่ของนักบริหารปรากฏ
ชัดเจนในการปฏิบัติขององคการสมัยโบราณ ดังเชนความตอนหนึ่งของเร่ือง สังขทอง 
เม่ือรจนาเลือกคูไดเจาเงาะ ทาวสามล ตองการใหรจนาและเจาเงาะไปอยูกระทอมปลายนา จึงเรียกขุนหม่ืน
มาสั่งความวาตองสรางกระทอมปลายนาใหเสร็จภายใน 7 วัน ขุนหม่ืนเปนนักบริหารที่ดี เขาวางแผนวาจะ
สรางกระทอมอยางไรและโดยวิธีใด จากนั้นก็จัดองคการและบรรจุบุคลากรไวในตําแหนงตาง ๆ เพื่อชวยกัน
สรางกระทอมปลายนาใหเสร็จตามเปาหมาย เม่ือถึงตอนอํานวยการ ขุนหม่ืนกลาววา  
  "นายมีโคนไผ      นายใจขุดหลุม 
 นายชั้นนายชุม           คุมกันไปเก่ียวแฝก 
 เสร็จแลวเกลาเสา         เอาโวยยายแยก 
 เลิกงานขาจะแจก        ของแปลกแปลกใหกิน" 
 พระสงฆเปนผูนําตอการเปนผูนําทางดานจิตใจจึงเปนแรงกําลังสําคัญในการสรางเครือขายในการ
พัฒนาสังคมอีกกลุมหนึ่ง เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเร่ิมตน หรือถูกสรางมาดวยวิธีการตางๆกัน แบง
ชนิดของเครือขายออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
 1. เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ  
 เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผูคนมีใจตรงกัน ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหา
เดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่
ดีกวา การดํารงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนที่เกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) 
เครือขายเชนนี้มักเกิดข้ึนในพื้นที่ อาศัยความเปนเครือญาติ เปนคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันทีมี่
วัฒนธรรมความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยูรวมกันเปนกลุมโดยจัดตั้งเปนชมรมที่มีกิจกรรมรวมกันกอน  

เม่ือมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยายพื้นที่ดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค ของกลุมมากข้ึน 
ในที่สุดก็พัฒนาข้ึนเปนเครือขายเพื่อใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวางข้ึน 
เครือขายประเภทนี้ มักใชเวลากอรางสรางตัวที่ยาวนาน แตเม่ือเกิดข้ึนแลว มักจะเขมแข็ง ยั่งยืน และมี
แนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2. เครือขายจัดตั้ง  
 เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ   
การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคี
หรือสมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพื้นฐาน ความตองการ ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองในการ
จัดตั้งเครือขายที่ตรงกันมากอนที่จะเขามารวมตัวกัน เปนการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไมมีความตอเนื่อง 
และมักจะจางหายไปในที่สุด  เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะที่ดี ดําเนินงานเปนข้ันตอนจนสามารถ
สรางความเขาใจที่ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายที่แทจริง  
อยางไรก็ตาม แมวากลุมสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือขายไวได แตมีแนวโนมที่จะลดขนาดของ
เครือขายลงเม่ือเปรียบเทียบระยะกอตั้ง 
 3. เครือขายวิวัฒนาการ  
 เปนการถือกําเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติตั้งแตแรก และไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแตมี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเร่ิมที่กลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวางๆ ในการ
สนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไมวาจะเปนการไดรับฟง หรือการไปไดเห็นการ
ดําเนินงานของเครือขายอ่ืนๆมา แลวเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สรางพันธสัญญาเปนเครือขายชวยเหลือ
และพัฒนาตนเอง เครือขายที่วานี้แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมี
ความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี  เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน
กลายเปนเครือขายที่เขมแข็งทํานองเดียวกันกับเครือขายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  เครือขายในลักษณะนี้พบ
เห็นอยูมากมาย เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน 
ปรัชญาการสรางเครือขาย  
       การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย การนําเครือขายตองมี LINK  หมายถึง “การเข่ือมโยง” 
 L – Learning การเรียนรู  
 I –  Investment การลงทุน  
 N – Nature การฟูมฟกบํารุง  
 G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซ่ึงรวมกันเปนคําวา LINK หมายถึงการเชื่อมโยง  
 
บทสรุป 
       การสรางเครือขาย(Networking) คือการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหสมาชิก



990 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ในเครือขายมีความพัมพันธกันฉันทเพื่อน ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง 
นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการ
สงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย ความ
จําเปนที่ตองมีเครือขาย  
  การพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆที่ใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเปนวัฒนธรรม
ภายในกลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศที่ ไมมีการ
ติดตอสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียนอยูภายใน 
ใชทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่พอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบใหมก็ตองใชเวลานานมาก 
จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปญหาที่ซับซอนได 
 การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงานของตน 
ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะที่เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เสมือน
การเปดประตูสูโลกภายนอก 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย เพื่อความยั่งยืน 
 1.สมาชิกที่เขารวม ตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม 
 2.สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรของ
สมาชิก 
 3.มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอที่จะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เปนกิจกรรมที่ตองแนใจวาทํา
ได และกระจายงานไดทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทํากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะคร้ังแรกๆ เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายที่เร่ิมกอตัวเกิดการแตกสลายได 
 4.จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
 5.สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกที่
ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได 
 6.สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย  
 7.สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพและความชาํนาญที่มีอยู โดยรวมกัน
ตั้งเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ดาน เปนพื้นฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย 
 8.สรางความสัมพันธที่แนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือขายในลักษณะ
ความสัมพันธฉันทเพื่อน  
 9.จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพื่อเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบทอดความ
เปนเครือขายตอไป 
 10.จัดใหมีเวทีระหวางคนทํางานเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
รวมทั้งการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
 11.จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การสื่อสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน  

เชน สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 
 การรักษาเครือขาย ตราบใดที่ภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนที่จะตองรักษา
เครือขายไว ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และบางกรณีหลังจากเครือขายได
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ก็จําเปนตองรักษาความสําเร็จของเครือขายไว  หลักการรักษาความสําเร็จ
ของเครือขาย มีดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
  เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตที่ถดถอยหากไมมีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือขายสามารถกระทํา
รวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เม่ือไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของเครือขายก็จะไมมี
โอกาสปฎิสัมพันธกัน เม่ือการปฎิสัมพันธระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขายเร่ิมออนแอ สมาชิกจะเร่ิม
สงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไปแลว  
ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งกิจกรรม
ดังกลาวกลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่วกัน ดวยเหตุนี้ 
การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน ทั้งในแงของเวลา 
ความถ่ี และตองเปนกิจกรรมที่นาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว ไมจําเปนตอง
เปนกิจกรรมเดียวที่ใชสําหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความตองการเฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปใน
แตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรมยอยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของ
สมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยที่กิจกรรมเหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
เครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพื่อ
ประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไมเปนทางการ  เชน จัดกีฬาสันทนาการ
ระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีที่เครือขายครอบคลุมพื้นที่ที่กวางขวางมาก 
กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคหมุนเวียนกันไปเพื่อใหสมาชิกเขา
รวมไดโดยสะดวก 
 2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย  
 สัมพันธภาพที่ดีเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไป ความสัมพันธที่ดี
เปนเสมือนน้ํามันที่คอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบร่ืน เม่ือใดที่สมาชิกของเครือขายเกิด
ความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธ ภาพระหวาง
สมาชิกก็จะเร่ิมแตกราว ซ่ึงหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลง
ของเครือขายได  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิก
โดยเฉพาะ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอไมใชจัดในชวงที่มีปญหาเกิดข้ึนเทานั้น   
 3. การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ  
 สมาชิกจะยังเขารวมกิจกรรมของเครือขายตราบเทาที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดใหเขาไปมีสวน
รวม ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดกลไกบางประการที่จะชวยจูงใจใหสมาชิกเกิดความสนใจอยากเขามีสวน
รวม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแลว ปจเจกตางก็มีสิ่งจูงใจที่ตางกัน ดังนั้นควรทําการวิเคราะหเพื่อบงชี้ถึง
แรงจูงใจที่แตกตางหลากหลายในแตละบุคคล แลวทําการจัดกลุมของสิ่งจูงใจที่ใกลเคียงกันออกเปนกลุม ๆ 
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ในเครือขายมีความพัมพันธกันฉันทเพื่อน ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง 
นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการ
สงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย ความ
จําเปนที่ตองมีเครือขาย  
  การพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆที่ใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเปนวัฒนธรรม
ภายในกลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศที่ ไมมีการ
ติดตอสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียนอยูภายใน 
ใชทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่พอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบใหมก็ตองใชเวลานานมาก 
จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ่งและไมอาจแกปญหาที่ซับซอนได 
 การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงานของตน 
ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะที่เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เสมือน
การเปดประตูสูโลกภายนอก 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย เพื่อความยั่งยืน 
 1.สมาชิกที่เขารวม ตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม 
 2.สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรของ
สมาชิก 
 3.มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอที่จะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เปนกิจกรรมที่ตองแนใจวาทํา
ได และกระจายงานไดทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทํากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะคร้ังแรกๆ เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายที่เร่ิมกอตัวเกิดการแตกสลายได 
 4.จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
 5.สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกที่
ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได 
 6.สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย  
 7.สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพและความชาํนาญที่มีอยู โดยรวมกัน
ตั้งเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ดาน เปนพื้นฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย 
 8.สรางความสัมพันธที่แนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือขายในลักษณะ
ความสัมพันธฉันทเพื่อน  
 9.จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพื่อเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบทอดความ
เปนเครือขายตอไป 
 10.จัดใหมีเวทีระหวางคนทํางานเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
รวมทั้งการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
 11.จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การสื่อสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน  

เชน สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 
 การรักษาเครือขาย ตราบใดที่ภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนที่จะตองรักษา
เครือขายไว ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และบางกรณีหลังจากเครือขายได
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ก็จําเปนตองรักษาความสําเร็จของเครือขายไว  หลักการรักษาความสําเร็จ
ของเครือขาย มีดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
  เครือขายจะกาวไปสูชวงชีวิตที่ถดถอยหากไมมีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือขายสามารถกระทํา
รวมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เม่ือไมมีกิจกรรมก็ไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเขาหากัน สมาชิกของเครือขายก็จะไมมี
โอกาสปฎิสัมพันธกัน เม่ือการปฎิสัมพันธระหวางสมาชิดลดลงก็สงผลใหเครือขายเร่ิมออนแอ สมาชิกจะเร่ิม
สงสัยในการคงอยูของเครือขาย บางคนอาจพาลคิดไปวาเครือขายลมเลิกไปแลว  
ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือไดมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งกิจกรรม
ดังกลาวกลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทําที่สมาชิกของเครือขายยอมรับโดยทั่วกัน ดวยเหตุนี้ 
การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน ทั้งในแงของเวลา 
ความถ่ี และตองเปนกิจกรรมที่นาสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกใหเขารวมกิจกรรมดังกลาว ไมจําเปนตอง
เปนกิจกรรมเดียวที่ใชสําหรับสมาชิกทุกคน ในสํารวจดูความตองการเฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปใน
แตละคนและแตละกลุม กลาวคือควรจะมีกิจกรรมยอยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของ
สมาชิกกลุมยอยในเครือขายดวย โดยที่กิจกรรมเหลานี้ก็ยังตองอยูในทิศทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
เครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดในรูปแบบที่เปนทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพื่อ
ประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไมเปนทางการ  เชน จัดกีฬาสันทนาการ
ระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีที่เครือขายครอบคลุมพื้นที่ที่กวางขวางมาก 
กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคหมุนเวียนกันไปเพื่อใหสมาชิกเขา
รวมไดโดยสะดวก 
 2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย  
 สัมพันธภาพที่ดีเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไป ความสัมพันธที่ดี
เปนเสมือนน้ํามันที่คอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบร่ืน เม่ือใดที่สมาชิกของเครือขายเกิด
ความรูสึกบาดหมางไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธ ภาพระหวาง
สมาชิกก็จะเร่ิมแตกราว ซ่ึงหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที ก็จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลง
ของเครือขายได  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิก
โดยเฉพาะ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอไมใชจัดในชวงที่มีปญหาเกิดข้ึนเทานั้น   
 3. การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ  
 สมาชิกจะยังเขารวมกิจกรรมของเครือขายตราบเทาที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดใหเขาไปมีสวน
รวม ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดกลไกบางประการที่จะชวยจูงใจใหสมาชิกเกิดความสนใจอยากเขามีสวน
รวม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแลว ปจเจกตางก็มีสิ่งจูงใจที่ตางกัน ดังนั้นควรทําการวิเคราะหเพื่อบงชี้ถึง
แรงจูงใจที่แตกตางหลากหลายในแตละบุคคล แลวทําการจัดกลุมของสิ่งจูงใจที่ใกลเคียงกันออกเปนกลุม ๆ 
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อาทิ คาตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสูมาตรการในการสรางแรงจูงใจสําหรับ
บุคคลในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง   
 4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ  
 หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานที่
เพียงพอ ทั้งดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และบุคลากร  ที่สําคัญคือเงินทุนในการดําเนินงานซ่ึง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหลอเลี้ยงเครือขายใหสามารถดําเนินการตอไปได เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือขายอาจตองปดตัวลงในที่สุด  หากไดรับการสนับสนุนจะตองมีระบบตรวจสอบการใชจายอยาง
รัดกุม และมีการรายงานผลเปนระยะ หากการดําเนินงานไมคืบหนาอาจใหระงับทุนได  
 5. การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา   
 เครือขายอาจเกิดปญหาระหวางการดําเนินงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายที่เพิ่งเร่ิมดําเนินการ
ใหมๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือจะชวยใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได 
และชวยหนุนเสริมใหครือขายเกิดความเขมแข็งยิ่งข้ึน ควรมีที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 
เปนแหลงขอมูลใหศึกษาคนควา และชวยอบรมภาวะการเปนผูนําใหกับสมาชิกเครือขาย 
 6. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 
 องคกรหรือเครือขายที่เคยประสบความสําเร็จกลับตองประสบกับความลมเหลวอยางรุนแรงเม่ือ
เวลาผานไป เพราะไมได“สรางคน” ข้ึนมารับไมผลัดตอจากคนรุนกอนเพื่อสานตอภาระกิจของเครือขาย 
จําเปนตองสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง เครือขายตองคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งดานความรู
ความสามารถ การมีประสบการณรวมกับเครือขายและที่สําคัญ คือเปนที่ยอมรับนับถือและสามารถเปนศูนย
รวมใจของคนในเครือขายได ดําเนินการใหคนเหลานี้เขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณในการทําหนาที่
เปนสมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหนาที่ตอไปเม่ือสมาชิกแกนหลักตองหมดวาระไป 
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อาทิ คาตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสูมาตรการในการสรางแรงจูงใจสําหรับ
บุคคลในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง   
 4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ  
 หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานที่
เพียงพอ ทั้งดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และบุคลากร  ที่สําคัญคือเงินทุนในการดําเนินงานซ่ึง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหลอเลี้ยงเครือขายใหสามารถดําเนินการตอไปได เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือขายอาจตองปดตัวลงในที่สุด  หากไดรับการสนับสนุนจะตองมีระบบตรวจสอบการใชจายอยาง
รัดกุม และมีการรายงานผลเปนระยะ หากการดําเนินงานไมคืบหนาอาจใหระงับทุนได  
 5. การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา   
 เครือขายอาจเกิดปญหาระหวางการดําเนินงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายที่เพิ่งเร่ิมดําเนินการ
ใหมๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือจะชวยใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได 
และชวยหนุนเสริมใหครือขายเกิดความเขมแข็งยิ่งข้ึน ควรมีที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา 
เปนแหลงขอมูลใหศึกษาคนควา และชวยอบรมภาวะการเปนผูนําใหกับสมาชิกเครือขาย 
 6. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 
 องคกรหรือเครือขายที่เคยประสบความสําเร็จกลับตองประสบกับความลมเหลวอยางรุนแรงเม่ือ
เวลาผานไป เพราะไมได“สรางคน” ข้ึนมารับไมผลัดตอจากคนรุนกอนเพื่อสานตอภาระกิจของเครือขาย 
จําเปนตองสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง เครือขายตองคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งดานความรู
ความสามารถ การมีประสบการณรวมกับเครือขายและที่สําคัญ คือเปนที่ยอมรับนับถือและสามารถเปนศูนย
รวมใจของคนในเครือขายได ดําเนินการใหคนเหลานี้เขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณในการทําหนาที่
เปนสมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหนาที่ตอไปเม่ือสมาชิกแกนหลักตองหมดวาระไป 
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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค  1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของ 
ผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2.เพื่อศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชวีิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่มีสวนเก่ียวของ กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ 
ไดแกผูที่มีสวนเก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ รวมทั้งหมด 14 รูป/คน
และกลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวน
ตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมทั้งหมด 100 คน  ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางใน
การสงเสริมการออม คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพื่อคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 
2558 ประชาชนทั่วไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออม
แหงชาติจํานวนมาก ภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธ  สวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศ
ไทยมีอัตราการเพิ่ม ข้ึนของผูสูงวัยที่มากและเคลื่อนเขาสูระยะที่ เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 
(Population Aging)” มีผูสูงวัยจํานวนมากตองการประกอบอาชีพเปนบางเวลา (Part time) และเต็มเวลา 
(Full time)ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนอาชีพและเงินทุนประกอบการ 

2. ผลการศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน พบวา ในพื้นที่จังหวัดแพรและจังหวัดนาน โรงเรียนผูสูงอายุมีบทบาทการสงเสริมผูสูงวัย
ในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัยโดยสงเสริมอาชีพที่ไมตองใชแรงงานมากสามารถทําที่บานได 
เชน ฝกทําขนมพื้นบาน  ขาวแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและ
กระดาษ การทําตุงกระดาษ จังหวัดนานอาชีพที่สงเสริม ไดแกการจักสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ 
การทําอาหารและขนมพื้นบาน เปนอาชีพพื้นฐาน ของชุมชน ยังไมสามารถนําไปตอยอดทําเปนอาชีพอยาง
ยั่งยืนได มีโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีผูสูงอายุสามารถ

นําไปตอยอดเปนอาชีพไดเพียง 1 รายเทานั้น คือนางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป  การทําขนมพื้นบาน ขาว
แตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือเรียกขาวปน) พื้นที่จังหวัดนานไมสามารถตอยอดอาชีพได มีการสงเสริม
การออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบาน สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงที่ไม
เพียงพอตอการออม  นักเรียนผูสูงอายุไปโรงเรียน เพราะมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมตางๆไดพัฒนาการ  
กาย  ใจ อารมณและสังคมรวมถึงการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

3. ผลการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูอายุ  จังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
พบวา ชุมชนมีอาชีพดั่งเดิมคือทําการเกษตรกรรมทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยูแบบพอเพียง    
อาชีพที่นําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนาและทําดอกไมจันทน  ทั้งสองพื้นที่ไดรับการตอยอดเพื่อเปน
อาชีพตอไปจากผูบริหารทองถ่ิน ทําเปนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562  ขอจํากัดใน
การพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the general condition of saving and 
occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand, 2) to study the saving 
potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand and 3) to 
develop the saving potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North of 
Thailand. It was a qualitative research by emphasizing action research. It collected from key 
informant by using the interview the elderly about career and concern totals 14 persons 
and the sample in actions group activities namely; the elderly in the Elderly School of 
Nacak Sub-District Administrative Organization and the Elderly School of Naniose 
Municipality each 50 persons total 100 persons. The results were as follows: 

1. The study showed that the government that had prospect in saving supporting as 
National Saving Found for retirement age, National Saving Found 2015. However, most of 
people and retirement age had not yet this issue and also had not applied for member of 
the National Saving Found. The public sector must do public relation. For the occupation 
aspects of elderly, it was found that they need earn a living in part time and need the 
government to encourage the occupation and money in full time. 

2. The study  found that the Elderly School of Phrae and Nan Province had played 
important role in saving supporting and occupation development for elderly which had not 
had more labor namely training for local sweets, Khowtan, Khowcap, Basket Making, Paper 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 995

 
 

 

การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพ่ือการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 

 Development of Savings and Career Patented of the Elderly for 
Sustainable Living in the Upper North 

 

พูนทรัพย  เกตุวีระพงศ 
วิทยาเขตแพร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค  1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของ 
ผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2.เพื่อศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบ
อาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชวีิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน  3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่มีสวนเก่ียวของ กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ 
ไดแกผูที่มีสวนเก่ียวของของในทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ รวมทั้งหมด 14 รูป/คน
และกลุมตัวอยางในการทํากิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวน
ตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมทั้งหมด 100 คน  ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยาง
ยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางใน
การสงเสริมการออม คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพื่อคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 
2558 ประชาชนทั่วไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออม
แหงชาติจํานวนมาก ภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธ  สวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศ
ไทยมีอัตราการเพิ่ม ข้ึนของผูสูงวัยที่มากและเคลื่อนเขาสูระยะที่ เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ 
(Population Aging)” มีผูสูงวัยจํานวนมากตองการประกอบอาชีพเปนบางเวลา (Part time) และเต็มเวลา 
(Full time)ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนอาชีพและเงินทุนประกอบการ 

2. ผลการศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน พบวา ในพื้นที่จังหวัดแพรและจังหวัดนาน โรงเรียนผูสูงอายุมีบทบาทการสงเสริมผูสูงวัย
ในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงวัยโดยสงเสริมอาชีพที่ไมตองใชแรงงานมากสามารถทําที่บานได 
เชน ฝกทําขนมพื้นบาน  ขาวแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและ
กระดาษ การทําตุงกระดาษ จังหวัดนานอาชีพที่สงเสริม ไดแกการจักสาน การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ 
การทําอาหารและขนมพื้นบาน เปนอาชีพพื้นฐาน ของชุมชน ยังไมสามารถนําไปตอยอดทําเปนอาชีพอยาง
ยั่งยืนได มีโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีผูสูงอายุสามารถ

นําไปตอยอดเปนอาชีพไดเพียง 1 รายเทานั้น คือนางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป  การทําขนมพื้นบาน ขาว
แตนและขาวแคบ ขาวพัน (ทางเหนือเรียกขาวปน) พื้นที่จังหวัดนานไมสามารถตอยอดอาชีพได มีการสงเสริม
การออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบาน สวนใหญผูสูงอายุไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงที่ไม
เพียงพอตอการออม  นักเรียนผูสูงอายุไปโรงเรียน เพราะมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมตางๆไดพัฒนาการ  
กาย  ใจ อารมณและสังคมรวมถึงการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา  

3. ผลการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูอายุ  จังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
พบวา ชุมชนมีอาชีพดั่งเดิมคือทําการเกษตรกรรมทํานา ทําไร เปนหลักมีความเปนอยูแบบพอเพียง    
อาชีพที่นําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนาและทําดอกไมจันทน  ทั้งสองพื้นที่ไดรับการตอยอดเพื่อเปน
อาชีพตอไปจากผูบริหารทองถ่ิน ทําเปนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562  ขอจํากัดใน
การพัฒนาศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ เหลานี้เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 

คําสําคัญ : การพัฒนา, การออม, การประกอบอาชีพ, ผูสงูวัย, ภาคเหนือตอนบน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the general condition of saving and 
occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand, 2) to study the saving 
potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North of Thailand and 3) to 
develop the saving potentials and occupation of elderly for sustainable life in the North of 
Thailand. It was a qualitative research by emphasizing action research. It collected from key 
informant by using the interview the elderly about career and concern totals 14 persons 
and the sample in actions group activities namely; the elderly in the Elderly School of 
Nacak Sub-District Administrative Organization and the Elderly School of Naniose 
Municipality each 50 persons total 100 persons. The results were as follows: 

1. The study showed that the government that had prospect in saving supporting as 
National Saving Found for retirement age, National Saving Found 2015. However, most of 
people and retirement age had not yet this issue and also had not applied for member of 
the National Saving Found. The public sector must do public relation. For the occupation 
aspects of elderly, it was found that they need earn a living in part time and need the 
government to encourage the occupation and money in full time. 

2. The study  found that the Elderly School of Phrae and Nan Province had played 
important role in saving supporting and occupation development for elderly which had not 
had more labor namely training for local sweets, Khowtan, Khowcap, Basket Making, Paper 
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Fag Making, Dry Flower Making, Cloth Flower and paper Making. For Nan Province, the 
people had supported on Basket Making, Cloth Weave, creative flower making, food and 
basic sweet making. The basic occupation of community was not developed to become 
sustainable occupation. It had only one school which could have developed sustainably 
such as the Elderly School of Nacak Sub-District Administrative Organization, Muang District, 
and Phrae Province. It had a person as Mrs. Boajan Sujarit, age 72 years. She made local 
sweets- Khowtan, Khowcap and Khawpan. Nan Province area could not develop. There 
were saving supporting in both group and person by passing village bank. Most of elderly 
had not have income or had low income that was not sufficient for saving. Moreover, the 
elderly student liked to go to school, because they had happiness with the various 
activities which could develop body, mentality, emotion and society, and did not make 
them felt lonely. 

3. The study found that the community had the old occupation as cultivation. The 
developing occupations were the Lanna Lam production and Paper Flower production 
which were developed for permanent occupation from the local administrator. It had put 
in the action plan in budget 2019. The limitations of elderly potential development were 
the old age, less strong, and sick. These limitations were important obstacles for saving and 
occupation of elderly. 

Keywords: Development, Saving, Career Patented, The Elderly, The Upper North 
 
บทนํา 

ปจจุบันสถานการณของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากผลของปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนา ปญหาวิกฤตของประเทศไทยที่กําลังเกิดข้ึนใน
ดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลายๆ สาเหตุมาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกระแสโลกาภิวัฒน ตามลักษณะของโลกยุคการสื่อสารอยางไรพรมแดนและในหลายปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงความเปนอยูในสังคมยุคใหมตอประชากรในทุกชวงวัย จากการกําหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนสะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากข้ึนขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป   
พ.ศ. 2583 การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน 
แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย 
และแหลงรายไดหลัก รอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

สังคมไทยในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยใหสิทธิและการคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดที่  3 มาตรา 54 (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2540)  มีสาระสําคัญคือ “บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแกการยัง
ชีพมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ” และในหมวดที่ 5 มาตรา 80 ระบุวา รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร 
ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได “นอกจากนี้องคกรตางๆยัง
ไดสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย โดยใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต และใหความรัก 
ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว สังคมชุมชน รวมทั้งใหโอกาสเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางตอเนื่อง หากมองยอนถึงอดีต จะเห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-
2539) ไดนํานโยบายดานผูสูงอายุมาไวรวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตอมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ไดนําการบริการทั้งดานสวัสดิการและการ
บริการสุขภาพ เพื่อความอยูดีมีสุขลงสูผูสูงอายุมากข้ึนโดยสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตเนื่องจากสังคม
เปลี่ยนแปลง การใหบริการไมทั่วถึง หนวยงานไดบริการซํ้าซอนลาชาและที่สําคัญไมตอบสนองตอความ
ตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง1 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยแทจริง จึงข้ึนอยูกับ
ความสามารถของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสูความผาสุกของชีวิตได โดยมีองคกร/หนวยงานๆเปน
ปจจัยสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวาภาครัฐไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรคร้ังสําคัญคือ2 การเขาสูสังคม
ผูสูงวัยโดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตาย
ของประชากรลดลงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึนซ่ึงสถานการณของประเทศ
ไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ กลาวคือ การดําเนินนโยบายดานประชากรและการวางแผน
ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จตลอดจนความกาวหนาในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 
สงผลใหคนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนมีความรูและทักษะในการ
ปองกันและดูแลสุขภาพตลอดจนวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําให
สถานการณการเจริญพันธุและอัตราการเกิดมีแนวโนมที่ลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของ
ประชากร กลาวคือประชากรที่อยูในวัยผูสูงอายุมีแนวเพิ่มข้ึนในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
แนวโนมที่ลดลง 
 องคการสหประชาชาติ(UN)ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวนเกิน 10%
หรือ 65 ข้ึนไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society)และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society เม่ือสัดสวนของประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป
เพิ่มเปนข้ึนไปเพิ่มเปน 20% และอายุ 65 ข้ึนไปเพิ่มเปน 14% โดยประเทศไทยไดนิยามคําวา “ผูสูงอายุ”  
ไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546 หมายถึงผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
                                                           
 1 ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการจัดตั้ง
ศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 
 2 นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์, บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย,
(กรุงเทพมหานคร:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556), หนา ก-ข. 
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Fag Making, Dry Flower Making, Cloth Flower and paper Making. For Nan Province, the 
people had supported on Basket Making, Cloth Weave, creative flower making, food and 
basic sweet making. The basic occupation of community was not developed to become 
sustainable occupation. It had only one school which could have developed sustainably 
such as the Elderly School of Nacak Sub-District Administrative Organization, Muang District, 
and Phrae Province. It had a person as Mrs. Boajan Sujarit, age 72 years. She made local 
sweets- Khowtan, Khowcap and Khawpan. Nan Province area could not develop. There 
were saving supporting in both group and person by passing village bank. Most of elderly 
had not have income or had low income that was not sufficient for saving. Moreover, the 
elderly student liked to go to school, because they had happiness with the various 
activities which could develop body, mentality, emotion and society, and did not make 
them felt lonely. 

3. The study found that the community had the old occupation as cultivation. The 
developing occupations were the Lanna Lam production and Paper Flower production 
which were developed for permanent occupation from the local administrator. It had put 
in the action plan in budget 2019. The limitations of elderly potential development were 
the old age, less strong, and sick. These limitations were important obstacles for saving and 
occupation of elderly. 

Keywords: Development, Saving, Career Patented, The Elderly, The Upper North 
 
บทนํา 

ปจจุบันสถานการณของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากผลของปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพัฒนา ปญหาวิกฤตของประเทศไทยที่กําลังเกิดข้ึนใน
ดานสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลายๆ สาเหตุมาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกระแสโลกาภิวัฒน ตามลักษณะของโลกยุคการสื่อสารอยางไรพรมแดนและในหลายปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงความเปนอยูในสังคมยุคใหมตอประชากรในทุกชวงวัย จากการกําหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนสะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากข้ึนขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป   
พ.ศ. 2583 การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน 
แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย 
และแหลงรายไดหลัก รอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

สังคมไทยในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยใหสิทธิและการคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวดที่  3 มาตรา 54 (สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2540)  มีสาระสําคัญคือ “บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแกการยัง
ชีพมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ” และในหมวดที่ 5 มาตรา 80 ระบุวา รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร 
ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได “นอกจากนี้องคกรตางๆยัง
ไดสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย โดยใหปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต และใหความรัก 
ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว สังคมชุมชน รวมทั้งใหโอกาสเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางตอเนื่อง หากมองยอนถึงอดีต จะเห็นวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-
2539) ไดนํานโยบายดานผูสูงอายุมาไวรวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตอมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ไดนําการบริการทั้งดานสวัสดิการและการ
บริการสุขภาพ เพื่อความอยูดีมีสุขลงสูผูสูงอายุมากข้ึนโดยสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแตเนื่องจากสังคม
เปลี่ยนแปลง การใหบริการไมทั่วถึง หนวยงานไดบริการซํ้าซอนลาชาและที่สําคัญไมตอบสนองตอความ
ตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง1 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยแทจริง จึงข้ึนอยูกับ
ความสามารถของปจเจกบุคคล ซ่ึงเปนพลังขับเคลื่อนสูความผาสุกของชีวิตได โดยมีองคกร/หนวยงานๆเปน
ปจจัยสนับสนุน หรืออาจกลาวไดวาภาครัฐไดเห็นความสําคัญของผูสูงอายุนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรคร้ังสําคัญคือ2 การเขาสูสังคม
ผูสูงวัยโดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตาย
ของประชากรลดลงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึนซ่ึงสถานการณของประเทศ
ไทยก็ดําเนินไปเชนเดียวกับนานาประเทศ กลาวคือ การดําเนินนโยบายดานประชากรและการวางแผน
ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จตลอดจนความกาวหนาในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 
สงผลใหคนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวข้ึนและมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนมีความรูและทักษะในการ
ปองกันและดูแลสุขภาพตลอดจนวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงผลสําเร็จดังกลาวทําให
สถานการณการเจริญพันธุและอัตราการเกิดมีแนวโนมที่ลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของ
ประชากร กลาวคือประชากรที่อยูในวัยผูสูงอายุมีแนวเพิ่มข้ึนในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
แนวโนมที่ลดลง 
 องคการสหประชาชาติ(UN)ไดนิยามวาประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเปนสัดสวนเกิน 10%
หรือ 65 ข้ึนไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society)และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aging Society เม่ือสัดสวนของประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป
เพิ่มเปนข้ึนไปเพิ่มเปน 20% และอายุ 65 ข้ึนไปเพิ่มเปน 14% โดยประเทศไทยไดนิยามคําวา “ผูสูงอายุ”  
ไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546 หมายถึงผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
                                                           
 1 ศิริวรรณ  ศิริบุญ. การตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอยางการจัดตั้ง
ศูนยการทางสังคมของผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร. วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2543. 
 2 นางสาวชมพูนุช พรหมศักดิ์, บทสรุปผูบริหาร บทความวิชาการการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย,
(กรุงเทพมหานคร:สํานักวิชาการ สํานักงานงานเลขาธิการวุฒิสภา,2556), หนา ก-ข. 
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 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจกันเปนอยางมากทั้งในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาค 
ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออมและการลงทุน 
งบประมาณของรัฐบาล การจางและผลิตภาพของแรงงานละระดับจุลภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและสุขภาพ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
จึงเปนเร่ืองเรงดวนสําคัญที่ตองการวางแผนอยางเปนระบบและเร่ิมดําเนินการลวงหนา เนื่องจากมาตรการ
ตางๆหลายประการลวนแลวแตตองใชเวลาในการดําเนินการกวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา  
ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการออมสวนบุคคลไดแก 

1. สงเสริมการทํางานอยางตอเนื่องของแรงงานที่มีอายุมากใหสามารถพึ่งตนเองได 
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนสรางโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมผูมีรายไดนอยและลด

รายจายแกประชาชน 
3. สงเสริมจิตสํานึกในการออม 
4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทางการเงินในการจัดทํามาตรการสงเสริมการออมแตกตางกันตาม

กลุมเปาหมาย 
5. พัฒนาระบบบํานาญภาครัฐ เชน นโยบายลดหนอยภาษีดานการสะสมเงิน สนับสนุนเพิ่มบทบาท

สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนตน 
6. การสรางความเขมแข็งของโครงขายคุมครองทางสังคมเพื่อชวยเหลือกลุมที่ไมสามารถออมได

หรือมีการออมต่ําโดยสงเสริมใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการใหครอบคลุมประชากรกลุมดังกลาวแทนสงเสริม
การออม 

ประเทศไทยเม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมการรองรับ โดยเม่ือคนแกหรือคนชรามีมาก
ข้ึน สัดสวนคนทํางานลดลงผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลง เกิดปญหาทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศได ผูสูงอายุตองเกษียณจากแรงงานไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากเงินที่เก็บออมไว 
ถาหากไมมีเงินออมไวมากพอก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการดํารงชีพเปนภาระแกสังคมที่ตองชวยเหลือเก้ือกูล
จัดสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะและเพียงพอ เม่ือถึงวัยสูงอายุสภาพรางกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตองมี
การปรับตัวและที่สําคัญเม่ืออายุมากข้ึนสภาพรางกายเร่ิมเสื่อมถอยปญหาดานสุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงทั้งหมด
เปนปญหาที่ทุกภาคสวนมีการเตรียมการเพื่อรองรับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนทําใหคณะผูวิจัย มีความสนใจที่ทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอน เพื่อ
เปนการสรางความสุขและสรางความม่ันใจในสังคมผูสูงวัยและเสริมสรางสภาพความพรอมของรางกายและ
จิตใจใหเกิดความเขมแข็งในการดํารงชีพในชวงวัยสูงอายุอยางม่ันคง  เก่ียวกับการออมและงานอาชีพที่
เหมาะสมกับชวงวัย เปนการแบงเบาเพื่อลดปญหาดานเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ยั่งยืนตอไป 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยาง

ยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน 

 
การออกแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย 

ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) มีการกําหนดขอบเขตการวิจัย คือ 

      1. ขอบเขตดานพ้ืนที่ คณะผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาใน จังหวัดแพรและ 
จังหวัดนาน 
  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุม
ตัวอยางจังหวัดละ   2 กลุม คือ 
 1) กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูที่มีสวนเก่ียวของของใน
ทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมทั้งหมด 14 รูป/คน 
 2) กลุมตัวอยางในการทาํกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการออม 
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน ไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายอุงคการบริหาร
สวนตาํบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมทั้งหมด 100 คน ที่เขารวมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรมการผลิตโคมลานนาและดอกไมจัน 

3. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อ
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู
สูงวัยในภาคเหนือตอนบน 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2561 
5. วิธีการวิจัย 

ลักษณะของการวิจัย เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเนน 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) และเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
การศึกษาขอ มูลจากแหล งปฐม ภู มิ  (primary Source) และขอ มูลทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Source)  
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และ
เอกสารการวิจัยที่เก่ียวของ  

6. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารวิชาการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน การลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในกลุมผูที่เก่ียวของ โดยมีประเด็นที่สําคัญ 
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 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจกันเปนอยางมากทั้งในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาค 
ไดแก ผลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออมและการลงทุน 
งบประมาณของรัฐบาล การจางและผลิตภาพของแรงงานละระดับจุลภาค ไดแก ผลตอผลิตภัณฑและบริการ
ดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและสุขภาพ การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
จึงเปนเร่ืองเรงดวนสําคัญที่ตองการวางแผนอยางเปนระบบและเร่ิมดําเนินการลวงหนา เนื่องจากมาตรการ
ตางๆหลายประการลวนแลวแตตองใชเวลาในการดําเนินการกวาจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา  
ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการออมสวนบุคคลไดแก 

1. สงเสริมการทํางานอยางตอเนื่องของแรงงานที่มีอายุมากใหสามารถพึ่งตนเองได 
2. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนสรางโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมผูมีรายไดนอยและลด

รายจายแกประชาชน 
3. สงเสริมจิตสํานึกในการออม 
4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทางการเงินในการจัดทํามาตรการสงเสริมการออมแตกตางกันตาม

กลุมเปาหมาย 
5. พัฒนาระบบบํานาญภาครัฐ เชน นโยบายลดหนอยภาษีดานการสะสมเงิน สนับสนุนเพิ่มบทบาท

สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนตน 
6. การสรางความเขมแข็งของโครงขายคุมครองทางสังคมเพื่อชวยเหลือกลุมที่ไมสามารถออมได

หรือมีการออมต่ําโดยสงเสริมใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการใหครอบคลุมประชากรกลุมดังกลาวแทนสงเสริม
การออม 

ประเทศไทยเม่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมการรองรับ โดยเม่ือคนแกหรือคนชรามีมาก
ข้ึน สัดสวนคนทํางานลดลงผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลง เกิดปญหาทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศได ผูสูงอายุตองเกษียณจากแรงงานไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากเงินที่เก็บออมไว 
ถาหากไมมีเงินออมไวมากพอก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการดํารงชีพเปนภาระแกสังคมที่ตองชวยเหลือเก้ือกูล
จัดสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะและเพียงพอ เม่ือถึงวัยสูงอายุสภาพรางกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตองมี
การปรับตัวและที่สําคัญเม่ืออายุมากข้ึนสภาพรางกายเร่ิมเสื่อมถอยปญหาดานสุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงทั้งหมด
เปนปญหาที่ทุกภาคสวนมีการเตรียมการเพื่อรองรับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

จากขอมูลดังกลาวเบื้องตนทําใหคณะผูวิจัย มีความสนใจที่ทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอน เพื่อ
เปนการสรางความสุขและสรางความม่ันใจในสังคมผูสูงวัยและเสริมสรางสภาพความพรอมของรางกายและ
จิตใจใหเกิดความเขมแข็งในการดํารงชีพในชวงวัยสูงอายุอยางม่ันคง  เก่ียวกับการออมและงานอาชีพที่
เหมาะสมกับชวงวัย เปนการแบงเบาเพื่อลดปญหาดานเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ยั่งยืนตอไป 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยาง

ยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน 

 
การออกแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย 

ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) มีการกําหนดขอบเขตการวิจัย คือ 

      1. ขอบเขตดานพ้ืนที่ คณะผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาใน จังหวัดแพรและ 
จังหวัดนาน 
  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรและกลุม
ตัวอยางจังหวัดละ   2 กลุม คือ 
 1) กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ/สนทนากลุม ไดแกผูที่มีสวนเก่ียวของของใน
ทองถ่ินประกอบดวย ผูสูงอายุ ผูดูแลและผูเก่ียวของ จังหวัดละ  7 ทาน รวมทั้งหมด 14 รูป/คน 
 2) กลุมตัวอยางในการทาํกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการออม 
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในภาคเหนือตอนบน ไดแก ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายอุงคการบริหาร
สวนตาํบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลนานอยแหงละ 50 คนรวมทั้งหมด 100 คน ที่เขารวมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรมการผลิตโคมลานนาและดอกไมจัน 

3. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัย
เพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อ
การดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนและการพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู
สูงวัยในภาคเหนือตอนบน 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2561 
5. วิธีการวิจัย 

ลักษณะของการวิจัย เปนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเนน 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) และเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
การศึกษาขอ มูลจากแหล งปฐม ภู มิ  (primary Source) และขอ มูลทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Source)  
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และ
เอกสารการวิจัยที่เก่ียวของ  

6. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารวิชาการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน การลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในกลุมผูที่เก่ียวของ โดยมีประเด็นที่สําคัญ 
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คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และ ใชวิธีการจดบันทึก (Field Note) และบันทึกเสียงโดย
ใชแทบบันทึกเสียง  

7.การเก็บรวบรวมขอมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 

วิชาการการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน วิเคราะหองคความรูจากการลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ(Action Research) การสังเคราะหจาก
การสัมภาษณ และสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)   
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 1 พบวา   สภาพทั่วไปของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพทั่วไปของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับ
การดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู
นอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติ
หลักประกันเพื่อคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐที่มุงเนนสงเสริมใหคน
ไทยมีนิสัยรักการออม เพื่อใหมีบํานาญใชที่เกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุทั่วไปที่ไมอยูใน
ระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริม
ใหเมีวินัยการเงินอีกทางหนึ่งสําหรับคนไทยและผูสูงอายุ แตในภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่โรงเรียนผูสูงอายุ 
พบวา ประชาชนทั่วไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออม
แหงชาติ จํานวนมาก ดังนั้นภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของ
การทํางานและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศดวย และตองกระจายการประชาสัมพันธลงสูทองถ่ินโดยผาน
องคการบริหารตําบล เทศบาล กํานันและผูใหญบานสวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทย
มีอัตราการเพิ่มข้ึนของผูสูงวัยที่มากและเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population 
Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทาง
สุขภาพและสังคมของประเทศอยางและเปนประชากรผูสูงวัยที่อยูนอกระบบราชการที่ยังมีความตองการ
ทํางานอาชีพในระดับที่มากการสํารวจโดยสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีความประสงคที่จะทํางานเม่ือเขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปด
โอกาสใหเขาทํางาน สวนใหญ ตองการทํางานบางเวลา (Part time) และตองการทํางานเต็มเวลา (Full 
time) และตองการใหรัฐใหทุนแกผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและมีความตองการใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงวัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

 
 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา  
 1. ในพื้นที่จังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวน

ตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ตําบล
นานาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูง
วัย ไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน และจากการสังเกตการณและสัมภาษณ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ พบวา 
วา โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชน
และสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอด
ตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน 5 ดานคือ ดานรางกาย ทําใหรางกายมีความกระฉับกระเฉงชวยชะลอความ
เสื่อมถอยของรางกาย ดานจิตใจ การทํางานชวยทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไมเปนภาระของ
ลูกหลานและดานความม่ันคงชวยทําใหผูสูงอายุมีรายไดในการดูแลตนเองทั้งยามปกติและยามเจ็บปวยและ
ดานสังคม มีความสัมพันธที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุม 
โรงเรียนผูสูงอายุเปนพื้นที่เรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบ
ทอดเปนเอกลักษณของชุมชนและโรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม ผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มีนักเรียนผู
สูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมขาราชการบํานาญ 10 คน  นอกนั้นกลุมผูสูงวัยทั่วไปไมมีรายไดประจํา
เปนกลุมสําคัญที่ยังตองการมีงานทําและสรางรายไดใหกับครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดสงเสริม
การออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนหลักการดํารงชีพแบบประหยัด
นักเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรมาจากพื้นที่ในตําบลนาจักรจํานวน 9 หมูบานมีความตองการทํางานเพื่อสราง
รายได อบต.นาจักรไดสงเสริมอาชีพที่ไมตองใชแรงงานมากสามารถทําที่บานได เชน ฝกทําขนมพื้นบาน   
ขางแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุง
กระดาษ มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ การขนมพื้นบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน 
(ทางเหนือเรียกขาวปน) คือ (นางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป มีรายได 6400 บาทตอเดือน) โรงเรียนผูสูงวัย
สงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบาน และพบวา สวนใหญผูสูงอายุ
ไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงที่ไมคอยเพียงพอสูการออม  ผูสูงอายุที่เปนนักเรียนในโรงเรียนกลาวใน
ทํานองเดียวกัน คือ มีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดพัฒนาการ กาย  ใจ อารมณและสังคมไป
พรอมๆกับการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา 

 2. ในพื้นที่จังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอยจังหวัดนาน  
สังเกตการณและสัมภาษณ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย3 ตั้งข้ึน เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย 

                                                           
 3 เอกสารอัดสําเนาการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 2560. 
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คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) และ ใชวิธีการจดบันทึก (Field Note) และบันทึกเสียงโดย
ใชแทบบันทึกเสียง  

7.การเก็บรวบรวมขอมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 

วิชาการการพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน
ภาคเหนือตอนบน วิเคราะหองคความรูจากการลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ(Action Research) การสังเคราะหจาก
การสัมภาษณ และสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)   
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 1 พบวา   สภาพทั่วไปของการออมและการ
ประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน พบวา สภาพทั่วไปของการออม
และการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน สภาพการออม ไดรับ
การดูแลจากภาครัฐบาล รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู
นอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติ
หลักประกันเพื่อคนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐที่มุงเนนสงเสริมใหคน
ไทยมีนิสัยรักการออม เพื่อใหมีบํานาญใชที่เกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุทั่วไปที่ไมอยูใน
ระบบราชการ  กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริม
ใหเมีวินัยการเงินอีกทางหนึ่งสําหรับคนไทยและผูสูงอายุ แตในภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่โรงเรียนผูสูงอายุ 
พบวา ประชาชนทั่วไปและผูเกษียณจํานวนมากยังไมไดรับขอมูลนี้และยังไมไดสมัครเปนสมาชิกกองทุนออม
แหงชาติ จํานวนมาก ดังนั้นภาครัฐตองทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและติดตามผลงานเปนระยะของ
การทํางานและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศดวย และตองกระจายการประชาสัมพันธลงสูทองถ่ินโดยผาน
องคการบริหารตําบล เทศบาล กํานันและผูใหญบานสวนการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเนื่องจากประเทศไทย
มีอัตราการเพิ่มข้ึนของผูสูงวัยที่มากและเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population 
Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทาง
สุขภาพและสังคมของประเทศอยางและเปนประชากรผูสูงวัยที่อยูนอกระบบราชการที่ยังมีความตองการ
ทํางานอาชีพในระดับที่มากการสํารวจโดยสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีความประสงคที่จะทํางานเม่ือเขาสูวัยสูงวัย หากมีผูวาจางเปด
โอกาสใหเขาทํางาน สวนใหญ ตองการทํางานบางเวลา (Part time) และตองการทํางานเต็มเวลา (Full 
time) และตองการใหรัฐใหทุนแกผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและมีความตองการใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพผูสูงวัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง องคกรพัฒนาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานภาคเอกชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มูลนิธิเปนตน  

 
 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา  
 1. ในพื้นที่จังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวน

ตําบลบานนาจักร ขอมูลเชิงเอกสาร  องคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร ตําบล
นานาจักร อําเภอเมืองจังหวัดแพรกับบทบาทการสงเสริมผูสูงวัยในการออมและการพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูง
วัย ไดจัดตั้งโรงเรียนผูสูงวัยข้ึน และจากการสังเกตการณและสัมภาษณ ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ พบวา 
วา โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักร ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชน
และสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาและสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอด
ตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน 5 ดานคือ ดานรางกาย ทําใหรางกายมีความกระฉับกระเฉงชวยชะลอความ
เสื่อมถอยของรางกาย ดานจิตใจ การทํางานชวยทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองมีศักดิ์ศรีไมเปนภาระของ
ลูกหลานและดานความม่ันคงชวยทําใหผูสูงอายุมีรายไดในการดูแลตนเองทั้งยามปกติและยามเจ็บปวยและ
ดานสังคม มีความสัมพันธที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัย ไดรับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุม 
โรงเรียนผูสูงอายุเปนพื้นที่เรียนรูและถายทอดประสบการณ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหดํารงสืบ
ทอดเปนเอกลักษณของชุมชนและโรงเรียนผูสูงอายุเปน “เวที” ใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม ผลักดันใหเขารวมเปนอาสาสมัครในชุมชน จากการเปดโรงเรียนผูสูงวัย พบวา มีนักเรียนผู
สูงวัย 2  กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมขาราชการบํานาญ 10 คน  นอกนั้นกลุมผูสูงวัยทั่วไปไมมีรายไดประจํา
เปนกลุมสําคัญที่ยังตองการมีงานทําและสรางรายไดใหกับครอบครัว โรงเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรไดสงเสริม
การออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนหลักการดํารงชีพแบบประหยัด
นักเรียนผูสูงวัยตําบลนาจักรมาจากพื้นที่ในตําบลนาจักรจํานวน 9 หมูบานมีความตองการทํางานเพื่อสราง
รายได อบต.นาจักรไดสงเสริมอาชีพที่ไมตองใชแรงงานมากสามารถทําที่บานได เชน ฝกทําขนมพื้นบาน   
ขางแตน ขาวแคบ การจักสาน การจัดตุง การทําดอกไม การทําดอกไมจากผาและกระดาษ การทําตุง
กระดาษ มีผูสูงอายุสามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได คือ การขนมพื้นบาน ขาวแตนและขาวแคบ ขาวพัน 
(ทางเหนือเรียกขาวปน) คือ (นางบัวจันทร สุจริต อายุ 72 ป มีรายได 6400 บาทตอเดือน) โรงเรียนผูสูงวัย
สงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละหมูบาน และพบวา สวนใหญผูสูงอายุ
ไมมีรายไดและรายไดต่ํามากไมคงที่ไมคอยเพียงพอสูการออม  ผูสูงอายุที่เปนนักเรียนในโรงเรียนกลาวใน
ทํานองเดียวกัน คือ มีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดพัฒนาการ กาย  ใจ อารมณและสังคมไป
พรอมๆกับการไดพบผูสูงวัยกลุมเดียวกันไมเหงา 

 2. ในพื้นที่จังหวัดนานโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอยจังหวัดนาน  
สังเกตการณและสัมภาษณ พบวา โรงเรียนผูสูงอายุอยูในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย3 ตั้งข้ึน เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงวัย 

                                                           
 3 เอกสารอัดสําเนาการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 2560. 
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สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัยเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงวัยทั้งดาน
รางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิ
ปญญาผูสูงวัย สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 
5 ก และพบวา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 
ปจจุบันมีนักเรียนผูสูงอายุจํานวน 76 คน 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมที่มีรายไดประจําขาราชการ
บํานาญ กลุมที่ไมมีรายประจํานอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 700 บาทรายไดเฉลี่ยตอเดือนทั้งกลุม
ผูสูงอายุ 4400 บาท ไมเพียงพอตอการออม เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดแนะนําการออมดวยการทําประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมที่พัฒนาใจและกาย  
คือ กิจกรรมดานนันทนาการพัฒนากาย เนนหลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับระเบียบการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” อาชีพที่สงเสริม ไดแกการจักสาน 
การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพื้นบาน เปนลักษณะของการมาเรียนรูเทานั้นไม
สามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมที่รวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจากเศษวัสดุที่เหลือใช 
คือ ดอกไมจันทน ที่ใชในชุมชนแตไมมีการซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิตอาสาเทานั้นและกิจกรรม
ตางๆไดรับความรวมมือจาก ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ 
เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอนานอย สาธารณสุข หลังจากฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาด
แคลนงบประมาณ และดวยวัยที่ถดถอยผลิตไดไมมากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน เทศบาล
ตําบลศรีษะเกษมีแหลงการออมของชุมชนทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการ
ประกันชีวิต อุปสรรคและปญหาในการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ กําลัง
ที่ถดถอยของผูสูงวัย การเจ็บปวย ขาดงบประมาณจึงสงผลตอการออมมากในภาพรวมนักเรียนมีความสุขที่ได
ทํากิจกรรมรวมกัน สรุป  จากการลงพื้นที่ พบวา กิจกรรมทั้งสองแหงของโรงเรียนผูสูงอายุที่แพรและนานมี
ลักษณะไมแตกตาง รายไดต่ําไมคงที่สงผลตอการออมจะมีสภาวการณออมที่ต่ํา มีปจจัยที่ไมเก้ือหนุน  
คือ อยูในภาวะที่รางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 
            3. ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา  
  1. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร โรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร ชุมชนตําบลนาจักรมีทั้งหมด 
9 หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน ลักษณะของชุมชนเปน
ชุมชนเกษตรกรรม อาชีพทําการเกษตร ทํานามีความเปนอยูแบบพอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน 
อาชีพที่ทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคน พบวา 
นักเรียนมีความสนใจสามารถทําไดแตตองใชเวลา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาจักรไดพัฒนาตอยอด
เปนการพัฒนาอาชีพ ทําเปนโครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ 
  2. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบลศรีษะเกษมีทั้งหมด 

14 หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือน มีรายรายไดโดยเฉลี่ตอเดือน 4400 บาท   
ลักษณะของชุมชนเปนพื้นที่สูงสลับกับที่ราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร มีความเปนอยูแบบพอเพียง 
ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพที่ทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การทําดอกไมจันทน  พบวา นักเรียน
ผูสูงอายุมีความสนใจการทําดอกไมจันทนสอดคลองกับกิจกรรมของกลุมแมบานตําบลศรีษะเกษ ที่รวมกันทํา
กิจกรรมสงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว และเทศเบาลตําบลศรีษะเกษนําโครงการการพัฒนาอาชีพเพื่อ
บรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาลศรีษะเกษทุกป ขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยู
ในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานี้
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 

 
อภิปรายผล  

จากผลของการวิจัย พบวา  
1. สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพรและจังหวัดนาน  พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของผูสูงวัยที่มากและ
เคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม 
สภาวะเศรษฐกิจและการทํางานการจางงาน รายได และสภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล 
รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จ
บํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพื่อ
คนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐที่มุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรัก
การออม เพื่อใหมีบํานาญใชที่เกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุทั่วไปที่ไมอยูในระบบราชการ  
กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหมีวนิัยการเงิน
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 114 ขอที่ 3-4 ไดรับการสงเสริมการประกอบ
อาชีพหรือฝกอาชีพที่ เหมาะสม 4. ได รับการพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  
การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน  

2.  การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
พบวา ในพื้นที่จังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวยัองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร 
ขอมูลเชิงเอกสาร โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ 
จังหวัดนาน  ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการ
พัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย
และจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญา
และสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน 5 ดานคือ  
ดานรางกาย ดานความม่ันคงดานสังคม ดานอารมณ ดานจิตใจ สงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดย

                                                           
 4 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543), หนา 1-3. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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สงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงวัยเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงวัยทั้งดาน
รางกายและจิตใจสงเสริมใหผูสูงวัยสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคมเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิ
ปญญาผูสูงวัย สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไปผานการบริหารจัดการ ดวยหลัก 
5 ก และพบวา โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2559 
ปจจุบันมีนักเรียนผูสูงอายุจํานวน 76 คน 7 หมูบานแบงเปนสองกลุม คือ กลุมที่มีรายไดประจําขาราชการ
บํานาญ กลุมที่ไมมีรายประจํานอกจากรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 700 บาทรายไดเฉลี่ยตอเดือนทั้งกลุม
ผูสูงอายุ 4400 บาท ไมเพียงพอตอการออม เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดแนะนําการออมดวยการทําประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เนนในกิจกรรมที่พัฒนาใจและกาย  
คือ กิจกรรมดานนันทนาการพัฒนากาย เนนหลักการทําความดีมีจิตอาสาใหสอดคลองกับระเบียบการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุการบูรณาการเขากับการทํางานของ “ธนาคารความดี” อาชีพที่สงเสริม ไดแกการจักสาน 
การทอผา การทําดอกไมประดิษฐ การทําอาหารและขนมพื้นบาน เปนลักษณะของการมาเรียนรูเทานั้นไม
สามารถนําไปตอยอดเปนอาชีพได มีเพียงกิจกรรมที่รวมกลุมกันคือทําดอกไมประดิษฐจากเศษวัสดุที่เหลือใช 
คือ ดอกไมจันทน ที่ใชในชุมชนแตไมมีการซ้ือขายเปนลักษณะของงานกิจกรรมจิตอาสาเทานั้นและกิจกรรม
ตางๆไดรับความรวมมือจาก ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เกษตรอําเภอ 
เกษตรตําบล กศ.น. อําเภอนานอย สาธารณสุข หลังจากฝกอบรมอาชีพไปแลว พบวา นักเรียนผูสูงอายุขาด
แคลนงบประมาณ และดวยวัยที่ถดถอยผลิตไดไมมากและไมมีตลาดรองรับซ้ือขายกันเองในชุมชน เทศบาล
ตําบลศรีษะเกษมีแหลงการออมของชุมชนทุกหมูบานคือ ธนาคารหมูบานและแนะนําการออมดวยการ
ประกันชีวิต อุปสรรคและปญหาในการสงเสริมอาชีพของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ คือ กําลัง
ที่ถดถอยของผูสูงวัย การเจ็บปวย ขาดงบประมาณจึงสงผลตอการออมมากในภาพรวมนักเรียนมีความสุขที่ได
ทํากิจกรรมรวมกัน สรุป  จากการลงพื้นที่ พบวา กิจกรรมทั้งสองแหงของโรงเรียนผูสูงอายุที่แพรและนานมี
ลักษณะไมแตกตาง รายไดต่ําไมคงที่สงผลตอการออมจะมีสภาวการณออมที่ต่ํา มีปจจัยที่ไมเก้ือหนุน  
คือ อยูในภาวะที่รางกายถดถอย ขาดงบประมาณ เจ็บปวยบอย. 
            3. ผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา  
  1. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร โรงเรียน
ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรตําบลนาจักร อําเภอเมือง จังหวัดแพร ชุมชนตําบลนาจักรมีทั้งหมด 
9 หมูบาน ประชากร จํานวน 6,850 คน จํานวนหลังคาเรือน 3,276 หลังคาเรือน ลักษณะของชุมชนเปน
ชุมชนเกษตรกรรม อาชีพทําการเกษตร ทํานามีความเปนอยูแบบพอเพียง ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน 
อาชีพที่ทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การผลิตโคมลานนา ไดรับความสนใจจากนักเรียนผูสูงวัยทุกคน พบวา 
นักเรียนมีความสนใจสามารถทําไดแตตองใชเวลา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาจักรไดพัฒนาตอยอด
เปนการพัฒนาอาชีพ ทําเปนโครงการเขาบรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  ขอจํากัดในการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงวัย คือ อยูในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอย
ประสานกัน การเจ็บไขไดปวยเปนอุปสรรคดานการพัฒนาศักยภาพ 
  2. การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดนาน โรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ชุมชนเทศบาลตําบลศรีษะเกษมีทั้งหมด 

14 หมูบาน ประชากร จํานวน 2,773  คน จํานวนหลังคาเรือน มีรายรายไดโดยเฉลี่ตอเดือน 4400 บาท   
ลักษณะของชุมชนเปนพื้นที่สูงสลับกับที่ราบ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร มีความเปนอยูแบบพอเพียง 
ผูสูงวัยสวนใหญอยูกับลูกหลาน อาชีพที่ทีมวิจัยนําไปพัฒนา คือ การทําดอกไมจันทน  พบวา นักเรียน
ผูสูงอายุมีความสนใจการทําดอกไมจันทนสอดคลองกับกิจกรรมของกลุมแมบานตําบลศรีษะเกษ ที่รวมกันทํา
กิจกรรมสงเสริมอาชีพแมบานอยูกอนแลว และเทศเบาลตําบลศรีษะเกษนําโครงการการพัฒนาอาชีพเพื่อ
บรรจุในแผนปฏิบัติการของเทศบาลศรีษะเกษทุกป ขอจํากัดของการพัฒนาศักยภาพในผูสูงอายุ คือ อยู
ในชวงวัยที่ถดถอย รางกายไมแข็งแรง การทํางานของกลามเนื้อไมคอยประสานกัน การเจ็บไขไดปวย เหลานี้
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและการออมในผูสูงอายุ 

 
อภิปรายผล  

จากผลของการวิจัย พบวา  
1. สภาพทั่วไปของการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนใน

ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแพรและจังหวัดนาน  พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของผูสูงวัยที่มากและ
เคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อันจะมีผลตอสภาพสังคม 
สภาวะเศรษฐกิจและการทํางานการจางงาน รายได และสภาพการออม ไดรับการดูแลจากภาครัฐบาล 
รัฐบาลมีชองทางในการสงเสริมการออมสําหรับกลุมผูที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยูนอกระบบบําเหน็จ
บํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจางจายสมทบแลว คือ กองทุนการออมแหงชาติหลักประกันเพื่อ
คนวัยเกษียณ กองทุนการออมแหงชาติ 2558 เปนนโยบายของภาครัฐที่มุงเนนสงเสริมใหคนไทยมีนิสัยรัก
การออม เพื่อใหมีบํานาญใชที่เกษียณอายุการทํางานไปแลวสําหรับผูสูงอายุทั่วไปที่ไมอยูในระบบราชการ  
กองทุนการออมแหงชาติเปรียบเสมือนหลักประกันการดํารงชีวิตในยามแกชรา ชวยสงเสริมใหมีวนิัยการเงิน
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 114 ขอที่ 3-4 ไดรับการสงเสริมการประกอบ
อาชีพหรือฝกอาชีพที่ เหมาะสม 4. ได รับการพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  
การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน  

2.  การออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 
พบวา ในพื้นที่จังหวัดแพร โรงเรียนผูสูงวยัองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานนาจักร 
ขอมูลเชิงเอกสาร โรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาจักรและโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลศรีษะเกษ 
จังหวัดนาน  ไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมการ
พัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย
และจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม เสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญา
และสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดตอไป ผูสูงอายุไดรับประโยชน 5 ดานคือ  
ดานรางกาย ดานความม่ันคงดานสังคม ดานอารมณ ดานจิตใจ สงเสริมการออมในกลุมนักเรียนผูสูงวัยโดย

                                                           
 4 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเทพเพ็ญวานิชย,2543), หนา 1-3. 



1004 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการออมเปนกลุมและรายบุคคลผานธนาคารหมูบานของแตละ
หมูบานและการประกันชีวิต ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดมีเพียงเบี้ยยังชีพผูสูงวัยจึงไมเพียงพอตอการออม 
สอดคลองหลักปจจัยการออม5 ขอที่ 1 รายได เปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดขีดความสามารถในการออม
ทรัพยของผูบริโภคโดยปกติผูมีรายไดยอมมีเงินเหลือและออมไดมากกวาผูที่มีรายไดนอย มีปจจัยที่ไม
เก้ือหนุน คือ มีรายไดต่ําทํางานไมได อยูในภาวะที่รางกายถดถอย เจ็บปวย  
 3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสงูวยั 
พบวา การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผูสูงวัยในจังหวัดแพร และจังหวัดนาน พบวา 
ทั้งสองจังหวัดไดรับการพัฒนาอาชีพจากภาครัฐในทองถ่ินเหมือนกัน คือพัฒนาอาชีพพื้นฐานที่มีอยูในชุมชน 
ที่จังหวัดแพรมีเพียงรายเทานั้นที่ตอยอดเปนอาชีพไดคือนางบัวจันทร สุจริต ทําขาวแคบ ขาวแตน ปญหา
สําคัญหลังพัฒนาแลวตอยอดไมไดคือขาดเงินทุน สุขภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย สวนอาชีพที่นําไปพัฒนาของ
งานวิจัย คือ โคมลานนาและดอกไมจันทน ไดรับการตอยอดจากองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลสวน
ตําบล จัดทําเปนโครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562  เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตอไป
สอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริมและ
สนับสนุนตามกฎหมาย ตามมาตรา 11 ขอที่ 3 ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) สงเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตามวัตถุประสงค 
          2) สงเสริมการออมและพัฒนาการประกอบอาชีพในผูสูงอายุและไดรับจากการวิจัยตามวัตถุประสงค 
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บทคัดยอ 

การทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการใชพุทธศาสนาเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเนปาลนั้นมีมายาวนาน ดังกรณีการสรางวัดไทยลุมพินี ถือเปนวัดไทยแหงแรกในประเทศเนปาล ที่ตั้ง
อยูภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย ซ่ึงงบประมาณในการสรางนั้น มีทั้ง
งบประมาณแผนดิน เงินทําบุญจาก   ผูศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวเนปาล รวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกมุมโลกรวม
ทําบุญ เปาหมายที่สําคัญของการสรางวัดไทยลุมพินีคือ การสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ซ่ึงการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 เร่ือยมาจนถึง
รัชกาลที่ 10 ที่ทรงโปรดใหมีการดําเนินโครงการกฐินพระราชทานแกวัดไทยลุมพินีอยางตอเนื่องทุกป ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมกฐินพระราชทานนับเปนการใชศาสนาพุทธเปนจุดเชื่อมที่สําคัญระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ 
และนับเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรงที่สรางสัมพันธทางการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล 

คําสําคัญ: การทูตเชิงวัฒนธรรม, การบูรณะ, วัดไทยลุมพินี 
 

Abstract 
Cultural Diplomacy employing Buddhism as a bridging relation between Thailand and 

Nepal has long been established.  The Royal Thai Monastery Lumbini which was the first Thai 
Monastery in Nepal, was located in the holy site of Buddhism, Lumbini, the birthplace of the 
Lord Buddha.  It was built with the faith and supported from Thai Buddhist Assembly on 
behalf of the Thai Government.  The building budget was from annual government 
expenditure and donation from Thai, Nepalese and worldwide Buddhists.  The ultimate goal 
for creating the Royal Thai Monastery Lumbini was to promote the promulgation of 
Buddhism, Thai arts and Thai culture.  This cultural diplomacy implementation has received 
the Royal Grace from King Rama the ninth and King Rama the tenth who have continuously 
given the Royal Katin to the Royal Thai Monastery Lumbini every year. The Royal Katin was 
considered as the usage of Buddhism in connecting people between the two countries.   

It also created trust and strong connection creating cultural diplomacy relation between 
Thailand and Nepal. 

Keywords: Cultural Diplomacy, Restoration, Royal Thai Monastery Lumbini 
 
บทนํา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญซ่ึงมีอิทธิพลในการกําหนดความเชื่อ คานิยม  
และพฤติกรรมอันเปนแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม สังคมไทยเปนสังคมที่ชนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดนับ
ถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง และมีความสืบเนื่องตอกันมา
นับแตอดีตลักษณะเชนนี้จึงทําใหพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีบทบาทที่สําคัญมาก และไดกลายเปน
สถาบันทางสังคมที่เปนหลักของสังคมไทยในปจจุบัน1 ดวยความสําคัญของพุทธศาสนาที่มีตอชาวไทยมา
ยาวนาน จึงทําใหรัฐบาลไทยทุกยุคสมัยมีความพยายามที่จะใชพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธของ
ประชาชนชาวไทยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกที่นับถือพุทธศาสนา2 ดังนั้นการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) จึงถูกนํามาใชเปนกลยุทธสําคัญวิธีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับรัฐ
ตอรัฐ และประชาชนกับประชาชน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ฯลฯ3 

การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชมิติวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
ของประเทศไทยนั้น ถือเปนหนึ่งในเสาหลักในทางการทูตที่จะเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศไทยกับชาติตางๆ โดยเฉพาะการใชรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันอยางพุทธศาสนาเปนสะพาน
เชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชนสองชาติ ซ่ึงการสรางวัดไทยลุมพินี ถือเปนวัดไทยแหงแรกในประเทศ
เนปาล ที่ตั้งอยูภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา ทางเขตตะวันตกสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ใกลกับชายแดนประเทศอินเดีย  
สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย โดยใชงบประมาณแผนดิน และผูศรัทธา
รวมทําบุญ รัฐบาลไทยไดทําสัญญาเชาที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล และมีเปาหมายที่สําคัญคือการสงเสริมเผยแผ
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในประเทศเนปาลนั้น 
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องหลายสิบป โดยเฉพาะการใหความสําคัญของกิจกรรมทางพุทธศาสนาของ
พระมหากษัตริยไทยตั้งแตรัชกาลที่  9 เร่ือยมาจนถึงรัชกาลที่  10 ยังผลใหมีการดําเนินโครงการกฐิน
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บทคัดยอ 

การทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการใชพุทธศาสนาเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศเนปาลนั้นมีมายาวนาน ดังกรณีการสรางวัดไทยลุมพินี ถือเปนวัดไทยแหงแรกในประเทศเนปาล ที่ตั้ง
อยูภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย ซ่ึงงบประมาณในการสรางนั้น มีทั้ง
งบประมาณแผนดิน เงินทําบุญจาก   ผูศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวเนปาล รวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกมุมโลกรวม
ทําบุญ เปาหมายที่สําคัญของการสรางวัดไทยลุมพินีคือ การสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ซ่ึงการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 เร่ือยมาจนถึง
รัชกาลที่ 10 ที่ทรงโปรดใหมีการดําเนินโครงการกฐินพระราชทานแกวัดไทยลุมพินีอยางตอเนื่องทุกป ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมกฐินพระราชทานนับเปนการใชศาสนาพุทธเปนจุดเชื่อมที่สําคัญระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ 
และนับเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรงที่สรางสัมพันธทางการ
ทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล 

คําสําคัญ: การทูตเชิงวัฒนธรรม, การบูรณะ, วัดไทยลุมพินี 
 

Abstract 
Cultural Diplomacy employing Buddhism as a bridging relation between Thailand and 

Nepal has long been established.  The Royal Thai Monastery Lumbini which was the first Thai 
Monastery in Nepal, was located in the holy site of Buddhism, Lumbini, the birthplace of the 
Lord Buddha.  It was built with the faith and supported from Thai Buddhist Assembly on 
behalf of the Thai Government.  The building budget was from annual government 
expenditure and donation from Thai, Nepalese and worldwide Buddhists.  The ultimate goal 
for creating the Royal Thai Monastery Lumbini was to promote the promulgation of 
Buddhism, Thai arts and Thai culture.  This cultural diplomacy implementation has received 
the Royal Grace from King Rama the ninth and King Rama the tenth who have continuously 
given the Royal Katin to the Royal Thai Monastery Lumbini every year. The Royal Katin was 
considered as the usage of Buddhism in connecting people between the two countries.   

It also created trust and strong connection creating cultural diplomacy relation between 
Thailand and Nepal. 

Keywords: Cultural Diplomacy, Restoration, Royal Thai Monastery Lumbini 
 
บทนํา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญซ่ึงมีอิทธิพลในการกําหนดความเชื่อ คานิยม  
และพฤติกรรมอันเปนแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม สังคมไทยเปนสังคมที่ชนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดนับ
ถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง และมีความสืบเนื่องตอกันมา
นับแตอดีตลักษณะเชนนี้จึงทําใหพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีบทบาทที่สําคัญมาก และไดกลายเปน
สถาบันทางสังคมที่เปนหลักของสังคมไทยในปจจุบัน1 ดวยความสําคัญของพุทธศาสนาที่มีตอชาวไทยมา
ยาวนาน จึงทําใหรัฐบาลไทยทุกยุคสมัยมีความพยายามที่จะใชพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธของ
ประชาชนชาวไทยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกที่นับถือพุทธศาสนา2 ดังนั้นการทูตเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) จึงถูกนํามาใชเปนกลยุทธสําคัญวิธีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับรัฐ
ตอรัฐ และประชาชนกับประชาชน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ฯลฯ3 

การดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชมิติวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
ของประเทศไทยนั้น ถือเปนหนึ่งในเสาหลักในทางการทูตที่จะเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศไทยกับชาติตางๆ โดยเฉพาะการใชรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันอยางพุทธศาสนาเปนสะพาน
เชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชนสองชาติ ซ่ึงการสรางวัดไทยลุมพินี ถือเปนวัดไทยแหงแรกในประเทศ
เนปาล ที่ตั้งอยูภายในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวัน บริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา ทางเขตตะวันตกสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ใกลกับชายแดนประเทศอินเดีย  
สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย โดยใชงบประมาณแผนดิน และผูศรัทธา
รวมทําบุญ รัฐบาลไทยไดทําสัญญาเชาที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล และมีเปาหมายที่สําคัญคือการสงเสริมเผยแผ
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยในประเทศเนปาลนั้น 
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องหลายสิบป โดยเฉพาะการใหความสําคัญของกิจกรรมทางพุทธศาสนาของ
พระมหากษัตริยไทยตั้งแตรัชกาลที่  9 เร่ือยมาจนถึงรัชกาลที่  10 ยังผลใหมีการดําเนินโครงการกฐิน
พระราชทานแกวัดไทยลุมพินีอยางตอเนื่องทุกป ซ่ึงการจัดกิจกรรมกฐินพระราชทานนับเปนการใชศาสนา
พุทธเปนจุดเชื่อมที่สําคัญระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ ถึงแมวาประชาชนชาวเนปาลสวนใหญจะนับถือ
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ฮินดู และมีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่นับถือศาสนาพุทธ4 ขณะเดียวกันชาวเนปาลกลับมีความภาคภูมิใจวา 
ประเทศเนปาลเปนที่ประสูติของพระพุทธเจาที่ลุมพินี ฉะนั้นการนําผาพระกฐินมาทอดถวายจึงเปนจุด
เชื่อมโยงที่สําคัญที่จะสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้ชาวเนปาลมีความซาบซ้ึงใจในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยที่ทรงโปรดเกลาฯพระราชทานกฐินมายังวัดไทยลุมพินี รวมถึงวัดพุทธอ่ืนๆ 
ในเนปาลดวย นับเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรงที่สรางสัมพันธ
ทางการทูตเชิงวัฒนธรรม  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา การใชวิธีทางการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้น มีความสําคัญในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหพระพุทธศาสนาในเนปาลยังคงสืบสานตอไป รวมถึงการสรางวัดไทยลุมพินีแสดงให
เห็นถึงความใกลชิดและความสัมพันธที่ชาวเนปาลมีตอชาวไทยผานความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนา และ
ความสัมพันธดังกลาวจะแข็งแกรงยิ่งข้ึนผานการทูตวัฒนธรรมที่จะดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง ไมเพียงแต
เนปาลเทานั้น แตกับมิตรประเทศทั่วโลก และดวยความสําคัญของการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ประเทศไทยไดใช
ความพยายามดําเนินการสรางวัดไทยลุมพินีมาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความสัมพันธของพุทธศาสนิกชนทั้ง
ชาวไทยและชาวเนปาล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเขียนบทความวิจัยเร่ือง การทูตเชิงวัฒนธรรมกับ
การสรางวัดไทยลุมพินี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญ ประวัติความเปนมาของการสรางวัดไทย
ลุมพินี และการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยผานการสรางวัดไทยลุมพินี ตลอดจนการตอยอด
การทูตเชิงวัฒนธรรมผานกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัดไทยลุมพินีในปจจุบัน 
 
ลุมพินีในสมัยพุทธกาล 

ลุมพินี (Lumbini) เปนพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานที่
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมาตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เปนพุทธสังเวชนียสถาน 4 
ตําบลเพียงแหงเดียวที่อยูนอกประเทศอินเดีย ซ่ึงในสมัยพุทธกาลเม่ือ 623 ปคริสตศักราช (623 B.C.) พระ
นางมายาเทวีไดเสด็จฯ จาก      กรุงกบิลพัสตุ เพื่อไปยังเมืองเทวทหะแตระหวางทางทรงไดกําเนิดพระโอรส
หรือเจาชายสิทธัตถะ บริเวณพื้นที่สวนลุมพินีวัน ซ่ึงเดิมเปนสวนปาสาธารณะหรือวโนทยานที่รมร่ืนเหมาะแก
การพักผอน ตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัสดุ เมืองหลวงของพระเจาสุทโธทนะ และกรุงเทวทหะ เมืองหลวงของ
พระเจาชนาธิป เปนพระราชอุทยานรมร่ืนก่ึงกลางระหวางทางสําหรับพักผอนหยอนใจของกษัตริยและ
ประชาชน5  

เม่ือมองยอนไปในสมัยพุทธกาล สวนลุมพินีวัน หรือปจจุบันเรียกวา “ลุมพินี” คร้ังเม่ือพระเจาสุทโธท
นะครองราชยสมบัติ ในเมืองกบิลพัสดุ  พระนางสิ ริมหามายาพระมเหสีของพระองคทรงสุบินวา  
มีพญาชางเผือกนําดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาเขามาทําประทักษิณเวียน 3 รอบ แลวไดเขาไปสูพระอุทรของ

                                                           
 4 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ, “สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล”. [ออนไลน] 
แ ห ล ง ข อ มู ล :  http://www.thaiembnepal.org.np/downloads/Nepal_Factsheet_DEC_2017.pdf) ,  
[20 มกราคม 2562] 
 5 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, วารสารกรมบัญชกีลาง, 39(2), 2541, หนา 9. 

พระนางโดยไมมีความรูสึกเจ็บปวดแตประการใด นับตั้งแตนั้นมาพระนางก็ทรงพระครรภจนกระทั้งครบถวน
ทศมาส (10 เดือน) คร้ังถึงข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป พระนางมีพระประสงคจะเสด็จ
กลับไปคลอดพระกุมารที่กรุงเทวทหะอันเปนเมืองของพระราชบิดา และพระมารดาตามธรรมเนียมประเพณี
โบราณที่ถือปฏิบัติกันมา เม่ือขบวนเสด็จผานมาถึงสวนลุมพินี ซ่ึงอยูกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมืองเทวท
หะ พระนางเกิดประชวรพระครรภกะทันหัน จึงเสด็จเขาไปประทับใตตนสาละ ขณะนั้นเปนเวลาใกลเที่ยงวัน 
พระนางไดประทับยืนเหนี่ยวก่ิงสาละใหพระประสูติกาลแกพระกุมารอยางปลอดภัย ซ่ึงขณะประสูติ พระกุมาร
ทรงมีพระวรกายบริสุทธิ์ ปราศจากครรภมลทิน ทรงมีหมูทวยเทพมาคอยรับและมีธารน้ํารอน น้ําเย็นหลังลง
สนานพระวรกาย และขาราชบริพารก็เขาไปกราบทูลพระเจาสุทโธทนะ และจัดขบวนรับเสด็จนิวัติสูพระมหา
นคร6  

เหตุการณหลังจากประสูติพระกุมาร พบเหตุการณที่สําคัญคือ หลังประสูติได 3 วันกาฬเทวิลดาบส  
มาเยี่ยมและไหวพระกุมาร พรอมกับทํานายไว 2 อยางวา ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระจักรพรรดิ์ แตถา
ผนวชจะได เปนศาสดาเอกในโลก ตอมาคือ ประสูติ ได  5 วัน ได รับขนานพระนามวา “สิทธัตถะ”  
ซ่ึงมีความหมาย 2 อยางคือ “ผูเปนโอรสองคแรกสมปรารถนา” และ “ผูบรรลุความสําเร็จสมประสงค” ในวัน
ขนานพระนาม พระราชบิดาไดเชิญพราหมณ 108 มาเลี้ยงโภชนาหาร โกณทัญญะซ่ึงเปนพราหมณ ไดทํานาย
วา พระกุมารจะตองออกผนวชเปนศาสนาเอกในโลกอยางแนนอน ประสูติได 7 วัน พระราชมารดา
สิ้นพระชนม พระเจาสุทโธทนะจึงมอบเจาชายสิทธัตถะใหอยูในความดูแลของพระนางปชาบดีโคต ซ่ึงเปนพระ
ขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา หลังจากนั้นเม่ือเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 7 พรรษา พระราชบิดาใหขุด
สระข้ึนภายในพระราชนิเวศน 3 สระ และทรงนําเจาชายสิทธัตถะไปศึกษาในสํานักครูวิศวามิตร และเม่ือ
เจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 16 พรรษา พระเจาสุทโธทนะทรงสรางปราสาท 3 ฤดูใหเจาชายสิทธัตถะ
ประทับและใหอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธรา พระธิดาของพระเจาสุปปพุทธะกับพระนางอมิตาแหงโกลิ
ยวงศ จนกระทั่งเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 29 พรรษา ทรงมีพระโอรส 1 องค คือ ราหุลกุมาร7  
 
ลุมพินีในสมัยหลังพุทธกาล 

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได 200 ปเศษ (ระหวางป พ.ศ. 218-260) เม่ือพระเจาอโศกมหาราช
ทรงปกครองชมพูทวีป และทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา พระองคโปรดใหสรางเสาศิลาอันสูงใหญข้ึนจํานวน
มาก พรอมกับใหจารึกพระบรมราชโองการและคําสั่งสอนแลวโปรดใหนําไปปกไวยังสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ซ่ึงการเสด็จมานมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา ณ ลุมพินี ของพระเจา
อโศกมหาราชตรงกับชวงเวลาการข้ึนครองราชยครบ 20 ปพอดี ซึ่งพระองคไดโปรดใหพระโมคคัลลีบุตรติสสะ
เถระ เปนผูชี้บอกตําแหนงที่ทรงประสูติแลวใหปกเสาศิลาลงไป เพื่อเปนเคร่ืองกําหนดหมายที่แนนอน ที่เสา

                                                           
 6 สําเนียง เลื่อมใส, ตามรอยจาริก อินเดียเนปาล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550), หนา 33-34. 
 7 พระมหาถนัด อตถจารี, จาริกบุญ แสวงธรรม สูแดนพุทธภูมิ : คูมือนมัสการพุทธสถานในอินเดีย-
เนปาล, (กรุงเทพมหานคร : พิมพพินิจ การพิมพ, 2550), หนา 42. 
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ฮินดู และมีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่นับถือศาสนาพุทธ4 ขณะเดียวกันชาวเนปาลกลับมีความภาคภูมิใจวา 
ประเทศเนปาลเปนที่ประสูติของพระพุทธเจาที่ลุมพินี ฉะนั้นการนําผาพระกฐินมาทอดถวายจึงเปนจุด
เชื่อมโยงที่สําคัญที่จะสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้ชาวเนปาลมีความซาบซ้ึงใจในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยที่ทรงโปรดเกลาฯพระราชทานกฐินมายังวัดไทยลุมพินี รวมถึงวัดพุทธอ่ืนๆ 
ในเนปาลดวย นับเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรงที่สรางสัมพันธ
ทางการทูตเชิงวัฒนธรรม  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา การใชวิธีทางการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้น มีความสําคัญในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหพระพุทธศาสนาในเนปาลยังคงสืบสานตอไป รวมถึงการสรางวัดไทยลุมพินีแสดงให
เห็นถึงความใกลชิดและความสัมพันธที่ชาวเนปาลมีตอชาวไทยผานความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนา และ
ความสัมพันธดังกลาวจะแข็งแกรงยิ่งข้ึนผานการทูตวัฒนธรรมที่จะดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง ไมเพียงแต
เนปาลเทานั้น แตกับมิตรประเทศทั่วโลก และดวยความสําคัญของการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ประเทศไทยไดใช
ความพยายามดําเนินการสรางวัดไทยลุมพินีมาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความสัมพันธของพุทธศาสนิกชนทั้ง
ชาวไทยและชาวเนปาล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเขียนบทความวิจัยเร่ือง การทูตเชิงวัฒนธรรมกับ
การสรางวัดไทยลุมพินี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญ ประวัติความเปนมาของการสรางวัดไทย
ลุมพินี และการดําเนินการทูตเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยผานการสรางวัดไทยลุมพินี ตลอดจนการตอยอด
การทูตเชิงวัฒนธรรมผานกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัดไทยลุมพินีในปจจุบัน 
 
ลุมพินีในสมัยพุทธกาล 

ลุมพินี (Lumbini) เปนพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานที่
ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซึ่งตอมาตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เปนพุทธสังเวชนียสถาน 4 
ตําบลเพียงแหงเดียวที่อยูนอกประเทศอินเดีย ซ่ึงในสมัยพุทธกาลเม่ือ 623 ปคริสตศักราช (623 B.C.) พระ
นางมายาเทวีไดเสด็จฯ จาก      กรุงกบิลพัสตุ เพื่อไปยังเมืองเทวทหะแตระหวางทางทรงไดกําเนิดพระโอรส
หรือเจาชายสิทธัตถะ บริเวณพื้นที่สวนลุมพินีวัน ซ่ึงเดิมเปนสวนปาสาธารณะหรือวโนทยานที่รมร่ืนเหมาะแก
การพักผอน ตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัสดุ เมืองหลวงของพระเจาสุทโธทนะ และกรุงเทวทหะ เมืองหลวงของ
พระเจาชนาธิป เปนพระราชอุทยานรมร่ืนก่ึงกลางระหวางทางสําหรับพักผอนหยอนใจของกษัตริยและ
ประชาชน5  

เม่ือมองยอนไปในสมัยพุทธกาล สวนลุมพินีวัน หรือปจจุบันเรียกวา “ลุมพินี” คร้ังเม่ือพระเจาสุทโธท
นะครองราชยสมบัติ ในเมืองกบิลพัสดุ  พระนางสิ ริมหามายาพระมเหสีของพระองคทรงสุบินวา  
มีพญาชางเผือกนําดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาเขามาทําประทักษิณเวียน 3 รอบ แลวไดเขาไปสูพระอุทรของ

                                                           
 4 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ, “สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล”. [ออนไลน] 
แ ห ล ง ข อ มู ล :  http://www.thaiembnepal.org.np/downloads/Nepal_Factsheet_DEC_2017.pdf) ,  
[20 มกราคม 2562] 
 5 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, วารสารกรมบัญชกีลาง, 39(2), 2541, หนา 9. 

พระนางโดยไมมีความรูสึกเจ็บปวดแตประการใด นับตั้งแตนั้นมาพระนางก็ทรงพระครรภจนกระทั้งครบถวน
ทศมาส (10 เดือน) คร้ังถึงข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป พระนางมีพระประสงคจะเสด็จ
กลับไปคลอดพระกุมารที่กรุงเทวทหะอันเปนเมืองของพระราชบิดา และพระมารดาตามธรรมเนียมประเพณี
โบราณที่ถือปฏิบัติกันมา เม่ือขบวนเสด็จผานมาถึงสวนลุมพินี ซ่ึงอยูกลางระหวางเมืองกบิลพัสดุกับเมืองเทวท
หะ พระนางเกิดประชวรพระครรภกะทันหัน จึงเสด็จเขาไปประทับใตตนสาละ ขณะนั้นเปนเวลาใกลเที่ยงวัน 
พระนางไดประทับยืนเหนี่ยวก่ิงสาละใหพระประสูติกาลแกพระกุมารอยางปลอดภัย ซ่ึงขณะประสูติ พระกุมาร
ทรงมีพระวรกายบริสุทธิ์ ปราศจากครรภมลทิน ทรงมีหมูทวยเทพมาคอยรับและมีธารน้ํารอน น้ําเย็นหลังลง
สนานพระวรกาย และขาราชบริพารก็เขาไปกราบทูลพระเจาสุทโธทนะ และจัดขบวนรับเสด็จนิวัติสูพระมหา
นคร6  

เหตุการณหลังจากประสูติพระกุมาร พบเหตุการณที่สําคัญคือ หลังประสูติได 3 วันกาฬเทวิลดาบส  
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ผนวชจะได เปนศาสดาเอกในโลก ตอมาคือ ประสูติ ได  5 วัน ได รับขนานพระนามวา “สิทธัตถะ”  
ซ่ึงมีความหมาย 2 อยางคือ “ผูเปนโอรสองคแรกสมปรารถนา” และ “ผูบรรลุความสําเร็จสมประสงค” ในวัน
ขนานพระนาม พระราชบิดาไดเชิญพราหมณ 108 มาเลี้ยงโภชนาหาร โกณทัญญะซ่ึงเปนพราหมณ ไดทํานาย
วา พระกุมารจะตองออกผนวชเปนศาสนาเอกในโลกอยางแนนอน ประสูติได 7 วัน พระราชมารดา
สิ้นพระชนม พระเจาสุทโธทนะจึงมอบเจาชายสิทธัตถะใหอยูในความดูแลของพระนางปชาบดีโคต ซ่ึงเปนพระ
ขนิษฐาของพระนางสิริมหามายา หลังจากนั้นเม่ือเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 7 พรรษา พระราชบิดาใหขุด
สระข้ึนภายในพระราชนิเวศน 3 สระ และทรงนําเจาชายสิทธัตถะไปศึกษาในสํานักครูวิศวามิตร และเม่ือ
เจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 16 พรรษา พระเจาสุทโธทนะทรงสรางปราสาท 3 ฤดูใหเจาชายสิทธัตถะ
ประทับและใหอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธรา พระธิดาของพระเจาสุปปพุทธะกับพระนางอมิตาแหงโกลิ
ยวงศ จนกระทั่งเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได 29 พรรษา ทรงมีพระโอรส 1 องค คือ ราหุลกุมาร7  
 
ลุมพินีในสมัยหลังพุทธกาล 

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได 200 ปเศษ (ระหวางป พ.ศ. 218-260) เม่ือพระเจาอโศกมหาราช
ทรงปกครองชมพูทวีป และทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา พระองคโปรดใหสรางเสาศิลาอันสูงใหญข้ึนจํานวน
มาก พรอมกับใหจารึกพระบรมราชโองการและคําสั่งสอนแลวโปรดใหนําไปปกไวยังสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ซ่ึงการเสด็จมานมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจา ณ ลุมพินี ของพระเจา
อโศกมหาราชตรงกับชวงเวลาการข้ึนครองราชยครบ 20 ปพอดี ซึ่งพระองคไดโปรดใหพระโมคคัลลีบุตรติสสะ
เถระ เปนผูชี้บอกตําแหนงที่ทรงประสูติแลวใหปกเสาศิลาลงไป เพื่อเปนเคร่ืองกําหนดหมายที่แนนอน ที่เสา

                                                           
 6 สําเนียง เลื่อมใส, ตามรอยจาริก อินเดียเนปาล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550), หนา 33-34. 
 7 พระมหาถนัด อตถจารี, จาริกบุญ แสวงธรรม สูแดนพุทธภูมิ : คูมือนมัสการพุทธสถานในอินเดีย-
เนปาล, (กรุงเทพมหานคร : พิมพพินิจ การพิมพ, 2550), หนา 42. 
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ศิลานั้นโปรดใหจารึกขอความดวยอักษรพราหมี เพื่อบงบอกวาสถานที่นี้คือ “ที่ประสูติของพระพุทธเจา”  
ทั้งนี้ผูคนพบเสาศิลาจารึกเปนคนแรกคือ ดร.ฟอรเรอร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) ไดคนพบ
เสาศิลาพระเจาอโศกซ่ึงถูกฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมี ระบุวาที่แหงนี้คือสถานที่เจาชายสิทธัตถะ
ประสูติ จากนั้นจึงเร่ิมมีการขุดคนทางโบราณคดี โดยพบซากปรักหักพังจํานวนมาก ซากสถูปกวา 50 องค8 

ปจจุบันลุมพินี อยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ หางจาก
สิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และหางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ
นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ลุมพินีวัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร ทางการเรียกสถานที่นี้
วา “รุมมินเด” มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมาก มีสิ่งปลูกสรางเปนพุทธสถานเพียงเล็กนอย แตมีวัดพุทธ
อยูในบริเวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี จนกระทั้งใน ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ลุมพินีไดรับข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกภายใตชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจา” ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญคร้ังที่ 21 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี9 
 
จุดเริ่มตนของการพัฒนาลุมพินี 

ในยุคตอๆ มา พุทธศาสนาในเนปาลไดเสื่อมลง ศาสนาฮินดูและอิสลามไดเขามาแทนที่ ลุมพินีจึงถูก
ทอดทิ้งเปนเวลานาน จนอยูในภาพเสียหาย ปรักหักพัง จนกระทั้งในป พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956) มีการประชุม
พุทธศาสนาแหงโลกคร้ังที่ 4 สมเด็จพระเจามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ  เปนพระมหากษัตริยของเนปาล
พระองคที่ 10 ไดทรงบริจาคเงินจํานวนหนึ่งเพื่อพัฒนาลุมพินี การบริจาคดังกลาวนับเปนการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของพุทธศาสนาในเนปาล และทําใหลุมพินีกลับมาไดรับความสนใจอีกคร้ังหนึ่ง10 

ตอมาในเดือนเมษายน ป พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) นายยู ถ่ัน ชาวพมา อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  
ในสมัยที่นายยู ถ่ัน ดํารงตําแหนงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดตั้งใจเร่ิมโครงการฟนฟูใหลุมพินีวันเปน
ศูนยรวมจิตใจชาวพุทธ และไดหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ และเสนอใหรัฐบาล
เนปาลพัฒนาลุมพินีใหเปนสถานที่แสวงบุญสําหรับนาชาติ รวมทั้งเปนศูนยทองเที่ยว จวบจนป พ.ศ.2513  
(ค.ศ.1970) ได มีการจัดตั้ ง Lumbini Development Committee ข้ึนที่ ก รุงนิ วยอรก ประกอบดวย 
กรรมการจากชาติตางๆ 13 ชาติ โดยสหประชาชาติไดแตงตั้งใหศาสตราจารย Kenzo Tange สถาปนิกชาว
ญี่ปุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปนผูจัดทําแผนแมบทสําหรับโครงการพัฒนาลุมพินี สําหรับภาระคาใชจายในการ
ดําเนินงานของโครงการไดตกลงแบงเปน 3 สวนคือ สหประชาชาติรับภาระคาใชจายในการทําแผนแมบท  
และการออกแบบทางวิศวกร รัฐบาลเนปาลรับภาระการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และนานาชาติที่มีจิต
ศรัทธาจะชวยบริจาคเพื่อสรางอาคารทางพุทธศาสนาตามที่กําหนดไวในแผนแมบท  

                                                           
 8 พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทฺโธ), แดนพระพุทธองค อินเดีย - เนปาล : ศึกษาพุทธประวัติ พุทธกิจ 
พุทธธรรม จากการเดินทางจาริกแสวงบุญ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2550), หนา 299. 
 9 สํ า นั ก ข า ว วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี  979,  “ วั ด ไท ย ลุ ม พิ นี ” ,  [ อ อ น ไ ล น ]  แ ห ล ง ข อ มู ล : 
https://www.watthailumbini-th.org/2625 [20 มกราคม 2562] 
 10 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 10. 

หลังจากรัฐบาลเนบาล ไดใหการรับรองแผนแมบท สําหรับพัฒนาลุมพินีแลว ในป พ.ศ.2528  
(ค.ศ.1985)  จึงไดมีการจัดตั้ง Lumbini Development Trust ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการเวรคืนพื้นที่ในลุมพินี
สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาลุมพินี มีการปลูกพรรณไมตางๆ ใหรมรืน และกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ  
เชน การตัดถนน ขุดคลอง มีขอสังเกตวาการดําเนินโครงการฯ ในระยะแรกนั้น มีความลาชา ไมไดรับความใส
ใจเทาที่ควรจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ ตอมาในระยะหลังไดมีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม
ใหชาวพุทธเขามาบริหารมากข้ึนทําใหการปฏิบัติงานไดผลดีข้ึน การดําเนินโครงการมีความรวดเร็ว พื้นที่
ลุมพินีไดรับการดูแลใสใจอยางเหมาะสม  

ในสาระสําคัญของแผนแมบทของโครงการพัฒนาลุมพินี แบงพื้นที่พัฒนาเปน 3 สวน ดังนี้11 
1. บริเวณสวนศักดิ์สิทธิ (The Sacred Garden) ประกอบดวย โบราณสถานตางๆ คือ เสาอโศก 

วิหารมายาเทวี และสระศากยะ บริเวณนี้ไดรับความชวยเหลือในการปรับปรุงจากประเทศญี่ปุน 
2. บริเวณพุทธาวาส (The Monastic Zone) มีการจัดสรรที่ดินประมาณ 41 แปลง ใหกับประเทศที่

นับถือศาสนาพุทธเพื่อสรางวัด โดยมีการกําหนดใหทิศเหนือของคลอง (Central canal) เปนบริเวณกอสราง
พุทธสถานสําหรับฝายหินยาน หรือเถรวาท (เชน ไทย พมา ศรีลังกา) และทิศใตของคลองเปนที่กอสรางพุทธ
สถานของนิกายมหายาน หรือวัชรยาน (เชน เนปาล จีน ญี่ปุน เวียดนาม) 

3. บริเวณเขตวัฒนธรรม หรือหมูบานลุมพินี (Lumbini Village) เปนบริเวณที่ประเทศตางๆ ใหความ
ชวยเหลือในการสรางอาคารวัตถุตางๆ เชน รัฐบาลศรีลังกาสรางที่พักสําหรับผูแสวงบุญ รัฐบาลอินเดียสราง
พิพิธภัณฑ องคการศาสนา Reiyukai ของญี่ปุน สรางหอสมุด และสถูปเจดีย (Peace Stup) โรงแรมที่พัก
สําหรับผูแสวงบุญ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแห งโลก (The World Fellowship of  Buddhists)  
ในประเทศไทย ในสมัยที่ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนประธานองคมนตรี ไดบริจาคเงินสรางสะพานขาม
แมน้ํา Harhawa เพื่อเชื่อมหมูบานลุมพินีกับบริเวณพุทธาวาส 

นับตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการพัฒนาลุมพินีมีประเทศตางๆ เขารวมโครงการ เพื่อกอสรางพุทธศาสนา
หลายประเทศ ไดแก ญี่ปุน จีน พมา เวียดนาม ไทย ฝร่ังเศล ศรีลังกา อินเดีย เยอรมันมี เปนตน ทั้งนี้ประเทศ
ไทย ถือเปนประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ไดมีบทบาทสําคัญในการสรางสัมพันธทางการทูต
เชิงวัฒนธรรมกับประเทศเนปาลมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดสรางวัดไทยลุมพินีที่ประเทศเนปาล  
เพื่อเผยแพรภาพลักษณดานพุทธศาสนา 
 
การทูตเชิงวัฒนธรรมกับการสรางวัดไทยลุมพินี  

แรกเร่ิมความสัมพันธทางการทูตเชิงวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับประเทศเนปาลนั้นพบวา  
ในปพ.ศ. 2515 เปนตนมา กรมศาสนา และองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ไดใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และแมชีจากประเทศเนปาล ในการเขาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศ 
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดปากน้ํา เปนตน หลังจากนั้นพระภิกษุสามเณร และแมชีที่จบการศึกษา
พระธรรมวินัยจาก มหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ไดกลับเนปาลเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
                                                           
 11 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 11-12. 
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ศิลานั้นโปรดใหจารึกขอความดวยอักษรพราหมี เพื่อบงบอกวาสถานที่นี้คือ “ที่ประสูติของพระพุทธเจา”  
ทั้งนี้ผูคนพบเสาศิลาจารึกเปนคนแรกคือ ดร.ฟอรเรอร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) ไดคนพบ
เสาศิลาพระเจาอโศกซ่ึงถูกฝงดินไวและพบจารึกเปนอักษรพราหมี ระบุวาที่แหงนี้คือสถานที่เจาชายสิทธัตถะ
ประสูติ จากนั้นจึงเร่ิมมีการขุดคนทางโบราณคดี โดยพบซากปรักหักพังจํานวนมาก ซากสถูปกวา 50 องค8 

ปจจุบันลุมพินี อยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ หางจาก
สิทธารถนคร (หรือนครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และหางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ
นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ลุมพินีวัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร ทางการเรียกสถานที่นี้
วา “รุมมินเด” มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมาก มีสิ่งปลูกสรางเปนพุทธสถานเพียงเล็กนอย แตมีวัดพุทธ
อยูในบริเวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี จนกระทั้งใน ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ลุมพินีไดรับข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกภายใตชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจา” ในการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญคร้ังที่ 21 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี9 
 
จุดเริ่มตนของการพัฒนาลุมพินี 

ในยุคตอๆ มา พุทธศาสนาในเนปาลไดเสื่อมลง ศาสนาฮินดูและอิสลามไดเขามาแทนที่ ลุมพินีจึงถูก
ทอดทิ้งเปนเวลานาน จนอยูในภาพเสียหาย ปรักหักพัง จนกระทั้งในป พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956) มีการประชุม
พุทธศาสนาแหงโลกคร้ังที่ 4 สมเด็จพระเจามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ  เปนพระมหากษัตริยของเนปาล
พระองคที่ 10 ไดทรงบริจาคเงินจํานวนหนึ่งเพื่อพัฒนาลุมพินี การบริจาคดังกลาวนับเปนการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของพุทธศาสนาในเนปาล และทําใหลุมพินีกลับมาไดรับความสนใจอีกคร้ังหนึ่ง10 

ตอมาในเดือนเมษายน ป พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) นายยู ถ่ัน ชาวพมา อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  
ในสมัยที่นายยู ถ่ัน ดํารงตําแหนงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดตั้งใจเร่ิมโครงการฟนฟูใหลุมพินีวันเปน
ศูนยรวมจิตใจชาวพุทธ และไดหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ และเสนอใหรัฐบาล
เนปาลพัฒนาลุมพินีใหเปนสถานที่แสวงบุญสําหรับนาชาติ รวมทั้งเปนศูนยทองเที่ยว จวบจนป พ.ศ.2513  
(ค.ศ.1970) ได มีการจัดตั้ ง Lumbini Development Committee ข้ึนที่ ก รุงนิ วยอรก ประกอบดวย 
กรรมการจากชาติตางๆ 13 ชาติ โดยสหประชาชาติไดแตงตั้งใหศาสตราจารย Kenzo Tange สถาปนิกชาว
ญี่ปุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปนผูจัดทําแผนแมบทสําหรับโครงการพัฒนาลุมพินี สําหรับภาระคาใชจายในการ
ดําเนินงานของโครงการไดตกลงแบงเปน 3 สวนคือ สหประชาชาติรับภาระคาใชจายในการทําแผนแมบท  
และการออกแบบทางวิศวกร รัฐบาลเนปาลรับภาระการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และนานาชาติที่มีจิต
ศรัทธาจะชวยบริจาคเพื่อสรางอาคารทางพุทธศาสนาตามที่กําหนดไวในแผนแมบท  

                                                           
 8 พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทฺโธ), แดนพระพุทธองค อินเดีย - เนปาล : ศึกษาพุทธประวัติ พุทธกิจ 
พุทธธรรม จากการเดินทางจาริกแสวงบุญ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2550), หนา 299. 
 9 สํ า นั ก ข า ว วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี  979,  “ วั ด ไท ย ลุ ม พิ นี ” ,  [ อ อ น ไ ล น ]  แ ห ล ง ข อ มู ล : 
https://www.watthailumbini-th.org/2625 [20 มกราคม 2562] 
 10 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 10. 

หลังจากรัฐบาลเนบาล ไดใหการรับรองแผนแมบท สําหรับพัฒนาลุมพินีแลว ในป พ.ศ.2528  
(ค.ศ.1985)  จึงไดมีการจัดตั้ง Lumbini Development Trust ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการเวรคืนพื้นที่ในลุมพินี
สําหรับดําเนินโครงการพัฒนาลุมพินี มีการปลูกพรรณไมตางๆ ใหรมรืน และกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ  
เชน การตัดถนน ขุดคลอง มีขอสังเกตวาการดําเนินโครงการฯ ในระยะแรกนั้น มีความลาชา ไมไดรับความใส
ใจเทาที่ควรจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ ตอมาในระยะหลังไดมีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม
ใหชาวพุทธเขามาบริหารมากข้ึนทําใหการปฏิบัติงานไดผลดีข้ึน การดําเนินโครงการมีความรวดเร็ว พื้นที่
ลุมพินีไดรับการดูแลใสใจอยางเหมาะสม  

ในสาระสําคัญของแผนแมบทของโครงการพัฒนาลุมพินี แบงพื้นที่พัฒนาเปน 3 สวน ดังนี้11 
1. บริเวณสวนศักดิ์สิทธิ (The Sacred Garden) ประกอบดวย โบราณสถานตางๆ คือ เสาอโศก 

วิหารมายาเทวี และสระศากยะ บริเวณนี้ไดรับความชวยเหลือในการปรับปรุงจากประเทศญี่ปุน 
2. บริเวณพุทธาวาส (The Monastic Zone) มีการจัดสรรที่ดินประมาณ 41 แปลง ใหกับประเทศที่

นับถือศาสนาพุทธเพื่อสรางวัด โดยมีการกําหนดใหทิศเหนือของคลอง (Central canal) เปนบริเวณกอสราง
พุทธสถานสําหรับฝายหินยาน หรือเถรวาท (เชน ไทย พมา ศรีลังกา) และทิศใตของคลองเปนที่กอสรางพุทธ
สถานของนิกายมหายาน หรือวัชรยาน (เชน เนปาล จีน ญี่ปุน เวียดนาม) 

3. บริเวณเขตวัฒนธรรม หรือหมูบานลุมพินี (Lumbini Village) เปนบริเวณที่ประเทศตางๆ ใหความ
ชวยเหลือในการสรางอาคารวัตถุตางๆ เชน รัฐบาลศรีลังกาสรางที่พักสําหรับผูแสวงบุญ รัฐบาลอินเดียสราง
พิพิธภัณฑ องคการศาสนา Reiyukai ของญี่ปุน สรางหอสมุด และสถูปเจดีย (Peace Stup) โรงแรมที่พัก
สําหรับผูแสวงบุญ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแห งโลก (The World Fellowship of  Buddhists)  
ในประเทศไทย ในสมัยที่ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนประธานองคมนตรี ไดบริจาคเงินสรางสะพานขาม
แมน้ํา Harhawa เพื่อเชื่อมหมูบานลุมพินีกับบริเวณพุทธาวาส 

นับตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการพัฒนาลุมพินีมีประเทศตางๆ เขารวมโครงการ เพื่อกอสรางพุทธศาสนา
หลายประเทศ ไดแก ญี่ปุน จีน พมา เวียดนาม ไทย ฝร่ังเศล ศรีลังกา อินเดีย เยอรมันมี เปนตน ทั้งนี้ประเทศ
ไทย ถือเปนประเทศที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ไดมีบทบาทสําคัญในการสรางสัมพันธทางการทูต
เชิงวัฒนธรรมกับประเทศเนปาลมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดสรางวัดไทยลุมพินีที่ประเทศเนปาล  
เพื่อเผยแพรภาพลักษณดานพุทธศาสนา 
 
การทูตเชิงวัฒนธรรมกับการสรางวัดไทยลุมพินี  

แรกเร่ิมความสัมพันธทางการทูตเชิงวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยกับประเทศเนปาลนั้นพบวา  
ในปพ.ศ. 2515 เปนตนมา กรมศาสนา และองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ไดใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และแมชีจากประเทศเนปาล ในการเขาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศ 
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดปากน้ํา เปนตน หลังจากนั้นพระภิกษุสามเณร และแมชีที่จบการศึกษา
พระธรรมวินัยจาก มหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ไดกลับเนปาลเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
                                                           
 11 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 11-12. 
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เนปาลตอไป ซ่ึงทําใหพุทธศาสนาแบบเถรวาทไดรับการฟนฟูมาอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนในประเทศ
เนปาล12 

ตอมาในปพ.ศ. 2535 กรรรมการพัฒนาลุมพินี (LDT) ไดเชิญชวนใหประเทศไทย ในฐานะที่เปน
ประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ โลก และเปนประเทศที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณร และแมชีจากประเทศเนปาล เขารวมโครงการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จึงไดเสนอ
เร่ืองใหรัฐบาลไทยพิจารณา และในที่สุดในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหสรางวัดไทยลุมพินี ในประเทศเนปาล โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ 
และมอบหมายให ดร.รณรงค นพคุณ เอกอัครราชทูตในสมัยนั้น ดําเนินการจองที่ดิน 2 แปลง ในเขต
พุทธาวาสที่ลุมพินี รวมประมาณ 13 ไร สําหรับเปนที่กอสรางวัดไทยลุมพินี พื้นที่ดังกลาวอยูหางจากวิหาร
มายาเทวีประมาณ 1.3 กิโลเมตร รัฐบาลไทยเสียคาเชาที่ดินเปนเงินปละ 350 เหรียญสหรัฐ สัญญาเชาเปน
เวลา 99 ป โดยเอคอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินกับคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาลุมพินี เม่ือวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2537 สําหรับคาเชาที่ดินนั้นคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมพินี 
ไดนําไปใชเปนคาบํารุงรักษา และคาสาธารณูปโภคสวนรวมของโครงการ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดบริจาค
เงินชวยเหลือโครงการพัฒนาลุมพินีแกคณะกรรมการโครงการฯ เปนเงิน 1 ลานบาท (หรือ 39,432 เหรียญ
สหรัฐ ในขณะนั้น) 

จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกอสรางวัดไทยที่
ลุมพินี (ฝายฆราวาส) ข้ึนเปนคร้ังแรก โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ  
คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการวางแผน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตางๆ ตามความจําเปน ตอมาคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดรับการปรับปรุงใหม ตามความเห็นของมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ซ่ึงมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รองประธานกรรมการ) อธิบดีกรมการศาสนา (กรรมการและเลขาฯ) และกรรมการอีก 
25 ทาน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการอุปถัมภ (ฝายสงฆ) ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราช เปนองคประธาน
กรรมการอุปถัมภ และมีกรรมการมหาเถรสมาคมอีก 20 รูปรวมดวย โดยการกอสรางวัดไทยลุมพินี  
มีเปาหมายที่สําคัญคือการสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามขอตกลง 
(Commitment) ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาล ในโครงการพัฒนาลุมพินี เพื่อใหเปนศูนยกลางการเผย
แผ และสืบสานพระพุทธศาสนาตอไป 

ตามแผนแมบทการกอสรางวัดไทยลุมพินี ออกแบบโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปนิกฝายไทย 
กําหนดใหมีการกอสรางพระอุโบสถลักษณะเปนแบบทรงไทย ชนิดจัตุรมุข มีเจดียรูปแบบไทยรันตโกสินทร 
รวม 9 องค ประกอบดวย เจดียขนาดใหญ 1 องค ขนาดกลาง 4 องค และขนาดเล็ก 1 องค มีลานทักษิณ 
อาคารหอฉัน กุฎิ อาคารอเนกประสงค วิหาร ศาลาพักรอน หอกลอง หอระฆัง โดยจะสรางเปนทรงไทย
ทั้งหมด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการออกแบบกอสรางไดกําหนดรูปแบบรายการกอสรางลักษณะเขตพุทธาวาสใน

                                                           
 12 ธนู แกวโอภาส, ศาสนาโลก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพลอจิก, 2550), หนา 13. 

พื้นที่เล็ก (80 × 80 เมตร) และเขตสังฆวาสในพื้นที่ใหญ  (120 × 120 เมตร)13 แรกเร่ิมการกอสราง สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เม่ือวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต กรมการศาสนา กรรรม
การพัฒนาลุมพินี (LDT) และพุทธบริษัทชาวไทยและเนปาล มารวมในพิธีเปนจํานวนมาก ทั้งนี้กรมการศาสนา 
ไดรับมอบหมายใหดูแลงานกอสราง และไดดําเนินสราง  ศาสนสถาน ตามแผนที่กําหนดไว ในป พ.ศ. 2539 ที่
ไดกําหนดการกอสรางวัดไทยลุมพินีใหเสร็จภายใน พ.ศ.2540 เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป แตเนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นไมอํานวย 
การดําเนินการกอสรางวัดจึงยืดเวลาออกมา จนกระทั้งเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2552 และสามารถผูกพทัธสีมา 
ฝงลูกนิมิตได ในปพ.ศ. 255414 

อยางไรก็ตาม ชวงระหวางการกอสรางวัดไทยลุมพินี สถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไดขอใหกรมการ
ศาสนา นําความกราบเรียนตอมหาเถรสมาคม เพื่อขอพระภิกษุมาอยูประจําเปนการถาวรดังเชนวัดอ่ืนๆ 
ในบริเวณลุมพินี และจะไดชวยดูแลงานกอสรางตามโครงการอีกดวย ทั้งยังจะเปนที่เคารพ กราบไหวของชาว
ไทยและชาวตางประเทศ ที่เดินทางไปแสวงบุญ นอกจากนี้ยังจะเปนผูแทนของคณะสงฆ ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย ซ่ึงในวาระการประชุมของมหาเถร
สมาคม คร้ังที่ 28/2542 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ไดมีมติมอบหมายใหวัดไทยพุทธคยา ในฐานะหัวหนา
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ชวยจัดสงพระธรรมทูตไปชวยดูแลงานกอสรางที่วัดไทยลุมพินี ตามความ
ประสงคของรัฐบาล พระเทพโพธิวิเทศ ในฐานะหัวหนาพระธรรมทูต ไดมอบหมายใหพระครูปลัดสุวัฒนสัทธา
คุณ หรือพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย วัดไทยพุทธคยา ซ่ึงขณะนั้นทํา
หนาที่เปนประธานคณะสงฆวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงระยะทางใกลกับวัดไทยลุมพินีอ
ยูแลว โดยใหมาปฏิบัติหนาที่เปนผูดูแลงานกอสราง และปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี พรอมกับคัด
สรรคณะปูรกะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชยเพิ่มอีก 4 รูป เปนสงฆปญจวรรค มาอยูประจําตั้งแตวันที่ 3 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 เปนตนมา และเนื่องดวยพื้นที่ลุมพินี อยูในเขตทุรกันดาร ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
โดยเฉพาะทางคมนาคม ยังไมยังไมสะดวกตอสงฆหมูมากที่จะมาจําพรรษา จึงสงพระผูมีศรัทธาไปเขารวม
โครงการฝกอบรมพระธรรมทูต ของมหาเถรสมาคม กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือสําเร็จแลวจึงมา
ปฏิบัติงานดังนี้15  

- พ.ศ. 2543  มีพระภิกษุอยูจําพรรษา จํานวน 5 รูป 
- พ.ศ. 2544  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 7 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 
- พ.ศ. 2545  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 10 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 
- พ.ศ. 2546  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 9 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 

                                                           
 13 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 13-14. 
 14 สํ า นั ก ข า ว วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี  979,  “ วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี ” ,  [อ อ น ไ ล น ]  แ ห ล ง ข อ มู ล : 
https://www.watthailumbini-th.org/2625 [20 มกราคม 2562]. 
 15 เรื่องเดียวกัน. 
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เนปาลตอไป ซ่ึงทําใหพุทธศาสนาแบบเถรวาทไดรับการฟนฟูมาอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนในประเทศ
เนปาล12 

ตอมาในปพ.ศ. 2535 กรรรมการพัฒนาลุมพินี (LDT) ไดเชิญชวนใหประเทศไทย ในฐานะที่เปน
ประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ โลก และเปนประเทศที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณร และแมชีจากประเทศเนปาล เขารวมโครงการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จึงไดเสนอ
เร่ืองใหรัฐบาลไทยพิจารณา และในที่สุดในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหสรางวัดไทยลุมพินี ในประเทศเนปาล โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ 
และมอบหมายให ดร.รณรงค นพคุณ เอกอัครราชทูตในสมัยนั้น ดําเนินการจองที่ดิน 2 แปลง ในเขต
พุทธาวาสที่ลุมพินี รวมประมาณ 13 ไร สําหรับเปนที่กอสรางวัดไทยลุมพินี พื้นที่ดังกลาวอยูหางจากวิหาร
มายาเทวีประมาณ 1.3 กิโลเมตร รัฐบาลไทยเสียคาเชาที่ดินเปนเงินปละ 350 เหรียญสหรัฐ สัญญาเชาเปน
เวลา 99 ป โดยเอคอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไดลงนามในสัญญาเชาที่ดินกับคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาลุมพินี เม่ือวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2537 สําหรับคาเชาที่ดินนั้นคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมพินี 
ไดนําไปใชเปนคาบํารุงรักษา และคาสาธารณูปโภคสวนรวมของโครงการ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดบริจาค
เงินชวยเหลือโครงการพัฒนาลุมพินีแกคณะกรรมการโครงการฯ เปนเงิน 1 ลานบาท (หรือ 39,432 เหรียญ
สหรัฐ ในขณะนั้น) 

จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกอสรางวัดไทยที่
ลุมพินี (ฝายฆราวาส) ข้ึนเปนคร้ังแรก โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ  
คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการวางแผน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตางๆ ตามความจําเปน ตอมาคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดรับการปรับปรุงใหม ตามความเห็นของมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ซ่ึงมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รองประธานกรรมการ) อธิบดีกรมการศาสนา (กรรมการและเลขาฯ) และกรรมการอีก 
25 ทาน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการอุปถัมภ (ฝายสงฆ) ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราช เปนองคประธาน
กรรมการอุปถัมภ และมีกรรมการมหาเถรสมาคมอีก 20 รูปรวมดวย โดยการกอสรางวัดไทยลุมพินี  
มีเปาหมายที่สําคัญคือการสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามขอตกลง 
(Commitment) ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาล ในโครงการพัฒนาลุมพินี เพื่อใหเปนศูนยกลางการเผย
แผ และสืบสานพระพุทธศาสนาตอไป 

ตามแผนแมบทการกอสรางวัดไทยลุมพินี ออกแบบโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปนิกฝายไทย 
กําหนดใหมีการกอสรางพระอุโบสถลักษณะเปนแบบทรงไทย ชนิดจัตุรมุข มีเจดียรูปแบบไทยรันตโกสินทร 
รวม 9 องค ประกอบดวย เจดียขนาดใหญ 1 องค ขนาดกลาง 4 องค และขนาดเล็ก 1 องค มีลานทักษิณ 
อาคารหอฉัน กุฎิ อาคารอเนกประสงค วิหาร ศาลาพักรอน หอกลอง หอระฆัง โดยจะสรางเปนทรงไทย
ทั้งหมด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการออกแบบกอสรางไดกําหนดรูปแบบรายการกอสรางลักษณะเขตพุทธาวาสใน

                                                           
 12 ธนู แกวโอภาส, ศาสนาโลก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพลอจิก, 2550), หนา 13. 

พื้นที่เล็ก (80 × 80 เมตร) และเขตสังฆวาสในพื้นที่ใหญ  (120 × 120 เมตร)13 แรกเร่ิมการกอสราง สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เม่ือวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต กรมการศาสนา กรรรม
การพัฒนาลุมพินี (LDT) และพุทธบริษัทชาวไทยและเนปาล มารวมในพิธีเปนจํานวนมาก ทั้งนี้กรมการศาสนา 
ไดรับมอบหมายใหดูแลงานกอสราง และไดดําเนินสราง  ศาสนสถาน ตามแผนที่กําหนดไว ในป พ.ศ. 2539 ที่
ไดกําหนดการกอสรางวัดไทยลุมพินีใหเสร็จภายใน พ.ศ.2540 เพื่อรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป แตเนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นไมอํานวย 
การดําเนินการกอสรางวัดจึงยืดเวลาออกมา จนกระทั้งเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2552 และสามารถผูกพัทธสีมา 
ฝงลูกนิมิตได ในปพ.ศ. 255414 

อยางไรก็ตาม ชวงระหวางการกอสรางวัดไทยลุมพินี สถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไดขอใหกรมการ
ศาสนา นําความกราบเรียนตอมหาเถรสมาคม เพื่อขอพระภิกษุมาอยูประจําเปนการถาวรดังเชนวัดอ่ืนๆ 
ในบริเวณลุมพินี และจะไดชวยดูแลงานกอสรางตามโครงการอีกดวย ทั้งยังจะเปนที่เคารพ กราบไหวของชาว
ไทยและชาวตางประเทศ ที่เดินทางไปแสวงบุญ นอกจากนี้ยังจะเปนผูแทนของคณะสงฆ ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย ซ่ึงในวาระการประชุมของมหาเถร
สมาคม คร้ังที่ 28/2542 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ไดมีมติมอบหมายใหวัดไทยพุทธคยา ในฐานะหัวหนา
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ชวยจัดสงพระธรรมทูตไปชวยดูแลงานกอสรางที่วัดไทยลุมพินี ตามความ
ประสงคของรัฐบาล พระเทพโพธิวิเทศ ในฐานะหัวหนาพระธรรมทูต ไดมอบหมายใหพระครูปลัดสุวัฒนสัทธา
คุณ หรือพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย วัดไทยพุทธคยา ซ่ึงขณะนั้นทํา
หนาที่เปนประธานคณะสงฆวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงระยะทางใกลกับวัดไทยลุมพินีอ
ยูแลว โดยใหมาปฏิบัติหนาที่เปนผูดูแลงานกอสราง และปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี พรอมกับคัด
สรรคณะปูรกะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชยเพิ่มอีก 4 รูป เปนสงฆปญจวรรค มาอยูประจําตั้งแตวันที่ 3 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 เปนตนมา และเนื่องดวยพื้นที่ลุมพินี อยูในเขตทุรกันดาร ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
โดยเฉพาะทางคมนาคม ยังไมยังไมสะดวกตอสงฆหมูมากที่จะมาจําพรรษา จึงสงพระผูมีศรัทธาไปเขารวม
โครงการฝกอบรมพระธรรมทูต ของมหาเถรสมาคม กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือสําเร็จแลวจึงมา
ปฏิบัติงานดังนี้15  

- พ.ศ. 2543  มีพระภิกษุอยูจําพรรษา จํานวน 5 รูป 
- พ.ศ. 2544  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 7 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 
- พ.ศ. 2545  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 10 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 
- พ.ศ. 2546  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 9 รูป สามเณรเนปาล 3 รูป 

                                                           
 13 ชาญ จุลมนต, โครงการวัดไทยในลุมพินี, หนา 13-14. 
 14 สํ า นั ก ข า ว วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี  979,  “ วั ด ไ ท ย ลุ ม พิ นี ” ,  [อ อ น ไ ล น ]  แ ห ล ง ข อ มู ล : 
https://www.watthailumbini-th.org/2625 [20 มกราคม 2562]. 
 15 เรื่องเดียวกัน. 
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- พ.ศ. 2547  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป สามเณรเนปาล 7 รูป 
- พ.ศ. 2548  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 15 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2549  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 14 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2550  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 15 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2551  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 10 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
- พ.ศ. 2552  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
- พ.ศ. 2553  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
ปจจุบันวัดไทยลุมพนิี ยังคงดําเนินการสรางศาสนสถานอยางตอเนื่อง โดยงบประมาณแผนดินที่รัฐบาล

จัดสรรใหเปนหลัก กับทุนทรัพยที่ผูศรัทธารวมกันบริจาคสมทบ มีสิ่งกอสรางที่เสร็จสมบูรณแลวดังนี1้6 
1. พระอุโบสถที่มีแบบแปลนเปนเลิศดวยสถาปตยกรรม โดยสถาปนิกศิลปนแหงชาติ รศ.ดร.ภิญโญ                

วรรณคีรี ประธานกรรมการผูออกแบบ ในความดูแลของคณะกรรมการ จากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และสถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ 

2. กุฏิมหาเถรสมาคม (กุฏิกรรมฐาน) 11 หลัง 
3. กุฏิสงฆทรงไทย 4 หลัง 
4. อาคารหอสวดมนตทรงไทยประยุกต 2 ชั้น 1 หลัง 
5. อาคารอเนกประสงคที่พักผูแสวงบุญ 2 ชั้น 1 หลัง (โรงเรียนพระปริยัติธรรมนานาชาติ) 
6. อาคารสํานักงาน 3 ชั้น 1 หลัง (ที่พักผูแสวงบุญ และที่เจริญจิตภาวนานานาชาติ) 
7. อาคารโรงทาน (ครัว) 1 หลัง 
8. อาคารที่พักคณะเตรียมงานผูกพัทธสีมา (หลังอุโบสถ) จํานวน 12 หอง 
9. ที่พักคนงาน 
10. หองน้ํา หองสุขา สําหรับผูแสวงบุญ 
11. ถนนและสะพาน เขาวัดไทยลุมพินี ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 216/2546  และตามเอกสารอนุญาต

ดําเนินการสรางถนนและสะพาน เลขที่ LDT. 55/2549 ดานทิศเหนือของวัดไทยลุมพินี 
ดานศาสนสถานที่ยังคงดําเนินการอยูขณะนี้ไดแก การสรางกุฏิกรรมฐาน 22 หลังเพื่อเปนอนุสรณวัน

เกิดถวายคณะกรรมการมหาเถรสมาคมผูบําเพ็ญหิตานุหิต ประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อเปนที่ปฏิบัติ
ธรรมฝายพระกรรมฐานและใหสาธุชนทั่วไปมาถือศีลปฏิบัติธรรมอันเปนสัดสวนเฉพาะ โดยขอสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน และรับบริจาคจากพุทธบริษัทผูมีศรัทธาทั่วไป ขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
จํานวน 11 หลัง และสรางตําหนักสมเด็จพระสังฆราช จํานวน 1 หลัง เพื่อรองรับบุคคลสําคัญที่จะเดินทางมา
รวมงานผูกพัทธสีมาฝงลูกนิมิต เปดวัด จาริกแสวงบุญ และงานสําคัญอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อใหวัดไทยแหงนี้เดนสงามี
ความเปนเลิศทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณของชาติไทย เคียงคูอยูเปนหนึ่งใน 
ศาสนสถานนานาชาติและจะเปนวัดตัวอยางที่สมบูรณแบบ ควรคาแกการศึกษาเรียนรูของนานาอารยประเทศ 
มีกําหนดจะสรางศาลาจตุรทิศ วิหารคตพระมหาเจดีย ตําหนักสมเด็จ กุฏิรับรองพระมหาเถระ อาคารรองรับ

                                                           
 16 เรื่องเดียวกัน. 

บุคคลสําคัญ หอไตรกลางน้ําพระประธานในพระอุโบสถ มณฑป จิตรกรรมฝาผนังหองสุขาสาธารณะ เปนตน 
ตามโครงการพัฒนาลุมพินีตอไป17 
 
การตอยอดการทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล 

วัดไทยลุมพินี ในปจจุบันตั้งอยูในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ณ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย รวมถึงจิต
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่รวมทําบุญในโครงการ ซ่ึงตางมุงหวังสงเสริมใหพุทธศาสนาไดกลับสูดินแดนที่คร้ัง
หนึ่งพุทธศาสนาเคยรุงเรืองที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมพุทธศาสนาที่สําคัญที่ชวยระดมเงินทุนในการกอสรางวัดไทย
ลุมพินี  ไดแก การทอดผาพระกฐินพระราชทาน ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกในวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
โดย ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางมาทําพิธีทอดผา
พระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ณ ประเทศเนปาล ไดมีการนําผาพระกฐิน
พระราชทานมาทอดถวายยังวัดพุทธเถรวาทในประเทศเนปาล ในวันนั้นมีชาวบานเนวารประมาณ 500 คนเขา
รวมงาน รวมถึงมีแขกผูมีเกียรติระดับสูงของประเทศเนปาลเขารวมพิธี และพิธีในคร้ังนั้นไดสรางความ
ประทับใจใหแกชาวพุทธเนปาลเปนอยางมาก ถือเปนการสืบสานพุทธประเพณีและเปนการตอยอดการทูตเชิง
วัฒนธรรมของไทยได เปนอยางดี  เนื่องจากแสดงไมตรีจิตของไทยในการนําประเพณีที่ เกาแกของ
พระพุทธศาสนาไปทํารวมกันกับชาวเนปาล ณ ประเทศเนปาล  

การใชวิธีทางการทูตวัฒนธรรม ถือเปนหนึ่ งในเสาหลักในทางการทูตที่ จะเปนสะพานเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศเนปาล โดยเฉพาะการดําเนินโครงการเชิญผาพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยลุมพินี ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องนับตั้งแต ปพ.ศ. 2551  
จวบจนถึงป พ.ศ. 2561 เปนคร้ังที่  11 กระทรวงการตางประเทศ เปนตัวแทนของรัฐบาลไทยและ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยทําหนาที่อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ซ่ึงถือเปนการใชรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีรวมกันอยาง “พุทธศาสนา” เปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชนสองชาติ และดวย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
เร่ือยมาจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ยังผลใหโครงการยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยในป 2561 สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐินใหนาง
ปุณยนุช แซเฮง อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายแดพระสงฆ ผูจําพรรษากาลถวนไตรมาส ณ วัดไทย
ลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีพระธรรม
โพธิวงศ (วีรยุทฺโธ) หัวหนาพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา เปนประธาน
สงฆ พรอมพระศรีโพธิวิเทศ เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี นอกจากนั้นมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ พรอมดวยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเนปาลรวมพิธีจํานวนมาก นํามาซ่ึงความปลาบ
ปลื้มของชาวเนปาลอยางมากที่พระมหากษัตริยไทยทรงเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
ประเทศเนปาลตอเนื่องทุกป  
                                                           
 17 เรื่องเดียวกัน. 
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- พ.ศ. 2547  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป สามเณรเนปาล 7 รูป 
- พ.ศ. 2548  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 15 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2549  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 14 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2550  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 15 รูป สามเณรเนปาล 2 รูป 
- พ.ศ. 2551  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 10 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
- พ.ศ. 2552  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
- พ.ศ. 2553  มีพระภิกษุอยูจาํพรรษา จํานวน 11 รูป อาสาสมัคร 3 คน 
ปจจุบันวัดไทยลุมพนิี ยังคงดําเนินการสรางศาสนสถานอยางตอเนื่อง โดยงบประมาณแผนดินที่รัฐบาล

จัดสรรใหเปนหลัก กับทุนทรัพยที่ผูศรัทธารวมกันบริจาคสมทบ มีสิ่งกอสรางที่เสร็จสมบูรณแลวดังนี1้6 
1. พระอุโบสถที่มีแบบแปลนเปนเลิศดวยสถาปตยกรรม โดยสถาปนิกศิลปนแหงชาติ รศ.ดร.ภิญโญ                

วรรณคีรี ประธานกรรมการผูออกแบบ ในความดูแลของคณะกรรมการ จากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และสถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ 

2. กุฏิมหาเถรสมาคม (กุฏิกรรมฐาน) 11 หลัง 
3. กุฏิสงฆทรงไทย 4 หลัง 
4. อาคารหอสวดมนตทรงไทยประยุกต 2 ชั้น 1 หลัง 
5. อาคารอเนกประสงคที่พักผูแสวงบุญ 2 ชั้น 1 หลัง (โรงเรียนพระปริยัติธรรมนานาชาติ) 
6. อาคารสํานักงาน 3 ชั้น 1 หลัง (ที่พักผูแสวงบุญ และที่เจริญจิตภาวนานานาชาติ) 
7. อาคารโรงทาน (ครัว) 1 หลัง 
8. อาคารที่พักคณะเตรียมงานผูกพัทธสีมา (หลังอุโบสถ) จํานวน 12 หอง 
9. ที่พักคนงาน 
10. หองน้ํา หองสุขา สําหรับผูแสวงบุญ 
11. ถนนและสะพาน เขาวัดไทยลุมพินี ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 216/2546  และตามเอกสารอนุญาต

ดําเนินการสรางถนนและสะพาน เลขที่ LDT. 55/2549 ดานทิศเหนือของวัดไทยลุมพินี 
ดานศาสนสถานที่ยังคงดําเนินการอยูขณะนี้ไดแก การสรางกุฏิกรรมฐาน 22 หลังเพื่อเปนอนุสรณวัน

เกิดถวายคณะกรรมการมหาเถรสมาคมผูบําเพ็ญหิตานุหิต ประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อเปนที่ปฏิบัติ
ธรรมฝายพระกรรมฐานและใหสาธุชนทั่วไปมาถือศีลปฏิบัติธรรมอันเปนสัดสวนเฉพาะ โดยขอสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน และรับบริจาคจากพุทธบริษัทผูมีศรัทธาทั่วไป ขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
จํานวน 11 หลัง และสรางตําหนักสมเด็จพระสังฆราช จํานวน 1 หลัง เพื่อรองรับบุคคลสําคัญที่จะเดินทางมา
รวมงานผูกพัทธสีมาฝงลูกนิมิต เปดวัด จาริกแสวงบุญ และงานสําคัญอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อใหวัดไทยแหงนี้เดนสงามี
ความเปนเลิศทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณของชาติไทย เคียงคูอยูเปนหนึ่งใน 
ศาสนสถานนานาชาติและจะเปนวัดตัวอยางที่สมบูรณแบบ ควรคาแกการศึกษาเรียนรูของนานาอารยประเทศ 
มีกําหนดจะสรางศาลาจตุรทิศ วิหารคตพระมหาเจดีย ตําหนักสมเด็จ กุฏิรับรองพระมหาเถระ อาคารรองรับ
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บุคคลสําคัญ หอไตรกลางน้ําพระประธานในพระอุโบสถ มณฑป จิตรกรรมฝาผนังหองสุขาสาธารณะ เปนตน 
ตามโครงการพัฒนาลุมพินีตอไป17 
 
การตอยอดการทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล 

วัดไทยลุมพินี ในปจจุบันตั้งอยูในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ณ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล สรางข้ึนดวยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยในนามของรัฐบาลไทย รวมถึงจิต
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่รวมทําบุญในโครงการ ซ่ึงตางมุงหวังสงเสริมใหพุทธศาสนาไดกลับสูดินแดนที่คร้ัง
หนึ่งพุทธศาสนาเคยรุงเรืองที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมพุทธศาสนาที่สําคัญที่ชวยระดมเงินทุนในการกอสรางวัดไทย
ลุมพินี  ไดแก การทอดผาพระกฐินพระราชทาน ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกในวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
โดย ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางมาทําพิธีทอดผา
พระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ณ ประเทศเนปาล ไดมีการนําผาพระกฐิน
พระราชทานมาทอดถวายยังวัดพุทธเถรวาทในประเทศเนปาล ในวันนั้นมีชาวบานเนวารประมาณ 500 คนเขา
รวมงาน รวมถึงมีแขกผูมีเกียรติระดับสูงของประเทศเนปาลเขารวมพิธี และพิธีในคร้ังนั้นไดสรางความ
ประทับใจใหแกชาวพุทธเนปาลเปนอยางมาก ถือเปนการสืบสานพุทธประเพณีและเปนการตอยอดการทูตเชิง
วัฒนธรรมของไทยได เปนอยางดี  เนื่องจากแสดงไมตรีจิตของไทยในการนําประเพณีที่ เกาแกของ
พระพุทธศาสนาไปทํารวมกันกับชาวเนปาล ณ ประเทศเนปาล  

การใชวิธีทางการทูตวัฒนธรรม ถือเปนหนึ่ งในเสาหลักในทางการทูตที่ จะเปนสะพานเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศเนปาล โดยเฉพาะการดําเนินโครงการเชิญผาพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยลุมพินี ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องนับตั้งแต ปพ.ศ. 2551  
จวบจนถึงป พ.ศ. 2561 เปนคร้ังที่  11 กระทรวงการตางประเทศ เปนตัวแทนของรัฐบาลไทยและ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยทําหนาที่อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ซ่ึงถือเปนการใชรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีรวมกันอยาง “พุทธศาสนา” เปนสะพานเชื่อมความสัมพันธระหวางประชาชนสองชาติ และดวย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
เร่ือยมาจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ยังผลใหโครงการยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยในป 2561 สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐินใหนาง
ปุณยนุช แซเฮง อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายแดพระสงฆ ผูจําพรรษากาลถวนไตรมาส ณ วัดไทย
ลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีพระธรรม
โพธิวงศ (วีรยุทฺโธ) หัวหนาพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา เปนประธาน
สงฆ พรอมพระศรีโพธิวิเทศ เจาอาวาสวัดไทยลุมพินี นอกจากนั้นมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ พรอมดวยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเนปาลรวมพิธีจํานวนมาก นํามาซ่ึงความปลาบ
ปลื้มของชาวเนปาลอยางมากที่พระมหากษัตริยไทยทรงเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
ประเทศเนปาลตอเนื่องทุกป  
                                                           
 17 เรื่องเดียวกัน. 
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กลาวไดวาการตอยอดการทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล เปนการไดสรางความสัมพันธที่แนบแนนใหแก
ประชาชนทั้งสองประเทศ ถึงแมวาประชากรชาวพุทธในประเทศเนปาลจะคิดเปนสัดสวนเพียง 5 เปอรเซ็นต 
แตยังมีชาวเนปาล ที่นับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญเขารวมทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ทางวัดไทยลุมพินี
จัดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเม่ือมีพิธีอัญเชิญผาพระกฐิน ชาวเนปาลจะเขารวมกันอยางเนียงแนน และรวม
ทําบุญรวมบริจาคเงินตามกําลังศรัทธา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงแรงศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนชาวเนปาลมีตอ
พระพุทธศาสนาอยางแรงกลา ขณะเดียวกันชาวเนปาลก็มีความภาคภูมิใจวาประเทศเนปาลเปนที่ประสูติของ
พระพุทธเจาที่ลุมพินี ฉะนั้นการนําผาพระกฐินมาทอดถวายจึงเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่จะสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือ ขณะที่ชาวเนปาลก็ซาบซ้ึงใจพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานกฐินมาอยางตอเนื่องทุกป นับเปน
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรง และถือไดวาเปนความสําเร็จ
ประการหนึ่งของการทูตเชิงวัฒนธรรมไทยในการเชิดชูพระพุทธศาสนาเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธของ
ประชาชนไทยและประชาชนเนปาลไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนอีกหนึ่งกุศโลยายที่แยบยลในการสืบอายุ
พระพุทธศาสนาในเนปาลดวย 
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ศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
An Analytical Study of Mind’s Determination and 

Neuro - Linguistic – Programming (NLP) 
 

สมชาย หานนท 
พระครูสิทธิธรรมาภรณ 

วิทยาสงฆเลย 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท และการวิเคราะห
การอธิษฐานจิตโดยใชโปรแกรมภาษาสั่งจิต โดยใชวิธีการวิเคราะหประเด็นจากวัตถุประสงคทั้ง 2 ดังกลาว
แลวนั้น  เพื่อสรุปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยวา 
การอธิษฐานจิตคือการตั้งจิตใหแนวแนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน การอธิษฐาน
แบงเปน 3 ประเภท คือ การอธิษฐานของพระอรหันต เทวดาและมนุษย โดยมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
เชน การอธิษฐานถอนพิษของบิดามารดาของพระสุวรรณสาม และมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การอธิษฐาน
ซ่ึงเกิดจากปญญา (ความรู) สัจจะ (ความซ่ือตรง) จาคะ (การเสียสละ) และอุปสมะ (ความสงบใจ)  สวนการ
อธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิตนั้น เปนการอธิษฐานจิตใตสํานึกในเชิงบวก  และเพิ่มพลังใหแกจิตโดย
จะไมคิดทางลบหรือจุดบกพรองของตนเองในทางความคิดและการกระทํา มีข้ันตอน 3 ระดับ คือ 1) กําหนด
เปาหมายใหชัดเจนวาจะทําเร่ืองใด 2) ออกคําสั่งใหจิตทํางานในเร่ืองที่สั่งนั้นหรือมองภาพที่จะสั่งใหชัดเจน  
และ 3) ย้ําจิตใหทําตามคําสั่งจํานวนหลายๆ คร้ัง จนเกิดคําอธิษฐานที่เปนจริงตามที่ตนปรารถนาไว  
เชน อยากใหเรียนเกงๆ ก็ตองย้ําสั่งย้ําบอกกับจิตอยูเสมอ โดยจิตใตสํานึกจะคอยมารับคําสั่งแลวไป
ปฏิบัติการอีกคร้ังหนึ่ง ผลดีของการสั่งจิตโดยวิธีนี้ ก็จะทําใหผูปฏิบัติสําเร็จผลในหลายๆ ดานและเปนคนมี
จิตใจม่ันคงมองโลกแงดี ชวยเหลือสังคมไดเพราะการอธิษฐานสั่งใดๆ จะอยูบนพื้นฐานของศีล 5 และเปน
การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมที่สรางสรรค 

คําสําคัญ : อธิษฐานจิต, พระพุทธศาสนาเถรวาท, โปรแกรมภาษาสั่งจิต. 
 
Abstract 
 This article aimed to study an analytical study of mind’s determination 
(Adhitthãna-Citta) in Theravada Buddhism and the Neuro-Linguistic-Programming (NLP). 
This research was qualitative research, made from collected documentaries. A result of this 
study was found that the mind’s determination set your mind to determine on something 
by the sharp aim. There are three kinds: mind’s determination of Araham, Deva and man. 
These are many natures, for example; the mind’s determination --- the detoxification of 
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กลาวไดวาการตอยอดการทูตเชิงวัฒนธรรมไทย-เนปาล เปนการไดสรางความสัมพันธที่แนบแนนใหแก
ประชาชนทั้งสองประเทศ ถึงแมวาประชากรชาวพุทธในประเทศเนปาลจะคิดเปนสัดสวนเพียง 5 เปอรเซ็นต 
แตยังมีชาวเนปาล ที่นับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญเขารวมทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ทางวัดไทยลุมพินี
จัดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเม่ือมีพิธีอัญเชิญผาพระกฐิน ชาวเนปาลจะเขารวมกันอยางเนียงแนน และรวม
ทําบุญรวมบริจาคเงินตามกําลังศรัทธา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงแรงศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนชาวเนปาลมีตอ
พระพุทธศาสนาอยางแรงกลา ขณะเดียวกันชาวเนปาลก็มีความภาคภูมิใจวาประเทศเนปาลเปนที่ประสูติของ
พระพุทธเจาที่ลุมพินี ฉะนั้นการนําผาพระกฐินมาทอดถวายจึงเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่จะสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศโดยใชพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือ ขณะที่ชาวเนปาลก็ซาบซ้ึงใจพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานกฐินมาอยางตอเนื่องทุกป นับเปน
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และเปนจุดเชื่อมโยงที่แข็งแกรง และถือไดวาเปนความสําเร็จ
ประการหนึ่งของการทูตเชิงวัฒนธรรมไทยในการเชิดชูพระพุทธศาสนาเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธของ
ประชาชนไทยและประชาชนเนปาลไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนอีกหนึ่งกุศโลยายที่แยบยลในการสืบอายุ
พระพุทธศาสนาในเนปาลดวย 
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ศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
An Analytical Study of Mind’s Determination and 

Neuro - Linguistic – Programming (NLP) 
 

สมชาย หานนท 
พระครูสิทธิธรรมาภรณ 

วิทยาสงฆเลย 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท และการวิเคราะห
การอธิษฐานจิตโดยใชโปรแกรมภาษาสั่งจิต โดยใชวิธีการวิเคราะหประเด็นจากวัตถุประสงคทั้ง 2 ดังกลาว
แลวนั้น  เพื่อสรุปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยวา 
การอธิษฐานจิตคือการตั้งจิตใหแนวแนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน การอธิษฐาน
แบงเปน 3 ประเภท คือ การอธิษฐานของพระอรหันต เทวดาและมนุษย โดยมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
เชน การอธิษฐานถอนพิษของบิดามารดาของพระสุวรรณสาม และมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การอธิษฐาน
ซ่ึงเกิดจากปญญา (ความรู) สัจจะ (ความซ่ือตรง) จาคะ (การเสียสละ) และอุปสมะ (ความสงบใจ)  สวนการ
อธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิตนั้น เปนการอธิษฐานจิตใตสํานึกในเชิงบวก  และเพิ่มพลังใหแกจิตโดย
จะไมคิดทางลบหรือจุดบกพรองของตนเองในทางความคิดและการกระทํา มีข้ันตอน 3 ระดับ คือ 1) กําหนด
เปาหมายใหชัดเจนวาจะทําเร่ืองใด 2) ออกคําสั่งใหจิตทํางานในเร่ืองที่สั่งนั้นหรือมองภาพที่จะสั่งใหชัดเจน  
และ 3) ย้ําจิตใหทําตามคําสั่งจํานวนหลายๆ คร้ัง จนเกิดคําอธิษฐานที่เปนจริงตามที่ตนปรารถนาไว  
เชน อยากใหเรียนเกงๆ ก็ตองย้ําสั่งย้ําบอกกับจิตอยูเสมอ โดยจิตใตสํานึกจะคอยมารับคําสั่งแลวไป
ปฏิบัติการอีกคร้ังหนึ่ง ผลดีของการสั่งจิตโดยวิธีนี้ ก็จะทําใหผูปฏิบัติสําเร็จผลในหลายๆ ดานและเปนคนมี
จิตใจม่ันคงมองโลกแงดี ชวยเหลือสังคมไดเพราะการอธิษฐานสั่งใดๆ จะอยูบนพื้นฐานของศีล 5 และเปน
การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมที่สรางสรรค 

คําสําคัญ : อธิษฐานจิต, พระพุทธศาสนาเถรวาท, โปรแกรมภาษาสั่งจิต. 
 
Abstract 
 This article aimed to study an analytical study of mind’s determination 
(Adhitthãna-Citta) in Theravada Buddhism and the Neuro-Linguistic-Programming (NLP). 
This research was qualitative research, made from collected documentaries. A result of this 
study was found that the mind’s determination set your mind to determine on something 
by the sharp aim. There are three kinds: mind’s determination of Araham, Deva and man. 
These are many natures, for example; the mind’s determination --- the detoxification of 
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Suwannasam Bodisattawa’s parents. The important part is wisdom, truthfulness, liberality 
and peace. NLP set by mind’s determination by the positive subconscious and support 
without the negative-thinking or your weakness in mind and action. All of three steps are 
to 1) define goal, 2) order mind input on something to wish action or clear visualization, 
and 3) put the input repetition for many time until mind’s determination to get success. 
For example; repeat the wish to be the boss of team, repeat the wish to have a good 
learning etc. You must often order your subconscious-mind. This strengthens is the key to 
succeed in many ways including meditated-mind, optimistic vision, helping the others and 
society. Thus, the mind’s determination is set on the basis of the Five Precepts and right 
view to create the good society.          

Keywords: Mind’s Determination, Theravada Buddhism, NLP. 
 
บทนํา 
 คําวา อธิษฐาน หมายถึง การตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือ ความตั้งม่ันที่เปนไปในอาการ
ตางๆ อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะ คือ การตั้ง ม่ัน ไมหวั่นไหวใน1 เปนตน 
“การอธิษฐานจิต” จัดเปนหนึ่งในบารมีทั้ง 10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญา
บารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี2 ดวยเหตุผลนี้  
บุคคลผูหวังที่จะบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาและประสบผลสาํเร็จในดานตางๆ จะตองอาศัยบารมีทั้ง 10 นี้
เปนพื้นฐานทั้งสิ้น3   สวนผลของการอธิษฐานจิตหรืออธิษฐานบารมีนั้น ทําใหเกิดผลดีงามตอสังคมในหลายๆ 
ดาน เชน ทําใหสังคมมีความผาสุกรมเย็น มีสภาพแวดลอมที่ดีข้ัน และบุคคลในสังคมก็ดีไปดวย กลาวคือ  

สมาชิกในสังคมมีใจม่ันคง ตั่งม่ันในการทําความดีความ ตอกันในสังคมที่ทําใหสังคมเกิดความม่ันคงในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว4   การนําอธิษฐานจิตจึงควรนํามาปรับใช   

                                                           
 1 พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมน่ิม), “การศึกษาวิเคราะหอธิษฐานบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หนา 
22. 
 2 ขุ.พุทธ. (ไทย) 33/76/83. 
 3 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 34, 
(กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หนา 239.   
 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), หนา 35.  

และปลูกจิตใตสํานึกใหเกิดความดีแกตนและสังคม  เชน รักษาศีลอยางตั้งใจ  และชวยแนะนําใหบุคคลใน
สังคม โดยเร่ิมตั้งแตตัวเองและครอบครัว5 เพราะมองเห็นคุณคาของศีลนั้นเอง 

 การอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต (Neuro - Linguistic – Programming หรือคํายอวา NLP) 
เปนศัพทใหมทางวิชาการท่ีเริ่มใชกันมาประมาณ 30 ปท่ีผานมาน้ีเอง เปนศาสตรแหงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
จิต ศาสตรแหงการโปรแกรมสมอง เพื่อสรางผลลัพธใหใครคนใดคนหนึ่งบรรลุจุดประสงคเปาหมายที่ตั้งไว 
เพียงแคปรับเปลี่ยนจิตใจในการควบคุมสั่งการสมอง6  วงจรการทํางานของจิตที่เรียกวาผัสสะ คือ การสัมผัส
ทาง “อายตนะภายนอก 6”7  ไดแก ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสออนแข็ง และใจ
สัมผัสธรรมารมณ ทําใหเกิดปรากฏการณทางจิตข้ึนมาอยางมีรูปแบบที่แสดงออกมา 3 ชองทาง ไดแก  
ทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม)8  
 พัฒนาการของโปรแกรมภาษาสั่ งจิตนี้   มีพัฒนาการข้ึนเม่ือประมาณกวา 30 ปมาแลว  
โดย ศาสตราจารย ริชารด แบนดเลอร และผูชวย ดร. จอหน กรินเดอร  แหงมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมล
รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกา และแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว เปนคําที่ใชกัน
แพรหลายในหมูนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบําบัด จิตแพทย นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาตอรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพู ด โน มน าวใจ9 คําวา  NLP ยอมาจากคําวา  Neuro - Linguistic  Programming 
Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมองเทคโนโลยี NLP ถือวา มนุษยรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว ผาน ตา 
หู จมูก ลิ้น และสัมผัส แลวแปลความหมายผานกระบวนการคิดโดยจิตสํานึก และจิตใตสํานึก แลว
กระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุน ใหระบบประสาทหรือสมองทํางาน กอใหเกิดการแสดงออกทางอารมณและ
พฤติกรรม Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการตอบสนองเหตุการณที่เกิดข้ึน 
เปนการใชภาษาไปแปลความ แลวสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอ่ืน  โปรแกรมที่เรียกวา NLP นี้ มีสารัตถะ
สําคัญ คือ การใชถอยคําที่คิดและพูด วาจะมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยโดยตรง Programming  หมายถึง 
กระบวนการปลูกฝงวิธีคิด วิธีใชภาษาและการเคลื่อนไหวทางรางกาย เพื่อสรางสภาวะจิตและรูปแบบการคิด
ใหมที่ทรงพลัง อันจะสงผลตอการแสดงออกทางรางกายที่ดีเลิศ  เปนการเปลี่ยนโครงสรางการคิดและ
อารมณในรูปแบบใหม ที่จะกอใหเกิดผลลัพธยอดเยี่ยมในทุกๆ ดานของชีวิต ไมวาจะเปนการตัดสินใจ การ
แกปญหา การเรียนรูการประเมินคา และเพิ่มประสิทธิภาพความจํา เปรียบเสมือนการลบโปรแกรมตัวตนคน

                                                           
 5 สุภาพร พรมเถ่ือน, “การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), 
บทคัดยอ.  
 6 วันชัย ประชาเรืองวิทย, “พลังวิเศษลวงโลก!?? ศาสตร NLP ท่ีแทเปนเชนไร?”, MGR Online, ฉบับลง
วัน ท่ี  3 ก .ค .2560. ดู เพ่ิ ม เติ ม ใน  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000065308/, [28 
มกราคม]. 
 7 สํ.นิ. (บาลี) 16/12/4.    
 8 ที.ปา. (บาลี) 11/360/284.     
 9 วิศิษฐ ศรีพิบูลย , ดร., Law of Attraction พลังเนรมิต (ปรับปรุงใหม),  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพบานานาสวิท, 2561), หนา 50. 
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Suwannasam Bodisattawa’s parents. The important part is wisdom, truthfulness, liberality 
and peace. NLP set by mind’s determination by the positive subconscious and support 
without the negative-thinking or your weakness in mind and action. All of three steps are 
to 1) define goal, 2) order mind input on something to wish action or clear visualization, 
and 3) put the input repetition for many time until mind’s determination to get success. 
For example; repeat the wish to be the boss of team, repeat the wish to have a good 
learning etc. You must often order your subconscious-mind. This strengthens is the key to 
succeed in many ways including meditated-mind, optimistic vision, helping the others and 
society. Thus, the mind’s determination is set on the basis of the Five Precepts and right 
view to create the good society.          

Keywords: Mind’s Determination, Theravada Buddhism, NLP. 
 
บทนํา 
 คําวา อธิษฐาน หมายถึง การตั้งม่ันสมาทานอยางไมหวั่นไหว คือ ความตั้งม่ันที่เปนไปในอาการ
ตางๆ อันกํากับดวยความกรุณาและอุบายโกศล กํากับ มีลักษณะ คือ การตั้ง ม่ัน ไมหวั่นไหวใน1 เปนตน 
“การอธิษฐานจิต” จัดเปนหนึ่งในบารมีทั้ง 10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญา
บารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี2 ดวยเหตุผลนี้  
บุคคลผูหวังที่จะบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาและประสบผลสาํเร็จในดานตางๆ จะตองอาศัยบารมีทั้ง 10 นี้
เปนพื้นฐานทั้งสิ้น3   สวนผลของการอธิษฐานจิตหรืออธิษฐานบารมีนั้น ทําใหเกิดผลดีงามตอสังคมในหลายๆ 
ดาน เชน ทําใหสังคมมีความผาสุกรมเย็น มีสภาพแวดลอมที่ดีข้ัน และบุคคลในสังคมก็ดีไปดวย กลาวคือ  

สมาชิกในสังคมมีใจม่ันคง ตั่งม่ันในการทําความดีความ ตอกันในสังคมที่ทําใหสังคมเกิดความม่ันคงในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัว4   การนําอธิษฐานจิตจึงควรนํามาปรับใช   

                                                           
 1 พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมน่ิม), “การศึกษาวิเคราะหอธิษฐานบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หนา 
22. 
 2 ขุ.พุทธ. (ไทย) 33/76/83. 
 3 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 34, 
(กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หนา 239.   
 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), หนา 35.  

และปลูกจิตใตสํานึกใหเกิดความดีแกตนและสังคม  เชน รักษาศีลอยางตั้งใจ  และชวยแนะนําใหบุคคลใน
สังคม โดยเร่ิมตั้งแตตัวเองและครอบครัว5 เพราะมองเห็นคุณคาของศีลนั้นเอง 

 การอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต (Neuro - Linguistic – Programming หรือคํายอวา NLP) 
เปนศัพทใหมทางวิชาการท่ีเริ่มใชกันมาประมาณ 30 ปท่ีผานมาน้ีเอง เปนศาสตรแหงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
จิต ศาสตรแหงการโปรแกรมสมอง เพื่อสรางผลลัพธใหใครคนใดคนหนึ่งบรรลุจุดประสงคเปาหมายที่ตั้งไว 
เพียงแคปรับเปลี่ยนจิตใจในการควบคุมสั่งการสมอง6  วงจรการทํางานของจิตที่เรียกวาผัสสะ คือ การสัมผัส
ทาง “อายตนะภายนอก 6”7  ไดแก ตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสออนแข็ง และใจ
สัมผัสธรรมารมณ ทําใหเกิดปรากฏการณทางจิตข้ึนมาอยางมีรูปแบบที่แสดงออกมา 3 ชองทาง ไดแก  
ทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม)8  
 พัฒนาการของโปรแกรมภาษาสั่ งจิตนี้   มีพัฒนาการข้ึนเม่ือประมาณกวา 30 ปมาแลว  
โดย ศาสตราจารย ริชารด แบนดเลอร และผูชวย ดร. จอหน กรินเดอร  แหงมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมล
รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกา และแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว เปนคําที่ใชกัน
แพรหลายในหมูนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบําบัด จิตแพทย นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาตอรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพู ด โน มน าวใจ9 คําวา  NLP ยอมาจากคําวา  Neuro - Linguistic  Programming 
Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมองเทคโนโลยี NLP ถือวา มนุษยรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว ผาน ตา 
หู จมูก ลิ้น และสัมผัส แลวแปลความหมายผานกระบวนการคิดโดยจิตสํานึก และจิตใตสํานึก แลว
กระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุน ใหระบบประสาทหรือสมองทํางาน กอใหเกิดการแสดงออกทางอารมณและ
พฤติกรรม Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการตอบสนองเหตุการณที่เกิดข้ึน 
เปนการใชภาษาไปแปลความ แลวสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอ่ืน  โปรแกรมที่เรียกวา NLP นี้ มีสารัตถะ
สําคัญ คือ การใชถอยคําที่คิดและพูด วาจะมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยโดยตรง Programming  หมายถึง 
กระบวนการปลูกฝงวิธีคิด วิธีใชภาษาและการเคลื่อนไหวทางรางกาย เพื่อสรางสภาวะจิตและรูปแบบการคิด
ใหมที่ทรงพลัง อันจะสงผลตอการแสดงออกทางรางกายที่ดีเลิศ  เปนการเปลี่ยนโครงสรางการคิดและ
อารมณในรูปแบบใหม ที่จะกอใหเกิดผลลัพธยอดเยี่ยมในทุกๆ ดานของชีวิต ไมวาจะเปนการตัดสินใจ การ
แกปญหา การเรียนรูการประเมินคา และเพิ่มประสิทธิภาพความจํา เปรียบเสมือนการลบโปรแกรมตัวตนคน

                                                           
 5 สุภาพร พรมเถ่ือน, “การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), 
บทคัดยอ.  
 6 วันชัย ประชาเรืองวิทย, “พลังวิเศษลวงโลก!?? ศาสตร NLP ท่ีแทเปนเชนไร?”, MGR Online, ฉบับลง
วัน ท่ี  3 ก .ค .2560. ดู เพ่ิ ม เติ ม ใน  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000065308/, [28 
มกราคม]. 
 7 สํ.นิ. (บาลี) 16/12/4.    
 8 ที.ปา. (บาลี) 11/360/284.     
 9 วิศิษฐ ศรีพิบูลย , ดร., Law of Attraction พลังเนรมิต (ปรับปรุงใหม),  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพบานานาสวิท, 2561), หนา 50. 
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เดิมที่ไมมีประสิทธิภาพออกไป แลวลงโปรแกรมใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมลงในสมองหากจะนิยาม 
NLP เสียใหม ใหสั้น เปนขอๆ ไดแก ศิลปะและศาสตรในการติดตอสื่อสารแบบหวังผลเลิศ กุญแจแหงการ
เรียนรูที่ทรงพลัง เคล็ดลับสูเปาหมายสําหรับทุกๆ สิ่งที่ตองการในชีวิต คูมือสําหรับพัฒนาระบบการคิด 
ระบบประสาทและสมอง เคล็ดลับสูความสําเร็จชั่วขามคืน10  
 แตปญหาที่พบบอยมากในปจจุบัน ก็คือ มีการแอบอางการฝก NLP นี้วา เปนโปรแกรมที่ทําให
รํ่ารวยไดภายในชั่วขามคืน เชน อยากไดบาน รถ เงินทอง ชื่อเสียง ก็อธิษฐานจิตผานโปรแกรมดังกลาวนี้  
ก็จะสําเร็จ อีกทั้งมีการเปดสอนกันอยางแพรหลายหลักสูตรราว 21 วัน ก็จะโฆษณาใหผูไมทันคิดหลงในกับ
การชักชวนในลักษณะนี้เปนสวนใหญ ฉะนั้น ผูปรารถนาจะฝกฝนการอธิษฐานจะตองไตรตรองใหรอบคอบ
กอน จะไดไมตกเปนเคร่ืองมือของบุคคลบางพวก โดยจะตองอิงหลักทางพระพุทธศาสนาไวเปนสําคัญ 
 ดวยเหตุนั้น ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะหการ
อธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิตวามีความเหมือนกันและความตางกันในลักษณะใดบาง เพื่อใหเกิดองค
ความรูใหมแกวงการศึกษาทางอภิจิตในเชิงวิชาการ อีกทั้ง เพื่อพิสูจนวาธรรมะของพระพุทธองคนั้น มีผูนําไป
ปรับใชในลักษณะที่สรางสรรคแกสังคมในยุคปจจุบันนี้อยางไร อันจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาและผูที่สนใจสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
 3. เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทและการอธิษฐานจิตผานโปรแกรม 
ภาษาสั่งจิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาคนควาเรียบเรียงเร่ืองการอธิษฐานจิตในพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเปนขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) เนื้อหาบางสวนที่เปนรายละเอียด นํา
ขอมูลมาจาก หนังสือ เอกสารและงานวิจัยเชิงวิชาการที่ เก่ียวของกับเนื้อหางานวิจัย อันเปนขอมูลชั้นทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) 
 2.  ศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
 3. การนําเสนอขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดนั้น มานําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา แลวจึง
นําเสนอผลการวิจัยและขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังตอไป 
 
                                                           
 10 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยี สรางความสําเร็จชั่วขามคืน, พิมพ
ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพกฯ : สํานักพิมพ บานานา สวีท, 2551), หนา 24. 

ผลการศึกษา  
 1. การอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 1) ความหมายการอธิษฐาน คําวา “อธิษฐาน” มีรูปศัพทตามที่ปรากฏในภาษาบาลีนั้นมาจากคํา
วา อธิ บทหนา ธาตุ ลงยุ ปจจัย ซ่ึงเปนคํากิริยา คือ “อธิฏฐหติ” สวนคําวา “การอธิษฐาน” เปนคํานาม  
มีความหมายปรากฏในวิทยานิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวา การยืนหยัดอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การ
กําหนดความตั้งใจ รวมทั้งความคิดหรือความรูสึกของตนเองอยูกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งอยางม่ันคง  และการตั้งใจ
ปฏิบัติการหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองกําหนดอยางม่ันคง นอกจากนี้  ยังหมายถึง  
การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว  การกําหนดใจตนเองใหม่ันคง การใหความเห็นชอบอยางจริงใจ11 “อธิษฐาน” 
มีความหมายพอสรุปไดวา เปนความตั้งใจม่ันในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเด็ดเดี่ยว การกําหนดจุดมุงหมาย
อยางชัดเจน การตั้งจุดประสงคไวในใจ เปนที่นาสังเกตวาความหมายของคําวาอธิษฐานตามรูปศัพท และคํา
ที่เปนไวพจนของอธิษฐาน ไมมีหลักฐานที่แสดงความหมายอันเก่ียวกับการออนวอน ซ่ึงเปนความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเลยแมแตนอย  สวนความหมายของการอธิษฐานจิต หมายถึง  ความตั้งใจมุงใหไดผลอยางใด
อยางหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนาเฉพาะอยางยิ่งดวยความพยายามของตน12  อีกนัยหนึ่ง คําวา “อธิษฐาน”  
ที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก คือ การใชอํานาจจิตเพื่อใหเกิดสิ่งที่ตนปรารถนาข้ึนมาหรือเรียกวาการแสดง
ฤทธิ์ ความหมายในลักษณะเชนนี้ปรากฏอยูหลายแหง เชน ในอิทธิกถา มีการกลาวถึงเร่ืองฤทธิ์ไว 10 อยาง 
คือ ฤทธิ์ที่อธิษฐาน ฤทธิ์ที่แสดงไดตางๆ  ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ 
ฤทธิ์ของพระอริยะ ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรม ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฤทธิ์ที่สําเร็จมาจากวิชชา  และชื่อวาฤทธิ์ 
เพราะมีสภาวะสําเร็จดวยการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆ เปนปจจัย13  

 2) ลักษณะการอธิษฐานจิต การอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ มีหลายลักษณะดวยกัน
แตสรุปแลว ก็คือ เปนการอธิษฐานในสั่งที่ตนปรารถนาแลวจะสําเร็จอยางนาอัศจรรย ตัวอยางเชน 
กรณีศึกษาเร่ืองนฬปานชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในดื่มน้ําในสระที่มีอสูรสิงอยู 
จึงหาวิธีดื่มน้ําโดยไมใหอสูรจับได โดยทางไมออแตกอนไมออ ปลองยังไมทะลุถึงกนพอสิ้นคําอธิษฐาน (ตั้งใจ
อธิษฐาน ) ก็สําเร็จความปรารถนา วานรทั้งหลายก็ไดดื่มน้ําดวยความปลอดภัย14 สวนประเภทของการ
อธิษฐานจิต มี 3 ประเภท คือ 1) การอธิษฐานจิตของพระอรหันต เชน พระอรหันตที่ทานอธิษฐานใหสรีระ
สังขารลอยข้ึนไปเหนือศีรษะประชาชนไดเห็นและกราบไหว15   2) การอธิษฐานจิตของเทวดา เชน และ 3 
การอธิษฐานจิตของมนุษย)  

                                                           
 11 บุณย  นิลเกษ, อุดมการณชี วิตแบบโพธิสัตว  เลม ท่ี  10 ตอน การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), หนา 1-2. 
 12 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2554), หนา 428. 
 13 ขุ.ป. (ไทย) 31/9/562. 
 14 ขุ.ชา. (ไทย) 27/20/8.  
 15 พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม 2 . (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดอกหญา, 
2545), หนา 514. 
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เดิมที่ไมมีประสิทธิภาพออกไป แลวลงโปรแกรมใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมลงในสมองหากจะนิยาม 
NLP เสียใหม ใหสั้น เปนขอๆ ไดแก ศิลปะและศาสตรในการติดตอสื่อสารแบบหวังผลเลิศ กุญแจแหงการ
เรียนรูที่ทรงพลัง เคล็ดลับสูเปาหมายสําหรับทุกๆ สิ่งที่ตองการในชีวิต คูมือสําหรับพัฒนาระบบการคิด 
ระบบประสาทและสมอง เคล็ดลับสูความสําเร็จชั่วขามคืน10  
 แตปญหาที่พบบอยมากในปจจุบัน ก็คือ มีการแอบอางการฝก NLP นี้วา เปนโปรแกรมที่ทําให
รํ่ารวยไดภายในชั่วขามคืน เชน อยากไดบาน รถ เงินทอง ชื่อเสียง ก็อธิษฐานจิตผานโปรแกรมดังกลาวนี้  
ก็จะสําเร็จ อีกทั้งมีการเปดสอนกันอยางแพรหลายหลักสูตรราว 21 วัน ก็จะโฆษณาใหผูไมทันคิดหลงในกับ
การชักชวนในลักษณะนี้เปนสวนใหญ ฉะนั้น ผูปรารถนาจะฝกฝนการอธิษฐานจะตองไตรตรองใหรอบคอบ
กอน จะไดไมตกเปนเคร่ืองมือของบุคคลบางพวก โดยจะตองอิงหลักทางพระพุทธศาสนาไวเปนสําคัญ 
 ดวยเหตุนั้น ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท และวิเคราะหการ
อธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิตวามีความเหมือนกันและความตางกันในลักษณะใดบาง เพื่อใหเกิดองค
ความรูใหมแกวงการศึกษาทางอภิจิตในเชิงวิชาการ อีกทั้ง เพื่อพิสูจนวาธรรมะของพระพุทธองคนั้น มีผูนําไป
ปรับใชในลักษณะที่สรางสรรคแกสังคมในยุคปจจุบันนี้อยางไร อันจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาและผูที่สนใจสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
 3. เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทและการอธิษฐานจิตผานโปรแกรม 
ภาษาสั่งจิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาคนควาเรียบเรียงเร่ืองการอธิษฐานจิตในพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเปนขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) เนื้อหาบางสวนที่เปนรายละเอียด นํา
ขอมูลมาจาก หนังสือ เอกสารและงานวิจัยเชิงวิชาการที่ เก่ียวของกับเนื้อหางานวิจัย อันเปนขอมูลชั้นทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) 
 2.  ศึกษาวิเคราะหการอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต 
 3. การนําเสนอขอมูล ไดแก การนําขอมูลที่ไดนั้น มานําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา แลวจึง
นําเสนอผลการวิจัยและขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังตอไป 
 
                                                           
 10 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยี สรางความสําเร็จชั่วขามคืน, พิมพ
ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพกฯ : สํานักพิมพ บานานา สวีท, 2551), หนา 24. 

ผลการศึกษา  
 1. การอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 1) ความหมายการอธิษฐาน คําวา “อธิษฐาน” มีรูปศัพทตามที่ปรากฏในภาษาบาลีนั้นมาจากคํา
วา อธิ บทหนา ธาตุ ลงยุ ปจจัย ซ่ึงเปนคํากิริยา คือ “อธิฏฐหติ” สวนคําวา “การอธิษฐาน” เปนคํานาม  
มีความหมายปรากฏในวิทยานิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวา การยืนหยัดอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การ
กําหนดความตั้งใจ รวมทั้งความคิดหรือความรูสึกของตนเองอยูกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งอยางม่ันคง  และการตั้งใจ
ปฏิบัติการหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ตนเองกําหนดอยางม่ันคง นอกจากนี้  ยังหมายถึง  
การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว  การกําหนดใจตนเองใหม่ันคง การใหความเห็นชอบอยางจริงใจ11 “อธิษฐาน” 
มีความหมายพอสรุปไดวา เปนความตั้งใจม่ันในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเด็ดเดี่ยว การกําหนดจุดมุงหมาย
อยางชัดเจน การตั้งจุดประสงคไวในใจ เปนที่นาสังเกตวาความหมายของคําวาอธิษฐานตามรูปศัพท และคํา
ที่เปนไวพจนของอธิษฐาน ไมมีหลักฐานที่แสดงความหมายอันเก่ียวกับการออนวอน ซ่ึงเปนความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเลยแมแตนอย  สวนความหมายของการอธิษฐานจิต หมายถึง  ความตั้งใจมุงใหไดผลอยางใด
อยางหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนาเฉพาะอยางยิ่งดวยความพยายามของตน12  อีกนัยหนึ่ง คําวา “อธิษฐาน”  
ที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก คือ การใชอํานาจจิตเพื่อใหเกิดสิ่งที่ตนปรารถนาข้ึนมาหรือเรียกวาการแสดง
ฤทธิ์ ความหมายในลักษณะเชนนี้ปรากฏอยูหลายแหง เชน ในอิทธิกถา มีการกลาวถึงเร่ืองฤทธิ์ไว 10 อยาง 
คือ ฤทธิ์ที่อธิษฐาน ฤทธิ์ที่แสดงไดตางๆ  ฤทธิ์ที่สําเร็จดวยใจ ฤทธิ์ที่แผไปดวยญาณ ฤทธิ์ที่แผไปดวยสมาธิ 
ฤทธิ์ของพระอริยะ ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรม ฤทธิ์ของทานผูมีบุญ ฤทธิ์ที่สําเร็จมาจากวิชชา  และชื่อวาฤทธิ์ 
เพราะมีสภาวะสําเร็จดวยการประกอบโดยชอบในสวนนั้นๆ เปนปจจัย13  

 2) ลักษณะการอธิษฐานจิต การอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ มีหลายลักษณะดวยกัน
แตสรุปแลว ก็คือ เปนการอธิษฐานในสั่งที่ตนปรารถนาแลวจะสําเร็จอยางนาอัศจรรย ตัวอยางเชน 
กรณีศึกษาเร่ืองนฬปานชาดก พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนวานรพาบริวารไปในดื่มน้ําในสระที่มีอสูรสิงอยู 
จึงหาวิธีดื่มน้ําโดยไมใหอสูรจับได โดยทางไมออแตกอนไมออ ปลองยังไมทะลุถึงกนพอสิ้นคําอธิษฐาน (ตั้งใจ
อธิษฐาน ) ก็สําเร็จความปรารถนา วานรทั้งหลายก็ไดดื่มน้ําดวยความปลอดภัย14 สวนประเภทของการ
อธิษฐานจิต มี 3 ประเภท คือ 1) การอธิษฐานจิตของพระอรหันต เชน พระอรหันตที่ทานอธิษฐานใหสรีระ
สังขารลอยข้ึนไปเหนือศีรษะประชาชนไดเห็นและกราบไหว15   2) การอธิษฐานจิตของเทวดา เชน และ 3 
การอธิษฐานจิตของมนุษย)  

                                                           
 11 บุณย  นิลเกษ, อุดมการณชี วิตแบบโพธิสัตว  เลม ท่ี  10 ตอน การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), หนา 1-2. 
 12 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2554), หนา 428. 
 13 ขุ.ป. (ไทย) 31/9/562. 
 14 ขุ.ชา. (ไทย) 27/20/8.  
 15 พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร). วิมุตติรัตนมาลี เลม 2 . (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดอกหญา, 
2545), หนา 514. 
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 3) องคประกอบของการอธิษฐาน ผูอธิษฐานตองมีความซ่ือตรงทั้งทางกาย วาจา และใจตอตนเอง 
และผูอ่ืน คือ ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เปนบุญกุศลไวเชนไร ก็ตองไปใหถึงจุดมุงหมายนั้นๆ หลักการหรือ
องคประกอบของการอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจม่ัน การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว  
การเสียสละความอดทน หรือเรียกเปนศัพทหมวดหมูธรรมะ 4 ขอ ไดแก ปญญาธิฏฐาน อธิษฐาน คือปญญา
ที่มีความรูชัดเจน, สัจจาธิฏฐาน อธิษฐาน คือสัจจะ, จาคาธิฏฐาน อธิษฐาน คือจาคะ และอุปสมาธิฏฐาน 
อธิษฐาน คือ อุปสมะ16 สวนเกณฑของการอธิษฐานจิต การอธิษฐานจิตจัดเปนบารมี  มีความสําคัญตอการ
ประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน ความสําเร็จในดานการศึกษา การทํางาน ตลอดจนความสําเร็จอันเปน
เปาหมายสูงสุดของชีวิต หากไมมีการอธิษฐานเพื่อตั้งใจวาจะทําอะไรแลว ก็จะขาดแรงผลักดันเพื่อไปสู
ความสําเร็จ จะตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักของการอธิษฐานที่สมบูรณ อธิษฐานของสัตบุรุษ 

เชน อธิษฐานดวยความบริสุทธิ์ในการใหเปนตน และของวัตถุในการใหทานนั้น ผูให และผูรับ ไดประโยชนตอ
สวนรวม กอนทํา กําลังทํา หลังทําการอธิษฐานจิต17 

 4) ความสําคัญของอธิษฐานบารมีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน จุดหมายของแตละคนนั้นมีไม
เหมือนกัน เชน จุดหมายของนักธุรกิจก็คือการดําเนินกิจกรรมในธุรกิจของตนเองใหไดตามที่ไดตั้งไว  
คือ ยอดขายในแตละเดือนหรือการขยายสาขา เปนตน จุดมุงหมายของครูอาจารย อาจเปนตําแหนงทาง
วิชาการ หรือการสั่งสอนศิษยใหไดรับความรูตรงตามที่ไดตั้งไว จุดหมายของผูปฏิบัติธรรมก็คือการบรรลุธรรม
ในข้ันตางๆ ผูที่เปนนักเรียน นักศึกษา ก็ตองมีการตั้งเปาหมายในชีวิตวาตนตองการจะประกอบอาชีพอะไร 
เม่ือตั้งเปาหมายใหกับตัวเองไดแลวก็สอบเขาในสาขาวิชานั้นๆ ถาไมมีการตั้งเปาหมายก็จะเรียนแบบไร
จุดหมาย ไมมีทิศทางที่แนนอน สงผลเสียหายในอนาคตทั้งของตนเองและสังคม 

 2. โปรแกรมภาษาสั่งจิต (Neuro - Linguistic – Programming =NLP) โปรแกรมภาษาสั่งจิต 
มีหลักการในการสั่งจิต18 สรุปได 16 ขอ ดังนี้  1)  มีเปาหมายหลักที่ชัดเจนแนนอน (A Definite Chief 
Aim) เชน สมมุติเราอยากจะ รํ่ารวย19 ตัวอยางเชน Jack Ma นักธุรกิจชาวจีนที่รวยที่สุด (จากครูสอน
ภาษาอังกฤษ) อยากรวย (ฉันทะอยากในทางดีกํากับดวยศีล 5 /ตัณหาอยากในทางผิดศีล 5) 2) กลุมรวมจิต 
(The Master Mind)  เชน เพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร 3) วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธเปนวิธีการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 4) นิสัยอดออมและลงทุน (The Habit of Saving and Investing)  เชน สันโดษ  
ใชชีวิตตามศักยภาพของตนเอง  5) ความคิดริเริ่มและความเปนผูนํา (Initiative and Leadership) เชน การเปลี่ยน
ความคิดจะกระทําดวยหลักของสมถะและวิปสสนา  (ใชปญญา+ความเปนบัณฑิต)  6) พลังแหงจินตนาการ 
(Imagination)  โดยการสรางมโนภาพ (Conception) ตามหลักกสิณ จนไดฌานท่ี 4 เปนอารมณ  7) ความ
กระตือรือรน (Enthusiasm) เชน  การใชวิริยิทธิบาท เพียรอยางหนักหนวง คือ ทําใหดีท่ีสุด 8) การควบคุมตัวเอง 
(Self-Control) เชน  การมีศีล 5+ สติสัมปชัญญะ  การสั่งจิตใหทํางานได ละความไมดีทําความดี 9) มีนิสัยการ

                                                           
 16 ที.ปา. (ไทย) 11/254/187. 
 17 สุภาพร พรมเถ่ือน, “การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, หนา 33. 
 18 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยีสรางความสําเร็จชั่วขามคืน, พิมพ
ครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บานานาสวีท, 2555), หนา 123. 
 19 พ.ท.อานันท ชินบุตร, ขายใหรวยดวย NLP, (กรุงเทพมหานคร : Smart Life, 2560), หนา 60. 

ทํางานเกินเงินท่ีไดรับ  (Habit of Doing More Than Paid For) เชน จาคะ+ปญญา ทํางานลวงเวลาไดดี  10) 
บุคลิกภาพท่ี เปนที ช่ืนชอบ (A Pleasing Personality) เชน   ปฏิ บัติตามหลักอธิศีลสิกขา (สัมมาวาจา+
สัมมากัมมันตะ+สัมมาอาชีวะ)  11)  คิดอยางเท่ียงตรง (Accurate Thinking)  เชน ปฏิบัติในหลักอธิจิตตสิกขา 
(สัมมาวายามะ+สัมมสติ+สัมมาสมาธิ)  12) พลังแหงการตั้งสมาธิ (Power of Concentration) เชน  มีสมาธิในการ
ทํางานเต็มศักยภาพ 13) ความรวมมือและการทํางานเปนทีม (Co-Operation) เชน  สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืน
ไดดี  14) เอากําไรจากความลมเหลว (Profiting form Failure) เชน Jack Ma20 ลมแลวลมอีก จนประสบ
ความสําเร็จในป 2007 สามารถนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยท่ีอเมริกาได แลวขายไดเงินหลายพันลานดอลลาร  
15) ใจกวาง สรางสําเร็จ (Tolerance)  เชน เปดรับความคิดดีๆ จากผูคนท่ีประสบความสําเร็จ 16) กฎทอง จง
ปฏิบัติกับคนอ่ืน แบบเดียวกับท่ีเราตองการใหเขาปฏิบัติกับเรา (The Golden Rule) เชน อยากรวย ตองทําอยาง
คนรวย คิดอยางคนรวย และใชชีวิตแบบคนรวย อยากเขียนหนังสือเกงก็ตองเขียนแบบมืออาชีพเชนกัน  
 3. ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาสั่งจิต โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อใหบุคคลนําไปใช
งานทางจิตได   โดยจะตองอาศัยสัญญาหรือความจําไดหมายรูเปนมูลฐานสําหรับเก็บไวใหจิตสั่ ง  
มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ อาศัยผัสสะ เวทนา และสัญญา21 ทั้งนี้  โปรแกรมภาษาสั่งจิต  เปนการ
นําเอาคําสั่งที่เก็บอยูใน “สัญญา” (หนวยความจําของจิต) ควบคุมการทํางานของ “สมอง” ทําใหเกิดเปน
พฤติกรรมตางๆ คําวา “สัญญา” หมายถึง การกําหนดหมาย ความจําไดหมายรู คือ หมายรูไวซ่ึง รูป เสียง 
กลิ่น โผฏฐัพพะ และอารมณที่เกิดกับใจวา เขียว ขาว ดํา แดง ดัง เบา เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่น
ทุเรียน รสมะปราง เปนตน และจําได คือรูจักอารมณนั้นวาเปนอยางนั้นๆ ในเม่ือไปพบเขาอีก (ขอ 3 ในขันธ 
5) มี 6 อยางตามอารมณที่หมายรูนั้น เชน รูปสัญญา หมายรูรูป สัททสัญญา หมายรูเสียง เปนตน กลาวโดย
สรุป สัญญา ก็คือความจําไดหมายรูซ่ึงการบันทึกหรือจดจําสิ่งใดไวเปน “สัญญา” หรือ “โปรแกรม
จิต” จะตองอาศัยกลไกการทํางานของจิต  ดังนั้น ชองทางการสรางโปรแกรมภาษาสั่งจิต หรือสรางสัญญา  
ก็คือ “ผัสสะ”  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการประชุมพรอมของอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิต) เชื่อมโยง
กับอายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมะ) จนกระทั่งเกิดวิญญาณ (การรับรู) ข้ึนมา ทําให
เกิด “เวทนา” คือ ความรูสึกที่เปนทุกข  เปนสุข และไมทุกขไมสุข22 
 ชองทางการสรางโปรแกรมจิต  ธรรมชาติของจิตนั้นเอ้ืออํานวยใหเราสามารถสรางโปรแกรมจิต
เพื่อใชงานสมองไดอยางมีประสิทธิภาพอันไดแก การจําไดหมายรู ทุกสิ่งที่ผานเขามาสูการรับรู เม่ือเกิด
มี “ผัสสะ” หรือการรับรูจากการกระตุนดังไดกลาวไวเบื้องตน ก็จะทําใหเกิด “เวทนา” หรือความรูสึกเปน
ทุกขเปนสุข หรืออยางหนึ่งอยางใดตามมา จากนั้นก็จะเกิดข้ึนเปน “สัญญา”   
 การทํางานของโปรแกรมภาษาสั่งจิต สิ่งที่กระตุนใหโปรแกรมจิตทํางานได ก็คือ ผัสสะ 
เม่ือ “ผัสสะ” เกิด ข้ึนก็จะทําให เกิด “เวทนา” ตามมา และดึงเอา “สัญญา” ที่ เชื่อมโยงกันไวอยู

                                                           
 20 Jack Ma, “วันน้ีมีปญหา พรุงน้ีก็มีปญหา แตวันขางหนาจะตองสวยงาม”, www.youtube.com/ 
watch?v=3JZseCFAlko&t=115s/   [30 มกราคม 2562].  
  21 ชินโอสถ หัสบําเรอ, นพ., “โปรแกรมจิต”, https://mgronline.com/dhamma/detail/95500 
00121297/   [28 มกราคม 2562]. 
 22 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 32. 
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 3) องคประกอบของการอธิษฐาน ผูอธิษฐานตองมีความซ่ือตรงทั้งทางกาย วาจา และใจตอตนเอง 
และผูอ่ืน คือ ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เปนบุญกุศลไวเชนไร ก็ตองไปใหถึงจุดมุงหมายนั้นๆ หลักการหรือ
องคประกอบของการอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจม่ัน การตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว  
การเสียสละความอดทน หรือเรียกเปนศัพทหมวดหมูธรรมะ 4 ขอ ไดแก ปญญาธิฏฐาน อธิษฐาน คือปญญา
ที่มีความรูชัดเจน, สัจจาธิฏฐาน อธิษฐาน คือสัจจะ, จาคาธิฏฐาน อธิษฐาน คือจาคะ และอุปสมาธิฏฐาน 
อธิษฐาน คือ อุปสมะ16 สวนเกณฑของการอธิษฐานจิต การอธิษฐานจิตจัดเปนบารมี  มีความสําคัญตอการ
ประสบความสําเร็จในทุกดาน เชน ความสําเร็จในดานการศึกษา การทํางาน ตลอดจนความสําเร็จอันเปน
เปาหมายสูงสุดของชีวิต หากไมมีการอธิษฐานเพื่อตั้งใจวาจะทําอะไรแลว ก็จะขาดแรงผลักดันเพื่อไปสู
ความสําเร็จ จะตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักของการอธิษฐานที่สมบูรณ อธิษฐานของสัตบุรุษ 

เชน อธิษฐานดวยความบริสุทธิ์ในการใหเปนตน และของวัตถุในการใหทานนั้น ผูให และผูรับ ไดประโยชนตอ
สวนรวม กอนทํา กําลังทํา หลังทําการอธิษฐานจิต17 

 4) ความสําคัญของอธิษฐานบารมีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน จุดหมายของแตละคนนั้นมีไม
เหมือนกัน เชน จุดหมายของนักธุรกิจก็คือการดําเนินกิจกรรมในธุรกิจของตนเองใหไดตามที่ไดตั้งไว  
คือ ยอดขายในแตละเดือนหรือการขยายสาขา เปนตน จุดมุงหมายของครูอาจารย อาจเปนตําแหนงทาง
วิชาการ หรือการสั่งสอนศิษยใหไดรับความรูตรงตามที่ไดตั้งไว จุดหมายของผูปฏิบัติธรรมก็คือการบรรลุธรรม
ในข้ันตางๆ ผูที่เปนนักเรียน นักศึกษา ก็ตองมีการตั้งเปาหมายในชีวิตวาตนตองการจะประกอบอาชีพอะไร 
เม่ือตั้งเปาหมายใหกับตัวเองไดแลวก็สอบเขาในสาขาวิชานั้นๆ ถาไมมีการตั้งเปาหมายก็จะเรียนแบบไร
จุดหมาย ไมมีทิศทางที่แนนอน สงผลเสียหายในอนาคตทั้งของตนเองและสังคม 

 2. โปรแกรมภาษาสั่งจิต (Neuro - Linguistic – Programming =NLP) โปรแกรมภาษาสั่งจิต 
มีหลักการในการสั่งจิต18 สรุปได 16 ขอ ดังนี้  1)  มีเปาหมายหลักที่ชัดเจนแนนอน (A Definite Chief 
Aim) เชน สมมุติเราอยากจะ รํ่ารวย19 ตัวอยางเชน Jack Ma นักธุรกิจชาวจีนที่รวยที่สุด (จากครูสอน
ภาษาอังกฤษ) อยากรวย (ฉันทะอยากในทางดีกํากับดวยศีล 5 /ตัณหาอยากในทางผิดศีล 5) 2) กลุมรวมจิต 
(The Master Mind)  เชน เพื่อนรวมงานที่เปนกัลยาณมิตร 3) วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธเปนวิธีการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 4) นิสัยอดออมและลงทุน (The Habit of Saving and Investing)  เชน สันโดษ  
ใชชีวิตตามศักยภาพของตนเอง  5) ความคิดริเริ่มและความเปนผูนํา (Initiative and Leadership) เชน การเปลี่ยน
ความคิดจะกระทําดวยหลักของสมถะและวิปสสนา  (ใชปญญา+ความเปนบัณฑิต)  6) พลังแหงจินตนาการ 
(Imagination)  โดยการสรางมโนภาพ (Conception) ตามหลักกสิณ จนไดฌานท่ี 4 เปนอารมณ  7) ความ
กระตือรือรน (Enthusiasm) เชน  การใชวิริยิทธิบาท เพียรอยางหนักหนวง คือ ทําใหดีท่ีสุด 8) การควบคุมตัวเอง 
(Self-Control) เชน  การมีศีล 5+ สติสัมปชัญญะ  การสั่งจิตใหทํางานได ละความไมดีทําความดี 9) มีนิสัยการ

                                                           
 16 ที.ปา. (ไทย) 11/254/187. 
 17 สุภาพร พรมเถ่ือน, “การศึกษาแนวคิดเรื่องอธิษฐานบารมีในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, หนา 33. 
 18 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยีสรางความสําเร็จชั่วขามคืน, พิมพ
ครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บานานาสวีท, 2555), หนา 123. 
 19 พ.ท.อานันท ชินบุตร, ขายใหรวยดวย NLP, (กรุงเทพมหานคร : Smart Life, 2560), หนา 60. 

ทํางานเกินเงินท่ีไดรับ  (Habit of Doing More Than Paid For) เชน จาคะ+ปญญา ทํางานลวงเวลาไดดี  10) 
บุคลิกภาพท่ี เปนที ช่ืนชอบ (A Pleasing Personality) เชน   ปฏิ บัติตามหลักอธิศีลสิกขา (สัมมาวาจา+
สัมมากัมมันตะ+สัมมาอาชีวะ)  11)  คิดอยางเท่ียงตรง (Accurate Thinking)  เชน ปฏิบัติในหลักอธิจิตตสิกขา 
(สัมมาวายามะ+สัมมสติ+สัมมาสมาธิ)  12) พลังแหงการตั้งสมาธิ (Power of Concentration) เชน  มีสมาธิในการ
ทํางานเต็มศักยภาพ 13) ความรวมมือและการทํางานเปนทีม (Co-Operation) เชน  สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืน
ไดดี  14) เอากําไรจากความลมเหลว (Profiting form Failure) เชน Jack Ma20 ลมแลวลมอีก จนประสบ
ความสําเร็จในป 2007 สามารถนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยท่ีอเมริกาได แลวขายไดเงินหลายพันลานดอลลาร  
15) ใจกวาง สรางสําเร็จ (Tolerance)  เชน เปดรับความคิดดีๆ จากผูคนท่ีประสบความสําเร็จ 16) กฎทอง จง
ปฏิบัติกับคนอ่ืน แบบเดียวกับท่ีเราตองการใหเขาปฏิบัติกับเรา (The Golden Rule) เชน อยากรวย ตองทําอยาง
คนรวย คิดอยางคนรวย และใชชีวิตแบบคนรวย อยากเขียนหนังสือเกงก็ตองเขียนแบบมืออาชีพเชนกัน  
 3. ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาสั่งจิต โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อใหบุคคลนําไปใช
งานทางจิตได   โดยจะตองอาศัยสัญญาหรือความจําไดหมายรูเปนมูลฐานสําหรับเก็บไวใหจิตสั่ ง  
มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ อาศัยผัสสะ เวทนา และสัญญา21 ทั้งนี้  โปรแกรมภาษาสั่งจิต  เปนการ
นําเอาคําสั่งที่เก็บอยูใน “สัญญา” (หนวยความจําของจิต) ควบคุมการทํางานของ “สมอง” ทําใหเกิดเปน
พฤติกรรมตางๆ คําวา “สัญญา” หมายถึง การกําหนดหมาย ความจําไดหมายรู คือ หมายรูไวซ่ึง รูป เสียง 
กลิ่น โผฏฐัพพะ และอารมณที่เกิดกับใจวา เขียว ขาว ดํา แดง ดัง เบา เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่น
ทุเรียน รสมะปราง เปนตน และจําได คือรูจักอารมณนั้นวาเปนอยางนั้นๆ ในเม่ือไปพบเขาอีก (ขอ 3 ในขันธ 
5) มี 6 อยางตามอารมณที่หมายรูนั้น เชน รูปสัญญา หมายรูรูป สัททสัญญา หมายรูเสียง เปนตน กลาวโดย
สรุป สัญญา ก็คือความจําไดหมายรูซ่ึงการบันทึกหรือจดจําสิ่งใดไวเปน “สัญญา” หรือ “โปรแกรม
จิต” จะตองอาศัยกลไกการทํางานของจิต  ดังนั้น ชองทางการสรางโปรแกรมภาษาสั่งจิต หรือสรางสัญญา  
ก็คือ “ผัสสะ”  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการประชุมพรอมของอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิต) เชื่อมโยง
กับอายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมะ) จนกระทั่งเกิดวิญญาณ (การรับรู) ข้ึนมา ทําให
เกิด “เวทนา” คือ ความรูสึกที่เปนทุกข  เปนสุข และไมทุกขไมสุข22 
 ชองทางการสรางโปรแกรมจิต  ธรรมชาติของจิตนั้นเอ้ืออํานวยใหเราสามารถสรางโปรแกรมจิต
เพื่อใชงานสมองไดอยางมีประสิทธิภาพอันไดแก การจําไดหมายรู ทุกสิ่งที่ผานเขามาสูการรับรู เม่ือเกิด
มี “ผัสสะ” หรือการรับรูจากการกระตุนดังไดกลาวไวเบื้องตน ก็จะทําใหเกิด “เวทนา” หรือความรูสึกเปน
ทุกขเปนสุข หรืออยางหนึ่งอยางใดตามมา จากนั้นก็จะเกิดข้ึนเปน “สัญญา”   
 การทํางานของโปรแกรมภาษาสั่งจิต สิ่งที่กระตุนใหโปรแกรมจิตทํางานได ก็คือ ผัสสะ 
เม่ือ “ผัสสะ” เกิด ข้ึนก็จะทําให เกิด “เวทนา” ตามมา และดึงเอา “สัญญา” ที่ เชื่อมโยงกันไวอยู

                                                           
 20 Jack Ma, “วันน้ีมีปญหา พรุงน้ีก็มีปญหา แตวันขางหนาจะตองสวยงาม”, www.youtube.com/ 
watch?v=3JZseCFAlko&t=115s/   [30 มกราคม 2562].  
  21 ชินโอสถ หัสบําเรอ, นพ., “โปรแกรมจิต”, https://mgronline.com/dhamma/detail/95500 
00121297/   [28 มกราคม 2562]. 
 22 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 32. 
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ใน “โปรแกรม” เดียวกันนั้นใหออกมาเปนคําสั่ง ซ่ึงอยูในลักษณะของการที่เรา “นึกถึง” หรือ “ตรึก
ถึง” (ภาษาบาลีใชคําวา วิตก) ในรูปของถอยคํา หรือเปนจินตนาการ สรางภาพฝนใหเดนชัด เม่ือจินตนาการ
ไดประสานกับศรัทธาหรือความรูสึกจากภายใน ยอมกอใหเกิดพลังมหาศาล การนําขอมูลเขาเก็บไว
ใน “โปรแกรมฐานขอมูล” จะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เปน “ถอยคํา” หรือ “ตัวเลข” ใหเปน “รูป” ซ่ึงทํา
หนาที่เปนตัวกระตุนเตือนใหเกิด “เวทนา” ดึงเอา “สัญญา” เขาไปสูสมอง (เปรียบเสมือนการ Load 
โปรแกรมจากซอฟทแวร เข าสู  CPU ของเค ร่ืองคอมพิวเตอร ) มีผลให เกิดการใชงานสมองอยาง
คอมพิวเตอร “สมอง” จะประมวลขอมูลตางๆ ที่เก็บไวมารายงาน และปฏิบัติงานตามทีต่องการได23 อธิบาย
ไดวา ตัวจิตที่แปลงเวทนาไปยังสัญญา ก็จะเกิดโปรแกรมจิตข้ึนมา เรียกวา “วิญญาณ” (mind) หรือ   
“ตัวรู” โดยสลับกันไปมาระหวาง เวทนาและสัญญา = วิญญาณ คือ อาศัยความจําจากเร่ืองราวทางสัญญาที่
เก็บไวในจิตนําออกมาใชอยางตอเนื่องกันไป การสั่งจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต ทําได 3 ชองทาง คือ  
1) ใสความมุงหวัง (Define Goal) โดยจะตองกําหนดความมุงหวัง (Goal) ที่ชัดเจนลงไปในจิตวาจะใหจิต
ทํางานอะไร แลวจัดทําเปนคําอธิษฐานหรือจินตภาพตอเนื่อง  2) สั่งประกาศิต (Order Input) คือ การนํา
คําสั่ง (Order) ในรูปของคําอธิษฐานหรือจินตภาพตอเนื่อง เหมือนการฝกฌานที่อาศัยกสิณมีไฟ เปนตน ก็ใช
วิธีการนี้เชนกันเรียก “กสิณนิมิต” 24 คือ ฝกใหภาพติดตาเรียกอุคคหนิมิตจนกลายเปนปฏิภาคนิมิตเทียบเคียงได 
พรอมกับบอกกับตนเองบอยๆ ซํ้าๆ ซากๆ จนจิตจดจําเร่ืองที่นําเขาสูข้ันที่ 2 นี้ไดและมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณดวย ใชสมาธิ ไมใชการสะกดจิตของตนเอง และ 3) สถิตย้ําเสริม (Input Repetition) นําข้ันตอนที่ 
2 มาปฏิบัติซ้ําๆ กัน จนแตละโอกาสจนกวาจะประสบผลสําเร็จ25   
 การที่มนุษยเราจะบรรลุเปาหมายได  จะตองรูจักวิธีการนําพลังในตัวเองมาใช ดวยวิธีการธรรมดาๆ  
หากปฏิบัติไดจริงก็จะเกิดความเคารพตัวเองมากข้ึน รักผูอ่ืนอยางไมมีเงื่อนไข ชีวิตจะสงบ เปนสุข และ
สามารถสรางสรรคสิ่งที่ตนปรารถนาใหเกิดข้ึนไดดังใจหวัง ดวยพลังในตัวเอง26 ดวยเหตุนี้ การอธิษฐานจิตโดย
วิธีการน้ี ผูฝกฝนจะตองผานกระบวนการฝกฝนทางจิต กลาวคือ จะตองหมั่นคอยตรวจสอบความคิดตนเองทุกวันวา
มั่นคงแนนอนระดับไหน หากสามารถควบคุมได ก็จะเดินทางไปสูเปาหมายปลายทางแหงชีวิตได  ชวยใหรูวิธีสราง
ความสําเร็จใหแกชีวิต เชน การศึกษาเลาเรียน อาชีพการงาน และการทําธุรกิจตางๆ  เกิดความเช่ือมั่นใหแกตนเอง 
ใหรูวิธีกําหนดเปาหมาย วิธีท่ีจะใหสําเร็จตามเปาหมาย วิธีเสริมสรางพลังจิต พลังกาย วิธีการตางๆ มากมาย 
นอกจากนั้นแลว ผูฝกโดยวิธีนี้ก็จะสามารถใชพลังจิตใตสํานึกของตนเองได  สามารถพูดคุยกับจิตใตสํานึก

                                                           
 23 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., Law of Attraction พลังเนรมิต (ปรับปรุงใหม), หนา 56. 
 24 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, หนา 92-93.   
 25 David Molden (เขียน), ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล, (แปล), เพ่ิมพลังสมองดวย NLP สูตรจัดระบบ
ความคิด, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ., 2551), หนา 104. 
 26 บุญเลิศ สายสนิท,ดร. ยุทธศาสตรพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฐานบุคส, 2552),  
หนา 67. 

ชัดเจนข้ึน และทําความรูจักกับจิตใตสํานึก กลาที่จะฝนถึงชวงเวลาที่นาอัศจรรย นําพลังของการตั้งเปาหมาย
มาใช และสื่อสารกับจิตใตสํานึกอยางตรงไปตรงมาไดอยางถูกตอง27  
 อยางไรก็ดี การสื่อสารกับตนเองในลักษณะเชนนี้ มีแสดงไวในชั้นอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท 
ไดกลาวถึง “กรัชกาย” วา เปนกายของมนุษยภายในจากกายเนื้อดังในเร่ืองของพระจักขุบาลเถระที่จะ
ปรึกษากรัชกายโดยไมตองไปปรึกษาหมอเร่ืองตาของทานพิการ28 เปนตน ขอนี้ แสดงใหเห็นวามนุษย
สามารถที่จะสื่อสารกับตนเองหรือ “กรัชกาย” ภายในได แมวาศัพทในปจจุบัน จะใชคําวา “จิตใตสํานึก” 
(Subconscious) 29 ก็คือ พฤติกรรมของบุคคลที่มีภาวะไมรูสึกตัว อยางเชน ความฝน การเผลอกระทําตางๆ 
โดยไมรูตัวหรือไมตั้งใจในสิ่งนั้นๆ เปนตน แมแตอารมณตางๆ ที่ยังไมไดแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นมี
มากกวาชีวิตประจําวันที่ปรากฏ เชน ความโกรธ ริษยา กลัว และวิตกกังวล เปนตน ซ่ึงจะถูกเก็บกดสั่งสมอยู
ภายในจิตใตสํานึกอยูตลอดเวลา เพื่อรอเวลาอันเหมาะสมหรือถูกกระตุน พฤติกรรมตางๆ ที่อยูในจิตใต
สํานึกก็จะโผลข้ึนมาใหเห็น เชน รูสึกกลัวตลอดเวลา หรืออาการซึมเศราตลอดเวลา  กรณีเร่ือง “จิตใต
สํานึก” นี้  ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) ใหการยืนยันวา จิตมีอัตตาตัวตนในรูปของพลังงานหรือ
“พลังงานทางจิต” (Psychic Energy) มี 4 ดาน คือ 1) มนุษยมีแรงขับจากภายในที่เรียกจิตหรือวิญญาณ  
2) มีตัวรับรูอารมณ เชน ดีใจ เสียใจ 3) มีเหตุผลความรับผิดชอบชั่วดี และ 4) มนุษยมีความตระหนักมีสติ
เหนือรางกาย30  
 
บทสรุป 
 การอธิษฐานจิตนั้น มีมาแตคร้ังพุทธกาลแลว โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําไปใชในเชิงฤทธิ์
อธิษฐาน คือ ความสําเร็จที่เกิดจากฤทธิ์ เชนบุญฤทธิ์สําเร็จดวยบุญ อิทธิฤทธิ์สําเร็จดวยปาฏิหาริยหรือฤทธิ์ที่
เกิดจากจิตที่ฝกฝนดีแลว นัยสําคัญของการอธิษฐานคือเพื่อใหสําเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตการอธิษฐานจิตนี้ 
สวนใหญที่กลาวถึงในพระไตรปฎกก็พบวามีทั้งของพระอรหันต เทวดาและมนุษย มีขอสังเกตวา พระ
โพธิสัตวก็จะอธิษฐานจิตจนไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเรียกวา “อธิษฐานบารมี” ในบรรดาบารมี
ทั้งสิบทัศนั้น ความสําคัญของการอธิษฐานจิต ก็คือ ทําใหมีจิตใจแนวแนมั่นคงที่จะทํางานใหญๆ ไดเปนอยาง
ดี เพราะมีเปาหมายที่ถูกกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาแลว จากนั้น ก็จะเขาสูการอธิษฐานจิตอยางเปน
ระบบ และผูที่อธิษฐานสําเร็จตามที่ปรารถนานั้น สวนมากก็จะตองมีศรัทธาแรงกลาผสมกับสมาธิที่เขมแข็ง
ในระดับฌาน 4 อยางเชน การทํางาน การเรียน ธุรกิจ ก็ลวนอาศัยการอธิษฐานจิตนี้เปนพื้นฐานทั้งสิ้น 
เพื่อใหตนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวนั้น  

                                                           
 27 วิศิษฐ ศรีพิบูลย,ดร., จินตภาพสะเทือนโลก : Quantum Visualization, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพบานานาสวิท, 2560), หนา 85. 
 28 ขุ.ม.อ.(ไทย) 25/1/31. 
 29 เกียรติวรรณ อมาตยกุล, อัตตสิกขาศาสตรแหงการรูจักตัวเอง, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
การพิมพ, 2530), หนา 11.   
 30 ขุ.ม.อ.(ไทย) 25/1/31. 
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ใน “โปรแกรม” เดียวกันนั้นใหออกมาเปนคําสั่ง ซ่ึงอยูในลักษณะของการที่เรา “นึกถึง” หรือ “ตรึก
ถึง” (ภาษาบาลีใชคําวา วิตก) ในรูปของถอยคํา หรือเปนจินตนาการ สรางภาพฝนใหเดนชัด เม่ือจินตนาการ
ไดประสานกับศรัทธาหรือความรูสึกจากภายใน ยอมกอใหเกิดพลังมหาศาล การนําขอมูลเขาเก็บไว
ใน “โปรแกรมฐานขอมูล” จะตองเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เปน “ถอยคํา” หรือ “ตัวเลข” ใหเปน “รูป” ซ่ึงทํา
หนาที่เปนตัวกระตุนเตือนใหเกิด “เวทนา” ดึงเอา “สัญญา” เขาไปสูสมอง (เปรียบเสมือนการ Load 
โปรแกรมจากซอฟทแวร เข าสู  CPU ของเค ร่ืองคอมพิวเตอร ) มีผลให เกิดการใชงานสมองอยาง
คอมพิวเตอร “สมอง” จะประมวลขอมูลตางๆ ที่เก็บไวมารายงาน และปฏิบัติงานตามทีต่องการได23 อธิบาย
ไดวา ตัวจิตที่แปลงเวทนาไปยังสัญญา ก็จะเกิดโปรแกรมจิตข้ึนมา เรียกวา “วิญญาณ” (mind) หรือ   
“ตัวรู” โดยสลับกันไปมาระหวาง เวทนาและสัญญา = วิญญาณ คือ อาศัยความจําจากเร่ืองราวทางสัญญาที่
เก็บไวในจิตนําออกมาใชอยางตอเนื่องกันไป การสั่งจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต ทําได 3 ชองทาง คือ  
1) ใสความมุงหวัง (Define Goal) โดยจะตองกําหนดความมุงหวัง (Goal) ที่ชัดเจนลงไปในจิตวาจะใหจิต
ทํางานอะไร แลวจัดทําเปนคําอธิษฐานหรือจินตภาพตอเนื่อง  2) สั่งประกาศิต (Order Input) คือ การนํา
คําสั่ง (Order) ในรูปของคําอธิษฐานหรือจินตภาพตอเนื่อง เหมือนการฝกฌานที่อาศัยกสิณมีไฟ เปนตน ก็ใช
วิธีการนี้เชนกันเรียก “กสิณนิมิต” 24 คือ ฝกใหภาพติดตาเรียกอุคคหนิมิตจนกลายเปนปฏิภาคนิมิตเทียบเคียงได 
พรอมกับบอกกับตนเองบอยๆ ซํ้าๆ ซากๆ จนจิตจดจําเร่ืองที่นําเขาสูข้ันที่ 2 นี้ไดและมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณดวย ใชสมาธิ ไมใชการสะกดจิตของตนเอง และ 3) สถิตย้ําเสริม (Input Repetition) นําข้ันตอนที่ 
2 มาปฏิบัติซ้ําๆ กัน จนแตละโอกาสจนกวาจะประสบผลสําเร็จ25   
 การที่มนุษยเราจะบรรลุเปาหมายได  จะตองรูจักวิธีการนําพลังในตัวเองมาใช ดวยวิธีการธรรมดาๆ  
หากปฏิบัติไดจริงก็จะเกิดความเคารพตัวเองมากข้ึน รักผูอ่ืนอยางไมมีเงื่อนไข ชีวิตจะสงบ เปนสุข และ
สามารถสรางสรรคสิ่งที่ตนปรารถนาใหเกิดข้ึนไดดังใจหวัง ดวยพลังในตัวเอง26 ดวยเหตุนี้ การอธิษฐานจิตโดย
วิธีการน้ี ผูฝกฝนจะตองผานกระบวนการฝกฝนทางจิต กลาวคือ จะตองหมั่นคอยตรวจสอบความคิดตนเองทุกวันวา
มั่นคงแนนอนระดับไหน หากสามารถควบคุมได ก็จะเดินทางไปสูเปาหมายปลายทางแหงชีวิตได  ชวยใหรูวิธีสราง
ความสําเร็จใหแกชีวิต เชน การศึกษาเลาเรียน อาชีพการงาน และการทําธุรกิจตางๆ  เกิดความเช่ือมั่นใหแกตนเอง 
ใหรูวิธีกําหนดเปาหมาย วิธีท่ีจะใหสําเร็จตามเปาหมาย วิธีเสริมสรางพลังจิต พลังกาย วิธีการตางๆ มากมาย 
นอกจากนั้นแลว ผูฝกโดยวิธีนี้ก็จะสามารถใชพลังจิตใตสํานึกของตนเองได  สามารถพูดคุยกับจิตใตสํานึก

                                                           
 23 วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร., Law of Attraction พลังเนรมิต (ปรับปรุงใหม), หนา 56. 
 24 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, หนา 92-93.   
 25 David Molden (เขียน), ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล, (แปล), เพ่ิมพลังสมองดวย NLP สูตรจัดระบบ
ความคิด, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, บมจ., 2551), หนา 104. 
 26 บุญเลิศ สายสนิท,ดร. ยุทธศาสตรพัฒนาจิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฐานบุคส, 2552),  
หนา 67. 

ชัดเจนข้ึน และทําความรูจักกับจิตใตสํานึก กลาที่จะฝนถึงชวงเวลาที่นาอัศจรรย นําพลังของการตั้งเปาหมาย
มาใช และสื่อสารกับจิตใตสํานึกอยางตรงไปตรงมาไดอยางถูกตอง27  
 อยางไรก็ดี การสื่อสารกับตนเองในลักษณะเชนนี้ มีแสดงไวในชั้นอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท 
ไดกลาวถึง “กรัชกาย” วา เปนกายของมนุษยภายในจากกายเนื้อดังในเร่ืองของพระจักขุบาลเถระที่จะ
ปรึกษากรัชกายโดยไมตองไปปรึกษาหมอเร่ืองตาของทานพิการ28 เปนตน ขอนี้ แสดงใหเห็นวามนุษย
สามารถที่จะสื่อสารกับตนเองหรือ “กรัชกาย” ภายในได แมวาศัพทในปจจุบัน จะใชคําวา “จิตใตสํานึก” 
(Subconscious) 29 ก็คือ พฤติกรรมของบุคคลที่มีภาวะไมรูสึกตัว อยางเชน ความฝน การเผลอกระทําตางๆ 
โดยไมรูตัวหรือไมตั้งใจในสิ่งนั้นๆ เปนตน แมแตอารมณตางๆ ที่ยังไมไดแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็นมี
มากกวาชีวิตประจําวันที่ปรากฏ เชน ความโกรธ ริษยา กลัว และวิตกกังวล เปนตน ซ่ึงจะถูกเก็บกดสั่งสมอยู
ภายในจิตใตสํานึกอยูตลอดเวลา เพื่อรอเวลาอันเหมาะสมหรือถูกกระตุน พฤติกรรมตางๆ ที่อยูในจิตใต
สํานึกก็จะโผลข้ึนมาใหเห็น เชน รูสึกกลัวตลอดเวลา หรืออาการซึมเศราตลอดเวลา  กรณีเร่ือง “จิตใต
สํานึก” นี้  ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) ใหการยืนยันวา จิตมีอัตตาตัวตนในรูปของพลังงานหรือ
“พลังงานทางจิต” (Psychic Energy) มี 4 ดาน คือ 1) มนุษยมีแรงขับจากภายในที่เรียกจิตหรือวิญญาณ  
2) มีตัวรับรูอารมณ เชน ดีใจ เสียใจ 3) มีเหตุผลความรับผิดชอบชั่วดี และ 4) มนุษยมีความตระหนักมีสติ
เหนือรางกาย30  
 
บทสรุป 
 การอธิษฐานจิตนั้น มีมาแตคร้ังพุทธกาลแลว โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําไปใชในเชิงฤทธิ์
อธิษฐาน คือ ความสําเร็จที่เกิดจากฤทธิ์ เชนบุญฤทธิ์สําเร็จดวยบุญ อิทธิฤทธิ์สําเร็จดวยปาฏิหาริยหรือฤทธิ์ที่
เกิดจากจิตที่ฝกฝนดีแลว นัยสําคัญของการอธิษฐานคือเพื่อใหสําเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตการอธิษฐานจิตนี้ 
สวนใหญที่กลาวถึงในพระไตรปฎกก็พบวามีทั้งของพระอรหันต เทวดาและมนุษย มีขอสังเกตวา พระ
โพธิสัตวก็จะอธิษฐานจิตจนไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเรียกวา “อธิษฐานบารมี” ในบรรดาบารมี
ทั้งสิบทัศนั้น ความสําคัญของการอธิษฐานจิต ก็คือ ทําใหมีจิตใจแนวแนมั่นคงที่จะทํางานใหญๆ ไดเปนอยาง
ดี เพราะมีเปาหมายที่ถูกกําหนดหรือวางแผนไวลวงหนาแลว จากนั้น ก็จะเขาสูการอธิษฐานจิตอยางเปน
ระบบ และผูที่อธิษฐานสําเร็จตามที่ปรารถนานั้น สวนมากก็จะตองมีศรัทธาแรงกลาผสมกับสมาธิที่เขมแข็ง
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 27 วิศิษฐ ศรีพิบูลย,ดร., จินตภาพสะเทือนโลก : Quantum Visualization, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพบานานาสวิท, 2560), หนา 85. 
 28 ขุ.ม.อ.(ไทย) 25/1/31. 
 29 เกียรติวรรณ อมาตยกุล, อัตตสิกขาศาสตรแหงการรูจักตัวเอง, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด
การพิมพ, 2530), หนา 11.   
 30 ขุ.ม.อ.(ไทย) 25/1/31. 
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 การอธิษฐานจิตผานโปรแกรมภาษาสั่งจิต (NLP) เปนพัฒนาการตอยอดจากแนวคิดที่วามนุษยเปน
สัตวที่สามารถฝกฝนได จึงมีข้ันตอนในการฝก 3 ระดับ คือ มีเปาหมายในการตั้งจิตอธิษฐาน ออกคําสั่งจิตให
ทําตามและฝกสั่งจิตบอยๆ จนชํานาญเปนวสีแลวจะบรรลุเปาหมายได สวนกฎในการฝกฝนมี 16 ขอ  
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อยางมีทางแกไขไดทุกๆ เร่ือง มีความคิดสรางสรรคแปลกใหมตอตนและสังคม เปนตน โดยอิงอาศัยศีล 5 
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พุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดทาขามศรีดอนชัย   
ตําบลศรีดอนชัย  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

Buddhist Ethics in Cultural Tourism of Wat Thakham Sridonchai 
Sridonchai Sub-District, Chiang Khong District,  

Chiang Rai Province 
 

พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ 
วิทยาเขตพะเยา 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไป
ประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยใน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 3) เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย เปนวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน และการ
วิจัยที่เก่ียวของ ผลการวิจัย พบวา 1) หลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ ปฎิสันถาร 2 สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 2) บริบทชุมชนไทลื้อ วัดทา
ขามศรีดอนชัย เปนชุมชนขนาดใหญ ประกอบดวย 4 หมูบานคือ บานศรีดอนชัยหมูที่7 บานศรีชัยมงคลหมู
ที่ 12 บานศรีมงคล หมูที่ 14 และบานศรีดอนชัยใหม หมูที่ 15 มีการดํารงชีวิตแบบสมถะ พอเพียง รักความ
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Abstract 
This research has 3 objectives: 1) to study Buddhist ethics that are suitable for 

applying to promote cultural tourism; 2) to study the Tai Lue community context at 
Tha Kham Sri Don Chai Temple in promoting cultural tourism; and 3 )  to analyze 
Buddhist ethics in promoting cultural tourism of the Tai Lue community at Tha Kham 
Temple, Sri Don Chai. This is a qualitative research by collecting the data from 
documents, reports and related researches. The results of the research are as 
follows: 1) Buddhist ethics that are suitable for applying to promote cultural tourism 
are Paṭisanthāra 2,  Saṅgahavatthu 4 and Sāraṇīyadhamma 6; 2 )  the context of Tai 
Lue community, Tha Kham temple, Sri Don Chai temple is to use a simple way of 
life, has enough love for harmony which adhere to Theravada Buddhism as same as 
their ancestors. They also have unique clothing, food, culture and traditions. Tha 
Kham Temple, Sri Don Chai was supported and promoted in the form of the Tai Lue 
at Sri Don Chai Model community project. Community leaders and related 
government agencies have participated in budget matters and coordinate various 
networks in order to support the work to be successful; 3) Buddhist ethics in 
promoting cultural tourism of the Tai Lue community at Tha Kham Temple, Sri Don 
Chai consists of hospitality, beautiful manners, saying greetings with friendship and 
giving advice when tourists need help ( Paṭisanthāra 2 : hospitality; welcome; 
greeting). The people should speak polite and sweet, should have volunteer spirit , 
know responsibility for their duties (Saṅgahavatthu 4: bases of sympathy; acts of 
doing favors; principles of service; give collaboration in group working and have 
leadership). They should show friendliness and good hope for tourists. They should 
adhere to the principles of the goodness which is the same idea of 
Sāraṇīyadhamma 6. 
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ภาคภูมิใจแกชาวไทยทุกคน ซ่ึงในแตละภูมิภาคมีวิถีการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ตางกัน ซ่ึงใน
ทองถ่ินนั้น ๆ จะมีศิลปวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ไดมีการถายทอดมรดกทาง
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ประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยใน
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สามัคคี ยึดม่ันในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม ประเพณีที่
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วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน ดังนั้นวัฒนธรรมของชุมชนอาจถือไดวาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่
สําคัญและมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการดึงดูดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดข้ึน โดยการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป1  

สําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมนั้น เปนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนที่
ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของทองถ่ินตนเองในแง
สังคมและวัฒนธรรม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนการมีสวนรวม
กําหนดทิศทางการทองเที่ยว การจัดรูปแบบการทองเที่ยวและการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ทั้งนี้ชุมชน
จะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวซ่ึงจะแตกตางจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยทั่วไป ที่มีการ
จัดการโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของกับทางทองเที่ยว อยางไรก็ตามในปจจุบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชนไดกลายเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบาน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซ่ึงชุมชนเปนเจาของ มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา และการตัดสินใจ รวมถึงไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ทําใหมีการกระจาย
รายไดสูสาธารณะประโยชนของชุมชน การทองเที่ยวที่ดียอมทําใหเกิดความเขาใจ และสงเสริมคานิยมทาง
จริยธรรม ทําใหมนุษยชาติมีความใจกวาง และยอมรับนับถือตอความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและปรัชญาทางความคิด ดังนั้นผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมถึง
นักทองเที่ยวเองควรปฏิบัติตามประเพณีทางสังคม และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ การปฏิบัติดังกลาวเปน
การใหเกียรติ ยอมรับในคุณคาของคน รวมทั้งคนกลุมนอยและคนพื้นเมืองในชุมชนที่ไดเยี่ยมเยือนนั้น2 

สังคมไทยในปจจุบัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพื้นบานมากข้ึน ทั้งนี้การตื่นตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
แตละพื้นที่ จึงทําใหประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงาม มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม เปนดินแดนแหงอารยธรรมมาแตโบราณนับพันปมาแลว กลาวไดวาเปนดินแดนแหง
พระพุทธศาสนา คือ คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันธกับพระพุทธศาสนา3 จึงไดรับ
วัฒนธรรมมาจากพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม และการดําเนินชีวิต โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงนักทองเที่ยวสวนหนึ่งไดใหความสนใจตองการที่จะศึกษาปฏิบัติตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรม จริยธรรม ชื่นชอบในพุทธศิลป สถาปตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบานแบบลานนา นอกจากนี้ยังถือไดวา วัดเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา วัดจึงเปนสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาท

                                                           
1 สราวรรณ เรืองกัลปวงศ และ อรรนพ เรืองกัลปวงศ, “การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒธรรมแบบมีสวนรวม

ของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, บทความวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, 2556), หนา 114. 

2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, โครงการศึกษาทบทวนแผนแมบทในการพัฒนาการทองเท่ียงของ
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย, 2536), หนา 36. 

3 กรณีย ถนอมกุล, พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงพุทธของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัดสกลนคร, 
(ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547), หนา 49. 

อันสําคัญยิ่งตอสังคมไทยมานานนับพันป เพราะวัดเปนศูนยกลางของสังคม และพระสงฆซ่ึงเปนตัวแทนของ
วัดเปนผูนําของจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเชื่อ ถือเปนการรวมมือกัน เปนที่ประกอบ
พิธีกรรม เปนเบาหลอมวิถีชีวิตชาวพุทธไทย 4 

ชนชาติชาวไทลื้อ หรือ “ไตลื้อ” เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อยูในกลุมเครือไต อันไดแก ไตใหญ  
ไตเขิน ไตยวน ไตยอง ในอดีตสวนใหญอาศัยอยูทางตอนใตของประเทศจีน คือ เมืองสิบสองปนนา  
ไดอพยพมาอยูในภาคเหนือของประเทศไทยในชวงรัชกาลที่ 4 ทั้งจากความตองการอพยพเขามาดวยความ
สมัครใจ เพราะชอบในพื้นที่ทํากินที่มีมาก และอพยพเขามาดวยเหตุผลทางดานสังคมและการเมือง ปจจุบัน
ชาวไทลื้อสวนใหญอาศัยอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก จังหวัดนาน แพร ลําปาง ลําพูน พะเยา 
เชียงใหม และเชียงราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบวา ชาวไทลื้ออาศัยอยูในเขตอําเภอเชียงของ ขุนตาล 
เทิง เวียงแกน เมือง แมจัน เชียงแสน และอําเภอแมสาย และมีจํานวนมากที่สุดในพื้นที่อําเภอเชียงของและ
อําเภอเวียงแกน วิถีการดํารงชีวิตของชาวไทลื้อสวนใหญอาศัยอยูบริเวณริมลําน้ํา หรือริมแมน้ําขนาดใหญ 
ตัวอยางเชน ชุมชนชาวไทลื้อ อําเภอเชียงของ ตั้งอยูริมน้ําอิง ริมแมน้ําโขง สวนอําเภอเวียงแกนอยูริมน้ํางาว 
นอกจากนี้ ยังพบวาสวนใหญชุมชนไทลื้ออยูใกลพื้นที่ปา วิถีการใชชีวิตจึงสัมพันธกับปาและธรรมชาติรอบตัว 
เชน การตั้งบานเรือน การแตงกาย การทอผา ภาษา และอาหารการกินที่ตองอาศัยธรรมชาติเปนหลัก แมวา
ปจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังพบวาชาวไทลื้อหลายพื้นที่มีการพึ่งพาธรรมชาติ 5 

หากกลาวถึงชุมชนไทลื้อบานศรีดอนชัย เปนชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณแบบ
ดั้งเดิมตามวิถีของไทลื้อที่มีการยายถ่ินมาจากแควนสิบสองปนนา หรือสิบสองเจาไต จากประวัติเดิมชาวลื้อ 
หรือไทลื้อ มีถ่ินที่อยูบริเวณ เมืองลื้อหลวงจีน เรียกวา “ลือแจง” ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมือง
หนองแส หรือที่เรียกวาคุณหมิงในปจจุบัน แลวยายลงมาสูลุมน้ําโขง การขยายตัวของชาวไทลื้อในสมัย
รัชกาลที่ 4 เจาอินเมืองไดเขาตีเมืองแถน เชียงตุง เชียงแสน และลานชาง กอบกูบานเมืองใหเปนปกแผน 
พรอมทั้งตัวหัวเมืองไทลื้อเปนสิบสองเขต เรียกวา “สิบสองปนนา” และในยุคนี้ไดมีการอพยพชาวไทลื้อ
บางสวนเพื่อไปตั้งบานเรือนปกครองหัวเมืองประเทศราชเหลานั้น จึงทําใหเกิดการกระจายตัวของชาวไทลื้อ 
ในลุมน้ําโขงตอนกลาง (รัฐฉานปจจุบัน) ไทลื้อบานศรีดอนชัย เดิมตั้งอยูที่เมืองอูเหนือ แควนสิบสองปนนา 
มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต ตอมาการทํามาหากินขัดสนและถูกจีนรุกรานในป พ.ศ.2428 ชาวไทลื้อ
จํานวน 994 คน โดยการนําของพญาแกว จึงไดอพยพมาที่ดอยหลักคํา เขตแดนจีน ติดตอกับประเทศลาว 
และอยูที่นี่ 1 ป ตอมาในป พ.ศ. 2429 ไดอพยพขามแมน้ําโขงมาอยูที่ริมแมน้ําโขง ระหวางน้ําดุก ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตอมาไดยายมาอยูที่ ตําบลสถาน หลังจากนั้นชาวไทลื้อไดแบงเปน 3 กลุม 
กลุมแรกตั้งบานเรือนที่บานหวยเม็ง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ กลุมที่สองยายไปอยูบานโปงนาหนุน 

                                                           
4 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร :  

สยามสมาคม, 2542), หนา 45. 
5 วิชุลดา มาตันบุญ, อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เลม 2 ตํา ยํา สา แอ็บ นึ่ง ลาบ และขาวบายขาวโฟ, 

(เชียงใหม : บริษัทนันทพันธพริ้นติ้ง จํากัด, 2560), หนา 2. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1031

วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน ดังนั้นวัฒนธรรมของชุมชนอาจถือไดวาเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่
สําคัญและมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการดึงดูดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดข้ึน โดยการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป1  

สําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมนั้น เปนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนที่
ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของทองถ่ินตนเองในแง
สังคมและวัฒนธรรม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนการมีสวนรวม
กําหนดทิศทางการทองเที่ยว การจัดรูปแบบการทองเที่ยวและการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ทั้งนี้ชุมชน
จะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวซ่ึงจะแตกตางจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยทั่วไป ที่มีการ
จัดการโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของกับทางทองเที่ยว อยางไรก็ตามในปจจุบันการทองเที่ยวโดย
ชุมชนไดกลายเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขมแข็งขององคกรชาวบาน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซ่ึงชุมชนเปนเจาของ มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา และการตัดสินใจ รวมถึงไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว ทําใหมีการกระจาย
รายไดสูสาธารณะประโยชนของชุมชน การทองเที่ยวที่ดียอมทําใหเกิดความเขาใจ และสงเสริมคานิยมทาง
จริยธรรม ทําใหมนุษยชาติมีความใจกวาง และยอมรับนับถือตอความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและปรัชญาทางความคิด ดังนั้นผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมถึง
นักทองเที่ยวเองควรปฏิบัติตามประเพณีทางสังคม และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ การปฏิบัติดังกลาวเปน
การใหเกียรติ ยอมรับในคุณคาของคน รวมทั้งคนกลุมนอยและคนพื้นเมืองในชุมชนที่ไดเยี่ยมเยือนนั้น2 

สังคมไทยในปจจุบัน มีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพื้นบานมากข้ึน ทั้งนี้การตื่นตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
แตละพื้นที่ จึงทําใหประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงาม มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม เปนดินแดนแหงอารยธรรมมาแตโบราณนับพันปมาแลว กลาวไดวาเปนดินแดนแหง
พระพุทธศาสนา คือ คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันธกับพระพุทธศาสนา3 จึงไดรับ
วัฒนธรรมมาจากพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม และการดําเนินชีวิต โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงนักทองเที่ยวสวนหนึ่งไดใหความสนใจตองการที่จะศึกษาปฏิบัติตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรม จริยธรรม ชื่นชอบในพุทธศิลป สถาปตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบานแบบลานนา นอกจากนี้ยังถือไดวา วัดเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา วัดจึงเปนสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาท

                                                           
1 สราวรรณ เรืองกัลปวงศ และ อรรนพ เรืองกัลปวงศ, “การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒธรรมแบบมีสวนรวม

ของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, บทความวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
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2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, โครงการศึกษาทบทวนแผนแมบทในการพัฒนาการทองเท่ียงของ
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อันสําคัญยิ่งตอสังคมไทยมานานนับพันป เพราะวัดเปนศูนยกลางของสังคม และพระสงฆซ่ึงเปนตัวแทนของ
วัดเปนผูนําของจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเชื่อ ถือเปนการรวมมือกัน เปนที่ประกอบ
พิธีกรรม เปนเบาหลอมวิถีชีวิตชาวพุทธไทย 4 

ชนชาติชาวไทลื้อ หรือ “ไตลื้อ” เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อยูในกลุมเครือไต อันไดแก ไตใหญ  
ไตเขิน ไตยวน ไตยอง ในอดีตสวนใหญอาศัยอยูทางตอนใตของประเทศจีน คือ เมืองสิบสองปนนา  
ไดอพยพมาอยูในภาคเหนือของประเทศไทยในชวงรัชกาลที่ 4 ทั้งจากความตองการอพยพเขามาดวยความ
สมัครใจ เพราะชอบในพื้นที่ทํากินที่มีมาก และอพยพเขามาดวยเหตุผลทางดานสังคมและการเมือง ปจจุบัน
ชาวไทลื้อสวนใหญอาศัยอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก จังหวัดนาน แพร ลําปาง ลําพูน พะเยา 
เชียงใหม และเชียงราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบวา ชาวไทลื้ออาศัยอยูในเขตอําเภอเชียงของ ขุนตาล 
เทิง เวียงแกน เมือง แมจัน เชียงแสน และอําเภอแมสาย และมีจํานวนมากที่สุดในพื้นที่อําเภอเชียงของและ
อําเภอเวียงแกน วิถีการดํารงชีวิตของชาวไทลื้อสวนใหญอาศัยอยูบริเวณริมลําน้ํา หรือริมแมน้ําขนาดใหญ 
ตัวอยางเชน ชุมชนชาวไทลื้อ อําเภอเชียงของ ตั้งอยูริมน้ําอิง ริมแมน้ําโขง สวนอําเภอเวียงแกนอยูริมน้ํางาว 
นอกจากนี้ ยังพบวาสวนใหญชุมชนไทลื้ออยูใกลพื้นที่ปา วิถีการใชชีวิตจึงสัมพันธกับปาและธรรมชาติรอบตัว 
เชน การตั้งบานเรือน การแตงกาย การทอผา ภาษา และอาหารการกินที่ตองอาศัยธรรมชาติเปนหลัก แมวา
ปจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปบาง แตก็ยังพบวาชาวไทลื้อหลายพื้นที่มีการพึ่งพาธรรมชาติ 5 

หากกลาวถึงชุมชนไทลื้อบานศรีดอนชัย เปนชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณแบบ
ดั้งเดิมตามวิถีของไทลื้อที่มีการยายถ่ินมาจากแควนสิบสองปนนา หรือสิบสองเจาไต จากประวัติเดิมชาวลื้อ 
หรือไทลื้อ มีถ่ินที่อยูบริเวณ เมืองลื้อหลวงจีน เรียกวา “ลือแจง” ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมือง
หนองแส หรือที่เรียกวาคุณหมิงในปจจุบัน แลวยายลงมาสูลุมน้ําโขง การขยายตัวของชาวไทลื้อในสมัย
รัชกาลที่ 4 เจาอินเมืองไดเขาตีเมืองแถน เชียงตุง เชียงแสน และลานชาง กอบกูบานเมืองใหเปนปกแผน 
พรอมทั้งตัวหัวเมืองไทลื้อเปนสิบสองเขต เรียกวา “สิบสองปนนา” และในยุคนี้ไดมีการอพยพชาวไทลื้อ
บางสวนเพื่อไปตั้งบานเรือนปกครองหัวเมืองประเทศราชเหลานั้น จึงทําใหเกิดการกระจายตัวของชาวไทลื้อ 
ในลุมน้ําโขงตอนกลาง (รัฐฉานปจจุบัน) ไทลื้อบานศรีดอนชัย เดิมตั้งอยูที่เมืองอูเหนือ แควนสิบสองปนนา 
มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต ตอมาการทํามาหากินขัดสนและถูกจีนรุกรานในป พ.ศ.2428 ชาวไทลื้อ
จํานวน 994 คน โดยการนําของพญาแกว จึงไดอพยพมาที่ดอยหลักคํา เขตแดนจีน ติดตอกับประเทศลาว 
และอยูที่นี่ 1 ป ตอมาในป พ.ศ. 2429 ไดอพยพขามแมน้ําโขงมาอยูที่ริมแมน้ําโขง ระหวางน้ําดุก ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตอมาไดยายมาอยูที่ ตําบลสถาน หลังจากนั้นชาวไทลื้อไดแบงเปน 3 กลุม 
กลุมแรกตั้งบานเรือนที่บานหวยเม็ง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ กลุมที่สองยายไปอยูบานโปงนาหนุน 

                                                           
4 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร :  

สยามสมาคม, 2542), หนา 45. 
5 วิชุลดา มาตันบุญ, อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เลม 2 ตํา ยํา สา แอ็บ นึ่ง ลาบ และขาวบายขาวโฟ, 

(เชียงใหม : บริษัทนันทพันธพริ้นติ้ง จํากัด, 2560), หนา 2. 
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ประเทศลาว สวนกลุมที่สาม ยายไปอยูที่อําเภอเวียงแกน และที่เวียงแกนนี่เอง ที่ยายถ่ินฐานบานเรือนคร้ัง
สุดทายในป พ.ศ. 2496 มาอยูที่ตําบลศรีดอนชัยปจจุบัน 6 

ชุมชนไทลื้อบานศรีดอนชัย ประกอบดวย 4 หมูบาน คือ หมูที่ 7 บานศรีดอนชัย หมูที่ 12 บานศรี
ชัยมงคล หมูที่ 14 บานศรีมงคล และหมูที่ 15 บานศรีดอนชัยใหม มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,249 คน 
โดยมีวัดทาขามศรีดอนชัย เปนศูนยรวมจิตใจ หลอหลอมคุณธรรม และปลูกฝงศีลธรรมใหกับคนในชุมชน 
ทั้งนี้ เปนหมูบานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตนแบบประจําจังหวัดเชียงราย วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของชุมชน ที่มีความโดดเดน มีเอกลักษณ มีอัตลักษณในหลาย ๆ 
ดาน อาทิเชน ภาษา การแตงกาย อาหาร ความเชื่อ จารีตโบราณ อาคารภูมิสถาปตย ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้  
ยังมีความโดนเดนในเชิงศักยภาพของชุมชน ความเปนชุมชนไทลื้อของบานศรีดอนชัยนั้น ยังคงมีการอนุรักษ
วัฒนธรรม ทั้งการพูด การแตงกาย อาหาร และอุปนิสัยของชาวบานไวอยางดี  หากเปรียบเทียบโดยใชเวลา
เปนตัวแปรแลวจะพบวา ชุมชนไทลื้อ บานศรีดอนชัยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมนอยมาก เนื่องจาก
มีการปฏิบัติตามหลักคําสอนของบรรพบุรุษและยังคงมีความเชื่อดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปน
จารีตและวิถีชีวิตของคนไทลื้อแหงบานศรีดอนชัยที่มีความโดนเดนในหลายดาน  

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
และ เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรี
ดอนชัย ตอไปในอนาคตอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 2 ) เพื่ อ ศึ กษ าบ ริบ ทชุ มชน ไทลื้ อ  วั ดท าข ามศ รีดอนชั ย ในการส ง เส ริมการท องเที่ ย ว                       
เชิงวัฒนธรรม 
 3) เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ                  
วัดทาขามศรีดอนชัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองนี้ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน 
การวิจัยที่เก่ียวของ และมีการสัมภาษณประกอบ เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง      (Structured 

                                                           
6 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, อัตลักษณชุมชนวัฒนธรรมกลุมลานนาตะวันออก เพ่ือการ

ทองเท่ียว จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย : บอสโปรเกรช กรุป, 2560), หนา 77-78. 

Interview) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยอาศัยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบมี
โครงสรางดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยมุงศึกษาเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน

ทั้งสิ้น 20 รูป/คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมผูนําชุมชน จํานวน 5 รูป/คน ประกอบดวย เจาอาวาส ผูใหญบานหมู 7  

ผูใหญบานหมู 15  มัคคนายก ไวยาวัจกร  
กลุมที่ 2 กลุมขาราชการจากหนวยงานราชการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย นายอําเภอ

เชียงของ  นายกเทศมนตรีตําบลศรีดอนชัย   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัย หัวหนาพัฒนาการ
อําเภอเชียงของ วัฒนธรรมตําบลศรีดอนชัย  

กลุมที่ 3 กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 5 คน คือ ผูที่มาทําบุญ มาเยี่ยมชมศูนยวัฒนธรรมไท
ลื้อ และไดเขารวมกิจกรรมงานบุญตางๆ ของชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย  

กลุมที่ 4 กลุมผูใหบริการ ผูประกอบการรานคาและชุมชน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
คณะกรรมการวัด  และเจาหนาที่ของวัดทาขามศรีดอนชัย 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ศึกษาเอกสาร คือ ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยจากเอกสารชั้น
ปฐมภูมิ ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และศึกษารวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ไดแกตํารา วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เชน บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเทอรเน็ต รวมทั้งงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

2) ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือ อนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และขออนุญาต
สัมภาษณเก็บขอมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

3) ผูวิจัยแจกหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
วิทยาเขตพะเยา ใหกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ ที่จะเก็บขอมูล 

4) นําแบบสัมภาษณเชิงลึกที่จัดพิมพเรียบรอยมาสัมภาษณกลุมตัวอยางที่กําหนดไว  
5) นําขอมูลจากที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย                

ในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป และนําเสนอผลของการศึกษาวิจัย 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 เนื่องจากวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมและเรียบเรียง ตลอดถึงการจัดหมวดหมูขอมูล
ที่เก่ียวของ จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และนํามาแยกแยะและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 
ตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัย ทั้งในดานเอกสารและการสัมภาษณเก็บขอมูลภาคสนาม จัดทําเปน
รูปเลมสมบูรณ เพื่อนําเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
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ประเทศลาว สวนกลุมที่สาม ยายไปอยูที่อําเภอเวียงแกน และที่เวียงแกนนี่เอง ที่ยายถ่ินฐานบานเรือนคร้ัง
สุดทายในป พ.ศ. 2496 มาอยูที่ตําบลศรีดอนชัยปจจุบัน 6 

ชุมชนไทลื้อบานศรีดอนชัย ประกอบดวย 4 หมูบาน คือ หมูที่ 7 บานศรีดอนชัย หมูที่ 12 บานศรี
ชัยมงคล หมูที่ 14 บานศรีมงคล และหมูที่ 15 บานศรีดอนชัยใหม มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 2,249 คน 
โดยมีวัดทาขามศรีดอนชัย เปนศูนยรวมจิตใจ หลอหลอมคุณธรรม และปลูกฝงศีลธรรมใหกับคนในชุมชน 
ทั้งนี้ เปนหมูบานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตนแบบประจําจังหวัดเชียงราย วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของชุมชน ที่มีความโดดเดน มีเอกลักษณ มีอัตลักษณในหลาย ๆ 
ดาน อาทิเชน ภาษา การแตงกาย อาหาร ความเชื่อ จารีตโบราณ อาคารภูมิสถาปตย ฯลฯ เปนตน ทั้งนี้  
ยังมีความโดนเดนในเชิงศักยภาพของชุมชน ความเปนชุมชนไทลื้อของบานศรีดอนชัยนั้น ยังคงมีการอนุรักษ
วัฒนธรรม ทั้งการพูด การแตงกาย อาหาร และอุปนิสัยของชาวบานไวอยางดี  หากเปรียบเทียบโดยใชเวลา
เปนตัวแปรแลวจะพบวา ชุมชนไทลื้อ บานศรีดอนชัยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมนอยมาก เนื่องจาก
มีการปฏิบัติตามหลักคําสอนของบรรพบุรุษและยังคงมีความเชื่อดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปน
จารีตและวิถีชีวิตของคนไทลื้อแหงบานศรีดอนชัยที่มีความโดนเดนในหลายดาน  

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อศึกษาบริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
และ เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรี
ดอนชัย ตอไปในอนาคตอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 2 ) เพื่ อ ศึ กษ าบ ริบ ทชุ มชน ไทลื้ อ  วั ดท าข ามศ รีดอนชั ย ในการส ง เส ริมการท องเที่ ย ว                       
เชิงวัฒนธรรม 
 3) เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ                  
วัดทาขามศรีดอนชัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองนี้ เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน 
การวิจัยที่เก่ียวของ และมีการสัมภาษณประกอบ เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง      (Structured 

                                                           
6 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, อัตลักษณชุมชนวัฒนธรรมกลุมลานนาตะวันออก เพ่ือการ

ทองเท่ียว จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย : บอสโปรเกรช กรุป, 2560), หนา 77-78. 

Interview) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยอาศัยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบมี
โครงสรางดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยมุงศึกษาเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน

ทั้งสิ้น 20 รูป/คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมผูนําชุมชน จํานวน 5 รูป/คน ประกอบดวย เจาอาวาส ผูใหญบานหมู 7  

ผูใหญบานหมู 15  มัคคนายก ไวยาวัจกร  
กลุมที่ 2 กลุมขาราชการจากหนวยงานราชการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย นายอําเภอ

เชียงของ  นายกเทศมนตรีตําบลศรีดอนชัย   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนศรีดอนชัย หัวหนาพัฒนาการ
อําเภอเชียงของ วัฒนธรรมตําบลศรีดอนชัย  

กลุมที่ 3 กลุมนักทองเที่ยว จํานวน 5 คน คือ ผูที่มาทําบุญ มาเยี่ยมชมศูนยวัฒนธรรมไท
ลื้อ และไดเขารวมกิจกรรมงานบุญตางๆ ของชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย  

กลุมที่ 4 กลุมผูใหบริการ ผูประกอบการรานคาและชุมชน จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
คณะกรรมการวัด  และเจาหนาที่ของวัดทาขามศรีดอนชัย 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ศึกษาเอกสาร คือ ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยจากเอกสารชั้น
ปฐมภูมิ ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และศึกษารวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานวิจัยจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ไดแกตํารา วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เชน บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเทอรเน็ต รวมทั้งงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

2) ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือ อนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และขออนุญาต
สัมภาษณเก็บขอมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

3) ผูวิจัยแจกหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย              
วิทยาเขตพะเยา ใหกับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ ที่จะเก็บขอมูล 

4) นําแบบสัมภาษณเชิงลึกที่จัดพิมพเรียบรอยมาสัมภาษณกลุมตัวอยางที่กําหนดไว  
5) นําขอมูลจากที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย                

ในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป และนําเสนอผลของการศึกษาวิจัย 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 เนื่องจากวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมและเรียบเรียง ตลอดถึงการจัดหมวดหมูขอมูล
ที่เก่ียวของ จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และนํามาแยกแยะและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 
ตามจุดประสงคของการศึกษาวิจัย ทั้งในดานเอกสารและการสัมภาษณเก็บขอมูลภาคสนาม จัดทําเปน
รูปเลมสมบูรณ เพื่อนําเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ โดยวิธีการพรรณนาวเิคราะห 
 



1034 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ จากบุคคลที่ใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมี 4 กลุม สามารถสรุปผลการวิจัย 

ดังนี้  
1. หลักพุทธจริยธรรมที่ เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม                    
 พุทธจริยธรรมถือเปนสมบั ติทางความประพฤติ  ที่ มุ งหวังใหคนในสั งคมนั้ นประพฤติ                 

มีความถูกตองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เปนหนาที่ที่สมาชิกในสังคมพึง
ประพฤติปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองข้ึนในสังคม ในสมัย
พุทธกาลไมไดมีกิจกรรมอยางที่เรียกวาการทองเที่ยวแบบปจจุบัน หลักพุทธธรรมที่ใชจึงเปนหลักธรรม
สําหรับกรณีทั่วไป จากการศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในคัมภีรพระไตรปฎก พบวา หลักพุทธจริยธรรมที่
เหมาะสมแกการนํามาประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 1) ปฏิสันถาร 2   
เปนหลักธรรมที่ใชในการตอนรับ การรับรองหรือการทักทายปราศรัย มี 2 ประการ ไดแก อามิสปฏิสันถาร 
คือ การตอน รับดวยวัต ถุสิ่ งของ และธรรมปฏิสันถาร คือ การตอน รับดวยธรรมหรือโดยธรรม  
2) สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวใหมีความสามัคคีกัน 
ประกอบดวย  1) ทาน ใหปน คือ ความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยสี่ 
ทุน หรือ ทรัพยสิน สิ่งของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจและศิลปวิทยา 2) ปยวาจา พูดอยางรักกัน  
คือ กลาวคาสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนาสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดี
งามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกาลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทาใหรัก
ใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) อัตถจริยา ทาประโยชนแกกัน คือ ชวยเหลือดวยแรงกายและ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบาเพ็ญประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดาน
จริยธรรม 4) สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทาตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลายใหความ
เสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข  
รวมรับรู รวมแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 3) สาราณียธรรม 6 หมายถึง หลักธรรมที่เปนหลัก
ของการอยูรวมกัน ประกอบดวย 1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา 
และลับหลัง คือ ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ทั้งตอหนาและลับหลัง 2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตา วจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง  
คือชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดีกลาววาจา สุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 3) เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอ
หนาและลับหลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดีมีหนาตายิ้มแยม แจมใส
ตอนักทองเที่ยว 4) สาธารณโภคีไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของ
เล็กนอย ก็ไมหวงไวผู เดียวนํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอย บริโภคทั่วกัน ขอนี้ใช 
อัปปฏิวัตตโภคีก็ได 5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา และลับหลังคือ  
มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อน
พรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความ

หลุดพน สิ้นทุกขหรือขจัดปญหาธรรม 6 ประการนี้มีคุณ คือ เปนสารณียะ ทําใหเปนที่ระลึกถึง เปนปยกรณ 
ทําใหเปนที่รัก เปนครุกรณ ทําใหเปนที่ระลึกเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหความกลมกลืนเขาหากัน  
เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี และเอกภาพความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. บริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                
ชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย เปนชุมชนขนาดใหญ ใชวิถีชีวิตแบบสมถะ พอเพียง รักความ

สามัคคี ยึดม่ันในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ และประยุกตเขากับวัฒนธรรมชาวไท
ลื้อคือการนับถือผี ภาษาที่ใชมีคําและสําเนียงที่งดงามเปนเอกลักษณ สถาปตยกรรมเปนแบบไทลื้อ  
เชน บานไทลื้อโบราณ หลังคาชั้นลางยาวคลุมตัวอาคาร มุมชายคาประดับดวยไมแกะสลักรูปปนสัตวปาหิม
พานต การแตงกายของไทลื้อบานศรีดอนชัย มีตัวเสื้อมีลักษณะเปนเสื้อผาอก ปายเฉียงดานหนา เอวลอย 
แขนยาว สวมใสกับผาซ่ินหรือกางเกง และมีผาโพกหัวทั้งผูหญิงผูชาย โดยผูชายจะสวมเสื้อแขนยาว แลวสวม
ทับดวยเสื้อก๊ักที่ปกลวดลายสวยงาม สวนผูหญิงจะสวมเสื้อแขนยาว (เสื้อปด) และนุงซ่ิน ทั้งชายหญิงจะมีผา
โพกศีรษะ อาหารไทลื้อคลายกับอาหารของทางภาคเหนือของไทย เชน น้ําพริกน้ําปู น้ําพริกถ่ัวเนา รถดวน 
จิ้นสา (ลาบ) แกงออม สมหนัง แกงหนอไม หลามบอน หลามปลากระบอก ปลาอบสมุนไพร ฯลฯ ประเพณี 
และพิธีกรรม ที่สืบทอดจากรุนสูรุนและยังรักษาไวมาจนถึงปจจุบัน เชน ประเพณีการบวชลูกแกว ตานธรรม
หลวง  วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ งานมหาบุญจุลกฐินถ่ินไทลื้อ งานลอย
กระทงไทลื้อ งานสวดมนตขามป พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสืบชาตากับตนโพธิ์ พิธีถวายขาวลดเคราะห พิธีกําบอ 
เปนตน 

วัดทาขามศรีดอนชัย มีสวนรวมในสนับสนุน และสงเสริม ในรูปแบบของโครงการของชุมชนไทลื้อ
ศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงทํารวมกับชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย 
คือ 1) การสืบสานประเพณี  กลุมงานดานวัฒนธรรม ศาสนา และเปนการสงเสริมการทองเที่ยว  
เชน งานมหาบุญจุลกฐินถ่ินไทลื้อ งานมหาประเพณีตานกวยสลากภัตตไทลื้อ งานเย็นทั่วหลามหาสงกรานต
ปใหมไทลื้อ งานลอยกระทงไทลื้อ งานประเพณีตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรวมอนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงของกลุมเยาวชนชาย-หญิง กลุมแมบานดวย 2) สืบศรีสมัย เชน การทอผา
ไทลื้อและงานแฟชั่นเพื่ออนุรักษและการสงออกสินคาของดีภายในชุมชน อาหารดั้งเดิม (ไตลื้อ) และการ
พัฒนาอาหารสูการสงออกและรูแบบผลิตภัณฑของดีศรีดอนชัย OTOP ภายใตแบรนด “ศรีดอนชัย”  
และ การอนุรักษและสงเสริมงานดานศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ (การฟอนรํา ลายผา ภูมิปญญาโบราณ) เชน 
อาหาร การแตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะพื้นถ่ิน องคความรูของปราชญ
ชุมชนในดานตางเพื่อสงเสริมและถายทอดสูองคความรูนั้น  ๆ จากรุนสู รุน  3) สืบพระธรรมวินัย  
เชน งานประเพณีตานธรรมหลวง เพื่ออุทิศบุญใหแกหมูญาติ สวดมนตในบาน ศีล 5 สัญจร บวรรวมใจ 
โครงการปูสาดลาดธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอบรมพุทธ
ทายาท  โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนกลุมเครือขายการศึกษาตําบลศรีดอนชัย และ โครงการเขา
วัดทุกวันศีล เพื่อตั้งใจทําทาน รักษาศีล ภาวนา แบงเปนหนาที่ รับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ตองให
ความสําคัญ สวนนักเรียนครูพาเขาวัดสวดมนต ฟงธรรม ปฏิบัติธรรมทุกวันศีล 4) สืบสายสัมพันธเชน ชุมชน
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ชุมชนคุณธรรมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยประสานงานเครือขายพี่
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณ จากบุคคลที่ใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงมี 4 กลุม สามารถสรุปผลการวิจัย 

ดังนี้  
1. หลักพุทธจริยธรรมที่ เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม                    
 พุทธจริยธรรมถือเปนสมบั ติทางความประพฤติ  ที่ มุ งหวังใหคนในสั งคมนั้ นประพฤติ                 

มีความถูกตองในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม เปนหนาที่ที่สมาชิกในสังคมพึง
ประพฤติปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองข้ึนในสังคม ในสมัย
พุทธกาลไมไดมีกิจกรรมอยางที่เรียกวาการทองเที่ยวแบบปจจุบัน หลักพุทธธรรมที่ใชจึงเปนหลักธรรม
สําหรับกรณีทั่วไป จากการศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในคัมภีรพระไตรปฎก พบวา หลักพุทธจริยธรรมที่
เหมาะสมแกการนํามาประยุกตใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก 1) ปฏิสันถาร 2   
เปนหลักธรรมที่ใชในการตอนรับ การรับรองหรือการทักทายปราศรัย มี 2 ประการ ไดแก อามิสปฏิสันถาร 
คือ การตอน รับดวยวัต ถุสิ่ งของ และธรรมปฏิสันถาร คือ การตอน รับดวยธรรมหรือโดยธรรม  
2) สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวใหมีความสามัคคีกัน 
ประกอบดวย  1) ทาน ใหปน คือ ความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยสี่ 
ทุน หรือ ทรัพยสิน สิ่งของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจและศิลปวิทยา 2) ปยวาจา พูดอยางรักกัน  
คือ กลาวคาสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนาสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดี
งามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกาลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีทาใหรัก
ใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) อัตถจริยา ทาประโยชนแกกัน คือ ชวยเหลือดวยแรงกายและ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบาเพ็ญประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดาน
จริยธรรม 4) สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทาตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลายใหความ
เสมอภาค ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข  
รวมรับรู รวมแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 3) สาราณียธรรม 6 หมายถึง หลักธรรมที่เปนหลัก
ของการอยูรวมกัน ประกอบดวย 1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา 
และลับหลัง คือ ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ทั้งตอหนาและลับหลัง 2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตา วจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง  
คือชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดีกลาววาจา สุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 3) เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอ
หนาและลับหลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดีมีหนาตายิ้มแยม แจมใส
ตอนักทองเที่ยว 4) สาธารณโภคีไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของ
เล็กนอย ก็ไมหวงไวผู เดียวนํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอย บริโภคทั่วกัน ขอนี้ใช 
อัปปฏิวัตตโภคีก็ได 5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนา และลับหลังคือ  
มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อน
พรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความ

หลุดพน สิ้นทุกขหรือขจัดปญหาธรรม 6 ประการนี้มีคุณ คือ เปนสารณียะ ทําใหเปนที่ระลึกถึง เปนปยกรณ 
ทําใหเปนที่รัก เปนครุกรณ ทําใหเปนที่ระลึกเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหความกลมกลืนเขาหากัน  
เพื่อความไมวิวาท เพื่อความสามัคคี และเอกภาพความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. บริบทชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                
ชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย เปนชุมชนขนาดใหญ ใชวิถีชีวิตแบบสมถะ พอเพียง รักความ

สามัคคี ยึดม่ันในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ และประยุกตเขากับวัฒนธรรมชาวไท
ลื้อคือการนับถือผี ภาษาที่ใชมีคําและสําเนียงที่งดงามเปนเอกลักษณ สถาปตยกรรมเปนแบบไทลื้อ  
เชน บานไทลื้อโบราณ หลังคาชั้นลางยาวคลุมตัวอาคาร มุมชายคาประดับดวยไมแกะสลักรูปปนสัตวปาหิม
พานต การแตงกายของไทลื้อบานศรีดอนชัย มีตัวเสื้อมีลักษณะเปนเสื้อผาอก ปายเฉียงดานหนา เอวลอย 
แขนยาว สวมใสกับผาซ่ินหรือกางเกง และมีผาโพกหัวทั้งผูหญิงผูชาย โดยผูชายจะสวมเสื้อแขนยาว แลวสวม
ทับดวยเสื้อก๊ักที่ปกลวดลายสวยงาม สวนผูหญิงจะสวมเสื้อแขนยาว (เสื้อปด) และนุงซ่ิน ทั้งชายหญิงจะมีผา
โพกศีรษะ อาหารไทลื้อคลายกับอาหารของทางภาคเหนือของไทย เชน น้ําพริกน้ําปู น้ําพริกถ่ัวเนา รถดวน 
จิ้นสา (ลาบ) แกงออม สมหนัง แกงหนอไม หลามบอน หลามปลากระบอก ปลาอบสมุนไพร ฯลฯ ประเพณี 
และพิธีกรรม ที่สืบทอดจากรุนสูรุนและยังรักษาไวมาจนถึงปจจุบัน เชน ประเพณีการบวชลูกแกว ตานธรรม
หลวง  วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ งานมหาบุญจุลกฐินถ่ินไทลื้อ งานลอย
กระทงไทลื้อ งานสวดมนตขามป พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสืบชาตากับตนโพธิ์ พิธีถวายขาวลดเคราะห พิธีกําบอ 
เปนตน 

วัดทาขามศรีดอนชัย มีสวนรวมในสนับสนุน และสงเสริม ในรูปแบบของโครงการของชุมชนไทลื้อ
ศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงทํารวมกับชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย 
คือ 1) การสืบสานประเพณี  กลุมงานดานวัฒนธรรม ศาสนา และเปนการสงเสริมการทองเที่ยว  
เชน งานมหาบุญจุลกฐินถ่ินไทลื้อ งานมหาประเพณีตานกวยสลากภัตตไทลื้อ งานเย็นทั่วหลามหาสงกรานต
ปใหมไทลื้อ งานลอยกระทงไทลื้อ งานประเพณีตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรวมอนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงของกลุมเยาวชนชาย-หญิง กลุมแมบานดวย 2) สืบศรีสมัย เชน การทอผา
ไทลื้อและงานแฟชั่นเพื่ออนุรักษและการสงออกสินคาของดีภายในชุมชน อาหารดั้งเดิม (ไตลื้อ) และการ
พัฒนาอาหารสูการสงออกและรูแบบผลิตภัณฑของดีศรีดอนชัย OTOP ภายใตแบรนด “ศรีดอนชัย”  
และ การอนุรักษและสงเสริมงานดานศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ (การฟอนรํา ลายผา ภูมิปญญาโบราณ) เชน 
อาหาร การแตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ ศิลปะพื้นถ่ิน องคความรูของปราชญ
ชุมชนในดานตางเพื่อสงเสริมและถายทอดสูองคความรูนั้น  ๆ จากรุนสู รุน  3) สืบพระธรรมวินัย  
เชน งานประเพณีตานธรรมหลวง เพื่ออุทิศบุญใหแกหมูญาติ สวดมนตในบาน ศีล 5 สัญจร บวรรวมใจ 
โครงการปูสาดลาดธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอบรมพุทธ
ทายาท  โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนกลุมเครือขายการศึกษาตําบลศรีดอนชัย และ โครงการเขา
วัดทุกวันศีล เพื่อตั้งใจทําทาน รักษาศีล ภาวนา แบงเปนหนาที่ รับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ตองให
ความสําคัญ สวนนักเรียนครูพาเขาวัดสวดมนต ฟงธรรม ปฏิบัติธรรมทุกวันศีล 4) สืบสายสัมพันธเชน ชุมชน
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ชุมชนคุณธรรมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยประสานงานเครือขายพี่
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นองชาวไทลื้อ ทั้ง 4 ประเทศ (ไทย พมา จีน ลาว) เชียงของ เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง และงาน
มหกรรมไทลื้อโลก  และงานมหกรรมสืบสานตํานานชาติพันธไทลื้อ  เปนตน 

3 . พุ ท ธจ ริยธรรม ใน การส ง เส ริม ก ารท อ ง เที่ ย ว เชิ ง วัฒ น ธรรมของชุ ม ชน ไท ลื้ อ 
วัดทาขามศรีดอนชัย  

หลักพุทธจริยธรรมในคัมภีรพระไตรปฎกที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา พุทธจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย คือ ปฏิสันถาร 2 
สังคหวัตถุ 4 สาราณียธรรม 6 ดังนี้ 1) ปฏิสันถาร 2 หมายถึง การตอนรับ การรับรองหรือการทักทายปา
ศรัย แบงออกเปน  2 ประการ ไดแก 1.1) อามิสปฏิสันถาร (การตอนรับดวยวัตถุสิ่งของ) เม่ือมีนักทองเที่ยว
มายังแหลงทองเที่ยว ผูใหบริการหรือเจาหนาที่ ควรตอนรับดวยการนําน้ําดื่ม เคร่ืองดื่ม ผาเย็น หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน เกาอ้ี ที่พัก ฯลฯ ใหแกนักทองเที่ยว 1.2) ธรรมปฏิสันถาร (การตอนรับดวยธรรม
หรือโดยธรรม) เม่ือมีนักทองเที่ยวมายังแหลงทองเที่ยว ผูใหบริการหรือเจาหนาที่ควรตอนรับทักทายดวยการ
กลาววาจาที่สุภาพ แสดงถึงความเปนมิตรไมตรี และคอยใหความแนะนํา ชวยเหลือ เม่ือนักทองเที่ยว
ตองการความชวยเหลือ 2) สังคหวัตถุ 4  คือ หลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชน
ไวใหมีความสามัคคีกัน ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกตใชได ดังนี้                       
2.1) ทาน คือการให มีการจัดเตรียมน้ําดื่มรอน น้ําเย็น มีขนมใหบริการแกนักทองเที่ยว มีการแจกแผนพับ
เพื่อชี้แจงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญภายในชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย มีวิทยากรที่ใหความรู คอยตอนรับปฏิสันถาร 
มีการจัดเตรียมหองน้ําใหบริการ มีรถรางเพื่อบริการนักทองเที่ยว 2.2) ปยวาจา มีการจัดเจาหนาที่คอย
ตอนรับ ใหความรูตอบคําถาม มีเคร่ืองเสียงคอยประชาสัมพันธ มีการใชวาจาสุภาพออนหวาน คอยตอบ
คําถามแกนักทองเที่ยว 2.3) อัตถจริยา เจาหนาที่จิตอาสา ทําหนาที่ดูแลความสะอาดตัวอาคารสถานที่ 
หองน้ํา เพื่อทําหนาที่ชวยกันทําความสะอาด และจิตอาสาเพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม                  
2.4) สมานัตตตา มีการประชุมมอบหมายหนาที่ ของฝายงานตาง ๆ เชนงานตอนรับประชาสัมพันธ ฝาย
อาหาร ฝายอาคารสถานที่ ฝายการเงิน เพื่อใหการทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ม่ันคงถาวร รวมถึงการปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายตอนักทองเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยว 3) สาราณียธรรม 6 
หมายถึง ธรรมที่เปนหลักของการอยูรวมกัน สามารถนํามาประยุกตใชกับการใหบริการของแหลงทองเที่ยว 
ดังนี้ 3.1) เมตตากายกรรม เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการตองแสดงไมตรีและหวังดีตอ
นักทองเที่ยว ผูมายี่ยมชม แสดงอากัปกิริยาสุภาพ ใหบริการดวยความเต็มใจ 3.2) เมตตาวจีกรรม เม่ือมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการตอง แนะนํา ดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ พูดจริงไมพูด
เพื่อผลประโยชน ที่จะเกิดข้ึนแกตนเองฝายเดียว 3.3) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา เชน เม่ือมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรใหบริการดวยไมตรีดวยหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใส ใหเกียรติโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 3.4) สาธารณโภคี เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรบริการโดยไมมุงหวัง
สิ่งตอบแทน การจัดบริการอยางทั่วถึง เพื่อผลประโยชนโดยสวนรวม ไมมีอคติลําเอียง 3.5) สีลสามัญญตา 
เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการควรมีความประพฤติเสมอภาคกัน ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือน ๆ กัน มีระเบียบวินัยเปนแบบเดียวกัน ไมประพฤติใหเปนที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ                  

3.6) ทิฏฐิสามัญญตา เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรมีความเสมอภาคกันทางความคิด 
การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเปนอุดมคติอยางเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 

การทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมโดยแทจริงก็คือ ชุมชนผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนผู
เสนอความงดงามทางวัฒนธรรมของทองถ่ินสูผูทองเที่ยวภายนอก ซ่ึงโดยความคาดหวังของการจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การที่ชุมชนผูเปนเจาของแหลงเที่ยวไดมีบทบาทตอการบริหารจัดการ และ
ทํานุบํารุงคงคุณคาแหงความงดงามเอาไวใหยั่งยืน โดยความเขาใจและมีจิตสํานึกถึงความเปนเจาของ 
รวมทั้งมีสิทธิกําหนดแนวทางการพัฒนาไปดวยกัน บทบาทจากชุมชนดังกลาวเปรียบเหมือนเปนเคร่ือง
รับประกันความยั่งยืนของพื้นที่แหลงทองเที่ยว เพราะแหลงทองเที่ยวไมอาจดํารงอยูไดเพราะขาดผูที่เปน
เจาของที่ถือวาอยูใกลชิด และมีความเขาใจในวัฒนธรรมของตนเอง ที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวาง
นักทองเที่ยว และองคกรที่เก่ียวของภายนอกเขามามีความเก่ียวพันกับระบบการบริหารจัดการ และวงจร
การทองเที่ยวในชุมชนทั้งหมด ในปจจุบันวัดเปนศาสนสถานที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่มีผูคนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศตางใหความสนใจ ชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย 
มีอัตลักษณเฉพาะหลายอยางที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม เชน วิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ 
ยึดถือพระพุทธศาสนา มีการแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม ประเพณีที่โดนเดนและงดงาม อาทิ บวชลูกแกว 
ตานธรรม ตานกวยสลาก ทําบุญวันเขาพรรษา วันออกพรรษา พิธีสืบชาตาหลวง กินแขก ประเพณีสงกรานต 
สูมาดําหัวผูเฒาผูแก เปนตน ซ่ึงประเพณีเหลานี้ ไมไดมีทั่วไปทุกจังหวัด ทั้งนี้คนในชุมชน ผูนําชุมชน 
หนวยงานภาครัฐ และผูที่มีสวนเก่ียวของ ตางไดรวมกันสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ และรวมกันแสดง
ความคิดเห็น พูดคุย ถึงแนวทางการพัฒนาและสงเสริมในชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย เปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสืบตอไป สอดคลองกับ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา7 ศึกษาเร่ือง การจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชุมชนเปนศูนยกลาง พบวาประเพณีและเทศกาลตางๆ เปนปจจัยที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดเดินทางเขามาทองเที่ยวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากมี
ประเพณีและเทศกาลตาง ๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะ เจาของทองถ่ินมีอัธยาศัยไมตรีดี ประชาชนสวนใหญยังคง
เขารวมกิจกรรมประเพณีและเทศกาลเปนประจําทุกป ซ่ึงประเพณีกิจกรรมที่เปนเอกลักษณเหลานี้ เปนสิ่ง
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวยังชุมชน 

การทองเที่ยวที่ดียอมทําใหเกิดความเขาใจและสงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ทําใหมนุษยชาติมี
ความใจกวางและยอมรับนับถือตอความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ปรัชญาทางความคิด ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงนักทองเที่ยวเองควรจะ
ปฏิบัติตามประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ การปฏิบัติดังกลาวเปนการใหเกียรติและ
ยอมรับในคุณคาของคนรวมทั้งคนกลุมนอยและคนพื้นเมืองในชุมชนที่ไดเยี่ยมเยือนนั้น การสงเสริมการ

                                                           
 7 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเปนศูนยกลาง, 

(เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), บทคัดยอ. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1037

นองชาวไทลื้อ ทั้ง 4 ประเทศ (ไทย พมา จีน ลาว) เชียงของ เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง และงาน
มหกรรมไทลื้อโลก  และงานมหกรรมสืบสานตํานานชาติพันธไทลื้อ  เปนตน 

3 . พุ ท ธจ ริยธรรม ใน การส ง เส ริม ก ารท อ ง เที่ ย ว เชิ ง วัฒ น ธรรมของชุ ม ชน ไท ลื้ อ 
วัดทาขามศรีดอนชัย  

หลักพุทธจริยธรรมในคัมภีรพระไตรปฎกที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวา พุทธจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย คือ ปฏิสันถาร 2 
สังคหวัตถุ 4 สาราณียธรรม 6 ดังนี้ 1) ปฏิสันถาร 2 หมายถึง การตอนรับ การรับรองหรือการทักทายปา
ศรัย แบงออกเปน  2 ประการ ไดแก 1.1) อามิสปฏิสันถาร (การตอนรับดวยวัตถุสิ่งของ) เม่ือมีนักทองเที่ยว
มายังแหลงทองเที่ยว ผูใหบริการหรือเจาหนาที่ ควรตอนรับดวยการนําน้ําดื่ม เคร่ืองดื่ม ผาเย็น หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน เกาอ้ี ที่พัก ฯลฯ ใหแกนักทองเที่ยว 1.2) ธรรมปฏิสันถาร (การตอนรับดวยธรรม
หรือโดยธรรม) เม่ือมีนักทองเที่ยวมายังแหลงทองเที่ยว ผูใหบริการหรือเจาหนาที่ควรตอนรับทักทายดวยการ
กลาววาจาที่สุภาพ แสดงถึงความเปนมิตรไมตรี และคอยใหความแนะนํา ชวยเหลือ เม่ือนักทองเที่ยว
ตองการความชวยเหลือ 2) สังคหวัตถุ 4  คือ หลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชน
ไวใหมีความสามัคคีกัน ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกตใชได ดังนี้                       
2.1) ทาน คือการให มีการจัดเตรียมน้ําดื่มรอน น้ําเย็น มีขนมใหบริการแกนักทองเที่ยว มีการแจกแผนพับ
เพื่อชี้แจงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญภายในชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย มีวิทยากรที่ใหความรู คอยตอนรับปฏิสันถาร 
มีการจัดเตรียมหองน้ําใหบริการ มีรถรางเพื่อบริการนักทองเที่ยว 2.2) ปยวาจา มีการจัดเจาหนาที่คอย
ตอนรับ ใหความรูตอบคําถาม มีเคร่ืองเสียงคอยประชาสัมพันธ มีการใชวาจาสุภาพออนหวาน คอยตอบ
คําถามแกนักทองเที่ยว 2.3) อัตถจริยา เจาหนาที่จิตอาสา ทําหนาที่ดูแลความสะอาดตัวอาคารสถานที่ 
หองน้ํา เพื่อทําหนาที่ชวยกันทําความสะอาด และจิตอาสาเพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม                  
2.4) สมานัตตตา มีการประชุมมอบหมายหนาที่ ของฝายงานตาง ๆ เชนงานตอนรับประชาสัมพันธ ฝาย
อาหาร ฝายอาคารสถานที่ ฝายการเงิน เพื่อใหการทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ม่ันคงถาวร รวมถึงการปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายตอนักทองเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยว 3) สาราณียธรรม 6 
หมายถึง ธรรมที่เปนหลักของการอยูรวมกัน สามารถนํามาประยุกตใชกับการใหบริการของแหลงทองเที่ยว 
ดังนี้ 3.1) เมตตากายกรรม เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการตองแสดงไมตรีและหวังดีตอ
นักทองเที่ยว ผูมายี่ยมชม แสดงอากัปกิริยาสุภาพ ใหบริการดวยความเต็มใจ 3.2) เมตตาวจีกรรม เม่ือมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการตอง แนะนํา ดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ พูดจริงไมพูด
เพื่อผลประโยชน ที่จะเกิดข้ึนแกตนเองฝายเดียว 3.3) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา เชน เม่ือมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรใหบริการดวยไมตรีดวยหนาตาที่ยิ้มแยมแจมใส ใหเกียรติโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 3.4) สาธารณโภคี เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรบริการโดยไมมุงหวัง
สิ่งตอบแทน การจัดบริการอยางทั่วถึง เพื่อผลประโยชนโดยสวนรวม ไมมีอคติลําเอียง 3.5) สีลสามัญญตา 
เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่หรือผูใหบริการควรมีความประพฤติเสมอภาคกัน ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือน ๆ กัน มีระเบียบวินัยเปนแบบเดียวกัน ไมประพฤติใหเปนที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ                  

3.6) ทิฏฐิสามัญญตา เม่ือมีนักทองเที่ยวมาเที่ยว เจาหนาที่ ผูใหบริการควรมีความเสมอภาคกันทางความคิด 
การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเปนอุดมคติอยางเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 

การทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมโดยแทจริงก็คือ ชุมชนผูเปนเจาของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนผู
เสนอความงดงามทางวัฒนธรรมของทองถ่ินสูผูทองเที่ยวภายนอก ซ่ึงโดยความคาดหวังของการจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การที่ชุมชนผูเปนเจาของแหลงเที่ยวไดมีบทบาทตอการบริหารจัดการ และ
ทํานุบํารุงคงคุณคาแหงความงดงามเอาไวใหยั่งยืน โดยความเขาใจและมีจิตสํานึกถึงความเปนเจาของ 
รวมทั้งมีสิทธิกําหนดแนวทางการพัฒนาไปดวยกัน บทบาทจากชุมชนดังกลาวเปรียบเหมือนเปนเคร่ือง
รับประกันความยั่งยืนของพื้นที่แหลงทองเที่ยว เพราะแหลงทองเที่ยวไมอาจดํารงอยูไดเพราะขาดผูที่เปน
เจาของที่ถือวาอยูใกลชิด และมีความเขาใจในวัฒนธรรมของตนเอง ที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวาง
นักทองเที่ยว และองคกรที่เก่ียวของภายนอกเขามามีความเก่ียวพันกับระบบการบริหารจัดการ และวงจร
การทองเที่ยวในชุมชนทั้งหมด ในปจจุบันวัดเปนศาสนสถานที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่มีผูคนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศตางใหความสนใจ ชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย 
มีอัตลักษณเฉพาะหลายอยางที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม เชน วิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ 
ยึดถือพระพุทธศาสนา มีการแตงกาย อาหาร วัฒนธรรม ประเพณีที่โดนเดนและงดงาม อาทิ บวชลูกแกว 
ตานธรรม ตานกวยสลาก ทําบุญวันเขาพรรษา วันออกพรรษา พิธีสืบชาตาหลวง กินแขก ประเพณีสงกรานต 
สูมาดําหัวผูเฒาผูแก เปนตน ซ่ึงประเพณีเหลานี้ ไมไดมีทั่วไปทุกจังหวัด ทั้งนี้คนในชุมชน ผูนําชุมชน 
หนวยงานภาครัฐ และผูที่มีสวนเก่ียวของ ตางไดรวมกันสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ และรวมกันแสดง
ความคิดเห็น พูดคุย ถึงแนวทางการพัฒนาและสงเสริมในชุมชนไทลื้อวัดทาขามศรีดอนชัย เปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสืบตอไป สอดคลองกับ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา7 ศึกษาเร่ือง การจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชุมชนเปนศูนยกลาง พบวาประเพณีและเทศกาลตางๆ เปนปจจัยที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดเดินทางเขามาทองเที่ยวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากมี
ประเพณีและเทศกาลตาง ๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะ เจาของทองถ่ินมีอัธยาศัยไมตรีดี ประชาชนสวนใหญยังคง
เขารวมกิจกรรมประเพณีและเทศกาลเปนประจําทุกป ซ่ึงประเพณีกิจกรรมที่เปนเอกลักษณเหลานี้ เปนสิ่ง
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวยังชุมชน 

การทองเที่ยวที่ดียอมทําใหเกิดความเขาใจและสงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ทําใหมนุษยชาติมี
ความใจกวางและยอมรับนับถือตอความหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ปรัชญาทางความคิด ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงนักทองเที่ยวเองควรจะ
ปฏิบัติตามประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ การปฏิบัติดังกลาวเปนการใหเกียรติและ
ยอมรับในคุณคาของคนรวมทั้งคนกลุมนอยและคนพื้นเมืองในชุมชนที่ไดเยี่ยมเยือนนั้น การสงเสริมการ

                                                           
 7 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเปนศูนยกลาง, 

(เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), บทคัดยอ. 



1038 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยนั้น เปนสวนหนึ่งที่แนวคิดการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดเขามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทลื้อ เปนกิจกรรมที่สงผลกระทบโดยตรงกับแหลงทองเที่ยวและชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยว เพราะ
การทองเที่ยวดังกลาว ตองพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาต ิชาวชุมชนที่ดําเนินอาชีพเกษตรกรรม คาขาย 
และมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซ่ึงแนวการพัฒนาชุมชนของตนเองเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ 
โดยมีความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ในข้ันตนชุมชนเองก็อาจจําเปนจะตองมีพี่เลี้ยงในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจเร่ิมตนจากการประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อหาการสนับสนุนในดาน
ตาง  ๆ ที่ชุมชนยังขาดไป ความคิดหลากหลายความคิด ของชุมชนที่กระจัดกระจายยังขาดความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ภาครัฐที่มีสวนเก่ียวของควรยื่นมือเขามาชวยเหลือ หรือสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนขาดแคลน หรือไม
สามารถทําไดดวยตัวเอง จําเปนตองอาศัยอํานาจรัฐในการอํานวยประโยชนให โดยอาจเปนไปในลักษณะ
ของการกําหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อใหเกิดการดําเนินการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมไทลื้อให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพิฑูรย  ทองฉิม และคณะฯ8 ศึกษา  
ความตองการการตลาดตนแบบการทองเที่ยวฟนประวัติศาสตร ตามรอยพระพุทธเจาหลวงในจังหวัด ที่วา 
ชุมชนทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการกําหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว  
ในพื้นที่ที่เก่ียวของกับชุมขนโดยพิจารณาจากที่ตั้ง กิจกรรมความพรอมและความตองการของชุมชน รวมทั้ง
มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในรูปแบบของคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ 
การสนับสนุนของภาครัฐ นอกจากนี้องคกรตางๆในพื้นที่ เชน ตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน และผูนําทองถ่ิน จะตองมี   สวนรวมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเก่ียวกับ
การทองเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนขององคกร และประชาชนอ่ืนๆ หรือแมแตธุรกิจการทองเที่ยว องคกร
ทองถ่ิน องคกรดานสิ่งแวดลอม และภาครัฐ จะตองมีหนาที่ทํางานรวมกันอยางเสมอภาคกัน ประชาชนใน
ทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตาง ๆ เปนตน 

พุทธจริยธรรมคือสิ่งสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อของวัดทาขามศรี
ดอนชัย ไดแก  ปฎิสันถาร 2 สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 ถือเปนหลักแหงความประพฤติ หรือ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไมมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลว ก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกวานั้น 
ก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย ชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เชนกัน หากแต
ผูใหบริการ ผูประกอบการรานคา หรือพระสงฆที่มีสวนเก่ียวของในแหลงทองเที่ยวเอง ขาดการมีพุทธ
จริยธรรมในจิตใจ หรือในการประพฤติปฏิบัติตน ก็จะสงผลใหแหลงทองเที่ยว หรือนักทองเที่ยวทีมาเที่ยวชม
นั้น ไมเปนที่ประทับใจ และไมอยากจะมาเที่ยวอีกในคร้ังตอไป ฉะนั้นความเขาใจและการสงเสริมคานยิมทาง
จริยธรรม เปนสิ่งที่จําเปนและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปตอมนุษยชาติ ดวยเจตคติของความใจกวางและยอมรับ

                                                           
8 พิฑูรย ทองฉิม และคณะฯ, ความตองการการตลาดตนแบบการทองเท่ียวฟนประวัติศาสตรตามรอย

พระพุทธเจาหลวงในจังหวัดสงขลา, (สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ, 2556), หนา 63.   

นับถือตอความหลากหลายทางศาสนา ปรัชญา และความเชื่อทางศีลธรรม ทั้งสองประการจะเปนพื้นฐาน 
และผลสืบเนื่องของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวและตัว
นักทองเที่ยวเองควรจะปฏิบัติตามประเพณี ทางสังคม และวัฒนธรรม และปฏิบัติตอทุกคน รวมทั้งคนกลุม
นอยและการใหการยอมรับคุณคาของคนเหลานั้น สอดคลองกับพระครูสุจิณเจติยานุการ (สุทฺธาจาโร)9 
ศึกษา วิเคราะหจริยธรรมของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยววัดพระธาตุผาเงาตําบลเวียง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ที่วาจริยธรรมจึงเปนสิ่งจําเปน และมีคุณคาสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม 
เพราะจริยธรรมเปนหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติของมนุษย การตัดสินใจวาดีงามถูกตองหรือไม จะดูที่
พฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางกายและวาจา หากเจาหนาที่ ผูใหบริการ ผูประกอบการรานคา พระสงฆ 
สามเณร แมชี และคนในชุมชนที่เก่ียวของ มีจริยธรรมในใจ ไมวาจะเปนความตระหนักในหนาที่ และความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย เที่ยงตรง ไมเอารัดเอาเปรียบ มีเมตตา มีน้ําใจ มีความเปนมิตรไมตรี อคันตุกวัตร 
(ขอปฏิบัติสําหรับผูมาเยือน หรือนักทองเที่ยว), อาวาสิกวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับเจาของที่พัก หรือผูใหบริการ
กรทองเที่ยว), คมิกวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่จะออกจากแหลงทองเที่ยว), เสนาสนวัตร (ขอ
ปฏิบัติสําหรับการใชสอยเสนาสนะ หรือใชสิ่งของสวนรวม), วัจจกุฎีวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับการใชหองน้ําของ
นักทองเที่ยว), ปฏิสันถาร 2 (หลักธรรมสําหรับการตอนรับ) และสาราณียธรรม 6 (หลักธรรมที่ใชสําหรับอยู
รวมกัน ปฏิบัติแลวทําใหคิดถึงกัน) ฯลฯ จะสงผลดีตอนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ 
และจะเปนแหลงทองเที่ยวดานพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอ เสนอแนะเชิ งน โยบาย ได แก  1 ) หน วยงานราชการควรสนับสนุนและส งเส ริม                   
พุทธจริยธรรมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 2) หนวยงานราชการที่เก่ียวของในจังหวัดเชียงราย ควร
กําหนดแผน หรือนโยบายอยางจริงจังและชัดเจน เพื่อสงเสริมพุทธจริยธรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

2. ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช ไดแก 1) แนวทางในการสงเสริมพุทธจริยธรรมสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ควรนํามา
เปนแหลงเรียนรู ดานพระพุทธศาสนา ดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงวิถีชีวิตชาติพันธไทลื้อการจัด
นิทรรศการแสดงเร่ืองราวขอมูลเก่ียวกับประวัติ ภาพเกา จําลองวิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรมของชุมชนเปน
แหลงเรียนรูที่นาสนใจแกนักทองเที่ยว เยาวชน ผูสูงอายุไดมาศึกษาตอไป และ 2) หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
หรือองคกรที่เก่ียวของควรมีการกําหนดจัดทําแผนงานใหครอบคลุม ชัดเจนเก่ียวกับจริยธรรมในการสงเสริม
การทองเที่ยว โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
 

                                                           
9 พระครูสุจิณเจติยานุการ (สุทฺธาจาโร), วิเคราะหจริยธรรมของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียววัดพระ

ธาตุผาเงาตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (พะเยา: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, 2560), หนา 169. 
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยนั้น เปนสวนหนึ่งที่แนวคิดการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดเขามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทลื้อ เปนกิจกรรมที่สงผลกระทบโดยตรงกับแหลงทองเที่ยวและชุมชนที่เปนเจาของแหลงทองเที่ยว เพราะ
การทองเที่ยวดังกลาว ตองพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาต ิชาวชุมชนที่ดําเนินอาชีพเกษตรกรรม คาขาย 
และมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซ่ึงแนวการพัฒนาชุมชนของตนเองเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ 
โดยมีความตองการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ในข้ันตนชุมชนเองก็อาจจําเปนจะตองมีพี่เลี้ยงในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจเร่ิมตนจากการประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อหาการสนับสนุนในดาน
ตาง  ๆ ที่ชุมชนยังขาดไป ความคิดหลากหลายความคิด ของชุมชนที่กระจัดกระจายยังขาดความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ภาครัฐที่มีสวนเก่ียวของควรยื่นมือเขามาชวยเหลือ หรือสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนขาดแคลน หรือไม
สามารถทําไดดวยตัวเอง จําเปนตองอาศัยอํานาจรัฐในการอํานวยประโยชนให โดยอาจเปนไปในลักษณะ
ของการกําหนดนโยบายในภาพรวม เพื่อใหเกิดการดําเนินการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมไทลื้อให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพิฑูรย  ทองฉิม และคณะฯ8 ศึกษา  
ความตองการการตลาดตนแบบการทองเที่ยวฟนประวัติศาสตร ตามรอยพระพุทธเจาหลวงในจังหวัด ที่วา 
ชุมชนทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการกําหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยว  
ในพื้นที่ที่เก่ียวของกับชุมขนโดยพิจารณาจากที่ตั้ง กิจกรรมความพรอมและความตองการของชุมชน รวมทั้ง
มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในรูปแบบของคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ 
การสนับสนุนของภาครัฐ นอกจากนี้องคกรตางๆในพื้นที่ เชน ตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน และผูนําทองถ่ิน จะตองมี   สวนรวมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเก่ียวกับ
การทองเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนขององคกร และประชาชนอ่ืนๆ หรือแมแตธุรกิจการทองเที่ยว องคกร
ทองถ่ิน องคกรดานสิ่งแวดลอม และภาครัฐ จะตองมีหนาที่ทํางานรวมกันอยางเสมอภาคกัน ประชาชนใน
ทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตาง ๆ เปนตน 

พุทธจริยธรรมคือสิ่งสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อของวัดทาขามศรี
ดอนชัย ไดแก  ปฎิสันถาร 2 สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 ถือเปนหลักแหงความประพฤติ หรือ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไมมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลว ก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกวานั้น 
ก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย ชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัยแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เชนกัน หากแต
ผูใหบริการ ผูประกอบการรานคา หรือพระสงฆที่มีสวนเก่ียวของในแหลงทองเที่ยวเอง ขาดการมีพุทธ
จริยธรรมในจิตใจ หรือในการประพฤติปฏิบัติตน ก็จะสงผลใหแหลงทองเที่ยว หรือนักทองเที่ยวทีมาเที่ยวชม
นั้น ไมเปนที่ประทับใจ และไมอยากจะมาเที่ยวอีกในคร้ังตอไป ฉะนั้นความเขาใจและการสงเสริมคานยิมทาง
จริยธรรม เปนสิ่งที่จําเปนและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปตอมนุษยชาติ ดวยเจตคติของความใจกวางและยอมรับ

                                                           
8 พิฑูรย ทองฉิม และคณะฯ, ความตองการการตลาดตนแบบการทองเท่ียวฟนประวัติศาสตรตามรอย

พระพุทธเจาหลวงในจังหวัดสงขลา, (สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ, 2556), หนา 63.   

นับถือตอความหลากหลายทางศาสนา ปรัชญา และความเชื่อทางศีลธรรม ทั้งสองประการจะเปนพื้นฐาน 
และผลสืบเนื่องของการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยวและตัว
นักทองเที่ยวเองควรจะปฏิบัติตามประเพณี ทางสังคม และวัฒนธรรม และปฏิบัติตอทุกคน รวมทั้งคนกลุม
นอยและการใหการยอมรับคุณคาของคนเหลานั้น สอดคลองกับพระครูสุจิณเจติยานุการ (สุทฺธาจาโร)9 
ศึกษา วิเคราะหจริยธรรมของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยววัดพระธาตุผาเงาตําบลเวียง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ที่วาจริยธรรมจึงเปนสิ่งจําเปน และมีคุณคาสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม 
เพราะจริยธรรมเปนหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติของมนุษย การตัดสินใจวาดีงามถูกตองหรือไม จะดูที่
พฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางกายและวาจา หากเจาหนาที่ ผูใหบริการ ผูประกอบการรานคา พระสงฆ 
สามเณร แมชี และคนในชุมชนที่เก่ียวของ มีจริยธรรมในใจ ไมวาจะเปนความตระหนักในหนาที่ และความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย เที่ยงตรง ไมเอารัดเอาเปรียบ มีเมตตา มีน้ําใจ มีความเปนมิตรไมตรี อคันตุกวัตร 
(ขอปฏิบัติสําหรับผูมาเยือน หรือนักทองเที่ยว), อาวาสิกวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับเจาของที่พัก หรือผูใหบริการ
กรทองเที่ยว), คมิกวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่จะออกจากแหลงทองเที่ยว), เสนาสนวัตร (ขอ
ปฏิบัติสําหรับการใชสอยเสนาสนะ หรือใชสิ่งของสวนรวม), วัจจกุฎีวัตร (ขอปฏิบัติสําหรับการใชหองน้ําของ
นักทองเที่ยว), ปฏิสันถาร 2 (หลักธรรมสําหรับการตอนรับ) และสาราณียธรรม 6 (หลักธรรมที่ใชสําหรับอยู
รวมกัน ปฏิบัติแลวทําใหคิดถึงกัน) ฯลฯ จะสงผลดีตอนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ 
และจะเปนแหลงทองเที่ยวดานพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอ เสนอแนะเชิ งน โยบาย ได แก  1 ) หน วยงานราชการควรสนับสนุนและส งเส ริม                   
พุทธจริยธรรมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 2) หนวยงานราชการที่เก่ียวของในจังหวัดเชียงราย ควร
กําหนดแผน หรือนโยบายอยางจริงจังและชัดเจน เพื่อสงเสริมพุทธจริยธรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

2. ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช ไดแก 1) แนวทางในการสงเสริมพุทธจริยธรรมสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนไทลื้อ วัดทาขามศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ควรนํามา
เปนแหลงเรียนรู ดานพระพุทธศาสนา ดานแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงวิถีชีวิตชาติพันธไทลื้อการจัด
นิทรรศการแสดงเร่ืองราวขอมูลเก่ียวกับประวัติ ภาพเกา จําลองวิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรมของชุมชนเปน
แหลงเรียนรูที่นาสนใจแกนักทองเที่ยว เยาวชน ผูสูงอายุไดมาศึกษาตอไป และ 2) หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
หรือองคกรที่เก่ียวของควรมีการกําหนดจัดทําแผนงานใหครอบคลุม ชัดเจนเก่ียวกับจริยธรรมในการสงเสริม
การทองเที่ยว โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
 

                                                           
9 พระครูสุจิณเจติยานุการ (สุทฺธาจาโร), วิเคราะหจริยธรรมของชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียววัดพระ

ธาตุผาเงาตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (พะเยา: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, 2560), หนา 169. 
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Guideline of Preventing Drug Problems for Thai Youths Based on 
Buddhist Methods: A Case Study of Pang-Ngu Sub-District, Nong Han 

District, Udon Thani Province 
 

พระครูสันติบุญญาทร 
สมเดช นามเกต 

ฐิติวรรณ  สินธุนอก 
วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ  
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการปองกันปญหายาเสพติด  
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ  
3) เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมขอมูลสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต  
 ผลการวิจัยพบวา ยาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ 
เม่ือขาดจะเกิดอาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจ ซ่ึงสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดการเสพและติดยาเสพติด ไดแก ตัวยา ตัวผูเสพ และสิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพ 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด  
เชน อริยสัจ 4, อบายมุข 6, ศีล 5, มิตรแท 4 มิตรเทียม 4, สมถกรรมฐาน 

สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  พบวา 
ปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน เกิดข้ึนจากผูหวังประโยชนจากยาเสพติด เยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่มี
โอกาสหลงเขาสูวงจรของยาเสพติดไดงาย ที่เปนอนาคตของชาติอีกดวย ซ่ึงปจจัยสําคัญของการติดยาเสพติด 
และการแพรระบาดของยาเสพติดในเยาวชน คือ สาเหตุจากตัวเยาวชน เชน อยากรูอยากลอง มีความคึก
คะนอง ตองการการยอมรับ มีความเชื่อที่ผิด ๆ และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม เชน สภาพครอบครัว สภาวะ
เศรษฐกิจ ที่พักอาศัย แสดงเปนองคประกอบสําคัญของปญหาเสพติด คือ คน ยาเสพติด และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา ตําบลพังงู อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบวา การปองกันปญหายาเสพติดดวยการนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
มาสงเสริมทั้งปจจัยภายใน คือ ตัวเยาวชน ดวยการสงเสริมกระบวนการภายในตัวเยาวชนใหดําเนินไปอยาง
มีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม 
จะสงผลใหเยาวชนสามารถคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล ถูกตองชอบธรรม โดยแนะนําเยาวชนใหรูจัก
แสวงหาความรูที่สมควรและเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้ เพื่อเปนการ
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการปองกันปญหายาเสพติด  
2) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ  
3) เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมขอมูลสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต  
 ผลการวิจัยพบวา ยาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ 
เม่ือขาดจะเกิดอาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรม ความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจ ซ่ึงสาเหตุที่ทํา
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ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด  
เชน อริยสัจ 4, อบายมุข 6, ศีล 5, มิตรแท 4 มิตรเทียม 4, สมถกรรมฐาน 
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สงเสริมปจจัยภายในใหเกิดสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย จึงควรสงเสริมปจจัยภายนอกดวยหลักทิศ 6 เพราะเปน
หลักธรรมที่เปนกรอบความประพฤติของบุคคลที่พึงปฏิบัติตอกันดวยสัมมาทิฏฐิ อันจะสงผลโดยตรงตอ
กระบวนการภายในตัวของเยาวชน  เพราะสังคมที่เปนสัมมาทิฏฐิยอมสงผลใหเยาวชนเขาถึงความดีงาม 
จนกระทั่งเปนผูมีสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และไมยุงกับยาเสพ
ติด เพราะเกรงกลัวโทษภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนเอง อันเกิดจากกระบวนการคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ ที่เปนผลมา
จากปจจัยแวดลอมที่เปนสัมมาทิฏฐิ แมจะมียาเสพติดแพรระบาดอยูในสังคม เยาวชนก็จะไมสนใจเขาไปยุง
เก่ียวกับยาเสพติด เพราะเยาวชนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและความถูกตองชอบธรรม พรอมกับมีปจจัย
ภายนอกที่เก้ือกูล 

คําสําคัญ: แนวทางการปองกันปญหายาเสพติด, พุทธวิธี, เยาวชนไทย 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the principle of Dhamma in solving 

the drug problems; 2) to study the drug problems of the youths in Pang-Ngu Subdistrict, 
Nonghan District, Udonthni Province; and 3) to study the approach of applying the 
Buddhist methods in solving the drug problems of the Thai youths: Case study of the drug 
problems in Pang-Ngu Subdistrict, Nonghan District, Udonthani Province. This research was 
the qualitative research by studying the data from the documents and collecting data from 
the interviews and observation. 

The research found that the drugs, when consumed, will cause the requirement 
both physically and mentally. The drugs, when being lack of them, will cause the 
abnormal condition including the behavioral thought, feeling, personality and mentality. 
The causes that cause the drug consummation will be the body of drugs, consumers and 
surroundings and cause the effects on the consumers, families, society and the nations. 
The principles of Dhamma are applied for integration in the solution of drug problems. 
Buddhism lays out the practical principles, that is, the Buddha’s teachings in order to be 
the practical models for human beings to do goodness such as the Four Noble Truths, the 
Sixth Causes of Ruin, the Five Precepts, the Four True-hearted Friends, the Four False 
Friends and the Tranquil Concentration. 

The situations of the drug problems of the youths in Pang-Ngu Subdistrict, Nonghan 
District, Udonthani Province were found that the drugs occur from the youths who are the 
risk groups and have the chance to take a wrong step into the circles of the drug problems 
easily and also to be the future of the nations. The important factors of the addicted-drugs 
and the dissemination of the drugs in the youths are the causes from the youths such as 

to require to know and to test, to be impetuous, to require for acceptance, to have false 
belief and the causes from the environments such as the condition of families, economy, 
dwellings as the important components of the drug problems, that are men, drugs and 
environments. 

The approaches for application of the Buddhist methods for solution of the drugs 
of Thai youths: Case study of the drug in Pang-Ngu Subdistrict, Nonghan District, Udonthani 
Province were found that the solution of the drug problems by applying the Buddhist 
teachings for enhancing the inner factors, that is, the youths is to enhance the inner 
process to proceed on the good knowledge, understanding, opinions, concepts, attitudes, 
values assisting the life and the society and effecting on the youths to be able to consider 
various things as reasonable and compliance with the Buddhist teachings. The youths must 
know how to search for the appropriate knowledge and benefits and carry on their lives 
with the mindfulness and discrimination. In addition, for the enhancement of the inner 
factors for creating the Right View easily, the youths should enhance the outside factors 
with the Six Directions because it is the principle of Dhamma that is the scope of 
individual’s practice. This Buddhist teaching is appropriate for everyone to practice for 
each other with the Right View effecting on the inner process in the youths because the 
society that is in the Right View will effect on the goodness of the youths until they are in 
the Right View with easiness. This will motivate the youths to realize the offence of the 
drugs and avoid associating with the drugs because they are afraid of the occurring offence 
on themselves. This occurs from the thinking process from the Right View that comes from 
the environmental factors as the Right View. Although there are a lot of drugs 
disseminated in the society, the youths do not get interested to associate with the drugs 
because the youths are endowed with the reasonable and right thinking including the 
assistant outside factors. 

Keywords: Guideline of Preventing Drug Problems, The Buddhist Methods, The Thai Youths 
 
บทนํา 

มนุษยถือกันวาเปนสัตวสังคม กลาวคือ มนุษยจะตองดํารงอยูรวมกัน นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ผูคนในสังคมพยายามที่จะแสวงหาหรือคนหาวิธีที่จะสามารถอยูรวมกันไดอยางสุขสงบซ่ึงกฎหรือวิธีการที่
กลาวถึงนั้นคือ ‘ศีลธรรม’ ศีล คือ ขอหามไมใหกระทํา เพราะการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ผิด และไมดี 
สวนธรรม คือ คําสั่งใหกระทํา เพราะการกระทํานั้นถูกและเปนของดีศีลธรรมจึงเปนกฎ หรือระเบียบที่
สามารถทําใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีความสุขสงบ หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘เบญจศีลเบญจธรรม’ 
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หากมนุษยไมมีเบญจศีลเบญจธรรมเปนเคร่ืองคุมครองจิตใจแลว มนุษยจะมีพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตไม
ตางจากสัตวทั่วไปที่มีความพึงพอใจเพียงแคการกิน การนอน การสืบพันธุ และความกลัวอันตรายเทานั้น 

โดยคําสอนและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสวนที่เก่ียวของกับสังคมและสะทอนใหเห็นถึง
เจตนารมณของพระพุทธศาสนาในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากที่สุดคือ คําสอนและหลักปฏิบัติในข้ัน
ศีล เพราะศีลเปนระบบควบคุมชีวิตดานนอกเก่ียวกับการแสดงออกทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวย
ความสัมพันธกับสภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ของหมูชน การจัดสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมใหเรียบรอยและเก้ือกูลแกการดํารงอยูดวยดี
ของหมูชนนั้น และแกความผาสุกแหงสมาชิกทั้งปวงของหมูชน อันจะเอ้ืออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญกิจ
กรณีที่ดีงามยิ่งข้ึน เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเขาถึง
ประโยชนและความดีงามสูงสุดตามอุดมการณของหมูชนนั้น ตลอดจนเก้ือกูลแกการที่หมูชนนั้นจะเผยแพร
อุดมการณ กิจการและประโยชนสุข ความดีงามของตนใหเผยแพรขยายกวางออกไป ศีลพื้นฐานหรือศีล
ข้ันตนที่สุดคือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมวาดวยกาย หรือวาจา และไมทําลายสติสัมปชัญญะที่เปนตัวคุมครอง
ศีลของตน ศีลข้ันตนสุดนี้นิยมเรียกวา ศีล 5 อันเปนหลักความประพฤติพื้นฐานสําหรับทุกคน1 

หลักเบญจศีล หรือศีล 5  โดยเฉพาะขอ 5 ที่มีผลกระทบในดานยาเสพติด คือ สุราเมรยมชฺชป
มาทฏฐานา เวรมณี (เวนจากน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท, เวนจากสิ่งเสพติดให
โทษ)2 

นอกจากการรักษาศีลที่เปนขอหามไมใหกระทําในสิ่งที่ผิด และสิ่งที่ไมดีแลว เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณยิ่งข้ึน จึงควรปฏิบัติตามธรรมที่ควรกระทําเพราะเปนสิ่งที่ถูกและเปนของดี เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
ทั้งศีลและธรรม ตามหลักธรรม 5 ประการ หรือเบญจธรรม หลักธรรมที่พึงประพฤติเพื่ออุดหนุนการรักษาศีล 
5 ไดแก 

1. เมตตาและกรุณา3 (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดชวยให
พนทุกข) 

2. สัมมาอาชีวะ4 (การหาเลีย้งชีพในทางสุจริต) 
3. กามสังวร5 (ความสังวรในกาม, ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ ไมให

หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส) 
4. สัจจะ6 (ความสัตย ความซ่ือตรง) 

                                                
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงขยายความ), พิมพครั้งท่ี 20, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2545), หนา 431. 
2 ที.ปา. (ไทย) 11/315/302-303. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/261/194. 
4 ที.ปา. (ไทย) 11/330/332. 
5 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/5/7. 
6 สํ.ส. (ไทย) 15/246/354. 

5. สติสัมปชัญญะ7 (ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ คือ ฝกตนใหเปนคนรูจักยั้งคิด รูสึกตัวอยูเสมอวาสิ่ง
ใดควรทํา และไมควรทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมา ประมาท)8 

แตปญหาสังคมในเมืองไทยเราทุกวันนี้ ดูเหมือนจะมาจากสาเหตุที่คนทั่วไปไมรูจักวาอะไรเปน
ศีลธรรม คือ ไมรูวาศีลธรรมนั้นจะตองมีทั้งศีลและธรรมประกอบกัน คนสวนมากรูจักแตศีลไมรูจักธรรม และ
เขาใจวาคนที่รักษาศีลโดยไมปฏิบัติธรรมนั้นเปนคนที่มีศีลธรรมสมบูรณแลวแตความเปนจริงไมเปนเชนนั้น 
คนที่ถือศีลนั้นจะตองปฏิบัติธรรมดวยจึงจะสมบูรณทั้งศีลและธรรม9ทั้งๆ ที่ประเทศไทยนับเปนเมืองแหง
พระพุทธศาสนา คนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากับคนไทยจึงแยกกันไมออก และยังเปน
สวนสําคัญในการวางรากฐานวัฒนธรรมที่หลอหลอมลักษณะอันดีงามของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงเปนวิถี
ชีวิตของคนไทยเร่ือยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ สังคมไทยในปจจุบันยังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่องทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารตาง ๆ ถูก
สงผานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดแนวคิดและพฤติกรรมที่มีการแขงขันกันมากข้ึน 
โดยมุงเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ทําใหวิถีชีวิตสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกอใหเกิดการเห็นแกตัวมากข้ึนขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ใน
สังคมข้ึนมากมาย 

ปญหายาเสพติดในตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เกิดข้ึนมาโดยมีระดับความรุนแรง
คอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจและใหความสําคัญในเร่ือง โดยเฉพาะเบญจศีล 
ขอที่ 5 คือ การเวนจากการดื่มเคร่ืองดองของเมาและสิ่งเสพติด อันเปนเหตุทําใหขาดสติโดยเฉพาะใน
ปจจุบันสิ่งเสพติดมีโทษมากกวาสุราและเมรัย ไดแก กัญชา ยาฝน ยาบา ยาอี ยาไอซ เปนตน แมวาจะไมได
มีการจัดเขาขอศีลไวแตดั้งเดิม แตเม่ือเสพแลวยอมสงเคราะหเขาวา ขาดศีลขอ 5 เชนกัน ทําให พบวา
อาชญากรรมที่เกิดข้ึน สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูกอเหตุขาดสติ ตั้งอยูในความประมาท เพราะการดื่มของมึน
เมาและสิ่งเสพติด ทําใหตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ลงไปโดยขาดการยั้งคิด ไมรูผิดชอบชั่วดี เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากขาวเปนดํา เม่ืออํานาจของสุรา ยาเสพติดออกฤทธิ์ข้ึนมายอมจะทําใหสามารถเบียดเบียนชีวิต
ตนเองและคนรอบขาง หรือแมแตผูมีพระคุณอยางบิดามารดาไดไมเวน ไมรูวาใครเปนญาติ ใครเปนพี่เปน
นอง ลูกเขาเมียใคร แยกแยะไมออก หนามืดตามัวมีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไมตางไปจากพฤติกรรม
ของสัตว เพราะเม่ือข้ึนชื่อวาสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาแลว เม่ือบุคคลใดเสพเขาไปแลว ยอมอยากที่จะเสพอีก 
และจะมีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ไมรูจักคําวาพอ วันใดไมมีเสพก็ออกอาการกระวนกระวาย (ลงแดง) 
ทําใหตองเสาะแสวงหามาเสพใหได ไมวาจะดวยวิธีใด แมจะตองพูดปด หลอกลวง จนกลายเปนเร่ืองธรรมดา
สําหรับตนเองคําไหนจริงคําไหนเท็จยังไมรู หาความเชื่อถือไมได เม่ือไมมีใครใหความเชื่อถือ ในที่สุดก็จะตอง

                                                
7 ที.ปา. (ไทย) 11/304/255. 
8 พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 175-176. 
9 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, 2544), หนา 15. 
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หากมนุษยไมมีเบญจศีลเบญจธรรมเปนเคร่ืองคุมครองจิตใจแลว มนุษยจะมีพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตไม
ตางจากสัตวทั่วไปที่มีความพึงพอใจเพียงแคการกิน การนอน การสืบพันธุ และความกลัวอันตรายเทานั้น 

โดยคําสอนและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสวนที่เก่ียวของกับสังคมและสะทอนใหเห็นถึง
เจตนารมณของพระพุทธศาสนาในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากที่สุดคือ คําสอนและหลักปฏิบัติในข้ัน
ศีล เพราะศีลเปนระบบควบคุมชีวิตดานนอกเก่ียวกับการแสดงออกทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวย
ความสัมพันธกับสภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ของหมูชน การจัดสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมใหเรียบรอยและเก้ือกูลแกการดํารงอยูดวยดี
ของหมูชนนั้น และแกความผาสุกแหงสมาชิกทั้งปวงของหมูชน อันจะเอ้ืออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญกิจ
กรณีที่ดีงามยิ่งข้ึน เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเขาถึง
ประโยชนและความดีงามสูงสุดตามอุดมการณของหมูชนนั้น ตลอดจนเก้ือกูลแกการที่หมูชนนั้นจะเผยแพร
อุดมการณ กิจการและประโยชนสุข ความดีงามของตนใหเผยแพรขยายกวางออกไป ศีลพื้นฐานหรือศีล
ข้ันตนที่สุดคือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมวาดวยกาย หรือวาจา และไมทําลายสติสัมปชัญญะที่เปนตัวคุมครอง
ศีลของตน ศีลข้ันตนสุดนี้นิยมเรียกวา ศีล 5 อันเปนหลักความประพฤติพื้นฐานสําหรับทุกคน1 

หลักเบญจศีล หรือศีล 5  โดยเฉพาะขอ 5 ที่มีผลกระทบในดานยาเสพติด คือ สุราเมรยมชฺชป
มาทฏฐานา เวรมณี (เวนจากน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท, เวนจากสิ่งเสพติดให
โทษ)2 

นอกจากการรักษาศีลที่เปนขอหามไมใหกระทําในสิ่งที่ผิด และสิ่งที่ไมดีแลว เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณยิ่งข้ึน จึงควรปฏิบัติตามธรรมที่ควรกระทําเพราะเปนสิ่งที่ถูกและเปนของดี เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
ทั้งศีลและธรรม ตามหลักธรรม 5 ประการ หรือเบญจธรรม หลักธรรมที่พึงประพฤติเพื่ออุดหนุนการรักษาศีล 
5 ไดแก 

1. เมตตาและกรุณา3 (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดชวยให
พนทุกข) 

2. สัมมาอาชีวะ4 (การหาเลีย้งชีพในทางสุจริต) 
3. กามสังวร5 (ความสังวรในกาม, ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ ไมให

หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส) 
4. สัจจะ6 (ความสัตย ความซ่ือตรง) 

                                                
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงขยายความ), พิมพครั้งท่ี 20, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2545), หนา 431. 
2 ที.ปา. (ไทย) 11/315/302-303. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/261/194. 
4 ที.ปา. (ไทย) 11/330/332. 
5 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/5/7. 
6 สํ.ส. (ไทย) 15/246/354. 

5. สติสัมปชัญญะ7 (ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ คือ ฝกตนใหเปนคนรูจักยั้งคิด รูสึกตัวอยูเสมอวาสิ่ง
ใดควรทํา และไมควรทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมา ประมาท)8 

แตปญหาสังคมในเมืองไทยเราทุกวันนี้ ดูเหมือนจะมาจากสาเหตุที่คนทั่วไปไมรูจักวาอะไรเปน
ศีลธรรม คือ ไมรูวาศีลธรรมนั้นจะตองมีทั้งศีลและธรรมประกอบกัน คนสวนมากรูจักแตศีลไมรูจักธรรม และ
เขาใจวาคนที่รักษาศีลโดยไมปฏิบัติธรรมนั้นเปนคนที่มีศีลธรรมสมบูรณแลวแตความเปนจริงไมเปนเชนนั้น 
คนที่ถือศีลนั้นจะตองปฏิบัติธรรมดวยจึงจะสมบูรณทั้งศีลและธรรม9ทั้งๆ ที่ประเทศไทยนับเปนเมืองแหง
พระพุทธศาสนา คนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากับคนไทยจึงแยกกันไมออก และยังเปน
สวนสําคัญในการวางรากฐานวัฒนธรรมที่หลอหลอมลักษณะอันดีงามของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงเปนวิถี
ชีวิตของคนไทยเร่ือยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ สังคมไทยในปจจุบันยังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่องทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารตาง ๆ ถูก
สงผานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดแนวคิดและพฤติกรรมที่มีการแขงขันกันมากข้ึน 
โดยมุงเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ทําใหวิถีชีวิตสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกอใหเกิดการเห็นแกตัวมากข้ึนขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ใน
สังคมข้ึนมากมาย 

ปญหายาเสพติดในตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เกิดข้ึนมาโดยมีระดับความรุนแรง
คอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจและใหความสําคัญในเร่ือง โดยเฉพาะเบญจศีล 
ขอที่ 5 คือ การเวนจากการดื่มเคร่ืองดองของเมาและสิ่งเสพติด อันเปนเหตุทําใหขาดสติโดยเฉพาะใน
ปจจุบันสิ่งเสพติดมีโทษมากกวาสุราและเมรัย ไดแก กัญชา ยาฝน ยาบา ยาอี ยาไอซ เปนตน แมวาจะไมได
มีการจัดเขาขอศีลไวแตดั้งเดิม แตเม่ือเสพแลวยอมสงเคราะหเขาวา ขาดศีลขอ 5 เชนกัน ทําให พบวา
อาชญากรรมที่เกิดข้ึน สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูกอเหตุขาดสติ ตั้งอยูในความประมาท เพราะการดื่มของมึน
เมาและสิ่งเสพติด ทําใหตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ลงไปโดยขาดการยั้งคิด ไมรูผิดชอบชั่วดี เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากขาวเปนดํา เม่ืออํานาจของสุรา ยาเสพติดออกฤทธิ์ข้ึนมายอมจะทําใหสามารถเบียดเบียนชีวิต
ตนเองและคนรอบขาง หรือแมแตผูมีพระคุณอยางบิดามารดาไดไมเวน ไมรูวาใครเปนญาติ ใครเปนพี่เปน
นอง ลูกเขาเมียใคร แยกแยะไมออก หนามืดตามัวมีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไมตางไปจากพฤติกรรม
ของสัตว เพราะเม่ือข้ึนชื่อวาสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาแลว เม่ือบุคคลใดเสพเขาไปแลว ยอมอยากที่จะเสพอีก 
และจะมีการเพิ่มจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ไมรูจักคําวาพอ วันใดไมมีเสพก็ออกอาการกระวนกระวาย (ลงแดง) 
ทําใหตองเสาะแสวงหามาเสพใหได ไมวาจะดวยวิธีใด แมจะตองพูดปด หลอกลวง จนกลายเปนเร่ืองธรรมดา
สําหรับตนเองคําไหนจริงคําไหนเท็จยังไมรู หาความเชื่อถือไมได เม่ือไมมีใครใหความเชื่อถือ ในที่สุดก็จะตอง

                                                
7 ที.ปา. (ไทย) 11/304/255. 
8 พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 175-176. 
9 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, 2544), หนา 15. 
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หาเงินโดยวิธีทุจริต เชน การลักทรัพย ฉกชิง วิ่งราว ปลนสะดม เพื่อใหไดมาในสิ่งเดียวที่ตนเองตองการ  
คือ ยาเสพติดและของมึนเมา ทําใหเห็นไดวา การที่เยาวชนไทยละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 เพียงขอเดียว ยอมทํา
ใหศีลขออ่ืน ๆ ถูกละเมิดไปดวย 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทย โดยใชพุทธวิธี : 
กรณีศึกษา ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดวยพิจารณาเห็นวา การที่เยาวชนไทยละเมิด
เบญจศีลขอ 5 เพียงขอเดียว ยอมทําใหศีลขออ่ืน ๆ ถูกละเมิดไปดวย เพราะอาชญากรรมที่เกิดข้ึนสวนใหญมี
สาเหตุมาจากการขาดสติ ตั้งอยูในความประมาท เพราะการดื่มของมึนเมาและสิ่งเสพติด ที่สงผลใหผูเสพ
กระทําสิ่งตาง ๆ ลงไปโดยขาดการยั้งคิด ไมรูผิดชอบชั่วดี กอใหเกิดปญหาทั้งแกตัวเยาวชนและชุมชน 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมสําหรับการปองกันปญหายาเสพติดในสังคมไทยปจจุบัน 
 2 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา 

ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาการปองกันปญหา
ยาเสพติดในสังคมไทยปจจุบัน  สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี และแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา ตําบล
พังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
  2. ขอบเขตดานเอกสาร 

  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก และอรรถกถาภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ  เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก ตํารา เอกสารงานวิจัย
วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซด ที่เก่ียวของกับแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของ
เยาวชนไทย โดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง ที่อาศัยอยูในเขตตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 30 รูป/คน ไดแก  
      1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 

2. ผูนําชุมชน      จํานวน 3 คน 
3. เจาหนาที่รัฐที่มีบทบาทกับการปองกันปญหายาเสพติด จํานวน 4 คน 
4. เยาวชน        จํานวน 10 คน 

5. ประชาชนทั่วไป   จํานวน 10 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร  
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูลทุติยภูมิ (secondary 

sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ   
2. วิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน 

เจาหนาที่รัฐที่มีบทบาทเก่ียวกับการปองกันปญหายาเสพติด เยาวชน ญาติพี่นองในครอบครัวของเยาวชน  
ที่สามารถใหขอมูลได   

3. การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัย
จะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง   
เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

4. โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล   

5. นําผลมาวิเคราะหและสังเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปน
หมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม 

6. นําเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักพุทธธรรมใชในการปองกันปญหายาเสพติด  
ยาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจเม่ือขาดจะเกิด

อาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรมความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสพ
และติดยาเสพติด ไดแก ตัวยา ตัวผูเสพ และสิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดปญหาที่จะเกิดข้ึน โดยมี
มาตรการในการลดความตองการยาเสพติด ในขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการปองกันการแพรระบาดของตัวยา 
รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม และจัดพื้นที่ มิใหมีสวนผลักดันใหคนไปใชยาเสพติดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดกําหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนในการปองกันและแกไขปญหา และกําหนดยุทธศาสตรแนวทางมาตรการและแผนการ
ดําเนินงาน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณที่เกิดข้ึนโดยมีหลักเกณฑพิจารณา พระพุทธศาสนา
มองเห็นวา อันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัยและมัชชะไวเปนจํานวนมาก กลาวคือ เม่ือ
ดื่มหรือเสพจนเมามายแลว ก็ทําใหผูดื่มหรือเสพทําความชั่วไดทุกอยาง เพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวง
นั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีรระดับอรรถกถาก็ยังกลาวถึงโทษของการเสพยาเสพติด หรือ สุราเมรัยและมัชชะ
ไวมาก เชน คนเมาสุรา ยอมไมรูอรรถไมรูธรรม ยอมทําอันตรายแมแกมารดาบิดา แมแกพระพุทธเจาและ
เหลาพระอริยสาวก ยอมถูกตําหนิในชาตินี้ แมตายไปแลวก็ไปสูทุคติ และถึงความเปนคนวิกลจริตไป 
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หาเงินโดยวิธีทุจริต เชน การลักทรัพย ฉกชิง วิ่งราว ปลนสะดม เพื่อใหไดมาในสิ่งเดียวที่ตนเองตองการ  
คือ ยาเสพติดและของมึนเมา ทําใหเห็นไดวา การที่เยาวชนไทยละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 เพียงขอเดียว ยอมทํา
ใหศีลขออ่ืน ๆ ถูกละเมิดไปดวย 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทย โดยใชพุทธวิธี : 
กรณีศึกษา ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดวยพิจารณาเห็นวา การที่เยาวชนไทยละเมิด
เบญจศีลขอ 5 เพียงขอเดียว ยอมทําใหศีลขออ่ืน ๆ ถูกละเมิดไปดวย เพราะอาชญากรรมที่เกิดข้ึนสวนใหญมี
สาเหตุมาจากการขาดสติ ตั้งอยูในความประมาท เพราะการดื่มของมึนเมาและสิ่งเสพติด ที่สงผลใหผูเสพ
กระทําสิ่งตาง ๆ ลงไปโดยขาดการยั้งคิด ไมรูผิดชอบชั่วดี กอใหเกิดปญหาทั้งแกตัวเยาวชนและชุมชน 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมสําหรับการปองกันปญหายาเสพติดในสังคมไทยปจจุบัน 
 2 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา 

ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาการปองกันปญหา
ยาเสพติดในสังคมไทยปจจุบัน  สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี และแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา ตําบล
พังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
  2. ขอบเขตดานเอกสาร 

  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก และอรรถกถาภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ  เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก ตํารา เอกสารงานวิจัย
วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซด ที่เก่ียวของกับแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของ
เยาวชนไทย โดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง ที่อาศัยอยูในเขตตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 30 รูป/คน ไดแก  
      1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 

2. ผูนําชุมชน      จํานวน 3 คน 
3. เจาหนาที่รัฐที่มีบทบาทกับการปองกันปญหายาเสพติด จํานวน 4 คน 
4. เยาวชน        จํานวน 10 คน 

5. ประชาชนทั่วไป   จํานวน 10 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร  
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูลทุติยภูมิ (secondary 

sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ   
2. วิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน 

เจาหนาที่รัฐที่มีบทบาทเก่ียวกับการปองกันปญหายาเสพติด เยาวชน ญาติพี่นองในครอบครัวของเยาวชน  
ที่สามารถใหขอมูลได   

3. การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัย
จะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง   
เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

4. โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล   

5. นําผลมาวิเคราะหและสังเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปน
หมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม 

6. นําเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักพุทธธรรมใชในการปองกันปญหายาเสพติด  
ยาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจเม่ือขาดจะเกิด

อาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรมความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสพ
และติดยาเสพติด ไดแก ตัวยา ตัวผูเสพ และสิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดปญหาที่จะเกิดข้ึน โดยมี
มาตรการในการลดความตองการยาเสพติด ในขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการปองกันการแพรระบาดของตัวยา 
รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม และจัดพื้นที่ มิใหมีสวนผลักดันใหคนไปใชยาเสพติดสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดกําหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนในการปองกันและแกไขปญหา และกําหนดยุทธศาสตรแนวทางมาตรการและแผนการ
ดําเนินงาน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณที่เกิดข้ึนโดยมีหลักเกณฑพิจารณา พระพุทธศาสนา
มองเห็นวา อันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัยและมัชชะไวเปนจํานวนมาก กลาวคือ เม่ือ
ดื่มหรือเสพจนเมามายแลว ก็ทําใหผูดื่มหรือเสพทําความชั่วไดทุกอยาง เพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวง
นั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีรระดับอรรถกถาก็ยังกลาวถึงโทษของการเสพยาเสพติด หรือ สุราเมรัยและมัชชะ
ไวมาก เชน คนเมาสุรา ยอมไมรูอรรถไมรูธรรม ยอมทําอันตรายแมแกมารดาบิดา แมแกพระพุทธเจาและ
เหลาพระอริยสาวก ยอมถูกตําหนิในชาตินี้ แมตายไปแลวก็ไปสูทุคติ และถึงความเปนคนวิกลจริตไป 
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ทุก ๆ ชาติ ซ่ึงปญหาและสาเหตุนั้นเก่ียวของเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ทุกชีวิตที่เก่ียวของกันแบงแยกกันมิได 
ทุกคนในสังคมไดรับผลกระทบจากปญหาเหมือนกัน สรุปรวมสาเหตุแหงความทุกขทั้งมวลลวนแลวแตมา
จาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั่นเอง เพียงแตแยกยอยวากลุมใดหรือบุคคลใดที่มีลักษณะที่โดดเดน
ของสาเหตุแตละดานออกมา หรือผสมรวมออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม เร่ืองยาเสพติดที่สงผล
กระทบอยูในขณะนี้ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด พระพุทธศาสนาได
วางหลักการปฏิบัติ คือหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแบบใหมนุษยไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความดี ในระดับตางๆ หากตองการปฏิบัติหรือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเลือก
ศึกษาหมวดใดกอนก็ได เพราะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น  มีความสัมพันธกันหมดแตในทางปฏิบัติ
นั้น การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผูที่ศึกษามักจะเลือกเอาคําสอนหมวดใด หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดย
แยกเปนสวนๆ หรือเปนเร่ือง เม่ือทําความเขาใจแตละสวนก็ควรพยามเชื่อมโยงกับสวนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาวาตองการสอนอะไร เชน การศึกษาแกนธรรมของ
พระพุทธศาสนา คือ ทางเสื่อม ทางเจริญ (อบายมุข 6), เบญจศีล-เบญจธรรม (ศีล 5), มิตรแท 4 มิตรเทียม 
4, ความจริง 4 ประการ (อริยสัจ 4), สมถกรรมฐาน หลักพุทธธรรมดังกลาวนี้สามารถนําไปบูรณาการใชใน
การปองกันปญหายาเสพติดในเยาวชนได 

2. สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
จากการศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี  พบวา ยาเสพติดเกิดข้ึนจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี แตอาศัยการวินิจฉัยโดยอนุโลมเทียบเคียง
กับในอดีตที่มีเพียงสุรา เมรัย และมัชชะ จึงนับเขาเปนสารที่เปนเหตุใหเกิดความเมามาย ขาดสติสัมปชัญญะ 
จนอาจประมาทพลาดพลั้งกระทําสิ่งที่ไมสมควรได โดยยาเสพติดวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติจนกลายเปน
ยาเสพติดที่สังเคราะหดวยกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซอน และสงผลตอรางกายและจิตใจผูเสพรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
โดยปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะการปราบปรามยาเสพติดทําใหเกิด
วิวัฒนาการไปสูยาเสพติดชนิดใหมไมสิ้นสุด ยาเสพติดยังคงสรางปญหาใหกับสังคมอยางตอเนื่อง เพราะ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําความรุนแรงของผูเสพที่สรางความเดือดรอนแกผูเก่ียวของครอบครัว 
จนกระทั่งกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความม่ันคงของประเทศชาติ ดังเชนขาว
อาชญากรรมและโศกนาฏกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะปญหายาเสพติดในเยาวชน เพราะ
เยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสหลงเขาสูวงจรของปญหายาเสพติดไดงาย และยังเปนอนาคตของชาติอีกดวย 
ซ่ึงปจจัยสําคัญของการติดยาเสพติด และการแพรระบาดของยาเสพติดในเยาวชน คือ สาเหตุจากตัวเยาวชน 
เชน อยากรูอยากลอง มีความคึกคะนอง ตองการการยอมรับ มีความเชื่อที่ผิด ๆ และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม 
เชน สภาพครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย แสดงเปนองคประกอบสําคัญของปญหาเสพติด คือ คน 
ยาเสพติด และสิ่งแวดลอม 

3. แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา ตําบลพังงู  
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  พบวา การปองกันปญหายาเสพติดดวยการนําหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา มาสงเสริมทั้งปจจัยภายใน คือ ตัวเยาวชนจึงเปนการสงเสริมกระบวนการภายในตัวเยาวชน
ใหดําเนินไปอยางมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแก
ชีวิตและสังคม สงผลใหเยาวชนสามารถคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล ถูกตองชอบธรรม โดยเยาวชน
ตองรูจักแสวงหาความรูที่สมควรและเปนประโยชน และดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้  
เพื่อเปนการสงเสริมปจจัยภายในใหเกิดสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย จึงควรสงเสริมปจจัยภายนอกดวยหลักทิศ 6  
เพราะเปนหลักธรรมที่เปนกรอบความประพฤติของบุคคลที่พึงปฏิบัติตอกันดวยสัมมาทิฏฐิ อันจะสงผล
โดยตรงตอกระบวนการภายในตัวของเยาวชน เพราะสังคมที่เปนสัมมาทิฏฐิยอมสงผลใหเยาวชนคุนชินกับ
ความดีงาม จนกระทั่งเปนผูมีสัมมาทฏิฐิไดโดยงาย ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และไมยุง
กับยาเสพติด เพราะเกรงกลัวโทษภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนเอง อันเกิดจากกระบวนการคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ 
ที่เปนผลมาจากปจจัยแวดลอมที่เปนสัมมาทิฏฐิ แมจะมียาเสพติดแพรระบาดอยูในสังคม เยาวชนก็จะไม
สนใจเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดเพราะเยาวชนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและความถูกตองชอบธรรม 
พรอมกับมีปจจัยภายนอกที่เก้ือกูลดวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. หลักพุทธธรรมที่ใชในการปองกันปญหายาเสพติด  ปญหายาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลว
จะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจเม่ือขาดจะเกิดอาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรมความคิด 
ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสพและติดยาเสพติด ไดแก ตัวยา ตัวผูเสพ และ
สิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดปญหาที่จะเกิดข้ึน โดยมีมาตรการในการลดความตองการยาเสพติด  
ในขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการปองกันการแพรระบาดของตัวยา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม และจัด
พื้นที่มิใหมีสวนผลักดันใหคนไปใชยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไดกําหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ เพื่อจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการปองกันปญหา และกําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางมาตรการและแผนการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณที่เกิดข้ึน
โดยมีหลักเกณฑพิจารณา พระพุทธศาสนามองเห็นวา อันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัย
และมัชชะไวเปนจํานวนมาก กลาวคือ เม่ือดื่มหรือเสพจนเมามายแลว ก็ทําใหผูดื่มหรือเสพทําความชั่วไดทุก
อยาง เพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวงนั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีรระดับอรรถกถาก็ยังกลาวถึงโทษของ
การเสพยาเสพติด หรือ สุราเมรัยและมัชชะไวมาก เชน คนเมาสุรา ยอมไมรูอรรถไมรูธรรม ยอมทําอันตราย
แมแกมารดาบิดา แมแกพระพุทธเจาและเหลาพระอริยสาวก ยอมถูกตําหนิในชาตินี้ แมตายไปแลวก็ไปสู
ทุคติ และถึงความเปนคนวิกลจริตไปทุก ๆ ชาติ ซ่ึงสอดคลองกับแกว ชิดตะขบ กลาวไวในหนังสือหลักการ
ถือศีลปฏิบัติธรรม กลาวถึงศีล 5 ไววา ศีล 5 หรือเบญจศีล นี้เปนมาตรฐานอยางต่ํา สําหรับการจัดระเบียบ
ชีวิตและสังคมของมนุษย ใหอยูในสภาพที่เอ้ือโอกาสข้ันพื้นฐานในการที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม หรือทําการ
พัฒนาใหสูงข้ึน ไมวาอยางหนึ่งอยางใด ทางจิตใจหรือทางวัตถุก็ตาม จัดเปนศีลข้ันพื้นฐานของศีลทั้งปวง 

ซ่ึงปญหาและสาเหตุนั้นเก่ียวของเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ทุกชีวิตที่เก่ียวของกันแบงแยกกันมิได  
ทุกคนในสังคมไดรับผลกระทบจากปญหาเหมือนกัน สรุปรวมสาเหตุแหงความทุกขทั้งมวลลวนแลวแตมา
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ทุก ๆ ชาติ ซ่ึงปญหาและสาเหตุนั้นเก่ียวของเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ทุกชีวิตที่เก่ียวของกันแบงแยกกันมิได 
ทุกคนในสังคมไดรับผลกระทบจากปญหาเหมือนกัน สรุปรวมสาเหตุแหงความทุกขทั้งมวลลวนแลวแตมา
จาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั่นเอง เพียงแตแยกยอยวากลุมใดหรือบุคคลใดที่มีลักษณะที่โดดเดน
ของสาเหตุแตละดานออกมา หรือผสมรวมออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม เร่ืองยาเสพติดที่สงผล
กระทบอยูในขณะนี้ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด พระพุทธศาสนาได
วางหลักการปฏิบัติ คือหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแบบใหมนุษยไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความดี ในระดับตางๆ หากตองการปฏิบัติหรือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเลือก
ศึกษาหมวดใดกอนก็ได เพราะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น  มีความสัมพันธกันหมดแตในทางปฏิบัติ
นั้น การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผูที่ศึกษามักจะเลือกเอาคําสอนหมวดใด หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดย
แยกเปนสวนๆ หรือเปนเร่ือง เม่ือทําความเขาใจแตละสวนก็ควรพยามเชื่อมโยงกับสวนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาวาตองการสอนอะไร เชน การศึกษาแกนธรรมของ
พระพุทธศาสนา คือ ทางเสื่อม ทางเจริญ (อบายมุข 6), เบญจศีล-เบญจธรรม (ศีล 5), มิตรแท 4 มิตรเทียม 
4, ความจริง 4 ประการ (อริยสัจ 4), สมถกรรมฐาน หลักพุทธธรรมดังกลาวนี้สามารถนําไปบูรณาการใชใน
การปองกันปญหายาเสพติดในเยาวชนได 

2. สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
จากการศึกษาสภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี  พบวา ยาเสพติดเกิดข้ึนจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี แตอาศัยการวินิจฉัยโดยอนุโลมเทียบเคียง
กับในอดีตที่มีเพียงสุรา เมรัย และมัชชะ จึงนับเขาเปนสารที่เปนเหตุใหเกิดความเมามาย ขาดสติสัมปชัญญะ 
จนอาจประมาทพลาดพลั้งกระทําสิ่งที่ไมสมควรได โดยยาเสพติดวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติจนกลายเปน
ยาเสพติดที่สังเคราะหดวยกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซอน และสงผลตอรางกายและจิตใจผูเสพรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
โดยปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะการปราบปรามยาเสพติดทําใหเกิด
วิวัฒนาการไปสูยาเสพติดชนิดใหมไมสิ้นสุด ยาเสพติดยังคงสรางปญหาใหกับสังคมอยางตอเนื่อง เพราะ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําความรุนแรงของผูเสพที่สรางความเดือดรอนแกผูเก่ียวของครอบครัว 
จนกระทั่งกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความม่ันคงของประเทศชาติ ดังเชนขาว
อาชญากรรมและโศกนาฏกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะปญหายาเสพติดในเยาวชน เพราะ
เยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสหลงเขาสูวงจรของปญหายาเสพติดไดงาย และยังเปนอนาคตของชาติอีกดวย 
ซ่ึงปจจัยสําคัญของการติดยาเสพติด และการแพรระบาดของยาเสพติดในเยาวชน คือ สาเหตุจากตัวเยาวชน 
เชน อยากรูอยากลอง มีความคึกคะนอง ตองการการยอมรับ มีความเชื่อที่ผิด ๆ และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม 
เชน สภาพครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย แสดงเปนองคประกอบสําคัญของปญหาเสพติด คือ คน 
ยาเสพติด และสิ่งแวดลอม 

3. แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี : กรณีศึกษา ตําบลพังงู  
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  พบวา การปองกันปญหายาเสพติดดวยการนําหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา มาสงเสริมทั้งปจจัยภายใน คือ ตัวเยาวชนจึงเปนการสงเสริมกระบวนการภายในตัวเยาวชน
ใหดําเนินไปอยางมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแก
ชีวิตและสังคม สงผลใหเยาวชนสามารถคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล ถูกตองชอบธรรม โดยเยาวชน
ตองรูจักแสวงหาความรูที่สมควรและเปนประโยชน และดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้  
เพื่อเปนการสงเสริมปจจัยภายในใหเกิดสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย จึงควรสงเสริมปจจัยภายนอกดวยหลักทิศ 6  
เพราะเปนหลักธรรมที่เปนกรอบความประพฤติของบุคคลที่พึงปฏิบัติตอกันดวยสัมมาทิฏฐิ อันจะสงผล
โดยตรงตอกระบวนการภายในตัวของเยาวชน เพราะสังคมที่เปนสัมมาทิฏฐิยอมสงผลใหเยาวชนคุนชินกับ
ความดีงาม จนกระทั่งเปนผูมีสัมมาทฏิฐิไดโดยงาย ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และไมยุง
กับยาเสพติด เพราะเกรงกลัวโทษภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนเอง อันเกิดจากกระบวนการคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ 
ที่เปนผลมาจากปจจัยแวดลอมที่เปนสัมมาทิฏฐิ แมจะมียาเสพติดแพรระบาดอยูในสังคม เยาวชนก็จะไม
สนใจเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดเพราะเยาวชนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและความถูกตองชอบธรรม 
พรอมกับมีปจจัยภายนอกที่เก้ือกูลดวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. หลักพุทธธรรมที่ใชในการปองกันปญหายาเสพติด  ปญหายาเสพติดเปนสิ่งที่เสพเขาไปแลว
จะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจเม่ือขาดจะเกิดอาการผิดปกติข้ึน ทั้งดานพฤติกรรมความคิด 
ความรูสึก บุคลิกภาพและจิตใจซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสพและติดยาเสพติด ไดแก ตัวยา ตัวผูเสพ และ
สิ่งแวดลอม เกิดผลกระทบทั้งตอตัวผูเสพ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดปญหาที่จะเกิดข้ึน โดยมีมาตรการในการลดความตองการยาเสพติด  
ในขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการปองกันการแพรระบาดของตัวยา รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม และจัด
พื้นที่มิใหมีสวนผลักดันใหคนไปใชยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไดกําหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ เพื่อจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการปองกันปญหา และกําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางมาตรการและแผนการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณที่เกิดข้ึน
โดยมีหลักเกณฑพิจารณา พระพุทธศาสนามองเห็นวา อันตรายหรือโทษของการเสพยาเสพติดหรือสุราเมรัย
และมัชชะไวเปนจํานวนมาก กลาวคือ เม่ือดื่มหรือเสพจนเมามายแลว ก็ทําใหผูดื่มหรือเสพทําความชั่วไดทุก
อยาง เพราะขาดสติประมาทในการทั้งปวงนั่นเอง นอกจากนี้ในคัมภีรระดับอรรถกถาก็ยังกลาวถึงโทษของ
การเสพยาเสพติด หรือ สุราเมรัยและมัชชะไวมาก เชน คนเมาสุรา ยอมไมรูอรรถไมรูธรรม ยอมทําอันตราย
แมแกมารดาบิดา แมแกพระพุทธเจาและเหลาพระอริยสาวก ยอมถูกตําหนิในชาตินี้ แมตายไปแลวก็ไปสู
ทุคติ และถึงความเปนคนวิกลจริตไปทุก ๆ ชาติ ซ่ึงสอดคลองกับแกว ชิดตะขบ กลาวไวในหนังสือหลักการ
ถือศีลปฏิบัติธรรม กลาวถึงศีล 5 ไววา ศีล 5 หรือเบญจศีล นี้เปนมาตรฐานอยางต่ํา สําหรับการจัดระเบียบ
ชีวิตและสังคมของมนุษย ใหอยูในสภาพที่เอ้ือโอกาสข้ันพื้นฐานในการที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม หรือทําการ
พัฒนาใหสูงข้ึน ไมวาอยางหนึ่งอยางใด ทางจิตใจหรือทางวัตถุก็ตาม จัดเปนศีลข้ันพื้นฐานของศีลทั้งปวง 

ซ่ึงปญหาและสาเหตุนั้นเก่ียวของเชื่อมโยงกันในทุกระดับ ทุกชีวิตที่เก่ียวของกันแบงแยกกันมิได  
ทุกคนในสังคมไดรับผลกระทบจากปญหาเหมือนกัน สรุปรวมสาเหตุแหงความทุกขทั้งมวลลวนแลวแตมา
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จาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั่นเอง เพียงแตแยกยอยวากลุมใดหรือบุคคลใดที่มีลักษณะที่โดดเดน
ของสาเหตุแตละดานออกมา หรือผสมรวมออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม เร่ืองยาเสพติดที่สงผล
กระทบอยูในขณะนี้ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด พระพุทธศาสนาได
วางหลักการปฏิบัติ คือหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแบบใหมนุษยไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความดี ในระดับตางๆ หากตองการปฏิบัติหรือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเลือก
ศึกษาหมวดใดกอนก็ได เพราะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น  มีความสัมพันธกันหมดแตในทางปฏิบัติ
นั้น การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผูที่ศึกษามักจะเลือกเอาคําสอนหมวดใด หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดย
แยกเปนสวนๆ หรือเปนเร่ือง เม่ือทําความเขาใจแตละสวนก็ควรพยามเชื่อมโยงกับสวนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาวาตองการสอนอะไร เชน การศึกษาแกนธรรมของ
พระพุทธศาสนา คือ ทางเสื่อม ทางเจริญ (อบายมุข 6), เบญจศีล-เบญจธรรม (ศีล 5), มิตรแท 4 มิตรเทียม 
4, ความจริง 4 ประการ (อริยสัจ 4),  สมถกรรมฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาท  สุขเกษม ไดทํา
การวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆในการขัดเกลาทางสังคมแกเยาวชน : ศึกษากรณีคายคุณธรรมวัดอุโมงค  
จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการที่พระสงฆใชในการขัดเกลาคุณธรรมแกเยาวชนนั้นเปนไป
ทั้งในลักษณะทางตรง คือ การบอกกลาวหรือการเทศนาหรือกระบวนการอบรม โดยผานเทคนิค การเรียนรู
แบบตาง ๆ และการขัดเกลาทางออม โดยใชระเบียบวินัยที่เขมงวดของคายกําหนดหลักสูตรที่ใชในการอบรม
เปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนมุงเนนการพัฒนากาย อารมณ และสติปญญา ของผูเขารับการอบรม ใหอยูใน
ภาวะสมดุลเพื่อเกิดปญญาในการเรียนรู ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรมตามเปาหมาย 
หรืออุดมการณของการอบรม ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก 

 การปองกันปญหายาเสพติดในสังคมไทย เร่ิมจากครอบครัว คนในครอบครับเปนสิ่งสําคัญที่สุด
อยางหนึ่งที่จะชวยไมใหเด็กหลงผิดหรือตกเปนทาสของยาเสพติด สอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัว
อยาใหเก่ียวของกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเร่ืองการคบเพื่อน คอยสงเสริม
ใหเขารูจักการใชเวลาในทางที่เปนประโยชน เชน การทํางานบาน เลนกีฬา ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเด็กหันเห
ไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสําคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรใหความรักความเขาใจ ใหความอบอุน มีเวลาวาง
ใหกันหรืออยูดวยกันบอย ๆ และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และสุดทายคือชุมชนหรือคนในสังคม นี้ก็เปน
กลุม ๆ หนึ่งที่สามารถชวยปองกันปญหายาเสพติดได ถาหากพบผูติดยาเสพติดควรชวยเหลือแนะนําใหเขา
รับการบําบัดรักษาโดยเร็ว  เม่ือรูวาใครผลิต นําเขา สงออก หรือจําหนายยาเสพติด ควรแจงเจาหนาที่ตํารวจ 
เจาหนาที่ศุลกากร นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ หรือเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดําเนินการกวาดลางและปราบปรามมิใหยาเสพติดกระจายไปสูชุมชน  นอกจากนี้
การประชาสัมพันธ และเผยแพรความรู เร่ืองพิษภัยของยาเสพติดคงจะเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ชวยสราง
ความเขาใจที่ ถูกตองแกเยาวชนไดการจัดคายอบรมเร่ืองยาเสพติด การจัดรายการประจําทางสื่อวิทยุ
โทรทัศนและคอลัมนในหนังสือพิมพ นิตยสารและสิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจนการใหความรู ทางสื่ออ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
เปนวิถีทางที่เรงเราจิตสํานึกของคนไทยใหชวยกันขจัดปญหายาเสพติด  

   
 

1. สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนตําบลพังงู ปญหายาเสพติดเกิดข้ึนจากวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยี แตอาศัยการวินิจฉัยโดยอนุโลมเทียบเคียงกับในอดีต ที่มีเพียงสุรา เมรัย และมัชชะ จึงนับเขาเปน
สารที่เปนเหตุใหเกิดความเมามาย ขาดสติสัมปชัญญะ จนอาจประมาทพลาดพลั้งกระทําสิ่งที่ไมสมควรได 
โดยยาเสพติดวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติจนกลายเปนยาเสพติดที่สังเคราะหดวยกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซอน 
และสงผลตอรางกายและจิตใจผูเสพรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง เพราะการปราบปรามยาเสพติดทําใหเกิดวิวฒันาการไปสูยาเสพติดชนิดใหมไมสิ้นสุด ยาเสพ
ติดยังคงสรางปญหาใหกับสังคมอยางตอเนื่อง เพราะผลกระทบที่เกิดจากการกระทําความรุนแรงของผูเสพที่
สรางความเดือดรอนแกผูเก่ียวของครอบครัว จนกระทั่งกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ความม่ันคงของประเทศชาติ โดยเฉพาะปญหายาเสพติดในเยาวชน เพราะเยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาส
หลงเขาสูวงจรของปญหายาเสพติดไดงาย และยังเปนอนาคตของชาติอีกดวย ซ่ึงปจจัยสําคัญของการติดยา
เสพติด และการแพรระบาดของยาเสพติดในเยาวชน คือ สาเหตุจากตัวเยาวชน เชน อยากรูอยากลอง  
มีความคึกคะนอง ตองการการยอมรับ มีความเชื่อที่ผิด ๆ และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม เชน สภาพครอบครัว 
สภาวะเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย แสดงเปนองคประกอบสําคัญของปญหาเสพติด คือ คน ยาเสพติด  
และสิ่งแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญญา ตรีธัญญา  ไดทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ
ตอการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน” จากผลการวิจัยพบวา ดานบทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา
จริยธรรมของเยาวชน พระสงฆควรนําหลักธรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน การปฏิบัติ
สมาธิเพื่อใหเยาวชนมีจิตใจสงบและโอบออมอารีตอผูอ่ืน พระสงฆควรเปนตัวแบบทางดานความประพฤติดี  
ควรประพฤติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ใหเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และใน
การสอนตองคํานึงถึงชวงวัยของเยาวชนดวย พระสงฆควรเตือนสติใหเยาวชนรูจักความไมประมาทและควร
กลาวถึงโทษของความประมาท โดยนําเหตุการณปจจุบันมาแสดงใหเห็นเปนรูปธรรม พระสงฆควรสงเสริมให
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และควรจัดกิจกรรมควบคูไปกับการใหความรู 
เชน การจัดคายคุณธรรม และตองนําสื่อมัลติมิเดียมาประกอบการสอน เพื่อเปนการจูงใจใหเยาวชนสนใจ 
พระสงฆควรมีบทบาทเปนผูนําเยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและประเพณี  
ใหเยาวชนเกิดความรัก หวงแหน และรูจักชวยเหลือสังคมโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
 2. แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดดวยการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาสงเสริมทั้งปจจัย
ภายใน คือ ตัวเยาวชนจึงเปนการสงเสริมกระบวนการภายในตัวเยาวชนใหดําเนินไปอยางมีความรู  
ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม สงผลให
เยาวชนสามารถคิดพิจารณาสิง่ตาง ๆ อยางมีเหตุผล ถูกตองชอบธรรม โดยเยาวชนตองรูจักแสวงหาความรูที่
สมควรและเปนประโยชน และดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมปจจัย
ภายในใหเกิดสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย จึงควรสงเสริมปจจัยภายนอกดวยหลักทิศ 6  เพราะเปนหลักธรรมที่เปน
กรอบความประพฤติของบุคคลที่พึงปฏิบัติตอกันดวยสัมมาทิฏฐิ อันจะสงผลโดยตรงตอกระบวนการภายใน
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จาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั่นเอง เพียงแตแยกยอยวากลุมใดหรือบุคคลใดที่มีลักษณะที่โดดเดน
ของสาเหตุแตละดานออกมา หรือผสมรวมออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม เร่ืองยาเสพติดที่สงผล
กระทบอยูในขณะนี้ หลักพุทธธรรมที่นําไปใชในการบูรณาการปองกันปญหายาเสพติด พระพุทธศาสนาได
วางหลักการปฏิบัติ คือหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแบบใหมนุษยไดใชเปนแนวทาง
ในการทําความดี ในระดับตางๆ หากตองการปฏิบัติหรือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเลือก
ศึกษาหมวดใดกอนก็ได เพราะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น  มีความสัมพันธกันหมดแตในทางปฏิบัติ
นั้น การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผูที่ศึกษามักจะเลือกเอาคําสอนหมวดใด หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดย
แยกเปนสวนๆ หรือเปนเร่ือง เม่ือทําความเขาใจแตละสวนก็ควรพยามเชื่อมโยงกับสวนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาวาตองการสอนอะไร เชน การศึกษาแกนธรรมของ
พระพุทธศาสนา คือ ทางเสื่อม ทางเจริญ (อบายมุข 6), เบญจศีล-เบญจธรรม (ศีล 5), มิตรแท 4 มิตรเทียม 
4, ความจริง 4 ประการ (อริยสัจ 4),  สมถกรรมฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาท  สุขเกษม ไดทํา
การวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆในการขัดเกลาทางสังคมแกเยาวชน : ศึกษากรณีคายคุณธรรมวัดอุโมงค  
จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการที่พระสงฆใชในการขัดเกลาคุณธรรมแกเยาวชนนั้นเปนไป
ทั้งในลักษณะทางตรง คือ การบอกกลาวหรือการเทศนาหรือกระบวนการอบรม โดยผานเทคนิค การเรียนรู
แบบตาง ๆ และการขัดเกลาทางออม โดยใชระเบียบวินัยที่เขมงวดของคายกําหนดหลักสูตรที่ใชในการอบรม
เปนหลักสูตรที่มีความยืดหยุนมุงเนนการพัฒนากาย อารมณ และสติปญญา ของผูเขารับการอบรม ใหอยูใน
ภาวะสมดุลเพื่อเกิดปญญาในการเรียนรู ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรมตามเปาหมาย 
หรืออุดมการณของการอบรม ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก 

 การปองกันปญหายาเสพติดในสังคมไทย เร่ิมจากครอบครัว คนในครอบครับเปนสิ่งสําคัญที่สุด
อยางหนึ่งที่จะชวยไมใหเด็กหลงผิดหรือตกเปนทาสของยาเสพติด สอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัว
อยาใหเก่ียวของกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเร่ืองการคบเพื่อน คอยสงเสริม
ใหเขารูจักการใชเวลาในทางที่เปนประโยชน เชน การทํางานบาน เลนกีฬา ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเด็กหันเห
ไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสําคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรใหความรักความเขาใจ ใหความอบอุน มีเวลาวาง
ใหกันหรืออยูดวยกันบอย ๆ และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และสุดทายคือชุมชนหรือคนในสังคม นี้ก็เปน
กลุม ๆ หนึ่งที่สามารถชวยปองกันปญหายาเสพติดได ถาหากพบผูติดยาเสพติดควรชวยเหลือแนะนําใหเขา
รับการบําบัดรักษาโดยเร็ว  เม่ือรูวาใครผลิต นําเขา สงออก หรือจําหนายยาเสพติด ควรแจงเจาหนาที่ตํารวจ 
เจาหนาที่ศุลกากร นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ หรือเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดําเนินการกวาดลางและปราบปรามมิใหยาเสพติดกระจายไปสูชุมชน  นอกจากนี้
การประชาสัมพันธ และเผยแพรความรู เร่ืองพิษภัยของยาเสพติดคงจะเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ชวยสราง
ความเขาใจที่ ถูกตองแกเยาวชนไดการจัดคายอบรมเร่ืองยาเสพติด การจัดรายการประจําทางสื่อวิทยุ
โทรทัศนและคอลัมนในหนังสือพิมพ นิตยสารและสิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจนการใหความรู ทางสื่ออ่ืน ๆ ซ่ึงจะ
เปนวิถีทางที่เรงเราจิตสํานึกของคนไทยใหชวยกันขจัดปญหายาเสพติด  

   
 

1. สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ตําบลพังงู อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
สภาพปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนตําบลพังงู ปญหายาเสพติดเกิดข้ึนจากวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยี แตอาศัยการวินิจฉัยโดยอนุโลมเทียบเคียงกับในอดีต ที่มีเพียงสุรา เมรัย และมัชชะ จึงนับเขาเปน
สารที่เปนเหตุใหเกิดความเมามาย ขาดสติสัมปชัญญะ จนอาจประมาทพลาดพลั้งกระทําสิ่งที่ไมสมควรได 
โดยยาเสพติดวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติจนกลายเปนยาเสพติดที่สังเคราะหดวยกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซอน 
และสงผลตอรางกายและจิตใจผูเสพรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง เพราะการปราบปรามยาเสพติดทําใหเกิดวิวฒันาการไปสูยาเสพติดชนิดใหมไมสิ้นสุด ยาเสพ
ติดยังคงสรางปญหาใหกับสังคมอยางตอเนื่อง เพราะผลกระทบที่เกิดจากการกระทําความรุนแรงของผูเสพที่
สรางความเดือดรอนแกผูเก่ียวของครอบครัว จนกระทั่งกอใหเกิดปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ความม่ันคงของประเทศชาติ โดยเฉพาะปญหายาเสพติดในเยาวชน เพราะเยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาส
หลงเขาสูวงจรของปญหายาเสพติดไดงาย และยังเปนอนาคตของชาติอีกดวย ซ่ึงปจจัยสําคัญของการติดยา
เสพติด และการแพรระบาดของยาเสพติดในเยาวชน คือ สาเหตุจากตัวเยาวชน เชน อยากรูอยากลอง  
มีความคึกคะนอง ตองการการยอมรับ มีความเชื่อที่ผิด ๆ และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม เชน สภาพครอบครัว 
สภาวะเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย แสดงเปนองคประกอบสําคัญของปญหาเสพติด คือ คน ยาเสพติด  
และสิ่งแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญญา ตรีธัญญา  ไดทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ
ตอการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน” จากผลการวิจัยพบวา ดานบทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา
จริยธรรมของเยาวชน พระสงฆควรนําหลักธรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน การปฏิบัติ
สมาธิเพื่อใหเยาวชนมีจิตใจสงบและโอบออมอารีตอผูอ่ืน พระสงฆควรเปนตัวแบบทางดานความประพฤติดี  
ควรประพฤติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ใหเยาวชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และใน
การสอนตองคํานึงถึงชวงวัยของเยาวชนดวย พระสงฆควรเตือนสติใหเยาวชนรูจักความไมประมาทและควร
กลาวถึงโทษของความประมาท โดยนําเหตุการณปจจุบันมาแสดงใหเห็นเปนรูปธรรม พระสงฆควรสงเสริมให
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และควรจัดกิจกรรมควบคูไปกับการใหความรู 
เชน การจัดคายคุณธรรม และตองนําสื่อมัลติมิเดียมาประกอบการสอน เพื่อเปนการจูงใจใหเยาวชนสนใจ 
พระสงฆควรมีบทบาทเปนผูนําเยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและประเพณี  
ใหเยาวชนเกิดความรัก หวงแหน และรูจักชวยเหลือสังคมโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
 2. แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดของเยาวชนไทยโดยใชพุทธวิธี: กรณีศึกษา ตําบลพังงู 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการปองกันปญหายาเสพติดดวยการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาสงเสริมทั้งปจจัย
ภายใน คือ ตัวเยาวชนจึงเปนการสงเสริมกระบวนการภายในตัวเยาวชนใหดําเนินไปอยางมีความรู  
ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม สงผลให
เยาวชนสามารถคิดพิจารณาสิง่ตาง ๆ อยางมีเหตุผล ถูกตองชอบธรรม โดยเยาวชนตองรูจักแสวงหาความรูที่
สมควรและเปนประโยชน และดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมปจจัย
ภายในใหเกิดสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย จึงควรสงเสริมปจจัยภายนอกดวยหลักทิศ 6  เพราะเปนหลักธรรมที่เปน
กรอบความประพฤติของบุคคลที่พึงปฏิบัติตอกันดวยสัมมาทิฏฐิ อันจะสงผลโดยตรงตอกระบวนการภายใน



1052 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตัวของเยาวชน เพราะสังคมที่เปนสัมมาทิฏฐิยอมสงผลใหเยาวชนคุนชินกับความดีงาม จนกระทั่งเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิไดโดยงาย ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และไมยุงกับยาเสพติด เพราะเกรง
กลัวโทษภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนเอง อันเกิดจากกระบวนการคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ ที่เปนผลมาจากปจจัย
แวดลอมที่เปนสัมมาทิฏฐิ แมจะมียาเสพติดแพรระบาดอยูในสังคม เยาวชนก็จะไมสนใจเขาไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติดเพราะเยาวชนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและความถูกตองชอบธรรม พรอมกับมีปจจัยภายนอกที่
เก้ือกูลดวย 

การปองกันปญหายาเสพติดตามแนวพุทธ นั้นมีการศึกษาปญหาติดยาเสพติดของเยาวชน  
อันเนื่องมาจากประสบการณ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ปรากฎชัดเจน
กลาวคือ ความยากจน สภาพทุพโภชนาการ การมีโรคภัยไขเจ็บ ความดอยโอกาสในการศึกษา ความไมรู 
การขาดทักษะเชิงอาชีพ การไมมีงานทํา การเพิ่มประชากร การไมไดรับการบริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และ
บริการที่ขาดคุณภาพ ปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธทั้งทางตรง และทางออม ตอการพัฒนาเยาวชน 
โดยทั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา และเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจที่สรางปญหาใหแกเยาวชนเอง อันมีผลทําให
เยาวชนบางกลุมกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด และจากปญหาดังที่กลาวมานั้นไดมีการพัฒนาเยาวชนที่เปน
กระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถปองกันปญหา 
และนําไปสูการพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืนได สอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 

กลาวไวในหนังสือ ยุวธรรมสําหรับยุวชน  สรุปความไดวา เด็กดีจะตองไมดื้อและตองเคารพเชื่อฟงบิดา
มารดา  ครูบาอาจารย และที่สําคัญคือตองปฏิบัติใหถูกตองทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อจะเติบโตข้ึนเปนผูใหญ
ที่ดีที่ถูกตองไมเสียที่ที่เกิดมาเปนมนุษยไดพบพระพุทธศาสนา มีธรรมะ คือระบบการปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อการ
ทําหนาที่ คือเปนบุตรที่ดี เปนศิษยที่ดี เปนเพื่อนที่ดี เปนพลเมืองที่ดี เปนสาวกที่ดี เปนมนุษยที่เต็มเปยมของ
ความเปนมนุษย และการสอนเร่ืองศีลธรรมแกเยาวชน เชน (1) ควรสอนเยาวชนใหมีสัมมาทิฏฐิโดยการ
ปลูกฝงโพธิใหเกิดในจิตใจ แลวเยาวชนอภิชาตบุตรก็จะเกิดข้ึนในสังคมไทย (2) ตองนําเอาตรีรัตนศาสตร
สากลมาสอนเยาวชนใหเกิดความรูความเขาใจวาเปนศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ตองสราง
จิตสํานึกแกเยาวชนใหมีทาทีที่พึงปฏิบัติตอไทยตรียางคธรรมอยางถูกตองใหได 

      
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หนวยงานภาครัฐ ควรดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 อยางจริงจัง 
 2. ควรออกกฎหมายที่ คุมครองและปองกันเยาวชน จากการเสพ ขายยาเสพติด และบังคับ
กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดอยางเขมงวด 
 3. หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ควรแตงตั้ง สถานบําบัด ฟนฟูผูเสพยาเสพติดใน
รูปแบบที่เหมาะสมอยางจริงจัง 
  
 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาทั้งในดานการปองกันและดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาวา  
ในสถาบันการศึกษามีผูเสพยาเสพติดมากนอยเพียงใด และควรมีการปองกันและแกไข อยางไร 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของเยาวชนในสถาบันการศึกษาวาในเยาวชนหญิง  
และเยาวชนชาย มีการเสพยาเสพติดเพิ่มข้ึน หรือลดลงในอัตราสวนมากนอยเพียงใด 
 3. การศึกษาติดตามผลการอบรมการปองกันปญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1053

ตัวของเยาวชน เพราะสังคมที่เปนสัมมาทิฏฐิยอมสงผลใหเยาวชนคุนชินกับความดีงาม จนกระทั่งเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิไดโดยงาย ซ่ึงจะทําใหเยาวชนเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด และไมยุงกับยาเสพติด เพราะเกรง
กลัวโทษภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนเอง อันเกิดจากกระบวนการคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ ที่เปนผลมาจากปจจัย
แวดลอมที่เปนสัมมาทิฏฐิ แมจะมียาเสพติดแพรระบาดอยูในสังคม เยาวชนก็จะไมสนใจเขาไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติดเพราะเยาวชนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลและความถูกตองชอบธรรม พรอมกับมีปจจัยภายนอกที่
เก้ือกูลดวย 

การปองกันปญหายาเสพติดตามแนวพุทธ นั้นมีการศึกษาปญหาติดยาเสพติดของเยาวชน  
อันเนื่องมาจากประสบการณ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ปรากฎชัดเจน
กลาวคือ ความยากจน สภาพทุพโภชนาการ การมีโรคภัยไขเจ็บ ความดอยโอกาสในการศึกษา ความไมรู 
การขาดทักษะเชิงอาชีพ การไมมีงานทํา การเพิ่มประชากร การไมไดรับการบริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และ
บริการที่ขาดคุณภาพ ปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธทั้งทางตรง และทางออม ตอการพัฒนาเยาวชน 
โดยทั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนา และเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจที่สรางปญหาใหแกเยาวชนเอง อันมีผลทําให
เยาวชนบางกลุมกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด และจากปญหาดังที่กลาวมานั้นไดมีการพัฒนาเยาวชนที่เปน
กระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถปองกันปญหา 
และนําไปสูการพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืนได สอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 

กลาวไวในหนังสือ ยุวธรรมสําหรับยุวชน  สรุปความไดวา เด็กดีจะตองไมดื้อและตองเคารพเชื่อฟงบิดา
มารดา  ครูบาอาจารย และที่สําคัญคือตองปฏิบัติใหถูกตองทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อจะเติบโตข้ึนเปนผูใหญ
ที่ดีที่ถูกตองไมเสียที่ที่เกิดมาเปนมนุษยไดพบพระพุทธศาสนา มีธรรมะ คือระบบการปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อการ
ทําหนาที่ คือเปนบุตรที่ดี เปนศิษยที่ดี เปนเพื่อนที่ดี เปนพลเมืองที่ดี เปนสาวกที่ดี เปนมนุษยที่เต็มเปยมของ
ความเปนมนุษย และการสอนเร่ืองศีลธรรมแกเยาวชน เชน (1) ควรสอนเยาวชนใหมีสัมมาทิฏฐิโดยการ
ปลูกฝงโพธิใหเกิดในจิตใจ แลวเยาวชนอภิชาตบุตรก็จะเกิดข้ึนในสังคมไทย (2) ตองนําเอาตรีรัตนศาสตร
สากลมาสอนเยาวชนใหเกิดความรูความเขาใจวาเปนศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ตองสราง
จิตสํานึกแกเยาวชนใหมีทาทีที่พึงปฏิบัติตอไทยตรียางคธรรมอยางถูกตองใหได 

      
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หนวยงานภาครัฐ ควรดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 อยางจริงจัง 
 2. ควรออกกฎหมายที่ คุมครองและปองกันเยาวชน จากการเสพ ขายยาเสพติด และบังคับ
กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดอยางเขมงวด 
 3. หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ควรแตงตั้ง สถานบําบัด ฟนฟูผูเสพยาเสพติดใน
รูปแบบที่เหมาะสมอยางจริงจัง 
  
 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาทั้งในดานการปองกันและดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาวา  
ในสถาบันการศึกษามีผูเสพยาเสพติดมากนอยเพียงใด และควรมีการปองกันและแกไข อยางไร 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของเยาวชนในสถาบันการศึกษาวาในเยาวชนหญิง  
และเยาวชนชาย มีการเสพยาเสพติดเพิ่มข้ึน หรือลดลงในอัตราสวนมากนอยเพียงใด 
 3. การศึกษาติดตามผลการอบรมการปองกันปญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษา 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาหลักการเผยแผ
ธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี และ 3)  วิเคราะหงานดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ 
และขอมูลจากการสัมภาษณ  นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา  วิธีการเผยแผพุทธธรรมในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบ
ประยุกตเขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณี ในแตละทองถ่ินที่มี
ความแตกตางกันมากมาย เชน ทรงใชอุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เปนตน เพื่ออนุเคราะห
ตอชาวโลก พระพุทธเจาทรงมีพระสงฆสาวกเปนกําลังหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา พระสงฆสาวกสวน
ใหญเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติสมควร และยึดม่ันในคุณธรรมของผูแสดงธรรม ทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลาย
จนถึงยุคสมัยปจจุบัน  
 หลักการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ทานเปนพระเถราจารยที่เปนปูชนียสงฆแหงคณะสงฆและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี มีคุณสมบัติ
ครบถวนของความเปนนักเผยแผพุทธธรรม มีความรูลึกซ้ึงในสิ่งที่สอน ใชรูปแบบและแนวทางการสอนให
ประจักษ ปฏิบัติตนเปนอยางที่ดี แนะนําสั่งสอนใหผูอ่ืนมีความรูคูคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆในการ
อนุเคราะหประชาชนไมใหทําความชั่ว ใหตั้งอยูในความดีอนุเคราะหดวยน้ําใจอันดีงาม ไดสนองบทบาท
กิจการคณะสงฆทั้งการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณ
สงเคราะห และการเผยแผพระพุทธศาสนา  
 การวิเคราะหหลักและวิธีการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี พบวา ทานมีรูปแบบและแนวทางในการนําเสนอพุทธธรรมที่ทําใหผูฟงมีความรูความเขาใจ
แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง มีมุมมองใหแงคิด สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
จึงเปนการเผยแผพุทธธรรมที่สอดคลองกับพุทธวิธีในการสอนอยางแทจริง คุณคาของหลักและวิธีการเผยแผ
ของหลวงพอพิบูลยตอสังคม ไดนําพาพุทธศาสนิกชนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามฐานะ ดวยอาศัยหลัก

พุทธธรรมที่ทานไดสั่งสอนและอบรม ไดสงเสริมใหเกิดประโยชน หนาที่ที่ปฏิบัติอยูนั้นใหบรรลุตามเปาหมาย
ของตน ครอบครัว หมูบานและชุมชนโดยการปลกูฝงศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิต
ดวยความไมประมาท พึ่งพากันไดทั้งทางกาย และทางจิตใจ รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ทั้งหมูบาน ชุมชน วัด 
และโรงเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ ไปอยางเปนประโยชนเก้ือกูลตอกัน และเกิดสามัคคีธรรม ความเปน
ปกแผนทางสังคมสืบไป 

คําสําคัญ: การเผยแผธรรม, หลักการและวิธีการ, หลวงพอพิบลูย 

 
Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to study the Buddhist methods for 
dissemination of Buddhism; 2) to study the principles for dissemination of Loungpho 
Piboon in Wat Phrathan, Phiboonrak Distsrict, Udonthani Province; and 3) to study the work 
for disseminating Buddhism of Loungpho Piboon in Wat Phrathan, Piboonrak District, 
Udonthani Proince. This research was the qualitative research by analyzing the data from 
Tipitaka scripture, Buddhist academic documents, related researches and the data from 
the interview by proposing the results of the research by the descriptive analysis. 

  The results of the research were found that the disseminating methods of 
Buddhism in the Buddha’s period was applying the methods with the geographic, 
historical, social, traditional, cultural environments of each different location such as to 
use the methods how to select the individuals waiting for the opportunity and so forth for 
the sake of the sentient beings’ happiness, a great deal of people and to assist the human 
beings of the world. The Buddha had the disciples as the principle to disseminate the 
Buddhism. The majority of his disciples conducted the right practice and behaved in the 
appropriate ways and to pay respect to the preachers’ moral principles. All disciples could 
disseminate Buddhism effectively and to make Buddhism spread out to the world until the 
present. 

  The principles for propagation of Loungpho Piboon in Wat Phrathan, Piboonrak 
District, Udonthani Province were found that he is the Buddhist monks whom many 
people in Udonthani province and outsiders pay respect to. He has the complete 
qualifications of the propagator of the Buddha’s teachings and has the deep knowledge in 
what he teaches. He used the Buddhist models as guideline to teach clearly, to practice 
himself as well, to advice the others to have the knowledge with morality, to conduct the 
Buddhist monks’ duties in assisting people to avoid an evil and to do good, to assist 
people with compassion, to assist the roles of the Sangha’s duties including the 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาหลักการเผยแผ
ธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี และ 3)  วิเคราะหงานดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ 
และขอมูลจากการสัมภาษณ  นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา  วิธีการเผยแผพุทธธรรมในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบ
ประยุกตเขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณี ในแตละทองถ่ินที่มี
ความแตกตางกันมากมาย เชน ทรงใชอุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เปนตน เพื่ออนุเคราะห
ตอชาวโลก พระพุทธเจาทรงมีพระสงฆสาวกเปนกําลังหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา พระสงฆสาวกสวน
ใหญเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติสมควร และยึดม่ันในคุณธรรมของผูแสดงธรรม ทําใหพระพุทธศาสนาแพรหลาย
จนถึงยุคสมัยปจจุบัน  
 หลักการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ทานเปนพระเถราจารยที่เปนปูชนียสงฆแหงคณะสงฆและประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี มีคุณสมบัติ
ครบถวนของความเปนนักเผยแผพุทธธรรม มีความรูลึกซ้ึงในสิ่งที่สอน ใชรูปแบบและแนวทางการสอนให
ประจักษ ปฏิบัติตนเปนอยางที่ดี แนะนําสั่งสอนใหผูอ่ืนมีความรูคูคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆในการ
อนุเคราะหประชาชนไมใหทําความชั่ว ใหตั้งอยูในความดีอนุเคราะหดวยน้ําใจอันดีงาม ไดสนองบทบาท
กิจการคณะสงฆทั้งการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณ
สงเคราะห และการเผยแผพระพุทธศาสนา  
 การวิเคราะหหลักและวิธีการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี พบวา ทานมีรูปแบบและแนวทางในการนําเสนอพุทธธรรมที่ทําใหผูฟงมีความรูความเขาใจ
แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง มีมุมมองใหแงคิด สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
จึงเปนการเผยแผพุทธธรรมที่สอดคลองกับพุทธวิธีในการสอนอยางแทจริง คุณคาของหลักและวิธีการเผยแผ
ของหลวงพอพิบูลยตอสังคม ไดนําพาพุทธศาสนิกชนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามฐานะ ดวยอาศัยหลัก

พุทธธรรมที่ทานไดสั่งสอนและอบรม ไดสงเสริมใหเกิดประโยชน หนาที่ที่ปฏิบัติอยูนั้นใหบรรลุตามเปาหมาย
ของตน ครอบครัว หมูบานและชุมชนโดยการปลกูฝงศรัทธา ความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิต
ดวยความไมประมาท พึ่งพากันไดทั้งทางกาย และทางจิตใจ รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ทั้งหมูบาน ชุมชน วัด 
และโรงเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ ไปอยางเปนประโยชนเก้ือกูลตอกัน และเกิดสามัคคีธรรม ความเปน
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Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to study the Buddhist methods for 
dissemination of Buddhism; 2) to study the principles for dissemination of Loungpho 
Piboon in Wat Phrathan, Phiboonrak Distsrict, Udonthani Province; and 3) to study the work 
for disseminating Buddhism of Loungpho Piboon in Wat Phrathan, Piboonrak District, 
Udonthani Proince. This research was the qualitative research by analyzing the data from 
Tipitaka scripture, Buddhist academic documents, related researches and the data from 
the interview by proposing the results of the research by the descriptive analysis. 

  The results of the research were found that the disseminating methods of 
Buddhism in the Buddha’s period was applying the methods with the geographic, 
historical, social, traditional, cultural environments of each different location such as to 
use the methods how to select the individuals waiting for the opportunity and so forth for 
the sake of the sentient beings’ happiness, a great deal of people and to assist the human 
beings of the world. The Buddha had the disciples as the principle to disseminate the 
Buddhism. The majority of his disciples conducted the right practice and behaved in the 
appropriate ways and to pay respect to the preachers’ moral principles. All disciples could 
disseminate Buddhism effectively and to make Buddhism spread out to the world until the 
present. 

  The principles for propagation of Loungpho Piboon in Wat Phrathan, Piboonrak 
District, Udonthani Province were found that he is the Buddhist monks whom many 
people in Udonthani province and outsiders pay respect to. He has the complete 
qualifications of the propagator of the Buddha’s teachings and has the deep knowledge in 
what he teaches. He used the Buddhist models as guideline to teach clearly, to practice 
himself as well, to advice the others to have the knowledge with morality, to conduct the 
Buddhist monks’ duties in assisting people to avoid an evil and to do good, to assist 
people with compassion, to assist the roles of the Sangha’s duties including the 
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administration, Buddhist education, public assistance, educational assistance, public utility, 
propagation of Buddhism as the application agreeable with the new science. He offered 
the analytical methods in various aspects in order to make the readers or listeners to 
understand the principles of Buddhism by considering the different ways through preaching 
Dhamma. 
 To analyze the principles and the methods of disseminating Dhamma of Loungpho 
Piboon in Wat Phrathan, Piboorak District, Udonthani Province was found that he has the 
models and the ways in proposing the Buddha’s teachings to motivate the listeners to 
have knowledge and clear understand, motivation, brave, enjoyment and to have an angle 
of vision in thinking . He can apply the Buddha’s teachings for daily life. So his propagation 
of Dhamma was agreeable to the Buddhist methods in teaching absolutely. It is the value 
principle as guideline of propagation of Loungpho Piboon towards the society.He 
motivates the Buddhists to be able to develop themselves by depending on the principle 
of Dhamma taught by him in various occasions and to enhance the duties as practiced to 
be benefits and accessible to their goals, family, villages, community by culturing their 
faiths in Buddhism as the foundation before understanding the Buddha’s teachings and the 
rituals rightly for the benefits to each other including temples, villages, and schools by 
using integrative models for the sake of their good living, assisting each other with the 
compassion in solving the problems together, to proceed their lives with carelessness, 
assisting each other by relying on one another physically and mentally to develop the 
location including villages, community, temples and schools in order to perform various 
activities for the usefulness, unity and sustainable society forever. 
Keywords: The Dissemination Buddhamma, The Principles, Loungpho Piboon 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาเปนพระธรรมวินัย เปนเนื้อแทของศาสนา เปนนามธรรมอันเปรียบเสมือนจิตใจ
ของพระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนที่ประกอบดวยเหตุผลสอดคลองกับหลักความจริงตามธรรมชาติ ทาทาย
ตอการทดลองพิสูจน ไมมีการบังคับใหเชื่อ เปนศาสนาของผูรูผูตื่น ผูเบิกบานดวยสติสัมปชัญญะ ซ่ึง
สาระสําคัญของพุทธธรรมทั้งหมดกลาวโดยสรุปแลวสอนในเร่ืองปญหาและวิธีการแกปญหา คือ ทุกขและ
การดับทุกขเทานั้น พระพุทธศาสนาจึงถือวาเปนศาสนาเพื่อสันติสขุ และ สันติภาพของมวลมนุษยชาติในโลก 
ซ่ึงพุทธบริษัทตองชวยกันผดุงสงเสริม และผลักดันใหพระพุทธศาสนากาวหนาหรือใหเจริญข้ึนไปเร่ือยๆ หาก
เราปลอยปละละเลย ไมใสใจ ความเสื่อมสลายก็จะมาเยือนพระสงฆผูเปนสวนหนึ่งของพุทธบริษัท นอกจาก
จะมีการอบรมฝกฝนพัฒนาตนเองตามพระธรรมวินัยแลว ยังมีหนาที่สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

โดยหนาที่นี้เปนหนาที่หลักของพระสงฆที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณอันเปนไปเพื่อความผาสุกของชาวโลก 
ตามที่พระพุทธเจาไดทรงประทานพุทธโอวาทแกเหลาพระอริยสาวก ในคราวสงไปประกาศพระพุทธศาสนา
รุนแรก วา “ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก 
เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย”1 

การเผยแผพระพุทธศาสนาในบุรพกาลนั้น พระสงฆนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ 
“เพราะเปนสวนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเปนหนึ่งในพุทธบริษัทซ่ึงถือวาเปนองคประกอบหลัก เปนกําลัง
สําคัญของพระพุทธศาสนา”2 “สงฆสาวกของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาลนั้นสวนใหญเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกของทําบุญ 
ควรแกการกราบไหว เปนแหลงปลูกฝงและพระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีปฏิปทาการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางของพุทธบริษัทและรักษาพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

ในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกลเคียง หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัด
อุดรธานี เปนพระมหาเถระที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุครูปหนึ่ง เปนผูยึดม่ันใน
หลักธรรมคําสอนของพระศาสดา มีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน มีวิธีสอน อุบาย
และวิธีตาง ๆ ที่ใชเปนสื่อในการเผยแผธรรมะใหประชาชนพุทธบริษัทเปนผูรับสาร ใหเขาใจถึงแกนแทของ
ธรรมไดอยางแยบยล หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี เปนพระสงฆที่ทํางาน
เผยแผพุทธธรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อประโยชนสุขของมหาชน เพื่อใหสังคมมีจริยธรรม ศีลธรรม 
คุณธรรม โดยการนําเสนอตอพุทธบริษัทในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม 
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกเสียง และการออกอากาศทางสถานีวิทยุ เปนตน สามารถโนมนาวจิตใจให
ประชาชนในยุคปจจุบันไดหันมาสนใจหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน สามารถนําเอาไปประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ดวยความสําคัญที่กลาวมานี ้ผูวิจัยจึงสนใจและเห็นความสําคัญของหลักการ วิธีการและผลงานดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเปนรูปธรรมเดนชัด ของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี จึงไดทําการศึกษาเร่ืองนี้อยางเปนระบบตามกระบวนการของศาสตรในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และ ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชนในการเผยแผธรรมในยุคปจจุบันและ
อนาคตตอไป 

 
  

                                                        
1 วินย.มหา. 4/32/40 
2 เสถียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, 2526), 

หนา 35. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1057

administration, Buddhist education, public assistance, educational assistance, public utility, 
propagation of Buddhism as the application agreeable with the new science. He offered 
the analytical methods in various aspects in order to make the readers or listeners to 
understand the principles of Buddhism by considering the different ways through preaching 
Dhamma. 
 To analyze the principles and the methods of disseminating Dhamma of Loungpho 
Piboon in Wat Phrathan, Piboorak District, Udonthani Province was found that he has the 
models and the ways in proposing the Buddha’s teachings to motivate the listeners to 
have knowledge and clear understand, motivation, brave, enjoyment and to have an angle 
of vision in thinking . He can apply the Buddha’s teachings for daily life. So his propagation 
of Dhamma was agreeable to the Buddhist methods in teaching absolutely. It is the value 
principle as guideline of propagation of Loungpho Piboon towards the society.He 
motivates the Buddhists to be able to develop themselves by depending on the principle 
of Dhamma taught by him in various occasions and to enhance the duties as practiced to 
be benefits and accessible to their goals, family, villages, community by culturing their 
faiths in Buddhism as the foundation before understanding the Buddha’s teachings and the 
rituals rightly for the benefits to each other including temples, villages, and schools by 
using integrative models for the sake of their good living, assisting each other with the 
compassion in solving the problems together, to proceed their lives with carelessness, 
assisting each other by relying on one another physically and mentally to develop the 
location including villages, community, temples and schools in order to perform various 
activities for the usefulness, unity and sustainable society forever. 
Keywords: The Dissemination Buddhamma, The Principles, Loungpho Piboon 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาเปนพระธรรมวินัย เปนเนื้อแทของศาสนา เปนนามธรรมอันเปรียบเสมือนจิตใจ
ของพระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนที่ประกอบดวยเหตุผลสอดคลองกับหลักความจริงตามธรรมชาติ ทาทาย
ตอการทดลองพิสูจน ไมมีการบังคับใหเชื่อ เปนศาสนาของผูรูผูตื่น ผูเบิกบานดวยสติสัมปชัญญะ ซ่ึง
สาระสําคัญของพุทธธรรมทั้งหมดกลาวโดยสรุปแลวสอนในเร่ืองปญหาและวิธีการแกปญหา คือ ทุกขและ
การดับทุกขเทานั้น พระพุทธศาสนาจึงถือวาเปนศาสนาเพื่อสันติสขุ และ สันติภาพของมวลมนุษยชาติในโลก 
ซ่ึงพุทธบริษัทตองชวยกันผดุงสงเสริม และผลักดันใหพระพุทธศาสนากาวหนาหรือใหเจริญข้ึนไปเร่ือยๆ หาก
เราปลอยปละละเลย ไมใสใจ ความเสื่อมสลายก็จะมาเยือนพระสงฆผูเปนสวนหนึ่งของพุทธบริษัท นอกจาก
จะมีการอบรมฝกฝนพัฒนาตนเองตามพระธรรมวินัยแลว ยังมีหนาที่สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

โดยหนาที่นี้เปนหนาที่หลักของพระสงฆที่แสดงใหเห็นถึงอุดมการณอันเปนไปเพื่อความผาสุกของชาวโลก 
ตามที่พระพุทธเจาไดทรงประทานพุทธโอวาทแกเหลาพระอริยสาวก ในคราวสงไปประกาศพระพุทธศาสนา
รุนแรก วา “ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก 
เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย”1 

การเผยแผพระพุทธศาสนาในบุรพกาลนั้น พระสงฆนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ 
“เพราะเปนสวนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเปนหนึ่งในพุทธบริษัทซ่ึงถือวาเปนองคประกอบหลัก เปนกําลัง
สําคัญของพระพุทธศาสนา”2 “สงฆสาวกของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาลนั้นสวนใหญเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกของทําบุญ 
ควรแกการกราบไหว เปนแหลงปลูกฝงและพระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีปฏิปทาการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางของพุทธบริษัทและรักษาพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

ในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกลเคียง หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัด
อุดรธานี เปนพระมหาเถระที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุครูปหนึ่ง เปนผูยึดม่ันใน
หลักธรรมคําสอนของพระศาสดา มีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน มีวิธีสอน อุบาย
และวิธีตาง ๆ ที่ใชเปนสื่อในการเผยแผธรรมะใหประชาชนพุทธบริษัทเปนผูรับสาร ใหเขาใจถึงแกนแทของ
ธรรมไดอยางแยบยล หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี เปนพระสงฆที่ทํางาน
เผยแผพุทธธรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อประโยชนสุขของมหาชน เพื่อใหสังคมมีจริยธรรม ศีลธรรม 
คุณธรรม โดยการนําเสนอตอพุทธบริษัทในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม 
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การบันทึกเสียง และการออกอากาศทางสถานีวิทยุ เปนตน สามารถโนมนาวจิตใจให
ประชาชนในยุคปจจุบันไดหันมาสนใจหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน สามารถนําเอาไปประพฤติ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ดวยความสําคัญที่กลาวมานี ้ผูวิจัยจึงสนใจและเห็นความสําคัญของหลักการ วิธีการและผลงานดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเปนรูปธรรมเดนชัด ของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี จึงไดทําการศึกษาเร่ืองนี้อยางเปนระบบตามกระบวนการของศาสตรในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และ ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชนในการเผยแผธรรมในยุคปจจุบันและ
อนาคตตอไป 

 
  

                                                        
1 วินย.มหา. 4/32/40 
2 เสถียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, 2526), 

หนา 35. 



1058 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผธรรมของพระสงฆในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธาน ี
3. เพื่อวิเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพบิูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธาน ี
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษางานดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  

1. ขอบเขตดานเอกสาร 
  ก. เอกสารข้ันปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซด 
 2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target 

group) ที่มีสวนเก่ียวของกับผล ง าน ดาน ก า ร เผ ยแผธ ร รม พระพุท ธศ าสน าขอ งหลวงพอพิบูลย  
วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก  พระสังฆาธิการ  ผูนํ าชุมชน ผู อํานวยการ และรองสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ผูอํานวยการ และรองสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พุทธศาสนิกชน  
ที่สามารถใหขอมูลได  การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยผูวิจัยจะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณเชิงลึกภาคสนาม (Field work) 
อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณ 
เชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแต
ละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป   
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การเผยแผ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) 
ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539  ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) 
ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของ  
 2 การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target 
group) ที่มีสวนเก่ียวของกับผลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 25 รูป/คน ไดแก  
 1. พระสังฆาธิการ/เจาคณะจังหวัด/รองเจาคณะจังหวัด/เจาคณะอําเภอ/รองเจาคณะ 
     อําเภอ     จํานวน 5 รูป 

2. ผูนําชุมชน     จํานวน 3 คน 
3. ผูอํานวยการ และรองสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จํานวน 2 คน 
4. ผูอํานวยการ และรองสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   จํานวน 2 คน 
5. พุทธศาสนิกชน      จํานวน 13 คน  

รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 รูป/คน 
  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 

 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม 
แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานได
จากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. พุทธวิธีการเผยแผในพระพุทธศาสนา พุทธวิธีการเผยแผเร่ิมตนจากการแสดงปฐมเทศนา  
หรือ พระธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขแกมนุษย โดยหลักการก็คือ ใหเกิดประโยชน
สุขตามพุทธประสงคผูเผยแผธรรมนั้นตองมีคุณสมบัติของนักเผยแผที่เรียกวา คุณสมบัติของผูสอนที่ดีที่พึง
ประสงค คือ 1) มีความกรุณาเปนพื้นฐานของจิตใจ 2) ไมถือตัว หยิ่งยโส 3) มีความอดทน ใจเย็น 4) มีความ
ยุติธรรม ไมเห็นแกหนา 5) มีความรอบคอบ 6) มีความประพฤตินาเคารพบูชา 7) รูจักภูมิสติปญญาของผูฟง 
ผูเผยแผธรรมคําสอนของพระพุทธองคตองคํานึงถึงคือ หลักการสอนพื้นฐานทั่วไป 3 ประการ คือ 1) เนื้อหา
ที่สอน 2) ตัวผูเรียน 3) ตัวการสอน ผูสอนตองรูจักและปรับใชใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ วิธีการเผย
แผของพระพุทธศาสนา มีอยู 4 วิธี คือ 1) แบบสากัจฉาหรือ สนทนา 2) แบบบรรยาย 3) แบบตอบปญหา 
และ 4) แบบวางกฎขอบังคับ วิธีการทั้ง 4 ประการนี้ ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาประสบความสําเร็จ 
นอกจากนี้ยังพบเทคนิคของพุทธวิธีการเผยแผ 10 ประการที่ทําใหการเผยแผสัมฤทธิ์ผล คือ 1) การยก
อุทาหรณและเลานิทานประกอบ 2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา 3) การใชอุปกรณการสอน 4) การทําใหดู



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1059

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผธรรมของพระสงฆในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธาน ี
3. เพื่อวิเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพบิูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ 

จังหวัดอุดรธาน ี
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษางานดานการเผย
แผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  

1. ขอบเขตดานเอกสาร 
  ก. เอกสารข้ันปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซด 
 2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target 

group) ที่มีสวนเก่ียวของกับผล ง าน ดาน ก า ร เผ ยแผธ ร รม พระพุท ธศ าสน าขอ งหลวงพอพิบูลย  
วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก  พระสังฆาธิการ  ผูนํ าชุมชน ผู อํานวยการ และรองสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ผูอํานวยการ และรองสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พุทธศาสนิกชน  
ที่สามารถใหขอมูลได  การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยผูวิจัยจะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณเชิงลึกภาคสนาม (Field work) 
อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณ 
เชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแต
ละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป   
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การเผยแผ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) 
ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539  ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) 
ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของ  
 2 การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target 
group) ที่มีสวนเก่ียวของกับผลงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 25 รูป/คน ไดแก  
 1. พระสังฆาธิการ/เจาคณะจังหวัด/รองเจาคณะจังหวัด/เจาคณะอําเภอ/รองเจาคณะ 
     อําเภอ     จํานวน 5 รูป 

2. ผูนําชุมชน     จํานวน 3 คน 
3. ผูอํานวยการ และรองสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี  จํานวน 2 คน 
4. ผูอํานวยการ และรองสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี   จํานวน 2 คน 
5. พุทธศาสนิกชน      จํานวน 13 คน  

รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 รูป/คน 
  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 

 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม 
แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานได
จากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. พุทธวิธีการเผยแผในพระพุทธศาสนา พุทธวิธีการเผยแผเร่ิมตนจากการแสดงปฐมเทศนา  
หรือ พระธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสุขแกมนุษย โดยหลักการก็คือ ใหเกิดประโยชน
สุขตามพุทธประสงคผูเผยแผธรรมนั้นตองมีคุณสมบัติของนักเผยแผที่เรียกวา คุณสมบัติของผูสอนที่ดีที่พึง
ประสงค คือ 1) มีความกรุณาเปนพื้นฐานของจิตใจ 2) ไมถือตัว หยิ่งยโส 3) มีความอดทน ใจเย็น 4) มีความ
ยุติธรรม ไมเห็นแกหนา 5) มีความรอบคอบ 6) มีความประพฤตินาเคารพบูชา 7) รูจักภูมิสติปญญาของผูฟง 
ผูเผยแผธรรมคําสอนของพระพุทธองคตองคํานึงถึงคือ หลักการสอนพื้นฐานทั่วไป 3 ประการ คือ 1) เนื้อหา
ที่สอน 2) ตัวผูเรียน 3) ตัวการสอน ผูสอนตองรูจักและปรับใชใหถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ วิธีการเผย
แผของพระพุทธศาสนา มีอยู 4 วิธี คือ 1) แบบสากัจฉาหรือ สนทนา 2) แบบบรรยาย 3) แบบตอบปญหา 
และ 4) แบบวางกฎขอบังคับ วิธีการทั้ง 4 ประการนี้ ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาประสบความสําเร็จ 
นอกจากนี้ยังพบเทคนิคของพุทธวิธีการเผยแผ 10 ประการที่ทําใหการเผยแผสัมฤทธิ์ผล คือ 1) การยก
อุทาหรณและเลานิทานประกอบ 2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา 3) การใชอุปกรณการสอน 4) การทําใหดู
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เปนตัวอยาง5) การเลนภาษา 6) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล 7) การรูจักจังหวะและโอกาส  
8) ความยืดหยุนในการใชวิธีการ 9) การลงโทษและการใหรางวัล 10) กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา 

พระพุทธองคทรงมองมนุษยในฐานะแหงสัตวโลกที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาปญญาไปสูความ
ดับทุกขได ทรงมองมนุษยเปน 4 กลุม ตามกําลังของความสามารถในการรับสารหรือการเรียนรู จึงทรง
ประกาศศาสนธรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยมุงประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซ่ึงหมายถึงมนุษยชาติ
ทั้งหมด พรอมกันนี้พระองคไดทรงกําหนดคุณสมบัติของผูเผยแผพระพุทธศาสนาที่ตองมีความพรอมทั้ง
ภายนอกและภายใน ตลอดถึงหลักการในการเผยแผพระพุทธศาสนา เทคนิควิธีและการใชภาษาที่สอดคลอง
กับความตองการของประชุมชนนั้น ๆเพื่อใหเปนตนแบบแกพระสาวกไดยึดถือเปนแนวทางในการเผยแผ สืบ
ทอด ประยุกตและพัฒนารูปแบบการเผยแผมาถึงพระสงฆในยุคปจจุบัน 

วิธีการเผยแผพุทธธรรมในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกตเขากับ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณีในแตละทองถ่ินที่มีความแตกตางกัน
มากมาย ไมวาจะทรงใชวิธีไหนก็ตาม เชน ทรงใชอุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เปนตน 
พระพุทธเจาทรงมีพระสงฆสาวกเปนกําลังหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนา
แพรหลายออกไปทั่วชมพูทวีปและเจริญรุงเรืองม่ันคง สืบเนื่องจนถึงยุคสมัยปจจุบัน พระสงฆจึงเปนหนึ่งที่
ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน สั่งสอนใหคนเปนคนดี คุณสมบัติของผูเผยแผ เปนสิ่งที่ทาให
ผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในคําสอนอยางนาอัศจรรย นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนา นอกจากเทคนิคและวิธีการเผยแผแลว สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เชน ลมฟาอากาศ  
วิถีดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละทองถ่ิน อัธยาศัย การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน เปนตน สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเผยแผงานทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น 
พระสงฆผู เผยแผนอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแลว จําเปนที่ตองมีความชํานาญและ
ความสามารถในหลายๆดานประกอบกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆหรือตัวผูสื่อเอง  
ซ่ึงนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธาใหเกิดแกผูฟงที่ไดพบและไดเห็น แมวาพระพุทธศาสนาจะเกิด
ข้ึนมาในดินแดนชมพูทวีป หรืออินเดียเหมือนกับลัทธิศาสนาตางๆ เหลานั้น แตพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากลัทธิศาสนาตางๆ ไดแกการอุบัติข้ึนมาพรอมกับการปฏิรูปสังคมอินเดียเสียใหม คือพุทธศาสนา
ไดเสนอหลักทฤษฎีใหม ซ่ึงหักลางกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินเดียไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการที่
แตกตางจากศาสนาพราหมณ โดยสิ้นเชิง เม่ือเปนเชนนั้น จึงมีปญหาและอุปสรรคในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึนทั้งปญหาและอุปสรรคจากภายใน และปญหาและอุปสรรคจากภายนอก  

2. การเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
พบวา หลวงปูพิบูลย วัดพระแทน (วัดบานแดง) อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี หลวงพอพิบูลย นามเดิม
วา พิบูลย ( บางขอมูลก็บอกวาชื่อ กิมเมง ) แซตัน เกิดที่ บานพระเจา ตําบลมะอึ ( ปจจุบันคือตําบลพระเจา 
) อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด บิดาชื่อ นายสา แซตัน มารดาชื่อ นางโสภา แซตัน มีอาชีพคาขายและทํานา 
เคยรับราชการทหารอยูหลายป หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน เปนพระสงฆที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ
และศรัทธา เพราะทานเปนผูนําทางความคิด ที่มีความรูความสามารถเผยแผพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปสูประชาชนไดอยางดียิ่ง และทานไดเปนแบบอยางของความเปนผูนําหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการพัฒนา

ชุมชนและสังคม ทานไดเปนตนแบบของความดีงาม ยึดม่ันในการทําความดี มีผลงานมากมายในการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม ทั้งการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณ
สงเคราะห การเผยแผ ดวยคุณธรรมที่ทานไดยึดเปนแนวปฏิบัติ คือ ความขยัน ซ่ือสัตย อดทน เสียสละ  
เปนพระสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เปนผูนําทางความคิด มีจิตและวิญญาณของความเปนนักปราชญ 
ทางพระพุทธศาสนา มีอุดมการณเพื่อใหคนไดเขาถึงธรรม ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในลักษณะของ
การประยุกตใหเขากับวิทยาการสมัยใหม ซ่ึงตองใชการนาเสนอแบบวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหผูอาน
หรือผูฟงไดรูถึงหลักคําสอนที่ทางพระพุทธศาสนามุมมองที่แตกตาง เพิ่มพูนปญญาบารมีและใหกําลังใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีกําลังใจในการประกอบศาสนกิจที่สมบูรณตอไป นอกจากนี้ยังเปนการออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาในการออกตรวจการณ หรือออกไปรับรูการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน
การสนองงานคณะสงฆ สงผลใหเกิดความสามัคคี กลมเกลียว สามารถประคับประคองศรัทธาของประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางดี อุดมการณในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ทานไดดําเนินตามที่พระพุทธเจาไดปฏิบัติไว
เปนตัวอยางในการประกาศพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทานยังมีแนวคิดใหพระภิกษุสงฆสามเณรไดมีโอกาส
ในการศึกษาที่สูงข้ึนไมจํากัดเฉพาะนักธรรม-บาลี ทานยังจัดการศึกษาในสวนของพระปริยัติ เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ถาอยูในเพศบรรพชิตก็จะเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะ
การศึกษาที่สูงจะไดรับไววางใจ หรือไดรับการเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป แตถาสึกออกไปแลวก็จะมีความรู
ติดตัวออกไปสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ไมกอปญหาใหกับสังคม 
 3. วิเคราะหงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน ในฐานะพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนา  
มีความทุมเทเสียสละ ตั้งม่ันในอุดมการณ เปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในการเผยแผธรรมะ
ตามกลวิธี ดวยบุคลิกภาพที่เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจกับทุกคน เนื้อหาของธรรมะมีความ
ถูกตองตามหลักธรรม ชัดเจน เขาใจงายและมีความเพลิดเพลินตอการฟง สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันได ความพรอมในการแสดงธรรมและเนื้อหาธรรมะก็อํานวยประโยชนแกผูฟง  
จึงทําใหหลวงพอพิบูลยไดรับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนทั่วไป ทานมีความนาเชื่อถือที่ไดมาจาก
ความรูความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป จนสามารถ
ไดรับวางใจใหเปนผูนําในการปฏิบัติงานในดานตางๆ สิ่งเหลานี้เปนแรงขับเคลื่อนใหหลวงพอประสบ
ผลสําเร็จ เปนแรงผลักดันจากภายในโดยมีหลัก อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู 
ความถนัดความสามารถ และคุณธรรม ของตนตามเปนจริง เพื่อประพฤติไดเหมาะสม 
 นอกจากนี้ทานมีรูปแบบและแนวทางในการนําเสนอพุทธธรรม ที่ทําใหผูฟงมีความรูความเขาใจ
แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริงมากข้ึน มีมุมมองใหแงคิด สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได จึงเปนการเผยแผพุทธธรรมที่สอดคลองกับพุทธวิธีในการสอนอยางแทจริง คุณคาของหลัก
และวิธีการเผยแผของหลวงพอพิบูลยตอสังคมนั้น ไดนําพาพุทธศาสนิกชนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ฐานะ ดวยอาศัยหลักพุทธธรรมที่ทานไดสั่งสอนและอบรมในโอกาสตางๆ กัน และไดสงเสริมใหเกิดประโยชน 
หนาที่ที่ปฏิบัติอยูนั้นใหบรรลุตามเปาหมายของตน ครอบครัว หมูบานและชุมชนโดยการปลูกฝงศรัทธา 
ความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา เปนพื้นฐานกอน แลวทําใหเขาใจดานศาสนธรรม และศาสนพิธี อยาง



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1061

เปนตัวอยาง5) การเลนภาษา 6) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล 7) การรูจักจังหวะและโอกาส  
8) ความยืดหยุนในการใชวิธีการ 9) การลงโทษและการใหรางวัล 10) กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา 

พระพุทธองคทรงมองมนุษยในฐานะแหงสัตวโลกที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาปญญาไปสูความ
ดับทุกขได ทรงมองมนุษยเปน 4 กลุม ตามกําลังของความสามารถในการรับสารหรือการเรียนรู จึงทรง
ประกาศศาสนธรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยมุงประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซ่ึงหมายถึงมนุษยชาติ
ทั้งหมด พรอมกันนี้พระองคไดทรงกําหนดคุณสมบัติของผูเผยแผพระพุทธศาสนาที่ตองมีความพรอมทั้ง
ภายนอกและภายใน ตลอดถึงหลักการในการเผยแผพระพุทธศาสนา เทคนิควิธีและการใชภาษาที่สอดคลอง
กับความตองการของประชุมชนนั้น ๆเพื่อใหเปนตนแบบแกพระสาวกไดยึดถือเปนแนวทางในการเผยแผ สืบ
ทอด ประยุกตและพัฒนารูปแบบการเผยแผมาถึงพระสงฆในยุคปจจุบัน 

วิธีการเผยแผพุทธธรรมในคร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกตเขากับ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณีในแตละทองถ่ินที่มีความแตกตางกัน
มากมาย ไมวาจะทรงใชวิธีไหนก็ตาม เชน ทรงใชอุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เปนตน 
พระพุทธเจาทรงมีพระสงฆสาวกเปนกําลังหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนา
แพรหลายออกไปทั่วชมพูทวีปและเจริญรุงเรืองม่ันคง สืบเนื่องจนถึงยุคสมัยปจจุบัน พระสงฆจึงเปนหนึ่งที่
ชวยปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน สั่งสอนใหคนเปนคนดี คุณสมบัติของผูเผยแผ เปนสิ่งที่ทาให
ผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในคําสอนอยางนาอัศจรรย นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนา นอกจากเทคนิคและวิธีการเผยแผแลว สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เชน ลมฟาอากาศ  
วิถีดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละทองถ่ิน อัธยาศัย การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน เปนตน สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการเผยแผงานทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น 
พระสงฆผู เผยแผนอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแลว จําเปนที่ตองมีความชํานาญและ
ความสามารถในหลายๆดานประกอบกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆหรือตัวผูสื่อเอง  
ซ่ึงนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธาใหเกิดแกผูฟงที่ไดพบและไดเห็น แมวาพระพุทธศาสนาจะเกิด
ข้ึนมาในดินแดนชมพูทวีป หรืออินเดียเหมือนกับลัทธิศาสนาตางๆ เหลานั้น แตพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากลัทธิศาสนาตางๆ ไดแกการอุบัติข้ึนมาพรอมกับการปฏิรูปสังคมอินเดียเสียใหม คือพุทธศาสนา
ไดเสนอหลักทฤษฎีใหม ซ่ึงหักลางกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินเดียไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการที่
แตกตางจากศาสนาพราหมณ โดยสิ้นเชิง เม่ือเปนเชนนั้น จึงมีปญหาและอุปสรรคในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึนทั้งปญหาและอุปสรรคจากภายใน และปญหาและอุปสรรคจากภายนอก  

2. การเผยแผธรรมของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
พบวา หลวงปูพิบูลย วัดพระแทน (วัดบานแดง) อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี หลวงพอพิบูลย นามเดิม
วา พิบูลย ( บางขอมูลก็บอกวาชื่อ กิมเมง ) แซตัน เกิดที่ บานพระเจา ตําบลมะอึ ( ปจจุบันคือตําบลพระเจา 
) อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด บิดาชื่อ นายสา แซตัน มารดาชื่อ นางโสภา แซตัน มีอาชีพคาขายและทํานา 
เคยรับราชการทหารอยูหลายป หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน เปนพระสงฆที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ
และศรัทธา เพราะทานเปนผูนําทางความคิด ที่มีความรูความสามารถเผยแผพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปสูประชาชนไดอยางดียิ่ง และทานไดเปนแบบอยางของความเปนผูนําหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการพัฒนา

ชุมชนและสังคม ทานไดเปนตนแบบของความดีงาม ยึดม่ันในการทําความดี มีผลงานมากมายในการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม ทั้งการปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณ
สงเคราะห การเผยแผ ดวยคุณธรรมที่ทานไดยึดเปนแนวปฏิบัติ คือ ความขยัน ซ่ือสัตย อดทน เสียสละ  
เปนพระสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เปนผูนําทางความคิด มีจิตและวิญญาณของความเปนนักปราชญ 
ทางพระพุทธศาสนา มีอุดมการณเพื่อใหคนไดเขาถึงธรรม ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในลักษณะของ
การประยุกตใหเขากับวิทยาการสมัยใหม ซ่ึงตองใชการนาเสนอแบบวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหผูอาน
หรือผูฟงไดรูถึงหลักคําสอนที่ทางพระพุทธศาสนามุมมองที่แตกตาง เพิ่มพูนปญญาบารมีและใหกําลังใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีกําลังใจในการประกอบศาสนกิจที่สมบูรณตอไป นอกจากนี้ยังเปนการออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาในการออกตรวจการณ หรือออกไปรับรูการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใน
การสนองงานคณะสงฆ สงผลใหเกิดความสามัคคี กลมเกลียว สามารถประคับประคองศรัทธาของประชาชน
ในพื้นที่ไดอยางดี อุดมการณในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ทานไดดําเนินตามที่พระพุทธเจาไดปฏิบัติไว
เปนตัวอยางในการประกาศพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทานยังมีแนวคิดใหพระภิกษุสงฆสามเณรไดมีโอกาส
ในการศึกษาที่สูงข้ึนไมจํากัดเฉพาะนักธรรม-บาลี ทานยังจัดการศึกษาในสวนของพระปริยัติ เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ถาอยูในเพศบรรพชิตก็จะเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะ
การศึกษาที่สูงจะไดรับไววางใจ หรือไดรับการเชื่อถือจากประชาชนทั่วไป แตถาสึกออกไปแลวก็จะมีความรู
ติดตัวออกไปสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ไมกอปญหาใหกับสังคม 
 3. วิเคราะหงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน อําเภอพิบูลย
รักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา หลวงพอพิบูลย วัดพระแทน ในฐานะพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนา  
มีความทุมเทเสียสละ ตั้งม่ันในอุดมการณ เปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในการเผยแผธรรมะ
ตามกลวิธี ดวยบุคลิกภาพที่เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจกับทุกคน เนื้อหาของธรรมะมีความ
ถูกตองตามหลักธรรม ชัดเจน เขาใจงายและมีความเพลิดเพลินตอการฟง สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวันได ความพรอมในการแสดงธรรมและเนื้อหาธรรมะก็อํานวยประโยชนแกผูฟง  
จึงทําใหหลวงพอพิบูลยไดรับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนทั่วไป ทานมีความนาเชื่อถือที่ไดมาจาก
ความรูความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป จนสามารถ
ไดรับวางใจใหเปนผูนําในการปฏิบัติงานในดานตางๆ สิ่งเหลานี้เปนแรงขับเคลื่อนใหหลวงพอประสบ
ผลสําเร็จ เปนแรงผลักดันจากภายในโดยมีหลัก อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู 
ความถนัดความสามารถ และคุณธรรม ของตนตามเปนจริง เพื่อประพฤติไดเหมาะสม 
 นอกจากนี้ทานมีรูปแบบและแนวทางในการนําเสนอพุทธธรรม ที่ทําใหผูฟงมีความรูความเขาใจ
แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริงมากข้ึน มีมุมมองใหแงคิด สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได จึงเปนการเผยแผพุทธธรรมที่สอดคลองกับพุทธวิธีในการสอนอยางแทจริง คุณคาของหลัก
และวิธีการเผยแผของหลวงพอพิบูลยตอสังคมนั้น ไดนําพาพุทธศาสนิกชนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ฐานะ ดวยอาศัยหลักพุทธธรรมที่ทานไดสั่งสอนและอบรมในโอกาสตางๆ กัน และไดสงเสริมใหเกิดประโยชน 
หนาที่ที่ปฏิบัติอยูนั้นใหบรรลุตามเปาหมายของตน ครอบครัว หมูบานและชุมชนโดยการปลูกฝงศรัทธา 
ความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา เปนพื้นฐานกอน แลวทําใหเขาใจดานศาสนธรรม และศาสนพิธี อยาง
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ถูกตอง เปนประโยชนเก้ือกูลตอกัน ทั้งวัด บาน และโรงเรียน แบบบูรณาการ เพื่อใหคนมีความเปนอยูที่ดี 
ชวยเหลือกันดวยจิตเมตตาตอกันแกไขปญหารวมกัน ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท พึ่งพากันไดทั้งทาง
กาย และทางจิตใจ รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ทั้งหมูบาน ชุมชน วัด และโรงเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ ไปอยาง
เปนประโยชนเก้ือกูลตอกัน และเกิดสามัคคีธรรม ความเปนปกแผนทางสังคมสืบไป 
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากผลของการศึกษาวิเคราะหงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของหลวงพอพิบูลย วัดพระแทน 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยยังไดพบวา มีหัวขอที่นาสนใจ ดังนี้  

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของหลวงพอพิบูลย กับนักเผยแผรูป
อ่ืน ๆ ในปจจุบัน  
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ศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 
ในเขตชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี  

A Study of Self-Care of Diabetic Patients in accordance with the 
Guideline of the Four Noble Truths in Piboomrak District,  

Udonthani Province 
 

พระธีรดา สมจิตฺโต 
พระราชรัตนาลงกรณ 

ธวัลหทัย สินธุนอก 
วิทยาเขตหนองคาย 

                                                   
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักอริยสัจ 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) ศึกษา
สภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และ 3) ศึกษาผลการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทาง
อริยสัจ 4 ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยนี้ โดยศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร และลงภาคสนามเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวา หลักอริยสัจ 4 เปนความจริงอันประเสริฐคือความเปนจริงของทุกข สาเหตุที่ทํา
ให เกิดทุกข ความดับทุกข และขอปฏิบัติให ถึงความดับทุกข หรือจะเปลี่ยนมุมมองเปนดานบวก  
คือ ความเปนจริงของความสุข เหตุใหเกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุใหเกิดภาวะขาดความสุข
รวมทั้งปฏิบัติตามก็จะสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและ
สุขใจเขามาแทนที่ได 

 สภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเขตชุมชนตําบลนาทราย พบวา ผลของการขาดการ
ดูแลตนเองที่ถูกตอง ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเม็ดหรือยาฉีดเพื่อ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การไปตรวจตามแพทยนัด หรือการ
สังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทยกอนวันนัดและขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ เชน การพักผอน เร่ืองของอารมณ 
ความรูสึก มีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา และเชื่อมโยงใหเห็นเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดโรคแทรกซอน
ตามมา 

แนวคิดและการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 พบวา ความสําคัญในการที่
จะทําใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยูกับสภาวะการเจ็บปวยไดอยางมีความสุข เพราะโรคเบาหวานแมไมหายขาด 
แตถาดูแลตนเองไดดี คือมีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพหรือทํากิจกรรมอยางถูกตองสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะ
ควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดใหอยูในเกณฑที่ปกติ ผูปวยเบาหวานก็จะมีชีวิตยืนยาว โดยไมมีโรคแทรกซอน 
วิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ โดยการนําหลักอริยสัจ 4 มาเปนแนวทางในการดูแลตนเอง ผูปวยเบาหวานก็จะ
สามารถทําใหสุขภาพกายและจิตของตนดีข้ึนไดเปนลําดับๆ ไป 

คําสําคัญ: อริยสัจ 4, การดูแลตนเอง, ผูปวยเบาหวาน 

Abstract 
The purpose of this research were; 1) to study the Four Noble Truths in the 

Buddhist scripture; 2) to study the condition of self-care of diabetic patients in the region 
of community of Phiboonrak District, Udonthani Province; and 3) to study the results of the 
self-care of the diabetic patients in accordance with the Four Noble Truths in the region of 
the community in Nasaiy Sub-district, Phiboonrak District, Udonthani Province. This 
research is the qualitative research by studying the data from the documents and the field 
study to collect the data from interviewing. The conclusions of the results are as follows: 
 The Four Noble Truths are the Sublime Truths to make person, the Noble man, 
progress and stay away from the defilements. Everybody understands the truths of 
suffering, cause of suffering, the cessation of suffering and the way leading to the cessation 
of suffering or to change the watchful angle to be positive, that is, to create understanding 
concerning the truth of happiness, cause of happiness, the lack of happiness, and the 
cause of lacking the happiness including the practice. It can liberate form all sufferings 
both physically and mentally and the condition of physical and mental happiness will 
come instead. 
 The behaviors of the self-care of diabetic patients were found that results of 
lacking of the right self-care in the matter of eating foods and physical exercise, to use the 
medicine tablets, or injection to protect the level of sugar in blood, to take care of the 
physical cleaning, to have the body inspected in accordance with the doctor’s 
appointment or to observe the abnormal of the body. They have to go to meet the 
doctor as appointed and should practice such as taking relaxation including the emotions 
and feelings that cause the sickness and connection to see the factors that cause the 
diseases in step by step. If the patients do not realize of their own sickness or do not 
accept their own diseases and then adjust their behaviors appropriately. Their sickness will 
be strong symptom increasingly. 
 The conception and the self-care of the patients in accordance with the Four 
Noble Truths in the region of the community of Nasaiy Sub-district, Phiboonrak District, 
Udonthani Province were found that the importance in making the patients live with the 
symptom of sickness happily because the diabetic diseases cannot be cured but if they 
take care of themselves, they practice themselves in taking care of their health or always 
doing the right activities in order to control the level of sugar in blood in the normal rate. 
The diabetic patients will keep their long lives without the other diseases, if the diabetic 
patients change their conception and take care of their health by applying the Four Noble 
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truths for the guideline in taking care of themselves and then they can make the health 
better both physically and mentally step by step. 

Keywords: Self-care of Diabetic Patients, Accordance with the Guideline, the Four Noble 
Truths 
 
บทนํา 

 ศาสนาพุทธมีหลักพุทธธรรม หรือหลักคําสอนมากมายที่สามารถนํามาปรับประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน และหนึ่งในคําสอนเหลานั้น พระพุทธเจาทรงสอนใหพุทธบริษัท พิจารณาอยู
เสมอๆ วาภิกษุทั้งหลาย ฐานะ 5 ประการนี้ ที่สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต ตองพิจารณาเนืองๆ ฐานะ 5 
ประการ คือ 1. เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 2. เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวง
พนความเจ็บไขไปได 3. เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได 4. เราจะตองพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไวจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรม
นั้น1 

ใน ขอที่ 2 และขอที่ 5 ของ อภิณหปจจเวกขณ 5 ที่เรียกกันวา พยาธิธัมมตา กลาววา “…เรามี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความเจ็บไขไปได...” หมายถึง ความเจ็บปวยยอมเกิดข้ึนกับทุกๆ
คน โดยไมมีการยกเวน การเจ็บปวยไมใชเปนเร่ืองของความเคราะหราย แตเปนเร่ืองที่ตองเกิดข้ึนอยาง
แนนอน ตามผลกรรมในอดีตหรือในปจจุบันที่เราไดกระทําไวเอง สงผลใหเปนไป แมบางรายอาจจะเกิดจาก
ผูอ่ืนกระทําใหเปน แตก็ยังเปนผลสืบเนื่องจากกรรมที่เรากระทําไวนั่นเอง เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เปลี่ยนไป นิยมบริโภคอาหารตะวันตก (FastFood) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แตคุณคาทางสารอาหารนอย 
เด็กในปจจุบันติดอาหารรสชาติหวานบริโภคน้ําอัดลม ขนมขบเค้ียวมากข้ึน รับประทานผักผลไมนอยลง  
ออกกําลังกาย นอยลง ทําใหสงผลตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคอวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนผลมาจาก
กรรมหรือการกระทําของเรานั่นเอง 

โรคเบาหวานเปนกลุมโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหารในรางกาย ทําใหเกิด
ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดผิดปกติ และถือเปนปญหาสําคัญ เพราะเปนการเจ็บปวยเร้ือรัง ที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนตามคาดรรชนีมวลกายของประชากรที่สูงข้ึนจํานวน 113 ราย2ซ่ึงเปนผลกระทบจากวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษาโรคเบาหวานดวยยาอยางเดียวไมไดผล การรักษาตองควบคูไปกับการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยาที่ถูกตอง การเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง การปองกันตนเองจาก
ภาวะแทรกซอน การปองกันตนเองจากภาวะเครียด สิ่งเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญ เพราะเม่ือใดที่ผูปวยเบาหวาน
                                                        

1 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/57/99-100. 
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ไมสามารถควบคุมระดับน้ํ าตาลได ก็จะทํ าให เกิดภาวะแทรกซอนตามมาหลายระบบ ซ่ึงไดแก 
ภาวะแทรกซอนทางตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากตัวผูปวยเบาหวานเองแลว  
ผูที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยโรคเบาหวาน คือ ญาติ หรือผูดูแล ซ่ึงเปนผูหา
อาหารใหผูปวยรับประทาน พาผูปวยมารับการรักษา และที่สําคัญ คือ สามารถกระตุนใหผูปวยมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดีไดมากกวาบุคคลอ่ืนแมในปจจุบันจะมีการใหความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานแกผูปวย แต
ผูปวยสวนใหญ ก็ยังไมสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสม เนื่องจากปจจัยหลายอยาง ที่สําคัญคือ
ยังไมมีความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับโรคที่ตนเองกําลังเผชิญอยู หลายๆทานเพียงแตรับรูสิ่งที่เปนปญหา  
แตมองไมเห็นทางออกหรือวิธีการแกปญหา ซ่ึงเม่ือผูวิจัยเห็นปญหาดังกลาวแลว จึงคิดแสวงหาทางออกโดย
การใหผูปวยเบาหวานหันมาสนใจสุขภาพของตนตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความแข็งแรงดาน
รางกายซ่ึงมีสวนสัมพันธ สอดคลองกับปญหาทางจิตใจ 

ในบทสวดคิริมานันทสูตร3 หรือที่ชาวพุทธเรียกวา “อาพาธสูตร” วาดวยการหายอาพาธของพระคิริ
มานนท เปนเหตุการณที่พระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนักพระอานนทจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา
ถึงที่ประทับ และขอประทานวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหเสด็จไปเยี่ยมพระคิริมานนทยัง
ที่อยู พระพุทธเจาจึงไดประทานธรรมโอสถ (สัญญา 10 ประการ)4 ใหพระอานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท 
จนสามารถขมอาพาธหนักกระทั่งหายจากการอาพาธนั้น ในขอที่ 4 อาทีนวสัญญา มีใจความสําคัญดังนี้ คือ
ใหพิจารณาเห็นวากายนี้ มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธตาง ๆ จึงเกิดข้ึนในกายนี้ คือ โรคตา 
โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัดโรคไขพิษ 
โรคไขเชื่อมซึม โรคทอง โรคลมสลบ โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือนโรคฝ โรคกลาก โรค
มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิด โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูดโรคละอองบวม โรคอาเจียนเปนเลือด โรคดี 
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวงอาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสลดเปนสมุฏฐาน อาพาธมี
ลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาตเปนสมุฏฐาน อาพาธที่เกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธที่เกิดแตการบริหาร
ที่ไมสมํ่าเสมออาพาธที่เกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธที่เกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน
ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ใหผูพิจารณาเห็นความเปนโทษในกายนี้จากขอความ
ขางตนจะเห็นวามีการกลาวถึงโรคเบาหวาน5 ซ่ึงเปนโรคที่มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล แปลมาจากคําวา มธุเมโห 
อาพาโธ พระฎีกาจารยอธิบายขอความนี้วา เปนโรคเบาหวานบางอาจารยวาโรคอวน พระอรรถกถาจารย  
ผูอธิบายคัมภีรมหานิทเทสอธิบายขอความที่วามธุเมโหติ สรีรพฺภนฺตเร อุกฺกฏฐโรโค วาเปนโรคเบาหวาน 
หมายถึงโรคอุกฤษฏในรางกาย6  

                                                        
3 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/60/128-133. 
4 สัญญา 10 ประการ คือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทีนวสัญญา5. ปหาน

สัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสญัญา 8. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา10. อานา-ปาน
สติ อาทีนวสัญญา., องฺ.ทสก.(ไทย) 24/60/128-130. 

5 วิ.มหา. (ไทย) 2/15/204. 
6 ขุ.ม.อ. (ไทย) 5/58. 
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truths for the guideline in taking care of themselves and then they can make the health 
better both physically and mentally step by step. 
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บทนํา 

 ศาสนาพุทธมีหลักพุทธธรรม หรือหลักคําสอนมากมายที่สามารถนํามาปรับประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน และหนึ่งในคําสอนเหลานั้น พระพุทธเจาทรงสอนใหพุทธบริษัท พิจารณาอยู
เสมอๆ วาภิกษุทั้งหลาย ฐานะ 5 ประการนี้ ที่สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต ตองพิจารณาเนืองๆ ฐานะ 5 
ประการ คือ 1. เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 2. เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวง
พนความเจ็บไขไปได 3. เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได 4. เราจะตองพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น 5. เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไวจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรม
นั้น1 

ใน ขอที่ 2 และขอที่ 5 ของ อภิณหปจจเวกขณ 5 ที่เรียกกันวา พยาธิธัมมตา กลาววา “…เรามี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความเจ็บไขไปได...” หมายถึง ความเจ็บปวยยอมเกิดข้ึนกับทุกๆ
คน โดยไมมีการยกเวน การเจ็บปวยไมใชเปนเร่ืองของความเคราะหราย แตเปนเร่ืองที่ตองเกิดข้ึนอยาง
แนนอน ตามผลกรรมในอดีตหรือในปจจุบันที่เราไดกระทําไวเอง สงผลใหเปนไป แมบางรายอาจจะเกิดจาก
ผูอ่ืนกระทําใหเปน แตก็ยังเปนผลสืบเนื่องจากกรรมที่เรากระทําไวนั่นเอง เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เปลี่ยนไป นิยมบริโภคอาหารตะวันตก (FastFood) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แตคุณคาทางสารอาหารนอย 
เด็กในปจจุบันติดอาหารรสชาติหวานบริโภคน้ําอัดลม ขนมขบเค้ียวมากข้ึน รับประทานผักผลไมนอยลง  
ออกกําลังกาย นอยลง ทําใหสงผลตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคอวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนผลมาจาก
กรรมหรือการกระทําของเรานั่นเอง 

โรคเบาหวานเปนกลุมโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญสารอาหารในรางกาย ทําใหเกิด
ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดผิดปกติ และถือเปนปญหาสําคัญ เพราะเปนการเจ็บปวยเร้ือรัง ที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนตามคาดรรชนีมวลกายของประชากรที่สูงข้ึนจํานวน 113 ราย2ซ่ึงเปนผลกระทบจากวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษาโรคเบาหวานดวยยาอยางเดียวไมไดผล การรักษาตองควบคูไปกับการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกกําลังกาย การรับประทานยาที่ถูกตอง การเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง การปองกันตนเองจาก
ภาวะแทรกซอน การปองกันตนเองจากภาวะเครียด สิ่งเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญ เพราะเม่ือใดที่ผูปวยเบาหวาน
                                                        

1 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/57/99-100. 
2 ผู ป วย โรค เบ าห วาน . โรงพ ยาบาล อํ า เภอ พิ บู ล รักษ  อุ ด รธานี . [ออน ไลน ] แห ล งข อมู ล : 

http://www.udh.go.th. [19 มกราคม 2561] 

ไมสามารถควบคุมระดับน้ํ าตาลได ก็จะทํ าให เกิดภาวะแทรกซอนตามมาหลายระบบ ซ่ึงไดแก 
ภาวะแทรกซอนทางตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากตัวผูปวยเบาหวานเองแลว  
ผูที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยโรคเบาหวาน คือ ญาติ หรือผูดูแล ซ่ึงเปนผูหา
อาหารใหผูปวยรับประทาน พาผูปวยมารับการรักษา และที่สําคัญ คือ สามารถกระตุนใหผูปวยมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดีไดมากกวาบุคคลอ่ืนแมในปจจุบันจะมีการใหความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานแกผูปวย แต
ผูปวยสวนใหญ ก็ยังไมสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตอง เหมาะสม เนื่องจากปจจัยหลายอยาง ที่สําคัญคือ
ยังไมมีความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับโรคที่ตนเองกําลังเผชิญอยู หลายๆทานเพียงแตรับรูสิ่งที่เปนปญหา  
แตมองไมเห็นทางออกหรือวิธีการแกปญหา ซ่ึงเม่ือผูวิจัยเห็นปญหาดังกลาวแลว จึงคิดแสวงหาทางออกโดย
การใหผูปวยเบาหวานหันมาสนใจสุขภาพของตนตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความแข็งแรงดาน
รางกายซ่ึงมีสวนสัมพันธ สอดคลองกับปญหาทางจิตใจ 

ในบทสวดคิริมานันทสูตร3 หรือที่ชาวพุทธเรียกวา “อาพาธสูตร” วาดวยการหายอาพาธของพระคิริ
มานนท เปนเหตุการณที่พระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนักพระอานนทจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา
ถึงที่ประทับ และขอประทานวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหเสด็จไปเยี่ยมพระคิริมานนทยัง
ที่อยู พระพุทธเจาจึงไดประทานธรรมโอสถ (สัญญา 10 ประการ)4 ใหพระอานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท 
จนสามารถขมอาพาธหนักกระทั่งหายจากการอาพาธนั้น ในขอที่ 4 อาทีนวสัญญา มีใจความสําคัญดังนี้ คือ
ใหพิจารณาเห็นวากายนี้ มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธตาง ๆ จึงเกิดข้ึนในกายนี้ คือ โรคตา 
โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัดโรคไขพิษ 
โรคไขเชื่อมซึม โรคทอง โรคลมสลบ โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเร้ือนโรคฝ โรคกลาก โรค
มองครอ โรคลมบาหมู โรคหิด โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูดโรคละอองบวม โรคอาเจียนเปนเลือด โรคดี 
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวงอาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสลดเปนสมุฏฐาน อาพาธมี
ลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาตเปนสมุฏฐาน อาพาธที่เกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธที่เกิดแตการบริหาร
ที่ไมสมํ่าเสมออาพาธที่เกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธที่เกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน
ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ใหผูพิจารณาเห็นความเปนโทษในกายนี้จากขอความ
ขางตนจะเห็นวามีการกลาวถึงโรคเบาหวาน5 ซ่ึงเปนโรคที่มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล แปลมาจากคําวา มธุเมโห 
อาพาโธ พระฎีกาจารยอธิบายขอความนี้วา เปนโรคเบาหวานบางอาจารยวาโรคอวน พระอรรถกถาจารย  
ผูอธิบายคัมภีรมหานิทเทสอธิบายขอความที่วามธุเมโหติ สรีรพฺภนฺตเร อุกฺกฏฐโรโค วาเปนโรคเบาหวาน 
หมายถึงโรคอุกฤษฏในรางกาย6  

                                                        
3 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/60/128-133. 
4 สัญญา 10 ประการ คือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทีนวสัญญา5. ปหาน

สัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา10. อานา-ปาน
สติ อาทีนวสัญญา., องฺ.ทสก.(ไทย) 24/60/128-130. 

5 วิ.มหา. (ไทย) 2/15/204. 
6 ขุ.ม.อ. (ไทย) 5/58. 
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ซ่ึงคําอธิบายที่บอกวาเปนโรคที่ มีปสสาวะหวานเหมือนน้ํ าผึ้ งตรงกับอาการที่ชวยวินิจฉัย
โรคเบาหวานในปจจุบันและภาวะที่มีเหงื่อไหลซึมออกมาก็เปนอาการแสดงอยางหนึ่งของโรคเบาหวานเม่ือ
รางกายมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํากวาปกติจากเหตุการณที่วาพระพุทธเจาทรงประทานธรรมโอสถ ใหพระ
อานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท จนสามารถขมอาพาธหนักและหายจากการอาพาธนั้นเปนกรณีที่นาศึกษา
วา เปนผลจากการสงจิตไปตามธรรมบรรยาย ความเชื่อม่ัน มีศรัทธาแนวแน พิจารณาเนื้อความ เกิดความ
เขาใจอยางลึกซ้ึง จนสามารถบรรเทาหรือขจัดทุกขเวทนา และสามารถเชื่อมโยงกับการรักษาผูปวยเบาหวาน
ในปจจุบันไดหรือไม นอกจากนี้ในพระวินัยปฎก พระพุทธเจายังทรงบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองชีวิตความเปนอยู 
เร่ืองการบริโภค การดูแลสุขอนามัย ซ่ึงเปนภูมิความรู หรือเปนพุทธวิธีที่ใชไดผลมาแลว เม่ือ 2,500 กวาปที่
ผานมา 

จากการศึกษาขอมูลพบวาโรคเบาหวาน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ตลอดถึงชุมชน และประเทศชาติ เพราะตองใชงบประมาณอยางมหาศาลในการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมเปนโรคจนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในชวง 20 ป ที่ผานมา 
พบวาจํานวนผูตายและอัตราตายดวยโรคเบาหวานสูงข้ึนตามลําดับเวลา โดยในปลาสุดที่ไดทําการสํารวจไว 
ประเทศไทยมีผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึนมากกวาสองเทานับจากป 2530 ซ่ึงมีผูปวยไมถึง 1 ลานคน แตลาสุด
พบผูเปนเบาหวานถึง 3.2 ลานคนโดยพบเด็กอายุนอยที่สุดปวยเปนเบาหวานดวยอายุเพียง 3 ขวบ 
คาดการณวาในป 2568 จะพบผูปวยเปนโรคเบาหวานมากกวา 4.7 ลานคน และมีสถิติผูเสียชีวิตเฉลี่ยปละ
กวา 52,000 คน7 ซ่ึงขอมูลนี้เปนตัวเลขที่ต่ํากวาความเปนจริง เพราะยังมีผูปวยเบาหวานอีกกลุมใหญที่ไปรับ
บริการรักษาโรคจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกของเอกชนซ่ึงหลักคําสอนหรือหลักพุทธธรรมของ
พระพุทธศาสนา เปนคําสอนที่ดีสามารถนํามา 

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โดยเฉพาะ
หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัยอยูใน
จิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ ดังพุทธพจนที่วา“...ธรรมทั้งหลาย มีใจเปน
หัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ...”8 จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่งประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวน
รางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจากจิตสงบเปนความสุขที่สามารถปฏิบัติไดเอง 
ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ ดังนั้นเม่ือจะดูแลสุขภาพทางดานรางกาย  
ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลดนอยลง 

จากประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดขางตน แสดงใหเห็นวาโรคเบาหวานเปนโรคที่บั่นทอนสุขภาพทั้งทาง
กายและทางใจ มีผลทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลง ถือเปนปญหาสังคมเพราะนับวันแนวโนมของผูที่ปวย

                                                        
7 สํ า นั ก ระบ าด วิท ย า  ก รมค วบ คุ ม โรค  ก ระท รวงส าธารณ สุ ข . [ออน ไลน ] แห ล งข อมู ล : 

http://epid.moph.go.thl [16 พฤศจิกายน 2552]. 
8 ขุ.ธ. (ไทย) 25/1/23 . 

ดวยโรคนี้จะเพิ่มมากข้ึน และพระพุทธศาสนาจะมีสวนในการชวยแกไขปญหาไดอยางไร ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 และขยายผลของความรูใหเดนชัด
มากยิ่งข้ึน เพื่อใหผูปวยเบาหวานมีความเขาใจในโรคที่ตนเองเปนและสามารถดูแลตนเองได มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี สามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเขตชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 

จังหวัดอุดรธานี  
3. เพื่อศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในเขตชุมชนตาํบลนาทราย 

อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา สภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในอําเภอ
พิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในอําเภอพิบูล
รักษ จังหวัดอุดรธานี มีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบ
เนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุม
ศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการ
สนทนากลุมมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแกพระ
ไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

2. การสัมภาษณเก็บขอมูล การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย 
(Target group) จํานวน 25 รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูให
ขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ      จํานวน 3 รูป 

 2. แพทยประจําโรงพยาบาลอําเภอ    จํานวน 2 คน 
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ซ่ึงคําอธิบายที่บอกวาเปนโรคที่ มีปสสาวะหวานเหมือนน้ํ าผึ้ งตรงกับอาการที่ชวยวินิจฉัย
โรคเบาหวานในปจจุบันและภาวะที่มีเหงื่อไหลซึมออกมาก็เปนอาการแสดงอยางหนึ่งของโรคเบาหวานเม่ือ
รางกายมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํากวาปกติจากเหตุการณที่วาพระพุทธเจาทรงประทานธรรมโอสถ ใหพระ
อานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท จนสามารถขมอาพาธหนักและหายจากการอาพาธนั้นเปนกรณีที่นาศึกษา
วา เปนผลจากการสงจิตไปตามธรรมบรรยาย ความเชื่อม่ัน มีศรัทธาแนวแน พิจารณาเนื้อความ เกิดความ
เขาใจอยางลึกซ้ึง จนสามารถบรรเทาหรือขจัดทุกขเวทนา และสามารถเชื่อมโยงกับการรักษาผูปวยเบาหวาน
ในปจจุบันไดหรือไม นอกจากนี้ในพระวินัยปฎก พระพุทธเจายังทรงบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองชีวิตความเปนอยู 
เร่ืองการบริโภค การดูแลสุขอนามัย ซ่ึงเปนภูมิความรู หรือเปนพุทธวิธีที่ใชไดผลมาแลว เม่ือ 2,500 กวาปที่
ผานมา 

จากการศึกษาขอมูลพบวาโรคเบาหวาน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ตลอดถึงชุมชน และประเทศชาติ เพราะตองใชงบประมาณอยางมหาศาลในการดูแลรักษาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมเปนโรคจนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในชวง 20 ป ที่ผานมา 
พบวาจํานวนผูตายและอัตราตายดวยโรคเบาหวานสูงข้ึนตามลําดับเวลา โดยในปลาสุดที่ไดทําการสํารวจไว 
ประเทศไทยมีผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึนมากกวาสองเทานับจากป 2530 ซ่ึงมีผูปวยไมถึง 1 ลานคน แตลาสุด
พบผูเปนเบาหวานถึง 3.2 ลานคนโดยพบเด็กอายุนอยที่สุดปวยเปนเบาหวานดวยอายุเพียง 3 ขวบ 
คาดการณวาในป 2568 จะพบผูปวยเปนโรคเบาหวานมากกวา 4.7 ลานคน และมีสถิติผูเสียชีวิตเฉลี่ยปละ
กวา 52,000 คน7 ซ่ึงขอมูลนี้เปนตัวเลขที่ต่ํากวาความเปนจริง เพราะยังมีผูปวยเบาหวานอีกกลุมใหญที่ไปรับ
บริการรักษาโรคจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกของเอกชนซ่ึงหลักคําสอนหรือหลักพุทธธรรมของ
พระพุทธศาสนา เปนคําสอนที่ดีสามารถนํามา 

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โดยเฉพาะ
หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัยอยูใน
จิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ ดังพุทธพจนที่วา“...ธรรมทั้งหลาย มีใจเปน
หัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ...”8 จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่งประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวน
รางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจากจิตสงบเปนความสุขที่สามารถปฏิบัติไดเอง 
ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ ดังนั้นเม่ือจะดูแลสุขภาพทางดานรางกาย  
ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลดนอยลง 

จากประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดขางตน แสดงใหเห็นวาโรคเบาหวานเปนโรคที่บั่นทอนสุขภาพทั้งทาง
กายและทางใจ มีผลทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลง ถือเปนปญหาสังคมเพราะนับวันแนวโนมของผูที่ปวย

                                                        
7 สํ า นั ก ระบ าด วิท ย า  ก รมค วบ คุ ม โรค  ก ระท รวงส าธารณ สุ ข . [ออน ไลน ] แห ล งข อมู ล : 

http://epid.moph.go.thl [16 พฤศจิกายน 2552]. 
8 ขุ.ธ. (ไทย) 25/1/23 . 

ดวยโรคนี้จะเพิ่มมากข้ึน และพระพุทธศาสนาจะมีสวนในการชวยแกไขปญหาไดอยางไร ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 และขยายผลของความรูใหเดนชัด
มากยิ่งข้ึน เพื่อใหผูปวยเบาหวานมีความเขาใจในโรคที่ตนเองเปนและสามารถดูแลตนเองได มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี สามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเขตชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 

จังหวัดอุดรธานี  
3. เพื่อศึกษาการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในเขตชุมชนตาํบลนาทราย 

อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา สภาพการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในอําเภอ
พิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในอําเภอพิบูล
รักษ จังหวัดอุดรธานี มีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบ
เนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุม
ศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการ
สนทนากลุมมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแกพระ
ไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

2. การสัมภาษณเก็บขอมูล การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย 
(Target group) จํานวน 25 รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูให
ขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ      จํานวน 3 รูป 

 2. แพทยประจําโรงพยาบาลอําเภอ    จํานวน 2 คน 



1070 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 3. แพทยประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  จํานวน 4 คน 
 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)   จํานวน 6 คน 
 5. ผูปวยเบาหวาน        จํานวน 10 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม 
แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานได
จากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัย
อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่งประเสริฐที่สุดของ
รางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจากจิตสงบเปนความสุข
ที่สามารถปฏิบัติไดเอง ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ ดังนั้นเม่ือจะดูแล
สุขภาพทางดานรางกาย ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลดนอยลง 

 อริยสัจ 4 เปนความจริงอันประเสริฐที่ทําใหคนเปนพระอริยะ ทําใหคนเปนผูมีความเจริญ ทําใหคน
หางไกลจากกิเลสหากทุกคน ทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนจริงของทุกข สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ความดับ
ทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือจะเปลี่ยนมุมมองเปนดานบวก คือ ทําความเขาใจเก่ียวกับความ
เปนจริงของความสุข เหตุใหเกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุใหเกิดภาวะขาดความสุขรวมทั้งปฏิบัติ
ตามก็จะสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและสุขใจเขามา
แทนที่ได เปนความเพียรโดยชอบมีอุปการะมากในการทํากิจทุกอยาง เพราะวาเปนเหตุสงเสริมใหบุคคล
ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังทุกประการ และยังเปนไปเพื่อความสุข ความเจริญแกตนและสังคม ใน
ระดับสูง หากเหตุปจจัยพรอมแลวสามารถทําใหบรรลุคุณพิเศษไดในทางตรงกันขาม หากความเพียรนั้นเปน
ความเพียรที่ผิดที่เรียกวา มิจฉาวายามะ เชน เพียรที่จะสรางความชั่วความเสื่อมเสีย ความเพียรนั้นก็จะ
สงผลไปในทางเสียหาย กอความเดือดรอนใหแกตนและบุคคลอ่ืนดวย ซ่ึงเปนความเพียรที่ผิดและควร
หลีกเลี่ยง 

 จากแนวคิดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยไดศึกษามา พบวา  ผลของ
การขาดการดูแลตนเองที่ถูกตอง ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเม็ดหรือยา
ฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การไปตรวจตามแพทยนัด  
หรือการสังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทยกอนวันนัดและขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ เชน การพักผอนรวมถึง
เร่ืองของอารมณ ความรูสึก มีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา และเชื่อมโยงใหเห็นเปนปจจัยที่สงผลให

เกิดโรคไดอยางเปนข้ันตอน หากผูที่เจ็บปวยไมตระหนักรูวาตนเองมีความเจ็บปวยเกิดข้ึนหรือไมยอมรับใน
โรคที่ตนเองเปน แลวปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม อาการปวยหรือโรคที่เปนก็จะรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

 ในสวนของทุกข ผูปวยตองกําหนดรูวาตนเองเปนผูปวยเบาหวาน ไมปฏิเสธภาวะของการเจ็บปวย
ที่เกิดข้ึน และรูสภาพปญหาหรืออาการของโรคเบาหวานที่เปนอยูในปจจุบันเปนอยางไร ซ่ึงผูปวยที่ไป
สัมภาษณทุกรายมีการรับรูวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีรายใดที่ปฏิเสธโรคหรืออาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึน เชน เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “คุณปาเปนเบาหวานมาก่ีปแลวคะ” , “คุณลุงเปนเบาหวานมาก่ีปแลว
คะ”, “คุณเปนเบาหวานมาก่ีปแลวคะ” ผูปวยเบาหวานทุกรายสามารถตอบระยะเวลาที่เร่ิมเปนหรือเร่ิม
ตรวจพบอาการผิดปกติที่เก่ียวกับโรคเบาหวานไดทันที 

 ในสวนของสมุทัย ผูปวยตองตองละพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ตองวินิจฉัย
ปญหาวาเกิดจากอะไร หรืออะไรคือสาเหตุของปญหา จากการสัมภาษณผูปวยเบาหวานทุกรายเม่ือเกิด
อาการผิดปกติเกิดข้ึนกับรางกายก็พยายามหาสาเหตุและพยายามลดละพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอาการผิดปกติ
นั้นๆ เชน ไมรับประทานอาหารรสหวาน ไมรับประทานอาหารอ่ืนๆที่แสลงกับโรคที่เปน เชน ทุเรียน ลําไย 
ขนุน ทานขาวในแตละม้ือนอยลง ไมดื่มน้ําอัดลม เปนตน 

 ในสวนของนิโรธ ผูปวยตองมุงม่ันที่จะดูแลตนเอง คือ มีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน วาอยากให
ชีวิตเปนอยูอยางไร อาการที่ทําให เกิดทุกขตางๆหมดไป เชน เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “เม่ือคุณเปน
โรคเบาหวานแลว อยากมีชีวิตความเปนอยูอยางไรตอไป” ผูปวยเบาหวานตอบวา“อยากมีชีวิตเหมือนปกติ
ทั่วไป ไมมีน้ําตาลสูงหรือต่ํา” , “ไมอยากมีโรคอ่ืนอีก” เปนตน 

 ในสวนของมรรค ผูปวยตองปฏิบัติตามแนวทางในการสงเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสุขภาพของ
ตนเม่ือเจ็บปวย ซ่ึงผูปวยเบาหวานทุกรายสามารถตอบคําถามในการสงเสริม ปองกันดูแลและฟนฟูสุขภาพ
ของตนเม่ือเจ็บปวยไดทันที เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “คุณลุง/คุณปา/คุณมีแนวทางหรือกระบวนการในการ
ดูแลตนเองอยางไร” และมีการตรวจสอบความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโดยการตั้งคําถามวา 
“คุณลุง/คุณปา/คุณ เคยพบเจออุปสรรคในการดูแลสุขภาพของตนเองบางไหม ถาพบอุปสรรคแกไขอยางไร 
และจากประสบการณที่คุณลุงเลามา หากมีบุคคลอ่ืนมาขอคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ คุณลุง/คุณปา/คุณ 
มีวิธีแนะนําบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลรอบขางในการปองกันไมใหเปนโรคเบาหวาน หรือเม่ือเปน
โรคเบาหวานแลวควรจะดูแลสุขภาพอยางไรบาง เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัย
อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ  และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่ง
ประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจาก
จิตสงบเปนความสุขที่สามารถปฏิบัติไดเอง ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ 
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 3. แพทยประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  จํานวน 4 คน 
 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)   จํานวน 6 คน 
 5. ผูปวยเบาหวาน        จํานวน 10 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม 
แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานได
จากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัย
อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่งประเสริฐที่สุดของ
รางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจากจิตสงบเปนความสุข
ที่สามารถปฏิบัติไดเอง ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ ดังนั้นเม่ือจะดูแล
สุขภาพทางดานรางกาย ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลดนอยลง 

 อริยสัจ 4 เปนความจริงอันประเสริฐที่ทําใหคนเปนพระอริยะ ทําใหคนเปนผูมีความเจริญ ทําใหคน
หางไกลจากกิเลสหากทุกคน ทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนจริงของทุกข สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ความดับ
ทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือจะเปลี่ยนมุมมองเปนดานบวก คือ ทําความเขาใจเก่ียวกับความ
เปนจริงของความสุข เหตุใหเกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุใหเกิดภาวะขาดความสุขรวมทั้งปฏิบัติ
ตามก็จะสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและสุขใจเขามา
แทนที่ได เปนความเพียรโดยชอบมีอุปการะมากในการทํากิจทุกอยาง เพราะวาเปนเหตุสงเสริมใหบุคคล
ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังทุกประการ และยังเปนไปเพื่อความสุข ความเจริญแกตนและสังคม ใน
ระดับสูง หากเหตุปจจัยพรอมแลวสามารถทําใหบรรลุคุณพิเศษไดในทางตรงกันขาม หากความเพียรนั้นเปน
ความเพียรที่ผิดที่เรียกวา มิจฉาวายามะ เชน เพียรที่จะสรางความชั่วความเสื่อมเสีย ความเพียรนั้นก็จะ
สงผลไปในทางเสียหาย กอความเดือดรอนใหแกตนและบุคคลอ่ืนดวย ซ่ึงเปนความเพียรที่ผิดและควร
หลีกเลี่ยง 

 จากแนวคิดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยไดศึกษามา พบวา  ผลของ
การขาดการดูแลตนเองที่ถูกตอง ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเม็ดหรือยา
ฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การไปตรวจตามแพทยนัด  
หรือการสังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทยกอนวันนัดและขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ เชน การพักผอนรวมถึง
เร่ืองของอารมณ ความรูสึก มีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา และเชื่อมโยงใหเห็นเปนปจจัยที่สงผลให

เกิดโรคไดอยางเปนข้ันตอน หากผูที่เจ็บปวยไมตระหนักรูวาตนเองมีความเจ็บปวยเกิดข้ึนหรือไมยอมรับใน
โรคที่ตนเองเปน แลวปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม อาการปวยหรือโรคที่เปนก็จะรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

 ในสวนของทุกข ผูปวยตองกําหนดรูวาตนเองเปนผูปวยเบาหวาน ไมปฏิเสธภาวะของการเจ็บปวย
ที่เกิดข้ึน และรูสภาพปญหาหรืออาการของโรคเบาหวานที่เปนอยูในปจจุบันเปนอยางไร ซ่ึงผูปวยที่ไป
สัมภาษณทุกรายมีการรับรูวาตนเองปวยเปนโรคเบาหวาน ไมมีรายใดที่ปฏิเสธโรคหรืออาการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึน เชน เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “คุณปาเปนเบาหวานมาก่ีปแลวคะ” , “คุณลุงเปนเบาหวานมาก่ีปแลว
คะ”, “คุณเปนเบาหวานมาก่ีปแลวคะ” ผูปวยเบาหวานทุกรายสามารถตอบระยะเวลาที่เร่ิมเปนหรือเร่ิม
ตรวจพบอาการผิดปกติที่เก่ียวกับโรคเบาหวานไดทันที 

 ในสวนของสมุทัย ผูปวยตองตองละพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ตองวินิจฉัย
ปญหาวาเกิดจากอะไร หรืออะไรคือสาเหตุของปญหา จากการสัมภาษณผูปวยเบาหวานทุกรายเม่ือเกิด
อาการผิดปกติเกิดข้ึนกับรางกายก็พยายามหาสาเหตุและพยายามลดละพฤติกรรมที่ทําใหเกิดอาการผิดปกติ
นั้นๆ เชน ไมรับประทานอาหารรสหวาน ไมรับประทานอาหารอ่ืนๆที่แสลงกับโรคที่เปน เชน ทุเรียน ลําไย 
ขนุน ทานขาวในแตละม้ือนอยลง ไมดื่มน้ําอัดลม เปนตน 

 ในสวนของนิโรธ ผูปวยตองมุงม่ันที่จะดูแลตนเอง คือ มีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน วาอยากให
ชีวิตเปนอยูอยางไร อาการที่ทําให เกิดทุกขตางๆหมดไป เชน เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “เม่ือคุณเปน
โรคเบาหวานแลว อยากมีชีวิตความเปนอยูอยางไรตอไป” ผูปวยเบาหวานตอบวา“อยากมีชีวิตเหมือนปกติ
ทั่วไป ไมมีน้ําตาลสูงหรือต่ํา” , “ไมอยากมีโรคอ่ืนอีก” เปนตน 

 ในสวนของมรรค ผูปวยตองปฏิบัติตามแนวทางในการสงเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสุขภาพของ
ตนเม่ือเจ็บปวย ซ่ึงผูปวยเบาหวานทุกรายสามารถตอบคําถามในการสงเสริม ปองกันดูแลและฟนฟูสุขภาพ
ของตนเม่ือเจ็บปวยไดทันที เม่ือผูวิจัยตั้งคําถามวา “คุณลุง/คุณปา/คุณมีแนวทางหรือกระบวนการในการ
ดูแลตนเองอยางไร” และมีการตรวจสอบความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโดยการตั้งคําถามวา 
“คุณลุง/คุณปา/คุณ เคยพบเจออุปสรรคในการดูแลสุขภาพของตนเองบางไหม ถาพบอุปสรรคแกไขอยางไร 
และจากประสบการณที่คุณลุงเลามา หากมีบุคคลอ่ืนมาขอคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ คุณลุง/คุณปา/คุณ 
มีวิธีแนะนําบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลรอบขางในการปองกันไมใหเปนโรคเบาหวาน หรือเม่ือเปน
โรคเบาหวานแลวควรจะดูแลสุขภาพอยางไรบาง เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 หลักอริยสัจ 4 เปนการดึงเอาพุทธธรรมเขาหาบุคคลไดอยางดีเยี่ยม คือ หลักพุทธธรรมอยูในวิสัย
อยูในจิตสํานึกและความสามารถของสามัญชนทุกคนที่จะหยั่งถึงได โดยไมตองอาศัยพิธีการอะไรใหยุงยาก 
นอกจากสงเสริมเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางใจก็เปนเร่ืองที่
สําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ  และสําหรับผูทําวิจัยเองคิดวาเร่ืองใจเปนเร่ืองสําคัญ จึงนับไดวา จิตใจเปนสิ่ง
ประเสริฐที่สุดของรางกาย จิตเปนผูนํา สวนรางกายเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งของจิต ความสุขอันเกิดจาก
จิตสงบเปนความสุขที่สามารถปฏิบัติไดเอง ไมตองซ้ือหา แตกลับมีคุณคามหาศาลยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ 
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ดังนั้นเม่ือจะดูแลสุขภาพทางดานรางกาย ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลด
นอยลง 

 อริยสัจ 4 เปนความจริงอันประเสริฐที่ทําใหคนเปนพระอริยะ ทําใหคนเปนผูมีความเจริญ ทําใหคน
หางไกลจากกิเลสหากทุกคน ทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนจริงของทุกข สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ความดับ
ทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือจะเปลี่ยนมุมมองเปนดานบวก คือ ทําความเขาใจเก่ียวกับความ
เปนจริงของความสุข เหตุใหเกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุใหเกิดภาวะขาดความสุขรวมทั้งปฏิบัติ
ตามก็จะสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและสุขใจเขามา
แทนที่ได เปนความเพียรโดยชอบมีอุปการะมากในการทํากิจทุกอยาง เพราะวาเปนเหตุสงเสริมใหบุคคล
ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังทุกประการ และยังเปนไปเพื่อความสุข ความเจริญแกตนและสังคม  
ในระดับสูง หากเหตุปจจัยพรอมแลวสามารถทําใหบรรลุคุณพิเศษไดในทางตรงกันขาม หากความเพียรนั้น
เปนความเพียรที่ผิดที่เรียกวา มิจฉาวายามะ เชน เพียรที่จะสรางความชั่วความเสื่อมเสีย ความเพียรนั้นก็จะ
สงผลไปในทางเสียหาย กอความเดือดรอนใหแกตนและบุคคลอ่ืนดวย ซ่ึงเปนความเพียรที่ผิดและควร
หลีกเลี่ยง 

 จากแนวคิดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยไดศึกษามา พบวา  ผลของ
การขาดการดูแลตนเองที่ถูกตอง ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเม็ดหรือยา
ฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การไปตรวจตามแพทยนัด หรือ
การสังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทยกอนวันนัดและขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ เชน การพักผอนรวมถึงเร่ือง
ของอารมณ ความรูสึก มีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา และเชื่อมโยงใหเห็นเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดโรค
ไดอยางเปนข้ันตอน หากผูที่เจ็บปวยไมตระหนักรูวาตนเองมีความเจ็บปวยเกิดข้ึนหรือไมยอมรับในโรคที่
ตนเองเปน แลวปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม อาการปวยหรือโรคที่เปนก็จะรุนแรงมากยิ่งข้ึน ไดกลาวไววา 
โรคเบาหวานมีความสําคัญมากทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ เนื่องจากจํานวนผูปวยเบาหวานพบมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในทุกป ซ่ึงตามการคาดคะเนขององคการอนามัยโลก ในอีก 20 ปขางหนาจะมีผูปวยเบาหวาน
เพิ่มข้ึนกวาเทาตัว และโรคเบาหวานก็ทําให เกิดภาวะแทรกซอนที่ รุนแรงตออวัยวะตางๆ ที่สําคัญ  
ของรางกาย เชน ตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจ หลอดเลือดถาเปนมากผูปวยจะเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซอนที่ เกิดข้ึน ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดโรคเบาหวาน และการดูแลรักษาจึงเปนเร่ืองที่
จําเปนตองใหความสําคัญ ไดกลาวถึงโรคเบาหวานวาเปนโรคเร้ือรังที่คุนเคยกันดีในประเทศไทย ซ่ึงทําให
ประเทศตองสูญเสียคาใชจายอยางมหาศาลในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมพบโรค
จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต ดังนั้นจึงจําเปนตองวางแผนจัดทําโครงการตางๆเพื่อใหคนไทยตระหนักและเกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ธรรมชาติของมนุษยหากใหขอมูลในสภาวะที่ยังอยูในความปกติ ก็มักจะ
ไมสนใจและไมใสใจ แตถาเปนขอมูลเก่ียวกับความตาย ความทุกขทรมานจากโรคที่เกิดข้ึน สวนใหญจะ
สามารถชักจูงใหรับรูและเกิดความตระหนัก จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางได เพื่อความมีสุขภาพดี 
ของตน 

แนวทางการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในเขตชุมชนตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา มีความสําคัญในการที่จะทําใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยูกับสภาวะ

การเจ็บปวยไดอยางมีความสุข ดังคําพูดที่วา แมกายจะปวย แต จิตไมปวย อนาคตก็ยังสดใส เพราะ
โรคเบาหวานแมไมหายขาด แตถาดูแลตนเองไดดีคือมีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพหรือทํากิจกรรมอยาง
ถูกตองสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดใหอยูในเกณฑที่ปกติ ผูปวยเบาหวานก็จะมีชีวิตยืน
ยาว โดยไมมีโรคแทรกซอนเลยเพียงแคผูปวยเบาหวานเปลี่ยนแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  
โดยการนําหลักอริยสัจ 4 มาเปนแนวทางในการดูแลตนเอง ผูปวยเบาหวานก็จะสามารถทําใหสุขภาพกาย
และจิตของตนดีข้ึนไดเปนลําดับๆ ไป ทําการศึกษาการบําบัดรักษาผูปวยโรคจิตเภท ในงานวิทยานิพนธเร่ือง  
การประยุกตใชพุทธธรรมในการบําบัดโรคจิตเภท สรุปความวา วิธีการรักษาโรคทางใจในพระพุทธศาสนา 
คือการใชโยนิโสมนสิการ เปนการพิจารณาหาเหตุผล พรอมกับการรูจักแกปญหา ดําเนินชีวิตใหถูกตอง  
การใชสมาธิบําบัด เชน อานาปานสติ การเจริญสติปฏฐานการเจริญเมตตา การคบหากัลยาณมิตร เพื่อสงบ
ระงับนิวรณกิเลส จนทําใหเกิดปติสุข ที่พระพุทธเจาทรงใชบําบัดโรคทางใจแกสาวกเม่ือ 2,500 ปที่ผานมา 
สอดคลองกับการรักษาของจิตแพทยตามแนวจิตบําบัดในยุคปจจุบัน 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1073

ดังนั้นเม่ือจะดูแลสุขภาพทางดานรางกาย ก็ตองเร่ิมจากการดูแลสุขภาพใจกอนปญหาสุขภาพจึงจะลด
นอยลง 

 อริยสัจ 4 เปนความจริงอันประเสริฐที่ทําใหคนเปนพระอริยะ ทําใหคนเปนผูมีความเจริญ ทําใหคน
หางไกลจากกิเลสหากทุกคน ทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนจริงของทุกข สาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ความดับ
ทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือจะเปลี่ยนมุมมองเปนดานบวก คือ ทําความเขาใจเก่ียวกับความ
เปนจริงของความสุข เหตุใหเกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุใหเกิดภาวะขาดความสุขรวมทั้งปฏิบัติ
ตามก็จะสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและสุขใจเขามา
แทนที่ได เปนความเพียรโดยชอบมีอุปการะมากในการทํากิจทุกอยาง เพราะวาเปนเหตุสงเสริมใหบุคคล
ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังทุกประการ และยังเปนไปเพื่อความสุข ความเจริญแกตนและสังคม  
ในระดับสูง หากเหตุปจจัยพรอมแลวสามารถทําใหบรรลุคุณพิเศษไดในทางตรงกันขาม หากความเพียรนั้น
เปนความเพียรที่ผิดที่เรียกวา มิจฉาวายามะ เชน เพียรที่จะสรางความชั่วความเสื่อมเสีย ความเพียรนั้นก็จะ
สงผลไปในทางเสียหาย กอความเดือดรอนใหแกตนและบุคคลอ่ืนดวย ซ่ึงเปนความเพียรที่ผิดและควร
หลีกเลี่ยง 

 จากแนวคิดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยไดศึกษามา พบวา  ผลของ
การขาดการดูแลตนเองที่ถูกตอง ในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยาเม็ดหรือยา
ฉีดเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย การไปตรวจตามแพทยนัด หรือ
การสังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทยกอนวันนัดและขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ เชน การพักผอนรวมถึงเร่ือง
ของอารมณ ความรูสึก มีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา และเชื่อมโยงใหเห็นเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดโรค
ไดอยางเปนข้ันตอน หากผูที่เจ็บปวยไมตระหนักรูวาตนเองมีความเจ็บปวยเกิดข้ึนหรือไมยอมรับในโรคที่
ตนเองเปน แลวปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม อาการปวยหรือโรคที่เปนก็จะรุนแรงมากยิ่งข้ึน ไดกลาวไววา 
โรคเบาหวานมีความสําคัญมากทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ เนื่องจากจํานวนผูปวยเบาหวานพบมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในทุกป ซ่ึงตามการคาดคะเนขององคการอนามัยโลก ในอีก 20 ปขางหนาจะมีผูปวยเบาหวาน
เพิ่มข้ึนกวาเทาตัว และโรคเบาหวานก็ทําให เกิดภาวะแทรกซอนที่ รุนแรงตออวัยวะตางๆ ที่สําคัญ  
ของรางกาย เชน ตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจ หลอดเลือดถาเปนมากผูปวยจะเสียชีวิตจาก
ภาวะแทรกซอนที่ เกิดข้ึน ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดโรคเบาหวาน และการดูแลรักษาจึงเปนเร่ืองที่
จําเปนตองใหความสําคัญ ไดกลาวถึงโรคเบาหวานวาเปนโรคเร้ือรังที่คุนเคยกันดีในประเทศไทย ซ่ึงทําให
ประเทศตองสูญเสียคาใชจายอยางมหาศาลในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมพบโรค
จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต ดังนั้นจึงจําเปนตองวางแผนจัดทําโครงการตางๆเพื่อใหคนไทยตระหนักและเกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ธรรมชาติของมนุษยหากใหขอมูลในสภาวะที่ยังอยูในความปกติ ก็มักจะ
ไมสนใจและไมใสใจ แตถาเปนขอมูลเก่ียวกับความตาย ความทุกขทรมานจากโรคที่เกิดข้ึน สวนใหญจะ
สามารถชักจูงใหรับรูและเกิดความตระหนัก จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางได เพื่อความมีสุขภาพดี 
ของตน 

แนวทางการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4 ในเขตชุมชนตําบลนาทราย 
อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี พบวา มีความสําคัญในการที่จะทําใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยูกับสภาวะ

การเจ็บปวยไดอยางมีความสุข ดังคําพูดที่วา แมกายจะปวย แต จิตไมปวย อนาคตก็ยังสดใส เพราะ
โรคเบาหวานแมไมหายขาด แตถาดูแลตนเองไดดีคือมีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพหรือทํากิจกรรมอยาง
ถูกตองสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดใหอยูในเกณฑที่ปกติ ผูปวยเบาหวานก็จะมีชีวิตยืน
ยาว โดยไมมีโรคแทรกซอนเลยเพียงแคผูปวยเบาหวานเปลี่ยนแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  
โดยการนําหลักอริยสัจ 4 มาเปนแนวทางในการดูแลตนเอง ผูปวยเบาหวานก็จะสามารถทําใหสุขภาพกาย
และจิตของตนดีข้ึนไดเปนลําดับๆ ไป ทําการศึกษาการบําบัดรักษาผูปวยโรคจิตเภท ในงานวิทยานิพนธเร่ือง  
การประยุกตใชพุทธธรรมในการบําบัดโรคจิตเภท สรุปความวา วิธีการรักษาโรคทางใจในพระพุทธศาสนา 
คือการใชโยนิโสมนสิการ เปนการพิจารณาหาเหตุผล พรอมกับการรูจักแกปญหา ดําเนินชีวิตใหถูกตอง  
การใชสมาธิบําบัด เชน อานาปานสติ การเจริญสติปฏฐานการเจริญเมตตา การคบหากัลยาณมิตร เพื่อสงบ
ระงับนิวรณกิเลส จนทําใหเกิดปติสุข ที่พระพุทธเจาทรงใชบําบัดโรคทางใจแกสาวกเม่ือ 2,500 ปที่ผานมา 
สอดคลองกับการรักษาของจิตแพทยตามแนวจิตบําบัดในยุคปจจุบัน 
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การประยุกตหลักทฏิฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิต 
ของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธาน ี

An Application of Ditthadhammikattha for Solution of the Life 
Problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-District, Kukaew District, 

Udon Thani Province 
 

พระมหาปรีชา รตนโชโต 
บุญสง สินธุนอก 

พระครูจิรธรรมธัช 
วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนา  
2)  ศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี และ  
3) การประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร 
อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมี
วิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนใน
ปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 4 ประการ 
คือ (1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ันเลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน (2) อารักขสัมปทา  
ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม (3) กัลยาณมิตตตา  
คบคนดีไมคบคนชั่ว (4) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียงรูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย  
 สภาพปจจุบันปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
พบวา กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีความเจริญดานวัตถุมากข้ึนแตสภาพจิตใจขาดธรรมะมีความสุข
นอยลง เกิดปญหาการเสื่อมทรามทาง ดานศีลธรรม ปญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยนอย ปญหาปลน จี้  
ฉกชิงวิ่งราว ปญหายาเสพติด ปญหาการหลงใหลวัฒนธรรมตางประเทศ ปญหาคาใชจายภายในครอบครัว
เพิ่มข้ึน รายไดนอยไมพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเหลานี้  
 การประยุกตหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทอง
อินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี เร่ิมจากการแกปญหาความยากจน ตองมีความขยันหม่ันเพียร  
(อุฎฐานสัมปทา) ในการประกอบสัมมาอาชีพ ความเกียจคราน ไมติดอบายมุข ทํางานดวยความมานะ 
อดทน รูจักการวางแผนการใชเงิน เพื่อไมใหเกิดปญหาการขาดเงิน การแกปญหาอาชญากรรม ตองมีการ
รักษาทรัพยที่หามาได (อารักขสัมปทา) รูจักใชจาย อดออมเงินที่หามาได เม่ือมีความจําเปนตองใชเงิน ไมติด
อบายมุข เลนการพนันจะไดไมกออาชญากรรม แกปญหายาเสพติด ตองมีการเลือกคบหาสมาคมกับ

กัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตา) หลีกหนีการมีมิตรชั่วที่จะนําพาชักจูงไปติดยาเสพติด จะเขาไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติด เพราะเด็กและเยาวชนถูกชักจูงในทางที่ผิดไดงาย ปญหาคานิยมฟุงเฟอ หรูหรา การใชจายเกินฐานะ 
แกไขไดดวยการนําหลักการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ (สมชีวิตา) ไมใชสินคาราคาแพง ใชชีวิตอยางเหมาะสม
ตามความพอดีตามหลักสมชีวิตา รูจักใชทรัพยใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ทรัพยก็จะอํานวย
ความสุขให 

คําสําคัญ: การประยุกต, หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน, เพื่อแกปญหาชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the principle of 
Ditthadhammikattha in Buddhism 2) to study the condition of the life problems of the 
Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Undonthani Province and 3) 
to study of application of Thitthadhammikattha priniciple for solution of the life 
problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Udonthani 
Province. This research is the qualitative research by studying the data from the 
documents the interview and to propose the results of research by the descriptive 
analysis/ 
 Thitthadhammikattha means the principle of Dhamma leading to receive the 
present benefits , that is, the benefits should be received from the honest occupation 
both the law and morality and to receive the properties required by general people 
such as properties, ranks, honors, goodwill and so forth. All these things result in at 
once, not to wait until the next life. And those will be succeeded by the assistance of 
the Four teachings of the Buddha, namely, 1) nasampadaaUtth : to be endowed with 
the energy by being diligent to do work 2) aadrakkhasampA : to be endowed with 
achievement of protection of the properties received by industry in working with the 
energy by the rightfulness 3) anamittataKalay : to associate with good people and 4) 

atSamajivita : to be balanced livelihood and to know the way of the progress and 
ruins of the properties. 
 The conditions of the life problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-
district, Kukaew District, Udonthani Province were found that in Non Thongin Sub-
district, the situations are changing quickly  and the materials progresses increase, but 
the mental situations are lack of Dhamma . Their happiness decreases. It causes the 
problems of moral deterioration, crimes, stealing, robbing, locket, snatching, 
problems of drugs, flow of foreign country, increasing family payments, and less 
incomes, not enough for livelihood and so forth. Those effect on the Thai society that 
used to have happiness and peace, to depend on one another and to be charitable for 
each other, it becomes to create more people to be selfish in the society, to separate 
from each other and to compete each other with the time in proceeding their lives. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนา  
2)  ศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี และ  
3) การประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร 
อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมี
วิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนใน
ปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 4 ประการ 
คือ (1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ันเลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน (2) อารักขสัมปทา  
ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม (3) กัลยาณมิตตตา  
คบคนดีไมคบคนชั่ว (4) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียงรูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย  
 สภาพปจจุบันปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
พบวา กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีความเจริญดานวัตถุมากข้ึนแตสภาพจิตใจขาดธรรมะมีความสุข
นอยลง เกิดปญหาการเสื่อมทรามทาง ดานศีลธรรม ปญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยนอย ปญหาปลน จี้  
ฉกชิงวิ่งราว ปญหายาเสพติด ปญหาการหลงใหลวัฒนธรรมตางประเทศ ปญหาคาใชจายภายในครอบครัว
เพิ่มข้ึน รายไดนอยไมพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเหลานี้  
 การประยุกตหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทอง
อินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี เร่ิมจากการแกปญหาความยากจน ตองมีความขยันหม่ันเพียร  
(อุฎฐานสัมปทา) ในการประกอบสัมมาอาชีพ ความเกียจคราน ไมติดอบายมุข ทํางานดวยความมานะ 
อดทน รูจักการวางแผนการใชเงิน เพื่อไมใหเกิดปญหาการขาดเงิน การแกปญหาอาชญากรรม ตองมีการ
รักษาทรัพยที่หามาได (อารักขสัมปทา) รูจักใชจาย อดออมเงินที่หามาได เม่ือมีความจําเปนตองใชเงิน ไมติด
อบายมุข เลนการพนันจะไดไมกออาชญากรรม แกปญหายาเสพติด ตองมีการเลือกคบหาสมาคมกับ

กัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตา) หลีกหนีการมีมิตรชั่วที่จะนําพาชักจูงไปติดยาเสพติด จะเขาไปยุงเก่ียวกับยา
เสพติด เพราะเด็กและเยาวชนถูกชักจูงในทางที่ผิดไดงาย ปญหาคานิยมฟุงเฟอ หรูหรา การใชจายเกินฐานะ 
แกไขไดดวยการนําหลักการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ (สมชีวิตา) ไมใชสินคาราคาแพง ใชชีวิตอยางเหมาะสม
ตามความพอดีตามหลักสมชีวิตา รูจักใชทรัพยใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ทรัพยก็จะอํานวย
ความสุขให 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the principle of 
Ditthadhammikattha in Buddhism 2) to study the condition of the life problems of the 
Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Undonthani Province and 3) 
to study of application of Thitthadhammikattha priniciple for solution of the life 
problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Udonthani 
Province. This research is the qualitative research by studying the data from the 
documents the interview and to propose the results of research by the descriptive 
analysis/ 
 Thitthadhammikattha means the principle of Dhamma leading to receive the 
present benefits , that is, the benefits should be received from the honest occupation 
both the law and morality and to receive the properties required by general people 
such as properties, ranks, honors, goodwill and so forth. All these things result in at 
once, not to wait until the next life. And those will be succeeded by the assistance of 
the Four teachings of the Buddha, namely, 1) nasampadaaUtth : to be endowed with 
the energy by being diligent to do work 2) aadrakkhasampA : to be endowed with 
achievement of protection of the properties received by industry in working with the 
energy by the rightfulness 3) anamittataKalay : to associate with good people and 4) 

atSamajivita : to be balanced livelihood and to know the way of the progress and 
ruins of the properties. 
 The conditions of the life problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-
district, Kukaew District, Udonthani Province were found that in Non Thongin Sub-
district, the situations are changing quickly  and the materials progresses increase, but 
the mental situations are lack of Dhamma . Their happiness decreases. It causes the 
problems of moral deterioration, crimes, stealing, robbing, locket, snatching, 
problems of drugs, flow of foreign country, increasing family payments, and less 
incomes, not enough for livelihood and so forth. Those effect on the Thai society that 
used to have happiness and peace, to depend on one another and to be charitable for 
each other, it becomes to create more people to be selfish in the society, to separate 
from each other and to compete each other with the time in proceeding their lives. 
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 The application of the principle of Ditthadhammikattha for solution of the life 
problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Udonthani 
Province begins from the poor problems and the individual must be endowed with the 
energy ( nasampadaaUtth ) in performing the right livelihood and to avoid the 
laziness, not to cling to the ruin paths, to work with diligent, endure and to know how 
to lay out the plan to spend money in order not to create the problems of shortage of 
money. The solution of the crime must be protected by receiving the properties  
( aadrakkhasampA ), that is, to know how to spend money, to be economized for 
received the properties. When requiring to spend money, they do not addict the ruin 
path, gambling and not to create the crimes. The solution of the drugs must associate 
with good people ( anamittataKalay ) not to associate the evil persons who will lead to 
the drugs, to associate with the drugs because the youths are motivated to the false 
ways easily. The problems of the luxuriousness, gloriousness, too much payment, 
must be solved by the principle of livelihood ( atSamajivita ), not to spend the 
expensive merchandises, not to pay attention to money more than the value in the 
individual, not to praise the riches who forget good and bad, to spend the life as 
appropriate in accordance with the right livelihood, to know how to use the property 
to be in the usefulness for oneself and other. The properties will result in the 
happiness as the Buddha taught the Four House-life happiness, that is, the bliss of 
having the property, to spend the properties, to be happiness on account of freedom of 
the debt, to be on account of leading a faultless life. The Buddha taught people to 
know how to be economic, not to be luxuriousness, not to spend too much money, not 
to be in debt, not cause oneself and family to be trouble. All problems will be ended. 

Keywords: An Application, Ditthadhammikattha, the life problems  
 
บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยี 
และวิทยาการสมัยใหม ที่เนนคุณภาพชีวิตของมนุษยในสังคม ในดานวัตถุและคานิยม และการเปลี่ยนแปลง
นี้เองที่ทําใหเกิดปญหาชีวิตข้ึนมากมายตาม มาเชน ปญหาสุขภาพปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน 
ปญหาความเกียจคราน ปญหาความเครียดอันเกิดจากการทํางาน ปญหาการวางงาน ปญหาการสรางฐานะ
ทางครอบครัวใหสมบูรณไมได และปญหาการเสื่อมทรามทาง ดานศีลธรรม ดานวัฒนธรรม ปญหาที่กลาวมา
นี้ เปนปญหาที่สงผลทําใหเกิดปญหาดานจิตใจตามมา และก็สงผลกระทบใหเกิดเปนปญหาดานสังคมตอไป 
ซ่ึงจะพบวาประชาชนในชาติกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ เพราะวาความเจริญทางดานจิตใจพัฒนาไมทันความ
เจริญ ทางดานวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงนําไปสูสภาพปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตเปนอยาง
ยิ่ง และรุนแรงยิ่งข้ึน ปญหาที่นาเปนหวงมากที่สุด คือ ปญหาดานจิตใจเปนปญหาพื้นฐานของปญหาอ่ืนๆ
เพราะจิตใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหคนเราคิดกระทํากรรมตางๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดใหขอคิดเตือนใจเก่ียวกับปญหา ชีวิตวา เปนเพราะกรรมหรือการกระทํา

ของตนเอง ขอนี้พระพุทธองคทรงไดตรัสยืนยันไวใน จูฬกัมมวิภังคสูตรวา “กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและ
ประณีตได”1 

การกระทําของตนเองไมวาจะเปนทางกาย วาจา และใจ ก็ลวนมีอิทธิพล ที่ทําใหชีวิตมีปญหาทั้งสิ้น 
และเม่ือแตละคนประสบปญหาจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง หรือความ
ตองการที่เกิดจากตัณหาเปนตัวกระตุนทําใหคนที่มีความตองการมากก็มีปญหามาก คนที่มีความตองการ
นอยก็มีปญหาชีวิตนอยลงไปตามสวนแตถาบุคคลที่ยังไมไดแกไขปญหาชีวิตดวยวิธีที่ถูกตองนั้นจะทนทุกข
ทรมานตลอดไป จนเปนสาเหตุของการฆาตัวตายก็มี เพื่อจะหลีกหนีปญหา เพราะคิดวาไมมีใครที่จะชวย
ปลดเปลื้องใหพนจากความทุกขทรมานได แตหลักพุทธธรรมที่เปนหลักคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไดชี้
แนวทางการแกไขปญหาชีวิตที่เดนชัดไดผลจริง เชน หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน2 หมายถึง หลักธรรมที่
เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน อันไดแก  

(1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยความหม่ันความขยันหมั่นเพียรในการปฎิบัติหนาที่การงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชํานาญรูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาอุบายสามารถจัดดําเนินการให
ไดผลดี  

(2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยการรักษา รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงาน ของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย  

(3) กัลยาณมิตตา คือ คบคนดีเปนมิตร รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินที่อาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  

(4) สมชีวิตา คือ มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฝดเคืองฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้น ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัต
ถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชน
ซํ้าซอนกันสองคํา)3 

ปญหาชีวิตของสังคมไทยเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเพราะขาดหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา คือ 1) การขาดความพากเพียรใน การทําการงานหรือการศึกษา 2) การไมรูจักประหยัด
ทรัพย มีการใชจายอยางฟุมเฟอย เกินความจําเปน 3) มีการคบคนพาลเปนเพื่อน ชอบแนะนําไปในทางที่ผิด 
หรือ ที่ไมควร อาทิเชน แนะนําใหไปเลนการพนัน ใหไปลักขโมย ใหกินยาบา ใหเสพยา ชวนไปฉุดครา
อนาจารเปนตน เหลานี้ถือวาเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และ 4) มีการใชจายทรัพยเกินฐานะ ใชชีวิตให
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1079

 The application of the principle of Ditthadhammikattha for solution of the life 
problems of the Buddhists in Non Thongin Sub-district, Kukaew District, Udonthani 
Province begins from the poor problems and the individual must be endowed with the 
energy ( nasampadaaUtth ) in performing the right livelihood and to avoid the 
laziness, not to cling to the ruin paths, to work with diligent, endure and to know how 
to lay out the plan to spend money in order not to create the problems of shortage of 
money. The solution of the crime must be protected by receiving the properties  
( aadrakkhasampA ), that is, to know how to spend money, to be economized for 
received the properties. When requiring to spend money, they do not addict the ruin 
path, gambling and not to create the crimes. The solution of the drugs must associate 
with good people ( anamittataKalay ) not to associate the evil persons who will lead to 
the drugs, to associate with the drugs because the youths are motivated to the false 
ways easily. The problems of the luxuriousness, gloriousness, too much payment, 
must be solved by the principle of livelihood ( atSamajivita ), not to spend the 
expensive merchandises, not to pay attention to money more than the value in the 
individual, not to praise the riches who forget good and bad, to spend the life as 
appropriate in accordance with the right livelihood, to know how to use the property 
to be in the usefulness for oneself and other. The properties will result in the 
happiness as the Buddha taught the Four House-life happiness, that is, the bliss of 
having the property, to spend the properties, to be happiness on account of freedom of 
the debt, to be on account of leading a faultless life. The Buddha taught people to 
know how to be economic, not to be luxuriousness, not to spend too much money, not 
to be in debt, not cause oneself and family to be trouble. All problems will be ended. 
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1080 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ไปตามกระแสนิยมของความตองการ (ตัณหา) และไมรูจักเพียงพอ ไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูเกิดความอยากได
อยากมีอยากเปน (โลภ) เกินฐานะของตนจึงทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย4  

แตอยางไรก็ตาม ปญหาเหลานี้ ก็สามารถแกไขไดดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ  
ใชสติปญญาในการคบคิดพิจารณาเหมือนกับที่มีกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ที่พระองคทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในหนังสือคําพอสอน  
ซ่ึงจัดพิมพโดยมูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ พ.ศ. 2543 ความวา 

“…ปญหาทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้น 
มิใชการคิดไดดวยคิด หรือดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็
ตาม ก็ยังไมมีเคร่ืองมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิด
วินิจฉัยปญหาจึงตองใชสติปญญาคือคิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาท
พลาดผิด และอคติตางๆ มิใหเกิดข้ึน ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง 
ทําใหเห็นเหตุเห็นผลและที่เก่ียวเนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกข้ันตอนและวินิจฉัยได
ถูกตองวาปญหาที่แทอยูตรงไหนจะปฏิบัติแกไขโดยวิธีใด สวนการปฏิบัติไดถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแกไขได
ถูกตองตามหลักการหลักวิชาการ หลักเหตุผล และหลักธรรมการคิดไดดีปฏิบัติไดถูกนี้เปนเร่ืองที่เปน
เหตุเปนผลประกอบกันและสงเสริมสนับสนุนกันเปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหาทั้งในการ
ดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน..”5 

ตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี เปนชุมชนหนึ่งที่พบกับปญหาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทย แมจะมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เขามาดําเนินการ
แกปญหากอบกูวิกฤติเศรษฐกิจ อยางเต็มที่ ก็ไมสามารถฟนฟูไดสําเร็จ สงผลกระทบไปสูสังคม และ
ประชาชน ซ่ึงจะตองรีบดําเนินการอยางเรงดวน และในการแกสถานการณเบื้องตนไดแกการประหยัด
คาใชจายในระดับครอบครัว ทําใหยืนหยัดไดอยางเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา 
การศึกษาหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบันเปน
คุณประโยชนที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมไทยไมวาจะเปนอดีตที่ผานมาและใน
ปจจุบันก็ตาม หากสังคมมีความเขาใจในความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนและสามารถนําไปปรับ
ใชเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันก็จะทําใหชีวิตและสังคมไทยมีความสงบสุข จึงเห็นควรที่ จะมีการศึกษา
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและศึกษาแนวทางการนํา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหา
ชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานีเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันที่ดีงาม และถูกตองของบุคคลในสังคมไทยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่ในพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัด

อุดรธานี 
3. เพื่อประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทอง

อินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถ
ประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ปญหาการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร 
อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี และแนวทางการนําหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนแกปญหาการดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
  ขอบเขตดานเอกสาร 

1. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ 

เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของการแกไขปญหาดวยหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา 

3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
  การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) 
จํานวน 25 รูป/คน ในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants)  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน พุทธศาสนิกชน ที่สามารถใหขอมูลได   
การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัยจะได
ดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไป
วิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1081

ไปตามกระแสนิยมของความตองการ (ตัณหา) และไมรูจักเพียงพอ ไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูเกิดความอยากได
อยากมีอยากเปน (โลภ) เกินฐานะของตนจึงทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย4  

แตอยางไรก็ตาม ปญหาเหลานี้ ก็สามารถแกไขไดดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ  
ใชสติปญญาในการคบคิดพิจารณาเหมือนกับที่มีกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ที่พระองคทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในหนังสือคําพอสอน  
ซ่ึงจัดพิมพโดยมูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ พ.ศ. 2543 ความวา 

“…ปญหาทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดไดดี ปฏิบัติไดถูก การคิดไดดีนั้น 
มิใชการคิดไดดวยคิด หรือดวยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็
ตาม ก็ยังไมมีเคร่ืองมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแกไขปญหาตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิด
วินิจฉัยปญหาจึงตองใชสติปญญาคือคิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาท
พลาดผิด และอคติตางๆ มิใหเกิดข้ึน ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง 
ทําใหเห็นเหตุเห็นผลและที่เก่ียวเนื่องกันเปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกข้ันตอนและวินิจฉัยได
ถูกตองวาปญหาที่แทอยูตรงไหนจะปฏิบัติแกไขโดยวิธีใด สวนการปฏิบัติไดถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแกไขได
ถูกตองตามหลักการหลักวิชาการ หลักเหตุผล และหลักธรรมการคิดไดดีปฏิบัติไดถูกนี้เปนเร่ืองที่เปน
เหตุเปนผลประกอบกันและสงเสริมสนับสนุนกันเปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหาทั้งในการ
ดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน..”5 

ตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี เปนชุมชนหนึ่งที่พบกับปญหาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทย แมจะมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เขามาดําเนินการ
แกปญหากอบกูวิกฤติเศรษฐกิจ อยางเต็มที่ ก็ไมสามารถฟนฟูไดสําเร็จ สงผลกระทบไปสูสังคม และ
ประชาชน ซ่ึงจะตองรีบดําเนินการอยางเรงดวน และในการแกสถานการณเบื้องตนไดแกการประหยัด
คาใชจายในระดับครอบครัว ทําใหยืนหยัดไดอยางเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา 
การศึกษาหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบันเปน
คุณประโยชนที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมไทยไมวาจะเปนอดีตที่ผานมาและใน
ปจจุบันก็ตาม หากสังคมมีความเขาใจในความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนและสามารถนําไปปรับ
ใชเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันก็จะทําใหชีวิตและสังคมไทยมีความสงบสุข จึงเห็นควรที่ จะมีการศึกษา
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและศึกษาแนวทางการนํา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหา
ชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานีเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันที่ดีงาม และถูกตองของบุคคลในสังคมไทยตอไป 
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5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, คําพอสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระ

ราชดํารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 
2543), หนา 199. 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่ในพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัด

อุดรธานี 
3. เพื่อประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทอง

อินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาหลักทิฎฐธัมมิกัตถ
ประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ปญหาการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร 
อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี และแนวทางการนําหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนแกปญหาการดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
  ขอบเขตดานเอกสาร 

1. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ 

เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของการแกไขปญหาดวยหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา 

3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
  การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) 
จํานวน 25 รูป/คน ในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants)  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน พุทธศาสนิกชน ที่สามารถใหขอมูลได   
การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัยจะได
ดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไป
วิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  
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เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของกับหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก

แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร 
บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 ประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) โดยการเลือกแบบเจาะจง ในตําบลโนนทองอินทร 

อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
 1. พระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป 

2. ผูนําชุมชน   จํานวน 5 คน 
3. พุทธศาสนิกชน  จํานวน 15 คน ที่แบงกลุมตามชวงอายุ ไดแก 
  - อายุ 20-30 ป  จํานวน 5 คน 
  - อายุ 31-40 ป  จํานวน 5 คน 
  - อายุ 41 ป ข้ึนไป  จํานวน 5 คน 

  รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 รูป/คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 

รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว
นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนา 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน หมายถึง 

ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 
ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา การปฏิบัติตาม
หลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การกิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมือง
มีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบอาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวาย
อยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดี
ข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา  

 
 

 2. สภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
จากการศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทรอําเภอกูแกว จังหวัด

อุดรธานี พบวา ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุแตเกิดความเสื่อมทางดานจิตใจ คานิยมที่ผิดเห็นไดชัดเจน
หลายประการ เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคํานึงถึงวาจะรํ่ารวยมาไดโดย
วิธีใด เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมติดอบายมุข เสพสิ่งเสพติด เลนการ
พนัน บางคร้ังจนถึงกลับเปนหนี้สิน เสียทรัพยและเสียเกียรติ การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบสภาพคนจน
ยากจนแรนแคนเพิ่มมากข้ึนคนจนมีมากยิ่งข้ึน คนรวยมีเพียงจํานวนเล็กนอย แตเปนเจาของทรัพยสมบัติ
มากมาย ปญหาคนจนไมมัธยัสถ ไมรูจักจายทรัพย ใหเกิดประโยชน จายเพื่อกามคุณ เพื่อรูป รส กลิ่น เสียง 
จนทําใหทรัพยนั้นหมด ไมอยูแบบพอดี  

3. ศึกษาการประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
ตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

1. การประยุกตใชหลักอุฏฐานสัมปทาในการแกไขปญหาความยากจน การถึงพรอมดวยความเพียร 
คือ ความขยันหม่ันเพียร ความพยายาม ความบากบั่นม่ันคง มานะ อดทน ในการประกอบสัมมาอาชีพธรรม
ที่ตรงกันขามคือความเกียจครานการทํางาน มักอางเหตุผลตาง ๆ เพื่อที่จะไมทํางาน และปญหาความ
ยากจนเกิดจากการติดอบายมุข อาการของคนมีความขยัน คือมี มานะอดทน ทํางานหนักเอาเบาสู ตื่นตัว
ตลอดมีน้ําใจกับเพื่อน ๆ สนใจใฝเรียนรูงาน ไมปลอยงานใหค่ังคาง หลีกเวนจากการประกอบมิจฉาชีพ  

2. การประยุกตใชหลักอารักขสัมปทามาในการแกปญหาอาชญากรรม การถึงพรอมดวยการรักษา 
คือมีทรัพยเก็บสํารองไว สําหรับใชจายตามสมควร เพราะเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน ก็จะไมตองประสบกับ
ความยากลําบากในการหาทรัพยมาใชจาย ควรหลีกหนีการเลนการพนันตางเพื่อใหไดเงินมางาย ๆ  
โดยทํางานไมมาก ไมหนัก เม่ือเงินไมพอใชก็กอปญหาอาชญากรรมตาง ๆ เพื่อใหไดเงินมา จึงควรมีการวาง
แผนการใชเงินใหดีเม่ือไดเงินมาจากการทํางาน การใชจายในครัวเรือน ปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนา  
คือ ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ประหยัดอดออมเพื่ออนาคต ตามหลักสันโดษ  
3 ประการ คือ 1) พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได 2) ยินดีในสิ่งที่ตนมี ไมใชสอยเกินขอบเขต 3) ยินดี
ความพอดีในอารมณไมยินดียินรายกับมันมาก ที่สอนใหยินดีพอใจในสิ่งตนมีก็เพื่อแกปญหาการขาดเงิน  
การใชจายสุรุยสุราย เม่ือขัดของเร่ืองการเงินก็กอปญหาอาชญากรรม ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาเร่ืองการขาด
เงินที่จะเกิดข้ึน ผูตองการความสุขในโลกปจุบันนี้จึงควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐมิกัตถประโยชน ขอที่วา อารักข
สัมปทา คือ การถึงพรอมดวยการรักษา ดังกลาวมา  

3. การประยุกตใชหลักกัลยาณมิตตาในการแกไขปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดใหโทษ คนที่เสพ
ยาเสพติด เนื่องจากอยากลอง ถูกเพื่อนชักชวน ตองการหนีความจริง โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน วัยเรียน  
เปนวัยที่ดําเนินชีวิตอยูในชวงหัวเรียวหัวตอ เปนวัยที่ใฝหาความรู อยากเห็น อยากลองของใหม รักพวกพอง 
รักเพื่อน เชื่อเพื่อน เปนตน ดังนั้นเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองในการไมหลงผิดเดินเขาสูวงจรของยาเสพ
ติด การคบเพื่อนจึงเปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งของปญหายาเสพติด พระพุทธเจาทรงสอนใหเลือกคบหา
บัณฑิต หลีกการคบคนพาลเพราะคนพาลนําความเสื่อมมาใหสอนใหคบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีแนะนํา
ประโยชนให ชวยเหลือแนะนําเพื่อนดวยกันใหเห็นแตทางที่ดีทางที่เจริญสนับสนุนชักจูงชี้ชองทางแบบอยาง
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เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของกับหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก

แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร 
บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 ประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) โดยการเลือกแบบเจาะจง ในตําบลโนนทองอินทร 

อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
 1. พระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป 

2. ผูนําชุมชน   จํานวน 5 คน 
3. พุทธศาสนิกชน  จํานวน 15 คน ที่แบงกลุมตามชวงอายุ ไดแก 
  - อายุ 20-30 ป  จํานวน 5 คน 
  - อายุ 31-40 ป  จํานวน 5 คน 
  - อายุ 41 ป ข้ึนไป  จํานวน 5 คน 

  รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 รูป/คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 

รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว
นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนา 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน หมายถึง 

ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 
ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา การปฏิบัติตาม
หลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การกิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมือง
มีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบอาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวาย
อยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดี
ข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา  

 
 

 2. สภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
จากการศึกษาสภาพปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลโนนทองอินทรอําเภอกูแกว จังหวัด

อุดรธานี พบวา ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุแตเกิดความเสื่อมทางดานจิตใจ คานิยมที่ผิดเห็นไดชัดเจน
หลายประการ เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคํานึงถึงวาจะรํ่ารวยมาไดโดย
วิธีใด เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมติดอบายมุข เสพสิ่งเสพติด เลนการ
พนัน บางคร้ังจนถึงกลับเปนหนี้สิน เสียทรัพยและเสียเกียรติ การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบสภาพคนจน
ยากจนแรนแคนเพิ่มมากข้ึนคนจนมีมากยิ่งข้ึน คนรวยมีเพียงจํานวนเล็กนอย แตเปนเจาของทรัพยสมบัติ
มากมาย ปญหาคนจนไมมัธยัสถ ไมรูจักจายทรัพย ใหเกิดประโยชน จายเพื่อกามคุณ เพื่อรูป รส กลิ่น เสียง 
จนทําใหทรัพยนั้นหมด ไมอยูแบบพอดี  

3. ศึกษาการประยุกตหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
ตําบลโนนทองอินทร อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

1. การประยุกตใชหลักอุฏฐานสัมปทาในการแกไขปญหาความยากจน การถึงพรอมดวยความเพียร 
คือ ความขยันหม่ันเพียร ความพยายาม ความบากบั่นม่ันคง มานะ อดทน ในการประกอบสัมมาอาชีพธรรม
ที่ตรงกันขามคือความเกียจครานการทํางาน มักอางเหตุผลตาง ๆ เพื่อที่จะไมทํางาน และปญหาความ
ยากจนเกิดจากการติดอบายมุข อาการของคนมีความขยัน คือมี มานะอดทน ทํางานหนักเอาเบาสู ตื่นตัว
ตลอดมีน้ําใจกับเพื่อน ๆ สนใจใฝเรียนรูงาน ไมปลอยงานใหค่ังคาง หลีกเวนจากการประกอบมิจฉาชีพ  

2. การประยุกตใชหลักอารักขสัมปทามาในการแกปญหาอาชญากรรม การถึงพรอมดวยการรักษา 
คือมีทรัพยเก็บสํารองไว สําหรับใชจายตามสมควร เพราะเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน ก็จะไมตองประสบกับ
ความยากลําบากในการหาทรัพยมาใชจาย ควรหลีกหนีการเลนการพนันตางเพื่อใหไดเงินมางาย ๆ  
โดยทํางานไมมาก ไมหนัก เม่ือเงินไมพอใชก็กอปญหาอาชญากรรมตาง ๆ เพื่อใหไดเงินมา จึงควรมีการวาง
แผนการใชเงินใหดีเม่ือไดเงินมาจากการทํางาน การใชจายในครัวเรือน ปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนา  
คือ ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ประหยัดอดออมเพื่ออนาคต ตามหลักสันโดษ  
3 ประการ คือ 1) พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได 2) ยินดีในสิ่งที่ตนมี ไมใชสอยเกินขอบเขต 3) ยินดี
ความพอดีในอารมณไมยินดียินรายกับมันมาก ที่สอนใหยินดีพอใจในสิ่งตนมีก็เพื่อแกปญหาการขาดเงิน  
การใชจายสุรุยสุราย เม่ือขัดของเร่ืองการเงินก็กอปญหาอาชญากรรม ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาเร่ืองการขาด
เงินที่จะเกิดข้ึน ผูตองการความสุขในโลกปจุบันนี้จึงควรปฏิบัติตามหลักทิฏฐมิกัตถประโยชน ขอที่วา อารักข
สัมปทา คือ การถึงพรอมดวยการรักษา ดังกลาวมา  

3. การประยุกตใชหลักกัลยาณมิตตาในการแกไขปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดใหโทษ คนที่เสพ
ยาเสพติด เนื่องจากอยากลอง ถูกเพื่อนชักชวน ตองการหนีความจริง โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน วัยเรียน  
เปนวัยที่ดําเนินชีวิตอยูในชวงหัวเรียวหัวตอ เปนวัยที่ใฝหาความรู อยากเห็น อยากลองของใหม รักพวกพอง 
รักเพื่อน เชื่อเพื่อน เปนตน ดังนั้นเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองในการไมหลงผิดเดินเขาสูวงจรของยาเสพ
ติด การคบเพื่อนจึงเปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งของปญหายาเสพติด พระพุทธเจาทรงสอนใหเลือกคบหา
บัณฑิต หลีกการคบคนพาลเพราะคนพาลนําความเสื่อมมาใหสอนใหคบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีแนะนํา
ประโยชนให ชวยเหลือแนะนําเพื่อนดวยกันใหเห็นแตทางที่ดีทางที่เจริญสนับสนุนชักจูงชี้ชองทางแบบอยาง
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ตลอดจนเปนเคร่ืองเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ชักชวนไปในทางที่ดี ไมนําพาไปเสพยาเสพติด 
สรางภูมิคุมกันใหตนเองและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  

4. การประยุกตใชหลักสมชีวิตาในการแกไขปญหาการคานิยมฟุงเฟอ หรูหรา คนไทยมีคานิยมชอบ
ใชของตางประเทศ ชอบเลียนแบบชาวตางประเทศโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก ชอบทํา
ตัวเปนคนรํ่ารวยเนื่องมาจากการใชสินคา ชอบใชของแพง ๆ ทําใหคนอ่ืนมองวาตัวเองเปนผูที่ รํ่ารวย 
ตองการใหคนยกยองนับถือ เปนคนที่ตองมีเกียรติ โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจนลําบาก หรือต่ํา
ตอยกวาคนอ่ืนสินคาที่นิยมบริโภค ไดแก บานหรูหรา รถยนต ทานอาหารนอกบานชอบอาหารตางชาติ อาทิ 
อาหารญี่ปุน, เกาหลี อาหารอิตาลีราคาแพง 
 
การอภิปรายผล 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่ เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึง 
ประโยชนในปจจุบัน หมายถึง ประโยชน อันพึ งได รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต 
ถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็น 
ไมตองรอถึงภายภาคหนา การปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การ 
กิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบ 
อาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวายอยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนา 
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือ การดําเนิน 
กิจการเพื่อเพิ่มรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปนระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานที่สําคัญในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ คือ ประชากรซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ มีคาสูงสุด และเปนปจจัยมูลฐาน เปน 
ตนทุ น เบื้ อ งตน  ถ าคนทุ กคนที่ เป นประชากรของชาติ  มีหลักธรรมตามที่ กล าวมา ก็ ถือได ว า 
ประเทศชาติมีประชากรที่ มี คุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเปนอาชีพที่สุจริต 
รัฐบาลก็สามารถพัฒนาส งเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยี เพื่ อ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต 
มีการศึกษาวิจัยคนควานวัตกรรมใหประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศก็ยอมบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเร่ิมดวย 
การพัฒนาคนเปนอันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคน 
เปนผูหาคนเปนผูใชปจจัยในการดํารงชีวิต ถาคนรูจักหา และรูจักใชใหเปน เศรษฐกิจยอมจะดี ข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช): 2548 ไดใหความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถไววา ทิฏฐธัม
มิกัตถ หมายถึงคุณธรรมที่อํานวยประโยชนใหในปจจุบนั คือใหผลในชาตินี้ โดยเปนเหตุใหผูปฏิบัติมีความม่ัน
ค่ังม่ันคง จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา หัวใจเศรษฐี มี 4 ประการคือ 1) อุฎฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน
เพียร คือขยันในการทางานหาเลี้ยงชีพ ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ  2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 
คือรูจักรักษาทรัพยสิ่งของที่มีอยูหรือที่ไดมาใหอยูคงทน 3) กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนดี คือรูจักคบเพื่อน 
รูจักหาคูครองที่ดี และ 4) สมชีวิตา ความมีชีวิตเหมาะสม คือรูจักใชสอยทรัพยสมบัติ กินอยูพอเพียง  
ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป ดังนั้น ขอปฏิบัติเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนในปจจุบัน ก็คือ  
การรูจักเลือกคบมิตรนั้นเอง หากผูใดสามารถปฏิบัติตนไดครบทั้ง 4 ขอ บุคคลนั้นจะสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางดี ไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองในปจจุบัน ธรรมบทนี้จึงถือวาเปน “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายอ
วา “อุ อา กะ สะ ”ซ่ึงยอมาจากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือธรรมที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน 

ป ญ ห า ชี วิ ต ม นุ ษ ย ข อ งพุ ท ธศ า ส นิ ก ช น ใน สั งค ม ไท ย ป จ จุ บั น ไว ดั ง นี้  ชี วิ ต ม นุ ษ ย 
ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา มีองคประกอบที่สําคัญสองสวน คือ กายกับจิตใจหรือรูปกับนามสองอยาง
นี้ เป นสิ่ งที่ เกิด ข้ึนด วยการป รุงของเหตุป จจั ย เหมือน กัน กับสิ่ งทั้ งปวงที่ มี ชี วิตอยู และไม มีชี วิต 
ลวนจัดอยู ในประเภทของสิ่ งที่ เรียกวา สังขตธรรม ชีวิตคนเราก็เปนสิ่ งหนึ่ งที่ มีอยู ในธรรมชาติ  
ซ่ึงเกิดข้ึนและเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ความเกิด แก เจ็บ และตาย อยูในโลกเชนเดียวกับสัตวโลก 
ชนิดอ่ืนๆ ฉะนั้น จุดมุงหมายหลักของศาสนาจึงมุงสืบคน และทําความเขาใจเก่ียวกับชีวิตของคนเรา 
และแกปญหาชีวิตโดยตรง ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ถึงวิธีแกปญหาแบบ
พุทธวา พระพุทธศาสนาใหแกปญหาทุกอยางแมแตปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยหลักการ แกปญหาแบบ
พุทธ มีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแกปญหาที่เหตุปจจัยอยางหนึ่ง เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของ
มนุษยอยางหนึ่ง ที่วาแกโดยเหตุปจจัยก็วาเปนกลาง ๆ ไมจํากัดเฉพาะขางนอกหรือขางใน ที่วาแกปญหาของ
มนุษยโดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงชี้ใหมนุษยมองปญหาของตนที่ตัวของมนุษยเองคํา
สอนพระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทั้งดานนอกดานใน ทั้งสังคมและจิตใจของบุคคล คือมีคําสอนข้ันศีล
เปนดานนอก ข้ันจิตและปญญาเปนดานใน ซ่ึงถือเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงสภาวะหรือสิ่ง
ที่ทําใหเกิดข้ึน ความจริงแลวชีวิต คือ กระบวนการของการเกิดข้ึนและดับไปของทุกข ดังปรากฎความในวชิ
ราสูตร วา “ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอมตั้งอยูและเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด
นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ” เปนความสืบตอกันแหงสังขารธรรมลวน ๆ กระบวนการแหงธรรมนี้เกิดข้ึนและ
ดับลงตามเหตุปจจัย 

ดังนั้นตราบใดที่ยังมีเหตุปจจัย ตราบนั้นกระบวนการแหงธรรมหรือกระบวนการแหงชีวิต 
มนุษยก็ยังดําเนินตอไป เม่ือเหตุปจจัยดับสิ้นลงเม่ือใด กระบวนธรรมก็ดับลงเม่ือนั้น ข้ึนอยู กับเหตุ 
ปจจัยเปนตัวกําหนดในแงนี้พระพุทธศาสนามองชีวิตในฐานะเปนเพียงการประชุมกันของเหตุปจจัย 
หรือองคประกอบตางๆ และเม่ือองคประกอบเหลานั้นถูกแยกออกจากกันไป ความเปนหรือความมี 
ชีวิตยอมไม มีองคประกอบของชีวิตพระพุทธศาสนาวิเคราะหชีวิตโดยแบงสวนประกอบที่สําคัญ 
ออกเปน 2 สวน คือ รูปกับนาม หรือ กายกับจิต สวนที่เปนรางกายเรียกวารูป และสวนที่เปนจิตใจ 
เรียกวานาม องคประกอบทั้งสองสวนนี้จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได หากขาดสวนใดสวนหนึ่งไป 
ความมีชีวิตที่สมบูรณก็จะสิ้นสุดลง ชีวิตตามความหมายในแงนี้จึงหมายถึงการรวมกันเขาของสวนกาย 
กับจิต โดยอาจ” อุปมาชีวิตกับทอนไม  เพื่ อให เกิดความเขาใจชัดเจนข้ึน ชีวิตกับทอนไมอาจจะ 
เหมือนกันในแงของกายภาพ หมายถึงทั้งสองตางก็เปนสสาร ตางก็ตกอยูภายใตกฎของธรรมดาดวยกัน 
คือ ไมยั่งยืน แปรเปลี่ยนทําลาย และไรแกนสาร” พระพุทธศาสนาถือวาชีวิตตางจากทอนไม เพราะ 
ทอนไมไมอาจเคลื่อนไหวดวยตัวของมันเองไดตองอาศัยแรงผลักดันของสิ่งอ่ืนภายนอก สวนชีวิต 
สามารถเคลื่อนไหวไปมาได มีความรูสึก มีความคิด มีความตองการ มีเหตุ มีผล เพราะชีวิตมีจิตเปน 
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ตลอดจนเปนเคร่ืองเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ชักชวนไปในทางที่ดี ไมนําพาไปเสพยาเสพติด 
สรางภูมิคุมกันใหตนเองและไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  

4. การประยุกตใชหลักสมชีวิตาในการแกไขปญหาการคานิยมฟุงเฟอ หรูหรา คนไทยมีคานิยมชอบ
ใชของตางประเทศ ชอบเลียนแบบชาวตางประเทศโดยรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามามาก ชอบทํา
ตัวเปนคนรํ่ารวยเนื่องมาจากการใชสินคา ชอบใชของแพง ๆ ทําใหคนอ่ืนมองวาตัวเองเปนผูที่ รํ่ารวย 
ตองการใหคนยกยองนับถือ เปนคนที่ตองมีเกียรติ โดยไมตองการใหใครมามองวาตัวเองจนลําบาก หรือต่ํา
ตอยกวาคนอ่ืนสินคาที่นิยมบริโภค ไดแก บานหรูหรา รถยนต ทานอาหารนอกบานชอบอาหารตางชาติ อาทิ 
อาหารญี่ปุน, เกาหลี อาหารอิตาลีราคาแพง 
 
การอภิปรายผล 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่ เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึง 
ประโยชนในปจจุบัน หมายถึง ประโยชน อันพึ งได รับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต 
ถูกตองทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็น 
ไมตองรอถึงภายภาคหนา การปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การ 
กิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบ 
อาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวายอยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนา 
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือ การดําเนิน 
กิจการเพื่อเพิ่มรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปนระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานที่สําคัญในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ คือ ประชากรซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ มีคาสูงสุด และเปนปจจัยมูลฐาน เปน 
ตนทุ น เบื้ อ งตน  ถ าคนทุ กคนที่ เป นประชากรของชาติ  มีหลักธรรมตามที่ กล าวมา ก็ ถือได ว า 
ประเทศชาติมีประชากรที่ มี คุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเปนอาชีพที่สุจริต 
รัฐบาลก็สามารถพัฒนาส งเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยี เพื่ อ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต 
มีการศึกษาวิจัยคนควานวัตกรรมใหประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศก็ยอมบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเร่ิมดวย 
การพัฒนาคนเปนอันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคน 
เปนผูหาคนเปนผูใชปจจัยในการดํารงชีวิต ถาคนรูจักหา และรูจักใชใหเปน เศรษฐกิจยอมจะดี ข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช): 2548 ไดใหความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถไววา ทิฏฐธัม
มิกัตถ หมายถึงคุณธรรมที่อํานวยประโยชนใหในปจจุบนั คือใหผลในชาตินี้ โดยเปนเหตุใหผูปฏิบัติมีความม่ัน
ค่ังม่ันคง จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา หัวใจเศรษฐี มี 4 ประการคือ 1) อุฎฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน
เพียร คือขยันในการทางานหาเลี้ยงชีพ ในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ  2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 
คือรูจักรักษาทรัพยสิ่งของที่มีอยูหรือที่ไดมาใหอยูคงทน 3) กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนดี คือรูจักคบเพื่อน 
รูจักหาคูครองที่ดี และ 4) สมชีวิตา ความมีชีวิตเหมาะสม คือรูจักใชสอยทรัพยสมบัติ กินอยูพอเพียง  
ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป ดังนั้น ขอปฏิบัติเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนในปจจุบัน ก็คือ  
การรูจักเลือกคบมิตรนั้นเอง หากผูใดสามารถปฏิบัติตนไดครบทั้ง 4 ขอ บุคคลนั้นจะสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางดี ไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองในปจจุบัน ธรรมบทนี้จึงถือวาเปน “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายอ
วา “อุ อา กะ สะ ”ซ่ึงยอมาจากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือธรรมที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน 

ป ญ ห า ชี วิ ต ม นุ ษ ย ข อ งพุ ท ธศ า ส นิ ก ช น ใน สั งค ม ไท ย ป จ จุ บั น ไว ดั ง นี้  ชี วิ ต ม นุ ษ ย 
ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา มีองคประกอบที่สําคัญสองสวน คือ กายกับจิตใจหรือรูปกับนามสองอยาง
นี้ เป นสิ่ งที่ เกิด ข้ึนด วยการป รุงของเหตุป จจั ย เหมือน กัน กับสิ่ งทั้ งปวงที่ มี ชี วิตอยู และไม มีชี วิต 
ลวนจัดอยู ในประเภทของสิ่ งที่ เรียกวา สังขตธรรม ชีวิตคนเราก็เปนสิ่ งหนึ่ งที่ มีอยู ในธรรมชาติ  
ซ่ึงเกิดข้ึนและเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ ความเกิด แก เจ็บ และตาย อยูในโลกเชนเดียวกับสัตวโลก 
ชนิดอ่ืนๆ ฉะนั้น จุดมุงหมายหลักของศาสนาจึงมุงสืบคน และทําความเขาใจเก่ียวกับชีวิตของคนเรา 
และแกปญหาชีวิตโดยตรง ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ถึงวิธีแกปญหาแบบ
พุทธวา พระพุทธศาสนาใหแกปญหาทุกอยางแมแตปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยหลักการ แกปญหาแบบ
พุทธ มีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแกปญหาที่เหตุปจจัยอยางหนึ่ง เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของ
มนุษยอยางหนึ่ง ที่วาแกโดยเหตุปจจัยก็วาเปนกลาง ๆ ไมจํากัดเฉพาะขางนอกหรือขางใน ที่วาแกปญหาของ
มนุษยโดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงชี้ใหมนุษยมองปญหาของตนที่ตัวของมนุษยเองคํา
สอนพระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทั้งดานนอกดานใน ทั้งสังคมและจิตใจของบุคคล คือมีคําสอนข้ันศีล
เปนดานนอก ข้ันจิตและปญญาเปนดานใน ซ่ึงถือเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงสภาวะหรือสิ่ง
ที่ทําใหเกิดข้ึน ความจริงแลวชีวิต คือ กระบวนการของการเกิดข้ึนและดับไปของทุกข ดังปรากฎความในวชิ
ราสูตร วา “ความจริงทุกขเทานั้นยอมเกิด ทุกขยอมตั้งอยูและเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด
นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ” เปนความสืบตอกันแหงสังขารธรรมลวน ๆ กระบวนการแหงธรรมนี้เกิดข้ึนและ
ดับลงตามเหตุปจจัย 

ดังนั้นตราบใดที่ยังมีเหตุปจจัย ตราบนั้นกระบวนการแหงธรรมหรือกระบวนการแหงชีวิต 
มนุษยก็ยังดําเนินตอไป เม่ือเหตุปจจัยดับสิ้นลงเม่ือใด กระบวนธรรมก็ดับลงเม่ือนั้น ข้ึนอยู กับเหตุ 
ปจจัยเปนตัวกําหนดในแงนี้พระพุทธศาสนามองชีวิตในฐานะเปนเพียงการประชุมกันของเหตุปจจัย 
หรือองคประกอบตางๆ และเม่ือองคประกอบเหลานั้นถูกแยกออกจากกันไป ความเปนหรือความมี 
ชีวิตยอมไม มีองคประกอบของชีวิตพระพุทธศาสนาวิเคราะหชีวิตโดยแบงสวนประกอบที่สําคัญ 
ออกเปน 2 สวน คือ รูปกับนาม หรือ กายกับจิต สวนที่เปนรางกายเรียกวารูป และสวนที่เปนจิตใจ 
เรียกวานาม องคประกอบทั้งสองสวนนี้จะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได หากขาดสวนใดสวนหนึ่งไป 
ความมีชีวิตที่สมบูรณก็จะสิ้นสุดลง ชีวิตตามความหมายในแงนี้จึงหมายถึงการรวมกันเขาของสวนกาย 
กับจิต โดยอาจ” อุปมาชีวิตกับทอนไม  เพื่ อให เกิดความเขาใจชัดเจนข้ึน ชีวิตกับทอนไมอาจจะ 
เหมือนกันในแงของกายภาพ หมายถึงทั้งสองตางก็เปนสสาร ตางก็ตกอยูภายใตกฎของธรรมดาดวยกัน 
คือ ไมยั่งยืน แปรเปลี่ยนทําลาย และไรแกนสาร” พระพุทธศาสนาถือวาชีวิตตางจากทอนไม เพราะ 
ทอนไมไมอาจเคลื่อนไหวดวยตัวของมันเองไดตองอาศัยแรงผลักดันของสิ่งอ่ืนภายนอก สวนชีวิต 
สามารถเคลื่อนไหวไปมาได มีความรูสึก มีความคิด มีความตองการ มีเหตุ มีผล เพราะชีวิตมีจิตเปน 
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องค ป ระกอบ ที่ สํ า คัญ อีกส วน หนึ่ ง  ชี วิ ตจึ งป ระกอบ ด วยส วนสํ า คัญ  2  ส วน คือ  กายและจิ ต 
สวนปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบันนั้นการดําเนินชีวิตในสังคมตาม 

หลักพุทธธรรมในสังคมปจจุบันนี้ มีปญหามากมายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผูคน
ทั้งหลายไมวาจะเปนเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมืองสาธารณสุข และวัฒนธรรม เปนตน ปญหาเหลานี้ยอม
ตั้งอยูบนพื้นฐานคุณคาของชีวิต ที่เก่ียวกับความสุขและความทุกข ในสังคมปจจุบัน ผูคนโดยทั่วไปไมวาจะ
อยูในระดับไหนในสังคม ในสวนลึกแหงจิตใจจะรูสึกขาดความม่ันใจในความปลอดภัย รูสึกมีปมดอย 
นับตั้งแตคนทํางานใชแรงงาน จนถึงคนที่ทํางานใชสมอง นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุมที่มีจิตสํานึกดูถูกเหยียด
หยามคนที่ต่ํากวา ออนแอกวา โงกวา จนกวา พรอมๆ กันนั้น ก็รูสึกอิจฉาคนที่สูงกวาฉลาดกวา รวยกวา
แข็งแรงกวา และรูสึกเกลียดชังพรอมกันไป ขณะเดียวกันอีกดานหนึ่ง สังคมปจจุบันก็ยั่วยุใหคนในสังคม
หลงใหลไปกับกิเลสตัณหาตางๆ เพราะวาสังคมปจจุบัน เปนสังคมที่ยกยองคนมีเงินมีอํานาจไมวาคนเหลานั้น 
จะไดทรัพยหรืออํานาจนั้นมาดวยวิธีการอยางไร หรือฉอฉลเพียงไหนก็ตาม เหตุนี้เองสังคมจึงเต็มไปดวย
อบายมุขทุกรูปแบบ ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูคนจํานวนมากตองการแสวงหา สะสมวัตถุกันมากข้ึน และเปน
การเพิ่มแรงกระตุนในฝายอกุศลมูลใหเพิ่มทวีมากข้ึน ทําใหอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน มีการเบียดเบียน 
รวมถึงมีการฆากันตายมากข้ึน เพราะวาคนในสังคมไทยไดรับเอาอิทธิพลจากคานิยมบาง รสนิยมบาง สมัย
นิยมบาง และวัฒนธรรมหลายกระแสจากชาติตางๆ ตามที่ปรากฏใหเห็นอยูเสมอในสังคมปจจุบัน สังคมไทย
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเปนอยางมาก แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวหาไดเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขที่แทจริงของคนไทยไม คนนิยมวัตถุมีกิเลสมากข้ึน และสิ่งที่ขาดคือศีลธรรมสภาพสังคมที่ฟอน
เฟะเพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก 

แนวทางการแกไขปญหาจึงตองเร่ิมจากการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน และการปฏิบัติตนภายใตกรอบคําสอนในพระพุทธศาสนาที่จะกอใหเกิดปญญาสามารถพิจารณา
เลือกกระทําในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนทั้งตอตนเอง และสังคมสวนรวมไดตอไป สอดคลองกับ6 ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท” สรุปไดวา หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวคือ มีความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติหนาที่ การงานและการประกอบ
อาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาวิธีการที่เหมาะสมที่
ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และผลงานที่ตนไดทําไวดวยความ
ขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหาคนดีเปนมิตร ไม
คบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ 
ผูนําเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพทางการงาน รูจักกําหนดรายไดและรายจายเปนอยูพอดีสม
รายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว ซ่ึงสอดคลองกับหลักพุทธธรรม 

                                                        
 6 พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554. 

คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 ประการ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาอันเปนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิด
ความพอเพียงอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันเปนหลักจริยธรรมที่ดีงาม สอนใหรูจักความพอดี พออยู พอกิน
  
ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยศึกษาไดพบวายังมีประเด็นที่นาสนใจที่ควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีก ทั้งในดานทางสังคม
และทางดานการวิจัยดังนี้  

1. ขอเสนอแนะดานสังคมทั่วไป  
1. ในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยยังขาดการเอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจกันอยูมาก และเม่ือ

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนแลวควรนํามาประยุกตใชกับชีวิต
ตนเองเพื่อเก้ือหนุนความเอ้ือเฟอเผื่อแผเห็นอกเห็นใจกันในสังคมไทยใหมากข้ึน 

2. คนในสังคมไทยควรศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด เพราะ
จะสามารถนําพาตนไปสูหนทางที่ เจริญได ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และเปนการรักษา
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงเพราะเปนสถาบันหลักของสังคมไทยที่จะตองมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยคร้ังตอไป   
1. ควรศึกษาในหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมการศึกษาเรียนรูของวัยรุนไทย   
2. ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยกับการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  
3. ควรศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการใชสื่อเทคโนโลยีของพระสงฆไทย 
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องค ป ระกอบ ที่ สํ า คัญ อีกส วน หนึ่ ง  ชี วิ ตจึ งป ระกอบ ด วยส วนสํ า คัญ  2  ส วน คือ  กายและจิ ต 
สวนปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบันนั้นการดําเนินชีวิตในสังคมตาม 

หลักพุทธธรรมในสังคมปจจุบันนี้ มีปญหามากมายที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผูคน
ทั้งหลายไมวาจะเปนเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมืองสาธารณสุข และวัฒนธรรม เปนตน ปญหาเหลานี้ยอม
ตั้งอยูบนพื้นฐานคุณคาของชีวิต ที่เก่ียวกับความสุขและความทุกข ในสังคมปจจุบัน ผูคนโดยทั่วไปไมวาจะ
อยูในระดับไหนในสังคม ในสวนลึกแหงจิตใจจะรูสึกขาดความม่ันใจในความปลอดภัย รูสึกมีปมดอย 
นับตั้งแตคนทํางานใชแรงงาน จนถึงคนที่ทํางานใชสมอง นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุมที่มีจิตสํานึกดูถูกเหยียด
หยามคนที่ต่ํากวา ออนแอกวา โงกวา จนกวา พรอมๆ กันนั้น ก็รูสึกอิจฉาคนที่สูงกวาฉลาดกวา รวยกวา
แข็งแรงกวา และรูสึกเกลียดชังพรอมกันไป ขณะเดียวกันอีกดานหนึ่ง สังคมปจจุบันก็ยั่วยุใหคนในสังคม
หลงใหลไปกับกิเลสตัณหาตางๆ เพราะวาสังคมปจจุบัน เปนสังคมที่ยกยองคนมีเงินมีอํานาจไมวาคนเหลานั้น 
จะไดทรัพยหรืออํานาจนั้นมาดวยวิธีการอยางไร หรือฉอฉลเพียงไหนก็ตาม เหตุนี้เองสังคมจึงเต็มไปดวย
อบายมุขทุกรูปแบบ ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูคนจํานวนมากตองการแสวงหา สะสมวัตถุกันมากข้ึน และเปน
การเพิ่มแรงกระตุนในฝายอกุศลมูลใหเพิ่มทวีมากข้ึน ทําใหอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน มีการเบียดเบียน 
รวมถึงมีการฆากันตายมากข้ึน เพราะวาคนในสังคมไทยไดรับเอาอิทธิพลจากคานิยมบาง รสนิยมบาง สมัย
นิยมบาง และวัฒนธรรมหลายกระแสจากชาติตางๆ ตามที่ปรากฏใหเห็นอยูเสมอในสังคมปจจุบัน สังคมไทย
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเปนอยางมาก แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวหาไดเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขที่แทจริงของคนไทยไม คนนิยมวัตถุมีกิเลสมากข้ึน และสิ่งที่ขาดคือศีลธรรมสภาพสังคมที่ฟอน
เฟะเพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก 

แนวทางการแกไขปญหาจึงตองเร่ิมจากการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน และการปฏิบัติตนภายใตกรอบคําสอนในพระพุทธศาสนาที่จะกอใหเกิดปญญาสามารถพิจารณา
เลือกกระทําในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนทั้งตอตนเอง และสังคมสวนรวมไดตอไป สอดคลองกับ6 ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท” สรุปไดวา หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวคือ มีความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติหนาที่ การงานและการประกอบ
อาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาวิธีการที่เหมาะสมที่
ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และผลงานที่ตนไดทําไวดวยความ
ขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหาคนดีเปนมิตร ไม
คบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ 
ผูนําเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพทางการงาน รูจักกําหนดรายไดและรายจายเปนอยูพอดีสม
รายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว ซ่ึงสอดคลองกับหลักพุทธธรรม 

                                                        
 6 พระวิทยา ญาณสาโร (คุมราษฎร), “การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554. 

คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 ประการ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาอันเปนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิด
ความพอเพียงอยูบนพื้นฐานของศีลธรรมอันเปนหลักจริยธรรมที่ดีงาม สอนใหรูจักความพอดี พออยู พอกิน
  
ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยศึกษาไดพบวายังมีประเด็นที่นาสนใจที่ควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีก ทั้งในดานทางสังคม
และทางดานการวิจัยดังนี้  

1. ขอเสนอแนะดานสังคมทั่วไป  
1. ในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยยังขาดการเอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจกันอยูมาก และเม่ือ

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนแลวควรนํามาประยุกตใชกับชีวิต
ตนเองเพื่อเก้ือหนุนความเอ้ือเฟอเผื่อแผเห็นอกเห็นใจกันในสังคมไทยใหมากข้ึน 

2. คนในสังคมไทยควรศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด เพราะ
จะสามารถนําพาตนไปสูหนทางที่ เจริญได ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และเปนการรักษา
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงเพราะเปนสถาบันหลักของสังคมไทยที่จะตองมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยคร้ังตอไป   
1. ควรศึกษาในหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมการศึกษาเรียนรูของวัยรุนไทย   
2. ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยกับการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  
3. ควรศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการใชสื่อเทคโนโลยีของพระสงฆไทย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา 
2) ศึกษาสภาพทั่วไปของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาการ
ประยุกตหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร และลงภาคสนามสัมภาษณ 
เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลสัมภาษณเชิงลึก 

ผลจากการวิจัยพบวา หลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา คือ หลักศีล 5  
และสังคหวัตถุ 4 เปนหลักในการครองเรือน สามีชาวไทยเองเม่ือแตงงานแลว มีภรรยาดูแลซ่ึงวัฒนธรรมของ
คนไทยนั้นชายไทยจะเปนเหมือนกับเจานาย มีภรรยาปรนนิบัติทั้งในเร่ืองความเปนอยูและอ่ืนๆ จึงทําให
ชายไทยนั้นสะดวกสบาย ขาดความรับผิดชอบ ดื่มเหลา เลนการพนัน เจาชู กอใหเกิดปญหาครอบครัวนําไปสู
ความลมเหลวของชีวิตครอบครัว  

สภาพของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในเขตอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบวา หญิงไทยที่
สมรสกับชาวตางชาตินั้น สวนใหญจะผานการสมรสกับชายไทยมาแลว มีชีวิตที่ลําบากมากอนเปนบทเรียน  
ไดมีโอกาสเขาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อคลายความทุกขไดสนทนาธรรมกับพระภิกษุบาง ดังนั้นเม่ือสมรสกับ
ชาวตางชาติจึงไดเขาวัดปฏิบัติธรรมทั้งที่ใชชีวิตในประเทศไทย และตางประเทศก็ตาม หญิงไทยเม่ือสมรสกับ
ชาวตางชาติแลวทําใหเศรษฐกิจในครอบครัวดีข้ึน ความเปนอยูดีข้ึน เปนที่ยอมรับของชุมชนรอบดาน และมี
โอกาสที่ปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนา และชวนใหสามีชาวตางชาติไดเขาวัดปฏิบัติธรรมดวย 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในเขตอําเภอกุด
จับ จังหวัดอุดรธานี พบวา หญิงไทยไดดําเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมคือ ศีล 5 และสังคหวัตถุ 4 ซ่ึงทําใหชีวิต
ความเปนอยูดีข้ึนและครอบครัวมีความสุข 
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ความลมเหลวของชีวิตครอบครัว  
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Abstract 
The purposes of this research were:1) to study the principle of Buddhadhamma 

related to the virtues for good household life in Buddhism 2) to study the general 
conditions of Thai women married with the foreigners in Kutjab District, Udonthania 
Province and 3) to study the application of the principle of Buddhadhmma in the 
household life of the Thai women married to the foreigners in Kutjab District, Udonthani 
Province. This research is the qualitative research by studying the data from the documents 
and to collect the data from interviewing. 

The results of the research were found that the principles of Buddhadhamma 
related to the household life in Buddhism, that is, the Five Precepts and the Four Bases of 
Sympathy are the principles of the household life. Thai husbands, when   having got 
married are looked after by their wives. For the culture of Thai people, Thai men, just like 
the bosses are looked after by their wives both the livelihood and for forth. Because of 
this, Thai men have the convenience and to be lack of responsibility, alcoholic drinking, 
gamble playing, flirt, all these create the family problems leading to the failure of life and 
family. 

The condition of Thai women  married with the foreigners in the territory of Kutjab 
District, Udonthani Province preserve the Five precepts and the four bases of Sympathy, 
even though somebody cannot preserve every item of the Five precepts or the Four Bases 
of Sympathy . Again, they may not study or may not have the knowledge about the Five 
Precepts or the Four Bases of Sympathy, but in the aspect of practice, they still practice 
the Five Precepts and the Four Bases of Sympathy without notice. The married lives with 
Thai men may be in the time of immature, not to study the principle of Dhamma in 
Buddhism, not to invite the husbands to go the temple to practice the Buddhist activities. 
When having known and getting married with the foreigners, the livelihood or culture of the 
foreigners can be seen that the foreigners take responsibility and know how to do their 
duties and give the honor to each other, to be honest, not to be luxurious. But it can be 
seen that the things that the foreigners practice are relevant to the Five Precepts and the 
Four Bases of Sympathy of the Buddhists. Thai women married with the foreigners almost 
used to get married with Thai men. They used to get the trouble in the previous time as 
their experience and they go to the temple for Dhamma practice in order to get rid of 
suffering and used to discuss Dhamma with the Buddhist monks in some time. So when 
getting married with the foreigners, they go to the temples for Dhamma practice both living 
in Thai country and foreign country. Thai women when getting married with the foreigners 

will create the family economic condition better, good livelihood and to be accepted by 
the others and to have the opportunity to practice the Buddhist duties and to take their 
foreign husbands to enter the temples for Dhamma practice also.  

So from the study of an application of Buddhadham for the household life of Thai 
women married with the foreigners in the territory of Kutjab District, Udonthani Province, it 
was found that Thai women proceed their lives by holding the principles of the Five 
Precepts and the Four Bases of Sympathy, that make better livelihood and their families 
experience the happiness. 

Keywords: Buddhadhamma, family life, the Foreigners 

 
บทนํา 
 การใหความสําคัญของความรักเปนความรูสึกทางดานจิตใจ เพราะชีวิตครอบครัวหรือชีวิตสมรสถา
ไมไดเกิดข้ึนบนรากฐานของความรักอันแทจริง ก็ยากแกการที่จะเขาใจกันและสัมพันธที่ดี ตอกัน ซ่ึงอาจเปน
ปญหาในการปรับตัวของคูสามีภรรยาการมีคูครองถือ เปนพื้นฐานในการสรางครอบครัวใหมีความสุข  
การสมรสนั้น จะประกอบไปดวยกระบวนการทางสังคมหลายข้ันตอน ไดแกการเลือกคูครอง เพราะเปน
จุดเร่ิมตนที่สําคัญของชีวิตและเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของผูที่ไดรับเลือก
มาเปนคูครอง ในสังคมไทยการเลือกคูครองเปนกระบวนการในการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน 
และมีบุคลิกภาพที่ผูเลือกตองการ สิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกคูครองใหเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงจะสงผลให
ชีวิตการครองคูประสบความสุขความสําเร็จได กอนที่จะตัดสินใจเลือกใครมาเปนคูครองควรศึกษานิสัยใจคอ
ซ่ึงกันและกันใหถองแท โดยเรียนรูความแตกตางของอีกฝายและใชเวลาพิจารณาไตรตรองดวยตนเอง รวมไป
ถึงอาศัยความคิดเห็นจากบิดามารดา ญาติผูใหญ และเพื่อนสนิทมิตรสหายชวยพิจารณา  

องคประกอบหลายอยางที่ทําใหบุคคลตัดสินใจแตงงานหรือใชชีวิตรวมกัน อาจไมใชความรักเพียง
อยางเดียว ที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตสมรสได การเลือกคูครองในสังคมไทยมีปจจัยที่มีผล
ตอความสัมพันธของครอบครัว ไดแก ระดับการศึกษาที่ใกลเคียงกัน สถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
คูครอง เพื่อสรางความม่ันคงในอนาคต อีกทั้งอิทธิพลของสังคมรอบตัวของคูครอง ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการใหการยอมรับวาเปนคูครองที่เหมาะสม ซ่ึงการยอมรับบุคคลทั้งคูโดยไม
รังเกียจฝายใดฝายหนึ่ง ยอมทําใหคูครองมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสได การใชชีวิตคูสมรสไดอยางมีความสุข
นั้นเปนเร่ืองยาก เพราะผูหญิงผูชายหากมีความแตกตางกันทางฐานะในสังคม ยอมมีบริบททางสังคมที่
แตกตางกันดวย และอาจสงผลตอการปรับตัวและใชชีวิตรวมกันไดอยางมีความสุข  
 ประเพณีในการเลือกคูครองมักจะแตกตางกันไปแตละสังคมและชวงเวลามีทั้งในรูปของการไปฉุด
เอามา (Wife capture) หรือไปซ้ือขายแลกเปลี่ยนเอามาดวยสิ่งของหรือฝูงวัวควาย (Wife purchase)  
บางสังคมพอแมและผูปกครอง เปนผูเลือกคูใหลูกโดยที่หนุมสาวไมมีโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง ทุกอยาง
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของพอแมทั้งสิ้นเปนระบบคลุมถุงชน (arranged marriage) แตบางสังคมโดยเฉพาะใน
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Abstract 
The purposes of this research were:1) to study the principle of Buddhadhamma 

related to the virtues for good household life in Buddhism 2) to study the general 
conditions of Thai women married with the foreigners in Kutjab District, Udonthania 
Province and 3) to study the application of the principle of Buddhadhmma in the 
household life of the Thai women married to the foreigners in Kutjab District, Udonthani 
Province. This research is the qualitative research by studying the data from the documents 
and to collect the data from interviewing. 

The results of the research were found that the principles of Buddhadhamma 
related to the household life in Buddhism, that is, the Five Precepts and the Four Bases of 
Sympathy are the principles of the household life. Thai husbands, when   having got 
married are looked after by their wives. For the culture of Thai people, Thai men, just like 
the bosses are looked after by their wives both the livelihood and for forth. Because of 
this, Thai men have the convenience and to be lack of responsibility, alcoholic drinking, 
gamble playing, flirt, all these create the family problems leading to the failure of life and 
family. 

The condition of Thai women  married with the foreigners in the territory of Kutjab 
District, Udonthani Province preserve the Five precepts and the four bases of Sympathy, 
even though somebody cannot preserve every item of the Five precepts or the Four Bases 
of Sympathy . Again, they may not study or may not have the knowledge about the Five 
Precepts or the Four Bases of Sympathy, but in the aspect of practice, they still practice 
the Five Precepts and the Four Bases of Sympathy without notice. The married lives with 
Thai men may be in the time of immature, not to study the principle of Dhamma in 
Buddhism, not to invite the husbands to go the temple to practice the Buddhist activities. 
When having known and getting married with the foreigners, the livelihood or culture of the 
foreigners can be seen that the foreigners take responsibility and know how to do their 
duties and give the honor to each other, to be honest, not to be luxurious. But it can be 
seen that the things that the foreigners practice are relevant to the Five Precepts and the 
Four Bases of Sympathy of the Buddhists. Thai women married with the foreigners almost 
used to get married with Thai men. They used to get the trouble in the previous time as 
their experience and they go to the temple for Dhamma practice in order to get rid of 
suffering and used to discuss Dhamma with the Buddhist monks in some time. So when 
getting married with the foreigners, they go to the temples for Dhamma practice both living 
in Thai country and foreign country. Thai women when getting married with the foreigners 

will create the family economic condition better, good livelihood and to be accepted by 
the others and to have the opportunity to practice the Buddhist duties and to take their 
foreign husbands to enter the temples for Dhamma practice also.  

So from the study of an application of Buddhadham for the household life of Thai 
women married with the foreigners in the territory of Kutjab District, Udonthani Province, it 
was found that Thai women proceed their lives by holding the principles of the Five 
Precepts and the Four Bases of Sympathy, that make better livelihood and their families 
experience the happiness. 

Keywords: Buddhadhamma, family life, the Foreigners 

 
บทนํา 
 การใหความสําคัญของความรักเปนความรูสึกทางดานจิตใจ เพราะชีวิตครอบครัวหรือชีวิตสมรสถา
ไมไดเกิดข้ึนบนรากฐานของความรักอันแทจริง ก็ยากแกการที่จะเขาใจกันและสัมพันธที่ดี ตอกัน ซ่ึงอาจเปน
ปญหาในการปรับตัวของคูสามีภรรยาการมีคูครองถือ เปนพื้นฐานในการสรางครอบครัวใหมีความสุข  
การสมรสนั้น จะประกอบไปดวยกระบวนการทางสังคมหลายข้ันตอน ไดแกการเลือกคูครอง เพราะเปน
จุดเร่ิมตนที่สําคัญของชีวิตและเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของผูที่ไดรับเลือก
มาเปนคูครอง ในสังคมไทยการเลือกคูครองเปนกระบวนการในการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน 
และมีบุคลิกภาพที่ผูเลือกตองการ สิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกคูครองใหเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงจะสงผลให
ชีวิตการครองคูประสบความสุขความสําเร็จได กอนที่จะตัดสินใจเลือกใครมาเปนคูครองควรศึกษานิสัยใจคอ
ซ่ึงกันและกันใหถองแท โดยเรียนรูความแตกตางของอีกฝายและใชเวลาพิจารณาไตรตรองดวยตนเอง รวมไป
ถึงอาศัยความคิดเห็นจากบิดามารดา ญาติผูใหญ และเพื่อนสนิทมิตรสหายชวยพิจารณา  

องคประกอบหลายอยางที่ทําใหบุคคลตัดสินใจแตงงานหรือใชชีวิตรวมกัน อาจไมใชความรักเพียง
อยางเดียว ที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตสมรสได การเลือกคูครองในสังคมไทยมีปจจัยที่มีผล
ตอความสัมพันธของครอบครัว ไดแก ระดับการศึกษาที่ใกลเคียงกัน สถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
คูครอง เพื่อสรางความม่ันคงในอนาคต อีกทั้งอิทธิพลของสังคมรอบตัวของคูครอง ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อน 
หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการใหการยอมรับวาเปนคูครองที่เหมาะสม ซ่ึงการยอมรับบุคคลทั้งคูโดยไม
รังเกียจฝายใดฝายหนึ่ง ยอมทําใหคูครองมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสได การใชชีวิตคูสมรสไดอยางมีความสุข
นั้นเปนเร่ืองยาก เพราะผูหญิงผูชายหากมีความแตกตางกันทางฐานะในสังคม ยอมมีบริบททางสังคมที่
แตกตางกันดวย และอาจสงผลตอการปรับตัวและใชชีวิตรวมกันไดอยางมีความสุข  
 ประเพณีในการเลือกคูครองมักจะแตกตางกันไปแตละสังคมและชวงเวลามีทั้งในรูปของการไปฉุด
เอามา (Wife capture) หรือไปซ้ือขายแลกเปลี่ยนเอามาดวยสิ่งของหรือฝูงวัวควาย (Wife purchase)  
บางสังคมพอแมและผูปกครอง เปนผูเลือกคูใหลูกโดยที่หนุมสาวไมมีโอกาสตัดสินใจดวยตนเอง ทุกอยาง
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของพอแมทั้งสิ้นเปนระบบคลุมถุงชน (arranged marriage) แตบางสังคมโดยเฉพาะใน
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สังคมสมัยใหมก็เปดโอกาสใหชายหญิงเลือกคูกันเองโดยเสรี โดยทั่วไปมักใชความรักและความพึงพอใจเปน
การสวนตัวเปนหลักในการพิจารณา เชน นิสัย ทัศนคติ รสนิยม หรือคานิยมตรงกันและมีความรักชอบ
พอกัน1 เม่ือหญิงและชายตกลงปลงใจที่สรางครอบครัวหรือจะอยูรวมกันตามประเพณีแลวจะทําการสมรสกัน 
ซ่ึงในสังคมวิทยา การสมรสคือการที่ชายหญิงแสดงตนใหสังคมไดรับรูวาจะอยูรวมกันโดยปฏิบัติตามวิธีของ
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชอยูในถ่ินนั้น และดวยผลของการกระทําดังกลาวทั้งสองยอมเกิด
สิทธิและหนาที่ตอกันการสมรสเปนเสมือนสมาคมหรือขอสัญญาที่ชายหญิงจะแตงงานอยูรวมกันเปน
ระยะเวลายาวนาน อยางไร ก็ตามการที่ชายหญิงสมรสกันไมไดเปนสิ่งยืนยันไดวาคูสมรสจะครองเรือนอยู
ดวยกันอยางยั่งยืนตลอดไปการที่คูสมรสจะเปนคูชีวิตกันไดยั่งยืนและยาวนานนั้น นอกจากกามคุณแลวคู
สมรสจะตองมีขอประพฤติ มีหลักธรรมเปนพื้นฐานอันม่ันคงที่จะทาํใหอยูครองกันไดยืดยาว และทําใหคูสมรส
มีชีวิตสอดคลองกลมกลืนกัน ในหลักพระพุทธศาสนามีหลักธรรมสําหรับการครองเรือนคือ ฆราวาสธรรม 4 
ประการ2และยังมีหลักการทําหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกันตามหลักปฏิบัติในทิศ 6 ขอที่วาดวย  
ทิศเบื้องหลัง3 ปฏิบัติตามสมชีวิธรรม 4 ประการ คือ สมสัทธา สมสีลา สมจาคา สมปญญา ซ่ึงเปนแมแบบใน
ทุกสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการในการแกปญหาไวในหลายทาง โดยเฉพาะหลัก
ทางพุทธธรรม ในเบื้องตนคือ มีสุจริต 3 คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต4 กลาวคือ 
อยางต่ํามีศีล 5 เปนหลักประพฤติและยังมีหลักพรหมวิหาร 45ที่ใชไดทุกระบบของชีวิตซ่ึงเปนคุณธรรมภายใน 
เม่ือมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิต ยอมแสดงออกภายนอกไดตามหลักการสงเคราะหหรือธรรมเคร่ืองยึด
เหนี่ยวใจคนที่เรียกวา สังคหวัตถุ 46 เปนตน  

อยางไรก็ตามสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน การครองเรือนโดยใชหลักทางพุทธ
ธรรมลดนอยลงและกอใหเกิดปญหาครอบครัวข้ึนปญหาครอบครัวเปนเหตุการณที่ครอบครัวไมไดคาดหวัง
หรือปรารถนาที่จะใหเกิดข้ึน เชน การไมมีบุตรไวสืบสกุล การมีบุตรผิดปกติ การเจ็บปวย การนอกใจคูสมรส 
การวางงานหรือตกงาน เปนตน เม่ือเกิดปญหาในครอบครัวข้ึนแลวสมาชิกในครอบครัวจะไดรับความกดดัน
และคับของใจเปนอยางมาก บางปญหากอใหเกิดความอับอายขายหนาและไมสามารถแกปญหาได คูสมรส
อาจตองการแยกกันอยูชั่วคราว หรืออาจตองหยารางกัน การแยกกันอยูหรือหยารางกันในสังคมไทยสมัยใหม
สังคมยอมรับมากข้ึน ไมใชเร่ืองที่นาอับอายตอไป เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกที่สงผลใหแบบ
แผนการสมรสของสังคมสมัยใหมเปลี่ยนเปน “การแตงงานเปด” ซ่ึงหนุมสาวไมมีพันธะตอกันและมีอิสระมาก 
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การแตงงานเปดจึงเปนวิถีชีวิตคูที่นิยมกันแพรหลายในหมูคนหนุมสาวรุนใหม7 นอกจากนี้สังคมไทยสมัยใหม
สภาพการดําเนินชีวิตในเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขัน ตัวใครตัวมัน เนนในเร่ืองผลประโยชนและความพอใจ
สวนตัวเปนเร่ืองสําคัญ โดยมีความคิดวาหากอยูกันไปแลวไมมีความสุขก็ควรหยากันไปจะดีกวา 

ปญหาการหยารางในสังคมจึงพบมากข้ึน โดยเฉพาะการหยารางของหญิงไทยในภาคอีสาน 
เนื่องจากในภาคอีสานคานิยมของหญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติมีมากข้ึน เม่ือครอบครัวแรกลมเหลว หญิง
อีสานบางสวนไดแสวงหาครอบครัวใหม โดยอาศัยกระแสโลกาภิวัตนที่เชื่อมโยงใหรูจักกันและเร่ิมตนสราง
ครอบครัวที่สองกับชาวตางชาติ ซ่ึงปจจุบันจะเห็นภาพหญิงไทยเดินเคียงคูกับสามีชาวฝร่ัง บานบางหลัง
ประดับธงตางชาติคูกับธงชาติไทย ซ่ึงกลายเปนภาพที่ชินตา จะอาศัยอยูกับภรรยาที่ประเทศไทยเปนการ
ถาวร 

นอกจากนี้ พบวาในหมูบานทางภาคอีสานบางแหงนั้น 1 ใน 3 ครอบครัวมีสมาชิกที่เลือกแตงงาน
กับผูชายตางชาติ และพบวาสาเหตุที่หญิงไทยนิยมแตงงานกับชาวตางชาติเนื่องจากการไดรับการชวยเหลือ
จากสามีชาวตางชาติ ปรากฏการณที่หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติกอใหเกิดผลกระทบตอสถาบัน
ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานผลกระทบจากการแตงงานของหญิงไทยกับชาวตางชาติมี
ทั้งดานบวกและดานลบดานบวกคือ การแตงงานขามชาติไดสงผลใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางดาน
วัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยอีสานและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก จะเห็นไดจากการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารกับบุตรมากข้ึน มีการใชภาษาอังกฤษในรานคาสตรีอีสานที่แตงงานกับชาวตะวันตกมากข้ึน  
มีความสนใจและมีสวนรวมในประเพณีของสามี เชน วนัคริสตมาส ขณะเดียวกันสามีชาวตางชาติก็หันมาให
ความสนใจและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีอีสาน เชน เทศกาลสงกรานต หรือวันเขาพรรษา
มากข้ึนเชนเดียวกัน การแตงงานขามชาตินีท้ําใหสตรีอีสานมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
ดังจะเห็นไดจากการมีเงินฝากในธนาคาร การมีทอง การซ้ือที่ดิน การปลูกบานหรือตอเติมบานเรือนเพิ่มมาก
ข้ึน รวมทั้งการมีภาระหนี้สินที่ลดนอยลง อันเนื่องมาจากการไดรับการชวยเหลือจากสามีชาวตางชาติ และ
จากผลการวิจัยของสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี (2559) พบวาหญิงไทยในจังหวัดอุดรธานีจะสงเงินกลับมา
ใหครอบครัวใช โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000-20,000 บาท นับรวมทั้งจังหวัด ประมาณ 230 ลานบาท
ตอป มีเงินหมุนเวียนจากคูที่อาศัยในจังหวัด ประมาณ 43 ลานบาทตอป หมูบานที่มีหญิงแตงงานกับ
ชาวตางชาติจํานวนมาก จะทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการคาและการบริการมากข้ึนตามมา นอกจากนี้
บางคนไดทําประโยชนในหมูบาน เชน มอบสิ่งของใหผูดอยโอกาสเปนครูสอนภาษาใหกับเด็กๆ ในหมูบาน 
รวมงานประเพณีตางๆ ในหมูบาน เปนตน 

ผลกระทบดานลบ คือ ทําใหประชาชนสวนหนึ่ งมีคานิยมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะเชื่อวา  
การแตงงานขามชาตินั้นจะทําใหฐานะความเปนอยูของตนและครอบครัวดีข้ึน และฐานะทางเศรษฐกิจกิจดี
ข้ึน ความสัมพันธระหวางสตรีที่แตงงานกับชาวตางชาติระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนมีความหางเหินกัน
มากข้ึน รวมทั้งกับประชาชนทั่วไปในชุมชนมีนอยลง การมีสวนรวมในชุมชนและบทบาททางการเมืองลด

                                                        
7 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2549), หนา 86. 
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สังคมสมัยใหมก็เปดโอกาสใหชายหญิงเลือกคูกันเองโดยเสรี โดยทั่วไปมักใชความรักและความพึงพอใจเปน
การสวนตัวเปนหลักในการพิจารณา เชน นิสัย ทัศนคติ รสนิยม หรือคานิยมตรงกันและมีความรักชอบ
พอกัน1 เม่ือหญิงและชายตกลงปลงใจที่สรางครอบครัวหรือจะอยูรวมกันตามประเพณีแลวจะทําการสมรสกัน 
ซ่ึงในสังคมวิทยา การสมรสคือการที่ชายหญิงแสดงตนใหสังคมไดรับรูวาจะอยูรวมกันโดยปฏิบัติตามวิธีของ
กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชอยูในถ่ินนั้น และดวยผลของการกระทําดังกลาวทั้งสองยอมเกิด
สิทธิและหนาที่ตอกันการสมรสเปนเสมือนสมาคมหรือขอสัญญาที่ชายหญิงจะแตงงานอยูรวมกันเปน
ระยะเวลายาวนาน อยางไร ก็ตามการที่ชายหญิงสมรสกันไมไดเปนสิ่งยืนยันไดวาคูสมรสจะครองเรือนอยู
ดวยกันอยางยั่งยืนตลอดไปการที่คูสมรสจะเปนคูชีวิตกันไดยั่งยืนและยาวนานนั้น นอกจากกามคุณแลวคู
สมรสจะตองมีขอประพฤติ มีหลักธรรมเปนพื้นฐานอันม่ันคงที่จะทาํใหอยูครองกันไดยืดยาว และทําใหคูสมรส
มีชีวิตสอดคลองกลมกลืนกัน ในหลักพระพุทธศาสนามีหลักธรรมสําหรับการครองเรือนคือ ฆราวาสธรรม 4 
ประการ2และยังมีหลักการทําหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกันตามหลักปฏิบัติในทิศ 6 ขอที่วาดวย  
ทิศเบื้องหลัง3 ปฏิบัติตามสมชีวิธรรม 4 ประการ คือ สมสัทธา สมสีลา สมจาคา สมปญญา ซ่ึงเปนแมแบบใน
ทุกสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการในการแกปญหาไวในหลายทาง โดยเฉพาะหลัก
ทางพุทธธรรม ในเบื้องตนคือ มีสุจริต 3 คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต4 กลาวคือ 
อยางต่ํามีศีล 5 เปนหลักประพฤติและยังมีหลักพรหมวิหาร 45ที่ใชไดทุกระบบของชีวิตซ่ึงเปนคุณธรรมภายใน 
เม่ือมีคุณธรรมภายในเปนพื้นฐานจิต ยอมแสดงออกภายนอกไดตามหลักการสงเคราะหหรือธรรมเคร่ืองยึด
เหนี่ยวใจคนที่เรียกวา สังคหวัตถุ 46 เปนตน  

อยางไรก็ตามสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน การครองเรือนโดยใชหลักทางพุทธ
ธรรมลดนอยลงและกอใหเกิดปญหาครอบครัวข้ึนปญหาครอบครัวเปนเหตุการณที่ครอบครัวไมไดคาดหวัง
หรือปรารถนาที่จะใหเกิดข้ึน เชน การไมมีบุตรไวสืบสกุล การมีบุตรผิดปกติ การเจ็บปวย การนอกใจคูสมรส 
การวางงานหรือตกงาน เปนตน เม่ือเกิดปญหาในครอบครัวข้ึนแลวสมาชิกในครอบครัวจะไดรับความกดดัน
และคับของใจเปนอยางมาก บางปญหากอใหเกิดความอับอายขายหนาและไมสามารถแกปญหาได คูสมรส
อาจตองการแยกกันอยูชั่วคราว หรืออาจตองหยารางกัน การแยกกันอยูหรือหยารางกันในสังคมไทยสมัยใหม
สังคมยอมรับมากข้ึน ไมใชเร่ืองที่นาอับอายตอไป เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกที่สงผลใหแบบ
แผนการสมรสของสังคมสมัยใหมเปลี่ยนเปน “การแตงงานเปด” ซ่ึงหนุมสาวไมมีพันธะตอกันและมีอิสระมาก 

                                                        
1 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2549), หนา 43. 
2 สํ.ส. (ไทย) 15/845/316. 
3 ที. ปา. (ไทย) 11/201/204. 
4 ที. ปา. (ไทย) 11/228/227. 
5 ที. ปา. (ไทย) 10/184/225. 
6 ที. ปา. (ไทย) 11/140/167. 

การแตงงานเปดจึงเปนวิถีชีวิตคูที่นิยมกันแพรหลายในหมูคนหนุมสาวรุนใหม7 นอกจากนี้สังคมไทยสมัยใหม
สภาพการดําเนินชีวิตในเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขัน ตัวใครตัวมัน เนนในเร่ืองผลประโยชนและความพอใจ
สวนตัวเปนเร่ืองสําคัญ โดยมีความคิดวาหากอยูกันไปแลวไมมีความสุขก็ควรหยากันไปจะดีกวา 

ปญหาการหยารางในสังคมจึงพบมากข้ึน โดยเฉพาะการหยารางของหญิงไทยในภาคอีสาน 
เนื่องจากในภาคอีสานคานิยมของหญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติมีมากข้ึน เม่ือครอบครัวแรกลมเหลว หญิง
อีสานบางสวนไดแสวงหาครอบครัวใหม โดยอาศัยกระแสโลกาภิวัตนที่เชื่อมโยงใหรูจักกันและเร่ิมตนสราง
ครอบครัวที่สองกับชาวตางชาติ ซ่ึงปจจุบันจะเห็นภาพหญิงไทยเดินเคียงคูกับสามีชาวฝร่ัง บานบางหลัง
ประดับธงตางชาติคูกับธงชาติไทย ซ่ึงกลายเปนภาพที่ชินตา จะอาศัยอยูกับภรรยาที่ประเทศไทยเปนการ
ถาวร 

นอกจากนี้ พบวาในหมูบานทางภาคอีสานบางแหงนั้น 1 ใน 3 ครอบครัวมีสมาชิกที่เลือกแตงงาน
กับผูชายตางชาติ และพบวาสาเหตุที่หญิงไทยนิยมแตงงานกับชาวตางชาติเนื่องจากการไดรับการชวยเหลือ
จากสามีชาวตางชาติ ปรากฏการณที่หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติกอใหเกิดผลกระทบตอสถาบัน
ครอบครัว ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานผลกระทบจากการแตงงานของหญิงไทยกับชาวตางชาติมี
ทั้งดานบวกและดานลบดานบวกคือ การแตงงานขามชาติไดสงผลใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางดาน
วัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยอีสานและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก จะเห็นไดจากการใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารกับบุตรมากข้ึน มีการใชภาษาอังกฤษในรานคาสตรีอีสานที่แตงงานกับชาวตะวันตกมากข้ึน  
มีความสนใจและมีสวนรวมในประเพณีของสามี เชน วนัคริสตมาส ขณะเดียวกันสามีชาวตางชาติก็หันมาให
ความสนใจและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีอีสาน เชน เทศกาลสงกรานต หรือวันเขาพรรษา
มากข้ึนเชนเดียวกัน การแตงงานขามชาตินีท้ําใหสตรีอีสานมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 
ดังจะเห็นไดจากการมีเงินฝากในธนาคาร การมีทอง การซ้ือที่ดิน การปลูกบานหรือตอเติมบานเรือนเพิ่มมาก
ข้ึน รวมทั้งการมีภาระหนี้สินที่ลดนอยลง อันเนื่องมาจากการไดรับการชวยเหลือจากสามีชาวตางชาติ และ
จากผลการวิจัยของสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี (2559) พบวาหญิงไทยในจังหวัดอุดรธานีจะสงเงินกลับมา
ใหครอบครัวใช โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000-20,000 บาท นับรวมทั้งจังหวัด ประมาณ 230 ลานบาท
ตอป มีเงินหมุนเวียนจากคูที่อาศัยในจังหวัด ประมาณ 43 ลานบาทตอป หมูบานที่มีหญิงแตงงานกับ
ชาวตางชาติจํานวนมาก จะทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการคาและการบริการมากข้ึนตามมา นอกจากนี้
บางคนไดทําประโยชนในหมูบาน เชน มอบสิ่งของใหผูดอยโอกาสเปนครูสอนภาษาใหกับเด็กๆ ในหมูบาน 
รวมงานประเพณีตางๆ ในหมูบาน เปนตน 

ผลกระทบดานลบ คือ ทําใหประชาชนสวนหนึ่ งมีคานิยมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะเชื่อวา  
การแตงงานขามชาตินั้นจะทําใหฐานะความเปนอยูของตนและครอบครัวดีข้ึน และฐานะทางเศรษฐกิจกิจดี
ข้ึน ความสัมพันธระหวางสตรีที่แตงงานกับชาวตางชาติระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนมีความหางเหินกัน
มากข้ึน รวมทั้งกับประชาชนทั่วไปในชุมชนมีนอยลง การมีสวนรวมในชุมชนและบทบาททางการเมืองลด

                                                        
7 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
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นอยลง และที่สําคัญคือ สงผลกระทบทางดานศาสนา โดยพบวาหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติไปใชชีวิต
สวนใหญอยูในตางประเทศ หญิงไทยบางคนนับถือศาสนาตามสามีชาวตางชาติ ทําใหวิถีชีวิต คานิยมในการ
ครองเรือนที่ยึดหลักพุทธธรรม การนับถือศาสนา และรูปแบบการทําบุญเปลี่ยนไปหญิงไทยบางคนเปลี่ยนไป 
ผลการวิจัยของสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี พบวาหญิงไทยในจังหวัดอุดรธานีที่แตงงานกับชาวตางชาติ 
เม่ือแตงงานแลว สวนใหญ (รอยละ 66) จะยายไปอยูยังตางประเทศ (ประเทศของสามี) มีเพียงรอยละ 14.29 
ที่อาศัยอยูในจังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษาปญหา ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ ศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อการครองเรือนของ
หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของได
สงเสริมใหหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ ครองเรือนโดยยึดหลักพุทธธรรมยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาการประยุกตหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติใน

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาหลักพุทธธรรมวา
ดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา สภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ใน
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
  2. ขอบเขตดานเอกสาร 

  1. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก และอรรถกถาภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

   2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 ไดแก เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่เก่ียวของกับ

การครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ  
 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 

 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) ที่มีการ
ครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณเชิงลึก  
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 21 รูป/คน ไดแก  
       1. พระสังฆาธิการ      จํานวน  3 รูป 

2. ผูนําชุมชน      จํานวน  2 คน 
 

3. หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ    จํานวน  6 คน 
4. คนในครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ จํานวน 10 คน 

  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept Interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ คนใน
ครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ชาวตางชาติที่สมรสกับหญิงไทยที่สามารถใหขอมูลได   
การไดมาประชากรกลุมกลุมเปาหมายใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัยจะได
ดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไป
วิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  
เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ 
เวปไซดที่เก่ียวของ 
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) ที่มีการ
ครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณ กลุมผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 21 รูป/คน ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ       จํานวน  3 รูป 

 2. ผูนําชุมชน      จํานวน  2 คน 
 3. หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ    จํานวน  6 คน 
 4. คนในครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ  จํานวน 10 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1095

นอยลง และที่สําคัญคือ สงผลกระทบทางดานศาสนา โดยพบวาหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติไปใชชีวิต
สวนใหญอยูในตางประเทศ หญิงไทยบางคนนับถือศาสนาตามสามีชาวตางชาติ ทําใหวิถีชีวิต คานิยมในการ
ครองเรือนที่ยึดหลักพุทธธรรม การนับถือศาสนา และรูปแบบการทําบุญเปลี่ยนไปหญิงไทยบางคนเปลี่ยนไป 
ผลการวิจัยของสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี พบวาหญิงไทยในจังหวัดอุดรธานีที่แตงงานกับชาวตางชาติ 
เม่ือแตงงานแลว สวนใหญ (รอยละ 66) จะยายไปอยูยังตางประเทศ (ประเทศของสามี) มีเพียงรอยละ 14.29 
ที่อาศัยอยูในจังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษาปญหา ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ ศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อการครองเรือนของ
หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของได
สงเสริมใหหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ ครองเรือนโดยยึดหลักพุทธธรรมยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
3. เพื่อศึกษาการประยุกตหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติใน

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาหลักพุทธธรรมวา
ดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา สภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ใน
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
  2. ขอบเขตดานเอกสาร 

  1. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก และอรรถกถาภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 

   2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 ไดแก เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่เก่ียวของกับ

การครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ  
 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 

 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) ที่มีการ
ครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณเชิงลึก  
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 21 รูป/คน ไดแก  
       1. พระสังฆาธิการ      จํานวน  3 รูป 

2. ผูนําชุมชน      จํานวน  2 คน 
 

3. หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ    จํานวน  6 คน 
4. คนในครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ จํานวน 10 คน 

  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept Interview)  ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนําชุมชน หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ คนใน
ครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ชาวตางชาติที่สมรสกับหญิงไทยที่สามารถใหขอมูลได   
การไดมาประชากรกลุมกลุมเปาหมายใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัยจะได
ดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไป
วิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  
เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ 
เวปไซดที่เก่ียวของ 
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) ที่มีการ
ครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณ กลุมผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 21 รูป/คน ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ       จํานวน  3 รูป 

 2. ผูนําชุมชน      จํานวน  2 คน 
 3. หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ    จํานวน  6 คน 
 4. คนในครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ  จํานวน 10 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 



1096 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สรุปผลการวิจัย 
      1. หลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา 

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักที่เปนบอเกิดความเจริญรุงเรืองใหกับสังคมโดยรวมเพราะถา
หากสถาบันครอบครัวลมเหลวหรือเปนครอบครัวอันไมพึงปรารถนาแลวปญหาสังคมโดยรวมก็จะตามมา 
ดังนั้น ครอบครัวจะม่ันคง อบอุน มีความสุขไดและเปนเปาหมายสําคัญอีกอยางหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย 
การจะมีความสุขในครอบครัวไดนั่นในการครองเรือนสิ่งที่คนสองคนตองมาใชชีวิตอยูดวยกัน ซ่ึงมาจาก
ครอบครัวที่มีพื้นฐานไมเหมือนกัน ดังนั้นการที่จะครองเรือนหรือการใชชีวิตคูใหมีความสุข จะตองใช
หลักธรรมในการครองเรือน ดังที่กลาวมาแลว ชีวิตจึงจะมีความสุข เปนธรรมที่หญิงไทยสมรสกับชาวตางชาติ
ยึดถือปฏิบัติศีล 5 เปนหลักธรรมเบื้องตนที่ทําใหเปนคนปกติ สามารถควบคุมตนไดทั้งกายและวาจา ถึงแมวา
หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ จะไมสามารถรักษาไดทุกขอก็ตาม แตหญิงไทยเราก็สามารถรักษาได 
โดยเฉพาะศีลขอที่ 3 จะเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหนอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิ และจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน และศีลขอที่ 5 เวนจากสุราเมรัยไมเสพ
เคร่ืองดองของมึนเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมากอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาด
สติ เชนทําใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปนผูถูกคุมคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผูรวมสังคม ซ่ึงศีล
ทั้ง 2 ขอนี้ ถารักษาไมไดจะเปนตนเหตุของความขัดแยงตอเนื่องไปจนถึงการหยารางทําใหครอบครัว จะเห็น
ไดวาหญิงไทย ที่เคยสมรสมากอนกับคนไทยแลว ชีวิตครอบครัวตองลมเหลวนอกจากที่สามีชาวไทยจะขาด
ความรับผิดชอบแลว สาเหตุที่สําคัญคือ ความเจาชู และดื่มสุราจนเปนเหตุใหขาดสติ การทะเลาะเบาะแวงทํา
รายรางกาย และเม่ือหญิงไทยพบกับความทุกขจะหันหนาเขาพึ่งวัด พบพระภิกษุสงฆ ปฏิบัติธรรม หลักธรรม
ที่หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ยังยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4 โดยการใหทาน การใชวาจาที่สุภาพ หรือมธุรส
วาจา การชวยเหลือครอบครัวทั้งของตนเองและเอ้ือเฟอตอเพื่อนบาน ชวยงานวัด ตาง ๆ เหลานี้  
คือ หลักสังคหวัตถุนั่นเอง เพราะสังคหวัตถุ 4 นั้นเปนหลักธรรมสําหรับผูครองเรือนนั่นเอง 
 2. สภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ครอบครัวในภาคอีสานโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกแตงงานกับชาวตางชาติไดมีการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมจากอดีต เร่ิมตั้งแตความคิดเก่ียวกับเกณฑในการตัดสินใจเลือกคูครองที่อิงอยูบนพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ รวมทั้งความสัมพันธระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนที่มีความหางเหินกันมากข้ึน 
ครอบครัวถูกมองวา เห็นแกเงิน และถูกดูถูกเหยียบหยาม หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ในดานเศรษฐกิจนั้น กอนที่จะสมรสกับชาวตางชาตินั้น ฐานะยากจน ลําบาก แตเม่ือสมรส
กับชาวตางชาติแลว ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนมาก มีบาน มีรถยนต มีที่ดิน เปนเจาของกิจการ สามารถซ้ือบาน 
ชวยเหลือญาติของตนได มีอาชีพที่ดีมีรายไดดีข้ึน สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองที่เกิดถึงสามีไดอยางดี ชีวิตมี
ความสุข และสงเงินใหกับทางบานได  หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปน
ที่ยอมรับของสังคม สามารถชวยเหลือสังคมรอบดานของตนเองได สวนในดาน วัฒนธรรม  หญิงไทยที่สมรส
กับชาวตางชาติ ในเขตอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อไดสมรสกับชาวตางชาติจะไดรับความรักจากสามี 
จากการศึกษาแบบสัมภาษณ จากหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ สามารถวิเคราะหไดวาชาวตางชาตินั้น 
ไดรับการเลี้ยงดูใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ใหเกียรติผูอ่ืน ดังนั้น เม่ือมาสมรสกับหญิงไทย จึงใหความรัก

และใหเกียรติภรรยา ซ่ึงตางกับเม่ืออยูกับสามีคนไทย ซ่ึงไมใหความสนใจและใสใจในเร่ืองนี้นอยมากการ
สมรสกับชาวตางชาติ สงผลใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางดานวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยอีสาน
และวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ดังจะเห็นไดจากการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุตรมากข้ึน มีการใช
ภาษาอังกฤษในรานคาเพื่อติดปายราคา หรือในรานอาหารที่มีรายการอาหารเปนภาษาอังกฤษมากข้ึน  
จากแตเดิมที่มีแตรายการอาหารพื้นเมืองนอกจากนี้สตรีอีสานที่แตงงานกับชาวตะวันตกมีความตองการที่จะ
รับประทานอาหารตามอยางสามีมากข้ึน พรอมๆ กันนั้นก็มีความสนใจและมีสวนรวมในประเพณีของสามีเชน 
วันคริสตมาสมากข้ึน ในขณะเดียวกันสามีชาวตางชาติก็หันมาใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
และประเพณีอีสาน เชน เทศกาลสงกรานต หรือวันเขาพรรษามากข้ึน ดังนั้น หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ
ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ไดสมรสกับชาวตางชาติแลว ทําใหชีวิตมีความสุข ญาติพี่นองมี
ความสุข เศรษฐกิจดีข้ึน บางคนเปลี่ยนฐานะเปนคนรํ่ารวย เปนที่ยอมรับของสังคม 
 3. การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติใน
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษาพบวา สถาบันครอบครัวในภาคอีสาน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกแตงงานกับ
ชาวตางชาติไดมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมจากอดีต เร่ิมตั้งแตความคิดเก่ียวกับเกณฑในการ
ตัดสินใจเลือกคูครองที่อิงอยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวา สตรีในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ที่แตงงานกับชาวตางชาติ สวนใหญแลวจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 ซ่ึงเปน
ผูที่ผานการแตงงานคร้ังแรกกับสามีคนไทยมาแลว แตตอมาไดเลิกรากับอดีตสามีคนไทยโดยสวนใหญมีลูกติด 
1 คน และไดเร่ิมตนชีวิตใหมกับสามีชาวตางชาติ ซ่ึงสวนใหญแลวเปนชาวยุโรป โดยเฉพาะในกลุมของ
ประเทศเยอรมัน อังกฤษ และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย สามีชาวตางชาติมีอายุเฉลี่ย 50 ป และประมาณ
หนึ่งในสี่ของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทตอเดือน แตภรรยาไม
สามารถระบุไดวา สามีจบการศึกษาและประกอบอาชีพใด และอาศัยอยูกับภรรยาที่ประเทศไทยเปนการ
ถาวร ซ่ึงในกลุมนี้ เปนผูที่ เกษียณอายุแลวทั้งสิ้น สวนที่ เหลือเดินทางไปมาระหวางประเทศไทยและ
ตางประเทศ สวนทั้งความสัมพันธระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนที่มีความหางเหินกันมากข้ึน แตก็ไมได
ละเลยกัน ยังเปนเสาหลักในการรวมญาติ ในเวลาที่กลับมาอยูเมืองไทยดวย 
 ดานเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณเก็บขอมูล พบวา สวนใหญจะเคยสมรสมากอนและมีสภาพความ
เปนอยูที่คอนขางลําบาก ประกอบอาชีพขายบริการบาง จนกระทั่งไดพบกับชาวตางชาติที่เขาใจและแตงงาน
ในที่สุด จากฐานะที่ยากจนไมมีอะไร ก็กลับกลายสภาพเปนคนมีฐานะ มีบานหลังใหญ มีที่ดิน มีอาชีพ  
มีรถยนต สภาพทางครอบครัวดีข้ึน มีรายไดที่สามีชาวตางชาติมอบใหเปนประจําทุกๆ เดือน 
 ดานสังคม จากการสัมภาษณเก็บขอมูล พบวา สังคมความเปนอยูของหญิงไทยในเขตอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี กอนที่จะแตงงานกับชาวตางชาติ มีสังคมเชนเดียวกับ หญิงอีสานทั้งหลายเม่ือแตงงานกับ
ชายไทยตองรับผิดชอบทั้งงานบานงานเรือน การทํามาหากิน เลี้ยงลูก อีกทั้งสังคมของชาวพุทธเราสอนใหมี
ความกตัญูตอบิดามารดา เม่ือแตงงานกับชายไทยแลวไมมีความสุข ไมสามารถหาเงินทองมาใหกับบิดา
มารดาของตนเองได ประกอบกับความไมรับผิดชอบของชายไทย จึงเกิดการหยารางและพบกับชายชาว
ตางประเทศ อาจไดรับการแนะนําจากญาติพี่นอง จากเพื่อน ประกอบกับการเอาอกเอาใจของชาย
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สรุปผลการวิจัย 
      1. หลักพุทธธรรมวาดวยการครองเรือนในพระพุทธศาสนา 

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักที่เปนบอเกิดความเจริญรุงเรืองใหกับสังคมโดยรวมเพราะถา
หากสถาบันครอบครัวลมเหลวหรือเปนครอบครัวอันไมพึงปรารถนาแลวปญหาสังคมโดยรวมก็จะตามมา 
ดังนั้น ครอบครัวจะม่ันคง อบอุน มีความสุขไดและเปนเปาหมายสําคัญอีกอยางหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย 
การจะมีความสุขในครอบครัวไดนั่นในการครองเรือนสิ่งที่คนสองคนตองมาใชชีวิตอยูดวยกัน ซ่ึงมาจาก
ครอบครัวที่มีพื้นฐานไมเหมือนกัน ดังนั้นการที่จะครองเรือนหรือการใชชีวิตคูใหมีความสุข จะตองใช
หลักธรรมในการครองเรือน ดังที่กลาวมาแลว ชีวิตจึงจะมีความสุข เปนธรรมที่หญิงไทยสมรสกับชาวตางชาติ
ยึดถือปฏิบัติศีล 5 เปนหลักธรรมเบื้องตนที่ทําใหเปนคนปกติ สามารถควบคุมตนไดทั้งกายและวาจา ถึงแมวา
หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ จะไมสามารถรักษาไดทุกขอก็ตาม แตหญิงไทยเราก็สามารถรักษาได 
โดยเฉพาะศีลขอที่ 3 จะเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหนอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิ และจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน และศีลขอที่ 5 เวนจากสุราเมรัยไมเสพ
เคร่ืองดองของมึนเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมากอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาด
สติ เชนทําใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอยก็เปนผูถูกคุมคามตอความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของผูรวมสังคม ซ่ึงศีล
ทั้ง 2 ขอนี้ ถารักษาไมไดจะเปนตนเหตุของความขัดแยงตอเนื่องไปจนถึงการหยารางทําใหครอบครัว จะเห็น
ไดวาหญิงไทย ที่เคยสมรสมากอนกับคนไทยแลว ชีวิตครอบครัวตองลมเหลวนอกจากที่สามีชาวไทยจะขาด
ความรับผิดชอบแลว สาเหตุที่สําคัญคือ ความเจาชู และดื่มสุราจนเปนเหตุใหขาดสติ การทะเลาะเบาะแวงทํา
รายรางกาย และเม่ือหญิงไทยพบกับความทุกขจะหันหนาเขาพึ่งวัด พบพระภิกษุสงฆ ปฏิบัติธรรม หลักธรรม
ที่หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ยังยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4 โดยการใหทาน การใชวาจาที่สุภาพ หรือมธุรส
วาจา การชวยเหลือครอบครัวทั้งของตนเองและเอ้ือเฟอตอเพื่อนบาน ชวยงานวัด ตาง ๆ เหลานี้  
คือ หลักสังคหวัตถุนั่นเอง เพราะสังคหวัตถุ 4 นั้นเปนหลักธรรมสําหรับผูครองเรือนนั่นเอง 
 2. สภาพปจจุบันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ครอบครัวในภาคอีสานโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกแตงงานกับชาวตางชาติไดมีการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมจากอดีต เร่ิมตั้งแตความคิดเก่ียวกับเกณฑในการตัดสินใจเลือกคูครองที่อิงอยูบนพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ รวมทั้งความสัมพันธระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนที่มีความหางเหินกันมากข้ึน 
ครอบครัวถูกมองวา เห็นแกเงิน และถูกดูถูกเหยียบหยาม หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ในดานเศรษฐกิจนั้น กอนที่จะสมรสกับชาวตางชาตินั้น ฐานะยากจน ลําบาก แตเม่ือสมรส
กับชาวตางชาติแลว ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนมาก มีบาน มีรถยนต มีที่ดิน เปนเจาของกิจการ สามารถซ้ือบาน 
ชวยเหลือญาติของตนได มีอาชีพที่ดีมีรายไดดีข้ึน สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองที่เกิดถึงสามีไดอยางดี ชีวิตมี
ความสุข และสงเงินใหกับทางบานได  หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เปน
ที่ยอมรับของสังคม สามารถชวยเหลือสังคมรอบดานของตนเองได สวนในดาน วัฒนธรรม  หญิงไทยที่สมรส
กับชาวตางชาติ ในเขตอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เมื่อไดสมรสกับชาวตางชาติจะไดรับความรักจากสามี 
จากการศึกษาแบบสัมภาษณ จากหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ สามารถวิเคราะหไดวาชาวตางชาตินั้น 
ไดรับการเลี้ยงดูใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ใหเกียรติผูอ่ืน ดังนั้น เม่ือมาสมรสกับหญิงไทย จึงใหความรัก

และใหเกียรติภรรยา ซ่ึงตางกับเม่ืออยูกับสามีคนไทย ซ่ึงไมใหความสนใจและใสใจในเร่ืองนี้นอยมากการ
สมรสกับชาวตางชาติ สงผลใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางดานวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมไทยอีสาน
และวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ดังจะเห็นไดจากการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับบุตรมากข้ึน มีการใช
ภาษาอังกฤษในรานคาเพื่อติดปายราคา หรือในรานอาหารที่มีรายการอาหารเปนภาษาอังกฤษมากข้ึน  
จากแตเดิมที่มีแตรายการอาหารพื้นเมืองนอกจากนี้สตรีอีสานที่แตงงานกับชาวตะวันตกมีความตองการที่จะ
รับประทานอาหารตามอยางสามีมากข้ึน พรอมๆ กันนั้นก็มีความสนใจและมีสวนรวมในประเพณีของสามีเชน 
วันคริสตมาสมากข้ึน ในขณะเดียวกันสามีชาวตางชาติก็หันมาใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
และประเพณีอีสาน เชน เทศกาลสงกรานต หรือวันเขาพรรษามากข้ึน ดังนั้น หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ
ในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ไดสมรสกับชาวตางชาติแลว ทําใหชีวิตมีความสุข ญาติพี่นองมี
ความสุข เศรษฐกิจดีข้ึน บางคนเปลี่ยนฐานะเปนคนรํ่ารวย เปนที่ยอมรับของสังคม 
 3. การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติใน
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษาพบวา สถาบันครอบครัวในภาคอีสาน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกแตงงานกับ
ชาวตางชาติไดมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมจากอดีต เร่ิมตั้งแตความคิดเก่ียวกับเกณฑในการ
ตัดสินใจเลือกคูครองที่อิงอยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวา สตรีในอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ที่แตงงานกับชาวตางชาติ สวนใหญแลวจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 ซ่ึงเปน
ผูที่ผานการแตงงานคร้ังแรกกับสามีคนไทยมาแลว แตตอมาไดเลิกรากับอดีตสามีคนไทยโดยสวนใหญมีลูกติด 
1 คน และไดเร่ิมตนชีวิตใหมกับสามีชาวตางชาติ ซ่ึงสวนใหญแลวเปนชาวยุโรป โดยเฉพาะในกลุมของ
ประเทศเยอรมัน อังกฤษ และกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย สามีชาวตางชาติมีอายุเฉลี่ย 50 ป และประมาณ
หนึ่งในสี่ของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทตอเดือน แตภรรยาไม
สามารถระบุไดวา สามีจบการศึกษาและประกอบอาชีพใด และอาศัยอยูกับภรรยาที่ประเทศไทยเปนการ
ถาวร ซ่ึงในกลุมนี้ เปนผูที่ เกษียณอายุแลวทั้งสิ้น สวนที่ เหลือเดินทางไปมาระหวางประเทศไทยและ
ตางประเทศ สวนทั้งความสัมพันธระหวางเครือญาติภายในครัวเรือนที่มีความหางเหินกันมากข้ึน แตก็ไมได
ละเลยกัน ยังเปนเสาหลักในการรวมญาติ ในเวลาที่กลับมาอยูเมืองไทยดวย 
 ดานเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณเก็บขอมูล พบวา สวนใหญจะเคยสมรสมากอนและมีสภาพความ
เปนอยูที่คอนขางลําบาก ประกอบอาชีพขายบริการบาง จนกระทั่งไดพบกับชาวตางชาติที่เขาใจและแตงงาน
ในที่สุด จากฐานะที่ยากจนไมมีอะไร ก็กลับกลายสภาพเปนคนมีฐานะ มีบานหลังใหญ มีที่ดิน มีอาชีพ  
มีรถยนต สภาพทางครอบครัวดีข้ึน มีรายไดที่สามีชาวตางชาติมอบใหเปนประจําทุกๆ เดือน 
 ดานสังคม จากการสัมภาษณเก็บขอมูล พบวา สังคมความเปนอยูของหญิงไทยในเขตอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี กอนที่จะแตงงานกับชาวตางชาติ มีสังคมเชนเดียวกับ หญิงอีสานทั้งหลายเม่ือแตงงานกับ
ชายไทยตองรับผิดชอบทั้งงานบานงานเรือน การทํามาหากิน เลี้ยงลูก อีกทั้งสังคมของชาวพุทธเราสอนใหมี
ความกตัญูตอบิดามารดา เม่ือแตงงานกับชายไทยแลวไมมีความสุข ไมสามารถหาเงินทองมาใหกับบิดา
มารดาของตนเองได ประกอบกับความไมรับผิดชอบของชายไทย จึงเกิดการหยารางและพบกับชายชาว
ตางประเทศ อาจไดรับการแนะนําจากญาติพี่นอง จากเพื่อน ประกอบกับการเอาอกเอาใจของชาย
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ชาวตางชาติ ทําใหตัดสินแตงงานกับชายตางชาติ และเมื่อแตงงานแลวสภาพความเปนอยูดีข้ึน สามารถจุน
เจือบิดา มารดาได บุตรที่เกิดกับสามีคนไทยก็ไดรับการศึกษาที่ดี มีโอกาสชวยเหลือสังคมรอบดาน อีกทั้งยังมี
เวลาในการเขาวัดปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาไดอีกดวย 
 ดานวัฒนธรรม หญิงไทยในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กอนที่จะแตงงานกับชาวตางชาติสภาพ
ทางวัฒนธรรมของหญิงเหลานี้ จากการศึกษาทั้งการสัมภาษณ และการสนทนา ถึงแมวา จะมีบางคูที่ไปใช
ชีวิตในตางประเทศ แตก็ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ มีความกตัญู มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใชและใชประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียนที่จะใชชีวิตในปจจุบันใหมี
ความสุข สรุปจากการสัมภาษณหญิงไทย ที่สมรสกับชาวตางชาติ นี้มีอายุระหวาง 20 – 50 ป เคยสมรสกับ
ชายไทยมาแลว ไมประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะชายไทยเจาชู ดื่มเหลา ไมรับผิดชอบ มีบางคนที่เกิดจาก
ตัวเองที่ไมทําหนาที่ของตนเองจึงทาใหครอบครัวลมเหลว และเปนบทเรียนใหกับตนเองเม่ือมาแตงงานใหม
กับชาวตางชาติ ชายชาวตางชาติไดรับการเลี้ยงดูใหเปนผูมีความรับผิดชอบ เม่ือหญิงไทยไดสมรสกับ
ชาวตางชาติ บทเรียนชีวิตมีอยูแลว จึงไดมีการปรับตัวเองใหดีข้ึน เพื่อใหชีวิตของตนมีความสุข โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการทําตนใหเปนคนปกติ คือ รักษาศีล 5 ถึงแมจะรักษาไดไมครบทุกขอก็
ตาม ถึงแมชาวตางชาติจะเปนสังคมที่แยกตัวจากบิดามารดา แตความตองการของเขาก็คือ ตองการใหภรรยา
ของตนเขากับครอบครัวของตนเองไดมีความซ่ือสัตยไมสุรุยสุราย ไมนอกใจ ประกอบกับพื้นฐานของคนไทย
เปนคนออนนอม ดังนั้น การเขากับผูใหญ ญาติของสามีไดจึงไมเปนปญหา และหญิงไทยที่แตงงานกับ
ชาวตางชาตินั้น จะรักษาศีล 5 บางคนสามารถรักษาไดทุกขอ แตบางคนรักษาไดเพียงบางขอ อีกทั้งยึด
หลักธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 มาปฏิบัติโดยที่อาจจะไมทราบความหมายของสังคหวัตถุ 4 ก็ตาม แตก็สามารถ
ใชชีวิตครอบครัวดวยหลักการประยุกตสังคหวัตถุ 4 คือ การใหทาน วาจาที่ ไพเราะเปนประโยชน 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ หรือแมแตการถนอมน้ําใจและสงเคราะหครอบครัวของสามี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการคนควาวิจัยเร่ืองการประยุกตหลักพุทธจริยธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับ
ชาวตางชาติ ในเขตอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในการครองเรือนที่
เก่ียวของกับศีล 5 และสังคหวัตถุ 4 ของหญิงไทยในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เทานั้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับการนําหลักพุทธธรรมไปใชดังนี้ 
 1) ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังในเร่ืองสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชาวอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อนําขอมูลมาประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและเพิ่มความสนใจใหกับการ
วิจัยคร้ังตอไป 
 2) ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและสรางความรูสึกที่ดีตอการศึกษาหลักพุทธธรรมมา
ดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอหรือจัดเวทีสนทนาธรรม  
  
 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาหลักพุทธธรรมในการครองเรือน เชน ฆราวาสธรรม 4 โลกธรรม 8 อธิษฐาน 
(ธรรมเปนที่มั่น) 4 พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) 4 ประการ เปนตน 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักพุทธธรรมในการครองเรือนหญิงไทยสมรสกับชาวตางชาติกับจังหวัด
อ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยึดถือใน
หลักพุทธธรรมการครองเรือน และการถายทอดคุณลักษณะและพฤติกรรมดังกลาวสูรุนลูกรุนหลาน 
 4) องคกรหรือหนวยงานการเผยแผพุทธธรรมในเชิงรุก ควรนําเนื้อหาไปผลิตเปนเอกสารสื่อที่งายตอ
การอาน และความเขาใจ เพื่อใหบุคคลทั่วไปหรือแมแตเยาวชนสามารถอานเขาใจได เกิดความตระหนักถึง
หลักพุทธธรรมในการครองเรือน และนําไปใชกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

5) ควรศึกษาชีวิตสมรสของหญิงไทยกับชาวตางชาติ ในดานชีวิตกอนสมรส และหลังสมรส 
ความสัมพันธดานทางเพศ และดานเครือญาติ เปนตน 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1099

ชาวตางชาติ ทําใหตัดสินแตงงานกับชายตางชาติ และเมื่อแตงงานแลวสภาพความเปนอยูดีข้ึน สามารถจุน
เจือบิดา มารดาได บุตรที่เกิดกับสามีคนไทยก็ไดรับการศึกษาที่ดี มีโอกาสชวยเหลือสังคมรอบดาน อีกทั้งยังมี
เวลาในการเขาวัดปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาไดอีกดวย 
 ดานวัฒนธรรม หญิงไทยในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กอนที่จะแตงงานกับชาวตางชาติสภาพ
ทางวัฒนธรรมของหญิงเหลานี้ จากการศึกษาทั้งการสัมภาษณ และการสนทนา ถึงแมวา จะมีบางคูที่ไปใช
ชีวิตในตางประเทศ แตก็ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ มีความกตัญู มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใชและใชประสบการณที่ผานมาเปนบทเรียนที่จะใชชีวิตในปจจุบันใหมี
ความสุข สรุปจากการสัมภาษณหญิงไทย ที่สมรสกับชาวตางชาติ นี้มีอายุระหวาง 20 – 50 ป เคยสมรสกับ
ชายไทยมาแลว ไมประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะชายไทยเจาชู ดื่มเหลา ไมรับผิดชอบ มีบางคนที่เกิดจาก
ตัวเองที่ไมทําหนาที่ของตนเองจึงทาใหครอบครัวลมเหลว และเปนบทเรียนใหกับตนเองเม่ือมาแตงงานใหม
กับชาวตางชาติ ชายชาวตางชาติไดรับการเลี้ยงดูใหเปนผูมีความรับผิดชอบ เม่ือหญิงไทยไดสมรสกับ
ชาวตางชาติ บทเรียนชีวิตมีอยูแลว จึงไดมีการปรับตัวเองใหดีข้ึน เพื่อใหชีวิตของตนมีความสุข โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการทําตนใหเปนคนปกติ คือ รักษาศีล 5 ถึงแมจะรักษาไดไมครบทุกขอก็
ตาม ถึงแมชาวตางชาติจะเปนสังคมที่แยกตัวจากบิดามารดา แตความตองการของเขาก็คือ ตองการใหภรรยา
ของตนเขากับครอบครัวของตนเองไดมีความซ่ือสัตยไมสุรุยสุราย ไมนอกใจ ประกอบกับพื้นฐานของคนไทย
เปนคนออนนอม ดังนั้น การเขากับผูใหญ ญาติของสามีไดจึงไมเปนปญหา และหญิงไทยที่แตงงานกับ
ชาวตางชาตินั้น จะรักษาศีล 5 บางคนสามารถรักษาไดทุกขอ แตบางคนรักษาไดเพียงบางขอ อีกทั้งยึด
หลักธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 มาปฏิบัติโดยที่อาจจะไมทราบความหมายของสังคหวัตถุ 4 ก็ตาม แตก็สามารถ
ใชชีวิตครอบครัวดวยหลักการประยุกตสังคหวัตถุ 4 คือ การใหทาน วาจาที่ ไพเราะเปนประโยชน 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ หรือแมแตการถนอมน้ําใจและสงเคราะหครอบครัวของสามี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการคนควาวิจัยเร่ืองการประยุกตหลักพุทธจริยธรรมในการครองเรือนของหญิงไทยที่สมรสกับ
ชาวตางชาติ ในเขตอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในการครองเรือนที่
เก่ียวของกับศีล 5 และสังคหวัตถุ 4 ของหญิงไทยในอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เทานั้น ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับการนําหลักพุทธธรรมไปใชดังนี้ 
 1) ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังในเร่ืองสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชาวอําเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี เพื่อนําขอมูลมาประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและเพิ่มความสนใจใหกับการ
วิจัยคร้ังตอไป 
 2) ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและสรางความรูสึกที่ดีตอการศึกษาหลักพุทธธรรมมา
ดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอหรือจัดเวทีสนทนาธรรม  
  
 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาหลักพุทธธรรมในการครองเรือน เชน ฆราวาสธรรม 4 โลกธรรม 8 อธิษฐาน 
(ธรรมเปนที่มั่น) 4 พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) 4 ประการ เปนตน 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักพุทธธรรมในการครองเรือนหญิงไทยสมรสกับชาวตางชาติกับจังหวัด
อ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยึดถือใน
หลักพุทธธรรมการครองเรือน และการถายทอดคุณลักษณะและพฤติกรรมดังกลาวสูรุนลูกรุนหลาน 
 4) องคกรหรือหนวยงานการเผยแผพุทธธรรมในเชิงรุก ควรนําเนื้อหาไปผลิตเปนเอกสารสื่อที่งายตอ
การอาน และความเขาใจ เพื่อใหบุคคลทั่วไปหรือแมแตเยาวชนสามารถอานเขาใจได เกิดความตระหนักถึง
หลักพุทธธรรมในการครองเรือน และนําไปใชกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

5) ควรศึกษาชีวิตสมรสของหญิงไทยกับชาวตางชาติ ในดานชีวิตกอนสมรส และหลังสมรส 
ความสัมพันธดานทางเพศ และดานเครือญาติ เปนตน 
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1100 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประเพณีฮีตสิบสอง 
ในเขตชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี 

An Analytical Study of the Changes in Heet Sipsong -Traditions in Nasay 
Sub-district, Phibun Rak District, Udon Thani Province 

 
พระณัฐธัญ ธมฺมทินฺโน 

สมเดช นามเกตุ 
เจษฎา มูลยาพล 

วิทยาเขตหนองคาย 
 

บทคัดยอ 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาความเปนมาของประเพณี ฮีตสิบสองของชาวอีสาน   

2) ศึกษาปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 
จังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮิตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูล
รักษ จังหวัดอุดรธานี  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร และลงภาคสนามเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 
 ประเพณี ฮีตสิบสอง คือ ประเพณีที่เก่ียวกับพระสงฆโดยตรง ประเพณีลักษณะนี้จะมี 6 ประเพณี 
หรือ 6 เดือน คือ บุญเขากรรม บุญขาวจี่ บุญผะเหวด บุญเขาพรรษา บุญออกพรรษาและบุญกฐิน ประเพณี
ที่เก่ียวกับการทํามาหากิน ประเพณีลักษณะนี้จะเก่ียวกับการขอพรหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหดลบันดาล
ความ อุดมสมบูรณทางธรรมชาติให เชน ฟาฝน ขาวปลาอาหารเปนตน จะมีอยู 2 ประเพณี คือ บุญคูณลาน 
และบุญบั้งไฟ ประเพณีที่เก่ียวกับขวัญกําลังใจในการดํารงชีพ ประเพณีลักษณะนี้เกิดข้ึนภายใตความเชื่อที่วา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอํานวยความสุข สวัสดิ์ภาพใหมี 2 ประเพณีคือ บุญสงกรานตและบุญซําฮะ ประเพณีที่เก่ียวกับ
ความกตัญู ประเพณีลักษณะนี้จะเนนที่การทําบุญอุทิศเปนสําคัญมี 2 ประเพณีคือ บุญขาวประดับดินและ
บุญขาวสาก 
 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มี 2 ปจจัยหลัก คือ 1 ปจจัยภายนอกที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสิบสองในเขตชุมชนตําบลนาทราย ประกอบดวยปจจัยดานสาธารณูปโภค 
ปจจัยดานการแพรหลายทางวัฒนธรรมใหมเขามา ปจจัยดานการสื่อสารมวลชน 
  1.) ปจจัยภายใน คือปจจัยดานนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ปจจัยดานความเชื่อตอประเพณี ดานบุคลิกภาพทัศนคติสวนบุคคลมีทัศนคติวา 
ในปจจุบันไดมีการยอมรับแลวไมเลือกในสิ่งที่ตนเห็นวาจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียหรือไมเกิดประโยชนแก
ตนเอง 
 2.) ผลการเปลี่ยนแปลงดานประเพณีฮีตสิบสองในตําบลนาทราย พบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี จากการที่มนุษยไดนําเอาวิธีการใหม ๆ 
เขาใช แทนวิธีการกระทําแบบดั้งเดิม เชน การทําการเกษตรแผนใหม โดยการใชเคร่ืองทุนแรง และการใช

ปุยเคมี ผลตอการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดและการดําเนินชีวิตระดับชุมชน ในเขตตําบลนาทราย ประเพณีฮี
ตสิบสองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนบางอยาง อาทิ บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม 
บญุบั้งไฟหรือบุญเดือนหก ประเพณีฮีตสิบสองอ่ืน ๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ยังคงยึดถือปฏิบัติเพื่อ
เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและอนุรักษไวเพื่อคนรุนหลังตอไป 
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Abstract 
  The purposes of the research were; 1) to study the background of Heet Sibsong 
tradition of E-san people 2) to study the factors leading to the change of Heet Sibsong 
tradition in the community of Nasay Sub-district, Phibun Rak District, Udonthani Province 
and 3) to study the results of change of Heet Sibsong tradition in the community of Nasay 
Sub-district, Phibun Rak District, Udothani Province. This research is the qualitative research 
by studying the data from the documents and field study in order to collect the data from 
interviewing. The conclusion of the research results are as follows: 
 The results of this research were found that in the region of Nasay Sub-district, 
Phibun Rak District, Udonthani Province, all Heet Sibsong traditions are still practiced, but 
they change in accordance with the contents of the way of life depending on the time and 
to learn the practical principles from Heet Sibsong traditions. In each month, the traditions 
related to Buddhist monks consist of 6 traditions, that is, Boonkhaowkam, Boonkhaochi, 
Boobpawet, Boonkhaowpansa, Boonokpansa and Boonkathin. The traditions are related to 
earn-living. These types of traditions related to ask for the blessings or to worship the 
sacred things in order to be inspired to have the national perfectness such as rain, and 
foods etc. again there are two traditions, that is, Boon Koonlarn and Boon Bangfai. The 
traditions are related to the spiritual encouragement in living. This type of tradition results 
from the belief that the sacred things will inspire them to have the happiness. The two 
traditions are related to the safety, that is, Boon Songkan and Boon Chamha. For the 
tradition related to ukatavedinnKata vr , this type of tradition focuses on the devotion merit 
that consists of two traditions, that is, Boon Khaowpradabdin and Boon Khaowsak. The 
factors impacting the change of Heet Sibsong were found that the feature of the social and 
cultural change consists of the family, relatives, education, health, belief and traditional 
systems and recreational and funny systems. 
 The factors impacting the social and cultural changes can be classified into two 
categories, that is, 1. Outside factors and 2. Inside factors. The outside factors impact Heet 
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 ประเพณี ฮีตสิบสอง คือ ประเพณีที่เก่ียวกับพระสงฆโดยตรง ประเพณีลักษณะนี้จะมี 6 ประเพณี 
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ที่เก่ียวกับการทํามาหากิน ประเพณีลักษณะนี้จะเก่ียวกับการขอพรหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหดลบันดาล
ความ อุดมสมบูรณทางธรรมชาติให เชน ฟาฝน ขาวปลาอาหารเปนตน จะมีอยู 2 ประเพณี คือ บุญคูณลาน 
และบุญบั้งไฟ ประเพณีที่เก่ียวกับขวัญกําลังใจในการดํารงชีพ ประเพณีลักษณะนี้เกิดข้ึนภายใตความเชื่อที่วา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอํานวยความสุข สวัสดิ์ภาพใหมี 2 ประเพณีคือ บุญสงกรานตและบุญซําฮะ ประเพณีที่เก่ียวกับ
ความกตัญู ประเพณีลักษณะนี้จะเนนที่การทําบุญอุทิศเปนสําคัญมี 2 ประเพณีคือ บุญขาวประดับดินและ
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ปจจัยดานการแพรหลายทางวัฒนธรรมใหมเขามา ปจจัยดานการสื่อสารมวลชน 
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ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ปจจัยดานความเชื่อตอประเพณี ดานบุคลิกภาพทัศนคติสวนบุคคลมีทัศนคติวา 
ในปจจุบันไดมีการยอมรับแลวไมเลือกในสิ่งที่ตนเห็นวาจะทําใหเกิดความเสื่อมเสียหรือไมเกิดประโยชนแก
ตนเอง 
 2.) ผลการเปลี่ยนแปลงดานประเพณีฮีตสิบสองในตําบลนาทราย พบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี จากการที่มนุษยไดนําเอาวิธีการใหม ๆ 
เขาใช แทนวิธีการกระทําแบบดั้งเดิม เชน การทําการเกษตรแผนใหม โดยการใชเคร่ืองทุนแรง และการใช

ปุยเคมี ผลตอการเปลี่ยนแปลงดานแนวคิดและการดําเนินชีวิตระดับชุมชน ในเขตตําบลนาทราย ประเพณีฮี
ตสิบสองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนบางอยาง อาทิ บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม 
บญุบั้งไฟหรือบุญเดือนหก ประเพณีฮีตสิบสองอ่ืน ๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ยังคงยึดถือปฏิบัติเพื่อ
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Abstract 
  The purposes of the research were; 1) to study the background of Heet Sibsong 
tradition of E-san people 2) to study the factors leading to the change of Heet Sibsong 
tradition in the community of Nasay Sub-district, Phibun Rak District, Udonthani Province 
and 3) to study the results of change of Heet Sibsong tradition in the community of Nasay 
Sub-district, Phibun Rak District, Udothani Province. This research is the qualitative research 
by studying the data from the documents and field study in order to collect the data from 
interviewing. The conclusion of the research results are as follows: 
 The results of this research were found that in the region of Nasay Sub-district, 
Phibun Rak District, Udonthani Province, all Heet Sibsong traditions are still practiced, but 
they change in accordance with the contents of the way of life depending on the time and 
to learn the practical principles from Heet Sibsong traditions. In each month, the traditions 
related to Buddhist monks consist of 6 traditions, that is, Boonkhaowkam, Boonkhaochi, 
Boobpawet, Boonkhaowpansa, Boonokpansa and Boonkathin. The traditions are related to 
earn-living. These types of traditions related to ask for the blessings or to worship the 
sacred things in order to be inspired to have the national perfectness such as rain, and 
foods etc. again there are two traditions, that is, Boon Koonlarn and Boon Bangfai. The 
traditions are related to the spiritual encouragement in living. This type of tradition results 
from the belief that the sacred things will inspire them to have the happiness. The two 
traditions are related to the safety, that is, Boon Songkan and Boon Chamha. For the 
tradition related to ukatavedinnKata vr , this type of tradition focuses on the devotion merit 
that consists of two traditions, that is, Boon Khaowpradabdin and Boon Khaowsak. The 
factors impacting the change of Heet Sibsong were found that the feature of the social and 
cultural change consists of the family, relatives, education, health, belief and traditional 
systems and recreational and funny systems. 
 The factors impacting the social and cultural changes can be classified into two 
categories, that is, 1. Outside factors and 2. Inside factors. The outside factors impact Heet 
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Sibsong traditional change in the region of the community of Nasay Sub-district and 
consisting of the factors of public utility and the factors of the new cultural dissemination. 
The factors of communication can spread out the news quickly such as television and 
radios etc. The inside factors that impact Heet Sibsong traditions in the region of Nasay 
Sub-district are the ecological factors and the natural environment, that is, the forest, water 
and earth resources. The factors in the aspect of the belief towards customs of the folks in 
the region of municipality of Nasay Sub-district is inherited from the past to the present by 
believing that the customs are conserved by the former people for the sake of benefits of 
the community. The factors in aspect of individual personality are the inside factors. The 
majority of attitudes are that the present, it is accepted that the attitudes show the 
favorable behavior, not favorable one or both positive and negative aspects to person 
towards the materials or various matters by the attitudes pushing to select the required 
things, not to select the things that will ruin or not to be advantages for themselves. 
 The results of the change of Heet Sibsong traditions in Nasay Sub-district were 
found that the results of social and cultural change result from the technological changes 
and the new methods that the human beings them for use instead of the former action 
such as the new agricultural performance by using the labor-saving device and using the 
chemical fertilizer and the results impacting the change of the conceptual attitude and the 
earn-living in the level of community in region of Nasay Sub-district. Some Heet Sibsong 
traditions change such as Boon Koonlan or Boonduanyi, Boonkhaowchi or Boonduansam, 
Boon Bangfai or Boonduanhok and so forth do not change . They are still practiced in order 
to be the way of life and to conserve them for the generation. 

Keywords: The  Heet Sipsong Tradition, The Change, The Community 
 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน อันเนื่องจากปจจัยหลักในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม สวนใหญจะมุงพัฒนาบุคคลในชุมชน หมูบาน โดยมีลักษณะทางกายภาพ  
ที่สามารถจับตองไดหรือเห็นดวยสายตา1 เชน การเปลี่ยนแปลงประปาหมูบาน จากเดิมที่เคยใชน้ําตามลํา
คลอง การเปลี่ยนแปลงดานปกครอง จากเดิมเคยมีเฉพาะกํานันและผูใหญบาน ก็เพิ่มสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขามาอีก เพื่อชวยเหลืองานดานการเมืองการปกครองในทองถ่ิน ใหหมูบานและชุมชนตางๆ 
ไดรับความสะดวกสบายในการติดตองานทางราชการอยางไรก็ตาม การพัฒนาตามแผนตางๆ นั้นไมไดพัฒนา

                                                           
1 ถวัลย มาศจรสั , ภูมิปญญาไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช , 2546) หนา 103. 

เฉพาะหรือรวมไปถึงการสงเสริม อนุรักษประเพณีชุมชนเคยปฏิบัติซ่ึงกระทํากันมาอยางตอเนื่อง จึงเห็นวา  
ในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประเพณีฮีตสิบสองที่เคยปฏิบัติกันมานับหลายศตวรรษ 
เร่ิมหมดไปโดยปริยายในบางฮีต เนื่องจากหลายปจจัยเขามากระทบและเก่ียวของ ทั้งทางตรงและทางออม 
คือ ในผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวยิ่งข้ึน ผูคนในหมูบาน ในชุมชนตางตองทํางานกันหนักมากข้ึน 
เพื่อความอยูรอดในสภาพที่หาเงินยากแตรายจายมากเทาตัว บางคนก็แทบหาเลี้ยงชีพไมได เนื่องจากคาแรง
ต่ํา บางคนก็ตกงานเสียอีก สวนในดาน การเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมแนนอน หากไดผูนําที่ดี
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Sibsong traditional change in the region of the community of Nasay Sub-district and 
consisting of the factors of public utility and the factors of the new cultural dissemination. 
The factors of communication can spread out the news quickly such as television and 
radios etc. The inside factors that impact Heet Sibsong traditions in the region of Nasay 
Sub-district are the ecological factors and the natural environment, that is, the forest, water 
and earth resources. The factors in the aspect of the belief towards customs of the folks in 
the region of municipality of Nasay Sub-district is inherited from the past to the present by 
believing that the customs are conserved by the former people for the sake of benefits of 
the community. The factors in aspect of individual personality are the inside factors. The 
majority of attitudes are that the present, it is accepted that the attitudes show the 
favorable behavior, not favorable one or both positive and negative aspects to person 
towards the materials or various matters by the attitudes pushing to select the required 
things, not to select the things that will ruin or not to be advantages for themselves. 
 The results of the change of Heet Sibsong traditions in Nasay Sub-district were 
found that the results of social and cultural change result from the technological changes 
and the new methods that the human beings them for use instead of the former action 
such as the new agricultural performance by using the labor-saving device and using the 
chemical fertilizer and the results impacting the change of the conceptual attitude and the 
earn-living in the level of community in region of Nasay Sub-district. Some Heet Sibsong 
traditions change such as Boon Koonlan or Boonduanyi, Boonkhaowchi or Boonduansam, 
Boon Bangfai or Boonduanhok and so forth do not change . They are still practiced in order 
to be the way of life and to conserve them for the generation. 

Keywords: The  Heet Sipsong Tradition, The Change, The Community 
 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน อันเนื่องจากปจจัยหลักในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม สวนใหญจะมุงพัฒนาบุคคลในชุมชน หมูบาน โดยมีลักษณะทางกายภาพ  
ที่สามารถจับตองไดหรือเห็นดวยสายตา1 เชน การเปลี่ยนแปลงประปาหมูบาน จากเดิมที่เคยใชน้ําตามลํา
คลอง การเปลี่ยนแปลงดานปกครอง จากเดิมเคยมีเฉพาะกํานันและผูใหญบาน ก็เพิ่มสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขามาอีก เพื่อชวยเหลืองานดานการเมืองการปกครองในทองถ่ิน ใหหมูบานและชุมชนตางๆ 
ไดรับความสะดวกสบายในการติดตองานทางราชการอยางไรก็ตาม การพัฒนาตามแผนตางๆ นั้นไมไดพัฒนา
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  เม่ือกลาวถึง คนที่รวมกันอยูจํานวนหลายหลังคาเรือน จนกลายเปนหมูบานและชุมชนข้ึน
มากนั้น ยอมมีวิถีชีวิตประจําวัน เชน การอาชีพหรือการประกอบกิจกรรมซ่ึงมีวัตถุประสงครวมกัน หรือมี
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน2 ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสงบสุขและนํามาซ่ึงประโยชน
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สังคมไทย และหันมาใหความสําคัญตอกระบวนการคิดแบบภูมิปญญาไทย เพื่อตอสูกับกระแสสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว3 ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องจากขาดกระบวนการฝกฝนบุคคลใหมีภูมิ
ตานทานตอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ขาดการหลอหลอมดานจิตใจที่เคยทํางานกันเปนกลุม เปนคณะจึง
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ที่เขมแข็งไดเหมือนกันทุกแหง เนื่องจากปจจัยหลายอยางในแตละทองถ่ินเปนตัวกําหนดความเปลี่ยนแปลง
นั้นเอง 
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ดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทย จนพระพุทธศาสนาไดเขากลมกลืน สนิทอยูในชีวิตจิตใจของคนไทยถึงข้ัน
ที่วาพระพุทธศาสนาเปน อันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เปนดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม 
ผูกพันวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวอีสาน การดํารงชีวิตอยูรวมกันดวยความรักใครปรองดองรวมกันสรางสรรค
สามัคคี มีคุณธรรมตอกัน และยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนเวลาอันยาวนาน ถือวาวัดเปนศูนยกลางในการ
รวมกันทํากิจกรรมอันสําคัญในทองถ่ิน เปนแหลงอารยธรรมที่สามารถยกระดับจิตยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มวลชน ชาวอีสานเปนเวลาอันชานานมาแลว ในอดีตจนถึงปจจุบันในชนบทหลายแหง พระสงฆไดเปนผูนําใน
การพัฒนา และวัดไดเปนศูนยกลางของการพัฒนา เนื่องจากพระสงฆเปนผูนําทางจิตใจและทางปญญาของ
ชุมชน6เหตุนั้นจึงมีบทบาทตอสังคมความเปน 
อยูของชาวอีสาน โดยมีพระสงฆนั้นเองเปนผูนําปฏิบัติ ดวยเหตุนี้ ประเพณีฮีตสิบสอง นับไดวามีความสําคัญ
ตอวิถีชีวิตของชาวอีสานเปนอยางยิ่ง เนื่องจากไดสืบทอดเปนมรดก มาจากบรรพชนจนถึงเวลาปจจุบันนี้ไวได 
เพราะดวยความรูจักอนุรักษและพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดีอีกดวยซ่ึง
สงเสริมความมีเสนหผูกหัวใจใหกับแขกผูมาเยือนดินแดนอีสานใหมีความซาบซ้ึงตรึงใจในประเพณี และ
วัฒนธรรมนั้นๆ คือ ประเพณีฮีตสิบสอง ซ่ึงเปนประเพณีที่ชาวอีสานยึดถือเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
ตลอดทั้งการประกอบการกุศลตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่วา บุญเปนที่พึ่งของคนทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา  

ผูวิจัย จึงไดหยิบยกประเด็นปญหาหรือสาเหตุที่ทําใหชุมชนออนแอลง เนื่องจากไมไดเปนชุมชุมที่มี
จิตวิญญาณ หมายถึง การมีกิจกรรมรวมกัน และสามารถดึงจิตสํานึกของคนในชุมชนนั้น ๆ ใหมีความผูกพัน 
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นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันวาใหผลดีในดานใดบาง ทั้งตอตนเองและตอสวนรวม ในดานตางๆ  
คือ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
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 เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร 
วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของกับ ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัด
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วิธีดําเนินการวิจัย 
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ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 
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ดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมไทย จนพระพุทธศาสนาไดเขากลมกลืน สนิทอยูในชีวิตจิตใจของคนไทยถึงข้ัน
ที่วาพระพุทธศาสนาเปน อันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทย5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เปนดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม 
ผูกพันวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวอีสาน การดํารงชีวิตอยูรวมกันดวยความรักใครปรองดองรวมกันสรางสรรค
สามัคคี มีคุณธรรมตอกัน และยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนเวลาอันยาวนาน ถือวาวัดเปนศูนยกลางในการ
รวมกันทํากิจกรรมอันสําคัญในทองถ่ิน เปนแหลงอารยธรรมที่สามารถยกระดับจิตยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มวลชน ชาวอีสานเปนเวลาอันชานานมาแลว ในอดีตจนถึงปจจุบันในชนบทหลายแหง พระสงฆไดเปนผูนําใน
การพัฒนา และวัดไดเปนศูนยกลางของการพัฒนา เนื่องจากพระสงฆเปนผูนําทางจิตใจและทางปญญาของ
ชุมชน6เหตุนั้นจึงมีบทบาทตอสังคมความเปน 
อยูของชาวอีสาน โดยมีพระสงฆนั้นเองเปนผูนําปฏิบัติ ดวยเหตุนี้ ประเพณีฮีตสิบสอง นับไดวามีความสําคัญ
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สงเสริมความมีเสนหผูกหัวใจใหกับแขกผูมาเยือนดินแดนอีสานใหมีความซาบซ้ึงตรึงใจในประเพณี และ
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ตลอดทั้งการประกอบการกุศลตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่วา บุญเปนที่พึ่งของคนทั้งในโลกนี้และ
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เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 
จังหวัดอุดรธานี ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง ประเพณีฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูล
รักษ จังหวัดอุดรธานี และผลการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮิตสิบสองในในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ 
จังหวัดอุดรธานี การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group)  
มีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธให
สมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและ
สังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 



1106 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) งานวิจัย 
วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ จํานวน 6 รูป 
  2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 5 คน 
  3. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน จํานวน 5 คน 
  4. กลุมครูบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน 
  5. ปราชญชาวบาน จํานวน 4 คน 

3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่ถือวาเปนวัฒนธรรมทางสังคมของลานชาง เกิดข้ึนจากคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา นํามาปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมทางสังคม แลวพัฒนาการเปนกฎหมายของรัฐ ฮีตสิบ
สอง-คองสิบสี่ เปนวิถีชีวิตของคนลาว ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย เร่ืองผี เร่ืองกรรม  
เร่ืองบุญ–บาป และเร่ืองนรก – สวรรค ไดถูกนํามา คลุกเคลา ประสมประสาน หลอหลอมรวมเขาดวยกัน 
และแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรม ในงานบุญจารีตประเพณีประจําปสิบสองเดือน หรือ ฮีตสิบสอง เปน
เอกลักษณของสังคมชาวอีสานที่ ถูกกําหนดมาตั้งแตสังคมยุคโบราณ ฮีตมีทั้งหมด 12 ฮีต จึงเรียกวา  
ฮีตสิบสอง7 

ประเพณีฮีตสิบสองมีความสําคัญกับชุมชนชาวอีสานโดยทั่วๆ ไป กลาวคือ ประเพณีการเขากรรม 
เปนการอยูปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเร่ืองของพระที่ลวงละเมิดพระวินัยหรือศีลแลวเกิด
โทษหรือความผิด ในสังคมของพระมีกฎระเบียบคือศีลของพระ หรือพระวินัยเม่ือเกิดความผิดหรือการลวง
ละเมิดศีลเกิดข้ึนก็ไดมีการชําระโทษหนักบาง เบาบาง ตามสมควรแกความผิดที่เกิดข้ึน ที่หนักที่สุดสําหรับ
พระคือการขาดจากความเปนพระ หรือการตองอาบัติปาราชิกนั่นเอง สําหรับการอยูปริวาสกรรมเปนการ
ลงโทษพระที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเปนอาบัติที่มีโทษอยางหนักแตพอแกไขได เม่ืออยูปริวาสและออกจาก
ปริวาสเรียบรอยแลว ถือวาเปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์ เปนภิกขุภาวะที่สมบูรณแบบ การอยูปริวาสนี้ไมใชเร่ืองของ

                                                           
7 นายชัยศิริ โคตรวงษ ปราชญชาวบาน หมูท่ี 11 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

การลางบาป แตเปนเร่ืองของการลงโทษแกผูประพฤติผิดพระวินัย ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาๆ ของพระภิกษุสงฆผู
ประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติเทานั้นเอง8 

ในกิจกรรมของพระในการนี้พุทธศาสนิกชนผูหวังบุญกุศลก็รวมกันดูแลอุปฎฐากรักษาพระสงฆที่เขา
อยูกรรม บริจาคทาน รักษาศีล ฟงธรรม เก่ียวกับการเขาอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุ 

เรียกวา “บุญเขากรรม” สวนกําหนดการทําบุญดังกลาวไดกําหนดเอาเดือนอาย สวนจะเปนขางข้ึน
หรือขางแรมก็ได เพราะมีกําหนดทํากันในระหวางเดือนอายนี้เอง จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา“บุญ 

เดือนอาย” นอกจากนี้ประเพณีฮีตสิบสองเกือบทั้งหมดที่สัมพันธกับชุมชนและพระพุทธศาสนา
ไดแก บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ บุญสรงน้ําหรือบุญ
เดือนหา บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก บุญซําฮะหรือบุญเดือนเจ็ด บุญเขาพรรษาหรือบุญเดือนแปด บุญขาว
ประดับดินหรือบุญเดือนเกา บุญขาวสาก สลากภัตรหรือบุญเดือนสิบ บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง9 

 ฮีตสิบสองเปนพิธีกรรมตามปฎิทินในรอบป ที่มีการถือปฏิบัติกันเปนประจํา จะเห็นไดวาศูนยกลาง
แหงศรัทธาคือ “วัด” กับการทําบุญบํารุงพุทธศาสนาตลอดทั้งป กิจวัตรของการทํานาก็เปนหัวใจสําคัญของ 
ฮีตสิบสองเชนกัน กฎธรรมชาติคือ “ฤดูกาล” สวน “ผีปูตายายาย” และผีอ่ืนๆในธรรมชาติ รวมถึงเทวดา
อารักษโดยเฉพาะ “แถน” หรือผีฟา ก็เปนสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ การแสดงออกในพีธี
กรรมตางๆ ในรอบป เปนสัญลักษณที่สะทอนความเชื่อและความยืดถือของพุทธศาสสนิกชน10 

 งานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง แมบางเดือน อาจมีจุดมุงหมาย ความเชื่อเพื่อการเซนไหวผี เปรต 
พญานาค พญาแถน หรืออํานาจเหนือธรรมชาติแฝงอยูก็ตาม แตโดยภาพรวมถือวาเปนงานบุญงานกุศล  
และ มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมอยูดวยทุกคร้ัง ซ่ึงยอมเปนผลดี ที่แตละเดือนไดมีโอกาส รวมผูคน
สวนใหญในหมูบานชุมชนใหมาประกอบพิธีกรรมที่เปนกุศลกรรมรวมกันกอรปดวยบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน
มัย สีลมัย และ ภาวนามัย การสั่งสมบุญนําสุขมาให เปนผลใหเกิดในสวรรค เปนการสงเสริม ปลูกฝง ให
ประพฤติ ปฏิบัติธรรมที่สําคัญหลายประการ เปนตนวา สามัคคีธรรม กตัญูกตเวทิตาธรรม มุทิตาธรรม และ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน งานบุญประเพณีเปนพิธีกรรม ที่ทํานุ บํารุง และ แสดงออกถึงศรัทธาอันม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา11 

 ความสัมพันธของพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขในระดับปจเจกและในระดับสังคมแลว ยังมีสวนที่ทําใหประชาชนรูจักหนาที่ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ในการกําหนดวิถีชีวิตหรือแนวทางความเปนอยู
ของชุมชนลานชางมาตั้งแตโบราณกาล ที่ยังมีอิทธิพลในสังคมของชาวอีสานมาตราบเทาทุกวันนี้ เพราะฮีตสิบ
สอง จะเปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ตั้งแตเกิดจนตาย นอกจากนี้ใน
สมัยโบราณนั้น ฮีตสิบสอง ยังเปนเสมือนธรรมนูญ กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม เปนหลักปกครอง
                                                           

8 พระครูมัญจาภิรักษ วัดพระแทน หมูท่ี 7 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
9 พระครูวิบูลยธรรมรัต วัดปาสามัคคีสันติธรรม หมูท่ี 11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 
10 นายเหรียญ ถ่ินทัพไทย ปราชญชาวบานหมูท่ี 5 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
11 นางนงลักษ ศรีชัยมูล ปราชญชาวบานหมูท่ี 3 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี  
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 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) งานวิจัย 
วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ จํานวน 6 รูป 
  2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 5 คน 
  3. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน จํานวน 5 คน 
  4. กลุมครูบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน 
  5. ปราชญชาวบาน จํานวน 4 คน 

3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่ถือวาเปนวัฒนธรรมทางสังคมของลานชาง เกิดข้ึนจากคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา นํามาปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมทางสังคม แลวพัฒนาการเปนกฎหมายของรัฐ ฮีตสิบ
สอง-คองสิบสี่ เปนวิถีชีวิตของคนลาว ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย เร่ืองผี เร่ืองกรรม  
เร่ืองบุญ–บาป และเร่ืองนรก – สวรรค ไดถูกนํามา คลุกเคลา ประสมประสาน หลอหลอมรวมเขาดวยกัน 
และแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรม ในงานบุญจารีตประเพณีประจําปสิบสองเดือน หรือ ฮีตสิบสอง เปน
เอกลักษณของสังคมชาวอีสานที่ ถูกกําหนดมาตั้งแตสังคมยุคโบราณ ฮีตมีทั้งหมด 12 ฮีต จึงเรียกวา  
ฮีตสิบสอง7 

ประเพณีฮีตสิบสองมีความสําคัญกับชุมชนชาวอีสานโดยทั่วๆ ไป กลาวคือ ประเพณีการเขากรรม 
เปนการอยูปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเร่ืองของพระที่ลวงละเมิดพระวินัยหรือศีลแลวเกิด
โทษหรือความผิด ในสังคมของพระมีกฎระเบียบคือศีลของพระ หรือพระวินัยเม่ือเกิดความผิดหรือการลวง
ละเมิดศีลเกิดข้ึนก็ไดมีการชําระโทษหนักบาง เบาบาง ตามสมควรแกความผิดที่เกิดข้ึน ที่หนักที่สุดสําหรับ
พระคือการขาดจากความเปนพระ หรือการตองอาบัติปาราชิกนั่นเอง สําหรับการอยูปริวาสกรรมเปนการ
ลงโทษพระที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเปนอาบัติที่มีโทษอยางหนักแตพอแกไขได เม่ืออยูปริวาสและออกจาก
ปริวาสเรียบรอยแลว ถือวาเปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์ เปนภิกขุภาวะที่สมบูรณแบบ การอยูปริวาสนี้ไมใชเร่ืองของ

                                                           
7 นายชัยศิริ โคตรวงษ ปราชญชาวบาน หมูท่ี 11 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 

การลางบาป แตเปนเร่ืองของการลงโทษแกผูประพฤติผิดพระวินัย ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาๆ ของพระภิกษุสงฆผู
ประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติเทานั้นเอง8 

ในกิจกรรมของพระในการนี้พุทธศาสนิกชนผูหวังบุญกุศลก็รวมกันดูแลอุปฎฐากรักษาพระสงฆที่เขา
อยูกรรม บริจาคทาน รักษาศีล ฟงธรรม เก่ียวกับการเขาอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุ 

เรียกวา “บุญเขากรรม” สวนกําหนดการทําบุญดังกลาวไดกําหนดเอาเดือนอาย สวนจะเปนขางข้ึน
หรือขางแรมก็ได เพราะมีกําหนดทํากันในระหวางเดือนอายนี้เอง จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา“บุญ 

เดือนอาย” นอกจากนี้ประเพณีฮีตสิบสองเกือบทั้งหมดที่สัมพันธกับชุมชนและพระพุทธศาสนา
ไดแก บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ บุญสรงน้ําหรือบุญ
เดือนหา บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก บุญซําฮะหรือบุญเดือนเจ็ด บุญเขาพรรษาหรือบุญเดือนแปด บุญขาว
ประดับดินหรือบุญเดือนเกา บุญขาวสาก สลากภัตรหรือบุญเดือนสิบ บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง9 

 ฮีตสิบสองเปนพิธีกรรมตามปฎิทินในรอบป ที่มีการถือปฏิบัติกันเปนประจํา จะเห็นไดวาศูนยกลาง
แหงศรัทธาคือ “วัด” กับการทําบุญบํารุงพุทธศาสนาตลอดทั้งป กิจวัตรของการทํานาก็เปนหัวใจสําคัญของ 
ฮีตสิบสองเชนกัน กฎธรรมชาติคือ “ฤดูกาล” สวน “ผีปูตายายาย” และผีอ่ืนๆในธรรมชาติ รวมถึงเทวดา
อารักษโดยเฉพาะ “แถน” หรือผีฟา ก็เปนสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ การแสดงออกในพีธี
กรรมตางๆ ในรอบป เปนสัญลักษณที่สะทอนความเชื่อและความยืดถือของพุทธศาสสนิกชน10 

 งานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง แมบางเดือน อาจมีจุดมุงหมาย ความเชื่อเพื่อการเซนไหวผี เปรต 
พญานาค พญาแถน หรืออํานาจเหนือธรรมชาติแฝงอยูก็ตาม แตโดยภาพรวมถือวาเปนงานบุญงานกุศล  
และ มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมอยูดวยทุกคร้ัง ซ่ึงยอมเปนผลดี ที่แตละเดือนไดมีโอกาส รวมผูคน
สวนใหญในหมูบานชุมชนใหมาประกอบพิธีกรรมที่เปนกุศลกรรมรวมกันกอรปดวยบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน
มัย สีลมัย และ ภาวนามัย การสั่งสมบุญนําสุขมาให เปนผลใหเกิดในสวรรค เปนการสงเสริม ปลูกฝง ให
ประพฤติ ปฏิบัติธรรมที่สําคัญหลายประการ เปนตนวา สามัคคีธรรม กตัญูกตเวทิตาธรรม มุทิตาธรรม และ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน งานบุญประเพณีเปนพิธีกรรม ที่ทํานุ บํารุง และ แสดงออกถึงศรัทธาอันม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา11 

 ความสัมพันธของพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขในระดับปจเจกและในระดับสังคมแลว ยังมีสวนที่ทําใหประชาชนรูจักหนาที่ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ในการกําหนดวิถีชีวิตหรือแนวทางความเปนอยู
ของชุมชนลานชางมาตั้งแตโบราณกาล ที่ยังมีอิทธิพลในสังคมของชาวอีสานมาตราบเทาทุกวันนี้ เพราะฮีตสิบ
สอง จะเปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ตั้งแตเกิดจนตาย นอกจากนี้ใน
สมัยโบราณนั้น ฮีตสิบสอง ยังเปนเสมือนธรรมนูญ กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม เปนหลักปกครอง
                                                           

8 พระครูมัญจาภิรักษ วัดพระแทน หมูท่ี 7 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
9 พระครูวิบูลยธรรมรัต วัดปาสามัคคีสันติธรรม หมูท่ี 11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 
10 นายเหรียญ ถ่ินทัพไทย ปราชญชาวบานหมูท่ี 5 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
11 นางนงลักษ ศรีชัยมูล ปราชญชาวบานหมูท่ี 3 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี  
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บานเมือง เชื่อมโยงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน จนดูคลายจะเปนหนึ่งเดียวกับความเชื่อเร่ือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาอยางกลมกลืนเร่ืองฮีต 12 นี้ เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ที่ไดปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถึงแมวาปจจุบันนี้ฮีตหรือจารีต
ประเพณีบางอยางในบางทองถ่ินอาจจะไมเหลือใหเห็น แตวาบางทองถ่ินก็ยังมีการรักษาปฏิบัติสืบตอกันมา
พอไดเห็นอยู ประเพณีฮีตสิบสองดังกลาวนี้ชาวอีสานไดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบันนี้12 

 ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณะสุข และความเชื่อตามประเพณีประเพณี เปนเร่ืองของความประพฤติ
ของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานานถาใครประพฤตินอกแบบถือเปนการผิดประเพณี เปนการ
แสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยาง โดยเนื้อหาสาระแลว ประเพณี กับ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคม
รวมกันสรางข้ึน แตประเพณีเปนวัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่คอนขาง ชัดเจน กลาวคือ เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนเปน
มรดก คนรุนหลังจะตองปฏิบัติสืบๆ กันไปจนกวาจะมีความเปลีย่นแปลงปรับปรุงแกไขเปนอยางอ่ืนอีกและให
ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนตลอดจนการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดมุงหมาย
ดวยกันทั้งนั้น การศึกษาเปนภารกิจที่ ใหญยิ่ง ของชาติตองมีจุดมุงหมาย โดยรัฐเปนผูวางแบบแผน 
จุดมุงหมายของการศึกษาชาติข้ึนไว ก็จึงเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหมีผลคือการเปลี่ยนแปลงทาง
ประเพณีวัฒนธรรมเพราะประชาชนจะตองรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ที่ตามมากับการศึกษาของชนรุนใหม 
ในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานีก็ไดรับปจจัยนี้เชนเดียวกันโดยทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงประเพณีตางๆ มักจะริเร่ิมมาจากชาวกรุงหรือชาวเมืองกอนแลวคอยแพรหลายไปยังที่ อ่ืนๆ  
ตามความเจริญที่มีการศึกษาเปนพื้นฐาน แตเปนที่นาสังเกตวาประเพณีของเดิมจะอยูคงทนได มักเกิดจากคน
นอกกรุงนอกเมืองเปนผูรักษา เพราะมีความเจริญชากวา ความเปลี่ยนแปลงดานประเพณีจึงเปนไปอยางชาๆ 
ซ่ึงเร่ืองนี้ก็ยังเปนจริงอยู13  

การหลั่งไหลเขามาของประเพณีวัฒนธรรมตะวันตก หรือประเพณีวัฒนธรรมสมัยใหมซ่ึงเปน
ประเพณีวัฒนธรรมที่เรียบงายไมสลับซับซอน สงผลใหเกิดการเรียนรูและรับประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกเขา
มา การเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกที่ไมซับซอน กับประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน  
ซ่ึงสลับซับซอน ลึกซ้ึง เขาใจไดยาก สงผลใหละเลยและหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เด็กยุคใหมหลงลืม
วัฒนธรรมประเพณีไทยซ่ึงเปนสิ่งดีงามไป14 แตกลับไปเลียนแบบประเพณีวัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
ความเจริญทางเทคโนโลยีที่เขามา เชนการสื่อสารวิทยุโทรทัศน นับเปนสื่ออันสําคัญที่ทําใหชุมชนไดรับ
ขาวสารเร่ืองราวตางๆ เกิดการเรียนรู ยอมรับและปรับเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมุงความ
ทันสมัย ไมคํานึงถึงรากฐานประเพณี 

 วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติมาดานที่ปรับตัวได ทําใหเกิด พัฒนาการทาง
ประเพณีฮีตสิบสอง กอใหเกิดการพัฒนาประเพณีใหดียิ่งข้ึน ทําใหใชระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ 
สั้นลง ทันตอเหตุการณไมยืดยาวเสียเวลาทิ้งไปโดยใชเหตุ ประหยัดเวลา เขาใจในประเพณีวัฒนธรรมอันดี
                                                           

12 นายเจริญ ขันทะมูล นายยกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
13 นายราเชนท ชาวปา ผูใหญบานหมูท่ี 5 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 
14 นายพงษศักดิ์ รักษธรณี ครูดรงเรียนบานนานกหงสเสรีมีชัย ต.นาทราย อ. พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 

งามไดงาย พรอมที่จะรับเอาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่หลั่งไหลเขามาจากชาวตะวันตก ในสวนที่ไมขัดตอ
ประเพณีดั้งเดิมของชาวตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี ดานที่ปรับตัวไมได ดวยอัตรา
ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไมเทากันเม่ือวัฒนธรรมประเพณีทางวัตถุที่เจริญกาวหนา  
แตวัฒนธรรมประเพณีที่ไมใชวัตถุ เชน ความคิดความเชื่อวิถีการปฏิบัติยังคงเปนแบบเดิมๆ ทําใหเกิดปญหา
เร่ืองการปรับตัวเชนการขยายตัวอุตสาหกรรม ยอมตองปรับพรอมกับการขยายตัวทางดานการศึกษาเพื่อให
สอดคลองสัมพันธกัน ถาสวนใดสวนหนึ่งไมสามารถตามทันหรือปรับตัวเขากันไมได ก็จะเกิดการหักลางทาง
วัฒนธรรมจากการปรับตัวไมทัน ก็จะมีปญหาตามมา เชน ปญหาการประพฤติผิดทางวัฒนธรรมประเพณี 
ไมอยูในรองรอยของประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา เปนตน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ประเพณีวัฒนธรรม จึงควรเปนไปอยางสมดุลและสัมพันธกัน แมวาสถานการณปจจุบันจะมองดูวา  
ความผกผันทางสังคมและประเพณีวัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวตําบลนา
ทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี  

 แมปจจุบัน เราจะมีความกาว หนาทางเทคโนโลยีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วก็ตาม อยางไร
ก็ดี มีกฎธรรมดาอยูขอหนึ่งที่วา สิ่งใดก็ตามหากอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็จะหยุด ไมกาวหนา 
และในที่สุดก็ตองตายไป แตถาสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ไมคอยเปนคอยไปตามสวนสัมพันธที่ควรเปนไปสิง่นั้น
ก็จะกลาย และลักษณะของตนก็จะหายไปในที่สุด หรือพูดงายๆวา อัตลักษณหรือความเปนตัวตนของสิ่งนั้นๆ 
จะไมเหลืออยูอีกตอไป ไมวาจะเปนประเพณีทองถ่ินหรือสวนรวม เชน หากเด็กๆ หรือหนุมๆ สาวๆ แตละ
ภาค ไมอยากนุงหมแบบทองถ่ินตน อยากจะนุงแตเสื้อยืด กางเกงยีนสตามวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อความ
ทันสมัย นานๆ ไป การนุงแบบพื้นบานก็จะไมมีใหเห็น และสูญไปในที่สุด และเม่ือคนตางถ่ินหรือคนตางชาติ
ไปเที่ยว ก็คงจะแยกไมออกวาตนไปภาคไหนเพราะดูเหมือนๆ กันไปหมด นี่พูดเฉพาะเคร่ืองแตงกายเทานั้น 
ยังไมรวมถึงเอกลักษณอ่ืนๆ ที่อาจถูกกลืนหายไปในอนาคต15 

 กลาวโดยสรุป ประเพณี อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็คือ ความประพฤติที่คนสวนรวมถือกัน
เปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน และปฏิบัติสืบตอกันมานาน จนลงรูปเปนพิมพเดียวกัน  
ซ่ึงประเพณีใดถามีมูลฐานเขากับจิตใจและนสิัยของคน และไมเปนการเสียหายแลวคนสวนใหญยังจะรักษาสืบ
ทอดตอเนื่องกันตอไป เพราะถือวายังมีประโยชนตอสังคมอยู และยังถือเปนลักษณะ หรือบุคลิกลักษณะของ
ชาตินั้นๆ ซ่ึงหากชาติใดไมมีประเพณีของตนสืบตอมาแตอดีต เปนเสมือนสะพานคอยเชื่อมเกาและใหม หรือ
อดีตและปจจุบันใหตอกันแลว ชาตินั้นๆ ก็จะเปนชาติใหมที่เปรียบเหมือนเด็กอยูเสมอ ไมมีรากเหงา อยางไร
ก็ดี โลกทุกวันนี้ติดตอเชื่อมโยงกันไปหมด ประกอบกับมีการสื่อสารที่กาวหนารวดเร็ว การรับเอาประเพณี
ของชาติอ่ืนๆ ที่แปลกๆ ใหมๆ ในปจจุบันจึงเปนเร่ืองงาย ซ่ึงบางประเพณีก็ไดกลายมาเปนประเพณีสากล  
ที่จําเปนตองรับเอาไว เพราะมิฉะนั้น อาจจะกาวไมทันเขา แตการลอกเลียนแบบประเพณีของชาติอ่ืนมา  
โดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับประเพณีเดิมที่ฝงลึกในจิตใจ ก็อาจจะทําให “ความเปนชาติ” เสื่อมสลาย
หายไปได ดังนั้น จึงข้ึนกับคนในชุมชนยุคปจจุบัน วา จะเลิก หรือ เลือก ประเพณีใดใหคงอยูเพื่อที่จะไมทําให
ลาหลัง แตขณะเดียวกันก็ไมสูญเสียตัวตนและความภาคภูมิใจในชาติของเราในสังคมโลกดวย 

                                                           
15 นายปรีชา บุญชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนมวง ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
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บานเมือง เชื่อมโยงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน จนดูคลายจะเปนหนึ่งเดียวกับความเชื่อเร่ือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาอยางกลมกลืนเร่ืองฮีต 12 นี้ เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ที่ไดปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถึงแมวาปจจุบันนี้ฮีตหรือจารีต
ประเพณีบางอยางในบางทองถ่ินอาจจะไมเหลือใหเห็น แตวาบางทองถ่ินก็ยังมีการรักษาปฏิบัติสืบตอกันมา
พอไดเห็นอยู ประเพณีฮีตสิบสองดังกลาวนี้ชาวอีสานไดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบันนี้12 

 ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณะสุข และความเชื่อตามประเพณีประเพณี เปนเร่ืองของความประพฤติ
ของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานานถาใครประพฤตินอกแบบถือเปนการผิดประเพณี เปนการ
แสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยาง โดยเนื้อหาสาระแลว ประเพณี กับ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคม
รวมกันสรางข้ึน แตประเพณีเปนวัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่คอนขาง ชัดเจน กลาวคือ เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนเปน
มรดก คนรุนหลังจะตองปฏิบัติสืบๆ กันไปจนกวาจะมีความเปลีย่นแปลงปรับปรุงแกไขเปนอยางอ่ืนอีกและให
ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนตลอดจนการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดมุงหมาย
ดวยกันทั้งนั้น การศึกษาเปนภารกิจที่ ใหญยิ่ง ของชาติตองมีจุดมุงหมาย โดยรัฐเปนผูวางแบบแผน 
จุดมุงหมายของการศึกษาชาติข้ึนไว ก็จึงเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหมีผลคือการเปลี่ยนแปลงทาง
ประเพณีวัฒนธรรมเพราะประชาชนจะตองรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ที่ตามมากับการศึกษาของชนรุนใหม 
ในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานีก็ไดรับปจจัยนี้เชนเดียวกันโดยทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงประเพณีตางๆ มักจะริเร่ิมมาจากชาวกรุงหรือชาวเมืองกอนแลวคอยแพรหลายไปยังที่ อ่ืนๆ  
ตามความเจริญที่มีการศึกษาเปนพื้นฐาน แตเปนที่นาสังเกตวาประเพณีของเดิมจะอยูคงทนได มักเกิดจากคน
นอกกรุงนอกเมืองเปนผูรักษา เพราะมีความเจริญชากวา ความเปลี่ยนแปลงดานประเพณีจึงเปนไปอยางชาๆ 
ซ่ึงเร่ืองนี้ก็ยังเปนจริงอยู13  

การหลั่งไหลเขามาของประเพณีวัฒนธรรมตะวันตก หรือประเพณีวัฒนธรรมสมัยใหมซ่ึงเปน
ประเพณีวัฒนธรรมที่เรียบงายไมสลับซับซอน สงผลใหเกิดการเรียนรูและรับประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกเขา
มา การเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกที่ไมซับซอน กับประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน  
ซ่ึงสลับซับซอน ลึกซ้ึง เขาใจไดยาก สงผลใหละเลยและหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เด็กยุคใหมหลงลืม
วัฒนธรรมประเพณีไทยซ่ึงเปนสิ่งดีงามไป14 แตกลับไปเลียนแบบประเพณีวัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
ความเจริญทางเทคโนโลยีที่เขามา เชนการสื่อสารวิทยุโทรทัศน นับเปนสื่ออันสําคัญที่ทําใหชุมชนไดรับ
ขาวสารเร่ืองราวตางๆ เกิดการเรียนรู ยอมรับและปรับเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยมุงความ
ทันสมัย ไมคํานึงถึงรากฐานประเพณี 

 วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติมาดานที่ปรับตัวได ทําใหเกิด พัฒนาการทาง
ประเพณีฮีตสิบสอง กอใหเกิดการพัฒนาประเพณีใหดียิ่งข้ึน ทําใหใชระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ 
สั้นลง ทันตอเหตุการณไมยืดยาวเสียเวลาทิ้งไปโดยใชเหตุ ประหยัดเวลา เขาใจในประเพณีวัฒนธรรมอันดี
                                                           

12 นายเจริญ ขันทะมูล นายยกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
13 นายราเชนท ชาวปา ผูใหญบานหมูท่ี 5 ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 
14 นายพงษศักดิ์ รักษธรณี ครูดรงเรียนบานนานกหงสเสรีมีชัย ต.นาทราย อ. พิบูลยรักษ จ. อุดรธานี 

งามไดงาย พรอมที่จะรับเอาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่หลั่งไหลเขามาจากชาวตะวันตก ในสวนที่ไมขัดตอ
ประเพณีดั้งเดิมของชาวตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี ดานที่ปรับตัวไมได ดวยอัตรา
ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไมเทากันเม่ือวัฒนธรรมประเพณีทางวัตถุที่เจริญกาวหนา  
แตวัฒนธรรมประเพณีที่ไมใชวัตถุ เชน ความคิดความเชื่อวิถีการปฏิบัติยังคงเปนแบบเดิมๆ ทําใหเกิดปญหา
เร่ืองการปรับตัวเชนการขยายตัวอุตสาหกรรม ยอมตองปรับพรอมกับการขยายตัวทางดานการศึกษาเพื่อให
สอดคลองสัมพันธกัน ถาสวนใดสวนหนึ่งไมสามารถตามทันหรือปรับตัวเขากันไมได ก็จะเกิดการหักลางทาง
วัฒนธรรมจากการปรับตัวไมทัน ก็จะมีปญหาตามมา เชน ปญหาการประพฤติผิดทางวัฒนธรรมประเพณี 
ไมอยูในรองรอยของประเพณีวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา เปนตน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ประเพณีวัฒนธรรม จึงควรเปนไปอยางสมดุลและสัมพันธกัน แมวาสถานการณปจจุบันจะมองดูวา  
ความผกผันทางสังคมและประเพณีวัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวตําบลนา
ทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี  

 แมปจจุบัน เราจะมีความกาว หนาทางเทคโนโลยีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วก็ตาม อยางไร
ก็ดี มีกฎธรรมดาอยูขอหนึ่งที่วา สิ่งใดก็ตามหากอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็จะหยุด ไมกาวหนา 
และในที่สุดก็ตองตายไป แตถาสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ไมคอยเปนคอยไปตามสวนสัมพันธที่ควรเปนไปสิง่นั้น
ก็จะกลาย และลักษณะของตนก็จะหายไปในที่สุด หรือพูดงายๆวา อัตลักษณหรือความเปนตัวตนของสิ่งนั้นๆ 
จะไมเหลืออยูอีกตอไป ไมวาจะเปนประเพณีทองถ่ินหรือสวนรวม เชน หากเด็กๆ หรือหนุมๆ สาวๆ แตละ
ภาค ไมอยากนุงหมแบบทองถ่ินตน อยากจะนุงแตเสื้อยืด กางเกงยีนสตามวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อความ
ทันสมัย นานๆ ไป การนุงแบบพื้นบานก็จะไมมีใหเห็น และสูญไปในที่สุด และเม่ือคนตางถ่ินหรือคนตางชาติ
ไปเที่ยว ก็คงจะแยกไมออกวาตนไปภาคไหนเพราะดูเหมือนๆ กันไปหมด นี่พูดเฉพาะเคร่ืองแตงกายเทานั้น 
ยังไมรวมถึงเอกลักษณอ่ืนๆ ที่อาจถูกกลืนหายไปในอนาคต15 

 กลาวโดยสรุป ประเพณี อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็คือ ความประพฤติที่คนสวนรวมถือกัน
เปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน และปฏิบัติสืบตอกันมานาน จนลงรูปเปนพิมพเดียวกัน  
ซ่ึงประเพณีใดถามีมูลฐานเขากับจิตใจและนสิัยของคน และไมเปนการเสียหายแลวคนสวนใหญยังจะรักษาสืบ
ทอดตอเนื่องกันตอไป เพราะถือวายังมีประโยชนตอสังคมอยู และยังถือเปนลักษณะ หรือบุคลิกลักษณะของ
ชาตินั้นๆ ซ่ึงหากชาติใดไมมีประเพณีของตนสืบตอมาแตอดีต เปนเสมือนสะพานคอยเชื่อมเกาและใหม หรือ
อดีตและปจจุบันใหตอกันแลว ชาตินั้นๆ ก็จะเปนชาติใหมที่เปรียบเหมือนเด็กอยูเสมอ ไมมีรากเหงา อยางไร
ก็ดี โลกทุกวันนี้ติดตอเชื่อมโยงกันไปหมด ประกอบกับมีการสื่อสารที่กาวหนารวดเร็ว การรับเอาประเพณี
ของชาติอ่ืนๆ ที่แปลกๆ ใหมๆ ในปจจุบันจึงเปนเร่ืองงาย ซ่ึงบางประเพณีก็ไดกลายมาเปนประเพณีสากล  
ที่จําเปนตองรับเอาไว เพราะมิฉะนั้น อาจจะกาวไมทันเขา แตการลอกเลียนแบบประเพณีของชาติอ่ืนมา  
โดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับประเพณีเดิมที่ฝงลึกในจิตใจ ก็อาจจะทําให “ความเปนชาติ” เสื่อมสลาย
หายไปได ดังนั้น จึงข้ึนกับคนในชุมชนยุคปจจุบัน วา จะเลิก หรือ เลือก ประเพณีใดใหคงอยูเพื่อที่จะไมทําให
ลาหลัง แตขณะเดียวกันก็ไมสูญเสียตัวตนและความภาคภูมิใจในชาติของเราในสังคมโลกดวย 

                                                           
15 นายปรีชา บุญชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนมวง ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสอง ถือวาเปนวัฒนธรรมทางสังคมของลานชาง เกิดข้ึนจากคติธรรม
ทางพระพุทธศาสนา นํามาปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมทางสังคม แลวพัฒนาการเปนกฎหมายของรัฐ  
ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เปนวิถีชีวิตของคนลาว ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย เร่ืองผี เร่ือง
กรรม เร่ืองบุญ–บาป และเร่ืองนรก – สวรรค ไดถูกนํามา คลุกเคลา ประสมประสาน หลอหลอมรวมเขา
ดวยกัน และแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรม ในงานบุญจารีตประเพณีประจําปสิบสองเดือน หรือ ฮีตสิบสอง 
เปนเอกลักษณของสังคมชาวอีสานที่ถูกกําหนดมาตั้งแตสังคมยุคโบราณ ฮีตมีทั้งหมด 12 ฮีต จึงเรียกวา  
ฮีตสิบสองซ่ึงสอดคลองกับ  

บุญเกิด พิมพวรเมธากุล ไดใหทัศนะวา “ฮีตสิบสอง คือประเพณีที่คนลาวอาณาจักรลานชางใน
อดีต และคนลาวที่อยู ในประเทศลาวปจจุบัน รวมทั้งคนไทยที่ เรียกขานกันวาเปนคน“อีสาน” หรือ  
“ไทอีสาน” นั้นจัดทําบุญประจําเดือนทุกๆ เดือนในรอบป”16ประเพณีฮีตสิบสองมีความสําคัญกับชุมชนชาว
อีสานโดยทั่วๆ ไป กลาวคือ ประเพณีการเขากรรม เปนการอยูปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ซ่ึงเร่ืองของพระที่ลวงละเมิดพระวินัยหรือศีลแลวเกิดโทษหรือความผิด ในสังคมของพระมีกฎระเบียบคือศีล
ของพระ หรือพระวินัยเม่ือเกิดความผิดหรือการลวงละเมิดศีลเกิดข้ึนก็ไดมีการชําระโทษหนักบาง เบาบาง 
ตามสมควรแกความผิดที่เกิดข้ึน ที่หนักที่สุดสําหรับพระคือการขาดจากความเปนพระ หรือการตองอาบัติ
ปาราชิกนั่นเอง สําหรับการอยูปริวาสกรรมเปนการลงโทษพระที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเปนอาบัติที่มีโทษ
อยางหนักแตพอแกไขได เม่ืออยูปริวาสและออกจากปริวาสเรียบรอยแลว ถือวาเปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์ เปนภิกขุ
ภาวะที่สมบูรณแบบ การอยูปริวาสนี้ไมใชเร่ืองของการลางบาป แตเปนเร่ืองของการลงโทษแกผูประพฤติผิด
พระวินัย ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาๆ ของพระภิกษุสงฆผูประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติเทานั้นเอง 

ในกิจกรรมของพระในการนี้พุทธศาสนิกชนผูหวังบุญกุศลก็รวมกันดูแลอุปฎฐากรักษาพระสงฆที่เขา
อยูกรรม บริจาคทาน รักษาศีล ฟงธรรม เก่ียวกับการเขาอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุ 
เรียกวา “บุญเขากรรม” สวนกําหนดการทําบุญดังกลาวไดกําหนดเอาเดือนอาย สวนจะเปนขางข้ึนหรือ
ขางแรมก็ได เพราะมีกําหนดทํากันในระหวางเดือนอายนี้เอง จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา“บุญ 

เดือนอาย” นอกจากนี้ประเพณีฮีตสิบสองเกือบทั้งหมดที่สัมพันธกับชุมชนและพระพุทธศาสนา
ไดแก บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ บุญสรงน้ําหรือบุญ
เดือนหา บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก บุญซําฮะหรือบุญเดือนเจ็ด บุญเขาพรรษาหรือบุญเดือนแปด บุญขาว
ประดับดินหรือบุญเดือนเกา บุญขาวสาก สลากภัตรหรือบุญเดือนสิบ บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง ซ่ึงสอดคลองกับ 

จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดใหความเห็นวา ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยางของชาวอีสาน เปน
ปจจัยสําคัญที่ชวยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมนี้ใหคงอยู และเปนเคร่ืองเสริมสรางความรูสึก
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูชาวอีสาน เม่ือมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแตละเดือนรวมกันประเพณี

                                                           
16 บุญเกิด พิมพวรเมธากุล , ฮีต คอง คะลํา วิถีชีวิตของคนลานชางและไทยอีสาน , หนา 3, 

นั้นเรียกวา ฮีต 12 หรือจารีตประเพณี 12 ประการอันเปนธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาแตบรรพ
บุรุษ17 

 ฮีตสิบสองเปนพิธีกรรมตามปฎิทินในรอบป ที่มีการถือปฏิบัติกันเปนประจํา จะเห็นไดวาศูนยกลาง
แหงศรัทธาคือ “วัด” กับการทําบุญบํารุงพุทธศาสนาตลอดทั้งป กิจวัตรของการทํานาก็เปนหัวใจสําคัญของ 
ฮีตสิบสองเชนกัน กฎธรรมชาติคือ “ฤดูกาล” สวน “ผีปูตายายาย” และผีอ่ืนๆในธรรมชาติ รวมถึงเทวดา
อารักษโดยเฉพาะ “แถน” หรือผีฟา ก็เปนสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ การแสดงออกใน 
พีธีกรรมตางๆ ในรอบป เปนสัญลักษณที่สะทอนความเชื่อและความยืดถือของพุทธศาสสนิกชน 

 งานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง แมบางเดือน อาจมีจุดมุงหมาย ความเชื่อเพื่อการเซนไหวผี เปรต 
พญานาค พญาแถน หรืออํานาจเหนือธรรมชาติแฝงอยูก็ตาม แตโดยภาพรวมถือวาเปนงานบุญงานกุศล และ 
มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมอยูดวยทุกคร้ัง ซ่ึงยอมเปนผลดี ที่แตละเดือนไดมีโอกาส รวมผูคนสวน
ใหญในหมูบานชุมชนใหมาประกอบพิธีกรรมที่เปนกุศลกรรมรวมกันกอรปดวยบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทานมัย 
สีลมัย และ ภาวนามัย การสั่งสมบุญนําสุขมาให เปนผลใหเกิดในสวรรค เปนการสงเสริม ปลูกฝง ใหประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมที่สําคัญหลายประการ เปนตนวา สามัคคีธรรม กตัญูกตเวทิตาธรรม มุทิตาธรรม และ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน งานบุญประเพณีเปนพิธีกรรม ที่ทํานุ บํารุง และ แสดงออกถึงศรัทธาอันม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา 

 ความสัมพันธของพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขในระดับปจเจกและในระดับสังคมแลว ยังมีสวนที่ทําใหประชาชนรูจักหนาที่ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ในการกําหนดวิถีชีวิตหรือแนวทางความเปนอยู
ของชุมชนลานชางมาตั้งแตโบราณกาล ที่ยังมีอิทธิพลในสังคมของชาวอีสานมาตราบเทาทุกวันนี้ เพราะฮีตสิบ
สอง จะเปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ตั้งแตเกิดจนตาย นอกจากนี้ใน
สมัยโบราณนั้น ฮีตสิบสอง ยังเปนเสมือนธรรมนูญ กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม เปนหลักปกครอง
บานเมือง เชื่อมโยงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน จนดูคลายจะเปนหนึ่งเดียวกับความเชื่อเร่ือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาอยางกลมกลืน 

เร่ืองฮีต 12 นี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ที่ไดปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ ถึงแมวาปจจุบันนี้ฮีตหรือจารีตประเพณีบางอยางในบางทองถ่ินอาจจะไมเหลือใหเห็น แตวาบางทองถ่ิน
ก็ยังมีการรักษาปฏิบัติสืบตอกันมาพอไดเห็นอยู ประเพณีฮีตสิบสองดังกลาวนี้ชาวอีสานไดถือปฏิบัติมาจนถึง
ปจจุบันนี้ ซ่ึงสอดคลองกับ  

อุดม บัวศรี ไดกลาวไวในวัฒนธรรมอีสานวา ประเพณีที่ถือเปนหลักในการผูกพันกันทางสังคม
บางอยางยังยึดถือกันอยางแนบแนนและเปนประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูในรอบป มีอยู 12 ประเพณี 
ประเพณีเหลานี้ที่ถือเปนสําคัญที่สวนรวมรวมกันทํานุบํารุงและพัฒนาใหเปนประเพณีระดับจังหวัด เชน  
แหเทียนพรรษาในเดือน 8 ที่จังหวัดอุบลราชธานี บุญบั้งไฟเดือน 6 ที่จังหวัดยโสธรบุญปราสาทผึ้งในเดือน 
11 ที่จังหวัดสกลนครและเลย ไหลเฮือไฟเดือน 11 ที่จังหวัดนครพนม นอกนั้นก็เปนประเพณีที่ทํากันอยูเปน

                                                           
17 จารุวรรณ ธรรมวัตร,คติชาวบานอีสาน,พิมพครั้งท่ี 2,(กรุงเทพมหานคร:อักษรวัฒนา,ม.ป.ป.),หนา 5 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1111

การอภิปรายผลการวิจัย 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสอง ถือวาเปนวัฒนธรรมทางสังคมของลานชาง เกิดข้ึนจากคติธรรม
ทางพระพุทธศาสนา นํามาปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมทางสังคม แลวพัฒนาการเปนกฎหมายของรัฐ  
ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เปนวิถีชีวิตของคนลาว ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย เร่ืองผี เร่ือง
กรรม เร่ืองบุญ–บาป และเร่ืองนรก – สวรรค ไดถูกนํามา คลุกเคลา ประสมประสาน หลอหลอมรวมเขา
ดวยกัน และแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรม ในงานบุญจารีตประเพณีประจําปสิบสองเดือน หรือ ฮีตสิบสอง 
เปนเอกลักษณของสังคมชาวอีสานที่ถูกกําหนดมาตั้งแตสังคมยุคโบราณ ฮีตมีทั้งหมด 12 ฮีต จึงเรียกวา  
ฮีตสิบสองซ่ึงสอดคลองกับ  

บุญเกิด พิมพวรเมธากุล ไดใหทัศนะวา “ฮีตสิบสอง คือประเพณีที่คนลาวอาณาจักรลานชางใน
อดีต และคนลาวที่อยู ในประเทศลาวปจจุบัน รวมทั้งคนไทยที่ เรียกขานกันวาเปนคน“อีสาน” หรือ  
“ไทอีสาน” นั้นจัดทําบุญประจําเดือนทุกๆ เดือนในรอบป”16ประเพณีฮีตสิบสองมีความสําคัญกับชุมชนชาว
อีสานโดยทั่วๆ ไป กลาวคือ ประเพณีการเขากรรม เปนการอยูปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ซ่ึงเร่ืองของพระที่ลวงละเมิดพระวินัยหรือศีลแลวเกิดโทษหรือความผิด ในสังคมของพระมีกฎระเบียบคือศีล
ของพระ หรือพระวินัยเม่ือเกิดความผิดหรือการลวงละเมิดศีลเกิดข้ึนก็ไดมีการชําระโทษหนักบาง เบาบาง 
ตามสมควรแกความผิดที่เกิดข้ึน ที่หนักที่สุดสําหรับพระคือการขาดจากความเปนพระ หรือการตองอาบัติ
ปาราชิกนั่นเอง สําหรับการอยูปริวาสกรรมเปนการลงโทษพระที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงเปนอาบัติที่มีโทษ
อยางหนักแตพอแกไขได เม่ืออยูปริวาสและออกจากปริวาสเรียบรอยแลว ถือวาเปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์ เปนภิกขุ
ภาวะที่สมบูรณแบบ การอยูปริวาสนี้ไมใชเร่ืองของการลางบาป แตเปนเร่ืองของการลงโทษแกผูประพฤติผิด
พระวินัย ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาๆ ของพระภิกษุสงฆผูประพฤติผิดพระวินัยบัญญัติเทานั้นเอง 

ในกิจกรรมของพระในการนี้พุทธศาสนิกชนผูหวังบุญกุศลก็รวมกันดูแลอุปฎฐากรักษาพระสงฆที่เขา
อยูกรรม บริจาคทาน รักษาศีล ฟงธรรม เก่ียวกับการเขาอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุ 
เรียกวา “บุญเขากรรม” สวนกําหนดการทําบุญดังกลาวไดกําหนดเอาเดือนอาย สวนจะเปนขางข้ึนหรือ
ขางแรมก็ได เพราะมีกําหนดทํากันในระหวางเดือนอายนี้เอง จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา“บุญ 

เดือนอาย” นอกจากนี้ประเพณีฮีตสิบสองเกือบทั้งหมดที่สัมพันธกับชุมชนและพระพุทธศาสนา
ไดแก บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ บุญขาวจี่หรือบุญเดือนสาม บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ บุญสรงน้ําหรือบุญ
เดือนหา บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก บุญซําฮะหรือบุญเดือนเจ็ด บุญเขาพรรษาหรือบุญเดือนแปด บุญขาว
ประดับดินหรือบุญเดือนเกา บุญขาวสาก สลากภัตรหรือบุญเดือนสิบ บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง ซ่ึงสอดคลองกับ 

จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดใหความเห็นวา ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยางของชาวอีสาน เปน
ปจจัยสําคัญที่ชวยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมนี้ใหคงอยู และเปนเคร่ืองเสริมสรางความรูสึก
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูชาวอีสาน เม่ือมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแตละเดือนรวมกันประเพณี

                                                           
16 บุญเกิด พิมพวรเมธากุล , ฮีต คอง คะลํา วิถีชีวิตของคนลานชางและไทยอีสาน , หนา 3, 

นั้นเรียกวา ฮีต 12 หรือจารีตประเพณี 12 ประการอันเปนธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาแตบรรพ
บุรุษ17 

 ฮีตสิบสองเปนพิธีกรรมตามปฎิทินในรอบป ที่มีการถือปฏิบัติกันเปนประจํา จะเห็นไดวาศูนยกลาง
แหงศรัทธาคือ “วัด” กับการทําบุญบํารุงพุทธศาสนาตลอดทั้งป กิจวัตรของการทํานาก็เปนหัวใจสําคัญของ 
ฮีตสิบสองเชนกัน กฎธรรมชาติคือ “ฤดูกาล” สวน “ผีปูตายายาย” และผีอ่ืนๆในธรรมชาติ รวมถึงเทวดา
อารักษโดยเฉพาะ “แถน” หรือผีฟา ก็เปนสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ การแสดงออกใน 
พีธีกรรมตางๆ ในรอบป เปนสัญลักษณที่สะทอนความเชื่อและความยืดถือของพุทธศาสสนิกชน 

 งานบุญประเพณี ฮีตสิบสอง แมบางเดือน อาจมีจุดมุงหมาย ความเชื่อเพื่อการเซนไหวผี เปรต 
พญานาค พญาแถน หรืออํานาจเหนือธรรมชาติแฝงอยูก็ตาม แตโดยภาพรวมถือวาเปนงานบุญงานกุศล และ 
มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมอยูดวยทุกคร้ัง ซ่ึงยอมเปนผลดี ที่แตละเดือนไดมีโอกาส รวมผูคนสวน
ใหญในหมูบานชุมชนใหมาประกอบพิธีกรรมที่เปนกุศลกรรมรวมกันกอรปดวยบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทานมัย 
สีลมัย และ ภาวนามัย การสั่งสมบุญนําสุขมาให เปนผลใหเกิดในสวรรค เปนการสงเสริม ปลูกฝง ใหประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมที่สําคัญหลายประการ เปนตนวา สามัคคีธรรม กตัญูกตเวทิตาธรรม มุทิตาธรรม และ 
หิริโอตตัปปะ เปนตน งานบุญประเพณีเปนพิธีกรรม ที่ทํานุ บํารุง และ แสดงออกถึงศรัทธาอันม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา 

 ความสัมพันธของพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขในระดับปจเจกและในระดับสังคมแลว ยังมีสวนที่ทําใหประชาชนรูจักหนาที่ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม ในการกําหนดวิถีชีวิตหรือแนวทางความเปนอยู
ของชุมชนลานชางมาตั้งแตโบราณกาล ที่ยังมีอิทธิพลในสังคมของชาวอีสานมาตราบเทาทุกวันนี้ เพราะฮีตสิบ
สอง จะเปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ตั้งแตเกิดจนตาย นอกจากนี้ใน
สมัยโบราณนั้น ฮีตสิบสอง ยังเปนเสมือนธรรมนูญ กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม เปนหลักปกครอง
บานเมือง เชื่อมโยงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนน จนดูคลายจะเปนหนึ่งเดียวกับความเชื่อเร่ือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาอยางกลมกลืน 

เร่ืองฮีต 12 นี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน ที่ไดปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ ถึงแมวาปจจุบันนี้ฮีตหรือจารีตประเพณีบางอยางในบางทองถ่ินอาจจะไมเหลือใหเห็น แตวาบางทองถ่ิน
ก็ยังมีการรักษาปฏิบัติสืบตอกันมาพอไดเห็นอยู ประเพณีฮีตสิบสองดังกลาวนี้ชาวอีสานไดถือปฏิบัติมาจนถึง
ปจจุบันนี้ ซ่ึงสอดคลองกับ  

อุดม บัวศรี ไดกลาวไวในวัฒนธรรมอีสานวา ประเพณีที่ถือเปนหลักในการผูกพันกันทางสังคม
บางอยางยังยึดถือกันอยางแนบแนนและเปนประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันอยูในรอบป มีอยู 12 ประเพณี 
ประเพณีเหลานี้ที่ถือเปนสําคัญที่สวนรวมรวมกันทํานุบํารุงและพัฒนาใหเปนประเพณีระดับจังหวัด เชน  
แหเทียนพรรษาในเดือน 8 ที่จังหวัดอุบลราชธานี บุญบั้งไฟเดือน 6 ที่จังหวัดยโสธรบุญปราสาทผึ้งในเดือน 
11 ที่จังหวัดสกลนครและเลย ไหลเฮือไฟเดือน 11 ที่จังหวัดนครพนม นอกนั้นก็เปนประเพณีที่ทํากันอยูเปน

                                                           
17 จารุวรรณ ธรรมวัตร,คติชาวบานอีสาน,พิมพครั้งท่ี 2,(กรุงเทพมหานคร:อักษรวัฒนา,ม.ป.ป.),หนา 5 



1112 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ประจําในหมูบาน เชน ขาวจี่ ขาวประดับ ดิน ขาวสาก ซําฮะ เขากรรม คูณลาน เทศนผะเหวด หรือเวสสันดร
ชาดก เปนตน18 

 ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณะสุข และความเชื่อตามประเพณีประเพณี เปนเร่ืองของความประพฤติ
ของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานานถาใครประพฤตินอกแบบถือเปนการผิดประเพณี เปนการ
แสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยางซ่ึงสอดคลองกับ 

 พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส) ไดกลาวถึง การเทศนมหาชาติที่มีผลตอสังคมไทย วาเปนประเพณี
ที่ใหสงผลทั้งในดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม การศึกษา ตลอดขนบประเพณีที่ดีงามของหมูชน
ที่เปนบริบทในเทศนมหาชาติหรือเทศนประจําเดือน 4 ซ่ึงเปนอีกประเพณีหนึ่งที่ยังคงอนุรักษไวจนถึงปจจุบัน
นี้19 โดยเนื้อหาสาระแลว ประเพณี กับ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคมรวมกันสรางข้ึน แตประเพณีเปน
วัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่คอนขาง ชัดเจน กลาวคือ เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนเปนมรดก คนรุนหลังจะตองปฏิบัติ
สืบๆ กันไป จนกวาจะมีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขเปนอยางอ่ืนอีกและใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการ
เผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนตลอดจนการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดมุงหมายดวยกันทั้งนั้น การศึกษาเปน
ภารกิจที่ใหญยิ่ง ของชาติตองมีจุดมุงหมาย โดยรัฐเปนผูวางแบบแผน จุดมุงหมายของการศึกษาชาติข้ึนไว  
ก็จึงเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหมีผลคือการเปลี่ยนแปลงทางประเพณีวัฒนธรรมเพราะประชาชนจะตอง
รับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ที่ตามมากับการศึกษาของชนรุนใหม ในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัด
อุดรธานีก็ไดรับปจจัยนี้เชนเดียวกันโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงประเพณีตางๆ มักจะริเร่ิมมาจากชาวกรุงหรือ
ชาวเมืองกอนแลวคอยแพรหลายไปยังที่อ่ืนๆ ตามความเจริญที่มีการศึกษาเปนพื้นฐาน แตเปนที่นาสังเกตวา
ประเพณีของเดิมจะอยูคงทนได มักเกิดจากคนนอกกรุงนอกเมืองเปนผูรักษา เพราะมีความเจริญชากวา 
ความเปลี่ยนแปลงดานประเพณีจึงเปนไปอยางชาๆ ซ่ึงเร่ืองนี้ก็ยังเปนจริงอยู  

 แมปจจุบัน เราจะมีความกาว หนาทางเทคโนโลยีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วก็ตาม อยางไร
ก็ดี มีกฎธรรมดาอยูขอหนึ่งที่วา สิ่งใดก็ตามหากอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็จะหยุด ไมกาวหนา 
และในที่สุดก็ตองตายไป แตถาสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ไมคอยเปนคอยไปตามสวนสัมพันธที่ควรเปนไปสิง่นั้น
ก็จะกลาย และลักษณะของตนก็จะหายไปในที่สุด หรือพูดงายๆวา อัตลักษณหรือความเปนตัวตนของสิ่งนั้นๆ 
จะไมเหลืออยูอีกตอไป ไมวาจะเปนประเพณีทองถ่ินหรือสวนรวม เชน หากเด็กๆ หรือหนุมๆ สาวๆ แตละ
ภาค ไมอยากนุงหมแบบทองถ่ินตน อยากจะนุงแตเสื้อยืด กางเกงยีนสตามวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อความ
ทันสมัย นานๆ ไป การนุงแบบพื้นบานก็จะไมมีใหเห็น และสูญไปในที่สุด และเม่ือคนตางถ่ินหรือคนตางชาติ
ไปเที่ยว ก็คงจะแยกไมออกวาตนไปภาคไหนเพราะดูเหมือนๆ กันไปหมด นี่พูดเฉพาะเคร่ืองแตงกายเทานั้น 
ยังไมรวมถึงเอกลักษณอ่ืนๆที่อาจ 

ถูกกลืนหายไปในอนาคต 

                                                           
18 อุดม บัวศรี,วัฒนธรรมอีสาน,(ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2546),หนา9. 
19 พระมหาธวัช เขมธโช(พุทธโส), ”การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องการเทศนมหาชาติท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),2545 หนา 87-90, 

 กลาวโดยสรุป ประเพณี อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็คือ ความประพฤติที่คนสวนรวมถือกัน
เปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน และปฏิบัติสืบตอกันมานาน จนลงรูปเปนพิมพเดียวกัน  
ซ่ึงประเพณีใดถามีมูลฐานเขากับจิตใจและนสิัยของคน และไมเปนการเสียหายแลวคนสวนใหญยังจะรักษาสืบ
ทอดตอเนื่องกันตอไป เพราะถือวายังมีประโยชนตอสังคมอยู และยังถือเปนลักษณะ หรือบุคลิกลักษณะของ
ชาตินั้นๆ ซ่ึงหากชาติใดไมมีประเพณีของตนสืบตอมาแตอดีต เปนเสมือนสะพานคอยเชื่อมเกาและใหม หรือ
อดีตและปจจุบันใหตอกันแลว ชาตินั้นๆ ก็จะเปนชาติใหมที่เปรียบเหมือนเด็กอยูเสมอ ไมมีรากเหงา อยางไร
ก็ดี โลกทุกวันนี้ติดตอเชื่อมโยงกันไปหมด ประกอบกับมีการสื่อสารที่กาวหนารวดเร็ว การรับเอาประเพณี
ของชาติอ่ืนๆ ที่แปลกๆ ใหมๆ ในปจจุบันจึงเปนเร่ืองงาย ซ่ึงบางประเพณีก็ไดกลายมาเปนประเพณีสากล  
ที่จําเปนตองรับเอาไว เพราะมิฉะนั้น อาจจะกาวไมทันเขา แตการลอกเลียนแบบประเพณีของชาติอ่ืนมา  
โดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับประเพณีเดิมที่ฝงลึกในจิตใจ ก็อาจจะทําให “ความเปนชาติ” เสื่อมสลาย
หายไปไดซ่ึงสอดคลองกับ 

 นางสาวนันทิดา ปจจัยโคถา ไดกลาวถึงงานวิจัยเก่ียวกับ ประเพณีฮีตสิบสอง ไดเสนอให เห็นวา 
ประเพณีฮีตสิบสองนั้น ยังคงมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของชาวอีสานในบางพื้นที่อยู แมจะมีความ
เจริญในดานเทคโนโลยีแลวก็ตาม โดยผลศึกษาวิจัย พบวานักศึกษาเพศชายอายุระหวาง 17 - 19 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 สวนใหญคิดวาประเพณีฮีต 12 นั้น มีประโยชนในดานวัฒนธรรม
มากที่สุด สวนดานประเพณีนักศึกษารูจักจากการสืบทอดของหมูบานและอยากเขารวมประเพณีของชุมชน 
และนักศึกษาสวนใหญคิดวาจําเปนตองใหการอนุรักษ และสงเสริมประเพณีนี้ใหสืบทอดตอไป20 ดังนั้น  
จึงข้ึนกับคนในชุมชนยุคปจจุบัน วา จะเลิก หรือ เลือก ประเพณีใดใหคงอยู เพื่อที่จะไมทําใหลาหลัง  
แตขณะเดียวกันก็ไมสูญเสียตัวตนและความภาคภูมิใจในชาติของเราในสังคมโลกดวย 
ขอเสนอแนะ 
 1ขอเสนอแนะปฏิบัติการ 
 จากการคนควาวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาในการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับ
การนําหลักพุทธธรรมไปใชดังนี้ 
  1) ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังในเร่ืองสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเพณี 
ฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนําขอมูลมาประกอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันและเพิ่มความสนใจใหกับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2) ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและสรางความรูสึกที่ดีตอการศึกษาประเพณีฮีต 
สิบสองมาดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอหรือจัดเวทีสนทนาธรรม  
 2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
  1) ควรมีการวิจัยคุณคาของประเพณีฮีตสิบสองกับการสงเสริมวัฒนธรรมภาคอีสาน 

                                                           
20 นางสาว นันทิดา ปจจัยโคถา, “ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามท่ีมีตอประเพณี 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” , รายงานการวิจัย : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม , 2543. 
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ประจําในหมูบาน เชน ขาวจี่ ขาวประดับ ดิน ขาวสาก ซําฮะ เขากรรม คูณลาน เทศนผะเหวด หรือเวสสันดร
ชาดก เปนตน18 

 ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณะสุข และความเชื่อตามประเพณีประเพณี เปนเร่ืองของความประพฤติ
ของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานานถาใครประพฤตินอกแบบถือเปนการผิดประเพณี เปนการ
แสดงถึงเอกลักษณของชาติอีกอยางซ่ึงสอดคลองกับ 

 พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส) ไดกลาวถึง การเทศนมหาชาติที่มีผลตอสังคมไทย วาเปนประเพณี
ที่ใหสงผลทั้งในดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม การศึกษา ตลอดขนบประเพณีที่ดีงามของหมูชน
ที่เปนบริบทในเทศนมหาชาติหรือเทศนประจําเดือน 4 ซ่ึงเปนอีกประเพณีหนึ่งที่ยังคงอนุรักษไวจนถึงปจจุบัน
นี้19 โดยเนื้อหาสาระแลว ประเพณี กับ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคมรวมกันสรางข้ึน แตประเพณีเปน
วัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่คอนขาง ชัดเจน กลาวคือ เปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนเปนมรดก คนรุนหลังจะตองปฏิบัติ
สืบๆ กันไป จนกวาจะมีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขเปนอยางอ่ืนอีกและใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการ
เผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนตลอดจนการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมมีจุดมุงหมายดวยกันทั้งนั้น การศึกษาเปน
ภารกิจที่ใหญยิ่ง ของชาติตองมีจุดมุงหมาย โดยรัฐเปนผูวางแบบแผน จุดมุงหมายของการศึกษาชาติข้ึนไว  
ก็จึงเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหมีผลคือการเปลี่ยนแปลงทางประเพณีวัฒนธรรมเพราะประชาชนจะตอง
รับเอาวัฒนธรรมใหมๆ ที่ตามมากับการศึกษาของชนรุนใหม ในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัด
อุดรธานีก็ไดรับปจจัยนี้เชนเดียวกันโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงประเพณีตางๆ มักจะริเร่ิมมาจากชาวกรุงหรือ
ชาวเมืองกอนแลวคอยแพรหลายไปยังที่อ่ืนๆ ตามความเจริญที่มีการศึกษาเปนพื้นฐาน แตเปนที่นาสังเกตวา
ประเพณีของเดิมจะอยูคงทนได มักเกิดจากคนนอกกรุงนอกเมืองเปนผูรักษา เพราะมีความเจริญชากวา 
ความเปลี่ยนแปลงดานประเพณีจึงเปนไปอยางชาๆ ซ่ึงเร่ืองนี้ก็ยังเปนจริงอยู  

 แมปจจุบัน เราจะมีความกาว หนาทางเทคโนโลยีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วก็ตาม อยางไร
ก็ดี มีกฎธรรมดาอยูขอหนึ่งที่วา สิ่งใดก็ตามหากอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็จะหยุด ไมกาวหนา 
และในที่สุดก็ตองตายไป แตถาสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปเร็ว ไมคอยเปนคอยไปตามสวนสัมพันธที่ควรเปนไปสิง่นั้น
ก็จะกลาย และลักษณะของตนก็จะหายไปในที่สุด หรือพูดงายๆวา อัตลักษณหรือความเปนตัวตนของสิ่งนั้นๆ 
จะไมเหลืออยูอีกตอไป ไมวาจะเปนประเพณีทองถ่ินหรือสวนรวม เชน หากเด็กๆ หรือหนุมๆ สาวๆ แตละ
ภาค ไมอยากนุงหมแบบทองถ่ินตน อยากจะนุงแตเสื้อยืด กางเกงยีนสตามวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อความ
ทันสมัย นานๆ ไป การนุงแบบพื้นบานก็จะไมมีใหเห็น และสูญไปในที่สุด และเม่ือคนตางถ่ินหรือคนตางชาติ
ไปเที่ยว ก็คงจะแยกไมออกวาตนไปภาคไหนเพราะดูเหมือนๆ กันไปหมด นี่พูดเฉพาะเคร่ืองแตงกายเทานั้น 
ยังไมรวมถึงเอกลักษณอ่ืนๆที่อาจ 

ถูกกลืนหายไปในอนาคต 

                                                           
18 อุดม บัวศรี,วัฒนธรรมอีสาน,(ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2546),หนา9. 
19 พระมหาธวัช เขมธโช(พุทธโส), ”การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องการเทศนมหาชาติท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),2545 หนา 87-90, 

 กลาวโดยสรุป ประเพณี อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ก็คือ ความประพฤติที่คนสวนรวมถือกัน
เปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน และปฏิบัติสืบตอกันมานาน จนลงรูปเปนพิมพเดียวกัน  
ซ่ึงประเพณีใดถามีมูลฐานเขากับจิตใจและนสิัยของคน และไมเปนการเสียหายแลวคนสวนใหญยังจะรักษาสืบ
ทอดตอเนื่องกันตอไป เพราะถือวายังมีประโยชนตอสังคมอยู และยังถือเปนลักษณะ หรือบุคลิกลักษณะของ
ชาตินั้นๆ ซ่ึงหากชาติใดไมมีประเพณีของตนสืบตอมาแตอดีต เปนเสมือนสะพานคอยเชื่อมเกาและใหม หรือ
อดีตและปจจุบันใหตอกันแลว ชาตินั้นๆ ก็จะเปนชาติใหมที่เปรียบเหมือนเด็กอยูเสมอ ไมมีรากเหงา อยางไร
ก็ดี โลกทุกวันนี้ติดตอเชื่อมโยงกันไปหมด ประกอบกับมีการสื่อสารที่กาวหนารวดเร็ว การรับเอาประเพณี
ของชาติอ่ืนๆ ที่แปลกๆ ใหมๆ ในปจจุบันจึงเปนเร่ืองงาย ซ่ึงบางประเพณีก็ไดกลายมาเปนประเพณีสากล  
ที่จําเปนตองรับเอาไว เพราะมิฉะนั้น อาจจะกาวไมทันเขา แตการลอกเลียนแบบประเพณีของชาติอ่ืนมา  
โดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับประเพณีเดิมที่ฝงลึกในจิตใจ ก็อาจจะทําให “ความเปนชาติ” เสื่อมสลาย
หายไปไดซ่ึงสอดคลองกับ 

 นางสาวนันทิดา ปจจัยโคถา ไดกลาวถึงงานวิจัยเก่ียวกับ ประเพณีฮีตสิบสอง ไดเสนอให เห็นวา 
ประเพณีฮีตสิบสองนั้น ยังคงมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของชาวอีสานในบางพื้นที่อยู แมจะมีความ
เจริญในดานเทคโนโลยีแลวก็ตาม โดยผลศึกษาวิจัย พบวานักศึกษาเพศชายอายุระหวาง 17 - 19 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการชั้นปที่ 1 สวนใหญคิดวาประเพณีฮีต 12 นั้น มีประโยชนในดานวัฒนธรรม
มากที่สุด สวนดานประเพณีนักศึกษารูจักจากการสืบทอดของหมูบานและอยากเขารวมประเพณีของชุมชน 
และนักศึกษาสวนใหญคิดวาจําเปนตองใหการอนุรักษ และสงเสริมประเพณีนี้ใหสืบทอดตอไป20 ดังนั้น  
จึงข้ึนกับคนในชุมชนยุคปจจุบัน วา จะเลิก หรือ เลือก ประเพณีใดใหคงอยู เพื่อที่จะไมทําใหลาหลัง  
แตขณะเดียวกันก็ไมสูญเสียตัวตนและความภาคภูมิใจในชาติของเราในสังคมโลกดวย 
ขอเสนอแนะ 
 1ขอเสนอแนะปฏิบัติการ 
 จากการคนควาวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาในการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเก่ียวกับ
การนําหลักพุทธธรรมไปใชดังนี้ 
  1) ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังในเร่ืองสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเพณี 
ฮีตสิบสองในชุมชนตําบลนาทราย อําเภอพิบูลรักษ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนําขอมูลมาประกอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันและเพิ่มความสนใจใหกับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2) ควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและสรางความรูสึกที่ดีตอการศึกษาประเพณีฮีต 
สิบสองมาดําเนินชีวิตอยางสมํ่าเสมอหรือจัดเวทีสนทนาธรรม  
 2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
  1) ควรมีการวิจัยคุณคาของประเพณีฮีตสิบสองกับการสงเสริมวัฒนธรรมภาคอีสาน 

                                                           
20 นางสาว นันทิดา ปจจัยโคถา, “ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามท่ีมีตอประเพณี 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” , รายงานการวิจัย : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม , 2543. 
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  2) ควรศึกษาผลการประยุกตใชฮีตสิบสองในการเผยแพรความรูดานการครองเรือน  
ที่สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3) ควรศึกษาวิเคราะหถึงครองสิบสี่ที่ชาวอีสานยังคงประพฤติปฏิบัติกันอยูอยางตอ  
เนื่องสืบๆ กันมาจนถึงปจจุบัน 
  4) ควรมีการศึกษาถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมใหมที่เขามาแพรหลายในสังคมไทย
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การใชหลักหลักทิฎฐธัมมกิัตถประโยชนเพ่ือการพัฒนา 
ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัตธิรรมสวนปาทุงนาคําหลวง  

ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
An Application of the Four Virtues Conductive to the Benefits in the 

Present for Developing the Learning Center of the Buddhist Agriculture 
of the Dhamma Practical School of the Forest Garden  

in Tungnakamloung, Nakha Sub-district, Meaung District,  
Udonthani Province 

 
พระครูสังฆรักษสายวสันต วสนฺตโร 

พระมหาปริญญา วรญาโณ 
เจษฎา  มูลยาพอ 

วิทยาเขตหนองคาย 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถร

วาท 2) ศึกษาสภาพศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และ 3) ศึกษาการใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนการพัฒนาการดําเนิน
ชีวิตของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ และขอมูลจากการสัมภาษณ  นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะห
เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนใน
ปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ หรือมีอาชีพที่สุจริตถูกตองทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรม  ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน อันมีอยู 4 ประการ คือ (1) อุฏฐานสัมปทา  
ถึงพรอมดวยความหม่ัน เลี้ยงชีพดวยการหม่ัน ประกอบการงาน (2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา
โภคทรัพยที่หามาไดดวยความ ขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม (3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไมคบคนชั่ว  
(4) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย 
 ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบวา ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ ไดทําโครงการและเผยแผเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา   
เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุที่แทจริง และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางเปนระบบระเบียบที่ ได รับการศึกษาหาความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุ ขุม  
และรอบคอบ ที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ  
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  2) ควรศึกษาผลการประยุกตใชฮีตสิบสองในการเผยแพรความรูดานการครองเรือน  
ที่สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3) ควรศึกษาวิเคราะหถึงครองสิบสี่ที่ชาวอีสานยังคงประพฤติปฏิบัติกันอยูอยางตอ  
เนื่องสืบๆ กันมาจนถึงปจจุบัน 
  4) ควรมีการศึกษาถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมใหมที่เขามาแพรหลายในสังคมไทย
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถร

วาท 2) ศึกษาสภาพศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และ 3) ศึกษาการใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนการพัฒนาการดําเนิน
ชีวิตของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ และขอมูลจากการสัมภาษณ  นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะห
เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนใน
ปจจุบัน ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ หรือมีอาชีพที่สุจริตถูกตองทั้งทางกฎหมายและ
ศีลธรรม  ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน อันมีอยู 4 ประการ คือ (1) อุฏฐานสัมปทา  
ถึงพรอมดวยความหม่ัน เลี้ยงชีพดวยการหม่ัน ประกอบการงาน (2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา
โภคทรัพยที่หามาไดดวยความ ขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม (3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีไมคบคนชั่ว  
(4) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย 
 ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบวา ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ ไดทําโครงการและเผยแผเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา   
เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุที่แทจริง และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางเปนระบบระเบียบที่ ได รับการศึกษาหาความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุ ขุม  
และรอบคอบ ที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ  
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การใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนการพัฒนาการดําเนินชีวิตของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ 
สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง มีทั้งหมด 4 ขอ คือ (1) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการ
ขาดความเพียร สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ ไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุ
ตางๆ (2) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงิน
ตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน ตั้งตัวสรางหลักฐาน
ได (3) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนตองมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผูแนะนําสั่งสอน  
ที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณ
ทรงปญญามีความสามารถ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง อุดหนุนเก้ือกูลแกกัน และ  
(4) การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะคือ การประหยัด ตองรูจักใชเงินทองอยาง
ประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพ พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายได  เนนการถายทอด
การเกษตรแนวพุทธตามหลักอุฏฐานสัมปทา คือหลักแหงความขยัน ความตั้งใจ ความรอบคอบ ปฏิบัติงาน
ดวยความตั้งใจ เต็มใจ มีความทุมเทใหกับงาน เพื่อใหงานนั้นสําเร็จอยางถูกตองรวดเร็วที่สุด  

คําสําคัญ: หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน, การพัฒนา, เกษตรวิถีพุทธ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the principle of the Four 
Virtues conductive to the Benefits in the present 2) to study the condition of the 
Learning Center of the Buddhist Agriculture in the Dhamma Practical School in the 
Forest Garden of Tungnakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, Udonthani 
Province and 3) to study the application of the Four Virtues conductive to the benefits 
in the present for developing the life proceeding of the Learning Center of the 
Buddhist Agriculture in the Dhamma practical School of the forest garden in 
Tungnakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, Udonthani Province. This 
research was the qualitative research by analyzing the data from Tipitaka scripture, 
Buddhist academic documents, related researches and the data from the interview and 
to report the results of the research by the descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the Virtue Conductive to the 
benefits in the present means Dhamma creating the present benefits, that is, the 
benefits should be received from the business or the honest occupations both the law 
and the morality. The benefits received from that business must search them with the 
principles and plans that those principles and plans are called as Dhamma leading to 
receive the present benefits consisting 4 categories, that is, 1) anasampadaUtth  : to be 
endowed with industry, feeding life with energy for composing the work  
2) aadrakkhasampA : to be endowed with the watchfulness to protect the properties 
received from the industry and with lawful work 3) anamitataKaly : to be associated 
with good persons and, not to be associated with evil persons 4)  avitiSamj : to live 

economically and to know the way of the property progress and the way of the ruin of 
properties. 
 The Learning Center of the Buddhist Agriculture in the Dhamma Practical 
School of the forest garden of Nakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, 
Udonthani Province was found that the Learning Center of the Buddhist Agriculture 
has done the projects and dissemination of the Buddhist Agriculture occurring from 
the thought to search for the way how to solve the real causes and to have the thinking 
base agreeable to the Buddhist teaching, that is, the Virtues conductive to the benefits 
in the present and to be the practical theory connective with all things that assist each 
other from the natural resources systemically receiving from the study and experiment 
with the academic principles precisely and carefully and to have the precise goal 
respectively. The mentioned goal is possible in the present and to be the concrete 
object that create the sustainable balance including the qualification of live, the society 
and culture physically, lively and mentally with the precise leading to the practical 
method easily to be integrated model in learning together by cooperating to work in 
order to create the benefits to each other together with people development and 
economic development systematically. 
 The Learning Center of the Buddhist Agriculture of the Dhamma practical 
school in the forest garden of Tungnakamloung emphases to pass on the Buddhist 
Agriculture in accordance with the principle of anasampadaUtth , that is, the principle 
if industry, attention, carefulness and to do the work with attention and to devote 
oneself to work in order to make that work succeeded to be correct quickly. The way 
to work with the principle of anasampadaUtth , that is, to work with the energy, not to 
be exhausted, to work continuously . When the principle of anasampadaUtth is applied 
in order to make the work progress by laying out the work planning in advance and 
then to practice in compliance with plan carefully in order to make that work succeed 
in accordance with the goal. The principle of anasampadaUtth is endowed with 
attention in work as designated. To work more continuously in accordance with our 
ability, to pay attention and to devote oneself to work assigned until to be satisfactory. 
When to practice in accordance with this anasampadaUtth will make the life 
successfulness, that is, if we do every work with industry, full strength of mind. It can 
be said that the life will face the successfulness in every aspect including oneself, 
family and society. 

Keywords: The Four Virtues Conductive, Developing, The Buddhist Agriculture 

 
บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยี 
และวิทยาการสมัยใหม ที่เนนคุณภาพชีวิตของมนุษยในสังคม ในดานวัตถุและคานิยม และการเปลี่ยนแปลงนี้
เองที่ทําใหเกิดปญหาชีวิตข้ึนมากมายตาม มาเชน ปญหาสุขภาพปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหา
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Learning Center of the Buddhist Agriculture in the Dhamma Practical School in the 
Forest Garden of Tungnakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, Udonthani 
Province and 3) to study the application of the Four Virtues conductive to the benefits 
in the present for developing the life proceeding of the Learning Center of the 
Buddhist Agriculture in the Dhamma practical School of the forest garden in 
Tungnakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, Udonthani Province. This 
research was the qualitative research by analyzing the data from Tipitaka scripture, 
Buddhist academic documents, related researches and the data from the interview and 
to report the results of the research by the descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the Virtue Conductive to the 
benefits in the present means Dhamma creating the present benefits, that is, the 
benefits should be received from the business or the honest occupations both the law 
and the morality. The benefits received from that business must search them with the 
principles and plans that those principles and plans are called as Dhamma leading to 
receive the present benefits consisting 4 categories, that is, 1) anasampadaUtth  : to be 
endowed with industry, feeding life with energy for composing the work  
2) aadrakkhasampA : to be endowed with the watchfulness to protect the properties 
received from the industry and with lawful work 3) anamitataKaly : to be associated 
with good persons and, not to be associated with evil persons 4)  avitiSamj : to live 

economically and to know the way of the property progress and the way of the ruin of 
properties. 
 The Learning Center of the Buddhist Agriculture in the Dhamma Practical 
School of the forest garden of Nakamloung, Nakha Sub-district, Maung District, 
Udonthani Province was found that the Learning Center of the Buddhist Agriculture 
has done the projects and dissemination of the Buddhist Agriculture occurring from 
the thought to search for the way how to solve the real causes and to have the thinking 
base agreeable to the Buddhist teaching, that is, the Virtues conductive to the benefits 
in the present and to be the practical theory connective with all things that assist each 
other from the natural resources systemically receiving from the study and experiment 
with the academic principles precisely and carefully and to have the precise goal 
respectively. The mentioned goal is possible in the present and to be the concrete 
object that create the sustainable balance including the qualification of live, the society 
and culture physically, lively and mentally with the precise leading to the practical 
method easily to be integrated model in learning together by cooperating to work in 
order to create the benefits to each other together with people development and 
economic development systematically. 
 The Learning Center of the Buddhist Agriculture of the Dhamma practical 
school in the forest garden of Tungnakamloung emphases to pass on the Buddhist 
Agriculture in accordance with the principle of anasampadaUtth , that is, the principle 
if industry, attention, carefulness and to do the work with attention and to devote 
oneself to work in order to make that work succeeded to be correct quickly. The way 
to work with the principle of anasampadaUtth , that is, to work with the energy, not to 
be exhausted, to work continuously . When the principle of anasampadaUtth is applied 
in order to make the work progress by laying out the work planning in advance and 
then to practice in compliance with plan carefully in order to make that work succeed 
in accordance with the goal. The principle of anasampadaUtth is endowed with 
attention in work as designated. To work more continuously in accordance with our 
ability, to pay attention and to devote oneself to work assigned until to be satisfactory. 
When to practice in accordance with this anasampadaUtth will make the life 
successfulness, that is, if we do every work with industry, full strength of mind. It can 
be said that the life will face the successfulness in every aspect including oneself, 
family and society. 

Keywords: The Four Virtues Conductive, Developing, The Buddhist Agriculture 

 
บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยี 
และวิทยาการสมัยใหม ที่เนนคุณภาพชีวิตของมนุษยในสังคม ในดานวัตถุและคานิยม และการเปลี่ยนแปลงนี้
เองที่ทําใหเกิดปญหาชีวิตข้ึนมากมายตาม มาเชน ปญหาสุขภาพปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหา
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ความเกียจคราน ปญหาความเครียดอันเกิดจากการทํางาน ปญหาการวางงาน ปญหาการสรางฐานะทาง
ครอบครัวใหสมบูรณไมได และปญหาการเสื่อมทรามทาง ดานศีลธรรม ดานวัฒนธรรม ปญหาที่กลาวมานี้ 
เปนปญหาที่สงผลทําใหเกิดปญหาดานจิตใจตามมา และก็สงผลกระทบใหเกิดเปนปญหาดานสังคมตอไป  
ซ่ึงจะพบวาประชาชนในชาติกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ เพราะวาความเจริญทางดานจิตใจพัฒนาไมทันความ
เจริญ ทางดานวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงนําไปสูสภาพปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตเปนอยาง
ยิ่ง และรุนแรงยิ่งข้ึน ปญหาที่นาเปนหวงมากที่สุด คือ ปญหาดานจิตใจเปนปญหาพื้นฐานของปญหาอ่ืนๆ
เพราะจิตใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหคนเราคิดกระทํากรรมตางๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดใหขอคิดเตือนใจเก่ียวกับปญหา ชีวิตวา เปนเพราะกรรมหรือการกระทําของ
ตนเอง ขอนี้พระพุทธองคทรงไดตรัสยืนยันไวใน จูฬกัมมวิภังคสูตรวา “กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและ
ประณีตได”1 

การกระทําของตนเองไมวาจะเปนทางกาย วาจา และใจ ก็ลวนมีอิทธิพล ที่ทําใหชีวิตมีปญหาทั้งสิ้น 
และเม่ือแตละคนประสบปญหาจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง หรือความ
ตองการที่เกิดจากตัณหาเปนตัวกระตุนทําใหคนที่มีความตองการมากก็มีปญหามาก คนที่มีความตองการนอย
ก็มีปญหาชีวิตนอยลงไปตามสวนแตถาบุคคลที่ยังไมไดแกไขปญหาชีวิตดวยวิธีที่ถูกตองนั้นจะทนทุกขทรมาน
ตลอดไป จนเปนสาเหตุของการฆาตัวตายก็มี เพื่อจะหลีกหนีปญหา เพราะคิดวาไมมีใครที่จะชวยปลดเปลื้อง
ใหพนจากความทุกขทรมานได แตหลักพุทธธรรมที่เปนหลักคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไดชี้แนวทางการ
แกไขปญหาชีวิตที่เดนชัดไดผลจริง เชน หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน2 หมายถึง หลักธรรมที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนในปจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน อันไดแก  

(1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยความหม่ันความขยันหมั่นเพียรในการปฎิบัติหนาที่การงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชํานาญรูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาอุบายสามารถจัดดําเนินการให
ไดผลดี  

(2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยการรักษา รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตนได
ทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงาน ของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย  

(3) กัลยาณมิตตา คือ คบคนดีเปนมิตร รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินที่อาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  

(4) สมชีวิตา คือ มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฝดเคืองฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้น ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัต
ถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซ้ําซอน
กันสองคํา)3 

                                                        
1 องฺ.อฎฐก (ไทย) 23/581/251. 
2 องฺ.อฎฐก (ไทย) 23/144/289. 
3 พระธรรมปฏก (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528), หนา 138. 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  จึงเปนแหลงสําคัญในการเพาะปลูกพืชและผลิต
อาหารเพื่อหลอเลี้ยงประชากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหมีการนําทรัพยากร ดิน น้ํา พลังงานและ
พื้นที่ปาไมมาใชเพื่อทําการเกษตรในปริมาณมาก พื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณของไทยไดลดนอยลง 
เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองการเพิ่มข้ึนของ
ประชากร  มีการกอสรางอาคารบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ มากข้ึน และพื้นที่ที่
เหลืออยูจํานวนมากเปนดินที่มีปญหาตอการนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินเปร้ียวจัด ดินเค็ม  
ดินทราย  ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร ทําใหผลผลิตต่ํา การปรับปรุงพื้นที่เหลานี้ใหเหมาะสมจะตองเสีย
คาใชจายในการปรับปรุงสูงมาก และตองใชแผนระยะยาวในการแกไขปญหา ที่ผานมาการเกษตรกรรมของ
ไทยถูกผลักดันเขาสูระบบเกษตรกรรมกระแสหลัก (Mainstream agriculture) หรือเกษตรกรรมเคมี 
(Chemical agriculture) ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก4 (1)  ปญหาตอ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร เชน ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม และปญหา
การระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากการใชปุยเคมีเปนระยะเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงดิน ทําให
คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป จนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทําใหเกษตรกรตอง
ใชปุยเคมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตอัตราการเพิ่มผลผลิตตอการเพิ่มของปุยเคมีกลับลดลง และการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาการตกคางในสิ่งแวดลอม เชน สะสมในดิน น้ํา และอากาศ  
นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนตอระบบนิเวศ  เชน ผีเสื้อ ผึ้ง ทําใหความ
สมดุลของธรรมชาติเสียไป  เกิดการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย (2) ปญหาตอเศรษฐกิจ   
แมเกษตรกรรมแผนใหมจะมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกร แตในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันขาม  เนื่องจากพบวาตนทุนการผลิตสูงกวารายได
ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน เกษตรกรตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  มากมาย  นอกจากนี้ในระดับประเทศก็
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเขาปุยเคมี  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  และเมล็ดพืชจาก
ตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดดุลทางการคา (3) ปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การใชสารเคมี
ในทางการเกษตร นอกจากจะตกคางในสิ่งแวดลอมแลว และยังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรที่ใช
บริโภคดวย  และ (4) ปญหาทางศีลธรรม การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งมีชีวิต      

 ระบ บการเกษตรของไทยในป จจุบั น   ต อ งการแนวทางเพื่ อแก ไขปญ หาสิ่ งแวดล อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  และสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค  รวมไปถึงปญหาทางศีลธรรมดวย  
ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจและคาดวาจะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ได  ก็คือ  การพัฒนา
ระบบการเกษตรภายใตระบบควบคุมสภาพแวดลอม เนื่องจากระบบการเกษตรแบบนี้สามารถที่จะควบคุม
ปจจัยการผลิตตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับความตองการและการเจริญเติบโตของพืช  รวมทั้งสามารถลดปริมาณ
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชได  ในประเทศไทยนั้นใหความสนใจกับการผลิตพืชผักภายใตระบบ

                                                        
 4 กรม วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ , เกษตรย่ังยืน  อนาคตการเกษตรไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2536), หนา 153. 
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ความเกียจคราน ปญหาความเครียดอันเกิดจากการทํางาน ปญหาการวางงาน ปญหาการสรางฐานะทาง
ครอบครัวใหสมบูรณไมได และปญหาการเสื่อมทรามทาง ดานศีลธรรม ดานวัฒนธรรม ปญหาที่กลาวมานี้ 
เปนปญหาที่สงผลทําใหเกิดปญหาดานจิตใจตามมา และก็สงผลกระทบใหเกิดเปนปญหาดานสังคมตอไป  
ซ่ึงจะพบวาประชาชนในชาติกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ เพราะวาความเจริญทางดานจิตใจพัฒนาไมทันความ
เจริญ ทางดานวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงนําไปสูสภาพปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตเปนอยาง
ยิ่ง และรุนแรงยิ่งข้ึน ปญหาที่นาเปนหวงมากที่สุด คือ ปญหาดานจิตใจเปนปญหาพื้นฐานของปญหาอ่ืนๆ
เพราะจิตใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหคนเราคิดกระทํากรรมตางๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดใหขอคิดเตือนใจเก่ียวกับปญหา ชีวิตวา เปนเพราะกรรมหรือการกระทําของ
ตนเอง ขอนี้พระพุทธองคทรงไดตรัสยืนยันไวใน จูฬกัมมวิภังคสูตรวา “กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและ
ประณีตได”1 

การกระทําของตนเองไมวาจะเปนทางกาย วาจา และใจ ก็ลวนมีอิทธิพล ที่ทําใหชีวิตมีปญหาทั้งสิ้น 
และเม่ือแตละคนประสบปญหาจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง หรือความ
ตองการที่เกิดจากตัณหาเปนตัวกระตุนทําใหคนที่มีความตองการมากก็มีปญหามาก คนที่มีความตองการนอย
ก็มีปญหาชีวิตนอยลงไปตามสวนแตถาบุคคลที่ยังไมไดแกไขปญหาชีวิตดวยวิธีที่ถูกตองนั้นจะทนทุกขทรมาน
ตลอดไป จนเปนสาเหตุของการฆาตัวตายก็มี เพื่อจะหลีกหนีปญหา เพราะคิดวาไมมีใครที่จะชวยปลดเปลื้อง
ใหพนจากความทุกขทรมานได แตหลักพุทธธรรมที่เปนหลักคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไดชี้แนวทางการ
แกไขปญหาชีวิตที่เดนชัดไดผลจริง เชน หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน2 หมายถึง หลักธรรมที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนในปจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน อันไดแก  

(1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยความหม่ันความขยันหมั่นเพียรในการปฎิบัติหนาที่การงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชํานาญรูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาอุบายสามารถจัดดําเนินการให
ไดผลดี  

(2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพรอมดวยการรักษา รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตนได
ทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงาน ของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย  

(3) กัลยาณมิตตา คือ คบคนดีเปนมิตร รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินที่อาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  

(4) สมชีวิตา คือ มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฝดเคืองฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้น ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัต
ถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซ้ําซอน
กันสองคํา)3 

                                                        
1 องฺ.อฎฐก (ไทย) 23/581/251. 
2 องฺ.อฎฐก (ไทย) 23/144/289. 
3 พระธรรมปฏก (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528), หนา 138. 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  จึงเปนแหลงสําคัญในการเพาะปลูกพืชและผลิต
อาหารเพื่อหลอเลี้ยงประชากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหมีการนําทรัพยากร ดิน น้ํา พลังงานและ
พื้นที่ปาไมมาใชเพื่อทําการเกษตรในปริมาณมาก พื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณของไทยไดลดนอยลง 
เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองการเพิ่มข้ึนของ
ประชากร  มีการกอสรางอาคารบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ มากข้ึน และพื้นที่ที่
เหลืออยูจํานวนมากเปนดินที่มีปญหาตอการนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินเปร้ียวจัด ดินเค็ม  
ดินทราย  ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร ทําใหผลผลิตต่ํา การปรับปรุงพื้นที่เหลานี้ใหเหมาะสมจะตองเสีย
คาใชจายในการปรับปรุงสูงมาก และตองใชแผนระยะยาวในการแกไขปญหา ที่ผานมาการเกษตรกรรมของ
ไทยถูกผลักดันเขาสูระบบเกษตรกรรมกระแสหลัก (Mainstream agriculture) หรือเกษตรกรรมเคมี 
(Chemical agriculture) ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก4 (1)  ปญหาตอ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร เชน ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม และปญหา
การระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากการใชปุยเคมีเปนระยะเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงดิน ทําให
คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป จนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทําใหเกษตรกรตอง
ใชปุยเคมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตอัตราการเพิ่มผลผลิตตอการเพิ่มของปุยเคมีกลับลดลง และการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาการตกคางในสิ่งแวดลอม เชน สะสมในดิน น้ํา และอากาศ  
นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนตอระบบนิเวศ  เชน ผีเสื้อ ผึ้ง ทําใหความ
สมดุลของธรรมชาติเสียไป  เกิดการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย (2) ปญหาตอเศรษฐกิจ   
แมเกษตรกรรมแผนใหมจะมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารและเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกร แตในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันขาม  เนื่องจากพบวาตนทุนการผลิตสูงกวารายได
ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน เกษตรกรตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  มากมาย  นอกจากนี้ในระดับประเทศก็
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเขาปุยเคมี  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  และเมล็ดพืชจาก
ตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดดุลทางการคา (3) ปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การใชสารเคมี
ในทางการเกษตร นอกจากจะตกคางในสิ่งแวดลอมแลว และยังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรที่ใช
บริโภคดวย  และ (4) ปญหาทางศีลธรรม การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งมีชีวิต      

 ระบ บการเกษตรของไทยในป จจุบั น   ต อ งการแนวทางเพื่ อแก ไขปญ หาสิ่ งแวดล อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  และสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค  รวมไปถึงปญหาทางศีลธรรมดวย  
ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจและคาดวาจะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ได  ก็คือ  การพัฒนา
ระบบการเกษตรภายใตระบบควบคุมสภาพแวดลอม เนื่องจากระบบการเกษตรแบบนี้สามารถที่จะควบคุม
ปจจัยการผลิตตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับความตองการและการเจริญเติบโตของพืช  รวมทั้งสามารถลดปริมาณ
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชได  ในประเทศไทยนั้นใหความสนใจกับการผลิตพืชผักภายใตระบบ

                                                        
 4 กรม วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ , เกษตรย่ังยืน  อนาคตการเกษตรไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2536), หนา 153. 
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ควบคุมสภาพแวดลอม  ซ่ึงจะนําไปสูการไดผลผลิตพืชผักที่มีสารพิษตกคางนอย  ในระดับที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคหรือไมมีเลย5    

 ดวยเหตุนี้  หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน  วัดและพระสงฆจึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน 
พระสงฆหลายรูปไดพยายามร้ือฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบาน ในยุคภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจอยูในข้ันวิกฤตินี้ข้ึนมาใหม โดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบัน ซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนให
ชัดเจนและตรงจุด พยายามคนหาแกนของพุทธธรรม เพื่อนํามาประ ยุกตใหเขากับกาลสมัย  แลวนํามาเปน
หลักในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน ตัวอยางเชน พระสงฆ
จังหวัดอุดรธานีที่ไดนําหลักธรรมในการทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรมชี้แนะประชาชน หรือกลุม
เกษตรกรในบานนาคําหลวง ตําบลนาขา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดาน
การเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเวลาหลายสิบปที่ผาน  เชน  การทําไรออย  หรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว  
โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืน ๆ  เสริมหรือหมุนเวียนเลย  จึงทําใหสภาพดินมีปญหา  ผลผลิตตกต่ําและที่ซํ้าราย
รายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย  แทบจะไมมีเงินสําหรับเลี้ยงชีพ  เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยาง
เหมาะสมแกพื้นที่และฤดูกาลนั่นเอง  นอกจากนั้น 6 

 จากขอมูลดังกลาวมาแลวนี้ ทั้งความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการทําเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่  ผูวิจัย  จึงสนใจที่จะการใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนาศูนยเรียนรู
เกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาประโยชนและคุณคาเกษตรแนวพุทธที่มีผลตอวิถีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้  เพื่อเปน
การนําองคความรูใหมที่คนพบนี้  ไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ อ่ืน ๆ  
เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางยั่งยืนและถาวร  ตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธ  อันจะนํามาซ่ึงความสุขใน
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบล

นาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
2.3 เพื่อศึกษาการใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ  

สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
                                                        

 5 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ, เกษตรย่ังยืน อนาคตการเกษตรไทย, หนา 154. 
 6 เกษตรแนวพุทธ ในท่ีน้ี คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วิริยอิทธิบาท (ความเพียรในอิทธิ

บาทธรรม)  และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎีใหม หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน มาเปนฐานแนวคิดแบบบูรณา
การแลวนํามาสังเคราะห เปนอัตลักษณะเฉพาะในการทําเกษตรกรรมอยางเหมาะสมท่ีสุดสําหรับพ้ืนท่ี;  ดูเพ่ิมเติมใน.  
พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ อโนมปฺโญ), “วิถีเกษตรแนวพุทธ”, อุดรธานี : เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนว
พุทธ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 2554 (เอกสารอัดสําเนา). 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาความหมาย ประเภท 
และความสําคัญของหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท รวมทั้งวิเคราะหหลักการสราง
และวิธีการสรางหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่จะประยุกตใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการพัฒนา ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคํา
หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผู ใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเป าหมาย (Target group)  
ที่มีบทบาทเก่ียวกับการใชหลักการเกษตรวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนา ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติ
ธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูล
สําคัญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนพระสงฆที่มีบทบาทของศูนยเรียนรูเกษตร
วิถีพุทธ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา เกษตรกรที่เปนเครือขายของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติ
ธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ที่สามารถใหขอมูลได  การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  โดยผู วิจัยจะไดดํ าเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณ
ภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสังเคราะห  
นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก  
พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก 
อรรถกถา ตํารา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล  ที่มีบทบาทเก่ียวกับการใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนา 
ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน 25 รูป/คน ไดแก  
   1. พระสงฆที่มีบทบาทของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ จํานวน 5 รูป 

 2. นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา   จํานวน 2 คน 
 3. เกษตรกรที่เปนเครือขายของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ควบคุมสภาพแวดลอม  ซ่ึงจะนําไปสูการไดผลผลิตพืชผักที่มีสารพิษตกคางนอย  ในระดับที่ปลอดภัยตอ
ผูบริโภคหรือไมมีเลย5    

 ดวยเหตุนี้  หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน  วัดและพระสงฆจึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน 
พระสงฆหลายรูปไดพยายามร้ือฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบาน ในยุคภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจอยูในข้ันวิกฤตินี้ข้ึนมาใหม โดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบัน ซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนให
ชัดเจนและตรงจุด พยายามคนหาแกนของพุทธธรรม เพื่อนํามาประ ยุกตใหเขากับกาลสมัย  แลวนํามาเปน
หลักในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน ตัวอยางเชน พระสงฆ
จังหวัดอุดรธานีที่ไดนําหลักธรรมในการทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรมชี้แนะประชาชน หรือกลุม
เกษตรกรในบานนาคําหลวง ตําบลนาขา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดาน
การเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเวลาหลายสิบปที่ผาน  เชน  การทําไรออย  หรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว  
โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืน ๆ  เสริมหรือหมุนเวียนเลย  จึงทําใหสภาพดินมีปญหา  ผลผลิตตกต่ําและที่ซํ้าราย
รายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย  แทบจะไมมีเงินสําหรับเลี้ยงชีพ  เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยาง
เหมาะสมแกพื้นที่และฤดูกาลนั่นเอง  นอกจากนั้น 6 

 จากขอมูลดังกลาวมาแลวนี้ ทั้งความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการทําเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่  ผูวิจัย  จึงสนใจที่จะการใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนาศูนยเรียนรู
เกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาประโยชนและคุณคาเกษตรแนวพุทธที่มีผลตอวิถีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้  เพื่อเปน
การนําองคความรูใหมที่คนพบนี้  ไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ อ่ืน ๆ  
เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางยั่งยืนและถาวร  ตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธ  อันจะนํามาซ่ึงความสุขใน
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิตสืบไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบล

นาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
2.3 เพื่อศึกษาการใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ  

สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
                                                        

 5 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ, เกษตรย่ังยืน อนาคตการเกษตรไทย, หนา 154. 
 6 เกษตรแนวพุทธ ในท่ีน้ี คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน วิริยอิทธิบาท (ความเพียรในอิทธิ

บาทธรรม)  และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน ทฤษฎีใหม หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน มาเปนฐานแนวคิดแบบบูรณา
การแลวนํามาสังเคราะห เปนอัตลักษณะเฉพาะในการทําเกษตรกรรมอยางเหมาะสมท่ีสุดสําหรับพ้ืนท่ี;  ดูเพ่ิมเติมใน.  
พระเทพรัตนมุนี (สายพงศ อโนมปฺโญ), “วิถีเกษตรแนวพุทธ”, อุดรธานี : เอกสารประกอบการอบรมเกษตรแนว
พุทธ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 2554 (เอกสารอัดสําเนา). 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาความหมาย ประเภท 
และความสําคัญของหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท รวมทั้งวิเคราะหหลักการสราง
และวิธีการสรางหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนที่จะประยุกตใชหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการพัฒนา ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคํา
หลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผู ใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเป าหมาย (Target group)  
ที่มีบทบาทเก่ียวกับการใชหลักการเกษตรวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนา ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติ
ธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูล
สําคัญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนพระสงฆที่มีบทบาทของศูนยเรียนรูเกษตร
วิถีพุทธ นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา เกษตรกรที่เปนเครือขายของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติ
ธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ที่สามารถใหขอมูลได  การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  โดยผู วิจัยจะไดดํ าเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณ
ภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสังเคราะห  
นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก  
พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก 
อรรถกถา ตํารา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล  ที่มีบทบาทเก่ียวกับการใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อการพัฒนา 
ของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน 25 รูป/คน ไดแก  
   1. พระสงฆที่มีบทบาทของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ จํานวน 5 รูป 

 2. นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา   จํานวน 2 คน 
 3. เกษตรกรที่เปนเครือขายของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ  
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สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ที่สามารถใหขอมูลได จํานวน 18 คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการศึกษา 

 1. หลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชน

ในปจจุบัน หมายถึง ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมาย
และศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา การ
ปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การกิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน 
ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบอาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไม
ตองวุนวายอยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจ
ของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือ การดําเนินกิจการเพื่อเพิ่มรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปน
ระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ประชากรซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คาสูงสุด และเปนปจจัยมูลฐาน เปนตนทุนเบื้องตน ถาคนทุกคนที่เปนประชากรของชาติ มีหลักธรรมตามที่
กลาวมา ก็ถือไดวาประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชพี และเปนอาชีพ
ที่สุจริต รัฐบาลก็สามารถพัฒนาสงเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต  
มีการศึกษาวิจัยคนควานวัตกรรมใหประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็
ยอมบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเร่ิมดวยการพัฒนาคน เปน
อันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคนเปนผูหาคนเปนผูใชปจจัย
ในการดํารงชีวิต ถาคนรูจักหา และรูจักใชใหเปน เศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน ดังนั้นขอปฏิบัติเพื่อประโยชนตนหรือ
ประโยชนในปจจุบัน ก็คือ การรูจักเลือกคบมิตรนั้นเอง หากผูใดสามารถปฏิบัติตนไดครบทั้ง 4 ขอ บุคคลนั้น
จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองในปจจุบัน ธรรมบทนี้จึงถือวาเปน 
“หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายอวา “อุ อา กะ สะ ” ซ่ึงยอมาจากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา คือธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน 

2. สภาพปจจุบันศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบวา ไดทําโครงการและเผยแผเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไข
ปญหาจากตนเหตุที่แทจริง และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม  เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการ
เชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบที่ไดรับการศึกษาหา

ความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ เปาหมาย
ดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนทั้งดาน
คุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการปฏิบัติ
ที่เรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย 
ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ 

การดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน เปนตนแบบที่ดี
ดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ  ทําใหเปนที่พึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนที่ยั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใช
ในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง เชน ศีล 5 หลักอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เปนตน  การสวด
มนตทุก ๆ คร้ังในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพื่อขจัดอันตราย และทําความคุมครอง
ใหม่ันคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนตนี้สามารถ
เรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพื่อสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ทําใหจิตตั้งม่ัน มีสมาธิ  
มีพลังจิตที่สะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ทั้งการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมีสารพิษ 
และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ที่ปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล  
มีผลผลิตที่ดีตามที่ตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร  
จึงเหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยัน
โต, อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําให
คุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไม
ขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบ
สุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอม  ดังนั้น ธรรมสถานสวนปาทุง
นาคําหลวง นอกจากเปนศูนยการเรียนรูการเกษตรแนวพุทธแลว  ยังใหการสนับสนุนการขยายเครือขาย 
(Cluster) การเกษตรแนวพุทธไปยังหลายพื้นที่ ในหลายอําเภอ ของจังหวัดอุดรธานี  เพื่อชวยเกษตรกรใหมี
ความเปนอยูที่ดี  ชวยแกปญหาเศรษฐกิจ แกสังคม อยางยั่งยืนได 

 3. การใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนการพัฒนาการดําเนินชีวิตของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ 
สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกไขปญหา มีทั้งหมด 4 ขอ คือ (1) การนําหลักอุฏฐาน
สัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร เม่ือจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด 
ระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเรา ไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (2) การนําหลัก
อารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจัก
ทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี 
ตั้งตัวสรางหลักฐานได (3) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาลตองมีกัลยาณมิตรที่ดี 
คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี,ความรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขา
รวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซ่ึงจะชวยแวดลอม สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง  
เปนแบบอยางตลอดจนเปนเคร่ืองอุดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรม  
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สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ที่สามารถใหขอมูลได จํานวน 18 คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการศึกษา 

 1. หลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชน

ในปจจุบัน หมายถึง ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมาย
และศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา การ
ปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเร่ืองเก่ียวกับปากทอง การกิน การอยู ปจจัยการดํารงของคน 
ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดีตางคนตางประกอบอาชีพที่สุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไม
ตองวุนวายอยูกับการปราบปรามเร่ืองทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และเศรษฐกิจ
ของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือ การดําเนินกิจการเพื่อเพิ่มรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปน
ระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ประชากรซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คาสูงสุด และเปนปจจัยมูลฐาน เปนตนทุนเบื้องตน ถาคนทุกคนที่เปนประชากรของชาติ มีหลักธรรมตามที่
กลาวมา ก็ถือไดวาประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชพี และเปนอาชีพ
ที่สุจริต รัฐบาลก็สามารถพัฒนาสงเสริมอาชีพทางดานเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต  
มีการศึกษาวิจัยคนควานวัตกรรมใหประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็
ยอมบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะตองเร่ิมดวยการพัฒนาคน เปน
อันดับแรกเม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย เพราะคนเปนผูหาคนเปนผูใชปจจัย
ในการดํารงชีวิต ถาคนรูจักหา และรูจักใชใหเปน เศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน ดังนั้นขอปฏิบัติเพื่อประโยชนตนหรือ
ประโยชนในปจจุบัน ก็คือ การรูจักเลือกคบมิตรนั้นเอง หากผูใดสามารถปฏิบัติตนไดครบทั้ง 4 ขอ บุคคลนั้น
จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองในปจจุบัน ธรรมบทนี้จึงถือวาเปน 
“หัวใจเศรษฐี” โดยมีคํายอวา “อุ อา กะ สะ ” ซ่ึงยอมาจากหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา คือธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน 

2. สภาพปจจุบันศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบวา ไดทําโครงการและเผยแผเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไข
ปญหาจากตนเหตุที่แทจริง และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม  เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการ
เชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบที่ไดรับการศึกษาหา

ความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ เปาหมาย
ดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนทั้งดาน
คุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการปฏิบัติ
ที่เรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย 
ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ 

การดําเนินงานของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน เปนตนแบบที่ดี
ดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ  ทําใหเปนที่พึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนที่ยั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใช
ในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง เชน ศีล 5 หลักอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เปนตน  การสวด
มนตทุก ๆ คร้ังในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพื่อขจัดอันตราย และทําความคุมครอง
ใหม่ันคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนตนี้สามารถ
เรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพื่อสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ทําใหจิตตั้งม่ัน มีสมาธิ  
มีพลังจิตที่สะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ทั้งการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมีสารพิษ 
และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ที่ปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล  
มีผลผลิตที่ดีตามที่ตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร  
จึงเหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยัน
โต, อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําให
คุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไม
ขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบ
สุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอม  ดังนั้น ธรรมสถานสวนปาทุง
นาคําหลวง นอกจากเปนศูนยการเรียนรูการเกษตรแนวพุทธแลว  ยังใหการสนับสนุนการขยายเครือขาย 
(Cluster) การเกษตรแนวพุทธไปยังหลายพื้นที่ ในหลายอําเภอ ของจังหวัดอุดรธานี  เพื่อชวยเกษตรกรใหมี
ความเปนอยูที่ดี  ชวยแกปญหาเศรษฐกิจ แกสังคม อยางยั่งยืนได 

 3. การใชหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนการพัฒนาการดําเนินชีวิตของศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ 
สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกไขปญหา มีทั้งหมด 4 ขอ คือ (1) การนําหลักอุฏฐาน
สัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร เม่ือจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด 
ระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเรา ไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (2) การนําหลัก
อารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจัก
ทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี 
ตั้งตัวสรางหลักฐานได (3) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาลตองมีกัลยาณมิตรที่ดี 
คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี,ความรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขา
รวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซ่ึงจะชวยแวดลอม สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง  
เปนแบบอยางตลอดจนเปนเคร่ืองอุดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรม  
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การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสงัคมที่ดี และ (4) การนําหลักสมชีวิตามา
แกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะคือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบร่ืนปกติสุข
ไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะ
กับรายไดของเราเพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําให
ครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้น
จึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว 

 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน  
คือพุทธศาสนิกชนตองมีความรูจักพอประมาณ พระพุทธองคทรงตรัสไวแกภิกษุวา ภิกษุควรรูจักประมาณใน
การรับและการบริโภค ในที่นี้ก็เพื่อจะใหภิกษุนั้นเปนผูพอใจตามที่ตนมีตนไดก็เพื่อเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักการสําหรับเปนกรอบในการรับและการใชจายไมวาจะเปนแบบ
เขมขน หรือ แบบผอนปรน พระพุทธศาสนาสอนใหคนรูจักในการรับ และการใชจายนั้นก็เพื่อใหคนเหลานั้น
พนทุกข มีคนจํานวนมากที่เขาถึงได (โลกุตตรสุข) แตก็มีคนจํานวนมากเชนเดียวกันที่พอใจที่จะใชชีวิตแบบ
ชาวโลก โดยแสวงหาความสุขในโลกและยินดีที่ ได รับความทุกขที่แฝงอยูในสุขแบบโลก (โลกียสุข) 
พระพุทธศาสนาในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนการสอนไปจากอดีตที่มุงสอนใหหลุดพนเขานิพพาน แตนั้นก็ไมได
หมายความวาพระพุทธศาสนาไมสอนใหคนหลุดพนเขาสูนิพพาน พระพุทธศาสนายังมุงสอนใหคนหลุดพน
เขาสูนิพพานเหมือนเดิม เพียงแตหันมาสอนใหสรางสรรคคนใหเปนคนดีเพื่อความสงบสุขของสังคม และ
ความสงบใจใหเปนพื้นฐานใหกับบุคคลกอน ที่เปนเชนนี้ก็เพราะสถานการณทางโลกไดเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของ
คนก็เปลี่ยนไป ดังนั้น จุดหมายหลักของพระพุทธศาสนานั้นก็ยังสอนเพื่อใหคนพนทุกขคือเขาสูนิพพานเปน
จุดสูงสุดและพนทุกขกับสถานการณที่เปลี่ยนไปของจริยธรรมแบบโลกปจจุบัน การแสวงหาปจจัยใหพอแก
ความตองการของชีวิต หรือ มีวัตถุพร่ังพรอมบริบูรณก็ตามมิใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะมันเปน
เพียงข้ันศีล เปนเพียงวิธีการข้ันตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมายที่สูงกวา คือเปนพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งข้ึนไปไมไดมีกันทุกคน คนบางคนมี
ความตองการวัตถุเพียงเทาที่พอเปนอยู แลวก็สามารถหันไปมุงเนนดานการพัฒนาคุณภาพจิตและปญญาแต
บางคนยังไมพรอม ชีวิตของเขายังตองข้ึนตอวัตถุมากกวา เขาจึงตองแสวงหาปจจัยใหพอแกความตองการ
ของชีวิต เพื่อใหการเปนอยูของเขาไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอ่ืน และใหเปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากนั้น 
บางคนเม่ือพร่ังพรอมบริบูรณแลวยังสละปจจัยเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนไดดี การมีทรัพยมากมายของเขาก็
เปนไปเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย 

ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ไดเนนการถายทอดการเกษตร
แนวพุทธตามหลักอุฏฐานสัมปทา คือหลักแหงความขยัน ความตั้งใจ ความรอบครอบ ปฏิบัติงานดวยความ
ตั้งใจ เต็มใจ มีความทุมเทใหกับงานเพื่อใหงานนั้นสําเร็จอยางถูกตองรวดเร็วที่สุด วิธีการทํางานตามอุฏฐาน
สัมปทา คือ ตองเปนคนมีความขยันขันแข็ง ไมยอทอ ทางานอยางตอเนื่อง เม่ือนําหลักการทํางานตามอุฏฐาน
สัมปทามาใช ทําใหงานรุดหนาได โดยมีการวางแผนงานลวงหนา แลวปฏิบัติตามแผนอยางรัดกุม รอบคอบ 
เพื่อใหงานนั้นบรรลุผลตามเปาหมาย หลักการทํางานตามอุฏฐานสัมปทา คือมีความตั้งใจในการทํางานที่วาง
ไว ทํางานตอเนื่องใหมากที่สุด ตามความสามารถของเรา ทุมเทใหกับงานที่ไดรับมอบหมายอยางสุดกําลัง 

เพื่อใหผลงานที่ออกมานั้นเปนที่นาพอใจ เม่ือปฏิบัติตามหลักอุฏฐานสัมปทาขอนี้ จะทําใหชีวิตสําเร็จ
ประโยชนไดคือถาเราทางานทุกอยางดวยความขยันหม่ันเพียร มีกําลังใจเต็มเปยม ก็เชื่อวาชีวิตจะประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ ดาน ทั้งตนเองและครอบครัว เม่ือเกิดความเบื่อหนายตองานที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา แกไข
ดวยสติมองโลกในแงดี ใหคิดถึงผลงานเปาหมายในอนาคตที่เราวางไวเพราะถาคนอ่ืนทําไดเราตองทาใหได 
เราก็จะกาวขามไปได ใหนึกถึงคนที่ลําบากกวาเรา ใหนึกวาการทํางานทุกอยางคือการทําหนาที่ ที่เราตองทํา
และเม่ือมีปญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิต ใหใชหลักอุฏฐานสัมปทาแกไขโดยความสุภาพนุมนวล แกทีละปม 
ทีละข้ันไปตามลาดับ หันกลับไปทบทวนและมองกลับไปที่ปริมาณงาน ความยากงายของงาน หาโอกาสใน
ศึกษาหาความรูเพิ่มและปรึกษาคนที่ประสบความสําเร็จ  
 
ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ยึดหลักอุฏฐานสัปทานในการดําเนินชีวิต คือมีความขยันหม่ันเพียร ขยันในการปฏิบัติหนาที่การ

งานโดยชอบธรรม ประกอบอาชีพอันสุจริต มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การทํางานตามข้ันตอน 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัด
ดําเนินการใหไดผลดี ไมทอถอยในกิจการงานทั้งปวง 

2. ยึดหลักอารักขสัมปทาในการดาเนินชีวิต คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย จัดสรร
โภคทรัพยใหเปนสวนๆ ทั้งรายรับ รายจาย รายเหลือ และบํารุงเลี้ยงสมณะ ชีพราหมณมีผูศีลทรงธรรม  
ตามสติกําลัง 

3. ยึดหลักกัลยาณมิตตตาในการดําเนินชีวิต คือรูจักกําหนดบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร เปนสัตบุรุษ 
ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
ในการวิจัยชิน้นี้ ผูวิจัยเห็นแนวทาง หรือมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ดังนี ้
1. ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาเพียงเร่ืองแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

ในการประกอบอาชีพเทานั้น แตยังสามารถขยายไปยังหลักธรรมในหมวดอ่ืนๆ เชน หลักพรหมวิหาร 4,  
จักร 4, สัปปุริสธรรม 7, มรรคมีองค 8, สังคหวัตถุ, อปริหานิยธรรม 7 และ ทิศ6 เปนตน 

2. ควรศึกษาเร่ือง “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในสถานศึกษา” 
3. ควรศึกษาเร่ือง “การประยุกตใชหลักหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในการสงเสริมธุรกิจครัวเรือน” 
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การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสงัคมที่ดี และ (4) การนําหลักสมชีวิตามา
แกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะคือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบร่ืนปกติสุข
ไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะ
กับรายไดของเราเพราะวาผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําให
ครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้น
จึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว 

 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพื่อแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน  
คือพุทธศาสนิกชนตองมีความรูจักพอประมาณ พระพุทธองคทรงตรัสไวแกภิกษุวา ภิกษุควรรูจักประมาณใน
การรับและการบริโภค ในที่นี้ก็เพื่อจะใหภิกษุนั้นเปนผูพอใจตามที่ตนมีตนไดก็เพื่อเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักการสําหรับเปนกรอบในการรับและการใชจายไมวาจะเปนแบบ
เขมขน หรือ แบบผอนปรน พระพุทธศาสนาสอนใหคนรูจักในการรับ และการใชจายนั้นก็เพื่อใหคนเหลานั้น
พนทุกข มีคนจํานวนมากที่เขาถึงได (โลกุตตรสุข) แตก็มีคนจํานวนมากเชนเดียวกันที่พอใจที่จะใชชีวิตแบบ
ชาวโลก โดยแสวงหาความสุขในโลกและยินดีที่ ได รับความทุกขที่แฝงอยูในสุขแบบโลก (โลกียสุข) 
พระพุทธศาสนาในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนการสอนไปจากอดีตที่มุงสอนใหหลุดพนเขานิพพาน แตนั้นก็ไมได
หมายความวาพระพุทธศาสนาไมสอนใหคนหลุดพนเขาสูนิพพาน พระพุทธศาสนายังมุงสอนใหคนหลุดพน
เขาสูนิพพานเหมือนเดิม เพียงแตหันมาสอนใหสรางสรรคคนใหเปนคนดีเพื่อความสงบสุขของสังคม และ
ความสงบใจใหเปนพื้นฐานใหกับบุคคลกอน ที่เปนเชนนี้ก็เพราะสถานการณทางโลกไดเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของ
คนก็เปลี่ยนไป ดังนั้น จุดหมายหลักของพระพุทธศาสนานั้นก็ยังสอนเพื่อใหคนพนทุกขคือเขาสูนิพพานเปน
จุดสูงสุดและพนทุกขกับสถานการณที่เปลี่ยนไปของจริยธรรมแบบโลกปจจุบัน การแสวงหาปจจัยใหพอแก
ความตองการของชีวิต หรือ มีวัตถุพร่ังพรอมบริบูรณก็ตามมิใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะมันเปน
เพียงข้ันศีล เปนเพียงวิธีการข้ันตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมายที่สูงกวา คือเปนพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งข้ึนไปไมไดมีกันทุกคน คนบางคนมี
ความตองการวัตถุเพียงเทาที่พอเปนอยู แลวก็สามารถหันไปมุงเนนดานการพัฒนาคุณภาพจิตและปญญาแต
บางคนยังไมพรอม ชีวิตของเขายังตองข้ึนตอวัตถุมากกวา เขาจึงตองแสวงหาปจจัยใหพอแกความตองการ
ของชีวิต เพื่อใหการเปนอยูของเขาไมเปนเหตุเบียดเบียนผูอ่ืน และใหเปนที่ยอมรับของสังคม นอกจากนั้น 
บางคนเม่ือพร่ังพรอมบริบูรณแลวยังสละปจจัยเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนไดดี การมีทรัพยมากมายของเขาก็
เปนไปเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย 

ศูนยเรียนรูเกษตรวิถีพุทธ สํานักปฏิบัติธรรมสวนปาทุงนาคําหลวง ไดเนนการถายทอดการเกษตร
แนวพุทธตามหลักอุฏฐานสัมปทา คือหลักแหงความขยัน ความตั้งใจ ความรอบครอบ ปฏิบัติงานดวยความ
ตั้งใจ เต็มใจ มีความทุมเทใหกับงานเพื่อใหงานนั้นสําเร็จอยางถูกตองรวดเร็วที่สุด วิธีการทํางานตามอุฏฐาน
สัมปทา คือ ตองเปนคนมีความขยันขันแข็ง ไมยอทอ ทางานอยางตอเนื่อง เม่ือนําหลักการทํางานตามอุฏฐาน
สัมปทามาใช ทําใหงานรุดหนาได โดยมีการวางแผนงานลวงหนา แลวปฏิบัติตามแผนอยางรัดกุม รอบคอบ 
เพื่อใหงานนั้นบรรลุผลตามเปาหมาย หลักการทํางานตามอุฏฐานสัมปทา คือมีความตั้งใจในการทํางานที่วาง
ไว ทํางานตอเนื่องใหมากที่สุด ตามความสามารถของเรา ทุมเทใหกับงานที่ไดรับมอบหมายอยางสุดกําลัง 

เพื่อใหผลงานที่ออกมานั้นเปนที่นาพอใจ เม่ือปฏิบัติตามหลักอุฏฐานสัมปทาขอนี้ จะทําใหชีวิตสําเร็จ
ประโยชนไดคือถาเราทางานทุกอยางดวยความขยันหม่ันเพียร มีกําลังใจเต็มเปยม ก็เชื่อวาชีวิตจะประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ ดาน ทั้งตนเองและครอบครัว เม่ือเกิดความเบื่อหนายตองานที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา แกไข
ดวยสติมองโลกในแงดี ใหคิดถึงผลงานเปาหมายในอนาคตที่เราวางไวเพราะถาคนอ่ืนทําไดเราตองทาใหได 
เราก็จะกาวขามไปได ใหนึกถึงคนที่ลําบากกวาเรา ใหนึกวาการทํางานทุกอยางคือการทําหนาที่ ที่เราตองทํา
และเม่ือมีปญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิต ใหใชหลักอุฏฐานสัมปทาแกไขโดยความสุภาพนุมนวล แกทีละปม 
ทีละข้ันไปตามลาดับ หันกลับไปทบทวนและมองกลับไปที่ปริมาณงาน ความยากงายของงาน หาโอกาสใน
ศึกษาหาความรูเพิ่มและปรึกษาคนที่ประสบความสําเร็จ  
 
ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ยึดหลักอุฏฐานสัปทานในการดําเนินชีวิต คือมีความขยันหม่ันเพียร ขยันในการปฏิบัติหนาที่การ

งานโดยชอบธรรม ประกอบอาชีพอันสุจริต มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การทํางานตามข้ันตอน 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนเกิดความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัด
ดําเนินการใหไดผลดี ไมทอถอยในกิจการงานทั้งปวง 

2. ยึดหลักอารักขสัมปทาในการดาเนินชีวิต คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย จัดสรร
โภคทรัพยใหเปนสวนๆ ทั้งรายรับ รายจาย รายเหลือ และบํารุงเลี้ยงสมณะ ชีพราหมณมีผูศีลทรงธรรม  
ตามสติกําลัง 

3. ยึดหลักกัลยาณมิตตตาในการดําเนินชีวิต คือรูจักกําหนดบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร เปนสัตบุรุษ 
ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
ในการวิจัยชิน้นี้ ผูวิจัยเห็นแนวทาง หรือมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ดังนี ้
1. ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาเพียงเร่ืองแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน

ในการประกอบอาชีพเทานั้น แตยังสามารถขยายไปยังหลักธรรมในหมวดอ่ืนๆ เชน หลักพรหมวิหาร 4,  
จักร 4, สัปปุริสธรรม 7, มรรคมีองค 8, สังคหวัตถุ, อปริหานิยธรรม 7 และ ทิศ6 เปนตน 

2. ควรศึกษาเร่ือง “การประยุกตใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในสถานศึกษา” 
3. ควรศึกษาเร่ือง “การประยุกตใชหลักหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในการสงเสริมธุรกิจครัวเรือน” 
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ศึกษาพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในผญาอีสาน 
A Study of Buddhist Morality in the Title of the Six Directions  

as Appeared in E-San Phaya 
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วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเปนมาของผญาอีสาน  2) เพื่อศึกษา
หลักพุทธจริยธรรมและเร่ืองทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6  
ที่ปรากฎในบทผญาอีสาน  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
คนควาจากเอกสาร ตําราวิชาการ หนังสือ งานวิทยานิพนธ งานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งทําการวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา บทผญาอีสานมีความเปนมาจากการพูด เลาสืบตอกันมา และมีความหมายวา 
ความรูความรอบรูความฉลาดหรือวิชาที่ปราชญอีสานไดแตงข้ึนมาเพื่อใชในการสั่งสอนลูกหลาน ใหมีความ
ประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมคําสอน ในบทผญามีการแบงเปน ผญาสุภาษิต ผญาเก้ียว ผญาคําสอน  
ผญาปรัชญา ผญาปริศนา และผญาเบ็ดเตล็ด  

 หลักพุทธจริยธรรมและเร่ืองทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ขอปฏิบัติของบุคคลในบทผญาอีสาน
ตามหลักการทางพุทธจริยธรรมเปนหลักหรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ที่ทําใหผู
ที่ประพฤติปฏิบัติตามเกิดความสุขทั้งทางกายและใจ โดยหลักทั่วไปของพุทธจริยธรรมคือการงดเวนจากสิ่งที่
ชั่ว และมุงกระทําแตสิ่งที่ดีงาม ทางกาย วาจา ในเบื้องตน และใจ ในระดับสูง เพื่อใหเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์ ขจัด
กิเลสที่เขามาในจิตใจไดอยางเด็ดขาด เพื่อมุงสูมรรคผล และนิพพาน ตั้งแตระดับเบื้องตน ระดับปานกลาง 
และระดับสูงที่บุคคลทุกคนสามารถที่ปฏิบัติตามได หลักพุทธจริยธรรมเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และหลักธรรมนี้ยังแฝงในบทผญาอีสานที่นํามาสั่งสอนลูกหลาน จึงถือไดวาบทผญาอีสานเปรียบไดกับ
หลักธรรมที่เนนสอนใหมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

พุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในผญาอีสาน พบวา ขอปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 
ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน เปนหลักธรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถประพฤติปฏิบัติตามได ที่ปราชญอีสานไดนํา
บทผญาอีสานมาใชในการสั่งสอนลูกหลาน  ในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติของบุคคลทุกคน ขอปฏิบัติของ
บุคคลในบทผญาอีสานตามหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 คือ การปฏิบัติตอกันระหวางสามีกับภรรยา บิดา
มารดากับบุตรธิดา ครูอาจารยกับลูกศิษย มิตรสหายกับมิตรสหาย นายจางกับลูกจาง สมณะพราหมณกับ
คฤหัสถ  รวมถึงมนุษยกับสัตว และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฉะนั้นบทผญาอีสานจึงมีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตของคนอีสานไดเปนอยางดี    
คําสําคัญ: ผญาอีสาน, พุทธจริยธรรม, ทิศ 6 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเปนมาของผญาอีสาน  2) เพื่อศึกษา
หลักพุทธจริยธรรมและเร่ืองทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6  
ที่ปรากฎในบทผญาอีสาน  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
คนควาจากเอกสาร ตําราวิชาการ หนังสือ งานวิทยานิพนธ งานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งทําการวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา บทผญาอีสานมีความเปนมาจากการพูด เลาสืบตอกันมา และมีความหมายวา 
ความรูความรอบรูความฉลาดหรือวิชาที่ปราชญอีสานไดแตงข้ึนมาเพื่อใชในการสั่งสอนลูกหลาน ใหมีความ
ประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมคําสอน ในบทผญามีการแบงเปน ผญาสุภาษิต ผญาเก้ียว ผญาคําสอน  
ผญาปรัชญา ผญาปริศนา และผญาเบ็ดเตล็ด  

 หลักพุทธจริยธรรมและเร่ืองทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ขอปฏิบัติของบุคคลในบทผญาอีสาน
ตามหลักการทางพุทธจริยธรรมเปนหลักหรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ที่ทําใหผู
ที่ประพฤติปฏิบัติตามเกิดความสุขทั้งทางกายและใจ โดยหลักทั่วไปของพุทธจริยธรรมคือการงดเวนจากสิ่งที่
ชั่ว และมุงกระทําแตสิ่งที่ดีงาม ทางกาย วาจา ในเบื้องตน และใจ ในระดับสูง เพื่อใหเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์ ขจัด
กิเลสที่เขามาในจิตใจไดอยางเด็ดขาด เพื่อมุงสูมรรคผล และนิพพาน ตั้งแตระดับเบื้องตน ระดับปานกลาง 
และระดับสูงที่บุคคลทุกคนสามารถที่ปฏิบัติตามได หลักพุทธจริยธรรมเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และหลักธรรมนี้ยังแฝงในบทผญาอีสานที่นํามาสั่งสอนลูกหลาน จึงถือไดวาบทผญาอีสานเปรียบไดกับ
หลักธรรมที่เนนสอนใหมีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

พุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในผญาอีสาน พบวา ขอปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 
ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน เปนหลักธรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถประพฤติปฏิบัติตามได ที่ปราชญอีสานไดนํา
บทผญาอีสานมาใชในการสั่งสอนลูกหลาน  ในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติของบุคคลทุกคน ขอปฏิบัติของ
บุคคลในบทผญาอีสานตามหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 คือ การปฏิบัติตอกันระหวางสามีกับภรรยา บิดา
มารดากับบุตรธิดา ครูอาจารยกับลูกศิษย มิตรสหายกับมิตรสหาย นายจางกับลูกจาง สมณะพราหมณกับ
คฤหัสถ  รวมถึงมนุษยกับสัตว และธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฉะนั้นบทผญาอีสานจึงมีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตของคนอีสานไดเปนอยางดี    
คําสําคัญ: ผญาอีสาน, พุทธจริยธรรม, ทิศ 6 
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Abstract 
The purposes of this research were; 1) to study the historical background of Phaya 

E-san 2) to study the principle of the Six Directions in Theravada Buddhism and 3) to study 
the Buddhist morality in the Six Directions as appeared in E-san Phaya. This research is the 
qualitative research by studying from the documents, academic textbooks, books, thesis 
works and various researches including the field research by collecting the data from 
interviewing. 

The results of the research were found that Phaya E-san results from the words or 
the verbal tradition and it means that the knowledge and clever or the academic matter 
that E-san scholars have written in order to teach their offsprings for practicing to be good 
persons in accordance with the principle of Dhamma. In the chapters of Phaya, they can 
be classified as the proverb Phaya, flirting Phaya, teaching Phaya, Philosophical Phaya, 
puzzling Phaya and miscellaneous Phaya. 

For the principle of the Six Directions in Theravada Buddhism, the individuals’ 
practical regulations in E-san Phaya in accordance with the Buddhist morality are the 
principles or the guidelines of the Buddhist practice that make people who practice face 
the happiness both physically and mentally. Generally, the principle of the Buddhist 
morality is to avoid the badness and to aim at doing the goodness both physically and 
verbally in the beginning and the mentality in the high level in order to purify the mind 
and to get rid of the passions absolutely for the sake of the fruits and Nibbana from the 
beginning, middle and high level that people can follow. The principle of the Buddhist 
doctrine is the Buddhist teaching and this principle of Dhamma appeared in Phaya E-san 
can be brought for teaching the offsprings. It is considered that E-san Phaya can make 
comparison with the principle of Dhamma that focuses on the right practice.  

The Buddhist morality of the Six Directions as appeared in E-san Phaya  were was 
found that The practical regulations in accordance with the Buddhist morality of the Six 
Directions as appeared in E-san Phaya are the principle of Dhamma that can be practiced 
by the general people. E-san scholars apply E-san Phaya for teaching their offsprings. In the 
aspect related to the practice of general people, the practical regulations in E-san Phaya in 
accordance with the Buddhist morality of the Six Directions are the practice between 
husbands and wives, parents and sons and daughters, teachers and students, friends and 
friends, employers and employees, ascetics and laymen, human and creature and nature 
and environments. So E-san Phaya has an importance for living of E-san people as well. 
Keyword: E-san Phaya, the Buddhist Morality, the Six Directions 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนในระดับประเทศ 

ประชาชนในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทมีชองวางแคบลง กระแสการ
พัฒนาเร่ิมขยายสูพื้นที่ อ่ืนๆใน ประเทศจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในระดับประเทศ  
ดวยกระแสการพัฒนาประเทศ ที่ถาโถมสูทั้งเมืองและชนบทไดสงผลใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงอยาง
มาก โดยในอดีต สังคมไทยเปนสังคมที่เรียบงาย คนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามอัตภาพไม
แกงแยงแขงขัน มีความสัมพันธของคนในสังคมแนบแนนใกลชิด โดยมีลักษณะความสัมพันธแบบปฐมภูมิ 
ลักษณะ ครอบครัวเปนครอบครัวขยาย จึงทาใหมีระบบเครือญาติที่เขมแข็งและความสัมพันธในชุมชนมี
ความ แนบแนนม่ันคง  

บรรพบุรุษชาวอีสานนั้นเปนนักคิดและไดสรางวัฒนธรรมตางๆ มากมายเพื่อเปนกลไกในการ 
ขับเคลื่อนสังคมอีสานจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเคร่ืองมือสําคัญในการจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลา
ทางสังคม คือ ผญาภาษิต ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีอันเกาแกและดีงาม 
แมสภาพความเปนอยูอาจจะไมสมบูรณโดยธรรมชาติ แตจากคําพูด บทกลอน สุภาษิตที่บันทึกไวในใบลาน
และที่เลาขานตอกันมานั้นแสดงใหเห็นวา ทองถ่ินอีสานนั้นเคยเจริญรุงเรืองดวยวัฒนธรรม และอุดมสมบูรณ
ดวยขาวปลาอาหารปาไมและน้ํา รวมทั้งภูมิปญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ ภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
อันดีงามโดยเฉพาะวัฒนธรรมความเปนอยูที่บันทึกไวในรูปแบบของภาษาวรรณคดี คํากลอน สุภาษิต คติ
เตือนใจ นั้นมีอยูมากมาย 1 โดดเดนดวยเนื้อหา ลึกซ้ึงดวยความหมาย บรรลุเปาหมายในชีวิตดวยการนําไปสู
การปฏิบัติ ถือเปนมรดกชิ้นสําคัญของคนอีสานนั้นคือ “บทผญา” ที่ปราชญชาวอีสานไดประพันธไวเพื่อเปน
ขอคิด คติเตือนใจ ตลอดจนแงคิดในทัศนะทางปรัชญา หลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถวิพากย วิจารณได 
เชน 

...ความคิดใหถองเถงิพ้ืน    เสมอบัวยมย่ัง 
ใจใหใสสิ่งฝาย     หลายลี้ยึดยาว 2 

ความหมายของผญาบทนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกการคิดวา การจะคิดเร่ืองอะไร  
ตองใครครวญใหละเอียดรอบคอบ ประดุจดั่งสายบัวตองหยั่งรากลึกลงถึงพื้นดิน และมีจิตใจใสสะอาด ดุจดั่ง
ฝาย และโอบออมอารีแกชนทุกหมูเหลา 

ในบรรณดาวรรณกรรมคําสอนทั้งหลาย ผญา (Phaya) จัดวาเปนวรรณกรรมที่สําคัญชิ้นหนึ่งของ
ชาวอีสาน ที่บรรพบุรุษไดถายทอดภูมิปญญา สะทอนถึงโลกทัศนชีวทัศน จากรุนสูรุน สืบทอดจนมาถึง
ปจจุบัน  ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคนอีสานเลยก็วาได มีคําพูดวาหากไปอีสานแลวไมไดฟงผญาอยาง

                                                
 1 อดิศร เพียงเกษ, วัฒนธรรมอีสาน , (ขอนแกน : หางหุนสวนจํากัดขอนแกนการพิมพ , 2539),   
หนาคํานํา. 
 2 คําดี  อินทะสอน, ผะหยาภาษิตอีสาน ฉบับสองภาษา, (โครงการจัดการความรูหอพุทธศิลป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วิทยาเขตขอนแกน), พิมพครั้งท่ี 1 (ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2556), 
หนา 41. 
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Abstract 
The purposes of this research were; 1) to study the historical background of Phaya 

E-san 2) to study the principle of the Six Directions in Theravada Buddhism and 3) to study 
the Buddhist morality in the Six Directions as appeared in E-san Phaya. This research is the 
qualitative research by studying from the documents, academic textbooks, books, thesis 
works and various researches including the field research by collecting the data from 
interviewing. 

The results of the research were found that Phaya E-san results from the words or 
the verbal tradition and it means that the knowledge and clever or the academic matter 
that E-san scholars have written in order to teach their offsprings for practicing to be good 
persons in accordance with the principle of Dhamma. In the chapters of Phaya, they can 
be classified as the proverb Phaya, flirting Phaya, teaching Phaya, Philosophical Phaya, 
puzzling Phaya and miscellaneous Phaya. 

For the principle of the Six Directions in Theravada Buddhism, the individuals’ 
practical regulations in E-san Phaya in accordance with the Buddhist morality are the 
principles or the guidelines of the Buddhist practice that make people who practice face 
the happiness both physically and mentally. Generally, the principle of the Buddhist 
morality is to avoid the badness and to aim at doing the goodness both physically and 
verbally in the beginning and the mentality in the high level in order to purify the mind 
and to get rid of the passions absolutely for the sake of the fruits and Nibbana from the 
beginning, middle and high level that people can follow. The principle of the Buddhist 
doctrine is the Buddhist teaching and this principle of Dhamma appeared in Phaya E-san 
can be brought for teaching the offsprings. It is considered that E-san Phaya can make 
comparison with the principle of Dhamma that focuses on the right practice.  

The Buddhist morality of the Six Directions as appeared in E-san Phaya  were was 
found that The practical regulations in accordance with the Buddhist morality of the Six 
Directions as appeared in E-san Phaya are the principle of Dhamma that can be practiced 
by the general people. E-san scholars apply E-san Phaya for teaching their offsprings. In the 
aspect related to the practice of general people, the practical regulations in E-san Phaya in 
accordance with the Buddhist morality of the Six Directions are the practice between 
husbands and wives, parents and sons and daughters, teachers and students, friends and 
friends, employers and employees, ascetics and laymen, human and creature and nature 
and environments. So E-san Phaya has an importance for living of E-san people as well. 
Keyword: E-san Phaya, the Buddhist Morality, the Six Directions 
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มาก โดยในอดีต สังคมไทยเปนสังคมที่เรียบงาย คนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามอัตภาพไม
แกงแยงแขงขัน มีความสัมพันธของคนในสังคมแนบแนนใกลชิด โดยมีลักษณะความสัมพันธแบบปฐมภูมิ 
ลักษณะ ครอบครัวเปนครอบครัวขยาย จึงทาใหมีระบบเครือญาติที่เขมแข็งและความสัมพันธในชุมชนมี
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บรรพบุรุษชาวอีสานนั้นเปนนักคิดและไดสรางวัฒนธรรมตางๆ มากมายเพื่อเปนกลไกในการ 
ขับเคลื่อนสังคมอีสานจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเคร่ืองมือสําคัญในการจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลา
ทางสังคม คือ ผญาภาษิต ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีอันเกาแกและดีงาม 
แมสภาพความเปนอยูอาจจะไมสมบูรณโดยธรรมชาติ แตจากคําพูด บทกลอน สุภาษิตที่บันทึกไวในใบลาน
และที่เลาขานตอกันมานั้นแสดงใหเห็นวา ทองถ่ินอีสานนั้นเคยเจริญรุงเรืองดวยวัฒนธรรม และอุดมสมบูรณ
ดวยขาวปลาอาหารปาไมและน้ํา รวมทั้งภูมิปญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ ภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
อันดีงามโดยเฉพาะวัฒนธรรมความเปนอยูที่บันทึกไวในรูปแบบของภาษาวรรณคดี คํากลอน สุภาษิต คติ
เตือนใจ นั้นมีอยูมากมาย 1 โดดเดนดวยเนื้อหา ลึกซ้ึงดวยความหมาย บรรลุเปาหมายในชีวิตดวยการนําไปสู
การปฏิบัติ ถือเปนมรดกชิ้นสําคัญของคนอีสานนั้นคือ “บทผญา” ที่ปราชญชาวอีสานไดประพันธไวเพื่อเปน
ขอคิด คติเตือนใจ ตลอดจนแงคิดในทัศนะทางปรัชญา หลักธรรมทางพุทธศาสนาสามารถวิพากย วิจารณได 
เชน 

...ความคิดใหถองเถงิพ้ืน    เสมอบัวยมย่ัง 
ใจใหใสสิ่งฝาย     หลายลี้ยึดยาว 2 

ความหมายของผญาบทนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกการคิดวา การจะคิดเร่ืองอะไร  
ตองใครครวญใหละเอียดรอบคอบ ประดุจดั่งสายบัวตองหยั่งรากลึกลงถึงพื้นดิน และมีจิตใจใสสะอาด ดุจดั่ง
ฝาย และโอบออมอารีแกชนทุกหมูเหลา 

ในบรรณดาวรรณกรรมคําสอนทั้งหลาย ผญา (Phaya) จัดวาเปนวรรณกรรมที่สําคัญชิ้นหนึ่งของ
ชาวอีสาน ที่บรรพบุรุษไดถายทอดภูมิปญญา สะทอนถึงโลกทัศนชีวทัศน จากรุนสูรุน สืบทอดจนมาถึง
ปจจุบัน  ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคนอีสานเลยก็วาได มีคําพูดวาหากไปอีสานแลวไมไดฟงผญาอยาง

                                                
 1 อดิศร เพียงเกษ, วัฒนธรรมอีสาน , (ขอนแกน : หางหุนสวนจํากัดขอนแกนการพิมพ , 2539),   
หนาคํานํา. 
 2 คําดี  อินทะสอน, ผะหยาภาษิตอีสาน ฉบับสองภาษา, (โครงการจัดการความรูหอพุทธศิลป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วิทยาเขตขอนแกน), พิมพครั้งท่ี 1 (ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2556), 
หนา 41. 
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หนึ่ง  ไมไดดูหมอลํา ไมไดฟงหมอลําแคนอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับไมไดไปอีสานหรือไปแลวแตไปไมถึง 3  
จากคําพูดนี้ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นความสําคัญชัดเจนยิ่งข้ึน ผญาก็เหมือนกับพื้นที่วรรณกรรมที่โลดแลน
ทางสติปญญาของคนอีสาน ที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับหลักการ วิธีการ และเปาหมายในการดําเนินชีวิต สวน
หมอลํานั้นเปรียบเสมือนสุนทรียะแหงความบันเทิงร่ืนเริงใจ  ของคนถ่ินนี้ 

“ผญา” เปนคําภาษาอีสานที่มีความหมายตรงกับคําวา “ปรัชญา” ในภาษาสันสกฤต และคําวา 
“ปญญา” ในภาษาบาลี ดังนั้น ผญาจึงแปลวาความรู4 ซ่ึงเปนคําพูดที่เต็มไปดวยคําอุปมาอุปไมยตาง ๆ เปน
บทรอยกรองสั้น ๆ อาศัยเสียงหนักเบา หรือการเลนตัวอักษร หรืออาจเปนบทประพันธที่จดจํามาจากคนอ่ืน 
5 แบงตามลักษณะและโอกาสที่ใช 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผญาภาษิต คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวเม่ือตองการใหคติเตือนใจในเชิงสั่งสอน 
2. ผญาเกี้ยว คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวเม่ือตองการเก้ียวพาราสีโตตอบกันของหนุมสาว 
3. ผญาอวยพร คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวใหพรเพื่อเปนศิริมงคลแกผูฟง 6 
จากผญาทั้งสามประเภทดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงคุณคาที่มีตอดานความประพฤติสังคม หรือ หลักจ

ริยศาสตร ผญาภาษิตนาจะมีคุณคามากกวาประเภทอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่ง สังคมอีสานที่ไดรับอิทธิพลทาง
ความคิดและความเชื่อจากพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยโบราณ เปนการแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาและสื่อ
ความหมายไดอยางลึกซ้ึง เพราะชาวอีสานใชผญาหรืออาศัยผญาเปนเคร่ืองมือในการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) 7 ในบทผญาอีสานจึงเปนแหลงที่อุดมดวยภูมิปญญาทางศาสนา และแนวคิดทางปรัชญา 
เชน 

…กกไมใหญแตใบบมี  สาวผูดี บมีศีลสราง 
เปนแมฮาง แลนขึ้นแลนลง เปนพระสงฆวินัยบครอบ 8 (โบราณ) 

ความหมาย ตนไมใหญที่ไรใบ นกกากีไมเขาอาศัย สาวงามที่ขาดคุณธรรม ยอมไรคา ไรศักดิ์ศรี 
เปนพระสงฆยอหยอนตอพระธรรมพระวินัย ยอมขาดความเคารพนับถือ และเปนผูที่ทาํลายพระศาสนาดวย 

สภาพปญหาของผญาถือวาวิถีชีวิตของคนอีสานเปนแรงบันดาลกระตุนใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับการ
วิจัยเร่ืองผญา เพราะผญาเปนภูมิปญญาชาวบาน ไดเนนหนักในดานภาษิตคําสอนอันเปนวิถีชีวิตที่แสดงถึง
ความเปน แบบแผน พฤติกรรม แนวคิด สุภาษิตเตือนใจ ใหผูไดฟงหรือผูสนใจไดเกิดจิตสํานึกในความชั่วดี 
ถูกผิด โทษ ประโยชน และไมใชประโยชนที่บรรพบุรุษไดคนคิดกลั่นกรองแนวความคิดของตน เพื่อมาเปนคํา
สอนชี้แนะแกอนุชนใหประพฤติปฏิบัติตอกันในสังคม มุงจะใหอยูดวยกันดวยความสงบสุข มีความสามัคคี  

                                                
 3 จิรภัทร  แกวกู, กาพยกลอนอีสานวาดวยวรรณกรรมประชาชน, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน, ม.ป.ป.), หนา 67. 
4 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีชาวบาน, (กาฬสินธุ : จินตภัณฑการพิมพ, 2526), หนา 1. 
5 วิสุทธ์ิ บุษญกุล, วิสุทธิ์นิพนธ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2520), หนา 507. 
6 บุปผา ทวีสุข, คติชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : ดี แอนดเอส การพิมพ, 2530), หนา 97. 
7 คําขาน แดนลาวกาว, “ผญากับบทบาทการรับใชสังคม”, ชุมชนพัฒนา, (กันยายน – ตุลาคม  2529), 

เอกสารคัดสําเนา, หนา 71. 
8 คําดี อินทะสอน, ผะหยาภาษิตอีสาน ฉบับสองภาษา, หนา 8. 

มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหความเคารพนับถือกันและชวยกันทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมหรือ
สังคม ชุมชน เปนตนผญาหรือสุภาษิตคําสอนของสังคมอีสานเปนจุดรวมคําสอนที่มีอิทธิพลตอความเชื่อและ
ศรัทธาในผญาหรือภูมิปญญาของบรรพบุรุษผญาที่บรรพบุรุษไดคนคิดข้ึนมาเปนสุภาษิตหรือคําสอน 
ตักเตือน กลอมเกลา อบรมบมนิสัยใหสังคมอีสานอยูรวมกันดวยความสงบสุข มีความสามัคคี เอ้ืออาทรตอ
กัน เปนเคร่ืองประสานสัมพันธตอกันตลอดมา และถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจวิถีชีวิตสังคมอีสาน ถามีการศึกษาคนควานํามาศึกษาหาประโยชนจาก “ผญา” ก็จะสามารถนําไป
ปรับใชใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒนเปนอยางดี  

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงเปนพระสังฆาธิการในอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีภาระหนาที่มีสวนชี้นํา
และพัฒนาคุณธรรมและสังคมใหเจริญกาวหนา และสงเสริมสืบสานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิ
ปญญาของทองถ่ินที่เปนสิ่งมีคุณคา ควรแกการศึกษาใหเปนมรดกของอนุชนและสังคมทั่วไป ดวยภูมิหลัง
ดังกลาวนี้จึงไดทําการวิจัย และผูวิจัยรูถึงแนวคิดที่จะศึกษาสืบคนเพื่อจรรโลง “ผญา” เอาไวใหเปนมรดกแก
อนุชนรุนหลัง ไดตระหนักถึงปญหาและภาวะอันเกิดข้ึนกับ “ผญา” หรือภูมิปญญาทองถ่ิน และตองการ
จรรโลงผญาเอาไวใหอยูกับสังคมไทย โดยเฉพาะชาวอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตลอดไป ดวย
ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ภาษาถ่ินและวรรณกรรมอีสานลดบทบาทลง เพราะระบบโรงเรียน ระบบการ
สื่อสารสวนกลางเขาไปมีบทบาทแทน ทําใหคําผญาเสื่อมความสําคัญลง ที่คงหลงเหลือก็มีอยูกับพวกนักแตง
กลอน ศิลปนหมอลํา ผูคงแกเรียนเทานั้น อีกไมนานคําผญาที่มีคุณคาเหลานี้ก็จะเสื่อมสูญไปในที่สุด 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่ศึกษาพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน  
เพื่อการพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ที่เก่ียวกับขอปฏิบัติของบุคคลที่ใช
ปฏิบัติตอกันในฐานะตาง ๆ โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหพุทธ
จริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงเปนหลักพุทธจริยธรรมหรือเปนแกนกลางแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคลทางสังคม และเพื่อใหบุคคลปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมแกฐานะของตนและ
ผูที่เก่ียวของ อันจะนําซึงความสงบสุขของปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของผญาอีสาน 
2. เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมและทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept Interview)  ไดแก พระนักเทศนที่ใชผญาในการอบรมสั่งสอน นักวิชาการ/ปราชญพุทธ  ผู
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หนึ่ง  ไมไดดูหมอลํา ไมไดฟงหมอลําแคนอยางหนึ่ง ก็เหมือนกับไมไดไปอีสานหรือไปแลวแตไปไมถึง 3  
จากคําพูดนี้ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นความสําคัญชัดเจนยิ่งข้ึน ผญาก็เหมือนกับพื้นที่วรรณกรรมที่โลดแลน
ทางสติปญญาของคนอีสาน ที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับหลักการ วิธีการ และเปาหมายในการดําเนินชีวิต สวน
หมอลํานั้นเปรียบเสมือนสุนทรียะแหงความบันเทิงร่ืนเริงใจ  ของคนถ่ินนี้ 

“ผญา” เปนคําภาษาอีสานที่มีความหมายตรงกับคําวา “ปรัชญา” ในภาษาสันสกฤต และคําวา 
“ปญญา” ในภาษาบาลี ดังนั้น ผญาจึงแปลวาความรู4 ซ่ึงเปนคําพูดที่เต็มไปดวยคําอุปมาอุปไมยตาง ๆ เปน
บทรอยกรองสั้น ๆ อาศัยเสียงหนักเบา หรือการเลนตัวอักษร หรืออาจเปนบทประพันธที่จดจํามาจากคนอ่ืน 
5 แบงตามลักษณะและโอกาสที่ใช 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผญาภาษิต คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวเม่ือตองการใหคติเตือนใจในเชิงสั่งสอน 
2. ผญาเกี้ยว คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวเม่ือตองการเก้ียวพาราสีโตตอบกันของหนุมสาว 
3. ผญาอวยพร คือ ผญาที่ใชในโอกาสที่กลาวใหพรเพื่อเปนศิริมงคลแกผูฟง 6 
จากผญาทั้งสามประเภทดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงคุณคาที่มีตอดานความประพฤติสังคม หรือ หลักจ

ริยศาสตร ผญาภาษิตนาจะมีคุณคามากกวาประเภทอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่ง สังคมอีสานที่ไดรับอิทธิพลทาง
ความคิดและความเชื่อจากพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยโบราณ เปนการแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาและสื่อ
ความหมายไดอยางลึกซ้ึง เพราะชาวอีสานใชผญาหรืออาศัยผญาเปนเคร่ืองมือในการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) 7 ในบทผญาอีสานจึงเปนแหลงที่อุดมดวยภูมิปญญาทางศาสนา และแนวคิดทางปรัชญา 
เชน 

…กกไมใหญแตใบบมี  สาวผูดี บมีศีลสราง 
เปนแมฮาง แลนขึ้นแลนลง เปนพระสงฆวินัยบครอบ 8 (โบราณ) 

ความหมาย ตนไมใหญที่ไรใบ นกกากีไมเขาอาศัย สาวงามที่ขาดคุณธรรม ยอมไรคา ไรศักดิ์ศรี 
เปนพระสงฆยอหยอนตอพระธรรมพระวินัย ยอมขาดความเคารพนับถือ และเปนผูที่ทาํลายพระศาสนาดวย 

สภาพปญหาของผญาถือวาวิถีชีวิตของคนอีสานเปนแรงบันดาลกระตุนใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับการ
วิจัยเร่ืองผญา เพราะผญาเปนภูมิปญญาชาวบาน ไดเนนหนักในดานภาษิตคําสอนอันเปนวิถีชีวิตที่แสดงถึง
ความเปน แบบแผน พฤติกรรม แนวคิด สุภาษิตเตือนใจ ใหผูไดฟงหรือผูสนใจไดเกิดจิตสํานึกในความชั่วดี 
ถูกผิด โทษ ประโยชน และไมใชประโยชนที่บรรพบุรุษไดคนคิดกลั่นกรองแนวความคิดของตน เพื่อมาเปนคํา
สอนชี้แนะแกอนุชนใหประพฤติปฏิบัติตอกันในสังคม มุงจะใหอยูดวยกันดวยความสงบสุข มีความสามัคคี  

                                                
 3 จิรภัทร  แกวกู, กาพยกลอนอีสานวาดวยวรรณกรรมประชาชน, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน, ม.ป.ป.), หนา 67. 
4 จารุวรรณ ธรรมวัตร, ผญาบทกวีชาวบาน, (กาฬสินธุ : จินตภัณฑการพิมพ, 2526), หนา 1. 
5 วิสุทธ์ิ บุษญกุล, วิสุทธิ์นิพนธ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2520), หนา 507. 
6 บุปผา ทวีสุข, คติชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : ดี แอนดเอส การพิมพ, 2530), หนา 97. 
7 คําขาน แดนลาวกาว, “ผญากับบทบาทการรับใชสังคม”, ชุมชนพัฒนา, (กันยายน – ตุลาคม  2529), 

เอกสารคัดสําเนา, หนา 71. 
8 คําดี อินทะสอน, ผะหยาภาษิตอีสาน ฉบับสองภาษา, หนา 8. 

มีความเมตตากรุณา ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหความเคารพนับถือกันและชวยกันทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมหรือ
สังคม ชุมชน เปนตนผญาหรือสุภาษิตคําสอนของสังคมอีสานเปนจุดรวมคําสอนที่มีอิทธิพลตอความเชื่อและ
ศรัทธาในผญาหรือภูมิปญญาของบรรพบุรุษผญาที่บรรพบุรุษไดคนคิดข้ึนมาเปนสุภาษิตหรือคําสอน 
ตักเตือน กลอมเกลา อบรมบมนิสัยใหสังคมอีสานอยูรวมกันดวยความสงบสุข มีความสามัคคี เอ้ืออาทรตอ
กัน เปนเคร่ืองประสานสัมพันธตอกันตลอดมา และถือวาเปนสิ่งที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจวิถีชีวิตสังคมอีสาน ถามีการศึกษาคนควานํามาศึกษาหาประโยชนจาก “ผญา” ก็จะสามารถนําไป
ปรับใชใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒนเปนอยางดี  

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงเปนพระสังฆาธิการในอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีภาระหนาที่มีสวนชี้นํา
และพัฒนาคุณธรรมและสังคมใหเจริญกาวหนา และสงเสริมสืบสานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิ
ปญญาของทองถ่ินที่เปนสิ่งมีคุณคา ควรแกการศึกษาใหเปนมรดกของอนุชนและสังคมทั่วไป ดวยภูมิหลัง
ดังกลาวนี้จึงไดทําการวิจัย และผูวิจัยรูถึงแนวคิดที่จะศึกษาสืบคนเพื่อจรรโลง “ผญา” เอาไวใหเปนมรดกแก
อนุชนรุนหลัง ไดตระหนักถึงปญหาและภาวะอันเกิดข้ึนกับ “ผญา” หรือภูมิปญญาทองถ่ิน และตองการ
จรรโลงผญาเอาไวใหอยูกับสังคมไทย โดยเฉพาะชาวอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตลอดไป ดวย
ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ภาษาถ่ินและวรรณกรรมอีสานลดบทบาทลง เพราะระบบโรงเรียน ระบบการ
สื่อสารสวนกลางเขาไปมีบทบาทแทน ทําใหคําผญาเสื่อมความสําคัญลง ที่คงหลงเหลือก็มีอยูกับพวกนักแตง
กลอน ศิลปนหมอลํา ผูคงแกเรียนเทานั้น อีกไมนานคําผญาที่มีคุณคาเหลานี้ก็จะเสื่อมสูญไปในที่สุด 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่ศึกษาพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน  
เพื่อการพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ที่เก่ียวกับขอปฏิบัติของบุคคลที่ใช
ปฏิบัติตอกันในฐานะตาง ๆ โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหพุทธ
จริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงเปนหลักพุทธจริยธรรมหรือเปนแกนกลางแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางบุคคลทางสังคม และเพื่อใหบุคคลปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมแกฐานะของตนและ
ผูที่เก่ียวของ อันจะนําซึงความสงบสุขของปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของผญาอีสาน 
2. เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมและทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 3. เพื่อวิเคราะหพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept Interview)  ไดแก พระนักเทศนที่ใชผญาในการอบรมสั่งสอน นักวิชาการ/ปราชญพุทธ  ผู



1132 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จัดรายการวิทยุ การไดประชากรเปาหมายอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
โดยผูวิจัยจะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field Work) อีกสวน
หนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก  
เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  
บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธให
สมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของกับผญาโดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลง 
ขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 2539 
ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย เอกสาร 

วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของ  
2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
เปนข้ันตอนเก็บขอมูล โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จาํนวน 25 รูป/

คน โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
1. พระนักเทศนที่ใชผญาในการอบรมสั่งสอน จาํนวน 5 รูป 
2. นักวิชาการ/ปราชญพุทธ   จํานวน 2 รูป/คน 
3. ผูจัดรายการวิทยุ    จํานวน 2 รูป/คน 
4. ประชาชนทีส่ามารถใหขอมูลได  จํานวน 13 คน  

3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความเปนมาของผญาอีสาน  ความเปนมาของผญานั้น เร่ิมแรกเกิดจากการพูด หรือวาจา เลา
สืบตอกันมาตั้งแตเมืองเวียงจันทนเปนราชธานีราวป พ.ศ. 2107 มีชายอายุปานกลางคน คนหนึ่งเกิดที่เมือง
เวียงจันทน ชายคนนี้เปนคนฉลาดแตการศึกษาไมสูงนัก ชายผูนี้ เห็นอะไรก็จะผูกเปนคําผญาเก่ียวกับสิ่งนั้น
ทันที ชายผูนี้มีลูกศิษยคนหนึ่งชื่อ บักเซียงนอย หรือบักนอย เม่ือไปที่ใดจะมีบักนอยไปดวยเสมอ ชายผูนี้มี
ความฉลาดเห็นอะไรก็จะผูกเปนผญา แลวพูดออกมา บักเซียงนอย เปนคนคอยจดเอาคําผญานั้นทุกคร้ัง จึงมี
คําผญาใหผูคนไดพูดจา เปนบทกวีหรือวรรณคดีภาษาอีสานมีประวัติมาตั้งแตบรรพกาล นอกจากนั้นยังได
กลาวถึงการเผยแพรพุทธศาสนาเขามาในดินแดนแหลมทองวาเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหเกิดบทกวีและวรรณกรรม 
โดยการที่พระมหากษัตริยทรงมอบหมายใหนักปราชญอาจารย นําเคาโครงเร่ืองในนิทานชาดก แตงเปน

กาพยกลอนบทกวี  เปนภาษาอีสานเพื่อเปนกุศโลบายในการโนมนาวจิตใจคนใหเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
และผญา เปนคําพื้นเมืองอีสานความหมายตรงกับภาษาบาลีสันสกฤตวา ปญญาและปรัชญา หมายถึง องค
ความรูดานภาษาเร่ิมจาก ญาบเวา โตงโตย กาพย โคลง ราย ทุกชนิดถามีความรูอธิบายวิชาการหรือวิชาชีพ
ดานใดดานหนึ่งไดเขาเรียกภูมิปญญา แตถาพูดเปนกลอน เปนสุภาษิต เปนคําที่ถายทอดมาจากคําวา 
“ปญญา” และ “ปรัชญา” ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา นักปราชญโบราณอีสานทานเปลี่ยน
จากคําเดิม คือ ปญญา แปลวาความรอบรู ซ่ึงความหมายทั้งสองนี้มีความหมายวา ความรู, ความรอบรู, 
ความฉลาด, หรือวิชาวาดวยหลักแหงความรูและความเจริญ คําพูดที่เปนภาษิตที่มีความหมายอยูในเชิง
เปรียบเทียบ ประกอบไปดวยถอยคําอันหลักแหลมลึกซ้ึง คํากลอนผญาอาจจะเปนกลอนพื้นบาน หนุมสาว
พูดเก้ียวพาราสีในการแสดงความรัก แตไมวากันตรง ๆ เปนเพียงพูดเลียบเคียง กระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยกัน และอาจวาเปนกลอนสดก็มี การแบงประเภทของผญาได แบงตามเนื้อหา ไดดังนี้ 1) ผญาสุภาษิต 
2) ผญาเก้ียว 3) ผญาคําสอน 4) ผญาปรัชญา 5) ผญาปริศนา 6) ผญาเบ็ดเตล็ด  แตละประเภทมีทั้งสัมผัส
และไมมีสัมผัส 

ลักษณะของผญา ไดแก ผญากอม เปนบทผญาที่มีความสั้น หรือบทที่สั้นแตแฝงดวยคติธรรมและ
ปริศนาธรรม ที่สามารถที่นํามาใชในการเตือนสติคนไมใหตั้งอยูในความประมาท หรือละเลยสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
เพื่อความเจริญกาวหนาในการดําเนินชีวิตของตนและคนอ่ืน ที่เปนบทผญาใหความหมายที่ลึกซ้ึงและยังมี
ขอคิดสอดแทรกหลักธรรม โดยเฉพาะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขอวัตรปฏิบัติของคนอีสานที่ควร
กระทํา ที่เรียกวา ฮีตและคอง เพื่อเปนหลักฐานในการเรียนรู และเปนฐานในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผญา
เครือ ซ่ึงมีความยาว ใชในการสื่อสาร มีใจความอยางตอเนื่องตั้งแตสองบาทข้ึนไป ผญารูปแบบนี้จะพบ
ในผญาคําสอนและผญาเก้ียวเปนสวนใหญ ผญาเครือที่มีลักษณะคลองจองกัน  ลักษณะของผญาเครือ 
บทผญา จัดเขาในคําประพันธประเภทกลอน เรียกวา“กลอนผญา” แตเปนกลอนอิสระ เพราะมีสัมผัสทั้งที่
แบบเครงครัด และไมแนนอนตายตัวหรือบางทีไมมีก็ได ขอใหมีขอความลึกซ้ึงกินใจ เพราะบทผญามีรอย
ประทับใจหลายหลากอารมณ ซ่ึงแฝงอยูในคําพูด บทผญามีทั้งบทกลอนแบบสั้นและแบบยาว แบบสั้น
เรียกวา “ผญากอม” บาง  เรียกวา  “ยาบสวง” บาง เรียก “โตงโตย” บาง บทผญาเครือ จึงมีใชหลาย
ลักษณะ ทั้งเปนคําสั่ง คําสอน คําเตือน เก้ียวพาราสี และรวมถึงเปนปริศนาและปริศนาธรรมก็มี ลักษณะ
บทผญาที่คลองจองในเชิงสัมผัสนั้น เม่ือฟงแลวเปนเคร่ืองเตือนใจไดทันที โดยผูพูดไมตองใชถอยคํา ในการ
กลาวใหมากความ และไมกระทบกระเทียบผูฟง ฟงงายร่ืนหู ซ่ึงอาจเปนรอยแกว อาจมีกลุมคําละ 2 คํา 3  
คํา 4 คํา 5 คํา 6 คํา ฯลฯ จนถึง 14 คํา แตนิยมวา กลุมคําหนึ่ง ๆ ควรจะมี 7 คํา จึงจะเหมาะกับความ 
(อรรถ) และลงตัวกับเสียง (สัทท) ไมยาวเกินไป ซ่ึงนับวาหลากหลายมาก จึงจะเห็นตามตัวของบทผญาในรูป
ของกลอน ซ่ึงผญาเครือแบงประเภทออกไดดังนี้ 1) ผญาเครือที่มีลักษณะคําสั่ง 2) ผญาเครือที่มีลักษณะคํา
สอน 3) ผญาเครือที่มีลักษณะคําเตือน 4) ผญาเครือที่มีลักษณะคําเก้ียว ผญาที่แฝงดวยปริศนาธรรม การผูก
ปญหา หรือ ปริศนาธรรม มุงหวังที่จะใหเอาหลักธรรมตาง ๆ มาตอบ โดยเทียบไปกับตัวเลขบาง สิ่งอ่ืนใน
ธรรมชาติบาง แมแตพระสงฆทานเทศนาหนึ่งธรรมมาสน หรือ 2 - 3 ธรรมมาสน สวนใหญนิยมจะยกปญหา
ธรรม หรือปริศนาธรรมข้ึนมาใหอีกฝายหนึ่งตอบ เพื่อกระตุนผูฟงใหมีอารมณรวม ไมเบื่อหนายในการฟง
เทศน ที่ใหขอคิดและหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ใหคนผูที่ฟงไดนําไปปฏิบัติ ผญาเปนสิ่งที่
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จัดรายการวิทยุ การไดประชากรเปาหมายอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
โดยผูวิจัยจะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field Work) อีกสวน
หนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก  
เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  
บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธให
สมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของกับผญาโดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลง 
ขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 2539 
ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย เอกสาร 

วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของ  
2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
เปนข้ันตอนเก็บขอมูล โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จาํนวน 25 รูป/

คน โดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
1. พระนักเทศนที่ใชผญาในการอบรมสั่งสอน จาํนวน 5 รูป 
2. นักวิชาการ/ปราชญพุทธ   จํานวน 2 รูป/คน 
3. ผูจัดรายการวิทยุ    จํานวน 2 รูป/คน 
4. ประชาชนทีส่ามารถใหขอมูลได  จํานวน 13 คน  

3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา

วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และ
นํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความเปนมาของผญาอีสาน  ความเปนมาของผญานั้น เร่ิมแรกเกิดจากการพูด หรือวาจา เลา
สืบตอกันมาตั้งแตเมืองเวียงจันทนเปนราชธานีราวป พ.ศ. 2107 มีชายอายุปานกลางคน คนหนึ่งเกิดที่เมือง
เวียงจันทน ชายคนนี้เปนคนฉลาดแตการศึกษาไมสูงนัก ชายผูนี้ เห็นอะไรก็จะผูกเปนคําผญาเก่ียวกับสิ่งนั้น
ทันที ชายผูนี้มีลูกศิษยคนหนึ่งชื่อ บักเซียงนอย หรือบักนอย เม่ือไปที่ใดจะมีบักนอยไปดวยเสมอ ชายผูนี้มี
ความฉลาดเห็นอะไรก็จะผูกเปนผญา แลวพูดออกมา บักเซียงนอย เปนคนคอยจดเอาคําผญานั้นทุกคร้ัง จึงมี
คําผญาใหผูคนไดพูดจา เปนบทกวีหรือวรรณคดีภาษาอีสานมีประวัติมาตั้งแตบรรพกาล นอกจากนั้นยังได
กลาวถึงการเผยแพรพุทธศาสนาเขามาในดินแดนแหลมทองวาเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหเกิดบทกวีและวรรณกรรม 
โดยการที่พระมหากษัตริยทรงมอบหมายใหนักปราชญอาจารย นําเคาโครงเร่ืองในนิทานชาดก แตงเปน

กาพยกลอนบทกวี  เปนภาษาอีสานเพื่อเปนกุศโลบายในการโนมนาวจิตใจคนใหเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
และผญา เปนคําพื้นเมืองอีสานความหมายตรงกับภาษาบาลีสันสกฤตวา ปญญาและปรัชญา หมายถึง องค
ความรูดานภาษาเร่ิมจาก ญาบเวา โตงโตย กาพย โคลง ราย ทุกชนิดถามีความรูอธิบายวิชาการหรือวิชาชีพ
ดานใดดานหนึ่งไดเขาเรียกภูมิปญญา แตถาพูดเปนกลอน เปนสุภาษิต เปนคําที่ถายทอดมาจากคําวา 
“ปญญา” และ “ปรัชญา” ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา นักปราชญโบราณอีสานทานเปลี่ยน
จากคําเดิม คือ ปญญา แปลวาความรอบรู ซ่ึงความหมายทั้งสองนี้มีความหมายวา ความรู, ความรอบรู, 
ความฉลาด, หรือวิชาวาดวยหลักแหงความรูและความเจริญ คําพูดที่เปนภาษิตที่มีความหมายอยูในเชิง
เปรียบเทียบ ประกอบไปดวยถอยคําอันหลักแหลมลึกซ้ึง คํากลอนผญาอาจจะเปนกลอนพื้นบาน หนุมสาว
พูดเก้ียวพาราสีในการแสดงความรัก แตไมวากันตรง ๆ เปนเพียงพูดเลียบเคียง กระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยกัน และอาจวาเปนกลอนสดก็มี การแบงประเภทของผญาได แบงตามเนื้อหา ไดดังนี้ 1) ผญาสุภาษิต 
2) ผญาเก้ียว 3) ผญาคําสอน 4) ผญาปรัชญา 5) ผญาปริศนา 6) ผญาเบ็ดเตล็ด  แตละประเภทมีทั้งสัมผัส
และไมมีสัมผัส 

ลักษณะของผญา ไดแก ผญากอม เปนบทผญาที่มีความสั้น หรือบทที่สั้นแตแฝงดวยคติธรรมและ
ปริศนาธรรม ที่สามารถที่นํามาใชในการเตือนสติคนไมใหตั้งอยูในความประมาท หรือละเลยสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
เพื่อความเจริญกาวหนาในการดําเนินชีวิตของตนและคนอ่ืน ที่เปนบทผญาใหความหมายที่ลึกซ้ึงและยังมี
ขอคิดสอดแทรกหลักธรรม โดยเฉพาะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขอวัตรปฏิบัติของคนอีสานที่ควร
กระทํา ที่เรียกวา ฮีตและคอง เพื่อเปนหลักฐานในการเรียนรู และเปนฐานในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผญา
เครือ ซ่ึงมีความยาว ใชในการสื่อสาร มีใจความอยางตอเนื่องตั้งแตสองบาทข้ึนไป ผญารูปแบบนี้จะพบ
ในผญาคําสอนและผญาเก้ียวเปนสวนใหญ ผญาเครือที่มีลักษณะคลองจองกัน  ลักษณะของผญาเครือ 
บทผญา จัดเขาในคําประพันธประเภทกลอน เรียกวา“กลอนผญา” แตเปนกลอนอิสระ เพราะมีสัมผัสทั้งที่
แบบเครงครัด และไมแนนอนตายตัวหรือบางทีไมมีก็ได ขอใหมีขอความลึกซ้ึงกินใจ เพราะบทผญามีรอย
ประทับใจหลายหลากอารมณ ซ่ึงแฝงอยูในคําพูด บทผญามีทั้งบทกลอนแบบสั้นและแบบยาว แบบสั้น
เรียกวา “ผญากอม” บาง  เรียกวา  “ยาบสวง” บาง เรียก “โตงโตย” บาง บทผญาเครือ จึงมีใชหลาย
ลักษณะ ทั้งเปนคําสั่ง คําสอน คําเตือน เก้ียวพาราสี และรวมถึงเปนปริศนาและปริศนาธรรมก็มี ลักษณะ
บทผญาที่คลองจองในเชิงสัมผัสนั้น เม่ือฟงแลวเปนเคร่ืองเตือนใจไดทันที โดยผูพูดไมตองใชถอยคํา ในการ
กลาวใหมากความ และไมกระทบกระเทียบผูฟง ฟงงายร่ืนหู ซ่ึงอาจเปนรอยแกว อาจมีกลุมคําละ 2 คํา 3  
คํา 4 คํา 5 คํา 6 คํา ฯลฯ จนถึง 14 คํา แตนิยมวา กลุมคําหนึ่ง ๆ ควรจะมี 7 คํา จึงจะเหมาะกับความ 
(อรรถ) และลงตัวกับเสียง (สัทท) ไมยาวเกินไป ซ่ึงนับวาหลากหลายมาก จึงจะเห็นตามตัวของบทผญาในรูป
ของกลอน ซ่ึงผญาเครือแบงประเภทออกไดดังนี้ 1) ผญาเครือที่มีลักษณะคําสั่ง 2) ผญาเครือที่มีลักษณะคํา
สอน 3) ผญาเครือที่มีลักษณะคําเตือน 4) ผญาเครือที่มีลักษณะคําเก้ียว ผญาที่แฝงดวยปริศนาธรรม การผูก
ปญหา หรือ ปริศนาธรรม มุงหวังที่จะใหเอาหลักธรรมตาง ๆ มาตอบ โดยเทียบไปกับตัวเลขบาง สิ่งอ่ืนใน
ธรรมชาติบาง แมแตพระสงฆทานเทศนาหนึ่งธรรมมาสน หรือ 2 - 3 ธรรมมาสน สวนใหญนิยมจะยกปญหา
ธรรม หรือปริศนาธรรมข้ึนมาใหอีกฝายหนึ่งตอบ เพื่อกระตุนผูฟงใหมีอารมณรวม ไมเบื่อหนายในการฟง
เทศน ที่ใหขอคิดและหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ใหคนผูที่ฟงไดนําไปปฏิบัติ ผญาเปนสิ่งที่
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เก่ียวของกับวิถีชีวิตและปรัชญาในการดํารงชีพ เปนผญาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 
การงานของคนอีสาน สวนใหญเนนอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก คําผญาภาษิตที่ปรากฏใหเห็นจะเนนที่เร่ือง
ความขยันหม่ันเพียร ความอดทนตอสู ผูชายมักจะตองทํางานหนัก งานที่จะตองออกแรง เสี่ยง เชน งานไถ 
เลื่อยไม ไสกบ สรางบานเรือน เปนตน เพื่อใหเขาใจวาคนทุกคนเกิดมาตองมีการดําเนินชีวิตใหคงอยู และ
ดํารงชีพดวยการประกอบอาชีพ ซ่ึงการประกอบอาชีพตองมีความขยันหม่ันเพียร และรูจักเลือกอาชีพที่
สุจริต รูจักประหยัดเก็บออมในยามจําเปนเพื่อไมใหเกิดความลําบากในอนาคต ผญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการใช
ปญญา ซ่ึงคําวา ปญญา แปลวา ความรูทั่ว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูความเขาใจหยั่ง
แยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ มีประโยชนมิใชเปนประโยชน เปนตน และรูที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ 
ความรอบรูในกองสังขารตามความเปนจริง ความเปนผูที่ มีความรู มีปญญานี้ ชวยใหคนผูนั้นสามารถ
แยกแยะความดีความชั่ว ความผิดความถูกได รูจักที่จะกระทําสิ่งใดที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนและกับตนเอง 
สามารถนําไปใชในการเลี้ยงชีพได 

ขอปฏิบัติที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ในผญาอีสานมีขอวัตรปฏิบัติที่เก่ียวของกับทุกคนในสังคม
อีสานอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงแตละบทลวนแตใหขอคิด คติธรรมที่แฝงภายในบทผญา ที่คนอีสานนํามาใชได
เปนอยางดี ผูวิจัยไดนําบทผญาอีสานที่เก่ียวของกับคนทุกคนในสังคม อันเปนการปฏิบัติตอกันและกัน
ระหวาง บิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา ครูบาอาจารยกับศิษย มิตรกับมิตร (เพื่อนกับเพื่อน) 
นายจางกับลูกจาง (เจานายกับไพร ทาส) สมณพราหมณกับคฤหัสถ (พระภิกษุสงฆกับฆราวาส อุบาสก 
อุบาสิกา) มนุษยกับสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอม ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของบิดามารดากับบุตรธิดา  
และบุตรธิดากับบิดามารดา ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงกลาวถึงหนาที่ของผูที่เปนพอแมควรที่จะมีการ
อบรมสั่งสอนลูก ประกอบอาชีพที่สุจริต หาทรัพยมาใหครอบครัวเลี้ยงดูลูก และสรางฐานะใหมีความเปนอยู
ที่ดี  สวนหนาที่ของลูกควรใหความเคารพและความกตัญูตอพอแม รูบุญคุณ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม 
ปฏิบัติตนใหเปนคนดี รักษาวงศตระกูลใหดี มีความรักใครในหมูญาติพี่นองดวยกัน และที่สําคัญคือสําหรับ
ผูชายที่นับถือพระพุทธศาสนาคือการบวช เพื่อใหพอแมไดรับบุญกุศลจากการบวช ที่พอแมทุกคนอยากเห็น 
ขอปฏิบัติระหวางสามีกับภรรยาที่ปรากฏในบทผญาอีสานนี้ ที่กลาวถึงการปฏิบัติตอกันและกัน คือการให
ความรักตอกัน เคารพตอกัน ไมคิดนอกใจ สามีกับภรรยาปฏิบัติตอกันใหความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามี
มีความขยันรูจักประกอบอาชีพ ภรรยารูจักปฏิบัติตามหนาที่ของตน มีหนาที่เลี้ยงดูอบรมลูก และมีความดี 
ประพฤติดีประพฤติชอบ มีการรักษาศีล ปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม เพื่อใหครอบครัวมี
ความสุข ความเจริญ ขอปฏิบัติของอาจารยกับศิษย นั้นผูเปนอาจารยมีหนาที่สั่งสอนใหความรูกับศิษย โดย
ไมหวังผลประโยชนแตยึดจรรยาบรรณของความเปนอาจารยที่จะสอนใหศิษยมีความรู และศิษยควรที่จะให
ความเคารพเชื่อฟงอาจารย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน เม่ือมีความรูควรที่จะไมลืมบุญคุณ นําความรูที่ไดไปพัฒนา
ประเทศชาติ ทําประโยชนใหแกสังคมและสวนรวมใหเจริญ ขอปฏิบัติระหวางมิตรกับมิตรที่ปรากฏใน
บทผญาอีสาน ที่เปนการสรางความดีใหแกคน และสอนใหรูจักเลือกคบเพื่อน ใหคบแตคนดีที่คอยแนะนําแต
สิ่งที่ดี ในยามเดือดรอน หรือทุกขยากตางคนตางชวยเหลือกัน และใหมีความรักตอกันไมวาจะสุขหรือทุกขก็
ไมทิ้งจากกัน หรือทํารายซํ้าเติมเพื่อนที่คอยรวมสุขรวมทุกขกันมา ขอปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจางที่
ปรากฏในผญาอีสาน คือนายจางจะตองใหกําลังใจแกลูกจาง และพูดจาที่ดี กลาวยกยองชมเชย และสงเสริม 

มีรางวัลใหกับลูกจางเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน ยึดหลักความถูกตองมีกฎระเบียบ เปนที่รักของลูกจางทุก
คน สวนลูกจางหรือพนักงานควรปฏิบัติตอนายจางดวยความเคารพ ทําดีมีความขยันทํางาน และคอยดูแล
ทรัพยากรใหกับนายจาง มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตนดวยความดีไมสรางปญหาใหกับนายจาง ขอปฏิบัติ 
หรือหนาที่ของคฤหัสถบํารุงตอสมณพราหมณ และสมณพราหมณยอมอนุเคราะหตอคฤหัสถ ที่ปรากฏใน
บทผญาอีสาน คือ พระสงฆที่อยูในวัดควรที่จะประพฤติดีประพฤติชอบ มีการศึกษาหาความรูตามหลักพระ
ธรรมวินัย ใหการสั่งสอนพระภิกษุสามเณร ญาติโยมในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน  
สวนคฤหัสถ คอยดูแลบํารุงพระภิกษุสงฆสามเณร  ดวยการทําบุญใหทาน เขาวัดรักษาศีล และปฏิบัติธรรม 
บาํรุงวัดวาอาราม ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของมนุษยที่มีตอสัตวและสิ่งแวดลอม ดวยมนุษยไดอาศัยพึงพาสัตว 
และสัตวไดรับการเลี้ยงดูอยางดีจากมนุษย และมนุษยไดอาศัยสิ่งแวดลอมในการสรางความเปนอยู เนื่องจาก
มนุษยมีกําเนิดอยูภายใตสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยออมในการที่จะ
กําหนดใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได 

2. พุทธจริยธรรมและทิศ 6 ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
พุทธจริยธรรม เปนหลักหรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ที่ทําใหผูที่

ประพฤติปฏิบัติตามเกิดความสุขทั้งทางกายและใจ โดยหลักทั่วไปของพุทธจริยศาสตร คือการงดเวนจากสิ่งที่
ชั่ว และมุงกระทําแตสิ่งที่ดีงาม ทางกาย วาจา ในเบื้องตน และใจ ในระดับสูง เพื่อใหเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์  
ขจัดกิเลสที่เขามาในจิตใจไดอยางเด็ดขาด เพื่อมุงสูมรรคผล และนิพพาน   

พุทธจริยธรรมระดับตน ไดแกศีล 5 หรือ เบญจศีล ความประพฤติชอบทางกายและวาจา, และการ
รักษากายวาจาใหเรียบรอย, การรักษาตามระเบียบวินัย, ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตนให
ตั้งอยูในความไมเบียดเบียน “ศีล” การปฏิบัติของภิกษุที่มีความสํารวมในโอวาทปาฏิโมกข ถึงพรอมดวยอา
จาระ และโคจรเห็นภัยในโทษทั้งหลายแมมีประมาณเล็กนอยสมาทานอยูในสิกขาบททั้งหลาย ความสํารวม 
ความระวัง ความไมกาวลวง ในสิกขาบททั้งหลาย การสํารวมกาย วาจา ใจ ลักษณะของศีล 5 หมายถึง 
ความสํารวมทางกายวาจา หรือแปลวา ลักษณะความเปนปรกติ คือ การไมประพฤติผิดทางกาย และวาจา 
เปนความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ ขอบังคับสําหรับควบคุมประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดี
งามเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไดแก 1) ปาณาติบาต เวรมณี 
หมายถึง เจตนางดเวนจากการฆาสัตว 2) อทินนาทานทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการถือเอา
สิ่งของที่เจาของมิไดใหดวยอาการแหงการขโมย 3)  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจาก
การประพฤติผิดในกามซ่ึงเปนความประพฤติ 4) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ  
5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากของมึนเมา สุราเมรัย    

พุทธจริยธรรมระดับกลาง ซ่ึงเปนพุทธจริยธรรมที่มุงขัดเกลาตนเองใหมีจิตใจสูงข้ึน เปนการเวน
อกุศลกรรมบถ 10 และทํากุศลกรรมบถใหสมบูรณ บางคร้ังเรียกวา อาคาริยวินัย ซ่ึงแปลวาวินัยของผูครอง
เรือนหรือคฤหัสถ แยกเปนทางกาย วาจา และใจไว 3 หมวด รวม 10 ประการ หลักกุศลกรรมบถ 10 
ประการถือไดวา เปนหลักธรรมสําคัญในการพัฒนามนุษยของพระพุทธศาสนาอีกหลักธรรมหนึ่งที่สามารถ
พัฒนามนุษยไดครบทั้งกาย วาจา และใจ เพราะวาการพัฒนามนุษยในทางพระพุทธศาสนานั้น มุงเนนไปใน
การพัฒนาที่มองคนในฐานะที่เปนมนุษย กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม, ทางทําความดี, 
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เก่ียวของกับวิถีชีวิตและปรัชญาในการดํารงชีพ เปนผญาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 
การงานของคนอีสาน สวนใหญเนนอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก คําผญาภาษิตที่ปรากฏใหเห็นจะเนนที่เร่ือง
ความขยันหม่ันเพียร ความอดทนตอสู ผูชายมักจะตองทํางานหนัก งานที่จะตองออกแรง เสี่ยง เชน งานไถ 
เลื่อยไม ไสกบ สรางบานเรือน เปนตน เพื่อใหเขาใจวาคนทุกคนเกิดมาตองมีการดําเนินชีวิตใหคงอยู และ
ดํารงชีพดวยการประกอบอาชีพ ซ่ึงการประกอบอาชีพตองมีความขยันหม่ันเพียร และรูจักเลือกอาชีพที่
สุจริต รูจักประหยัดเก็บออมในยามจําเปนเพื่อไมใหเกิดความลําบากในอนาคต ผญาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการใช
ปญญา ซ่ึงคําวา ปญญา แปลวา ความรูทั่ว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูความเขาใจหยั่ง
แยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ มีประโยชนมิใชเปนประโยชน เปนตน และรูที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ 
ความรอบรูในกองสังขารตามความเปนจริง ความเปนผูที่ มีความรู มีปญญานี้ ชวยใหคนผูนั้นสามารถ
แยกแยะความดีความชั่ว ความผิดความถูกได รูจักที่จะกระทําสิ่งใดที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนและกับตนเอง 
สามารถนําไปใชในการเลี้ยงชีพได 

ขอปฏิบัติที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ในผญาอีสานมีขอวัตรปฏิบัติที่เก่ียวของกับทุกคนในสังคม
อีสานอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงแตละบทลวนแตใหขอคิด คติธรรมที่แฝงภายในบทผญา ที่คนอีสานนํามาใชได
เปนอยางดี ผูวิจัยไดนําบทผญาอีสานที่เก่ียวของกับคนทุกคนในสังคม อันเปนการปฏิบัติตอกันและกัน
ระหวาง บิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา ครูบาอาจารยกับศิษย มิตรกับมิตร (เพื่อนกับเพื่อน) 
นายจางกับลูกจาง (เจานายกับไพร ทาส) สมณพราหมณกับคฤหัสถ (พระภิกษุสงฆกับฆราวาส อุบาสก 
อุบาสิกา) มนุษยกับสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอม ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของบิดามารดากับบุตรธิดา  
และบุตรธิดากับบิดามารดา ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงกลาวถึงหนาที่ของผูที่เปนพอแมควรที่จะมีการ
อบรมสั่งสอนลูก ประกอบอาชีพที่สุจริต หาทรัพยมาใหครอบครัวเลี้ยงดูลูก และสรางฐานะใหมีความเปนอยู
ที่ดี  สวนหนาที่ของลูกควรใหความเคารพและความกตัญูตอพอแม รูบุญคุณ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม 
ปฏิบัติตนใหเปนคนดี รักษาวงศตระกูลใหดี มีความรักใครในหมูญาติพี่นองดวยกัน และที่สําคัญคือสําหรับ
ผูชายที่นับถือพระพุทธศาสนาคือการบวช เพื่อใหพอแมไดรับบุญกุศลจากการบวช ที่พอแมทุกคนอยากเห็น 
ขอปฏิบัติระหวางสามีกับภรรยาที่ปรากฏในบทผญาอีสานนี้ ที่กลาวถึงการปฏิบัติตอกันและกัน คือการให
ความรักตอกัน เคารพตอกัน ไมคิดนอกใจ สามีกับภรรยาปฏิบัติตอกันใหความสุขทั้งทางกายและทางใจ สามี
มีความขยันรูจักประกอบอาชีพ ภรรยารูจักปฏิบัติตามหนาที่ของตน มีหนาที่เลี้ยงดูอบรมลูก และมีความดี 
ประพฤติดีประพฤติชอบ มีการรักษาศีล ปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม เพื่อใหครอบครัวมี
ความสุข ความเจริญ ขอปฏิบัติของอาจารยกับศิษย นั้นผูเปนอาจารยมีหนาที่สั่งสอนใหความรูกับศิษย โดย
ไมหวังผลประโยชนแตยึดจรรยาบรรณของความเปนอาจารยที่จะสอนใหศิษยมีความรู และศิษยควรที่จะให
ความเคารพเชื่อฟงอาจารย ตั้งใจศึกษาเลาเรียน เม่ือมีความรูควรที่จะไมลืมบุญคุณ นําความรูที่ไดไปพัฒนา
ประเทศชาติ ทําประโยชนใหแกสังคมและสวนรวมใหเจริญ ขอปฏิบัติระหวางมิตรกับมิตรที่ปรากฏใน
บทผญาอีสาน ที่เปนการสรางความดีใหแกคน และสอนใหรูจักเลือกคบเพื่อน ใหคบแตคนดีที่คอยแนะนําแต
สิ่งที่ดี ในยามเดือดรอน หรือทุกขยากตางคนตางชวยเหลือกัน และใหมีความรักตอกันไมวาจะสุขหรือทุกขก็
ไมทิ้งจากกัน หรือทํารายซํ้าเติมเพื่อนที่คอยรวมสุขรวมทุกขกันมา ขอปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจางที่
ปรากฏในผญาอีสาน คือนายจางจะตองใหกําลังใจแกลูกจาง และพูดจาที่ดี กลาวยกยองชมเชย และสงเสริม 

มีรางวัลใหกับลูกจางเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน ยึดหลักความถูกตองมีกฎระเบียบ เปนที่รักของลูกจางทุก
คน สวนลูกจางหรือพนักงานควรปฏิบัติตอนายจางดวยความเคารพ ทําดีมีความขยันทํางาน และคอยดูแล
ทรัพยากรใหกับนายจาง มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตนดวยความดีไมสรางปญหาใหกับนายจาง ขอปฏิบัติ 
หรือหนาที่ของคฤหัสถบํารุงตอสมณพราหมณ และสมณพราหมณยอมอนุเคราะหตอคฤหัสถ ที่ปรากฏใน
บทผญาอีสาน คือ พระสงฆที่อยูในวัดควรที่จะประพฤติดีประพฤติชอบ มีการศึกษาหาความรูตามหลักพระ
ธรรมวินัย ใหการสั่งสอนพระภิกษุสามเณร ญาติโยมในชุมชนใหประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน  
สวนคฤหัสถ คอยดูแลบํารุงพระภิกษุสงฆสามเณร  ดวยการทําบุญใหทาน เขาวัดรักษาศีล และปฏิบัติธรรม 
บาํรุงวัดวาอาราม ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของมนุษยที่มีตอสัตวและสิ่งแวดลอม ดวยมนุษยไดอาศัยพึงพาสัตว 
และสัตวไดรับการเลี้ยงดูอยางดีจากมนุษย และมนุษยไดอาศัยสิ่งแวดลอมในการสรางความเปนอยู เนื่องจาก
มนุษยมีกําเนิดอยูภายใตสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยออมในการที่จะ
กําหนดใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได 

2. พุทธจริยธรรมและทิศ 6 ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
พุทธจริยธรรม เปนหลักหรือแนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ที่ทําใหผูที่

ประพฤติปฏิบัติตามเกิดความสุขทั้งทางกายและใจ โดยหลักทั่วไปของพุทธจริยศาสตร คือการงดเวนจากสิ่งที่
ชั่ว และมุงกระทําแตสิ่งที่ดีงาม ทางกาย วาจา ในเบื้องตน และใจ ในระดับสูง เพื่อใหเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์  
ขจัดกิเลสที่เขามาในจิตใจไดอยางเด็ดขาด เพื่อมุงสูมรรคผล และนิพพาน   

พุทธจริยธรรมระดับตน ไดแกศีล 5 หรือ เบญจศีล ความประพฤติชอบทางกายและวาจา, และการ
รักษากายวาจาใหเรียบรอย, การรักษาตามระเบียบวินัย, ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตนให
ตั้งอยูในความไมเบียดเบียน “ศีล” การปฏิบัติของภิกษุที่มีความสํารวมในโอวาทปาฏิโมกข ถึงพรอมดวยอา
จาระ และโคจรเห็นภัยในโทษทั้งหลายแมมีประมาณเล็กนอยสมาทานอยูในสิกขาบททั้งหลาย ความสํารวม 
ความระวัง ความไมกาวลวง ในสิกขาบททั้งหลาย การสํารวมกาย วาจา ใจ ลักษณะของศีล 5 หมายถึง 
ความสํารวมทางกายวาจา หรือแปลวา ลักษณะความเปนปรกติ คือ การไมประพฤติผิดทางกาย และวาจา 
เปนความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ ขอบังคับสําหรับควบคุมประพฤติทางกายของคนในสังคมใหเรียบรอยดี
งามเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไดแก 1) ปาณาติบาต เวรมณี 
หมายถึง เจตนางดเวนจากการฆาสัตว 2) อทินนาทานทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการถือเอา
สิ่งของที่เจาของมิไดใหดวยอาการแหงการขโมย 3)  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจาก
การประพฤติผิดในกามซ่ึงเปนความประพฤติ 4) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ  
5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากของมึนเมา สุราเมรัย    

พุทธจริยธรรมระดับกลาง ซ่ึงเปนพุทธจริยธรรมที่มุงขัดเกลาตนเองใหมีจิตใจสูงข้ึน เปนการเวน
อกุศลกรรมบถ 10 และทํากุศลกรรมบถใหสมบูรณ บางคร้ังเรียกวา อาคาริยวินัย ซ่ึงแปลวาวินัยของผูครอง
เรือนหรือคฤหัสถ แยกเปนทางกาย วาจา และใจไว 3 หมวด รวม 10 ประการ หลักกุศลกรรมบถ 10 
ประการถือไดวา เปนหลักธรรมสําคัญในการพัฒนามนุษยของพระพุทธศาสนาอีกหลักธรรมหนึ่งที่สามารถ
พัฒนามนุษยไดครบทั้งกาย วาจา และใจ เพราะวาการพัฒนามนุษยในทางพระพุทธศาสนานั้น มุงเนนไปใน
การพัฒนาที่มองคนในฐานะที่เปนมนุษย กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม, ทางทําความดี, 
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กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความเจริญหรือสุคติ มี 10 อยาง คือ 1) กายกรรม 3 หมายถึง การกระทําชั่วทาง
กาย ไดแก 1) ปาณาติบาต หมายถึง เวนการฆาสัตวตัดชีวิต เวนการทํารายหรือเวนการเบียดเบียนบุคคลอ่ืน 
2) อทินนาทาน หมายถึง เวนการขโมย เวนการลักทรัพย เวนการถือเอาของที่เขามิไดใหไมไดอนุญาต  
3) กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง เวนการประพฤติผิดในกาม เวนการลวงละเมิดทางเพศตอบุคคลอ่ืน  
2) วิจีกรรม 4 หมายถึง การกระทําชั่วทางวาจา ไดแก 4) มุสาวาท หมายถึง เวนการพูดเท็จ เวนการพูด
โกหก 5) ปสุณาวาจา หมายถึง เวนการพูดสอเสียด เวนการเหยียดหยามดูแคลนคนอ่ืน 6) ผรุสวาจา 
หมายถึง เวนการพูดคําหยาบ 7) สัมผัปปลาปะ หมายถึง เวนการพูดเพอเจอ เวนการพูดโออวด เวนการพูด
ไมมีสาระ 3) มโนกรรม 3 หมายถึง การกระทําชั่วทางใจ ไดแก 8) อภิชฌา หมายถึง เวนการคิดอยากไดของ
ผูอ่ืน 9) พยาบาท หมายถึง เวนการคิดรายผูอ่ืน การแคนใจตอผูอ่ืน 10) มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง เวนความเห็น
ผิดจากทํานองคลองธรรม เวนความเห็นผิดเปนชอบ   

พุทธจริยธรรมระดับสูง ซ่ึงเปนพุทธจริยธรรมที่มุงพัฒนาตนเองสูความเปนอริยชน ประกอบดวย
หลักธรรมคําสอนที่เปนมรรค 8 หรือที่เรียกอีกชื่อวา มัชฌิมา ปฏิปทา ซ่ึงแปลวาทางสายกลาง หรือหลัก
ปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง ซ่ึงเปนหนทางดับทุกข ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐ ทางมีองค 8  
ของพระอริยะ ทางมีองค 8 ที่ทําใหปุถุชนเปนพระอริยะ ทางมีองค 8 ที่พระอริยะคือพระพุทธเจาทรงคนพบ 
หรือมรรคาอันประเสริฐมีองคประกอบ 8 อยาง องคหรือองคประกอบ 8 อยาง หรือเรียกวา มรรคมีองค 8 
ซ่ึงมีความหมายชัดเจนหมายถึง ทางสายเดียวที่มีสวนประกอบ 8 อยาง หรือเรียกวา อริยมรรคมีองค   8 
ไดแก 1) สัมมาทิฎฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ ไดแก ความรูในทุกข (ความทุกข) ความรูในทุกขสมุทัย (เหตุ
เกิดแหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธ (ความดับแหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงทุกข) 2) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริชอบ ไดแก ความดําริในการออกจากกามความดําริ
ในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน 3) สัมมาวาจา หมายถึง วาจาชอบ ไดแก เจตนาเปนเหตุ
งดเวนจากการพูดเท็จเจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดคําหยาบ 
เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเพอเจอ ในกุศลกรรมบถตามที่กลาวมาในพุทธจริยศาสตรชั้นกลาง  
4) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ ไดแก เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเหตุงดเวน
จากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 5) สัมมาอาชีวะ 
หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ไดแก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จการเลี้ยงชีพดวย
สัมมาอาชีวะ 6) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบ 7) สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ  
8) สัมมาสมาธิ หมายถึง ความตั้งใจม่ันชอบ 

หลักการปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับตน คือ ขอปฏิบัติศีล 5 เปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตให
ถูกตองตามหลักศีลธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1) ปาณาติบาต (การฆาสัตว) การปฏิบัติตอศีล
ขอที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการฆาสัตว (การทําแทง) ถือวา เปนการฆา
มนุษย เปนการทําลายชีวิตของสัตวใหตกลวงไป กลาววาการประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวหลักที่คอยบง
การก็คือ โทสะ (ความโกรธ) คือความไมพอใจในสัตวที่ ถูกฆา กิเลสตัวรอง คือ โลภะ (ความโลภ)  
2) อทินนาทาน (การลักทรัพย) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 2 อทินนาทานา เวรมณี คือ เจตนางดเวน จากการ
ถือเอาสิ่งของ ที่เจาของมิไดใหดวยการลักขโมย ฉอโกง ฉก ชิง วิ่งราว หลอกลวง ปลอม ยักยอกสับเปลี่ยน 

เปนตน 3) กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณ ี
หมายถึง ผูปฎิบัติตองไมประพฤติผิดทางดานคูครองของคนอ่ืนไมเบียดเบียนหญิงหรือชายอ่ืน ที่เขาไมใชสามี 
หรือภรรยาของตน 4) มุสาวาท (การพูดเท็จ) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง  
ผูประพฤติปฏิบัติ ตองมีเจตนางดเวนจากการพูดเท็จ สํารวมระวังในวาจา งดเวนจากวจีทุจริต เวนจากการ
พูดเท็จ ซ่ึงกลาววาการประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวบงการ อาจเปนโลภะ หรือโทสะ ก็ได เชน บางคน
คนโกหกหลอกลวง หรือเพราะอยากไดทรัพยของคนอ่ืนมาเปนของตน 5) สุราเมรัย (การเสพสุราเมรัย)  
การปฏิบัติตอศีลขอที่ 5 คือ สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง การงดเวนจากการดื่มสุรา
เมรัย คือ ผูป ฎิบัติตองไมประพฤติผิดทางดานการดื่ม หรือเสพสุราเมรัยและสิ่ งเสพติดทั้ งหลาย  
เชน ฝน เฮโรอีน ยาบา ยาอี กัญชา เปนตน 

หลักปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับกลาง ขอปฏิบัติหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ หากวา มนุษย
ไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมาก ซ่ึงวิธีการปฏิบัติตน
ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ มีวิธี 3 ประการคือ 1) วิธีการประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือมีความ
ประพฤติธรรมทางกาย 3 ประการ  คือ เวนจากปาณาติบาต เวนจากอทินนาทาน และเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร 2) วิธีการประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือ มีความประพฤติธรรมทางวาจามี 4 ประการ   
คือ เวนจากมุสาวาท เวนจากปสุณาวาจา เวนจากผรุสวาจา และเวนจากสัมผัปปลาปะ และ 3) วิธีการ
ประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือ มีความประพฤติธรรมทางใจ 3 ประการ  คือ อนภิชฌา อพยาบาท และ
สัมมาทิฏฐิ หลักปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับสูง ขอปฏิบัติเพื่อใหไดมาซ่ึงความวางจากกิเลส คือเปนสันติ
สุข ซ่ึงเปนทางมาแหงสันติสุขมัชฌิมาปฏิปทานี้ แปลวา ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา มีคําวา กลาง จึงจะ
เปนกระบวนการปฏิบัติเพื่อความดับทุกขพระพุทธเจาทรงแสดงสัมมาปฏิบัติ คือขอปฏิบัติอยางละเอียด
ถูกตองที่ขยายความปญญา ศีลและสมาธิที่เรียกกันวาอริยมรรค มีองคแปดประกอบดวย 1) สัมมาทิฏฐิ  
คือความเห็นที่ถูกตองวา เหตุแหงความทุกขที่สําคัญคือตัณหา และตัณหาก็มิไดเกิดข้ึนมาลอย ๆ ตองมี
กระบวนการเกิดตัณหา และเม่ือตัณหาเกิดแลวนําไปสูอุปทานและกระบวนการเกิดแหงทุกขอยางสมบูรณ  
2) สัมมาสังกัปปะ ความดําริหรือความคิดที่ถูกตอง คือความคิดที่มีปญญาเปนแสงสวางนําหนา มิให
กระบวนการตัณหาตั้งตนได เปลี่ยนทางแหงความดาริผิดที่นําโดยกามใหมาเปนความดําริออกจากกาม  
ไมพยาบาทและไมเบียดเบียน 3) สัมมาวาจา การสื่อสารที่ถูกตอง ดีงามเปนไปเพื่อความไมทุกข กลาวคือไม
สื่อสารดวยจิตใจที่หอหุมไปดวยตัณหา ไมพูดเพื่อตอบสนองตัณหา ไมพูดเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะมาบํารุงบําเรอ 
ตัณหาแตพูดเพื่อความเขาใจดวยการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ เพราะคําพูด
เหลานี้ลวนปรุงแตงออกมาขณะที่ตัณหาอัดแนนอยูเต็มหัวใจ 4) สัมมากัมมันตะ การทางานถูกตอง  
คือการงานที่ไมเปนที่ตั้ง ของอวิชชาตัณหาอุปาทาน แตดูการทํางานเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของการปฏิบัติ
ธรรม ทํางานไปดับกิเลสไป เพราะในงานมีสติ มีปญญา มีสมาธิ มีศีลอยูอยางครบถวน 5) สัมมาอาชีวะ  
การประกอบอาชีพที่ถูกตอง ซ่ึงรวมทั้งการทางานและการเลือกอาชีพและการใชจายทรัพยที่ไดมาจากการ
ประกอบอาชีพอยางถูกตองเหมาะสมคุมคา 6) สัมมาวายามะ ความพากเพียรถูกตอง คือ พากเพียรที่จะขจัด
กิเลสที่เกิดข้ึนแลว หรือเคยเกิดใหหมดไป ระวังกิเลสที่จะเกิดใหมมิใหเกิดข้ึน อีก เม่ือจิตวางจากการรบกวน
ของกิเลสก็ถือโอกาสทําปญญา ศีลและสมาธิใหมีมากข้ึนตามลําดับ 7) สัมมาสติ คือ ความรูสึกตัวทั่วพรอม
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กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความเจริญหรือสุคติ มี 10 อยาง คือ 1) กายกรรม 3 หมายถึง การกระทําชั่วทาง
กาย ไดแก 1) ปาณาติบาต หมายถึง เวนการฆาสัตวตัดชีวิต เวนการทํารายหรือเวนการเบียดเบียนบุคคลอ่ืน 
2) อทินนาทาน หมายถึง เวนการขโมย เวนการลักทรัพย เวนการถือเอาของที่เขามิไดใหไมไดอนุญาต  
3) กาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง เวนการประพฤติผิดในกาม เวนการลวงละเมิดทางเพศตอบุคคลอ่ืน  
2) วิจีกรรม 4 หมายถึง การกระทําชั่วทางวาจา ไดแก 4) มุสาวาท หมายถึง เวนการพูดเท็จ เวนการพูด
โกหก 5) ปสุณาวาจา หมายถึง เวนการพูดสอเสียด เวนการเหยียดหยามดูแคลนคนอ่ืน 6) ผรุสวาจา 
หมายถึง เวนการพูดคําหยาบ 7) สัมผัปปลาปะ หมายถึง เวนการพูดเพอเจอ เวนการพูดโออวด เวนการพูด
ไมมีสาระ 3) มโนกรรม 3 หมายถึง การกระทําชั่วทางใจ ไดแก 8) อภิชฌา หมายถึง เวนการคิดอยากไดของ
ผูอ่ืน 9) พยาบาท หมายถึง เวนการคิดรายผูอ่ืน การแคนใจตอผูอ่ืน 10) มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง เวนความเห็น
ผิดจากทํานองคลองธรรม เวนความเห็นผิดเปนชอบ   

พุทธจริยธรรมระดับสูง ซ่ึงเปนพุทธจริยธรรมที่มุงพัฒนาตนเองสูความเปนอริยชน ประกอบดวย
หลักธรรมคําสอนที่เปนมรรค 8 หรือที่เรียกอีกชื่อวา มัชฌิมา ปฏิปทา ซ่ึงแปลวาทางสายกลาง หรือหลัก
ปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง ซ่ึงเปนหนทางดับทุกข ทางมีองคแปดประการอันประเสริฐ ทางมีองค 8  
ของพระอริยะ ทางมีองค 8 ที่ทําใหปุถุชนเปนพระอริยะ ทางมีองค 8 ที่พระอริยะคือพระพุทธเจาทรงคนพบ 
หรือมรรคาอันประเสริฐมีองคประกอบ 8 อยาง องคหรือองคประกอบ 8 อยาง หรือเรียกวา มรรคมีองค 8 
ซ่ึงมีความหมายชัดเจนหมายถึง ทางสายเดียวที่มีสวนประกอบ 8 อยาง หรือเรียกวา อริยมรรคมีองค   8 
ไดแก 1) สัมมาทิฎฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ ไดแก ความรูในทุกข (ความทุกข) ความรูในทุกขสมุทัย (เหตุ
เกิดแหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธ (ความดับแหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงทุกข) 2) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริชอบ ไดแก ความดําริในการออกจากกามความดําริ
ในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน 3) สัมมาวาจา หมายถึง วาจาชอบ ไดแก เจตนาเปนเหตุ
งดเวนจากการพูดเท็จเจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดคําหยาบ 
เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเพอเจอ ในกุศลกรรมบถตามที่กลาวมาในพุทธจริยศาสตรชั้นกลาง  
4) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ ไดแก เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเหตุงดเวน
จากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 5) สัมมาอาชีวะ 
หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ไดแก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จการเลี้ยงชีพดวย
สัมมาอาชีวะ 6) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบ 7) สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ  
8) สัมมาสมาธิ หมายถึง ความตั้งใจม่ันชอบ 

หลักการปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับตน คือ ขอปฏิบัติศีล 5 เปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตให
ถูกตองตามหลักศีลธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1) ปาณาติบาต (การฆาสัตว) การปฏิบัติตอศีล
ขอที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเวนจากการฆาสัตว (การทําแทง) ถือวา เปนการฆา
มนุษย เปนการทําลายชีวิตของสัตวใหตกลวงไป กลาววาการประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวหลักที่คอยบง
การก็คือ โทสะ (ความโกรธ) คือความไมพอใจในสัตวที่ ถูกฆา กิเลสตัวรอง คือ โลภะ (ความโลภ)  
2) อทินนาทาน (การลักทรัพย) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 2 อทินนาทานา เวรมณี คือ เจตนางดเวน จากการ
ถือเอาสิ่งของ ที่เจาของมิไดใหดวยการลักขโมย ฉอโกง ฉก ชิง วิ่งราว หลอกลวง ปลอม ยักยอกสับเปลี่ยน 

เปนตน 3) กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี 
หมายถึง ผูปฎิบัติตองไมประพฤติผิดทางดานคูครองของคนอ่ืนไมเบียดเบียนหญิงหรือชายอ่ืน ที่เขาไมใชสามี 
หรือภรรยาของตน 4) มุสาวาท (การพูดเท็จ) การปฏิบัติตอศีลขอที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง  
ผูประพฤติปฏิบัติ ตองมีเจตนางดเวนจากการพูดเท็จ สํารวมระวังในวาจา งดเวนจากวจีทุจริต เวนจากการ
พูดเท็จ ซ่ึงกลาววาการประพฤติผิดในศีลขอนี้ มีกิเลสตัวบงการ อาจเปนโลภะ หรือโทสะ ก็ได เชน บางคน
คนโกหกหลอกลวง หรือเพราะอยากไดทรัพยของคนอ่ืนมาเปนของตน 5) สุราเมรัย (การเสพสุราเมรัย)  
การปฏิบัติตอศีลขอที่ 5 คือ สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง การงดเวนจากการดื่มสุรา
เมรัย คือ ผูป ฎิบัติตองไมประพฤติผิดทางดานการดื่ม หรือเสพสุราเมรัยและสิ่ งเสพติดทั้ งหลาย  
เชน ฝน เฮโรอีน ยาบา ยาอี กัญชา เปนตน 

หลักปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับกลาง ขอปฏิบัติหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ หากวา มนุษย
ไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมาก ซ่ึงวิธีการปฏิบัติตน
ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ มีวิธี 3 ประการคือ 1) วิธีการประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือมีความ
ประพฤติธรรมทางกาย 3 ประการ  คือ เวนจากปาณาติบาต เวนจากอทินนาทาน และเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร 2) วิธีการประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือ มีความประพฤติธรรมทางวาจามี 4 ประการ   
คือ เวนจากมุสาวาท เวนจากปสุณาวาจา เวนจากผรุสวาจา และเวนจากสัมผัปปลาปะ และ 3) วิธีการ
ประพฤติปฏิบัติเรียบรอย คือ มีความประพฤติธรรมทางใจ 3 ประการ  คือ อนภิชฌา อพยาบาท และ
สัมมาทิฏฐิ หลักปฏิบัติของพุทธจริยธรรมระดับสูง ขอปฏิบัติเพื่อใหไดมาซ่ึงความวางจากกิเลส คือเปนสันติ
สุข ซ่ึงเปนทางมาแหงสันติสุขมัชฌิมาปฏิปทานี้ แปลวา ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา มีคําวา กลาง จึงจะ
เปนกระบวนการปฏิบัติเพื่อความดับทุกขพระพุทธเจาทรงแสดงสัมมาปฏิบัติ คือขอปฏิบัติอยางละเอียด
ถูกตองที่ขยายความปญญา ศีลและสมาธิที่เรียกกันวาอริยมรรค มีองคแปดประกอบดวย 1) สัมมาทิฏฐิ  
คือความเห็นที่ถูกตองวา เหตุแหงความทุกขที่สําคัญคือตัณหา และตัณหาก็มิไดเกิดข้ึนมาลอย ๆ ตองมี
กระบวนการเกิดตัณหา และเม่ือตัณหาเกิดแลวนําไปสูอุปทานและกระบวนการเกิดแหงทุกขอยางสมบูรณ  
2) สัมมาสังกัปปะ ความดําริหรือความคิดที่ถูกตอง คือความคิดที่มีปญญาเปนแสงสวางนําหนา มิให
กระบวนการตัณหาตั้งตนได เปลี่ยนทางแหงความดาริผิดที่นําโดยกามใหมาเปนความดําริออกจากกาม  
ไมพยาบาทและไมเบียดเบียน 3) สัมมาวาจา การสื่อสารที่ถูกตอง ดีงามเปนไปเพื่อความไมทุกข กลาวคือไม
สื่อสารดวยจิตใจที่หอหุมไปดวยตัณหา ไมพูดเพื่อตอบสนองตัณหา ไมพูดเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะมาบํารุงบําเรอ 
ตัณหาแตพูดเพื่อความเขาใจดวยการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ เพราะคําพูด
เหลานี้ลวนปรุงแตงออกมาขณะที่ตัณหาอัดแนนอยูเต็มหัวใจ 4) สัมมากัมมันตะ การทางานถูกตอง  
คือการงานที่ไมเปนที่ตั้ง ของอวิชชาตัณหาอุปาทาน แตดูการทํางานเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของการปฏิบัติ
ธรรม ทํางานไปดับกิเลสไป เพราะในงานมีสติ มีปญญา มีสมาธิ มีศีลอยูอยางครบถวน 5) สัมมาอาชีวะ  
การประกอบอาชีพที่ถูกตอง ซ่ึงรวมทั้งการทางานและการเลือกอาชีพและการใชจายทรัพยที่ไดมาจากการ
ประกอบอาชีพอยางถูกตองเหมาะสมคุมคา 6) สัมมาวายามะ ความพากเพียรถูกตอง คือ พากเพียรที่จะขจัด
กิเลสที่เกิดข้ึนแลว หรือเคยเกิดใหหมดไป ระวังกิเลสที่จะเกิดใหมมิใหเกิดข้ึน อีก เม่ือจิตวางจากการรบกวน
ของกิเลสก็ถือโอกาสทําปญญา ศีลและสมาธิใหมีมากข้ึนตามลําดับ 7) สัมมาสติ คือ ความรูสึกตัวทั่วพรอม
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อยางถูกตอง เปนนายทวารสําคัญที่จะเฝาดูอาคันตุกะที่เขามาเยี่ยมเยือนใจ สติจึงตองทาหนาที่ตามดูตามรู
ตามเห็นอยางใกลชิดในกาย ทั้งกายคือกองลม 8) สัมมาสมาธิ ความม่ันคงแหงจิตอยางถูกตอง คือ ม่ันคง
หนักแนนจนสามารถทํางานสอดประสานกับปญญาขจัดตัณหาไดอยางรวดเร็วทันทวงที สัมมาสมาธิ  
ทําหนาที่ปกปองรักษาความบริสุทธิ์ของจิต ความม่ันคงของจิต ความออนโยนยืดหยุนของจิต 

หลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก 
ทิศเบื้องหนา คือ “บิดามารดา” มารดาบิดาที่วาผูเปนทิศเบื้องหนานั้น ดวยเหตุผลวาทานเปนคนมี

อุปการะกอน เปนใหการเลี้ยงดูบุตรธิดามากอนใหการศึกษา ใหที่อยูอาศัย สําหรับมารดานั้น ทานใหบุตร
ธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย คือ อาศัยอยูในครรภและอาศัยอยูในเรือนเม่ือคลอดออกมา อบรมบมนิสัย
ใหบุตรอยูในศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แมกระทั้งจิตใจ มารดาบิดาตองปฏิบัติ
หนาที่ของตนรับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตของบุตร จนกวาจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีตอตนเองได 

ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย เปนผูประสิทธิ์ประสาทความรูให ไมวาจะเปนระดับไหน 
ชั้นไหนก็ตาม เรียกวาทานสอนใหเรามีความรู ความสามารถ ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม นําคุณธรรม
และจริยธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือปองกันตัวเอง นําความรูความสามารถไปใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพการงาน ครูอาจารยนับไดวา เปนครูคนที่สองรองจากพอแม 

ปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา ผูเปนทิศเบื้องหลัง ยอมอนุเคราะหสามีดวยหนาที่  
5 ประการ คือ 1) จัดการงานดี 2) สงเคราะหคนขางเคียง 3) ไมประพฤตินอกใจผัว  4) รักษาทรัพยที่สามีหา
มาได 5) ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 

อุตตรทิศ คือ เบื้องซาย มิตร คือ เพื่อนมิตรที่คบหากันทํากิจกรรมตางๆ ดวยสัมมาทิฏฐิ มีความ
เก้ือกูลกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู คานิยม ตลอดถึง
ความเขาใจในสถานภาพและบทบาทที่แสดงออกดานพฤติกรรมนั้น สามารถรูไดและเปนที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันได 

เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องต่ํา บาว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดกําหนดหนาที่ของนาย
,นายจาง พึงสงเคราะห อนุเคราะห กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจาง ผูเปนทิศเบื้องลางโดยหนาที่  
5 ประการ คือ 1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง 2) ใหอาหารและคาจาง 3) ดูแลรักษายามเจ็บปวย 
4) ใหอาหารที่มีรสแปลก และ 5) ใหหยุดตามโอกาส 

อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน พระสงฆ นักบวช ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ยอมอนุเคราะหพุทธบริษัท 
เหลาอุบาสก อุบาสิกาเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยหนาที่ 6 ประการ คือ 1) หามไมใหทําความ
ชั่ว 2) ใหตั้งอยูในความดี 3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 4) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง 5) อธิบายสิ่งที่เคยฟง
แลวใหแจมแจง 6) บอกทางสวรรคให 

หลักธรรมเร่ืองทิศ 6 ประกอบดวย ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหนา คือ มารดาบิดา ทักขิณทิศ ทิศเบื้อง
ขวา คือ ครูอาจารย ปจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือบุตรภรรยา อุตตรทิศ เบื้องซาย คือ มิตร เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้อง
ต่ํา คือบาว คนรับใช คนงาน อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ 

 
 

3. วิเคราะหหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน  
ในบทผญาอีสาน จากการศึกษาพบวา ทิศเบื้องหนา คือ มารดาบิดา ขอปฏิบัติบิดามารดา-บุตรธิดา

ในบทผญาอีสาน หลักปฏิบัติของคนอีสานนั้นเปนขอวัตรที่มุงใหคนในครอบครัวมีความรักตอกัน และความ
สามัคคี สมัครสมานกัน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของความรักระหวางบิดามารดาตอบุตรธิดา และบุตรธิดาที่พึง
ปฏิบัติตอบิดามารดา นี้คือสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันธในครอบครัวของคนอีสานเปนอยางดี หนาที่
ของบิดามารดาที่มีตอบุตรธิดา และขอปฏิบัติที่สําคัญของผูเปนบิดามารดา ซ่ึงจะตองมีจิตใจอันบริสุทธิ์  
และพรอมที่จะใหความรัก ความเมตตากรุณาตอบุตรธิดา  ซึ่งเปนหลักพรหมวิหาร 4 ประการ   ไดแก  
1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา และ 1) หามมิใหลูกทําความชั่ว 2) ใหลูกตั้งอยูในความดี 3) ใหลูก
ศึกษาศิลปวิทยา 4) หาคูครองที่สมควรใหลูก 5) มอบทรัพยใหแกลูกในเวลาอันสมควร สวนบุตรตอง
ตระหนักในหนาที่อันพึงปฏิบัติตอบิดามารดา และมีความไมประมาทในการทําหนาที่ของตนเอง ซ่ึงหนาที่
ของบุตรตอบิดามารดา 1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 2) ชวยทํากิจธุรการงานของทาน 3) ดํารงวงศ
ตระกูล 4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 5) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน และ
มีความกตัญูตอบิดามารดาญาติพี่นอง 

ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย ขอปฏิบัติครูอาจารย-ลูกศิษยในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่
ของศิษยตอครูอาจารย และครูอาจารยตอศิษยที่ประพฤติปฏิบัติตาม กลาวไดวาครูบาอาจารยจะตองมี
หนาที่จะตองปฏิบัติกับลูกศิษย คืออาจารยก็ยอมอนุเคราะหศิษยดวยหนาที่ 4 ประการ คือ 1) ใหเรียนดี คือ 
2) บอกความรูในศิลปวิทยาทุกอยางดวยดี 3) ยกยองใหปรากฏในมิตรสหาย 4) ทําความปองกันในทิศ
ทั้งหลาย ครูบาอาจารย มีฐานะเปนปูชนียบุคคล ซ่ึงศิษยทั้งหลายและคนทั่วไปใหความเคารพยกยองครู 
เพราะเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนซ่ึงเปนสมาชิกในสังคม เม่ือศิษยานุศิษย 
สัทธิวิหาริก อันเตวาสิกไดระลึกนึกถึงอุปการคุณของครูอุปชฌายอาจารยผูชวยอนุเคราะห ชวยแนะนําสั่ง
สอนใหเจริญดวยวิชาความรูและคุณความดีแลว ควรที่ศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก จะตองตอบแทน
อุปการคุณของทาน โดยการประพฤติตนเปนคนวางายสอนงาย แสดงความเคารพนับถือ ไมลบหลูดูหม่ิน 
หรือยกตนเทียมทาน ยึดเอาความกตัญูเปนอารมณ สวนในดานความสัมพันธกับอาจารย ศิษยพึงแสดง
ความเคารพนับถือ ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) พึงลุกข้ึนตอนรับ แสดงความเคารพเสมอ 2) เม่ือมีปญหาไม
เขาใจในบทเรียน จะตองเขาไปหาซักถาม 3) ในเวลาเรียน จะตองตั้งใจฟงดวยดี ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพ  
4) เม่ือครูอาจารยมีกิจธุระเรียกใช จะตองเขาไปเพื่อรับใชบริการใหความสะดวก 5) ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ เพื่อไมใหเปนที่หนักใจแกครูอาจารย 

ทิศเบื้องหลัง คือบุตรภรรยา ขอปฏิบัติสามี-ภรรยาในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติระหวางสามีกับ
ภรรยาที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงผูวิจัยไดแยกหนาที่ออกเปนสามีกับภรรยา และภรรยากับสามี โดย
บทผญาที่ปรากฏหลักธรรมคําสอนสําหรับสามีควรปฏิบัติตอภรรยา หลักหลักธรรมของสามีที่จะพึงปฏิบัติตอ
ภรรยาเพื่อความเปนสุขของชีวิตสมรสไว 5 ประการ คือ 1) ยกยอง ใหเกียรติภรรยา 2) ไมดูหม่ินภรรยา 
3) ไมนอกใจภรรยา 4) มอบความเปนใหญในการจัดงานบาน 5) มอบของกํานัลใหตามโอกาสสําคัญ และมี
ความซ่ือสัตยตอภรรยา คูสามีภรรยามีความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน วางใจซ่ึงกันและกัน จงรักภักดีตอกัน  
ไมประพฤตินอกใจกัน ฉะนั้น การครองชีวิตครอบครัวจึงเรียกวา เปนคูครองที่ประเสริฐหรือเปนคูสามีภรรยา



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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อยางถูกตอง เปนนายทวารสําคัญที่จะเฝาดูอาคันตุกะที่เขามาเยี่ยมเยือนใจ สติจึงตองทาหนาที่ตามดูตามรู
ตามเห็นอยางใกลชิดในกาย ทั้งกายคือกองลม 8) สัมมาสมาธิ ความม่ันคงแหงจิตอยางถูกตอง คือ ม่ันคง
หนักแนนจนสามารถทํางานสอดประสานกับปญญาขจัดตัณหาไดอยางรวดเร็วทันทวงที สัมมาสมาธิ  
ทําหนาที่ปกปองรักษาความบริสุทธิ์ของจิต ความม่ันคงของจิต ความออนโยนยืดหยุนของจิต 

หลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก 
ทิศเบื้องหนา คือ “บิดามารดา” มารดาบิดาที่วาผูเปนทิศเบื้องหนานั้น ดวยเหตุผลวาทานเปนคนมี

อุปการะกอน เปนใหการเลี้ยงดูบุตรธิดามากอนใหการศึกษา ใหที่อยูอาศัย สําหรับมารดานั้น ทานใหบุตร
ธิดาอาศัยทั้งในกายและนอกกาย คือ อาศัยอยูในครรภและอาศัยอยูในเรือนเม่ือคลอดออกมา อบรมบมนิสัย
ใหบุตรอยูในศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แมกระทั้งจิตใจ มารดาบิดาตองปฏิบัติ
หนาที่ของตนรับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตของบุตร จนกวาจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีตอตนเองได 

ทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย เปนผูประสิทธิ์ประสาทความรูให ไมวาจะเปนระดับไหน 
ชั้นไหนก็ตาม เรียกวาทานสอนใหเรามีความรู ความสามารถ ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม นําคุณธรรม
และจริยธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือปองกันตัวเอง นําความรูความสามารถไปใชเปนเคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพการงาน ครูอาจารยนับไดวา เปนครูคนที่สองรองจากพอแม 

ปจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา ผูเปนทิศเบื้องหลัง ยอมอนุเคราะหสามีดวยหนาที่  
5 ประการ คือ 1) จัดการงานดี 2) สงเคราะหคนขางเคียง 3) ไมประพฤตินอกใจผัว  4) รักษาทรัพยที่สามีหา
มาได 5) ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 

อุตตรทิศ คือ เบื้องซาย มิตร คือ เพื่อนมิตรที่คบหากันทํากิจกรรมตางๆ ดวยสัมมาทิฏฐิ มีความ
เก้ือกูลกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู คานิยม ตลอดถึง
ความเขาใจในสถานภาพและบทบาทที่แสดงออกดานพฤติกรรมนั้น สามารถรูไดและเปนที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันได 

เหฏฐิมทิศ คือ ทิศเบื้องต่ํา บาว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดกําหนดหนาที่ของนาย
,นายจาง พึงสงเคราะห อนุเคราะห กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจาง ผูเปนทิศเบื้องลางโดยหนาที่  
5 ประการ คือ 1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง 2) ใหอาหารและคาจาง 3) ดูแลรักษายามเจ็บปวย 
4) ใหอาหารที่มีรสแปลก และ 5) ใหหยุดตามโอกาส 

อุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน พระสงฆ นักบวช ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ยอมอนุเคราะหพุทธบริษัท 
เหลาอุบาสก อุบาสิกาเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยหนาที่ 6 ประการ คือ 1) หามไมใหทําความ
ชั่ว 2) ใหตั้งอยูในความดี 3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 4) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง 5) อธิบายสิ่งที่เคยฟง
แลวใหแจมแจง 6) บอกทางสวรรคให 

หลักธรรมเร่ืองทิศ 6 ประกอบดวย ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหนา คือ มารดาบิดา ทักขิณทิศ ทิศเบื้อง
ขวา คือ ครูอาจารย ปจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือบุตรภรรยา อุตตรทิศ เบื้องซาย คือ มิตร เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้อง
ต่ํา คือบาว คนรับใช คนงาน อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ 

 
 

3. วิเคราะหหลักพุทธจริยธรรมเร่ืองทิศ 6 ที่ปรากฏในบทผญาอีสาน  
ในบทผญาอีสาน จากการศึกษาพบวา ทิศเบื้องหนา คือ มารดาบิดา ขอปฏิบัติบิดามารดา-บุตรธิดา

ในบทผญาอีสาน หลักปฏิบัติของคนอีสานนั้นเปนขอวัตรที่มุงใหคนในครอบครัวมีความรักตอกัน และความ
สามัคคี สมัครสมานกัน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของความรักระหวางบิดามารดาตอบุตรธิดา และบุตรธิดาที่พึง
ปฏิบัติตอบิดามารดา นี้คือสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันธในครอบครัวของคนอีสานเปนอยางดี หนาที่
ของบิดามารดาที่มีตอบุตรธิดา และขอปฏิบัติที่สําคัญของผูเปนบิดามารดา ซ่ึงจะตองมีจิตใจอันบริสุทธิ์  
และพรอมที่จะใหความรัก ความเมตตากรุณาตอบุตรธิดา  ซึ่งเปนหลักพรหมวิหาร 4 ประการ   ไดแก  
1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา และ 1) หามมิใหลูกทําความชั่ว 2) ใหลูกตั้งอยูในความดี 3) ใหลูก
ศึกษาศิลปวิทยา 4) หาคูครองที่สมควรใหลูก 5) มอบทรัพยใหแกลูกในเวลาอันสมควร สวนบุตรตอง
ตระหนักในหนาที่อันพึงปฏิบัติตอบิดามารดา และมีความไมประมาทในการทําหนาที่ของตนเอง ซ่ึงหนาที่
ของบุตรตอบิดามารดา 1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 2) ชวยทํากิจธุรการงานของทาน 3) ดํารงวงศ
ตระกูล 4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 5) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน และ
มีความกตัญูตอบิดามารดาญาติพี่นอง 

ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย ขอปฏิบัติครูอาจารย-ลูกศิษยในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่
ของศิษยตอครูอาจารย และครูอาจารยตอศิษยที่ประพฤติปฏิบัติตาม กลาวไดวาครูบาอาจารยจะตองมี
หนาที่จะตองปฏิบัติกับลูกศิษย คืออาจารยก็ยอมอนุเคราะหศิษยดวยหนาที่ 4 ประการ คือ 1) ใหเรียนดี คือ 
2) บอกความรูในศิลปวิทยาทุกอยางดวยดี 3) ยกยองใหปรากฏในมิตรสหาย 4) ทําความปองกันในทิศ
ทั้งหลาย ครูบาอาจารย มีฐานะเปนปูชนียบุคคล ซ่ึงศิษยทั้งหลายและคนทั่วไปใหความเคารพยกยองครู 
เพราะเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกเยาวชนซ่ึงเปนสมาชิกในสังคม เม่ือศิษยานุศิษย 
สัทธิวิหาริก อันเตวาสิกไดระลึกนึกถึงอุปการคุณของครูอุปชฌายอาจารยผูชวยอนุเคราะห ชวยแนะนําสั่ง
สอนใหเจริญดวยวิชาความรูและคุณความดีแลว ควรที่ศิษยานุศิษย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก จะตองตอบแทน
อุปการคุณของทาน โดยการประพฤติตนเปนคนวางายสอนงาย แสดงความเคารพนับถือ ไมลบหลูดูหม่ิน 
หรือยกตนเทียมทาน ยึดเอาความกตัญูเปนอารมณ สวนในดานความสัมพันธกับอาจารย ศิษยพึงแสดง
ความเคารพนับถือ ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) พึงลุกข้ึนตอนรับ แสดงความเคารพเสมอ 2) เม่ือมีปญหาไม
เขาใจในบทเรียน จะตองเขาไปหาซักถาม 3) ในเวลาเรียน จะตองตั้งใจฟงดวยดี ไมแสดงกิริยาที่ไมสุภาพ  
4) เม่ือครูอาจารยมีกิจธุระเรียกใช จะตองเขาไปเพื่อรับใชบริการใหความสะดวก 5) ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ เพื่อไมใหเปนที่หนักใจแกครูอาจารย 

ทิศเบื้องหลัง คือบุตรภรรยา ขอปฏิบัติสามี-ภรรยาในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติระหวางสามีกับ
ภรรยาที่ปรากฏในบทผญาอีสาน ซ่ึงผูวิจัยไดแยกหนาที่ออกเปนสามีกับภรรยา และภรรยากับสามี โดย
บทผญาที่ปรากฏหลักธรรมคําสอนสําหรับสามีควรปฏิบัติตอภรรยา หลักหลักธรรมของสามีที่จะพึงปฏิบัติตอ
ภรรยาเพื่อความเปนสุขของชีวิตสมรสไว 5 ประการ คือ 1) ยกยอง ใหเกียรติภรรยา 2) ไมดูหม่ินภรรยา 
3) ไมนอกใจภรรยา 4) มอบความเปนใหญในการจัดงานบาน 5) มอบของกํานัลใหตามโอกาสสําคัญ และมี
ความซ่ือสัตยตอภรรยา คูสามีภรรยามีความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน วางใจซ่ึงกันและกัน จงรักภักดีตอกัน  
ไมประพฤตินอกใจกัน ฉะนั้น การครองชีวิตครอบครัวจึงเรียกวา เปนคูครองที่ประเสริฐหรือเปนคูสามีภรรยา
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ที่ดี สวนขอปฏิบัติของภรรยาตอสามีตามหลักพุทธจริยศาสตรประกอบดวยหลักธรรมพื้นฐาน 5 ประการ  
คือ 1) จัดงานบานใหเรียบรอย 2) เคารพและเอ้ือเฟอญาติสามี 3) ไมประพฤตินอกใจสามี 4) จัดการทรัพย
สมบัติดวยดี 5) ขยันไมเกียจครานในหนาที่การงานไมดูดาย นอกจากนี้ความรักของสามีกับภรรยาจะให
ดําเนินไปดวยดีมีหลักพุทธจริยศาสตรที่เก่ียวของ คือ 1) ความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน (สัจจะ) 2) ปรับตัวใหเขา
กัน (ทมะ) 3) อดทน และยอมรับกัน (ขันติ) 4) การเสียสละไมเห็นแกตัว (จาคะ)   
 ทิศเบื้องซาย คือมิตร ขอปฏิบัติมิตรสหาย-มิตรสหายในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของ
บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย และมิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบ คือเพื่อนมิตรที่คบหากันทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
สัมมาทิฏฐิ มีความเก้ือกูลกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู 
คานิยม ตลอดถึงความเขาใจในสถานภาพและบทบาทที่แสดงออกดานพฤติกรรมนั้น สามารถรูไดและเปนที่
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันได หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บอกถึงลักษณะของมิตรแท 1) มิตรมีอุปการะ  
2) มิตรรวมสุขรวมทุกข 3) มิตรแนะประโยชน 4) มิตรมีความรักใคร และลักษณะของมิตรเทียมมี   
4 ประเภท มิตรเทียม 1) คนที่ถือเอาแตประโยชนจากผู อ่ืนฝายเดียว 2) คนดีแตพูด 3) คนหัวประจบ 
 4) คนที่เปนเพื่อนชักนําในทางเสื่อม หนาที่ที่มิตรตองปฏิบัติตอกันและกันเพื่อความสมบูรณระหวางมิตรทั้ง
สองฝายมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ปองกันมิตรผูประมาทแลว 2) ปองกันทรัพยของมิตรผูประมาทแลว  
3) เม่ือมีภัยเอาเปนที่พึ่งพํานักได 4) ไมละทิ้งในยามวิบัติ 5) นับถือตลอดถึงวงศของมิตร  
 ทิศเบื้องต่ํา คือบาว คนรับใช คนงาน ขอปฏิบัตินายจาง-ลูกจางในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติหรือ
หนาที่ การเปนเจานายจะตองมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีตอลูกจาง โดยใหความสบายใจและสบายกาย คือ
การใหความสุขทั้งทางกายและทางใจ หนาที่ของเจานายควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) รูจักควบคุมตนเองในดานตาง ๆ 
2) รูจักสงเสริมกําลังใจ 3) รูจักการใหรางวัล 4) รูจักวิพากษวิจารณ 5) รูจักฟง และหนาที่ของลูกจางหรือ
ลูกนองควรมีการประพฤติปฏิบัติตอนายจาง ซ่ึงลูกจาง หรือลูกนองไดมีหลักในการปฏิบัติตอนายจาง ไดแก 
1) เรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา 2) ทํางานใหดีหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ 3) หางานทําใหความคิดของ
ผูบังคับบัญชาเกิดผล 4) ใหความเคารพยกยองผูบังคับบัญชาตามฐานะ 5) อยากอเร่ืองกับเพื่อนรวมงาน  
6) อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ  7) เขาหาผูบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับโอกาสอันควร  
8) อยานินทานายลับหลัง 9) แสดงความขอบคุณเม่ือผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเรา 10) สรรเสริญคุณความดี
ของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร  11) อยาบนถึงความยากลําบากตอหนาผูบังคับบัญชา 12) ลองประเมิน
ตนเองดูบาง 

ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ ขอปฏิบัติสมณะพราหมณ-คฤหัสถในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่
ของคฤหัสถบํารุงตอสมณพราหมณ และสมณพราหมณยอมอนุเคราะหตอคฤหัสถ ที่ประพฤติปฏิบัติตาม  
ซ่ึงพระภิกษุสงฆหากจะเปนที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมตองมีความประพฤติดีประพฤติชอบ มีการปฏิบัติที่
ถูกที่ควร เพราะวัดจะมีความเจริญรุงเรืองก็ดวยพระภิกษุสงฆผูที่เปนเนื้อนาบุญ หม่ันศึกษาหลักธรรม และ
ยึดพระธรรมวินัยเปนศีลจริยวัตรนําไปปฏิบตัิ 227 ขอ สิ่งสําคัญจะตองสามารถสั่งสอนญาติโยมได มีอิริยาบถ 
และบุคลิกทาทางที่นาเลื่อมใสศรัทธา เปนผูที่มีจิตใจที่ดีงาม หลักการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆที่มีตอญาติโยม 
พระภิกษุสงฆ นักบวช ยอมอนุเคราะหพุทธบริษัท เหลาอุบาสก อุบาสิกาเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
ดวยหนาที่ 6 ประการ คือ 1) หามไมใหทําความชั่ว 2) ใหตั้งอยูในความดี 3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม  

4) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง  5) อธิบายสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง  6) บอกทางสวรรคใหสวนคฤหัสถนั้นมี
หนาที่ปฏิบัติตอพระสงฆดวยการอุปถัมภ คือการทําบุญ ทําทาน บํารุงบูรณะวัดวาอาราม และพระภิกษุสงฆ  
ทั้ งยังปฏิบัติตามหลักคําสั่ งสอนของพระพุทธเจาที่ ได รับจากพระภิกษุสงฆ  ที่ เปนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และควรคาแกการพัฒนาจิตใจใหเจริญ
ยิ่งข้ึนไปการปฏิบัติหนาที่ตอการดําเนินชีวิตมนุษย คือ ลักษณะของพฤติกรรมตาง ๆ จะเปนตัวบงบอกถึง 
รูปแบบการดําเนินชีวิต แตละแบบสายทางดําเนินชีวิต แนวทางดําเนินชีวิตหนทางดําเนินไปสูความม่ันคง
ของชีวิตมนุษยถึงการกระทําของตนเองเพราะบุคคลจะปฏิบัติตอหลักทิศ 6 ประการไดนั้นจะตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎศีลธรรม หรือ กฎหมาย นั้นเองหลักพุทธปรัชญาเถรวาทไดวางหลักในการ
ดําเนินชีวิตมนุษยมี 3 ประการ คือ (1) ศีลธรรม (ศีลหาหรือเบญจศีล) (2) กุศลกรรมบถ 10 และ (3) มรรคมี
องค 8  

และยังมีขอปฏิบัติของมนุษย-สัตวและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในบทผญาอีสานที่กลาวถึง
ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของมนุษยที่มีตอสัตวและสิ่งแวดลอม ดวยมนุษยไดอาศัยพึงพาสัตว และสัตวไดรับการ
เลี้ยงดูอยางดีจากมนุษย และมนุษยไดอาศัยสิ่งแวดลอมในการสรางความเปนอยู การดํารงอยูและดําเนินชีวติ
โดยอาศัยธรรมชาติ หลักคําสอนที่ปรากฏในบทผญาอีสานที่มนุษยควรประพฤติปฏิบัติตาม พรหมวิหาร 4 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มนุษยเราก็เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมดวย และมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยางใกลชิด จนไมสามารถจะแยกออกจากกันได ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยมีกําเนิดอยูภายใต
สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยออมในการที่จะกําหนดใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
(1) การศึกษาพุทธจริยธรรมกับขอปฏิบัติของบุคคลทั่วไปที่เก่ียวของกับบทผญาอีสาน จะทําให

ทราบถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน ที่มีความเชื่อในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของคนเฒาคนแก ที่นําบทผญา
อีสานมาใชในการสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตาม ดวยการที่บทผญามีความสําคัญตอการใชชีวิตในสังคม  
คนอีสานโดยสวนใหญจึงมีผญาประจําตนเอง ยิ่งคนในสมัยกอนที่มีอายุจะศึกษาขอปฏิบัติหรือขอหาม ที่คน
อีสานเรียกวาคะลํา ในสิ่งที่ควรไมควรปฏิบัติ โดยเฉพาะฮีตสิบสองคองสิบสี่ อันระเบียบในการประพฤติ
ปฏิบัติของคนทุกคนไดเปนอยางดี 

(2) แนวความคิดของขอปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมวา เปนหลักที่ชวยในการพัฒนาจิตใจของคน
ทุกคนใหสูงยิ่งข้ึนไป การที่คนทุกคนปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมก็จะทําใหมีการประพฤติปฏิบัติดีรูผิดถูกดี
ชั่ว งดเวนจากการกระทําผิดทั้งทางกาย วาจา และใจ หลักพุทธจริยธรรมเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องตน คือ ศีล 5 ระดับปานกลาง คือ อกุศลกรรม 10 หรือกุศลกรรม 10 และ
ระดับสูง คือ มรรค 8 ที่ชวยในการพัฒนาตนเองใหเจริญยิ่งข้ึนไปตามลําดับข้ัน 
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ที่ดี สวนขอปฏิบัติของภรรยาตอสามีตามหลักพุทธจริยศาสตรประกอบดวยหลักธรรมพื้นฐาน 5 ประการ  
คือ 1) จัดงานบานใหเรียบรอย 2) เคารพและเอ้ือเฟอญาติสามี 3) ไมประพฤตินอกใจสามี 4) จัดการทรัพย
สมบัติดวยดี 5) ขยันไมเกียจครานในหนาที่การงานไมดูดาย นอกจากนี้ความรักของสามีกับภรรยาจะให
ดําเนินไปดวยดีมีหลักพุทธจริยศาสตรที่เก่ียวของ คือ 1) ความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน (สัจจะ) 2) ปรับตัวใหเขา
กัน (ทมะ) 3) อดทน และยอมรับกัน (ขันติ) 4) การเสียสละไมเห็นแกตัว (จาคะ)   
 ทิศเบื้องซาย คือมิตร ขอปฏิบัติมิตรสหาย-มิตรสหายในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของ
บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย และมิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบ คือเพื่อนมิตรที่คบหากันทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
สัมมาทิฏฐิ มีความเก้ือกูลกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทัศนคติ ความคิดเห็น ความรู 
คานิยม ตลอดถึงความเขาใจในสถานภาพและบทบาทที่แสดงออกดานพฤติกรรมนั้น สามารถรูไดและเปนที่
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันได หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บอกถึงลักษณะของมิตรแท 1) มิตรมีอุปการะ  
2) มิตรรวมสุขรวมทุกข 3) มิตรแนะประโยชน 4) มิตรมีความรักใคร และลักษณะของมิตรเทียมมี   
4 ประเภท มิตรเทียม 1) คนที่ถือเอาแตประโยชนจากผู อ่ืนฝายเดียว 2) คนดีแตพูด 3) คนหัวประจบ 
 4) คนที่เปนเพื่อนชักนําในทางเสื่อม หนาที่ที่มิตรตองปฏิบัติตอกันและกันเพื่อความสมบูรณระหวางมิตรทั้ง
สองฝายมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ปองกันมิตรผูประมาทแลว 2) ปองกันทรัพยของมิตรผูประมาทแลว  
3) เม่ือมีภัยเอาเปนที่พึ่งพํานักได 4) ไมละทิ้งในยามวิบัติ 5) นับถือตลอดถึงวงศของมิตร  
 ทิศเบื้องต่ํา คือบาว คนรับใช คนงาน ขอปฏิบัตินายจาง-ลูกจางในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติหรือ
หนาที่ การเปนเจานายจะตองมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีตอลูกจาง โดยใหความสบายใจและสบายกาย คือ
การใหความสุขทั้งทางกายและทางใจ หนาที่ของเจานายควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) รูจักควบคุมตนเองในดานตาง ๆ 
2) รูจักสงเสริมกําลังใจ 3) รูจักการใหรางวัล 4) รูจักวิพากษวิจารณ 5) รูจักฟง และหนาที่ของลูกจางหรือ
ลูกนองควรมีการประพฤติปฏิบัติตอนายจาง ซ่ึงลูกจาง หรือลูกนองไดมีหลักในการปฏิบัติตอนายจาง ไดแก 
1) เรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา 2) ทํางานใหดีหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ 3) หางานทําใหความคิดของ
ผูบังคับบัญชาเกิดผล 4) ใหความเคารพยกยองผูบังคับบัญชาตามฐานะ 5) อยากอเร่ืองกับเพื่อนรวมงาน  
6) อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ  7) เขาหาผูบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับโอกาสอันควร  
8) อยานินทานายลับหลัง 9) แสดงความขอบคุณเม่ือผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเรา 10) สรรเสริญคุณความดี
ของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร  11) อยาบนถึงความยากลําบากตอหนาผูบังคับบัญชา 12) ลองประเมิน
ตนเองดูบาง 

ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ ขอปฏิบัติสมณะพราหมณ-คฤหัสถในบทผญาอีสาน ขอปฏิบัติ หรือหนาที่
ของคฤหัสถบํารุงตอสมณพราหมณ และสมณพราหมณยอมอนุเคราะหตอคฤหัสถ ที่ประพฤติปฏิบัติตาม  
ซ่ึงพระภิกษุสงฆหากจะเปนที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมตองมีความประพฤติดีประพฤติชอบ มีการปฏิบัติที่
ถูกที่ควร เพราะวัดจะมีความเจริญรุงเรืองก็ดวยพระภิกษุสงฆผูที่เปนเนื้อนาบุญ หม่ันศึกษาหลักธรรม และ
ยึดพระธรรมวินัยเปนศีลจริยวัตรนําไปปฏิบตัิ 227 ขอ สิ่งสําคัญจะตองสามารถสั่งสอนญาติโยมได มีอิริยาบถ 
และบุคลิกทาทางที่นาเลื่อมใสศรัทธา เปนผูที่มีจิตใจที่ดีงาม หลักการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆที่มีตอญาติโยม 
พระภิกษุสงฆ นักบวช ยอมอนุเคราะหพุทธบริษัท เหลาอุบาสก อุบาสิกาเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
ดวยหนาที่ 6 ประการ คือ 1) หามไมใหทําความชั่ว 2) ใหตั้งอยูในความดี 3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม  

4) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง  5) อธิบายสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง  6) บอกทางสวรรคใหสวนคฤหัสถนั้นมี
หนาที่ปฏิบัติตอพระสงฆดวยการอุปถัมภ คือการทําบุญ ทําทาน บํารุงบูรณะวัดวาอาราม และพระภิกษุสงฆ  
ทั้ งยังปฏิบัติตามหลักคําสั่ งสอนของพระพุทธเจาที่ ได รับจากพระภิกษุสงฆ  ที่ เปนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และควรคาแกการพัฒนาจิตใจใหเจริญ
ยิ่งข้ึนไปการปฏิบัติหนาที่ตอการดําเนินชีวิตมนุษย คือ ลักษณะของพฤติกรรมตาง ๆ จะเปนตัวบงบอกถึง 
รูปแบบการดําเนินชีวิต แตละแบบสายทางดําเนินชีวิต แนวทางดําเนินชีวิตหนทางดําเนินไปสูความม่ันคง
ของชีวิตมนุษยถึงการกระทําของตนเองเพราะบุคคลจะปฏิบัติตอหลักทิศ 6 ประการไดนั้นจะตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎศีลธรรม หรือ กฎหมาย นั้นเองหลักพุทธปรัชญาเถรวาทไดวางหลักในการ
ดําเนินชีวิตมนุษยมี 3 ประการ คือ (1) ศีลธรรม (ศีลหาหรือเบญจศีล) (2) กุศลกรรมบถ 10 และ (3) มรรคมี
องค 8  

และยังมีขอปฏิบัติของมนุษย-สัตวและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ในบทผญาอีสานที่กลาวถึง
ขอปฏิบัติ หรือหนาที่ของมนุษยที่มีตอสัตวและสิ่งแวดลอม ดวยมนุษยไดอาศัยพึงพาสัตว และสัตวไดรับการ
เลี้ยงดูอยางดีจากมนุษย และมนุษยไดอาศัยสิ่งแวดลอมในการสรางความเปนอยู การดํารงอยูและดําเนินชีวติ
โดยอาศัยธรรมชาติ หลักคําสอนที่ปรากฏในบทผญาอีสานที่มนุษยควรประพฤติปฏิบัติตาม พรหมวิหาร 4 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มนุษยเราก็เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมดวย และมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ อยางใกลชิด จนไมสามารถจะแยกออกจากกันได ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยมีกําเนิดอยูภายใต
สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยออมในการที่จะกําหนดใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
(1) การศึกษาพุทธจริยธรรมกับขอปฏิบัติของบุคคลทั่วไปที่เก่ียวของกับบทผญาอีสาน จะทําให

ทราบถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน ที่มีความเชื่อในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของคนเฒาคนแก ที่นําบทผญา
อีสานมาใชในการสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติตาม ดวยการที่บทผญามีความสําคัญตอการใชชีวิตในสังคม  
คนอีสานโดยสวนใหญจึงมีผญาประจําตนเอง ยิ่งคนในสมัยกอนที่มีอายุจะศึกษาขอปฏิบัติหรือขอหาม ที่คน
อีสานเรียกวาคะลํา ในสิ่งที่ควรไมควรปฏิบัติ โดยเฉพาะฮีตสิบสองคองสิบสี่ อันระเบียบในการประพฤติ
ปฏิบัติของคนทุกคนไดเปนอยางดี 

(2) แนวความคิดของขอปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมวา เปนหลักที่ชวยในการพัฒนาจิตใจของคน
ทุกคนใหสูงยิ่งข้ึนไป การที่คนทุกคนปฏิบัติตามหลักพุทธจริยธรรมก็จะทําใหมีการประพฤติปฏิบัติดีรูผิดถูกดี
ชั่ว งดเวนจากการกระทําผิดทั้งทางกาย วาจา และใจ หลักพุทธจริยธรรมเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องตน คือ ศีล 5 ระดับปานกลาง คือ อกุศลกรรม 10 หรือกุศลกรรม 10 และ
ระดับสูง คือ มรรค 8 ที่ชวยในการพัฒนาตนเองใหเจริญยิ่งข้ึนไปตามลําดับข้ัน 
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(3) ขอปฏิบัติของบุคคลตามหลักพุทธจริยธรรมในบทผญาอีสาน เปนหลักปฏิบัติที่ยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหบุคคลทุกคนนําไปใชในการปฏิบัติ ที่แฝงในบทผญาอีสานที่คนทุกคนจะตองปฏิบัติตอ
กัน อันเปนสิ่งที่สําคัญตอการอยูรวมกันในสังคม ที่เปนการปฏิบัติตอกันระหวางบิดามารดาตอบุตรธิดา สามี
กับภรรยา ครูบาอาจารยกับลูกศิษย มิตรสหายกับมิตรสหาย และพระภิกษุสงฆ สมณพราหมณกับคฤหัสถ
อุบาสกอุบาสิกา และมนุษยกับสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
(1) ควรศึกษาพุทธจริยธรรมกับขอปฏิบัติในบทผญา เชน พุทธจริยธรรมเปรียบเทียบกับปรัชญา 

อ่ืน ๆ 
(2) ควรมีการศึกษาคุณคาของบทผญาอีสาน ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ในมุมมองของ

ปรัชญาอ่ืน ๆ 
(3) ควรมีการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลตอบทผญาอีสานตอการปฏิบัติของกลุมบุคคล 

อ่ืน ๆ  
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การประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันของประชาชน 
ในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชน ในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  
จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ในชีวิตประจําวันของประชาชน ในบานดงนอย ตําบลปะ
โค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  

ผลจากการวิจัยการประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวม พบวา ศีลขอที่ 1 การละเวนจากการฆาการ
สังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา เวรมณี)  สวนมากจะไมคอยฆาสัตวใหญ จะซ้ือ
เนื้อสัตวจากตลาดมาประกอบอาหาร สภาพปญหา บางคร้ังมีการฆาสัตวใหญในงานบุญ งานเลี้ยง และเปน
อาหารภายในครอบครัว แตสัตวที่เปนพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน เชน ยุง แมลงสาป มด สัตวเลื้อยคลานบาง
ประเภทจะมีการฆาอยูเสมอ เพราะกลัวสัตวมากัดหรือทํารายตนเองและคนในครอบครัว  ศีลขอที่ 2 ดาน
การละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทานา เวรมณี)  ยังคงรักษา
ศีลขอ 2 ไวไดเปนอยางดี ทั้งยังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของประชาชนสวนรวม สภาพปญหา อาจจะ
มีหยิบจับของภายในบานที่วางอยูไปใชโดยไมไดบอกกลาวใคร เพราะเห็นเปนของใชที่อยูในบานของตนเอง 
และในชุมชนอาจจะมีบางที่เด็ก ๆ บางคนหยิบฉวยของผู อ่ืนไปโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงผูใหญไดทําการ
ตักเตือนเด็ก ๆ ในการประพฤติเชนนี้แลว ศีลขอที่  3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไม
ประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อม
เสีย (กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี)  โดยสวนมากเครงครัดในศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  
สภาพปญหา อาจจะมีบางครอบครัวที่มีปญหาเร่ืองบุคคลที่สามเขามาแทรกแซง  ศีลขอที่ 4 ดานการละเวน
จากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี) 
สวนมากเครงครัดในศีลขอ 4  สภาพปญหา มีบางคร้ังที่โกหกเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว หรือ
เรียกวา โกหกสีขาว ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความ
ประมาทมัวเมา กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)  โดยปกติไม
ดื่มสุราและเสพของมึนเมา ไมของเก่ียวกับสารเสพติด อาจจะมีสูบบุหร่ีบาง  มีการรณรงคเมาไมขับ สภาพ
ปญหา มีการสังสรรกับเพื่อนฝูงเปนบางคร้ัง หรือดื่มในงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณีตาง ๆ 
คําสําคัญ: การประยุกตใช, ศีล 5, ประชาชนบานดงนอย 
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(3) ขอปฏิบัติของบุคคลตามหลักพุทธจริยธรรมในบทผญาอีสาน เปนหลักปฏิบัติที่ยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหบุคคลทุกคนนําไปใชในการปฏิบัติ ที่แฝงในบทผญาอีสานที่คนทุกคนจะตองปฏิบัติตอ
กัน อันเปนสิ่งที่สําคัญตอการอยูรวมกันในสังคม ที่เปนการปฏิบัติตอกันระหวางบิดามารดาตอบุตรธิดา สามี
กับภรรยา ครูบาอาจารยกับลูกศิษย มิตรสหายกับมิตรสหาย และพระภิกษุสงฆ สมณพราหมณกับคฤหัสถ
อุบาสกอุบาสิกา และมนุษยกับสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
(1) ควรศึกษาพุทธจริยธรรมกับขอปฏิบัติในบทผญา เชน พุทธจริยธรรมเปรียบเทียบกับปรัชญา 

อ่ืน ๆ 
(2) ควรมีการศึกษาคุณคาของบทผญาอีสาน ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ในมุมมองของ

ปรัชญาอ่ืน ๆ 
(3) ควรมีการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลตอบทผญาอีสานตอการปฏิบัติของกลุมบุคคล 

อ่ืน ๆ  
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การประยุกตใชหลักศีล 5 ในชีวิตประจําวันของประชาชน 
ในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชน ในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  
จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ในชีวิตประจําวันของประชาชน ในบานดงนอย ตําบลปะ
โค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  

ผลจากการวิจัยการประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวม พบวา ศีลขอที่ 1 การละเวนจากการฆาการ
สังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา เวรมณี)  สวนมากจะไมคอยฆาสัตวใหญ จะซ้ือ
เนื้อสัตวจากตลาดมาประกอบอาหาร สภาพปญหา บางคร้ังมีการฆาสัตวใหญในงานบุญ งานเลี้ยง และเปน
อาหารภายในครอบครัว แตสัตวที่เปนพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน เชน ยุง แมลงสาป มด สัตวเลื้อยคลานบาง
ประเภทจะมีการฆาอยูเสมอ เพราะกลัวสัตวมากัดหรือทํารายตนเองและคนในครอบครัว  ศีลขอที่ 2 ดาน
การละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทานา เวรมณี)  ยังคงรักษา
ศีลขอ 2 ไวไดเปนอยางดี ทั้งยังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของประชาชนสวนรวม สภาพปญหา อาจจะ
มีหยิบจับของภายในบานที่วางอยูไปใชโดยไมไดบอกกลาวใคร เพราะเห็นเปนของใชที่อยูในบานของตนเอง 
และในชุมชนอาจจะมีบางที่เด็ก ๆ บางคนหยิบฉวยของผู อ่ืนไปโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงผูใหญไดทําการ
ตักเตือนเด็ก ๆ ในการประพฤติเชนนี้แลว ศีลขอที่  3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไม
ประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อม
เสีย (กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี)  โดยสวนมากเครงครัดในศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  
สภาพปญหา อาจจะมีบางครอบครัวที่มีปญหาเร่ืองบุคคลที่สามเขามาแทรกแซง  ศีลขอที่ 4 ดานการละเวน
จากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี) 
สวนมากเครงครัดในศีลขอ 4  สภาพปญหา มีบางคร้ังที่โกหกเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว หรือ
เรียกวา โกหกสีขาว ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความ
ประมาทมัวเมา กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)  โดยปกติไม
ดื่มสุราและเสพของมึนเมา ไมของเก่ียวกับสารเสพติด อาจจะมีสูบบุหร่ีบาง  มีการรณรงคเมาไมขับ สภาพ
ปญหา มีการสังสรรกับเพื่อนฝูงเปนบางคร้ัง หรือดื่มในงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณีตาง ๆ 
คําสําคัญ: การประยุกตใช, ศีล 5, ประชาชนบานดงนอย 
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Abstract 
 The objectives of the research were 1 )  to study five precepts in Theravada 
Buddhism, 2 )  to study problems of five precepts’ application in daily life of Dong Noi 
villagers, in Pa Kho sub-district, Kumphawapi district, Udon Thani province, 3) to study of 
the Application of Five Precepts in Daily Life of Dong Noi Villagers in Pa Kho Sub-district, 
Kumphawapi District, Udon Thani Province.  
 The findings of the application of five precepts in daily life of Dong Noi villagers in 
Pa Kho sub-district, Kumphawapi district, Udon Thani province were holistically found that 
1 ) about the first precept (Panatipata Veramani), which is about abstaining from harming 
and killing any creatures, they mostly did not kill big animals for food, they would buy 
meat from the market. The problem was that they sometimes killed the big animals in 
very special occasion, making merit ceremony, and in family day, nevertheless animals as 
carriers of disease to human beings, such as mosquitoes, cockroaches, ants, certain reptiles 
would often be killed because the people protected themselves from biting and harming 
both themselves and their own family’s members, 2 )  about the second precept 
(Adinnadana Veramani), which is about abstaining from stealing others’ things, they did not 
encroach, harm other people’s properties, they well complied with the second precept, as 
well as protected properties of the public. The problem was that, they might pick up any 
items that were placed in the house without telling anyone else because they thought 
those things were in their own home, and children in community might grab others’ things 
with any permission, which adults had already advised children of this behavior, 3) about 
the third precept (Kamesumicchacara Veramani), which is about abstaining from sexual 
misconduct, harming others’ beloved people, damaging other family, they mostly 
complied with the third precept, not cheating on their own spouses. The problem was that 
few families might not comply with it, 4 ) about the forth precept (Musavada Veramani), 
which is about abstaining from telling lies, harming other people for one’s own benefits 
with the speech, most of them complied with it. The problem was that they sometimes 
lied for the comfort of the family called “White Lie”, 5 )  about the fifth precept 
(Suramerayamajjapamadatthana Veramani), which is about abstaining from drinking any 
liquors, narcotics leading them to carelessness, damages because of losing their mind, they 
usually did not drink alcohol and did not use any addict drugs, there was campaign of 
“Don’t Drive Drunk”, they sometimes might smoke cigarette. The problem was that they 
might drink in special occasion, party, and local festival. 
Keywords: Application, Five Precepts, Dong Noi Villagers 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกิดข้ึนมาแลวกวา 2500 ป นับตั้งแตที่พระพุทธองคทรงตรัสรู และได
ประกาศพุทธธรรมซ่ึงเปนคําสอนที่เปนบรมสัจจะหรือความจริงอันประเสริฐที่เก่ียวกับโลกและชีวิต ที่พระ
พุทธองคทรงคนพบ และนํามาสั่งสอนเพื่อประโยชนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ1   ดังนั้น หลักคําสอน
ในทางพุทธศาสนาจึงมี 2 ระดับ คือระดับสัจธรรม และระดับจริยธรรม ในบรรดาคําสอนที่เปนโลกุตตระ  
(สัจธรรม) และในระดับโลกียะ (จริยธรรม) ซ่ึงคําสอนในระดับโลกุตตระ เปนคําสอนก็เพื่อมุงความหลุดพน
หมดจากกิเลส เปนคําสอนในระดับที่สูง คือ นิพพาน สวนคําสอนระดับโลกียะ เปนคําสอนทั่ว ๆ ไป เพื่อใหผู
ปฏิบัติดํารงชีวิตอยางเปนสุขในชาติปจจุบัน และชาติอ่ืนตอๆ ไป เปนคําสอน สําหรับผูที่ยังตองการความ
เจริญและความสุขในสังสารวัฎ หลักคําสอนที่เปนจริยธรรมในการดํารงชีวิต เชน ทาน ศีล สวรรค2  เปนตน 
การที่มนุษยยังตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏซ่ึงยังเปนความสุขในระดับของโลกียะนั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองนําหลักธรรม ที่เรียกวา ศีล 5 มาดํารงชีวิตของมนุษยซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาได
เล็งเห็นคุณคาของสังคมที่จะอยูรวมกันไดอยางมีความสุขสามารถพัฒนาพฤติกรรม ดานกาย จิตใจ  
และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปจจุบันนี้บุคลิกภาพดานพฤติกรรมมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมเปนอยางมาก บุคลิกภาพ เปนลักษณะที่เกิดข้ึนเฉพาะแตละ
คนหรือจะเรียกวา เปนแบบแผนความประพฤติ ของตนเองที่แสดงออกมาจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
บางสวน นอกจากนี้บุคลิกภาพ อันเกิดจากการเรียนรูของแตละบุคคล ที่จะสามารถปรับตัว และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล3 
 ในสังคมไทยจะเห็นวา ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
การดําเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมตางๆ ได รับอิทธิพลหลอหลอมดวยหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงอยูในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเปนเวลานานสามารถสังเกตไดจากผลสะทอนที่
ปรากฏออกมาในดานตางๆ เชนวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ลักษณะดังกลาวซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการนํามาปฏิบัติ
ดัดแปลงใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต4 
 การนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปใชในการดํารงชวีิตประจาํวันตามลักษณะของปญหา 
ตามสติปญญาและความประสงคของแตละบุคคล ดังนั้นระดับคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับ
ทั้งที่เปนสัจธรรมเบื้องตน เบื้องกลาง และเบื้องสูง มีทั้งสวนที่เรียกวาเปนโลกียธรรมและโลกุตรธรรม  
                                                           
 1 มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ , ทฤษฎีและเทคนิคในการให คําปรึกษาพุทธธรรม,  พิมพครั้งท่ี   1, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2541), หนา 28-29. 

 2 นฤมล มารคแมน, มนุษยและความเปนจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543), หนา 1. 
 3 รังสรรค แสงสุขและคณะ, ความรูคูคุณธรรม, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2544), หนา 146. 
 4 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : หางหุนสวน
จํากัดบรรณกิจเทรดดิ้ง), 2516, หนา 7. 
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Abstract 
 The objectives of the research were 1 )  to study five precepts in Theravada 
Buddhism, 2 )  to study problems of five precepts’ application in daily life of Dong Noi 
villagers, in Pa Kho sub-district, Kumphawapi district, Udon Thani province, 3) to study of 
the Application of Five Precepts in Daily Life of Dong Noi Villagers in Pa Kho Sub-district, 
Kumphawapi District, Udon Thani Province.  
 The findings of the application of five precepts in daily life of Dong Noi villagers in 
Pa Kho sub-district, Kumphawapi district, Udon Thani province were holistically found that 
1 ) about the first precept (Panatipata Veramani), which is about abstaining from harming 
and killing any creatures, they mostly did not kill big animals for food, they would buy 
meat from the market. The problem was that they sometimes killed the big animals in 
very special occasion, making merit ceremony, and in family day, nevertheless animals as 
carriers of disease to human beings, such as mosquitoes, cockroaches, ants, certain reptiles 
would often be killed because the people protected themselves from biting and harming 
both themselves and their own family’s members, 2 )  about the second precept 
(Adinnadana Veramani), which is about abstaining from stealing others’ things, they did not 
encroach, harm other people’s properties, they well complied with the second precept, as 
well as protected properties of the public. The problem was that, they might pick up any 
items that were placed in the house without telling anyone else because they thought 
those things were in their own home, and children in community might grab others’ things 
with any permission, which adults had already advised children of this behavior, 3) about 
the third precept (Kamesumicchacara Veramani), which is about abstaining from sexual 
misconduct, harming others’ beloved people, damaging other family, they mostly 
complied with the third precept, not cheating on their own spouses. The problem was that 
few families might not comply with it, 4 ) about the forth precept (Musavada Veramani), 
which is about abstaining from telling lies, harming other people for one’s own benefits 
with the speech, most of them complied with it. The problem was that they sometimes 
lied for the comfort of the family called “White Lie”, 5 )  about the fifth precept 
(Suramerayamajjapamadatthana Veramani), which is about abstaining from drinking any 
liquors, narcotics leading them to carelessness, damages because of losing their mind, they 
usually did not drink alcohol and did not use any addict drugs, there was campaign of 
“Don’t Drive Drunk”, they sometimes might smoke cigarette. The problem was that they 
might drink in special occasion, party, and local festival. 
Keywords: Application, Five Precepts, Dong Noi Villagers 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกิดข้ึนมาแลวกวา 2500 ป นับตั้งแตที่พระพุทธองคทรงตรัสรู และได
ประกาศพุทธธรรมซ่ึงเปนคําสอนที่เปนบรมสัจจะหรือความจริงอันประเสริฐที่เก่ียวกับโลกและชีวิต ที่พระ
พุทธองคทรงคนพบ และนํามาสั่งสอนเพื่อประโยชนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ1   ดังนั้น หลักคําสอน
ในทางพุทธศาสนาจึงมี 2 ระดับ คือระดับสัจธรรม และระดับจริยธรรม ในบรรดาคําสอนที่เปนโลกุตตระ  
(สัจธรรม) และในระดับโลกียะ (จริยธรรม) ซ่ึงคําสอนในระดับโลกุตตระ เปนคําสอนก็เพื่อมุงความหลุดพน
หมดจากกิเลส เปนคําสอนในระดับที่สูง คือ นิพพาน สวนคําสอนระดับโลกียะ เปนคําสอนทั่ว ๆ ไป เพื่อใหผู
ปฏิบัติดํารงชีวิตอยางเปนสุขในชาติปจจุบัน และชาติอ่ืนตอๆ ไป เปนคําสอน สําหรับผูที่ยังตองการความ
เจริญและความสุขในสังสารวัฎ หลักคําสอนที่เปนจริยธรรมในการดํารงชีวิต เชน ทาน ศีล สวรรค2  เปนตน 
การที่มนุษยยังตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏซ่ึงยังเปนความสุขในระดับของโลกียะนั้น จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองนําหลักธรรม ที่เรียกวา ศีล 5 มาดํารงชีวิตของมนุษยซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาได
เล็งเห็นคุณคาของสังคมที่จะอยูรวมกันไดอยางมีความสุขสามารถพัฒนาพฤติกรรม ดานกาย จิตใจ  
และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปจจุบันนี้บุคลิกภาพดานพฤติกรรมมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมเปนอยางมาก บุคลิกภาพ เปนลักษณะที่เกิดข้ึนเฉพาะแตละ
คนหรือจะเรียกวา เปนแบบแผนความประพฤติ ของตนเองที่แสดงออกมาจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
บางสวน นอกจากนี้บุคลิกภาพ อันเกิดจากการเรียนรูของแตละบุคคล ที่จะสามารถปรับตัว และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล3 
 ในสังคมไทยจะเห็นวา ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
การดําเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมตางๆ ได รับอิทธิพลหลอหลอมดวยหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงอยูในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเปนเวลานานสามารถสังเกตไดจากผลสะทอนที่
ปรากฏออกมาในดานตางๆ เชนวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ ลักษณะดังกลาวซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยการนํามาปฏิบัติ
ดัดแปลงใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต4 
 การนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปใชในการดํารงชวีิตประจาํวันตามลักษณะของปญหา 
ตามสติปญญาและความประสงคของแตละบุคคล ดังนั้นระดับคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับ
ทั้งที่เปนสัจธรรมเบื้องตน เบื้องกลาง และเบื้องสูง มีทั้งสวนที่เรียกวาเปนโลกียธรรมและโลกุตรธรรม  
                                                           
 1 มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ , ทฤษฎีและเทคนิคในการให คําปรึกษาพุทธธรรม,  พิมพครั้งท่ี   1, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2541), หนา 28-29. 

 2 นฤมล มารคแมน, มนุษยและความเปนจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543), หนา 1. 
 3 รังสรรค แสงสุขและคณะ, ความรูคูคุณธรรม, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2544), หนา 146. 
 4 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : หางหุนสวน
จํากัดบรรณกิจเทรดดิ้ง), 2516, หนา 7. 



1146 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ศีล เปนคําสอนระดับเบื้องตน หรือระดับพื้นฐาน คําสอนทั้งหมดเปนระบบการปฏิบัติ เพราะเหตุที่คําสอน
เปนสัจธรรมคือเกิดจากประสบการณจริง คําสอนจะใหผลอยางแทจริงเฉพาะผูที่นําไปปฏิบัติเทานั้น ศีลก็อยู
ในลักษณะเดียวกัน แมวาจะเปนคําสอนระดับพื้นฐาน แตถาคนนําไปปฏิบัติอยางถูกตองแลวจะมี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ และพัฒนาข้ึนไปจนถึงระดับสงูสุด ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา ศีลมีลักษณะอยาง
นี้ สมาธิมีลักษณะอยางนี้ ปญญามีลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคล อบรม
โดยมีปญญาเปนฐานยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ5 
 ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการรักษาศีล 5 อันเปนศีลระดับพื้นฐานเบื้องตนเพราะ  
ศีล หมายถึง ความเปนปกติธรรมชาติ หรือการประพฤติชอบทางกาย วาจา และทางจิตเปนศีลพื้นฐานที่จะ
สกัดมิจฉาทิฐิเบื้องตนของประชาชนทุกกลุมอาชีพในชุมชน ผูนําหรือผูปกครองหมูบานมีความสําคัญ การ
กระทําในสิ่งที่ดี เปนตัวอยางและแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน และลูกหลานตอไป นําพาทํากิจกรรมที่สื่อไป
ในทางที่ดี ทั้งการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคมความสามัคคี การใหการศึกษาในระบบการเรียนการสอนมี
ความจําเปน รวมถึงการใหการศึกษาทางศีลธรรมที่ตองเอาจริงเอาจัง ผูศึกษาจึงมีความสนใจปรารถนาที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของ ซ่ึงเปนกลุมประชาชนในหลายอาชีพทั้งผูนําทองถ่ิน
และมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมเผย
แผศีลธรรม ตามแนวพุทธศาสนาใหเกิดมีข้ึนในหมูประชาชนในหมูบาน ตําบล เหตุที่เลือกชุมชนประชาชน
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เปนกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่นี้ไมคอยมีขาวความรุนแรงเหมือนใน
ตําบลอ่ืน ๆ ที่มีปรากฏขาวเปนประจําของจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ลงตามสื่อตางๆ ทางดานการเมืองทองถ่ิน 
เร่ืองการทุจริต ขัดผลประโยชน หรือที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิตางๆศีล 5 แตก็มีอยูบาง และยังไมมีผูใด
ทําการศึกษาวิจัยศึกษาพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย ตําบลปะ
โค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี จึงทําการวิจัยเปนกรณีศึกษาเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ 
 
คําถามการวิจัย 
 การประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุม
ภวาป  จังหวัดอุดรธานี จะพัฒนาเปนรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักการศีลธรรม และจริยธรรมทางสังคม
ไดอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 

ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

                                                           
 5 ที.ม. (ไทย) 10/142/89. 

3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 สําหรับการศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสารเพื่อสราง
แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษา และการสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งการสัมมนากลุมยอยภายในชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากพระไตรปฏกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 และขอมูลจาก ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ และ
เอกสารจากหนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เม่ือไดขอมูลมาแลวกอน
การวิเคราะหผูศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยตรวจสอบแหลงที่มาเนื้อหา และความสมบูรณ
ของขอมูล เม่ือไดตรวจสอบเรียบรอยแลว จึงนํามาจัดเรียงลําดับกอนและหลังเรียงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิจัยแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศีล 5 ศีล 5 เปนพื้นฐานเบื้องตนในการปฏิบัติของมนุษย  
ที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับกฎหมายของบานเมืองที่ประชาชนในสังคมตอง
ปฏิบัติตาม บุคคลใดจะอางวาไมรูกฎหมายไมได เรียกวาเปนกฎหมายปดปาก ปญหาทางสังคมที่เกิดข้ึน
เพราะ ปจจุบันสงเสริมคานิยมทางวัตถุมากกวาการสงเสริมคุณคาทางจิตใจ การศึกษาก็มุงเนนพัฒนาการ
แขงขันดานสติปญญารวมทั้งวิชาการดานตาง ๆ มากกวาการสงเสริมสรางดานคุณธรรมและศีลธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีแกปญหาของสังคมนั้น  ควรเนนการบูรณาการทางสังคม ดวยการขับเคลื่อนผาน
การกระบวนเรียนรูและสงเสริมแนวคิดทางศาสนาหรือศีลธรรม เพื่อปลูกฝงใหประชาชนใหมีการศึกษาที่
ถูกตอง คือ การศึกษาที่พัฒนาทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจควบคูกันไป ถือเปนหลักการสําคัญในพัฒนา
สังคมที่มุงใหประชาชนมีความสมบูรณแบบในตนเองและมีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติในการทํา
หนาที่ของตนทางสังคมไดเปนอยางดี สังคมก็จะสงบสุขเม่ือประชาชนไมกระทําผิดศีลธรรมก็จะไมกระทําผิด
กฎหมายของรัฐนั้นๆ ประเทศชาติก็จะมีความม่ันคงเจริญกาวหนาเพราะมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในที่สุด 
ซ่ึงงานวิจัยนี้ ไดศึกษาการประยุกตใชศีล 5 ของประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัด
อุดรธานี ศีลทั้ง 5 ขอ  สรุปได ดังนี้  
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ศีล เปนคําสอนระดับเบื้องตน หรือระดับพื้นฐาน คําสอนทั้งหมดเปนระบบการปฏิบัติ เพราะเหตุที่คําสอน
เปนสัจธรรมคือเกิดจากประสบการณจริง คําสอนจะใหผลอยางแทจริงเฉพาะผูที่นําไปปฏิบัติเทานั้น ศีลก็อยู
ในลักษณะเดียวกัน แมวาจะเปนคําสอนระดับพื้นฐาน แตถาคนนําไปปฏิบัติอยางถูกตองแลวจะมี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ และพัฒนาข้ึนไปจนถึงระดับสงูสุด ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา ศีลมีลักษณะอยาง
นี้ สมาธิมีลักษณะอยางนี้ ปญญามีลักษณะอยางนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเปนฐาน ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคล อบรม
โดยมีปญญาเปนฐานยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ5 
 ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการรักษาศีล 5 อันเปนศีลระดับพื้นฐานเบื้องตนเพราะ  
ศีล หมายถึง ความเปนปกติธรรมชาติ หรือการประพฤติชอบทางกาย วาจา และทางจิตเปนศีลพื้นฐานที่จะ
สกัดมิจฉาทิฐิเบื้องตนของประชาชนทุกกลุมอาชีพในชุมชน ผูนําหรือผูปกครองหมูบานมีความสําคัญ การ
กระทําในสิ่งที่ดี เปนตัวอยางและแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน และลูกหลานตอไป นําพาทํากิจกรรมที่สื่อไป
ในทางที่ดี ทั้งการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคมความสามัคคี การใหการศึกษาในระบบการเรียนการสอนมี
ความจําเปน รวมถึงการใหการศึกษาทางศีลธรรมที่ตองเอาจริงเอาจัง ผูศึกษาจึงมีความสนใจปรารถนาที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของ ซ่ึงเปนกลุมประชาชนในหลายอาชีพทั้งผูนําทองถ่ิน
และมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมเผย
แผศีลธรรม ตามแนวพุทธศาสนาใหเกิดมีข้ึนในหมูประชาชนในหมูบาน ตําบล เหตุที่เลือกชุมชนประชาชน
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เปนกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่นี้ไมคอยมีขาวความรุนแรงเหมือนใน
ตําบลอ่ืน ๆ ที่มีปรากฏขาวเปนประจําของจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ลงตามสื่อตางๆ ทางดานการเมืองทองถ่ิน 
เร่ืองการทุจริต ขัดผลประโยชน หรือที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิตางๆศีล 5 แตก็มีอยูบาง และยังไมมีผูใด
ทําการศึกษาวิจัยศึกษาพฤติกรรมการนําศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย ตําบลปะ
โค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี จึงทําการวิจัยเปนกรณีศึกษาเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ 
 
คําถามการวิจัย 
 การประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุม
ภวาป  จังหวัดอุดรธานี จะพัฒนาเปนรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักการศีลธรรม และจริยธรรมทางสังคม
ไดอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 

ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

                                                           
 5 ที.ม. (ไทย) 10/142/89. 

3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 สําหรับการศึกษาการประยุกตใชศีล 5  ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะหเอกสารเพื่อสราง
แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษา และการสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งการสัมมนากลุมยอยภายในชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย  
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากพระไตรปฏกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 และขอมูลจาก ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ และ
เอกสารจากหนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เม่ือไดขอมูลมาแลวกอน
การวิเคราะหผูศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยตรวจสอบแหลงที่มาเนื้อหา และความสมบูรณ
ของขอมูล เม่ือไดตรวจสอบเรียบรอยแลว จึงนํามาจัดเรียงลําดับกอนและหลังเรียงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิจัยแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศีล 5 ศีล 5 เปนพื้นฐานเบื้องตนในการปฏิบัติของมนุษย  
ที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับกฎหมายของบานเมืองที่ประชาชนในสังคมตอง
ปฏิบัติตาม บุคคลใดจะอางวาไมรูกฎหมายไมได เรียกวาเปนกฎหมายปดปาก ปญหาทางสังคมที่เกิดข้ึน
เพราะ ปจจุบันสงเสริมคานิยมทางวัตถุมากกวาการสงเสริมคุณคาทางจิตใจ การศึกษาก็มุงเนนพัฒนาการ
แขงขันดานสติปญญารวมทั้งวิชาการดานตาง ๆ มากกวาการสงเสริมสรางดานคุณธรรมและศีลธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีแกปญหาของสังคมนั้น  ควรเนนการบูรณาการทางสังคม ดวยการขับเคลื่อนผาน
การกระบวนเรียนรูและสงเสริมแนวคิดทางศาสนาหรือศีลธรรม เพื่อปลูกฝงใหประชาชนใหมีการศึกษาที่
ถูกตอง คือ การศึกษาที่พัฒนาทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจควบคูกันไป ถือเปนหลักการสําคัญในพัฒนา
สังคมที่มุงใหประชาชนมีความสมบูรณแบบในตนเองและมีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติในการทํา
หนาที่ของตนทางสังคมไดเปนอยางดี สังคมก็จะสงบสุขเม่ือประชาชนไมกระทําผิดศีลธรรมก็จะไมกระทําผิด
กฎหมายของรัฐนั้นๆ ประเทศชาติก็จะมีความม่ันคงเจริญกาวหนาเพราะมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในที่สุด 
ซ่ึงงานวิจัยนี้ ไดศึกษาการประยุกตใชศีล 5 ของประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัด
อุดรธานี ศีลทั้ง 5 ขอ  สรุปได ดังนี้  



1148 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 ศีลขอที่ 1 การละเวนจากการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา 
เวรมณี)  โดยภาพรวม ประชาชนชาวบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สวนมาก 
จะไมคอยฆาสัตวใหญ ซ่ึงจะซ้ือเนื้อสัตวจากตลาดมาประกอบอาหาร มีการรักษาสภาพแวดลอมโดยใช
สมุนไพรธรรมชาติ และปุย หมักชีวภาพ มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุมิใหเกิดความรุนแรงในหมูเพื่อน  
มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและสัตว การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หากประชาชนในชุมชนรักษา
ศีลขอที่ 1 โดยเครงครัด ชุมชนและบุคคลในชุมชนนั้น ๆ จะเกิดความเมตตาจิตใจออนโยนตอเพื่อนมนุษย
และสัตวตาง ๆ จะไมกลาฆาหรือเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อีกทั้งจะไมทําผิดกฎหมายบานเมืองดวย 
 ศีลขอที่ 2  ดานการละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทา
นา เวรมณี) โดยภาพรวมประชาชนชาวบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี ยังคง
รักษาศีลขอ 2 ไวไดเปนอยางดี ทั้งยังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของประชาชนสวนรวม การประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ในชุมชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี หากไมละเมิดศีลขอ 2 
ก็จะไมทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานลักทรัพย 
 ศีลขอที่ 3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อมเสีย (กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี) โดย
ภาพรวม ประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี โดยสวนมากเครงครัดปฏิบัติ
ตามศีลขอ 3  ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การที่ประชาชน
เครงครัดปฏิบัติตามศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  ก็จะไมทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวดความผิดเก่ียวกับเพศ 
 ศีลขอที่ 4 ดานการละเวนจากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขา
ดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี)  โดยภาพรวม เครงครัดในศีลขอ 4 การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หาก
ประชาชนละเมิดศีลขอ 4 การกระทําของบุคคลก็จะเขาองคประกอบของศีลขอ 4 มุสาวาท มีองค 4 คือ  
(ก) เร่ืองไมจริง (ข) จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน (ค) มีความพยายามเกิดจากจิตที่ คิดจะกลาวให
คลาดเคลื่อนนั้น (ง) ผูอ่ืนเขาใจความที่พูดนั้นและเขาองคประกอบของกฎหมายแพงและพาณิชย  
 ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา 
กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)             
 2. ผลการวิจัยสภาพปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชน บานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม สรุปตามประเด็น ดังตอไปนี้ 
 ศีลขอที่1 การละเวนจากการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา 
เวรมณี)  สภาพปญหา มีเปนสวนนอยในบางคร้ังที่มีการฆาสัตวใหญ เชน ลมวัว ลมควาย ฆาหมู รวมถึงเปด
ไก ในงานบุญ งานเลี้ยง และเปนอาหารภายในครอบครัว และการสังสรรภายในบาน  แตที่หลีกเลี่ยงไมได
เลย คือ สัตวประเภทเปนพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน เชน ยุง แมลงสาป มด สัตวเลื้อยคลานบางประเภทมีการ
ฆาอยูเสมอ เพราะกลัวสัตวมากัดหรือทํารายตนเองและคนในครอบครัว 
 ศีลขอที่ 2 ดานการละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทา
นา เวรมณี) สภาพปญหา อาจจะมีหยิบจับของภายในบานที่วางอยูไปใชโดยไมไดบอกกลาวใคร เพราะเห็น

เปนของใชที่อยูในบานของตนเอง และในชุมชนอาจจะมีบางทีเ่ด็ก ๆ บางคนหยิบฉวยของผูอ่ืนไปโดยไมไดรับ
อนุญาต  
 ศีลขอที่ 3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อมเสีย (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี)  สภาพ
ปญหา อาจจะมีบางครอบครัวที่มีปญหาเร่ืองบุคคลที่สามเขามาแทรกแซง   
 ศีลขอที่ 4 ดานการละเวนจากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขา
ดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี)  สภาพปญหา  มีบางคร้ังที่โกหกเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว หรือ
เรียกวา โกหกสีขาว 
 ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา 
กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี) สภาพปญหา มีการสังสรรกับ
เพื่อนฝูงเปนบางคร้ัง หรือดื่มในงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณีตาง ๆ  
 3. ผลการวิจัยแนวทางการแกไขการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สรุปทั้ง 5 ขอ มีดังนี้  
 ศีล ขอ 1  ชุมชนยังไมมีทางเลือกในการเลี้ยงชีพ จึงเกิดการฆาสัตวเพื่อเปนอาหาร แนวทางการ
แกไข คือ สงเสริมใหกินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ตองอดทนอดกลั้น รูจักยับยั้งชั่งใจ  ศีลขอ 2 ความ
ยากจน ตองดิ้นรนเอาตัวรอด หรืออาจจะกระทําโดยไมไดตั้งใจหรือมีเจตนาจะกระทําแนวทางการแกไข  
คือ ครอบครัวตองดูแลเอาใจใส และสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแตยังเด็ก ๆ ใชธรรมมะขัดเกลาจิตใจ ศีลขอ3 
คือ การขาดจิตสํานึกไมรูจักพอในกาม แนวทางการแกไข คือ ปลูกจิตสํานึกใหนึกถึงปญหาที่จะตามมา และ
รณรงคเร่ืองการแตงกายสุภาพแบบไทย รักนวลสงวน ศีลขอ 4  การพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอด พูดเท็จจนเปน
นิสัย หรือเพื่อความสบายใจของบุคคลอ่ืนก็ถือวาละเมิดศีลขอ 4 แนวทางการแกไข คือ เขมงวด เร่ือง
วัฒนธรรมภาษา จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม และตองปลูกฝงใหเปนคนซื่อสัตย มีความละอาย ซ่ึงตองปลูกฝง
ตั้งแตยังเด็ก เปนตน  ศีลขอ 5 สังคมไทยเปนสังคมสังสรร นิยมดื่มสุราในงานตาง ๆ ทําใหขาดสติ สงผลให
เกิดอุบัติเหตุ และมีวางจําหนายทั่วไป แนวทางการแกไข คือ รณรงคใหความรูเร่ืองพิษภัยของการดื่มสุรา  
ปดโรงงานสุรา และลงโทษอยางหนัก ควบคุมสังคม ทําบุญไมมีเหลา ไมควรดื่มสุราขณะขับรถ การปฏิบัติ
โดยเครงครัดตามกฎหมายบานเมืองอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 4. ผลการวิจัยการประยุกตใชศีล 5 ในชีวิตประจําวันของประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  
อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สรุปไดดังนี้ 
 การประยุกตใชศีลขอที่ 1  หากประชาชนในชุมชนรักษาศีลขอที่ 1 โดยเครงครัด การกระทําตาม
กลาวไมครบองค 5 ตามศีลขอ 1 ปาณาติบาต  คือ  (ก) สัตวมีชีวิต  (ข) รูอยูสัตวมีชีวิต  (ค) มีจิตคิดจะฆา  
(ง) มีความพยายามในการฆา (จ) สัตวตายดวยความพยายามนั้น  หากบุคคลใดรักษาศีลขอที่ 1 ไดก็จะไมทํา
ผิดประมวลกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับชีวิตบุคคลในชุมชนนั้น ๆ จะเกิดความเมตตาจิตใจออนโยนตอ
เพื่อนมนุษยและสัตวตาง ๆ จะไมกลาฆาหรือเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อีกทั้งจะไมทําผิดกฎหมายบานเมือง
ดังกลาว 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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 ศีลขอที่ 1 การละเวนจากการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา 
เวรมณี)  โดยภาพรวม ประชาชนชาวบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สวนมาก 
จะไมคอยฆาสัตวใหญ ซ่ึงจะซ้ือเนื้อสัตวจากตลาดมาประกอบอาหาร มีการรักษาสภาพแวดลอมโดยใช
สมุนไพรธรรมชาติ และปุย หมักชีวภาพ มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุมิใหเกิดความรุนแรงในหมูเพื่อน  
มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและสัตว การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หากประชาชนในชุมชนรักษา
ศีลขอที่ 1 โดยเครงครัด ชุมชนและบุคคลในชุมชนนั้น ๆ จะเกิดความเมตตาจิตใจออนโยนตอเพื่อนมนุษย
และสัตวตาง ๆ จะไมกลาฆาหรือเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อีกทั้งจะไมทําผิดกฎหมายบานเมืองดวย 
 ศีลขอที่ 2  ดานการละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทา
นา เวรมณี) โดยภาพรวมประชาชนชาวบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี ยังคง
รักษาศีลขอ 2 ไวไดเปนอยางดี ทั้งยังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของประชาชนสวนรวม การประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ในชุมชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี หากไมละเมิดศีลขอ 2 
ก็จะไมทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานลักทรัพย 
 ศีลขอที่ 3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อมเสีย (กาเมสุมิจฉา จารา เวรมณี) โดย
ภาพรวม ประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี โดยสวนมากเครงครัดปฏิบัติ
ตามศีลขอ 3  ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การที่ประชาชน
เครงครัดปฏิบัติตามศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจคูครองของตน  ก็จะไมทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวดความผิดเก่ียวกับเพศ 
 ศีลขอที่ 4 ดานการละเวนจากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขา
ดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี)  โดยภาพรวม เครงครัดในศีลขอ 4 การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หาก
ประชาชนละเมิดศีลขอ 4 การกระทําของบุคคลก็จะเขาองคประกอบของศีลขอ 4 มุสาวาท มีองค 4 คือ  
(ก) เร่ืองไมจริง (ข) จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน (ค) มีความพยายามเกิดจากจิตที่ คิดจะกลาวให
คลาดเคลื่อนนั้น (ง) ผูอ่ืนเขาใจความที่พูดนั้นและเขาองคประกอบของกฎหมายแพงและพาณิชย  
 ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา 
กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)             
 2. ผลการวิจัยสภาพปญหาการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชน บานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม สรุปตามประเด็น ดังตอไปนี้ 
 ศีลขอที่1 การละเวนจากการฆาการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (ปาณาติปาตา 
เวรมณี)  สภาพปญหา มีเปนสวนนอยในบางคร้ังที่มีการฆาสัตวใหญ เชน ลมวัว ลมควาย ฆาหมู รวมถึงเปด
ไก ในงานบุญ งานเลี้ยง และเปนอาหารภายในครอบครัว และการสังสรรภายในบาน  แตที่หลีกเลี่ยงไมได
เลย คือ สัตวประเภทเปนพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน เชน ยุง แมลงสาป มด สัตวเลื้อยคลานบางประเภทมีการ
ฆาอยูเสมอ เพราะกลัวสัตวมากัดหรือทํารายตนเองและคนในครอบครัว 
 ศีลขอที่ 2 ดานการละเวนจากการลักขโมย เบียดบังแยงชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน (อทินนาทา
นา เวรมณี) สภาพปญหา อาจจะมีหยิบจับของภายในบานที่วางอยูไปใชโดยไมไดบอกกลาวใคร เพราะเห็น

เปนของใชที่อยูในบานของตนเอง และในชุมชนอาจจะมีบางทีเ่ด็ก ๆ บางคนหยิบฉวยของผูอ่ืนไปโดยไมไดรับ
อนุญาต  
 ศีลขอที่ 3 ดานการละเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอของรักของหวงอันเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหเสื่อมเสีย (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี)  สภาพ
ปญหา อาจจะมีบางครอบครัวที่มีปญหาเร่ืองบุคคลที่สามเขามาแทรกแซง   
 ศีลขอที่ 4 ดานการละเวนจากพูดเท็จโกหกหลอกหลวง ไมประทุษรายเขาหรือประโยชนสุขของเขา
ดวยวาจา (มุสาวาทา เวรมณี)  สภาพปญหา  มีบางคร้ังที่โกหกเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว หรือ
เรียกวา โกหกสีขาว 
 ศีลขอที่ 5 ดานการละเวนจากเคร่ืองดองของเมา สิ่งเสพติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา 
กอความเสียหาย ผิดพลาดเพราะขาดสติ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี) สภาพปญหา มีการสังสรรกับ
เพื่อนฝูงเปนบางคร้ัง หรือดื่มในงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณีตาง ๆ  
 3. ผลการวิจัยแนวทางการแกไขการนําหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สรุปทั้ง 5 ขอ มีดังนี้  
 ศีล ขอ 1  ชุมชนยังไมมีทางเลือกในการเลี้ยงชีพ จึงเกิดการฆาสัตวเพื่อเปนอาหาร แนวทางการ
แกไข คือ สงเสริมใหกินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ ตองอดทนอดกลั้น รูจักยับยั้งชั่งใจ  ศีลขอ 2 ความ
ยากจน ตองดิ้นรนเอาตัวรอด หรืออาจจะกระทําโดยไมไดตั้งใจหรือมีเจตนาจะกระทําแนวทางการแกไข  
คือ ครอบครัวตองดูแลเอาใจใส และสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแตยังเด็ก ๆ ใชธรรมมะขัดเกลาจิตใจ ศีลขอ3 
คือ การขาดจิตสํานึกไมรูจักพอในกาม แนวทางการแกไข คือ ปลูกจิตสํานึกใหนึกถึงปญหาที่จะตามมา และ
รณรงคเร่ืองการแตงกายสุภาพแบบไทย รักนวลสงวน ศีลขอ 4  การพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอด พูดเท็จจนเปน
นิสัย หรือเพื่อความสบายใจของบุคคลอ่ืนก็ถือวาละเมิดศีลขอ 4 แนวทางการแกไข คือ เขมงวด เร่ือง
วัฒนธรรมภาษา จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรม และตองปลูกฝงใหเปนคนซื่อสัตย มีความละอาย ซ่ึงตองปลูกฝง
ตั้งแตยังเด็ก เปนตน  ศีลขอ 5 สังคมไทยเปนสังคมสังสรร นิยมดื่มสุราในงานตาง ๆ ทําใหขาดสติ สงผลให
เกิดอุบัติเหตุ และมีวางจําหนายทั่วไป แนวทางการแกไข คือ รณรงคใหความรูเร่ืองพิษภัยของการดื่มสุรา  
ปดโรงงานสุรา และลงโทษอยางหนัก ควบคุมสังคม ทําบุญไมมีเหลา ไมควรดื่มสุราขณะขับรถ การปฏิบัติ
โดยเครงครัดตามกฎหมายบานเมืองอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 4. ผลการวิจัยการประยุกตใชศีล 5 ในชีวิตประจําวันของประชาชนบานดงนอย ตําบลปะโค  
อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี สรุปไดดังนี้ 
 การประยุกตใชศีลขอที่ 1  หากประชาชนในชุมชนรักษาศีลขอที่ 1 โดยเครงครัด การกระทําตาม
กลาวไมครบองค 5 ตามศีลขอ 1 ปาณาติบาต  คือ  (ก) สัตวมีชีวิต  (ข) รูอยูสัตวมีชีวิต  (ค) มีจิตคิดจะฆา  
(ง) มีความพยายามในการฆา (จ) สัตวตายดวยความพยายามนั้น  หากบุคคลใดรักษาศีลขอที่ 1 ไดก็จะไมทํา
ผิดประมวลกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับชีวิตบุคคลในชุมชนนั้น ๆ จะเกิดความเมตตาจิตใจออนโยนตอ
เพื่อนมนุษยและสัตวตาง ๆ จะไมกลาฆาหรือเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อีกทั้งจะไมทําผิดกฎหมายบานเมือง
ดังกลาว 
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 การประยุกตใชศีลขอที่  2 ในชุมชนอําเภอสุวรรณคูหา ในแงของศีลหากผูใดละเมิดศีลขอ 2  
การกระทําเขาองคประกอบศีล ขอ 2 อทินนาทาน ซ่ึงมีองค 5  คือ  (ก) ของผูอ่ืนหวงแหน (ข) รูอยูวาเขา
หวงแหน  (ค)   มีจิตคิดจะลัก (ง) มีความพยายามลัก (จ) ลักของไดดวยความพยายามนั้น ก็จะเปนการ
ละเมิดศีลขอ 2  ในแงกฎหมายก็จะเปนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 “ผูใดเอา
ทรัพยของผู อ่ืน หรือที่ผู อ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท” ผูนั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายดังกลาว 
 การประยุกตใชศีลขอ  3  หากประชาชนปฏิบัติโดยเครงครัดตามศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจ
คูครองของตน  ก็จะไมเปนการกระทําผิดในแงชองศีล  และในแงกฎหมาย ก็จะไมเปนการกระทําผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหมวดความผิดเก่ียวกับเพศ 
 การประยุกตใชศีลขอ  4 การพูดในทางสรางสรร พูดในสิ่งที่ดียอมไมเกิดปญหา แตถาหากพูดโกหก  
พูดเพอเจอ  พูดเท็จ ยอมเกิดปญหาตามมาอยางแนนอน หากเขาองคประกอบของศีลขอ 4 มุสาวาท มีองค 
4 คือ (ก) เร่ืองไมจริง (ข) จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน (ค) มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกลาวให
คลาดเคลื่อนนั้น (ง) ผู อ่ืนเขาใจความที่พูดนั้น  สวนดานกฎหมาย ความผิดของศีลขอ 4 หากจะนําไป
เปรียบเทียบกับความผิดทางกฎหมาย สามารถแบงออกเปน ความผิดทางกฎหมายอาญาเร่ืองการดูหม่ิน 
หม่ินประมาท และกฎหมายแพงและพาณิชยเร่ืองละเมิด การไขขาวแพรหลาย เปนตน 
 การประพฤติผิดศีลขอที่ 5 เปนเหตุทําใหผิดใหศีลอีก 4 ขอรวมทั้งกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ 
ซ่ึงการเกิดพฤติกรรมการเสพสุรานั้น มีปจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่เขามามีสวนเก่ียวของอันเปนเหตุ ทํา
ใหเกิดการละเมิดศีลและกอใหเกิดปญหาและผลกระทบทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม  หากประชาชน
ไมละเมิดศีลขอ 5 ยอมรักษาชีวิตของตนเองและผูอ่ืนได อาจจะไมเกิดความสูญเสียตอชีวิตทรัพยสิน และ
ปญหาทางสังคมในเร่ืองยาเสพติด หากเราไมละเมิดศีลขอ 5 ก็จะไมมีความผิดกฎหมายอาญาเก่ียวกับการ
กระทําโดยประมาทใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกรางกายโดยไดรับบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิต 
หรือการกระทําความผิดตามกฎหมายจราจร เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวจิัยเร่ือง “การประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี”  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมประชาชนใหเห็นถึงความสําคัญของศีล 5 สําหรับการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 
  2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการประยุกตใชศีล 5 กับกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิชย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับประชาชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในสังคม
ปจจุบันอยางเปนรูปธรรม  
  3. ควรศึกษาวิเคราะหวิธีการแกปญหาศีลธรรมของประชาชนของพระเถระในองคกร
พระพุทธศาสนาของสังคมไทยที่มีแนวคิดตอการพัฒนาศีลธรรมตอสังคมในปจจุบัน  

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป      
  1 . ค ว ร ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ก า รส ง เส ริม ก า รจั ด กิ จ ก รรม  แ ล ะก า ร เรี ย น รู ศี ล  5                                 
ที่ประชาชนสามารถนําไปใชในชีวิต ประจําวันไดอยางมืออาชีพ  
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับการสรางสื่อหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเขาถึง
มวลชนทุกชองทางไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพ วารสาร สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน สื่อทางอีเล็กทรอนิกส 
เฟสบุค อินสตราแกรม อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายของหมูบานชุมชน หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
  3. ควรมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมจากหลาย ๆ 
องคกร เพื่อใหไดขอมูลที่มีทัศนคติตางกัน 
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 การประยุกตใชศีลขอที่  2 ในชุมชนอําเภอสุวรรณคูหา ในแงของศีลหากผูใดละเมิดศีลขอ 2  
การกระทําเขาองคประกอบศีล ขอ 2 อทินนาทาน ซ่ึงมีองค 5  คือ  (ก) ของผูอ่ืนหวงแหน (ข) รูอยูวาเขา
หวงแหน  (ค)   มีจิตคิดจะลัก (ง) มีความพยายามลัก (จ) ลักของไดดวยความพยายามนั้น ก็จะเปนการ
ละเมิดศีลขอ 2  ในแงกฎหมายก็จะเปนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 “ผูใดเอา
ทรัพยของผู อ่ืน หรือที่ผู อ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต  ผูนั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท” ผูนั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายดังกลาว 
 การประยุกตใชศีลขอ  3  หากประชาชนปฏิบัติโดยเครงครัดตามศีลขอ 3 ไมประพฤติผิดนอกใจ
คูครองของตน  ก็จะไมเปนการกระทําผิดในแงชองศีล  และในแงกฎหมาย ก็จะไมเปนการกระทําผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหมวดความผิดเก่ียวกับเพศ 
 การประยุกตใชศีลขอ  4 การพูดในทางสรางสรร พูดในสิ่งที่ดียอมไมเกิดปญหา แตถาหากพูดโกหก  
พูดเพอเจอ  พูดเท็จ ยอมเกิดปญหาตามมาอยางแนนอน หากเขาองคประกอบของศีลขอ 4 มุสาวาท มีองค 
4 คือ (ก) เร่ืองไมจริง (ข) จิตคิดจะกลาวใหคลาดเคลื่อน (ค) มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกลาวให
คลาดเคลื่อนนั้น (ง) ผู อ่ืนเขาใจความที่พูดนั้น  สวนดานกฎหมาย ความผิดของศีลขอ 4 หากจะนําไป
เปรียบเทียบกับความผิดทางกฎหมาย สามารถแบงออกเปน ความผิดทางกฎหมายอาญาเร่ืองการดูหม่ิน 
หม่ินประมาท และกฎหมายแพงและพาณิชยเร่ืองละเมิด การไขขาวแพรหลาย เปนตน 
 การประพฤติผิดศีลขอที่ 5 เปนเหตุทําใหผิดใหศีลอีก 4 ขอรวมทั้งกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ 
ซ่ึงการเกิดพฤติกรรมการเสพสุรานั้น มีปจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่เขามามีสวนเก่ียวของอันเปนเหตุ ทํา
ใหเกิดการละเมิดศีลและกอใหเกิดปญหาและผลกระทบทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม  หากประชาชน
ไมละเมิดศีลขอ 5 ยอมรักษาชีวิตของตนเองและผูอ่ืนได อาจจะไมเกิดความสูญเสียตอชีวิตทรัพยสิน และ
ปญหาทางสังคมในเร่ืองยาเสพติด หากเราไมละเมิดศีลขอ 5 ก็จะไมมีความผิดกฎหมายอาญาเก่ียวกับการ
กระทําโดยประมาทใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกรางกายโดยไดรับบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแกชีวิต 
หรือการกระทําความผิดตามกฎหมายจราจร เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวจิัยเร่ือง “การประยุกตใชหลักศีล 5 ไปใชในชีวิตประจําวันของประชาชนในบานดงนอย 
ตําบลปะโค  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี”  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมประชาชนใหเห็นถึงความสําคัญของศีล 5 สําหรับการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 
  2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการประยุกตใชศีล 5 กับกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิชย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับประชาชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันในสังคม
ปจจุบันอยางเปนรูปธรรม  
  3. ควรศึกษาวิเคราะหวิธีการแกปญหาศีลธรรมของประชาชนของพระเถระในองคกร
พระพุทธศาสนาของสังคมไทยที่มีแนวคิดตอการพัฒนาศีลธรรมตอสังคมในปจจุบัน  

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป      
  1 . ค ว ร ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ ก า รส ง เส ริม ก า รจั ด กิ จ ก รรม  แ ล ะก า ร เรี ย น รู ศี ล  5                                 
ที่ประชาชนสามารถนําไปใชในชีวิต ประจําวันไดอยางมืออาชีพ  
  2. ควรศึกษาเก่ียวกับการสรางสื่อหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเขาถึง
มวลชนทุกชองทางไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพ วารสาร สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน สื่อทางอีเล็กทรอนิกส 
เฟสบุค อินสตราแกรม อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายของหมูบานชุมชน หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
  3. ควรมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมจากหลาย ๆ 
องคกร เพื่อใหไดขอมูลที่มีทัศนคติตางกัน 
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บทคัดยอ 

หลักธรรมสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนาอีกหลักธรรมหนึ่งที่สามารถ
พัฒนามนุษยไดครบทั้งกาย วาจา และใจ เพราะวาการพัฒนามนุษยในทางพระพุทธศาสนานัน้ มุงเนนไปใน
การพัฒนาที่มองคนในฐานะที่เปนมนุษย ความหมายคือ มนุษยนั้นมีความเปนมนุษยของเอาเอง ชีวิตมนุษย
นั้นมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล อีกทั้ง
เปนการพัฒนาที่มุงเนนในสวนของจิตใจหรือพฤติกรรมเปนหลักใหญ สาหรับหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาก็มี
หลายอยางดวยกัน แตในที่นี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซ่ึงเปนหลักธรรมที่
พระพุทธเจาไดใชในการพัฒนามนุษยดานพื้นฐานในสมัยพุทธกาล ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาการพัฒนา
มนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ 

คําสําคัญ: ทรัพยากรมนุษย, การพัฒนา, พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 Important principles in the development of human resources of Buddhism, another 
principle that can develop human beings both physically and verbally because human 
development in Buddhism Focusing on the development of people as human beings, meaning 
that humans are human beings themselves. Human life has a goal of life: happiness, freedom, 
goodness of life. Which is a personal matter It is also a development that focuses on the main 
part of the mind or behavior. For the principles used in development, there are many things 
together. But here, the researcher has chosen to study only 10 principles of charity which are the 
principles that the Lord Buddha has used in basic human development in the modern era. 
Therefore, in this chapter, the researcher will study human development according to 10 
principles of charity. 

Keywords: Human Resource, Development, Buddhism 
 

 

หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษยเชิงพุทธ ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มี 4 อยาง 
คือ 1.) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น 
เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่ง
อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้  
เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูใน
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดย
อัตโนมัติเทานี้ 2.)ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทํา
ของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรข้ึนมา ก็มีผล
ในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดข้ึน
ภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืน
เปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรม
การกระทําของตนเอง ทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัย 3.) มนุษยเปน
สัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่
สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก 
หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทาใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และ
เพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน ทําให
จริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา  
ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนา
แลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่
พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง  

4. ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตางกลายเปนความ
ประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา  
ทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพ
ของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทาใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนา
มนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด  
เคร่ืองวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริง คือการที่ความสามารถยิ่งข้ึนๆ ในการทาใหความเปนอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายเก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทาใหโลก
อุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมากยิ่งข้ึน1 การพัฒนามนุษย โดยมองคนในฐานะเปนมนุษย 
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หลักธรรมสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนาอีกหลักธรรมหนึ่งที่สามารถ
พัฒนามนุษยไดครบทั้งกาย วาจา และใจ เพราะวาการพัฒนามนุษยในทางพระพุทธศาสนานัน้ มุงเนนไปใน
การพัฒนาที่มองคนในฐานะที่เปนมนุษย ความหมายคือ มนุษยนั้นมีความเปนมนุษยของเอาเอง ชีวิตมนุษย
นั้นมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล อีกทั้ง
เปนการพัฒนาที่มุงเนนในสวนของจิตใจหรือพฤติกรรมเปนหลักใหญ สาหรับหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาก็มี
หลายอยางดวยกัน แตในที่นี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซ่ึงเปนหลักธรรมที่
พระพุทธเจาไดใชในการพัฒนามนุษยดานพื้นฐานในสมัยพุทธกาล ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาการพัฒนา
มนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ 

คําสําคัญ: ทรัพยากรมนุษย, การพัฒนา, พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 Important principles in the development of human resources of Buddhism, another 
principle that can develop human beings both physically and verbally because human 
development in Buddhism Focusing on the development of people as human beings, meaning 
that humans are human beings themselves. Human life has a goal of life: happiness, freedom, 
goodness of life. Which is a personal matter It is also a development that focuses on the main 
part of the mind or behavior. For the principles used in development, there are many things 
together. But here, the researcher has chosen to study only 10 principles of charity which are the 
principles that the Lord Buddha has used in basic human development in the modern era. 
Therefore, in this chapter, the researcher will study human development according to 10 
principles of charity. 

Keywords: Human Resource, Development, Buddhism 
 

 

หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษยเชิงพุทธ ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มี 4 อยาง 
คือ 1.) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น 
เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่ง
อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้  
เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูใน
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดย
อัตโนมัติเทานี้ 2.)ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทํา
ของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรข้ึนมา ก็มีผล
ในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดข้ึน
ภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืน
เปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรม
การกระทําของตนเอง ทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัย 3.) มนุษยเปน
สัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาไดขอนี้ถือวา เปนความคิดรากฐานที่
สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก 
หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทาใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และ
เพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน ทําให
จริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา  
ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนา
แลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่
พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง  

4. ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตางกลายเปนความ
ประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา  
ทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพ
ของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทาใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนา
มนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด  
เคร่ืองวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริง คือการที่ความสามารถยิ่งข้ึนๆ ในการทาใหความเปนอยูรวมกัน
ระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายเก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทาใหโลก
อุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมากยิ่งข้ึน1 การพัฒนามนุษย โดยมองคนในฐานะเปนมนุษย 
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1154 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หมายความวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมายของชีวิตคือ ความสุข  
ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล2 

การพัฒนามนุษยในที่นี้ไมใชเนนดานการพัฒนาความสามารถหรือความรูในวิชาการตาง ๆ  
แตหมายถึงพัฒนาคุณสมบัติที่อยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรมหรือพัฒนาจิตใจนั้นเอง การพัฒนามนุษย  
เปนการพัฒนาข้ันพื้นฐานตอเนื่องเปนการพัฒนาระยะยาว มองคนในฐานะเปนมนุษยตองใหความสําคัญวา 
การจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณอยางไร เพื่อพรอมที่จะเปนทรัพยากร เปนทุนเปนปจจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศโดยองครวม สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายเปนการ
พัฒนาระยะสั้น เปนการพัฒนาโดยยุคสมัย มีความหมายข้ึนกับกาลเทศะ และสัมพันธกับสภาพแวดลอมของ
ยุคสมัยนั้นๆ แตทั้งนี้แมเปนคําที่แยกออกจากกันชัดเจน แตทั้งสองคํามีความสัมพันธกันเปนอยางมาก
กลาวคือดุลยภาพของการพัฒนาใด ๆ จะบังเกิดไดประโยชนสูงสุดตอเม่ือมีการพัฒนาการอยางมีดุลยภาพ
ของการพัฒนาทั้งสองอยางดวยกัน3  

จากการที่มนุษยพัฒนาไดนี้เองทาใหมนุษยมีระดบัการพัฒนาทีแ่ตกตางกัน ความแตกตางทาง
สังคมในทัศนะจึงเกิดจากระดบัการพัฒนาของบุคคล โดยทานไดแบงบุคคลในสังคมออกเปน 4 ระดับตาม
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจและปญญา โดยวัดจากมาตรฐานของปุถุชน4 คือ  

1. มนุษยที่ตางกวามาตรฐานปุถุชนสามัญ  
2. มนุษยปุถุชนสามัญ  
3. มนุษยที่พัฒนาแลว  
4. มนุษยที่ประเสริฐ  
จากการแบงมนุษยออกเปนระดับตาง ๆ นี้เองทําใหเห็นวา การพัฒนามนุษยในสังคมมีความ

แตกตางกันหลากหลายตามระดับของการพัฒนาคุณธรรมและปญญาที่มีความกาวหนาและลาหลังแตกตาง
กัน โดยที่บางคนมีคุณธรรมนอย บางคนมีคุณธรรมมาก แตบุคคลเหลานี้ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนาไดทุกเม่ือ และบุคคลที่ความแตกตางกันนี้มีความเปนเพื่อนที่ดีตอกันไมมีการแบงแยกชนชั้น
ทางสังคม ทานยังไดกลาวอีกวา “คนจะพัฒนาไดตองอาศัยเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดคือการศึกษา การศึกษาจะ
ทําใหคนเปนคนดีมีความสุข และเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนมีความหมายที่สําคัญอยูสอง
ประการ คือ 1) การพัฒนาคนในฐานะผูมีความเปนมนุษย 2) การพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย” 
การพัฒนามนุษยตองพัฒนาคนเปนแกนกลาง โดยเร่ิมตนที่ฐานคือการพัฒนาความเปนมนุษยใหเปนผูที่มี
คุณสมบัติพรอมที่จะดาเนินชีวิตตามวิถีแหงปญญาเพื่อใหมีชีวิตที่ดีงามเรียกวา “พัฒนาใหเปนบัณฑิตผู
สามารถนาชีวิตและสังคมไปสูสันติสุข” สวนการพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการชวยให
สังคมมีทุนมนุษยที่คุณภาพ และประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่จะทาใหเกิดผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาใหเปนนักผลิตผูมีความพรอมที่จะนองความตองการของสังคม เม่ือสังคมได
                                                           

2 อางแลว. 
3 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพโกมลคีม

ทอง, 2531), หนา 4. 
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 394 

พัฒนามนุษยใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณและเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ มนุษยที่พัฒนาดีแลวก็จะเปนสวน
รวมที่รวมกําลังกันสรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม “เปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือโอกาสใหทุกคนเจริญยิ่งข้ึนไป
ในการมีชีวิตที่ดีงามและมีความเกษมสุข” คนกับสังคมจึงเปนปจจัยของกันและกัน การพัฒนาคนกับการ
พัฒนาสังคมมีความสัมพันธกันโดยจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย  

ดังนั้น ในการสรางสรรครูปแบบสังคมที่ดีอันมีจุดหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีเก้ือกูลให
มนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อให เขาถึงชีวิตที่ดีงาม ยิ่งสังคมเจริญพัฒนาข้ึนเทาใดก็จะเปน
สภาพแวดลอมที่ดีที่ทาใหมนุษยพัฒนาตนเองไดงายข้ึนเทานั้น “เราสรางสังคมที่ดีที่สุดเพื่อชวยเปน
สภาพแวดลอมที่เก้ือกูลใหชีวิตมนุษยไดพัฒนาอยางดีที่สุด5  
 
ความหมายของการพัฒนา  

คําวา พัฒนา มีรากศัพท มาจากภาษาบาลีวา วฑฺฒน6 หมายถึง เจริญ รุงเรือง งอกงาม เจริญข้ึน 
เติบโต กาวหนา แก เฒา7ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายคาวา พัฒนา 
ไววา การทาใหเจริญ8ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจึงตรงกับคาวา ภาวนา9 หมายถึง คุณชาติ
เปนเคร่ืองยังกุศลใหเกิด คุณชาติเปนเคร่ืองยังกุศลใหเจริญ ความมี สารวมใจตั้งความปรารถนา การทาใหมี
ข้ึน ใหเปนข้ึน ใหเจริญข้ึน การอบรมใหเจริญข้ึน10 โดยพระพุทธศาสนาแสดงหลักการภาวนาหรือการพัฒนา
ไววา จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน 4 ทาง คือ กาย ศีล จิต และปญญา  ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณไดอธิบาย
รายละเอียดของภาวนา 411ไวดังนี้  

1) กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ซ่ึงมีคําอธิบายไวหลายอยาง ไดแก อินทรียสังวร แปลวาสํารวม
อินทรีย 6 แตบางแหงแสดงไวเพียง 5 คือ ยกเวนใจ ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทาง
อินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศล
ธรรมเสื่อมสูญ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย นอกจากนี้บางคร้ัง กายภาวนา 
หมายถึง กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ เร่ืองที่เก่ียวของกับทางกาย ไดแก การบริโภค การใชสอยตางๆ  
ซ่ึงเปนหลักสําคัญในทางพระพุทธศาสนา คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค  
                                                           

5 เรื่องเดียวกัน, หนา 128. 
6 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
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7 ประยุทธ หลงสมบรูณ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสารจากัด
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หมายความวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมายของชีวิตคือ ความสุข  
ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล2 

การพัฒนามนุษยในที่นี้ไมใชเนนดานการพัฒนาความสามารถหรือความรูในวิชาการตาง ๆ  
แตหมายถึงพัฒนาคุณสมบัติที่อยูภายในตัวบุคคล เชนศีลธรรมหรือพัฒนาจิตใจนั้นเอง การพัฒนามนุษย  
เปนการพัฒนาข้ันพื้นฐานตอเนื่องเปนการพัฒนาระยะยาว มองคนในฐานะเปนมนุษยตองใหความสําคัญวา 
การจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณอยางไร เพื่อพรอมที่จะเปนทรัพยากร เปนทุนเปนปจจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประเทศโดยองครวม สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายเปนการ
พัฒนาระยะสั้น เปนการพัฒนาโดยยุคสมัย มีความหมายข้ึนกับกาลเทศะ และสัมพันธกับสภาพแวดลอมของ
ยุคสมัยนั้นๆ แตทั้งนี้แมเปนคําที่แยกออกจากกันชัดเจน แตทั้งสองคํามีความสัมพันธกันเปนอยางมาก
กลาวคือดุลยภาพของการพัฒนาใด ๆ จะบังเกิดไดประโยชนสูงสุดตอเม่ือมีการพัฒนาการอยางมีดุลยภาพ
ของการพัฒนาทั้งสองอยางดวยกัน3  

จากการที่มนุษยพัฒนาไดนี้เองทาใหมนุษยมีระดบัการพัฒนาทีแ่ตกตางกัน ความแตกตางทาง
สังคมในทัศนะจึงเกิดจากระดบัการพัฒนาของบุคคล โดยทานไดแบงบุคคลในสังคมออกเปน 4 ระดับตาม
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจและปญญา โดยวัดจากมาตรฐานของปุถุชน4 คือ  

1. มนุษยที่ตางกวามาตรฐานปุถุชนสามัญ  
2. มนุษยปุถุชนสามัญ  
3. มนุษยที่พัฒนาแลว  
4. มนุษยที่ประเสริฐ  
จากการแบงมนุษยออกเปนระดับตาง ๆ นี้เองทําใหเห็นวา การพัฒนามนุษยในสังคมมีความ

แตกตางกันหลากหลายตามระดับของการพัฒนาคุณธรรมและปญญาที่มีความกาวหนาและลาหลังแตกตาง
กัน โดยที่บางคนมีคุณธรรมนอย บางคนมีคุณธรรมมาก แตบุคคลเหลานี้ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนาไดทุกเม่ือ และบุคคลที่ความแตกตางกันนี้มีความเปนเพื่อนที่ดีตอกันไมมีการแบงแยกชนชั้น
ทางสังคม ทานยังไดกลาวอีกวา “คนจะพัฒนาไดตองอาศัยเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดคือการศึกษา การศึกษาจะ
ทําใหคนเปนคนดีมีความสุข และเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนมีความหมายที่สําคัญอยูสอง
ประการ คือ 1) การพัฒนาคนในฐานะผูมีความเปนมนุษย 2) การพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย” 
การพัฒนามนุษยตองพัฒนาคนเปนแกนกลาง โดยเร่ิมตนที่ฐานคือการพัฒนาความเปนมนุษยใหเปนผูที่มี
คุณสมบัติพรอมที่จะดาเนินชีวิตตามวิถีแหงปญญาเพื่อใหมีชีวิตที่ดีงามเรียกวา “พัฒนาใหเปนบัณฑิตผู
สามารถนาชีวิตและสังคมไปสูสันติสุข” สวนการพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการชวยให
สังคมมีทุนมนุษยที่คุณภาพ และประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่จะทาใหเกิดผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาใหเปนนักผลิตผูมีความพรอมที่จะนองความตองการของสังคม เม่ือสังคมได
                                                           

2 อางแลว. 
3 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพโกมลคีม

ทอง, 2531), หนา 4. 
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พัฒนามนุษยใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณและเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ มนุษยที่พัฒนาดีแลวก็จะเปนสวน
รวมที่รวมกําลังกันสรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม “เปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือโอกาสใหทุกคนเจริญยิ่งข้ึนไป
ในการมีชีวิตที่ดีงามและมีความเกษมสุข” คนกับสังคมจึงเปนปจจัยของกันและกัน การพัฒนาคนกับการ
พัฒนาสังคมมีความสัมพันธกันโดยจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย  

ดังนั้น ในการสรางสรรครูปแบบสังคมที่ดีอันมีจุดหมายเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีเก้ือกูลให
มนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อให เขาถึงชีวิตที่ดีงาม ยิ่งสังคมเจริญพัฒนาข้ึนเทาใดก็จะเปน
สภาพแวดลอมที่ดีที่ทาใหมนุษยพัฒนาตนเองไดงายข้ึนเทานั้น “เราสรางสังคมที่ดีที่สุดเพื่อชวยเปน
สภาพแวดลอมที่เก้ือกูลใหชีวิตมนุษยไดพัฒนาอยางดีที่สุด5  
 
ความหมายของการพัฒนา  

คําวา พัฒนา มีรากศัพท มาจากภาษาบาลีวา วฑฺฒน6 หมายถึง เจริญ รุงเรือง งอกงาม เจริญข้ึน 
เติบโต กาวหนา แก เฒา7ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายคาวา พัฒนา 
ไววา การทาใหเจริญ8ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจึงตรงกับคาวา ภาวนา9 หมายถึง คุณชาติ
เปนเคร่ืองยังกุศลใหเกิด คุณชาติเปนเคร่ืองยังกุศลใหเจริญ ความมี สารวมใจตั้งความปรารถนา การทาใหมี
ข้ึน ใหเปนข้ึน ใหเจริญข้ึน การอบรมใหเจริญข้ึน10 โดยพระพุทธศาสนาแสดงหลักการภาวนาหรือการพัฒนา
ไววา จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน 4 ทาง คือ กาย ศีล จิต และปญญา  ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณไดอธิบาย
รายละเอียดของภาวนา 411ไวดังนี้  

1) กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูลกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ซ่ึงมีคําอธิบายไวหลายอยาง ไดแก อินทรียสังวร แปลวาสํารวม
อินทรีย 6 แตบางแหงแสดงไวเพียง 5 คือ ยกเวนใจ ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทาง
อินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศล
ธรรมเสื่อมสูญ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย นอกจากนี้บางคร้ัง กายภาวนา 
หมายถึง กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ เร่ืองที่เก่ียวของกับทางกาย ไดแก การบริโภค การใชสอยตางๆ  
ซ่ึงเปนหลักสําคัญในทางพระพุทธศาสนา คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค  
                                                           

5 เรื่องเดียวกัน, หนา 128. 
6 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548), หนา 117.  
7 ประยุทธ หลงสมบรูณ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสารจากัด

, 2546), หนา 627. 
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาม

มีบุค จากัด, 2546), หนา 779. 
9 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, หนา 117. 
10 ประยุทธ หลงสมบรูณ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หนา 541. 
11 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 15, 

(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพจันทรเพ็ญ, 2550), หนา 70, 
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2) สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่ งแวดลอมทางสั งคม  คือ เพื่ อนมนุษย  ให ตั้ งอยู ใน ระเบี ยบวินั ย  มีความสุจ ริตกาย วาจา 
 ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน ซ่ึงมองไดสองดาน  
คือ ดานภายในตัวเอง กับดานภายนอก โดยที่ดานภายใน คือ การฝกกายวาจาใหเดินเขาสูทางที่ถูกตอง
ปราศจากโทษ เพื่อใหเปนพื้นฐานในการฝกอบรมจิตตอไป สําหรับดานภายนอก คือ การมองในแงประโยชน
ของสังคม ไดแก การไมเบียดเบียนกันเปนอยางนอย ไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน ตอจากนั้นเปนศีลที่
เก้ือกูลยิ่งข้ึน คือ การชวยเหลือทางสังคม  

3) จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนใน
คุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งม่ันคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข มีคุณภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิต
ดี มีสุขภาพจิตดี เขมแข็งม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ 
ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

4) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา คือ การเสริมสรางความรู
ความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง คือ เขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะหรือตามที่มันเปน สิ่งทั้งหลายเปนอยางไร ก็รูตามที่มันเปนอยางนั้นแคนั้น เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ 
รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอด
พนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา  

อีกนัยหนึ่ง คาวา “พัฒนา” แปลวา เจริญ หรือทําใหเจริญ ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง  
การพัฒนาสมบัติที่อยูในตัวบุคคล เชน ศีลธรรม ศัพทที่ใหความหมายใกลเคียงกันที่พบเห็นมากในทาง
พระพุทธศาสนามีปรากฏอยู 3 ศัพท12 คือ  

1) ศัพทวา “ภาวนา” แปลวา การทําใหเจริญ การทาใหเกิดมี,การทาใหมีใหเปนข้ึน13 หรือการ
เติบโต ดังปรากฏคําที่ใชในพระพุทธศาสนา เชน สมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนา ในทางพระพุทธศาสนามี
การปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาในทางพัฒนามนุษยโดยรูปแบบการปฏิบัติรวมลงอยูในหลักธรรมไตรสิกขา คือ 
กระบวนการพัฒนาทางรางกาย วาจา จิตใจและสติปญญา ซ่ึงสามารถฝกอบรมฝกฝนพัฒนามนุษยไดทุก
ระดับชั้น และทุกระดับสังคม ซ่ึงพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาทั้งที่เปนวัตถุรูปธรรมสามารถมองเห็นจับ
ตองได และสามารถพัฒนานามธรรมอันเปนความรูสึกที่ไมสามารถจับตอง สวนมากมาในรูปของกิริยา คือ 
ภาวิต ที่แปลวาเจริญแลวดังพุทธพจนที่วา  

ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปฺปนฺนานิ อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ตานิ โว ปฏิพุชฺฌิตพฺ
พานิ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ เตส ปหานาย วายมิตพฺพ กตมานิ ปฺจ ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน 
อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา ฯ เป ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมสนฺโทสา วินยสนฺโทโส 

                                                           
12 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สหธรรมิก จํากัด, 2545),  

หนา 11. 
13 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สรุเตโช), ศัพทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2550), หนา487. 

วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว ปม อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว ปฏิ
พุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพํา14  

แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต 5 ประการนี้ ยังไมเกิดข้ึนในปจจุบัน แตจักเกิดข้ึนในกาล 
ตอไป ภัยเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงรับรูไว และพึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้นเสีย ภัยในอนาคต 5 ประการ 
อะไรบาง คือ  
 1) ในอนาคต หมูภิกษุจักไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา ฯลฯ ภัยใน
อนาคตประการที่ 1 นี้ ซ่ึงยังไมเกิดข้ึนในบัดนี้ แตจักเกิดข้ึนในกาลตอไป ภัยนั้น เธอทั้งหลายพึงรับรูไว และ
พึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย15  
 2) ศัพทวา “ทมะ” แปลวา การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดนิสัย 
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา16เปนขอที่ 2 ในฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ 
ทมะ ขันติ และจาคะ ดังพุทธพจนที่วา บุคคลอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธามีธรรม 4 ประการนี้ คือ 
สัจจะ ธรรม17 ธิติ จาคะ ละโลกนี้ไปแลว ยอมไมเศราโศก18  

 3) ศัพทวา “สิกขา” สิกขาเปนคาภาษาบาลี ถาเปนภาษาสันสกฤตก็เรียกวา ศึกษา สิกขา แปลวา 
การศึกษา การสําเนียง การฝกฝนอบรม19 มีความสําคัญมากทางพระพุทธศาสนา มาในคําวา ไตรสิกขา  
การฝกอบรมทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด เรียกวาไตรสิกขา20 คือ 1) อธิสี
ลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง) 2) อธิจิตตสิกขา (สิกขา
คือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชน สมาธิอยางสูง) และ 3) อธิปญญาสิกขา 
(สิกขาคือปญญายิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง)  

 ในที่บางแหงยังปรากฏศัพทที่ใชแทนกันอีกจํานวนหนึ่งไดแก ศัพทวา อาเสวิต (เสพคุน) พหุลีกต 
(กระทําใหมาก) ยานีกต (ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว) วตฺถุกต (ทําใหเปนที่ตั้ง) อนุฏต (เขาไปตั้งไว ) ปริ
จิต (ประพฤติสั่งสมเนืองๆ) สุสมารทฺธ (ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว) ซ่ึงจะปรากฏในลักษณะของศัพทพวง คือมา
พรอมกัน แตโดยความหมายแลว ก็คือ เปนการทําใหมีข้ึนใหเกิดข้ึนนั้นเอง ดังพุทธพจนที่วา  

  เม่ือเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทาใหเปนดุจยานที่เทียมดี
แลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนือง ๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังประโยชน 11 อยาง คือ หลับเปน
สุข 1 ตื่นเปนสุข 1 ... เม่ือยังไมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งข้ึนไปยอมเกิดในพรหมโลก 1 เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ  

                                                           
14 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/79/97. 
15 องฺ.ปฺจก (ไทย) 22/79/144. 
16 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 139. 
17 ธรรมะ และ ทมะ ในท่ีน้ีมีความหมายวา ปญญา เหมือนกัน  
18 ส .ส.(ไทย) 15/246/354.  
19 พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 125.  
20 ที.ปา.(ไทย) 11/305/272. 
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2) สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล คือ การมีความสัมพันธที่เก้ือกูล
กับสิ่ งแวดลอมทางสั งคม  คือ เพื่ อนมนุษย  ให ตั้ งอยู ใน ระเบี ยบวินั ย  มีความสุจ ริตกาย วาจา 
 ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน ซ่ึงมองไดสองดาน  
คือ ดานภายในตัวเอง กับดานภายนอก โดยที่ดานภายใน คือ การฝกกายวาจาใหเดินเขาสูทางที่ถูกตอง
ปราศจากโทษ เพื่อใหเปนพื้นฐานในการฝกอบรมจิตตอไป สําหรับดานภายนอก คือ การมองในแงประโยชน
ของสังคม ไดแก การไมเบียดเบียนกันเปนอยางนอย ไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน ตอจากนั้นเปนศีลที่
เก้ือกูลยิ่งข้ึน คือ การชวยเหลือทางสังคม  

3) จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนใน
คุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งม่ันคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข มีคุณภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิต
ดี มีสุขภาพจิตดี เขมแข็งม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ 
ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

4) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา คือ การเสริมสรางความรู
ความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริง ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง คือ เขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะหรือตามที่มันเปน สิ่งทั้งหลายเปนอยางไร ก็รูตามที่มันเปนอยางนั้นแคนั้น เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ 
รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอด
พนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา  

อีกนัยหนึ่ง คาวา “พัฒนา” แปลวา เจริญ หรือทําใหเจริญ ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง  
การพัฒนาสมบัติที่อยูในตัวบุคคล เชน ศีลธรรม ศัพทที่ใหความหมายใกลเคียงกันที่พบเห็นมากในทาง
พระพุทธศาสนามีปรากฏอยู 3 ศัพท12 คือ  

1) ศัพทวา “ภาวนา” แปลวา การทําใหเจริญ การทาใหเกิดมี,การทาใหมีใหเปนข้ึน13 หรือการ
เติบโต ดังปรากฏคําที่ใชในพระพุทธศาสนา เชน สมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนา ในทางพระพุทธศาสนามี
การปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาในทางพัฒนามนุษยโดยรูปแบบการปฏิบัติรวมลงอยูในหลักธรรมไตรสิกขา คือ 
กระบวนการพัฒนาทางรางกาย วาจา จิตใจและสติปญญา ซ่ึงสามารถฝกอบรมฝกฝนพัฒนามนุษยไดทุก
ระดับชั้น และทุกระดับสังคม ซ่ึงพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาทั้งที่เปนวัตถุรูปธรรมสามารถมองเห็นจับ
ตองได และสามารถพัฒนานามธรรมอันเปนความรูสึกที่ไมสามารถจับตอง สวนมากมาในรูปของกิริยา คือ 
ภาวิต ที่แปลวาเจริญแลวดังพุทธพจนที่วา  

ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปฺปนฺนานิ อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ตานิ โว ปฏิพุชฺฌิตพฺ
พานิ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ เตส ปหานาย วายมิตพฺพ กตมานิ ปฺจ ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน 
อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา ฯ เป ฯ อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมสนฺโทสา วินยสนฺโทโส 

                                                           
12 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สหธรรมิก จํากัด, 2545),  

หนา 11. 
13 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สรุเตโช), ศัพทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2550), หนา487. 

วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว ปม อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว ปฏิ
พุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพํา14  

แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต 5 ประการนี้ ยังไมเกิดข้ึนในปจจุบัน แตจักเกิดข้ึนในกาล 
ตอไป ภัยเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงรับรูไว และพึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้นเสีย ภัยในอนาคต 5 ประการ 
อะไรบาง คือ  
 1) ในอนาคต หมูภิกษุจักไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา ฯลฯ ภัยใน
อนาคตประการที่ 1 นี้ ซ่ึงยังไมเกิดข้ึนในบัดนี้ แตจักเกิดข้ึนในกาลตอไป ภัยนั้น เธอทั้งหลายพึงรับรูไว และ
พึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย15  
 2) ศัพทวา “ทมะ” แปลวา การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดนิสัย 
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา16เปนขอที่ 2 ในฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ 
ทมะ ขันติ และจาคะ ดังพุทธพจนที่วา บุคคลอยูครองเรือนประกอบดวยศรัทธามีธรรม 4 ประการนี้ คือ 
สัจจะ ธรรม17 ธิติ จาคะ ละโลกนี้ไปแลว ยอมไมเศราโศก18  

 3) ศัพทวา “สิกขา” สิกขาเปนคาภาษาบาลี ถาเปนภาษาสันสกฤตก็เรียกวา ศึกษา สิกขา แปลวา 
การศึกษา การสําเนียง การฝกฝนอบรม19 มีความสําคัญมากทางพระพุทธศาสนา มาในคําวา ไตรสิกขา  
การฝกอบรมทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปฏิบัติทั้งหมด เรียกวาไตรสิกขา20 คือ 1) อธิสี
ลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง) 2) อธิจิตตสิกขา (สิกขา
คือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชน สมาธิอยางสูง) และ 3) อธิปญญาสิกขา 
(สิกขาคือปญญายิ่ง, ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจงอยางสูง)  

 ในที่บางแหงยังปรากฏศัพทที่ใชแทนกันอีกจํานวนหนึ่งไดแก ศัพทวา อาเสวิต (เสพคุน) พหุลีกต 
(กระทําใหมาก) ยานีกต (ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว) วตฺถุกต (ทําใหเปนที่ตั้ง) อนุฏต (เขาไปตั้งไว ) ปริ
จิต (ประพฤติสั่งสมเนืองๆ) สุสมารทฺธ (ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว) ซ่ึงจะปรากฏในลักษณะของศัพทพวง คือมา
พรอมกัน แตโดยความหมายแลว ก็คือ เปนการทําใหมีข้ึนใหเกิดข้ึนนั้นเอง ดังพุทธพจนที่วา  

  เม่ือเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทาใหเปนดุจยานที่เทียมดี
แลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนือง ๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังประโยชน 11 อยาง คือ หลับเปน
สุข 1 ตื่นเปนสุข 1 ... เม่ือยังไมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งข้ึนไปยอมเกิดในพรหมโลก 1 เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ  

                                                           
14 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/79/97. 
15 องฺ.ปฺจก (ไทย) 22/79/144. 
16 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 139. 
17 ธรรมะ และ ทมะ ในท่ีน้ีมีความหมายวา ปญญา เหมือนกัน  
18 ส .ส.(ไทย) 15/246/354.  
19 พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 125.  
20 ที.ปา.(ไทย) 11/305/272. 
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อันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติ
สั่งสมเนือง ๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังประโยชน 11 นี้แล21  

 เพื่อใหเขาใจความหมายของการพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึง
รวมรวบความหมายของการพัฒนา ในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาแสดงไว ดังนี้  

 พุทธทาสภิกขุ 22อธิบายวา คําวา “พัฒนา” หรือ วัฒนา ในภาษาบาลี แปลวา รก คือรกอยาง
หนาแนน เชน ผมบนศีรษะรก เรียกวาพัฒนา หรือวัฒนา หรือวัฒนะ เปนความเจริญเหมือนกัน และถาใครมี
ความประพฤติไมมีประโยชน ก็เรียกวาคนทําโลกใหรก ใชคําเดียวกับคําวาวัฒนะ จึงมีคําหามไววา น สิยา 
โลกวฒฺฑโน อยาเปนคนรกโลก โลกวฒฺฑโน แปลวาคนทําโลกใหรก ดังนั้นถาจะใหรกไปดวยคนดี ของดี  
ก็ตองพัฒนาทางจิต ซ่ึงเปนผูนําของกาย  

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) 23อธิบายวา คําวา พัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญข้ึน  
ทําใหรุงเรืองข้ึน ใชไดทั้งการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ เชน การพัฒนาชนบทการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาสติปญญา และการพัฒนาจิต เปนตน แตศัพททางพระพุทธศาสนาที่แทจริงที่ใชในการพัฒนาจิต
นั้น ทานใชคําวา ภาวนา หมายถึง การทําใหมี การทําใหเกิดข้ึน ทําใหเจริญ การอบรมการบําเพ็ญ เชน คําวา 
สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือบําเพ็ญสมาธิ และคําวา วิปสสนาภาวนา คือ การเจริญ 
 การอบรม หรือการบําเพ็ญวิปสสนา 

พระไพศาล วิสาโล24อธิบายวา การพัฒนาที่แทจริงในทางพุทธธรรม จะตองเอ้ืออํานวยใหแต
ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธที่ตนมีตอสังคมและธรรมชาติ อันตนจะตองเก้ือกูลปจจัยแวดลอมดังกลาวให
เปนไปดวยดี โดยไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้น การพัฒนาจะตองมีธรรมะเปนพื้นฐาน 
อํานวยใหเกิดคุณคาในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และความยุติธรรม  

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์25 อธิบายวา ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา การพัฒนาตรงกับคาวา 
“ภาวนา” ซ่ึงหมายถึง การทําใหเจริญงอกงาม (ตรงกับภาษาอังกฤษวา Development) หากพิจารณาจาก
รากศัพท คําวา พัฒนา มาจากภาษาบาลีวา วัฒนะ หรือ วัฒนา คํานี้หมายถึงความเจริญกาวหนา หรือภาวะ
ยืนยาวนาน เชน คาวา อายุวัฒนะ หมายถึง ทําใหอายุยืนนาน อันหมายรวมถึง ความเปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
ดี ไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน และนอกจากนี้ คําวา วัฒนะ หมายถึงรกรุงรัง ไมมีระเบียบเลยก็ได  
เชน คําวา โลกวฒฺฑโน หมายถึง เปนคนรกโลก  เปนสิ่งเปนคนที่โลกไมตองการ อยางไรก็ตาม คําวา การ
พัฒนาในที่นี้เปนคําที่กําหนดใหมีคุณคา และตามหลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะตองดําเนินไป

                                                           
21 วิ.ป.(ไทย) 8/331/494. 
22 พุทธทาสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอรุณวิทยา, 2531), 

หนา 199-200. 
23 พระเทพวิสุทธกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2543), หนา 2 
24 พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533), 

หนา 18-19.  
25 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, หนา 117-118. 

พรอมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางดานกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและ การพัฒนาสังคม การพัฒนา
ทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานปญญา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาวาการพัฒนาเปน
กระบวนการพยายามที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษา สิ่งที่ดีใหคงอยู ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประโยชนในการเปลี่ยนแปลงฟนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบขางใหดีข้ึนและมีความหมายมาก
ยิ่งข้ึน แตความสําเร็จหรือความลมเหลวในกระบวนการพัฒนาข้ึนอยูกับบุคคลเปนสวนสําคัญ  

จากขอมูลที่นําเสนอไปขางตน สามารถสรุปไดวา การพัฒนา เปนการเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตน
ใหเต็มศักยภาพของมนุษย เพราะการมีศักยภาพที่ดีจะทําใหชีวิตดีงาม ทําใหโลกร่ืนรมย และทําใหสังคมใหมี
แตสันติสุข โดยมนุษยสามารถพัฒนาใหรู ใหเขาใจ ใหทําได ใหทําเปน ทําใหงดงามและทําใหเปนประโยชน 
พรอมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางดานกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและหรือการพัฒนาสังคม  
การพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการเปลี่ยนแปลง
ฟนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบขางใหดีข้ึนและมีความหมายมากยิ่งข้ึน การพัฒนามนุษย จึงเปน
การมองคนในฐานะเปนมนุษย คือ มนุษยม ีความเปนมนุษยของเขาเอง โดยชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมายของชีวิต
คือ ความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต  
3. ความหมายของมนุษย  

ความหมายของ “มนุษย” หมายถึงจิตดวงแรกที่ปรากฏข้ึนในครรภมารดาจนถึงตาย 26 
หมายความวา ตัง้แตจิตถือปฏิสนธิในครรภมารดาจนเติบโตคลอดออกมาเปนทารก เติบโตเปนเด็ก เปน
ผูใหญ และ แก ตายไปจากโลกนี้ คือมนุษย27  

คําวา มนษุย มาจาก ศัพทภาษาสันสกฤต 2 ศัพท คือ มน + อุษย ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา
สูจิ28แสดงไว 2 นัย คือ  

1) มนุษย หมายถึง ผูมจีิตใจสูง ( มโน อุสฺสนมสสฺาติ มนุสโฺส)  
2) ผูรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน ( หิตาหิต มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส)  

คําวา “มนุษย” แปลวา ผูมีใจสูง หมายถึง ผูที่มีใจสูงดวยคุณธรรม ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงไววา 
คุณธรรมที่จะทําใหเกิดมาเปนมนุษยและเปนมนุษยที่แทจริงได ก็เพราะศีล 5 และ ธรรม 5 กลาวคือ การจะ
มาเกิดเปนมนุษยได ก็เพราะศีลและธรรมนํามาใหเกิด ตรงกันขาม หากใครมีศีล 5 ธรรม 5 ไมครบ ก็จะขาด
ความเปนมนุษยโดยลําดับ ยิ่งเหลือความเปนมนุษยลดนอยลงทุกที เปนไดแคคน ไมถึงข้ันเปนมนุษย ดังที่
ทานพุทธทาสภิกขุกลาวถึงความเปนมนุษยไววา เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน 
หากใจต่ําเปนไดแคเพียงคน ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา29 

                                                           
26 วิ.มหา.(ไทย) 1/172/141.  
 
28 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพ

ริ้นติ้ง จากัด, 2547), หนา 306. 
29 ฟน ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณการพิมพ, 2543), หนา 32. 
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อันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติ
สั่งสมเนือง ๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังประโยชน 11 นี้แล21  

 เพื่อใหเขาใจความหมายของการพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึง
รวมรวบความหมายของการพัฒนา ในทัศนะของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมาแสดงไว ดังนี้  

 พุทธทาสภิกขุ 22อธิบายวา คําวา “พัฒนา” หรือ วัฒนา ในภาษาบาลี แปลวา รก คือรกอยาง
หนาแนน เชน ผมบนศีรษะรก เรียกวาพัฒนา หรือวัฒนา หรือวัฒนะ เปนความเจริญเหมือนกัน และถาใครมี
ความประพฤติไมมีประโยชน ก็เรียกวาคนทําโลกใหรก ใชคําเดียวกับคําวาวัฒนะ จึงมีคําหามไววา น สิยา 
โลกวฒฺฑโน อยาเปนคนรกโลก โลกวฒฺฑโน แปลวาคนทําโลกใหรก ดังนั้นถาจะใหรกไปดวยคนดี ของดี  
ก็ตองพัฒนาทางจิต ซ่ึงเปนผูนําของกาย  

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) 23อธิบายวา คําวา พัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญข้ึน  
ทําใหรุงเรืองข้ึน ใชไดทั้งการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ เชน การพัฒนาชนบทการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาสติปญญา และการพัฒนาจิต เปนตน แตศัพททางพระพุทธศาสนาที่แทจริงที่ใชในการพัฒนาจิต
นั้น ทานใชคําวา ภาวนา หมายถึง การทําใหมี การทําใหเกิดข้ึน ทําใหเจริญ การอบรมการบําเพ็ญ เชน คําวา 
สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือบําเพ็ญสมาธิ และคําวา วิปสสนาภาวนา คือ การเจริญ 
 การอบรม หรือการบําเพ็ญวิปสสนา 

พระไพศาล วิสาโล24อธิบายวา การพัฒนาที่แทจริงในทางพุทธธรรม จะตองเอ้ืออํานวยใหแต
ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธที่ตนมีตอสังคมและธรรมชาติ อันตนจะตองเก้ือกูลปจจัยแวดลอมดังกลาวให
เปนไปดวยดี โดยไมเอาผลประโยชนสวนตนเปนเกณฑ พรอมกันนั้น การพัฒนาจะตองมีธรรมะเปนพื้นฐาน 
อํานวยใหเกิดคุณคาในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และความยุติธรรม  

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์25 อธิบายวา ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา การพัฒนาตรงกับคาวา 
“ภาวนา” ซ่ึงหมายถึง การทําใหเจริญงอกงาม (ตรงกับภาษาอังกฤษวา Development) หากพิจารณาจาก
รากศัพท คําวา พัฒนา มาจากภาษาบาลีวา วัฒนะ หรือ วัฒนา คํานี้หมายถึงความเจริญกาวหนา หรือภาวะ
ยืนยาวนาน เชน คาวา อายุวัฒนะ หมายถึง ทําใหอายุยืนนาน อันหมายรวมถึง ความเปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
ดี ไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน และนอกจากนี้ คําวา วัฒนะ หมายถึงรกรุงรัง ไมมีระเบียบเลยก็ได  
เชน คําวา โลกวฒฺฑโน หมายถึง เปนคนรกโลก  เปนสิ่งเปนคนที่โลกไมตองการ อยางไรก็ตาม คําวา การ
พัฒนาในที่นี้เปนคําที่กําหนดใหมีคุณคา และตามหลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะตองดําเนินไป

                                                           
21 วิ.ป.(ไทย) 8/331/494. 
22 พุทธทาสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอรุณวิทยา, 2531), 

หนา 199-200. 
23 พระเทพวิสุทธกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2543), หนา 2 
24 พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533), 

หนา 18-19.  
25 จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, หนา 117-118. 

พรอมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางดานกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและ การพัฒนาสังคม การพัฒนา
ทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานปญญา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาวาการพัฒนาเปน
กระบวนการพยายามที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษา สิ่งที่ดีใหคงอยู ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประโยชนในการเปลี่ยนแปลงฟนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบขางใหดีข้ึนและมีความหมายมาก
ยิ่งข้ึน แตความสําเร็จหรือความลมเหลวในกระบวนการพัฒนาข้ึนอยูกับบุคคลเปนสวนสําคัญ  

จากขอมูลที่นําเสนอไปขางตน สามารถสรุปไดวา การพัฒนา เปนการเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตน
ใหเต็มศักยภาพของมนุษย เพราะการมีศักยภาพที่ดีจะทําใหชีวิตดีงาม ทําใหโลกร่ืนรมย และทําใหสังคมใหมี
แตสันติสุข โดยมนุษยสามารถพัฒนาใหรู ใหเขาใจ ใหทําได ใหทําเปน ทําใหงดงามและทําใหเปนประโยชน 
พรอมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางดานกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและหรือการพัฒนาสังคม  
การพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการเปลี่ยนแปลง
ฟนฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบขางใหดีข้ึนและมีความหมายมากยิ่งข้ึน การพัฒนามนุษย จึงเปน
การมองคนในฐานะเปนมนุษย คือ มนุษยม ีความเปนมนุษยของเขาเอง โดยชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมายของชีวิต
คือ ความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต  
3. ความหมายของมนุษย  

ความหมายของ “มนุษย” หมายถึงจิตดวงแรกที่ปรากฏข้ึนในครรภมารดาจนถึงตาย 26 
หมายความวา ตัง้แตจิตถือปฏิสนธิในครรภมารดาจนเติบโตคลอดออกมาเปนทารก เติบโตเปนเด็ก เปน
ผูใหญ และ แก ตายไปจากโลกนี้ คือมนุษย27  

คําวา มนษุย มาจาก ศัพทภาษาสันสกฤต 2 ศัพท คือ มน + อุษย ในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา
สูจิ28แสดงไว 2 นัย คือ  

1) มนุษย หมายถึง ผูมจีิตใจสูง ( มโน อุสฺสนมสสฺาติ มนุสโฺส)  
2) ผูรูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน ( หิตาหิต มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส)  

คําวา “มนุษย” แปลวา ผูมีใจสูง หมายถึง ผูที่มีใจสูงดวยคุณธรรม ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงไววา 
คุณธรรมที่จะทําใหเกิดมาเปนมนุษยและเปนมนุษยที่แทจริงได ก็เพราะศีล 5 และ ธรรม 5 กลาวคือ การจะ
มาเกิดเปนมนุษยได ก็เพราะศีลและธรรมนํามาใหเกิด ตรงกันขาม หากใครมีศีล 5 ธรรม 5 ไมครบ ก็จะขาด
ความเปนมนุษยโดยลําดับ ยิ่งเหลือความเปนมนุษยลดนอยลงทุกที เปนไดแคคน ไมถึงข้ันเปนมนุษย ดังที่
ทานพุทธทาสภิกขุกลาวถึงความเปนมนุษยไววา เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน 
หากใจต่ําเปนไดแคเพียงคน ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา29 

                                                           
26 วิ.มหา.(ไทย) 1/172/141.  
 
28 พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพ

ริ้นติ้ง จากัด, 2547), หนา 306. 
29 ฟน ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโสภณการพิมพ, 2543), หนา 32. 
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คําวา มนุษย มีการเรียกใช หลายคํา เชน ในภาษาบาลี เรียกวา ชน หมายถึง คน, บุคคล  
หรือ คําวา อิตฺถี หมายถึง มนุษยเพศหญิง และ คําวา ปุริส หมายถึง มนุษยเพศชาย30 คําวา ปุคคล 
แปลวา บุคคล, สัตว (สิ่งมีชีวิต)31 คําวา บุคคล ปจจุบันไดนํามาใชในภาษาไทย ใชเรียกมนุษย ซ่ึงมี
ความหมายเดียวกัน  

สรุปความไดวา มนุษย ตามทัศนะพุทธศาสตร ดังนี้  มนุษย คือ ผูที่มีจิตใจสูง มนุษย คือ ผูรูจัก
เหตุและผล มนุษย คือ ผูเปนเหลากอแหงมนู มนุษย คือ ผูสั่งสมความรูและความคิดแบบไรขอบเขตจํากัด 
มนุษย คือ ผูรูจักสิ่งที่เปนประโยชนและมิใชประโยชน32 ทัศนะที่อธิบายมนุษยไดชัดเจนที่สุด คือ สิ่งที่ควรทํา
ในความดี ในสิ่งที่ มีประโยชน  เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ ความสุข ความสงบ ความสําเร็จของชีวิต  
ที่ประกอบดวยศีลธรรม เม่ือมีศีลธรรมอยูในชีวิต ยอมไดชื่อวาเปนชีวิตที่ดี มีความรอบรู รูจักคุณคาตาง ๆ วา
อะไรถูก อะไรผิด และสามารถปฏิบัติธรรม จนพนจากความทุกขกาวสูพระนิพพานได  
 
4. ความหมายและความสาํคัญของหลกักุศลกรรมบถ 10 ประการ  

4.1 ความหมายของกุศลกรรมบถ 10 ประการ  
     คําวา “กุศลกรรมบถ 10” หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม, ทางทําความดี, กรรมดีอันเปนทาง

นําไปสูความเจริญหรือสุคติ มี 10 อยาง33 คือ กายกรรม 3 ไดแก 1) ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว 
2) ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย 3) ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดใน
กาม วจีกรรม 4 ไดแก 4) ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ 5) ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด 
6) ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ 7) ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ และ มโนกรรม 3 ไดแก 
 8) ไมโลภคอยจองอยากไดของเขา 9)ไมคิดรายเบียดเบียนเขา และ 10) เห็นชอบตามคลองธรรม34 

คําวา กุศลกรรมบถ 10 ในบาลีเรียกชื่อหลายอยาง เชนวา ธรรมจริยา35 ความประพฤติธรรมบาง 
โสไจย36 ความสะอาดหรือเคร่ืองชาระตัวบาง อริยธรรม อารยธรรม, ธรรมของผูเจริญบาง อริยมรรค มรรคา
อันประเสริฐบาง สัทธรรม ธรรมดี, ธรรมแทบาง, สัปปุริสธรรม37 ธรรมของสัตบุรุษบาง  
        4.2 ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ  

ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ โดยความหมาย หลักกุศลกรรมบถนั้น คือหลักของสีลสิกขา
สวนหนึ่ง ถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนามนุษยในปจจุบัน เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการ
                                                           

30 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ศัพทวิเคราะห, หนา 510. 
31 เรื่องเดียวกัน, หนา 260 
32 พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จํานิล), มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2551), หนา 4. 
33 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 15 

,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หนา 21. 
34 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 235. 
35 ม.มู.(ไทย) 12/439/472.  
36 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/176/319. 
37 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/145-148/291-293  

พัฒนาแลวอาศัยอยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข สามารถชวยลดปญหาของประเทศชาติไดจํานวนมาก 
ตลอดจนเปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข เพราะวา ในหลักของกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น ครอบคลุม
การพัฒนามนุษยใหดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย วาจา และใจ เมื่อมนุษยไดพัฒนา ทั้งกาย วาจา และใจ38  
ไปในทางที่เปนกุศลคือดีไดแลว ยอมเปนอุปการะตอการใชชีวิตในสังคม อันดับแรก ยอมเปนการทําใหตน
เปนคนดี พรอมทั้งยังปฏิบัติตอคนรอบขางดวยความดี เม่ือทุกคนเปนคนดีประพฤติปฏิบัติดีตอกัน เปน
จํานวนมาก สังคมที่อยูก็เปนสังคมของคนดี สังคมของคนดีหลายๆ สังคมรวมกันใหญข้ึนเปนระดับประเทศ 
ประเทศก็กลายเปนประเทศที่มีประชากรเปนคนดี เม่ือแตละประเทศมีแตประชากรที่เปนคนดีมีศีลธรรม 
โลกใบนี้ยอมเต็มไปดวยคนดี  

หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ หากวา มนุษยไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางถูกตองและ
เครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมากอยางที่กลาวมา และจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนามนุษยที่
จะตองใชหลักกุศลกรรมบถเขาไปในการจัดการ เพราะวา ความเดือดรอนหรือความทุกขตางๆ ของมนุษยที่
เกิดข้ึนในสังคมโลกนี้ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากการที่มนุษยนั้นขาดการพัฒนาตนใหตั้งอยูในหลักแหงกุศล
กรรมบถ แมในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไดทรงใชหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการในการแกปญหาดวยการ
นํามาสอนใหมนุษยไดสมาทานประพฤติปฏิบัติตาม เปนเหตุใหมนุษยพัฒนาตนจากเปนผูทุศีล เปนคนมีศีล 
หม่ันประกอบคุณงามความดีทั้งแกตนและผูอ่ืนเปนเหตุใหไดรับประโยชนความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา ในการนําหลักกุศลกรรมบถไปสั่งสอนนั้น พระพุทธเจามิไดนําไปสอนครบทั้งสิบขอในทุกที่ บางแหงก็ใช
เพียงไมก่ีขอเพื่อใหตรงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นๆ แตเม่ือโดยหลักแลวก็ทรงใชหลักของกุศลกรรมบถนั้นเอง 
ซ่ึงมนุษยที่ประพฤติปฏิบัติตนใหตั้งอยูในหลักกุศลกรรมบถไดแลว มิใชจะไดรับประโยชนแตโลกนี้เทานั้น  
ยังเปนเหตุปจจัยใหผูที่ประพฤติปฏิบัติตามไดรับถึงประโยชนในโลกหนาดวย คือ เม่ือละจากโลกนี้ไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ตามที่ปรากฏในพุทธพจนที่วา  

  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบรอยคือความประพฤติธรรมทางกายมี  
3 ประการ คือ (1) เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว (2) เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย (3) เปนผูละเวน
ขาดจากการประพฤติผิดในกาม ความประพฤติธรรมทางวาจา 4 ประการ คือ (1) เปนผูละเวนขาดจากการ
พูดเท็จ (2) เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด (3) เปนผูละเวนขาดจากการพูดคําหยาบ (4) เปนผูละเวน
ขาดจากการพูดเพอเจอ ความประพฤติทางใจ 3 ประการ คือ (1) เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา (2) เปนผู
ไมมีจิตพยาบาท (3) เปนสัมมาทิฏฐิ พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ เขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม (กศุลกร
รมบถ) อยางนี้แล39   

โดยสรุป ความสําคัญของการพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถนั้น โดยความหมาย คือหลัก
ของการฝก การศึกษา การพัฒนา เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการพัฒนาแลว เปนผูเลิศประเสริฐ
สูงสุด ทําใหเปนชุมชนที่อยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข เปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข  

                                                           
38 ที.ปา.(ไทย) 11/347/362. 
39 ม. มูล.(ไทย) 12 /439/472.  
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คําวา มนุษย มีการเรียกใช หลายคํา เชน ในภาษาบาลี เรียกวา ชน หมายถึง คน, บุคคล  
หรือ คําวา อิตฺถี หมายถึง มนุษยเพศหญิง และ คําวา ปุริส หมายถึง มนุษยเพศชาย30 คําวา ปุคคล 
แปลวา บุคคล, สัตว (สิ่งมีชีวิต)31 คําวา บุคคล ปจจุบันไดนํามาใชในภาษาไทย ใชเรียกมนุษย ซ่ึงมี
ความหมายเดียวกัน  

สรุปความไดวา มนุษย ตามทัศนะพุทธศาสตร ดังนี้  มนุษย คือ ผูที่มีจิตใจสูง มนุษย คือ ผูรูจัก
เหตุและผล มนุษย คือ ผูเปนเหลากอแหงมนู มนุษย คือ ผูสั่งสมความรูและความคิดแบบไรขอบเขตจํากัด 
มนุษย คือ ผูรูจักสิ่งที่เปนประโยชนและมิใชประโยชน32 ทัศนะที่อธิบายมนุษยไดชัดเจนที่สุด คือ สิ่งที่ควรทํา
ในความดี ในสิ่งที่ มีประโยชน  เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ ความสุข ความสงบ ความสําเร็จของชีวิต  
ที่ประกอบดวยศีลธรรม เม่ือมีศีลธรรมอยูในชีวิต ยอมไดชื่อวาเปนชีวิตที่ดี มีความรอบรู รูจักคุณคาตาง ๆ วา
อะไรถูก อะไรผิด และสามารถปฏิบัติธรรม จนพนจากความทุกขกาวสูพระนิพพานได  
 
4. ความหมายและความสาํคัญของหลกักุศลกรรมบถ 10 ประการ  

4.1 ความหมายของกุศลกรรมบถ 10 ประการ  
     คําวา “กุศลกรรมบถ 10” หมายถึง ทางแหงกุศลกรรม, ทางทําความดี, กรรมดีอันเปนทาง

นําไปสูความเจริญหรือสุคติ มี 10 อยาง33 คือ กายกรรม 3 ไดแก 1) ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว 
2) ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย 3) ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดใน
กาม วจีกรรม 4 ไดแก 4) ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ 5) ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด 
6) ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ 7) ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ และ มโนกรรม 3 ไดแก 
 8) ไมโลภคอยจองอยากไดของเขา 9)ไมคิดรายเบียดเบียนเขา และ 10) เห็นชอบตามคลองธรรม34 

คําวา กุศลกรรมบถ 10 ในบาลีเรียกชื่อหลายอยาง เชนวา ธรรมจริยา35 ความประพฤติธรรมบาง 
โสไจย36 ความสะอาดหรือเคร่ืองชาระตัวบาง อริยธรรม อารยธรรม, ธรรมของผูเจริญบาง อริยมรรค มรรคา
อันประเสริฐบาง สัทธรรม ธรรมดี, ธรรมแทบาง, สัปปุริสธรรม37 ธรรมของสัตบุรุษบาง  
        4.2 ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ  

ความสําคัญของหลักกุศลกรรมบถ โดยความหมาย หลักกุศลกรรมบถนั้น คือหลักของสีลสิกขา
สวนหนึ่ง ถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนามนุษยในปจจุบัน เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการ
                                                           

30 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ศัพทวิเคราะห, หนา 510. 
31 เรื่องเดียวกัน, หนา 260 
32 พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จํานิล), มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2551), หนา 4. 
33 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 15 

,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หนา 21. 
34 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 235. 
35 ม.มู.(ไทย) 12/439/472.  
36 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/176/319. 
37 องฺ.ทสก.(ไทย) 24/145-148/291-293  

พัฒนาแลวอาศัยอยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข สามารถชวยลดปญหาของประเทศชาติไดจํานวนมาก 
ตลอดจนเปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข เพราะวา ในหลักของกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น ครอบคลุม
การพัฒนามนุษยใหดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย วาจา และใจ เมื่อมนุษยไดพัฒนา ทั้งกาย วาจา และใจ38  
ไปในทางที่เปนกุศลคือดีไดแลว ยอมเปนอุปการะตอการใชชีวิตในสังคม อันดับแรก ยอมเปนการทําใหตน
เปนคนดี พรอมทั้งยังปฏิบัติตอคนรอบขางดวยความดี เม่ือทุกคนเปนคนดีประพฤติปฏิบัติดีตอกัน เปน
จํานวนมาก สังคมที่อยูก็เปนสังคมของคนดี สังคมของคนดีหลายๆ สังคมรวมกันใหญข้ึนเปนระดับประเทศ 
ประเทศก็กลายเปนประเทศที่มีประชากรเปนคนดี เม่ือแตละประเทศมีแตประชากรที่เปนคนดีมีศีลธรรม 
โลกใบนี้ยอมเต็มไปดวยคนดี  

หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ หากวา มนุษยไดศึกษาและปฏิบัติตามอยางถูกตองและ
เครงครัดแลวยอมกอใหเกิดประโยชนไดมากอยางที่กลาวมา และจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนามนุษยที่
จะตองใชหลักกุศลกรรมบถเขาไปในการจัดการ เพราะวา ความเดือดรอนหรือความทุกขตางๆ ของมนุษยที่
เกิดข้ึนในสังคมโลกนี้ ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากการที่มนุษยนั้นขาดการพัฒนาตนใหตั้งอยูในหลักแหงกุศล
กรรมบถ แมในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไดทรงใชหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการในการแกปญหาดวยการ
นํามาสอนใหมนุษยไดสมาทานประพฤติปฏิบัติตาม เปนเหตุใหมนุษยพัฒนาตนจากเปนผูทุศีล เปนคนมีศีล 
หม่ันประกอบคุณงามความดีทั้งแกตนและผูอ่ืนเปนเหตุใหไดรับประโยชนความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา ในการนําหลักกุศลกรรมบถไปสั่งสอนนั้น พระพุทธเจามิไดนําไปสอนครบทั้งสิบขอในทุกที่ บางแหงก็ใช
เพียงไมก่ีขอเพื่อใหตรงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นๆ แตเม่ือโดยหลักแลวก็ทรงใชหลักของกุศลกรรมบถนั้นเอง 
ซ่ึงมนุษยที่ประพฤติปฏิบัติตนใหตั้งอยูในหลักกุศลกรรมบถไดแลว มิใชจะไดรับประโยชนแตโลกนี้เทานั้น  
ยังเปนเหตุปจจัยใหผูที่ประพฤติปฏิบัติตามไดรับถึงประโยชนในโลกหนาดวย คือ เม่ือละจากโลกนี้ไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ตามที่ปรากฏในพุทธพจนที่วา  

  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบรอยคือความประพฤติธรรมทางกายมี  
3 ประการ คือ (1) เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว (2) เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย (3) เปนผูละเวน
ขาดจากการประพฤติผิดในกาม ความประพฤติธรรมทางวาจา 4 ประการ คือ (1) เปนผูละเวนขาดจากการ
พูดเท็จ (2) เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด (3) เปนผูละเวนขาดจากการพูดคําหยาบ (4) เปนผูละเวน
ขาดจากการพูดเพอเจอ ความประพฤติทางใจ 3 ประการ คือ (1) เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา (2) เปนผู
ไมมีจิตพยาบาท (3) เปนสัมมาทิฏฐิ พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ เขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม (กศุลกร
รมบถ) อยางนี้แล39   

โดยสรุป ความสําคัญของการพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถนั้น โดยความหมาย คือหลัก
ของการฝก การศึกษา การพัฒนา เพราะวา เปนหลักชวยใหมนุษยที่ไดรับการพัฒนาแลว เปนผูเลิศประเสริฐ
สูงสุด ทําใหเปนชุมชนที่อยูในสังคมนี้ไดอยางเปนสุข เปนเหตุใหโลกนี้ไดรับความสงบสุข  

                                                           
38 ที.ปา.(ไทย) 11/347/362. 
39 ม. มูล.(ไทย) 12 /439/472.  
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5. หลักการพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ  
การพัฒนามนุษยมีปจจัยสําคัญในการพัฒนาสองดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแกจิตใจ และปจจัย

ภายนอกไดแก หลักการที่นํามาใชพัฒนา หลักการที่จะนํามาพัฒนามนุษย ในงานวิจัยนี้ไดนําหลักการของ
ไตรสิกขา เพื่อนามาพัฒนาในสวนกาย และวาจาใหสะอาดในสวนเบื้องตน ที่จัดอยูในสวนของศีล แลวใชเปน
ฐานในการสรางสมาธิเพื่อพัฒนาใหเกิดปญญาจนสามารถทําใหจิตใจไมประกอบดวยความโลภ ไมพยาบาท 
มีความเห็นที่ถูกตอง อันนับไดวา เปนสวนของการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงหลักการพัฒนามนุษยดวย
ไตรสิกขา คือ การศึกษาในเร่ืองศีล สมาธิ และปญญา มีดังนี้  
        5.1 หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานศีล (สีลสิกขา)  

ศีล คือ การฝกความประพฤติใหสุจริตทางกาย วาจา และอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย  
การดํารงตนดวยดีในสังคม ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง เปนการควบคุมพฤติกรรม
ในการแสดงออก ซ่ึงบุคคลจะตองควบคุมพฤติกรรมภายนอกทั้งหมด รวมความไดวา ศีลก็คือความปกติทาง
กาย และวาจา เปนเจตนาของผูเวนขาดจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม  
จากการพูดเท็จ และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท40 อีกอยางหนึ่ง 
กลาวไดวา ศีลคือเจตนา เจตสิก สังวร และอวีติกกมะ ชื่อวา ศีล ดังที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา 
กลาวไววา “เจตนาชื่อวา ศีล เจตสิกชื่อวา ศีล สังวรชื่อวา ศีล และอวีติกกมะก็ชื่อวาศีล41”  

ศีลภาวนา (Moral Development) หมายถึงการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรม
ศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการเก้ือกูล
กัน42  

ศีลภาวนา คือ การเจริญศีลใหมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอใหความ
เดือดรอนใหผูอ่ืน แกสังคม และประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลตอสังคมมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ
สุจริต ฝกตนเองใหอยูในสังคมดวยดีและเปนประโยชน43 ระดับตนก็คือ ศีล 5 ศีล 8 ศีลเหลานี้ มุงไปที่การไม
เบียดเบียนกัน สรางความไววางใจเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข ศีลเปนคุณสมบัติของตัวบุคคล เพราะศีลเปน
เร่ืองของบุคคลมีระเบียบมีวินัยในการดําเนินชีวิต มีการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี สวนวินัยเปนการจัดระเบียบ 
ศีลกับวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญที่มาคูกัน จะเปนตัวเอ้ืออํานวยใหเรามีโอกาสมีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตไดสะดวกข้ึน 
เพราะถามนุษยในสังคมมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา อยูในศีลแลว การจะปรับตัวอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข ความรมเย็น เปนชีวิตที่พรอมจะรับการพัฒนา และ มีโอกาสทําประโยชนตนและประโยชน
ผูอ่ืนเปนอันมาก ทําใหเปนคนที่มีความม่ันใจในตนเอง เพราะไดเวนในสิ่งที่ควรเวน ทําในสิ่งที่ควรทําการ
ดําเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวล ในทางตรงกันขามหากมีชีวิตที่ไมมีวินัย ไมมีศีลเสียแลว จะเปนการ
ดํารงชีวิตที่ไรเดียงสา ไมรูเร่ืองการครองชีวิต วาจะไปอยูอยางไร จะอยูในระยะที่ดําเนินชีวิตไมตรง เพราะมี
การมีการคบแตมิตรเทียม มิตรปอกลอก ประพฤติชั่วทั้งทางกายและทางวาจา จนไมไดพัฒนาคุณคาความ
                                                           

40 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 2232/49. 
41 ขุ.ป.(ไทย) 31/39/60. 
42 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 70. 
43 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ธรรมะสาหรับคนหนุมสาว พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, หนา 10. 

เปนมนุษยข้ึน ไมไดกาวเดินไปในทางที่ดี ชีวิตที่ไดมามืดมาก็จะมืดไป เขาสูอบายภูมิเหมือนเดิม แตถาหาก
ชีวิตที่ไดมา มีการอบรมดานการพัฒนาทางศีล เม่ือมีการฝกพรอมแลว จึงเปนคุณสมบัติของผูพัฒนาทางศีล
เรียกวา ภาวิตสีโล และยอมไดรับประโยชนของการรักษาศีลดังที่พระพุทธเจาตรัสวา  

1. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ ยอมไดโภคทรัพยใหญหลวง ซ่ึงมีความไม
ประมาทเปนเหตุ นี้เปนประโยชนประการที่ 1 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

2. คหบดีทั้งหลาย กิตติศัพทอันดีงามของบุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติยอมกระฉอนไป นี้เปน
ประโยชนประการที่ 2 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

3. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ จะเขาไปยังบริษทัใด ๆ จะเปนขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดบีริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ยอมแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไป นีเ้ปน
ประโยชนประการที่ 3 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

4. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ ยอมไมหลงลืมสติตาย นี้เปนประโยชนประการที่ 4 
แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

5. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ หลังจากตายแลวยอมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค 
นี้เปนประโยชนประการที่ 5 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล44  

การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชาระกาย วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการ
พัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวย การงดเวนจากความชั่วทั้งปวง พระพุทธเจาไดทรง
พิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่
จําเปนแกผูรับการพัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขต
ที่ตองการได ไมทําอะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิม
ตั้งแตการมีระเบียบวินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุกข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ือง
วินัยจนกลายเปนธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่มีความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากัน
ทุกคน ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคลไป พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีล เปนลําดับ
ตามความสามารถหรือตามความมุงหมายโดยแบงประเภทของศีลออกหลายละดับตามความสามารถหรือ
ความเหมาะสมของบุคคล ดังนี้  

1. ศีล 5 สาหรับ คฤหัสถ และบคุคลทั่วไป  
2. ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สาหรับคฤหัสถที่ตั้งใจจะถือปฏิบัติใหสูงข้ึนไป และโดยธรรมดาใหถือ

ในวันข้ึนและแรม 8 คา 15 คา หรือ 14 คา เดือนละ 4 คร้ัง แตผูที่ประสงคจะถือปฏิบตัิใหมากกวานั้นหรือ
จะปฏิบัตติลอดชีวิตก็ยิง่เปนการดี  

3. ศีล 10 สําหรับสามเณรและสามเณรีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
4. ศีล 227 เปนศีลสําหรับพระภิกษุสงฆที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
5. ศีล 311 เปนศีลสําหรับภิกษุณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
ในการรักษาศีลนี้พระพุทธเจาทรงวางวิธีการรักษาไวสามประการที่เรียกวาวิรัติ 3ประการ45คือ  

                                                           
44 วิ.ม. (ไทย) 5/285/99. 
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5. หลักการพัฒนามนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ  
การพัฒนามนุษยมีปจจัยสําคัญในการพัฒนาสองดาน คือ ปจจัยภายใน ไดแกจิตใจ และปจจัย

ภายนอกไดแก หลักการที่นํามาใชพัฒนา หลักการที่จะนํามาพัฒนามนุษย ในงานวิจัยนี้ไดนําหลักการของ
ไตรสิกขา เพื่อนามาพัฒนาในสวนกาย และวาจาใหสะอาดในสวนเบื้องตน ที่จัดอยูในสวนของศีล แลวใชเปน
ฐานในการสรางสมาธิเพื่อพัฒนาใหเกิดปญญาจนสามารถทําใหจิตใจไมประกอบดวยความโลภ ไมพยาบาท 
มีความเห็นที่ถูกตอง อันนับไดวา เปนสวนของการพัฒนาทางดานปญญา ซ่ึงหลักการพัฒนามนุษยดวย
ไตรสิกขา คือ การศึกษาในเร่ืองศีล สมาธิ และปญญา มีดังนี้  
        5.1 หลักการพัฒนามนุษยโดยการอบรมทางดานศีล (สีลสิกขา)  

ศีล คือ การฝกความประพฤติใหสุจริตทางกาย วาจา และอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย  
การดํารงตนดวยดีในสังคม ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง เปนการควบคุมพฤติกรรม
ในการแสดงออก ซ่ึงบุคคลจะตองควบคุมพฤติกรรมภายนอกทั้งหมด รวมความไดวา ศีลก็คือความปกติทาง
กาย และวาจา เปนเจตนาของผูเวนขาดจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม  
จากการพูดเท็จ และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท40 อีกอยางหนึ่ง 
กลาวไดวา ศีลคือเจตนา เจตสิก สังวร และอวีติกกมะ ชื่อวา ศีล ดังที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา 
กลาวไววา “เจตนาชื่อวา ศีล เจตสิกชื่อวา ศีล สังวรชื่อวา ศีล และอวีติกกมะก็ชื่อวาศีล41”  

ศีลภาวนา (Moral Development) หมายถึงการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรม
ศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการเก้ือกูล
กัน42  

ศีลภาวนา คือ การเจริญศีลใหมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแลว ไมเบียดเบียนกอใหความ
เดือดรอนใหผูอ่ืน แกสังคม และประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนเก้ือกูลตอสังคมมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ
สุจริต ฝกตนเองใหอยูในสังคมดวยดีและเปนประโยชน43 ระดับตนก็คือ ศีล 5 ศีล 8 ศีลเหลานี้ มุงไปที่การไม
เบียดเบียนกัน สรางความไววางใจเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข ศีลเปนคุณสมบัติของตัวบุคคล เพราะศีลเปน
เร่ืองของบุคคลมีระเบียบมีวินัยในการดําเนินชีวิต มีการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี สวนวินัยเปนการจัดระเบียบ 
ศีลกับวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญที่มาคูกัน จะเปนตัวเอ้ืออํานวยใหเรามีโอกาสมีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตไดสะดวกข้ึน 
เพราะถามนุษยในสังคมมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา อยูในศีลแลว การจะปรับตัวอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข ความรมเย็น เปนชีวิตที่พรอมจะรับการพัฒนา และ มีโอกาสทําประโยชนตนและประโยชน
ผูอ่ืนเปนอันมาก ทําใหเปนคนที่มีความม่ันใจในตนเอง เพราะไดเวนในสิ่งที่ควรเวน ทําในสิ่งที่ควรทําการ
ดําเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวล ในทางตรงกันขามหากมีชีวิตที่ไมมีวินัย ไมมีศีลเสียแลว จะเปนการ
ดํารงชีวิตที่ไรเดียงสา ไมรูเร่ืองการครองชีวิต วาจะไปอยูอยางไร จะอยูในระยะที่ดําเนินชีวิตไมตรง เพราะมี
การมีการคบแตมิตรเทียม มิตรปอกลอก ประพฤติชั่วทั้งทางกายและทางวาจา จนไมไดพัฒนาคุณคาความ
                                                           

40 องฺ.ปฺจก. (ไทย) 2232/49. 
41 ขุ.ป.(ไทย) 31/39/60. 
42 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 70. 
43 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ธรรมะสาหรับคนหนุมสาว พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, หนา 10. 

เปนมนุษยข้ึน ไมไดกาวเดินไปในทางที่ดี ชีวิตที่ไดมามืดมาก็จะมืดไป เขาสูอบายภูมิเหมือนเดิม แตถาหาก
ชีวิตที่ไดมา มีการอบรมดานการพัฒนาทางศีล เม่ือมีการฝกพรอมแลว จึงเปนคุณสมบัติของผูพัฒนาทางศีล
เรียกวา ภาวิตสีโล และยอมไดรับประโยชนของการรักษาศีลดังที่พระพุทธเจาตรัสวา  

1. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ ยอมไดโภคทรัพยใหญหลวง ซ่ึงมีความไม
ประมาทเปนเหตุ นี้เปนประโยชนประการที่ 1 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

2. คหบดีทั้งหลาย กิตติศัพทอันดีงามของบุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติยอมกระฉอนไป นี้เปน
ประโยชนประการที่ 2 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

3. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ จะเขาไปยังบริษทัใด ๆ จะเปนขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดบีริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ยอมแกลวกลา ไมเกอเขินเขาไป นีเ้ปน
ประโยชนประการที่ 3 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

4. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ ยอมไมหลงลืมสติตาย นี้เปนประโยชนประการที่ 4 
แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล  

5. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล มีศีลสมบัติ หลังจากตายแลวยอมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค 
นี้เปนประโยชนประการที่ 5 แหงศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีล44  

การพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชาระกาย วาจา ใหสะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการ
พัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวย การงดเวนจากความชั่วทั้งปวง พระพุทธเจาไดทรง
พิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่
จําเปนแกผูรับการพัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง สามารถบังคับตนเองใหอยูในขอบเขต
ที่ตองการได ไมทําอะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน โดยเร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิม
ตั้งแตการมีระเบียบวินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่ เปนตน ทุกข้ันตอนจะฝกฝนใหมีความสํานึกในเร่ือง
วินัยจนกลายเปนธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษยนั้นเปนผูที่มีความสามารถที่พัฒนาได แตก็พัฒนาไดไมเทากัน
ทุกคน ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคลไป พระพุทธเจาจึงไดจัดรูปแบบการพัฒนาดวยศีล เปนลําดับ
ตามความสามารถหรือตามความมุงหมายโดยแบงประเภทของศีลออกหลายละดับตามความสามารถหรือ
ความเหมาะสมของบุคคล ดังนี้  

1. ศีล 5 สาหรับ คฤหัสถ และบคุคลทั่วไป  
2. ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สาหรับคฤหัสถที่ตั้งใจจะถือปฏิบัติใหสูงข้ึนไป และโดยธรรมดาใหถือ

ในวันข้ึนและแรม 8 คา 15 คา หรือ 14 คา เดือนละ 4 คร้ัง แตผูที่ประสงคจะถือปฏิบตัิใหมากกวานั้นหรือ
จะปฏิบัตติลอดชีวิตก็ยิง่เปนการดี  

3. ศีล 10 สําหรับสามเณรและสามเณรีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
4. ศีล 227 เปนศีลสําหรับพระภิกษุสงฆที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
5. ศีล 311 เปนศีลสําหรับภิกษุณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ  
ในการรักษาศีลนี้พระพุทธเจาทรงวางวิธีการรักษาไวสามประการที่เรียกวาวิรัติ 3ประการ45คือ  

                                                           
44 วิ.ม. (ไทย) 5/285/99. 
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1) สัมปตตวิรัติ คือ การเวนสิ่งที่ประจวบเฉพาะหนา, เวนเม่ือประสบซ่ึงหนา หรือเวนไดทั้งที่
ประจวบโอกาส ไดแก ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไวเลย แตเม่ือประสบเหตุที่จะทําชั่ว  
นึกคิดพิจารณาข้ึนไดขณะนั้นวา ตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํากรรมเชนนั้น  
แลวงดเวนเสียไดไมทําผิดศีล  

2) สมาทานวิรัติ คือ เวนดวยการสมาทาน ไดแก ตนไดตั้ งเจตนาไวกอน โดยได รับศีล 
คือ สมาทานสิกขาบทไวแลว ก็งดเวนตามที่ไดสมาทานนั้น  

3) สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ คือ เวนดวยตัดขาด หรือดวยชักสะพานตัดตอนเสียทีเดียว, 
เวนไดเด็ดขาด ไดแก การงดเวนความชั่ว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบดวยอริยมรรคซ่ึงขจัดกิเลสเปน
เหตุแหงความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแลว ไมเกิดมีแมแตความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย ศีลที่กลาวมานั้น
เปนศีลที่เปนบทบัญญัติหรือเรียกวากฎหมาย ขอบังคับ ใชในการฝกฝน หรืออบรม เพื่อพัฒนามนุษยที่ไมเปน
ระบบระเบียบใหเปนระบบระเบียบ ยังมีศีลอีก 4 ประเภท คือ ปาริสุทธิศีล 4 46 หมายถึง ศีลคือความ
บริสุทธิ์, เคร่ืองใหบริสุทธิ์, ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล ไดแก 1) ปาฏิโมกขสังวรศีล 2) อินทรียสังวร
ศีล 3) ปจจัยสันนิสิตศีล 4) อาชีวปาริสุทธิศีล ซ่ึงเปนหลักการพัฒนามนุษยไดอยางสมบูรณแบบ ดังนี้ คือ 

(1) ปาฏิโมกขสงัวรศีล เปนศีลคือความสารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทําตามขอที่
ทรงอนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย  

(2) อินทรียสังวรศีล เปนศีลที่เกิดจากการรักษาคุมครองอินทรีย 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ชวยสนบัสนุนศีลที่เปนสิกขาบท เชนศีล 5  

(3) ปจจัยสนันสิิตศีล เปนศีลที่เกิดจากการพิจารณาปจจัยหรือเคร่ืองอาศัย 4 อยาง ไดแก 
อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค  

(4) อาชีวปาริสุทธิศีล เปนศีลคือการเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์ ละมิจฉาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพผิด 
ภิกษุทําอินทรียสังวรใหถึงพรอมไดดวยสติ ฉันใด อาชีวปาริสุทธิพึงทาใหถึงพรอมดวยความเพียร ฉันนั้น 
เพราะความเพียรเปนเหตุการณละมิจฉาอาชีวะ เม่ือละการแสวงหาที่ไมบริสุทธิ์ เวนปจจัยที่เกิดข้ึนโดยไม
บริสุทธิ์ ดุจหลีกเลี่ยงอสรพิษ การแสวงหาไมเปนมิจฉาอาชีวะก็ยอมเปนสัมมาอาชีวะ ดังพุทธพจนที่วา 
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว ก็ดํารงชีวิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ”47  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักการพัฒนามนุษยโดยการรักษาศีล เปนรักษาตนใหมีพฤติกรรม
ทางสังคมที่พัฒนา ดวยการไมเบียดเบียนกอใหความเดือดรอนใหผูอ่ืน แกสังคม และประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชนเก้ือกูลตอสังคมมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต ฝกตนเองใหอยูในสังคมดวยดี มีระเบียบมีวินัย
ในการดําเนินชีวิต มีการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี เปนชีวิตที่พรอมจะรับการพัฒนา และ มีโอกาสทําประโยชน
ตนและประโยชนผูอ่ืนเปนอันมาก ทําใหเปนคนที่มีความม่ันใจในตนเอง เพราะไดเวนในสิ่งที่ควรเวน ทําในสิ่ง
ที่ควรทํา การดําเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวลการพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย วาจา ให
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สะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวยการงดเวนจากความชั่ว
ทั้งปวง พระองคไดทรงพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึง
ผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนที่จําเปนแกผูรับการพัฒนา คือ แตละบุคคลไดเปนผูมีระเบียบในตนเอง สามารถ
บังคับตนเองใหอยูในขอบเขตที่ตองการได ไมทําอะไรตามใจชอบแตมีความรับผิดชอบคํานึงถึงผูอ่ืน โดย
เร่ิมตนจากชีวิตครอบครัว คือเร่ิมตั้งแตการมีระเบียบวินัยในบาน มีความซ่ือสัตยตอหนาที่   
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1) สัมปตตวิรัติ คือ การเวนสิ่งที่ประจวบเฉพาะหนา, เวนเม่ือประสบซ่ึงหนา หรือเวนไดทั้งที่
ประจวบโอกาส ไดแก ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไวเลย แตเม่ือประสบเหตุที่จะทําชั่ว  
นึกคิดพิจารณาข้ึนไดขณะนั้นวา ตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํากรรมเชนนั้น  
แลวงดเวนเสียไดไมทําผิดศีล  

2) สมาทานวิรัติ คือ เวนดวยการสมาทาน ไดแก ตนไดตั้ งเจตนาไวกอน โดยได รับศีล 
คือ สมาทานสิกขาบทไวแลว ก็งดเวนตามที่ไดสมาทานนั้น  

3) สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ คือ เวนดวยตัดขาด หรือดวยชักสะพานตัดตอนเสียทีเดียว, 
เวนไดเด็ดขาด ไดแก การงดเวนความชั่ว ของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบดวยอริยมรรคซ่ึงขจัดกิเลสเปน
เหตุแหงความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแลว ไมเกิดมีแมแตความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย ศีลที่กลาวมานั้น
เปนศีลที่เปนบทบัญญัติหรือเรียกวากฎหมาย ขอบังคับ ใชในการฝกฝน หรืออบรม เพื่อพัฒนามนุษยที่ไมเปน
ระบบระเบียบใหเปนระบบระเบียบ ยังมีศีลอีก 4 ประเภท คือ ปาริสุทธิศีล 4 46 หมายถึง ศีลคือความ
บริสุทธิ์, เคร่ืองใหบริสุทธิ์, ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล ไดแก 1) ปาฏิโมกขสังวรศีล 2) อินทรียสังวร
ศีล 3) ปจจัยสันนิสิตศีล 4) อาชีวปาริสุทธิศีล ซ่ึงเปนหลักการพัฒนามนุษยไดอยางสมบูรณแบบ ดังนี้ คือ 

(1) ปาฏิโมกขสงัวรศีล เปนศีลคือความสารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทําตามขอที่
ทรงอนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย  

(2) อินทรียสังวรศีล เปนศีลที่เกิดจากการรักษาคุมครองอินทรีย 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ชวยสนบัสนุนศีลที่เปนสิกขาบท เชนศีล 5  

(3) ปจจัยสนันสิิตศีล เปนศีลที่เกิดจากการพิจารณาปจจัยหรือเคร่ืองอาศัย 4 อยาง ไดแก 
อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค  

(4) อาชีวปาริสุทธิศีล เปนศีลคือการเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์ ละมิจฉาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพผิด 
ภิกษุทําอินทรียสังวรใหถึงพรอมไดดวยสติ ฉันใด อาชีวปาริสุทธิพึงทาใหถึงพรอมดวยความเพียร ฉันนั้น 
เพราะความเพียรเปนเหตุการณละมิจฉาอาชีวะ เม่ือละการแสวงหาที่ไมบริสุทธิ์ เวนปจจัยที่เกิดข้ึนโดยไม
บริสุทธิ์ ดุจหลีกเลี่ยงอสรพิษ การแสวงหาไมเปนมิจฉาอาชีวะก็ยอมเปนสัมมาอาชีวะ ดังพุทธพจนที่วา 
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะแลว ก็ดํารงชีวิตอยูดวยสัมมาอาชีวะ”47  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักการพัฒนามนุษยโดยการรักษาศีล เปนรักษาตนใหมีพฤติกรรม
ทางสังคมที่พัฒนา ดวยการไมเบียดเบียนกอใหความเดือดรอนใหผูอ่ืน แกสังคม และประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชนเก้ือกูลตอสังคมมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต ฝกตนเองใหอยูในสังคมดวยดี มีระเบียบมีวินัย
ในการดําเนินชีวิต มีการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี เปนชีวิตที่พรอมจะรับการพัฒนา และ มีโอกาสทําประโยชน
ตนและประโยชนผูอ่ืนเปนอันมาก ทําใหเปนคนที่มีความม่ันใจในตนเอง เพราะไดเวนในสิ่งที่ควรเวน ทําในสิ่ง
ที่ควรทํา การดําเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวลการพัฒนาโดยใชหลักของศีล คือ การชําระกาย วาจา ให

                                                           
45 ที.อ. (บาลี) 1/337 
46 วิ.มหา.อ. (ไทย) 
47 อภิ.วิ.อ.(ไทย) 2/1/290. 

สะอาด ถือวาเปนเบื้องตนในการพัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วาดวยการงดเวนจากความชั่ว
ทั้งปวง พระองคไดทรงพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเปนจริงตามธรรมชาติ และไดพิจารณาถึง
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Abstract 
  The purposes of this research were; 1) to study the conception of the network 

roles and the background of the tradition of long boat racing 2) to study the traditional 
conservation of the long boat racing of network in Nongkhai province and Viantian capital 
and 3) to propose the approach of the traditional conservation of the long boat racing of 
the network in Nongkhai Province and Viantian capital . This research is the qualitative 
research by analyzing the data from Tipitaka, Buddhist academic documents, related 
researches and the data from interviewing  and to report the results of research by the 
descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the history of the tradition of long boat 
racing in both two sides of the Khong River. In the past, the main or small towns on the 
bank of Khong River appointed to come together in the main towns in order to perform the 
ritual of drinking oath water in the 15th  day of lunar month of November of every year as 
the day of ritual performance. When the majority of the boat procession come together, it 
causes the racing contest. The aspect of the custom and tradition, the rituals and playing 
are believed that the current of water is the Thai and Lao culture for a long time, 
especially, the boat racing  from the past, appeared in the Lao historical picture, that is, 
Pha Aen (Pak U) having a man performing a boat racing for a long time. So the history has 
been written. 

  The conservation of the tradition of long boat racing of the network in Nongkhai 
Province and Viantian capital was found that the connection of relationship among the 
network sends the representatives and the racing boats to participate in the tradition of 
boat racing in the end of Buddhist Lent of two sides in order to conserve and enhance 
good customs and cultures of the location. The rituals and the tradition of boat racing are 
not different. The feature of the management of the tradition of boat racing of two banks 
of Khong river both Viantian capital and Nongkhai province has the similar management, 
that is, the aspect of policy, there is an agreement for each other by planning together 
both health and environment. In the security, there is a plan to conserve the security both 
the property and an accident that may occur. In the aspect of services, there is a plan to 
propagate the work to make people and the tourists know the data. It is to enhance the 
cultural tourism. The tradition of boat racing is the important tradition and the cultural 
heritage. So it should be conserved and enhanced  in order to make the generations carry 
on the good traditions for a long run. 

Keywords: the Network Roles, Conserving the tradition 

บทนํา 
 น้ําเปนปจจัยสําคัญของมนุษย เปนบอเกิดแหงอารยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทั้งยังเก่ียวของกับ
ความอุดมสมบูรณ มีประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว จากสมัยโบราณจนถึงปจจุบันเรา
จะพบวามนุษยทุกหมูเหลาทุกเผาพันธุมักเลือกตั้งถ่ินฐานใกลกับแมน้ํา ที่ใดมีน้ําก็จะตั้งบานเรือนที่นั่น ดังนั้น
จึงพบวา กลุมชนมักจะอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบานตามริมแมน้ําลําคลอง หวย หนอง บึง และชายทะเล ทั้งนี้
เพราะวามนุษยมีความจําเปนในการใชน้ําเพื่อบริโภคและใชในการเพาะปลูก ตลอดจนเปนเสนทางคมนาคม
ติดตอถึงกัน สายน้ําจึงผูกพันกับชีวิตของมนุษย เพราะเอ้ือตอประโยชนนานัปการตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  
จึงสงผลตอการดํารงชีพสืบตอกันมาตั้งแตอดีตกาล1  
 การตั้งถ่ินฐานการสรางเมือง และการปลูกสรางบานเรือน หรือสรางชุมชนของคนไทยในอดีตมี
หลายยุคหลายสมัยที่ผานมาไดอาศัยแนวทางของแมน้ําเปนหลักจะพบวาประชานชนสวนใหญมักอาศัยอยู
ตามริมแมน้ํา แหลงน้ํายังเปรียบเสมือนสายโลหิตของชีวิตคนไทย เพราะนอกจากจะใชอุปโภคบริโภค ใชเพื่อ
การเกษตร ใชเพื่อการคมนาคม และการขนสงแลวยังใชคูเมืองปองกันการรุกรานของขาศึกศัตรู2 สิ่งที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งก็คือ เปนจุดรวมดานขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และการละเลนเพื่อความสนุกสนานของ
คนไทย จึงกลาวไดวา น้ําเปนวัฒนธรรมของคนไทยมาชานาน เพราะมีความเก่ียวพันกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่ทาํ
ใหเกิดความเจริญงอกงามและเกิดประโยชนมหาศาลตอชีวิตของคนไทยในอดีตมีประเพณีที่เก่ียวกับน้ําหลาย
อยาง เชน การแขงเรือ ไหลเรือไฟ สงกรานตประเพณีแรกนาขวัญ เขาพรรษา ออกพรรษา โดยเฉพาะการ
แขงเรือที่ มีมาแตอดีตไดปรากฏในภาพประวัติศาสตรของลาว คือ ผาแอน (ปากอู) มีภาพคนแขงเรือ  
จึงสันนิษฐาน วาการแขงเรือมีมานานมากจึงเกิดการเขียนจารึกไวที่ผาแอน (ปากอู)3  
 ความสําคัญของลําน้ําโขงนั้น ถือวาเปนสายธารของชีวิตเพราะไดอาศัยเปนที่ประกอบอาชีพ  
ใชอุปโภคบริโภค และเปนเสนทางคมนาคมติดตอคาขาย สวนใหญทุกหลังคาเรือนของหมูบานมักจะมีเรือเปน
พาหนะของตนเอง สําหรับการติดตอคาขายและการคมนาคม สมัยเปนเมืองมุกดาหาร เจาเมืองจะจัดใหมีพิธี
การดื่มน้ําพิพัฒนสัตยา ปละ 2 คร้ัง คือ ในวันตรุษเดือน 5 ข้ึน 15 คํ่า และข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ตรงกับวัน
ออกพรรษา ผูรับราชการสนองพระเดชพระคุณทุกหมูบาน ทุกตําบลและหัวเมืองนอยใหญจะตองเขารวม 
และประกอบพิธีดังกลาว จะขาดเสียมิไดเพราะถือวาเปนความผิดรายแรงยิ่ง ในการเดินทางเขามารวมพิธีนั้น 
สวนใหญจะเดินทางมาทางเรือเพราะจะสะดวกกวาทางบก โดยเฉพาะวันสารทข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ตรงกับ
วันออกพรรษาพอดีน้ําในลําน้ําโขงกําลังเต็มฝง ประชาชนวางจากการทํานา เม่ือทุกหมูบานมารวามกันมากๆ 
จึงไดเกิดมีการจัดเรือที่ใชเปนพาหนะในการเดินทางมาแขงขันพายเรือกัน เพื่อความสนุกสนาน และเปนการ
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Abstract 
  The purposes of this research were; 1) to study the conception of the network 

roles and the background of the tradition of long boat racing 2) to study the traditional 
conservation of the long boat racing of network in Nongkhai province and Viantian capital 
and 3) to propose the approach of the traditional conservation of the long boat racing of 
the network in Nongkhai Province and Viantian capital . This research is the qualitative 
research by analyzing the data from Tipitaka, Buddhist academic documents, related 
researches and the data from interviewing  and to report the results of research by the 
descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the history of the tradition of long boat 
racing in both two sides of the Khong River. In the past, the main or small towns on the 
bank of Khong River appointed to come together in the main towns in order to perform the 
ritual of drinking oath water in the 15th  day of lunar month of November of every year as 
the day of ritual performance. When the majority of the boat procession come together, it 
causes the racing contest. The aspect of the custom and tradition, the rituals and playing 
are believed that the current of water is the Thai and Lao culture for a long time, 
especially, the boat racing  from the past, appeared in the Lao historical picture, that is, 
Pha Aen (Pak U) having a man performing a boat racing for a long time. So the history has 
been written. 

  The conservation of the tradition of long boat racing of the network in Nongkhai 
Province and Viantian capital was found that the connection of relationship among the 
network sends the representatives and the racing boats to participate in the tradition of 
boat racing in the end of Buddhist Lent of two sides in order to conserve and enhance 
good customs and cultures of the location. The rituals and the tradition of boat racing are 
not different. The feature of the management of the tradition of boat racing of two banks 
of Khong river both Viantian capital and Nongkhai province has the similar management, 
that is, the aspect of policy, there is an agreement for each other by planning together 
both health and environment. In the security, there is a plan to conserve the security both 
the property and an accident that may occur. In the aspect of services, there is a plan to 
propagate the work to make people and the tourists know the data. It is to enhance the 
cultural tourism. The tradition of boat racing is the important tradition and the cultural 
heritage. So it should be conserved and enhanced  in order to make the generations carry 
on the good traditions for a long run. 

Keywords: the Network Roles, Conserving the tradition 

บทนํา 
 น้ําเปนปจจัยสําคัญของมนุษย เปนบอเกิดแหงอารยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทั้งยังเก่ียวของกับ
ความอุดมสมบูรณ มีประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว จากสมัยโบราณจนถึงปจจุบันเรา
จะพบวามนุษยทุกหมูเหลาทุกเผาพันธุมักเลือกตั้งถ่ินฐานใกลกับแมน้ํา ที่ใดมีน้ําก็จะตั้งบานเรือนที่นั่น ดังนั้น
จึงพบวา กลุมชนมักจะอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบานตามริมแมน้ําลําคลอง หวย หนอง บึง และชายทะเล ทั้งนี้
เพราะวามนุษยมีความจําเปนในการใชน้ําเพื่อบริโภคและใชในการเพาะปลูก ตลอดจนเปนเสนทางคมนาคม
ติดตอถึงกัน สายน้ําจึงผูกพันกับชีวิตของมนุษย เพราะเอ้ือตอประโยชนนานัปการตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  
จึงสงผลตอการดํารงชีพสืบตอกันมาตั้งแตอดีตกาล1  
 การตั้งถ่ินฐานการสรางเมือง และการปลูกสรางบานเรือน หรือสรางชุมชนของคนไทยในอดีตมี
หลายยุคหลายสมัยที่ผานมาไดอาศัยแนวทางของแมน้ําเปนหลักจะพบวาประชานชนสวนใหญมักอาศัยอยู
ตามริมแมน้ํา แหลงน้ํายังเปรียบเสมือนสายโลหิตของชีวิตคนไทย เพราะนอกจากจะใชอุปโภคบริโภค ใชเพื่อ
การเกษตร ใชเพื่อการคมนาคม และการขนสงแลวยังใชคูเมืองปองกันการรุกรานของขาศึกศัตรู2 สิ่งที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งก็คือ เปนจุดรวมดานขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และการละเลนเพื่อความสนุกสนานของ
คนไทย จึงกลาวไดวา น้ําเปนวัฒนธรรมของคนไทยมาชานาน เพราะมีความเก่ียวพันกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่ทาํ
ใหเกิดความเจริญงอกงามและเกิดประโยชนมหาศาลตอชีวิตของคนไทยในอดีตมีประเพณีที่เก่ียวกับน้ําหลาย
อยาง เชน การแขงเรือ ไหลเรือไฟ สงกรานตประเพณีแรกนาขวัญ เขาพรรษา ออกพรรษา โดยเฉพาะการ
แขงเรือที่ มีมาแตอดีตไดปรากฏในภาพประวัติศาสตรของลาว คือ ผาแอน (ปากอู) มีภาพคนแขงเรือ  
จึงสันนิษฐาน วาการแขงเรือมีมานานมากจึงเกิดการเขียนจารึกไวที่ผาแอน (ปากอู)3  
 ความสําคัญของลําน้ําโขงนั้น ถือวาเปนสายธารของชีวิตเพราะไดอาศัยเปนที่ประกอบอาชีพ  
ใชอุปโภคบริโภค และเปนเสนทางคมนาคมติดตอคาขาย สวนใหญทุกหลังคาเรือนของหมูบานมักจะมีเรือเปน
พาหนะของตนเอง สําหรับการติดตอคาขายและการคมนาคม สมัยเปนเมืองมุกดาหาร เจาเมืองจะจัดใหมีพิธี
การดื่มน้ําพิพัฒนสัตยา ปละ 2 คร้ัง คือ ในวันตรุษเดือน 5 ข้ึน 15 คํ่า และข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ตรงกับวัน
ออกพรรษา ผูรับราชการสนองพระเดชพระคุณทุกหมูบาน ทุกตําบลและหัวเมืองนอยใหญจะตองเขารวม 
และประกอบพิธีดังกลาว จะขาดเสียมิไดเพราะถือวาเปนความผิดรายแรงยิ่ง ในการเดินทางเขามารวมพิธีนั้น 
สวนใหญจะเดินทางมาทางเรือเพราะจะสะดวกกวาทางบก โดยเฉพาะวันสารทข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ตรงกับ
วันออกพรรษาพอดีน้ําในลําน้ําโขงกําลังเต็มฝง ประชาชนวางจากการทํานา เม่ือทุกหมูบานมารวามกันมากๆ 
จึงไดเกิดมีการจัดเรือที่ใชเปนพาหนะในการเดินทางมาแขงขันพายเรือกัน เพื่อความสนุกสนาน และเปนการ
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ฉลองสมโภช บวงทรวงบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแมคงคา พญานาค เทวดา เพื่อใหเกิดความสงบรมเย็น
เปนสุข เปนศิริมงคล จึงถือเอาวันดังกลาวเปนประเพณีจัดแขงเรือในลําน้ําโขง และไดมีการพัฒนาเร่ือยมา 
 การแขงเรือยาวในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน มีการแขงเรือประเพณีมาเปน
เวลานานแลว มักจัดกันในฤดูน้ําหลาก ในงานจะมีการแขงเรือประเพณีและการประกวดขบวนแหเรือตางๆ 
ในแมน้ําโขง มีการจัดกิจกรรมภายในงานที่นาสนในงานมากมายจากประเพณีดังกลาวมีตั้งแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน และในอนาคตอาจจะเปนประเพณีที่ไมคอยมีคนรูจักและเลือนหายไป เหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัย
ซ่ึงเปนผูอยูในสังคมปจจุบันไดเล็งเห็นความสําคัญ จากประเด็นดังกลาวจึงมีสนใจจะศึกษาถึงการมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน ดวยเหตุนี้ไดเกิดมิตรภาพสอง
ฝงโขง แมจะมีสายน้ําเปนเสนแบง หากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับ
กลายเปนสองอารยะธรรมที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลชิดกันมาก และยังเปน
ประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธอันแนนแฟนมาอยางชานาน สองมิตรประเทศมีการสงเสริมและเก้ือกูลกัน
ในปจจัยหลากหลายดานมาโดยตลอด โดยมีการกําหนดกลไกการดําเนินความสัมพันธ ไทย – ลาว เพื่อการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับความรวมมือ รวมถึงการแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคที่เก่ียวกับความรวมมือ ดาน
การเมือง เศรษฐกิจการคา การลงทุน วิชาการ การทองเที่ยว สาธารณสุข และวัฒนธรรม ถือวาเปนอีกหนึ่ง
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยและลาว ประชาชนจังหวัดหนองคายและเวียงจันทนตางมีสายสัมพันธผูกพัน
กันมาชานานมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่คลายกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกัน จัดงานประเพณี
ทองถ่ินรวมกันเปนประจําทุกป เชน ประเพณีแขงเรือออกพรรษา โดยจะผลัดกันเปนเจาภาพและแตละฝาย
จะเชิญบุคคลสําคัญเขารวมงานและมีผูมาเที่ยวงานเปนจํานวนมาก การจัดประเพณีแขงเรือยาวในปจจุบัน
สวนใหญเปนการจัดในเชิงพาณิชยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประเพณีสงผลถึงการลดบทบาทของ
พิธีกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการแขงเรือยาวของคนในชุมชนลง เดิมการแขงเรือจัดข้ึนภายในชุมชนที่ใช
แหลงน้ํารวมกันซ่ึงอาจจะอาศัยอยูหางไกลกัน การมารวมกันในประเพณีแขงเรือยาวและแตละชุมชนนําเรือ
ยาวของตนมารวมแขง มีชาวบานในชุมชนมารวมเชียร รวมชมในวันจัดงานแขงเรือ กลาวไดวาในอดีต
ประเพณีการแขงเรือยาวมีบทบาทตอชุมชนอยางเดนชัดมากกวาปจจุบัน 

ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจบทบาทของเครือขายตอการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการแขง
เรือยาวในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมี
ความสัมพันธอันดีกันมาแตอดีตกาล ตลอดจนศึกษาแนวทางการบริหารจัดการประเพณีการแขงเรือสองฝง
โขง เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมอีสานสืบไปอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของประเพณีการแขงเรือยาว 
2.2 เพื่อศึกษาการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนครหลวง

เวียงจันทน   
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและ

นครหลวงเวียงจันทน   

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาบทบาทของ

เครือขายการอนุรักษประเพณีแขงเรือยาว ในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน และเพื่อนําเสนอ
คุณคาการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน   

1. ดานเอกสาร 
  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
  1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย

วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของ
ประเพณีการแขงเรือยาว การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนคร
หลวงเวียงจันทน   

2. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 26 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ   

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา

ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของ
ประเพณีการแขงเรือยาว การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนคร
หลวงเวียงจันทน  และเพื่อนําเสนอแนวทางการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัด
หนองคายและนครหลวงเวียงจันทน  การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย 
(Target group) มีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหา
วิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษา
ทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชกิแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุม
มาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิจัยใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก  
พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก  
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  

 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1171

ฉลองสมโภช บวงทรวงบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแมคงคา พญานาค เทวดา เพื่อใหเกิดความสงบรมเย็น
เปนสุข เปนศิริมงคล จึงถือเอาวันดังกลาวเปนประเพณีจัดแขงเรือในลําน้ําโขง และไดมีการพัฒนาเร่ือยมา 
 การแขงเรือยาวในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน มีการแขงเรือประเพณีมาเปน
เวลานานแลว มักจัดกันในฤดูน้ําหลาก ในงานจะมีการแขงเรือประเพณีและการประกวดขบวนแหเรือตางๆ 
ในแมน้ําโขง มีการจัดกิจกรรมภายในงานที่นาสนในงานมากมายจากประเพณีดังกลาวมีตั้งแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน และในอนาคตอาจจะเปนประเพณีที่ไมคอยมีคนรูจักและเลือนหายไป เหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัย
ซ่ึงเปนผูอยูในสังคมปจจุบันไดเล็งเห็นความสําคัญ จากประเด็นดังกลาวจึงมีสนใจจะศึกษาถึงการมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน ดวยเหตุนี้ไดเกิดมิตรภาพสอง
ฝงโขง แมจะมีสายน้ําเปนเสนแบง หากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับ
กลายเปนสองอารยะธรรมที่มีทั้งภาษา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกลชิดกันมาก และยังเปน
ประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธอันแนนแฟนมาอยางชานาน สองมิตรประเทศมีการสงเสริมและเก้ือกูลกัน
ในปจจัยหลากหลายดานมาโดยตลอด โดยมีการกําหนดกลไกการดําเนินความสัมพันธ ไทย – ลาว เพื่อการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับความรวมมือ รวมถึงการแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคที่เก่ียวกับความรวมมือ ดาน
การเมือง เศรษฐกิจการคา การลงทุน วิชาการ การทองเที่ยว สาธารณสุข และวัฒนธรรม ถือวาเปนอีกหนึ่ง
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยและลาว ประชาชนจังหวัดหนองคายและเวียงจันทนตางมีสายสัมพันธผูกพัน
กันมาชานานมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่คลายกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกัน จัดงานประเพณี
ทองถ่ินรวมกันเปนประจําทุกป เชน ประเพณีแขงเรือออกพรรษา โดยจะผลัดกันเปนเจาภาพและแตละฝาย
จะเชิญบุคคลสําคัญเขารวมงานและมีผูมาเที่ยวงานเปนจํานวนมาก การจัดประเพณีแขงเรือยาวในปจจุบัน
สวนใหญเปนการจัดในเชิงพาณิชยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประเพณีสงผลถึงการลดบทบาทของ
พิธีกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการแขงเรือยาวของคนในชุมชนลง เดิมการแขงเรือจัดข้ึนภายในชุมชนที่ใช
แหลงน้ํารวมกันซ่ึงอาจจะอาศัยอยูหางไกลกัน การมารวมกันในประเพณีแขงเรือยาวและแตละชุมชนนําเรือ
ยาวของตนมารวมแขง มีชาวบานในชุมชนมารวมเชียร รวมชมในวันจัดงานแขงเรือ กลาวไดวาในอดีต
ประเพณีการแขงเรือยาวมีบทบาทตอชุมชนอยางเดนชัดมากกวาปจจุบัน 

ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจบทบาทของเครือขายตอการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการแขง
เรือยาวในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมี
ความสัมพันธอันดีกันมาแตอดีตกาล ตลอดจนศึกษาแนวทางการบริหารจัดการประเพณีการแขงเรือสองฝง
โขง เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมอีสานสืบไปอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของประเพณีการแขงเรือยาว 
2.2 เพื่อศึกษาการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนครหลวง

เวียงจันทน   
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและ

นครหลวงเวียงจันทน   

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาบทบาทของ

เครือขายการอนุรักษประเพณีแขงเรือยาว ในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน และเพื่อนําเสนอ
คุณคาการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน   

1. ดานเอกสาร 
  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
  1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนา ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย

วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของ
ประเพณีการแขงเรือยาว การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนคร
หลวงเวียงจันทน   

2. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 26 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ   

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา

ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเครือขาย และความเปนมาของ
ประเพณีการแขงเรือยาว การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัดหนองคายและนคร
หลวงเวียงจันทน  และเพื่อนําเสนอแนวทางการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของเครือขายในจังหวัด
หนองคายและนครหลวงเวียงจันทน  การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย 
(Target group) มีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหา
วิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษา
ทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชกิแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุม
มาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิจัยใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก  
พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก  
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
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2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) 

จํานวน 26 รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆที่มีบทบาทการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาว 
      ในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 3 รูป 
  2. พระสงฆที่มีบทบาทการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาว 

      ในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 3 รูป 
 3. เจาหนาที่ผูมีบทบาทเก่ียวกับประเพณีการแขงเรือยาว 
 ในจังหวัดหนองคาย   จํานวน 2 คน 
 4. เจาหนาที่ผูมีบทบาทเก่ียวกับประเพณีการแขงเรือยาว 
  ในนครหลวงเวียงจันทน  จํานวน 2 คน 
 5. ผูนําชุมชนในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 3 คน 
 6. ผูนําชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 3 คน 
 7. ประชาชนในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 5 คน 
 6. ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 5 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเครือขายและความเปนมาของประเพณีการการแขงเรือยาว 
 ประวัติความเปนมาของประเพณีแขงเรือสองฝงโขงในอดีต บรรดาหัวเมืองนอยใหญแถบลุมน้ําโขง
ตางนัดหมายมารวมกันที่หัวเมืองใหญ เพื่อประกอบพิธีดื่มน้ําพิพัฒนสัตยาโดยในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11  
ของทุกปเปนวันประกอบพิธี เม่ือขบวนเรือมารวมกันเปนจํานวนมากจึงเกิดความคิดใหมีการประกวดแขงขัน 
จัดประดับตกแตงเรือที่เปนพาหนะในการเดินทางใหมีความสวยงาม ทั้งดานความสวยงามของขบวนแหและ
ลําเรือ รวมทั้งการประกวดแขงขันความเร็ว ถือปฏิบัติเปนประเพณีสืบทอดตอกันเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และการละเลนเพื่อความสนุกสนานของคนไทย จึงกลาวไดวา น้ําเปน
วัฒนธรรมของคนไทยมาชานาน เพราะมีความเก่ียวพันกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม
และเกิดประโยชนมหาศาลตอชีวิตของคนไทยในอดีตมีประเพณีที่เก่ียวกับน้ําหลายอยาง เชน การแขงเรือ 
ไหลเรือไฟ สงกรานตประเพณีแรกนาขวัญ เขาพรรษา ออกพรรษา โดยเฉพาะการแขงเรือที่มีมาแตอดีตได
ปรากฏในภาพประวัติศาสตรของลาว คือ ผาแอน (ปากอู) มีภาพคนแขงเรือ จึงสันนิษฐาน วาการแขงเรือมีมา
นานมากจึงเกิดการเขียนจารึกไวที่ผาแอน (ปากอู) 

 2.   การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของพระสงฆในจังหวัดหนองคายและนครหลวง
เวียงจันทน          
 การเชื่อมความสัมพันธระหวางบานพี่เมืองนอง ทางจังหวัดหนองคายรวมกับนครหลวงเวียงจันทน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีการสงคณะผูแทนและเรือแขง เดินทางมารวมงาน
ประเพณีแขงเรือออกพรรษาของทั้งสองฝาย เพื่อเปนการอนุรักษสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถ่ินไว ดวยพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน พิธีกรรมและการจัดงาน
ประเพณีแขงเรือจึงไมแตกตางกันมากนักลักษณะการบริหารจัดการประเพณีแขงเรือสองฝงโขงทั้งฝงนคร
หลวงเวียงจันทนและฝงจังหวัดหนองคาย มีลักษณะการบริหารจัดการที่คลายกัน คือ ดานนโยบายไดมีการ
ตกลงรวมกันทั้งฝงนครหลวงเวียงจันทนและฝงจังหวัดหนองคาย เร่ิมจากการเตรียมงานจนกระทั่งเสร็จงาน 
ไดมีการวางแผนรวมกันดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดมีการดําเนินการที่ใกลเคียงกัน เชน มีการวางแผน
ปองกันโรคระบาดเตรียมการเร่ืองการรักษาพยาบาลภายในงาน การจัดเตรียมแพทย พยาบาล ดานความ
ปลอดภัยก็ไดมีการวางแผนรักษาความปลอดภัยทั้งทรัพยสินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนสามารถแกปญหา  
ใหความชวยเหลือตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนของแตละเมืองดวย ดานการบริการมีการ
วางแผน โฆษณาประชาสัมพันธงานใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลการจัดงานเพื่อเผยแพร
ประเพณีอันดีงามใหชาวโลกไดพบเห็นวัฒนธรรมอันเกาแกที่เรารักษาไวใหลูกหลานไดสืบทอดตอไป  
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน ภาษา การแตงกายอาหาร วิถีชีวิตความเปนอยู 
แหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถานที่เกาแกและทรงคุณคาเพื่อใหเกิดความประทับใจ ดานศิลปะการแสดงแต
ละฝายมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองอยางออนชอยและงดงาม 

3.  แนวทางบทบาทเครือขายตอการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวในจังหวัดหนองคายและ
นครหลวงเวียงจันทน      
 แนวทางบทบาทเครือขายการบริหารจัดการ ดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในงาน
ประเพณีแขงเรือสองฝงโขงมีดังนี้  ควรมีการสงเสริมโดยการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดสภาพแวดลอม  
การรณรงคประชาสัมพันธงานประเพณีแขงเรือออกพรรษาสองฝงโขง ใชจุดเนนเร่ืองการขามฝงโขงชม
ประเพณีแขงเรือที่นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจัดรวมกับการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวประจํานครหลวงเวียงจันทน การสงเสริมการทองเที่ยวทางน้ํามี
เรือสําราญลองชมธรรมชาติบรรยากาศสองฝงโขง สงเสริมใหมีตลาดน้ําจําหนายสินคาและอาหารทางเรือ 
สงเสริมการทองเที่ยวทองธรรมสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบทัวรธรรมะในวันสําคัญทางศาสนา แนวทางบริหาร
จัดการเร่ืองความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การจัดใหมีตลาดในตอนกลางคืนลักษณะคลายตลาดไนทบารซา
ที่เชียงใหมหรือตลาดมืดที่หลวงพระบาง โดยมีการจําหนายสินคา OTOP เพื่อเปนการสงเสริมใหชาวบานมี
รายไดเปนการกระจายรายไดในทองถ่ินอยางทั่วถึง โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการประเพณีแขงเรือสอง
ฝงโขง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีแขงเรือเปนประเพณีที่มีความสําคัญ เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม จึงสมควรอยางยิ่งที่ใหมีการอนุรักษสงเสริม เพื่อใหลูกหลานไดสืบทอดประเพณีอันดีงามตอไป 
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2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) 

จํานวน 26 รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆที่มีบทบาทการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาว 
      ในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 3 รูป 
  2. พระสงฆที่มีบทบาทการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาว 

      ในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 3 รูป 
 3. เจาหนาที่ผูมีบทบาทเก่ียวกับประเพณีการแขงเรือยาว 
 ในจังหวัดหนองคาย   จํานวน 2 คน 
 4. เจาหนาที่ผูมีบทบาทเก่ียวกับประเพณีการแขงเรือยาว 
  ในนครหลวงเวียงจันทน  จํานวน 2 คน 
 5. ผูนําชุมชนในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 3 คน 
 6. ผูนําชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 3 คน 
 7. ประชาชนในจังหวัดหนองคาย  จํานวน 5 คน 
 6. ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน จํานวน 5 คน 

 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเครือขายและความเปนมาของประเพณีการการแขงเรือยาว 
 ประวัติความเปนมาของประเพณีแขงเรือสองฝงโขงในอดีต บรรดาหัวเมืองนอยใหญแถบลุมน้ําโขง
ตางนัดหมายมารวมกันที่หัวเมืองใหญ เพื่อประกอบพิธีดื่มน้ําพิพัฒนสัตยาโดยในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11  
ของทุกปเปนวันประกอบพิธี เม่ือขบวนเรือมารวมกันเปนจํานวนมากจึงเกิดความคิดใหมีการประกวดแขงขัน 
จัดประดับตกแตงเรือที่เปนพาหนะในการเดินทางใหมีความสวยงาม ทั้งดานความสวยงามของขบวนแหและ
ลําเรือ รวมทั้งการประกวดแขงขันความเร็ว ถือปฏิบัติเปนประเพณีสืบทอดตอกันเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และการละเลนเพื่อความสนุกสนานของคนไทย จึงกลาวไดวา น้ําเปน
วัฒนธรรมของคนไทยมาชานาน เพราะมีความเก่ียวพันกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม
และเกิดประโยชนมหาศาลตอชีวิตของคนไทยในอดีตมีประเพณีที่เก่ียวกับน้ําหลายอยาง เชน การแขงเรือ 
ไหลเรือไฟ สงกรานตประเพณีแรกนาขวัญ เขาพรรษา ออกพรรษา โดยเฉพาะการแขงเรือที่มีมาแตอดีตได
ปรากฏในภาพประวัติศาสตรของลาว คือ ผาแอน (ปากอู) มีภาพคนแขงเรือ จึงสันนิษฐาน วาการแขงเรือมีมา
นานมากจึงเกิดการเขียนจารึกไวที่ผาแอน (ปากอู) 

 2.   การอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวของพระสงฆในจังหวัดหนองคายและนครหลวง
เวียงจันทน          
 การเชื่อมความสัมพันธระหวางบานพี่เมืองนอง ทางจังหวัดหนองคายรวมกับนครหลวงเวียงจันทน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีการสงคณะผูแทนและเรือแขง เดินทางมารวมงาน
ประเพณีแขงเรือออกพรรษาของทั้งสองฝาย เพื่อเปนการอนุรักษสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถ่ินไว ดวยพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกัน พิธีกรรมและการจัดงาน
ประเพณีแขงเรือจึงไมแตกตางกันมากนักลักษณะการบริหารจัดการประเพณีแขงเรือสองฝงโขงทั้งฝงนคร
หลวงเวียงจันทนและฝงจังหวัดหนองคาย มีลักษณะการบริหารจัดการที่คลายกัน คือ ดานนโยบายไดมีการ
ตกลงรวมกันทั้งฝงนครหลวงเวียงจันทนและฝงจังหวัดหนองคาย เร่ิมจากการเตรียมงานจนกระทั่งเสร็จงาน 
ไดมีการวางแผนรวมกันดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดมีการดําเนินการที่ใกลเคียงกัน เชน มีการวางแผน
ปองกันโรคระบาดเตรียมการเร่ืองการรักษาพยาบาลภายในงาน การจัดเตรียมแพทย พยาบาล ดานความ
ปลอดภัยก็ไดมีการวางแผนรักษาความปลอดภัยทั้งทรัพยสินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนสามารถแกปญหา  
ใหความชวยเหลือตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนของแตละเมืองดวย ดานการบริการมีการ
วางแผน โฆษณาประชาสัมพันธงานใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลการจัดงานเพื่อเผยแพร
ประเพณีอันดีงามใหชาวโลกไดพบเห็นวัฒนธรรมอันเกาแกที่เรารักษาไวใหลูกหลานไดสืบทอดตอไป  
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน ภาษา การแตงกายอาหาร วิถีชีวิตความเปนอยู 
แหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถานที่เกาแกและทรงคุณคาเพื่อใหเกิดความประทับใจ ดานศิลปะการแสดงแต
ละฝายมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองอยางออนชอยและงดงาม 

3.  แนวทางบทบาทเครือขายตอการอนุรักษประเพณีการแขงเรือยาวในจังหวัดหนองคายและ
นครหลวงเวียงจันทน      
 แนวทางบทบาทเครือขายการบริหารจัดการ ดานการสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในงาน
ประเพณีแขงเรือสองฝงโขงมีดังนี้  ควรมีการสงเสริมโดยการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดสภาพแวดลอม  
การรณรงคประชาสัมพันธงานประเพณีแขงเรือออกพรรษาสองฝงโขง ใชจุดเนนเร่ืองการขามฝงโขงชม
ประเพณีแขงเรือที่นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจัดรวมกับการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวประจํานครหลวงเวียงจันทน การสงเสริมการทองเที่ยวทางน้ํามี
เรือสําราญลองชมธรรมชาติบรรยากาศสองฝงโขง สงเสริมใหมีตลาดน้ําจําหนายสินคาและอาหารทางเรือ 
สงเสริมการทองเที่ยวทองธรรมสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบทัวรธรรมะในวันสําคัญทางศาสนา แนวทางบริหาร
จัดการเร่ืองความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การจัดใหมีตลาดในตอนกลางคืนลักษณะคลายตลาดไนทบารซา
ที่เชียงใหมหรือตลาดมืดที่หลวงพระบาง โดยมีการจําหนายสินคา OTOP เพื่อเปนการสงเสริมใหชาวบานมี
รายไดเปนการกระจายรายไดในทองถ่ินอยางทั่วถึง โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการประเพณีแขงเรือสอง
ฝงโขง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีแขงเรือเปนประเพณีที่มีความสําคัญ เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม จึงสมควรอยางยิ่งที่ใหมีการอนุรักษสงเสริม เพื่อใหลูกหลานไดสืบทอดประเพณีอันดีงามตอไป 
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บทคัดยอ 
 รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 3 ขอคือ  1)  เพื่อศึกษาการทําบุญขาวประดับดินในบริบทสังคม  
2) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุญขาว
ประดับดินที่มีตอการดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย   ผลการศึกษาพบวา การทําบุญขาวประดับดินใน
บริบทสังคมโดยเฉพาะชาวอีสานในจังหวัดหนองคาย นิยมการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับผูตาย  
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท   โดยจะเห็นไดวาพัฒนาการของบุญขาวประดับดินในจังหวัด
หนองคาย  อาศัยความเรียบงายดําเนินตามแนวปฎิบัติที่เปนประเพณีสําคัญของชาวจังหวัดหนองคาย  
พัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคาย ก็ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่และถือ
เปนแนวปฏิบัติ   สวนอิทธิพลอิทธิพลของการทําบุญขาวประดับดินมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชาวหนองคาย โดยมีความเชื่อที่สอดคลองกับชาวพุทธที่มักทําบุญอุทิศไปใหผูที่ละจากโลกนี้ไปแลว ดวยการ
ทําบุญ ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา  การทําบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย  เปนการประสานรวมมือกันเพื่อทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงทําใหคนในสังคมมีน้ําใจมี
ความเอ้ือเฟอ คือ สังคมที่มีเมตตาพึ่งพาอาศัยกันได และทําใหคนในสังคมมีความสุขและสมัครสมานสามัคคี 

คําสําคัญ: บุญขาวประดบัดิน, อิทธิพล 
 
Abstract 

Three Objectives of this research were: 1 )   to study  Bunkhaow Pradabdin merit  
making of  the  social context,  2) to study the history and development of Bunkhaiparadin 
merit  making  in Nong Khai Province, and 3 )  to Study the  influence of The Bunkhaow 
Pradabdin merit  making  toward  the life study of people in  Nong Khai people. 

The researcher  of study  were found that  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  in the 
contexts of thai society: Specially  E-san  People in Nognkhai Province   they like   to  
Bunkhaw  Pradabdin Ceremony  dedicating  to departs  in the way  of  Theravadha  
Buddhism.  It can be seen that  The development of  - Bunkhaw Pradabdin Ceremony    in 
Nongkhai Province   It easy way  in accordance  with  the Practical guideline  as  important  
the tradition  of Nongkhai Province. The development  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  
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2) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุญขาว
ประดับดินที่มีตอการดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย   ผลการศึกษาพบวา การทําบุญขาวประดับดินใน
บริบทสังคมโดยเฉพาะชาวอีสานในจังหวัดหนองคาย นิยมการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับผูตาย  
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท   โดยจะเห็นไดวาพัฒนาการของบุญขาวประดับดินในจังหวัด
หนองคาย  อาศัยความเรียบงายดําเนินตามแนวปฎิบัติที่เปนประเพณีสําคัญของชาวจังหวัดหนองคาย  
พัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคาย ก็ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนาที่และถือ
เปนแนวปฏิบัติ   สวนอิทธิพลอิทธิพลของการทําบุญขาวประดับดินมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชาวหนองคาย โดยมีความเชื่อที่สอดคลองกับชาวพุทธที่มักทําบุญอุทิศไปใหผูที่ละจากโลกนี้ไปแลว ดวยการ
ทําบุญ ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา  การทําบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย  เปนการประสานรวมมือกันเพื่อทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงทําใหคนในสังคมมีน้ําใจมี
ความเอ้ือเฟอ คือ สังคมที่มีเมตตาพึ่งพาอาศัยกันได และทําใหคนในสังคมมีความสุขและสมัครสมานสามัคคี 

คําสําคัญ: บุญขาวประดบัดิน, อิทธิพล 
 
Abstract 

Three Objectives of this research were: 1 )   to study  Bunkhaow Pradabdin merit  
making of  the  social context,  2) to study the history and development of Bunkhaiparadin 
merit  making  in Nong Khai Province, and 3 )  to Study the  influence of The Bunkhaow 
Pradabdin merit  making  toward  the life study of people in  Nong Khai people. 

The researcher  of study  were found that  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  in the 
contexts of thai society: Specially  E-san  People in Nognkhai Province   they like   to  
Bunkhaw  Pradabdin Ceremony  dedicating  to departs  in the way  of  Theravadha  
Buddhism.  It can be seen that  The development of  - Bunkhaw Pradabdin Ceremony    in 
Nongkhai Province   It easy way  in accordance  with  the Practical guideline  as  important  
the tradition  of Nongkhai Province. The development  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  
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Province   receives  the Influence  from  Buddhist text  as practice. While the  influence of 
Bunkhaw Pradabdin Ceremony   of important  towards   The life style of Nongkhai People . 
By  having the believes  agree  able to  the Buddhist  who like to Bunkhaw Pradabdin 
Ceremony    in directing to  the departs  by Bunkhaw Pradabdin Ceremony    such as  
giving , preserving  the preserve  and  meditation development.  Bunkhaw Pradabdin 
Ceremony  of Buddhist in Nongkhai Province  collabrtion. Activity of Buddhsit  and people 
in society  have  generous, g the society  have compassion and  dependence and  people 
in society happy and solidarity. 

Keywords:  Bunkhaow Pradabdin, influence. 

 
บทนํา 

จังหวัดหนองคาย ประชาการสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวของ
กับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานและความเชื่อทองถ่ิน นอกจากนั้นชาว
หนองคายยังไดมีการปฏิบัติตามประเพณีที่เก่ียวของกับ การเกิด การตาย และการอุทิศบุญใหกับญาติที่จาก
โลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความเชื่อในเร่ืองการทําบุญอุทิศสวน
บุญสวนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกวาเปน “บุญขาวประดับดิน หรือบุญแจกขาว” มีวัตถุประสงคเพื่ออุทิศ
สวนบุญสวนกุศลใหกับญาติที่จากไปโดยมุงหวังวาเขาเหลานั้นจะสามารถไดรับสวนบุญสวนกุศลจากการได
ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกลาวตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  

ซ่ึงจากการศึกษาประเพณีการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับญาติที่จากไปของชาวจังหวัดหนองคาย
โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบวาในกระบวนการของการประกอบพิธีกรรมเม่ือมีญาติหรือ
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแลว  ญาติธรรม  ธรรมคือการสงเคราะหญาติ 1บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยูก็จะ
พากันขวนขวายทําบุญอุทิศไปใหจนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แทรกอยูหลายประการ เชน  หลักความกตัญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมในประเพณีนี้โดยมากจะมี
ความกตัญูเปนที่ตั้งคือมีความสํานึกในบญุคุณที่ผูตายไดมีแตตน นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอีกหลายประการ 
ซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมที่กอใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต แตก็ปรากฏวาในเนื้อหาของประเพณีการ
ทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นไมมีใครทราบถึงรายละเอียดของ
หลักธรรมที่มีปรากฏอยูนั้นเลย ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่ไดมาอยูอาศัยในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เปนเวลาหลายปไดสังเกตและศึกษาขอมูลดังกลาวอยูจึงมีความประสงคที่จะศึกษาคนควาในเร่ืองดังกลาว 
โดยผูวิจัยเชื่อวาเม่ือดําเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแลวผลการศึกษาที่คนพบจะเปนประโยชนตอสังคมตอไป  

                                                           
1 ขุ.เปต.(ไทย) เลม 26/25/172. 

จังหวัดหนองคาย 2ดังมีคําขวัญวา มหาประตูสูอิโดจีน ถ่ินวีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส              
บั้งไฟพระยานาคาราช สะพาน 2 ชาติไทย ลาว ฝงโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมอันล้ําคา  ธานีพระ
อรหันต   คือบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนกลาง มีความสมบูรณ  ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดานทรัพยากรทาง
น้ําและทางบก มีเขตที่ราบกวางใหญสามารถทําการเพาะปลูกไดดี มีตนน้ําลําธารหลายสายและไหลลงเปน
สวนหนึ่งของแมน้ําโขง เชน   แมน้ําเหือง แมน้ําโมง น้ําสวย หวยหลวง เปนตน มีหลักฐานการตั้งถ่ินฐาน
มนุษยมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร กอนการพัฒนาการของชุมชนที่เก่ียวของกับการเมือง การปกครองของ
อาณาจักรในแตละยุคแตละสมัย สามารถเรียงตามลําดับดังนี้ คติแนวคิดเก่ียวกับประเพณีของไทยเปนเคร่ือง
แสดงวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบเนื่องกันมาตั้งแตอดีตและถือวาเปนมรดกที่บรรพบุรุษที่มองเห็นประโยชนที่เกิด
จากพิธีกรรมที่ มีตอสวนรวม จึงกลายเปนสวนหนึ่ งของวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนา และลัทธิของพราหมณ  คติแนวความเชื่อและคานิยมตามที่พระยาอนุมารราชธนไดแบง
ประเพณีออกเปน2ประเภทคือ 3 ประเพณีสวนบุคคลเปนประเพณีที่เก่ียวของกับชีวิต และประเพณีสวนรวม
เปนประเพณีของกลุมชนในทองถ่ินที่ถือปฏิบัติรวมกัน  เพื่อเกิดความปองดอง เกิดความสามัคคี เกิดความ
เปนอันหนึ่งอันเดียว 

  จังหวัดหนองคายถือวา เปนจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรสวนใหญเปนคนที่นับถือพระพุทธศาสนา
และมีวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและความเชื่อทองถ่ินคือมีการทําบุญอุทิศสวนทําบุญสวนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกวา  
บุญแจกขาว  ที่มุงเปนการทําบุญเพื่อญาติที่ตายจากไป  เพื่อประกอบพิธีกรรมคือ การทําบุญขาวประดับดิน
เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณของญาติที่ไดตายไปแลว  เปนการเชนไหวผีบรรพบุรุษในประเพณี
ทําบุญขาวประดับดินของภาคอีสาน  จะมีการนําเคร่ืองสังเวยจําพวกอาหารหวานคาว หรือหมากพลู บุหร่ี ที่
จัดใสกระทงหรือภาชนะอ่ืน ๆ วางไวตามพื้นดิน หรือโคนตนไม เม่ือนําขาวประดับดินไปวางไวตามที่ตาง ๆ 
แลว ก็จะมีการทําบุญอุทิศสวนกุศล นําขาวปลาอาหารถวายพระสงฆ แผสวนกุศลแกผูตายและผีไมมีญาติ 
หรือผูที่จากไป หมายถึงผูจากโลกนี้ คือผูตายไปแลว  ผูลวงลับไปแลว เปนความหมายทั่วไป  พวกที่ตายไป
เกิดเปนเทวดา ก็เรียกวาเปตะหรือเปรตในความหมายนี้ก็มี เชน พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตายไปแลว 
เรียกวา เปตพลี 4 

 ดังปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  พระสูตรตันตปฎกในติโรกุฑฑเปตวัตถุ เร่ืองเปรตอยูนอก
ฝาเรือน  เปนเร่ืองของเปรตที่เคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสารผูครองแควนมคธ ที่พากันมาอาศัยตาม
ฝาเรือนเพื่อรับสวนกุศลจากพระเจาพิมพิสาร เม่ือไมไดรับ จึงสําแดงอาการหลอกใหกลัว  พระผูมีพระภาค
เจาทรงเลาเร่ืองเปรตเหลานั้น ใหพระเจาพิมพิสารทรงทราบแลวแนะนําใหทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให 5 โดยมี
จุดประสงคเพื่อ แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษหรือ สํานึกในคุณคาของดินและขาว  
                                                           

2 กรมศิลปากร, วัฒนธรรมพัฒนาการของประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดหนองคาย, 
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2543), หนา 21. 

3 พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีตาง ๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภา, 2515), 59. 
4 บทนํา เลม 26/หนา [35]. 
5 บทนํา เลม 26/หนา [41]. 
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บทนํา 

จังหวัดหนองคาย ประชาการสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวของ
กับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานและความเชื่อทองถ่ิน นอกจากนั้นชาว
หนองคายยังไดมีการปฏิบัติตามประเพณีที่เก่ียวของกับ การเกิด การตาย และการอุทิศบุญใหกับญาติที่จาก
โลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความเชื่อในเร่ืองการทําบุญอุทิศสวน
บุญสวนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกวาเปน “บุญขาวประดับดิน หรือบุญแจกขาว” มีวัตถุประสงคเพื่ออุทิศ
สวนบุญสวนกุศลใหกับญาติที่จากไปโดยมุงหวังวาเขาเหลานั้นจะสามารถไดรับสวนบุญสวนกุศลจากการได
ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกลาวตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  

ซ่ึงจากการศึกษาประเพณีการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับญาติที่จากไปของชาวจังหวัดหนองคาย
โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบวาในกระบวนการของการประกอบพิธีกรรมเม่ือมีญาติหรือ
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแลว  ญาติธรรม  ธรรมคือการสงเคราะหญาติ 1บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยูก็จะ
พากันขวนขวายทําบุญอุทิศไปใหจนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แทรกอยูหลายประการ เชน  หลักความกตัญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมในประเพณีนี้โดยมากจะมี
ความกตัญูเปนที่ตั้งคือมีความสํานึกในบญุคุณที่ผูตายไดมีแตตน นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอีกหลายประการ 
ซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมที่กอใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต แตก็ปรากฏวาในเนื้อหาของประเพณีการ
ทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นไมมีใครทราบถึงรายละเอียดของ
หลักธรรมที่มีปรากฏอยูนั้นเลย ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่ไดมาอยูอาศัยในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เปนเวลาหลายปไดสังเกตและศึกษาขอมูลดังกลาวอยูจึงมีความประสงคที่จะศึกษาคนควาในเร่ืองดังกลาว 
โดยผูวิจัยเชื่อวาเม่ือดําเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแลวผลการศึกษาที่คนพบจะเปนประโยชนตอสังคมตอไป  

                                                           
1 ขุ.เปต.(ไทย) เลม 26/25/172. 

จังหวัดหนองคาย 2ดังมีคําขวัญวา มหาประตูสูอิโดจีน ถ่ินวีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส              
บั้งไฟพระยานาคาราช สะพาน 2 ชาติไทย ลาว ฝงโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมอันล้ําคา  ธานีพระ
อรหันต   คือบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนกลาง มีความสมบูรณ  ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดานทรัพยากรทาง
น้ําและทางบก มีเขตที่ราบกวางใหญสามารถทําการเพาะปลูกไดดี มีตนน้ําลําธารหลายสายและไหลลงเปน
สวนหนึ่งของแมน้ําโขง เชน   แมน้ําเหือง แมน้ําโมง น้ําสวย หวยหลวง เปนตน มีหลักฐานการตั้งถ่ินฐาน
มนุษยมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร กอนการพัฒนาการของชุมชนที่เก่ียวของกับการเมือง การปกครองของ
อาณาจักรในแตละยุคแตละสมัย สามารถเรียงตามลําดับดังนี้ คติแนวคิดเก่ียวกับประเพณีของไทยเปนเคร่ือง
แสดงวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบเนื่องกันมาตั้งแตอดีตและถือวาเปนมรดกที่บรรพบุรุษที่มองเห็นประโยชนที่เกิด
จากพิธีกรรมที่ มีตอสวนรวม จึงกลายเปนสวนหนึ่ งของวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนา และลัทธิของพราหมณ  คติแนวความเชื่อและคานิยมตามที่พระยาอนุมารราชธนไดแบง
ประเพณีออกเปน2ประเภทคือ 3 ประเพณีสวนบุคคลเปนประเพณีที่เก่ียวของกับชีวิต และประเพณีสวนรวม
เปนประเพณีของกลุมชนในทองถ่ินที่ถือปฏิบัติรวมกัน  เพื่อเกิดความปองดอง เกิดความสามัคคี เกิดความ
เปนอันหนึ่งอันเดียว 

  จังหวัดหนองคายถือวา เปนจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรสวนใหญเปนคนที่นับถือพระพุทธศาสนา
และมีวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและความเชื่อทองถ่ินคือมีการทําบุญอุทิศสวนทําบุญสวนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกวา  
บุญแจกขาว  ที่มุงเปนการทําบุญเพื่อญาติที่ตายจากไป  เพื่อประกอบพิธีกรรมคือ การทําบุญขาวประดับดิน
เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณของญาติที่ไดตายไปแลว  เปนการเชนไหวผีบรรพบุรุษในประเพณี
ทําบุญขาวประดับดินของภาคอีสาน  จะมีการนําเคร่ืองสังเวยจําพวกอาหารหวานคาว หรือหมากพลู บุหร่ี ที่
จัดใสกระทงหรือภาชนะอ่ืน ๆ วางไวตามพื้นดิน หรือโคนตนไม เม่ือนําขาวประดับดินไปวางไวตามที่ตาง ๆ 
แลว ก็จะมีการทําบุญอุทิศสวนกุศล นําขาวปลาอาหารถวายพระสงฆ แผสวนกุศลแกผูตายและผีไมมีญาติ 
หรือผูที่จากไป หมายถึงผูจากโลกนี้ คือผูตายไปแลว  ผูลวงลับไปแลว เปนความหมายทั่วไป  พวกที่ตายไป
เกิดเปนเทวดา ก็เรียกวาเปตะหรือเปรตในความหมายนี้ก็มี เชน พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตายไปแลว 
เรียกวา เปตพลี 4 

 ดังปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  พระสูตรตันตปฎกในติโรกุฑฑเปตวัตถุ เร่ืองเปรตอยูนอก
ฝาเรือน  เปนเร่ืองของเปรตที่เคยเปนพระญาติของพระเจาพิมพิสารผูครองแควนมคธ ที่พากันมาอาศัยตาม
ฝาเรือนเพื่อรับสวนกุศลจากพระเจาพิมพิสาร เม่ือไมไดรับ จึงสําแดงอาการหลอกใหกลัว  พระผูมีพระภาค
เจาทรงเลาเร่ืองเปรตเหลานั้น ใหพระเจาพิมพิสารทรงทราบแลวแนะนําใหทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให 5 โดยมี
จุดประสงคเพื่อ แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษหรือ สํานึกในคุณคาของดินและขาว  
                                                           

2 กรมศิลปากร, วัฒนธรรมพัฒนาการของประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดหนองคาย, 
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2543), หนา 21. 

3 พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีตาง ๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภา, 2515), 59. 
4 บทนํา เลม 26/หนา [35]. 
5 บทนํา เลม 26/หนา [41]. 
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พระพุทธเจาไดตรัสวา ชนเหลาใดมีใจเลื่อมใสใหขาวนั้นดวยศรัทธา  ขาวนั้นเองยอมคํ้าชูชนเหลานั้นทั้งใน
โลกและโลกหนา เพราะเหตุนั้น  บุคคลพึงกําจัดความตระหนี่ครอบงํามลทินแลวใหทานเถิด เพราะบุญเปนที่
พึงของสัตวทั้งหลายในโลกหนา 6  วาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอชีวิต จึงควรอนุรักษบํารุงดวยความเอาใจใส
นับวาเปนความดี  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษาการทําบุญขาวประดับดินในบริบทสังคม     
 2.2 เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดนิในจงัหวัดหนองคาย                                        

2.3  เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุญขาวประดบัดินที่มตีอการดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ คือ   
1. ขอบเขตดานเน้ือ การวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาวิเคราะห คัมภีรทางพระพุทธศาสนา   

ที่ปรากฏในประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเทานั้น  (2) ขอบเขตดาน
แหลงขอมูลเอกสารจะศึกษาคนควาจากเอกสารที่เก่ียวของ สวนขอมูลภาคสนามจะศึกษาจากการสัมภาษณ
ผูรูและประชาชนในพื้นที่เปนหลัก 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ คณะผูวิจัย กําหนดพื้นที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย คือ วัดในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายจํานวน 10 วัด) เชน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ วัดศรีสุมงค  
วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดปามหาวัน วัดหอกอง วัดพระธาตุราษฎรบํารุง  วัดบอหิน วัดนาฬิกาวาส  
  
 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ  

1. กลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ที่ปรึกษาเจาคณะ
จังหวัดหนองคาย เจาคณะจังหวัดหนองคาย  รองเจาคณะจังหวัดหนองคาย  

2. กลุมตัวอยางที่ดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus Groups Discussion) ไดแก  
พระสงฆในระดับเจาอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ โดยวิธีการเจาะจง จํานวน   
30 รูป/คน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย   

ศึกษาจากเอกสารการทําบุญประเพณีทําบุญขาวประดับดิน  และศึกษาคนควาจากคัมภีรทางพุทธ
ศาสนา พระไตรปฎก  และเอกสารการวิจัยที่เก่ียวของ หนังสือที่ผูทรงคุณวุฒิเรียบเรียงไวและการสัมภาษณ
บุคคลที่เปนผูเก่ียวของ 

 ผูใหขอมูลไดแก  ผูนําพระสงฆและผูนาํชุมชน จํานวน  30  รูป/คน 
 

                                                           
6 สัง.สา.(ไทย) 15/ 43 / 59. 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย 
1) การวิเคราะหเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวเิคราะหการทําบุญประเพณีขาวประดับ

ดิน  
2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สาํหรับผูที่เก่ียวของ โดยมีประเด็นที่สําคัญ เชน 

ความเชื่อและรูปแบบประเพณีการทําบุญขาวประดบัดนิ   
3) การสนทนากลุมยอย (Small Groups Discussion) โดยดําเนินการสนทนากลุมยอยระหวาง

ผูวิจัย กับทางวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

1) คณะผูวิจัยดาํเนินการวิเคราะหเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะหถึงอิทธิพลของ
บุญขาวประดับดนิที่มีตอการดําเนินชาวพุทธในจังหวัดหนองคาย 

2) คณะผูวิจัยสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interviews) สาํหรับผูที่เก่ียวของ  
3) ดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus Groups Discussion) โดยดําเนนิการสนทนากลุมยอย

ระหวางผูวิจัย สํานักงานพระพทุธศาสนาและวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การวิเคราะหขอมูล    
 สําหรับกลยุทธในการวิจัยประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ 
 1. กลยุทธการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาโดยมีหนวยงานสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย    
 2. กลยุทธการสื่อสาร ในการเผยแผหลักการทําบุญประเพณีขาวประดับดิน  เพื่อนําไปสูการสื่อสาร
สิ่งที่มีคุณคาทางพระพุทธศาสนา ใหเกิดข้ึนภายใน บาน/ชุมชน /วัด/องคกรภาครัฐ  เพื่อพัฒนาจิตใจและ
เจริญปญญา  สรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม นําไปสูการเรียนรูและการปฏิบัติตนตามแนว
พระพุทธศาสนาตอไป 
 3. กลยุทธการมีสวนรวม วัด บาน ชุมชน  สังคม องคกรภาครัฐ โดยเนนการมีสวนรวมในทุกระดับ
ตั้งการวางแผน การดําเนินการ การติดตามประเมินผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาวัด บาน ชุมชน  สังคม  
เพื่อเปนฐานในการสรางองคกรทางพระพุทธศาสนา 
 4. กลยุทธการประเมินและการวิเคราะหอยางสรางสรรค เพื่อนําผลการศึกษาไปสูสงเสริมความเชื่อ
และรูปแบบการทําบุญประเพณีขาวประดับดินตามแนวพระพุทธศาสนา   
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบวา   
 1)  การทําบุญขาวประดับดินในบริบทสังคม  คือ สังคมของประชาชนในเขตเทศจังหวัดหนองคาย
เปนการอนุรักษเปนการรักษาการสืบตอประเพณีที่ยังคงปฏิบัติและดําเดินการอยูในปจจุบัน จากการ
สัมภาษณทั้ งพระสงฆ ผู มีสวนเก่ียวของพบวา เปนพิธีกรรมที่ มีความสําคัญผูที่ เปนลูกเปนหลาน  
ที่จะตองปฏิบัติเพื่อทําพลีกรรมตอทานที่วายชนมไป ยังคิดถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไป ดวยการทําบุญใหทาน
เพื่อจะไดมารับสวนบุญ และพระสงฆก็จะใหพร การกระทําที่ดีอันเปนบุญ และเม่ือนํามาประกอบกันเขาได
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พระพุทธเจาไดตรัสวา ชนเหลาใดมีใจเลื่อมใสใหขาวนั้นดวยศรัทธา  ขาวนั้นเองยอมคํ้าชูชนเหลานั้นทั้งใน
โลกและโลกหนา เพราะเหตุนั้น  บุคคลพึงกําจัดความตระหนี่ครอบงํามลทินแลวใหทานเถิด เพราะบุญเปนที่
พึงของสัตวทั้งหลายในโลกหนา 6  วาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอชีวิต จึงควรอนุรักษบํารุงดวยความเอาใจใส
นับวาเปนความดี  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษาการทําบุญขาวประดับดินในบริบทสังคม     
 2.2 เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดนิในจงัหวัดหนองคาย                                        

2.3  เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุญขาวประดบัดินที่มตีอการดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ คือ   
1. ขอบเขตดานเน้ือ การวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาวิเคราะห คัมภีรทางพระพุทธศาสนา   

ที่ปรากฏในประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเทานั้น  (2) ขอบเขตดาน
แหลงขอมูลเอกสารจะศึกษาคนควาจากเอกสารที่เก่ียวของ สวนขอมูลภาคสนามจะศึกษาจากการสัมภาษณ
ผูรูและประชาชนในพื้นที่เปนหลัก 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ คณะผูวิจัย กําหนดพื้นที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย คือ วัดในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายจํานวน 10 วัด) เชน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ วัดศรีสุมงค  
วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดปามหาวัน วัดหอกอง วัดพระธาตุราษฎรบํารุง  วัดบอหิน วัดนาฬิกาวาส  
  
 3. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ  

1. กลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ที่ปรึกษาเจาคณะ
จังหวัดหนองคาย เจาคณะจังหวัดหนองคาย  รองเจาคณะจังหวัดหนองคาย  

2. กลุมตัวอยางที่ดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus Groups Discussion) ไดแก  
พระสงฆในระดับเจาอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ โดยวิธีการเจาะจง จํานวน   
30 รูป/คน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย   

ศึกษาจากเอกสารการทําบุญประเพณีทําบุญขาวประดับดิน  และศึกษาคนควาจากคัมภีรทางพุทธ
ศาสนา พระไตรปฎก  และเอกสารการวิจัยที่เก่ียวของ หนังสือที่ผูทรงคุณวุฒิเรียบเรียงไวและการสัมภาษณ
บุคคลที่เปนผูเก่ียวของ 

 ผูใหขอมูลไดแก  ผูนําพระสงฆและผูนาํชุมชน จํานวน  30  รูป/คน 
 

                                                           
6 สัง.สา.(ไทย) 15/ 43 / 59. 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย 
1) การวิเคราะหเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวเิคราะหการทําบุญประเพณีขาวประดับ

ดิน  
2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สาํหรับผูที่เก่ียวของ โดยมีประเด็นที่สําคัญ เชน 

ความเชื่อและรูปแบบประเพณีการทําบุญขาวประดบัดนิ   
3) การสนทนากลุมยอย (Small Groups Discussion) โดยดําเนินการสนทนากลุมยอยระหวาง

ผูวิจัย กับทางวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

1) คณะผูวิจัยดาํเนินการวิเคราะหเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะหถึงอิทธิพลของ
บุญขาวประดับดนิที่มีตอการดําเนินชาวพุทธในจังหวัดหนองคาย 

2) คณะผูวิจัยสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interviews) สาํหรับผูที่เก่ียวของ  
3) ดําเนินการสนทนากลุมยอย (Focus Groups Discussion) โดยดําเนนิการสนทนากลุมยอย

ระหวางผูวิจัย สํานักงานพระพทุธศาสนาและวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การวิเคราะหขอมูล    
 สําหรับกลยุทธในการวิจัยประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ 
 1. กลยุทธการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาโดยมีหนวยงานสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย    
 2. กลยุทธการสื่อสาร ในการเผยแผหลักการทําบุญประเพณีขาวประดับดิน  เพื่อนําไปสูการสื่อสาร
สิ่งที่มีคุณคาทางพระพุทธศาสนา ใหเกิดข้ึนภายใน บาน/ชุมชน /วัด/องคกรภาครัฐ  เพื่อพัฒนาจิตใจและ
เจริญปญญา  สรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม นําไปสูการเรียนรูและการปฏิบัติตนตามแนว
พระพุทธศาสนาตอไป 
 3. กลยุทธการมีสวนรวม วัด บาน ชุมชน  สังคม องคกรภาครัฐ โดยเนนการมีสวนรวมในทุกระดับ
ตั้งการวางแผน การดําเนินการ การติดตามประเมินผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาวัด บาน ชุมชน  สังคม  
เพื่อเปนฐานในการสรางองคกรทางพระพุทธศาสนา 
 4. กลยุทธการประเมินและการวิเคราะหอยางสรางสรรค เพื่อนําผลการศึกษาไปสูสงเสริมความเชื่อ
และรูปแบบการทําบุญประเพณีขาวประดับดินตามแนวพระพุทธศาสนา   
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบวา   
 1)  การทําบุญขาวประดับดินในบริบทสังคม  คือ สังคมของประชาชนในเขตเทศจังหวัดหนองคาย
เปนการอนุรักษเปนการรักษาการสืบตอประเพณีที่ยังคงปฏิบัติและดําเดินการอยูในปจจุบัน จากการ
สัมภาษณทั้ งพระสงฆ ผู มีสวนเก่ียวของพบวา เปนพิธีกรรมที่ มีความสําคัญผูที่ เปนลูกเปนหลาน  
ที่จะตองปฏิบัติเพื่อทําพลีกรรมตอทานที่วายชนมไป ยังคิดถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไป ดวยการทําบุญใหทาน
เพื่อจะไดมารับสวนบุญ และพระสงฆก็จะใหพร การกระทําที่ดีอันเปนบุญ และเม่ือนํามาประกอบกันเขาได
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ความเขาใจตรงกันอยางธรรมดาวา และเปนการศึกษาถึงการพัฒนาของการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับผู
วายชนมหรือเปรตชนในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทและประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   

2)  การศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคายจากการสัมภาษณผูที่
เก่ียวของโดยตรงวาการทําบุญลักษณะนี้ เปนประเพณีที่จะตองการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลซ่ึงถือปฏิบัติตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะพระสุตตันตปฎก ที่ได
กลาวถึงผลการทําบุญใหแกญาติเพื่อแสดงใหเห็นวา ความกตัญูตอบรรพบุรุษเปนเร่ืองที่ดีที่ชนรุนหลังควร
ใหความสําคัญ เพราะทานเหลานั้นไดดําเนินการมากอน  ถาหากวาชนรุนหลังไมสืบตอไมสืบทอดประเพณี
เหลานี้ก็จะคอยหมดและหดหายไป  เพราะเชื่อวา ชีวิตหลังความตายตองดิ้นรนขนขวายเพื่อใหรอดพนจาก
กรรมที่ไดกอเอาไว  การไดรับความทรมานเหลานี้ตองอาศัยญาติเพื่ออุทิศไปให เพื่อปลดปลอยใหเปนอิสระ
จากความทุกขเหลานั้น  
 3 ) อิทธิพลของบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในฐานะ    
จากการสัมภาษณ   ในกิจกรรมการทําบุญขาวประดับดินมีความสัมพันธเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลาย  
มีทั้งศีล สมาธิ  ปญญา อันเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบดวย 
  1. ดานพฤติกรรม คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอกไดแก ดานศีล ดูวากิจกรรมการ
กระทําหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทําอะไรใหเสียหายหรือเปลา 
หรือเปนไปในทางสงเสริมเก้ือกูลชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไมทําใหใครเดือดรอน หรือทํา
อะไรใหเสียหาย 
  2.  ดานจิตใจ การทํากิจกรรมสิ่งนี้เราทําดวยเจตนา มีแรงจูงใจ  มีความหวังดีปรารถนาดี 
อยากจะชวยเก้ือกูลหรือคิดราย มีจิตใจที่ชื่นบานแจมใส  มีความสุข  
  3.  ดานปญญา คือ สิ่งที่เราทําเพื่อรูเขาใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดี เปนการกระทําที่ตรง
ตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่เราตองการไดครบถวนกระบวนการทําไปแลวจะเกิดผลดี 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย  บุญขาวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีตอชาวจังหวัดหนองคายการ
ทําบุญขาวประดับดิน ผลการวิจัยพบวา ประเพณีการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท ภาพกิจกรรมฝาผนังตามวัด เชน วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ไดแสดงใหเห็นวิถี
การดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย เปนแนวคิดเร่ืองของการทําบุญอุทิศใหกับผูที่ลวงลับไปแลวที่เกิด
ในภพภูมิตางๆ เชน เปรต อสูรกาย หรือสัตวนรก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเชื่อวาคนเราตอนที่มีชีวิตอยูได
ทํากรรมดีบางไมดีบาง หากทํากรรมดีก็จะไดไปเกิดบนสวรรค แตหากทํากรรมชั่วก็จะไดไปเกิดในนรก  
การไปเกิดบนสวรรคนั้นเปนเร่ืองที่พระพุทธศาสนาเห็นวาไมนาเปนหวง แตสําหรับผูที่ตองไปเกิดในนรก 
เปรตอสูรกาย หรือสัตวดิรัจฉานนั้นถือวาเปนสิ่งที่นาหวง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงสอนใหชาวพุทธ
ทําบุญอุทิศไปใหผูที่ละจากโลกนี้ไปแลว ดวยการทําบุญ ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ตอมาแนวคิดนี้ได

แพรหลายไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดแผเขาไปถึง และไดมีชื่อเรียกตางๆกันวาพิธีสารท บาง พิธีทําบุญ
ใหผูตายบาง เฉพาะในประเทศไทยผูคนในแตละภาคก็จะมีความเชื่อเร่ืองการทําบุญอุทิศใหแกผูตายนี้
แตกตางกัน และกลาวเฉพาะประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
นั้น จะพบวาชาวหนองคายมีความเชื่อตามประเพณีวาเม่ือญาติของตนไดละจากโลกนี้ไปแลวบางคนอาจจะ
ไปเกดในนรกหรือเปนเปรตไดรับความทุกขทรมานมาก และในรอบหนึ่งปพญายมราชจะปลอยมารับทานกับ
ญาติเพียงคร้ังเดียวคือในเดือน 9 ดังนั้น จึงตองมาทําบุญเนื่องในกชประเพณีบุญเดือนเกาหรือบุญขาว
ประดับดิน โดยไดทําตามข้ันตอนที่ไดปฏิบัติกันมาแตเดิม 

ดานหลักธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายในฐานะเปนสื่อสอนธรรม  พบวามีความสัมพันธเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลาย มีทั้งศีล 
สมาธิ  ปญญา อันเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบดวย 

1.  ดานพฤติกรรม คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอกไดแก ดานศีล ดูวากิจกรรมการกระทํา
หรือพฤติกรรมของเรานี้จะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทําอะไรใหเสียหายหรือเปลา หรือ
เปนไปในทางสงเสริมเก้ือกูลชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไมทําใหใครเดือดรอน หรือทําอะไรให
เสียหาย 

2.  ด านจิตใจ การทํ ากิจกรรมสิ่ งนี้ เราทํ าด วยเจตนาอยางไร มีความมุ งหมายอยางไร  
มีแรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะชวยเก้ือกูลหรือคิดราย มีจิตใจที่ชื่นบานแจมใสหรือขุนมัว 
มีความสุขหรือความทุกข 

3.  ดานปญญา คือ สิ่งที่เราทําเพื่อรูเขาใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดีหรือไม เปนการกระทําที่ตรง
ตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่เราตองการไดครบถวนกระบวนการหรือไม ทําไปแลวจะเกิดผลดี ผลเสีย
อะไรบาง 

ดานคุณคาของประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พบวา 
ประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเปนการประสานรวมมือกันของคนใน
สังคมเปนกลุมเปนกอนเปนการรวมตัวกัน  เพื่อความสมัครสนามสามัคคีกัน  โดยการอาศัยการทํากิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อทําใหสังคมมีความรูสึกถึงความเปนพวกพองเปนหมูเหลาและรวมกันรักษาพื้นที่
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไวเปนมรดกของคนในสังคมใหยาวนานที่สุดเปนขบวนการของประชาสังคมเชิง
พุทธที่มีสวนดีมากกวาสวนเสียพระพุทธศาสนามีองคประกอบที่สําคัญคือความเชื่อคําสอนขอบัญญัติ
พิธีกรรมและขอปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมตองปฏิบัติตามกระบวนการทางศาสนาซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนขอดี
ในการแกไขปญหาทางสังคมการอยูรวมกันเปนสังฆะหรือหมูคณะและการอยูรวมกันเปนสังคมหรือกลุมคน
ในข้ันพื้นฐานตองมีการแบงปนมาเชื่อมใหคนอยูรวมกันสังคมที่ขาดการแบงปนแลงน้ําใจไรความเอ้ือเฟอคือ
สังคมที่พรองเมตตาพึ่งพาอาศัยไมไดซ้ํายังทําใหคนในสังคมนั้นเกิด 

ประโยชนและคุณคาตอสังคม  ประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้น เปนการปฏิบัติตนตามประเพณี หรือเปนแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงแสดงถึงความ
ราบเรียบความเรียบงายและสันติสุข  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปนการใหทาน 
การเสียสละ การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ลวนเปนสิ่งที่สรางใหสังคมใหเกิดมีแตความรมเย็นเปนสุข ความมี
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ความเขาใจตรงกันอยางธรรมดาวา และเปนการศึกษาถึงการพัฒนาของการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลใหกับผู
วายชนมหรือเปรตชนในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทและประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย   

2)  การศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคายจากการสัมภาษณผูที่
เก่ียวของโดยตรงวาการทําบุญลักษณะนี้ เปนประเพณีที่จะตองการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลซ่ึงถือปฏิบัติตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะพระสุตตันตปฎก ที่ได
กลาวถึงผลการทําบุญใหแกญาติเพื่อแสดงใหเห็นวา ความกตัญูตอบรรพบุรุษเปนเร่ืองที่ดีที่ชนรุนหลังควร
ใหความสําคัญ เพราะทานเหลานั้นไดดําเนินการมากอน  ถาหากวาชนรุนหลังไมสืบตอไมสืบทอดประเพณี
เหลานี้ก็จะคอยหมดและหดหายไป  เพราะเชื่อวา ชีวิตหลังความตายตองดิ้นรนขนขวายเพื่อใหรอดพนจาก
กรรมที่ไดกอเอาไว  การไดรับความทรมานเหลานี้ตองอาศัยญาติเพื่ออุทิศไปให เพื่อปลดปลอยใหเปนอิสระ
จากความทุกขเหลานั้น  
 3 ) อิทธิพลของบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในฐานะ    
จากการสัมภาษณ   ในกิจกรรมการทําบุญขาวประดับดินมีความสัมพันธเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลาย  
มีทั้งศีล สมาธิ  ปญญา อันเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบดวย 
  1. ดานพฤติกรรม คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอกไดแก ดานศีล ดูวากิจกรรมการ
กระทําหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทําอะไรใหเสียหายหรือเปลา 
หรือเปนไปในทางสงเสริมเก้ือกูลชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไมทําใหใครเดือดรอน หรือทํา
อะไรใหเสียหาย 
  2.  ดานจิตใจ การทํากิจกรรมสิ่งนี้เราทําดวยเจตนา มีแรงจูงใจ  มีความหวังดีปรารถนาดี 
อยากจะชวยเก้ือกูลหรือคิดราย มีจิตใจที่ชื่นบานแจมใส  มีความสุข  
  3.  ดานปญญา คือ สิ่งที่เราทําเพื่อรูเขาใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดี เปนการกระทําที่ตรง
ตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่เราตองการไดครบถวนกระบวนการทําไปแลวจะเกิดผลดี 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย  บุญขาวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีตอชาวจังหวัดหนองคายการ
ทําบุญขาวประดับดิน ผลการวิจัยพบวา ประเพณีการทําบุญอุทิศสวนบุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท ภาพกิจกรรมฝาผนังตามวัด เชน วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ไดแสดงใหเห็นวิถี
การดําเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย เปนแนวคิดเร่ืองของการทําบุญอุทิศใหกับผูที่ลวงลับไปแลวที่เกิด
ในภพภูมิตางๆ เชน เปรต อสูรกาย หรือสัตวนรก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเชื่อวาคนเราตอนที่มีชีวิตอยูได
ทํากรรมดีบางไมดีบาง หากทํากรรมดีก็จะไดไปเกิดบนสวรรค แตหากทํากรรมชั่วก็จะไดไปเกิดในนรก  
การไปเกิดบนสวรรคนั้นเปนเร่ืองที่พระพุทธศาสนาเห็นวาไมนาเปนหวง แตสําหรับผูที่ตองไปเกิดในนรก 
เปรตอสูรกาย หรือสัตวดิรัจฉานนั้นถือวาเปนสิ่งที่นาหวง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงสอนใหชาวพุทธ
ทําบุญอุทิศไปใหผูที่ละจากโลกนี้ไปแลว ดวยการทําบุญ ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ตอมาแนวคิดนี้ได

แพรหลายไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดแผเขาไปถึง และไดมีชื่อเรียกตางๆกันวาพิธีสารท บาง พิธีทําบุญ
ใหผูตายบาง เฉพาะในประเทศไทยผูคนในแตละภาคก็จะมีความเชื่อเร่ืองการทําบุญอุทิศใหแกผูตายนี้
แตกตางกัน และกลาวเฉพาะประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
นั้น จะพบวาชาวหนองคายมีความเชื่อตามประเพณีวาเม่ือญาติของตนไดละจากโลกนี้ไปแลวบางคนอาจจะ
ไปเกดในนรกหรือเปนเปรตไดรับความทุกขทรมานมาก และในรอบหนึ่งปพญายมราชจะปลอยมารับทานกับ
ญาติเพียงคร้ังเดียวคือในเดือน 9 ดังนั้น จึงตองมาทําบุญเนื่องในกชประเพณีบุญเดือนเกาหรือบุญขาว
ประดับดิน โดยไดทําตามข้ันตอนที่ไดปฏิบัติกันมาแตเดิม 

ดานหลักธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายในฐานะเปนสื่อสอนธรรม  พบวามีความสัมพันธเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลาย มีทั้งศีล 
สมาธิ  ปญญา อันเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบดวย 

1.  ดานพฤติกรรม คือ ดานความสัมพันธกับโลกภายนอกไดแก ดานศีล ดูวากิจกรรมการกระทํา
หรือพฤติกรรมของเรานี้จะเปนการเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใคร ทําอะไรใหเสียหายหรือเปลา หรือ
เปนไปในทางสงเสริมเก้ือกูลชวยเหลือกัน อยางนอยก็ไมกอใหเกิดโทษ ไมทําใหใครเดือดรอน หรือทําอะไรให
เสียหาย 

2.  ด านจิตใจ การทํ ากิจกรรมสิ่ งนี้ เราทํ าด วยเจตนาอยางไร มีความมุ งหมายอยางไร  
มีแรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะชวยเก้ือกูลหรือคิดราย มีจิตใจที่ชื่นบานแจมใสหรือขุนมัว 
มีความสุขหรือความทุกข 

3.  ดานปญญา คือ สิ่งที่เราทําเพื่อรูเขาใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดีหรือไม เปนการกระทําที่ตรง
ตามเหตุปจจัย จะกอใหเกิดผลที่เราตองการไดครบถวนกระบวนการหรือไม ทําไปแลวจะเกิดผลดี ผลเสีย
อะไรบาง 

ดานคุณคาของประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย พบวา 
ประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเปนการประสานรวมมือกันของคนใน
สังคมเปนกลุมเปนกอนเปนการรวมตัวกัน  เพื่อความสมัครสนามสามัคคีกัน  โดยการอาศัยการทํากิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อทําใหสังคมมีความรูสึกถึงความเปนพวกพองเปนหมูเหลาและรวมกันรักษาพื้นที่
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไวเปนมรดกของคนในสังคมใหยาวนานที่สุดเปนขบวนการของประชาสังคมเชิง
พุทธที่มีสวนดีมากกวาสวนเสียพระพุทธศาสนามีองคประกอบที่สําคัญคือความเชื่อคําสอนขอบัญญัติ
พิธีกรรมและขอปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมตองปฏิบัติตามกระบวนการทางศาสนาซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนขอดี
ในการแกไขปญหาทางสังคมการอยูรวมกันเปนสังฆะหรือหมูคณะและการอยูรวมกันเปนสังคมหรือกลุมคน
ในข้ันพื้นฐานตองมีการแบงปนมาเชื่อมใหคนอยูรวมกันสังคมที่ขาดการแบงปนแลงน้ําใจไรความเอ้ือเฟอคือ
สังคมที่พรองเมตตาพึ่งพาอาศัยไมไดซ้ํายังทําใหคนในสังคมนั้นเกิด 

ประโยชนและคุณคาตอสังคม  ประเพณีบุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้น เปนการปฏิบัติตนตามประเพณี หรือเปนแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึงแสดงถึงความ
ราบเรียบความเรียบงายและสันติสุข  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปนการใหทาน 
การเสียสละ การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ลวนเปนสิ่งที่สรางใหสังคมใหเกิดมีแตความรมเย็นเปนสุข ความมี
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ระเบียบ ความมีนิสัยโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการแบงปน  มีความเมตตาและกรุณาชวยเหลือผูที่ไดรับ
ความเดือดรอน แมแตศัตรูก็ยังใหความอุปถัมภเลี้ยงดู ใครเดือดรอนมาก็ใหความชวยเหลือมิไดนิ่งดูดาย  
รูจักใหอภัยแกผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังสามารถชวยแกไขปญหาความรุนแรงของชุมชน  การไดชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  
การถอยทีถอยอาศัยกันได  และวัดก็เปนสถานที่ที่คอยใหพักพิง ใหประชาชนไดแสดงออกถึงความกตัญูตอ 
บรรพชนทั้งหลาย  เม่ือใดที่ตนไดตั้งจิตของตน ใหมีความเมตตาตอคนรอบขางแลวความคิดรุนแรงในจิตใจ
ของตนเองยอมไมมี ดังนั้นความมีเมตตาอันเปนผลมาจาก กิจกรรมการอุทิศสวนบุญจึงเปนการแกปญหาที่
ตนเหตุ ดวยเหตุที่วา ปญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจากการใชความรุนแรงของบุคคล สงผลกระทบทางดานลบ
แกสังคม ซ่ึงถาหากวามีปรากฏการณ ของการขัดแยงที่รุนแรง จนมีผลกระทบตอระบบโครงสรางของสังคม
สวนอ่ืน ก็ถือวาเปนความรุนแรงเชิงโครงสรางของสังคม โดยปกติแลวตนตอของปญหาเหลานี้ มักเกิดจาก
ระดับปจเจกบุคคลในเร่ืองของอุดมการณ ทัศนคติ ตลอดถึงคานิยมจนขยายตัวไปสูความรุนแรง ตั้งแต 
ปญหาเล็กๆ นอยๆ เชนการลักขโมย ทารายรางกายจนถึงฆาตกรรม หรือแมกระทั่งปญหาในสังคมขนาดใหญ 
เชน สงครามกลางเมือง ซ่ึงปญหาเหลานี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือวา เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ละเมิดทางศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถาหากวาสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเปนอยางมากแลว 

 สรุปไดวา กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับคนโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่
แสดงใหเห็นถึงการสละทั้งแรงกายและเสียสละแรงใจ  ที่ เก่ียวของกับบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว   
ซ่ึงเรียกวา บุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงประกอบไปดวยสาระและ
ประโยชน ที่พึงจะไดรับอยูหลายประการดวยกันคือ 

1) เปนการแสดงออกถึงความเปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอบรรพชนที่ไดลวงลบัไปแลว 
2) นอกจากจะเปนการสงเคราะหเหลาเปรตชนผูลวงลับไปแลวยังนับวาเปนการสงเคราะหปจจัย 4  

แกพระภิกษุและสามเณร 
3) เปนการแสดงถึงความสามัคคีปรองดองกันในหมูญาติพี่นองใหมีความรักใครกลมเกลียวกัน 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4) สงผลใหเกิดความเบิกบานใจสุขใจของผูที่ไดกระทํา 
5) เปนการปลูกฝงบรรดาลูกหลานใหไดรูจักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ  วาคิดปรารถนาสิ่งใด 

และไดซึมซับเอาคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเปนการไดรวมสืบทอดรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติ 
6) เปนการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงไดสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตน

ของบรรพบุรุษที่ทานวางแนวทางไวให 
7) ไดรับการยอมรับจากบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการใหแผบารมีเพื่อความเปนกุศล การประกาศ

โทษตนที่ยังมีขอบกพรองที่จําเปนตองแกไข เปนการขอความเมตตา การยกโทษ การอโหสิกรรมและ 
การใหอภัย 

 
ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอยางจากการสัมภาษณบุคลากรทางองคกรพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆและผูเก่ียวของ  เพราะถือวาการศึกษาบุญขาวประดับดินเปนการสืบสานการ
อนุรักษประเพณี เปนการรักษาแนวทางรักษารูปแบบ ในวิถีการดําเนินชีวิตเปนการเสียสละ การใหทาน  
การรักษาศีล และการปฏิบัติหนาที่ของตนเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณตอบุพการีชนที่ลวงลับไปแลว  
เปนการรักษาความดีที่จะตองสืบทอดและอนุรักษและดําเนินตอไป 

ผลจากการวิจัยที่ ได จากประเพณี การทํ าบุญขาวประดับดิน  เปนการสืบสานงานด าน
พระพุทธศาสนากับชาวพุทธของชาวหนองคาย  ที่ไดเนนการปฏิบัติหนาที่ของความเปนผูมีความกตัญูรูคุณ
ของบรรพชนที่วายชนมไปแลว  ตามคติความเชื่อที่มีความเชื่อ กรรมและการเกิดใหมจะสงผลใหผูทําความดี
ได รับอานิสงคจากบุญผลาที่ ไดทํ าใหห รืออุทิศให   จากขอมูลดังกลาวนี้  มีสวนทําใหองคกรทาง
พระพุทธศาสนาและชุมชนหรือแมแตองคปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ศาสนา และผลงานวิจัยนี้สามารถใช
เปนแนวทางแหงการปฏิบัติสําหรับพระสงฆและชุมชนวา  การทําบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคายมี
การดําเนินการอยางไร  
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ระเบียบ ความมีนิสัยโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการแบงปน  มีความเมตตาและกรุณาชวยเหลือผูที่ไดรับ
ความเดือดรอน แมแตศัตรูก็ยังใหความอุปถัมภเลี้ยงดู ใครเดือดรอนมาก็ใหความชวยเหลือมิไดนิ่งดูดาย  
รูจักใหอภัยแกผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังสามารถชวยแกไขปญหาความรุนแรงของชุมชน  การไดชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  
การถอยทีถอยอาศัยกันได  และวัดก็เปนสถานที่ที่คอยใหพักพิง ใหประชาชนไดแสดงออกถึงความกตัญูตอ 
บรรพชนทั้งหลาย  เม่ือใดที่ตนไดตั้งจิตของตน ใหมีความเมตตาตอคนรอบขางแลวความคิดรุนแรงในจิตใจ
ของตนเองยอมไมมี ดังนั้นความมีเมตตาอันเปนผลมาจาก กิจกรรมการอุทิศสวนบุญจึงเปนการแกปญหาที่
ตนเหตุ ดวยเหตุที่วา ปญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจากการใชความรุนแรงของบุคคล สงผลกระทบทางดานลบ
แกสังคม ซ่ึงถาหากวามีปรากฏการณ ของการขัดแยงที่รุนแรง จนมีผลกระทบตอระบบโครงสรางของสังคม
สวนอ่ืน ก็ถือวาเปนความรุนแรงเชิงโครงสรางของสังคม โดยปกติแลวตนตอของปญหาเหลานี้ มักเกิดจาก
ระดับปจเจกบุคคลในเร่ืองของอุดมการณ ทัศนคติ ตลอดถึงคานิยมจนขยายตัวไปสูความรุนแรง ตั้งแต 
ปญหาเล็กๆ นอยๆ เชนการลักขโมย ทารายรางกายจนถึงฆาตกรรม หรือแมกระทั่งปญหาในสังคมขนาดใหญ 
เชน สงครามกลางเมือง ซ่ึงปญหาเหลานี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือวา เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ละเมิดทางศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถาหากวาสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเปนอยางมากแลว 

 สรุปไดวา กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับคนโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่
แสดงใหเห็นถึงการสละทั้งแรงกายและเสียสละแรงใจ  ที่ เก่ียวของกับบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว   
ซ่ึงเรียกวา บุญขาวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงประกอบไปดวยสาระและ
ประโยชน ที่พึงจะไดรับอยูหลายประการดวยกันคือ 

1) เปนการแสดงออกถึงความเปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอบรรพชนที่ไดลวงลบัไปแลว 
2) นอกจากจะเปนการสงเคราะหเหลาเปรตชนผูลวงลับไปแลวยังนับวาเปนการสงเคราะหปจจัย 4  

แกพระภิกษุและสามเณร 
3) เปนการแสดงถึงความสามัคคีปรองดองกันในหมูญาติพี่นองใหมีความรักใครกลมเกลียวกัน 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4) สงผลใหเกิดความเบิกบานใจสุขใจของผูที่ไดกระทํา 
5) เปนการปลูกฝงบรรดาลูกหลานใหไดรูจักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ  วาคิดปรารถนาสิ่งใด 

และไดซึมซับเอาคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเปนการไดรวมสืบทอดรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติ 
6) เปนการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงไดสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตน

ของบรรพบุรุษที่ทานวางแนวทางไวให 
7) ไดรับการยอมรับจากบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการใหแผบารมีเพื่อความเปนกุศล การประกาศ

โทษตนที่ยังมีขอบกพรองที่จําเปนตองแกไข เปนการขอความเมตตา การยกโทษ การอโหสิกรรมและ 
การใหอภัย 

 
ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอยางจากการสัมภาษณบุคลากรทางองคกรพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆและผูเก่ียวของ  เพราะถือวาการศึกษาบุญขาวประดับดินเปนการสืบสานการ
อนุรักษประเพณี เปนการรักษาแนวทางรักษารูปแบบ ในวิถีการดําเนินชีวิตเปนการเสียสละ การใหทาน  
การรักษาศีล และการปฏิบัติหนาที่ของตนเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณตอบุพการีชนที่ลวงลับไปแลว  
เปนการรักษาความดีที่จะตองสืบทอดและอนุรักษและดําเนินตอไป 

ผลจากการวิจัยที่ ได จากประเพณี การทํ าบุญขาวประดับดิน  เปนการสืบสานงานด าน
พระพุทธศาสนากับชาวพุทธของชาวหนองคาย  ที่ไดเนนการปฏิบัติหนาที่ของความเปนผูมีความกตัญูรูคุณ
ของบรรพชนที่วายชนมไปแลว  ตามคติความเชื่อที่มีความเชื่อ กรรมและการเกิดใหมจะสงผลใหผูทําความดี
ได รับอานิสงคจากบุญผลาที่ ไดทํ าใหห รืออุทิศให   จากขอมูลดังกลาวนี้  มีสวนทําใหองคกรทาง
พระพุทธศาสนาและชุมชนหรือแมแตองคปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ศาสนา และผลงานวิจัยนี้สามารถใช
เปนแนวทางแหงการปฏิบัติสําหรับพระสงฆและชุมชนวา  การทําบุญขาวประดับดินในจังหวัดหนองคายมี
การดําเนินการอยางไร  
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อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยเร่ืองนี้  มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ  
(2) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจ
ติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ และเปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงภาคสนาม  แลวนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลจากการวิจัยพบวา การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสนสถาน เพื่อเยี่ยม
ชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทําทานและ 
การสาธารณกุศลตางๆ เพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ โดยการฝกปฏิบัติ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวิปสสนากรรมฐาน เพื่อการผอนคลายและ
ลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน  

สภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอกทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลง
ทองเที่ยว ซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ 
หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึงจุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลง
ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมาทองเที่ยวหรือ
การที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชนของตนเอง  
จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด  
การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว  

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง  
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ควรสงเสริมใน 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว ดานความพรอมของแหลง
ทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการ ความพึงพอใจและความสามารถใน

การใชบริการของนักทองเที่ยว การสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว และสิ่งแวดลอม 
ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงพุทธ, แนวทางการสงเสริม 
 
Abstract 

 The purposes of this research were; 1) to study the concept of Buddhist tourism 
management 2) to study the condition and problems in the Buddhist tourism management 
of Watjetiyakirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, Buengkan 
Province and 3) to study of promotion approach of the Buddhist tourism of Wat 
Jetiyakirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, Buengkan Province. This 
research was the qualitative research by collecting the data from Tipitaka, Buddhist 
academic documents and the related researches and field study. The research results 
were reported by using the descriptive analysis. 

 The results of this research were found that the Buddhist tourism is the traveling 
to the religious places in order to visit or worship the sacred thing and pay respect to the 
religious place and Buddhist monks who practice in the right way and make merit and 
various wholesome in order to treat the mind by practice in accordance with the way of 
Buddhism by practicing meditation and insight meditation to release the strain in daily life. 
While the condition of problems and obstacles related to the Buddhist tourism 
management of Watjetiyaiirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, 
Buengkan Province indicate to tell the directions to the tourism sources and various 
services. In the tourism sources, the directions should be clearly described by using the 
signboards telling the way with alphabets or design the charts that can be media to be 
access to various points easily. If there are no signs to tell how to go to the tourism 
sources, it may ruin the symbols of tourism sources by the tourists who come to visit. 

 The guidelines of enhancing the Buddhist tourism of Watjetiyakirivihan (Phoothok) 
should be supported in three aspects, that is, in the aspect of tourism, the aspect of the 
readiness of the tourism sources and the aspect of the tourism development by thinking 
of requirement, satisfactory and the ability of using the services of the tourists. To create 
the consciousness of the conservation of the tourism sources and environment should be 
accepted by the locality and the participation of the community. 

Keywords:  the Buddhist tourism, Promotion Approach 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1185

แนวทางสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

Promotion Approach of Buddhist  Tourism of Watjetiyakirivihan  
(Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District,  

Buengkan Province 
 

พระครูอภินันทโสภิต 
พระมหาปริญญา วรญาโณ 

ฐิติวรรณ  สินธุนอก 
วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยเร่ืองนี้  มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ  
(2) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจ
ติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เก่ียวของ และเปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงภาคสนาม  แลวนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลจากการวิจัยพบวา การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสนสถาน เพื่อเยี่ยม
ชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทําทานและ 
การสาธารณกุศลตางๆ เพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ โดยการฝกปฏิบัติ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวิปสสนากรรมฐาน เพื่อการผอนคลายและ
ลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน  

สภาพปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอกทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลง
ทองเที่ยว ซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ 
หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึงจุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลง
ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมาทองเที่ยวหรือ
การที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชนของตนเอง  
จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด  
การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว  

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง  
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ควรสงเสริมใน 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว ดานความพรอมของแหลง
ทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความตองการ ความพึงพอใจและความสามารถใน

การใชบริการของนักทองเที่ยว การสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว และสิ่งแวดลอม 
ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงพุทธ, แนวทางการสงเสริม 
 
Abstract 

 The purposes of this research were; 1) to study the concept of Buddhist tourism 
management 2) to study the condition and problems in the Buddhist tourism management 
of Watjetiyakirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, Buengkan 
Province and 3) to study of promotion approach of the Buddhist tourism of Wat 
Jetiyakirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, Buengkan Province. This 
research was the qualitative research by collecting the data from Tipitaka, Buddhist 
academic documents and the related researches and field study. The research results 
were reported by using the descriptive analysis. 

 The results of this research were found that the Buddhist tourism is the traveling 
to the religious places in order to visit or worship the sacred thing and pay respect to the 
religious place and Buddhist monks who practice in the right way and make merit and 
various wholesome in order to treat the mind by practice in accordance with the way of 
Buddhism by practicing meditation and insight meditation to release the strain in daily life. 
While the condition of problems and obstacles related to the Buddhist tourism 
management of Watjetiyaiirivihan (Wat Phoothok), Nasaeng Sub-district, Srivilai District, 
Buengkan Province indicate to tell the directions to the tourism sources and various 
services. In the tourism sources, the directions should be clearly described by using the 
signboards telling the way with alphabets or design the charts that can be media to be 
access to various points easily. If there are no signs to tell how to go to the tourism 
sources, it may ruin the symbols of tourism sources by the tourists who come to visit. 

 The guidelines of enhancing the Buddhist tourism of Watjetiyakirivihan (Phoothok) 
should be supported in three aspects, that is, in the aspect of tourism, the aspect of the 
readiness of the tourism sources and the aspect of the tourism development by thinking 
of requirement, satisfactory and the ability of using the services of the tourists. To create 
the consciousness of the conservation of the tourism sources and environment should be 
accepted by the locality and the participation of the community. 

Keywords:  the Buddhist tourism, Promotion Approach 
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บทนํา 
การทองเที่ยวในอดีตของวัด คือ พุทธสถานเปนสถานที่มาทําบุญ มีผูคนมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

หรือประกอบศาสนกิจ เพื่อความเปนสิริมงคล ตอมาเม่ือมีนักทองเที่ยวเร่ิมใหความสนใจบรรดาเสนาสนะ 
อันทรงคุณคาและมีรูปแบบศิลปกรรมอันงดงามทั้งหลายภายในวัด ก็ทําใหวัดที่มีเสนาสนะอันงดงามและมี
ความเปนมาที่บงบอกถึงอดีตอันรุงเรืองกลายเปนแหลงทองเที่ยวข้ึนมา ในปจจุบันนี้บทบาทดานการ
ทองเที่ยวของวัดมีมากข้ึน เนื่องจากนักทองเที่ยวใหความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากข้ึน อีกทั้งวัดก็พยาม
ยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและกอสรางศาสนวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนเชนกัน ตัวอยาง
กิจกรรมการทองเที่ยวที่พบเห็นไดในวัด เชน ศึกษาความเปนมา ชมศิลปกรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําบุญ
ทําทานตามความเชื่อ ฝกปฏิบัติธรรมทําสมาธิ เพื่อมาพักผอนหยอนใจ พรอมกับการชมทัศนียภาพของ
ธรรมชาติ และการจับจายซ้ือสินคาทองถ่ินที่ผูคนในชุมชนรอบขางวัดนํามาจําหนายตามที่แตละวัดจะมี 
กิจกรรมที่กลาวขางตนเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจมาก1 ผูคนบางกลุมเม่ือมีปญหาตางๆ ก็มักจะเขา
วัดบาง เพื่อหาความสงบรมเย็นใหกับจิตใจของตัวเองผูคนบางกลุมก็เขาวัดโดยไมมีความทุกขหรือปญหา  
แตมาวัดเพื่อตองการความสุขสงบทางใจเชนกัน ไมวาจะมาทําบุญ ทําสาธารณกุศลตางๆ การกราบไหว
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การรวมพิธีกรรมทางศาสนาที่ทางวัดจัดข้ึน รวมประเพณีในวันสําคัญตางๆ พรอมทั้ง
การมาพักผอนหยอนใจในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงพุทธ 

การทองเที่ยวในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปจจุบันนับไดวา เปนอําเภอหนึ่งที่มีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืน ๆ อันเปนผลมาจากการที่อําเภอศรีวิไล ไมไดเปน
เสนทางที่สําคัญในเสนทางทองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับขีดจํากัดของการลงทุน 
อําเภอศรีวิไล มีพุทธสถานที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธ ที่สําคัญไดแก วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
ตําบลนาแสง 

เนื่องจากมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เดินทางมาทองเที่ยวพุทธสถานโดยมี
จํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป และเพื่อการศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคดานตางๆ ในการจัดการการ
ทองเที่ยวพุทธสถานและแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธ ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เก่ียวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยว
เชิงพุทธภายในวัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักในฐานะที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 
ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

                                                
1 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, วัดพัฒนา, 43, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2543), หนา 

83 - 84. 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ดานเน้ือหา  
 ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของ จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะ รูปแบบในการ

พัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
 2. ดานเอกสาร   
 ก. ชั้นปฐมภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา จากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
 ข. ชั้นทุติยภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวกับรูปแบบในการพัฒนาการ

จัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมตัวอยางและพ้ืนที่การศึกษา 

  พื้นที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล  
จังหวัดบึงกาฬ 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมเปาหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ไดแก พระสงฆ, นักวิชาการดานศาสนา, นักวิชาการทางดานการทองเที่ยว, ผูประกอบการทางดานทองเที่ยว 
นักทองเที่ยว ผูนําชุมชนและชาวบานที่เก่ียวของกับพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของ
จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 25 รูป/คน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช
เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูล ตาง ๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ไดแกพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

2. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ และเอกสารจากหนังสือตาง ๆ รวมไปถึง
เว็บไซต ที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 

3. จัดกระทําขอมูลที่ศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุมเปาหมาย ไดมาโดยวิธีการเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากการสัมภาษณบุคคลที่เคยมาทองเที่ยว รวมปฏิบัติธรรม และผูที่มีสวนเก่ียวของ
กับการทองเที่ยวเชิงพุทธในพุทธสถานเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 33 รูป/คน ไดแก 

1. พระสงฆ     จํานวน  3  รูป 
2. นักวิชาการดานศาสนา  จํานวน  2  คน  
3. นักวิชาการทางดานการทองเที่ยว  จํานวน  2  คน 
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บทนํา 
การทองเที่ยวในอดีตของวัด คือ พุทธสถานเปนสถานที่มาทําบุญ มีผูคนมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

หรือประกอบศาสนกิจ เพื่อความเปนสิริมงคล ตอมาเม่ือมีนักทองเที่ยวเร่ิมใหความสนใจบรรดาเสนาสนะ 
อันทรงคุณคาและมีรูปแบบศิลปกรรมอันงดงามทั้งหลายภายในวัด ก็ทําใหวัดที่มีเสนาสนะอันงดงามและมี
ความเปนมาที่บงบอกถึงอดีตอันรุงเรืองกลายเปนแหลงทองเที่ยวข้ึนมา ในปจจุบันนี้บทบาทดานการ
ทองเที่ยวของวัดมีมากข้ึน เนื่องจากนักทองเที่ยวใหความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากข้ึน อีกทั้งวัดก็พยาม
ยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและกอสรางศาสนวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนเชนกัน ตัวอยาง
กิจกรรมการทองเที่ยวที่พบเห็นไดในวัด เชน ศึกษาความเปนมา ชมศิลปกรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําบุญ
ทําทานตามความเชื่อ ฝกปฏิบัติธรรมทําสมาธิ เพื่อมาพักผอนหยอนใจ พรอมกับการชมทัศนียภาพของ
ธรรมชาติ และการจับจายซ้ือสินคาทองถ่ินที่ผูคนในชุมชนรอบขางวัดนํามาจําหนายตามที่แตละวัดจะมี 
กิจกรรมที่กลาวขางตนเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจมาก1 ผูคนบางกลุมเม่ือมีปญหาตางๆ ก็มักจะเขา
วัดบาง เพื่อหาความสงบรมเย็นใหกับจิตใจของตัวเองผูคนบางกลุมก็เขาวัดโดยไมมีความทุกขหรือปญหา  
แตมาวัดเพื่อตองการความสุขสงบทางใจเชนกัน ไมวาจะมาทําบุญ ทําสาธารณกุศลตางๆ การกราบไหว
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การรวมพิธีกรรมทางศาสนาที่ทางวัดจัดข้ึน รวมประเพณีในวันสําคัญตางๆ พรอมทั้ง
การมาพักผอนหยอนใจในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงพุทธ 

การทองเที่ยวในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปจจุบันนับไดวา เปนอําเภอหนึ่งที่มีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืน ๆ อันเปนผลมาจากการที่อําเภอศรีวิไล ไมไดเปน
เสนทางที่สําคัญในเสนทางทองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับขีดจํากัดของการลงทุน 
อําเภอศรีวิไล มีพุทธสถานที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธ ที่สําคัญไดแก วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
ตําบลนาแสง 

เนื่องจากมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เดินทางมาทองเที่ยวพุทธสถานโดยมี
จํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป และเพื่อการศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคดานตางๆ ในการจัดการการ
ทองเที่ยวพุทธสถานและแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธ ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธในเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เก่ียวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยว
เชิงพุทธภายในวัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักในฐานะที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 
ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

                                                
1 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, วัดพัฒนา, 43, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2543), หนา 

83 - 84. 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ดานเน้ือหา  
 ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของ จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะ รูปแบบในการ

พัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
 2. ดานเอกสาร   
 ก. ชั้นปฐมภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา จากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
 ข. ชั้นทุติยภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวกับรูปแบบในการพัฒนาการ

จัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมตัวอยางและพ้ืนที่การศึกษา 

  พื้นที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล  
จังหวัดบึงกาฬ 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมเปาหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ไดแก พระสงฆ, นักวิชาการดานศาสนา, นักวิชาการทางดานการทองเที่ยว, ผูประกอบการทางดานทองเที่ยว 
นักทองเที่ยว ผูนําชุมชนและชาวบานที่เก่ียวของกับพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของ
จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 25 รูป/คน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช
เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูล ตาง ๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (First Sources) ไดแกพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

2. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ และเอกสารจากหนังสือตาง ๆ รวมไปถึง
เว็บไซต ที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 

3. จัดกระทําขอมูลที่ศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุมเปาหมาย ไดมาโดยวิธีการเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากการสัมภาษณบุคคลที่เคยมาทองเที่ยว รวมปฏิบัติธรรม และผูที่มีสวนเก่ียวของ
กับการทองเที่ยวเชิงพุทธในพุทธสถานเขตอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 33 รูป/คน ไดแก 

1. พระสงฆ     จํานวน  3  รูป 
2. นักวิชาการดานศาสนา  จํานวน  2  คน  
3. นักวิชาการทางดานการทองเที่ยว  จํานวน  2  คน 
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3. ผูประกอบการทางดานทองเที่ยว  จํานวน  3  คน 
4. ผูนําชุมชน     จํานวน  3  คน 
5. นักทองเที่ยว   จํานวน 10  คน 
6. ประชาชนในพืน้ที่จงัหวัดบึงกาฬ  จํานวน 10  คน 
  รวมทั้งสิ้น  จํานวน 33 รูป/คน 

4. สรางแบบสัมภาษณเชิงลึก แบบมีโครงสราง เพื่อสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ นําผลมาวิเคราะห
ประกอบวิทยานิพนธ 

5. สรุปผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
2. ไดทราบถึงสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 

ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
 3. ไดขอสนเทศขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 

ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  และเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
การทองเที่ยว คือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ดวยความสมัครใจ เพื่อการพักผอนหยอนใจ  

เพื่อคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพื่อศึกษาหาประสบการณความรู เพื่อการ
กีฬาเพื่อติดตอธุรกิจ และตลอดจนเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น ถือวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น  
การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตามคํานิยามของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหนังสือ โครงการสงเสริมสินคาการทองเที่ยวความสนใจพิเศษ แลวจะ
พบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนา ก็คือ การทองเที่ยวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสน
สถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทํา
ทานและการสาธารณกุศลตางๆ การเดินทางเพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ
โดยการฝกปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวปิสสนากรรมฐาน เพื่อการ
ผอนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน และยังรวมไปถึงการเดินทางไปเพื่อเขารวมศาสนพิธี  
และงานเทศกาลประเพณีตางๆ  

การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ตองพัฒนาใน
ประเทศไทยเพราะนอกจากการทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได และนําเงินตราตางประเทศ
เขาสูประเทศไทยแลว การทองเที่ยวยังกอใหเกิดการสรางอาชีพสืบเนื่องจากการทองเที่ยว เชน การผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน หรือการใหบริการดานตางๆ นับไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต

และการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรก็ดีเนื่องจากสถานการณตลาดการ
ทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง ประเทศไทยจึงควรสงเสริมการทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับ
การใชวัฒนธรรม เปนจุดขายในการแขงกับแหลงทองเที่ยวทั่วโลก มีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก  
เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตทั้งนี้ หัวใจสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน คือการรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2. สภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ผูวิจัยไดกําหนดวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนพื้นที่
ในการศึกษา เพราะมีความสําคัญทางดานจิตใจ ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพื่อกราบไหว
บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คูบาน คูเมือง ของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอก
ทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน  
อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึง
จุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น 
ผูมาทองเที่ยวตองการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการทองเที่ยวดวย เชน บริการดานหองน้ํา หองสวม ศาลา 
หรือบริเวณที่พักรอคอยกลุมทองเที่ยวของตน เปนตน ซ่ึงบริการเหลานี้มักมีจํานวนไมเพียงพอ หรือไมก็
คุณภาพไมดีพอ การที่แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมา
ทองเที่ยวหรือการที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน
ของตนเอง จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว และการปลอยน้ําเสียจากกิจการของตนลง
ในแมน้ําลําคลองของบรรดาผูประกอบการ ทําใหแหลงทองเที่ยวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสีย
เอกลักษณที่เคยงดงาม เปนตน ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆ ในแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนเพราะ
ถนนนั้นมีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหวางคนเดินเทากับผูที่ใชยวดยานพาหนะข้ึนได  
ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว ทําใหการเขาชมสถานที่ที่นาสนใจสาหรับผูมาทองเที่ยวไม
อาจจะกระทําได เนื่องจากไมมีทางเดินที่ตอเนื่อง หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียง
ดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทาใหบรรยากาศในแหลงทองเที่ยวไมสงบ ไมรมร่ืน ไมนาเขาดูเขาชม เปนตน 

3. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ก็คือ พระพุทธรูป และศาสนสถานที่เปนเชิงสัญลักษณดานหลักธรรม ซ่ึงเปนที่เคารพ
ศรัทธาของนักทองเที่ยวอยูแลว และในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวที่มาวัดแลวยังตองการมาเพื่อพักผอน 
ตองการเขามาเพื่อไหวพระ สวดมนต เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการมากราบไหว และชมธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยจะดูที่ความเหมาะสมของเวลา
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3. ผูประกอบการทางดานทองเที่ยว  จํานวน  3  คน 
4. ผูนําชุมชน     จํานวน  3  คน 
5. นักทองเที่ยว   จํานวน 10  คน 
6. ประชาชนในพืน้ที่จงัหวัดบึงกาฬ  จํานวน 10  คน 
  รวมทั้งสิ้น  จํานวน 33 รูป/คน 

4. สรางแบบสัมภาษณเชิงลึก แบบมีโครงสราง เพื่อสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ นําผลมาวิเคราะห
ประกอบวิทยานิพนธ 

5. สรุปผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 
Analysis) 
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
2. ไดทราบถึงสภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 

ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
 3. ไดขอสนเทศขอเสนอแนะในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) 

ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  และเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
การทองเที่ยว คือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ดวยความสมัครใจ เพื่อการพักผอนหยอนใจ  

เพื่อคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพื่อศึกษาหาประสบการณความรู เพื่อการ
กีฬาเพื่อติดตอธุรกิจ และตลอดจนเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น ถือวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น  
การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตามคํานิยามของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหนังสือ โครงการสงเสริมสินคาการทองเที่ยวความสนใจพิเศษ แลวจะ
พบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนา ก็คือ การทองเที่ยวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสน
สถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทํา
ทานและการสาธารณกุศลตางๆ การเดินทางเพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ
โดยการฝกปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวปิสสนากรรมฐาน เพื่อการ
ผอนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน และยังรวมไปถึงการเดินทางไปเพื่อเขารวมศาสนพิธี  
และงานเทศกาลประเพณีตางๆ  

การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ตองพัฒนาใน
ประเทศไทยเพราะนอกจากการทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได และนําเงินตราตางประเทศ
เขาสูประเทศไทยแลว การทองเที่ยวยังกอใหเกิดการสรางอาชีพสืบเนื่องจากการทองเที่ยว เชน การผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน หรือการใหบริการดานตางๆ นับไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต

และการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรก็ดีเนื่องจากสถานการณตลาดการ
ทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง ประเทศไทยจึงควรสงเสริมการทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับ
การใชวัฒนธรรม เปนจุดขายในการแขงกับแหลงทองเที่ยวทั่วโลก มีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก  
เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตทั้งนี้ หัวใจสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน คือการรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2. สภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ผูวิจัยไดกําหนดวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนพื้นที่
ในการศึกษา เพราะมีความสําคัญทางดานจิตใจ ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพื่อกราบไหว
บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คูบาน คูเมือง ของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอก
ทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน  
อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึง
จุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น 
ผูมาทองเที่ยวตองการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการทองเที่ยวดวย เชน บริการดานหองน้ํา หองสวม ศาลา 
หรือบริเวณที่พักรอคอยกลุมทองเที่ยวของตน เปนตน ซ่ึงบริการเหลานี้มักมีจํานวนไมเพียงพอ หรือไมก็
คุณภาพไมดีพอ การที่แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมา
ทองเที่ยวหรือการที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน
ของตนเอง จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว และการปลอยน้ําเสียจากกิจการของตนลง
ในแมน้ําลําคลองของบรรดาผูประกอบการ ทําใหแหลงทองเที่ยวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสีย
เอกลักษณที่เคยงดงาม เปนตน ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆ ในแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนเพราะ
ถนนนั้นมีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหวางคนเดินเทากับผูที่ใชยวดยานพาหนะข้ึนได  
ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว ทําใหการเขาชมสถานที่ที่นาสนใจสาหรับผูมาทองเที่ยวไม
อาจจะกระทําได เนื่องจากไมมีทางเดินที่ตอเนื่อง หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียง
ดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทาใหบรรยากาศในแหลงทองเที่ยวไมสงบ ไมรมร่ืน ไมนาเขาดูเขาชม เปนตน 

3. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ก็คือ พระพุทธรูป และศาสนสถานที่เปนเชิงสัญลักษณดานหลักธรรม ซ่ึงเปนที่เคารพ
ศรัทธาของนักทองเที่ยวอยูแลว และในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวที่มาวัดแลวยังตองการมาเพื่อพักผอน 
ตองการเขามาเพื่อไหวพระ สวดมนต เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการมากราบไหว และชมธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยจะดูที่ความเหมาะสมของเวลา
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นั้น ทางวัดจะเนนที่ความตองการของนักทองเที่ยวเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบันจะเนนที่ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยวในการดูแลดานสิ่งแวดลอม และดูแลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานหองน้ํา ควรจะมีบริการตามจุดตางๆ และจะมี
เจาหนาที่คอยทําความสะอาดอยูเสมอ  เพื่อใหมีความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานความพรอมของแหลงทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการ ความพึง
พอใจและความสามารถในการใชบริการของนักทองเที่ยวการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
และสิ่งแวดลอม ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
การทองเที่ยว คือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ดวยความสมัครใจ เพื่อการพักผอนหยอนใจ  

เพื่อคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพื่อศึกษาหาประสบการณความรู เพื่อการ
กีฬาเพื่อติดตอธุรกิจ และตลอดจนเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น ถือวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น  
การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตามคํานิยามของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหนังสือ โครงการสงเสริมสินคาการทองเที่ยวความสนใจพิเศษ แลวจะ
พบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนา ก็คือ การทองเที่ยวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสน
สถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทํา
ทานและการสาธารณกุศลตางๆ การเดินทางเพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ
โดยการฝกปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวปิสสนากรรมฐาน เพื่อการ
ผอนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน และยังรวมไปถึงการเดินทางไปเพื่อเขารวมศาสนพิธี  
และงานเทศกาลประเพณีตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับวัชราภรณ ระยับศรี ไดทําการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร” พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นวา ศิลปกรรมไทยเปนสิ่งควรชวยกันอนุรักษและศึกษา 
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชอบ ไดแก การเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชนที่นักทองเที่ยว
ไดรับจากการเดินทางมาเที่ยววัดคือ การไดผอนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ และไดพัฒนา 
จิตใจใหสงบ  

การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ตองพัฒนาใน
ประเทศไทยเพราะนอกจากการทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได และนําเงินตราตางประเทศ
เขาสูประเทศไทยแลว การทองเที่ยวยังกอใหเกิดการสรางอาชีพสืบเนื่องจากการทองเที่ยว เชน การผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน หรือการใหบริการดานตางๆ นับไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต
และการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรก็ดีเนื่องจากสถานการณตลาดการ
ทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง ประเทศไทยจึงควรสงเสริมการทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับ
การใชวัฒนธรรม เปนจุดขายในการแขงกับแหลงทองเที่ยวทั่วโลก มีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก  
เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตทั้งนี้ หัวใจสําคัญ

ของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน คือการรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2. สภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ผูวิจัยไดกําหนดวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนพื้นที่
ในการศึกษา เพราะมีความสําคัญทางดานจิตใจ ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพื่อกราบไหว
บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คูบาน คูเมือง ของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอก
ทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน  
อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึง
จุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น  
ผูมาทองเที่ยวตองการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการทองเที่ยวดวย เชน บริการดานหองน้ํา หองสวม ศาลา 
หรือบริเวณที่พักรอคอยกลุมทองเที่ยวของตน เปนตน ซ่ึงบริการเหลานี้มักมีจํานวนไมเพียงพอ หรือไมก็
คุณภาพไมดีพอ การที่แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมา
ทองเที่ยวหรือการที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน
ของตนเอง จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว และการปลอยน้ําเสียจากกิจการของตนลง
ในแมน้ําลําคลองของบรรดาผูประกอบการ ทําใหแหลงทองเที่ยวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสีย
เอกลักษณที่เคยงดงาม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับพระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชางเมือง) ไดศึกษาเร่ือง  
“การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” พบวา 1. ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด 
2. ดานการพัฒนาศาสนสถาน 3. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัด และ 4. ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธ ควรมีการจัดเจาหนาที่ทําความสะอาด
และเจาหนาที่ประจําในจุดตางๆ ใหมากข้ึน และแตงกายใหเรียบรอย ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆ 
ในแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนเพราะถนนนั้นมีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหวางคนเดินเทา
กับผูที่ใชยวดยานพาหนะข้ึนได ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว ทําใหการเขาชมสถานที่ที่
นาสนใจสาหรับผูมาทองเที่ยวไมอาจจะกระทําได เนื่องจากไมมีทางเดินที่ตอเนื่อง หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป 
อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทาใหบรรยากาศในแหลงทองเที่ยวไมสงบ  
ไมรมร่ืน ไมนาเขาดูเขาชม เปนตน 

3. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ก็คือ พระพุทธรูป และศาสนสถานที่เปนเชิงสัญลักษณดานหลักธรรม  ซึ่งเปนที่เคารพ
ศรัทธาของนักทองเที่ยวอยูแลว และในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวที่มาวัดแลวยังตองการมาเพื่อพักผอน 
ตองการเขามาเพื่อไหวพระ สวดมนต เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการมากราบไหว และชมธรรมชาติ  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1191

นั้น ทางวัดจะเนนที่ความตองการของนักทองเที่ยวเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบันจะเนนที่ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยวในการดูแลดานสิ่งแวดลอม และดูแลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานหองน้ํา ควรจะมีบริการตามจุดตางๆ และจะมี
เจาหนาที่คอยทําความสะอาดอยูเสมอ  เพื่อใหมีความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานความพรอมของแหลงทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการ ความพึง
พอใจและความสามารถในการใชบริการของนักทองเที่ยวการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
และสิ่งแวดลอม ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
การทองเที่ยว คือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ดวยความสมัครใจ เพื่อการพักผอนหยอนใจ  

เพื่อคลายความตึงเครียดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือ เพื่อศึกษาหาประสบการณความรู เพื่อการ
กีฬาเพื่อติดตอธุรกิจ และตลอดจนเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น ถือวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น  
การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตามคํานิยามของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในหนังสือ โครงการสงเสริมสินคาการทองเที่ยวความสนใจพิเศษ แลวจะ
พบวา การทองเที่ยวเชิงศาสนา ก็คือ การทองเที่ยวเชิงพุทธ ซ่ึงหมายถึง การเดินทางไปทองเที่ยวยังศาสน
สถาน เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นมัสการศาสนสถาน และพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําบุญทํา
ทานและการสาธารณกุศลตางๆ การเดินทางเพื่อการบําบัดจิตใจตามหลักพุทธศาสนา หรือการบําบัดจิตใจ
โดยการฝกปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก การนั่งสมาธิและการทําวปิสสนากรรมฐาน เพื่อการ
ผอนคลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน และยังรวมไปถึงการเดินทางไปเพื่อเขารวมศาสนพิธี  
และงานเทศกาลประเพณีตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับวัชราภรณ ระยับศรี ไดทําการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร” พบวานักทองเที่ยวมีความเห็นวา ศิลปกรรมไทยเปนสิ่งควรชวยกันอนุรักษและศึกษา 
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวชอบ ไดแก การเที่ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด และประโยชนที่นักทองเที่ยว
ไดรับจากการเดินทางมาเที่ยววัดคือ การไดผอนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ และไดพัฒนา 
จิตใจใหสงบ  

การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ตองพัฒนาใน
ประเทศไทยเพราะนอกจากการทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได และนําเงินตราตางประเทศ
เขาสูประเทศไทยแลว การทองเที่ยวยังกอใหเกิดการสรางอาชีพสืบเนื่องจากการทองเที่ยว เชน การผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน หรือการใหบริการดานตางๆ นับไดวาการทองเที่ยวมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิต
และการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรก็ดีเนื่องจากสถานการณตลาดการ
ทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันอยางรุนแรง ประเทศไทยจึงควรสงเสริมการทองเที่ยวโดยใหความสําคัญกับ
การใชวัฒนธรรม เปนจุดขายในการแขงกับแหลงทองเที่ยวทั่วโลก มีมรดกทางวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก  
เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตทั้งนี้ หัวใจสําคัญ

ของการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน คือการรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2. สภาพและปญหาในการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบล 
นาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

ผูวิจัยไดกําหนดวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เปนพื้นที่
ในการศึกษา เพราะมีความสําคัญทางดานจิตใจ ดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพื่อกราบไหว
บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คูบาน คูเมือง ของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คือการบอก
ทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยวซ่ึงควรมีการบอกทิศทางที่ชัดเจนข้ึน  
อาจเปนรูปของปายบอกทางดวยอักษร ดวยแผนที่รูปภาพ หรือการออกแบบสถานที่ใหสามารถสื่อการเขาถึง
จุดตางๆ ไดโดยงาย ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว เนื่องจากในกิจกรรมการทองเที่ยวนั้น  
ผูมาทองเที่ยวตองการสิ่งบริการอ่ืนๆ ประกอบ ในการทองเที่ยวดวย เชน บริการดานหองน้ํา หองสวม ศาลา 
หรือบริเวณที่พักรอคอยกลุมทองเที่ยวของตน เปนตน ซ่ึงบริการเหลานี้มักมีจํานวนไมเพียงพอ หรือไมก็
คุณภาพไมดีพอ การที่แหลงทองเที่ยวนั้นสูญเสียเอกลักษณ เนื่องจากถูกทําลายเพราะการเขาชมของผูมา
ทองเที่ยวหรือการที่ผูประกอบการ ในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ประพฤติตามใจชอบในการแสวงหาผลประโยชน
ของตนเอง จนทําใหเกิดผลเสียตอแหลงทองเที่ยวและสภาพธรรมชาติบริเวณโดยรอบ เชน การทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด การขูดขีดผนังกําแพง หรือตนไมของผูมาทองเที่ยว และการปลอยน้ําเสียจากกิจการของตนลง
ในแมน้ําลําคลองของบรรดาผูประกอบการ ทําใหแหลงทองเที่ยวบริเวณโดยรอบเสื่อมสภาพ สูญเสีย
เอกลักษณที่เคยงดงาม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับพระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชางเมือง) ไดศึกษาเร่ือง  
“การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” พบวา 1. ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด 
2. ดานการพัฒนาศาสนสถาน 3. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัด และ 4. ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธ ควรมีการจัดเจาหนาที่ทําความสะอาด
และเจาหนาที่ประจําในจุดตางๆ ใหมากข้ึน และแตงกายใหเรียบรอย ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆ 
ในแหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนเพราะถนนนั้นมีความคับแคบเกินไป เกรงจะเกิดอันตรายระหวางคนเดินเทา
กับผูที่ใชยวดยานพาหนะข้ึนได ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว ทําใหการเขาชมสถานที่ที่
นาสนใจสาหรับผูมาทองเที่ยวไมอาจจะกระทําได เนื่องจากไมมีทางเดินที่ตอเนื่อง หรือบาทวิถีคับแคบเกินไป 
อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะทาใหบรรยากาศในแหลงทองเที่ยวไมสงบ  
ไมรมร่ืน ไมนาเขาดูเขาชม เปนตน 

3. แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตําบลนาแสง อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ก็คือ พระพุทธรูป และศาสนสถานที่เปนเชิงสัญลักษณดานหลักธรรม  ซึ่งเปนที่เคารพ
ศรัทธาของนักทองเที่ยวอยูแลว และในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวที่มาวัดแลวยังตองการมาเพื่อพักผอน 
ตองการเขามาเพื่อไหวพระ สวดมนต เปนการดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการมากราบไหว และชมธรรมชาติ  
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ซ่ึงสอดคลองกับพระมหาสุทิตย อาภากโร ไดศึกษาเร่ือง “รูปแบบและเครือขายการเรียนรูของแหลง
ทองเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย” พบวา ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวของวัดและผลการเรียนรูดานการพัฒนาจิตใจและปญญา พบวา 
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความสนใจในการเรียนรูและการปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนาและการเจริญปญญา แนวทางการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน จะมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยจะดูที่ความเหมาะสมของเวลานั้น ทางวัดจะเนนที่ความตองการ
ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบันจะเนนที่ความสะดวกสบายในการเดินทาง ที่จอดรถใหเพียงพอกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวในการดูแลดานสิ่งแวดลอม และดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานหองน้ํา ควรจะมีบริการตามจุดตางๆ และจะมี
เจาหนาที่คอยทําความสะอาดอยูเสมอ  เพื่อใหมีความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานความพรอมของแหลงทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการ ความพึง
พอใจและความสามารถในการใชบริการของนักทองเที่ยวการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
และสิ่งแวดลอม ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน  
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ซ่ึงสอดคลองกับพระมหาสุทิตย อาภากโร ไดศึกษาเร่ือง “รูปแบบและเครือขายการเรียนรูของแหลง
ทองเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย” พบวา ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยวของวัดและผลการเรียนรูดานการพัฒนาจิตใจและปญญา พบวา 
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความสนใจในการเรียนรูและการปฏิบัติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนาและการเจริญปญญา แนวทางการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน จะมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยจะดูที่ความเหมาะสมของเวลานั้น ทางวัดจะเนนที่ความตองการ
ของนักทองเที่ยวเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบันจะเนนที่ความสะดวกสบายในการเดินทาง ที่จอดรถใหเพียงพอกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวในการดูแลดานสิ่งแวดลอม และดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานหองน้ํา ควรจะมีบริการตามจุดตางๆ และจะมี
เจาหนาที่คอยทําความสะอาดอยูเสมอ  เพื่อใหมีความยั่งยืน ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานแหลงทองเที่ยว 
ดานความพรอมของแหลงทองเที่ยว และดานการพัฒนาการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงความตองการ ความพึง
พอใจและความสามารถในการใชบริการของนักทองเที่ยวการสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
และสิ่งแวดลอม ความสามารถที่จะรับไดของพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน  
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the background of the Buddha’s 
images and the ritual worship in Theravada Buddhism, 2) to study the belief and rituals 
related to Loungpo Ong-tue in Viantian Capital and 3) to study the worth of belief and 
rituals related to Loungpo Ong-tue towards Lao people in Viantian Capital. This research 
was the qualitative research by studying the data from the documents and field study in 
order to collect the data from interviewing. 
 The results of the research were found that the background of the Buddha’s 
images and the worshiping rituals in Theravada Buddhism and the arts related to the 
Buddhist image works can be seen that the construction of the respective materials has 
been continuously developed and changed in accordance with the environment for each 
period. While the constructive history of the Buddha’s images has been inherited from the 
past to the present in compliance with the historical evidence  and the archeology . Wat 
Ong-tue is one of the temples is the oldest one in Viantian Capital and it has the important 
meaning of the archeology and the history and it is the temple for which Lao people and 
foreigners respect. It is the special importance as seen the words “ Whoever coming to visit 
Viantian and not coming to respect Loungpo Ong-tue is not considered to arrive in 
Viantian” 
 The belief and rituals related to Loungpo Ong-tue towards Lao people in Viantian 
Capital were found that the Buddhists who go to worship Loungpo Ong-tue come from 
every direction and the foreigners coming with their husbands or wives believe in Buddhism 
mixed together with the belief in the miracle, sacredness and divines that can protect 
themselves and their families to be happiness or successfulness. If to make a vow or to 
worship in the right way with various offerings is believed that the thing that has been done 
may succeed not slowly or quickly. But this is because the other factors support, that is, 
one has never done the heavy Kamma that destroy the result of making a vow. 

Keywords: worth, belief, worshiping rituals, Loungpo Ong-tue 
 
บทนํา 
 มนุษยมีการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม อาศัยอยูบนโลกใบนี้ มีความเชื่อมีแนวความ คิด ความเคย
ชิน ถายถอดกันเปนความรูสึกใหกันและกัน จนกลายมาเปนประเพณีสืบทอดกันตอมา มนุษยทุกตัวตนมี
สัญชาตญาณในการกลัวภัย อันตรายที่จะเกิดแกตนเอง ทรัพยสินของตน เม่ือมีภัยอันตรายอันนาสะพรึงกลัว
เกิดข้ึน จึงเกิดมีความสะทกสะทานลังเลใจเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เปนเหตุใหเกิดความเชื่อผีสาง นางไม 
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ถือวาไมไดมาถึงเวียงจันทน" 

ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อที่ มีตอชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน พบวา 
พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาหลวงพอองคตื้อ นั้น มาจากทั่วสารทิศ และเปนชาวตางชาติที่มีความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตน
และครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะถูกวิธี พรอมดวยเคร่ืองทําพิธีกรรม
ตางๆ ครบถวน เชื่อวาสิ่งที่บนไวหรือเร่ืองที่บนขอไว อาจจะสําเร็จไมชาก็เร็ว แตทั้งนี้ จะตองมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาสนับสนุนดวย คือ ตนจะไมเคยทําบาปกรรมหนักๆ ที่จะทําใหผลของการบนนั้นสูญเปลาไป 

คําสําคัญ: คุณคา, ความเชื่อ, พิธีกรรมการบูชา, หลวงพอองคตือ้ 

 

 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the background of the Buddha’s 
images and the ritual worship in Theravada Buddhism, 2) to study the belief and rituals 
related to Loungpo Ong-tue in Viantian Capital and 3) to study the worth of belief and 
rituals related to Loungpo Ong-tue towards Lao people in Viantian Capital. This research 
was the qualitative research by studying the data from the documents and field study in 
order to collect the data from interviewing. 
 The results of the research were found that the background of the Buddha’s 
images and the worshiping rituals in Theravada Buddhism and the arts related to the 
Buddhist image works can be seen that the construction of the respective materials has 
been continuously developed and changed in accordance with the environment for each 
period. While the constructive history of the Buddha’s images has been inherited from the 
past to the present in compliance with the historical evidence  and the archeology . Wat 
Ong-tue is one of the temples is the oldest one in Viantian Capital and it has the important 
meaning of the archeology and the history and it is the temple for which Lao people and 
foreigners respect. It is the special importance as seen the words “ Whoever coming to visit 
Viantian and not coming to respect Loungpo Ong-tue is not considered to arrive in 
Viantian” 
 The belief and rituals related to Loungpo Ong-tue towards Lao people in Viantian 
Capital were found that the Buddhists who go to worship Loungpo Ong-tue come from 
every direction and the foreigners coming with their husbands or wives believe in Buddhism 
mixed together with the belief in the miracle, sacredness and divines that can protect 
themselves and their families to be happiness or successfulness. If to make a vow or to 
worship in the right way with various offerings is believed that the thing that has been done 
may succeed not slowly or quickly. But this is because the other factors support, that is, 
one has never done the heavy Kamma that destroy the result of making a vow. 

Keywords: worth, belief, worshiping rituals, Loungpo Ong-tue 
 
บทนํา 
 มนุษยมีการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคม อาศัยอยูบนโลกใบนี้ มีความเชื่อมีแนวความ คิด ความเคย
ชิน ถายถอดกันเปนความรูสึกใหกันและกัน จนกลายมาเปนประเพณีสืบทอดกันตอมา มนุษยทุกตัวตนมี
สัญชาตญาณในการกลัวภัย อันตรายที่จะเกิดแกตนเอง ทรัพยสินของตน เม่ือมีภัยอันตรายอันนาสะพรึงกลัว
เกิดข้ึน จึงเกิดมีความสะทกสะทานลังเลใจเพื่อความปลอดภัยในชีวิต เปนเหตุใหเกิดความเชื่อผีสาง นางไม 
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เทวดา มีการบูชา ออนวอนเพื่อหวังใหปองกันรักษา ใหเกิดความปลอดภัยการออนวอนบูชาเจาปาเจาเขา  
ซ่ึงเชื่อกันวา มีเทวดาอยูทุกที่ทั่วไป1 ใหปกปองรักษาเพื่อที่ตนเองจะไดปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ มีการ
บูชากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใจวามีอํานาจเหนือตน ใหดลบันดาลสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบาง การบูชาจึงมี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย จนกอใหเกิดความเชื่อ และศาสนา ที่ใครไมควรลบหลูดูหม่ินการบูชาเปน
หลักธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่สอนใหรูจักบูชากราบไหวบุคคลที่ควรบูชา สิ่งตางๆ ที่ควร
บูชา เพื่อเปนการใหรูคุณคาของบุคคลหรือสิ่งที่เราเก่ียวของดวย เพื่อใหมองเห็นคุณคาความดีความสําคัญ 
และการปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นตามความเหมาะสมไดดวยความจริงใจ ทั้งจะกอใหเกิดแนวทางการปฏิบัติ
ตอกันในทางที่ดีของสังคม ทั้งสามารถที่จะนามาประยุกตใชในชีวิตประจาวันไดดวย ดังนั้น การบูชาจึงถือวา
เปนหลักธรรมที่สําคัญอีกขอหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา และเปนมงคลสูงสุดอยางหนึ่งในชีวิตของทุกคน2 
ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา ปูชา จ ปูชะนียาน เอตมฺมงฺคลมุตฺตม แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเปนมงคล
อยางสูงสุด3 

เพราะความเชื่อเร่ืองผีเปนความเชื่อที่ฝงแนนอยูในจิตใจของประชาชนอยางมาก ผูปกครองจึงใช
ความเชื่อและพิธีกรรมเปนเคร่ืองมือในการกําหนดและควบคุมประชาชนในสังคม เชนถาตองการให
ประชาชนทําอะไร ก็อางวาเปนความตองการของผี ถาไมทําตามผีแลว ผีจะโกรธและลงโทษ เชนในเดือน 7 
ตองทําบุญบูชาเทวดาอารักษ เลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง มีจุดประสงคเปนการทําบุญบูชา และเซนบรวงสรวง
หลักบาน หลักเมือง และผีบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความเคารพและทําใหผูกระทําจะพบกับความสงบสุข ผีแถน
เปนสิ่งที่ชาวลานชางเชื่อวามีบทบาทที่สําคัญในควบคุมชะตากรรมของมนุษย ฐานะทางสังคมของมนุษยจะ
แตกตางตามความประสงคของแถน ทําใหชนชั้นปกครองนํามาเปนเคร่ืองมือในการสรางความชอบธรรม
ใหกับตนเอง ตั้งแตสมัยขุนบรม ความเชื่อดังกลาวมีอิทธิพลสงผลประโยชนตอชนชั้นปกครองในการควบคุม
คนหลายๆ เผา ที่มีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใตสิ่งยึด
เหนี่ยวรวมกันคือแถน ในรูปของกษัตริยนั่นเอง4  
 วัด องคตื้อมหาวิหาร เปนหนึ่งในจํานวนหลาย ๆ วัดที่เกาแกที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน และมี
ความหมายความสําคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร เปนวัดที่ทั้งประชาชนลาวและตางชาว
ตางประเทศใหความเคารพนับถือวามสําคัญ เปนพิเศษ ดังจะไดเห็นจากคําพูดที่วา "ผูใดเขามาในเวียงจันทน 
ไมไดไปไหวหลวงพอองคตื้อ ถือวาไมไดมาถึงเวียงจันทน" นอกจากนี้วัดองคตื้อยังเปนที่ ประกอบ พิธีที่สําคัญ
ตางๆ ทางราชการในสมัยกอน เชน พิธีถือน้ํา (ดื่มน้ําสัตยาบรรณ) อีกทั้งงานประเพณีบุญพระธาตุหลวงเสร็จ
สิ้นลง ยังตองมาประกอบพิธี ทําบุญอยูวัดองตื้อ - วัดอินแปลง อีกจึงจะถือวางานประเพณีบุญพระธาตุเสร็จ

                                                           
1 พระอริยานุวัตร เขมาจารีเถระ, คติความเชื่อของชาวอีสาน , พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 5. 
2 พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หนา 65. 
3 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/9/8.   
4 ปยฉัตร สินธุสะอาด, “สังคมลานชางตั้งแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 23”, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540),  หนา 41. 

สิ้นลงอยางสมบูรณวัดองตื้อ ตั้งอยูบนถนนพระไชยเชษฐา อยูหางจากหอพระแกวมาทางทิศเหนือประมาณ 
 1 กิโลเมตร ในสมัยกอนวัดองคตื้อมีอาณาเขตติด กับวัดอินแปง วัดมีไชย และวัดหายโศก แตในปจจุบันนี้ 
การพัฒนาของบานเมืองมีการขยายตัว มีการตัดถนนหนทางเพื่อความสวยงาม และการเปนระเบียบ
เรียบรอย ดังนั้น จึงทําใหวัดทั้ง 4 คือ วัดองคตื้อ วัดอินแปง วัดมีไชย และวัดหายโศก ตองแยกออกจากกัน
ดังที่เราเห็นกันอยูทุกวันนี้ พระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมาสรางพระเจาองคตื้อข้ึนแลว นํามาประดิษฐานไวใน
วัดสีภูมิแหงนี้ จึงไดตั้งชื่อวัดใหมวา "วัดองคตื้อ" ตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ (ตื้อ เปนมาตราโบราณของชาว
ลาว) พระเจาไชยเชษฐาธิราช พระมหากษัตริยลาว พระองคมีศรัทธาอยางแรงกลาปรารถนาที่จะเปน
พระพุทธเจา จึงไดตั้งความเพียร และ การเสียสละอยางสูง ที่จะสรางพระพุทธรูป ทองหลอใหใหญที่สุดใน
สมัยนั้น 

ผูคนเชื่อในเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอองคตื้อ สิ่งเหลานี้มีความสําคัญตอวิถีชีวิต อันเนื่องจาก
ความเชื่อและพิธีกรรมของคนลาวเปนอยางมาก ถึงแมสังคมจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จนทําใหเกิด
มุมมองใหมมากมายแตการผสมผสานของวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมนี้ยังมีอยู ดวยความเชื่อ  
ความศรัทธาที่มนุษยแตละคนแตละเชื้อชาติมีตอโลก ตอจักรวาล ตอสังคมและตอตนเอง ยอมจะตั้งอยูบนพื้น
ฐานความรูและความเชื่อที่แตกตางกัน ซ่ึงสภาพสังคมปจจุบัน การบูชาเร่ิมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือแทนที่
จะบูชาเหมือนคร้ังสมัยกอน ซ่ึงมีจุดมุงหมายถึงการขอความเห็นอกเห็นใจ แตกลับเปนการขอรองออนวอนให
ชวยเหลือ ใหมีโชคลาภวาสนาบาง ใหหายจากโรคไขเจ็บบาง มุงผลเพียงรอคอยอภินิหาริย จากสิ่งที่ตนบูชา
หรือคนที่ตนบูชาเทานั้น  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติของหลวงพอองคตื้อ ความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ ที่มีตอชาวลาว ไดปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน และ ศึกษาคุณคาของความเชื่อที่ปรากฏในพิธี
กรรมการบูชาที่มีตอชาวลาว ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูของหลวงพอองค
ตื้อ เพื่อประโยชนตอการศึกษาและปฏิบัติตนตามความเชื่อการบูชาใหถูกตองสืบไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน 
 3. เพื่อศึกษาคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อที่มีตอชาวลาว นครหลวง

เวียงจันทน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาความเปนมาของ
หลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนคุณคาของความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน 
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เทวดา มีการบูชา ออนวอนเพื่อหวังใหปองกันรักษา ใหเกิดความปลอดภัยการออนวอนบูชาเจาปาเจาเขา  
ซ่ึงเชื่อกันวา มีเทวดาอยูทุกที่ทั่วไป1 ใหปกปองรักษาเพื่อที่ตนเองจะไดปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ มีการ
บูชากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใจวามีอํานาจเหนือตน ใหดลบันดาลสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบาง การบูชาจึงมี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย จนกอใหเกิดความเชื่อ และศาสนา ที่ใครไมควรลบหลูดูหม่ินการบูชาเปน
หลักธรรมที่สําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่สอนใหรูจักบูชากราบไหวบุคคลที่ควรบูชา สิ่งตางๆ ที่ควร
บูชา เพื่อเปนการใหรูคุณคาของบุคคลหรือสิ่งที่เราเก่ียวของดวย เพื่อใหมองเห็นคุณคาความดีความสําคัญ 
และการปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นตามความเหมาะสมไดดวยความจริงใจ ทั้งจะกอใหเกิดแนวทางการปฏิบัติ
ตอกันในทางที่ดีของสังคม ทั้งสามารถที่จะนามาประยุกตใชในชีวิตประจาวันไดดวย ดังนั้น การบูชาจึงถือวา
เปนหลักธรรมที่สําคัญอีกขอหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา และเปนมงคลสูงสุดอยางหนึ่งในชีวิตของทุกคน2 
ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา ปูชา จ ปูชะนียาน เอตมฺมงฺคลมุตฺตม แปลวา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเปนมงคล
อยางสูงสุด3 

เพราะความเชื่อเร่ืองผีเปนความเชื่อที่ฝงแนนอยูในจิตใจของประชาชนอยางมาก ผูปกครองจึงใช
ความเชื่อและพิธีกรรมเปนเคร่ืองมือในการกําหนดและควบคุมประชาชนในสังคม เชนถาตองการให
ประชาชนทําอะไร ก็อางวาเปนความตองการของผี ถาไมทําตามผีแลว ผีจะโกรธและลงโทษ เชนในเดือน 7 
ตองทําบุญบูชาเทวดาอารักษ เลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง มีจุดประสงคเปนการทําบุญบูชา และเซนบรวงสรวง
หลักบาน หลักเมือง และผีบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความเคารพและทําใหผูกระทําจะพบกับความสงบสุข ผีแถน
เปนสิ่งที่ชาวลานชางเชื่อวามีบทบาทที่สําคัญในควบคุมชะตากรรมของมนุษย ฐานะทางสังคมของมนุษยจะ
แตกตางตามความประสงคของแถน ทําใหชนชั้นปกครองนํามาเปนเคร่ืองมือในการสรางความชอบธรรม
ใหกับตนเอง ตั้งแตสมัยขุนบรม ความเชื่อดังกลาวมีอิทธิพลสงผลประโยชนตอชนชั้นปกครองในการควบคุม
คนหลายๆ เผา ที่มีความแตกตางกันทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใตสิ่งยึด
เหนี่ยวรวมกันคือแถน ในรูปของกษัตริยนั่นเอง4  
 วัด องคตื้อมหาวิหาร เปนหนึ่งในจํานวนหลาย ๆ วัดที่เกาแกที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน และมี
ความหมายความสําคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร เปนวัดที่ทั้งประชาชนลาวและตางชาว
ตางประเทศใหความเคารพนับถือวามสําคัญ เปนพิเศษ ดังจะไดเห็นจากคําพูดที่วา "ผูใดเขามาในเวียงจันทน 
ไมไดไปไหวหลวงพอองคตื้อ ถือวาไมไดมาถึงเวียงจันทน" นอกจากนี้วัดองคตื้อยังเปนที่ ประกอบ พิธีที่สําคัญ
ตางๆ ทางราชการในสมัยกอน เชน พิธีถือน้ํา (ดื่มน้ําสัตยาบรรณ) อีกทั้งงานประเพณีบุญพระธาตุหลวงเสร็จ
สิ้นลง ยังตองมาประกอบพิธี ทําบุญอยูวัดองตื้อ - วัดอินแปลง อีกจึงจะถือวางานประเพณีบุญพระธาตุเสร็จ

                                                           
1 พระอริยานุวัตร เขมาจารีเถระ, คติความเชื่อของชาวอีสาน , พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 5. 
2 พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หนา 65. 
3 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/9/8.   
4 ปยฉัตร สินธุสะอาด, “สังคมลานชางตั้งแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 23”, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540),  หนา 41. 

สิ้นลงอยางสมบูรณวัดองตื้อ ตั้งอยูบนถนนพระไชยเชษฐา อยูหางจากหอพระแกวมาทางทิศเหนือประมาณ 
 1 กิโลเมตร ในสมัยกอนวัดองคตื้อมีอาณาเขตติด กับวัดอินแปง วัดมีไชย และวัดหายโศก แตในปจจุบันนี้ 
การพัฒนาของบานเมืองมีการขยายตัว มีการตัดถนนหนทางเพื่อความสวยงาม และการเปนระเบียบ
เรียบรอย ดังนั้น จึงทําใหวัดทั้ง 4 คือ วัดองคตื้อ วัดอินแปง วัดมีไชย และวัดหายโศก ตองแยกออกจากกัน
ดังที่เราเห็นกันอยูทุกวันนี้ พระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมาสรางพระเจาองคตื้อข้ึนแลว นํามาประดิษฐานไวใน
วัดสีภูมิแหงนี้ จึงไดตั้งชื่อวัดใหมวา "วัดองคตื้อ" ตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ (ตื้อ เปนมาตราโบราณของชาว
ลาว) พระเจาไชยเชษฐาธิราช พระมหากษัตริยลาว พระองคมีศรัทธาอยางแรงกลาปรารถนาที่จะเปน
พระพุทธเจา จึงไดตั้งความเพียร และ การเสียสละอยางสูง ที่จะสรางพระพุทธรูป ทองหลอใหใหญที่สุดใน
สมัยนั้น 

ผูคนเชื่อในเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอองคตื้อ สิ่งเหลานี้มีความสําคัญตอวิถีชีวิต อันเนื่องจาก
ความเชื่อและพิธีกรรมของคนลาวเปนอยางมาก ถึงแมสังคมจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป จนทําใหเกิด
มุมมองใหมมากมายแตการผสมผสานของวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมนี้ยังมีอยู ดวยความเชื่อ  
ความศรัทธาที่มนุษยแตละคนแตละเชื้อชาติมีตอโลก ตอจักรวาล ตอสังคมและตอตนเอง ยอมจะตั้งอยูบนพื้น
ฐานความรูและความเชื่อที่แตกตางกัน ซ่ึงสภาพสังคมปจจุบัน การบูชาเร่ิมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือแทนที่
จะบูชาเหมือนคร้ังสมัยกอน ซ่ึงมีจุดมุงหมายถึงการขอความเห็นอกเห็นใจ แตกลับเปนการขอรองออนวอนให
ชวยเหลือ ใหมีโชคลาภวาสนาบาง ใหหายจากโรคไขเจ็บบาง มุงผลเพียงรอคอยอภินิหาริย จากสิ่งที่ตนบูชา
หรือคนที่ตนบูชาเทานั้น  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติของหลวงพอองคตื้อ ความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ ที่มีตอชาวลาว ไดปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน และ ศึกษาคุณคาของความเชื่อที่ปรากฏในพิธี
กรรมการบูชาที่มีตอชาวลาว ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูของหลวงพอองค
ตื้อ เพื่อประโยชนตอการศึกษาและปฏิบัติตนตามความเชื่อการบูชาใหถูกตองสืบไป 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน 
 3. เพื่อศึกษาคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อที่มีตอชาวลาว นครหลวง

เวียงจันทน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาความเปนมาของ
หลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนคุณคาของความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน 
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2. ดานเอกสาร 
  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ 

เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของกับประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับโดยศึกษาความเปนมาของหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวง
พอองคตื้อ 

    3. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาความเปนมาของหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน คุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อที่มีตอชาวลาว เวียงจันทน 

การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) มีการ
สัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและ
สังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร 
บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
  1. พระสงฆ    จํานวน 5 รูป 
 2. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน  จํานวน 5 คน 

 3. ปราชญชาวบาน  จํานวน 5 คน 
 4. ชาวบาน    จํานวน 10 คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม  
และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศิลปะที่
เก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะเห็นวาการสรางรูปเคารพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดลอม ในแตละยุคสมัยนานแลว เปนเพียงพุทธนิยายที่สมัยโบราณในอดีต
ที่ยังไมมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ สวนประวัติการสรางพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เปนไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร
ศิลปะ  

พระพุทธรูป ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และลพบุรีตามลําดับ ซ่ึงมีพระ
พุทธลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตาง ๆ ในทองถ่ินซึ่งมีหลักฐานและคตินิยมในการสราง
พระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย เปนการสรางเพื่อเปนคุณคาตอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย สรางดวย
กุศลเจตนาดี สรางเพื่ออานิสงสและมีองคประกอบที่ให ไดผลมากที่สุด คือ ผูใหบริสุทธิ์ วัตถุที่ให บริสุทธิ์ 
และผูรับบริสุทธิ์หรือมีความเต็มใจทั้งกอนให, ขณะให, และหลังให อานิสงสอ่ืนจากการสรางพระพุทธรูป
ไมใชเพียงการสรางดวยตนเองเทานั้น การชักชวนผูอ่ืนสรางพระพุทธรูป หรือซอมแซมพระพุทธรูปก็ไดผลบุญ
มากเชนกัน 
 วัดองคตื้อมหาวิหาร เปนหนึ่งในจํานวนหลาย ๆวัดที่เกาแกที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน และมี
ความหมายความสําคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร เปนวัดที่ทั้งประชาชนลาวและชาวตางประเทศ
ใหความเคารพนับถือ ความสําคัญ เปนพิเศษ ดั่งจะไดเห็นจากคําพูดที่วา "ผูใดเขามาในเวียงจันทน ไมไดไป
ไหวหลวงพอองคตื้อ ถือวาไมไดมาถึงเวียงจันทน" เดิมวัดองคตื้อมีชื่อวา "วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ ตอ มาถึงป 
พ.ศ.2019  พระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมาสรางพระเจาองคตื้อข้ึนแลวนํามาประดิษฐานไวในวัดสีภูมิแหงนี้ จึง
ไดตั้งชื่อวัดใหม วา "วัดองคตื้อ" ตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ (ตื้อ มาตราโบราณของชาวลาว) พระเจาไชย
เชษฐาธิราช พระมหากษัตรยลาว พระองคมีศรัทธาอยางแรงกลาปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจา จึงไดตั้ง
ความเพียร และ การเสียสละอยางสูง ที่จะสรางพระพุทธรูป ทองหลอใหใหญที่สุด (ในสมัยนั้น ป พ.ศ.2019) 
 พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ
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2. ดานเอกสาร 
  ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 2539. 
   ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
 1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ 

เอกสาร วารสาร บทความ เว็ปไซดที่เก่ียวของกับประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับโดยศึกษาความเปนมาของหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทนความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวง
พอองคตื้อ 

    3. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาความเปนมาของหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ เวียงจันทน คุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อที่มีตอชาวลาว เวียงจันทน 

การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) มีการ
สัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและ
สังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
 เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูล
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร 
บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
 2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
  1. พระสงฆ    จํานวน 5 รูป 
 2. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน  จํานวน 5 คน 

 3. ปราชญชาวบาน  จํานวน 5 คน 
 4. ชาวบาน    จํานวน 10 คน 
 3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม  
และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศิลปะที่
เก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะเห็นวาการสรางรูปเคารพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดลอม ในแตละยุคสมัยนานแลว เปนเพียงพุทธนิยายที่สมัยโบราณในอดีต
ที่ยังไมมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ สวนประวัติการสรางพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เปนไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร
ศิลปะ  

พระพุทธรูป ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และลพบุรีตามลําดับ ซ่ึงมีพระ
พุทธลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตาง ๆ ในทองถ่ินซึ่งมีหลักฐานและคตินิยมในการสราง
พระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย เปนการสรางเพื่อเปนคุณคาตอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย สรางดวย
กุศลเจตนาดี สรางเพื่ออานิสงสและมีองคประกอบที่ให ไดผลมากที่สุด คือ ผูใหบริสุทธิ์ วัตถุที่ให บริสุทธิ์ 
และผูรับบริสุทธิ์หรือมีความเต็มใจทั้งกอนให, ขณะให, และหลังให อานิสงสอ่ืนจากการสรางพระพุทธรูป
ไมใชเพียงการสรางดวยตนเองเทานั้น การชักชวนผูอ่ืนสรางพระพุทธรูป หรือซอมแซมพระพุทธรูปก็ไดผลบุญ
มากเชนกัน 
 วัดองคตื้อมหาวิหาร เปนหนึ่งในจํานวนหลาย ๆวัดที่เกาแกที่สุด ในนครหลวงเวียงจันทน และมี
ความหมายความสําคัญทางโบราณสถาน และประวัติศาสตร เปนวัดที่ทั้งประชาชนลาวและชาวตางประเทศ
ใหความเคารพนับถือ ความสําคัญ เปนพิเศษ ดั่งจะไดเห็นจากคําพูดที่วา "ผูใดเขามาในเวียงจันทน ไมไดไป
ไหวหลวงพอองคตื้อ ถือวาไมไดมาถึงเวียงจันทน" เดิมวัดองคตื้อมีชื่อวา "วัดสีภูมิ หรือ ไชยภูมิ ตอ มาถึงป 
พ.ศ.2019  พระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมาสรางพระเจาองคตื้อข้ึนแลวนํามาประดิษฐานไวในวัดสีภูมิแหงนี้ จึง
ไดตั้งชื่อวัดใหม วา "วัดองคตื้อ" ตามชื่อของพระพุทธรูปใหญ (ตื้อ มาตราโบราณของชาวลาว) พระเจาไชย
เชษฐาธิราช พระมหากษัตรยลาว พระองคมีศรัทธาอยางแรงกลาปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจา จึงไดตั้ง
ความเพียร และ การเสียสละอยางสูง ที่จะสรางพระพุทธรูป ทองหลอใหใหญที่สุด (ในสมัยนั้น ป พ.ศ.2019) 
 พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ



1200 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ เม่ือคนมีจิตสํานึกที่ดี
ทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปน
สิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักใน
การดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสราง
ความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธีกรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาด
เสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน 
ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

พระพุทธศาสนาที่มีตอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา พระพุทธศาสนามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเจริญเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรืออาณาจักรลานชางใน
สมัยโบราณทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางดานการเมืองการปกครอง ที่กษัตริยไดนําเอาหลักธรรมหลักธรรม
คําสั่งสอน มาเปนรากฐานในการบริหารและกําหนดควบคุมคนในสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีความแตกตางของเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใชรูปแบบ วิธีการ
และหลักการปฏิบัติมาจากพระธรรมวินัย ผูปกครองใชพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองและผูที่ถูกปกครอง ผูปกครองปฏิบัติตัวใหอยูในศีลธรรม ใชหลักธรรมมาเปนหลักปฏิบัติและอาง
ความชอบธรรมในอํานาจ  มีการใชจารีตประเพณีกําหนดหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมีคติธรรมความเชื่อในเร่ืองของบุญบารมีและกรรม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ ผูมีฐานะทางสังคมเปนผูมีบุญบารมีมากอน ซ่ึงเกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดี กรรมดีจึงดลบันดาลใหไดเกิดในที่ดีๆ ผูที่มีฐานะที่ต่ํากวาตอง
ยอมรับและเคารพคนที่เหนือกวาเพราะมีบุญบารมีที่มากกวา ผูที่เหนือกวาตองใหการอุปถัมภผูที่ดอยกวา 
โดยที่ผูที่ไดรับการอุถัมภตองมีความกตัญูรูคุณ ความจงรักภักดีตอผูใหการอุปถัมภ การชวยเหลืออุปถัมภ
ผูอ่ืนก็ถือวาไดบุญเปนการตอบแทนเชนกัน โดยเฉพาะการอุปถัมภพระพุทธศาสนาการอุทิศทรัพยสมบัติ  
มอบทาสใหเปนขารับใชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังบุญบารมี  

อิทธิพลพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ใชควบคุมความประพฤติ
คนในสังคม เพียงแควิธีการอบรมสั่งสอนหรือ ใชกฎหมายบังคับอาจไมเพียงพอ และจากความเชื่อดั้งเดิม  
จึงทําใหผูปกครองตองกําหนดใชจารีตประเพณี เรียกวา ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ในการกําหนดสิทธิและหนาที่
เหมือนกับธรรมนูญ เปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ผูกพันตั้งแตเกิดจน
ตาย ซ่ึงฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ยังเปน กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม ที่ใชเปนหลักปกครองบานเมือง เปนการ
ประนีประนอมระหวางพระพุทธศาสนากับความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ของผีสางเทวดา
อยางกลมกลืน ถึงแมจะไมไดมีการลงแบบกฎหมาย แตก็กําหนดใหประชาชนทุกคนประพฤติตามอยาง
เครงครัด ผูใดฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษดวยการไมคบหาและติฉินนินทาวาราย การที่ประชาชนทุกคน
ประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีนี้ ทําใหสังคมสงบสุข และทุกคนอยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทรกัน 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาดานศิลปวัฒนธรรม เอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และคติความ
เชื่อของบรรพบุรุษมาประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมลวนแตไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น นอกจากคุณคาพุทธศาสนาจะอยูในจิตวิญาณแลว ยังปรากฏเปนรูปธรรมผานศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงจิตรกรรมภาพฝาผนัง สถาปตยกรรม และในสถานโบราณตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแตมีศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาอยางมากมาย กอใหเกิดเปน
วัฒนธรรมอันดีงามสืบตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 
 ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ นั้น มาจากทั่วสารทิศ และเปนชาวตางชาติที่มากับสามีหรือภริยาของตนเองซ่ึงมีความเชื่อทั้งใน
พระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและ
ครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะถูกวิธี ถูกตอง พรอมดวยเคร่ืองทําพิธีกรรม
ตางๆ ครบถวน เชื่อวาสิ่งที่บนไวหรือเร่ืองที่บนขอไว อาจจะสําเร็จไมชาก็เร็ว แตทั้งนี้ จะตองมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาสนับสนุนดวย คือ ตนจะไมเคยทําบาปกรรมหนักๆ ที่จะทําใหผลของการบนนั้นสูญเปลาไป 
นอกจากนั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอองคตื้อ โดยจะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะแกบุคคล, 
เหมาะแกการทําบุญในแตละเดือนแลวประยุกตการบนหรือขอไวใหตรงกับเดือนนั้นๆ เชน หากบนในเดือน 5 
ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูอาวุโสในครอบครัวดวย อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด  
คือ หลวงพอองคตื้อ และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานไว หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของ
ตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของ
หรือหลักธรรมทางศาสนา เชน ขันธ 5 ก็หมายถึง ใหรักษาศีล 5 ขอ เปนตน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศิลปะที่
เก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะเห็นวาการสรางรูปเคารพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดลอม ในแตละยุคสมัยนานแลว เปนเพียงพุทธนิยายที่สมัยโบราณในอดีต
ที่ยังไมมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ สวนประวัติการสรางพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เปนไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร
ศิลปะ  

 พระพุทธรูป ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และลพบุรีตามลําดับ ซ่ึงมีพระ
พุทธลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตาง ๆ ในทองถ่ินซึ่งมีหลักฐานและคตินิยมในการสราง
พระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย เปนการสรางเพื่อเปนคุณคาตอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย สรางดวย
กุศลเจตนาดี สรางเพื่ออานิสงสและมีองคประกอบที่ให ไดผลมากที่สุด คือ ผูใหบริสุทธิ์ วัตถุที่ให บริสุทธิ์ 
และผูรับบริสุทธิ์หรือมีความเต็มใจทั้งกอนให, ขณะให, และหลังให อานิสงสอ่ืนจากการสรางพระพุทธรูป
ไมใชเพียงการสรางดวยตนเองเทานั้น การชักชวนผูอ่ืนสรางพระพุทธรูป หรือซอมแซมพระพุทธรูปก็ไดผลบุญ
มากเชนกัน 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1201

มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ เม่ือคนมีจิตสํานึกที่ดี
ทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปน
สิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักใน
การดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสราง
ความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธีกรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาด
เสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน 
ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

พระพุทธศาสนาที่มีตอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา พระพุทธศาสนามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเจริญเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรืออาณาจักรลานชางใน
สมัยโบราณทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางดานการเมืองการปกครอง ที่กษัตริยไดนําเอาหลักธรรมหลักธรรม
คําสั่งสอน มาเปนรากฐานในการบริหารและกําหนดควบคุมคนในสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีความแตกตางของเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใชรูปแบบ วิธีการ
และหลักการปฏิบัติมาจากพระธรรมวินัย ผูปกครองใชพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองและผูที่ถูกปกครอง ผูปกครองปฏิบัติตัวใหอยูในศีลธรรม ใชหลักธรรมมาเปนหลักปฏิบัติและอาง
ความชอบธรรมในอํานาจ  มีการใชจารีตประเพณีกําหนดหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมีคติธรรมความเชื่อในเร่ืองของบุญบารมีและกรรม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ ผูมีฐานะทางสังคมเปนผูมีบุญบารมีมากอน ซ่ึงเกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดี กรรมดีจึงดลบันดาลใหไดเกิดในที่ดีๆ ผูที่มีฐานะที่ต่ํากวาตอง
ยอมรับและเคารพคนที่เหนือกวาเพราะมีบุญบารมีที่มากกวา ผูที่เหนือกวาตองใหการอุปถัมภผูที่ดอยกวา 
โดยที่ผูที่ไดรับการอุถัมภตองมีความกตัญูรูคุณ ความจงรักภักดีตอผูใหการอุปถัมภ การชวยเหลืออุปถัมภ
ผูอ่ืนก็ถือวาไดบุญเปนการตอบแทนเชนกัน โดยเฉพาะการอุปถัมภพระพุทธศาสนาการอุทิศทรัพยสมบัติ  
มอบทาสใหเปนขารับใชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังบุญบารมี  

อิทธิพลพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ใชควบคุมความประพฤติ
คนในสังคม เพียงแควิธีการอบรมสั่งสอนหรือ ใชกฎหมายบังคับอาจไมเพียงพอ และจากความเชื่อดั้งเดิม  
จึงทําใหผูปกครองตองกําหนดใชจารีตประเพณี เรียกวา ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ในการกําหนดสิทธิและหนาที่
เหมือนกับธรรมนูญ เปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ผูกพันตั้งแตเกิดจน
ตาย ซ่ึงฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ยังเปน กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม ที่ใชเปนหลักปกครองบานเมือง เปนการ
ประนีประนอมระหวางพระพุทธศาสนากับความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ของผีสางเทวดา
อยางกลมกลืน ถึงแมจะไมไดมีการลงแบบกฎหมาย แตก็กําหนดใหประชาชนทุกคนประพฤติตามอยาง
เครงครัด ผูใดฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษดวยการไมคบหาและติฉินนินทาวาราย การที่ประชาชนทุกคน
ประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีนี้ ทําใหสังคมสงบสุข และทุกคนอยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทรกัน 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาดานศิลปวัฒนธรรม เอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และคติความ
เชื่อของบรรพบุรุษมาประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมลวนแตไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น นอกจากคุณคาพุทธศาสนาจะอยูในจิตวิญาณแลว ยังปรากฏเปนรูปธรรมผานศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงจิตรกรรมภาพฝาผนัง สถาปตยกรรม และในสถานโบราณตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแตมีศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาอยางมากมาย กอใหเกิดเปน
วัฒนธรรมอันดีงามสืบตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 
 ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ นั้น มาจากทั่วสารทิศ และเปนชาวตางชาติที่มากับสามีหรือภริยาของตนเองซ่ึงมีความเชื่อทั้งใน
พระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและ
ครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะถูกวิธี ถูกตอง พรอมดวยเคร่ืองทําพิธีกรรม
ตางๆ ครบถวน เชื่อวาสิ่งที่บนไวหรือเร่ืองที่บนขอไว อาจจะสําเร็จไมชาก็เร็ว แตทั้งนี้ จะตองมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาสนับสนุนดวย คือ ตนจะไมเคยทําบาปกรรมหนักๆ ที่จะทําใหผลของการบนนั้นสูญเปลาไป 
นอกจากนั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอองคตื้อ โดยจะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะแกบุคคล, 
เหมาะแกการทําบุญในแตละเดือนแลวประยุกตการบนหรือขอไวใหตรงกับเดือนนั้นๆ เชน หากบนในเดือน 5 
ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูอาวุโสในครอบครัวดวย อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด  
คือ หลวงพอองคตื้อ และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานไว หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของ
ตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของ
หรือหลักธรรมทางศาสนา เชน ขันธ 5 ก็หมายถึง ใหรักษาศีล 5 ขอ เปนตน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปและพิธีกรรมการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศิลปะที่
เก่ียวกับงานประติมากรรมทางศาสนาพุทธ จะเห็นวาการสรางรูปเคารพไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดลอม ในแตละยุคสมัยนานแลว เปนเพียงพุทธนิยายที่สมัยโบราณในอดีต
ที่ยังไมมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ สวนประวัติการสรางพระพุทธรูปที่สืบทอดกันมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เปนไปตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกิดจากเหตุผลทางประวัติศาสตร
ศิลปะ  

 พระพุทธรูป ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมีสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และลพบุรีตามลําดับ ซ่ึงมีพระ
พุทธลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลของสกุลตาง ๆ ในทองถ่ินซึ่งมีหลักฐานและคตินิยมในการสราง
พระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย เปนการสรางเพื่อเปนคุณคาตอสังคมและวิถีชีวิตของคนไทย สรางดวย
กุศลเจตนาดี สรางเพื่ออานิสงสและมีองคประกอบที่ให ไดผลมากที่สุด คือ ผูใหบริสุทธิ์ วัตถุที่ให บริสุทธิ์ 
และผูรับบริสุทธิ์หรือมีความเต็มใจทั้งกอนให, ขณะให, และหลังให อานิสงสอ่ืนจากการสรางพระพุทธรูป
ไมใชเพียงการสรางดวยตนเองเทานั้น การชักชวนผูอ่ืนสรางพระพุทธรูป หรือซอมแซมพระพุทธรูปก็ไดผลบุญ
มากเชนกัน 
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 พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ
มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับ 
พระมหาประสพฤกษ จารุวาโท (รัตนยงค) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองการ
บูชาในพระพุทธศาสนา” พบวา การบูชาเปนหลัก ธรรมสําคัญประการหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนมงคล
อันสูงสุด พื้นฐานของการบูชาเกิดจาก มนุษยเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติ เชื่อวา เปนอํานาจของสิ่งที่มอง
ไมเห็น จึงเกิดกลัวภัยหวังความปลอดภัย ในชีวิตจึงทําการออนวอนบูชา แตความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้นตอง
อาศัยปญญาเปนเคร่ืองกํากับ  เม่ือคนมีจิตสํานึกที่ดีทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ให
มนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักในการดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่
คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสรางความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธี
กรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาดเสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได  
เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง 
และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

 พระพุทธศาสนาที่มีตอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา พระพุทธศาสนามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเจริญเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรืออาณาจักรลานชางใน
สมัยโบราณทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางดานการเมืองการปกครอง ที่กษัตริยไดนําเอาหลักธรรมหลักธรรม
คําสั่งสอน มาเปนรากฐานในการบริหารและกําหนดควบคุมคนในสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีความแตกตางของเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใชรูปแบบ วิธีการ
และหลักการปฏิบัติมาจากพระธรรมวินัย ผูปกครองใชพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองและผูที่ถูกปกครอง ผูปกครองปฏิบัติตัวใหอยูในศีลธรรม ใชหลักธรรมมาเปนหลักปฏิบัติและอาง
ความชอบธรรมในอํานาจ  มีการใชจารีตประเพณีกําหนดหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมีคติธรรมความเชื่อในเร่ืองของบุญบารมีและกรรม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ ผูมีฐานะทางสังคมเปนผูมีบุญบารมีมากอน ซ่ึงเกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดี กรรมดีจึงดลบันดาลใหไดเกิดในที่ดีๆ ผูที่มีฐานะที่ต่ํากวาตอง
ยอมรับและเคารพคนที่เหนือกวาเพราะมีบุญบารมีที่มากกวา ผูที่เหนือกวาตองใหการอุปถัมภผูที่ดอยกวา 
โดยที่ผูที่ไดรับการอุถัมภตองมีความกตัญูรูคุณ ความจงรักภักดีตอผูใหการอุปถัมภ การชวยเหลืออุปถัมภ
ผูอ่ืนก็ถือวาไดบุญเปนการตอบแทนเชนกัน โดยเฉพาะการอุปถัมภพระพุทธศาสนาการอุทิศทรัพยสมบัติ ขอย 
ทาสใหเปนขารับใชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังบุญบารมี  

อิทธิพลพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ใชควบคุมความประพฤติ
คนในสังคม เพียงแควิธีการอบรมสั่งสอนหรือ ใชกฎหมายบังคับอาจไมเพียงพอ และจากความเชื่อดั้งเดิม  
จึงทําใหผูปกครองตองกําหนดใชจารีตประเพณี เรียกวาฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ในการกําหนดสิทธิและหนาที่
เหมือนกับธรรมนูญ เปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ผูกพันตั้งแตเกิดจน
ตาย ซ่ึงฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ยังเปน กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม ที่ใชเปนหลักปกครองบานเมือง  
ซ่ึงสอดคลองกับกิ่งแกว อัตถากร ไดกลาวไววา พิธีกรรม เปนวิธีที่จะนําไปสูเปาหมายมีคุณสมบัติสําคัญคือ
เปนเร่ืองของจิตใจและการใชสัญลักษณซ่ึงอาจจําแนกพิธีกรรมเปน 3 ประเภท คือ พิธีการตามปฏิทิน  
เชน พระราชพิธีสิบสองเดือน ฮีตสิบสองของชาวอีสาน เปนตน พิธีกรรมในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต  
เชน พิธีที่เก่ียวกับการตั้งครรภ การคลอดบุตร การแตงงาน การตาย เปนตน และพิธีกรรมเก่ียวกับการรักษา
โรค เชน การรักษาผูปวยที่ถูกเสกของเขารางกาย เปนการประนีประนอมระหวางพระพุทธศาสนากับความ
เชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ของผีสางเทวดาอยางกลมกลืน ถึงแมจะไมไดมีการลงแบบกฎหมาย 
แตก็กําหนดใหประชาชนทุกคนประพฤติตามอยางเครงครัด ผูใดฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษดวยการไมคบหา
และติฉินนินทาวาราย การที่ประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีนี้ ทําใหสังคมสงบสุข และทุกคน
อยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทรกัน 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาดานศิลปวัฒนธรรม เอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และคติความ
เชื่อของบรรพบุรุษมาประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมลวนแตไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น นอกจากคุณคาพุทธศาสนาจะอยูในจิตวิญาณแลว ยังปรากฏเปนรูปธรรมผานศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงจิตรกรรมภาพฝาผนัง สถาปตยกรรม และในสถานโบราณตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแตมีศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาอยางมากมาย กอใหเกิดเปน
วัฒนธรรมอันดีงามสืบตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

 ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ นั้น มาจากทั่วสารทิศ และเปนชาวตางชาติที่มากับสามีหรือภริยาของตนเองซ่ึงมีความเชื่อทั้งใน
พระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและ
ครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะถูกวิธี ถูกตอง พรอมดวยเคร่ืองทําพิธีกรรม
ตางๆ ครบถวน เชื่อวาสิ่งที่บนไวหรือเร่ืองที่บนขอไว อาจจะสําเร็จไมชาก็เร็ว แตทั้งนี้ จะตองมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาสนับสนุนดวย คือ ตนจะไมเคยทําบาปกรรมหนักๆ ที่จะทําใหผลของการบนนั้นสูญเปลาไป  
ซ่ึงสอดคลองกับพระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต/วังหอม) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาคุณคาศรัทธาที่
ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุนาดูนของชาวอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” พบวา คุณคาศรัทธา
และพิธีกรรมการบูชา ไดแก การสรางวิถีชีวิตชุมชนใหมีความม่ันคงและเขมแข็งทั้งการเมืองการปกครอง
ทองถ่ินเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จนสามารถหลอหลอมจิตใจชาวพุทธใหเปนอัน
เดียวกันได เพราะความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอองคพระธาตุที่ม่ันคง อีกทั้งยังไดเปนแหลงเรียนรู เปน
ศูนยกลางการศึกษา และการปฏิบัติธรรมเพื่อการเขาถึงพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี 
นอกจากนั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอองคตื้อ โดยจะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะแกบุคคล, 
เหมาะแกการทําบุญในแตละเดือนแลวประยุกตการบนหรือขอไวใหตรงกับเดือนนั้นๆ เชน หากบนในเดือน 5 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1203

 พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ
มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับ 
พระมหาประสพฤกษ จารุวาโท (รัตนยงค) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองการ
บูชาในพระพุทธศาสนา” พบวา การบูชาเปนหลัก ธรรมสําคัญประการหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนมงคล
อันสูงสุด พื้นฐานของการบูชาเกิดจาก มนุษยเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติ เชื่อวา เปนอํานาจของสิ่งที่มอง
ไมเห็น จึงเกิดกลัวภัยหวังความปลอดภัย ในชีวิตจึงทําการออนวอนบูชา แตความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้นตอง
อาศัยปญญาเปนเคร่ืองกํากับ  เม่ือคนมีจิตสํานึกที่ดีทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ให
มนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักในการดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่
คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสรางความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธี
กรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาดเสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได  
เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง 
และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

 พระพุทธศาสนาที่มีตอสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา พระพุทธศาสนามีบทบาท
สําคัญตอการสรางความเจริญเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรืออาณาจักรลานชางใน
สมัยโบราณทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางดานการเมืองการปกครอง ที่กษัตริยไดนําเอาหลักธรรมหลักธรรม
คําสั่งสอน มาเปนรากฐานในการบริหารและกําหนดควบคุมคนในสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่มีความแตกตางของเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใชรูปแบบ วิธีการ
และหลักการปฏิบัติมาจากพระธรรมวินัย ผูปกครองใชพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองและผูที่ถูกปกครอง ผูปกครองปฏิบัติตัวใหอยูในศีลธรรม ใชหลักธรรมมาเปนหลักปฏิบัติและอาง
ความชอบธรรมในอํานาจ  มีการใชจารีตประเพณีกําหนดหนาที่และวิถีชีวิตของคนในสังคมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีมีคติธรรมความเชื่อในเร่ืองของบุญบารมีและกรรม
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ ผูมีฐานะทางสังคมเปนผูมีบุญบารมีมากอน ซ่ึงเกิดจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดี กรรมดีจึงดลบันดาลใหไดเกิดในที่ดีๆ ผูที่มีฐานะที่ต่ํากวาตอง
ยอมรับและเคารพคนที่เหนือกวาเพราะมีบุญบารมีที่มากกวา ผูที่เหนือกวาตองใหการอุปถัมภผูที่ดอยกวา 
โดยที่ผูที่ไดรับการอุถัมภตองมีความกตัญูรูคุณ ความจงรักภักดีตอผูใหการอุปถัมภ การชวยเหลืออุปถัมภ
ผูอ่ืนก็ถือวาไดบุญเปนการตอบแทนเชนกัน โดยเฉพาะการอุปถัมภพระพุทธศาสนาการอุทิศทรัพยสมบัติ ขอย 
ทาสใหเปนขารับใชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังบุญบารมี  

อิทธิพลพระพุทธศาสนาตอขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากหลักธรรมที่ใชควบคุมความประพฤติ
คนในสังคม เพียงแควิธีการอบรมสั่งสอนหรือ ใชกฎหมายบังคับอาจไมเพียงพอ และจากความเชื่อดั้งเดิม  
จึงทําใหผูปกครองตองกําหนดใชจารีตประเพณี เรียกวาฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ในการกําหนดสิทธิและหนาที่
เหมือนกับธรรมนูญ เปนเคร่ืองกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน ประจําเดือน ประจําป ผูกพันตั้งแตเกิดจน
ตาย ซ่ึงฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ยังเปน กฎระเบียบ ขอบังคับ ในสังคม ที่ใชเปนหลักปกครองบานเมือง  
ซ่ึงสอดคลองกับกิ่งแกว อัตถากร ไดกลาวไววา พิธีกรรม เปนวิธีที่จะนําไปสูเปาหมายมีคุณสมบัติสําคัญคือ
เปนเร่ืองของจิตใจและการใชสัญลักษณซ่ึงอาจจําแนกพิธีกรรมเปน 3 ประเภท คือ พิธีการตามปฏิทิน  
เชน พระราชพิธีสิบสองเดือน ฮีตสิบสองของชาวอีสาน เปนตน พิธีกรรมในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต  
เชน พิธีที่เก่ียวกับการตั้งครรภ การคลอดบุตร การแตงงาน การตาย เปนตน และพิธีกรรมเก่ียวกับการรักษา
โรค เชน การรักษาผูปวยที่ถูกเสกของเขารางกาย เปนการประนีประนอมระหวางพระพุทธศาสนากับความ
เชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ของผีสางเทวดาอยางกลมกลืน ถึงแมจะไมไดมีการลงแบบกฎหมาย 
แตก็กําหนดใหประชาชนทุกคนประพฤติตามอยางเครงครัด ผูใดฝาฝนจะถูกสังคมลงโทษดวยการไมคบหา
และติฉินนินทาวาราย การที่ประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีนี้ ทําใหสังคมสงบสุข และทุกคน
อยูรวมกันดวยความเอ้ืออาทรกัน 

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาดานศิลปวัฒนธรรม เอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และคติความ
เชื่อของบรรพบุรุษมาประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมลวนแตไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น นอกจากคุณคาพุทธศาสนาจะอยูในจิตวิญาณแลว ยังปรากฏเปนรูปธรรมผานศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงจิตรกรรมภาพฝาผนัง สถาปตยกรรม และในสถานโบราณตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแตมีศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาอยางมากมาย กอใหเกิดเปน
วัฒนธรรมอันดีงามสืบตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

 ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับหลวงพอองคตื้อ พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาหลวงพอ
องคตื้อ นั้น มาจากทั่วสารทิศ และเปนชาวตางชาติที่มากับสามีหรือภริยาของตนเองซ่ึงมีความเชื่อทั้งใน
พระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและ
ครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะถูกวิธี ถูกตอง พรอมดวยเคร่ืองทําพิธีกรรม
ตางๆ ครบถวน เชื่อวาสิ่งที่บนไวหรือเร่ืองที่บนขอไว อาจจะสําเร็จไมชาก็เร็ว แตทั้งนี้ จะตองมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ 
เขามาสนับสนุนดวย คือ ตนจะไมเคยทําบาปกรรมหนักๆ ที่จะทําใหผลของการบนนั้นสูญเปลาไป  
ซ่ึงสอดคลองกับพระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต/วังหอม) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาคุณคาศรัทธาที่
ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุนาดูนของชาวอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” พบวา คุณคาศรัทธา
และพิธีกรรมการบูชา ไดแก การสรางวิถีชีวิตชุมชนใหมีความม่ันคงและเขมแข็งทั้งการเมืองการปกครอง
ทองถ่ินเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จนสามารถหลอหลอมจิตใจชาวพุทธใหเปนอัน
เดียวกันได เพราะความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอองคพระธาตุที่ม่ันคง อีกทั้งยังไดเปนแหลงเรียนรู เปน
ศูนยกลางการศึกษา และการปฏิบัติธรรมเพื่อการเขาถึงพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี 
นอกจากนั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอองคตื้อ โดยจะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะแกบุคคล, 
เหมาะแกการทําบุญในแตละเดือนแลวประยุกตการบนหรือขอไวใหตรงกับเดือนนั้นๆ เชน หากบนในเดือน 5 
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ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูอาวุโสในครอบครัวดวย อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด คือ 
หลวงพอองคตื้อ และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานไว หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ 
ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือ
หลักธรรมทางศาสนา เชน ขันธ 5 ก็หมายถึง ใหรักษาศีล 5 ขอ เปนตน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาเจดียในพระพุทธศาสนาเถรวาท  2) เพื่อศึกษา
สภาพความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน และ 3) เพื่อศึกษา
หลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีตอวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวง
เวียงจันทน เปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา พระธาตุหลวง เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงนครหลวงเวียงจันทน และเปน
ศูนยรวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกลาววาพระธาตหุลวงมีประวัติการกอสรางนบัพันป   
เชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตรของดินแดนทางฝงขวา
แมน้ําโขงอยางแยกไมออก 

ความเปนมาของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 สมัย คือ ในสมัย
อดีต และในสมัยปจจุบัน 1) ความเชื่อการบูชาพระธาตุในสมัยอดีต สมัยกอนพุทธกาลในประเทศอินเดียนับ
ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาสิ่งตางๆ เชน สัตว ตนไม ผูวิเศษ ตลอดจนภูตผีวิญญาณ ตอมาแมจะมีการสอน 
ดานจริยศาสตรและปรัชญา ก็ยังไมละทิ้ งความเชื่อเดิม คือมักจะยกยองใหศาสดาผูที่ตนนับถือมี
อิทธิปาฏิหาริย และเม่ือพระพุทธเจาทรงปรินิพพานแลว โทณพราหมณได แบงพระบรมสารีริกธาตุออกเปน 
8 สวนเทาๆ กันใหกษัตริยและพราหมณจากอาณาจักรตางๆ เพื่อจะไดสรางสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และทําการฉลอง ดวยเหตุนี้การสรางสถูปเจดียจึงมีความสําคัญยิ่ง และทําใหกษัตริยทั้งแปดพระองคจาก
แควนตาง ๆ ทรงแยงกันครอบครองพระบรมสารีริกธาตุ  

หลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีตอวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวลาว 
นครหลวงเวียงจันทน พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย 
ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได  

คําสําคัญ: หลักธรรม, พิธีกรรม, พระธาตุหลวงเวียงจันทน 
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ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูอาวุโสในครอบครัวดวย อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด คือ 
หลวงพอองคตื้อ และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพรหรือบนบานไว หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ 
ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือ
หลักธรรมทางศาสนา เชน ขันธ 5 ก็หมายถึง ใหรักษาศีล 5 ขอ เปนตน 
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ศึกษาหลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน 
ที่มีตอวิถีชีวติของพุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน 

A Study of the Principle of Dhamma from the Ritual Worship of 
Thatlaung in Viantian towards the Life of Laos in Viantian Capital 
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วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาเจดียในพระพุทธศาสนาเถรวาท  2) เพื่อศึกษา
สภาพความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน และ 3) เพื่อศึกษา
หลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีตอวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวง
เวียงจันทน เปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา พระธาตุหลวง เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงนครหลวงเวียงจันทน และเปน
ศูนยรวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกลาววาพระธาตหุลวงมีประวัติการกอสรางนบัพันป   
เชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตรของดินแดนทางฝงขวา
แมน้ําโขงอยางแยกไมออก 

ความเปนมาของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 สมัย คือ ในสมัย
อดีต และในสมัยปจจุบัน 1) ความเชื่อการบูชาพระธาตุในสมัยอดีต สมัยกอนพุทธกาลในประเทศอินเดียนับ
ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูชาสิ่งตางๆ เชน สัตว ตนไม ผูวิเศษ ตลอดจนภูตผีวิญญาณ ตอมาแมจะมีการสอน 
ดานจริยศาสตรและปรัชญา ก็ยังไมละทิ้ งความเชื่อเดิม คือมักจะยกยองใหศาสดาผูที่ตนนับถือมี
อิทธิปาฏิหาริย และเม่ือพระพุทธเจาทรงปรินิพพานแลว โทณพราหมณได แบงพระบรมสารีริกธาตุออกเปน 
8 สวนเทาๆ กันใหกษัตริยและพราหมณจากอาณาจักรตางๆ เพื่อจะไดสรางสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และทําการฉลอง ดวยเหตุนี้การสรางสถูปเจดียจึงมีความสําคัญยิ่ง และทําใหกษัตริยทั้งแปดพระองคจาก
แควนตาง ๆ ทรงแยงกันครอบครองพระบรมสารีริกธาตุ  

หลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีตอวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวลาว 
นครหลวงเวียงจันทน พบวา พุทธศาสนิกชนที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย 
ความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได  
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study of the pagoda in Theravada 

Buddhism, 2) to study the condition of faith in the Ritual Worship of Thatlaung in Viantian 
of Laos in Viantian Capital, and 3) to study of the Principle of Dhamma from the Ritual 
Worship of Thatlaung in Viantian towards the Life of Laos in Viantian Capital. This research 
is the qualitative research by studying the data from the Buddhist academic documents 
and field study and to report the results of this research by the descriptive analysis. 

 The results of the research are found that the belief in the ritual worship of the 
shrines in Theravada Buddhism  can divided into  2 periods, that is, in the past and in the 
present 1) the belief in the shrines in the past before the Buddhist period, people in India 
worshiped various sacred things such trees, magicians, including the ghosts and spirits. From 
that even though the ethics and philosophy are taught, people did not forsake the former 
belief, that is, to praise a person who is respected as the powerful magician and then the 
Buddha passing away, Thonabrahm dived the Buddha’s relics into 8 proportions equally for 
the kings and brahms from various kingdoms in order to build up pagoda to place the 
Buddha’s relics and make the celebration. So to build up the pagoda is very important. 

 While the principles of Dhamma in the ritual worship towards the life of Lao 
people in Viantian were found that the Buddhists who went to worship Thatluang believed 
in the powerful miracles and the sacred of the divines in order to protect themselves and 
to succeed in making a vow, Besides these, the Lao Buddhists go to  Thatluang in order to 
worship and to make merit for their happiness. 

Keywords: the principle of Dhamma, the ritual worship, Thatlaung in Viantian 
 
บทนํา 
 ประวัติศาสตรและอารยธรรมโลกโดยทั่วไปลวนมีบอเกิดข้ึนในบริเวณลุมน้ําสําคัญทั้งสิ้น อารยธรรม
โลกสมัยประวัติศาสตร สมัยแรกเรียกวาสมัยโบราณ (Ancient Age) นั้นเร่ิมตนทางซีกโลกตะวันตกที่มีความ
เจริญรุงเรืองของอียิปต ในลุมน้ําไนล (The Nile) แมน้ําสายยาวที่สุดในโลก ใหความอุดมสมบูรณ ชุมชื้นหลอ
เลี้ยงชีวิตและความดํารงคงอยูของอารยธรรมอียิปตยั่งยืนยาวนานกวา 3,000 ปกอนคริสตกาลเร่ือยมา  
ในทํานองเดียวกันอูอารยธรรมดินแดนที่อยูระหวางลุมน้ําไทกรีส (Tigris) และลุมน้ํายูเฟรตีส (Euphrates) 
เรียกกันวา เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)นั้น นับเปนอารยธรรมที่เกาแกที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลกสมัย
โบราณ (Ancient Age) ประมาณ 3,000 ป กอนคริสตกาลเชนกัน 

 อารยธรรมทางซีกโลกตะวันออกที่มีความเกาแกและยิ่งใหญทัดเทียมกับอารยธรรมซีกโลกตะวันตก 
ก็คืออารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน ซ่ึงเกิดข้ึนในบริเวณลุมแมน้ําในสมัยกอนคริสตกาลดวยเชนกัน1 
อารยธรรมอินเดียโบราณ มีตนกําเนิดบริเวณลุมน้ําสินธุ (The Indus) ในขณะที่อารยธรรมจีน ประเทศที่มี
ประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของโลกนั้น อยูตรงบริเวณที่ราบตอนปลายของลุมน้ําฮวงโห (The Yellow ) 
และลุมน้ําแยงซีเกียง (The Yangtse ) อันอุดมสมบูรณแมน้ําโขง (The Mekong River) เปนอีกลุมน้ําหนึ่งที่
เปนอูอารยธรรมของซีกโลกทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเซีย แมน้ําโขงเปนแมน้ําสายใหญสาย
หนึ่งของโลก เปนแมน้ําสากล หรือแมน้ํานานาชาติ มีตนกําเนิดจากหิมะละลาย บนเทือกเขาตังกูลาซาน 
(Tanggula Shan) ทางปลายขอบที่ราบสูงทิเบตดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูงกวา 5,200 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จากจุดนั้น แมน้ําโขงไหลคดเค้ียว ผาน 6 ประเทศ คือ จีน พมา ไทย สปป.ลาว 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กัมพูชา และเวียดนาม 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปนดินแดนที่รับวัฒนธรรมผสมจากจีนและอินเดีย แตเอเชียตะวันออก
เฉียงใตก็เปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรซ่ึงเปนวัฒนธรรมข้ันพื้นฐานของ
มนุษย และไดผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียใหเขากับวัฒนธรรมเดิมของตน เพื่อความเหมาะสมในการปกครอง
กลุมของตน พัฒนาข้ึนมาเปนอาณาจักรตางๆ  ในระยะแรก อาทิเชน อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรกัมพูชา 
อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรพุกาม อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรสิงหัสสาหรี อาณาจักรมัชฌปาหิต 
อาณาจักรลานชาง และราชอาณาจักรลาว2 สุเนตร โพธิสาร ไดกลาววา แหลงอารยธรรมลาวอยูในลุมแมน้ํา
โขงตอนกลาง ซ่ึงเอกสารโบราณ เชน นิทานขุนบรมและอุรังธาตุไดกลาวยืนยันไวอยางชัดเจนวา ดินแดนแหง
นี้เปนที่ตั้งของอาณาจักรลาวลานชางในระหวางศตวรรษที่ 12-19 อาณาจักรลาวนี้ประกอบตัวข้ึนมาจาก
หลายเชื้อชาติแบบเผาพันธุโดยมีแหลงน้ําโขงอันเปนแหลงที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนานาชนิด ทั้งเปน
เสนทางคมนาคมที่สําคัญของประชาชนบรรดาเผาซ่ึงมีวัฒนธรรมอยางหลากหลายไดกําเนิดข้ึนบริเวณนี้อยาง
ตอเนื่อง และมีการผสมผสานวัฒนธรรมเปนระยะ และในที่สุดก็ทําใหวัฒนธรรมบริเวณนี้กลายเปนสิ่งเฉพาะ
ของตน เชน การมีภาษาและอักษรลาวเปนของตนเอง มีอาหารการกินอยู การแตงตัว การดํารงชีวิต 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study of the pagoda in Theravada 

Buddhism, 2) to study the condition of faith in the Ritual Worship of Thatlaung in Viantian 
of Laos in Viantian Capital, and 3) to study of the Principle of Dhamma from the Ritual 
Worship of Thatlaung in Viantian towards the Life of Laos in Viantian Capital. This research 
is the qualitative research by studying the data from the Buddhist academic documents 
and field study and to report the results of this research by the descriptive analysis. 

 The results of the research are found that the belief in the ritual worship of the 
shrines in Theravada Buddhism  can divided into  2 periods, that is, in the past and in the 
present 1) the belief in the shrines in the past before the Buddhist period, people in India 
worshiped various sacred things such trees, magicians, including the ghosts and spirits. From 
that even though the ethics and philosophy are taught, people did not forsake the former 
belief, that is, to praise a person who is respected as the powerful magician and then the 
Buddha passing away, Thonabrahm dived the Buddha’s relics into 8 proportions equally for 
the kings and brahms from various kingdoms in order to build up pagoda to place the 
Buddha’s relics and make the celebration. So to build up the pagoda is very important. 

 While the principles of Dhamma in the ritual worship towards the life of Lao 
people in Viantian were found that the Buddhists who went to worship Thatluang believed 
in the powerful miracles and the sacred of the divines in order to protect themselves and 
to succeed in making a vow, Besides these, the Lao Buddhists go to  Thatluang in order to 
worship and to make merit for their happiness. 

Keywords: the principle of Dhamma, the ritual worship, Thatlaung in Viantian 
 
บทนํา 
 ประวัติศาสตรและอารยธรรมโลกโดยทั่วไปลวนมีบอเกิดข้ึนในบริเวณลุมน้ําสําคัญทั้งสิ้น อารยธรรม
โลกสมัยประวัติศาสตร สมัยแรกเรียกวาสมัยโบราณ (Ancient Age) นั้นเร่ิมตนทางซีกโลกตะวันตกที่มีความ
เจริญรุงเรืองของอียิปต ในลุมน้ําไนล (The Nile) แมน้ําสายยาวที่สุดในโลก ใหความอุดมสมบูรณ ชุมชื้นหลอ
เลี้ยงชีวิตและความดํารงคงอยูของอารยธรรมอียิปตยั่งยืนยาวนานกวา 3,000 ปกอนคริสตกาลเร่ือยมา  
ในทํานองเดียวกันอูอารยธรรมดินแดนที่อยูระหวางลุมน้ําไทกรีส (Tigris) และลุมน้ํายูเฟรตีส (Euphrates) 
เรียกกันวา เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)นั้น นับเปนอารยธรรมที่เกาแกที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลกสมัย
โบราณ (Ancient Age) ประมาณ 3,000 ป กอนคริสตกาลเชนกัน 

 อารยธรรมทางซีกโลกตะวันออกที่มีความเกาแกและยิ่งใหญทัดเทียมกับอารยธรรมซีกโลกตะวันตก 
ก็คืออารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน ซ่ึงเกิดข้ึนในบริเวณลุมแมน้ําในสมัยกอนคริสตกาลดวยเชนกัน1 
อารยธรรมอินเดียโบราณ มีตนกําเนิดบริเวณลุมน้ําสินธุ (The Indus) ในขณะที่อารยธรรมจีน ประเทศที่มี
ประชากรมากเปนอันดับหนึ่งของโลกนั้น อยูตรงบริเวณที่ราบตอนปลายของลุมน้ําฮวงโห (The Yellow ) 
และลุมน้ําแยงซีเกียง (The Yangtse ) อันอุดมสมบูรณแมน้ําโขง (The Mekong River) เปนอีกลุมน้ําหนึ่งที่
เปนอูอารยธรรมของซีกโลกทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเซีย แมน้ําโขงเปนแมน้ําสายใหญสาย
หนึ่งของโลก เปนแมน้ําสากล หรือแมน้ํานานาชาติ มีตนกําเนิดจากหิมะละลาย บนเทือกเขาตังกูลาซาน 
(Tanggula Shan) ทางปลายขอบที่ราบสูงทิเบตดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูงกวา 5,200 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จากจุดนั้น แมน้ําโขงไหลคดเค้ียว ผาน 6 ประเทศ คือ จีน พมา ไทย สปป.ลาว 
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กัมพูชา และเวียดนาม 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปนดินแดนที่รับวัฒนธรรมผสมจากจีนและอินเดีย แตเอเชียตะวันออก
เฉียงใตก็เปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรซ่ึงเปนวัฒนธรรมข้ันพื้นฐานของ
มนุษย และไดผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียใหเขากับวัฒนธรรมเดิมของตน เพื่อความเหมาะสมในการปกครอง
กลุมของตน พัฒนาข้ึนมาเปนอาณาจักรตางๆ  ในระยะแรก อาทิเชน อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรกัมพูชา 
อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรพุกาม อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรสิงหัสสาหรี อาณาจักรมัชฌปาหิต 
อาณาจักรลานชาง และราชอาณาจักรลาว2 สุเนตร โพธิสาร ไดกลาววา แหลงอารยธรรมลาวอยูในลุมแมน้ํา
โขงตอนกลาง ซ่ึงเอกสารโบราณ เชน นิทานขุนบรมและอุรังธาตุไดกลาวยืนยันไวอยางชัดเจนวา ดินแดนแหง
นี้เปนที่ตั้งของอาณาจักรลาวลานชางในระหวางศตวรรษที่ 12-19 อาณาจักรลาวนี้ประกอบตัวข้ึนมาจาก
หลายเชื้อชาติแบบเผาพันธุโดยมีแหลงน้ําโขงอันเปนแหลงที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนานาชนิด ทั้งเปน
เสนทางคมนาคมที่สําคัญของประชาชนบรรดาเผาซ่ึงมีวัฒนธรรมอยางหลากหลายไดกําเนิดข้ึนบริเวณนี้อยาง
ตอเนื่อง และมีการผสมผสานวัฒนธรรมเปนระยะ และในที่สุดก็ทําใหวัฒนธรรมบริเวณนี้กลายเปนสิ่งเฉพาะ
ของตน เชน การมีภาษาและอักษรลาวเปนของตนเอง มีอาหารการกินอยู การแตงตัว การดํารงชีวิต 
การละเลนร่ืนเริง จารีตประเพณี ศาสนา กิริยามารยาท มีลักษณะเปนทั้งวัฒนธรรมรวมและมีทั้งวัฒนธรรม
เฉพาะของทองถ่ิน ซ่ึงวัฒนธรรมเหลานี้ไมเพียงแตชวยใหเกิดมีการรวมตัวกันเขาเปนบานเมืองและเปนรัฐ
เทานั้นหากแตเปนการปรับตัวเพื่อการคงตัวทั้งชวยขจัดปดเปาความขัดแยงกันใหหมดไป ความขัดแยง
ทางดานชนเผาและศาสนาจึงไมคอยปรากฏใหเห็นในสังคมลาวจะมีก็เพียงแตการแยงชิงอํานาจกันระหวาง
เจาศักดินาตางๆ เทานั้น3  
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อาณาจักรลาวในยุคกอนที่พระพุทธศาสนาจะเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญ ประขาชนในอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือผีฟา ผีแถน ผีพอ ผีแม ความเชื่อเร่ืองผี ที่ปรากฎชัดเจนในยุคนี้ คือ ความเชื่อ
เร่ืองผีปา ผีหลอก ผีใหราย (ปอบ) ผีอารักษ และเทวดา และรวมถึงความเชื่อลัทธิของพวกจีน เพราะดินแดน
ของอาณาจักรลาวแตกอนอยูติดกับชนชาติจีน จึงมีการสัมพันธติดตอกันมาเปนเวลานาน4 ความเชื่อดั้งเดิม
เก่ียวกับแถนฟา แถนหลวง เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลที่สุด เพราะแถนคือพระอินทร หรือเทพสวรรคที่มีหนาที่
ดูแลทุกขสุขของมนุษย สามารถเนรมิตหรือทําลายอะไรก็ได5  และแถนก็ยังเปนสัญลักษณของอํานาจรัฐ  
โดยมีกษัตริยซ่ึงเปนโอรสของแถนเปนตัวแทนของอํานาจนั้น เชนการสรางความเชื่อเก่ียวกับแถนข้ึนมา  
เปนการยอมรับกษัตริยจากชนทุกชั้น 

ยังมีกลาวไวในบทวรรณกรรมสมัยลานชาง ซ่ึงวรรณกรรมสวนมากแตงข้ึนในศตวรรษที่ 16-17  
เปนใจกลางของความสัมพันธในประวัติและความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนลาว คือเร่ือง“พระเวสสันดร” 
โดยพระมหาเทพหลวงเปนผูแปลจากภาษาบาลีและยังมีเร่ือง “ปญญาสชาดา”(เร่ือง 50 ชาติของ
พระพุทธเจา) เร่ือง “คัดทะนาม ทายสีทนเสี้ยวสวาสดิ์ มโหสถ และอ่ืนๆอีกมากและไดปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับจุดพิเศษของชนชาติลาว และผานเวลานานมันก็ไดกลายเปนพุทธศาสนาแบบลาวโดยเฉพาะ 
ลาวมีวัดวาอารามอยูแทบทุกหัวเมือง ในเมืองหลวงพระบางซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาของลาว มีวัดตั้งติดๆ  
กันวัดพระแกว พระธาตุหลวง ในเวียงจันทน เปนพยานไดดีวาชาวลาวมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาเพียงใด  
ทุกวันพระ ชาวลาวพากันไปทําบุญที่วัด ถาไปชมตามวัดตางๆ จะเห็นผูที่มีอายุชายหญิงชาวลาวอยูในชุดขาว 
นั่งนับลูกประคําอยูตามศาลา โบสถ วิหารตอนเชาชาวบานยืนคอยใสบาตรใหแกพระภิกษุ มีงานฉลองพระ
ธาตุเจดีย งานทําบุญตามวัดตางๆตามประเพณีนิยม แทบทุกเดือน วัดจึงเปนสถานอบรมบมนิสัยของ
ประชาชนไดเปนอยางดีเวียงจันทนซ่ึงถูกสถาปนาข้ึนในศตวรรษที่ 13 นั้นไดเปนนครหลวงในอาณาจักรลาน
ชางในศตวรรษที่ 16 สมัยรัชการของพระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมีการสรางพระธาตุหลวงแสดงถึงความเปน
เอกลักษณของสถาปนิกลาวอยางชัดเจน มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมสูงและยังเปน
ตัวแทนของสถาปตยกรรมศิลปของลาวลานชาง ในสมัยเจริญรุงเรืองอีกดวย6  

 พระธาตุหลวง เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงนครหลวงเวียงจันทน และเปนศูนยรวมใจ 
ของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกลาววาพระธาตุหลวงมีประวัติการกอสรางนับพันป

เชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตรของดินแดนทางฝงขวา
แมน้ําโขงอยางแยกไมออก สถานที่นี้ถือไดวาเปนสัญลักษณสําคัญอยางของประเทศลาวดังปรากฏวาตรา
แผนดินของลาวที่ใชอยูในปจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเปนภาพประธานในดวงตรา ตามตํานานอุรังคนิทานได
กลาวไววา พระธาตุหลวงสรางข้ึนคราวเดียวกับการสรางเมืองนครเวียงจันทน หลังจากกอสรางพระธาตุพนม
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มนุษยศาสตร, 2530), หนา 4. 
6 องคการทองเท่ียวแหงชาติ สปป. ลาว. มรดกและแหลงทองเท่ียวลาว. (กรุงเทพมหานคร : เพ่ือนชีวิต.

2537). สําเนาเอกสาร 

แลว ผูสรางคือ บุรีจันอวยลวย หรือ พระเจาจันทประสิทธิศักดิ์ เจาเหนือหัวผูครองนครเวียงจันทนพระองค
แรก พรอมกับพระอรหันต 5 องคเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนหัวเหนา 27 พระองศ จนถึงสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. 2103) อดีตกษัตริยผูยิ่ งใหญของอาณาจักรลานชาง รัชสมัยของพระองคนี้
ราชอาณาจักรลานชางมีความเจริญถึงข้ันขีดสุด ทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม ในป  
พ.ศ. 2109 พระองคไดมีดําริจะสรางองคพระธาตุหลวงข้ึนมาใหม ในเขตพระราชอุทยานทางดานทิศ
ตะวันออกของกรุงเวียงจันทนราชธานีแหงใหม โดยสรางครอบพระธาตุองคเกา พอสรางพระธาตุหลวงเสร็จ
แลว จึงขนานนามพระธาตุนี้วา “พระธาตุเจดียโลกจุลละมณี” หรือ “พระธาตุใหญ”แตคนสวนมากมัก
เรียกวา “พระธาตุหลวง”7 และในวันเพ็ญเดือน 12 ของลาวทางจันทรคติ (ระหวางเดือนพฤศจิกายน) ของแต
ละปบรรดาพระสงฆสามเณร องคการจัดตั้งมหาชน และประชากรจํานวนมากมายทั้งภายใตในกําแพงนคร
เวียงจันทน และแขวงตางๆ ที่พากันเขามาเพื่อทําบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจําปรวมกันซ่ึงถือเปนงาน
บุญที่ยิ่งใหญที่สุดของลาวดวยจิตเลื่อมใสศรัทธาของแตละคน8  

จากความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงเวียงจันทนนี้เอง จึงความสําคัญของพระธาตุ
พนม เก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนเร่ืองที่มีความสําคัญและนาสนใจ  

อยางยิ่ง ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเปนมา ศึกษาความเชื่อและพิธี
กรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน เพื่อประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติตอพระบรมสารีริกธาตุให
ถูกตองสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเจดียในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
2. เพื่อศึกษาสภาพความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มตีอวิถีชีวิตของ

พุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาประวัติความเปนมา
พระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน 

2. ดานเอกสาร 
ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 2539. 

                                                           
7 สิลา วีระวงส. ประวัติพระเจดียโลกะจุลามะนี. พิมพครั้งท่ี 2. (เวียงจันทน : ดอกเกด. 2553). หนา 9. 
8 องคการทองเท่ียวแหงชาติ สปป. ลาว. มรดกและแหลงทองเท่ียวลาว. 
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อาณาจักรลาวในยุคกอนที่พระพุทธศาสนาจะเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญ ประขาชนในอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือผีฟา ผีแถน ผีพอ ผีแม ความเชื่อเร่ืองผี ที่ปรากฎชัดเจนในยุคนี้ คือ ความเชื่อ
เร่ืองผีปา ผีหลอก ผีใหราย (ปอบ) ผีอารักษ และเทวดา และรวมถึงความเชื่อลัทธิของพวกจีน เพราะดินแดน
ของอาณาจักรลาวแตกอนอยูติดกับชนชาติจีน จึงมีการสัมพันธติดตอกันมาเปนเวลานาน4 ความเชื่อดั้งเดิม
เก่ียวกับแถนฟา แถนหลวง เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลที่สุด เพราะแถนคือพระอินทร หรือเทพสวรรคที่มีหนาที่
ดูแลทุกขสุขของมนุษย สามารถเนรมิตหรือทําลายอะไรก็ได5  และแถนก็ยังเปนสัญลักษณของอํานาจรัฐ  
โดยมีกษัตริยซ่ึงเปนโอรสของแถนเปนตัวแทนของอํานาจนั้น เชนการสรางความเชื่อเก่ียวกับแถนข้ึนมา  
เปนการยอมรับกษัตริยจากชนทุกชั้น 

ยังมีกลาวไวในบทวรรณกรรมสมัยลานชาง ซ่ึงวรรณกรรมสวนมากแตงข้ึนในศตวรรษที่ 16-17  
เปนใจกลางของความสัมพันธในประวัติและความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนลาว คือเร่ือง“พระเวสสันดร” 
โดยพระมหาเทพหลวงเปนผูแปลจากภาษาบาลีและยังมีเร่ือง “ปญญาสชาดา”(เร่ือง 50 ชาติของ
พระพุทธเจา) เร่ือง “คัดทะนาม ทายสีทนเสี้ยวสวาสดิ์ มโหสถ และอ่ืนๆอีกมากและไดปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับจุดพิเศษของชนชาติลาว และผานเวลานานมันก็ไดกลายเปนพุทธศาสนาแบบลาวโดยเฉพาะ 
ลาวมีวัดวาอารามอยูแทบทุกหัวเมือง ในเมืองหลวงพระบางซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาของลาว มีวัดตั้งติดๆ  
กันวัดพระแกว พระธาตุหลวง ในเวียงจันทน เปนพยานไดดีวาชาวลาวมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาเพียงใด  
ทุกวันพระ ชาวลาวพากันไปทําบุญที่วัด ถาไปชมตามวัดตางๆ จะเห็นผูที่มีอายุชายหญิงชาวลาวอยูในชุดขาว 
นั่งนับลูกประคําอยูตามศาลา โบสถ วิหารตอนเชาชาวบานยืนคอยใสบาตรใหแกพระภิกษุ มีงานฉลองพระ
ธาตุเจดีย งานทําบุญตามวัดตางๆตามประเพณีนิยม แทบทุกเดือน วัดจึงเปนสถานอบรมบมนิสัยของ
ประชาชนไดเปนอยางดีเวียงจันทนซ่ึงถูกสถาปนาข้ึนในศตวรรษที่ 13 นั้นไดเปนนครหลวงในอาณาจักรลาน
ชางในศตวรรษที่ 16 สมัยรัชการของพระเจาไชยเชษฐาธิราช ไดมีการสรางพระธาตุหลวงแสดงถึงความเปน
เอกลักษณของสถาปนิกลาวอยางชัดเจน มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมสูงและยังเปน
ตัวแทนของสถาปตยกรรมศิลปของลาวลานชาง ในสมัยเจริญรุงเรืองอีกดวย6  

 พระธาตุหลวง เปนปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแหงนครหลวงเวียงจันทน และเปนศูนยรวมใจ 
ของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกลาววาพระธาตุหลวงมีประวัติการกอสรางนับพันป

เชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตรของดินแดนทางฝงขวา
แมน้ําโขงอยางแยกไมออก สถานที่นี้ถือไดวาเปนสัญลักษณสําคัญอยางของประเทศลาวดังปรากฏวาตรา
แผนดินของลาวที่ใชอยูในปจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเปนภาพประธานในดวงตรา ตามตํานานอุรังคนิทานได
กลาวไววา พระธาตุหลวงสรางข้ึนคราวเดียวกับการสรางเมืองนครเวียงจันทน หลังจากกอสรางพระธาตุพนม

                                                           
4 มหาคํา จําปาแกวมณี  และคณะ, ประวัติศาสตรลาว , แปลโดย สุ วิทย ธีรศาศวัต, (ขอนแกน : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539), หนา 25. 
5 เติม วิพากษพจนกิจ, ประวัติศาสตรลาว, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, 2530), หนา 4. 
6 องคการทองเท่ียวแหงชาติ สปป. ลาว. มรดกและแหลงทองเท่ียวลาว. (กรุงเทพมหานคร : เพ่ือนชีวิต.

2537). สําเนาเอกสาร 

แลว ผูสรางคือ บุรีจันอวยลวย หรือ พระเจาจันทประสิทธิศักดิ์ เจาเหนือหัวผูครองนครเวียงจันทนพระองค
แรก พรอมกับพระอรหันต 5 องคเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนหัวเหนา 27 พระองศ จนถึงสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. 2103) อดีตกษัตริยผูยิ่ งใหญของอาณาจักรลานชาง รัชสมัยของพระองคนี้
ราชอาณาจักรลานชางมีความเจริญถึงข้ันขีดสุด ทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม ในป  
พ.ศ. 2109 พระองคไดมีดําริจะสรางองคพระธาตุหลวงข้ึนมาใหม ในเขตพระราชอุทยานทางดานทิศ
ตะวันออกของกรุงเวียงจันทนราชธานีแหงใหม โดยสรางครอบพระธาตุองคเกา พอสรางพระธาตุหลวงเสร็จ
แลว จึงขนานนามพระธาตุนี้วา “พระธาตุเจดียโลกจุลละมณี” หรือ “พระธาตุใหญ”แตคนสวนมากมัก
เรียกวา “พระธาตุหลวง”7 และในวันเพ็ญเดือน 12 ของลาวทางจันทรคติ (ระหวางเดือนพฤศจิกายน) ของแต
ละปบรรดาพระสงฆสามเณร องคการจัดตั้งมหาชน และประชากรจํานวนมากมายทั้งภายใตในกําแพงนคร
เวียงจันทน และแขวงตางๆ ที่พากันเขามาเพื่อทําบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจําปรวมกันซ่ึงถือเปนงาน
บุญที่ยิ่งใหญที่สุดของลาวดวยจิตเลื่อมใสศรัทธาของแตละคน8  

จากความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงเวียงจันทนนี้เอง จึงความสําคัญของพระธาตุ
พนม เก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนเร่ืองที่มีความสําคัญและนาสนใจ  

อยางยิ่ง ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเปนมา ศึกษาความเชื่อและพิธี
กรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน เพื่อประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติตอพระบรมสารีริกธาตุให
ถูกตองสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเจดียในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
2. เพื่อศึกษาสภาพความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในพิธีกรรมการบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทนที่มตีอวิถีชีวิตของ

พุทธศาสนิกชนชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาประวัติความเปนมา
พระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน 

2. ดานเอกสาร 
ก. เอกสารขั้นปฐมภูมิ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 2539. 

                                                           
7 สิลา วีระวงส. ประวัติพระเจดียโลกะจุลามะนี. พิมพครั้งท่ี 2. (เวียงจันทน : ดอกเกด. 2553). หนา 9. 
8 องคการทองเท่ียวแหงชาติ สปป. ลาว. มรดกและแหลงทองเท่ียวลาว. 
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ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ เอกสาร 

วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของกับประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและพิธีกรรม
เก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน 

3. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวง
เวียงจันทน การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) มีการ
สัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและ
สังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) 
ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
  2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงราง ซ่ึงการไดมาซ่ึงผูใหขอมูล
สําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 รูป/คน โดยการสัมภาษณการ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ    จํานวน 5 รูป 
  2. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน  จํานวน 5 คน 
  3. ปราชญชาวบาน  จํานวน 5 คน 
  4. ชาวบาน    จํานวน 10 คน 
  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่
รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมิน

หลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห 
(Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรางเจดียนั้นพบวา มีมากอนสมัยพุทธกาลโดยมีตนกําเนิดมาจากประเพณีการ ปฏิบัติของพวก
อารยันที่นับถือศาสนาพราหมณ คือ เม่ือญาติหรือผูที่เคารพนับถือเสียชีวิตก็นิยม เผาศพและเก็บอัฐิไวเคารพ
บูชา โดยสรางที่เก็บอัฐิเปนเนินดินแลวบรรจุอัฐิไวภายในเนินดิน ซ่ึง พระพุทธเจาทรงนําประเพณีการฝงอัฐิ
ของพวกอารยันมาปรับใชในทางพระพุทธศาสนา และการ สรางเจดียในพระพุทธศาสนาก็เร่ิมข้ึนตั้งแตเม่ือ
คร้ังที่พระพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู โดยที่ พระพุทธเจาโปรดใหสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระ
พาหิยะ ผูดํารงตําแหนงเอตทัคคะดาน บรรลุธรรมไดเร็ว และสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร 
ผูเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา ตอมาเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว การสรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไดเปนที่แพรหลาย ในพระพุทธศาสนา ถึงกับมีการแยงชิงพระบรมสารีริกธาตุระหวางกษัตริยแควนตาง ๆ 
เพื่อนําไป สรางเจดียไวในบานเมืองของตน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน 
พระพุทธองคไดตรัสสั่ งกับพระอานนท  เก่ียวกับบุคคลที่ควรสรางเจดียถวายเม่ือลวงลับไปแลวคือ  
1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา 3. พระสาวกของพระตถาคต 4. พระเจาจักรพรรดิ 
และประโยชนสุขที่จะไดรับจากการสักการะบูชา ดังนั้นการสรางเจดียจึง เปนพุทธประสงคของพระพุทธเจา
โดยตรง และเปนประเพณีนิยมที่สรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใน การสักการบูชา 

พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ
มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ เม่ือคนมีจิตสํานึกที่ดี
ทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปน
สิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักใน
การดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสราง
ความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธีกรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาด
เสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน 
ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

สําคัญของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณ
ของพระพุทธเจา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูความจริงอันประเสริฐสี่ดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว พระองคจึง
เปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส และหลุดพนจากกองทุกขทั้งปวงได ดวยคุณของพระพุทธเจาจึงแผไปทั่วทุกหนทุก
แหง จนเปนที่ เลื่อมใสศรัทธาและเปนที่ เคารพสักการะบูชา ของเหลาเทวดา ยักษมาร อินทร พรหม  
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ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
1) เอกสารวิชาการทางพุทธศาสนาไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัยวิทยานิพนธ เอกสาร 

วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของกับประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและพิธีกรรม
เก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน 

3. ดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณการแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
  
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก ศึกษาประวัติความเปนมาพระธาตุหลวงเวียงจันทน ความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน และคุณคาของความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับพระธาตุหลวง
เวียงจันทน การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) มีการ
สัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง  เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหและ
สังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของ โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) 
ไดแก พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Resources) ไดแก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ เวปไซดที่เก่ียวของ  
  2. เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงราง ซ่ึงการไดมาซ่ึงผูใหขอมูล
สําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 รูป/คน โดยการสัมภาษณการ
แบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  
   1. พระสงฆ    จํานวน 5 รูป 
  2. ผูนําทองถ่ิน คือ ผูใหญบาน  จํานวน 5 คน 
  3. ปราชญชาวบาน  จํานวน 5 คน 
  4. ชาวบาน    จํานวน 10 คน 
  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่
รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมิน

หลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห 
(Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรางเจดียนั้นพบวา มีมากอนสมัยพุทธกาลโดยมีตนกําเนิดมาจากประเพณีการ ปฏิบัติของพวก
อารยันที่นับถือศาสนาพราหมณ คือ เม่ือญาติหรือผูที่เคารพนับถือเสียชีวิตก็นิยม เผาศพและเก็บอัฐิไวเคารพ
บูชา โดยสรางที่เก็บอัฐิเปนเนินดินแลวบรรจุอัฐิไวภายในเนินดิน ซ่ึง พระพุทธเจาทรงนําประเพณีการฝงอัฐิ
ของพวกอารยันมาปรับใชในทางพระพุทธศาสนา และการ สรางเจดียในพระพุทธศาสนาก็เร่ิมข้ึนตั้งแตเม่ือ
คร้ังที่พระพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู โดยที่ พระพุทธเจาโปรดใหสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระ
พาหิยะ ผูดํารงตําแหนงเอตทัคคะดาน บรรลุธรรมไดเร็ว และสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร 
ผูเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา ตอมาเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว การสรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไดเปนที่แพรหลาย ในพระพุทธศาสนา ถึงกับมีการแยงชิงพระบรมสารีริกธาตุระหวางกษัตริยแควนตาง ๆ 
เพื่อนําไป สรางเจดียไวในบานเมืองของตน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน 
พระพุทธองคไดตรัสสั่ งกับพระอานนท  เก่ียวกับบุคคลที่ควรสรางเจดียถวายเม่ือลวงลับไปแลวคือ  
1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา 3. พระสาวกของพระตถาคต 4. พระเจาจักรพรรดิ 
และประโยชนสุขที่จะไดรับจากการสักการะบูชา ดังนั้นการสรางเจดียจึง เปนพุทธประสงคของพระพุทธเจา
โดยตรง และเปนประเพณีนิยมที่สรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใน การสักการบูชา 

พิธีกรรมมีความสําคัญมากในทางศาสนา เปนเร่ืองที่มีอํานาจสําหรับมนุษยไดใชสรางความยิ่งใหญ 
พิธีกรรมจึงเปนของทิ้งไมได ในทาง จิตวิทยา การประกอบพิธีกรรมเปนอีกวิธีหนึ่งที่จูงจิตใจชุมชนได ในขณะ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทุกคนจะเงียบกริบ และทําในสิ่งเหมือนกัน พรอมเพียงกัน ซ่ึงดูแลวนาเลื่อมใส 
พอทําบอยๆ เขา ก็จะทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทางใจข้ึน พิธีกรรมมักเกิดจากประสบการณและความเชื่อของ
มนุษย นําไปสูการสรางสิ่งเคารพบูชา จากนั้นจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ึนมา จึงกลาวไดวา ความเชื่อทําให
เกิดพิธีกรรมข้ึน พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมตางๆมากมาย ซ่ึงมีผลตอการสราง จิตสํานึกทางศาสนา และมี
ผลกระทบตอระบบรางกาย จิตใจ และพยาธิสภาพของมนุษย เชน การสวดมนต ฯลฯ เม่ือคนมีจติสํานึกที่ดี
ทางศาสนา จะเห็นวาศาสนา เปน เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่พึ่งทางใจ เปนหลักที่ใชในการขจัดทุกข เปน
สิ่งที่ทําใหมนุษยมุงทําดี โดยไมหวังผลตอบแทน เปนสิ่งที่ใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข เปนหลักใน
การดํารงชีวิตที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนการกระทําในสิ่งที่คิดวา จะเปนผลดีแกสวนรวม และการสราง
ความรูสึกทาง ดานดีเก่ียวกับศาสนานี้ จึงควรสรางดวยการมีพิธีกรรมการสวดมนต เปนสิ่งสําคัญซ่ึงจะขาด
เสียมิได นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีสวนชวยใหศาสนาคงอยูได เพราะมีสวนชวยในการ รวมมวลชน เขาดวยกัน 
ใหเปนหนวยเดียวกัน มีความรูสึกรวมกัน ทําใหศาสนาม่ันคง และอยูคูมนุษยชาติตอไป 

สําคัญของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณ
ของพระพุทธเจา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูความจริงอันประเสริฐสี่ดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว พระองคจึง
เปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส และหลุดพนจากกองทุกขทั้งปวงได ดวยคุณของพระพุทธเจาจึงแผไปทั่วทุกหนทุก
แหง จนเปนที่ เลื่อมใสศรัทธาและเปนที่ เคารพสักการะบูชา ของเหลาเทวดา ยักษมาร อินทร พรหม  



1212 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

และมนุษยทั้งหลาย มาจนเทาตราบเทาทุกวันนี้ ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีคุณตอเทวดา ยักษ มาร อินทร 
พรหม และมนุษยทั้งหลาย การบูชาพระธาตุจึงเสมือนการบูชาพระพุทธเจาและธรรมที่ทรงตรัสรู ทรงสั่งสอน
พุทธบริษัทใหรูตามเพื่อใหเห็นอริยสัจจ 4 การบูชาคุณของพระพุทธเจาและพระธรรม ความเชื่อการบูชาคุณ
พระธรรมของพระพุทธเจา พุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา และเชื่อม่ันในพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจา ทั้งสวนที่เปนปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดวยพระธรรม คือ คําสั่งสอนที่
พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหวเคารพ 
นับถือธรรม การบูชาพระธรรม คือ บูชาพระธรรมโดยองคธรรม ไดแก บูชาพระไตรปฎก คือ พระวินัย 
พระสูตร พระอภิธรรม โดยการเรียนรูและปฏิบัติตาม จนไดผลตามพุทธประสงค 2) ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาถือวามีสวนสําคัญตอการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาให
คงอยูในสังคม อันเปนสังคมที่มีความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ความสําคัญของความ
เชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในดานการเผยแผจึงมีความสําคัญใน 3 ดาน ดังนี้ 
ความสําคัญตอชีวิต ความสําคัญตอครอบครัว ความสําคัญตอสังคม 3) ดานการดําเนินชีวิต แบงเปน 3 ดาน 
คือ ความเชื่อดานความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดานความแคลวคลาดปลอดภัย ความเชื่อเร่ืองการสรางที่
ประดิษฐานพระธาตุประจําปเกิด 
 ความเชื่อพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน พบวา ความเชื่อและ
การบูชา ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือ
รายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน ซ่ึงเกิดจากสิ่งที่เหนืออํานาจมนุษย เปนอํานาจของดิน  
ฟา อากาศ ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่มนุษยไมรูสาเหตุวาเกิดข้ึนจากอะไร จึงเกิดยอมรับและนับถือ ความ
เชื่อในแตละถ่ินยอมแตกตางกันไป สวนการบูชา การยกยอง สรรเสริญ การทําสักการะ เคารพนบนอบและ
ไหวชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เปนตน การบูชาเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายนาสะพึงกลัวเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาให
ปลอดภัยปองกันใหจึงมีการบูชาออนวอน ความเชื่อถือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลัง
อํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือรายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน และทําการสักการะ 
เคารพนบนอบและไหวชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน  

พุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ 
เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะ
ถูกวิธี จะสําเร็จไมชาก็เร็ว พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอนาค จะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะ 
เชน ในเดือน 5 ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด และถือ
โอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพร หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 
9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนา  ประชาชนชาวลาว
เชื่อวา การบูชา การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหวดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาใหปลอดภัย
ปองกันให 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การสรางเจดียนั้นพบวา มีมากอนสมัยพุทธกาลโดยมีตนกําเนิดมาจากประเพณีการ ปฏิบัติของพวก

อารยันที่นับถือศาสนาพราหมณ คือ เม่ือญาติหรือผูที่เคารพนับถือเสียชีวิตก็นิยม เผาศพและเก็บอัฐิไวเคารพ
บูชา โดยสรางที่เก็บอัฐิเปนเนินดินแลวบรรจุอัฐิไวภายในเนินดิน ซ่ึง พระพุทธเจาทรงนําประเพณีการฝงอัฐิ
ของพวกอารยันมาปรับใชในทางพระพุทธศาสนา และการ สรางเจดียในพระพุทธศาสนาก็เร่ิมข้ึนตั้งแตเม่ือ
คร้ังที่พระพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู โดยที่ พระพุทธเจาโปรดใหสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระ
พาหิยะ ผูดํารงตําแหนงเอตทัคคะดาน บรรลุธรรมไดเร็ว และสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรผู
เปนพระอัครสาวกเบื้องขวา ตอมาเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว การสรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไดเปนที่แพรหลาย ในพระพุทธศาสนา ถึงกับมีการแยงชิงพระบรมสารีริกธาตุระหวางกษัตริยแควนตาง ๆ 
เพื่อนําไป สรางเจดียไวในบานเมืองของตน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน 
พระพุทธองคไดตรัสสั่ งกับพระอานนท  เก่ียวกับบุคคลที่ควรสรางเจดียถวายเม่ือลวงลับไปแลวคือ  
1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา 3. พระสาวกของพระตถาคต 4. พระเจาจักรพรรดิ 
และประโยชนสุขที่จะไดรับจากการสักการะบูชา ดังนั้นการสรางเจดียจึง เปนพุทธประสงคของพระพุทธเจา
โดยตรง และเปนประเพณีนิยมที่สรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใน การสักการบูชา ซ่ึงสอดคลองกับพระมหาสม
จินต สมฺมาปฺโญ: 2547 ไดศึกษาเร่ือง พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทยไดกลาวไววา คําวา 
"พระธาตุ" มีความหมายเหมือนกับคําวา "ธาตุ" แตมีขอพิเศษออกไปก็คือเปนสวนตางๆ ของรางกายคนที่
บรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ หมดกิเลสเปนพระอรหันตซึ่งเหลือจากการถูกเผา บางทีเรียกวา "พระอรหันตธาตุ"
พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจา (หมายรวมถึงพระปจเจกพุทธเจา และอุบาสก อุบาสิกาผูเปนอรหันตดวย) 
คําวา "พระบรมสารีริกธาตุ" หมายถึง กระดูกของพระพุทธเจา(พระสัมมาสัมพุทธเจา) เผาชนทั้งหลายในอดีต
ถือวา กระดูกคนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาไมวาจะในยุคของพระพุทธเจาองคไหน 
นับตั้งแตพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรมาจนถึงพระพุทธเจาพระนามวาโคดม การเก็บกระดูกไวบูชา
สักการะปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป 

ความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 สมัย คือ ในสมัยอดีต และใน
สมัยปจจุบัน 1) ความเชื่อการบูชาพระธาตุในสมัยอดีต สมัยกอนพุทธกาลในประเทศอินเดียนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ บูชาสิ่งตางๆ เชน สัตว ตนไม ผูวิเศษ ตลอดจนภูตผีวิญญาณ ตอมาแมจะมีการสอนดานจริยศาสตร
และปรัชญา ก็ยังไมละทิ้งความเชื่อเดิม คือมักจะยกยองใหศาสดาผูที่ตนนับถือมีอิทธิปาฏิหาริย และเม่ือ
พระพุทธเจาทรงปรินิพพานแลว โทณพราหมณได แบงพระบรมสารีริกธาตุออกเปน 8 สวนเทาๆ กันให
กษัตริยและพราหมณจากอาณาจักรตางๆ เพื่อจะไดสรางสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทําการฉลอง  
ดวยเหตุนี้การสรางสถูปเจดียจึงมีความสําคัญยิ่ง และทําใหกษัตริยทั้งแปดพระองคจากแควนตาง ๆ ทรงแยง
กันครอบครองพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากพระผูมีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว การนับถือพระบรม
สารีริกธาตุ ในอินเดียในพุทธศตวรรษตนๆ มีความเชื่อและบูชาเพื่อเปนเคร่ืองเตือนใหรําลึกถึงพระพุทธเจาผู
เต็มเปยมไปดวยพระคุณทั้ง 3 คือ พระวิสุทธิคุณ พระปญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เปนการสอนให
พุทธศาสนิกชน เจริญรอยตามแบบอยางการดําเนินชีวิตของพระองค ในประเทศศรีลังกา ชาวพุทธศรีลังกา
ถือวาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีความสําคัญยิ่งและเปนองคแทนพระสัมมาสัมพุทธเจา มีการประกอบพิธีบูชา
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และมนุษยทั้งหลาย มาจนเทาตราบเทาทุกวันนี้ ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีคุณตอเทวดา ยักษ มาร อินทร 
พรหม และมนุษยทั้งหลาย การบูชาพระธาตุจึงเสมือนการบูชาพระพุทธเจาและธรรมที่ทรงตรัสรู ทรงสั่งสอน
พุทธบริษัทใหรูตามเพื่อใหเห็นอริยสัจจ 4 การบูชาคุณของพระพุทธเจาและพระธรรม ความเชื่อการบูชาคุณ
พระธรรมของพระพุทธเจา พุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา และเชื่อม่ันในพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจา ทั้งสวนที่เปนปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดวยพระธรรม คือ คําสั่งสอนที่
พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหวเคารพ 
นับถือธรรม การบูชาพระธรรม คือ บูชาพระธรรมโดยองคธรรม ไดแก บูชาพระไตรปฎก คือ พระวินัย 
พระสูตร พระอภิธรรม โดยการเรียนรูและปฏิบัติตาม จนไดผลตามพุทธประสงค 2) ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาถือวามีสวนสําคัญตอการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาให
คงอยูในสังคม อันเปนสังคมที่มีความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ความสําคัญของความ
เชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในดานการเผยแผจึงมีความสําคัญใน 3 ดาน ดังนี้ 
ความสําคัญตอชีวิต ความสําคัญตอครอบครัว ความสําคัญตอสังคม 3) ดานการดําเนินชีวิต แบงเปน 3 ดาน 
คือ ความเชื่อดานความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดานความแคลวคลาดปลอดภัย ความเชื่อเร่ืองการสรางที่
ประดิษฐานพระธาตุประจําปเกิด 
 ความเชื่อพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน พบวา ความเชื่อและ
การบูชา ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือ
รายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน ซ่ึงเกิดจากสิ่งที่เหนืออํานาจมนุษย เปนอํานาจของดิน  
ฟา อากาศ ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่มนุษยไมรูสาเหตุวาเกิดข้ึนจากอะไร จึงเกิดยอมรับและนับถือ ความ
เชื่อในแตละถ่ินยอมแตกตางกันไป สวนการบูชา การยกยอง สรรเสริญ การทําสักการะ เคารพนบนอบและ
ไหวชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เปนตน การบูชาเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายนาสะพึงกลัวเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาให
ปลอดภัยปองกันใหจึงมีการบูชาออนวอน ความเชื่อถือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลัง
อํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือรายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน และทําการสักการะ 
เคารพนบนอบและไหวชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน  

พุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความศักดิ์สิทธิ์ 
เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบานหรือสักการะ
ถูกวิธี จะสําเร็จไมชาก็เร็ว พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอนาค จะทํากันเปนชวงเวลาที่เหมาะ 
เชน ในเดือน 5 ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ อีกทั้งยังไดทําบุญในวัด และถือ
โอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพร หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 8 และเคร่ือง 
9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนา  ประชาชนชาวลาว
เชื่อวา การบูชา การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหวดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาใหปลอดภัย
ปองกันให 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การสรางเจดียนั้นพบวา มีมากอนสมัยพุทธกาลโดยมีตนกําเนิดมาจากประเพณีการ ปฏิบัติของพวก

อารยันที่นับถือศาสนาพราหมณ คือ เม่ือญาติหรือผูที่เคารพนับถือเสียชีวิตก็นิยม เผาศพและเก็บอัฐิไวเคารพ
บูชา โดยสรางที่เก็บอัฐิเปนเนินดินแลวบรรจุอัฐิไวภายในเนินดิน ซ่ึง พระพุทธเจาทรงนําประเพณีการฝงอัฐิ
ของพวกอารยันมาปรับใชในทางพระพุทธศาสนา และการ สรางเจดียในพระพุทธศาสนาก็เร่ิมข้ึนตั้งแตเม่ือ
คร้ังที่พระพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู โดยที่ พระพุทธเจาโปรดใหสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระ
พาหิยะ ผูดํารงตําแหนงเอตทัคคะดาน บรรลุธรรมไดเร็ว และสรางข้ึนเพื่อบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรผู
เปนพระอัครสาวกเบื้องขวา ตอมาเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว การสรางเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไดเปนที่แพรหลาย ในพระพุทธศาสนา ถึงกับมีการแยงชิงพระบรมสารีริกธาตุระหวางกษัตริยแควนตาง ๆ 
เพื่อนําไป สรางเจดียไวในบานเมืองของตน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน 
พระพุทธองคไดตรัสสั่ งกับพระอานนท  เก่ียวกับบุคคลที่ควรสรางเจดียถวายเม่ือลวงลับไปแลวคือ  
1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 2. พระปจเจกพุทธเจา 3. พระสาวกของพระตถาคต 4. พระเจาจักรพรรดิ 
และประโยชนสุขที่จะไดรับจากการสักการะบูชา ดังนั้นการสรางเจดียจึง เปนพุทธประสงคของพระพุทธเจา
โดยตรง และเปนประเพณีนิยมที่สรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใน การสักการบูชา ซ่ึงสอดคลองกับพระมหาสม
จินต สมฺมาปฺโญ: 2547 ไดศึกษาเร่ือง พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทยไดกลาวไววา คําวา 
"พระธาตุ" มีความหมายเหมือนกับคําวา "ธาตุ" แตมีขอพิเศษออกไปก็คือเปนสวนตางๆ ของรางกายคนที่
บรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ หมดกิเลสเปนพระอรหันตซึ่งเหลือจากการถูกเผา บางทีเรียกวา "พระอรหันตธาตุ"
พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจา (หมายรวมถึงพระปจเจกพุทธเจา และอุบาสก อุบาสิกาผูเปนอรหันตดวย) 
คําวา "พระบรมสารีริกธาตุ" หมายถึง กระดูกของพระพุทธเจา(พระสัมมาสัมพุทธเจา) เผาชนทั้งหลายในอดีต
ถือวา กระดูกคนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาไมวาจะในยุคของพระพุทธเจาองคไหน 
นับตั้งแตพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรมาจนถึงพระพุทธเจาพระนามวาโคดม การเก็บกระดูกไวบูชา
สักการะปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป 

ความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 สมัย คือ ในสมัยอดีต และใน
สมัยปจจุบัน 1) ความเชื่อการบูชาพระธาตุในสมัยอดีต สมัยกอนพุทธกาลในประเทศอินเดียนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ บูชาสิ่งตางๆ เชน สัตว ตนไม ผูวิเศษ ตลอดจนภูตผีวิญญาณ ตอมาแมจะมีการสอนดานจริยศาสตร
และปรัชญา ก็ยังไมละทิ้งความเชื่อเดิม คือมักจะยกยองใหศาสดาผูที่ตนนับถือมีอิทธิปาฏิหาริย และเม่ือ
พระพุทธเจาทรงปรินิพพานแลว โทณพราหมณได แบงพระบรมสารีริกธาตุออกเปน 8 สวนเทาๆ กันให
กษัตริยและพราหมณจากอาณาจักรตางๆ เพื่อจะไดสรางสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทําการฉลอง  
ดวยเหตุนี้การสรางสถูปเจดียจึงมีความสําคัญยิ่ง และทําใหกษัตริยทั้งแปดพระองคจากแควนตาง ๆ ทรงแยง
กันครอบครองพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากพระผูมีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว การนับถือพระบรม
สารีริกธาตุ ในอินเดียในพุทธศตวรรษตนๆ มีความเชื่อและบูชาเพื่อเปนเคร่ืองเตือนใหรําลึกถึงพระพุทธเจาผู
เต็มเปยมไปดวยพระคุณทั้ง 3 คือ พระวิสุทธิคุณ พระปญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เปนการสอนให
พุทธศาสนิกชน เจริญรอยตามแบบอยางการดําเนินชีวิตของพระองค ในประเทศศรีลังกา ชาวพุทธศรีลังกา
ถือวาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีความสําคัญยิ่งและเปนองคแทนพระสัมมาสัมพุทธเจา มีการประกอบพิธีบูชา
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เพื่อความเปนสิริมงคล ความเชื่อการบูชาพระธาตุในปจจุบัน หลักฐานทางโบราณคดีที่วาดวยโบราณวัตถุนั้น 
ดินแดนประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนาหินยานเปนหลักมาแตสมัยทวารวดี ลพบุรี โดยมีการสราง
พระสถูปเจดียที่เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ใหเปนศูนยกลางของบานเมืองและทองถ่ิน 
ความเชื่อเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยนั้น พุทธศาสนิกชนสวนมากจะเชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู
กับพระบรมสารีริกธาตุและกราบไหวบูชา เพื่อคุมครองตนเองใหแคลวคลาดจากอันตรายทั้งปวง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุนั้น อาจเกิดข้ึนดวยพลานุภาพ 

สําคัญของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 ดาน ดังนี้  
1) ดานคุณของพระพุทธเจา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูความจริงอันประเสริฐสี่ดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว 
พระองคจึงเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส และหลุดพนจากกองทุกขทั้งปวงได ดวยคุณของพระพุทธเจาจึงแผไปทั่ว
ทุกหนทุกแหง จนเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและเปนที่เคารพสักการะบูชา ของเหลาเทวดา ยักษมาร อินทร พรหม 
และมนุษยทั้งหลาย มาจนเทาตราบเทาทุกวันนี้ ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีคุณตอเทวดา ยักษ มาร อินทร 
พรหม และมนุษยทั้งหลาย การบูชาพระธาตุจึงเสมือนการบูชาพระพุทธเจาและธรรมที่ทรงตรัสรู ทรงสั่งสอน
พุทธบริษัทใหรูตามเพื่อใหเห็นอริยสัจจ 4 การบูชาคุณของพระพุทธเจาและพระธรรม ความเชื่อการบูชาคุณ
พระธรรมของพระพุทธเจา พุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา และเชื่อม่ันในพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจา ทั้งสวนที่เปนปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดวยพระธรรม คือ คําสั่งสอนที่
พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหวเคารพ 
นับถือธรรม การบูชาพระธรรม คือ บูชาพระธรรมโดยองคธรรม ไดแก บูชาพระไตรปฎก คือ พระวินัย  
พระสูตร พระอภิธรรม โดยการเรียนรูและปฏิบัติตาม จนไดผลตามพุทธประสงค 2) ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาถือวามีสวนสําคัญตอการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาให
คงอยูในสังคม อันเปนสังคมที่มีความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ความสําคัญของความ
เชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในดานการเผยแผจึงมีความสําคัญใน 3 ดาน ดังนี้ 
ความสําคัญตอชีวิต ความสําคัญตอครอบครัว ความสําคัญตอสังคม 3) ดานการดําเนินชีวิต แบงเปน 3 ดาน 
คือ ความเชื่อดานความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดานความแคลวคลาดปลอดภัย ความเชื่อเร่ืองการสรางที่
ประดิษฐานพระธาตุประจําปเกิด 
 ความเชื่อพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน พบวา ความเชื่อและ
การบูชา ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือ
รายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน ซ่ึงเกิดจากสิ่งที่เหนืออํานาจมนุษย เปนอํานาจของดิน ฟา 
อากาศ ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่มนุษยไมรูสาเหตุวาเกิดข้ึนจากอะไร จึงเกิดยอมรับและนับถือ ความเชื่อ
ในแตละถ่ินยอมแตกตางกันไป สวนการบูชา การยกยอง สรรเสริญ การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหว
ชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เปนตน การบูชาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิต เม่ือมีอันตรายนาสะพึงกลัวเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาใหปลอดภัยปองกันให
จึงมีการบูชาออนวอน ความเชื่อถือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่
เปนผลดีหรือรายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน และทําการสักการะ เคารพนบนอบและไหวชื่อ
วาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน พระมหาประสพฤกษ จารุวาโท (รัตนยงค): 

2550 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองการบูชาในพระพุทธศาสนา” เกิดผลจาก
การศึกษา ไดขอสรุปวา“การบูชาเปนหลักธรรมสําคัญประการหนึ่ง ที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนมงคลอันสูงสุด 
พื้นฐานของการบูชา เกิดจากมนุษยเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติ เชื่อวาเปนอํานาจของสิ่งที่มองไมเห็น จึง
เกิดกลัวภัย หวังความปลอดภัยในชีวิตจึงทําการออนวอนบูชา แตคําวาศรัทธา คือความเชื่อ ความเลื่อมใส 
เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการบูชา แตความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้นตองอาศัยปญญาเปนเคร่ืองกํากับ 

พุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความ
ศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบาน
หรือสักการะถูกวิธี จะสําเร็จไมชาก็เร็ว พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอนาค จะทํากันเปน
ชวงเวลาที่เหมาะ เชน ในเดือน 5 ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ อีกทั้งยังไดทําบุญ
ในวัด และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพร หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 
8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนา  
ประชาชนชาวลาวเชื่อวา การบูชา การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหวดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูป
เทียน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษา
ใหปลอดภัยปองกันให 
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เพื่อความเปนสิริมงคล ความเชื่อการบูชาพระธาตุในปจจุบัน หลักฐานทางโบราณคดีที่วาดวยโบราณวัตถุนั้น 
ดินแดนประเทศไทยมีการนับถือพระพุทธศาสนาหินยานเปนหลักมาแตสมัยทวารวดี ลพบุรี โดยมีการสราง
พระสถูปเจดียที่เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา ใหเปนศูนยกลางของบานเมืองและทองถ่ิน 
ความเชื่อเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยนั้น พุทธศาสนิกชนสวนมากจะเชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู
กับพระบรมสารีริกธาตุและกราบไหวบูชา เพื่อคุมครองตนเองใหแคลวคลาดจากอันตรายทั้งปวง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุนั้น อาจเกิดข้ึนดวยพลานุภาพ 

สําคัญของความเชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบงเปน 2 ดาน ดังนี้  
1) ดานคุณของพระพุทธเจา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูความจริงอันประเสริฐสี่ดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว 
พระองคจึงเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส และหลุดพนจากกองทุกขทั้งปวงได ดวยคุณของพระพุทธเจาจึงแผไปทั่ว
ทุกหนทุกแหง จนเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและเปนที่เคารพสักการะบูชา ของเหลาเทวดา ยักษมาร อินทร พรหม 
และมนุษยทั้งหลาย มาจนเทาตราบเทาทุกวันนี้ ดวยเหตุที่พระพุทธเจาทรงมีคุณตอเทวดา ยักษ มาร อินทร 
พรหม และมนุษยทั้งหลาย การบูชาพระธาตุจึงเสมือนการบูชาพระพุทธเจาและธรรมที่ทรงตรัสรู ทรงสั่งสอน
พุทธบริษัทใหรูตามเพื่อใหเห็นอริยสัจจ 4 การบูชาคุณของพระพุทธเจาและพระธรรม ความเชื่อการบูชาคุณ
พระธรรมของพระพุทธเจา พุทธบริษัทที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา และเชื่อม่ันในพระสัทธรรมของ
พระพุทธเจา ทั้งสวนที่เปนปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดวยพระธรรม คือ คําสั่งสอนที่
พระพุทธเจาทรงคนพบและนํามาตรัสสอนสัตวโลกใหรูตาม พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบูชา กราบไหวเคารพ 
นับถือธรรม การบูชาพระธรรม คือ บูชาพระธรรมโดยองคธรรม ไดแก บูชาพระไตรปฎก คือ พระวินัย  
พระสูตร พระอภิธรรม โดยการเรียนรูและปฏิบัติตาม จนไดผลตามพุทธประสงค 2) ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาถือวามีสวนสําคัญตอการดํารงอยูของพระพุทธศาสนาให
คงอยูในสังคม อันเปนสังคมที่มีความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ความสําคัญของความ
เชื่อการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในดานการเผยแผจึงมีความสําคัญใน 3 ดาน ดังนี้ 
ความสําคัญตอชีวิต ความสําคัญตอครอบครัว ความสําคัญตอสังคม 3) ดานการดําเนินชีวิต แบงเปน 3 ดาน 
คือ ความเชื่อดานความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดานความแคลวคลาดปลอดภัย ความเชื่อเร่ืองการสรางที่
ประดิษฐานพระธาตุประจําปเกิด 
 ความเชื่อพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุหลวงเวียงจันทน ของชาวเวียงจันทน พบวา ความเชื่อและ
การบูชา ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือ
รายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน ซ่ึงเกิดจากสิ่งที่เหนืออํานาจมนุษย เปนอํานาจของดิน ฟา 
อากาศ ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่มนุษยไมรูสาเหตุวาเกิดข้ึนจากอะไร จึงเกิดยอมรับและนับถือ ความเชื่อ
ในแตละถ่ินยอมแตกตางกันไป สวนการบูชา การยกยอง สรรเสริญ การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหว
ชื่อวาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เปนตน การบูชาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิต เม่ือมีอันตรายนาสะพึงกลัวเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษาใหปลอดภัยปองกันให
จึงมีการบูชาออนวอน ความเชื่อถือการยอมรับอันเกิดในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่
เปนผลดีหรือรายตอมนุษยหรือสังคม และความยึดถือของตน และทําการสักการะ เคารพนบนอบและไหวชื่อ
วาบูชา หรือสิ่งที่นับถือดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูปเทียน พระมหาประสพฤกษ จารุวาโท (รัตนยงค): 

2550 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองการบูชาในพระพุทธศาสนา” เกิดผลจาก
การศึกษา ไดขอสรุปวา“การบูชาเปนหลักธรรมสําคัญประการหนึ่ง ที่พระพุทธเจาตรัสวา เปนมงคลอันสูงสุด 
พื้นฐานของการบูชา เกิดจากมนุษยเห็นปรากฏการณทางธรรมชาติ เชื่อวาเปนอํานาจของสิ่งที่มองไมเห็น จึง
เกิดกลัวภัย หวังความปลอดภัยในชีวิตจึงทําการออนวอนบูชา แตคําวาศรัทธา คือความเชื่อ ความเลื่อมใส 
เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการบูชา แตความเชื่อ ความเลื่อมใสนั้นตองอาศัยปญญาเปนเคร่ืองกํากับ 

พุทธศาสนิกชนชาวลาวที่ไปไหวสักการบูชาพระธาตุหลวงมีความเชื่อเร่ืองปาฏิหาริย ความ
ศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษที่สามารถคุมครองใหตนและครองมีความสุข หรือประสบผลสําเร็จได หากบนบาน
หรือสักการะถูกวิธี จะสําเร็จไมชาก็เร็ว พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีตอหลวงพอนาค จะทํากันเปน
ชวงเวลาที่เหมาะ เชน ในเดือน 5 ก็จะมาทําบุญวันสงกรานตแลวทําบุญรดน้ําดําหัวผูใหญ อีกทั้งยังไดทําบุญ
ในวัด และถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอพร หากสําเร็จก็จะมาแกบนดวยสิ่งของตางๆ ที่เรียกวา เคร่ือง 5 เคร่ือง 
8 และเคร่ือง 9 หรือ ขันธ 5 ขันธ 8 และ ขันธ 9 อันเปนตัวแทนวัตถุสิ่งของหรือหลักธรรมทางศาสนา  
ประชาชนชาวลาวเชื่อวา การบูชา การทําสักการะ เคารพนบนอบและไหวดวยเคร่ืองสักการะ มีดอกไมธูป
เทียน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต เม่ือมีอันตรายเกิดข้ึน มีความสะทกสะทานลังเลใจ เพื่อหวังใหรักษา
ใหปลอดภัยปองกันให 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  

2) ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัด
สุรินทร 3) วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางในจังหวัดสุรินทร รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิด 1)หลักสัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 2) รูปแบบและกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยงชาง 3) ความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชาง
จังหวัดสุรินทรเปนกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือชุมชนคนเลี้ยงชางในตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร กลุมคนเลี้ยงชาง ขาราชการ ผูนําทองถ่ิน ในตําบลกระโพรวม 15 คน โดยใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหาแลวเขียนพรรณาเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 
 1. หลักสัมมาชีพคือการประกอบอาชีพอยางสุจริตหรือที่เรียกวาสัมมาชีวะในพระพุทธศาสนา  
ซ่ึงเปนองคธรรมหนึ่งในมรรค 8 เปนหนทางแหงความพนทุกข การประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
ไมคิดเบียดเบียนหรือคดโกงคนอ่ืนเปนหนทางแหงความพนทุกขของสังคม อาชีพคนเลี้ยงชางของกลุมชาติ
พันธุกูยในจังหวัดสุรินทร เปนอาชีพที่ตองปฏิบัติตามความเชื่อและกฎเกณฑที่ตั้งไวคือหลักความเชื่อใน 
“ปะกํา” และหลักที่ตองปฏิบัติคือ “คะลํา” สองหลักนี้ทําใหอาชีพคนเลี้ยงชางเปนสัมมาอาชีพ 
 2. รูปแบบการเลี้ยงชางคนชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรเร่ิมตั้งแตการไปคลองชางในปา 
(ปจจุบันไมมีการไปคลองชางแลว) การนําชางมาเลี้ยงไวในบานของตนเองการฝกชางใหชวยงานในดานตางๆ 
เชนการแสดงของชาง การใชชางขนสงสินคาและผูคนเปนตน กระบวนการที่กลาวมาทั้งหมดนั้นตองทําไป
ตามหลักความเชื่อในปะกําและ   คะลําทั้งสิ้น รูปแบบการเลี้ยงชางของชุมชนคนเลี้ยงชางจึงแตกตางจากการ
เลี้ยงสัตวเลี้ยงโดยทั่วไป 
 3. จากการวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเลี้ยงชางเพื่อเสริมสรางความสุจริตแลวเห็นวา ชุมชน
คนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรใชกระบวนการความเชื่อในปะกําและคะลําเปนกฎเกณฑในการเลี้ยงชาง เม่ือจะ
ทําสิ่งใดที่เก่ียวกับชางเชนออกไปคลองชาง นําชางมาเลี้ยงฯลฯตองมีการเซนไหวปะกํากอน ตองมีคะลําเชน
หามพูดคําหยาบ ดาพอแมและผิดลูกเมียคนอ่ืนเปนตน สิ่งเหลานี้เรียกวาคะลํา ถาไมปฏิบัติตามก็มีโทษทั้งแก
ตนเองและครอบครัว ทําใหไมเจริญในการประกอบอาชีพ  
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the principles of the elephant 

community in Surin province, 2) to study the form and process to enhance the integrity 
and responsibility of the elephant community in Surin Province, and 3) to analyze the form 
and process to strengthen the integrity and the responsibility of the elephant raising 
community in Surin Province. The research model is a qualitative research using concept 1) 
the principle of life of elephants, 2) the form and process of creating the elephant 
community, 3) the responsibility of the community of elephants in Surin province as a 
research area, which is a community. Elephants in Krapo Sub-district, Tha Tum District, 
Surin Province The group of elephants, civil servants, local leaders In Krapho Subdistrict, a 
total of 15 people using specific methods The tools used in the research are 2 types: in-
depth interview and observation form. Analyze data using content analysis and describe 
descriptive The research found that 

1. The main principle of life is to work in good faith or called Samma Chiva in 
Buddhism. Which is one of the Dharma  is the path of suffering Career with integrity Not 
thinking of hurting or cheating others is the way of suffering from society The elephants' 
occupation of the Kui ethnic group in Surin province Is a profession that must comply with 
the beliefs and rules set forth in the belief that "Pagam" and the principle that must be 
treated is "Ka Lam". These two principles make the elephants' occupation a career 

2. The pattern of elephants raising in the elephant community in Surin province, 
starting with the elephant in the forest (At present, there are no elephants to go to.) Bring 
elephants to feed in their homes. Training elephants to assist in various fields Such as the 
elephant show Using elephants to transport goods and people etc. All of the above 
mentioned processes must be done in accordance with the belief in the plum and the 
whole body. The elephant raising style of the community of elephants is therefore 
different from raising pets in general 

3. From the analysis of the pattern and process of elephants to strengthen 
honesty and see that The community of elephants in Surin province uses the belief 
process in plum and ka Lam as rules for raising elephants. When doing anything related to 
elephants, such as going out to hang an elephant Bring elephants to feed, etc. Must have a 
sacrifice to pay before. Must have a kale such as do not speak rough words Insulting 
parents and other children These things are called ka lam. If not followed, there is a 
penalty for both himself and his family. Cause not to grow in career 

Keywords: Process, honest livelihood, Honesty 

 

บทนํา 
สัมมาชีพ หรือสัมมาอาชีวะนั้น มีหลักการอยูวาไมหาเลี้ยงชีพในทางที่จะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

รวมถึงประเทศชาติบานเมือง ซ่ึงในโลกของเรา มนุษยทุกคนเม่ือเติบโตมาเปนผูใหญก็ลวนตองมีงาน มีหนาที่
ตางๆ ใหตองรับชอบ โดยที่แตละคนตางก็มีงานที่ตองทําเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว ซ่ึงจะแตกตาง
กันออกไป ข้ึนอยูกับการอบรม เลี้ยงดู การเรียนมาในวิชาชีพตางๆ ตามความชอบของแตละบุคคล1 
สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมแลว ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาพัฒนา
ชีวิตของตนดวย เปนการประกอบอาชีพที่ทําใหเกิดที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เลียงชีพโดย
ชอบธรรม ทําดวยความสุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม ดังนั้นไมวาจะอยูในสวนใดของสังคม การหา
เลี้ยงชีพที่ทําใหเกิดความสงบสุข จะตองคํานึงถึงหลักสัมมาชีพ ไวเปนหลักในการทํางาน โดยคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” หมายถึง “การประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความ
สุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม” ฉะนั้น คําวา “สัมมาชีพ” จึงยึดแนวความหมายของคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” ขางตน โดยมีความหมายวา “การทํามาหากินโดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้งหรือเปน
เปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคม กลาวคือ ความสุขของตนและคนทํางานรวมถึง
ประโยชนของผูบริโภคและผูรับบริการเปนหลัก โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมมุงไปกระตุนตัณหาอัน
เปนเหตุแหงทุกข” ซ่ึง นพ.ประเวศ วะสี ไดใหความหมายที่สั้นกระชับวาหมายถึง “อาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” และหากนํามารวมกับ
คําวา “ชุมชน” เปน “สัมมาชีพชุมชน” จึงหมายถึง 2“ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายได
มากกวารายจาย โดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับวิถีของ
ชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน” 

จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีชางเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย โดยกระจายกันอยูในหมูบาตางใน
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและบานที่มีชางเลี้ยงมากกวาบานอ่ืนก็คือบานตากลาง เพราะที่
บานตากลางมีศูนยคชศึกษาซ่ึงเปนศูนยของหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ) เปนผูดูแล 
เปนศูนยที่ตั้งมาเพื่อชวยแกปญหาชางเรรอน ศูนยคชศึกษา หรือ หมูบานชาง บานตากลาง จ.สุรินทร เปน
ศูนยรวมของสมาชิกชางทั้งในบานกะโพ ตากลาง และจากหมูบานอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทรมากกวา 200 ตัว 
ซ่ึงจัดใหเปนวิถีชีวิตที่อยูในพื้นที่เดียวกันของคนกับชางโดยมีทั้งบาน เรือนของชาวบานหรือที่เรียกวาควาน
ชาง และมีที่อยูของชางอยูทั่วบริเวณเปนวิถีชีวิตที่นาทึ่งมากๆ  ไมวาเราจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็น
ชางอยูแทบทุกที่ ซ่ึงชางแตละตัวก็เปนชางแสนรูนารัก ไมดุราย  และสามารถเขากับคนไดงาย ชางบานตา
กลางเปนชางบานที่เชื่อง นอนรวมชายคาเรือนเดียวกันกับคน  เปนสิ่งมหัศจรรยที่ชางกับคนอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต),สูการศึกษาแนวพุทธ ,พิมพครั้งท่ี  2, (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ,2546), หนา 163. 
2 [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.right-livelihoods.org, [11 เมษายน 2558]. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1219

 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the principles of the elephant 

community in Surin province, 2) to study the form and process to enhance the integrity 
and responsibility of the elephant community in Surin Province, and 3) to analyze the form 
and process to strengthen the integrity and the responsibility of the elephant raising 
community in Surin Province. The research model is a qualitative research using concept 1) 
the principle of life of elephants, 2) the form and process of creating the elephant 
community, 3) the responsibility of the community of elephants in Surin province as a 
research area, which is a community. Elephants in Krapo Sub-district, Tha Tum District, 
Surin Province The group of elephants, civil servants, local leaders In Krapho Subdistrict, a 
total of 15 people using specific methods The tools used in the research are 2 types: in-
depth interview and observation form. Analyze data using content analysis and describe 
descriptive The research found that 

1. The main principle of life is to work in good faith or called Samma Chiva in 
Buddhism. Which is one of the Dharma  is the path of suffering Career with integrity Not 
thinking of hurting or cheating others is the way of suffering from society The elephants' 
occupation of the Kui ethnic group in Surin province Is a profession that must comply with 
the beliefs and rules set forth in the belief that "Pagam" and the principle that must be 
treated is "Ka Lam". These two principles make the elephants' occupation a career 

2. The pattern of elephants raising in the elephant community in Surin province, 
starting with the elephant in the forest (At present, there are no elephants to go to.) Bring 
elephants to feed in their homes. Training elephants to assist in various fields Such as the 
elephant show Using elephants to transport goods and people etc. All of the above 
mentioned processes must be done in accordance with the belief in the plum and the 
whole body. The elephant raising style of the community of elephants is therefore 
different from raising pets in general 

3. From the analysis of the pattern and process of elephants to strengthen 
honesty and see that The community of elephants in Surin province uses the belief 
process in plum and ka Lam as rules for raising elephants. When doing anything related to 
elephants, such as going out to hang an elephant Bring elephants to feed, etc. Must have a 
sacrifice to pay before. Must have a kale such as do not speak rough words Insulting 
parents and other children These things are called ka lam. If not followed, there is a 
penalty for both himself and his family. Cause not to grow in career 

Keywords: Process, honest livelihood, Honesty 

 

บทนํา 
สัมมาชีพ หรือสัมมาอาชีวะนั้น มีหลักการอยูวาไมหาเลี้ยงชีพในทางที่จะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

รวมถึงประเทศชาติบานเมือง ซ่ึงในโลกของเรา มนุษยทุกคนเม่ือเติบโตมาเปนผูใหญก็ลวนตองมีงาน มีหนาที่
ตางๆ ใหตองรับชอบ โดยที่แตละคนตางก็มีงานที่ตองทําเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว ซ่ึงจะแตกตาง
กันออกไป ข้ึนอยูกับการอบรม เลี้ยงดู การเรียนมาในวิชาชีพตางๆ ตามความชอบของแตละบุคคล1 
สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมแลว ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาพัฒนา
ชีวิตของตนดวย เปนการประกอบอาชีพที่ทําใหเกิดที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เลียงชีพโดย
ชอบธรรม ทําดวยความสุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม ดังนั้นไมวาจะอยูในสวนใดของสังคม การหา
เลี้ยงชีพที่ทําใหเกิดความสงบสุข จะตองคํานึงถึงหลักสัมมาชีพ ไวเปนหลักในการทํางาน โดยคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” หมายถึง “การประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความ
สุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม” ฉะนั้น คําวา “สัมมาชีพ” จึงยึดแนวความหมายของคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” ขางตน โดยมีความหมายวา “การทํามาหากินโดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้งหรือเปน
เปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคม กลาวคือ ความสุขของตนและคนทํางานรวมถึง
ประโยชนของผูบริโภคและผูรับบริการเปนหลัก โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมมุงไปกระตุนตัณหาอัน
เปนเหตุแหงทุกข” ซ่ึง นพ.ประเวศ วะสี ไดใหความหมายที่สั้นกระชับวาหมายถึง “อาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” และหากนํามารวมกับ
คําวา “ชุมชน” เปน “สัมมาชีพชุมชน” จึงหมายถึง 2“ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายได
มากกวารายจาย โดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับวิถีของ
ชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน” 

จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีชางเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย โดยกระจายกันอยูในหมูบาตางใน
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและบานที่มีชางเลี้ยงมากกวาบานอ่ืนก็คือบานตากลาง เพราะที่
บานตากลางมีศูนยคชศึกษาซ่ึงเปนศูนยของหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ) เปนผูดูแล 
เปนศูนยที่ตั้งมาเพื่อชวยแกปญหาชางเรรอน ศูนยคชศึกษา หรือ หมูบานชาง บานตากลาง จ.สุรินทร เปน
ศูนยรวมของสมาชิกชางทั้งในบานกะโพ ตากลาง และจากหมูบานอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทรมากกวา 200 ตัว 
ซ่ึงจัดใหเปนวิถีชีวิตที่อยูในพื้นที่เดียวกันของคนกับชางโดยมีทั้งบาน เรือนของชาวบานหรือที่เรียกวาควาน
ชาง และมีที่อยูของชางอยูทั่วบริเวณเปนวิถีชีวิตที่นาทึ่งมากๆ  ไมวาเราจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็น
ชางอยูแทบทุกที่ ซ่ึงชางแตละตัวก็เปนชางแสนรูนารัก ไมดุราย  และสามารถเขากับคนไดงาย ชางบานตา
กลางเปนชางบานที่เชื่อง นอนรวมชายคาเรือนเดียวกันกับคน  เปนสิ่งมหัศจรรยที่ชางกับคนอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  
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นอกจากศูนยคชศึกษาแลว ยังมีศูนยคชอาณาจักรหรือที่เรียกวาโครงการคชอาณาจักร จังหวัด
สุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคการกอตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือชางเรรอนที่เปนปญหาอยูในเมืองใหญในปจจุบัน 
ควาญชางนําชางมาเดินเรขายอาหารชาง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทําใหชางเกิดการบาดเจ็บ 
และลมตายจากอุบัติเหตุ บางคร้ังเกิดความเครียด อาละวาด ทํารายประชาชนใหเห็นอยูบอยคร้ัง ในการนี้ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย ในคราวถวายรายงานการเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาหายากขององคการสวนสัตว โปรดใหมีการดูแลและอนุรักษพันธุชางไทยดวย เนื่องจากชาง
เปนสัตวสําคัญ คูบาน คูเมือง และถือวาเปนสัญลักษณของชาติ ควรไดรับการคุมครองและปกปองใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และองคการสวนสัตวไดนอมนํามาปฏิบัติ เปนที่มาของโครงการนําชางคืนถ่ิน องคการ
สวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการคชอาณาจักร3 จังหวัดสุรินทร ในป พ.ศ. 2552 ตอมาองคการ
สวนสัตวไดรับงบประมาณจากการแปรญัตติของรัฐบาลในสมัยนั้น เปนจํานวน 22 ลานบาท เพื่อเร่ิมตน
โครงการนําชางคืนถ่ิน และผูกพันงบประมาณมาถึงป พ.ศ. 2553 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
อาหารชางอีก 3 ลานบาท เพื่อแกปญหาเบื้องตนสําหรับในชวงฤดูแลง ไดมีการจัดทําผังแมบทโครงการคช
อาณาจักร จังหวัดสุรินทรข้ึน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับงบลงทุนจากรัฐบาลอีก 58.6 ลานบาท
สําหรับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตามแผนแมบท ตอมาโครงการฯ ไดรับชางเรรอนเขารวมโครงการฯ ใน
ป พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 100 เชือก ป พ.ศ. 2554 จํานวน 133 เชือก ป พ.ศ. 2555 จํานวน 157 เชือก ป พ.ศ. 
2556 จํานวน 160 เชือก ป พ.ศ. 2556 – 2558 จํานวน 170 เชือก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
เปาหมายกําหนดรับชาง จํานวน 200 เชือก แนวทางการพัฒนาโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จัดทํา
เปนสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เนนความเปนอยูบนพื้นฐานหมูบาน
ชางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ ความม่ังค่ังของ
อาหารชาง เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร จํานวน 3,000 ไร เปนพื้นที่ดําเนินการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร เปนโครงการสนอง
สนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักสัมมาชีพของกลุมคนเลี้ยงชางในจงัหวัดสุรินทร เพราะวิถีชีวิตของ
คนเลี้ยงชางในอําเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร เปนวิถีชีวิตของคนไทยที่ใชหลักของการบูรณาการของสัตวเลี้ยงที่
ใหญที่สุดในโลกนํามาบูรณาการในเชิงคุณคาทางดานพระพุทธศาสนา ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว คนเลี้ยงชางเปนกลุมชาติพันธชาวกูยนับถือพระพุทธศาสนา มีหลักความเชื่อในการ
นําหลักพุทธธรรมในการประกอบสัมมาชีพ ในดานของความกตัญู ความมีเมตตา การปกครอง และดาน
การอยูในสังคมอยางสันติสุข  ในหนังสือชางราชพาหนะ  ไดกลาวไววา ผูควบคุมชางตองจักอุปนิสัยใจคอ
ของชางที่ตอง และมีความรูลึกซ้ึงที่จะควบคุมชางนั้นๆ ได โดยเฉพาะชางที่คนเลี้ยงชางเลือกมาใชในงานนั้น 

                                                           
3 โครงการศูนยคชอาณาจักรสุรินทร,[ออนไลน] แหลงขอมูล : http://www.surin.zoothailand.org/ 

index.php , [15 ธันวาคม 2516]. 

 

ตองมีความรูในการควบคุมชางไดอยางชาํนาญการและถือไดวา คนเลี้ยงชางนั้นเปนผูทรงความรูในวิทยายุทธ 
และสามารถที่จะประกอบวิถีชีวิตของตนใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
2.เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง

ชางจังหวัดสุรินทร 
3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน

เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) พื้นที่วิจัยคือชุมชนคนเลี้ยงชางบานตากลาง ชุมชนคนเลี้ยงชางบานหนองบัวและ

ชุมชนคนเลี้ยง 

- ความเช่ือของคนในชุมชน 
- การคลองชาง/จับชาง 
- การนําชางมาเลี้ยง 
- การฝกชาง 
- การดูแลชาง 
- ความสัมพันธระหวางคนกับชาง 

รูปแบบกระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 

-วิสาหกิจชุมชน 
-ภูมิปญญาชาวบาน 
-การจัดการทรัพยากรในชุมชน 
-กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชน 
- การปกครองในชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
 

ค ว า ม สุ จ ริ ต ค ว า ม
รับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชาง 

- ความซื่อสัตยสุจริต 
- ความมีเมตตา 
- ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
- การชวยเหลือกันชุมชน 
- การมีความเคารพเช้ือฟงกันในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสราง
สัมมาชีพของชมุชน

คนเลี้ยงชาง 
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นอกจากศูนยคชศึกษาแลว ยังมีศูนยคชอาณาจักรหรือที่เรียกวาโครงการคชอาณาจักร จังหวัด
สุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคการกอตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือชางเรรอนที่เปนปญหาอยูในเมืองใหญในปจจุบัน 
ควาญชางนําชางมาเดินเรขายอาหารชาง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทําใหชางเกิดการบาดเจ็บ 
และลมตายจากอุบัติเหตุ บางคร้ังเกิดความเครียด อาละวาด ทํารายประชาชนใหเห็นอยูบอยคร้ัง ในการนี้ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย ในคราวถวายรายงานการเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาหายากขององคการสวนสัตว โปรดใหมีการดูแลและอนุรักษพันธุชางไทยดวย เนื่องจากชาง
เปนสัตวสําคัญ คูบาน คูเมือง และถือวาเปนสัญลักษณของชาติ ควรไดรับการคุมครองและปกปองใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และองคการสวนสัตวไดนอมนํามาปฏิบัติ เปนที่มาของโครงการนําชางคืนถ่ิน องคการ
สวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการคชอาณาจักร3 จังหวัดสุรินทร ในป พ.ศ. 2552 ตอมาองคการ
สวนสัตวไดรับงบประมาณจากการแปรญัตติของรัฐบาลในสมัยนั้น เปนจํานวน 22 ลานบาท เพื่อเร่ิมตน
โครงการนําชางคืนถ่ิน และผูกพันงบประมาณมาถึงป พ.ศ. 2553 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
อาหารชางอีก 3 ลานบาท เพื่อแกปญหาเบื้องตนสําหรับในชวงฤดูแลง ไดมีการจัดทําผังแมบทโครงการคช
อาณาจักร จังหวัดสุรินทรข้ึน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับงบลงทุนจากรัฐบาลอีก 58.6 ลานบาท
สําหรับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตามแผนแมบท ตอมาโครงการฯ ไดรับชางเรรอนเขารวมโครงการฯ ใน
ป พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 100 เชือก ป พ.ศ. 2554 จํานวน 133 เชือก ป พ.ศ. 2555 จํานวน 157 เชือก ป พ.ศ. 
2556 จํานวน 160 เชือก ป พ.ศ. 2556 – 2558 จํานวน 170 เชือก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
เปาหมายกําหนดรับชาง จํานวน 200 เชือก แนวทางการพัฒนาโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จัดทํา
เปนสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เนนความเปนอยูบนพื้นฐานหมูบาน
ชางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ ความม่ังค่ังของ
อาหารชาง เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร จํานวน 3,000 ไร เปนพื้นที่ดําเนินการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร เปนโครงการสนอง
สนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักสัมมาชีพของกลุมคนเลี้ยงชางในจงัหวัดสุรินทร เพราะวิถีชีวิตของ
คนเลี้ยงชางในอําเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร เปนวิถีชีวิตของคนไทยที่ใชหลักของการบูรณาการของสัตวเลี้ยงที่
ใหญที่สุดในโลกนํามาบูรณาการในเชิงคุณคาทางดานพระพุทธศาสนา ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว คนเลี้ยงชางเปนกลุมชาติพันธชาวกูยนับถือพระพุทธศาสนา มีหลักความเชื่อในการ
นําหลักพุทธธรรมในการประกอบสัมมาชีพ ในดานของความกตัญู ความมีเมตตา การปกครอง และดาน
การอยูในสังคมอยางสันติสุข  ในหนังสือชางราชพาหนะ  ไดกลาวไววา ผูควบคุมชางตองจักอุปนิสัยใจคอ
ของชางที่ตอง และมีความรูลึกซ้ึงที่จะควบคุมชางนั้นๆ ได โดยเฉพาะชางที่คนเลี้ยงชางเลือกมาใชในงานนั้น 

                                                           
3 โครงการศูนยคชอาณาจักรสุรินทร,[ออนไลน] แหลงขอมูล : http://www.surin.zoothailand.org/ 

index.php , [15 ธันวาคม 2516]. 

 

ตองมีความรูในการควบคุมชางไดอยางชาํนาญการและถือไดวา คนเลี้ยงชางนั้นเปนผูทรงความรูในวิทยายุทธ 
และสามารถที่จะประกอบวิถีชีวิตของตนใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
2.เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง

ชางจังหวัดสุรินทร 
3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน

เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) พื้นที่วิจัยคือชุมชนคนเลี้ยงชางบานตากลาง ชุมชนคนเลี้ยงชางบานหนองบัวและ

ชุมชนคนเลี้ยง 

- ความเช่ือของคนในชุมชน 
- การคลองชาง/จับชาง 
- การนําชางมาเลี้ยง 
- การฝกชาง 
- การดูแลชาง 
- ความสัมพันธระหวางคนกับชาง 

รูปแบบกระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 

-วิสาหกิจชุมชน 
-ภูมิปญญาชาวบาน 
-การจัดการทรัพยากรในชุมชน 
-กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชน 
- การปกครองในชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
 

ค ว า ม สุ จ ริ ต ค ว า ม
รับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชาง 

- ความซื่อสัตยสุจริต 
- ความมีเมตตา 
- ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
- การชวยเหลือกันชุมชน 
- การมีความเคารพเช้ือฟงกันในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสราง
สัมมาชีพของชมุชน

คนเลี้ยงชาง 
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ชุมชนคนเลี้ยงชางบานกะโพ ซ่ึงทั้งสามชุมชนอยูในตําบลกะโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลที่ เปนเอกสารวิชาการเก่ียวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยคัมภีร
พระไตรปฎกและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ จากนั้นไดทําเคร่ืองมือสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตเพื่อลง
พื้นที่ศึกษาชุมชนคนเลี้ยงชางที่เปนเปาหมายโดยสัมภาษณเชิงลึกกลุมขาราชการหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับ
ชาง กลุมคนเลี้ยงชาง กลุมหมอชางและกลุมคนที่จําหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับชาง  
 
ผลการวิจัย 
 1.ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา หลักสัมมาชีพ
คือการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนตนเอง
และเบียดเบียนคนอ่ืนถูกตองตามหลักศีลธรรม หลักสัมมาชีพนั้นก็คือหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจาตรัสไวในมรรค 8 คือหนทางแหงการพนทุกข การประกอบอาชีพในสังคมไมวาจะเปนอาชีพ
อะไรก็ตามถาตองการประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทํา ผูประกอบอาชีพนั้นตองทําดวยความซ่ือสัตยหรือ
ซ่ือตรงตออาชีพของตนเม่ือแตละคนมีความซ่ือสัตยหรือซ่ือตรงตออาชีพตนเองไม ไมประกอบอาชีพที่
เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนแลว เม่ือรวมกันมากข้ึนก็จะกลายเปน “ชุมชนสัมมาชีพ” ซ่ึงหมายถึง “ชุมชนที่
มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายไดมากกวารายจายโดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้  ตองมีความสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน”  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาอาชีพคนเลี้ยงชางเปนอาชีพที่ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตอง เร่ิมตั้งแตการเขา
ปาไปคลองชางของคนเลี้ยงชางในสมัยกอนที่ตองมีความเชื่อ ความซ่ือตรงและความมุงม่ันในการจับชาง เม่ือ
ไดชางมาแลวก็ตองเลี้ยงดูชางเหมือนกับเลี้ยงดูลูกของตนเอง ชางเปนสมาชิกในครอบครัวที่คนเลี้ยงชางตอง
ใหความรัก ความเอาใจใส คนเลี้ยงชางหรือครอบครัวคนเลี้ยงชางมีหลักความเชื่อที่นอกจากหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาแลว ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ “ปะกํา” หรือ “ผีปะกํา” นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติที่เรียกวา “คะลํา” ซ่ึงเปนเสมือนกฎเกณฑที่คนเลี้ยงชางตองปฏิบัติตาม ถาผูหนึ่งผูใดละเมิดกฎเกณฑ
ที่วางไวเก่ียวกับปะกําหรือคะลําแลว ก็จะตองไดรับโทษหรือทํามาหาเลี้ยงชีพไมกาวหนาไมเจริญรุงเรืองได 
 2. ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางจังหวัดสุรินทร จากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุกูยมีหลายกลุมดวยกัน กลุมที่เรียกมีอาชีพจับชางและ
เลี้ยงชางไวใชงานเรียกวากลุม “กูยอะจีง” คือกลุมชาวกูยที่มีความรูความชํานาญในการจับชาง เลี้ยงชาง ฝก
ชาง ชาวกูยอะจีงนิยมเลี้ยงชางโดยการออกไปคลองชางปาชึ่งชาวกูยเรียกวา “โพนชาง”4 และนํามาฝกให
เชื่อง เพื่อใชเปนพาหนะและชางเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน การโพนชางของชาวกูยใชบวงบาศเรียกวา 
“เชือกปะกํา” ทําจากหนังควาย เชือกปะกําเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู 
พระสมุหหาญ ปฺญาธโร กลาววา “ทุกข้ันตอนที่เก่ียวกับเชือกปะกํา ตองใหความเคารพนับถืออยางจริงจัง 
หามลบหลูดูหม่ิน หามเหยียบย่ํา การเก็บเชือกปะกําตองแยกมาเก็บไวที่ศาลปะกําหนาบาน จะนําชาง
เดินทางไปในที่ตางๆ ตองบอกลาวที่ศาลปะกํา และตอนกลับมาก็ตองบอกกลาวอีกเชนกัน ทั้งนี้เพื่อความ
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เปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว”5 รูปแบบการจับชางปาเพื่อมาเลี้ยงของชาวกูยอจีงจังหวัดสุรินทรนั้น 
มีตําแหนงหรือหนาที่ที่จะตองรูจักดังนี้คือ “หมอเฒา” หรือ “ครูบาใหญ” เปนผูบัญชาการ รองลงมาคือ 
“หมอชาง” ผูฝกฝนทั้งในดานคชกรรมและคชลักษณจนรอบรูชํานาญในการในการจับชาง เลี้ยงชางและดูแล
ชาง สุดทายคือ “ควาญ” ที่เปนแรงงานทั่วไปคอยชวยเหลือหมอชางและครูบาใหญ การออกไปคลองชาง
ของชายชาวกูยตองออกไปดวยหัวใจอันบริสุทธิ์เพราะมีขอปฏิบัติในการออกไปคลองชางในปามากมายที่ตอง
ปฏิบัติทั้งผูที่ออกไปคลองชางและภรรยาที่อยูที่บานก็ตองปฏิบัติตามกฏอันเครงครัดเชนกัน การปฏิบัติตาม
กฎหรือตามความเชื่อที่วามาก็เพื่อใหอํานาจเหนือธรรมชาติที่พวกเขาเคารพนับถือไดชวยปกปองอันตรายใน
ขณะที่พวกเขาคลองชางอยูในปา แบบแผน พิธีกรรม ขอปฏิบัติ กฎเกณฑอันเครงครัดที่ชาวกูยอจีงไดสราง
ข้ึนมานั้นเปนแบบแผน กฎเกณฑและขอปฏิบัติอันเฉพาะเจาะจงและเครงครัดที่ตองปฏิบัติใหไดทั้งผูออกไป
คลองชางและภรรยาครอบครัวที่อยูที่บาน เชนเม่ือสามีออกไปคลองชางในปาและตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ความเชื่อในการคลองชางอยางเครงครัด ฝายภรรยาที่อยูที่บานก็มีขอหามหรือขอปฏิบัติหลายประการ
เชนกัน เปนตนวา หามประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประทินโฉมตางๆ หามนั่งบนธรณีประตู หามตอนรับ
แขกหรือคนแปลกหนาบนเรือน หามนําผูชายข้ึนบนเรือนเปนตน แบบแผนกฎเกณฑและขอปฏิบัติทั้งหลาย
ทั้งปวงถาสามารถปฏิบัติได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางประสบผลสําเร็จ ถาปฏิบัติไมไดเชนภรรยาไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือแบบแผนที่วางไวได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางของสามีไมประสบ
ผลสําเร็จหรืออาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได แบบแผน พิธีกรรมขอปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวกูยอจึง      
วางเปนกฎไวตั้งอยูบนพื้นฐานของความศรัทธาในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือที่เขาเรียกวา “ผี” อันเปน
ความเชื่อในดินแดนอุษาคเนยมาแตโบราณ คําวา “ผี” ในความเชื่อของชาวกูยอจึงไมไดหมายถึงวิญญาณ
หรือผี หากแตหมายถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได  
 3. วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  จากการวิเคราะหพบวารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและ
ความรับผิดชอบของชุมชนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรเปนรูปแบบการเลี้ยงชางที่มีกฎเกณฑ ความรับผิดชอบที่
ประกอบดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกฎเกณฑ
ที่กลุมชนคนเลี้ยงชางไดวางไวเปนหลักคือความเชื่อความศรัทธาใน “ปะกํา” และ “คะลํา” ที่คนเลี้ยงชาง
และคนในครอบครัวตองปฏิบัติตาม ความเชื่อในปะกําหรือเชือกปะกําเปนสิ่งสําคัญมากเปนอุปกรณมงคล
ชั้นสูงที่ใชในการคลองชางปา จึงมีการเก็บรักษาไวอยางดีที่ ศาลปะกําเชือกปะกํา สวนใหญทํามาจากหนัง
ควายสามเสนมาพันเกลียวกันคนที่จะทํา เชือกปะกํา กรีดหนังควายได จะตองเปนครูบาหรือหมอชางเทานั้น
เชือกปะกํา มีความสําคัญมากถาเซนไหวไมดี ก็จะทําใหเกิดความอัปมงคล เหตุราย กับทั้งคนและชางของ
ตัวเอง และกฎเกณฑอีกอยางหนึ่งที่กลุมคนเลี้ยงชางตองปฏิบัติก็คือ “คะลํา” เปนขอหามในการกระทํา
แสดงออกตางๆ หรือสิ่งตองหาม ตองเวน หามประพฤติปฏิบัติ ไมสมควรที่จะกระทํา ทั้งกาย วาจาและใจ 
หากละเลย หรือลวงละเมิดจะเปนอัปมงคล เปนบาปกรรม นําความเสื่อมเสีย และอาจเกิดอันตรายแกบุคคล
ที่ฝาฝนรวมทั้งมีผลตอสังคมที่อยูดวย ดังนั้นคะลําจึงเปนดังมาตรการหรือขอหามในการควบคุมความ
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ชุมชนคนเลี้ยงชางบานกะโพ ซ่ึงทั้งสามชุมชนอยูในตําบลกะโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลที่ เปนเอกสารวิชาการเก่ียวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยคัมภีร
พระไตรปฎกและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ จากนั้นไดทําเคร่ืองมือสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตเพื่อลง
พื้นที่ศึกษาชุมชนคนเลี้ยงชางที่เปนเปาหมายโดยสัมภาษณเชิงลึกกลุมขาราชการหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับ
ชาง กลุมคนเลี้ยงชาง กลุมหมอชางและกลุมคนที่จําหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับชาง  
 
ผลการวิจัย 
 1.ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา หลักสัมมาชีพ
คือการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนตนเอง
และเบียดเบียนคนอ่ืนถูกตองตามหลักศีลธรรม หลักสัมมาชีพนั้นก็คือหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจาตรัสไวในมรรค 8 คือหนทางแหงการพนทุกข การประกอบอาชีพในสังคมไมวาจะเปนอาชีพ
อะไรก็ตามถาตองการประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทํา ผูประกอบอาชีพนั้นตองทําดวยความซ่ือสัตยหรือ
ซ่ือตรงตออาชีพของตนเม่ือแตละคนมีความซ่ือสัตยหรือซ่ือตรงตออาชีพตนเองไม ไมประกอบอาชีพที่
เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนแลว เม่ือรวมกันมากข้ึนก็จะกลายเปน “ชุมชนสัมมาชีพ” ซ่ึงหมายถึง “ชุมชนที่
มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายไดมากกวารายจายโดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้  ตองมีความสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน”  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาอาชีพคนเลี้ยงชางเปนอาชีพที่ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตอง เร่ิมตั้งแตการเขา
ปาไปคลองชางของคนเลี้ยงชางในสมัยกอนที่ตองมีความเชื่อ ความซ่ือตรงและความมุงม่ันในการจับชาง เม่ือ
ไดชางมาแลวก็ตองเลี้ยงดูชางเหมือนกับเลี้ยงดูลูกของตนเอง ชางเปนสมาชิกในครอบครัวที่คนเลี้ยงชางตอง
ใหความรัก ความเอาใจใส คนเลี้ยงชางหรือครอบครัวคนเลี้ยงชางมีหลักความเชื่อที่นอกจากหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาแลว ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ “ปะกํา” หรือ “ผีปะกํา” นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติที่เรียกวา “คะลํา” ซ่ึงเปนเสมือนกฎเกณฑที่คนเลี้ยงชางตองปฏิบัติตาม ถาผูหนึ่งผูใดละเมิดกฎเกณฑ
ที่วางไวเก่ียวกับปะกําหรือคะลําแลว ก็จะตองไดรับโทษหรือทํามาหาเลี้ยงชีพไมกาวหนาไมเจริญรุงเรืองได 
 2. ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางจังหวัดสุรินทร จากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุกูยมีหลายกลุมดวยกัน กลุมที่เรียกมีอาชีพจับชางและ
เลี้ยงชางไวใชงานเรียกวากลุม “กูยอะจีง” คือกลุมชาวกูยที่มีความรูความชํานาญในการจับชาง เลี้ยงชาง ฝก
ชาง ชาวกูยอะจีงนิยมเลี้ยงชางโดยการออกไปคลองชางปาชึ่งชาวกูยเรียกวา “โพนชาง”4 และนํามาฝกให
เชื่อง เพื่อใชเปนพาหนะและชางเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน การโพนชางของชาวกูยใชบวงบาศเรียกวา 
“เชือกปะกํา” ทําจากหนังควาย เชือกปะกําเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู 
พระสมุหหาญ ปฺญาธโร กลาววา “ทุกข้ันตอนที่เก่ียวกับเชือกปะกํา ตองใหความเคารพนับถืออยางจริงจัง 
หามลบหลูดูหม่ิน หามเหยียบย่ํา การเก็บเชือกปะกําตองแยกมาเก็บไวที่ศาลปะกําหนาบาน จะนําชาง
เดินทางไปในที่ตางๆ ตองบอกลาวที่ศาลปะกํา และตอนกลับมาก็ตองบอกกลาวอีกเชนกัน ทั้งนี้เพื่อความ
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เปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว”5 รูปแบบการจับชางปาเพื่อมาเลี้ยงของชาวกูยอจีงจังหวัดสุรินทรนั้น 
มีตําแหนงหรือหนาที่ที่จะตองรูจักดังนี้คือ “หมอเฒา” หรือ “ครูบาใหญ” เปนผูบัญชาการ รองลงมาคือ 
“หมอชาง” ผูฝกฝนทั้งในดานคชกรรมและคชลักษณจนรอบรูชํานาญในการในการจับชาง เลี้ยงชางและดูแล
ชาง สุดทายคือ “ควาญ” ที่เปนแรงงานทั่วไปคอยชวยเหลือหมอชางและครูบาใหญ การออกไปคลองชาง
ของชายชาวกูยตองออกไปดวยหัวใจอันบริสุทธิ์เพราะมีขอปฏิบัติในการออกไปคลองชางในปามากมายที่ตอง
ปฏิบัติทั้งผูที่ออกไปคลองชางและภรรยาที่อยูที่บานก็ตองปฏิบัติตามกฏอันเครงครัดเชนกัน การปฏิบัติตาม
กฎหรือตามความเชื่อที่วามาก็เพื่อใหอํานาจเหนือธรรมชาติที่พวกเขาเคารพนับถือไดชวยปกปองอันตรายใน
ขณะที่พวกเขาคลองชางอยูในปา แบบแผน พิธีกรรม ขอปฏิบัติ กฎเกณฑอันเครงครัดที่ชาวกูยอจีงไดสราง
ข้ึนมานั้นเปนแบบแผน กฎเกณฑและขอปฏิบัติอันเฉพาะเจาะจงและเครงครัดที่ตองปฏิบัติใหไดทั้งผูออกไป
คลองชางและภรรยาครอบครัวที่อยูที่บาน เชนเม่ือสามีออกไปคลองชางในปาและตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ความเชื่อในการคลองชางอยางเครงครัด ฝายภรรยาที่อยูที่บานก็มีขอหามหรือขอปฏิบัติหลายประการ
เชนกัน เปนตนวา หามประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประทินโฉมตางๆ หามนั่งบนธรณีประตู หามตอนรับ
แขกหรือคนแปลกหนาบนเรือน หามนําผูชายข้ึนบนเรือนเปนตน แบบแผนกฎเกณฑและขอปฏิบัติทั้งหลาย
ทั้งปวงถาสามารถปฏิบัติได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางประสบผลสําเร็จ ถาปฏิบัติไมไดเชนภรรยาไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือแบบแผนที่วางไวได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางของสามีไมประสบ
ผลสําเร็จหรืออาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได แบบแผน พิธีกรรมขอปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวกูยอจึง      
วางเปนกฎไวตั้งอยูบนพื้นฐานของความศรัทธาในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือที่เขาเรียกวา “ผี” อันเปน
ความเชื่อในดินแดนอุษาคเนยมาแตโบราณ คําวา “ผี” ในความเชื่อของชาวกูยอจึงไมไดหมายถึงวิญญาณ
หรือผี หากแตหมายถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได  
 3. วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  จากการวิเคราะหพบวารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและ
ความรับผิดชอบของชุมชนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรเปนรูปแบบการเลี้ยงชางที่มีกฎเกณฑ ความรับผิดชอบที่
ประกอบดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกฎเกณฑ
ที่กลุมชนคนเลี้ยงชางไดวางไวเปนหลักคือความเชื่อความศรัทธาใน “ปะกํา” และ “คะลํา” ที่คนเลี้ยงชาง
และคนในครอบครัวตองปฏิบัติตาม ความเชื่อในปะกําหรือเชือกปะกําเปนสิ่งสําคัญมากเปนอุปกรณมงคล
ชั้นสูงที่ใชในการคลองชางปา จึงมีการเก็บรักษาไวอยางดีที่ ศาลปะกําเชือกปะกํา สวนใหญทํามาจากหนัง
ควายสามเสนมาพันเกลียวกันคนที่จะทํา เชือกปะกํา กรีดหนังควายได จะตองเปนครูบาหรือหมอชางเทานั้น
เชือกปะกํา มีความสําคัญมากถาเซนไหวไมดี ก็จะทําใหเกิดความอัปมงคล เหตุราย กับทั้งคนและชางของ
ตัวเอง และกฎเกณฑอีกอยางหนึ่งที่กลุมคนเลี้ยงชางตองปฏิบัติก็คือ “คะลํา” เปนขอหามในการกระทํา
แสดงออกตางๆ หรือสิ่งตองหาม ตองเวน หามประพฤติปฏิบัติ ไมสมควรที่จะกระทํา ทั้งกาย วาจาและใจ 
หากละเลย หรือลวงละเมิดจะเปนอัปมงคล เปนบาปกรรม นําความเสื่อมเสีย และอาจเกิดอันตรายแกบุคคล
ที่ฝาฝนรวมทั้งมีผลตอสังคมที่อยูดวย ดังนั้นคะลําจึงเปนดังมาตรการหรือขอหามในการควบคุมความ

                                                           
 5 สัมภาษณ พระสมุหหาญ  ปฺญาธโร,เจาอาวาสวัดปาอาเจียง, 25 กันยายน 2561. 



1224 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

ประพฤติของคนเลี้ยงชางและเปนกฎเกณฑในการจัดความสัมพนัธของคนในชมุชนคนเลี้ยงชางอีกดวย ขอคะ
ลําที่สําคัญที่สุดก็คือคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวของคนเลี้ยงชางตองไมพูดหยาบคายตอชางและตองซ่ือสัตย
สุจริตตออาชีพคนเลี้ยงชางและตองไมผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน หลักความเชื่อในปะกําและหลักคะลําจึงเปน
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้พบวาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร เนื่องจากชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัด
สุรินทรมีหลักในการเลี้ยงชาง การฝกชางและการนําชางออกทํางานหรือจัดการแสดงชางในสถานที่ตางๆ 
การขายผลิตภัณฑเก่ียวกับชางแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป ทําใหคนเลี้ยงชางหรือคนที่มีชางไวใน
ครอบครองมีมีรายไดพอเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได และจากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบและ
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชาง พบวาชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัด
สุรินทรมีรูปแบบการเลี้ยงชางและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตในอาชีพการเลี้ยงชางโดยอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และหลักความเชื่อเก่ียวกับปะกําและขอคะลําตางๆ ในการเลี้ยงชางหรือการ
ปฏิบัติตอชาง ทําใหชางมีสถานะเปนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชางเปนเหมือนลูก เปนเหมือนพี่นองและ
เปนเหมือนบิดามารดาของคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวที่มีชาง รูปแบบการเลี้ยงชางของชุมชนคนเลี้ยงชางใน
จังหวัดสุรินทรจึงมีรูปแบบแตกตางไปจากการเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดขอคนพบองคความรูเก่ียวกับอาชีพของคนเลี้ยงชางที่เก่ียวของกับหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทนและความกตัญูกตเวที นอกจากนี้ยังไดพบหลักความเชื่อในเร่ือง
ปะกําและกฎเกณฑเก่ียวกับคลําที่เปนองคความรูสําคัญเก่ียวกับกระบวนการสรางความสุจริตและความ
รับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงในจังหวัดสุรินทร องคความรูนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพได สําหรับประเด็นในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําวิจัยในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองตอไปนี้ 
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับหลักความเชื่อในเร่ืองปะกําและคะลําของคนเลี้ยงชางโดยขยายวงการวิจัยออก
ถึงกลุมคนเลี้ยงชางกลุมอ่ืนหรือในประเทศเพื่อนบานวามีความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองปะกําหรือคะลําหรือไม 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับอุปกรณที่เก่ียวกับการคลองชาง การเลี้ยงชาง หรืออุปกรณที่ใชเก่ียวกับชางวา
สามารถนํามาประยุกตใชหรือทําเปนสินคาไดหรือไม 
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ประพฤติของคนเลี้ยงชางและเปนกฎเกณฑในการจัดความสัมพนัธของคนในชมุชนคนเลี้ยงชางอีกดวย ขอคะ
ลําที่สําคัญที่สุดก็คือคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวของคนเลี้ยงชางตองไมพูดหยาบคายตอชางและตองซ่ือสัตย
สุจริตตออาชีพคนเลี้ยงชางและตองไมผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน หลักความเชื่อในปะกําและหลักคะลําจึงเปน
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้พบวาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร เนื่องจากชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัด
สุรินทรมีหลักในการเลี้ยงชาง การฝกชางและการนําชางออกทํางานหรือจัดการแสดงชางในสถานที่ตางๆ 
การขายผลิตภัณฑเก่ียวกับชางแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป ทําใหคนเลี้ยงชางหรือคนที่มีชางไวใน
ครอบครองมีมีรายไดพอเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได และจากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบและ
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชาง พบวาชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัด
สุรินทรมีรูปแบบการเลี้ยงชางและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตในอาชีพการเลี้ยงชางโดยอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และหลักความเชื่อเก่ียวกับปะกําและขอคะลําตางๆ ในการเลี้ยงชางหรือการ
ปฏิบัติตอชาง ทําใหชางมีสถานะเปนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชางเปนเหมือนลูก เปนเหมือนพี่นองและ
เปนเหมือนบิดามารดาของคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวที่มีชาง รูปแบบการเลี้ยงชางของชุมชนคนเลี้ยงชางใน
จังหวัดสุรินทรจึงมีรูปแบบแตกตางไปจากการเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดขอคนพบองคความรูเก่ียวกับอาชีพของคนเลี้ยงชางที่เก่ียวของกับหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทนและความกตัญูกตเวที นอกจากนี้ยังไดพบหลักความเชื่อในเร่ือง
ปะกําและกฎเกณฑเก่ียวกับคลําที่เปนองคความรูสําคัญเก่ียวกับกระบวนการสรางความสุจริตและความ
รับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงในจังหวัดสุรินทร องคความรูนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพได สําหรับประเด็นในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําวิจัยในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองตอไปนี้ 
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับหลักความเชื่อในเร่ืองปะกําและคะลําของคนเลี้ยงชางโดยขยายวงการวิจัยออก
ถึงกลุมคนเลี้ยงชางกลุมอ่ืนหรือในประเทศเพื่อนบานวามีความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองปะกําหรือคะลําหรือไม 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับอุปกรณที่เก่ียวกับการคลองชาง การเลี้ยงชาง หรืออุปกรณที่ใชเก่ียวกับชางวา
สามารถนํามาประยุกตใชหรือทําเปนสินคาไดหรือไม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญ
ของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหก
เปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน และ 3) เพื่อวิเคราะหคุณคาของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง 
จังหวัดนาน 
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร รายงาน การวิจัยที่เก่ียวของ และมีการสัมภาษณ
ประกอบโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย
คําถามปลายปด และคําถามปลายเปด ผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูนําภาครัฐ (ชุมชน) ประชาชน                 
ผูปฏิบัติธรรม นักทองเที่ยว ผูที่มีสวนเก่ียวของ รวมถึงพระมหาเถระและปราชญที่อาศัยอยูรอบ ๆ วัดพระ
ธาตุแชแหง รวม 24 รูป/คน ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูนําภาครัฐ จํานวน 3 คน กลุมที่ 2 ผูนํา
ชุมชน และพระมหาเถระที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 13 คน และกลุมที่ 3 ผูปฏิบัติธรรม ปราชญชาวบาน 
นักทองเที่ยว และประชาชนที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 8 คน 
 ผลการวิจัยพบวา ประเพณีงานนมัสการพระธาตุแชแหง หรืองานหกเปง เปนงานสําคัญที่จัดข้ึนเพื่อ
นมัสการพระธาตุแชแหง ซ่ึงภายในเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขอพระหัตถซาย จัดข้ึนตรงกับวัน
ข้ึน 9 คํ่า เดือน 6 เหนือ เปนเวลา 7 วัน 7 คืน เปนงานที่จัดข้ึน ตั้งแตสมัยพญา การเมืองและเจาเมืองนาน
องคตอ ๆ มาก็ถือปฏิบัติกันมาตามลําดับ จนเปนประเพณีที่ประชาชนจังหวัดนานไดสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันนั้น ในดานหลักพุทธธรรมที่พบในงานนี้ ไดแก หลักบุญกิริยาวัตถุ 3  สังคหวัตถุ 4 และ  
สาราณียธรรม 6 ถือเปนกรอบปฏิบัติสําหรับปลูกจิตสํานึกใหรูจักความสามัคคี สวนคุณคาของประเพณีมี
ดวยกัน 5 ดาน ดังนี้ 1) คุณคาดานวิถีชีวิต ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหงเปนสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวนาน โดยนับถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจ และเปนพระธาตุประจําปของคนที่เกิดปเถาะ 2) คุณคาดาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พบวาประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหงเปนสวนหนึ่งของประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต พ.ศ. 1896 เปนตนมา 3) คุณคาดานสถาปตยกรรม พระธาตุแช
แหงมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบสกุลชางนาน ซ่ึงเปนลักษณะสถาปตยกรรมเฉพาะของศิลปะสกุลชาง
นาน 4) คุณคาดานเศรษฐกิจและสังคม ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ไดมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ใกลเคียงจังหวัดนานในเขตภาคเหนือ 
และคนตางชาติ ที่ไดเดินทางมายังประเทศไทยทั้งในรูปแบบทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และ 5) คุณคาดาน

ประวัติศาสตรวัดพระธาตุแชแหงมีประวัติศาสตรความเปนมาและมีความสําคัญคูบานคูเมืองนาน 666 ป ถือ
วาเปนโบราณสถานสําคัญที่มีความเกาแกและมีหลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันถึงการกอสรางและ
ประเพณีที่เก่ียวของอยางชัดเจน 

คําสําคัญ: หลักพุทธธรรม, ประเพณีหกเปง, วัดพระธาตุแชแหง  
 
Abstract 
 There are 3 objectives of this research: 1 ) to study on history and importance of 
6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang in Nan Province; 2 )  to study on 
Buddhist Principles shown in 6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang in Nan 
Province; and 3) to analyze on value of 6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang 
in Nan Province. 
 This research is a Qualitative Research that was conducted by studying on related 
documents, reports, and Local scholars with structural interview created by the research 
under the objectives of this research consisted of both open-ended questions and close-
ended questions.  The informants were leaders of public sector ( community) , general 
populations, tourists, related persons, monks, and local scholars living nearby.             
They were divided into 3 groups : Group 1 consisted of 3 leaders of public sector; Group 2 
consisted of 13 community leaders and related monks; and Group 3 consisted of  666  
Dhamma practitioners, tourists, and related populations.   
 The research found that Wat Phrathatchaehang Festival or 6th Full Moon 
Ceremony is an important event held to worship Phrathatchaehang where the Buddha’s 
left wrist relic is placed. The festival is on the 9th day of the 6th month, north, for a period 
of 7 days and 7 nights. The festival was first organized by PhrayaKanmuang and later Nan’s 
rulers followed this practice until it becomes a tradition to be inherited by Nan people. 
The principles of Dharma found in this work are Puññakiriyavatthu,  the 3 bases of 
meritorious actions, Sangahavatthu,  4 bases of  social services,  and Sārāniyadhamma,        
6 states of conciliation, which is a practical framework for cultivating awareness of unity. 
The value of the tradition has 5 aspects as follows: 1) Lifestyle values, the 6th Full Moon 
Ceremony, Wat Phrathatchaehang is bound to the way of life of Nan people. By respecting 
the sacred heart and is the annual relics of people born in the Year of the Rabbit. 2) Art 
and culture values and traditions,  found that the 6th Full Moon Ceremony Wat 
Phrathatchaehang is part of the tradition and culture that has been practiced and inherited 
since the year 1896 onwards. 3) Architectural values,  Wat Phrathatchaehang has an 
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ประเพณีที่เก่ียวของอยางชัดเจน 
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Abstract 
 There are 3 objectives of this research: 1 ) to study on history and importance of 
6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang in Nan Province; 2 )  to study on 
Buddhist Principles shown in 6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang in Nan 
Province; and 3) to analyze on value of 6th Full Moon Ceremony of Wat Phrathatchaehang 
in Nan Province. 
 This research is a Qualitative Research that was conducted by studying on related 
documents, reports, and Local scholars with structural interview created by the research 
under the objectives of this research consisted of both open-ended questions and close-
ended questions.  The informants were leaders of public sector ( community) , general 
populations, tourists, related persons, monks, and local scholars living nearby.             
They were divided into 3 groups : Group 1 consisted of 3 leaders of public sector; Group 2 
consisted of 13 community leaders and related monks; and Group 3 consisted of  666  
Dhamma practitioners, tourists, and related populations.   
 The research found that Wat Phrathatchaehang Festival or 6th Full Moon 
Ceremony is an important event held to worship Phrathatchaehang where the Buddha’s 
left wrist relic is placed. The festival is on the 9th day of the 6th month, north, for a period 
of 7 days and 7 nights. The festival was first organized by PhrayaKanmuang and later Nan’s 
rulers followed this practice until it becomes a tradition to be inherited by Nan people. 
The principles of Dharma found in this work are Puññakiriyavatthu,  the 3 bases of 
meritorious actions, Sangahavatthu,  4 bases of  social services,  and Sārāniyadhamma,        
6 states of conciliation, which is a practical framework for cultivating awareness of unity. 
The value of the tradition has 5 aspects as follows: 1) Lifestyle values, the 6th Full Moon 
Ceremony, Wat Phrathatchaehang is bound to the way of life of Nan people. By respecting 
the sacred heart and is the annual relics of people born in the Year of the Rabbit. 2) Art 
and culture values and traditions,  found that the 6th Full Moon Ceremony Wat 
Phrathatchaehang is part of the tradition and culture that has been practiced and inherited 
since the year 1896 onwards. 3) Architectural values,  Wat Phrathatchaehang has an 
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architectural style of Nan Architecture. Which is a unique architectural style of Nan 
Architecture. 4) Economic and social values,  the 6th Full Moon Ceremony, Wat 
Phrathatchaehang, Nan province has influenced tourism activities of Thai people. 
Especially in the provinces near Nan in the northern region and foreigners and 5) historical 
value,  Wat Phrathatchaehang Temple has a history and important history for 666 years, 
considered as an important historical site that is old and has historical evidence 
confirmation of construction and related traditions clearly.  

Keywords: Buddhadhamma, the 6th Full Moon Ceremony, Wat Phrathatchaehang 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาแรกเร่ิมนั้น กําหนดใหสังเวชนียสถานเปนอนุสรณถึงพระผูมีพระภาคเจาภายหลัง
เสด็จปรินิพพานโดยที่มีพระสถูปเปนสิ่งแสดงถึงการดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจาเปนอนุสรณสถาน
นับตั้งแตคร้ังพุทธกาล1 สมัยราชวงศโมริยะราวพุทธศตวรรษที่ 3-4 พระเจาอโศกมหาราชไดทรงเปนผูริเร่ิม
ในการเผยแพรคติความเชื่อเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุจนเปนแบบแผนที่ผูนําแควนตางๆภายใตอิทธิพล
วัฒนธรรมอินเดียยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาทําใหพุทธศาสนาเถรวาทไดเจริญงอกงามโดยมีลังกาเปน
ศูนยกลางทางพุทธศาสนาแบบลังกาวงศโดยเฉพาะแนวความคิดในเร่ืองพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุได
กลายเปนอุดมการณหนึ่งของการเผยแพรพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศภายหลังที่พุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ ไดเขามาเผยแพรสูดินแดนสุวรรณภูมิอยางตอเนื่อง ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 18 สงผลใหผูนําของรัฐ
ตาง ๆ แถบนี้ใหความสําคัญตอคติความเชื่อในพระธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุพรอม ๆ กับการให
ความสําคัญตอพิธีปฏิบัติอันเปนองคความรูที่ไดรับเขามาโดยเนื้อหาที่เปนแบบแผนอยางลังกาคติ2 ใน
ภายหลังไดถูกปรับเปลี่ยนจากการสนับสนุนของผูนําแหงรัฐและพระเถระ นักปราชญที่ทําการศึกษาคนควา
อยางแตกฉานจึงกอใหเกิดธรรมเนียมปฏิบัติรวมถึงคติความเชื่อ 

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในอาณาจักรลานนาไดมีความเจริญรุงเรืองมาชานานนับตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 18 เปนตนมาภายใตการอุปถัมภคํ้าชูจากราชวงศมังราย ถึงพุทธศตวรรษที่ 21 อันถือเปนยุคทอง
ของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ไดมีการสรางสรรคผลงานอันสืบเนื่องในคติความเชื่อทางศาสนาให
ปรากฏมากมายทั้งงาน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมรวมถึงงานพุทธศิลป แขนงอ่ืนที่มี ความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว สวนทางดานวรรณกรรมพุทธศาสนาก็มีผลงานที่สําคัญมากมายหลายฉบับ เชน ตํานาน
มูลศาสนา3 ชินกาลมาลีปกรณ จักรวาลทีปนีและจามเทวีวงศ เปนตน ซ่ึงความสําคัญของพุทธศาสนาใน

                                                           
1 มณี  พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539),  

หนา 112. 
2 สิทธ์ิ  บุตรอินทร, โลกทัศนชาวไทยลานนา, (คณะมนุษยศาสตร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532), 

หนา 43. 
3 อางแลว, หนา 114. 

ภูมิภาคนี้นอกจากจะมีบทบาทในแงของลัทธิความเชื่อทางศาสนา4 แลวยังมีบทบาทเปนกลไกในการจัด
ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกตางและโดดเดนกวาในบรรดาสังคมใกลเคียงบริเวณนี้อยาง
เดนชัด เนื่องจากพุทธศาสนาไดมีการปรับปรัชญาและแนวความคิดผสมผสานกับคติความเชื่อดั้งเดิมของ
ทองถ่ินแหงนี้ไดอยางเหมาะสมกลมกลืนและนําพาสังคมลานนาใหมีความเปนเอกภาพและเสถียรภาพสืบมา
ทุกยุคทุกสมัย 

ดังนั้น สถาบันศาสนาจึงมีบทบาทอยางมากในสังคม ทําใหองคกรสงฆและชาวบานมีความสัมพันธที่
ใกลชิดกันอยางแยกไมออก นอกจากนี้ยังถือวาพระสงฆเปนผูนําทางความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม  
จนกลายเปนผูวางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมชาวลานนา ในอดีตซ่ึงการสรางโลกทัศนของฝาย
พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทนี้ นอกเหนือไปจากคติความเชื่อสูงสุดอันเก่ียวเนื่องกับการหลุดพนสังสารวัฎฎะหรือ
นิพพาน5 แลว การเคารพนับถือพระบรมธาตุก็ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตามแนวความคิดของชาว
พุทธฝายเถรวาททุกผูทุกนาม เพราะชาวลานนาเชื่อวาการนําเอาวิถีชีวิตของตนเขาไปสัมพันธกับพระธาตุใน
ลักษณะของการพึ่งพิงพุทธานุภาพจะดลบันดาลใหชีวิตไดประสบแตความผาสุก สงบรมเย็นตลอดอายุขัย
รวมถึงชีวิตภายหลังจากการแตกดับไปแลว จึงเปนแนวความคิดที่ยึดม่ันในเร่ืองพระธาตุอยางแนบแนนโดยมี
รูปแบบของการปฏิบัติก็คือ “การชุธาตุ” ของคนในสังคมลานนาอยางกวางขวางราวกลางพุทธศตวรรษที่ 
24-25 พระบรมธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนั้นหมายถึง พระอัฐิของพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น 
สวนคําวาพระธาตุหมายถึง อัฐิของพระอรหันต หรือสถูปหรือเจดียที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา 
ในกรณีหลังนี้จึงอาจเรียกอีก อยางหนึ่งวา “พระธาตุเจดียหรือเจดียพระธาตุ” พระธาตุเปน ศาสนสถานที่มี
ปรากฏอยูทั่วไปในดินแดนลานนา โดยพระธาตุแตละองคจะมีเร่ืองราวเก่ียวกับความเปนมาและปาฏิหาริย
ของพระธาตุ ตลอดจนการสรางเจดียสําหรับบรรจุองคพระธาตุ บันทึกไวเปนตํานาน เรียกวา ตํานานพระ
ธาตุ ซ่ึงเร่ืองราวเก่ียวกับพระธาตุในลานนานี้นาจะเกิดข้ึนพรอมกับการรับนับถือพุทธศาสนา  

ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารโยนก ที่กลาวถึงสมัยแผนดินพระเจากือนาซ่ึงครองราชย ตั้งแต 
พ.ศ. 1910 วาไดมีศาสนาพุทธแบบลังกาวงศมาประดิษฐานยังนครพิงค เชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีหลักฐาน
ทางดานวรรณกรรมของภาคเหนือ ที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ เชน ปญญาส
ชาดก เปนตน การสรางพระธาตุนั้นมิใชจะถือวาเปนการสรางปูชนียสถานสําหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อการ
สักการบูชาหวังในกุศลแตเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงความเชื่อเก่ียวกับพลังอํานาจที่จะ
ปกปองผูสักการบูชาตลอดจนภูมิประเทศที่พระเจดียนั้นตั้งประดิษฐานอยูดวย  

การเอาพระธาตุเปนที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อผลใหวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลานนา โดยถือความเปน
สิริมงคลแกชีวิตอยางผาสุก ตามความเชื่อถือและอานิสงสผลบุญจะดลบันดาลใหในแตละบุคคลที่ยึดม่ัน
ผูกพันกับพระธาตุแตละปเกิดหรือปนักษัตรนี้ มีที่มาและพัฒนาการจากการบูชาพระธาตุ หรือการชุธาตุของ
สังคมลานนามาตั้งแตคร้ังอดีตกาลโดยผูคนที่มีปเกิดเหมือนกันจะประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อทําการ

                                                           
4 แสวง มาละแซม, ประวัติศาสตรทองถิ่น คนยองยายแผนดิน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร, 2540), หนา 15. 
5 ธนิต  อยูโพธ์ิ, ตํานานพระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม, 2547), หนา 24. 
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architectural style of Nan Architecture. Which is a unique architectural style of Nan 
Architecture. 4) Economic and social values,  the 6th Full Moon Ceremony, Wat 
Phrathatchaehang, Nan province has influenced tourism activities of Thai people. 
Especially in the provinces near Nan in the northern region and foreigners and 5) historical 
value,  Wat Phrathatchaehang Temple has a history and important history for 666 years, 
considered as an important historical site that is old and has historical evidence 
confirmation of construction and related traditions clearly.  
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บทนํา 

พระพุทธศาสนาแรกเร่ิมนั้น กําหนดใหสังเวชนียสถานเปนอนุสรณถึงพระผูมีพระภาคเจาภายหลัง
เสด็จปรินิพพานโดยที่มีพระสถูปเปนสิ่งแสดงถึงการดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจาเปนอนุสรณสถาน
นับตั้งแตคร้ังพุทธกาล1 สมัยราชวงศโมริยะราวพุทธศตวรรษที่ 3-4 พระเจาอโศกมหาราชไดทรงเปนผูริเร่ิม
ในการเผยแพรคติความเชื่อเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุจนเปนแบบแผนที่ผูนําแควนตางๆภายใตอิทธิพล
วัฒนธรรมอินเดียยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาทําใหพุทธศาสนาเถรวาทไดเจริญงอกงามโดยมีลังกาเปน
ศูนยกลางทางพุทธศาสนาแบบลังกาวงศโดยเฉพาะแนวความคิดในเร่ืองพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุได
กลายเปนอุดมการณหนึ่งของการเผยแพรพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศภายหลังที่พุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ ไดเขามาเผยแพรสูดินแดนสุวรรณภูมิอยางตอเนื่อง ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 18 สงผลใหผูนําของรัฐ
ตาง ๆ แถบนี้ใหความสําคัญตอคติความเชื่อในพระธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุพรอม ๆ กับการให
ความสําคัญตอพิธีปฏิบัติอันเปนองคความรูที่ไดรับเขามาโดยเนื้อหาที่เปนแบบแผนอยางลังกาคติ2 ใน
ภายหลังไดถูกปรับเปลี่ยนจากการสนับสนุนของผูนําแหงรัฐและพระเถระ นักปราชญที่ทําการศึกษาคนควา
อยางแตกฉานจึงกอใหเกิดธรรมเนียมปฏิบัติรวมถึงคติความเชื่อ 

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในอาณาจักรลานนาไดมีความเจริญรุงเรืองมาชานานนับตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 18 เปนตนมาภายใตการอุปถัมภคํ้าชูจากราชวงศมังราย ถึงพุทธศตวรรษที่ 21 อันถือเปนยุคทอง
ของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ไดมีการสรางสรรคผลงานอันสืบเนื่องในคติความเชื่อทางศาสนาให
ปรากฏมากมายทั้งงาน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมรวมถึงงานพุทธศิลป แขนงอ่ืนที่มี ความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว สวนทางดานวรรณกรรมพุทธศาสนาก็มีผลงานที่สําคัญมากมายหลายฉบับ เชน ตํานาน
มูลศาสนา3 ชินกาลมาลีปกรณ จักรวาลทีปนีและจามเทวีวงศ เปนตน ซ่ึงความสําคัญของพุทธศาสนาใน

                                                           
1 มณี  พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539),  

หนา 112. 
2 สิทธ์ิ  บุตรอินทร, โลกทัศนชาวไทยลานนา, (คณะมนุษยศาสตร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532), 

หนา 43. 
3 อางแลว, หนา 114. 

ภูมิภาคนี้นอกจากจะมีบทบาทในแงของลัทธิความเชื่อทางศาสนา4 แลวยังมีบทบาทเปนกลไกในการจัด
ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกตางและโดดเดนกวาในบรรดาสังคมใกลเคียงบริเวณนี้อยาง
เดนชัด เนื่องจากพุทธศาสนาไดมีการปรับปรัชญาและแนวความคิดผสมผสานกับคติความเชื่อดั้งเดิมของ
ทองถ่ินแหงนี้ไดอยางเหมาะสมกลมกลืนและนําพาสังคมลานนาใหมีความเปนเอกภาพและเสถียรภาพสืบมา
ทุกยุคทุกสมัย 

ดังนั้น สถาบันศาสนาจึงมีบทบาทอยางมากในสังคม ทําใหองคกรสงฆและชาวบานมีความสัมพันธที่
ใกลชิดกันอยางแยกไมออก นอกจากนี้ยังถือวาพระสงฆเปนผูนําทางความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม  
จนกลายเปนผูวางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมชาวลานนา ในอดีตซ่ึงการสรางโลกทัศนของฝาย
พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทนี้ นอกเหนือไปจากคติความเชื่อสูงสุดอันเก่ียวเนื่องกับการหลุดพนสังสารวัฎฎะหรือ
นิพพาน5 แลว การเคารพนับถือพระบรมธาตุก็ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตามแนวความคิดของชาว
พุทธฝายเถรวาททุกผูทุกนาม เพราะชาวลานนาเชื่อวาการนําเอาวิถีชีวิตของตนเขาไปสัมพันธกับพระธาตุใน
ลักษณะของการพึ่งพิงพุทธานุภาพจะดลบันดาลใหชีวิตไดประสบแตความผาสุก สงบรมเย็นตลอดอายุขัย
รวมถึงชีวิตภายหลังจากการแตกดับไปแลว จึงเปนแนวความคิดที่ยึดม่ันในเร่ืองพระธาตุอยางแนบแนนโดยมี
รูปแบบของการปฏิบัติก็คือ “การชุธาตุ” ของคนในสังคมลานนาอยางกวางขวางราวกลางพุทธศตวรรษที่ 
24-25 พระบรมธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนั้นหมายถึง พระอัฐิของพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น 
สวนคําวาพระธาตุหมายถึง อัฐิของพระอรหันต หรือสถูปหรือเจดียที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา 
ในกรณีหลังนี้จึงอาจเรียกอีก อยางหนึ่งวา “พระธาตุเจดียหรือเจดียพระธาตุ” พระธาตุเปน ศาสนสถานที่มี
ปรากฏอยูทั่วไปในดินแดนลานนา โดยพระธาตุแตละองคจะมีเร่ืองราวเก่ียวกับความเปนมาและปาฏิหาริย
ของพระธาตุ ตลอดจนการสรางเจดียสําหรับบรรจุองคพระธาตุ บันทึกไวเปนตํานาน เรียกวา ตํานานพระ
ธาตุ ซ่ึงเร่ืองราวเก่ียวกับพระธาตุในลานนานี้นาจะเกิดข้ึนพรอมกับการรับนับถือพุทธศาสนา  

ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารโยนก ที่กลาวถึงสมัยแผนดินพระเจากือนาซ่ึงครองราชย ตั้งแต 
พ.ศ. 1910 วาไดมีศาสนาพุทธแบบลังกาวงศมาประดิษฐานยังนครพิงค เชียงใหม นอกจากนี้ ยังมีหลักฐาน
ทางดานวรรณกรรมของภาคเหนือ ที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ เชน ปญญาส
ชาดก เปนตน การสรางพระธาตุนั้นมิใชจะถือวาเปนการสรางปูชนียสถานสําหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อการ
สักการบูชาหวังในกุศลแตเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงความเชื่อเก่ียวกับพลังอํานาจที่จะ
ปกปองผูสักการบูชาตลอดจนภูมิประเทศที่พระเจดียนั้นตั้งประดิษฐานอยูดวย  

การเอาพระธาตุเปนที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อผลใหวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลานนา โดยถือความเปน
สิริมงคลแกชีวิตอยางผาสุก ตามความเชื่อถือและอานิสงสผลบุญจะดลบันดาลใหในแตละบุคคลที่ยึดม่ัน
ผูกพันกับพระธาตุแตละปเกิดหรือปนักษัตรนี้ มีที่มาและพัฒนาการจากการบูชาพระธาตุ หรือการชุธาตุของ
สังคมลานนามาตั้งแตคร้ังอดีตกาลโดยผูคนที่มีปเกิดเหมือนกันจะประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อทําการ

                                                           
4 แสวง มาละแซม, ประวัติศาสตรทองถิ่น คนยองยายแผนดิน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร, 2540), หนา 15. 
5 ธนิต  อยูโพธ์ิ, ตํานานพระบรมสารีริกธาตุ, (กรุงเทพมหานคร : มิตรสยาม, 2547), หนา 24. 



1230 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สักการบูชาพระธาตุปเกิดของตนเองตามเวลาที่ไดมีการกําหนดข้ึนตามปฏิทินทางจันทรคติที่พระธาตุ แตละ
แหงจะกําหนดข้ึนในแตละวันเพ็ญของเดือนตาง ๆ ในรอบหนึ่งป ซ่ึงหนึ่งในพระธาตุที่สําคัญของลานนาที่ที่
ถือกันวาเปนพระธาตุประจําปเกิดของผูที่เกิดปเถาะก็ คือ พระธาตุแชแหงเปนปูชนียสถานสาํคัญอันศักดิ์สทิธิ์
คูบานคูเมืองนาน มีอายุนานกวา 666 ปตั้งอยูในวัดพระธาตุแชแหง หมู 3 บานหนองเตา ตําบลมวงตึ๊ด 
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน องคพระธาตุเปนสถูปแบบพื้นเมือง เดิมเปนสถูป6 ทรงลังกาแตไดหักพังและมีการ
ปฏิสังขรณสืบกันมาหลายคร้ังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชางฝมือและคตินิยมของแตละยุคสมัยเปนพระธาตุที่
ชาวจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปใหความเคารพศรัทธาอยางมาก 

ผูวิจัยเห็นวาพระธาตุแชแหงเปนพระธาตุประจําป เกิดของผูที่ เกิดป เถาะ อีกทั้ งพระธาตุ                   
แชแหงเปนปูชนียสถานสําคัญอันศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองนาน มีอายุนานกวา 666 ปตั้งอยูในวัดพระธาตุ             
แชแหง (พระอารามหลวง) ที่ชาวบานไดกําหนดใหมีการจัดงานประจําปในทุก ๆ ป ซ่ึงกําหนดเอา เดือน 6 
เหนือ (เดือน 4 ใต) หรือเดือน มีนาคม ในชวงเวลานี้ชาวเหนือจะมีประเพณีพิธีกรรมที่ทําใหเกิดความม่ันใจ
ในชีวิต อยูรอดปลอดภัยและความอุดมสมบูรณของการเพาะปลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวยการสรงน้ําสักการะ
เจดียและบรรพชนที่ลวงลับ เชน มีประเพณีสรงน้ําธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร และ ประเพณีกราบ
นมัสการพระแชแหง วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง จังหวัดนาน ประเพณีข้ึนธาตุยอยหงส อําเภอแมจ
ริม จังหวัดนาน เปนตน ในที่นี้จึงไดยกเอาประเพณีกราบนมัสการพระธาตุแชแหงมาวิเคราะห ซ่ึงเห็นวาเปน
ประเพณีที่มีความสําคัญและนาสนใจมากอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดนานเปนศูนยรวมจิตใจที่นาสนใจมาก
ของชาวพุทธดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณี หกเปงของวัดพระธาตุแชแหง (พระอารามหลวง) จังหวัดนาน เพื่อเปนการนําเสนอแหลงทองเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อความศรัทธา หลักธรรมที่ปรากฏในประเพณีและ
ความสามัคคี จนกลายเปนสถานศูนยรวมจิตใจ ใหเกิดการสักการบูชา จนเปนที่รูจักกันในนามประเพณีหก
เปงกราบนมัสการพระธาตุแชแหง และยังบงบอกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่สงบสุขรมเย็น เพราะอํานาจบารมี
ของพระธาตุแชแหงที่คอยปกปกรักษาคุมครองเมืองนาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง  
จังหวัดนาน  
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 
 3. เพื่อวิเคราะหคุณคาของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 
 
 
 

                                                           
6 ศรีศักดิ์  วัลลิ โภดม, การสรางความศักด์ิสิทธิ์สํ าห รับพระนครใน ร.1 , (กรุงเทพมหานคร :               

เมืองโบราณ, 2539), หนา 10. 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยมุงศึกษาถึงประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปง
วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุ แชแหง
จังหวัดนาน 
 2. ขอบเขตดานเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ บทความ เอกสารวิชาการ 
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และสื่ออิเล็คทรอนิกส (อินเตอรเน็ต)  
 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูนําภาครัฐ (ชุมชน) ประชาชน ผูปฏิบัติธรรม 
นักทองเที่ยว ผูที่มีสวนเก่ียวของ รวมถึงพระมหาเถระและปราชญที่อาศัยอยูรอบ ๆ วัดพระธาตุแชแหง 
จังหวัดนาน โดยสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 24 รูป/คน ประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 
ผูนําภาครัฐจํานวน 3 คน กลุมที่ 2 ผูนําชุมชน และพระมหาเถระที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 13 คน และ  
กลุมที่ 3 ผูปฏิบัติธรรม ปราชญชาวบาน นักทองเที่ยว และประชาชนที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 8 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยเร่ืองนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสาร สัมภาษณแบบมีโครงสรางโดย
อาศัยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยคําถามปลายปด 
และคําถามปลายเปด จากผูใหขอมูลสําคัญโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1) ผูวิจัยทําการศึกษาคนควา เพื่อใหไดขอมูล แนวคิด ทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
หลักธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ จากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว ใน
ลักษณะของตํารา เอกสารทางวิชาการ รายงาน และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต รวมถึงเอกสารของ
หนวยงานราชการ และองคกรที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงานเทศบาลเมืองนาน เทศบาล จังหวัดนาน และ
มหาวิทยาลัยสงฆนครนาน 
 (2) ทําการรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย จากนั้นจัดทําเคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ และแบบสัมภาษณ และนําเคร่ืองมือการวิจัยที่สราง ไปใหอาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง 
 (3) ทําการขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา        
ไปยังหนวยงานภาครัฐ และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของในจังหวัดนาน 
 (4) ทําการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
 (5) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณ และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ จัดหมวดหมูของขอมูลแบบสัมภาษณที่เก็บมา และนําขอมูลไปวิเคราะหเชิงพรรณนา 
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สักการบูชาพระธาตุปเกิดของตนเองตามเวลาที่ไดมีการกําหนดข้ึนตามปฏิทินทางจันทรคติที่พระธาตุ แตละ
แหงจะกําหนดข้ึนในแตละวันเพ็ญของเดือนตาง ๆ ในรอบหนึ่งป ซ่ึงหนึ่งในพระธาตุที่สําคัญของลานนาที่ที่
ถือกันวาเปนพระธาตุประจําปเกิดของผูที่เกิดปเถาะก็ คือ พระธาตุแชแหงเปนปูชนียสถานสาํคัญอันศักดิ์สทิธิ์
คูบานคูเมืองนาน มีอายุนานกวา 666 ปตั้งอยูในวัดพระธาตุแชแหง หมู 3 บานหนองเตา ตําบลมวงตึ๊ด 
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน องคพระธาตุเปนสถูปแบบพื้นเมือง เดิมเปนสถูป6 ทรงลังกาแตไดหักพังและมีการ
ปฏิสังขรณสืบกันมาหลายคร้ังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชางฝมือและคตินิยมของแตละยุคสมัยเปนพระธาตุที่
ชาวจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปใหความเคารพศรัทธาอยางมาก 

ผูวิจัยเห็นวาพระธาตุแชแหงเปนพระธาตุประจําป เกิดของผูที่ เกิดป เถาะ อีกทั้ งพระธาตุ                   
แชแหงเปนปูชนียสถานสําคัญอันศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองนาน มีอายุนานกวา 666 ปตั้งอยูในวัดพระธาตุ             
แชแหง (พระอารามหลวง) ที่ชาวบานไดกําหนดใหมีการจัดงานประจําปในทุก ๆ ป ซ่ึงกําหนดเอา เดือน 6 
เหนือ (เดือน 4 ใต) หรือเดือน มีนาคม ในชวงเวลานี้ชาวเหนือจะมีประเพณีพิธีกรรมที่ทําใหเกิดความม่ันใจ
ในชีวิต อยูรอดปลอดภัยและความอุดมสมบูรณของการเพาะปลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวยการสรงน้ําสักการะ
เจดียและบรรพชนที่ลวงลับ เชน มีประเพณีสรงน้ําธาตุชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร และ ประเพณีกราบ
นมัสการพระแชแหง วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง จังหวัดนาน ประเพณีข้ึนธาตุยอยหงส อําเภอแมจ
ริม จังหวัดนาน เปนตน ในที่นี้จึงไดยกเอาประเพณีกราบนมัสการพระธาตุแชแหงมาวิเคราะห ซ่ึงเห็นวาเปน
ประเพณีที่มีความสําคัญและนาสนใจมากอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดนานเปนศูนยรวมจิตใจที่นาสนใจมาก
ของชาวพุทธดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณี หกเปงของวัดพระธาตุแชแหง (พระอารามหลวง) จังหวัดนาน เพื่อเปนการนําเสนอแหลงทองเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อความศรัทธา หลักธรรมที่ปรากฏในประเพณีและ
ความสามัคคี จนกลายเปนสถานศูนยรวมจิตใจ ใหเกิดการสักการบูชา จนเปนที่รูจักกันในนามประเพณีหก
เปงกราบนมัสการพระธาตุแชแหง และยังบงบอกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูที่สงบสุขรมเย็น เพราะอํานาจบารมี
ของพระธาตุแชแหงที่คอยปกปกรักษาคุมครองเมืองนาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง  
จังหวัดนาน  
 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 
 3. เพื่อวิเคราะหคุณคาของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 
 
 
 

                                                           
6 ศรีศักดิ์  วัลลิ โภดม, การสรางความศักด์ิสิทธิ์สํ าห รับพระนครใน ร.1 , (กรุงเทพมหานคร :               

เมืองโบราณ, 2539), หนา 10. 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยมุงศึกษาถึงประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปง
วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุ แชแหง
จังหวัดนาน 
 2. ขอบเขตดานเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ บทความ เอกสารวิชาการ 
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และสื่ออิเล็คทรอนิกส (อินเตอรเน็ต)  
 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ผูนําภาครัฐ (ชุมชน) ประชาชน ผูปฏิบัติธรรม 
นักทองเที่ยว ผูที่มีสวนเก่ียวของ รวมถึงพระมหาเถระและปราชญที่อาศัยอยูรอบ ๆ วัดพระธาตุแชแหง 
จังหวัดนาน โดยสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 24 รูป/คน ประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 
ผูนําภาครัฐจํานวน 3 คน กลุมที่ 2 ผูนําชุมชน และพระมหาเถระที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 13 คน และ  
กลุมที่ 3 ผูปฏิบัติธรรม ปราชญชาวบาน นักทองเที่ยว และประชาชนที่มีสวนเก่ียวของ จํานวน 8 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยเร่ืองนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสาร สัมภาษณแบบมีโครงสรางโดย
อาศัยแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยคําถามปลายปด 
และคําถามปลายเปด จากผูใหขอมูลสําคัญโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1) ผูวิจัยทําการศึกษาคนควา เพื่อใหไดขอมูล แนวคิด ทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
หลักธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ จากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว ใน
ลักษณะของตํารา เอกสารทางวิชาการ รายงาน และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต รวมถึงเอกสารของ
หนวยงานราชการ และองคกรที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงานเทศบาลเมืองนาน เทศบาล จังหวัดนาน และ
มหาวิทยาลัยสงฆนครนาน 
 (2) ทําการรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย จากนั้นจัดทําเคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ และแบบสัมภาษณ และนําเคร่ืองมือการวิจัยที่สราง ไปใหอาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง 
 (3) ทําการขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา        
ไปยังหนวยงานภาครัฐ และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของในจังหวัดนาน 
 (4) ทําการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
 (5) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณ และเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ จัดหมวดหมูของขอมูลแบบสัมภาษณที่เก็บมา และนําขอมูลไปวิเคราะหเชิงพรรณนา 
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 2. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณีหกเปงของวัดพระธาตุแชแหง จังหวัด
นาน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อทราบถึงขอมูลบริบทประเด็นที่ศึกษา และกําหนด
แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหตีความ แลวจึงนํามาจําแนกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว จากนั้นนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห ประมวลความ สรุปผล และนําเสนอ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน วัด
พระบรมธาตุแชแหง ตั้งอยูที่บานหนองเตา ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน อยูหางจากตัวเมืองไป
ราว 2 กิโลเมตร เสนทางสายนาน-แมจริม สันนิษฐานวามี อายุ 666 ป  พญาการเมืองโปรดใหสรางข้ึนเม่ือป 
พ.ศ. 1819 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขอพระหัตถซายที่ไดมาจากกรุงสุโขทัย องคพระธาตุมีความสูง 
55.5 เมตร ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางดานละ 22.5 เมตร บุดวยทอง เหลืองหมดทั้งองค เปน
โบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งของลานนาทุกป จะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแชแหง ระหวางวันข้ึน 9 
คํ่า ถึง 15 คํ่าเดือน 6 ทางเหนือ ซ่ึงจะอยูราวปลายเดือนกุมภาพันธหรือตนเดือนมีนาคมของทุกป พระบรม
ธาตุแชแหงปูชนียสถานที่สําคัญของ เมืองนานมีอายุกวา 666 ป ตามพงศาวดารเมืองนานกลาววาพญา
การเมืองโปรดเกลาให สรางข้ึนเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ไดมาจากเมืองสุโขทัยระหวางป พ.ศ. 1891-
1901 สถาปตยกรรมดานโบสถของวัดพระธาตุแชแหง ที่สําคัญและแสดงใหเห็นถึงแบบอยางสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมสกุลชางนาน ซ่ึงพระธาตุแชแหงมีอิทธิพล และมีความสําคัญตอจิตใจของประชาชนจังหวัด
นาน เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปนองคแทนของพระพุทธเจา และมีประวัติศาสตรคูกับการสราง
เมืองนาน และเปนที่เคารพสักการของผูที่เกิดปเถาะหรือ ปกระตาย โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําบุญตัก
บาตร การสวดมนตหลวง การเทศนมหาชาติ พิธีกรรมสืบชะตาหลวง กิจกรรมขบวนเคร่ืองหลวงนมัสการ
พระธาตุ กิจกรรมแหผาหมพระธาตุและแหน้ําสรงพระธาตุ มีการทอดผาปาสามัคคี เวียนเทียน การตีกลอง
บูชาพระธาตุแชแหง และพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจาหลวงขากาน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  
เปนตน 
 2. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง  จังหวัดนาน ประเพณีงาน
นมัสการพระธาตุแชแหงหรือ “งานหกเปง” เปนงานสําคัญที่จัดข้ึนเพื่อนมัสการพระธาตุแชแหง ซ่ึงภายใน
เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จัดข้ึนตรงกับวัน ข้ึน 9 คํ่า เดือน 4 ใต เดือน 6 เหนือ เปนเวลา 7 วัน 
7 คืน เปนงานที่จัดข้ึนมาตั้งแตสมัยพญาการเมืองและเจาเมืองนานองคตอ ๆ มาก็ทําพิธีกรรมนมัสการพระ
ธาตุ แชแหง สืบทอดถึงปจจุบัน จนเปนประเพณี นับไดวางานนมัสการ “หกเปง” เปนพิธีกรรมนมัสการพระ
ธาตุแชแหงที่สําคัญ สิ่งสําคัญประการหนึ่งในพิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนนั้นจะตองมีองคประกอบดานบุคคล 
เวลา สถานที่ เคร่ืองประกอบพิธี ตองตรงตามคติความเชื่อของประชาชนตอพระธาตุแชแหง ซ่ึงเปนความ
เชื่อแบบผสมผสาน ระหวางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือไสยศาสตรโดย  
ปรับประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน ซ่ึงพบหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปง 

คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบดวย 1) ทานมัย การใหทานทั้งดวยปจจัยและแรงเปนทาน 2) สลีมัยการรักษา
ศีล มีผูปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 และศีล 8 ในชวงประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน  
3) ภาวนามัย ไดปฏิบัติธรรมเพื่อเปนการชําระจิตใจใหมีความสงบ รวมถึงการสวดมนต นั่งสมาธิและภาวนา
ถือศีลควบคูกัน สังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 1) ทาน ไดมีการนําขาวสารอาหารแหง ถวายสังฆทาน และทํา
โรงทางในงานประเพณีหกเปง 2) ปยวาจา ในงานของประเพณีหกเปงก็จะมีทั้งพระเถระมหาเถรานุเถระ 
นวกะ และประชาชนทั้งหลายมารวมงาน ซ่ึงไดมีการแสดงความนับถือ แสดงความเคารพตอกัน มีการกลาว
วาจาดวยความสุภาพไพเราะออนหวาน 3) อัตถจริยา นับตั้งแตการเร่ิมงานไมวาจะเปนในสวนของวัด 
ขาราชการ สํานักงานจังหวัดนาน วัฒนธรรม หนวยงานทองถ่ิน และหมูบานไดมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันใน
กิจการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนสวนรวม พุทธศาสนิกชนที่มารวมงานมีความประพฤติเรียบรอย ทั้งกาย
วาจาใจ และ 4) สมานัตตตา ผูที่มารวมงาน ก็เพื่อจะสรางบารมีใหแกตัวเอง ไมมีการยกตนขมผูอ่ืน ใหความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน และมีสวนรวมในการที่จะชวยงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ หลักสาราณีย
ธรรม 6 พบวา 1) เมตตามโนกรรม การคิดดี มีความหวังดีและปรารถนาดีตอกัน พระสงฆมีการประชุมเร่ือง
งานประเพณีหกเปง ทั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตําบลใหมีการเสนอแนะและออกความคิดเห็นใหไป
ในทางเดียวกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่งที่ดีงาม จักการพูดใหกําลังใจกัน
และกัน พูดแนะนําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน หรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี 3) เมตตากายกรรม 
การทําความดีตอกัน สนับสนุนชวยเหลือกันทางดานกําลังกายมีความออนนอมถอมตน รูจักสัมมาคารวะ  
4) สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคตอกัน 5) สีลสามัญญตา มีการปฏิบัติตามหลักศีล 5 เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกาวกายหนาที่ กัน เปนตน 6) ทิฏฐิสามัญญตา เคารพความคิดเห็นของผู อ่ืน 
มีความเห็นเปนอยางเดียวกัน หากคิดในสิ่งที่ไมตรงกันก็ใหปรับมุมมองใหตรงกัน 
 3. คุณคาของประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน คุณคาดานวิถีชีวิต พบวา 
ประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง เปนการแสดงออกถึงความนอบนอมตอคุณของพระรัตนตรัย เปนการ
ระลึกถึงบรรพบุรุษ ผูที่ไดเร่ิมสรางองคพระธาตุใหยิ่งใหญและสวยงาม และยังรวมถึงผูที่ไดมีสวนรวมไดให
การอุปถัมภการสรางวัดแหงนี้ โดยมีความเชื่อวา ถาไดทําสิ่งที่ดีงามแลวชีวิตจะไดพบเจอแตสิ่งที่ดี ๆ 
โดยเฉพาะการไดทําบุญใหญกับองคพระธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองดวยแลว ยิ่งเปนสิริมงคลกับตนเอง
และครอบครัวเปนอยางมาก ที่สําคัญคือการไดทําบุญใหญตั้งแตตนป เร่ิมตนดวยสิ่งที่ดีก็จะดีตลอดทั้งปวง 
จะเห็นไดวา พื้นฐานความคิดของคนไทยนั้น มีความเชื่อในเร่ืองตาง ๆ นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทยมีความเชื่อทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกันตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ประจําทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงการเกิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ อันสืบเนื่องมาจากประเพณีหกเปง ถือเปนประเพณีหนึ่งที่สงเสริม หรือสนับสนุนใหคน
ประพฤติปฏิบัติดี จากการที่ชาวพุทธมีความเชื่อไปในทางที่ดีในดานพระพุทธศาสนานั้น กอใหเกิดประโยชน
และสาระตอการดํารงชีวิต ไมใหตกไปในทางที่ประมาทมัวเมาในทางโลกเพียงฝายเดียว 

คุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เปนสวนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรม ที่เปนวิถีชีวิต
ของคนในจังหวัดนาน ถือวาเปนกรอบหรือแบบแผนในสังคมที่ไดยึดถือปฏิบัติ หลอหลอม และกอใหเกิด
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 2. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณีหกเปงของวัดพระธาตุแชแหง จังหวัด
นาน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อทราบถึงขอมูลบริบทประเด็นที่ศึกษา และกําหนด
แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณแบบมีโครงสรางดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหตีความ แลวจึงนํามาจําแนกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว จากนั้นนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห ประมวลความ สรุปผล และนําเสนอ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน วัด
พระบรมธาตุแชแหง ตั้งอยูที่บานหนองเตา ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน อยูหางจากตัวเมืองไป
ราว 2 กิโลเมตร เสนทางสายนาน-แมจริม สันนิษฐานวามี อายุ 666 ป  พญาการเมืองโปรดใหสรางข้ึนเม่ือป 
พ.ศ. 1819 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขอพระหัตถซายที่ไดมาจากกรุงสุโขทัย องคพระธาตุมีความสูง 
55.5 เมตร ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางดานละ 22.5 เมตร บุดวยทอง เหลืองหมดทั้งองค เปน
โบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งของลานนาทุกป จะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแชแหง ระหวางวันข้ึน 9 
คํ่า ถึง 15 คํ่าเดือน 6 ทางเหนือ ซ่ึงจะอยูราวปลายเดือนกุมภาพันธหรือตนเดือนมีนาคมของทุกป พระบรม
ธาตุแชแหงปูชนียสถานที่สําคัญของ เมืองนานมีอายุกวา 666 ป ตามพงศาวดารเมืองนานกลาววาพญา
การเมืองโปรดเกลาให สรางข้ึนเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ไดมาจากเมืองสุโขทัยระหวางป พ.ศ. 1891-
1901 สถาปตยกรรมดานโบสถของวัดพระธาตุแชแหง ที่สําคัญและแสดงใหเห็นถึงแบบอยางสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมสกุลชางนาน ซ่ึงพระธาตุแชแหงมีอิทธิพล และมีความสําคัญตอจิตใจของประชาชนจังหวัด
นาน เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปนองคแทนของพระพุทธเจา และมีประวัติศาสตรคูกับการสราง
เมืองนาน และเปนที่เคารพสักการของผูที่เกิดปเถาะหรือ ปกระตาย โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําบุญตัก
บาตร การสวดมนตหลวง การเทศนมหาชาติ พิธีกรรมสืบชะตาหลวง กิจกรรมขบวนเคร่ืองหลวงนมัสการ
พระธาตุ กิจกรรมแหผาหมพระธาตุและแหน้ําสรงพระธาตุ มีการทอดผาปาสามัคคี เวียนเทียน การตีกลอง
บูชาพระธาตุแชแหง และพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจาหลวงขากาน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  
เปนตน 
 2. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง  จังหวัดนาน ประเพณีงาน
นมัสการพระธาตุแชแหงหรือ “งานหกเปง” เปนงานสําคัญที่จัดข้ึนเพื่อนมัสการพระธาตุแชแหง ซ่ึงภายใน
เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จัดข้ึนตรงกับวัน ข้ึน 9 คํ่า เดือน 4 ใต เดือน 6 เหนือ เปนเวลา 7 วัน 
7 คืน เปนงานที่จัดข้ึนมาตั้งแตสมัยพญาการเมืองและเจาเมืองนานองคตอ ๆ มาก็ทําพิธีกรรมนมัสการพระ
ธาตุ แชแหง สืบทอดถึงปจจุบัน จนเปนประเพณี นับไดวางานนมัสการ “หกเปง” เปนพิธีกรรมนมัสการพระ
ธาตุแชแหงที่สําคัญ สิ่งสําคัญประการหนึ่งในพิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนนั้นจะตองมีองคประกอบดานบุคคล 
เวลา สถานที่ เคร่ืองประกอบพิธี ตองตรงตามคติความเชื่อของประชาชนตอพระธาตุแชแหง ซ่ึงเปนความ
เชื่อแบบผสมผสาน ระหวางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือไสยศาสตรโดย  
ปรับประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน ซ่ึงพบหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปง 

คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบดวย 1) ทานมัย การใหทานทั้งดวยปจจัยและแรงเปนทาน 2) สลีมัยการรักษา
ศีล มีผูปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 และศีล 8 ในชวงประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน  
3) ภาวนามัย ไดปฏิบัติธรรมเพื่อเปนการชําระจิตใจใหมีความสงบ รวมถึงการสวดมนต นั่งสมาธิและภาวนา
ถือศีลควบคูกัน สังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 1) ทาน ไดมีการนําขาวสารอาหารแหง ถวายสังฆทาน และทํา
โรงทางในงานประเพณีหกเปง 2) ปยวาจา ในงานของประเพณีหกเปงก็จะมีทั้งพระเถระมหาเถรานุเถระ 
นวกะ และประชาชนทั้งหลายมารวมงาน ซ่ึงไดมีการแสดงความนับถือ แสดงความเคารพตอกัน มีการกลาว
วาจาดวยความสุภาพไพเราะออนหวาน 3) อัตถจริยา นับตั้งแตการเร่ิมงานไมวาจะเปนในสวนของวัด 
ขาราชการ สํานักงานจังหวัดนาน วัฒนธรรม หนวยงานทองถ่ิน และหมูบานไดมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันใน
กิจการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนสวนรวม พุทธศาสนิกชนที่มารวมงานมีความประพฤติเรียบรอย ทั้งกาย
วาจาใจ และ 4) สมานัตตตา ผูที่มารวมงาน ก็เพื่อจะสรางบารมีใหแกตัวเอง ไมมีการยกตนขมผูอ่ืน ใหความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน และมีสวนรวมในการที่จะชวยงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ หลักสาราณีย
ธรรม 6 พบวา 1) เมตตามโนกรรม การคิดดี มีความหวังดีและปรารถนาดีตอกัน พระสงฆมีการประชุมเร่ือง
งานประเพณีหกเปง ทั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตําบลใหมีการเสนอแนะและออกความคิดเห็นใหไป
ในทางเดียวกัน เพื่อเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่งที่ดีงาม จักการพูดใหกําลังใจกัน
และกัน พูดแนะนําในสิ่งที่ดีและมีประโยชน หรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี 3) เมตตากายกรรม 
การทําความดีตอกัน สนับสนุนชวยเหลือกันทางดานกําลังกายมีความออนนอมถอมตน รูจักสัมมาคารวะ  
4) สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคตอกัน 5) สีลสามัญญตา มีการปฏิบัติตามหลักศีล 5 เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกาวกายหนาที่ กัน เปนตน 6) ทิฏฐิสามัญญตา เคารพความคิดเห็นของผู อ่ืน 
มีความเห็นเปนอยางเดียวกัน หากคิดในสิ่งที่ไมตรงกันก็ใหปรับมุมมองใหตรงกัน 
 3. คุณคาของประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน คุณคาดานวิถีชีวิต พบวา 
ประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง เปนการแสดงออกถึงความนอบนอมตอคุณของพระรัตนตรัย เปนการ
ระลึกถึงบรรพบุรุษ ผูที่ไดเร่ิมสรางองคพระธาตุใหยิ่งใหญและสวยงาม และยังรวมถึงผูที่ไดมีสวนรวมไดให
การอุปถัมภการสรางวัดแหงนี้ โดยมีความเชื่อวา ถาไดทําสิ่งที่ดีงามแลวชีวิตจะไดพบเจอแตสิ่งที่ดี ๆ 
โดยเฉพาะการไดทําบุญใหญกับองคพระธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองดวยแลว ยิ่งเปนสิริมงคลกับตนเอง
และครอบครัวเปนอยางมาก ที่สําคัญคือการไดทําบุญใหญตั้งแตตนป เร่ิมตนดวยสิ่งที่ดีก็จะดีตลอดทั้งปวง 
จะเห็นไดวา พื้นฐานความคิดของคนไทยนั้น มีความเชื่อในเร่ืองตาง ๆ นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทยมีความเชื่อทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกันตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ประจําทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงการเกิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนากอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ อันสืบเนื่องมาจากประเพณีหกเปง ถือเปนประเพณีหนึ่งที่สงเสริม หรือสนับสนุนใหคน
ประพฤติปฏิบัติดี จากการที่ชาวพุทธมีความเชื่อไปในทางที่ดีในดานพระพุทธศาสนานั้น กอใหเกิดประโยชน
และสาระตอการดํารงชีวิต ไมใหตกไปในทางที่ประมาทมัวเมาในทางโลกเพียงฝายเดียว 

คุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เปนสวนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรม ที่เปนวิถีชีวิต
ของคนในจังหวัดนาน ถือวาเปนกรอบหรือแบบแผนในสังคมที่ไดยึดถือปฏิบัติ หลอหลอม และกอใหเกิด
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ภาพลักษณที่สวยงามของจังหวัดนาน รวมทั้งยังสะทอนใหเห็นวิถีแหงการดําเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะ
ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลตอประเพณีมากที่สุด วัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
สังคมไทย และชี้ใหเห็นความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรมที่งดงาม เพื่อใชในพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตั้งแตโบราณกาลจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง ที่ครอบครัว คนใน
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวใหยั่งยืนตอไป                

คุณคาดานสถาปตยกรรม พระธาตุแชแหงมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบสกุลชางนาน เจดียพระ
ธาตุแชแหงเปนแบบเจดียทรงระฆังกรมฐานสูงแบบลานนา องคเจดียหุมดวยแผนโลหะปดทับดวย
ทองคําเปลวตลอดทั้งองคยอดเจดียติดตั้งฉัตรที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษณะเปนแผนโลหะหลอคอนขาง
แบนราบมีความหนาเล็กนอยวางเรียงซอนชั้นลดหลั่นกันข้ึนไป ปดทับดวยทองคําเปลว สวนองคประกอบ
โดยทั่วไปของเจดีย องคเจดียตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) ยกสูงซอนลดหลั่นกันสูงข้ึนไป 3 ชั้นรองรับ
ชั้นฐานชั้นที่ 2 ที่ทําเปนชุดฐานบัว (ปทม) แทรกดวยลูกแกวอกไกที่หนากระดานทองไม 2 ชุด โดยฐานชั้นที่
สองนั้นทําเปนฐานยอมุมไม 20 ที่ระดับเหนือชั้นฐานเขียงและเหนือฐานยอมุมไม 20 ทําเปนเจดียเล็กไวที่มุม
และทิศชั้นละ 4 องค ชั้นที่ 3 เปนฐานเขียงสี่เหลี่ยมตัดมุม 1 ชั้นยกสูงเล็กนอยรองรับชั้นฐานแปดเหลี่ยม
แบบฐานเขียง ถัดข้ึนไปทําเปนประติมากรรมรูปกลีบบัวคว่ําในรูปของกระจังตาออยขนาดใหญรองรับชุด
มาลัยเถา ที่ทําเปนชุดฐานบัวทรงกลมซอนลดหลั่นกันไป 3  ชั้น รับบัวปากระฆังรูปกลีบบัวคว่ําบัวหงาย  
องคระฆังทรงกลมประดับดวยลูกแกวรัดอกบัลลังกสี่เหลี่ยมยอมุมรับกานฉัตรบัวฝาละมี ปลองไฉนและ                
ปลียอดองคเจดียมีฐานประทักษิณโดยรอบ ลอมบริเวณดวยกําแพงแกวที่กําแพงชุดฐานบัวหลังใบเสมาสลัก
ซุมประตูโขงและซุมกําแพง  

คุณคาดานเศรษฐกิจและสังคม ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ไดมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ใกลเคียงจังหวัดนานในเขตภาคเหนือ 
และคนตางชาติ ที่ไดเดินทางมายังประเทศไทยทั้งในรูปแบบทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และการศึกษาใน
เร่ืองราวของวัฒนธรรมที่มีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย กอใหเกิดคุณคาดานตาง ๆ เชน สงผลดีตอการ
พัฒนาสังคมในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนรวมเกิดมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนาน
ไดอยางยั่งยืน สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ินใหเขามามีบทบาทในการ
รวมกันวางแผน แสดงความคิดเห็น รวมดําเนินการ หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในงานประเพณีหกเปงวัดพระ
ธาตุแชแหง จังหวัดนาน และการที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยว พรอมทั้งพักอยู
นานวัน ก็ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มมากยิ่งข้ึนจึงทําใหที่พัก โฮมสเตย หรือโรงแรม มีรายไดจากการทองเที่ยว 
และ  

คุณคาดานประวัติศาสตร วัดพระธาตุแชแหงมีประวัติศาสตรความเปนมาและมีความสําคัญ
คูบานคูเมืองนาน 666 ป ถือวาเปนโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลตอความเชื่อดานจิตใจและ
วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป เนื่องจากเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนเปนองคแทนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตรควบคูมากับการสรางเมืองนาน เปนสถาปตยกรรม
เกาแกเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญอีกดวย 

 

อภิปรายผล 
1. ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนานกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีหกเปง 

วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน จัดข้ึนตรงกับวันข้ึน 9 คํ่า เดือน 4 ใต เดือน 6 เหนือ เปนเวลา 7 วัน 7 คืน
นั้น เปนประเพณีที่ทําคนในสมัยโบราณไดทําสืบทอดกันมาหลายรอยปจนถึงปจจุบัน และเปนวันมาฆบูชาซ่ึง
เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระอรหันตสาวก ที่พระพุทธเจาทรงบวชใหมาประชุมกันโดยมิไดนัด
หมาย จํานวน 1,250 รูป เพื่อฟง “โอวาท ปาฏิโมกข” ที่สอนใหคน ทําดี ละความชั่ว ทําใจใหผองใจ และคน
ไทยมีความเชื่อที่วาเลข 9 เปนจํานวนที่เชื่อวาโชคดี และยิ่งออกเสียงพองกับคําวา “กาว” หมายถึง 
ความกาวหนา กาวไกลหรือกาวไปขางหนา เพราะคนสมัยปจจุบันจึงถือฤกษยามดี ดังนั้นเวลาที่กําหนดใน
งานประเพณีหกเปง จะจัดงานข้ึนวัน 9 คํ่า เดือน 4 หรือ 6 เปง คือเร่ิมวันข้ึน 9 คํ่า และเวลาในพิธีกรรมจะ
เร่ิมตั้งแต 14.00 น.- 17.00 น. ซ่ึงเปนประเพณีที่จัดข้ึนทุกปถือวาเปนฤกษยามอันมงคล งานประเพณีหกเปง
วัดพระธาตุแชแหงในอดีตจะมีการแสดง มหรสพสมโภชตลอดวันและตลอดคืน เปนที่คึกคร้ืนและเอิกเกริก 
ประกอบดวยวงซอ การฟอนรําโดยในตอนกลางวันมีการจัดขบวนแหครัวทานจากชุมชนทั้งใกลและไกล  
ที่ตางก็จัดแตงประดับประดารูปขบวนอยางสวยงามแปลกตา เพื่อถวายเปนเคร่ืองบูชาติองคพระธาตุ ในอดีต
ยังเคยมีมีการแขงขันบอกไฟ (บั้งไฟ) กันเปนที่สนุกสนานในตอนกลางคืนมีการแขงข้ันการตีกลองแอว (กลอง
ยาวพื้นบาน) และจุดบอกไฟดอก (หรือไปเพนียง) เพื่อเปนพุทธบูชาสวางไสวทั่วทองฟา ในปจจุบันก็ยังคงมี
การแสดงพื้นบาน แตการแสดงบางอยางในอดีตก็จะตัดไปจะเนนไปทางการสวดมนตและการปฏิบัติธรรม 
นับไดวางานนมัสการ “หกเปง” เปนพิธีกรรมนมัสการพระธาตุแชแหงที่สําคัญสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ใน
พิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนนั้น องคประกอบดานบุคคล เวลา สถานที่ เคร่ืองประกอบพิธี มีการเปลี่ยนแปลงไป
บางแตไมแตกตางจากอดีตมากนัก โดยชาวจังหวัดนานไดสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมดังกลาวกันมาหลาย
รอยปจนถึงปจจุบัน สอดคลองกับ บรรเทิง พาพิจิตร และงานวิจัยคติความเชื่องานประเพณี ที่วา ประเพณี
คือสิ่งที่คนในสังคม สวนรวมสรางข้ึนใหเปนมรดกที่ผูเปนทายาทจะตองรับไวและปรับปรุงแกไขใหดียิ่ง ๆ  
ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนดวยรูปลักษณสําคัญ ๆ ของประเพณี เทาที่เราพอจะมองเห็นได 
เชน พิธีกรรม หรือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําใหคนมีความรูสึกวาตนมีขอผูกมัดตอสังคม หรือคนมีความ
รับผิดชอบชั่ว หรือเปนพิธีการขอความชวยเหลือหรือการบูชาตาง ๆ เปนตน7 

2. หลักพุทธธรรมกับความเชื่อพ้ืนบานที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง 
จั งห วัดน าน  หลักพุทธธรรมที่ ปรากฏในงานประเพณี หกเป ง วัดพระธาตุแชแห ง จั งหวัดน าน  
คือ  บุญกิริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 หลักธรรมทั้ง 3 เปนกรอบสําหรับประพฤติปฏิบัติ 
พบวา หลักสาราณียธรรม 6 ประกอบดวย 1) เมตตามโนกรรม การมองกันในแงดี มีความปรารถนาดีตอกัน        
2) เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่งที่ดีงาม ใหกําลังใจกันและกัน 3) เมตตากายกรรม การทําดีตอกัน               
มีความออนนอมถอมตน ไมเบียดเบียนกัน 4) สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความ
ยุติธรรม ไมเห็นแกตัว และผลประโยชนสวนตัว 5) สีลสามัญญตา มีความเคารพสิทธิ กฎ ระเบียบ  
หรือขอบังคับตาง ๆ 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ปรับมุมมองใหตรงกัน เปนตน 

                                                           
 7 บรรเทิง พาพิจิตร, คติความเชื่องานประเพณี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมศิลปกร, 2555), หนา 5. 
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ภาพลักษณที่สวยงามของจังหวัดนาน รวมทั้งยังสะทอนใหเห็นวิถีแหงการดําเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะ
ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลตอประเพณีมากที่สุด วัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
สังคมไทย และชี้ใหเห็นความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรมที่งดงาม เพื่อใชในพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตั้งแตโบราณกาลจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง ที่ครอบครัว คนใน
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวใหยั่งยืนตอไป                

คุณคาดานสถาปตยกรรม พระธาตุแชแหงมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบสกุลชางนาน เจดียพระ
ธาตุแชแหงเปนแบบเจดียทรงระฆังกรมฐานสูงแบบลานนา องคเจดียหุมดวยแผนโลหะปดทับดวย
ทองคําเปลวตลอดทั้งองคยอดเจดียติดตั้งฉัตรที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษณะเปนแผนโลหะหลอคอนขาง
แบนราบมีความหนาเล็กนอยวางเรียงซอนชั้นลดหลั่นกันข้ึนไป ปดทับดวยทองคําเปลว สวนองคประกอบ
โดยทั่วไปของเจดีย องคเจดียตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) ยกสูงซอนลดหลั่นกันสูงข้ึนไป 3 ชั้นรองรับ
ชั้นฐานชั้นที่ 2 ที่ทําเปนชุดฐานบัว (ปทม) แทรกดวยลูกแกวอกไกที่หนากระดานทองไม 2 ชุด โดยฐานชั้นที่
สองนั้นทําเปนฐานยอมุมไม 20 ที่ระดับเหนือชั้นฐานเขียงและเหนือฐานยอมุมไม 20 ทําเปนเจดียเล็กไวที่มุม
และทิศชั้นละ 4 องค ชั้นที่ 3 เปนฐานเขียงสี่เหลี่ยมตัดมุม 1 ชั้นยกสูงเล็กนอยรองรับชั้นฐานแปดเหลี่ยม
แบบฐานเขียง ถัดข้ึนไปทําเปนประติมากรรมรูปกลีบบัวคว่ําในรูปของกระจังตาออยขนาดใหญรองรับชุด
มาลัยเถา ที่ทําเปนชุดฐานบัวทรงกลมซอนลดหลั่นกันไป 3  ชั้น รับบัวปากระฆังรูปกลีบบัวคว่ําบัวหงาย  
องคระฆังทรงกลมประดับดวยลูกแกวรัดอกบัลลังกสี่เหลี่ยมยอมุมรับกานฉัตรบัวฝาละมี ปลองไฉนและ                
ปลียอดองคเจดียมีฐานประทักษิณโดยรอบ ลอมบริเวณดวยกําแพงแกวที่กําแพงชุดฐานบัวหลังใบเสมาสลัก
ซุมประตูโขงและซุมกําแพง  

คุณคาดานเศรษฐกิจและสังคม ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ไดมีอิทธิพลตอ
กิจกรรมดานการทองเที่ยวของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ใกลเคียงจังหวัดนานในเขตภาคเหนือ 
และคนตางชาติ ที่ไดเดินทางมายังประเทศไทยทั้งในรูปแบบทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และการศึกษาใน
เร่ืองราวของวัฒนธรรมที่มีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย กอใหเกิดคุณคาดานตาง ๆ เชน สงผลดีตอการ
พัฒนาสังคมในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนรวมเกิดมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนาน
ไดอยางยั่งยืน สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ินใหเขามามีบทบาทในการ
รวมกันวางแผน แสดงความคิดเห็น รวมดําเนินการ หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในงานประเพณีหกเปงวัดพระ
ธาตุแชแหง จังหวัดนาน และการที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยว พรอมทั้งพักอยู
นานวัน ก็ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มมากยิ่งข้ึนจึงทําใหที่พัก โฮมสเตย หรือโรงแรม มีรายไดจากการทองเที่ยว 
และ  

คุณคาดานประวัติศาสตร วัดพระธาตุแชแหงมีประวัติศาสตรความเปนมาและมีความสําคัญ
คูบานคูเมืองนาน 666 ป ถือวาเปนโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลตอความเชื่อดานจิตใจและ
วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป เนื่องจากเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนเปนองคแทนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตรควบคูมากับการสรางเมืองนาน เปนสถาปตยกรรม
เกาแกเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญอีกดวย 

 

อภิปรายผล 
1. ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนานกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีหกเปง 

วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน จัดข้ึนตรงกับวันข้ึน 9 คํ่า เดือน 4 ใต เดือน 6 เหนือ เปนเวลา 7 วัน 7 คืน
นั้น เปนประเพณีที่ทําคนในสมัยโบราณไดทําสืบทอดกันมาหลายรอยปจนถึงปจจุบัน และเปนวันมาฆบูชาซ่ึง
เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระอรหันตสาวก ที่พระพุทธเจาทรงบวชใหมาประชุมกันโดยมิไดนัด
หมาย จํานวน 1,250 รูป เพื่อฟง “โอวาท ปาฏิโมกข” ที่สอนใหคน ทําดี ละความชั่ว ทําใจใหผองใจ และคน
ไทยมีความเชื่อที่วาเลข 9 เปนจํานวนที่เชื่อวาโชคดี และยิ่งออกเสียงพองกับคําวา “กาว” หมายถึง 
ความกาวหนา กาวไกลหรือกาวไปขางหนา เพราะคนสมัยปจจุบันจึงถือฤกษยามดี ดังนั้นเวลาที่กําหนดใน
งานประเพณีหกเปง จะจัดงานข้ึนวัน 9 คํ่า เดือน 4 หรือ 6 เปง คือเร่ิมวันข้ึน 9 คํ่า และเวลาในพิธีกรรมจะ
เร่ิมตั้งแต 14.00 น.- 17.00 น. ซ่ึงเปนประเพณีที่จัดข้ึนทุกปถือวาเปนฤกษยามอันมงคล งานประเพณีหกเปง
วัดพระธาตุแชแหงในอดีตจะมีการแสดง มหรสพสมโภชตลอดวันและตลอดคืน เปนที่คึกคร้ืนและเอิกเกริก 
ประกอบดวยวงซอ การฟอนรําโดยในตอนกลางวันมีการจัดขบวนแหครัวทานจากชุมชนทั้งใกลและไกล  
ที่ตางก็จัดแตงประดับประดารูปขบวนอยางสวยงามแปลกตา เพื่อถวายเปนเคร่ืองบูชาติองคพระธาตุ ในอดีต
ยังเคยมีมีการแขงขันบอกไฟ (บั้งไฟ) กันเปนที่สนุกสนานในตอนกลางคืนมีการแขงข้ันการตีกลองแอว (กลอง
ยาวพื้นบาน) และจุดบอกไฟดอก (หรือไปเพนียง) เพื่อเปนพุทธบูชาสวางไสวทั่วทองฟา ในปจจุบันก็ยังคงมี
การแสดงพื้นบาน แตการแสดงบางอยางในอดีตก็จะตัดไปจะเนนไปทางการสวดมนตและการปฏิบัติธรรม 
นับไดวางานนมัสการ “หกเปง” เปนพิธีกรรมนมัสการพระธาตุแชแหงที่สําคัญสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ใน
พิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนนั้น องคประกอบดานบุคคล เวลา สถานที่ เคร่ืองประกอบพิธี มีการเปลี่ยนแปลงไป
บางแตไมแตกตางจากอดีตมากนัก โดยชาวจังหวัดนานไดสืบทอดประเพณีและพิธีกรรมดังกลาวกันมาหลาย
รอยปจนถึงปจจุบัน สอดคลองกับ บรรเทิง พาพิจิตร และงานวิจัยคติความเชื่องานประเพณี ที่วา ประเพณี
คือสิ่งที่คนในสังคม สวนรวมสรางข้ึนใหเปนมรดกที่ผูเปนทายาทจะตองรับไวและปรับปรุงแกไขใหดียิ่ง ๆ  
ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอ่ืนดวยรูปลักษณสําคัญ ๆ ของประเพณี เทาที่เราพอจะมองเห็นได 
เชน พิธีกรรม หรือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําใหคนมีความรูสึกวาตนมีขอผูกมัดตอสังคม หรือคนมีความ
รับผิดชอบชั่ว หรือเปนพิธีการขอความชวยเหลือหรือการบูชาตาง ๆ เปนตน7 

2. หลักพุทธธรรมกับความเชื่อพ้ืนบานที่ปรากฏในงานประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง 
จั งห วัดน าน  หลักพุทธธรรมที่ ปรากฏในงานประเพณี หกเป ง วัดพระธาตุแชแห ง จั งหวัดน าน  
คือ  บุญกิริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 หลักธรรมทั้ง 3 เปนกรอบสําหรับประพฤติปฏิบัติ 
พบวา หลักสาราณียธรรม 6 ประกอบดวย 1) เมตตามโนกรรม การมองกันในแงดี มีความปรารถนาดีตอกัน        
2) เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่งที่ดีงาม ใหกําลังใจกันและกัน 3) เมตตากายกรรม การทําดีตอกัน               
มีความออนนอมถอมตน ไมเบียดเบียนกัน 4) สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความ
ยุติธรรม ไมเห็นแกตัว และผลประโยชนสวนตัว 5) สีลสามัญญตา มีความเคารพสิทธิ กฎ ระเบียบ  
หรือขอบังคับตาง ๆ 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ปรับมุมมองใหตรงกัน เปนตน 

                                                           
 7 บรรเทิง พาพิจิตร, คติความเชื่องานประเพณี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมศิลปกร, 2555), หนา 5. 
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และหลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 1) ทาน การใหทาน การแบงปน  2) ปยวาจา การกลาววาจาดวยความ
สุภาพไพเราะออนหวาน 3) อัตถจริยา ประพฤติตนใหเปนประโยชน และ 4) สมานัตตา ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเหมาะสม กลาวไดวาพระสงฆ หรือประชาชนที่มารวมงานประเพณีหกเปง ไดประพฤติปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 จึงทําให เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ ซ่ึงสอดคลองกับ  
ชัยยศ อินทแสน และคณะ8 ที่วาหลักสังคหวัตถุ 4 เปนธรรมที่ทําใหสังคมเปนสังคมที่สันติสุข ประกอบดวย 
1) ทาน คือการใหมีทั้ งวัตถุทานสิ่งของ ใหธรรมทานและใหอภัยทาน 2) ปยวาจา คือวาจาที่สุภาพ  
มีประโยชน วาจานั้นตองเปนวาจาสุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการ ประสานสามัคคี รวมถึงคําแนะนํา 
สั่งสอน ชักจูงในทางที่ดี 3) อัตถจริยา การทําประโยชนมีทั้งประโยชนตน ประโยชนตอผูอ่ืน บางที่เราก็
เรียกวาผูมีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา รวมสุขรวมทุกขกันได การทําตนเสมอตนเสมอปลาย เสมอตนเสมอ
ปลายรูจักหนาที่ รูจักวางตน และยังสอดคลองกับ กลยุทธการสงเสริมความผูกพันตอองคกรตามหลัก 
สังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของ ปชาบดี แยมสุนทร9 ที่วา หลักสังคหวัตถุ  
เปนธรรมะเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจ เปนเคร่ืองประสานใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได สังคมประกอบข้ึน
ดวยบุคคลที่มีภูมิหลังแตกตางกัน จึงจําเปนตองอาศัย สังคหวัตถุเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวบุคคลใหมีความผูกพัน
กัน และความสงบสุขของสังคมตอไป กลาวไดวา พุทธธรรม เปนคําสอนที่พระพุทธเจาตรัสรู และนํามาเผย
แผสั่งสอนบุคคลทั่วไป พุทธธรรมในพระพุทธศาสนามีเปนจํานวนมากครอบคลุม ตั้งแตเร่ืองพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเร่ืองสูงสุดที่เปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน พุทธธรรมทุกเร่ืองลวน
แตมีคุณคาตอชีวิตและสังคมทั้งสิ้น เชน ทําใหเกิดความสุข ความเจริญ แกผูปฏิบัติเกิดความสงบเรียบรอยแก
สังคม 

นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อที่มีตอประเพณีและพิธีกรรมของพระธาตุแชแหง กลาวคือ ในงานมี
พิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนตรงตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมคือ ไสยศาสตร 
(ผี และเทพ เทวดา ตามลัทธิพราหมณ) เชน พิธีกรรมนมัสการพระธาตุ การแหและหมผาพระธาตุ การนําน้ํา
ทิพยจากบอน้ําทิพยมาสรงพระธาตุ การสืบชะตาหลวง (รวมพิธีสะเดาะเคราะห) การสวดเบิกวาร การสวด
มนตตั๋น การเวียนเทียน การไหววิญญาณ เจาหลวงขากาน พระเจาแสงเสือ แตละพิธีกรรมตองดําเนินการ
ดานองคประกอบและข้ันตอนตาง ๆ ใหตรงตามคติความเชื่อที่ทําสืบเนื่องมาแตอดีต คือองคประกอบดาน
บุคคล เชน ผูทํา ผูรวมพิธี องคประกอบดานเวลา ตองจัดเวลาใหตรงตามฤกษยามองคประกอบดานสถานที่ 
เชน สถานที่ที่ใชในการจัดพิธีกรรม องคประกอบดานวัสดุที่ใชในพิธีก็ตองตรงตามความเชื่อในพิธีนั้น 
พิธีกรรมทั้งหมดยังตองประยุกตสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบันดวย เชน พิธีกรรมการสืบ
ชะตาหลวง ในอดีตการสืบชะตาและสะเดาะเคราะหเปนพิธีกรรมของพราหมณ ตองใชพราหมณและใชเวท
มนตตามตําราฤคเวทเปนบทสวด แตปจจุบันใชพระสงฆและใชบทสวดพุทธมนตแทน วัสดุที่ใชในเคร่ืองสืบ
                                                           

 8 ชัยยศ อินทแสน และคณะ, แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟตามหลัก
พุทธสันติวิธี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 299. 

9 ปชาบดี แยมสุนทร, “กลยุทธการสงเสริมความผูกพันตอองคกรตามหลัก สังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส”, วารสารศิลปะศาสตรปริทัศน, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 17 (มกราคม - มิถุนายน 2557) : 86-
87. 

ชะตา เชนไมคําศรี หนอออย หนอกลวย หมอเงินหมอทองฯสะตง (กระทงสะเดาะเคราะห) เปนตน  
ไดประยุกตใหเปนวัสดุที่หางายในปจจุบัน ผูรวมพิธีตองอยูใตซุมไมคํ้าศรี แตปจจุบันมีผูรวมพิธีมีมากตองใช
ดานมงคลโยงจากซุมไมคําศรี โยงไปยังพระพุทธรูป พระธาตุแชแหง ชวงเวลาสืบชะตาจะเร่ิมเวลาที่ลงทาย
ดวยเลขมงคลคือ เลขเกา เชน เวลา 09.09 น. และไมเกิน 12.00 น.ถือวาเปนเวลาที่ไมรอนทําใหชีวิตมีความ
รมเย็น ประกอบกับเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันเชนเดียวกับพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่ตองทําใหตรงตามคติความ
เชื่อ สอดคลองกับ ที่วา พระกรวิชญ ธมฺมวโร10 ไดศึกษา การศึกษาคติความเชื่อของประชาชนที่มีตอพระ
ธาตุแชแหง จังหวัดนาน ที่วา คติความเชื่อของประชาชนตอพระธาตุแชแหงอยูมีมูลฐานบนความผูกพันกัน
หลายมิติที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน และสืบทอดมานานจนกลายเปนวัฒนธรรมดานความเชื่อ เชน คติการได
นมัสการพระธาตุ การไดตีระฆังรอบพระธาตุ การเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุ การไดอธิฐานกับพระธาตุ 
โดยเฉพาะคนเกิดปเถาะแลวจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที่เจริญกาวหนา คติการไดไหววิญญาณ เทพย
ดา ที่อารักษขาพระธาตุแลวเทพจะคุมครอง คติการไหวเจาหลวงขากาน เชื่อวาเม่ือไดแสดงความกตัญูตอ
ทานและบูรณะและปกครองเมืองนานจะรักษาคุมครองใหอยูเย็นเปนสุข เปนตน  

3. คุณคาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ประชาชนชาวจังหวัด
นานไดสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ลวนมีความเก่ียวของกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา 
กลาวคือ มีหลักธรรมเปนกรอบปฏิบัติสําหรับปลูกจิตสํานึกใหรูจักสามัคคี คือ ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
และสาราณียธรรม 6 ซ่ึงจากการศึกษา พบวาคุณคาของประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน มี
คุณคาตอดานวิถีชีวิต ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดานเศรษฐกิจและสังคม คือ คุณคาดาน วิถีชีวิต 
พบวา ประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง ถือเปนประเพณีหนึ่งที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหคนประพฤติ
ปฏิบัติดี จากการที่ชาวพุทธมีความเชื่อไปในทางที่ดีในดานพระพุทธศาสนานั้น กอใหเกิดประโยชนและสาระ
ตอการดํารงชีวิต ไมใหตกไปในทางที่ประมาทมัวเมาในทางโลกเพียงฝายเดียว  คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี คือ วัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย และชี้ใหเห็น
ความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรมที่งดงาม เพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแตโบราณกาล
จนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง ที่ครอบครัว คนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมรวมถึงรักษาสถาปตยกรรมดานโบสถของวัดพระธาตุแชแหง 
ที่สําคัญและแสดงใหเห็นถึงแบบอยางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชางนานใหยั่งยืนตอไป และคุณคา
ดานเศรษฐกิจและสังคม ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ถือเปนประเพณีหนึ่งในจังหวัดนาน
ที่ชวยเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด เปนการเพิ่มรายไดแกผูประกอบการรานคา หรือ
เจาของกิจการตาง ๆ เชน เสื้อผา งานฝมือ งานหัตถกรรมตาง ๆ สินคา OTOP ฯลฯ และเพิ่มมูลคาเพิ่มดาน
เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนานไดอยางยั่งยืน เพราะเม่ือมีประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จะมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยว และเขาใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย

                                                           
 10 พระกรวิชญ ธมฺมวโร. “การศึกษาคติความเช่ือของประชาชนท่ีมีตอพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554),หนา 64. 
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และหลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 1) ทาน การใหทาน การแบงปน  2) ปยวาจา การกลาววาจาดวยความ
สุภาพไพเราะออนหวาน 3) อัตถจริยา ประพฤติตนใหเปนประโยชน และ 4) สมานัตตา ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเหมาะสม กลาวไดวาพระสงฆ หรือประชาชนที่มารวมงานประเพณีหกเปง ไดประพฤติปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 และสาราณียธรรม 6 จึงทําให เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ ซ่ึงสอดคลองกับ  
ชัยยศ อินทแสน และคณะ8 ที่วาหลักสังคหวัตถุ 4 เปนธรรมที่ทําใหสังคมเปนสังคมที่สันติสุข ประกอบดวย 
1) ทาน คือการใหมีทั้ งวัตถุทานสิ่งของ ใหธรรมทานและใหอภัยทาน 2) ปยวาจา คือวาจาที่สุภาพ  
มีประโยชน วาจานั้นตองเปนวาจาสุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการ ประสานสามัคคี รวมถึงคําแนะนํา 
สั่งสอน ชักจูงในทางที่ดี 3) อัตถจริยา การทําประโยชนมีทั้งประโยชนตน ประโยชนตอผูอ่ืน บางที่เราก็
เรียกวาผูมีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา รวมสุขรวมทุกขกันได การทําตนเสมอตนเสมอปลาย เสมอตนเสมอ
ปลายรูจักหนาที่ รูจักวางตน และยังสอดคลองกับ กลยุทธการสงเสริมความผูกพันตอองคกรตามหลัก 
สังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของ ปชาบดี แยมสุนทร9 ที่วา หลักสังคหวัตถุ  
เปนธรรมะเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจ เปนเคร่ืองประสานใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได สังคมประกอบข้ึน
ดวยบุคคลที่มีภูมิหลังแตกตางกัน จึงจําเปนตองอาศัย สังคหวัตถุเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวบุคคลใหมีความผูกพัน
กัน และความสงบสุขของสังคมตอไป กลาวไดวา พุทธธรรม เปนคําสอนที่พระพุทธเจาตรัสรู และนํามาเผย
แผสั่งสอนบุคคลทั่วไป พุทธธรรมในพระพุทธศาสนามีเปนจํานวนมากครอบคลุม ตั้งแตเร่ืองพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเร่ืองสูงสุดที่เปนจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน พุทธธรรมทุกเร่ืองลวน
แตมีคุณคาตอชีวิตและสังคมทั้งสิ้น เชน ทําใหเกิดความสุข ความเจริญ แกผูปฏิบัติเกิดความสงบเรียบรอยแก
สังคม 

นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อที่มีตอประเพณีและพิธีกรรมของพระธาตุแชแหง กลาวคือ ในงานมี
พิธีกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนตรงตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมคือ ไสยศาสตร 
(ผี และเทพ เทวดา ตามลัทธิพราหมณ) เชน พิธีกรรมนมัสการพระธาตุ การแหและหมผาพระธาตุ การนําน้ํา
ทิพยจากบอน้ําทิพยมาสรงพระธาตุ การสืบชะตาหลวง (รวมพิธีสะเดาะเคราะห) การสวดเบิกวาร การสวด
มนตตั๋น การเวียนเทียน การไหววิญญาณ เจาหลวงขากาน พระเจาแสงเสือ แตละพิธีกรรมตองดําเนินการ
ดานองคประกอบและข้ันตอนตาง ๆ ใหตรงตามคติความเชื่อที่ทําสืบเนื่องมาแตอดีต คือองคประกอบดาน
บุคคล เชน ผูทํา ผูรวมพิธี องคประกอบดานเวลา ตองจัดเวลาใหตรงตามฤกษยามองคประกอบดานสถานที่ 
เชน สถานที่ที่ใชในการจัดพิธีกรรม องคประกอบดานวัสดุที่ใชในพิธีก็ตองตรงตามความเชื่อในพิธีนั้น 
พิธีกรรมทั้งหมดยังตองประยุกตสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบันดวย เชน พิธีกรรมการสืบ
ชะตาหลวง ในอดีตการสืบชะตาและสะเดาะเคราะหเปนพิธีกรรมของพราหมณ ตองใชพราหมณและใชเวท
มนตตามตําราฤคเวทเปนบทสวด แตปจจุบันใชพระสงฆและใชบทสวดพุทธมนตแทน วัสดุที่ใชในเคร่ืองสืบ
                                                           

 8 ชัยยศ อินทแสน และคณะ, แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟตามหลัก
พุทธสันติวิธี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 299. 

9 ปชาบดี แยมสุนทร, “กลยุทธการสงเสริมความผูกพันตอองคกรตามหลัก สังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส”, วารสารศิลปะศาสตรปริทัศน, ปท่ี 7 ฉบับท่ี 17 (มกราคม - มิถุนายน 2557) : 86-
87. 

ชะตา เชนไมคําศรี หนอออย หนอกลวย หมอเงินหมอทองฯสะตง (กระทงสะเดาะเคราะห) เปนตน  
ไดประยุกตใหเปนวัสดุที่หางายในปจจุบัน ผูรวมพิธีตองอยูใตซุมไมคํ้าศรี แตปจจุบันมีผูรวมพิธีมีมากตองใช
ดานมงคลโยงจากซุมไมคําศรี โยงไปยังพระพุทธรูป พระธาตุแชแหง ชวงเวลาสืบชะตาจะเร่ิมเวลาที่ลงทาย
ดวยเลขมงคลคือ เลขเกา เชน เวลา 09.09 น. และไมเกิน 12.00 น.ถือวาเปนเวลาที่ไมรอนทําใหชีวิตมีความ
รมเย็น ประกอบกับเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันเชนเดียวกับพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่ตองทําใหตรงตามคติความ
เชื่อ สอดคลองกับ ที่วา พระกรวิชญ ธมฺมวโร10 ไดศึกษา การศึกษาคติความเชื่อของประชาชนที่มีตอพระ
ธาตุแชแหง จังหวัดนาน ที่วา คติความเชื่อของประชาชนตอพระธาตุแชแหงอยูมีมูลฐานบนความผูกพันกัน
หลายมิติที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน และสืบทอดมานานจนกลายเปนวัฒนธรรมดานความเชื่อ เชน คติการได
นมัสการพระธาตุ การไดตีระฆังรอบพระธาตุ การเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุ การไดอธิฐานกับพระธาตุ 
โดยเฉพาะคนเกิดปเถาะแลวจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที่เจริญกาวหนา คติการไดไหววิญญาณ เทพย
ดา ที่อารักษขาพระธาตุแลวเทพจะคุมครอง คติการไหวเจาหลวงขากาน เชื่อวาเม่ือไดแสดงความกตัญูตอ
ทานและบูรณะและปกครองเมืองนานจะรักษาคุมครองใหอยูเย็นเปนสุข เปนตน  

3. คุณคาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ประชาชนชาวจังหวัด
นานไดสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ลวนมีความเก่ียวของกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา 
กลาวคือ มีหลักธรรมเปนกรอบปฏิบัติสําหรับปลูกจิตสํานึกใหรูจักสามัคคี คือ ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
และสาราณียธรรม 6 ซ่ึงจากการศึกษา พบวาคุณคาของประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน มี
คุณคาตอดานวิถีชีวิต ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดานเศรษฐกิจและสังคม คือ คุณคาดาน วิถีชีวิต 
พบวา ประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง ถือเปนประเพณีหนึ่งที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหคนประพฤติ
ปฏิบัติดี จากการที่ชาวพุทธมีความเชื่อไปในทางที่ดีในดานพระพุทธศาสนานั้น กอใหเกิดประโยชนและสาระ
ตอการดํารงชีวิต ไมใหตกไปในทางที่ประมาทมัวเมาในทางโลกเพียงฝายเดียว  คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี คือ วัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย และชี้ใหเห็น
ความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรมที่งดงาม เพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแตโบราณกาล
จนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง ที่ครอบครัว คนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
ไดมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมรวมถึงรักษาสถาปตยกรรมดานโบสถของวัดพระธาตุแชแหง 
ที่สําคัญและแสดงใหเห็นถึงแบบอยางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชางนานใหยั่งยืนตอไป และคุณคา
ดานเศรษฐกิจและสังคม ประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ถือเปนประเพณีหนึ่งในจังหวัดนาน
ที่ชวยเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด เปนการเพิ่มรายไดแกผูประกอบการรานคา หรือ
เจาของกิจการตาง ๆ เชน เสื้อผา งานฝมือ งานหัตถกรรมตาง ๆ สินคา OTOP ฯลฯ และเพิ่มมูลคาเพิ่มดาน
เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดนานไดอยางยั่งยืน เพราะเม่ือมีประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จะมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยว และเขาใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทย

                                                           
 10 พระกรวิชญ ธมฺมวโร. “การศึกษาคติความเช่ือของประชาชนท่ีมีตอพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554),หนา 64. 
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เรามากข้ึน พรอมทั้งพักอยูนานวัน ก็ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มมากยิ่งข้ึน จึงทําใหที่พัก โฮมสเตย หรือโรงแรม 
มีรายไดจากการทองเที่ยว  

วัดพ ระธาตุ แชแห ง จั งหวัดน าน  เป นแหล งท องเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรมของจั งหวัดน าน  
คือ  1) มีอัตลักษณดานสถานที่อันเกาแกที่คนในจังหวัดนานยังมีการใชประโยชนอยู ไมตางไปจากสมัยเม่ือ
คร้ังอดีต เปรียบดังเมืองเกาที่มีชีวิต ไมวาจะเปนวัดวาอารามเกาแกที่มีมากมายทั่วทั้งพื้นที่เขตเมืองเกา รวม
ไปถึงบานเรือนพื้นถ่ินเกาแกที่มีใหเห็นทั่วไปในพื้นที่ ที่สะทอนการอนุรักษของคนในพื้นที่ใหสืบสานตอไป
จนถึงรุนลูกรุนหลาน 2) มีสถาปตยกรรมที่เกาแกตาง ๆ ที่ยังคงอยูคูกับวิถีชีวิตของคนจังหวัดนาน คือ                 
พระธาตุแชแหงเปนสิ่งที่อยูคูบานคูเมืองนานมา ซ่ึงมีสถาปตยกรรม ที่ลวนแลวแตหลอหลอมเขากับวิถีชีวิต 
ความเปนอยูของชุมชนในทองถ่ินที่มิไดสูญหาย และ 3) มีศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณีหกเปงที่เกาแก
สืบทอดกันมาแตคร้ังอดีต ลวนมีความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น กลาวไดวาวัดเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีชีวิต มีศักยภาพในการธํารงรักษาความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย ตลอดจนมีความพรอมในดานพื้นที่ บุคคล และกิจกรรมทางศาสนาที่จะสรางความ
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว โดยใหวัดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยว ไดซึมซับเอาคุณคา
ทางศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามของวิถีชีวิตแบบไทยไปสูการยกระดับสังคมที่มีคุณภาพ เนื่องจากการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา และวฒันธรรมนี้ จะมีสวนชวยกระตุนใหผูคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบ
ดูแล และสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวจะมีจิตผูกพันกับศาสนา ผานความ
ประทับใจที่ไดจากการทองเที่ยว สอดคลองกับ กีรติ ศรีวิเชียร11 ที่วา ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชนไทยมีความผูกพันกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน โดยมีวัดเปน
ศูนยกลางของชุมชน ดังนั้นวัดจึงกลายเปนสถาบันที่สําคัญเปนที่พํานักอาศัย สืบตออายุพระพุทธศาสนาแลว 
วัดยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม สักการะ บูชา และในการที่มี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวนั้นทําใหเกิดอาชีพ และรายไดแกชุมชนโดยรอบ และยังสอดคลองกับ อารีย  นัยพินิจ 
และคณะ12 ที่วานักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดสวนใหญ นิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนานั้น มุงเนนกิจกรรมที่เก่ียวของการเจริญจิต อาทิ การตักบาตร ถวายทาน เวียนเทียน ในวัน
สําคัญตาง ๆ ทางศาสนา ทําใหเกิดการทองเที่ยวที่นอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศนจากวัดเปน
แหลงเอ้ือตอการทองเที่ยวแลว ยังไดตระหนักถึงการเรียนรู และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ของ
ทองถ่ินนั้น ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 1) หนวยงานราชการที่เก่ียวของในจังหวัดนาน ควรมีนโยบายใน
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ตอ ๆ ไปรุนสูรุน 2) จัดทําแผนแมบทในการอนุรักษงานประเพณีหกเปง และ 3) หนวยงานราชการสนับสนุน
แผนแมบทในการรักษางานประเพณีหกเปงดานตาง ๆ  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป คือ 1) ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน และ  2) ควรมีการทําวิจัย
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จังหวัดนาน  
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เรามากข้ึน พรอมทั้งพักอยูนานวัน ก็ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มมากยิ่งข้ึน จึงทําใหที่พัก โฮมสเตย หรือโรงแรม 
มีรายไดจากการทองเที่ยว  

วัดพ ระธาตุ แชแห ง จั งหวัดน าน  เป นแหล งท องเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรมของจั งหวัดน าน  
คือ  1) มีอัตลักษณดานสถานที่อันเกาแกที่คนในจังหวัดนานยังมีการใชประโยชนอยู ไมตางไปจากสมัยเม่ือ
คร้ังอดีต เปรียบดังเมืองเกาที่มีชีวิต ไมวาจะเปนวัดวาอารามเกาแกที่มีมากมายทั่วทั้งพื้นที่เขตเมืองเกา รวม
ไปถึงบานเรือนพื้นถ่ินเกาแกที่มีใหเห็นทั่วไปในพื้นที่ ที่สะทอนการอนุรักษของคนในพื้นที่ใหสืบสานตอไป
จนถึงรุนลูกรุนหลาน 2) มีสถาปตยกรรมที่เกาแกตาง ๆ ที่ยังคงอยูคูกับวิถีชีวิตของคนจังหวัดนาน คือ                 
พระธาตุแชแหงเปนสิ่งที่อยูคูบานคูเมืองนานมา ซ่ึงมีสถาปตยกรรม ที่ลวนแลวแตหลอหลอมเขากับวิถีชีวิต 
ความเปนอยูของชุมชนในทองถ่ินที่มิไดสูญหาย และ 3) มีศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณีหกเปงที่เกาแก
สืบทอดกันมาแตคร้ังอดีต ลวนมีความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น กลาวไดวาวัดเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีชีวิต มีศักยภาพในการธํารงรักษาความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย ตลอดจนมีความพรอมในดานพื้นที่ บุคคล และกิจกรรมทางศาสนาที่จะสรางความ
ประทับใจใหแกนักทองเที่ยว โดยใหวัดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยว ไดซึมซับเอาคุณคา
ทางศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามของวิถีชีวิตแบบไทยไปสูการยกระดับสังคมที่มีคุณภาพ เนื่องจากการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนา และวฒันธรรมนี้ จะมีสวนชวยกระตุนใหผูคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบ
ดูแล และสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวจะมีจิตผูกพันกับศาสนา ผานความ
ประทับใจที่ไดจากการทองเที่ยว สอดคลองกับ กีรติ ศรีวิเชียร11 ที่วา ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชนไทยมีความผูกพันกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน โดยมีวัดเปน
ศูนยกลางของชุมชน ดังนั้นวัดจึงกลายเปนสถาบันที่สําคัญเปนที่พํานักอาศัย สืบตออายุพระพุทธศาสนาแลว 
วัดยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม สักการะ บูชา และในการที่มี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวนั้นทําใหเกิดอาชีพ และรายไดแกชุมชนโดยรอบ และยังสอดคลองกับ อารีย  นัยพินิจ 
และคณะ12 ที่วานักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดสวนใหญ นิยมเดินทางมาในเทศกาล และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนานั้น มุงเนนกิจกรรมที่เก่ียวของการเจริญจิต อาทิ การตักบาตร ถวายทาน เวียนเทียน ในวัน
สําคัญตาง ๆ ทางศาสนา ทําใหเกิดการทองเที่ยวที่นอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินกับภูมิทัศนจากวัดเปน
แหลงเอ้ือตอการทองเที่ยวแลว ยังไดตระหนักถึงการเรียนรู และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ของ
ทองถ่ินนั้น ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ 1) หนวยงานราชการที่เก่ียวของในจังหวัดนาน ควรมีนโยบายใน
การรณรงคสรางจิตสํานึกและรักษาคุณคาของประเพณีหกเปงวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนานไวใหสืบทอด
                                                           

11 กีรติ  ศรีวิเชียร, การพัฒนาวัดของกรมศาสนา กองแผนงาน กรมศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กอง
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ตอ ๆ ไปรุนสูรุน 2) จัดทําแผนแมบทในการอนุรักษงานประเพณีหกเปง และ 3) หนวยงานราชการสนับสนุน
แผนแมบทในการรักษางานประเพณีหกเปงดานตาง ๆ  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป คือ 1) ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน และ  2) ควรมีการทําวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมประเพณีหกเปง วัดพระธาตุแชแหง 
จังหวัดนาน  
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ศิวพร  จติกุล  

พิงพร  ศรีแกว 
ณัฐฐิดา  ปูเงิน 

พระปลัดกันทวี  ฐานุตฺตโร  
วิทยาเขตพะเยา 

       
บทคัดยอ 
            บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0   
และศึกษาแนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0 ผลการศึกษาพบวาปจจุบัน
คนไทยไดมีการใชคําที่ฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอันแทจริง ทั้งออกเสียงที่ไมถูกตองตามอักขรวิธี  
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should have taken part and solved the problems of using Thai language of teenagers or 
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บทนํา  

ภาษาเปนสิ่งแสดงถึงภูมิปญญาของมนุษยที่สามารถพัฒนาเสียงซ่ึงเปลงออกไดดวยอาการตาม
ธรรมชาติ ใหกลายเปนเคร่ืองมือใชสื่อความคิด ความรูสึก ความตองการของตนใหผูอ่ืนรูและสื่อสารกันไดจน
เกิดเปนภาษา  มนุษยใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร  และทําความเขาใจกันในหมูชนที่ใชภาษา
เดียวกันได ภาษาทําใหมนุษยสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยู ความรูความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ  
และความสามรถอ่ืนๆอีกมากมาย มนุษยสามารถพัฒนาความรู ความคิด จิตใจ คุณธรรม ความเชื่อ ศิลปะ 
ฯลฯ  จนแตกตางจากสัตวทุกชนิดและเปนผูครองโลกไดดวยภาษาของมนุษยนี่เอง ภาษาจึงเปนสวนสําคัญ 
ของความเปนมนุษย ไมวาจะเปนกลุมชนที่เจริญกาวหนาจนเปนมหาอํานาจหรือกลุมชนที่ลาหลังที่สุด ตางก็
มีภาษาใชสื่อสารกันในกลุมของตน และทุกภาษาจะมีความสมบรูณเพียงพอที่จะใชสื่อสารกันไดในกลุม  
เม่ือมนุษยไดติดตอกับคนตางกลุม ติดตอกับคนที่ใชภาษาตางไปจากตน การหยิบยืมทางภาษาก็อาจเกิดข้ึน
ไดในทุกกลุมชน การยืมจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับความจําเปนและความตองการของคนในสังคมนั้นๆ 
มนุษยเราใชภาษาควบคูไปกับการดํารงชีวิต ภาษาจึงอาจรับผลจากความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย
และอาจมีผลตอ ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมมนุษยดวย ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ 
ภาษาเปนสื่อใชติดตอกันและทําใหวัฒนธรรมอ่ืนๆเจริญข้ึน แตละภาษา  มีระเบียบของตนแลวแตจะตกลง
กันในหมูชนชาตินั้น ภาษาจึงเปนศูนยกลางยืดคนทั้งชาติ ดังขอความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธในพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เร่ือง "ความเปนชาติโดยแทจริง"  วา ภาษาเปนเคร่ืองผูกพันมนุษยตอมนุษย
แนนแฟนกวาสิ่งอ่ืน และไมมีสิ่งใด ที่จะทําใหคนรูสึกเปนพวกเดียวกันหรือแนนอนยิ่งไปกวาภาษาเดียวกัน 
รัฐบาลทั้งปวงยอมรูสึกในขอนี้อยูดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใด   ที่ตองปกครองคนตางชาติตางภาษา จึงตอง
พยายามตั้งโรงเรียนและออกบัญญัติบังคับ ใหชนตางภาษาเรียนภาษาของผูปกครอง แตความคิดเห็นเชนนี้ 
จะสําเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได แตถายังจัดการแปลง ภาษาไมสําเร็จอยูตราบใด ก็แปลวา 
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เสียงโดยเพิ่มทัณฑฆาต ซํ้าสระ ซํ้าตัวอักษร หรือเขียนใหแตกตางไปจากเดิม 7. การแทรกเสียง กรอนเสียง 
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ที่จะตองมีสวนรวมในการแกไขปญหานี้ เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณ และวัฒนธรรม ที่ควรรักษาภาษาไทย
ไวอยูคูกับชาติตลอดไป 
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ไดในทุกกลุมชน การยืมจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับความจําเปนและความตองการของคนในสังคมนั้นๆ 
มนุษยเราใชภาษาควบคูไปกับการดํารงชีวิต ภาษาจึงอาจรับผลจากความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย
และอาจมีผลตอ ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมมนุษยดวย ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ 
ภาษาเปนสื่อใชติดตอกันและทําใหวัฒนธรรมอ่ืนๆเจริญข้ึน แตละภาษา  มีระเบียบของตนแลวแตจะตกลง
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สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เร่ือง "ความเปนชาติโดยแทจริง"  วา ภาษาเปนเคร่ืองผูกพันมนุษยตอมนุษย
แนนแฟนกวาสิ่งอ่ืน และไมมีสิ่งใด ที่จะทําใหคนรูสึกเปนพวกเดียวกันหรือแนนอนยิ่งไปกวาภาษาเดียวกัน 
รัฐบาลทั้งปวงยอมรูสึกในขอนี้อยูดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใด   ที่ตองปกครองคนตางชาติตางภาษา จึงตอง
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จะสําเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได แตถายังจัดการแปลง ภาษาไมสําเร็จอยูตราบใด ก็แปลวา 
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ผูพูดภาษากับผูปกครองนั้นยังไมเชื่ออยูตราบนัน้และ  ยังจะเรียกวาเปนชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไมได 
อยูตราบนั้น ภาษาเปนสิ่งซ่ึงฝงอยูในใจมนุษย แนนแฟนยิ่งกวาสิ่งอ่ืน1   

ภาษาไทยเปนทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ และความภูมิใจของคนไทย แตปจจุบันคนไทยสวนใหญใช
ภาษาไทยไดไมดีพอ ไมรูวามีสระ และวรรณยุกตของภาษาไทยก่ีรูป ก่ีเสียง คนไทยจํานวนมากยังเขียน
ภาษาไทยผิด พูดผิด จับใจความผิด ฟงผิด อานผิด และที่สําคัญคือ กลุมคนที่เปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการ
ใชภาษาไทยคือ กลุมวัยรุน ดารา นักแสดง นักรอง นักการเมือง และสื่อมวลชน ที่ทําใหภาษาไทยอยูในข้ัน
วิกฤติ มีการใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทยเขาข้ันวิบัติ เพราะอาจไดยินไดฟงจาก
สื่อที่ถายทอดมาจากดารา นักแสดง หรือบุคคลสาธารณะ และยิ่งรายไปกวานั้น พบวามีการพูดภาษาไทยคํา
ภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปญหาการสื่อสารและเขาใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
ตนเหตุที่จะทําใหเสนหของภาษาไทยคอย ๆ เลือนหายไป2    

ประเทศไทยของเรานั้นมีภาษาที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของความเปนไทย เราควรภาคภูมิใจ
ในความเปนเอกราชและภาษาของเราเอง แตก็มีคนไทยในบางสวนไมเห็นคุณคาของคําในภาษาไทยใชคําใน
ภาษาไทย ซ่ึงจะนิยมใชคําในภาษาไทยที่ผิดทําใหคําในภาษาไทยเร่ิมวิบัติลง โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซ่ึงเห็น
ไดจากการสื่อสารกันทางอินเตอรเน็ตรวมทั้งอุปกรณการสื่อสารตางๆ โดยผานทางการพิมพ ซ่ึงภาษาที่ใชมี
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเขียนที่สะกดผิดบอยคําศัพทใหมหรือคําศัพทที่สะกดใหแปลกแตกตางไปจากเดิม 
ในสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในหลายๆ  ดาน ลวนแลวแตเปน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จนหลายๆ  คนเกิดความวิตกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเชนนี้ ไมวา
จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของสภาพสังคมในแทบทุกทวีปของโลก วัฒนธรรม และอีกหลากหลายสิ่ง
อันเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน ที่ไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารที่สามารถสงตอกันไดอยางรวดเร็วทันใจ 
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบนั้นที่เห็นไดชัดก็เปนเร่ืองทางวัฒนธรรมซ่ึงไดรับอิทธิพล
อยางมากมายจากทางฝงตะวันตก ไมวาจะเปนดานการแตงกาย ทรงผม เสื้อผา และภาษา เยาวชนไทยไดรับ
อิทธิพลเหลานั้นมาอยางเต็มที่ ซ่ึงการแพรเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกนั้น มาจากการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและรวดเร็วของสื่อ เชน โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี อินเตอรเน็ตที่เยาวชนสามารถรับเอา
ตัวอยางวัฒนธรรมเหลานั้นไดอยางรวดเร็วเชนกัน สื่อที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ภาษาเปนระบบการสื่อสารที่
สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย  เพราะมนุษยตองใชภาษาในการติดตอบอกความประสงค ความรูสึกนึกคิด 
ถายทอดประสบการณและความรูแกกัน  

ภาษาไทยก็เปนภาษาที่ใชเปนสื่อในการแสดงความรู ความคิด ประสบการณ และวัฒนธรรมของ
ชาติซ่ึงมีลักษณะเดนเฉพาะตัวและมีเอกลักษณแตกตางจากภาษาอ่ืน ปจจุบัน การใชภาษาไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากทั้งในดานทีเ่ปนความงอกงามของภาษาและในดานที่ตรงขามซ่ึงควรปรับปรุงแกไข 
                                                           

1 ฉัตรชัย  ใจแสน,ปญหาการใชภาษาไทยของวัยรุนไทย, [ออนไลน].แหลงขอมูล: https://m.sites. 
google.com/site/krunan094/article/bthkhwam-1?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2F print 
%2F &  showPrintDialog=1,[12 มกราคม 2561] 

2 สุ วิณี   ปริทา,การใชภาษาไทยท่ีบกพรองของสังคมปจจุ บัน .[ออนไลน].แหลงขอมูล: http:// 
www.l3nr.org/posts/ 411156, [30 มกราคม 2561] 

กลาวคือภาษาไทยมีคําใชมากข้ึน เหมาะแกความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ ในขณะเดียวกันก็มีการ
ใชภาษาอยาง  มักงายมีการตัดคําตามสะดวกและใชคําผิดหนาที่ ปญหาการใชภาษาไทยเปนปญหาที่เกิดมา
นานและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในแตละยุคแตละสมัย ซ่ึงมีผูเพียรพยายามที่จะรักษาความถูกตอง
เพื่อรักษามาตรฐานของภาษา จึงไดมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
สื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งผูสนใจอนุรักษภาษาไดดําเนินการแกไขการใชภาษาที่ผิดๆ ดวยวิธีการอัน
หลากหลาย เพื่อสงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง3  

ภาษาไทยเปนทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ และความภูมิใจของคนไทย แตปจจุบันคนไทยสวนใหญใช
ภาษาไทยไดไมดีพอ ไมรูวามีสระ และวรรณยุกตของภาษาไทยก่ีรูป ก่ีเสียง คนไทยจํานวนมากยังเขียน
ภาษาไทยผิด พูดผิด จับใจความผิด ฟงผิด อานผิด และที่สําคัญคือ กลุมคนที่เปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการ
ใชภาษาไทยคือ กลุมวัยรุน ดารา นักแสดง นักรอง นักการเมือง และสื่อมวลชน ที่ทําใหภาษาไทยอยูในข้ัน
วิกฤติ มีการใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทยเขาข้ันวิบัติ เพราะอาจไดยินไดฟงจาก
สื่อที่ถายทอดมาจากดารา นักแสดง หรือบุคคลสาธารณะ และยิ่งรายไปกวานั้น พบวามีการพูดภาษาไทยคํา
ภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปญหาการสื่อสารและเขาใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด 

ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชคําที่ฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยูเนืองๆ   
ทั้งออกเสียงที่ไมถูกตองตามอักขรวิธี  การใชภาษาตามสมัยนิยมของวัยรุนเพียงเพราะดูเปนคําที่นารักและยัง
ชวยใหพิมพงายข้ึนโดยที่ ไมคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมา นั่นคือการทําลายภาษาไทยทางออมกลายเปนสิ่งที่จะ
นําพาความวิบัติมาสูวงการภาษาไทย ดังนั้นเราควรตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยซ่ึงเปน
เอกลักษณและเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติใหมีความถูกตองงดงามอยูคูสังคมไทยตลอดไปถา
ปลอยใหเปนไปดังนี้ตลอดไป ภาษาไทยก็มีแตจะทรุดโทรม ดังพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2512 “ ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตก
ทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาที่จะตองรักษาไว....          

จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงเนนย้ําใหประชาชนชาวไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษภาษาไทยในโอกาส  
ตาง ๆ อยูเสมอ ที่สําคัญยิ่งกวานี้ คือ เปนที่ประจักษวาพระองคมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการ
ใชภาษาไทย ทรงรอบรูปราดเปร่ืองและเปนแบบอยางแกประชาชนในการใชภาษาไทยมาโดยตลอด4 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย 
ปญหาการใชภาษาไทยไดเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบป แตในยุคปจจุบันนี้ปญหา

ยิ่งวิกฤติความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีปจจัยหนุนนําที่สําคัญนั่นคือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวล้ํา
ไปอยางรวดเร็ว เราจึงพบการใชภาษาไทยแบบผิด ๆ มากมายจนเกือบจะกลายเปนความเคยชิน โดยเฉพาะ
                                                           

3 ผัสชาณิกาญจน  หาญณรงค , ภาษาไทยกับวัยรุน.[ออนไลน ].แหลงขอมูล:http://www.Dek-D 
.com/board/view /3054190., [31 มกราคม 2561] 

4 ฟาฎินา  วงศ เลขา,วิกฤติภาษาไทยในวัยรุนปญหาเรงดวนท่ีตองแก.[ออนไลน].แหลงขอมูล.
http://www.dailynews.co.th, [12 มกราคม 2561]. 
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ผูพูดภาษากับผูปกครองนั้นยังไมเชื่ออยูตราบนัน้และ  ยังจะเรียกวาเปนชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไมได 
อยูตราบนั้น ภาษาเปนสิ่งซ่ึงฝงอยูในใจมนุษย แนนแฟนยิ่งกวาสิ่งอ่ืน1   

ภาษาไทยเปนทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ และความภูมิใจของคนไทย แตปจจุบันคนไทยสวนใหญใช
ภาษาไทยไดไมดีพอ ไมรูวามีสระ และวรรณยุกตของภาษาไทยก่ีรูป ก่ีเสียง คนไทยจํานวนมากยังเขียน
ภาษาไทยผิด พูดผิด จับใจความผิด ฟงผิด อานผิด และที่สําคัญคือ กลุมคนที่เปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการ
ใชภาษาไทยคือ กลุมวัยรุน ดารา นักแสดง นักรอง นักการเมือง และสื่อมวลชน ที่ทําใหภาษาไทยอยูในข้ัน
วิกฤติ มีการใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทยเขาข้ันวิบัติ เพราะอาจไดยินไดฟงจาก
สื่อที่ถายทอดมาจากดารา นักแสดง หรือบุคคลสาธารณะ และยิ่งรายไปกวานั้น พบวามีการพูดภาษาไทยคํา
ภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปญหาการสื่อสารและเขาใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
ตนเหตุที่จะทําใหเสนหของภาษาไทยคอย ๆ เลือนหายไป2    

ประเทศไทยของเรานั้นมีภาษาที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของความเปนไทย เราควรภาคภูมิใจ
ในความเปนเอกราชและภาษาของเราเอง แตก็มีคนไทยในบางสวนไมเห็นคุณคาของคําในภาษาไทยใชคําใน
ภาษาไทย ซ่ึงจะนิยมใชคําในภาษาไทยที่ผิดทําใหคําในภาษาไทยเร่ิมวิบัติลง โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซ่ึงเห็น
ไดจากการสื่อสารกันทางอินเตอรเน็ตรวมทั้งอุปกรณการสื่อสารตางๆ โดยผานทางการพิมพ ซ่ึงภาษาที่ใชมี
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเขียนที่สะกดผิดบอยคําศัพทใหมหรือคําศัพทที่สะกดใหแปลกแตกตางไปจากเดิม 
ในสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในหลายๆ  ดาน ลวนแลวแตเปน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จนหลายๆ  คนเกิดความวิตกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเชนนี้ ไมวา
จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของสภาพสังคมในแทบทุกทวีปของโลก วัฒนธรรม และอีกหลากหลายสิ่ง
อันเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน ที่ไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารที่สามารถสงตอกันไดอยางรวดเร็วทันใจ 
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบนั้นที่เห็นไดชัดก็เปนเร่ืองทางวัฒนธรรมซ่ึงไดรับอิทธิพล
อยางมากมายจากทางฝงตะวันตก ไมวาจะเปนดานการแตงกาย ทรงผม เสื้อผา และภาษา เยาวชนไทยไดรับ
อิทธิพลเหลานั้นมาอยางเต็มที่ ซ่ึงการแพรเขามาของวัฒนธรรมตะวันตกนั้น มาจากการเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและรวดเร็วของสื่อ เชน โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี อินเตอรเน็ตที่เยาวชนสามารถรับเอา
ตัวอยางวัฒนธรรมเหลานั้นไดอยางรวดเร็วเชนกัน สื่อที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ภาษาเปนระบบการสื่อสารที่
สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย  เพราะมนุษยตองใชภาษาในการติดตอบอกความประสงค ความรูสึกนึกคิด 
ถายทอดประสบการณและความรูแกกัน  

ภาษาไทยก็เปนภาษาที่ใชเปนสื่อในการแสดงความรู ความคิด ประสบการณ และวัฒนธรรมของ
ชาติซ่ึงมีลักษณะเดนเฉพาะตัวและมีเอกลักษณแตกตางจากภาษาอ่ืน ปจจุบัน การใชภาษาไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากทั้งในดานทีเ่ปนความงอกงามของภาษาและในดานที่ตรงขามซ่ึงควรปรับปรุงแกไข 
                                                           

1 ฉัตรชัย  ใจแสน,ปญหาการใชภาษาไทยของวัยรุนไทย, [ออนไลน].แหลงขอมูล: https://m.sites. 
google.com/site/krunan094/article/bthkhwam-1?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2F print 
%2F &  showPrintDialog=1,[12 มกราคม 2561] 

2 สุ วิณี   ปริทา,การใชภาษาไทยท่ีบกพรองของสังคมปจจุ บัน .[ออนไลน].แหลงขอมูล: http:// 
www.l3nr.org/posts/ 411156, [30 มกราคม 2561] 

กลาวคือภาษาไทยมีคําใชมากข้ึน เหมาะแกความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ ในขณะเดียวกันก็มีการ
ใชภาษาอยาง  มักงายมีการตัดคําตามสะดวกและใชคําผิดหนาที่ ปญหาการใชภาษาไทยเปนปญหาที่เกิดมา
นานและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในแตละยุคแตละสมัย ซ่ึงมีผูเพียรพยายามที่จะรักษาความถูกตอง
เพื่อรักษามาตรฐานของภาษา จึงไดมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
สื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งผูสนใจอนุรักษภาษาไดดําเนินการแกไขการใชภาษาที่ผิดๆ ดวยวิธีการอัน
หลากหลาย เพื่อสงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง3  

ภาษาไทยเปนทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ และความภูมิใจของคนไทย แตปจจุบันคนไทยสวนใหญใช
ภาษาไทยไดไมดีพอ ไมรูวามีสระ และวรรณยุกตของภาษาไทยก่ีรูป ก่ีเสียง คนไทยจํานวนมากยังเขียน
ภาษาไทยผิด พูดผิด จับใจความผิด ฟงผิด อานผิด และที่สําคัญคือ กลุมคนที่เปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการ
ใชภาษาไทยคือ กลุมวัยรุน ดารา นักแสดง นักรอง นักการเมือง และสื่อมวลชน ที่ทําใหภาษาไทยอยูในข้ัน
วิกฤติ มีการใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทยเขาข้ันวิบัติ เพราะอาจไดยินไดฟงจาก
สื่อที่ถายทอดมาจากดารา นักแสดง หรือบุคคลสาธารณะ และยิ่งรายไปกวานั้น พบวามีการพูดภาษาไทยคํา
ภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปญหาการสื่อสารและเขาใจความหมายของภาษาในทางที่ผิด 

ในปจจุบันนี้ปรากฏวา ไดมีการใชคําที่ฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอันแทจริงอยูเนืองๆ   
ทั้งออกเสียงที่ไมถูกตองตามอักขรวิธี  การใชภาษาตามสมัยนิยมของวัยรุนเพียงเพราะดูเปนคําที่นารักและยัง
ชวยใหพิมพงายข้ึนโดยที่ ไมคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมา นั่นคือการทําลายภาษาไทยทางออมกลายเปนสิ่งที่จะ
นําพาความวิบัติมาสูวงการภาษาไทย ดังนั้นเราควรตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยซ่ึงเปน
เอกลักษณและเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติใหมีความถูกตองงดงามอยูคูสังคมไทยตลอดไปถา
ปลอยใหเปนไปดังนี้ตลอดไป ภาษาไทยก็มีแตจะทรุดโทรม ดังพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2512 “ ชาติไทยเรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตก
ทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาที่จะตองรักษาไว....          

จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงเนนย้ําใหประชาชนชาวไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษภาษาไทยในโอกาส  
ตาง ๆ อยูเสมอ ที่สําคัญยิ่งกวานี้ คือ เปนที่ประจักษวาพระองคมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการ
ใชภาษาไทย ทรงรอบรูปราดเปร่ืองและเปนแบบอยางแกประชาชนในการใชภาษาไทยมาโดยตลอด4 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย 
ปญหาการใชภาษาไทยไดเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบป แตในยุคปจจุบันนี้ปญหา

ยิ่งวิกฤติความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีปจจัยหนุนนําที่สําคัญนั่นคือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวล้ํา
ไปอยางรวดเร็ว เราจึงพบการใชภาษาไทยแบบผิด ๆ มากมายจนเกือบจะกลายเปนความเคยชิน โดยเฉพาะ
                                                           

3 ผัสชาณิกาญจน  หาญณรงค , ภาษาไทยกับวัยรุน.[ออนไลน ].แหลงขอมูล:http://www.Dek-D 
.com/board/view /3054190., [31 มกราคม 2561] 

4 ฟาฎินา  วงศ เลขา,วิกฤติภาษาไทยในวัยรุนปญหาเรงดวนท่ีตองแก.[ออนไลน].แหลงขอมูล.
http://www.dailynews.co.th, [12 มกราคม 2561]. 
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ในกลุมวัยรุน ยิ่งนาเปนหวงมากที่สุด เปนกลุมที่นิยมใชภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุม ซ่ึงเปน
ภาษาที่เกือบจะไมมีไวยากรณ ไมวาจะจากการรับสงขอความสั้น (SMS) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) การสนทนาออนไลน (Line)  หรือแมแตการแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอรเน็ต (Facebook)   

ในวิถีแหงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไรพรมแดน ทามกลางสังคมที่มีคานิยมยอมรับนับถือวัตถุ
มากกวาคุณคาของจิตใจนั้น หลายๆสิ่งกําลังเจริญกาวหนาไปอยางไมมีขีดจํากัด ในขณะที่ยังมีอีกสวนหนึ่งที่
กําลังดําดิ่งลงสูหวงเหวแหงหายนะอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงก็คือความเปนไทยและภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษา
ชาติของเรานั่นเอง ที่กําลังถูกคานิยมของคนรุนใหมรุกรานจนแทบไมหลงเหลือเคาเดิมอยูเลย ปญหาการใช
ภาษาไทยนั้นเกิดข้ึนจากจุดเล็ก ๆจนขณะนี้ลุกลามไปทุกหยอมหญา แมแตในสถานศึกษาอันเปนแหลงหลอ
หลอมความรูก็มิไดละเวน ภาษาไทยกลายเปนวิชาที่นาเบื่อของผูเรียน และปญหาการใชภาษาไทยที่เกิดจาก
การใชอินเตอรเน็ตนั้นเร่ิมลุกลามมาจากโปรแกรมแซ็ทรูม และเกมออนไลน ซ่ึงดูคลายเปนการสนทนากัน
ธรรมดา แตเม่ือไดเขาไปสัมผัสแลว มิใชเลย การสนทนาอันไมมีขีดจํากัดของภาษาทําใหเกิดปญหาข้ึน
มากมาย ดังเชนที่พบตามหนาหนังสือพิมพในปจจุบัน และในขณะเดียวกันก็สรางปญหาใหแกวงการ
ภาษาไทยดวย นั่นคือ การกรอนคําและการสรางคําใหมใหมีความหมายแปลกไปจากเดิม หรือที่เรียกวา
ภาษาแนวนั่นเอง ตัวอยางเชน 

ใชไหม  เปน  ชิมิ 
โทรศัพท  เปน  ทอสับ 

จะเห็นไดวา คําเหลานี้ถูกคิดข้ึนและใชกันอยางแพรหลาย โดยเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อใหดูเปน
คําที่นารัก และพิมพงายข้ึน โดยที่ผูใชไมไดคํานึงถึงวา นั่นคือการทําลายภาษาไทยโดยทางออม เพราะ แต
ยังคงตองเพิ่มเร่ืองการเชื่อมโยงความคิดเหลานี้มาใชในโรงเรียนจนแพรหลาย นั่นคือความมักงายที่นําความ
หายนะมาสูวงการภาษาไทย5   
 วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการสื่อสารกันมากและมีรูปแบบการสื่อสารดวยคําที่ทันสมัย มีความหมาย
เฉพาะสําหรับกลุมและชวงวัย  ดังนั้นวันรุนจึงขาดความคํานึงถึงความถูกตองของภาษาที่ใชใหเหมาะสม  
มีหลายสาเหตุที่ทําใหวัยรุนใชภาษาที่ผิดๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของอยางมาก ทําใหมีความ
สะดวกในการใชชีวิตประจําวัน รวมทั้งการสื่อสาร วัยรุนในประเทศไทยยุคใหมบางกลุมไดสรางคานิยมที่ 
ผิดๆมาใช คือการใชภาษาไทยที่ผิดไปจากคําเดิม จึงทําใหภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนรุนหลังๆจึงใช
ภาษาไทยไมถูกตอง 
รูปแบบการใชภาษาไทยของคนไทยในปจจุบัน 
 การใชภาษาไทยเปนเร่ืองของการสื่อสาร ซ่ึงผูสงสารจะตองทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของตน
ใหมากที่สุด แตการสื่อสารที่มีรูปแบบตางกันจะทําใหการใชภาษามีความแตกตางกันไปดวย เชน การสื่อสาร
แบบเผชิญหนายอมแตกตางจากการสื่อสารแบบผานเคร่ืองมือสื่อสาร หรือการสื่อสารดวยสื่อสิ่งพิมพยอมมี
                                                           

5ฉัตร ชัย   ใจแสน ,ปญ หาการใช ภ าษาไทยของวัย รุน ไทย .[ออนไลน ].แหล งขอมู ล :https:// 
m.sites.google.com/site/krunan09/article/bthkhwam-1? tmpl =%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates% 
2Fprint%2F&showPrintDialog=1.[12 มกราคม 2561]   
 

ความแตกตางจากการสื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง ในปจจุบันปญหาที่พบเปนอยาง
มากเก่ียวกับการใชภาษาไทยคือการใชภาษาไทยในทางวิบัติและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชภาษาอยู
หลายประเภท เชน 

1. รูปแบบการพูด เปนประเภทของภาษาวิบัติที่ใชเวลาพูดกัน ซ่ึงบางคร้ังก็ปรากฏข้ึนในการเขียน
ดวย แตนอยกวากลุมที่ใชในเวลาเขียนโดยการพูดมักจะพูดใหมีเสียงสั้นลง หรือยาวข้ึน หรือไมออกเสียงควบ
กล้ําเลย ประเภทนี้เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา กลุมเพี้ยนเสียง 

2. รูปแบบการเขียน  รูปแบบของภาษาวิบัติประเภทนี้ โดยทั้งหมดจะเปนคําพองเสียงที่นํามาใชผิด
หลักของภาษา คนที่ใชภาษาวิบัติเวลาเขียนนั้นจะเขียนตามเสียงอาน เพราะไมตองการอยูในกรอบหรือ
ตองการทําอะไรที่คิดวาใหม ไมเลียนแบบของเกา ไดแก 

2.1 การเขียนตามเสียงพูด 
2.2 การสรางรูปการเขียนใหม 

3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเสียงอาน 
4. กลุมที่เปลี่ยนแปลงความหมาย 

ตัวอยาง    
การใชภาษาโดยมีการเปลี่ยนแปลงคําสะกดผิดไดงาย เปนรูปแบบของคําที่มีการสะกดผิด ซ่ึงเกิด

จากคําที่มีการผันอักษรและเสียงไมตรงกับรูปวรรณยุกต6 เชน 
  สนุกเกอร  เขียนเปน  สนุกเกอร 
  นะคะ   เขียนเปน  นะคะ 
แปลงเสียงสั้นเสียงยาว 
  อะไร   แปลงเปน  อาราย 
  ได   แปลงเปน  ดาย 
  ไมใช   แปลงเปน  มายชาย 
  ไป   แปลงเปน  ปาย 
  ใคร   แปลงเปน  คราย 
  ทําไม   แปลงเปน  ทามมาย 
  มาก   แปลงเปน  ม่ัก 
  ดวย   แปลงเปน  ดั่ว 
  สัตว   แปลงเปน  สาด 
  กติา   แปลงเปน  กติกู 
 
 

                                                           
6จรรยา  พ่ึ งพัก .วิกฤ ติภาษาไทย.[ออนไลน ].แหล งข อมู ล : http://sd-group1.blogspot.com 

/2013/01/53241721.html.,[21 มกราคม 2561] 
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ในกลุมวัยรุน ยิ่งนาเปนหวงมากที่สุด เปนกลุมที่นิยมใชภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุม ซ่ึงเปน
ภาษาที่เกือบจะไมมีไวยากรณ ไมวาจะจากการรับสงขอความสั้น (SMS) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) การสนทนาออนไลน (Line)  หรือแมแตการแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอรเน็ต (Facebook)   

ในวิถีแหงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไรพรมแดน ทามกลางสังคมที่มีคานิยมยอมรับนับถือวัตถุ
มากกวาคุณคาของจิตใจนั้น หลายๆสิ่งกําลังเจริญกาวหนาไปอยางไมมีขีดจํากัด ในขณะที่ยังมีอีกสวนหนึ่งที่
กําลังดําดิ่งลงสูหวงเหวแหงหายนะอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงก็คือความเปนไทยและภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษา
ชาติของเรานั่นเอง ที่กําลังถูกคานิยมของคนรุนใหมรุกรานจนแทบไมหลงเหลือเคาเดิมอยูเลย ปญหาการใช
ภาษาไทยนั้นเกิดข้ึนจากจุดเล็ก ๆจนขณะนี้ลุกลามไปทุกหยอมหญา แมแตในสถานศึกษาอันเปนแหลงหลอ
หลอมความรูก็มิไดละเวน ภาษาไทยกลายเปนวิชาที่นาเบื่อของผูเรียน และปญหาการใชภาษาไทยที่เกิดจาก
การใชอินเตอรเน็ตนั้นเร่ิมลุกลามมาจากโปรแกรมแซ็ทรูม และเกมออนไลน ซ่ึงดูคลายเปนการสนทนากัน
ธรรมดา แตเม่ือไดเขาไปสัมผัสแลว มิใชเลย การสนทนาอันไมมีขีดจํากัดของภาษาทําใหเกิดปญหาข้ึน
มากมาย ดังเชนที่พบตามหนาหนังสือพิมพในปจจุบัน และในขณะเดียวกันก็สรางปญหาใหแกวงการ
ภาษาไทยดวย นั่นคือ การกรอนคําและการสรางคําใหมใหมีความหมายแปลกไปจากเดิม หรือที่เรียกวา
ภาษาแนวนั่นเอง ตัวอยางเชน 

ใชไหม  เปน  ชิมิ 
โทรศัพท  เปน  ทอสับ 

จะเห็นไดวา คําเหลานี้ถูกคิดข้ึนและใชกันอยางแพรหลาย โดยเหตุผล 2 ประการ คือ เพื่อใหดูเปน
คําที่นารัก และพิมพงายข้ึน โดยที่ผูใชไมไดคํานึงถึงวา นั่นคือการทําลายภาษาไทยโดยทางออม เพราะ แต
ยังคงตองเพิ่มเร่ืองการเชื่อมโยงความคิดเหลานี้มาใชในโรงเรียนจนแพรหลาย นั่นคือความมักงายที่นําความ
หายนะมาสูวงการภาษาไทย5   
 วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการสื่อสารกันมากและมีรูปแบบการสื่อสารดวยคําที่ทันสมัย มีความหมาย
เฉพาะสําหรับกลุมและชวงวัย  ดังนั้นวันรุนจึงขาดความคํานึงถึงความถูกตองของภาษาที่ใชใหเหมาะสม  
มีหลายสาเหตุที่ทําใหวัยรุนใชภาษาที่ผิดๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของอยางมาก ทําใหมีความ
สะดวกในการใชชีวิตประจําวัน รวมทั้งการสื่อสาร วัยรุนในประเทศไทยยุคใหมบางกลุมไดสรางคานิยมที่ 
ผิดๆมาใช คือการใชภาษาไทยที่ผิดไปจากคําเดิม จึงทําใหภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนรุนหลังๆจึงใช
ภาษาไทยไมถูกตอง 
รูปแบบการใชภาษาไทยของคนไทยในปจจุบัน 
 การใชภาษาไทยเปนเร่ืองของการสื่อสาร ซ่ึงผูสงสารจะตองทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของตน
ใหมากที่สุด แตการสื่อสารที่มีรูปแบบตางกันจะทําใหการใชภาษามีความแตกตางกันไปดวย เชน การสื่อสาร
แบบเผชิญหนายอมแตกตางจากการสื่อสารแบบผานเคร่ืองมือสื่อสาร หรือการสื่อสารดวยสื่อสิ่งพิมพยอมมี
                                                           

5ฉัตร ชัย   ใจแสน ,ปญ หาการใช ภ าษาไทยของวัย รุน ไทย .[ออนไลน ].แหล งขอมู ล :https:// 
m.sites.google.com/site/krunan09/article/bthkhwam-1? tmpl =%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates% 
2Fprint%2F&showPrintDialog=1.[12 มกราคม 2561]   
 

ความแตกตางจากการสื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง ในปจจุบันปญหาที่พบเปนอยาง
มากเก่ียวกับการใชภาษาไทยคือการใชภาษาไทยในทางวิบัติและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชภาษาอยู
หลายประเภท เชน 

1. รูปแบบการพูด เปนประเภทของภาษาวิบัติที่ใชเวลาพูดกัน ซ่ึงบางคร้ังก็ปรากฏข้ึนในการเขียน
ดวย แตนอยกวากลุมที่ใชในเวลาเขียนโดยการพูดมักจะพูดใหมีเสียงสั้นลง หรือยาวข้ึน หรือไมออกเสียงควบ
กล้ําเลย ประเภทนี้เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา กลุมเพี้ยนเสียง 

2. รูปแบบการเขียน  รูปแบบของภาษาวิบัติประเภทนี้ โดยทั้งหมดจะเปนคําพองเสียงที่นํามาใชผิด
หลักของภาษา คนที่ใชภาษาวิบัติเวลาเขียนนั้นจะเขียนตามเสียงอาน เพราะไมตองการอยูในกรอบหรือ
ตองการทําอะไรที่คิดวาใหม ไมเลียนแบบของเกา ไดแก 

2.1 การเขียนตามเสียงพูด 
2.2 การสรางรูปการเขียนใหม 

3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเสียงอาน 
4. กลุมที่เปลี่ยนแปลงความหมาย 

ตัวอยาง    
การใชภาษาโดยมีการเปลี่ยนแปลงคําสะกดผิดไดงาย เปนรูปแบบของคําที่มีการสะกดผิด ซ่ึงเกิด

จากคําที่มีการผันอักษรและเสียงไมตรงกับรูปวรรณยุกต6 เชน 
  สนุกเกอร  เขียนเปน  สนุกเกอร 
  นะคะ   เขียนเปน  นะคะ 
แปลงเสียงสั้นเสียงยาว 
  อะไร   แปลงเปน  อาราย 
  ได   แปลงเปน  ดาย 
  ไมใช   แปลงเปน  มายชาย 
  ไป   แปลงเปน  ปาย 
  ใคร   แปลงเปน  คราย 
  ทําไม   แปลงเปน  ทามมาย 
  มาก   แปลงเปน  ม่ัก 
  ดวย   แปลงเปน  ดั่ว 
  สัตว   แปลงเปน  สาด 
  กติา   แปลงเปน  กติกู 
 
 

                                                           
6จรรยา  พ่ึ งพัก .วิกฤ ติภาษาไทย.[ออนไลน ].แหล งข อมู ล : http://sd-group1.blogspot.com 

/2013/01/53241721.html.,[21 มกราคม 2561] 
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แปลงสระ 
  คิดถึง   แปลงเปน  คิดถุง 
  กวา   แปลงเปน  ก่ัว 
  แลว   แปลงเปน  แระ 
  ไม   แปลงเปน  มะ 
  เอา   แปลงเปน  แอง 
  จะ   แปลงเปน  จา , จิ 
  เพื่อน   แปลงเปน  เพิ่ล 
  เปลา   แปลงเปน  ปาว , ปะ 
  ไป   แปลงเปน  ปาย 
  ทํา   แปลงเปน  ทาม 
  เลย   แปลงเปน  โรย 
แปลงคําควบกล้ํา 
  จริงสิ   แปลงเปน  จิงดิ 
  เปลา   แปลงเปน  ปาว ,ปะ 
  หรือเปลา  แปลงเปน  อะปาว 
  จา   แปลงเปน  จรา 
  คา   แปลงเปน  ครา 
คําที่สะกดหรือเขียนผิดเพ่ือใหแปลกตา7 
  ใบเตย  อารสยาม แปลงเปน  หนองเตย 
  หนู   แปลงเปน  นู 
  ใชไหม   แปลงเปน  ชะมะ,ชิมิ 
  ใชหรือเปลา  แปลงเปน  ชะ,ใชปะ 
  มาก   แปลงเปน  มวากกกก 
  ใคร   แปลงเปน  คัย ,ไค, ครัย 
  ตัวเอง   แปลงเปน  เตง ,ตะเอง 
  เขา   แปลงเปน  เกา, เกาท 
  เธอ   แปลงเปน  เทอ , เทอร 
  ฉัน   แปลงเปน  ชั้ล ,ชาน 
  คะ   แปลงเปน  คะ ,คระ , คระ , คา 
  ครับ   แปลงเปน  คราบ , คับ ,คัฟ คราฟ 
                                                           

7 อาภั สรา  รสหอม,การเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยกับ วัย รุน ยุคใหม .[ออนไลน ].แหล งขอมูล : 
http://www.go to know.org/posts/503034.,[30 มกราคม 2561] 
 

  พระ   แปลงเปน  บระ 
คําที่สะกดผิดเพ่ือแสดงอารมณ 
  เปนอะไร  แปลงเปน  เปงราย , เปนราย , เปงรัย 
  ขอบคุณ   แปลงเปน  ขอบคุง 
  ทําไม   แปลงเปน  ทามมาย ,ทามมัย 
  จังเลย   แปลงเปน  จังรุย , จังเยย , จุงเบย 
  บอกตรง ๆ  แปลงเปน  บองตง 
  นิดหนึ่ง   แปลงเปน  นิสนึง ,นิสนุง 
  คือแบบ   แปลงเปน  คีบับ ,เคบัน 
  นารําคาญ  แปลงเปน  นามคาน 
  นารักคะ             แปลงเปน  นารอกอา 
  จริงๆ   แปลงเปน  จีจี ,จิงๆ 
  สุดๆ   แปลงเปน  ฝุดๆ 
  ไมรู   แปลงเปน  มะรุ 
  อะไรหรือ  แปลงเปน  ไรเหรอ , ไรหรา,ไรหลอ,ไรหรอ 
คําเลียนเสียงโดยสวนใหญจะเพ่ิมทัณฑฆาต หรือซ้ําตัวอักษร 
  อาย   แปลงเปน  แอรยย , อรายยย , อ้ัยยะ 
  กร๊ีด   แปลงเปน  ก๊ีสส 
  โฮก   แปลงเปน  โฮกกก 
  โอ   แปลงเปน  โอวส 
  มัน   แปลงเปน  มันส 
ซ้ําสระ 
  เอา   แปลงเปน  เอาาาา  
  จา   แปลงเปน  จราาาา 
  คา   แปลงเปน  คราาาา     
เขียนแตกตางจากเดิม 
  ขอบใจ   แปลงเปน  ขอบจัย 
  อยางไร   แปลงเปน  ยังงัย 
  ทําให   แปลงเปน  ทําห้ัย 
  เธอ   แปลงเปน  เทอ 
  จริง   แปลงเปน  จิง 
เขียนรูปแบบหรือสัญลักษณ 
  เสียงหัวเราะฮาฮาฮา แปลงเปน  555 
  ยิ้ม   แปลงเปน  :) 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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แปลงสระ 
  คิดถึง   แปลงเปน  คิดถุง 
  กวา   แปลงเปน  ก่ัว 
  แลว   แปลงเปน  แระ 
  ไม   แปลงเปน  มะ 
  เอา   แปลงเปน  แอง 
  จะ   แปลงเปน  จา , จิ 
  เพื่อน   แปลงเปน  เพิ่ล 
  เปลา   แปลงเปน  ปาว , ปะ 
  ไป   แปลงเปน  ปาย 
  ทํา   แปลงเปน  ทาม 
  เลย   แปลงเปน  โรย 
แปลงคําควบกล้ํา 
  จริงสิ   แปลงเปน  จิงดิ 
  เปลา   แปลงเปน  ปาว ,ปะ 
  หรือเปลา  แปลงเปน  อะปาว 
  จา   แปลงเปน  จรา 
  คา   แปลงเปน  ครา 
คําที่สะกดหรือเขียนผิดเพ่ือใหแปลกตา7 
  ใบเตย  อารสยาม แปลงเปน  หนองเตย 
  หนู   แปลงเปน  นู 
  ใชไหม   แปลงเปน  ชะมะ,ชิมิ 
  ใชหรือเปลา  แปลงเปน  ชะ,ใชปะ 
  มาก   แปลงเปน  มวากกกก 
  ใคร   แปลงเปน  คัย ,ไค, ครัย 
  ตัวเอง   แปลงเปน  เตง ,ตะเอง 
  เขา   แปลงเปน  เกา, เกาท 
  เธอ   แปลงเปน  เทอ , เทอร 
  ฉัน   แปลงเปน  ชั้ล ,ชาน 
  คะ   แปลงเปน  คะ ,คระ , คระ , คา 
  ครับ   แปลงเปน  คราบ , คับ ,คัฟ คราฟ 
                                                           

7 อาภั สรา  รสหอม,การเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยกับ วัย รุน ยุคใหม .[ออนไลน ].แหล งขอมูล : 
http://www.go to know.org/posts/503034.,[30 มกราคม 2561] 
 

  พระ   แปลงเปน  บระ 
คําที่สะกดผิดเพ่ือแสดงอารมณ 
  เปนอะไร  แปลงเปน  เปงราย , เปนราย , เปงรัย 
  ขอบคุณ   แปลงเปน  ขอบคุง 
  ทําไม   แปลงเปน  ทามมาย ,ทามมัย 
  จังเลย   แปลงเปน  จังรุย , จังเยย , จุงเบย 
  บอกตรง ๆ  แปลงเปน  บองตง 
  นิดหนึ่ง   แปลงเปน  นิสนึง ,นิสนุง 
  คือแบบ   แปลงเปน  คีบับ ,เคบัน 
  นารําคาญ  แปลงเปน  นามคาน 
  นารักคะ             แปลงเปน  นารอกอา 
  จริงๆ   แปลงเปน  จีจี ,จิงๆ 
  สุดๆ   แปลงเปน  ฝุดๆ 
  ไมรู   แปลงเปน  มะรุ 
  อะไรหรือ  แปลงเปน  ไรเหรอ , ไรหรา,ไรหลอ,ไรหรอ 
คําเลียนเสียงโดยสวนใหญจะเพ่ิมทัณฑฆาต หรือซ้ําตัวอักษร 
  อาย   แปลงเปน  แอรยย , อรายยย , อ้ัยยะ 
  กร๊ีด   แปลงเปน  ก๊ีสส 
  โฮก   แปลงเปน  โฮกกก 
  โอ   แปลงเปน  โอวส 
  มัน   แปลงเปน  มันส 
ซ้ําสระ 
  เอา   แปลงเปน  เอาาาา  
  จา   แปลงเปน  จราาาา 
  คา   แปลงเปน  คราาาา     
เขียนแตกตางจากเดิม 
  ขอบใจ   แปลงเปน  ขอบจัย 
  อยางไร   แปลงเปน  ยังงัย 
  ทําให   แปลงเปน  ทําห้ัย 
  เธอ   แปลงเปน  เทอ 
  จริง   แปลงเปน  จิง 
เขียนรูปแบบหรือสัญลักษณ 
  เสียงหัวเราะฮาฮาฮา แปลงเปน  555 
  ยิ้ม   แปลงเปน  :) 
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  ยิ้มขยิบตา  แปลงเปน  ;) 
  ทําหนาตาเบื่อโลก แปลงเปน  -_- 
การแทรกเสียง 
  มึง   แปลงเปน  มรึง 
  กู   แปลงเปน  กรู 
  จา   แปลงเปน  จรา 
  คา   แปลงเปน  ครา 
  คิด   แปลงเปน  คริด 
  สุดตีน   แปลงเปน  สุดตรีน 
 
การกลมกลืนเสียง 
  แมมึง   แปลงเปน  แมง 
  ดูซิ   แปลงเปน  ดูดิ 
  กระโปรง +กางเกง แปลงเปน  กระเปรง 
  ควาย + แรด  แปลงเปน  แควด 
  แฟน + ควาย  แปลงเปน  แควน 
  โวยวาย   แปลงเปน  วีน 
การตัดเสียง 
  ซุปเปอรสตาร  แปลงเปน  ซุปตาร 
  มหาวิทยาลัย  แปลงเปน  มหาลัย 
  คอนเฟรม  แปลงเปน  เฟรม 
  ไมไหวที่จะเคลียร  แปลงเปน  ไมไหวจะเคลยีร 
  งอนตุบปอง  แปลงเปน  งอนปอง , งอนปองๆ  
  อิทธิพล   แปลงเปน  อิด 
  พารานอย(paranoid) แปลงเปน  นอย 
  โอเค   แปลงเปน  โอ , เค 
  สตรอเบอร่ี  แปลงเปน  สะตอ 
  แนบเนียน  แปลงเปน  เนียน 
  อิมพอสสิเบล  แปลงเปน  อิม 
  เนิบนาบ   แปลงเปน  เนิบ 
  ติ๊งตอง   แปลงเปน  ติ๊ง 
  สวัสดี   แปลงเปน  หวัดดี 
 
 

การกรอนเสียง 
  ใชไหม   กรอนเสียงเปน  ชิมิ 
  หมากกรูด  กรอนเสียงเปน  มะกรูด 
  หมากนาว  กรอนเสียงเปน  มะนาว 
  แฟน   กรอนเสียงเปน  ฟุบุ 
  กระลอน  กรอนเสียงเปน  หลี 
  ข้ีเหร   กรอนเสียงเปน  เหียก 
  ชางทําไดนะ  กรอนเสียงเปน  กลานะ 
  เสียว   กรอนเสียงเปน  เซ้ียว 
  อรอย   กรอนเสียงเปน  เอ็ดยา 
  กับ   กรอนเสียงเปน  กะ 
  แจว(คนใช)  กรอนเสียงเปน  แจง 
  ปอด      กรอนเสียงเปน  ปอด 
ความหมายตางไปจากเดิม8 
  ปวดตับ   หมายถึง  เครียด 
  กลิ่นตุๆ   หมายถึง  เคาลางของการทุจริต 
  ตู   หมายถึง  เด็กเรียน 
  สิว – สิว   หมายถึง  เร่ืองข้ีผง เร่ืองเล็ก ๆ งายมาก 
  ซึม   หมายถึง  พวกชอบทําไมรูไมชี้แตที่แทตัวดี 
  ปอด   หมายถึง  ไมกลา 
  ก๊ิบ   หมายถึง  เจงมาก 
  เบาๆ   หมายถึง  งาย ๆ , หมู ๆ 
  ออนปา   หมายถึง  ทําตัวแกประมาณคุณปา 
  เนิรด(nerd)  หมายถึง  เด็กเรียน 
  งานเขา   หมายถึง  ไดเร่ืองหรือมีเร่ืองเดือดรอนเขามา 
  ยาวไป   หมายถึง  เที่ยวกลางคืนจนถึงดึกดื่นถึงเชา 
  เนียน   หมายถึง  ทําไดกลมกลืน ทําแนบเนียนดีมาก 
  วีนแตก   หมายถึง  ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย 
  เฟรมนะ   หมายถึง  ตกลงตามนั้นแนนอนใชไหม 
  โดนใจ   หมายถึง  ประทับใจ 
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  ยิ้มขยิบตา  แปลงเปน  ;) 
  ทําหนาตาเบื่อโลก แปลงเปน  -_- 
การแทรกเสียง 
  มึง   แปลงเปน  มรึง 
  กู   แปลงเปน  กรู 
  จา   แปลงเปน  จรา 
  คา   แปลงเปน  ครา 
  คิด   แปลงเปน  คริด 
  สุดตีน   แปลงเปน  สุดตรีน 
 
การกลมกลืนเสียง 
  แมมึง   แปลงเปน  แมง 
  ดูซิ   แปลงเปน  ดูดิ 
  กระโปรง +กางเกง แปลงเปน  กระเปรง 
  ควาย + แรด  แปลงเปน  แควด 
  แฟน + ควาย  แปลงเปน  แควน 
  โวยวาย   แปลงเปน  วีน 
การตัดเสียง 
  ซุปเปอรสตาร  แปลงเปน  ซุปตาร 
  มหาวิทยาลัย  แปลงเปน  มหาลัย 
  คอนเฟรม  แปลงเปน  เฟรม 
  ไมไหวที่จะเคลียร  แปลงเปน  ไมไหวจะเคลยีร 
  งอนตุบปอง  แปลงเปน  งอนปอง , งอนปองๆ  
  อิทธิพล   แปลงเปน  อิด 
  พารานอย(paranoid) แปลงเปน  นอย 
  โอเค   แปลงเปน  โอ , เค 
  สตรอเบอร่ี  แปลงเปน  สะตอ 
  แนบเนียน  แปลงเปน  เนียน 
  อิมพอสสิเบล  แปลงเปน  อิม 
  เนิบนาบ   แปลงเปน  เนิบ 
  ติ๊งตอง   แปลงเปน  ติ๊ง 
  สวัสดี   แปลงเปน  หวัดดี 
 
 

การกรอนเสียง 
  ใชไหม   กรอนเสียงเปน  ชิมิ 
  หมากกรูด  กรอนเสียงเปน  มะกรูด 
  หมากนาว  กรอนเสียงเปน  มะนาว 
  แฟน   กรอนเสียงเปน  ฟุบุ 
  กระลอน  กรอนเสียงเปน  หลี 
  ข้ีเหร   กรอนเสียงเปน  เหียก 
  ชางทําไดนะ  กรอนเสียงเปน  กลานะ 
  เสียว   กรอนเสียงเปน  เซ้ียว 
  อรอย   กรอนเสียงเปน  เอ็ดยา 
  กับ   กรอนเสียงเปน  กะ 
  แจว(คนใช)  กรอนเสียงเปน  แจง 
  ปอด      กรอนเสียงเปน  ปอด 
ความหมายตางไปจากเดิม8 
  ปวดตับ   หมายถึง  เครียด 
  กลิ่นตุๆ   หมายถึง  เคาลางของการทุจริต 
  ตู   หมายถึง  เด็กเรียน 
  สิว – สิว   หมายถึง  เร่ืองข้ีผง เร่ืองเล็ก ๆ งายมาก 
  ซึม   หมายถึง  พวกชอบทําไมรูไมชี้แตที่แทตัวดี 
  ปอด   หมายถึง  ไมกลา 
  ก๊ิบ   หมายถึง  เจงมาก 
  เบาๆ   หมายถึง  งาย ๆ , หมู ๆ 
  ออนปา   หมายถึง  ทําตัวแกประมาณคุณปา 
  เนิรด(nerd)  หมายถึง  เด็กเรียน 
  งานเขา   หมายถึง  ไดเร่ืองหรือมีเร่ืองเดือดรอนเขามา 
  ยาวไป   หมายถึง  เที่ยวกลางคืนจนถึงดึกดื่นถึงเชา 
  เนียน   หมายถึง  ทําไดกลมกลืน ทําแนบเนียนดีมาก 
  วีนแตก   หมายถึง  ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย 
  เฟรมนะ   หมายถึง  ตกลงตามนั้นแนนอนใชไหม 
  โดนใจ   หมายถึง  ประทับใจ 
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การใชคําไมตรงความหมาย 
 คําทุกคํามีความหมาย ผูเขียนตองรูจักเลือกคํามาใชเพื่อสื่อความหมายใหไดตามตองการ ถาใชคํา
อ่ืนจะทําใหความหมายผิดเพี้ยนไป หรือกลายเปนความหมายอ่ืนไปได ตัวอยาง 
๑. “ภาษาไทยเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของคนไทย” 
       (คือ , เปน) 
 อธิบาย  ตามตัวอยางนี้ แสดงวา ภาษาไทย คือ หรือ เปน สิ่งอ่ืนที่ไมใชวัฒนธรรมของไทย ผูเขียนนํา
ภาษาไทยมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของไทยก็เพราะมีลกัษณะบางประการที่เหมือนกัน แตตามขอเท็จจริง
แลว ภาษาไทยนั้น  คือ หรือ เปน วัฒนธรรมอยางหนึ่งของไทย 
๒. “แมคนที่มีความรํ่ารวยมหาศาล มีเคร่ืองบรรเทาความสุขทั้งหลาย แตถาไมมีความพอใจในสิ่งที่ตนมี 
                                                 
ความสุขใจก็จะไมเกิดข้ึน” 
      (บํารุง) 
 อธิบาย  คําที่ถูกตอง คือ บํารุง ซ่ึงหมายถึง “ทําใหงอกงาม , ทําใหเจริญ “ สวนบรรเทา หมายถึง “ทํา
ใหผอนคลายลง ,ทําใหเบาบางลง “ การใชคํานี้ทําใหความหมายกลับเปนตรงกันขาม 
๓. “ขาพเจาตั้งปฏิภาณไววา แมจะเรียนในมหาวิทยาลัยเปด ขาพเจาก็จะพยายามศึกษาหาความรูใหมาก
ที่สุด” 
               (ปณิธาน) 
 อธิบาย คําที่ถูกตอง คือ ปณิธาน ซ่ึงหมายถึง “การตั้งความปรารถนา” สวนปฏิภาณ หมายถึง “เชาวน
ไวในการกลาวแกหรือโตตอบไดฉับพลันทันทีและแยบคาย” 
๔. “แมพิมพของเด็กไทยในอนาคตก็คือ ลูกพิมพ ในปจจุบันนั่นเอง” 
          อธิบาย คําวา แมพิมพ หมายถึง “สิ่งที่เปนตนแบบ โดยปริยาย หมายถึงคนที่เปนแบบอยาง”  
สิ่งที่ถอดแบบออกมาจากแมพิมพจะเหมือนแมพิมพทุกประการอคือจะสวยงามหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับ
แมพิมพนั้น คํานี้จึงนํามาใชเรียก ครู ซ่ึงถือเปนแบบอยางของศิษย ศิษยจะดีหรือเลว มีความรูมากหรือนอย
ยอมข้ึนอยูกับการอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติตนของครู คําวาแมพิมพ เปนคําที่ใชในความหมาย
เปรียบเทียบจึงอาจใชกับครูผูหญิงหรือครูผูชายก็ได ไมจําเปนตองเรียกครูผูชายวา พอพิมพ สวนสิ่งที่ถอด
แบบออกมาจากแมพิมพก็ไมเรียกวา “ลูกพิมพ” ถือวาสองคําหลังนี้ไมมีใชในภาษาไทย 
๕. “คนในหมูบานกินเนื้อของผูทรงศีลก็เพื่อใหไดความดีงามจากซากศพของผูนั้น ทั้งยังเก็บเอากระดูกของ
ผูตายไวเปนสิ่งปองกันวิญญาณความชั่วราย ภูตผีปศาจตางๆไดอยางชะงักงัน” 
               (ชะงัด) 
 อธิบาย คําที่ถูกตองคือ ชะงัด ซ่ึงหมายถึง “แมนยํา , ขลัง , แน, ไดจริง “สวน ชะงัก หมายถึง “ 
หยุดลงกลางคันทันที” คํานี้มักใชเปนคําซอนหนาคําวา งัน ซ่ึงหมายถึง “หยุดชะงัก ,จังงัง , งอกงาม “  เปน

ชะงักงัน การใชคํานี้ในประโยคจึงไมถูกตองตรงกับความหมายที่ตองการ9 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2547) 
 นอกจากนี้ยังมีคําที่คนไทยมักจะเขียนผิดอีกมาก ซ่ึงเปนคําที่ใชในชีวิตประจําวัน อาจเปนความ
เขาใจผิดหรือเปนความเคยชิน  แตที่เปนสาเหตุจากเร่ืองใหญๆรวมกัน คือเร่ืองตอไปนี้ 
 
๑. เขียนหนังสือผิดเพราะออกเสียงผิด อาจมาจากการอานอักษรนํา อานเรียงพยางคไมถูก เชน 

กรวดน้ํา   เขียนผิดเปน  ตรวจน้าํ 
ปรักหักพัง  เขียนผิดเปน  สลักหักพัง 

  ประณีต   เขียนผิดเปน  ปราณีต 
  แทรกแซง  เขียนผิดเปน  แซกแซง 
  ซาหร่ิม   เขียนผิดเปน  สลิ่ม 
  ประนีประนอม  เขียนผิดเปน  ปรานีปรานอม 
  กะทิ   เขียนผิดเปน  กระทิ 
  กะเทย   เขียนผิดเปน  กระเทย 
๒. เขียนผิดเพราะเห็นรูปคําหรือตัวอยางที่ผิด เปนการมีประสบการณผิด ไดแกการพบเห็น 
คําที่เขียนผิดบอยๆจนเขาใจเปนคําที่เขียนถูก10  เชน 
  ซากศพ   เขียนผิดเปน  ทรากศพ 
  กะทัดรัด  เขียนผิดเปน  กระทัดรัด 
  รสชาติ   เขียนผิดเปน  รสชาด 
  คลินิก   เขียนผิดเปน  คลีนิก  คลีนิค 
  คะนึง   เขียนผิดเปน  คนึง 
  พิสมัย   เขียนผิดเปน  พิศมัย 
  ผาสุก   เขียนผิดเปน  ผาสุข 
  ซาบซ้ึง   เขียนผิดเปน  ซาบซ้ึง 
 และยังมีคําอีกมากมายที่ถูกบัญญัติข้ึนโดยกลุมผูใชที่เปนวัยรุน จนแทบจะกลายเปนภาษาทางการ
ของกลุมวัยรุนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และนับวันยิ่งขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงปญหาเหลานี้ หาก
ทุกภาคสวนในสังคมยังคงปลอยวางไมเรงรีบหาทางแกไขและยังคงมีใชกันบอยๆ ก็จะทําใหเกิดความเคยชิน 
อีกทั้งมีการนําไปใชในชีวิตประจําวันจนในที่สุดก็จะกลายเปนเร่ืองปกติ ซ่ึงเปนที่นาหวั่นเกรงยิ่งนักวา ใน
อนาคตปญหาวิกฤติภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินเยียวยาแกไข จึงควรตองมีการรณรงคใหเกิดความตระหนักใน
การใชภาษาไทยใหถูกดังที่ รสริน  ดิษฐบรรจง ไดกลาวไววา “การเขียนคําไทยใหถูกตองเปนสิ่งที่คนไทยตอง
                                                           

9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.การอานภาษาไทย. พิมพครั้งท่ี 11 .(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.2556),หนา 78   

10 ราชบัณฑิตยสถาน,อานอยางไร และ เขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งท่ี 18. 
(กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ.2551), หนา 36 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1251

 
การใชคําไมตรงความหมาย 
 คําทุกคํามีความหมาย ผูเขียนตองรูจักเลือกคํามาใชเพื่อสื่อความหมายใหไดตามตองการ ถาใชคํา
อ่ืนจะทําใหความหมายผิดเพี้ยนไป หรือกลายเปนความหมายอ่ืนไปได ตัวอยาง 
๑. “ภาษาไทยเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของคนไทย” 
       (คือ , เปน) 
 อธิบาย  ตามตัวอยางนี้ แสดงวา ภาษาไทย คือ หรือ เปน สิ่งอ่ืนที่ไมใชวัฒนธรรมของไทย ผูเขียนนํา
ภาษาไทยมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของไทยก็เพราะมีลกัษณะบางประการที่เหมือนกัน แตตามขอเท็จจริง
แลว ภาษาไทยนั้น  คือ หรือ เปน วัฒนธรรมอยางหนึ่งของไทย 
๒. “แมคนที่มีความรํ่ารวยมหาศาล มีเคร่ืองบรรเทาความสุขทั้งหลาย แตถาไมมีความพอใจในสิ่งที่ตนมี 
                                                 
ความสุขใจก็จะไมเกิดข้ึน” 
      (บํารุง) 
 อธิบาย  คําที่ถูกตอง คือ บํารุง ซ่ึงหมายถึง “ทําใหงอกงาม , ทําใหเจริญ “ สวนบรรเทา หมายถึง “ทํา
ใหผอนคลายลง ,ทําใหเบาบางลง “ การใชคํานี้ทําใหความหมายกลับเปนตรงกันขาม 
๓. “ขาพเจาตั้งปฏิภาณไววา แมจะเรียนในมหาวิทยาลัยเปด ขาพเจาก็จะพยายามศึกษาหาความรูใหมาก
ที่สุด” 
               (ปณิธาน) 
 อธิบาย คําที่ถูกตอง คือ ปณิธาน ซ่ึงหมายถึง “การตั้งความปรารถนา” สวนปฏิภาณ หมายถึง “เชาวน
ไวในการกลาวแกหรือโตตอบไดฉับพลันทันทีและแยบคาย” 
๔. “แมพิมพของเด็กไทยในอนาคตก็คือ ลูกพิมพ ในปจจุบันนั่นเอง” 
          อธิบาย คําวา แมพิมพ หมายถึง “สิ่งที่เปนตนแบบ โดยปริยาย หมายถึงคนที่เปนแบบอยาง”  
สิ่งที่ถอดแบบออกมาจากแมพิมพจะเหมือนแมพิมพทุกประการอคือจะสวยงามหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับ
แมพิมพนั้น คํานี้จึงนํามาใชเรียก ครู ซ่ึงถือเปนแบบอยางของศิษย ศิษยจะดีหรือเลว มีความรูมากหรือนอย
ยอมข้ึนอยูกับการอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติตนของครู คําวาแมพิมพ เปนคําที่ใชในความหมาย
เปรียบเทียบจึงอาจใชกับครูผูหญิงหรือครูผูชายก็ได ไมจําเปนตองเรียกครูผูชายวา พอพิมพ สวนสิ่งที่ถอด
แบบออกมาจากแมพิมพก็ไมเรียกวา “ลูกพิมพ” ถือวาสองคําหลังนี้ไมมีใชในภาษาไทย 
๕. “คนในหมูบานกินเนื้อของผูทรงศีลก็เพื่อใหไดความดีงามจากซากศพของผูนั้น ทั้งยังเก็บเอากระดูกของ
ผูตายไวเปนสิ่งปองกันวิญญาณความชั่วราย ภูตผีปศาจตางๆไดอยางชะงักงัน” 
               (ชะงัด) 
 อธิบาย คําที่ถูกตองคือ ชะงัด ซ่ึงหมายถึง “แมนยํา , ขลัง , แน, ไดจริง “สวน ชะงัก หมายถึง “ 
หยุดลงกลางคันทันที” คํานี้มักใชเปนคําซอนหนาคําวา งัน ซ่ึงหมายถึง “หยุดชะงัก ,จังงัง , งอกงาม “  เปน

ชะงักงัน การใชคํานี้ในประโยคจึงไมถูกตองตรงกับความหมายที่ตองการ9 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2547) 
 นอกจากนี้ยังมีคําที่คนไทยมักจะเขียนผิดอีกมาก ซ่ึงเปนคําที่ใชในชีวิตประจําวัน อาจเปนความ
เขาใจผิดหรือเปนความเคยชิน  แตที่เปนสาเหตุจากเร่ืองใหญๆรวมกัน คือเร่ืองตอไปนี้ 
 
๑. เขียนหนังสือผิดเพราะออกเสียงผิด อาจมาจากการอานอักษรนํา อานเรียงพยางคไมถูก เชน 

กรวดน้ํา   เขียนผิดเปน  ตรวจน้ํา 
ปรักหักพัง  เขียนผิดเปน  สลักหักพัง 

  ประณีต   เขียนผิดเปน  ปราณีต 
  แทรกแซง  เขียนผิดเปน  แซกแซง 
  ซาหร่ิม   เขียนผิดเปน  สลิ่ม 
  ประนีประนอม  เขียนผิดเปน  ปรานีปรานอม 
  กะทิ   เขียนผิดเปน  กระทิ 
  กะเทย   เขียนผิดเปน  กระเทย 
๒. เขียนผิดเพราะเห็นรูปคําหรือตัวอยางที่ผิด เปนการมีประสบการณผิด ไดแกการพบเห็น 
คําที่เขียนผิดบอยๆจนเขาใจเปนคําที่เขียนถูก10  เชน 
  ซากศพ   เขียนผิดเปน  ทรากศพ 
  กะทัดรัด  เขียนผิดเปน  กระทัดรัด 
  รสชาติ   เขียนผิดเปน  รสชาด 
  คลินิก   เขียนผิดเปน  คลีนิก  คลีนิค 
  คะนึง   เขียนผิดเปน  คนึง 
  พิสมัย   เขียนผิดเปน  พิศมัย 
  ผาสุก   เขียนผิดเปน  ผาสุข 
  ซาบซ้ึง   เขียนผิดเปน  ซาบซ้ึง 
 และยังมีคําอีกมากมายที่ถูกบัญญัติข้ึนโดยกลุมผูใชที่เปนวัยรุน จนแทบจะกลายเปนภาษาทางการ
ของกลุมวัยรุนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และนับวันยิ่งขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงปญหาเหลานี้ หาก
ทุกภาคสวนในสังคมยังคงปลอยวางไมเรงรีบหาทางแกไขและยังคงมีใชกันบอยๆ ก็จะทําใหเกิดความเคยชิน 
อีกทั้งมีการนําไปใชในชีวิตประจําวันจนในที่สุดก็จะกลายเปนเร่ืองปกติ ซ่ึงเปนที่นาหวั่นเกรงยิ่งนักวา ใน
อนาคตปญหาวิกฤติภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินเยียวยาแกไข จึงควรตองมีการรณรงคใหเกิดความตระหนักใน
การใชภาษาไทยใหถูกดังที่ รสริน  ดิษฐบรรจง ไดกลาวไววา “การเขียนคําไทยใหถูกตองเปนสิ่งที่คนไทยตอง
                                                           

9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.การอานภาษาไทย. พิมพครั้งท่ี 11 .(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
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คํานึงถึงเปนประการสําคัญ เพราะนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความเปนคนไทยโดยสมบูรณแลว ยังสงผลตอ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวย “   

สาเหตุปญหาสําคัญในการเปลี่ยนแปลงภาษาของเยาวชนไทยที่ใชกันในปจจุบัน 
กลุมคนที่เปนสาเหตุทําใหเด็กไทยใชภาษาไทยอยางผิดเพี้ยนนั้น ตางมุงเปาไปที่กลุมดาราวัยรุน 

นกัแสดง นักรอง นักการเมืองและสื่อมวลชน ที่มักใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทย
เขาข้ันวิกฤต นอกจากนี้ยังมองวา พอแม ผูปกครอง ก็ไมไดสงเสริมใหเด็กไดอานหนังสืออยางอ่ืนนอกจาก
ตําราเรียน รวมทั้งสถานศึกษาอีกจํานวนมาก ไมไดสนับสนุนใหเด็กไดรวมกิจกรรมหรือโครงการดีๆ ที่เนน
การอาน การเขียน การพูด หรือกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดคลุกคลีกับตัวหนังสือ ในขณะทีหองสมุด  ก็ไมคอย
จะมีกิจกรรม ที่ดึงดูดใหเด็กเขาไปศึกษาหาความรู   

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนอีกที่ทําใหมีการแปรเปลี่ยนการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย ไดแก 
            1. เม่ือการติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอรกลายเปนชองทางใหมในการสื่อสาร ภาษาในยุคนี้จึง
แปรเปลี่ยน เกิดภาษาใหมๆ บางคํามาจากแปนพิมพที่อยูติดกัน พิมพงายกวาจึงเกิดคําใหมแทนคําเกาเพื่อ
ลดความรุนแรงในการใชภาษาที่ไมสุภาพ 
            2. คําศัพทใหมๆ ที่วัยรุนหรือคนบางกลุมนํามาใชจนแพรหลายนั้น ก็เพราะวาคําไทยที่มีอยูเดิม
อาจจะไมสามารถสื่อถึงลักษณะและรายละเอียดของสิ่งที่ตองการจะสื่อสารไดมากพอ คนสงสารก็เลยตอง
พยายามคิดคําข้ึนมาใหมใหสามารถบอกรายละเอียดและความรูสึกของตนเองใหไดมากที่สุด 
             3. การเขียนคําไทยในอินเตอรเน็ต หรือนิตยาสารเพื่อความบันเทิงจะเขียนตามเสียงอาน เพราะ 
ไมตองการอยูในกรอบ หรือตองการทําอะไรที่คิดวาใหม ไมเลียนแบบของเกา 
             4. ทุกสิ่งในโลกลวนอนิจจัง วัฏจักรของชีวิต มีเกิด แก เจ็บ ตาย ภาษาก็มีวัฏจักรเชนเดี่ยวกัน 

           ภาษามีเกิด คือ มีการสรางคําใหม ๆข้ึนมา 
           ภาษามีแก คือ คําที่คิดวา เก เท ในยุคหนึ่ง ก็กลับกลายเปนคําที่ลาสมัยในปจจุบัน 
           ภาษามีเจ็บ คือ ความบกพรองในการใชภาษา ตออาศัยการเยียวยารักษา 
           ภาษามีตาย คือ คําบางคําไมมีการนํากลับมาใชอีก 

 อยางไรก็ตาม ภาษาวิบัติยังเปนคําพูดที่ไมไดรับความยินยอมใหใชทั่วไปในระดับสากล หากแตใช
พูดกันเองในกลุมเพื่อนฝูงหรือในกลุมวัยรุน โดยการใชภาษาเหลานี้มักจะไดรับการตอตานจากผูใหญในสังคม
อยูเสมอ ในปจจุบันนี้หากฝนปลอยใหกลุมคนที่ชอบใชภาษาแบบผิดๆเพียงรูสึกวาการใชภาษาตามคานิยม
วัยรุนเหลานั้นดูเปนคําที่นารักและยังชวยใหพิมพงายข้ึน โดยไมคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมา นั่นคือการทําลาย
ภาษาไทยโดยทางออม และที่นากลัวยิ่งคือวัยรุนบางกลุมไดนําคําเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวัน และได
แพรหลายเขาไปในสถานศึกษา ซ่ึงยอมจะเปนหนทางที่นําพาความหายนะมาสูวงการภาษาไทยซ่ึงเปน
เอกลักษณของชาติที่ทุกฝายไมควรมองขาม 
 ปญหาการใชภาษาไทยเปนปญหาที่ลุกลามใหญโตกลายเปนไฟลามทุงอยูทุกวันนี้ หากไมไดรับการ
แกไขโดยเร็ว ภาษาอันถือเปนสัญลักษณของความเปนชาติไทยนี้อาจบอบช้ําเกินเยียวยา การปลูกฝง
จิตสํานึกและความตระหนักแกทุกคนในชาติจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด เพราะทุกสิ่งที่มนุษยยึดถือ

ปฏิบัติ ลวนมาจากจิตสํานึกทั้งสิ้น เม่ือกระทําไดดังนี้แลว ไมวาวิถีชีวิตแบบไหนหรือคานิยมสมัยใหมประเภท
ใดก็ไมสามารถทําลายภาษาไทยของเราไดอยางแนนอน 

แนวทางการจัดการปญหาการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย 
 แนวทางในการจัดการแกปญหาการใชภาษาไทยชองเยาวชนไทยอาจตองใหหนวยงานที่เก่ียวของ
เขามาชวยสอดสองดูแลอยางสมํ่าเสมอ แตถึงอยางไรการจัดการกับปญหานี้ก็ไมใชหนาที่ของหนวยงานรัฐ
เพียงอยางเดียว สิ่งที่จะชวยจัดการกับปญหาการใชภาษาไทยของเยาชนไทยไดงายที่สุด คือ 
 สถาบันครอบครัว  พอแม ผูปกครอง นับวาเปนบุคคลใกลตัวและมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะชวยใน
การแกปญหา โดยควรเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กวัยรุน ควรสอนใหเด็กเขียนหนังสือใหถูกตองและปลูกฝงนิสัย
รักการอานก็จะชวยใหเด็กไดคุนเคยกับการใชภาษาไทยที่ถูกตองตั้งแตเด็ก 
 สถาบันการศึกษา  ทุกสถาบันมีการเรียนการสอนภาษาไทยอยูแลว ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
อุดมศึกษา โดยสถาบันทุกระดับนั้น ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยมาก  ในขณะเดียวกัน 
อาจตองพิจารณาหลักสูตรโดยหันมาใชการเรียนการสอนแบบเดิมดูบาง ซ่ึงจะมีวิชาเขียนไทย อานไทย ยอ
ความ หรือทองอาขยาน เพื่อใหเด็กไดใชภาษาไทยใหถูกตองมากยิ่งข้ึน ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ฯ ก็ทรงเคยมีพระกระแสรับสั่งวา  “การที่ใหเด็กไดทองอาขยาน เปนการฝกความจํา
ของเด็ก ดวยการใหไดทองภาษาดี ๆ การใชภาษาของเด็กก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย” หนวยงานที่เก่ียวของ
จึงไดหามาตรฐานการใชภาษาไทยที่ถูกตองของครูดวยเชนกัน เชน แนวคิดในการจัดทําเกณฑมาตรฐานของ
ครูโดยราชบัณฑิตยสถาน การจัดอบรมครูภาษาไทยทั่วประเทศทุกวันเสารที่สองของเดือน โดยสมาคมครู
ภาษาไทย เปนตน 
 สื่ อ   เนื่ องจากเด็ กและเยาวชนอยู กับ สื่ อแทบตลอดเวลา มากกวาอยู กับพ อแม  และ
สถาบันการศึกษา สื่อจึงควรมีจิตสํานึกและตระหนักวาตนเองมีความสําคัญตอสังคม มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตาง ๆของวัยรุน รวมทั้งการใชภาษา แมวาสื่อมีความจําเปนตองใชคําแปลกใหมบางเพื่อเปนสีสันของขาว 
และดึงดูดผูชมผูฟง แตก็ตองไมมากจนเกินไป ดังนั้น เม่ือจะสื่อสารสิ่งใดจึงควรมีวิจารณญาณ และใช
ภาษาไทยใหถูกตองเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของสังคมตอไป 
 การจะฝกฝนหรือสอนใหเด็กอาน และเขียนภาษาไทยใหถูกตองนั้น คงจะงายข้ึนหากเราสามารถ
ปลูกฝงใหพวกเขารูสึกหวงแหนภาษาไทย ซ่ึงเปนมรดกของชาติ เพราะเรามีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนที่
เปนของเราเอง เพื่อที่วันขางหนาเขาจะเติบโตข้ึนเปนเยาวชนไทยที่ใชภาษาไทยถูกตอง มีบุคลิกภาพดี และ
สามารถอวดเอกลักษณความเปนไทยไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 สําหรับครู อาจารย ก็ตองมีการสรางแรงจูงใจใหกับเด็กในหองเรียน เพราะพฤติกรรมและการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูของครูเองจะมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของนักเรียน ครูจึงสามารถพัฒนาแรงจูงใจของ
นักเรียนได โดยสนับสนุนใหนักเรียนกําหนดเปาหมายการเรียนรู และสรางความเขาใจวาความสําเร็จนั้นเกิด
จากความพยายาม ซ่ึงเปนสิ่งที่นักเรียนควบคุมได และในการจัดกระบวนการเรียนรู ครูตองพยายาม
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิต กําหนดหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของ
นักเรียน เพื่อใหพวกเขาเกิดความม่ันใจ และใชการเสริมแรงทางบวก เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหไดมากที่สุด 
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คํานึงถึงเปนประการสาํคัญ เพราะนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความเปนคนไทยโดยสมบูรณแลว ยังสงผลตอ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวย “   

สาเหตุปญหาสําคัญในการเปลี่ยนแปลงภาษาของเยาวชนไทยที่ใชกันในปจจุบัน 
กลุมคนที่เปนสาเหตุทําใหเด็กไทยใชภาษาไทยอยางผิดเพี้ยนนั้น ตางมุงเปาไปที่กลุมดาราวัยรุน 

นกัแสดง นักรอง นักการเมืองและสื่อมวลชน ที่มักใชภาษาอยางไมเหมาะสม มีการใชคําแสลงจนภาษาไทย
เขาข้ันวิกฤต นอกจากนี้ยังมองวา พอแม ผูปกครอง ก็ไมไดสงเสริมใหเด็กไดอานหนังสืออยางอ่ืนนอกจาก
ตําราเรียน รวมทั้งสถานศึกษาอีกจํานวนมาก ไมไดสนับสนุนใหเด็กไดรวมกิจกรรมหรือโครงการดีๆ ที่เนน
การอาน การเขียน การพูด หรือกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดคลุกคลีกับตัวหนังสือ ในขณะทีหองสมุด  ก็ไมคอย
จะมีกิจกรรม ที่ดึงดูดใหเด็กเขาไปศึกษาหาความรู   

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนอีกที่ทําใหมีการแปรเปลี่ยนการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย ไดแก 
            1. เม่ือการติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอรกลายเปนชองทางใหมในการสื่อสาร ภาษาในยุคนี้จึง
แปรเปลี่ยน เกิดภาษาใหมๆ บางคํามาจากแปนพิมพที่อยูติดกัน พิมพงายกวาจึงเกิดคําใหมแทนคําเกาเพื่อ
ลดความรุนแรงในการใชภาษาที่ไมสุภาพ 
            2. คําศัพทใหมๆ ที่วัยรุนหรือคนบางกลุมนํามาใชจนแพรหลายนั้น ก็เพราะวาคําไทยที่มีอยูเดิม
อาจจะไมสามารถสื่อถึงลักษณะและรายละเอียดของสิ่งที่ตองการจะสื่อสารไดมากพอ คนสงสารก็เลยตอง
พยายามคิดคําข้ึนมาใหมใหสามารถบอกรายละเอียดและความรูสึกของตนเองใหไดมากที่สุด 
             3. การเขียนคําไทยในอินเตอรเน็ต หรือนิตยาสารเพื่อความบันเทิงจะเขียนตามเสียงอาน เพราะ 
ไมตองการอยูในกรอบ หรือตองการทําอะไรที่คิดวาใหม ไมเลียนแบบของเกา 
             4. ทุกสิ่งในโลกลวนอนิจจัง วัฏจักรของชีวิต มีเกิด แก เจ็บ ตาย ภาษาก็มีวัฏจักรเชนเดี่ยวกัน 

           ภาษามีเกิด คือ มีการสรางคําใหม ๆข้ึนมา 
           ภาษามีแก คือ คําที่คิดวา เก เท ในยุคหนึ่ง ก็กลับกลายเปนคําที่ลาสมัยในปจจุบัน 
           ภาษามีเจ็บ คือ ความบกพรองในการใชภาษา ตออาศัยการเยียวยารักษา 
           ภาษามีตาย คือ คําบางคําไมมีการนํากลับมาใชอีก 

 อยางไรก็ตาม ภาษาวิบัติยังเปนคําพูดที่ไมไดรับความยินยอมใหใชทั่วไปในระดับสากล หากแตใช
พูดกันเองในกลุมเพื่อนฝูงหรือในกลุมวัยรุน โดยการใชภาษาเหลานี้มักจะไดรับการตอตานจากผูใหญในสังคม
อยูเสมอ ในปจจุบันนี้หากฝนปลอยใหกลุมคนที่ชอบใชภาษาแบบผิดๆเพียงรูสึกวาการใชภาษาตามคานิยม
วัยรุนเหลานั้นดูเปนคําที่นารักและยังชวยใหพิมพงายข้ึน โดยไมคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมา นั่นคือการทําลาย
ภาษาไทยโดยทางออม และที่นากลัวยิ่งคือวัยรุนบางกลุมไดนําคําเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวัน และได
แพรหลายเขาไปในสถานศึกษา ซ่ึงยอมจะเปนหนทางที่นําพาความหายนะมาสูวงการภาษาไทยซ่ึงเปน
เอกลักษณของชาติที่ทุกฝายไมควรมองขาม 
 ปญหาการใชภาษาไทยเปนปญหาที่ลุกลามใหญโตกลายเปนไฟลามทุงอยูทุกวันนี้ หากไมไดรับการ
แกไขโดยเร็ว ภาษาอันถือเปนสัญลักษณของความเปนชาติไทยนี้อาจบอบช้ําเกินเยียวยา การปลูกฝง
จิตสํานึกและความตระหนักแกทุกคนในชาติจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุด เพราะทุกสิ่งที่มนุษยยึดถือ

ปฏิบัติ ลวนมาจากจิตสํานึกทั้งสิ้น เม่ือกระทําไดดังนี้แลว ไมวาวิถีชีวิตแบบไหนหรือคานิยมสมัยใหมประเภท
ใดก็ไมสามารถทําลายภาษาไทยของเราไดอยางแนนอน 

แนวทางการจัดการปญหาการใชภาษาไทยของเยาวชนไทย 
 แนวทางในการจัดการแกปญหาการใชภาษาไทยชองเยาวชนไทยอาจตองใหหนวยงานที่เก่ียวของ
เขามาชวยสอดสองดูแลอยางสมํ่าเสมอ แตถึงอยางไรการจัดการกับปญหานี้ก็ไมใชหนาที่ของหนวยงานรัฐ
เพียงอยางเดียว สิ่งที่จะชวยจัดการกับปญหาการใชภาษาไทยของเยาชนไทยไดงายที่สุด คือ 
 สถาบันครอบครัว  พอแม ผูปกครอง นับวาเปนบุคคลใกลตัวและมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะชวยใน
การแกปญหา โดยควรเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กวัยรุน ควรสอนใหเด็กเขียนหนังสือใหถูกตองและปลูกฝงนิสัย
รักการอานก็จะชวยใหเด็กไดคุนเคยกับการใชภาษาไทยที่ถูกตองตั้งแตเด็ก 
 สถาบันการศึกษา  ทุกสถาบันมีการเรียนการสอนภาษาไทยอยูแลว ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
อุดมศึกษา โดยสถาบันทุกระดับนั้น ควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยมาก  ในขณะเดียวกัน 
อาจตองพิจารณาหลักสูตรโดยหันมาใชการเรียนการสอนแบบเดิมดูบาง ซ่ึงจะมีวิชาเขียนไทย อานไทย ยอ
ความ หรือทองอาขยาน เพื่อใหเด็กไดใชภาษาไทยใหถูกตองมากยิ่งข้ึน ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ฯ ก็ทรงเคยมีพระกระแสรับสั่งวา  “การที่ใหเด็กไดทองอาขยาน เปนการฝกความจํา
ของเด็ก ดวยการใหไดทองภาษาดี ๆ การใชภาษาของเด็กก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย” หนวยงานที่เก่ียวของ
จึงไดหามาตรฐานการใชภาษาไทยที่ถูกตองของครูดวยเชนกัน เชน แนวคิดในการจัดทําเกณฑมาตรฐานของ
ครูโดยราชบัณฑิตยสถาน การจัดอบรมครูภาษาไทยทั่วประเทศทุกวันเสารที่สองของเดือน โดยสมาคมครู
ภาษาไทย เปนตน 
 สื่ อ   เนื่ องจากเด็ กและเยาวชนอยู กับ สื่ อแทบตลอดเวลา มากกวาอยู กับพ อแม  และ
สถาบันการศึกษา สื่อจึงควรมีจิตสํานึกและตระหนักวาตนเองมีความสําคัญตอสังคม มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตาง ๆของวัยรุน รวมทั้งการใชภาษา แมวาสื่อมีความจําเปนตองใชคําแปลกใหมบางเพื่อเปนสีสันของขาว 
และดึงดูดผูชมผูฟง แตก็ตองไมมากจนเกินไป ดังนั้น เม่ือจะสื่อสารสิ่งใดจึงควรมีวิจารณญาณ และใช
ภาษาไทยใหถูกตองเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของสังคมตอไป 
 การจะฝกฝนหรือสอนใหเด็กอาน และเขียนภาษาไทยใหถูกตองนั้น คงจะงายข้ึนหากเราสามารถ
ปลูกฝงใหพวกเขารูสึกหวงแหนภาษาไทย ซ่ึงเปนมรดกของชาติ เพราะเรามีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนที่
เปนของเราเอง เพื่อที่วันขางหนาเขาจะเติบโตข้ึนเปนเยาวชนไทยที่ใชภาษาไทยถูกตอง มีบุคลิกภาพดี และ
สามารถอวดเอกลักษณความเปนไทยไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 สําหรับครู อาจารย ก็ตองมีการสรางแรงจูงใจใหกับเด็กในหองเรียน เพราะพฤติกรรมและการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูของครูเองจะมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของนักเรียน ครูจึงสามารถพัฒนาแรงจูงใจของ
นักเรียนได โดยสนับสนุนใหนักเรียนกําหนดเปาหมายการเรียนรู และสรางความเขาใจวาความสําเร็จนั้นเกิด
จากความพยายาม ซ่ึงเปนสิ่งที่นักเรียนควบคุมได และในการจัดกระบวนการเรียนรู ครูตองพยายาม
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิต กําหนดหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของ
นักเรียน เพื่อใหพวกเขาเกิดความม่ันใจ และใชการเสริมแรงทางบวก เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหไดมากที่สุด 



1254 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 จากพระราชดํารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯที่วา “ภาษาไทยเปน
เคร่ืองมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเคร่ืองมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทางสําหรับแสดงความ
คิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้น จึงจําเปนตองรักษาใหดี 
ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซ่ึงตองหวงแหน “ ซ่ึงพระราชทานเม่ือเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปน
ประธานในการประชุมทางวิชาการ ที่จุฬาลงกรณมาหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 จนเปนเหตุ
ใหในเวลาตอมา คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป เปน “วันภาษาไทยแหงชาติ”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ผูทรงเปนนักปราชญและนักภาษาไทย 
รวมถึงเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่ทรงแสดงความหวงใยและพระราชทานแนวคิด
ตาง ๆเก่ียวกับการใชภาษาไทย แนวคิดสําคัญเหลานี้ บงชี้ชัดและปลุกทุกคนใหตระหนักถึงความภาคภูมิใจที่
คนไทยมีภาษาประจําชาติ ทั้งทรงฝากขอคิดถึงการดํารงรักษาไวซ่ึงสมบัติล้ําคาของชาติไววา “เราโชคดีที่มี
ภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไวอยางหนึ่ง ตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออก
เสียง คือ ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใชความหมายวา วิธีใช
คําประกอบประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ  ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวยในภาษาซ่ึงพวกเรานึกวาไมรํ่ารวย
พอจึงตองมีบัญญัติศัพทใหมใช"  
 
บทสรุป 
 การศึกษาเร่ืองการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0  ผูศึกษาไดตระหนักถึงปญหาการ
ใชภาษาไทยของคนไทยเปนอยางมาก เพราะภาษาไทยไมใชมีไวเพียงแคการติดตอสื่อสารเทานั้น แต
ภาษาไทยของเราเปนเอกลักษณ เปนวัฒนธรรม ที่สืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน  ภาษาไทยจึงถือไดวาเปน
เอกลักษณที่สําคัญของประเทศไทย ถึงแมจะเปนไปตามกระแสทางวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของมนุษย
ในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงแนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0 จะ
บรรลุผลสําเร็จได จําเปนตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝายอยางเปนระบบ สามารถสงตอกันในการ
แกปญหาโดยเร่ิมตั้งแตสถาบันครอบครัว ซ่ึงเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็ก ไดแกพอแม ผูปกครองตองเปน
ตัวอยางที่ดีในการพูด การเขียนภาษาไทยใหถูกตอง ใหเวลาในการสื่อสารกับบุตรหลานของตนเองใหมาก 
ชวยแกไข ขัดเกลาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะทําใหบุตรหลาน ไดคุนเคยและใชภาษาไทยที่ถูกตอง  
จนเปนนิสัย เม่ือถึงวัยเขาเรียน สถาบันการศึกษาโดยครู อาจารย จะเปนผูรับชวงตอในการฝกและพัฒนา 
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแลว จะตองไมมองวาวิชาภาษาไทยเปนแคเพียงวิชา
หนึ่งที่สอนตามหลักสูตรเทานั้น แตเปนการเรียนเพื่อสรางคุณสมบัติความเปนไทย จึงตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก
อนุบาล ครูควรเร่ิมตนวางรากฐานการใชภาษาไทย ทั้งการพูด การอาน การเขียนที่ถูกตอง ตลอดระยะเวลา
ที่เด็กอยูในสถาบันการศึกษา ครูทุกคนควรเปนครูภาษาไทย เม่ือพบเด็กใชภาษาไทยไมถูกตองควรรีบแกไข
ทันที โดยเร่ิมฝกใหเด็กอยากเรียนและใฝรู โดยไมมีการบังคับเด็ก ซ่ึงอาจทําไดดวยการใหเด็กอานหนังสือ
นอกเวลา หรือหนังสือเสริมบทเรียน เชน นิทาน เร่ืองสั้น บทความ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยมีครูคอย
ใหคําชี้แนะ นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานการอานการเขียนภาษาไทยที่ถูกตองกับ
นักเรียนไดแก กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน การทองบทอาขยาน การประกวดการคัดลายมือ การเขียน

เรียงความ กิจกรรมการโตวาที และกิจกรรมการกลาวพูดสุนทรพจน  โดยมีการสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนให
เด็กไดเกิดความตองการในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง    

ในดานสื่อตาง ๆซ่ึงมีอิทธิพลตอการใชภาษาของเด็กอยางมาก รัฐควรมีมาตรการควบคุมในการใช
ภาษาไทยของสื่อตางๆรวมไปถึงสื่ออินเตอรเน็ต รวมทั้งจัดทําพจนานุกรมออนไลนใหเด็กและเยาวชนสืบคน
ความหมายของคําและสํานวนภาษาไทยไดอยางกวางขวาง เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
และเหมาะสมตามกาลเทศะ เพราะเด็กจะนิยมใชอินเตอรเน็ตมากกวาเปดหนังสือ ประการสําคัญ  
ผูนําประเทศและนักการเมือง ตลอดจนบุคคลสาธารณะควรใหความสําคัญในการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
ชัดเจน และคํานึงถึงมารยาทในการเลือกใชคําใหเหมาะสม ในขณะเดียวกัน สังคมควรชวยกันเฝาระวัง และ
รวมมือทวงติงสื่อตางๆ และบุคคลสาธารณะ ที่ใชภาษาไทยไมถูกตองและไมเหมาะสม  

ดังนั้น ความรวมมือจากทุกฝายอยางเปนระบบและตอเนื่อง ในการชวยกันอนุรักษสงเสริมการใช
ภาษาไทยที่ถูกตองจะชวยใหภาษาไทยที่เปนภาษาประจําชาติกลับมาสวยงามและมีความหมายอยางถูกตอง 
จะเปนการรักษาภาษาไทยที่บรรพบุรุษของเราไดสรางไวใหและใหภาษาไทยอยูคูกับชาติตลอดไป ดังพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯที่วา “เราโชคดีที่มีภาษาเปนของตนเองมาแต
โบราณ  จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว  ปญหาเฉพาะในดานการรักษาภาษานี้มีหลายประการ อยางหนึ่ง
ตองรักษาใหบริสุทธิ์ ในการออกเสียงคือ ใหออกเสียงถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งคือ ตองรักษาใหบริสุทธิ์ใน
วิธีใช ความหมายวา วิธีใชคําประกอบประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ  ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวยในภาษา
ซ่ึงพวกเรานึกวาไมรํ่ารวยพอจึงตองมีบัญญัติศัพทใหมใช” 
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 จากพระราชดํารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯที่วา “ภาษาไทยเปน
เคร่ืองมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเคร่ืองมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทางสําหรับแสดงความ
คิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้น จึงจําเปนตองรักษาใหดี 
ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซ่ึงตองหวงแหน “ ซ่ึงพระราชทานเม่ือเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปน
ประธานในการประชุมทางวิชาการ ที่จุฬาลงกรณมาหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 จนเปนเหตุ
ใหในเวลาตอมา คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป เปน “วันภาษาไทยแหงชาติ”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ผูทรงเปนนักปราชญและนักภาษาไทย 
รวมถึงเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่ทรงแสดงความหวงใยและพระราชทานแนวคิด
ตาง ๆเก่ียวกับการใชภาษาไทย แนวคิดสําคัญเหลานี้ บงชี้ชัดและปลุกทุกคนใหตระหนักถึงความภาคภูมิใจที่
คนไทยมีภาษาประจําชาติ ทั้งทรงฝากขอคิดถึงการดํารงรักษาไวซ่ึงสมบัติล้ําคาของชาติไววา “เราโชคดีที่มี
ภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไวอยางหนึ่ง ตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออก
เสียง คือ ออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใชความหมายวา วิธีใช
คําประกอบประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ  ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวยในภาษาซ่ึงพวกเรานึกวาไมรํ่ารวย
พอจึงตองมีบัญญัติศัพทใหมใช"  
 
บทสรุป 
 การศึกษาเร่ืองการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0  ผูศึกษาไดตระหนักถึงปญหาการ
ใชภาษาไทยของคนไทยเปนอยางมาก เพราะภาษาไทยไมใชมีไวเพียงแคการติดตอสื่อสารเทานั้น แต
ภาษาไทยของเราเปนเอกลักษณ เปนวัฒนธรรม ที่สืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน  ภาษาไทยจึงถือไดวาเปน
เอกลักษณที่สําคัญของประเทศไทย ถึงแมจะเปนไปตามกระแสทางวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตของมนุษย
ในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงแนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0 จะ
บรรลุผลสําเร็จได จําเปนตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝายอยางเปนระบบ สามารถสงตอกันในการ
แกปญหาโดยเร่ิมตั้งแตสถาบันครอบครัว ซ่ึงเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็ก ไดแกพอแม ผูปกครองตองเปน
ตัวอยางที่ดีในการพูด การเขียนภาษาไทยใหถูกตอง ใหเวลาในการสื่อสารกับบุตรหลานของตนเองใหมาก 
ชวยแกไข ขัดเกลาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะทําใหบุตรหลาน ไดคุนเคยและใชภาษาไทยที่ถูกตอง  
จนเปนนิสัย เม่ือถึงวัยเขาเรียน สถาบันการศึกษาโดยครู อาจารย จะเปนผูรับชวงตอในการฝกและพัฒนา 
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแลว จะตองไมมองวาวิชาภาษาไทยเปนแคเพียงวิชา
หนึ่งที่สอนตามหลักสูตรเทานั้น แตเปนการเรียนเพื่อสรางคุณสมบัติความเปนไทย จึงตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก
อนุบาล ครูควรเร่ิมตนวางรากฐานการใชภาษาไทย ทั้งการพูด การอาน การเขียนที่ถูกตอง ตลอดระยะเวลา
ที่เด็กอยูในสถาบันการศึกษา ครูทุกคนควรเปนครูภาษาไทย เม่ือพบเด็กใชภาษาไทยไมถูกตองควรรีบแกไข
ทันที โดยเร่ิมฝกใหเด็กอยากเรียนและใฝรู โดยไมมีการบังคับเด็ก ซ่ึงอาจทําไดดวยการใหเด็กอานหนังสือ
นอกเวลา หรือหนังสือเสริมบทเรียน เชน นิทาน เร่ืองสั้น บทความ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยมีครูคอย
ใหคําชี้แนะ นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานการอานการเขียนภาษาไทยที่ถูกตองกับ
นักเรียนไดแก กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน การทองบทอาขยาน การประกวดการคัดลายมือ การเขียน

เรียงความ กิจกรรมการโตวาที และกิจกรรมการกลาวพูดสุนทรพจน  โดยมีการสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนให
เด็กไดเกิดความตองการในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง    

ในดานสื่อตาง ๆซ่ึงมีอิทธิพลตอการใชภาษาของเด็กอยางมาก รัฐควรมีมาตรการควบคุมในการใช
ภาษาไทยของสื่อตางๆรวมไปถึงสื่ออินเตอรเน็ต รวมทั้งจัดทําพจนานุกรมออนไลนใหเด็กและเยาวชนสืบคน
ความหมายของคําและสํานวนภาษาไทยไดอยางกวางขวาง เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
และเหมาะสมตามกาลเทศะ เพราะเด็กจะนิยมใชอินเตอรเน็ตมากกวาเปดหนังสือ ประการสําคัญ  
ผูนําประเทศและนักการเมือง ตลอดจนบุคคลสาธารณะควรใหความสําคัญในการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
ชัดเจน และคํานึงถึงมารยาทในการเลือกใชคําใหเหมาะสม ในขณะเดียวกัน สังคมควรชวยกันเฝาระวัง และ
รวมมือทวงติงสื่อตางๆ และบุคคลสาธารณะ ที่ใชภาษาไทยไมถูกตองและไมเหมาะสม  

ดังนั้น ความรวมมือจากทุกฝายอยางเปนระบบและตอเนื่อง ในการชวยกันอนุรักษสงเสริมการใช
ภาษาไทยที่ถูกตองจะชวยใหภาษาไทยที่เปนภาษาประจําชาติกลับมาสวยงามและมีความหมายอยางถูกตอง 
จะเปนการรักษาภาษาไทยที่บรรพบุรุษของเราไดสรางไวใหและใหภาษาไทยอยูคูกับชาติตลอดไป ดังพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯที่วา “เราโชคดีที่มีภาษาเปนของตนเองมาแต
โบราณ  จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว  ปญหาเฉพาะในดานการรักษาภาษานี้มีหลายประการ อยางหนึ่ง
ตองรักษาใหบริสุทธิ์ ในการออกเสียงคือ ใหออกเสียงถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งคือ ตองรักษาใหบริสุทธิ์ใน
วิธีใช ความหมายวา วิธีใชคําประกอบประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ  ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวยในภาษา
ซ่ึงพวกเรานึกวาไมรํ่ารวยพอจึงตองมีบัญญัติศัพทใหมใช” 
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บทคัดยอ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหนโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุในสังคมไทย 
จากการศึกษาพบวา สังคมไทยยังขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและองคความรูในการดูแลผูสูงอายุไดอยางเต็มที่
เนื่องมากจากอัตรากําลังคนมิไดมองถึงผูที่มีความรูดานผูสูงอายุและการที่มีหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ดูแลอยูแลว  
ทําใหการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุจึงเปนเพียงสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ เทานั้น จึงทําใหหนวยงานรัฐมิไดมุง
ประเด็นการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุมากนักจนทําใหผูสูงอายุจํานวนมากขาดโอกาสที่จะไดรับสวัสดิการไป
อยางนาเสียดาย แตกระนั้นในบทบาทหลักของทองถ่ินที่จําเปนจะตองดูแลประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุควรไดรับสิ่งดี ๆ ดวยการพัฒนานโยบาย  ประการไดแก นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากร
ภาครัฐและบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึน นโยบายที่ 2 การ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมีอยางสมํ่าเสมอ นโยบายที่ 
3 การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกันอยางกลมกลืน   
และนโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ  

คําสําคัญ: สวัสดิการ, ผูสูงอายุ, สังคมไทย 
 
Abstracts 
 This academic article aims to analyze the welfare policy for the elderly in Thai 
society. According to studies, it has been found that Thai society still lacks personnel with 
potential and knowledge in caring for the elderly in full due to the manpower rate, not 
looking at people with knowledge of the elderly and having other government agencies 
already supervised. Elderly welfare management is therefore only supported by other 
agencies, which makes the government agencies do not focus on welfare for older adults. 
Making many older people lack the opportunity to receive welfare unfortunately. However, 
in the main role of the local people who need to take care of all groups of people, 
especially the elderly should receive good things by developing policies such as policy 1 : 
increasing the number of government personnel and local personnel who care and 
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 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหนโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุในสังคมไทย 
จากการศึกษาพบวา สังคมไทยยังขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและองคความรูในการดูแลผูสูงอายุไดอยางเต็มที่
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อยางนาเสียดาย แตกระนั้นในบทบาทหลักของทองถ่ินที่จําเปนจะตองดูแลประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุควรไดรับสิ่งดี ๆ ดวยการพัฒนานโยบาย  ประการไดแก นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากร
ภาครัฐและบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึน นโยบายที่ 2 การ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมีอยางสมํ่าเสมอ นโยบายที่ 
3 การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกันอยางกลมกลืน   
และนโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ  

คําสําคัญ: สวัสดิการ, ผูสูงอายุ, สังคมไทย 
 
Abstracts 
 This academic article aims to analyze the welfare policy for the elderly in Thai 
society. According to studies, it has been found that Thai society still lacks personnel with 
potential and knowledge in caring for the elderly in full due to the manpower rate, not 
looking at people with knowledge of the elderly and having other government agencies 
already supervised. Elderly welfare management is therefore only supported by other 
agencies, which makes the government agencies do not focus on welfare for older adults. 
Making many older people lack the opportunity to receive welfare unfortunately. However, 
in the main role of the local people who need to take care of all groups of people, 
especially the elderly should receive good things by developing policies such as policy 1 : 
increasing the number of government personnel and local personnel who care and 
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responsible person. The number of elderly work has increased. Policy 2 : Promoting and 
supporting social activities. religious traditions in the community. Policy 3 : Promoting and 
supporting social networks to be able to integrate and work together harmoniously, and 
policy 4: Promoting and supporting activities to generate income for the elderly. 

Keywords: Welfare, Elderly, Thai Society 
 
บทนํา 
  ปจจุบันนี้ ใน 33 ประเทศ มีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 80 ป ทั้งที่เม่ือ 5 ปกอนมีเพียง 19 ประเทศ
เทานั้นที่มีอายุคาดเฉลี่ยเทานี้ หลายคนที่อานรายงานฉบับนี้มีอายุ 80 ป 90 ปหรือ 100 ปเขาไปแลว ปจจุบัน
นี้ มีเพียงประเทศญี่ปุนเทานั้นที่ มีประชากรสูงอายุถึงรอยละ 30 แตพอสิ้นป ค.ศ. 2050 คาดวาจะมี  
64 ประเทศที่รวมขบวนเดียวกับญี่ปุน คือ มีประชากรสูงอายุมากกวารอยละ 30 โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรมอบใหนั้นไรขีดจํากัดพอๆ กับคุณูปการที่ประชากรสูงอายุซ่ึงมีความขันแข็งทางสังคม เศรษฐกิจ  
มีความม่ันคง และสุขภาพดี สามารถใหแกสังคมได ภาวะประชากรสูงอายุยังนําความทาทายทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนั้นมายังปจเจกบุคคล ครอบครัวสังคม และประชาคมโลกดวย ดังที่นายบัน คี มุน 
เลขาธิการสหประชาชาติชี้ใหเห็นในหนาบทนําของรายงานวา “นัยทางสังคมและเศรษฐกิจของปรากฏการณนี้
ลึกซ้ึงกวางไกล เกินขอบเขตของผูสูงอายุคนหนึ่งและครอบครัวที่ใกลชิด สงผลตอสังคมวงกวางและประชาคม
โลก แบบที่ไมเคยมีมากอน” ดวยเหตุนี้เราจึงเลือกที่จะจัดการกับปญหาทาทายและเพิ่มโอกาสสูงสุดให
ผูสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อันเปนตัวกําหนดวาสังคมจะเก็บเก่ียวประโยชนจากการปนผลของชวงชีวิตที่
ยืนยาวข้ึน (longevity dividend)ไดหรือไม1 
  ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแตปพ.ศ. 2548 เปนตนมา โดย 1 ใน 
10 ของประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป และคาดวาประเทศไทยจะเปน “สังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ” (Complete Aged Society) ในปพ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มข้ึนถึง 1 ใน 5 และเปน 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปพ.ศ. 2578 โดยประมาณ การวาจะมีประชากร
สูงอายุเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด2 
  นิยามผูสูงอายุที่อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป สําหรับประเทศไทยใชมาเปนเวลานาน และเปนอายุที่
เร่ิมตน ไดรับสวัสดิการ และผลประโยชนตางๆ จากทางราชการดวย ในปจจุบันนี้ประเทศไทยไดเปนสังคม 
ผูสูงอายุแลว คือมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 ตามเกณฑขององคการสหประชาชาติ และจากการฉายภาพ 
ประชากรของประเทศไทยระหวางป 2553–2583 พบวา จํานวนและสัดสวนของประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน 
อยางตอเนื่อง ในขณะที่จํานวนและสัดสวนของประชากรวัยทํางานลดนอยลงอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 
                                                           
  1 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, สูงวัยในศตวรรษท่ี 21:การเฉลิมฉลองและความทาทาย, มปป. 
(เอกสารอัดสําเนา), หนา 2-3. 
  2 คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสูงคมผูสูงอายุของประเทศไทย. อางใน อนันต อนันตกุล, 
สังคมสูงวัความทาทายประเทศไทย, เสนอท่ีประชุมราชบัณฑิตและภาคสมาชิกสํานักธรรมศาสตรและการเมือง (ราช
บัณฑิตยสภา, 2560), หนา 9. 

 
 

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการ
ทบทวน ศึกษา ถึงความเหมาะสมของนิยามผูสูงอายุที่ใชอยูในปจจุบันความเชื่อนี้ ฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมา
นาน คนไทยเชื่อวาอายุครบ 5 รอบปนักษัตรคือ 60 ป เปนเสนแบงสําคัญ ที่คนจะผานเขาสูวัยชรา สอดคลอง
กับประเพณีจีนที่ ถือวาอายุ 60 ปหรือ 5 รอบปนักษัตรเปนวารสําคัญของ ชีวิตที่ เรียกวา “แซยิด”  
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของ “วัยชรา” วา “วัยที่ตอจากวัย
กลางคน อายุเกิน 60 ป” เกณฑอายุ 60 ปข้ึนไปนี้ถูกตอกย้ําลงไปในมโนทัศน ของคนไทยวาเปนผูสูงอายุ3ดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิผูสูงอายุในหมวด 6 
แนวนโยบายแหงรัฐมาตรา 27 วรรค 3 ระบุวา มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมให
บุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบคุคลอ่ืน หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส มาตรา 71 ระบุวา รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิให
บุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยา
ผูกระทําการดังกลาว...ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม4นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ 
2546 ปรับปรุง 2553 พระราชบัญญัติหลักประกนสุขภาพแหงชาติ 2545  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  พระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 พระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหงชาติ 2554 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให อปท. 2542 และ
ประกาศมาตรฐาน ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติเทศบาล .อบต เปนตนที่
สามารถเขามาดูแลเพื่อการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในประเทศไทย เพราะฉะนั้น รัฐไทยอาจจะมองถึง
ประเด็นผูสูงอายุในฐานะเปนประชากรไทยที่ตองไดรับการจัดสวัสดิการแหงรัฐตามนโยบายพื้นฐาน และ
กฎหมายอ่ืนๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต สุขภาพทางดานสังคม สภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
ทางอารมณ การอํานวยความสะดวก อีกทั้งสภาพการดํารงชีวิตในชวงปนปลายของชีวิตที่พัฒนาใหเกิดสิทธ ิ
เสรีภาพอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ การบําบัด ฟนฟูและเยียวยา และประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรแกการดูแล
ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 
ศาสตรแหงการดูแลผูสูงอายุ 
 ความรูเก่ียวกับผูสูงอายุมีมากมายที่รัฐสามารถเขามาดูแลและจัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับภาวะที่
เกิดซ่ึงโดยหากเปนสิ่งที่เกิดกับสุขภาพจะพบอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ เชน อาการเวียนศีรษะ ภาวะกลั้น
ปสสาวะไมอยู ทองผูกเร้ือรัง เบื่ออาหาร ปวดหลัง ปวดเอวปวดตามขอ นอนไมหลับ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง และ โรคสมองเสื่อม เปนตน อาการที่เก่ียวกับจิตใจ 

                                                           
  3 รศรินทร เกรย และคณะ, มโนทัศนใหมของนิยามผูสูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ, 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), หนา iv. 
  4 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, เลม 134 ตอนท่ี 40 ก, 6 
เมษายน 2560. 
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responsible person. The number of elderly work has increased. Policy 2 : Promoting and 
supporting social activities. religious traditions in the community. Policy 3 : Promoting and 
supporting social networks to be able to integrate and work together harmoniously, and 
policy 4: Promoting and supporting activities to generate income for the elderly. 

Keywords: Welfare, Elderly, Thai Society 
 
บทนํา 
  ปจจุบันนี้ ใน 33 ประเทศ มีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 80 ป ทั้งที่เม่ือ 5 ปกอนมีเพียง 19 ประเทศ
เทานั้นที่มีอายุคาดเฉลี่ยเทานี้ หลายคนที่อานรายงานฉบับนี้มีอายุ 80 ป 90 ปหรือ 100 ปเขาไปแลว ปจจุบัน
นี้ มีเพียงประเทศญี่ปุนเทานั้นที่ มีประชากรสูงอายุถึงรอยละ 30 แตพอสิ้นป ค.ศ. 2050 คาดวาจะมี  
64 ประเทศที่รวมขบวนเดียวกับญี่ปุน คือ มีประชากรสูงอายุมากกวารอยละ 30 โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรมอบใหนั้นไรขีดจํากัดพอๆ กับคุณูปการที่ประชากรสูงอายุซ่ึงมีความขันแข็งทางสังคม เศรษฐกิจ  
มีความม่ันคง และสุขภาพดี สามารถใหแกสังคมได ภาวะประชากรสูงอายุยังนําความทาทายทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนั้นมายังปจเจกบุคคล ครอบครัวสังคม และประชาคมโลกดวย ดังที่นายบัน คี มุน 
เลขาธิการสหประชาชาติชี้ใหเห็นในหนาบทนําของรายงานวา “นัยทางสังคมและเศรษฐกิจของปรากฏการณนี้
ลึกซ้ึงกวางไกล เกินขอบเขตของผูสูงอายุคนหนึ่งและครอบครัวที่ใกลชิด สงผลตอสังคมวงกวางและประชาคม
โลก แบบที่ไมเคยมีมากอน” ดวยเหตุนี้เราจึงเลือกที่จะจัดการกับปญหาทาทายและเพิ่มโอกาสสูงสุดให
ผูสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อันเปนตัวกําหนดวาสังคมจะเก็บเก่ียวประโยชนจากการปนผลของชวงชีวิตที่
ยืนยาวข้ึน (longevity dividend)ไดหรือไม1 
  ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแตปพ.ศ. 2548 เปนตนมา โดย 1 ใน 
10 ของประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป และคาดวาประเทศไทยจะเปน “สังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ” (Complete Aged Society) ในปพ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มข้ึนถึง 1 ใน 5 และเปน 
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปพ.ศ. 2578 โดยประมาณ การวาจะมีประชากร
สูงอายุเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด2 
  นิยามผูสูงอายุที่อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป สําหรับประเทศไทยใชมาเปนเวลานาน และเปนอายุที่
เร่ิมตน ไดรับสวัสดิการ และผลประโยชนตางๆ จากทางราชการดวย ในปจจุบันนี้ประเทศไทยไดเปนสังคม 
ผูสูงอายุแลว คือมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 ตามเกณฑขององคการสหประชาชาติ และจากการฉายภาพ 
ประชากรของประเทศไทยระหวางป 2553–2583 พบวา จํานวนและสัดสวนของประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน 
อยางตอเนื่อง ในขณะที่จํานวนและสัดสวนของประชากรวัยทํางานลดนอยลงอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 
                                                           
  1 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, สูงวัยในศตวรรษท่ี 21:การเฉลิมฉลองและความทาทาย, มปป. 
(เอกสารอัดสําเนา), หนา 2-3. 
  2 คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสูงคมผูสูงอายุของประเทศไทย. อางใน อนันต อนันตกุล, 
สังคมสูงวัความทาทายประเทศไทย, เสนอท่ีประชุมราชบัณฑิตและภาคสมาชิกสํานักธรรมศาสตรและการเมือง (ราช
บัณฑิตยสภา, 2560), หนา 9. 

 
 

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการ
ทบทวน ศึกษา ถึงความเหมาะสมของนิยามผูสูงอายุที่ใชอยูในปจจุบันความเชื่อนี้ ฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมา
นาน คนไทยเชื่อวาอายุครบ 5 รอบปนักษัตรคือ 60 ป เปนเสนแบงสําคัญ ที่คนจะผานเขาสูวัยชรา สอดคลอง
กับประเพณีจีนที่ ถือวาอายุ 60 ปหรือ 5 รอบปนักษัตรเปนวารสําคัญของ ชีวิตที่ เรียกวา “แซยิด”  
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของ “วัยชรา” วา “วัยที่ตอจากวัย
กลางคน อายุเกิน 60 ป” เกณฑอายุ 60 ปข้ึนไปนี้ถูกตอกย้ําลงไปในมโนทัศน ของคนไทยวาเปนผูสูงอายุ3ดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิผูสูงอายุในหมวด 6 
แนวนโยบายแหงรัฐมาตรา 27 วรรค 3 ระบุวา มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมให
บุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบคุคลอ่ืน หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส มาตรา 71 ระบุวา รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิให
บุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยา
ผูกระทําการดังกลาว...ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม4นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ 
2546 ปรับปรุง 2553 พระราชบัญญัติหลักประกนสุขภาพแหงชาติ 2545  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  พระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 พระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหงชาติ 2554 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให อปท. 2542 และ
ประกาศมาตรฐาน ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติเทศบาล .อบต เปนตนที่
สามารถเขามาดูแลเพื่อการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในประเทศไทย เพราะฉะนั้น รัฐไทยอาจจะมองถึง
ประเด็นผูสูงอายุในฐานะเปนประชากรไทยที่ตองไดรับการจัดสวัสดิการแหงรัฐตามนโยบายพื้นฐาน และ
กฎหมายอ่ืนๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต สุขภาพทางดานสังคม สภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
ทางอารมณ การอํานวยความสะดวก อีกทั้งสภาพการดํารงชีวิตในชวงปนปลายของชีวิตที่พัฒนาใหเกิดสิทธิ 
เสรีภาพอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ การบําบัด ฟนฟูและเยียวยา และประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรแกการดูแล
ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 
ศาสตรแหงการดูแลผูสูงอายุ 
 ความรูเก่ียวกับผูสูงอายุมีมากมายที่รัฐสามารถเขามาดูแลและจัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับภาวะที่
เกิดซ่ึงโดยหากเปนสิ่งที่เกิดกับสุขภาพจะพบอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ เชน อาการเวียนศีรษะ ภาวะกลั้น
ปสสาวะไมอยู ทองผูกเร้ือรัง เบื่ออาหาร ปวดหลัง ปวดเอวปวดตามขอ นอนไมหลับ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง และ โรคสมองเสื่อม เปนตน อาการที่เก่ียวกับจิตใจ 

                                                           
  3 รศรินทร เกรย และคณะ, มโนทัศนใหมของนิยามผูสูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ, 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), หนา iv. 
  4 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, เลม 134 ตอนท่ี 40 ก, 6 
เมษายน 2560. 
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เชน ความวิตกกังวล  ความเครียด และภาวะซึมเศรา เปนตน นอกจากนี้ยังประเด็นทางสังคม เชน  
การปรับตัวในการดําเนินชีวิต  การสรางสัมพันธภาพ การปรับตัวในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การเปนสมาชิก
กลุม ชมรม บทบาทการเปนผูให ศาสนากับความม่ังคงทางจิตใจในวัยผูสูงอายุ และการเผชิญกับวาระสุดทาย
ของชีวิตอยางสงบ เปนตน ซ่ึงหนวยงานรัฐควรเขามาดูแลและพัฒนากระบวนการเอาใจใสอยางใกลชิด  
รวมไปถึงการสงเสริมบริบททางสังคมใหมีสวนในการดูแลคนในครอบครัวอยางดีที่สุดซ่ึงผูเขียนมองวาศาสตร
แหงการดูแลผูสูงอายุควรมองถึงประเด็นดังตอไปนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ศาสตรการดูแลสุขภาพรางกาย และการดูแลอาการของการเจ็บปวยตางๆ โดยเฉพาะ
การตรวจสุขภาพประจําปเปนการปองกันและลดความเสี่ยงของ โรคตางๆ จากความเสื่อมของวัย หากพบ
ความผิดปกติตั้งแตระยะเร่ิมแรก จะดูแลรักษาไดงายและมีโอกาสหายได การตรวจสุขภาพจึงเปนเร่ืองสําคัญ 
ที่ไมควรมองขามโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ควรไดรับการประเมินอยางสมํ่าเสมออยูแลว หากพบเจ็บปวย ผูที่อยู
ใกลชิดจะตองศึกษาการดูแลอาการเบื้องตน นอกจากนี้สถานพยาบาลของรัฐจะชวยในการดูแลไมวาจะเปน
ผูปวยสูงอายุที่ติดเตียง ผูปวยที่ไมสามารถไปไหนได และผูที่สามารถไปไหนมาไหนได และการดูแลกิจกรรม
การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เชน การเดิน การวิ่ง โยคะ การรํามวยจีน การรําไมพลอง การข่ีจักรยาน 
วายน้ํา การเหยียดและยืดกลามเนื้อ การอบอุนรางกาย ซ่ึงในชวงแรกของการเร่ิมออกกําลังกาย ควรออก
กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 2 – 3 คร้ัง โดยทําวันเวนวันเพื่อใหกลามเนื้อไดพักผอน จากนั้น เม่ือรางกาย
เร่ิมเขาสูสภาวะปกติก็สามารถเพิ่มเปน 4-5 คร้ังตอสัปดาหไดแตไมควรเกิน 5 คร้ังตอสัปดาห ถาวันไหนที่
ไมไดออกกําลังกายก็ควรมีการเคลื่อนไหวรางกายบอยๆ เชน บริหารรางกายโดยการยกแขนข้ึนลงดานหนา 
ดานขาง การทํางานบานโดยการพรวนดิน ลางรถ เช็ดกระจก5 
  ประเด็นที่ 2 ศาสตรแหงการดูแลจิตใจและสังคม เชน ความวิตกกังวล  ความเครียด และภาวะ
ซึมเศรา ความตึงเครียดทางอารมณ อาจกลาวไดวาเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการดูแลผูสูงอายุในทาง
ลบ การที่บุคคลตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองกลายมาเปนผูดูแลผูสูงอายุ ยอมทําใหเกิดความเครียดได
มาก จากคําบอกเลาพบวาสวนใหญมีความเครียดที่เกิดจากการดูแลทั้งสิ้น สาเหตุหลักมักเกิดจากอารมณและ
การกระทําของผูสูงอายุอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยที่ประสบอยูทําใหผูสูงอายุมีอารมณแปรปรวน เจาอารมณ 
หงุดหงิด เอาแตใจ จนทําใหผูดูแลเกิดความเครียดได ในกรณีที่ผูดูแลตองรับภาระทํางานนอกบานดวย  
ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดูแล เพราะการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยจําเปนตองมีคาใชจายสูงกวา
ปกติ หากผูดูแลหรือผูสูงอายุไมไดมีการเตรียมตัวในเร่ืองเงินไวลวงหนา ยอมทําใหเกิดปญหาและความตึง
เครียดทางดานการเงิน นอกจากนี้ความสัมพันธในครอบครัว หรือการที่ครอบครัวไดอยูกันพรอมหนาพรอมตา 
ทําใหผูดูแลรูสึกคลายความเหนื่อยลา ความเครียด และการเปนภาระลงไป อยางมาก ซ่ึงการไดกําลังใจจาก
เพื่อน เพื่อนบาน หรือจากชุมชนแลว การได รับกําลังใจและความรักจากผูที่เราดูแล ถือเปนกําลังใจสําคัญอีก
ประการหนึ่งการใหกําลังใจ และการชวยเหลือตางๆ ที่ชุมชนใหแกผูดูแลมีความสําคัญมาก ซ่ึงพบวา การให
กําลังใจโดยคําพูดจากเพื่อน เพื่อนบาน และชุมชน สงผล กระทบตอตัวผูดูแลเปนอยางมาก  ทั้งในทางบวก

                                                           
  5 กรมกิจการผูสู งอายุ , ชุดความรูการดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผูสู งอายุ“สุขภาพดี”, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2560), หนา 17-25. 

 
 

และทางลบ “กําลังใจ” จาก คําพูด ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการดูแล เพราะฉะนั้น การดูแลผูสูงอายุหากขาด
ขอมูล/ความรูเก่ียวกับโรคที่ผูสูงอายุเปน สามารถทําใหผูดูแลรูสึก กังวลวาอาจจะทําใหดูแลไมไดเต็มที่ เพราะ
ขาดซ่ึงขอมูลและความรูเก่ียวกับ โรคนั้นๆ6สอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี เอ่ียมสมัย และคณะ7 ศึกษาเร่ือง 
การดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ พบวา อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุมีความคิดเห็นและศักยภาพ 
ในการดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลพุกรางภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาสา สมัครผูดูแลผูสูงอายุไมมี
ความม่ันใจในการดูแลหรือใหคําแนะนําผูสูงอายุจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับการแนะนํา วิธีการใหความรู  
เอกสารและแหลงเรียนรูตางๆ   
  ประเด็นที่ 3 การดูแลรายไดของผูสูงอายุ รายไดของผูสูงอายุเปนปจจัยที่สําคัญ ตอการที่ผูสูงอายุ
จะมีสุขภาพที่ดีและยังพบวา ยิ่งผูสูงอายุ มีรายไดเพิ่มมากข้ึนยอมสงผลใหมีสุขภาพที่ดียิ่งข้ึน และจากการ
สํารวจการสนับสนุนทางดานการเงินพบวาผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนอยูในระดับนอย โดยแหลงรายไดหลัก
ของผูสูงอายุคือ เบี้ยยังชีพจากทางราชการ จากการวิจัย พบวา รอยละ 82.4 นโยบายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ถือได
วาเปนสวัสดิการอยางหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรใหผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใหกับผูสูงอายุที่อยูในชุมชน
หรือในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดปกติ โดยใหความชวยเหลือ
แกผูสูงอายุเปนจํานวนเงินตามข้ันบันไดของอายุ ดังนั้นนโยบายดังกลาวยังควรตองดําเนินการตอไป และควร
เพิ่มชองทางการเขาถึงสวัสดิการใหครอบคลุม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูสูงอายุทุกกลุมไดเขาถึงสวัสดิการได
อยางทั่วถึงการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุไทย นอกจากที่ผูสูงอายุจะพึ่งพาเบี้ยยังชีพจากทางราชการในเร่ืองของ
การดูแลสุขภาพแลวยังสามารถที่จะหันมาดูแลตนเองเพื่อลดคาใชจายดานสุขภาพลง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
ยิ่งผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพที่มากข้ึนยอมสงผลใหมีสุขภาพที่ดียิ่งข้ึน โดยทําไดทั้งการออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน การใสใจและหม่ันตรวจสุขภาพของตนเอง การทํากิจกรรมนอกบานเพื่อ
เสริมสรางความม่ันคงทางจิตใจและเปนการใชเวลารวมกับผูอ่ืน และรัฐบาลควรจัดการประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน8 
  ประเด็นที่ 4 การดูแลผูอายุตอสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุ สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทั้งในเมือง และ ในชนบท ดังนั้นการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของผูสูงอายุ จําเปนตองเขาใจการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพรางกายผูสูงอายุ เชน สายตาพรามัว ขอเขาเสื่อม ฯลฯ ทําใหสภาพแวดลอมเดิมไมเอ้ือตอการ
ดํารงชีวิต และความปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวัน ไมกอใหเกิดอันตราย
กับผูสูงอายุ ซ่ึงครอบคลุมถึงที่อยูอาศัย สถานที่ สาธารณะ สิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน เพื่อชวยให
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เชน ความวิตกกังวล  ความเครียด และภาวะซึมเศรา เปนตน นอกจากนี้ยังประเด็นทางสังคม เชน  
การปรับตัวในการดําเนินชีวิต  การสรางสัมพันธภาพ การปรับตัวในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การเปนสมาชิก
กลุม ชมรม บทบาทการเปนผูให ศาสนากับความม่ังคงทางจิตใจในวัยผูสูงอายุ และการเผชิญกับวาระสุดทาย
ของชีวิตอยางสงบ เปนตน ซ่ึงหนวยงานรัฐควรเขามาดูแลและพัฒนากระบวนการเอาใจใสอยางใกลชิด  
รวมไปถึงการสงเสริมบริบททางสังคมใหมีสวนในการดูแลคนในครอบครัวอยางดีที่สุดซ่ึงผูเขียนมองวาศาสตร
แหงการดูแลผูสูงอายุควรมองถึงประเด็นดังตอไปนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ศาสตรการดูแลสุขภาพรางกาย และการดูแลอาการของการเจ็บปวยตางๆ โดยเฉพาะ
การตรวจสุขภาพประจําปเปนการปองกันและลดความเสี่ยงของ โรคตางๆ จากความเสื่อมของวัย หากพบ
ความผิดปกติตั้งแตระยะเร่ิมแรก จะดูแลรักษาไดงายและมีโอกาสหายได การตรวจสุขภาพจึงเปนเร่ืองสําคัญ 
ที่ไมควรมองขามโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ควรไดรับการประเมินอยางสมํ่าเสมออยูแลว หากพบเจ็บปวย ผูที่อยู
ใกลชิดจะตองศึกษาการดูแลอาการเบื้องตน นอกจากนี้สถานพยาบาลของรัฐจะชวยในการดูแลไมวาจะเปน
ผูปวยสูงอายุที่ติดเตียง ผูปวยที่ไมสามารถไปไหนได และผูที่สามารถไปไหนมาไหนได และการดูแลกิจกรรม
การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เชน การเดิน การวิ่ง โยคะ การรํามวยจีน การรําไมพลอง การข่ีจักรยาน 
วายน้ํา การเหยียดและยืดกลามเนื้อ การอบอุนรางกาย ซ่ึงในชวงแรกของการเร่ิมออกกําลังกาย ควรออก
กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 2 – 3 คร้ัง โดยทําวันเวนวันเพื่อใหกลามเนื้อไดพักผอน จากนั้น เม่ือรางกาย
เร่ิมเขาสูสภาวะปกติก็สามารถเพิ่มเปน 4-5 คร้ังตอสัปดาหไดแตไมควรเกิน 5 คร้ังตอสัปดาห ถาวันไหนที่
ไมไดออกกําลังกายก็ควรมีการเคลื่อนไหวรางกายบอยๆ เชน บริหารรางกายโดยการยกแขนข้ึนลงดานหนา 
ดานขาง การทํางานบานโดยการพรวนดิน ลางรถ เช็ดกระจก5 
  ประเด็นที่ 2 ศาสตรแหงการดูแลจิตใจและสังคม เชน ความวิตกกังวล  ความเครียด และภาวะ
ซึมเศรา ความตึงเครียดทางอารมณ อาจกลาวไดวาเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการดูแลผูสูงอายุในทาง
ลบ การที่บุคคลตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองกลายมาเปนผูดูแลผูสูงอายุ ยอมทําใหเกิดความเครียดได
มาก จากคําบอกเลาพบวาสวนใหญมีความเครียดที่เกิดจากการดูแลทั้งสิ้น สาเหตุหลักมักเกิดจากอารมณและ
การกระทําของผูสูงอายุอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยที่ประสบอยูทําใหผูสูงอายุมีอารมณแปรปรวน เจาอารมณ 
หงุดหงิด เอาแตใจ จนทําใหผูดูแลเกิดความเครียดได ในกรณีที่ผูดูแลตองรับภาระทํางานนอกบานดวย  
ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดูแล เพราะการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยจําเปนตองมีคาใชจายสูงกวา
ปกติ หากผูดูแลหรือผูสูงอายุไมไดมีการเตรียมตัวในเร่ืองเงินไวลวงหนา ยอมทําใหเกิดปญหาและความตึง
เครียดทางดานการเงิน นอกจากนี้ความสัมพันธในครอบครัว หรือการที่ครอบครัวไดอยูกันพรอมหนาพรอมตา 
ทําใหผูดูแลรูสึกคลายความเหนื่อยลา ความเครียด และการเปนภาระลงไป อยางมาก ซ่ึงการไดกําลังใจจาก
เพื่อน เพื่อนบาน หรือจากชุมชนแลว การได รับกําลังใจและความรักจากผูที่เราดูแล ถือเปนกําลังใจสําคัญอีก
ประการหนึ่งการใหกําลังใจ และการชวยเหลือตางๆ ที่ชุมชนใหแกผูดูแลมีความสําคัญมาก ซ่ึงพบวา การให
กําลังใจโดยคําพูดจากเพื่อน เพื่อนบาน และชุมชน สงผล กระทบตอตัวผูดูแลเปนอยางมาก  ทั้งในทางบวก
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และทางลบ “กําลังใจ” จาก คําพูด ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการดูแล เพราะฉะนั้น การดูแลผูสูงอายุหากขาด
ขอมูล/ความรูเก่ียวกับโรคที่ผูสูงอายุเปน สามารถทําใหผูดูแลรูสึก กังวลวาอาจจะทําใหดูแลไมไดเต็มที่ เพราะ
ขาดซ่ึงขอมูลและความรูเก่ียวกับ โรคนั้นๆ6สอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี เอ่ียมสมัย และคณะ7 ศึกษาเร่ือง 
การดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ พบวา อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุมีความคิดเห็นและศักยภาพ 
ในการดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลพุกรางภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาสา สมัครผูดูแลผูสูงอายุไมมี
ความม่ันใจในการดูแลหรือใหคําแนะนําผูสูงอายุจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับการแนะนํา วิธีการใหความรู  
เอกสารและแหลงเรียนรูตางๆ   
  ประเด็นที่ 3 การดูแลรายไดของผูสูงอายุ รายไดของผูสูงอายุเปนปจจัยที่สําคัญ ตอการที่ผูสูงอายุ
จะมีสุขภาพที่ดีและยังพบวา ยิ่งผูสูงอายุ มีรายไดเพิ่มมากข้ึนยอมสงผลใหมีสุขภาพที่ดียิ่งข้ึน และจากการ
สํารวจการสนับสนุนทางดานการเงินพบวาผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนอยูในระดับนอย โดยแหลงรายไดหลัก
ของผูสูงอายุคือ เบี้ยยังชีพจากทางราชการ จากการวิจัย พบวา รอยละ 82.4 นโยบายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ถือได
วาเปนสวัสดิการอยางหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรใหผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใหกับผูสูงอายุที่อยูในชุมชน
หรือในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดปกติ โดยใหความชวยเหลือ
แกผูสูงอายุเปนจํานวนเงินตามข้ันบันไดของอายุ ดังนั้นนโยบายดังกลาวยังควรตองดําเนินการตอไป และควร
เพิ่มชองทางการเขาถึงสวัสดิการใหครอบคลุม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูสูงอายุทุกกลุมไดเขาถึงสวัสดิการได
อยางทั่วถึงการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุไทย นอกจากที่ผูสูงอายุจะพึ่งพาเบี้ยยังชีพจากทางราชการในเร่ืองของ
การดูแลสุขภาพแลวยังสามารถที่จะหันมาดูแลตนเองเพื่อลดคาใชจายดานสุขภาพลง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
ยิ่งผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพที่มากข้ึนยอมสงผลใหมีสุขภาพที่ดียิ่งข้ึน โดยทําไดทั้งการออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน การใสใจและหม่ันตรวจสุขภาพของตนเอง การทํากิจกรรมนอกบานเพื่อ
เสริมสรางความม่ันคงทางจิตใจและเปนการใชเวลารวมกับผูอ่ืน และรัฐบาลควรจัดการประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน8 
  ประเด็นที่ 4 การดูแลผูอายุตอสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุ สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทั้งในเมือง และ ในชนบท ดังนั้นการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของผูสูงอายุ จําเปนตองเขาใจการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพรางกายผูสูงอายุ เชน สายตาพรามัว ขอเขาเสื่อม ฯลฯ ทําใหสภาพแวดลอมเดิมไมเอ้ือตอการ
ดํารงชีวิต และความปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการใชชีวิตประจําวัน ไมกอใหเกิดอันตราย
กับผูสูงอายุ ซ่ึงครอบคลุมถึงที่อยูอาศัย สถานที่ สาธารณะ สิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน เพื่อชวยให
                                                           
  6 รศรินทร เกรย และคนอ่ืนๆ, การดูแลผูสูงอายุ : ความสุข และความเครียด (Caregiving to Older 
Persons : Happiness and Stress), (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), หนา 
10-16. 
  7มาลี  เอ่ียมสมัย รัตนา  เหมือนสิทธ์ิ และจรูญศรี  ทองมาก, รูปแบบการดูแลผูสูงอายุของอาสาสมคัรผูดูแล
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, Nursing Journal of the Ministry of 
Public Health, Vol 28 No 3: September – December 2018 : 77. 
  8 พิมพิสุทธ์ิ บัวแกว และ รติพร ถึงฝง, การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไทย, วารสาร 
สมาคมนักวิจัย, ปท่ี 21, ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม), 2559 : 105. 
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ผูสูงอายุ สามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดงายข้ึน โดยเฉพาะเม่ือตอง อยูตามลําพังลดโอกาสลื่นหรือ
ปองกันอุบัติเหตุจากหกลม ซ่ึงเปน สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความพิการหรือทุพลภาพในวัยผูสูงอายุ ดังนั้น  
การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ควรเร่ิมตั้งแตที่บาน ซ่ึงถือวาเปนศูนยรวมที่สําคัญของทุกคนในครอบครัว 
และผูสูงอายุ ใชชีวิตสวนใหญอยูที่บาน ทั้งนี้การปรับปรุงบานนั้นไมจําเปนตอง ทําการปรับเปลี่ยนทั้งหลัง 
เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจวัตร ประจําวันของผูสูงอายุจะใชพื้นที่ซํ้าๆ เชน หองนอน หองครัว หองน้ํา 
หองสวม ชานหนาบาน เปนตน ดังนั้นอาจปรับเปลี่ยนเฉพาะ พื้นที่บริเวณดังกลาวใหงายและสะดวกตอการใช
งานของผูสูงอายุ ที่สําคัญควรปรับปรุงพื้นที่ที่มักเกิดอุบัติเหตุลื่นหกลมของผูสูงอายุเปน ประจํา คือ หองน้ํา
และบันได การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม กับผูสูงอายุไมเพียงจะแสดงถึงความเอาใจใสตอผูสูงอายุใน
บานแลว ยังสามารถนําแนวคิดการจัดสภาพแวดลอมหรือสิ่งอํานวยความ สะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยไป
ปรับปรุงในพื้นที่สาธารณะซ่ึงมี ผูสูงอายุมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก อาทิ วัด สวนสาธารณะ อาคาร
อเนกประสงค ศูนยการเรียนรู ตลาด สถานที่ราชการ ฯลฯ9 
  กลาวไดวา ศาสตรแหงการดูแลผูสูงอายุเทาที่ศึกษามีประเด็นไมมากนักแตรายละเอียดของการดูแล
จะเปนเร่ืองหยิบยอยเสียมากกวาทําใหผูที่ดูแลจําเปนตองศึกษาแสวงหาขอมูลใหมๆ อยางสมํ่าเสมอไมวาจะ
เปนความรูในเร่ืองของการดูแลสุขภาพทางรางกาย สุขภาพทางดานจิตใจและสังคม ความรูเร่ืองสุขภาพ
ทางการรายไดในการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ รวมทั้งการดูแลและจัดระบบสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการใช
ชีวิตในแตละวันเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่ไมคาดหวังเพราะผูสูงอายุจะบาดเจ็บไดกวา และรักษายากกวาในวัย
อ่ืนๆ หากผูที่ดูแลหรือผูสูงอายุที่ขาดความรูเร่ืองเหลานี้จะทําใหเกิดเปนผูปวยติดเตียงจนกระทั่งมีผลตอ
สุขภาพทางจิตใจและสังคมไปในตัวซ่ึงมีผลตอความสิ้นหวังและอาจคิดถึงภาวะการฆาตัวตายได 
 
นโยบายการจัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุในสังคมไทย 
  ปจจุบันรัฐไทยไดมีการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุอยางมากมาย เชน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เงินเดือน
ผูสูงอายุ มาตรการบรรเทาภาระคาไฟฟาและคาน้ําประปา การจายแบบข้ันบันได แบงเปน อายุ 60-69 ป รับ
เงินเดือนละ 600 บาท. อายุ 70-79 ป ได 700 บาท.  อายุ 80-89 ป ได 800 บาท และอายุ 90 ปข้ึนไปได
เงินเดือนละ 1,000 บาทคารถใหกับผูปวยผูสูงอายุที่เดินทางมารักษาพยาบาล คนละ 500-1,000 บาทตอ
เดือน มาตรการจัดหาผูดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยติดเตียง เปนตน ซ่ึงสรุปวา ปจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุ 4 รูปแบบ คือ การประกันสังคม การชวยเหลือสาธารณะ การบริการ
สังคม และการชวยเหลือเก้ือกูล ของภาคประชาชน นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา การจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุไทยยังมีปญหาและอุปสรรค หลายประการ เชน 1) ขาดการบูรณาการและขาดความตอเนื่อง  
ซ่ึงหมายถึง การดําเนินงานดานสวัสดิการ ผูสูงอายุแยกสวนระหวางงานดานสขุภาพกับงานดานสังคม กระจาย
ความรับผิดชอบตามหนวยงานตาง ๆ ของ ภาครัฐ 2) ขาดการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง 3) ความไม
พรอมของงบประมาณและการขาดแคลน บุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานผูสูงอายุโดยตรง และ  

                                                           
  9 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย, การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2558), หนา 4. 

 
 

4) สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุยังอาจไมเพียงพอกับความตองการของผูสูงอายุ ไมสามารถตอบสนอง
ปญหาไดอยางแทจริงและไมครอบคลุมผูสูงอายุไดทั้งหมด10 คําถามก็คือ รัฐไทยไดจัดสวัสดิการแหงรัฐ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสมอภาคหรือไม อยางไรจึงตองใชมาตรการทางนโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ
ในสังคมไทยดังตอไปนี้ 
  นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดาน
ผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึนซ่ึงหากเทียบสัดสวนของผูสูงอายุในแตละจังหวัดจะมีสัดสวนที่นอยบางมากบาง 
หากจังหวัดใดที่มีผูสูงอายุจํานวนมากและกระจุกตัวอยูในเขตเมืองหรือเขตชนบทก็ตามจะตองจัดจํานวนใหมี
ความเหมาะสมแตกตางกันไปในลักษณะการสอบบรรจุเปนขาราชการในทองถ่ินนั้นๆ โดยใหผูมีสมัครมี
คุณสมบัติตรงตามคุณวุฒิและพื้นเพเดิมเพื่อการขอยายกลับบานเดิมโดยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับบุคลากรหนวยงานรัฐอ่ืนใหทําหนาที่การอํานวยการและฝายบริหาร การประสานงานระหวางรัฐกับ
ทองถ่ินเพื่อความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุอยางทันตอเหตุการณ อีกทั้งการจัดตั้งกองผูสูงอายุประจําตําบล
ผานอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทสําคัญอยูแลวโดยการเพิ่มจํานวนของคาตอบแทนใหสูงข้ึนเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะ 
 นโยบายที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมี
อยางสมํ่าเสมอเพราะผูสูงอายุสวนใหญหากไมอยูกับลูกหลานก็จะอยูในวงผูสูงอายุดวยกันเพื่อลดความเครียด 
ความกังวลใจที่ตองอยูเฉพาะในบาน โดยจัดใหมีการสนับสนุนงบประมาณคาเดินทางและอาหารกลางวัน
สําหรับผูสูงอายุอยางนอยอาทิตยละ 1 คร้ังใหสามารถมาพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย และรวมกิจกรรมที่ทองถ่ิน
จัดข้ึน หรืออาจจะใชการรวมตัวกันในวันพระของแตละสัปดาหก็ไดเพราะไดรวมกันทําบุญไหวพระ  
และกิจกรรมอ่ืนๆตอเนื่องกันไปซ่ึงจะทําใหผูที่ดูแลและผูอายุอยูรวมกัน หากวันพระไมสะดวกก็อาจใชวันเสาร
หรือวันอาทิตยในการจัดการกิจกรรมรวมกันเพราะเปนวันแหงครอบครัวก็จะมีลูกหลานไดมีโอกาสเขารวมกัน
ทํากิจกรรมในวันนั้นอีกดวย  
  นโยบายที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกัน
อยางกลมกลืน เชน การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีจัดการภายในวัดที่มี
ชุมชนในทองที่เขารวมเปนคณะกรรมการทํางาน ซ่ึงหนวยงานรัฐอ่ืนๆ ก็สนับสนุนงบประมาณและความรูใน
การจัดการโรงเรียนผูสูงอายุซึ่งแนวคิดนี้ไดใชมาอยางยาวนามที่เรียกวา “บวร” ซ่ึงสังคมไทยไดฝงรากลึกลงไป
ในการจัดการปญหาหลายเร่ืองดวยหลักบวรแตเม่ือสังคมเปลี่ยนผานไปตางองคกรก็พยายามดึงคนออกจากวัด
ไปจัดการปญหาจึงละเลยบทบาทของวัด วัดจึงไดเพียงทําหนาทางพิธีกรรมทางศาสนาไรซึ่งบทบาทในการกลม
เกลาจิตใจประชาชนทําใหผูสูงอายุในปจจุบันเปนโรคซึมเศรา โรคเครียดจํานวนมาก ก็เพราะกลไกการทํางาน
ของหนวยงานรัฐไมเขาใจบริบททางสังคมมากนัก เพราะฉะนั้น การสนับสนุนหลักบวรใหไดมีบทบาท
ขับเคลื่อนชุมชนแบบดังเดิมผานการจัดการสวัสดิการแบบโรงเรียนผูอายุก็นาจะชวยใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
ทางจิตใจมากยิ่งข้ึน 

                                                           
  10 สุดารัตน สุดสมบูรณ, สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย, วารสารเทคโนโลยีภาคใต,  ปท่ี 7, 
ฉบับท่ี 1. (มกราคม – มิถุนายน), 2557 73. 
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ผูสูงอายุ สามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดงายข้ึน โดยเฉพาะเม่ือตอง อยูตามลําพังลดโอกาสลื่นหรือ
ปองกันอุบัติเหตุจากหกลม ซ่ึงเปน สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความพิการหรือทุพลภาพในวัยผูสูงอายุ ดังนั้น  
การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ควรเร่ิมตั้งแตที่บาน ซ่ึงถือวาเปนศูนยรวมที่สําคัญของทุกคนในครอบครัว 
และผูสูงอายุ ใชชีวิตสวนใหญอยูที่บาน ทั้งนี้การปรับปรุงบานนั้นไมจําเปนตอง ทําการปรับเปลี่ยนทั้งหลัง 
เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจวัตร ประจําวันของผูสูงอายุจะใชพื้นที่ซํ้าๆ เชน หองนอน หองครัว หองน้ํา 
หองสวม ชานหนาบาน เปนตน ดังนั้นอาจปรับเปลี่ยนเฉพาะ พื้นที่บริเวณดังกลาวใหงายและสะดวกตอการใช
งานของผูสูงอายุ ที่สําคัญควรปรับปรุงพื้นที่ที่มักเกิดอุบัติเหตุลื่นหกลมของผูสูงอายุเปน ประจํา คือ หองน้ํา
และบันได การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม กับผูสูงอายุไมเพียงจะแสดงถึงความเอาใจใสตอผูสูงอายุใน
บานแลว ยังสามารถนําแนวคิดการจัดสภาพแวดลอมหรือสิ่งอํานวยความ สะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยไป
ปรับปรุงในพื้นที่สาธารณะซ่ึงมี ผูสูงอายุมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก อาทิ วัด สวนสาธารณะ อาคาร
อเนกประสงค ศูนยการเรียนรู ตลาด สถานที่ราชการ ฯลฯ9 
  กลาวไดวา ศาสตรแหงการดูแลผูสูงอายุเทาที่ศึกษามีประเด็นไมมากนักแตรายละเอียดของการดูแล
จะเปนเร่ืองหยิบยอยเสียมากกวาทําใหผูที่ดูแลจําเปนตองศึกษาแสวงหาขอมูลใหมๆ อยางสมํ่าเสมอไมวาจะ
เปนความรูในเร่ืองของการดูแลสุขภาพทางรางกาย สุขภาพทางดานจิตใจและสังคม ความรูเร่ืองสุขภาพ
ทางการรายไดในการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ รวมทั้งการดูแลและจัดระบบสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการใช
ชีวิตในแตละวันเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่ไมคาดหวังเพราะผูสูงอายุจะบาดเจ็บไดกวา และรักษายากกวาในวัย
อ่ืนๆ หากผูที่ดูแลหรือผูสูงอายุที่ขาดความรูเร่ืองเหลานี้จะทําใหเกิดเปนผูปวยติดเตียงจนกระทั่งมีผลตอ
สุขภาพทางจิตใจและสังคมไปในตัวซ่ึงมีผลตอความสิ้นหวังและอาจคิดถึงภาวะการฆาตัวตายได 
 
นโยบายการจัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุในสังคมไทย 
  ปจจุบันรัฐไทยไดมีการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุอยางมากมาย เชน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ เงินเดือน
ผูสูงอายุ มาตรการบรรเทาภาระคาไฟฟาและคาน้ําประปา การจายแบบข้ันบันได แบงเปน อายุ 60-69 ป รับ
เงินเดือนละ 600 บาท. อายุ 70-79 ป ได 700 บาท.  อายุ 80-89 ป ได 800 บาท และอายุ 90 ปข้ึนไปได
เงินเดือนละ 1,000 บาทคารถใหกับผูปวยผูสูงอายุที่เดินทางมารักษาพยาบาล คนละ 500-1,000 บาทตอ
เดือน มาตรการจัดหาผูดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยติดเตียง เปนตน ซ่ึงสรุปวา ปจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุ 4 รูปแบบ คือ การประกันสังคม การชวยเหลือสาธารณะ การบริการ
สังคม และการชวยเหลือเก้ือกูล ของภาคประชาชน นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา การจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุไทยยังมีปญหาและอุปสรรค หลายประการ เชน 1) ขาดการบูรณาการและขาดความตอเนื่อง  
ซ่ึงหมายถึง การดําเนินงานดานสวัสดิการ ผูสูงอายุแยกสวนระหวางงานดานสขุภาพกับงานดานสังคม กระจาย
ความรับผิดชอบตามหนวยงานตาง ๆ ของ ภาครัฐ 2) ขาดการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง 3) ความไม
พรอมของงบประมาณและการขาดแคลน บุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานผูสูงอายุโดยตรง และ  

                                                           
  9 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย, การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2558), หนา 4. 

 
 

4) สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุยังอาจไมเพียงพอกับความตองการของผูสูงอายุ ไมสามารถตอบสนอง
ปญหาไดอยางแทจริงและไมครอบคลุมผูสูงอายุไดทั้งหมด10 คําถามก็คือ รัฐไทยไดจัดสวัสดิการแหงรัฐ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสมอภาคหรือไม อยางไรจึงตองใชมาตรการทางนโยบายการจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ
ในสังคมไทยดังตอไปนี้ 
  นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดาน
ผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึนซ่ึงหากเทียบสัดสวนของผูสูงอายุในแตละจังหวัดจะมีสัดสวนที่นอยบางมากบาง 
หากจังหวัดใดที่มีผูสูงอายุจํานวนมากและกระจุกตัวอยูในเขตเมืองหรือเขตชนบทก็ตามจะตองจัดจํานวนใหมี
ความเหมาะสมแตกตางกันไปในลักษณะการสอบบรรจุเปนขาราชการในทองถ่ินนั้นๆ โดยใหผูมีสมัครมี
คุณสมบัติตรงตามคุณวุฒิและพื้นเพเดิมเพื่อการขอยายกลับบานเดิมโดยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับบุคลากรหนวยงานรัฐอ่ืนใหทําหนาที่การอํานวยการและฝายบริหาร การประสานงานระหวางรัฐกับ
ทองถ่ินเพื่อความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุอยางทันตอเหตุการณ อีกทั้งการจัดตั้งกองผูสูงอายุประจําตําบล
ผานอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทสําคัญอยูแลวโดยการเพิ่มจํานวนของคาตอบแทนใหสูงข้ึนเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะ 
 นโยบายที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมี
อยางสมํ่าเสมอเพราะผูสูงอายุสวนใหญหากไมอยูกับลูกหลานก็จะอยูในวงผูสูงอายุดวยกันเพื่อลดความเครียด 
ความกังวลใจที่ตองอยูเฉพาะในบาน โดยจัดใหมีการสนับสนุนงบประมาณคาเดินทางและอาหารกลางวัน
สําหรับผูสูงอายุอยางนอยอาทิตยละ 1 คร้ังใหสามารถมาพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย และรวมกิจกรรมที่ทองถ่ิน
จัดข้ึน หรืออาจจะใชการรวมตัวกันในวันพระของแตละสัปดาหก็ไดเพราะไดรวมกันทําบุญไหวพระ  
และกิจกรรมอ่ืนๆตอเนื่องกันไปซ่ึงจะทําใหผูที่ดูแลและผูอายุอยูรวมกัน หากวันพระไมสะดวกก็อาจใชวันเสาร
หรือวันอาทิตยในการจัดการกิจกรรมรวมกันเพราะเปนวันแหงครอบครัวก็จะมีลูกหลานไดมีโอกาสเขารวมกัน
ทํากิจกรรมในวันนั้นอีกดวย  
  นโยบายที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกัน
อยางกลมกลืน เชน การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีจัดการภายในวัดที่มี
ชุมชนในทองที่เขารวมเปนคณะกรรมการทํางาน ซ่ึงหนวยงานรัฐอ่ืนๆ ก็สนับสนุนงบประมาณและความรูใน
การจัดการโรงเรียนผูสูงอายุซึ่งแนวคิดนี้ไดใชมาอยางยาวนามที่เรียกวา “บวร” ซ่ึงสังคมไทยไดฝงรากลึกลงไป
ในการจัดการปญหาหลายเร่ืองดวยหลักบวรแตเม่ือสังคมเปลี่ยนผานไปตางองคกรก็พยายามดึงคนออกจากวัด
ไปจัดการปญหาจึงละเลยบทบาทของวัด วัดจึงไดเพียงทําหนาทางพิธีกรรมทางศาสนาไรซึ่งบทบาทในการกลม
เกลาจิตใจประชาชนทําใหผูสูงอายุในปจจุบันเปนโรคซึมเศรา โรคเครียดจํานวนมาก ก็เพราะกลไกการทํางาน
ของหนวยงานรัฐไมเขาใจบริบททางสังคมมากนัก เพราะฉะนั้น การสนับสนุนหลักบวรใหไดมีบทบาท
ขับเคลื่อนชุมชนแบบดังเดิมผานการจัดการสวัสดิการแบบโรงเรียนผูอายุก็นาจะชวยใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ
ทางจิตใจมากยิ่งข้ึน 

                                                           
  10 สุดารัตน สุดสมบูรณ, สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย, วารสารเทคโนโลยีภาคใต,  ปท่ี 7, 
ฉบับท่ี 1. (มกราคม – มิถุนายน), 2557 73. 



1264 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

  นโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุนั้นเปน
ผูมีประสบการณ มีองคความรูและภูมิปญญาอยางมากแตหนวยงานรัฐและสังคมไทยกลับไมสามารถนํามาใช
ประโยชนจากความรูเหลานั้นใหกลายเปนรายไดที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและกลมกลืนกับการเยียวยาทาง
สังคมโดยเฉพาะความเครียดและโรคซึมเศราจากปญหาตางๆ ฉะนั้น การดึงศักยภาพ ทักษะ และความรูของ
ผูสูงอายุมาแปรสภาพเปนรายไดจึงตองอาศัยการสงเสริมกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได ไดแก การจัดตั้งคลัง
สมองระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด การพัฒนาความรูทาดานสมุนไพรที่สําหรับยาแผนโบราณ
กรณีที่ผูสูงอายุมีความรูเร่ืองสมุนไพร กลุมอาชีพที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบอ่ืนๆ เชน กลุมแปรรูปน้ําพริก  
และอาหารประเภทอ่ืนๆ กลุมหัตถกรรมพื้นบาน กลุมการละเลนพื้นบาน กลุมมัคคุเทศกทองถ่ิน กลุมพัฒนา
หนังสือนิทานสําหรับเด็ก กลุมดนตรีพื้นบาน เปนตน ซ่ึงกลุมเหลานี้จะชวยใหสามารถเปนอาชีพที่เสริมสราง
รายไดใหกับผูสูงอายุไดอยางมาก อีกทั้งยังสามารถรวมกลุมเพื่อลดปญหาความเครียดได แตกระนั่น หากจะให
ผูสูงอายุเปนคนดําเนินการเองทั้งหมดก็ยากจะเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยหนวยงานรัฐเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง
จึงจะสามารถพัฒนารายไดใหกับผูสูงอายุในทองถ่ินนั้นๆ 
 
สรุป และขอเสนอแนะ 
 โลกปจจุบันกําลังเผชิญกับจํานวนของผูอายุที่มากข้ึนเร่ือยซ่ึงคาดวาในอีกไมก่ีปขางหนาภายในป 
พ.ศ. 2578 จะมีมากถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งโลกทําใหรัฐบาลไทยตองดูแลประชากรใหไดรับสวัสดิการ
อยางมีคุณภาพใหมากที่สุดซ่ึงกลับไปดูที่กฎหมายจะมีทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ
แหงชาติ 2546 ปรับปรุง 2553 พระราชบัญญัติหลักประกนสุขภาพแหงชาติ 2545  พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  พระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ 2554 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให 
อปท. 2542 และประกาศมาตรฐาน ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  และพระราชบัญญัติเทศบาล .
อบต ที่พยายามผลักดันการดูแลผูสูงอายุใหมากที่สุดเทาทีจ่ะกระทําได แตถึงอยางไรก็ตามที่ผานแมวารัฐจะจัด
สวัสดิการใหอยางมากแตก็เสมือนวายังไมไดผลเทาที่ควรเพราะผูที่เขาถึงสวัสดิการแหงรัฐยังขาดประสิทธิภาพ
ในหลายดานทําใหรัฐอาจจะพัฒนานโยบายหรือออกมาตรการตางๆ ใหมากที่สุดเพื่อหนวยงานหรือองคกรของ
รัฐจะสามารถเอ้ืออํานวยในการดูแลผูสูงอายุมากยิ่งข้ึน เชน นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากรภาครัฐ
และบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึน นโยบายที่ 2 การสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมีอยางสมํ่าเสมอ นโยบายที่  3  
การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกันอยางกลมกลืน  และ
นโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ 
  เพราะฉะนั้น ผูสูงอายุถือไดวาเปนผูที่มีประสบการณ มีทักษะ และมีศักยภาพที่แตกตางกันออกไปที่
สามารถพัฒนาตอยอด เสริมสรางองคความรู ปรับเปลี่ยนเปนรายไดและเปนขอมูลสําหรับคนรุนใหมที่สามารถ
นาํประสบการณ ขอมูลเหลานั้นไปดําเนินชีวิตไดแตหากขาดการจัดการขอมูลเชิงนามธรรมจงึทําใหสังคมไทย
สูญเสียโอกาสในการแปรสภาพความรู ทักษะเหลานั้นและกลับมาใชใหมในสังคมที่แตกตางออกไป อีกทั้ง
ศักยภาพองคความรูทั้งหลายมีอยูเต็มตัวของผูสูงอายุ เชน เร่ืองการรักษาโรคดวยสมุนไพรที่พิสูจนแลววา
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  นโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุนั้นเปน
ผูมีประสบการณ มีองคความรูและภูมิปญญาอยางมากแตหนวยงานรัฐและสังคมไทยกลับไมสามารถนํามาใช
ประโยชนจากความรูเหลานั้นใหกลายเปนรายไดที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและกลมกลืนกับการเยียวยาทาง
สังคมโดยเฉพาะความเครียดและโรคซึมเศราจากปญหาตางๆ ฉะนั้น การดึงศักยภาพ ทักษะ และความรูของ
ผูสูงอายุมาแปรสภาพเปนรายไดจึงตองอาศัยการสงเสริมกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได ไดแก การจัดตั้งคลัง
สมองระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด การพัฒนาความรูทาดานสมุนไพรที่สําหรับยาแผนโบราณ
กรณีที่ผูสูงอายุมีความรูเร่ืองสมุนไพร กลุมอาชีพที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบอ่ืนๆ เชน กลุมแปรรูปน้ําพริก  
และอาหารประเภทอ่ืนๆ กลุมหัตถกรรมพื้นบาน กลุมการละเลนพื้นบาน กลุมมัคคุเทศกทองถ่ิน กลุมพัฒนา
หนังสือนิทานสําหรับเด็ก กลุมดนตรีพื้นบาน เปนตน ซ่ึงกลุมเหลานี้จะชวยใหสามารถเปนอาชีพที่เสริมสราง
รายไดใหกับผูสูงอายุไดอยางมาก อีกทั้งยังสามารถรวมกลุมเพื่อลดปญหาความเครียดได แตกระนั่น หากจะให
ผูสูงอายุเปนคนดําเนินการเองทั้งหมดก็ยากจะเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยหนวยงานรัฐเขาไปชวยเหลืออยางตอเนื่อง
จึงจะสามารถพัฒนารายไดใหกับผูสูงอายุในทองถ่ินนั้นๆ 
 
สรุป และขอเสนอแนะ 
 โลกปจจุบันกําลังเผชิญกับจํานวนของผูอายุที่มากข้ึนเร่ือยซ่ึงคาดวาในอีกไมก่ีปขางหนาภายในป 
พ.ศ. 2578 จะมีมากถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งโลกทําใหรัฐบาลไทยตองดูแลประชากรใหไดรับสวัสดิการ
อยางมีคุณภาพใหมากที่สุดซ่ึงกลับไปดูที่กฎหมายจะมีทั้งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ
แหงชาติ 2546 ปรับปรุง 2553 พระราชบัญญัติหลักประกนสุขภาพแหงชาติ 2545  พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  พระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ 2554 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให 
อปท. 2542 และประกาศมาตรฐาน ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  และพระราชบัญญัติเทศบาล .
อบต ที่พยายามผลักดันการดูแลผูสูงอายุใหมากที่สุดเทาทีจ่ะกระทําได แตถึงอยางไรก็ตามที่ผานแมวารัฐจะจัด
สวัสดิการใหอยางมากแตก็เสมือนวายังไมไดผลเทาที่ควรเพราะผูที่เขาถึงสวัสดิการแหงรัฐยังขาดประสิทธิภาพ
ในหลายดานทําใหรัฐอาจจะพัฒนานโยบายหรือออกมาตรการตางๆ ใหมากที่สุดเพื่อหนวยงานหรือองคกรของ
รัฐจะสามารถเอ้ืออํานวยในการดูแลผูสูงอายุมากยิ่งข้ึน เชน นโยบายที่ 1 การเพิ่มจํานวนของบุคลากรภาครัฐ
และบุคลากรทองถ่ินที่ดูแลและผูรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุใหมีจํานวนมากข้ึน นโยบายที่ 2 การสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ทางศาสนา ประเพณีในชุมชน ทองถ่ินใหมีอยางสมํ่าเสมอ นโยบายที่  3  
การสงเสริมและสนับสนุนเครือขายทางสังคมใหสามารถบูรณาการและทํางานรวมกันอยางกลมกลืน  และ
นโยบายที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ 
  เพราะฉะนั้น ผูสูงอายุถือไดวาเปนผูที่มีประสบการณ มีทักษะ และมีศักยภาพที่แตกตางกันออกไปที่
สามารถพัฒนาตอยอด เสริมสรางองคความรู ปรับเปลี่ยนเปนรายไดและเปนขอมูลสําหรับคนรุนใหมที่สามารถ
นาํประสบการณ ขอมูลเหลานั้นไปดําเนินชีวิตไดแตหากขาดการจัดการขอมูลเชิงนามธรรมจึงทําใหสังคมไทย
สูญเสียโอกาสในการแปรสภาพความรู ทักษะเหลานั้นและกลับมาใชใหมในสังคมที่แตกตางออกไป อีกทั้ง
ศักยภาพองคความรูทั้งหลายมีอยูเต็มตัวของผูสูงอายุ เชน เร่ืองการรักษาโรคดวยสมุนไพรที่พิสูจนแลววา
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บรรณานุกรม 
กรมกิจการผูสูงอายุ. ชุดความรูการดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ“สุขภาพดี”. กรุงเทพมหานคร 

: กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2560. 
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ. สูงวัยในศตวรรษที่ 21:การเฉลิมฉลองและความทาทาย. มปป. 

(เอกสารอัดสําเนา). 
คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสูงคมผูสูงอายุของประเทศไทย. อางใน อนันต อนันตกุล. สังคมสูง

วัยความทาทายประเทศไทย. เสนอที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคสมาชิกสํานักธรรมศาสตรและ
การเมือง. ราชบัณฑิตยสภา, 2560. 

พิมพิสุทธิ์ บัวแกว และ รติพร ถึงฝง. การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไทย. วารสาร สมาคม
นักวิจัย. ปที่ 21. ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม). 2559 : 105. 

มาลี  เอ่ียมสมัย รัตนา  เหมือนสิทธิ์ และจรูญศรี  ทองมาก. รูปแบบการดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัครผูดูแล
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. Nursing Journal of 
the Ministry of Public Health. Vol 28 No 3: September – December 2018 : 77. 

รศรินทร เกรย และคณะ. มโนทัศนใหมของนิยามผูสูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ. 
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. 

_____________.การดูแลผูสูงอายุ : ความสุข และความเครียด  (Caregiving to Older Persons : 
Happiness and Stress). นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.  

ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. เลม 134 ตอนที่ 40 ก. 6 
เมษายน 2560. 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย. การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2558.  

สุดารัตน สุดสมบูรณ. สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต.  ปที่ 7. ฉบับที่ 
1. (มกราคม – มิถุนายน). 2557 73. 

 



1266 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ภาวะผูนํากับความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 
Leadership and Inequality in Thai Society 

 
ธงชัย สิงอุดม  

ศตวรรษ สงกาผัน 
วิทยาลัยสงฆเลย 

 
บทคัดยอ 
 คนที่มีอิทธิพลสามารถที่จะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายของกลุม เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
จากกลุมและสามารถทําใหคนในกลุมคลอยตามพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของบุคคลนั้น และ
การที่ผูนํานั้นใชความรู ความสามารถ ใชศิลปะวิธี  ใชสติปญญาหรืออํานาจอิทธิพลตางๆ ในการจูงใจผูอ่ืน
หรือชักนําพาผูอ่ืนใหรวมปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว
ดวยความเต็มใจ “เรียกวาภาวะผูนํา”บุคคลที่มีภาวะความเปนผูนําจะไดเปรียบเชิงดานการปกครองสามารถ
นําพาผูใตปกครองกระทําการใดๆหรืองดเวนการกระทําใดๆไดตามความปรารถนา ซ่ึงจะเห็นไดจากการ
นํามาซ่ึงความเหลื่อมล้ํา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน เพราะยังมี
การแบงชนชั้นนําและชนชั้น 
 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เปนรากฐานของความขัดแยงในสังคมไทย เพียงแตวามุมมองของ
ความเหลื่อมล้ํานี้แตกตางกันไปตามสถานะและชนชั้น ชนชั้นนําและชนชั้นกลางที่ไดรับผลประโยชนจาก
ความเหลื่อมล้ํานี้ จะเห็นวาสังคมไทยรับรูเร่ืองนี้ดีอยูแลว และรัฐก็พยายามชวยเหลืออยู และมักจะสรุปวา
สภาพความเหลื่อมล้ําก็ดีกวาเดิมมาก แมวากลุมนี้จะมีความปรารถนาดีตอคนจนอยู แตก็เปนลักษณะของ
การ “มองลงต่ํา” หรือเปนการเห็นและชวยคนจนในรูปแบบของการ “กมตัว” ลงไปชวยเหลือเปนหลัก 
รูปแบบการ “กมตัว” ลงไปชวยเหลือคนจนปรากฏ ก็คือ การ “สงเคราะห” เปนคร้ังเปนคราวไป 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, ความเหลื่อมล้ํา, สังคมไทย 
 
Abstract 
 Influential people are able to lead their groups to achieve group goals is a person 
who is accepted by the group and can make people in the group to be ready to follow 
that person's instruction or advice and that the leader uses knowledge, ability to use art, 
how to use intelligence or influence power In persuading others or inducing others to work 
or join the activities of the group to achieve the objectives or goals with willingness "Called 
leadership" individuals with leadership will gain a governmental advantage, able to bring 
under-guardians to take any action or refrain from doing anything according to their wishes, 
which can be seen from the introduction of inequality In terms of economy, society and 

politics, there is a gap between the rich and the poor. Because there is still a divide of the 
elite and the people. 
 Economic disparity is the foundation of conflict in Thai society only the view of this 
disparity varies according to status and class. The elite and the middle class who benefited 
from this disparity will see that Thai society already knows this And the state tried to help 
and often conclude that the disparity is much better Although this group has good wishes 
for the poor, but is a characteristic of "looking down" or being seen and helping the poor in 
the form of "bowing down" to help as the main form of "bowing" down to help the poor 
appear is "relief" is occasionally. 

Keywords: Leadership, Inequality, Thai Society 
 

บทนํา 
 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สถิติความเหลื่อมล้ําไมเพียงแตเปนตัวชี้วัดสุขภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมไดดีเทานั้น แตการศึกษาพลวัต
ความเหลื่อมล้ําในระยะยาว ยังสามารถสะทอนระบบเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะในแงความสัมพันธ
ระหวางทุนและรัฐไดอยางแหลมคมดวย นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจยังมาพรอมกับความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมดานอ่ืนๆ เสมอ เชน ดานสุขภาพหรือดานการศึกษา ที่ผานมาปญหาหลักของงานวิจัยใน
ประเด็นเร่ืองความเหลื่อมล้ําทางรายไดและทรัพยสิน คือความครอบคลุมของขอมูลสํารวจครัวเรือนทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความครอบคลุมครัวเรือนที่รวยที่สุดในประเทศ มักไมเพียงพอที่จะสะทอน
ระดับเงินไดหรือมูลคาทรัพยสินที่แทจริงของคนกลุมนี้ ดังนั้น ตัวเลขความเหลื่อมล้ําที่คํานวณข้ึนมาจาก
ขอมูลสํารวจครัวเรือนฯ มักจะต่ํากวาความเปนจริง ซ่ึงจะมากหรือนอยนั้น ข้ึนอยูกับวา การจัดเก็บขอมูล
ครอบคลุมครัวเรือนที่มีรายไดสูงไดมากนอยเพียงใด การรายงานเงินไดของครัวเรือนที่รวยที่สุดในการสํารวจ
ครัวเรือน ตรงกับความเปนจริงเพียงใด และ ความเหลื่อมล้ําจริงในสังคมมากหรือนอยเพียงใด ประเด็น
สุดทายนี้สําคัญมาก เพราะหากความเหลื่อมล้ําจริงในสังคมมีมาก ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขอที่กลาวมา
ขางตนยอมมากตามไปดวย  
 ดวยเหตุผลนี้จึงเกิดกระแส ‘ร้ือ’ สถิติความเหลื่อมล้ําทางรายไดและสินทรัพยในวงการวิชาการ
ระดับนานาชาติ งานวิจัยเหลานี้ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตั้งแตป 2556 หลังจากที่ โธมา พิเก็ตตี้ 
(Thomas Piketty) นักเศรษฐศาสตรประวัติศาสตรชาวฝร่ังเศส ไดตีพิมพหนังสือ Capital in the Twenty-
First Century งานวิจัยที่พิเก็ตตี้และทีมวิจัยทําไดรับความสนใจเปนพิเศษ เพราะระเบียบวิจัยที่สามารถผลิต
สถิติความเหลื่อมล้ําที่มีความแมนยําและนาเชื่อถือมากข้ึน (นอกจากนี้ขอมูลที่ตีพิมพ ยังยอนกลับไปถึงรอยป
สําหรับประเทศฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา) และสถิติเหลานี้ มีพื้นฐานอยูบนบัญชีประชาชาติ ทําใหสามารถ
นําสถิติเหลานี้มาเปรียบเทียบระหวางประเทศได 
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สําหรับความเหลื่อมล้ําดานรายไดในกรณีของไทย กรมสรรพากรมีรายงานขอมูลภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนรายบรรทัดตั้งแตป 2560 ซ่ึงสามารถนํามาใชรวมกับขอมูลสํารวจครัวเรือนที่มีขอจํากัดที่กลาวไว
ได พอนําขอมูลสองชนิดนี้มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนถึงขอจํากัดในความครอบคลุม
คนรวย ในขอมูลสํารวจครัวเรือนระหวางเงินไดเฉลี่ยของกลุมที่รวยที่สุด 10% จากขอมูลภาษีและขอมูล
สํารวจครัวเรือน เห็นไดชัดเจนวา รายไดเฉลี่ยที่คํานวณจากขอมูลครัวเรือนต่ํากวาความเปนจริงถึงสองเทา
สําหรับกลุมที่รวยที่สุด 1%เม่ือนําขอมูลทั้งสองมาคํานวณรวมกันแลว สังเกตไดวาความเหลื่อมล้ําดานรายได
สูงกวาเดิมมาก1  
 นอกจากนี้ เม่ือรวม ‘รายไดที่มองไมเห็น’ ของครัวเรือน เชน สวนแบงกําไรจากธุรกิจของครัวเรือน 
มูลคาเชาบานที่ตนเองเปนเจาของ รายไดครัวเรือนที่ยังอยูในรูปแบบกองทุนประกันสังคม และรายไดจาก
สินทรัพยอ่ืนๆ ที่ไมตองเสียภาษี ทายสุดแลวเราจะไดการกระจาย ‘รายไดประชาชาติ’ และสรุปไดวาความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในดานรายไดนั้น ไมไดปรับตัวดีข้ึนอยางที่รัฐบาลและสภาพัฒนไดประกาศ ขอมูล
การกระจายรายไดประชาชาติ ใหภาพความเหลื่อมล้ําดานรายไดที่ชัดเจนที่สุด เพราะวาครอบคลุมรายไดที่ 
‘มองไมเห็น’ นอกเหนือจากรายไดที่เห็นไดชัดเจน เชน เงินเดือน และรายไดจากสินทรัพยที่ตองเสียภาษี 
ประเด็นนี้สําคัญมาก เนื่องจากรายไดที่วานี้สะทอนพฤติกรรมครัวเรือนที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางภาษี และแรงจูงใจจากนโยบายลดหยอนภาษี นอกจากนี้ สถิติความเหลื่อมล้ําที่คํานวณข้ึนมาโดย
อางอิงกับบัญชีประชาชาติ จะทําใหสามารถเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ําระหวางประเทศไดถูกตองมากข้ึน 
 กอนที่เราจะพูดถึงความเหลื่อมล้ําดานรายไดของไทยวาเปนอยางไร ตองพูดกอนวาคาสัมประสิทธิ์
จีนี (gini) ไมสามารถใหภาพความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุด การสรุปภาพความเหลื่อมล้ําออกมา
เปนตัวเลขเดียว ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนแตละกลุมในสังคม หรือระหวางชนิดของ
รายไดได ตัวเลขที่ใหภาพความเหลื่อมล้ําไดชัดเจนกวา คือสวนแบงรายไดของกลุมประชากร เชน กลุมที่รวย
ที่สุด 1% 10% หรือจนที่สุด 50% นอกจากจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงตามกลุมรายได ซ่ึงมีประโยชน
ตอการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมืองมากกวา ยังสามารถแบงชนิดรายไดตามกลุมประชากรอีกดวย 
 
เนื้อหา 
  อุทัย หิรัญโตใหความหมายของผูนําในเชิงปฏิบัติไววา ผูนําคือผูที่ทําหนาที่เก่ียวกับการอํานวยการ
จูงใจริเร่ิมและประสานงานโดยใชอํานาจหนาที่ (Authority) และอํานาจบารมี (Power) เปนเคร่ืองมือใน
ลักษณะที่เปนพิธีการ (Formal) และแบบไมเปนพิธีการ(Informal) เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค2 

                                           
 1Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., eds. World Inequality Report 
(2018) 
 2 อุทัย หิรัญโต, ศิลปศาสตรของนักบริหาร,กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพโอเดียนสโตร, 2520, หนา 9. 

 เรมอนด เจ. เบอรบี้ ( Burby อางถึงใน ปญญา สวัสดิ์เสรี 2539: 32) กลาววาผูนํา คือบุคคลที่
สามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อม่ันในตัวเขาสามารถชวย
คลี่คลายความตรึงเครียดตาง ๆลงได และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  ภาวะผูนํา”หมายถึง  คนที่มีอิทธิพลสามารถที่จะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายของ
กลุม  เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากกลมและสามารถทําใหคนในกลุมคลอยตามพรอมที่จะปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําแนะนําของบุคคลนั้น  และการที่ผูนํานั้นใชความรู ความสามารถ ใชศิลปะวิธี  ใชสติปญญาหรือ
อํานาจอิทธิพลตางๆ ในการจูงใจผูอ่ืนหรือชักนําพาผูอ่ืนใหรวมปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวดวยความเต็มใจ ซึ่งสามารถสรุปคําวาภาวะผูนํา ไว 4 ประการ คือ3

 1) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการชักชวนหรือชี้นําคนอ่ืนโดยปราศจากการใชอํานาจตาม
ตําแหนงหรือเหตุการณภายนอก 

2) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของ
กลุมและทํากลุมใหบรรลุวัตถุประสงค 
  3) ภาวะผูนํา คือ เปนปรากฏการณทางสังคมที่ซับซอนและสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณที่
เก่ียวของ 
  4) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลแหงความสัมพันธก็คือบุคคลหนึ่งใน
ชวงเวลาหนึ่ง ตองรับผิดชอบตอกิจกรรมและสวัสดิการของกลุม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา 
 ประเสริฐ คําลุน ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูนําเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนว
พุทธศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูนําเห็นดวยเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตรอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอดานสังคม ผูนําเห็นวาควรนําหลักศีล 5 มาใชในการครองตน  
ดานเศรษฐกิจ เห็นวาผูนําควรจะเปนตัวอยางในการเสียภาษีใหแกรัฐ ดานการปกครอง ผูนําเห็นวาควรนํา
หลักธรรมาธิปไตยมาใชในการของตน เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และประสบการณ โดยภาพรวม ผูนํามีความคิดเห็นเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักพุทธธรรมมีลักษณะเปนสากล เหมาะสําหรับบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น ไดมีการอบรมปลูกฝง จริยธรรม ตั้งแตเด็กจนกระทั้งถึงวัยผูใหญ ทั้งจาก
ครอบครัว วัดและโรงเรียน จึงทําใหมีความคิดเห็นที่ถูกตองดีงามเหมือนกัน4 

                                           
 3 ทองอินทร วงศโสธร,หลักและระบบบริหาร,พิมพครั้งท่ี 15,(นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

,2544), หนา 165-166. 
 4 ประเสริฐ คําลุน, “ความคิดเห็นของผูนําเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตร” 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), 2550, หนา 135. 
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สําหรับความเหลื่อมล้ําดานรายไดในกรณีของไทย กรมสรรพากรมีรายงานขอมูลภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนรายบรรทัดตั้งแตป 2560 ซ่ึงสามารถนํามาใชรวมกับขอมูลสํารวจครัวเรือนที่มีขอจํากัดที่กลาวไว
ได พอนําขอมูลสองชนิดนี้มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนถึงขอจํากัดในความครอบคลุม
คนรวย ในขอมูลสํารวจครัวเรือนระหวางเงินไดเฉลี่ยของกลุมที่รวยที่สุด 10% จากขอมูลภาษีและขอมูล
สํารวจครัวเรือน เห็นไดชัดเจนวา รายไดเฉลี่ยที่คํานวณจากขอมูลครัวเรือนต่ํากวาความเปนจริงถึงสองเทา
สําหรับกลุมที่รวยที่สุด 1%เม่ือนําขอมูลทั้งสองมาคํานวณรวมกันแลว สังเกตไดวาความเหลื่อมล้ําดานรายได
สูงกวาเดิมมาก1  
 นอกจากนี้ เม่ือรวม ‘รายไดที่มองไมเห็น’ ของครัวเรือน เชน สวนแบงกําไรจากธุรกิจของครัวเรือน 
มูลคาเชาบานที่ตนเองเปนเจาของ รายไดครัวเรือนที่ยังอยูในรูปแบบกองทุนประกันสังคม และรายไดจาก
สินทรัพยอ่ืนๆ ที่ไมตองเสียภาษี ทายสุดแลวเราจะไดการกระจาย ‘รายไดประชาชาติ’ และสรุปไดวาความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในดานรายไดนั้น ไมไดปรับตัวดีข้ึนอยางที่รัฐบาลและสภาพัฒนไดประกาศ ขอมูล
การกระจายรายไดประชาชาติ ใหภาพความเหลื่อมล้ําดานรายไดที่ชัดเจนที่สุด เพราะวาครอบคลุมรายไดที่ 
‘มองไมเห็น’ นอกเหนือจากรายไดที่เห็นไดชัดเจน เชน เงินเดือน และรายไดจากสินทรัพยที่ตองเสียภาษี 
ประเด็นนี้สําคัญมาก เนื่องจากรายไดที่วานี้สะทอนพฤติกรรมครัวเรือนที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางภาษี และแรงจูงใจจากนโยบายลดหยอนภาษี นอกจากนี้ สถิติความเหลื่อมล้ําที่คํานวณข้ึนมาโดย
อางอิงกับบัญชีประชาชาติ จะทําใหสามารถเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ําระหวางประเทศไดถูกตองมากข้ึน 
 กอนที่เราจะพูดถึงความเหลื่อมล้ําดานรายไดของไทยวาเปนอยางไร ตองพูดกอนวาคาสัมประสิทธิ์
จีนี (gini) ไมสามารถใหภาพความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุด การสรุปภาพความเหลื่อมล้ําออกมา
เปนตัวเลขเดียว ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนแตละกลุมในสังคม หรือระหวางชนิดของ
รายไดได ตัวเลขที่ใหภาพความเหลื่อมล้ําไดชัดเจนกวา คือสวนแบงรายไดของกลุมประชากร เชน กลุมที่รวย
ที่สุด 1% 10% หรือจนที่สุด 50% นอกจากจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงตามกลุมรายได ซ่ึงมีประโยชน
ตอการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรการเมืองมากกวา ยังสามารถแบงชนิดรายไดตามกลุมประชากรอีกดวย 
 
เนื้อหา 
  อุทัย หิรัญโตใหความหมายของผูนําในเชิงปฏิบัติไววา ผูนําคือผูที่ทําหนาที่เก่ียวกับการอํานวยการ
จูงใจริเร่ิมและประสานงานโดยใชอํานาจหนาที่ (Authority) และอํานาจบารมี (Power) เปนเคร่ืองมือใน
ลักษณะที่เปนพิธีการ (Formal) และแบบไมเปนพิธีการ(Informal) เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค2 
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 เรมอนด เจ. เบอรบี้ ( Burby อางถึงใน ปญญา สวัสดิ์เสรี 2539: 32) กลาววาผูนํา คือบุคคลที่
สามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อม่ันในตัวเขาสามารถชวย
คลี่คลายความตรึงเครียดตาง ๆลงได และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  ภาวะผูนํา”หมายถึง  คนที่มีอิทธิพลสามารถที่จะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายของ
กลุม  เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากกลมและสามารถทําใหคนในกลุมคลอยตามพรอมที่จะปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําแนะนําของบุคคลนั้น  และการที่ผูนํานั้นใชความรู ความสามารถ ใชศิลปะวิธี  ใชสติปญญาหรือ
อํานาจอิทธิพลตางๆ ในการจูงใจผูอ่ืนหรือชักนําพาผูอ่ืนใหรวมปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวดวยความเต็มใจ ซึ่งสามารถสรุปคําวาภาวะผูนํา ไว 4 ประการ คือ3

 1) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการชักชวนหรือชี้นําคนอ่ืนโดยปราศจากการใชอํานาจตาม
ตําแหนงหรือเหตุการณภายนอก 

2) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของ
กลุมและทํากลุมใหบรรลุวัตถุประสงค 
  3) ภาวะผูนํา คือ เปนปรากฏการณทางสังคมที่ซับซอนและสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณที่
เก่ียวของ 
  4) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลแหงความสัมพันธก็คือบุคคลหนึ่งใน
ชวงเวลาหนึ่ง ตองรับผิดชอบตอกิจกรรมและสวัสดิการของกลุม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนํา 
 ประเสริฐ คําลุน ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูนําเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนว
พุทธศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูนําเห็นดวยเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตรอยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอดานสังคม ผูนําเห็นวาควรนําหลักศีล 5 มาใชในการครองตน  
ดานเศรษฐกิจ เห็นวาผูนําควรจะเปนตัวอยางในการเสียภาษีใหแกรัฐ ดานการปกครอง ผูนําเห็นวาควรนํา
หลักธรรมาธิปไตยมาใชในการของตน เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และประสบการณ โดยภาพรวม ผูนํามีความคิดเห็นเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักพุทธธรรมมีลักษณะเปนสากล เหมาะสําหรับบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น ไดมีการอบรมปลูกฝง จริยธรรม ตั้งแตเด็กจนกระทั้งถึงวัยผูใหญ ทั้งจาก
ครอบครัว วัดและโรงเรียน จึงทําใหมีความคิดเห็นที่ถูกตองดีงามเหมือนกัน4 

                                           
 3 ทองอินทร วงศโสธร,หลักและระบบบริหาร,พิมพครั้งท่ี 15,(นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

,2544), หนา 165-166. 
 4 ประเสริฐ คําลุน, “ความคิดเห็นของผูนําเก่ียวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตร” 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), 2550, หนา 135. 
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 พิมพชนก สืบพงษสังข ไดศึกษาวิจัยเรืองภาวะผูนําในชาดก ผลการวิจัยพบวา ผูนําคือบุคคลที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการนําพาผูอ่ืนใหประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีงามให
ผูอ่ืนไดประพฤติตาม ผูนําที่พึงประสงคในชาดกนั้นสวนมากคือตัวของพระโพธิสัตวในชาดกแตละเร่ืองนั้นเอง 
พระโพธิสัตวแมจะเกิดในชนชั้นวรรณะใด มีสถานภาพเชนใด มีอาชีพใดจะดํารงเปนผูนําโดยตําแหนงหรือไม
ก็ตามบุคคลนั้นจะเปนผูที่มีจริยธรรมอยางเดนชัดเปนที่ยอมรับและสามารถนําพาผูอ่ืนใหประสบความสุข
ความสําเร็จไดทั้งคดีโลกและคดีธรรม5สวนบุคคลที่เปนผูนําโดยตําแหนงเชน เปนกษัตริย เปนนักบวช เปน
อํามาตย เปนครู หรืออาชีพอ่ืนๆ แตไมมีจริยธรรมในตน บุคคลนั้นยอมไมสามารถนําพาประชาชนไปสู
ความสุขความรมเย็นที่แทจริงในชีวิตได และหากบุคคลดังกลาวมีโอกาสปกครองประเทศชาติเขาก็ยอมไม
สามารถนําพาประเทศชาติไปสูความสันติสุขไดอยางแทจริงบุคคลนั้นยอมเปนผูนําที่ไมพึงประสงคอยาง
แนนอน  
 ศิริชัย พลับพิบูลย ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามผลการวิจัยพบวา  
1.พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธอยูในระดับมาก ในขณะที่
พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากใน
ขณะที่การบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนมีการดําเนินงานอยูในระดับนอย  
3.พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับปานกลางในขณะที่พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบกิจ
สัมพันธมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธ
มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับนอย6 
 อุทัย ดีปาละ ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหาการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนานผลการวิจัยพบวา 1.การมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนทั้ง 3 ดาน คือ ดานวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 
2.ผูนําชุมชนมีความรูเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับพอใช 3.ผูนําชุมชนมีความรูแตกตางกันมีสวน
รวมในการแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทั้ง 3 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน 
และดานการติดตามประเมินผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.แนวทางแกไขปญหาที่
ยั่งยืนของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ไดแก ควรขยาย

                                           
 5 พิมพชนก สืบพงษสังข, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองภาวะผูนําในชาดก”, อางแลว, หนา 201. 
 6 ศิริชัย พลับพิบูลย, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), 2548, หนา 101.  

เครือขายความรวมมือในการแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดิ่มแอลกอฮอลไปยังทุกกลุมวัยในสังคม  
ผูนําชุมชนควรเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพหรือเปนบุคคลตนแบบดานสุขภาพ ควรแกไขปญหาโดย
เนนหนักไปที่กลุมเยาวชนโดยเร่ิมตนที่สถาบันครอบครัว ควรมีการกําหนดสถานที่ในการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล และควรกระทําอยางตอเนื่อง7 
 สมพงษ เกษมสิน ไดกลาววา ผูนํา คือ หัวหนาของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงาน
นั้นเอง โดยเฉพาะผูนําในทางการบริหาร (Administrative Leadership) แลวประจักษชัดวาผูนําของ
องคการหรือหนวยงาน คือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ พิจารณาผูนําในแงของกลุม โดยทําหนาที่
เก่ียวกับการอํานวยการ การจูงใจ การริเร่ิมการประนีประนอมและการประสานงานสําหรับการศึกษาของ
กลุมที่มีพฤติกรรมนั้น จะเนนความสําคัญของภาระหนาที่ผูนําเก่ียวกับการวินิจฉัยสั่งการเปนสวนใหญ 
พฤติกรรมของผูนําดําเนินไปไดก็โดยอาศัยอํานาจหนาที่และอํานาจบารมีเปนเคร่ืองมือทั้งในลักษณะที่เปน
พิธีการ (Informal) ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดพลังรวมกันของกลุม มุงใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว8 
  กลาวไดวา ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในมุมมองรายไดของไทย ไมไดปรับตัวดีข้ึนในระดับที่นา
พอใจนัก และสูงกวาที่รัฐบาลไดประกาศไวมาก ประเทศไทยยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําในระดับที่สูงมาก 
เปรียบเทียบไดกับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลก เชน บราซิล แอฟริกา อินเดีย ประเทศ
ตะวันออกกลาง และสูงกวารัสเซียและจีนนอกจากนี้ ศตวรรษที่ 21 อาจเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรไทยที่
คนจนที่สุด 50% เติบโตในอัตราโดยรวมเร็วกวาคนชนชั้นกลาง ซ่ึงอาจเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวาง party politics การขับเคลื่อนทางการเมืองของชนชั้น และ ความไมพอใจของ
ชนชั้นกลางตอระบอบประชาธิปไตยหลังรัฐธรรมนูญป 2540 ได ประเด็นตอมาคือ ความเหลื่อมล้ําดาน
ทรัพยสิน ประเทศไทยเหลื่อมล้ําที่สุดในโลกจริงหรือไม ดวยขอมูลที่มีในปจจุบันเรายังบอกเปนภาพที่ชัดเจน
ไมได แตที่แนนอนคือ ความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสินสูงกวาความเหลื่อมล้ําดานรายไดเสมอ เหตุผลหลักๆ คือ 
รายไดคือ ต่ํา หรือการหมุนเวียนของเงิน เชน จากแรงงานหรือจากผลตอบแทนของการถือครองทรัพยสิน 
สวนทรัพยสินคือ ‘stock’ หรือคลังทรัพย รายไดจากทรัพยสินเปนผลตอบแทน ซ่ึงหากเปรียบเทียบจาก
มูลคาของทรัพยสินนั้น ถือเปนเพียงสวนเล็กนอยเทานั้น  
 นอกจากนี้ การถือครองทรัพยสินอาจจะไมผลิตรายไดสมํ่าเสมอทุกป โดยเฉพาะการลงทุนซ้ือที่ดิน
เพื่อรอราคาสูงข้ึน หากเปรียบเทียบงายๆ ก็คือ ความเหลื่อมล้ําดานรายไดจากทรัพยสินเปนเพียง ‘ยอดของ
ภูเขาน้ําแข็ง’ โดยที่ ‘ภูเขาน้ําแข็ง’ คือความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสิน เนื่องจากรายงานที่วาใชขอมูลการ
กระจายรายไดจากขอมูลสํารวจครัวเรือน และไมไดใชขอมูลภาษีเงินไดเพื่อที่จะแกปญหาเร่ืองการครอบคลุม
                                           
 7 อุทัย ดีปาละ, “การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ), 2551, หนา 85. 
 8 อางใน เนติธร สอนขํา, “ภาวะผูนําในคัมภีรขุททกนิกาย” สารนิพนธศาสนศาตรมหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2552,หนา 9.  
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 พิมพชนก สืบพงษสังข ไดศึกษาวิจัยเรืองภาวะผูนําในชาดก ผลการวิจัยพบวา ผูนําคือบุคคลที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการนําพาผูอ่ืนใหประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีงามให
ผูอ่ืนไดประพฤติตาม ผูนําที่พึงประสงคในชาดกนั้นสวนมากคือตัวของพระโพธิสัตวในชาดกแตละเร่ืองนั้นเอง 
พระโพธิสัตวแมจะเกิดในชนชั้นวรรณะใด มีสถานภาพเชนใด มีอาชีพใดจะดํารงเปนผูนําโดยตําแหนงหรือไม
ก็ตามบุคคลนั้นจะเปนผูที่มีจริยธรรมอยางเดนชัดเปนที่ยอมรับและสามารถนําพาผูอ่ืนใหประสบความสุข
ความสําเร็จไดทั้งคดีโลกและคดีธรรม5สวนบุคคลที่เปนผูนําโดยตําแหนงเชน เปนกษัตริย เปนนักบวช เปน
อํามาตย เปนครู หรืออาชีพอ่ืนๆ แตไมมีจริยธรรมในตน บุคคลนั้นยอมไมสามารถนําพาประชาชนไปสู
ความสุขความรมเย็นที่แทจริงในชีวิตได และหากบุคคลดังกลาวมีโอกาสปกครองประเทศชาติเขาก็ยอมไม
สามารถนําพาประเทศชาติไปสูความสันติสุขไดอยางแทจริงบุคคลนั้นยอมเปนผูนําที่ไมพึงประสงคอยาง
แนนอน  
 ศิริชัย พลับพิบูลย ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามผลการวิจัยพบวา  
1.พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธอยูในระดับมาก ในขณะที่
พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากใน
ขณะที่การบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนมีการดําเนินงานอยูในระดับนอย  
3.พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับปานกลางในขณะที่พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบกิจ
สัมพันธมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธ
มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับนอย6 
 อุทัย ดีปาละ ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหาการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนานผลการวิจัยพบวา 1.การมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนทั้ง 3 ดาน คือ ดานวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 
2.ผูนําชุมชนมีความรูเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับพอใช 3.ผูนําชุมชนมีความรูแตกตางกันมีสวน
รวมในการแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทั้ง 3 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน 
และดานการติดตามประเมินผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.แนวทางแกไขปญหาที่
ยั่งยืนของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ไดแก ควรขยาย

                                           
 5 พิมพชนก สืบพงษสังข, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองภาวะผูนําในชาดก”, อางแลว, หนา 201. 
 6 ศิริชัย พลับพิบูลย, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), 2548, หนา 101.  

เครือขายความรวมมือในการแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดิ่มแอลกอฮอลไปยังทุกกลุมวัยในสังคม  
ผูนําชุมชนควรเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพหรือเปนบุคคลตนแบบดานสุขภาพ ควรแกไขปญหาโดย
เนนหนักไปที่กลุมเยาวชนโดยเร่ิมตนที่สถาบันครอบครัว ควรมีการกําหนดสถานที่ในการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล และควรกระทําอยางตอเนื่อง7 
 สมพงษ เกษมสิน ไดกลาววา ผูนํา คือ หัวหนาของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงาน
นั้นเอง โดยเฉพาะผูนําในทางการบริหาร (Administrative Leadership) แลวประจักษชัดวาผูนําของ
องคการหรือหนวยงาน คือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ พิจารณาผูนําในแงของกลุม โดยทําหนาที่
เก่ียวกับการอํานวยการ การจูงใจ การริเร่ิมการประนีประนอมและการประสานงานสําหรับการศึกษาของ
กลุมที่มีพฤติกรรมนั้น จะเนนความสําคัญของภาระหนาที่ผูนําเก่ียวกับการวินิจฉัยสั่งการเปนสวนใหญ 
พฤติกรรมของผูนําดําเนินไปไดก็โดยอาศัยอํานาจหนาที่และอํานาจบารมีเปนเคร่ืองมือทั้งในลักษณะที่เปน
พิธีการ (Informal) ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดพลังรวมกันของกลุม มุงใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว8 
  กลาวไดวา ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในมุมมองรายไดของไทย ไมไดปรับตัวดีข้ึนในระดับที่นา
พอใจนัก และสูงกวาที่รัฐบาลไดประกาศไวมาก ประเทศไทยยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําในระดับที่สูงมาก 
เปรียบเทียบไดกับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลก เชน บราซิล แอฟริกา อินเดีย ประเทศ
ตะวันออกกลาง และสูงกวารัสเซียและจีนนอกจากนี้ ศตวรรษที่ 21 อาจเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรไทยที่
คนจนที่สุด 50% เติบโตในอัตราโดยรวมเร็วกวาคนชนชั้นกลาง ซ่ึงอาจเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวาง party politics การขับเคลื่อนทางการเมืองของชนชั้น และ ความไมพอใจของ
ชนชั้นกลางตอระบอบประชาธิปไตยหลังรัฐธรรมนูญป 2540 ได ประเด็นตอมาคือ ความเหลื่อมล้ําดาน
ทรัพยสิน ประเทศไทยเหลื่อมล้ําที่สุดในโลกจริงหรือไม ดวยขอมูลที่มีในปจจุบันเรายังบอกเปนภาพที่ชัดเจน
ไมได แตที่แนนอนคือ ความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสินสูงกวาความเหลื่อมล้ําดานรายไดเสมอ เหตุผลหลักๆ คือ 
รายไดคือ ต่ํา หรือการหมุนเวียนของเงิน เชน จากแรงงานหรือจากผลตอบแทนของการถือครองทรัพยสิน 
สวนทรัพยสินคือ ‘stock’ หรือคลังทรัพย รายไดจากทรัพยสินเปนผลตอบแทน ซ่ึงหากเปรียบเทียบจาก
มูลคาของทรัพยสินนั้น ถือเปนเพียงสวนเล็กนอยเทานั้น  
 นอกจากนี้ การถือครองทรัพยสินอาจจะไมผลิตรายไดสมํ่าเสมอทุกป โดยเฉพาะการลงทุนซ้ือที่ดิน
เพื่อรอราคาสูงข้ึน หากเปรียบเทียบงายๆ ก็คือ ความเหลื่อมล้ําดานรายไดจากทรัพยสินเปนเพียง ‘ยอดของ
ภูเขาน้ําแข็ง’ โดยที่ ‘ภูเขาน้ําแข็ง’ คือความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสิน เนื่องจากรายงานที่วาใชขอมูลการ
กระจายรายไดจากขอมูลสํารวจครัวเรือน และไมไดใชขอมูลภาษีเงินไดเพื่อที่จะแกปญหาเร่ืองการครอบคลุม
                                           
 7 อุทัย ดีปาละ, “การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประชาชน อําเภอแมจริม จังหวัดนาน” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ), 2551, หนา 85. 
 8 อางใน เนติธร สอนขํา, “ภาวะผูนําในคัมภีรขุททกนิกาย” สารนิพนธศาสนศาตรมหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2552,หนา 9.  
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ตัวอยางคนรวยในการสํารวจอยางที่ไดกลาวไวขางตน ถาหากรัฐบาลอยากไดขอมูลความเหลื่อมล้ําทาง
ทรัพยสินที่แมนยํามากกวานี้ หนวยงานรัฐที่เก่ียวของก็ตองใหบริการขอมูลที่ปจจุบันนักวิจัย (รวมถึงผูเขียน) 
ยังเขาถึงไมได เชน ขอมูลภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบละเอียดตามประเภทรายได ระดับหนวยภาษี  
(แบบปดบังขอมูลสวนตัวของผูเสียภาษี) หรือขอมูลสต็อกทุนของไทย ตามหนวยเศรษฐกิจ (ครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ และรัฐบาล) ปจจุบันงานวิจัยชิ้นเดียวที่สามารถเขาถึงขอมูลภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบละเอียดได  
ถึงวันนี้ ผมเชื่อวาทุกคนเห็นพองตองกันวาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เปนรากฐานของความขัดแยงใน
สังคมไทย เพียงแตวามุมมองของความเหลื่อมล้ํานี้แตกตางกันไปตามสถานะและชนชั้น ชนชั้นนําและชนชั้น
กลางที่ไดรับผลประโยชนจากความเหลื่อมล้ํานี้ จะเห็นวาสังคมไทยรับรูเร่ืองนี้ดีอยูแลว และรัฐก็พยายาม
ชวยเหลืออยู และมักจะสรุปวาสภาพความเหลื่อมล้ําก็ดีกวาเดิมมาก แมวากลุมนี้จะมีความปรารถนาดีตอคน
จนอยู แตก็เปนลักษณะของการ “มองลงต่ํา” หรือเปนการเห็นและชวยคนจนในรูปแบบของการ “กมตัว” 
ลงไปชวยเหลือเปนหลัก รูปแบบการ “กมตัว” ลงไปชวยเหลือคนจนปรากฏ ก็คือ การ “สงเคราะห”  
เปนคร้ังเปนคราวไป ในอดีต การ “สงเคราะห” อาจจะสงผลดีทางอารมณความรูสึก ทั้งผู “สงเคราะห” 
และ “ผูรับการสงเคราะห” เพราะนอกจากชวงเวลาแวบเดียวของการรับการสงเคราะหแลว ชีวิตของ “ผูรับ
การสงเคราะห” ไมไดพองพานเขาไปเก่ียวของอะไรกับ “ผูสงเคราะห” เลย ดังนั้น การเปนคนไรศักดิ์ศรีรอ
รับของบริจาค จึงเปนเร่ืองที่ รับได รวมทั้ง “ผู รับการสงเคราะห” ก็รูสึกไดถึงวาระพิเศษที่ไดรับการ
สงเคราะหที่สําคัญ ความสัมพันธลักษณะนี้คือลักษณะเดนหนึ่งในความเปนไทยที่ปลูกฝงกันมา ที่ตอง
เอ้ือเฟ อเผื่อแผ กัน และเปนการเอ้ือเฟ อเผื่อแผแบบ “ผู ใหญ -ผูนอย”ในชวงเวลา 30 ปที่ ผ านมา  
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชนบท กอใหเกิดการประกอบอาชีพในลักษณะใหม ซ่ึงทําใหมาตรฐาน
การดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ความสามารถในการครอบครองสินคาจําเปนในชีวิตประจําวันเปน
เร่ืองปกติธรรมดาไป หากทานผูอานไดมีโอกาสไปเดินเลนตามหางสรรพสินคาหรือซูเปอรมารเก็ตตางจังหวัด 
จะพบเห็นถึงความสามารถในการครอบครองสินคาอุปโภค-บริโภคขยายตัวมากข้ึนอยางมากมาย นี่เปน
เหตุผลวาทําไมหางสรรพสินคา และซูเปอรมารเก็ตจึงขยายตัวออกหัวเมืองไกลมากข้ึนตามลําดับ 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ ไดทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมอยาง
ลึกซ้ึงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือในรูปแบบของการใหความ “สงเคราะห” ลักษณะเดิม
กลายเปนเร่ืองที่ไมจําเปนและการรับของสงเคราะหเปนเร่ืองของการไรซ่ึงศักดิ์ศรีไป หากสํารวจกันจริงๆ  
ในเขตพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขมขนนั้น หากมีพิธีการใหการสงเคราะห จะพบวาจํานวนผูที่
เขารับการสงเคราะหนั้นนอยลง และมักจะเปนการเกณฑหรือขอรองจากเจาหนาที่ระดับตางๆ มากข้ึน แมวา
คนในพื้นที่นั้นๆ อาจจะยังคงมีความยากจน หรือมีรายไดไมสูงมากนักก็ตาม ยกเวนวาในเขตหางไกลมากๆ 
หรือในชวงเวลาวิกฤติภัยธรรมชาติ การรับของแจกจึงไมใชเร่ืองพิเศษที่ควรจะรําลึกถึงบุญคุณผูใหอีกตอไป 
หากแตเปนเร่ืองไรความหมายมากข้ึนๆ ที่สําคัญ นอกจากไรความหมายแลว ยังแฝงไวดวยความรูสึกวาถูกดู
หม่ินศักดิ์ศรีอีกดวย 
 กลาวไดวา“ระบบอุปถัมภ” ในชนบทเม่ือเงินไดสวนใหญมาจากนอกภาคเกษตร สิ่งนี้อยางนอยก็
หมายความวา แหลงเงินไดของชาวชนบทมีหลายแหลงมากข้ึน รวมทั้งแหลงเงินกูในระบบ เชน กองทุน
หมูบาน กลุมออมทรัพย ธ.ก.ส. ก็เพิ่มข้ึนดวย ดังนั้นชาวชนบทจึงมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงผูอุปถัมภใน

ภาคการเกษตรนอยลงดวย ในอีกดานหนึ่ง นโยบายประชานิยมหลายแบบก็ทําใหชาวชนบทไมจําตองพึ่งพิงผู
อุปถัมภทองถ่ินอีกตอไป พูดอีกแบบคือ นโยบายประชานิยมทําหนาที่แทนผูอุปถัมภดั้งเดิม ในแงนี้  
ชาวชนบทสวนใหญจึงกลายเปนเสรีชนที่หลุดออกจากเครือขายอุปถัมภแบบเดิมๆ แลว เขาไมมีความจําเปน
ใดๆ ที่จะตองเชื่อฟงหัวคะแนนอีกตอไป 
 นอกจากระดับของ “ความยากจนสัมพัทธ” (ความเหลื่อมล้ํา) จะสงผลตอความรูสึกวาภาวะนี้  
“รับไมได” มากกวาในอดีตแลว บรรดา “คนจน” และ “คนเฉียดจน” ในไทย (รอยละ 29 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือ 19.6 ลานคน) ยังมีความไมม่ันคงในชวีิตสูงกวาคร่ึงศตวรรษกอน เนื่องจากการดํารงชีวิตของ
พวกเขาตองพึ่งพาอาศัยระบบตลาดมากกวาเดิม ยอนหลังกลับไปเม่ือป พ.ศ. 2505 ประเทศไทยยังมีปาไม
ราว 171 ลานไร หรือรอยละ 53.3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ สภาพแวดลอมโดยรวมยังอุดมสมบูรณ คนในชนบท
ถึงแมจะมีรายไดต่ําก็ยังสามารถพึ่งพาธรรมชาติไดมาก ทั้งการหาอาหารและนําทรัพยากรมาทําเปนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในครัวเรือน ทําใหอยูไดอยางไมขัดสนถึงแมจะมีเงินสดนอยก็ตาม หาทศวรรษหลังจากป 2505 
ประชากรไทยเพิ่มข้ึนกวา 2.3 เทา ปาไมและสิ่งแวดลอมถูกทําลายไปกวาคร่ึงหนึ่ง ไมสามารถเปนแหลงยัง
ชีพของผูคนไดเหมือนเคย ระบบเศรษฐกิจเขาสูทุนนิยมอุตสาหกรรมและสังคมบริโภคนิยมอยางเต็มตัว คน
ทุกระดับใชจายเพื่อการบริโภคมากข้ึน นอกจากนี้คาครองชีพ (เงินเฟอ) ก็เพิ่มสูงข้ึนในเวลาเดียวกัน สงผลให
กําลังซ้ือที่แทจริงเพิ่มข้ึนนอยกวารายไดที่เปนตัวเงิน ทั้งหมดนี้หมายความวา ถึงแมคนไทยโดยเฉลี่ยจะมี
รายไดมากข้ึน “คนจน” และ “คนเฉียดจน” ก็นาจะมีความไมมั่นคงในชีวิตสูงกวาสมัยที่ปูยาตายายของพวก
เขายังเด็ก 

คุณลักษณะของสังคมไทย 
 ประเทศไทย เปนชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน ลักษณะ
ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ ตลอดเวลา อยางไรก็ตามยังมีลักษณะที่เปนเอกลักษณของ
สังคมไทยอยู สรุปไดดังนี้  
 พิธีกรรมทางศาสนาพุทธนับตั้งแตเกิดมาสังคมคนไทยจะมีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาตลอด
จนกระทั่งตาย เพราะมีความเชื่อที่วาศาสนาพุทธเปนแหลงรวบรวมจิตใจคนไทยทั้งชาติและยังเปนที่ยึด
เหนี่ยวใหคนไทยดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในความดีจึงทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการยึดม่ันในพระพุทธศาสนา
มาอยางชานานและยังทําใหระบบการปกครองของสังคมไทยในระดับผูนําใหการยอมรับในพระพุทธศาสนา
ปราศจากอคติใดๆ 
 สงผลใหสังคมไทยยังเปนสังคมที่มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผในรูปแบบสังคมที่อยูในชนบทตางจากสังคม
ในเมืองที่การแขงขันกันสูง แกงแยงชิงดีชิงเดน ซ่ึงลักษณะดังกลาวทําใหสังคมไทยยังเปนสังคมแบบรวย
กระจุกจนกระจาย จึงทําใหสังคมไทยยังเปนสังคมแบบประชาธิปไตยแบบชนชั้นวรรณะ และตามหลักพฤติ
นัยยังไมมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตามที่ระบอบประชาธิปไตยไดกลาวไวอยางแทจริง 
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ตัวอยางคนรวยในการสํารวจอยางที่ไดกลาวไวขางตน ถาหากรัฐบาลอยากไดขอมูลความเหลื่อมล้ําทาง
ทรัพยสินที่แมนยํามากกวานี้ หนวยงานรัฐที่เก่ียวของก็ตองใหบริการขอมูลที่ปจจุบันนักวิจัย (รวมถึงผูเขียน) 
ยังเขาถึงไมได เชน ขอมูลภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบละเอียดตามประเภทรายได ระดับหนวยภาษี  
(แบบปดบังขอมูลสวนตัวของผูเสียภาษี) หรือขอมูลสต็อกทุนของไทย ตามหนวยเศรษฐกิจ (ครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ และรัฐบาล) ปจจุบันงานวิจัยชิ้นเดียวที่สามารถเขาถึงขอมูลภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบละเอียดได  
ถึงวันนี้ ผมเชื่อวาทุกคนเห็นพองตองกันวาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เปนรากฐานของความขัดแยงใน
สังคมไทย เพียงแตวามุมมองของความเหลื่อมล้ํานี้แตกตางกันไปตามสถานะและชนชั้น ชนชั้นนําและชนชั้น
กลางที่ไดรับผลประโยชนจากความเหลื่อมล้ํานี้ จะเห็นวาสังคมไทยรับรูเร่ืองนี้ดีอยูแลว และรัฐก็พยายาม
ชวยเหลืออยู และมักจะสรุปวาสภาพความเหลื่อมล้ําก็ดีกวาเดิมมาก แมวากลุมนี้จะมีความปรารถนาดีตอคน
จนอยู แตก็เปนลักษณะของการ “มองลงต่ํา” หรือเปนการเห็นและชวยคนจนในรูปแบบของการ “กมตัว” 
ลงไปชวยเหลือเปนหลัก รูปแบบการ “กมตัว” ลงไปชวยเหลือคนจนปรากฏ ก็คือ การ “สงเคราะห”  
เปนคร้ังเปนคราวไป ในอดีต การ “สงเคราะห” อาจจะสงผลดีทางอารมณความรูสึก ทั้งผู “สงเคราะห” 
และ “ผูรับการสงเคราะห” เพราะนอกจากชวงเวลาแวบเดียวของการรับการสงเคราะหแลว ชีวิตของ “ผูรับ
การสงเคราะห” ไมไดพองพานเขาไปเก่ียวของอะไรกับ “ผูสงเคราะห” เลย ดังนั้น การเปนคนไรศักดิ์ศรีรอ
รับของบริจาค จึงเปนเร่ืองที่ รับได รวมทั้ง “ผู รับการสงเคราะห” ก็รูสึกไดถึงวาระพิเศษที่ไดรับการ
สงเคราะหที่สําคัญ ความสัมพันธลักษณะนี้คือลักษณะเดนหนึ่งในความเปนไทยที่ปลูกฝงกันมา ที่ตอง
เอ้ือเฟ อเผื่อแผ กัน และเปนการเอ้ือเฟ อเผื่อแผแบบ “ผู ใหญ -ผูนอย”ในชวงเวลา 30 ปที่ ผ านมา  
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชนบท กอใหเกิดการประกอบอาชีพในลักษณะใหม ซ่ึงทําใหมาตรฐาน
การดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ความสามารถในการครอบครองสินคาจําเปนในชีวิตประจําวันเปน
เร่ืองปกติธรรมดาไป หากทานผูอานไดมีโอกาสไปเดินเลนตามหางสรรพสินคาหรือซูเปอรมารเก็ตตางจังหวัด 
จะพบเห็นถึงความสามารถในการครอบครองสินคาอุปโภค-บริโภคขยายตัวมากข้ึนอยางมากมาย นี่เปน
เหตุผลวาทําไมหางสรรพสินคา และซูเปอรมารเก็ตจึงขยายตัวออกหัวเมืองไกลมากข้ึนตามลําดับ 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ ไดทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมอยาง
ลึกซ้ึงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือในรูปแบบของการใหความ “สงเคราะห” ลักษณะเดิม
กลายเปนเร่ืองที่ไมจําเปนและการรับของสงเคราะหเปนเร่ืองของการไรซ่ึงศักดิ์ศรีไป หากสํารวจกันจริงๆ  
ในเขตพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขมขนนั้น หากมีพิธีการใหการสงเคราะห จะพบวาจํานวนผูที่
เขารับการสงเคราะหนั้นนอยลง และมักจะเปนการเกณฑหรือขอรองจากเจาหนาที่ระดับตางๆ มากข้ึน แมวา
คนในพื้นที่นั้นๆ อาจจะยังคงมีความยากจน หรือมีรายไดไมสูงมากนักก็ตาม ยกเวนวาในเขตหางไกลมากๆ 
หรือในชวงเวลาวิกฤติภัยธรรมชาติ การรับของแจกจึงไมใชเร่ืองพิเศษที่ควรจะรําลึกถึงบุญคุณผูใหอีกตอไป 
หากแตเปนเร่ืองไรความหมายมากข้ึนๆ ที่สําคัญ นอกจากไรความหมายแลว ยังแฝงไวดวยความรูสึกวาถูกดู
หม่ินศักดิ์ศรีอีกดวย 
 กลาวไดวา“ระบบอุปถัมภ” ในชนบทเม่ือเงินไดสวนใหญมาจากนอกภาคเกษตร สิ่งนี้อยางนอยก็
หมายความวา แหลงเงินไดของชาวชนบทมีหลายแหลงมากข้ึน รวมทั้งแหลงเงินกูในระบบ เชน กองทุน
หมูบาน กลุมออมทรัพย ธ.ก.ส. ก็เพิ่มข้ึนดวย ดังนั้นชาวชนบทจึงมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงผูอุปถัมภใน

ภาคการเกษตรนอยลงดวย ในอีกดานหนึ่ง นโยบายประชานิยมหลายแบบก็ทําใหชาวชนบทไมจําตองพึ่งพิงผู
อุปถัมภทองถ่ินอีกตอไป พูดอีกแบบคือ นโยบายประชานิยมทําหนาที่แทนผูอุปถัมภดั้งเดิม ในแงนี้  
ชาวชนบทสวนใหญจึงกลายเปนเสรีชนที่หลุดออกจากเครือขายอุปถัมภแบบเดิมๆ แลว เขาไมมีความจําเปน
ใดๆ ที่จะตองเชื่อฟงหัวคะแนนอีกตอไป 
 นอกจากระดับของ “ความยากจนสัมพัทธ” (ความเหลื่อมล้ํา) จะสงผลตอความรูสึกวาภาวะนี้  
“รับไมได” มากกวาในอดีตแลว บรรดา “คนจน” และ “คนเฉียดจน” ในไทย (รอยละ 29 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือ 19.6 ลานคน) ยังมีความไมม่ันคงในชวีิตสูงกวาคร่ึงศตวรรษกอน เนื่องจากการดํารงชีวิตของ
พวกเขาตองพึ่งพาอาศัยระบบตลาดมากกวาเดิม ยอนหลังกลับไปเม่ือป พ.ศ. 2505 ประเทศไทยยังมีปาไม
ราว 171 ลานไร หรือรอยละ 53.3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ สภาพแวดลอมโดยรวมยังอุดมสมบูรณ คนในชนบท
ถึงแมจะมีรายไดต่ําก็ยังสามารถพึ่งพาธรรมชาติไดมาก ทั้งการหาอาหารและนําทรัพยากรมาทําเปนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในครัวเรือน ทําใหอยูไดอยางไมขัดสนถึงแมจะมีเงินสดนอยก็ตาม หาทศวรรษหลังจากป 2505 
ประชากรไทยเพิ่มข้ึนกวา 2.3 เทา ปาไมและสิ่งแวดลอมถูกทําลายไปกวาคร่ึงหนึ่ง ไมสามารถเปนแหลงยัง
ชีพของผูคนไดเหมือนเคย ระบบเศรษฐกิจเขาสูทุนนิยมอุตสาหกรรมและสังคมบริโภคนิยมอยางเต็มตัว คน
ทุกระดับใชจายเพื่อการบริโภคมากข้ึน นอกจากนี้คาครองชีพ (เงินเฟอ) ก็เพิ่มสูงข้ึนในเวลาเดียวกัน สงผลให
กําลังซ้ือที่แทจริงเพิ่มข้ึนนอยกวารายไดที่เปนตัวเงิน ทั้งหมดนี้หมายความวา ถึงแมคนไทยโดยเฉลี่ยจะมี
รายไดมากข้ึน “คนจน” และ “คนเฉียดจน” ก็นาจะมีความไมมั่นคงในชีวิตสูงกวาสมัยที่ปูยาตายายของพวก
เขายังเด็ก 

คุณลักษณะของสังคมไทย 
 ประเทศไทย เปนชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน ลักษณะ
ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ ตลอดเวลา อยางไรก็ตามยังมีลักษณะที่เปนเอกลักษณของ
สังคมไทยอยู สรุปไดดังนี้  
 พิธีกรรมทางศาสนาพุทธนับตั้งแตเกิดมาสังคมคนไทยจะมีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับพุทธศาสนาตลอด
จนกระทั่งตาย เพราะมีความเชื่อที่วาศาสนาพุทธเปนแหลงรวบรวมจิตใจคนไทยทั้งชาติและยังเปนที่ยึด
เหนี่ยวใหคนไทยดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในความดีจึงทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการยึดม่ันในพระพุทธศาสนา
มาอยางชานานและยังทําใหระบบการปกครองของสังคมไทยในระดับผูนําใหการยอมรับในพระพุทธศาสนา
ปราศจากอคติใดๆ 
 สงผลใหสังคมไทยยังเปนสังคมที่มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผในรูปแบบสังคมที่อยูในชนบทตางจากสังคม
ในเมืองที่การแขงขันกันสูง แกงแยงชิงดีชิงเดน ซ่ึงลักษณะดังกลาวทําใหสังคมไทยยังเปนสังคมแบบรวย
กระจุกจนกระจาย จึงทําใหสังคมไทยยังเปนสังคมแบบประชาธิปไตยแบบชนชั้นวรรณะ และตามหลักพฤติ
นัยยังไมมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตามที่ระบอบประชาธิปไตยไดกลาวไวอยางแทจริง 
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สังคมไทยเปนสังคมที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย 
 เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบกษัตริยมาตั้งแตโบราณ ทรงมีฐานะเปนพระเจา
แผนดิน ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข ถึงแมในปจจุบันการปกครอง
ของไทยไดเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยมาเปนประชาธิปไตย พระมหากษัตริยก็ยังคงไดรับการเคารพ
เทิดทูนอยางเชนในอดีตจนถึงปจจุบันพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงตรากตรํางาน
หนักเพื่อพสกนิกรของพระองค ทรงเปนม่ิงขวัญ และศูนยรวมแหงความสามัคคีของคนในชาติ ไดรับการยก
ยองเทิดทูนอยางสูงในสังคมไทย จะเห็นไดจากโครงการพระราชดําริที่ทานทรงวางกรอบแนวคิดและ
สรางสรรคเปนรูปธรรมเปนที่ประจักษตอสายตาชาวไทยและชาวตางประเทศทั่วโลก สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนจากโครงการตางๆมากมาย จนเปนที่ยอมรับจากสังคมในประเทศและตางประเทศใหการเทิดทูน
เคารพอยางแพรหลายไปทั่วโลก 
 จวบจนถึงรัชกาลปจจุบันรัชกาลที่10 สังคมไทยก็ยังใหการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
อยางเปนลนพน เพราะสังคมไทยยังเปนสังคมที่มีความรักความศรัทธาตอสถาบันพระมหากษัตริยไมมีเสื่อม
คลาย ซ่ึงถือไดวาเปนสัญลักษณของคนทั้งชาติ หลอมรวมคนไทยเปนหนึ่งเดียว 
 
สังคมไทยกับระบบอาวุโส 
  สังคมไทยมีวัฒนธรรมการออนนอมถอมตนผูนอยใหความเคารพผูใหญมีมาอยางชานานมาแลวและ
สังคมไทยยังเปนสังคมใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีการตอนรับขับสูแขกบานแขกเมืองจึงทําใหระบบการ
นับถือผูมีความอาวุโสกวาสืบทอดกันมาตามลําดับ ซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของสังคมไทย ซ่ึงจะพบเห็นไดใน
ทุกกลุมทุกชั้น โดยพอแม ผูปกครองจะสั่งสอนลูกหลานกันตอๆมาใหเด็กมีสัมมาคารวะตอผูที่อาวุโสสูงกวา 
ซ่ึงในทางพุทธศาสนากลาวรับรองวาเปนความดีงาม ผูที่ปฏิบัติจะไดรับความสุขความเจริญ จึงทําใหความ
เคารพนับถือคือผูนอยเคารพผูใหญกลายเปนวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมจากรุนสูรุน 
 
บทสรุป 
 กลาวไดวา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไดทําใหเปลี่ยนแปลงลักษณะของความยากจน  
จากความ “ยากจน-สมบูรณ” มาสูความ “ยากจนเชิงสัมพัทธ” และความเปลี่ยนแปลงนี้ ไดทําใหความคิด
ทางดานความสัมพันธทางสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยความ “ยากจน-สมบูรณ” ตองการและยอมรับการ
สงเคราะห แตความ “ยากจนเชิงสัมพันธ” ตองการโอกาสและความเทาเทียมกัน ในเขตพื้นที่ความ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้ ระบบอุปถัมภในชนบทที่คร้ังหนึ่งเคยเปนการจัดความสัมพันธทางสังคมเชิงผูใหญ-ผูนอย
และเปนเชิงสงเคราะห ก็ตองปรับเปลี่ยนอยางลึกซ้ึง จากเดิมที่สามารถเรียกรองความจงรักภักดีไดยาวนาน 
ก็เปนเพียงแลกเปลี่ยนความจงรักภักดีกันเปนคร้ังๆ ไป จนอาจจะกลาวไดวา ไดสูญเสียลักษณะสําคัญของ
ระบบอุปถัมภไปหมดแลวในขณะที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลักใหประเทศไทยเขาสูกลุม “ประเทศที่
มีรายไดปานกลาง” ในนิยามของธนาคารโลก ขณะที่ผลประโยชนในภาคเกษตรตกอยูกับพอคาคนกลางและ
บริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมเกษตรมากกวาเกษตรกรรายยอย สงผลใหประชาชนในชนบทดิ้นรน

แสวงหารายไดทางอ่ืนนอกภาคเกษตร คนหลายลานคนยายเขามาทํางานในตัวเมือง มีรายไดจากการเกษตร
นอยลงอยางตอเนื่อง กรณีของพิชัยพบเห็นไดทั่วไป นั่นคือ ตัวเขายังมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่โคราชแตมา
ทํางานในกรุงเทพฯ สวนบิดามารดาของเขาก็มีรายไดจากการทํานานอยลง มีรายรับจากเบี้ยยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุและเงินที่พิชัยสงกลับบานมากกวา 
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สังคมไทยเปนสังคมที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย 
 เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบกษัตริยมาตั้งแตโบราณ ทรงมีฐานะเปนพระเจา
แผนดิน ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข ถึงแมในปจจุบันการปกครอง
ของไทยไดเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยมาเปนประชาธิปไตย พระมหากษัตริยก็ยังคงไดรับการเคารพ
เทิดทูนอยางเชนในอดีตจนถึงปจจุบันพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงตรากตรํางาน
หนักเพื่อพสกนิกรของพระองค ทรงเปนม่ิงขวัญ และศูนยรวมแหงความสามัคคีของคนในชาติ ไดรับการยก
ยองเทิดทูนอยางสูงในสังคมไทย จะเห็นไดจากโครงการพระราชดําริที่ทานทรงวางกรอบแนวคิดและ
สรางสรรคเปนรูปธรรมเปนที่ประจักษตอสายตาชาวไทยและชาวตางประเทศทั่วโลก สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนจากโครงการตางๆมากมาย จนเปนที่ยอมรับจากสังคมในประเทศและตางประเทศใหการเทิดทูน
เคารพอยางแพรหลายไปทั่วโลก 
 จวบจนถึงรัชกาลปจจุบันรัชกาลที่10 สังคมไทยก็ยังใหการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
อยางเปนลนพน เพราะสังคมไทยยังเปนสังคมที่มีความรักความศรัทธาตอสถาบันพระมหากษัตริยไมมีเสื่อม
คลาย ซ่ึงถือไดวาเปนสัญลักษณของคนทั้งชาติ หลอมรวมคนไทยเปนหนึ่งเดียว 
 
สังคมไทยกับระบบอาวุโส 
  สังคมไทยมีวัฒนธรรมการออนนอมถอมตนผูนอยใหความเคารพผูใหญมีมาอยางชานานมาแลวและ
สังคมไทยยังเปนสังคมใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีการตอนรับขับสูแขกบานแขกเมืองจึงทําใหระบบการ
นับถือผูมีความอาวุโสกวาสืบทอดกันมาตามลําดับ ซ่ึงถือเปนลักษณะเดนของสังคมไทย ซ่ึงจะพบเห็นไดใน
ทุกกลุมทุกชั้น โดยพอแม ผูปกครองจะสั่งสอนลูกหลานกันตอๆมาใหเด็กมีสัมมาคารวะตอผูที่อาวุโสสูงกวา 
ซ่ึงในทางพุทธศาสนากลาวรับรองวาเปนความดีงาม ผูที่ปฏิบัติจะไดรับความสุขความเจริญ จึงทําใหความ
เคารพนับถือคือผูนอยเคารพผูใหญกลายเปนวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมจากรุนสูรุน 
 
บทสรุป 
 กลาวไดวา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไดทําใหเปลี่ยนแปลงลักษณะของความยากจน  
จากความ “ยากจน-สมบูรณ” มาสูความ “ยากจนเชิงสัมพัทธ” และความเปลี่ยนแปลงนี้ ไดทําใหความคิด
ทางดานความสัมพันธทางสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยความ “ยากจน-สมบูรณ” ตองการและยอมรับการ
สงเคราะห แตความ “ยากจนเชิงสัมพันธ” ตองการโอกาสและความเทาเทียมกัน ในเขตพื้นที่ความ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้ ระบบอุปถัมภในชนบทที่คร้ังหนึ่งเคยเปนการจัดความสัมพันธทางสังคมเชิงผูใหญ-ผูนอย
และเปนเชิงสงเคราะห ก็ตองปรับเปลี่ยนอยางลึกซ้ึง จากเดิมที่สามารถเรียกรองความจงรักภักดีไดยาวนาน 
ก็เปนเพียงแลกเปลี่ยนความจงรักภักดีกันเปนคร้ังๆ ไป จนอาจจะกลาวไดวา ไดสูญเสียลักษณะสําคัญของ
ระบบอุปถัมภไปหมดแลวในขณะที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลักใหประเทศไทยเขาสูกลุม “ประเทศที่
มีรายไดปานกลาง” ในนิยามของธนาคารโลก ขณะที่ผลประโยชนในภาคเกษตรตกอยูกับพอคาคนกลางและ
บริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมเกษตรมากกวาเกษตรกรรายยอย สงผลใหประชาชนในชนบทดิ้นรน

แสวงหารายไดทางอ่ืนนอกภาคเกษตร คนหลายลานคนยายเขามาทํางานในตัวเมือง มีรายไดจากการเกษตร
นอยลงอยางตอเนื่อง กรณีของพิชัยพบเห็นไดทั่วไป นั่นคือ ตัวเขายังมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่โคราชแตมา
ทํางานในกรุงเทพฯ สวนบิดามารดาของเขาก็มีรายไดจากการทํานานอยลง มีรายรับจากเบี้ยยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุและเงินที่พิชัยสงกลับบานมากกวา 
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การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย 
Analysis of Problems and Obstacles in the Administration of Local 

Government Organizations in Thailand 
 

กษิดิศ  รอดนอย 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

 
บทคัดยอ 
 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยเปนปญหาทางการจัดการซ่ึงการ
จัดการจะประกอบดวยการนําการจัดองคการ การวางแผนและการควบคุมซ่ึงการจัดการสมัยใหม จําตอง
เปนไปตามสถานการณที่ตองมุงที่ความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยผูนําตองมีบทบาทภาวะผูนําที่ดี
คือตองมีคุณธรรม ซ่ือสัตย มีความรู ความสามารถ มีวุฒิภาวะ มีความยุติธรรมและตองมุงการนํา
เพื่อ สนองตอบความตองการของประชาชนใหประชาชนและผูปฏิบัติงานมีสวนรวม กําหนดนโยบายในการ
บริหารงานมีความรับผิดชอบในกิจการตาง ๆ สวนทองถ่ินการขาดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมใน
ระบบประชาธิปไตย อยางแทจริงและขาดการพัฒนาทางสังคมดานการศึกษาทําใหวัฒนธรรมทางสังคม  
ยังเปนขาดการเอาใจใสเปนแบบนายไพร อุปถัมภใชอํานาจขาดการยอมรับการรับฟง เอาแตใจตนเองไม
ยอมรับความคิดเห็นของผูที่ดอยกวาทั้งวัยเพศ และอ่ืน ๆ จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุป
ปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปน 5 เร่ืองหลัก ๆ ไดแก ปญหาดาน
บคุลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับ
ประชาชน  

คําสําคัญ: ปญหาและอุปสรรค,  การบริหาร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
Abstract 

Problems and obstacles in the administration of local government organizations in 
Thailand are management problems. Planning and control in modern management must 
be in accordance with the situation that is primarily aimed at the needs of the people. The 
leader must have a good leadership role, must be moral, honest, knowledgeable, capable, 
mature, fair and must focus on Responding to the needs of the people for the people and 
workers to participate. Establish policies for administration, responsibility in various 
businesses, local lack of participatory political culture in the democratic system truly and 
lack of social development in education, making the social culture is still lack of attention 
as a commoner Fostering power, lack of acceptance of listening self-willed, do not accept 
the opinions of those who are inferior to both age, gender and other. From the collection 

of field data, can summarize the problems and obstacles that are related to the local 
government organization in 5 main issues, namely personnel problems, organizational 
structure problems, executive problems, technology issues, and problems related to 
people. 

keywords: Problems and Obstacles, the Administration, Local Government Organizations 
 
บทนํา 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยนั้นจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใตเปน 5 เร่ืองหลักไดแก ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดาน
เทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับประชาชน การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการ
ใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ิน
เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลการปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถ่ิน 
ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตนการปกครองทองถ่ิน
สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมีประสิทธิภาพการปกครองทองถ่ินจะเปน
แหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคตการปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดใน
การพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
 
ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมายซ่ึงสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการที่
สําคัญคลายคลึงกัน จะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

Danial Wit1 นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองที่ รัฐบาลกลางใหอํานาจ  
หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจการ
ปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถ่ินตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมา
จากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจาย
อํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล มีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในเขตอํานาจของตน 

                                                 
1 Danial Wit, A Comparative Survey of Local Government Administration. (Bangkok  : 

Kurusapa, 1967), P. 14-21. 
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บทคัดยอ 
 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยเปนปญหาทางการจัดการซ่ึงการ
จัดการจะประกอบดวยการนําการจัดองคการ การวางแผนและการควบคุมซ่ึงการจัดการสมัยใหม จําตอง
เปนไปตามสถานการณที่ตองมุงที่ความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยผูนําตองมีบทบาทภาวะผูนําที่ดี
คือตองมีคุณธรรม ซ่ือสัตย มีความรู ความสามารถ มีวุฒิภาวะ มีความยุติธรรมและตองมุงการนํา
เพื่อ สนองตอบความตองการของประชาชนใหประชาชนและผูปฏิบัติงานมีสวนรวม กําหนดนโยบายในการ
บริหารงานมีความรับผิดชอบในกิจการตาง ๆ สวนทองถ่ินการขาดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมใน
ระบบประชาธิปไตย อยางแทจริงและขาดการพัฒนาทางสังคมดานการศึกษาทําใหวัฒนธรรมทางสังคม  
ยังเปนขาดการเอาใจใสเปนแบบนายไพร อุปถัมภใชอํานาจขาดการยอมรับการรับฟง เอาแตใจตนเองไม
ยอมรับความคิดเห็นของผูที่ดอยกวาทั้งวัยเพศ และอ่ืน ๆ จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุป
ปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปน 5 เร่ืองหลัก ๆ ไดแก ปญหาดาน
บคุลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับ
ประชาชน  

คําสําคัญ: ปญหาและอุปสรรค,  การบริหาร, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
Abstract 

Problems and obstacles in the administration of local government organizations in 
Thailand are management problems. Planning and control in modern management must 
be in accordance with the situation that is primarily aimed at the needs of the people. The 
leader must have a good leadership role, must be moral, honest, knowledgeable, capable, 
mature, fair and must focus on Responding to the needs of the people for the people and 
workers to participate. Establish policies for administration, responsibility in various 
businesses, local lack of participatory political culture in the democratic system truly and 
lack of social development in education, making the social culture is still lack of attention 
as a commoner Fostering power, lack of acceptance of listening self-willed, do not accept 
the opinions of those who are inferior to both age, gender and other. From the collection 

of field data, can summarize the problems and obstacles that are related to the local 
government organization in 5 main issues, namely personnel problems, organizational 
structure problems, executive problems, technology issues, and problems related to 
people. 

keywords: Problems and Obstacles, the Administration, Local Government Organizations 
 
บทนํา 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยนั้นจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใตเปน 5 เร่ืองหลักไดแก ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดาน
เทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับประชาชน การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการ
ใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถ่ิน
เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลการปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถ่ิน 
ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตนการปกครองทองถ่ิน
สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมีประสิทธิภาพการปกครองทองถ่ินจะเปน
แหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคตการปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดใน
การพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
 
ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมายซ่ึงสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการที่
สําคัญคลายคลึงกัน จะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

Danial Wit1 นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองที่ รัฐบาลกลางใหอํานาจ  
หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจการ
ปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหารทองถ่ินตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมา
จากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจาย
อํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล มีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในเขตอํานาจของตน 

                                                 
1 Danial Wit, A Comparative Survey of Local Government Administration. (Bangkok  : 

Kurusapa, 1967), P. 14-21. 
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William V. Holloway2นิยามวาการปกครองทองถ่ินหมายถึง องคการที่ มีอาณาเขตแนนอน  
มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภา
ทองถ่ินที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 

อุทัย หิรัญโต3 นิยามวาการปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนใน
ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยาง โดยดําเนินกันเองเพื่อบําบัดความตองการ
ของตน การบริหารงานของทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือ
บางสวน ทั้งนี้มีความเปนอิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม เพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดข้ึน 

William A. Robson4 นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง หนวยการปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน
และใหมีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคกรที่
จําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครอง
ทองถ่ินนั้น ๆ 

 
องคประกอบการปกครองทองถ่ิน 

ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ5 คือ 
   1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเร่ืองการปกครอง

ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยนั้นจะมีความเขมเข็งกวาการ
ปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา 
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอกนาจอยางแทจริง 

   2) พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของ
หนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการเชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และความสํานึก
ในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยงานการ
ปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ สําหรับขนาดของ
พื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO) และสํานักกิจการสังคม 
(Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถ่ินที่สามารถใหบริการและบริหารงาน

                                                 
2  William V. Holloway, State and Local Government in the United State. (New York : 

McGraw-Hill, 1951), P. 101-103.  
3  อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 2. 
4  William A. Robson, “Local Government” in Encyclopedia of school science vol. (New 

York : McMillan, 1953), P. 101-103. 
5  อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 22. 

อยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่ตองพิจารณาดวย เชน 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได และบุคลากรเปนตน 

3) การกระจายอํานาจหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

4) องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจาดรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติมีขอบเขต
การปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้น ๆ 

5) การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน 
นั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือก
ผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

6) อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของ
กฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให
อํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอที่จะทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือได รับการจัดตั้ ง ข้ึนแลวยังคงอยู ในการกํากับดูแลจากรัฐ  
เพื่อประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดนสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย
การปกครองทองถ่ินนั้นเพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป6 รัฐตองสงวนอํานาจในการ
ควบคุม ดูแลอยู 
 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใตเปน 5 เร่ืองหลักไดแก ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดาน
ผูบริหาร ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปญหาดานบุคลากร  ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับการดูแลภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนหรือที่ขอรับการโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
เล็กเชน เทศบาลตํา จนกระทั่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน เทศบาลนคร ทั้งนี้ปญหาดาน
บุคลากรจําแนกออกเปนปญหาดานตาง ๆ ตอไปนี้  
 ปญหาดานจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ  เนื่องจากหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ดูแลดานผังเมืองอยูภายใตหนวยงานหลักคือ สํานักการชาง หรือกองชาง ดังนั้นจํานวนบุคลากรที่ดูแลงาน
ดานผังเมืองจึงมีจํากัด โดยเฉพาะในสวนของเทศบาลตําบลไมมีบุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง  

                                                 
6 ชูวงศ  ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 31.  
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William V. Holloway2นิยามวาการปกครองทองถ่ินหมายถึง องคการที่ มีอาณาเขตแนนอน  
มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภา
ทองถ่ินที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 

อุทัย หิรัญโต3 นิยามวาการปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนใน
ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยาง โดยดําเนินกันเองเพื่อบําบัดความตองการ
ของตน การบริหารงานของทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด หรือ
บางสวน ทั้งนี้มีความเปนอิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม เพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดข้ึน 

William A. Robson4 นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง หนวยการปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน
และใหมีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และตองมีองคกรที่
จําเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครอง
ทองถ่ินนั้น ๆ 

 
องคประกอบการปกครองทองถ่ิน 

ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ5 คือ 
   1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเร่ืองการปกครอง

ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยนั้นจะมีความเขมเข็งกวาการ
ปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา 
ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอกนาจอยางแทจริง 

   2) พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของ
หนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการเชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเชื้อชาติ และความสํานึก
ในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนวยงานการ
ปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ สําหรับขนาดของ
พื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก (WHO) และสํานักกิจการสังคม 
(Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถ่ินที่สามารถใหบริการและบริหารงาน

                                                 
2  William V. Holloway, State and Local Government in the United State. (New York : 

McGraw-Hill, 1951), P. 101-103.  
3  อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 2. 
4  William A. Robson, “Local Government” in Encyclopedia of school science vol. (New 

York : McMillan, 1953), P. 101-103. 
5  อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดี่ยนสโตร, 2523), หนา 22. 

อยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่ตองพิจารณาดวย เชน 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได และบุคลากรเปนตน 

3) การกระจายอํานาจหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

4) องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจาดรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติมีขอบเขต
การปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้น ๆ 

5) การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน 
นั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือก
ผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

6) อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของ
กฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให
อํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอที่จะทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือได รับการจัดตั้ ง ข้ึนแลวยังคงอยู ในการกํากับดูแลจากรัฐ  
เพื่อประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดนสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย
การปกครองทองถ่ินนั้นเพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป6 รัฐตองสงวนอํานาจในการ
ควบคุม ดูแลอยู 
 
ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในสวนที่เก่ียวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใตเปน 5 เร่ืองหลักไดแก ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดาน
ผูบริหาร ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาที่เก่ียวของกับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปญหาดานบุคลากร  ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับการดูแลภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนหรือที่ขอรับการโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
เล็กเชน เทศบาลตํา จนกระทั่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน เทศบาลนคร ทั้งนี้ปญหาดาน
บุคลากรจําแนกออกเปนปญหาดานตาง ๆ ตอไปนี้  
 ปญหาดานจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ  เนื่องจากหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ดูแลดานผังเมืองอยูภายใตหนวยงานหลักคือ สํานักการชาง หรือกองชาง ดังนั้นจํานวนบุคลากรที่ดูแลงาน
ดานผังเมืองจึงมีจํากัด โดยเฉพาะในสวนของเทศบาลตําบลไมมีบุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง  

                                                 
6 ชูวงศ  ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 2539), หนา 31.  
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โดยสวนใหญใชวิธีมอบหมายงานใหกับบุคคลบุคลากรกองชางคนใดคนหนึ่งหรือแมแตบุคลากรทั้งหมดของ
กองชางเองก็มีจํานวนจํากัด  

ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  คุณลักษณะประการหนึ่งของบุคลากรกองชางไดแก มีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากรอยูตลอดเวลาในลักษณะของการโอนยาย สงผลใหเกิดปญหาการขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน การรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เคยผานการอบรมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
บุคลากรที่อยูในชวงของการถายโอน ซ่ึงปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบทางออมตอความสําเร็จในการ
ฝกอบรม 
 ปญหาดานความรูดานผังเมือง  เปนปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุด แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหงจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่โดยตรงดานผังเมืองแตบุคลากรสวนใหญเปนบุคลากรที่ไมมีความรู
ดานผังเมือง เนื่องจากสวนใหญเปนชาง หรือจบทางดานวิศวะสงผลใหมีความรูความเขาใจดานผังเมืองนอย
ทั้งความรูในเร่ืองของการประเมินผลผัง การจัดทําปรับปรุงผัง การจัดจางที่ปรึกษา กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ๆ 

2. ปญหาดานโครงสรางองคกร  ปญหาดานโครงสรางองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
กอใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานในดานการดูแลผังเมืองที่ไดรับการถายโอนจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เปนการจัดสรรตาม
หนวยงาน อยางไรก็ตามสามารถสรุปปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองที่เก่ียวของกับโครงสราง
องคกรไดดังตอไปนี้ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง สงผลใหงานดานผัง
เมืองเปนงานฝาก ไมสามารถที่จะมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานผังเมือง เนื่องจากมีปญหาในการกําหนด
อัตรากําลังการดูแลดานผังเมืองจึงเปนไปในลักษณะของการดําเนินงานในเชิงของการตั้งรับมากกวาเชิงรุก 
 มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง แตไมไดดําเนินงานดานผังเมืองโดยตรง โดยสวนใหญ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางองคกรที่งานดานผังเมืองเปนงาน งาน 1 ภายใตโครงสรางของ
สํานักงานชางหรือกองชาง อยางไรก็ตามพบวาบางองคกรปกครองสวนทองถ่ินโครงสรางเหลานั้นไมมี
บุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบบทบาทหนาที่ของหนวยงานดานผังเมือง  สงผลใหไมมีการ
กอตั้งหรือฝายที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง เพราะไมทราบวาเม่ือกอตั้งกอง/ฝายข้ึนมาแลวจะมีหนาที่ใด 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมองวา การดําเนินงานดานผังเมืองเปนเพียงการประเมินผลผัง  
การจัดทํา/การปรับปรุงผัง ซ่ึงโดยปกติองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชวิธีวาจางที่ปรึกษาหรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

หนวยงานที่ดูแลงานดานผังเมืองอยูภายใตสังกัดสํานัก/กองชาง  สงผลใหเกิดขอจํากัดในเร่ือง
ของอํานาจหนาที่การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน ตําแหนง งบประมาณ โครงการ กิจกรรม ฯลฯ 
ประกอบกับความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของงาน จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมมี
แนวคิดที่จะตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ 

3. ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ 
โดยเฉพาะคนและงบประมาณ ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับผังเมืองโดยจะ
เห็นไดจากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําผังหรือปรับปรุงผัง อยางไรก็ตามแมวาผูบริหารจะเห็น
ความสําคัญ แตมีปญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ คือ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนะวา ผังเมืองเปนเร่ืองของการริดรอนสิทธิประชาชน  
ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลเปนหนวยงานทองถ่ินที่มีหนาที่บริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารถูกคัดเลือกมาจากประชาชน ดังนั้นผูบริหารจึงมักไมตองการที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
ประชา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอฐานเสียง ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงจึงเห็นวา การ
ดําเนินงานดานผังเมืองจึงยังควรคงที่อยูกับกรมโยธาธิการและผังเมืองมากกวาอยูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตามผัง ตองมีการเวนคืนที่ดิน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหากับประชาชน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตองการใหเกิดปญหาดังกลาว 

ผังเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกวาหน่ึงองคกรปกครองสวนทอง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มัก
เกิดปญหาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดเปนเจาภาพหลักไมเขามามีสวนรวมหรือไมสนับสนุน
งบประมาณตามที่กําหนดไว สงผลใหเกิดปญหาในการจัดทําผังเมือง  

ผูบริหารมองไมเห็นความสําคัญของผังเมืองหรือใหความสําคัญนอยกวาภารกิจอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากมาย โดยเฉพาะภารกิจในการใหบริการประชาชนดังนั้นหาก
ผูบริหารมองวาผังเมืองเปนงานที่กอใหเกิดการริดรอนสิทธิของประชาชน งานดานผังเมืองจึงถูกจัดอยูใน
อันดับสุดทายของงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 2553  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตัด
งบประมาณลง ยิ่งสงผลใหเกิดปญหาตอการดูแลงานดานผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนมา 

ผูบริหารมองวาผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปนเมืองต่ํา โดยมองไมเห็นถึง
ความจําเปนที่จะตองมีผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชพระราชบัญญัติควบคุมเปน
เคร่ืองมือในการดําเนินงานอยูแลว 

ผูบ ริหารบางสวนใชผังเมืองเปนเคร่ืองมือในการหาประโยชนใหกับตัวเอง โดยพายาม
กําหนดการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับผลประโยชนตัวเอง 

4. ปญหาดานเทคโนโลยี  ซ่ึงนาจะเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการรับโอนภารกิจดานงานผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แตเนื่องจากโดยสวนใหญองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ทําการจัดทําผังเมืองหรือปรับปรุงใชวิธีการจัดจางที่ปรึกษา ดังนั้นในปจจุบันปญหา
ดานเทคโนโลยีไมวาจะเปนความรู หรือเคร่ืองมือจึงมีนอย อยางไรก็ตามหากคาดหวังใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถที่จะประเมินผลผัง ปรับปรุงผังหรือการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ปญหาดานเทคโนโลยีก็ถือวา
เปนปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชน  ประชาชนเปนสวนหนึ่งของปญหาในการรับโอนภารกิจดานผัง
เมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในชวงของการจัดทําหรือปรับปรุงผังเมือง และในชวงที่มีการ
ประกาศใชผังเมืองแลว เพราะหากประชาชนไมเขาใจในความสําคัญของผัง ก็จะกอใหเกิดความรูสึกวาถูก
ลิดรอนสิทธิเหมือนกับทัศนะของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้หากมีประชาชนที่มองเห็น
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โดยสวนใหญใชวิธีมอบหมายงานใหกับบุคคลบุคลากรกองชางคนใดคนหนึ่งหรือแมแตบุคลากรทั้งหมดของ
กองชางเองก็มีจํานวนจํากัด  

ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร  คุณลักษณะประการหนึ่งของบุคลากรกองชางไดแก มีการ
ปรับเปลี่ยนบุคลากรอยูตลอดเวลาในลักษณะของการโอนยาย สงผลใหเกิดปญหาการขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน การรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เคยผานการอบรมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
บุคลากรที่อยูในชวงของการถายโอน ซ่ึงปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบทางออมตอความสําเร็จในการ
ฝกอบรม 
 ปญหาดานความรูดานผังเมือง  เปนปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุด แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหงจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่โดยตรงดานผังเมืองแตบุคลากรสวนใหญเปนบุคลากรที่ไมมีความรู
ดานผังเมือง เนื่องจากสวนใหญเปนชาง หรือจบทางดานวิศวะสงผลใหมีความรูความเขาใจดานผังเมืองนอย
ทั้งความรูในเร่ืองของการประเมินผลผัง การจัดทําปรับปรุงผัง การจัดจางที่ปรึกษา กฎหมายที่เก่ียวของกับ
ผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ๆ 

2. ปญหาดานโครงสรางองคกร  ปญหาดานโครงสรางองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
กอใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานในดานการดูแลผังเมืองที่ไดรับการถายโอนจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เปนการจัดสรรตาม
หนวยงาน อยางไรก็ตามสามารถสรุปปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองที่เก่ียวของกับโครงสราง
องคกรไดดังตอไปนี้ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง สงผลใหงานดานผัง
เมืองเปนงานฝาก ไมสามารถที่จะมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานผังเมือง เนื่องจากมีปญหาในการกําหนด
อัตรากําลังการดูแลดานผังเมืองจึงเปนไปในลักษณะของการดําเนินงานในเชิงของการตั้งรับมากกวาเชิงรุก 
 มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง แตไมไดดําเนินงานดานผังเมืองโดยตรง โดยสวนใหญ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางองคกรที่งานดานผังเมืองเปนงาน งาน 1 ภายใตโครงสรางของ
สํานักงานชางหรือกองชาง อยางไรก็ตามพบวาบางองคกรปกครองสวนทองถ่ินโครงสรางเหลานั้นไมมี
บุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบบทบาทหนาที่ของหนวยงานดานผังเมือง  สงผลใหไมมีการ
กอตั้งหรือฝายที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง เพราะไมทราบวาเม่ือกอตั้งกอง/ฝายข้ึนมาแลวจะมีหนาที่ใด 
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมองวา การดําเนินงานดานผังเมืองเปนเพียงการประเมินผลผัง  
การจัดทํา/การปรับปรุงผัง ซ่ึงโดยปกติองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชวิธีวาจางที่ปรึกษาหรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

หนวยงานที่ดูแลงานดานผังเมืองอยูภายใตสังกัดสํานัก/กองชาง  สงผลใหเกิดขอจํากัดในเร่ือง
ของอํานาจหนาที่การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน ตําแหนง งบประมาณ โครงการ กิจกรรม ฯลฯ 
ประกอบกับความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของงาน จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมมี
แนวคิดที่จะตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ 

3. ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ 
โดยเฉพาะคนและงบประมาณ ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับผังเมืองโดยจะ
เห็นไดจากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําผังหรือปรับปรุงผัง อยางไรก็ตามแมวาผูบริหารจะเห็น
ความสําคัญ แตมีปญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ คือ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนะวา ผังเมืองเปนเร่ืองของการริดรอนสิทธิประชาชน  
ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลเปนหนวยงานทองถ่ินที่มีหนาที่บริการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารถูกคัดเลือกมาจากประชาชน ดังนั้นผูบริหารจึงมักไมตองการที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
ประชา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอฐานเสียง ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงจึงเห็นวา การ
ดําเนินงานดานผังเมืองจึงยังควรคงที่อยูกับกรมโยธาธิการและผังเมืองมากกวาอยูที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตามผัง ตองมีการเวนคืนที่ดิน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหากับประชาชน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตองการใหเกิดปญหาดังกลาว 

ผังเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกวาหน่ึงองคกรปกครองสวนทอง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มัก
เกิดปญหาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดเปนเจาภาพหลักไมเขามามีสวนรวมหรือไมสนับสนุน
งบประมาณตามที่กําหนดไว สงผลใหเกิดปญหาในการจัดทําผังเมือง  

ผูบริหารมองไมเห็นความสําคัญของผังเมืองหรือใหความสําคัญนอยกวาภารกิจอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากมาย โดยเฉพาะภารกิจในการใหบริการประชาชนดังนั้นหาก
ผูบริหารมองวาผังเมืองเปนงานที่กอใหเกิดการริดรอนสิทธิของประชาชน งานดานผังเมืองจึงถูกจัดอยูใน
อันดับสุดทายของงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 2553  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตัด
งบประมาณลง ยิ่งสงผลใหเกิดปญหาตอการดูแลงานดานผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนมา 

ผูบริหารมองวาผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปนเมืองต่ํา โดยมองไมเห็นถึง
ความจําเปนที่จะตองมีผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชพระราชบัญญัติควบคุมเปน
เคร่ืองมือในการดําเนินงานอยูแลว 

ผูบ ริหารบางสวนใชผังเมืองเปนเคร่ืองมือในการหาประโยชนใหกับตัวเอง โดยพายาม
กําหนดการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับผลประโยชนตัวเอง 

4. ปญหาดานเทคโนโลยี  ซ่ึงนาจะเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการรับโอนภารกิจดานงานผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แตเนื่องจากโดยสวนใหญองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ทําการจัดทําผังเมืองหรือปรับปรุงใชวิธีการจัดจางที่ปรึกษา ดังนั้นในปจจุบันปญหา
ดานเทคโนโลยีไมวาจะเปนความรู หรือเคร่ืองมือจึงมีนอย อยางไรก็ตามหากคาดหวังใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถที่จะประเมินผลผัง ปรับปรุงผังหรือการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ปญหาดานเทคโนโลยีก็ถือวา
เปนปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชน  ประชาชนเปนสวนหนึ่งของปญหาในการรับโอนภารกิจดานผัง
เมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในชวงของการจัดทําหรือปรับปรุงผังเมือง และในชวงที่มีการ
ประกาศใชผังเมืองแลว เพราะหากประชาชนไมเขาใจในความสําคัญของผัง ก็จะกอใหเกิดความรูสึกวาถูก
ลิดรอนสิทธิเหมือนกับทัศนะของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้หากมีประชาชนที่มองเห็น
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ผังเมืองเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน ก็อาจกอใหเกิดปญหาได ดังนั้นปญหาสําคัญที่พบในสวน
ของประชาชนคือ ประชาชนขาดความรูซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาคือ 
 ประชาชนมองวาผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัว  โดยเขาใจวาการจัดทําผังเมือง การประกาศใชผังเมือง 
การควบคุมใหเปนไปตามผังไมเก่ียวของกับตน โดยเฉพาะในชวงของกระบวนการจัดทําผังเมืองอยางไรก็ตาม
ประชาชนจะรูสึกเก่ียวของกับตนมากข้ึนเม่ือถังประกาศใชและตนไมสามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 
 ประชาชนไมเห็นความสําคัญของผังเมือง  วาจะสามารถชวยใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีระบบ 
โดยประชาชนสวนใหญมักเห็นความสําคัญเฉพาะในเร่ืองที่กระทบกับตนโดยตรงเทานั้น สวนประโยชนของ
ผังเมืองในการควบคุมการใชที่ดินจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนเร่ืองที่ประชาชนสวนใหญไมสนใจ ยกเวนบางพื้นที่ 
เชน พื้นที่มาบตาพุดที่เห็นผลชัดเจนจากการใชที่ดินที่ไมถูกตอง หรือในกรณีของพื้นที่ที่มีโบราณสถาน
หรือศาสนสถานสําคัญเชน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชาชน
เห็นความสําคัญของผังเมืองวาจะชวยในการรักษาใหโบราณสถานหรือศาสนสถานเหลานั้นไมถูกรบกวนจาก
การใชที่ดิน 
 ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองนอย  แมวากฎหมายจากกําหนดให
ประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองแตเนื่องจากประชาชนขาดความรู และมอง ผังเมืองเปนเร่ือง
ไกลตัวจึงเขามามีสวนรวมนอย หรือเขามามีสวนรวมเพราะถูกเกณฑ เขามามีสวนรวมแตไมไดแสดงความ
คิดเห็นเนื่องจากไมมีความรู 
 ประชาชนบางสวนมองวาผังเมืองเปนเร่ืองของการรอนสิทธิ  ผังเมืองเปนตัวควบคุมใหตนเองไม
สามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 

6. ปญหาอุปสรรค  ดานการประสานงานและใหบริการ รวมถึงระบบการทํางาน  
ปญหาการขาดจิตสํานึกสาธารณะ ไมคํานึงถึงความตองการหรือการแกไขปญหาของลูกคา  

คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน สวนราชการที่เก่ียวของโดยตรงและทางออม รวมถึงภาคเอกชน
ตาง ของขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด                                                  

ขาดมาตรฐาน (Standradization) การปฏิบัติงานของสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดที่มีความหลายในงานหลายดาน ทําใหบุคลากรเกิดความเครียดเม่ือมองเห็นปญหาอุปสรรค 
ทําใหมาตรฐานการทํางานของแตละตําแหนงลดลงไป กระทบตอการการปฏิบัติงานของแตละสวนงาน 
รวมทั้งการแกไขปญหาใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. ปญหาการทุจริตในองคการปกครองสวนทองถิ่น 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําที่ชั่วชา
และฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และสิทธิของผูอ่ืน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การทําลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมรวมถึงการละ
เวน การปฏิบัติหนาที่ที่จะตองกระทํา 

การทุจริตหรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) หมายถึง การผูกขาดอํานาจ หรือรวม
อํานาจไว ที่แหลงเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ข้ึนอยูกับการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจคนๆนั้นเปนสําคัญ 
ดังนั้นหากที่ใดมีมูลคารวมของการผูกขาดและมีการเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจมากกวาความรับผิดชอบหรือ
การตรวจสอบได เสียแลว ก็มีโอกาสที่จะเกิดการฉอราษฎรบังหลวงไดมาก 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่
พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา จะมีความแตกตางกันที่ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด การทุจริต
คอรรัปชั่นไดสงผลใหสังคมไทยเกิดปญหาความยากจน การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ําใน
สังคม  บั่นทอนความม่ันคง ความสงบสุข และมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ   
ซ่ึงจากการจัดอันดับดัชนี  ภาพลักษณคอรรัปชั่นขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลําดับที่ 61 ของโลก  
ซ่ึงอยูในลําดับตนๆของเอเชีย และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงินที่เก่ียวของเพิ่มมากข้ึน
และมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ หากไมมีการแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว   การทุจริตคอรรัปชั่นจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแกการ
แกไขไดในระยะยาว 
 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 

1. ตองมีความมุงม่ันตั้งใจที่จะอาสาเขามาทํางานเพื่อประโยชนของบานเมืองจริง ๆ 
2. ตองติดอาวุธทางปญญาใหกับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือตองมีความรูที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่

ของป.ป.ช.ภาคประชาชนและตองแสวงหาความรูใหเทาทันเทคนิคกลโกงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ 
3. ตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
4. การเฝาระวังพื้นที่ที่เห็นวาสุมเสี่ยงตอการแสวงหาผลประโยชน 
5. ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องในชุมชน หมูบานตําบล และใน

ทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ 
6. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไมวาใน

ระดับชาติหรือในระดับทองถ่ินเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ 
7. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยการสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการบริการ
สาธารณะใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  

8. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของสาธารณะชนเพื่อนํามา
แกไขปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและชวยกันรณรงคปกปองคนที่ทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม 
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ผังเมืองเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน ก็อาจกอใหเกิดปญหาได ดังนั้นปญหาสําคัญที่พบในสวน
ของประชาชนคือ ประชาชนขาดความรูซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาคือ 
 ประชาชนมองวาผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัว  โดยเขาใจวาการจัดทําผังเมือง การประกาศใชผังเมือง 
การควบคุมใหเปนไปตามผังไมเก่ียวของกับตน โดยเฉพาะในชวงของกระบวนการจัดทําผังเมืองอยางไรก็ตาม
ประชาชนจะรูสึกเก่ียวของกับตนมากข้ึนเม่ือถังประกาศใชและตนไมสามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 
 ประชาชนไมเห็นความสําคัญของผังเมือง  วาจะสามารถชวยใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีระบบ 
โดยประชาชนสวนใหญมักเห็นความสําคัญเฉพาะในเร่ืองที่กระทบกับตนโดยตรงเทานั้น สวนประโยชนของ
ผังเมืองในการควบคุมการใชที่ดินจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนเร่ืองที่ประชาชนสวนใหญไมสนใจ ยกเวนบางพื้นที่ 
เชน พื้นที่มาบตาพุดที่เห็นผลชัดเจนจากการใชที่ดินที่ไมถูกตอง หรือในกรณีของพื้นที่ที่มีโบราณสถาน
หรือศาสนสถานสําคัญเชน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชาชน
เห็นความสําคัญของผังเมืองวาจะชวยในการรักษาใหโบราณสถานหรือศาสนสถานเหลานั้นไมถูกรบกวนจาก
การใชที่ดิน 
 ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองนอย  แมวากฎหมายจากกําหนดให
ประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองแตเนื่องจากประชาชนขาดความรู และมอง ผังเมืองเปนเร่ือง
ไกลตัวจึงเขามามีสวนรวมนอย หรือเขามามีสวนรวมเพราะถูกเกณฑ เขามามีสวนรวมแตไมไดแสดงความ
คิดเห็นเนื่องจากไมมีความรู 
 ประชาชนบางสวนมองวาผังเมืองเปนเร่ืองของการรอนสิทธิ  ผังเมืองเปนตัวควบคุมใหตนเองไม
สามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 

6. ปญหาอุปสรรค  ดานการประสานงานและใหบริการ รวมถึงระบบการทํางาน  
ปญหาการขาดจิตสํานึกสาธารณะ ไมคํานึงถึงความตองการหรือการแกไขปญหาของลูกคา  

คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน สวนราชการที่เก่ียวของโดยตรงและทางออม รวมถึงภาคเอกชน
ตาง ของขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด                                                  

ขาดมาตรฐาน (Standradization) การปฏิบัติงานของสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดที่มีความหลายในงานหลายดาน ทําใหบุคลากรเกิดความเครียดเม่ือมองเห็นปญหาอุปสรรค 
ทําใหมาตรฐานการทํางานของแตละตําแหนงลดลงไป กระทบตอการการปฏิบัติงานของแตละสวนงาน 
รวมทั้งการแกไขปญหาใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. ปญหาการทุจริตในองคการปกครองสวนทองถิ่น 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําที่ชั่วชา
และฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และสิทธิของผูอ่ืน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การทําลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมรวมถึงการละ
เวน การปฏิบัติหนาที่ที่จะตองกระทํา 

การทุจริตหรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) หมายถึง การผูกขาดอํานาจ หรือรวม
อํานาจไว ที่แหลงเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ข้ึนอยูกับการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจคนๆนั้นเปนสําคัญ 
ดังนั้นหากที่ใดมีมูลคารวมของการผูกขาดและมีการเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจมากกวาความรับผิดชอบหรือ
การตรวจสอบได เสียแลว ก็มีโอกาสที่จะเกิดการฉอราษฎรบังหลวงไดมาก 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่อยูคูกับสังคมมนุษยมาเปนเวลานาน ไมเวนแมแตประเทศที่
พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา จะมีความแตกตางกันที่ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด การทุจริต
คอรรัปชั่นไดสงผลใหสังคมไทยเกิดปญหาความยากจน การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ําใน
สังคม  บั่นทอนความม่ันคง ความสงบสุข และมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ   
ซ่ึงจากการจัดอันดับดัชนี  ภาพลักษณคอรรัปชั่นขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International) พบวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลําดับที่ 61 ของโลก  
ซ่ึงอยูในลําดับตนๆของเอเชีย และมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงโดยมีจํานวนเม็ดเงินที่เก่ียวของเพิ่มมากข้ึน
และมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากแกการติดตามตรวจสอบ หากไมมีการแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจังแลว   การทุจริตคอรรัปชั่นจะกัดกรอนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแกการ
แกไขไดในระยะยาว 
 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 

1. ตองมีความมุงม่ันตั้งใจที่จะอาสาเขามาทํางานเพื่อประโยชนของบานเมืองจริง ๆ 
2. ตองติดอาวุธทางปญญาใหกับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือตองมีความรูที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่

ของป.ป.ช.ภาคประชาชนและตองแสวงหาความรูใหเทาทันเทคนิคกลโกงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ 
3. ตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
4. การเฝาระวังพื้นที่ที่เห็นวาสุมเสี่ยงตอการแสวงหาผลประโยชน 
5. ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องในชุมชน หมูบานตําบล และใน

ทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ 
6. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไมวาใน

ระดับชาติหรือในระดับทองถ่ินเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ 
7. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยการสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการบริการ
สาธารณะใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  

8. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของสาธารณะชนเพื่อนํามา
แกไขปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและชวยกันรณรงคปกปองคนที่ทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม 
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10. หามาตรการรองรับการทํางานและคุมครองความปลอดภัยใหแก ป ป ช. ภาคประชาชน และ
เครือขาย 

11. ใหมีการประชาสัมพันธผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชนได
ทราบและรณรงคใหประชาชนเขารวมกันเปนเครือขาย 
 
บทสรุป  

การสรางคานิยมที่ดีของพนักงานของรัฐ และปลูกจิตสํานึกใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่สรางสรรค 
โดยผลักดันผูนําหรือผูบังคับบัญชาทีด่ีมีความรูความสามารถ และระบบคุณธรรม(Merit System) เขามาเปน
ตัวขับเคลื่อนสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด สรางตัวแบบมาตรฐานของแตละสวนงาน
ที่มีอยู ของขาราชการในสังกัดสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพื่อปองกันมาตรฐาน
การทํางานที่ลดต่ําลง พรอมทั้งสรางระบบการบริหารงานภายใตความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนองคกร
ใหกาวไปพรอมกับการสงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรับเปลี่ยน
สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเปนราชการสวนภูมิภาค เพื่องายและสะดวกตอการขอ
งบประมาณดานบุคลากรจากสํานักงบประมาณเสริมสรางระบบคุณธรรมใหเกิดข้ึนกับขาราชการผูปฏิบัติ
หนาที่ ณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด รวมทั้งสรางองคความรูโดยรวมในดานงาน
ทองถ่ินในทุกเร่ืองเปนประจํา ใหกับผูปฏิบัติหนาที่ทองถ่ินอําเภอใหสามารถเกิดการยอมรับจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ ไมยึดติดกับงานเอกสาร เนนหนักในงานและบทบาทของผูสงเสริมที่ดี 
และมองเห็นปญหาของชุมชน สามารถผลักดันองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถแกไขปญหาตอบสนอง
ความตองการของประชาชนได ทั้งนี้ควรเปลี่ยนบทบาทของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดเปนผูสนับสนุนและเปนพี่เลี้ยงที่ดีใหกับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสงเสริมและ
คัดเลือกขาราชการที่ดีทั้งในดานความรูความสามารถ คุณธรรม ใหไปปฏิบัติหนาที่ทองถ่ินอําเภอ เปน
ตัวแทนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการสรางความเชื่อม่ันและสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรจํานวนลูกจางชั่วคราวในการดูแลงานเอกสารใหกับ สํานักงานทองถ่ินอําเภอ 
เพื่อใหทองถ่ินอําเภอสามารถแสดงบทบาทในการทํางานในดานการสงเสริมและดําเนินการตามนโยบายของ
กรม ส ง เส ริม ก ารป กค รอ งท อ ง ถ่ิ น ได อ ย า ง เต็ ม ที่  ห รื อ เรี ย ก ว า  (Policy-Adminstration Split)                                              
กําจัดการใชระบบอุปถัมภในการยายขาราชการออกนอกพื้นที่จังหวัด โดยใชระบบคุณธรรมคํานึงถึงความ
จําเปนบุคคลและผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก (Impernallity) เพื่อปองกันการกระทบตอทาง
ราชการที่อาจตามมาในภายหลัง 
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10. หามาตรการรองรับการทํางานและคุมครองความปลอดภัยใหแก ป ป ช. ภาคประชาชน และ
เครือขาย 

11. ใหมีการประชาสัมพันธผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอยางตอเนื่องเพื่อใหประชาชนได
ทราบและรณรงคใหประชาชนเขารวมกันเปนเครือขาย 
 
บทสรุป  

การสรางคานิยมที่ดีของพนักงานของรัฐ และปลูกจิตสํานึกใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่สรางสรรค 
โดยผลักดันผูนําหรือผูบังคับบัญชาทีด่ีมีความรูความสามารถ และระบบคุณธรรม(Merit System) เขามาเปน
ตัวขับเคลื่อนสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด สรางตัวแบบมาตรฐานของแตละสวนงาน
ที่มีอยู ของขาราชการในสังกัดสํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพื่อปองกันมาตรฐาน
การทํางานที่ลดต่ําลง พรอมทั้งสรางระบบการบริหารงานภายใตความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนองคกร
ใหกาวไปพรอมกับการสงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรับเปลี่ยน
สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเปนราชการสวนภูมิภาค เพื่องายและสะดวกตอการขอ
งบประมาณดานบุคลากรจากสํานักงบประมาณเสริมสรางระบบคุณธรรมใหเกิดข้ึนกับขาราชการผูปฏิบัติ
หนาที่ ณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอและสํานักงานทองถ่ินจังหวัด รวมทั้งสรางองคความรูโดยรวมในดานงาน
ทองถ่ินในทุกเร่ืองเปนประจํา ใหกับผูปฏิบัติหนาที่ทองถ่ินอําเภอใหสามารถเกิดการยอมรับจากองคกร
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และมองเห็นปญหาของชุมชน สามารถผลักดันองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถแกไขปญหาตอบสนอง
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชนในจังหวัดนาน  เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน และ เพื่อศึกษาองคความรูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนาน เปนการวิจัยแบบผสมผสานที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุมตัวอยางทั้งที่เปนผูนําชุมชน บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนในชุมชน บุคลกรทางการสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา กลุมผูคาขาย
ในชุมชน และ บุคลากรของหนวยงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําเก๋ียน  อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
จํานวน 120 รูป/คนโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณในเชิงลึก (Interviews) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Observations Participant)  การประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

 ผลการศึกษาพบวา การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
น้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน มีแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกชุมชน 3 ดานคือดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมมีหลักการและเหตุผลรวมถึง
ปจจัยแหงความสําเร็จ ของชุมชนบานน้ําเก๋ียน ที่นอมนําเอา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชใน
ชุมชนเปนแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการสราง
ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน การสราง
การมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอยางยั่งยืน การสงเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการสงเสริมดานการพัฒนา
อาชีพอยางยั่งยืน 

  สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนตกอยูในภาวะเดือดรอนมีหนี้สิน รวมไปถึง
กลุมวัยรุนในชุมชนมีมากข้ึนทําการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรที่ มีอยูอยางจํากัดลดนอยลง  
การยอมรับทั้งในแงของกรอบความคิดและการปฏิบัติ ของประชาชนเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จําเปนจะตองมีการยอมรับและสรางความเขาใจกันทั้งพื้นที่ รวมไปถึงการถายทอดความรูจากปราชญ
ชาวบานสูกลุมคนรุนใหม การรับรูไมเพียงพอ จําเปนจะตองมีการใชเทคนิคในการจัดการความรูทั้งความรูที่

เห็นไดชัดและความรูที่แฝง เพื่อนําความรูจากคนรุนหลังถายทอดเปนกระบวนการการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการความรูควบคูไปดวยกันเพื่อสรางภูมิคุมกันและพัฒนาศักยภาพของหมูบานที่นอมนําเอา
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน 
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Abstract 

This research article aims to find guidelines for promoting and improving the life 
quality of people in the communities of Nan provinces following the Sufficiency Economy 
Philosophy, to study the problems in their living in the view of the Sufficiency Economy 
Philosophy, and to create the knowledge how to improve their life quality based on the 
Sufficiency Economy Philosophy. This is the mixed research collecting data in both of the 
quantity and quality research methods. The representative samples are 120 persons from 
the community leaders, the officers of the local administration organizations, the people in 
communities, the academic officers, the representatives of religious institute, the 
merchants in communities, and the officers of the health promotion hospital of Namkien 
Sub-district. The research instruments are questionnaires, interviews, observations 
participatory, and focused group interviewing. 

The research found that the way to improve the people’s life quality conformed 
to the Sufficiency Economy Philosophy in 3 aspects: Economy, Society, and Environment. 
Using the principle of the philosophy is the factor of success. They started with educating 
the people about the philosophy principle, then applying the principles with the working 
process of the community committees, encouraging the people’s participations in the 
process of developing the communities to be the economic sufficiency model, promoting 
the human resources, promoting the good governance concept in the process of work 
management, and sustainably developing the people careers. 

For the community’s problems based on the philosophy view is that the people 
have debts and the youth’s participations in the resource management are reduced. 
Therefore, the research recommended that we should build the philosophy acceptance of 
the communities by creating the understanding it in overall, and then should transfer the 
local philosophers’ knowledge from a generation to another generation, should use the 
new techniques in the knowledge management process together with building the 
community immunity by utilizing the principles of the philosophy. 

Keywords: Life Quality Promotion, Community, Sufficiency Economy Philosophy 
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คําสําคัญ: การเสริมสรางคุณภาพชีวิต, ชุมชน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
Abstract 

This research article aims to find guidelines for promoting and improving the life 
quality of people in the communities of Nan provinces following the Sufficiency Economy 
Philosophy, to study the problems in their living in the view of the Sufficiency Economy 
Philosophy, and to create the knowledge how to improve their life quality based on the 
Sufficiency Economy Philosophy. This is the mixed research collecting data in both of the 
quantity and quality research methods. The representative samples are 120 persons from 
the community leaders, the officers of the local administration organizations, the people in 
communities, the academic officers, the representatives of religious institute, the 
merchants in communities, and the officers of the health promotion hospital of Namkien 
Sub-district. The research instruments are questionnaires, interviews, observations 
participatory, and focused group interviewing. 

The research found that the way to improve the people’s life quality conformed 
to the Sufficiency Economy Philosophy in 3 aspects: Economy, Society, and Environment. 
Using the principle of the philosophy is the factor of success. They started with educating 
the people about the philosophy principle, then applying the principles with the working 
process of the community committees, encouraging the people’s participations in the 
process of developing the communities to be the economic sufficiency model, promoting 
the human resources, promoting the good governance concept in the process of work 
management, and sustainably developing the people careers. 

For the community’s problems based on the philosophy view is that the people 
have debts and the youth’s participations in the resource management are reduced. 
Therefore, the research recommended that we should build the philosophy acceptance of 
the communities by creating the understanding it in overall, and then should transfer the 
local philosophers’ knowledge from a generation to another generation, should use the 
new techniques in the knowledge management process together with building the 
community immunity by utilizing the principles of the philosophy. 

Keywords: Life Quality Promotion, Community, Sufficiency Economy Philosophy 
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แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  (1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนโดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญมาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11  
(พ.ศ. 2555-2559) 1)ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิตอยาง
ยั่งยืน  2)ยุทธศาสตรการวิจัย ที่ 2 กลุมเร่ืองการวิจัยที่ 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  3)ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยยุทธศาสตรที่  2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับยุทธศาสตร
ที่ 4 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน1 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชมุชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง
หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ
การมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรูความ
รอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิต
ดวยความอดทนความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี2 

กลาวโดยสรุปคือเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่เปนทั้งแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติตนของ
แตละบุคคลและองคกรโดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดลอมเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดโดยอาศัยความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลัก
วิชาการดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรมซ่ือสัตยสุจริตไมเบียดเบียนกันแบงปน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรวมมือปรองดองกันในสังคมซ่ึงจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวน

                                                           
1 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา, 2552, หนา 1. 
2 ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง

พระราชทานในวโรกาสตางๆรวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
นําไปเผยแพรเมื่อวันท่ี 29พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยท่ัวไป 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,2550, หนา 4-5. 

ตางๆของสังคมเขาดวยกันสรางสรรคพลังในทางบวกนําไปสูความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได3 
 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะหนวยงานที่ทําการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาจึง
สนใจที่จะศึกษา การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปฏิบัตติามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูแลวอยากใหกลุมเหลานั้นปฏิบัติตอไปและมีผลสํารวจในความ
คุมคาของการปฏิบัติวามีความคุมคามากนอยเพียงใดและผลการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปน
อยางไรผูวิจัยจึงไดตั้ง สมมติฐานและไดลงสํารวจแจกแบบสอบถามและสัมภาษณผูดําเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนาน โดยผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่วิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 ในจังหวัดนาน จํานวน 1 อําเภอ ไดแก อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เลือกหมูบานของอําเภอภูเพียง จํานวน 1 
หมูบาน ไดแก ชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน  อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ชุมชนในจังหวัดนาน 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นาน 
 3. เพื่อศึกษาองคความรูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน  อําเภอภูเพียง   จังหวัดนาน 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแกชุมชนในจังหวัดนาน ประวัติความเปนของชุมชนหมูตําบลน้ําเก๊ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
แนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงสรางและเนื้อหาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขอบเขตดานประชากร  ผูนําชุมชน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนในชุมชน 
บุคลกรทางการสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา กลุมผูคาขายในชุมชน และ บุคลากรของหนวยงาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 120 รูป/คน 
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

งานวิจัยเร่ืองนี้  เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการผสาน
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

                                                           
3 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร, 2552,  

หนา 14. 
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แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  (1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนโดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญมาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11  
(พ.ศ. 2555-2559) 1)ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิตอยาง
ยั่งยืน  2)ยุทธศาสตรการวิจัย ที่ 2 กลุมเร่ืองการวิจัยที่ 1 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  3)ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยยุทธศาสตรที่  2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกระดับยุทธศาสตร
ที่ 4 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน1 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชมุชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียง
หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ
การมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรูความ
รอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิต
ดวยความอดทนความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี2 

กลาวโดยสรุปคือเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่เปนทั้งแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติตนของ
แตละบุคคลและองคกรโดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดลอมเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดโดยอาศัยความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองโดยใชความรูอยางถูกหลัก
วิชาการดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรมซ่ือสัตยสุจริตไมเบียดเบียนกันแบงปน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรวมมือปรองดองกันในสังคมซ่ึงจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวน

                                                           
1 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา, 2552, หนา 1. 
2 ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง

พระราชทานในวโรกาสตางๆรวมท้ังพระราชดํารัสอ่ืนๆท่ีเก่ียวของโดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
นําไปเผยแพรเมื่อวันท่ี 29พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยท่ัวไป 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,2550, หนา 4-5. 

ตางๆของสังคมเขาดวยกันสรางสรรคพลังในทางบวกนําไปสูความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอม
รับตอการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนได3 
 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะหนวยงานที่ทําการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาจึง
สนใจที่จะศึกษา การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปฏิบัตติามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูแลวอยากใหกลุมเหลานั้นปฏิบัติตอไปและมีผลสํารวจในความ
คุมคาของการปฏิบัติวามีความคุมคามากนอยเพียงใดและผลการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปน
อยางไรผูวิจัยจึงไดตั้ง สมมติฐานและไดลงสํารวจแจกแบบสอบถามและสัมภาษณผูดําเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนาน โดยผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่วิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 ในจังหวัดนาน จํานวน 1 อําเภอ ไดแก อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เลือกหมูบานของอําเภอภูเพียง จํานวน 1 
หมูบาน ไดแก ชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน  อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ชุมชนในจังหวัดนาน 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นาน 
 3. เพื่อศึกษาองคความรูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน  อําเภอภูเพียง   จังหวัดนาน 
2. ขอบเขตดานเนื้อหา แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแกชุมชนในจังหวัดนาน ประวัติความเปนของชุมชนหมูตําบลน้ําเก๊ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
แนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงสรางและเนื้อหาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขอบเขตดานประชากร  ผูนําชุมชน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนในชุมชน 
บุคลกรทางการสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา กลุมผูคาขายในชุมชน และ บุคลากรของหนวยงาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 120 รูป/คน 
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

งานวิจัยเร่ืองนี้  เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการผสาน
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

                                                           
3 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร, 2552,  

หนา 14. 
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 1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตาม
กรอบการการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 120 ชุด 
 2. เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ (Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมี
โครงสราง (Structure In-depth Interview) เพื่อเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลการสัมภาษณ
เชิงลึก จํานวน 16 ชุด  
  
การวิเคราะหขอมูล 
 1. คณะผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรผานโปรแกรมประเมินผล
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS for windows) ประมวลผล ซ่ึงเปนการใชสถิติการวิเคราะห คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก  ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลดังนี้ 1) ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการ
พรรณนา 2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) 
โดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะห เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธเชิงทฤษฎี และ 3) การสรางบทสรุป
และการพิสูจนบทสรุป เปนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ ทางวิชาการ มาสรางเปนบทสรุปรวมกับ
ขอมูลที่เชื่อถือไดอีกคร้ังหนึ่ง  
 
ผลการศึกษา 
 1. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชนใน
จังหวัดนาน สามารถแบงได 3 ดาน จากการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 ประเด็นตาง ๆ ในแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยและขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเพื่อทราบแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประเด็นตางๆ ในแบบสอบถามนั้นเปนการสะทอนเห็นถึงการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน พบวา 
 1) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจ 

ระดับการรับรูปญหาดานเศรษฐกิจ มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  
3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง ประชาชนใน
พื้นที่คํานึงถึงการซ้ือสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รับทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเวลาจะเลือก

ซ้ือสินคาจะพิจารณาแลววาสินคานั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับจํานวนเงินที่เสียไปและที่พบนอยที่สุดคือ
ประชาชนไมนิยมซ้ือสิ้นคาที่ผอนสง และไมนิยมซ้ือสินคายี่หอหนึ่งมากข้ึนหากสินคานั้นมีของแถม 
 2) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสังคม 
 ระดับการรับรูปญหาดานสังคม มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.11  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง ประชาชนใน
พื้นที่ มีความรู เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และไดนําแนวคิดนั้นมาใชในชีวิตประจําวัน การคบหาสมาคมกับ
บุคคลอ่ืนในสังคมปจจุบัน ตองใชวิจารณญาณคอนขางมาก และมีการวางแผนชีวิตเพื่อความอยูรอดในสังคม 
ระดับการรับรูปญหาที่พบนอยที่สุดคือ ประชาชนสวนใหญไมใหความสนใจในเร่ืองการดูคอนเสิรต ชมภาพ 
ยนตรที่โรงภาพยนตร และมีการสะสมสินคาของศิลปนหรือดาราที่ชื่นชอบและ ไมรับประทานอาหารหรือจัด
เลี้ยงฉลองตาง ๆ ในสถานที่ซึ่งหรูหรา มีราคาแพง รวมทั้งชักจูงเพื่อน ๆ ใหมีแนวคิดเดียวกัน 
 3) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสิ่งแวดลอม 
 ระดับการรับรูปญหาดานสิ่งแวดลอม มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ   มีคาเฉลี่ย  
3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง โดยสวน
ใหญประชาชนพยายามพึ่งตนเอง โดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว ไวรับประทานเอง หรือทําอาหารมารับประทาน
เอง การซ้ือสินคาตาง ๆ ตามความจําเปน เลือกซ้ือเสือผาเคร่ืองประดับแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไดนานไม
ตองซ้ือใหมบอยๆ และจะติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม สนับสนุนพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเจริญกาวหนาแบบยั่งยืน 
 2. การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยของชุมชนบานนํ้าเกี๋ยน ตําบล
นํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยของชุมชนบานน้ําเก๋ียนตําบลน้ําเก๋ียน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน สามารถแบงได 3 ดาน จากการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  
 1) ดานความพอประมาณ 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานความพอประมาณมีระดับความ
เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.59  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นที่ใชจายอยางประหยัด ใชอยางคุมคา คุมราคา เม่ือไดรับเงิน จะนํามา
จัดสรรใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และไมซ้ือสินคาที่มีราคาสูง หากมีความจําเปนตองใชก็จะเลี่ยงไปซ้ือ
สินคาทดแทนที่มีราคาไมแพง  
 2) ดานความมีเหตุผล 

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานความพอประมาณมีระดับความ
เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.86  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นทีจ่ะเลือกซ้ือสินคาทีมี่ความจําเปนในการดําเนินชีวิต มีวินัยทางการเงิน มี
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองครอบครัว และสังคม เม่ือมีปญหาในเร่ืองการใชจาย จะแกไขปญหาอยางมี
เหตุผลโดยพยายามหาสาเหตุและแกไขอยางมีสติ 

 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1291

 1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตาม
กรอบการการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 120 ชุด 
 2. เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ (Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมี
โครงสราง (Structure In-depth Interview) เพื่อเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจากผูใหขอมูลการสัมภาษณ
เชิงลึก จํานวน 16 ชุด  
  
การวิเคราะหขอมูล 
 1. คณะผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรผานโปรแกรมประเมินผล
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS for windows) ประมวลผล ซ่ึงเปนการใชสถิติการวิเคราะห คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก  ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลดังนี้ 1) ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการ
พรรณนา 2) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) 
โดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะห เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธเชิงทฤษฎี และ 3) การสรางบทสรุป
และการพิสูจนบทสรุป เปนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ ทางวิชาการ มาสรางเปนบทสรุปรวมกับ
ขอมูลที่เชื่อถือไดอีกคร้ังหนึ่ง  
 
ผลการศึกษา 
 1. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชนใน
จังหวัดนาน สามารถแบงได 3 ดาน จากการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 
 ประเด็นตาง ๆ ในแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยและขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเพื่อทราบแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประเด็นตางๆ ในแบบสอบถามนั้นเปนการสะทอนเห็นถึงการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานน้ําเก๋ียน ตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน พบวา 
 1) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานเศรษฐกิจ 

ระดับการรับรูปญหาดานเศรษฐกิจ มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  
3.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง ประชาชนใน
พื้นที่คํานึงถึงการซ้ือสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รับทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเวลาจะเลือก

ซ้ือสินคาจะพิจารณาแลววาสินคานั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับจํานวนเงินที่เสียไปและที่พบนอยที่สุดคือ
ประชาชนไมนิยมซ้ือสิ้นคาที่ผอนสง และไมนิยมซ้ือสินคายี่หอหนึ่งมากข้ึนหากสินคานั้นมีของแถม 
 2) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสังคม 
 ระดับการรับรูปญหาดานสังคม มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.11  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง ประชาชนใน
พื้นที่ มีความรู เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และไดนําแนวคิดนั้นมาใชในชีวิตประจําวัน การคบหาสมาคมกับ
บุคคลอ่ืนในสังคมปจจุบัน ตองใชวิจารณญาณคอนขางมาก และมีการวางแผนชีวิตเพื่อความอยูรอดในสังคม 
ระดับการรับรูปญหาที่พบนอยที่สุดคือ ประชาชนสวนใหญไมใหความสนใจในเร่ืองการดูคอนเสิรต ชมภาพ 
ยนตรที่โรงภาพยนตร และมีการสะสมสินคาของศิลปนหรือดาราที่ชื่นชอบและ ไมรับประทานอาหารหรือจัด
เลี้ยงฉลองตาง ๆ ในสถานที่ซึ่งหรูหรา มีราคาแพง รวมทั้งชักจูงเพื่อน ๆ ใหมีแนวคิดเดียวกัน 
 3) การรับรูปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานสิ่งแวดลอม 
 ระดับการรับรูปญหาดานสิ่งแวดลอม มีความระดับการรับรูปญหา ปานกลาง  กลาวคือ   มีคาเฉลี่ย  
3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86  สามารถแปลความไดวามีระดับความคิดเห็นระดับ ปานกลาง โดยสวน
ใหญประชาชนพยายามพึ่งตนเอง โดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว ไวรับประทานเอง หรือทําอาหารมารับประทาน
เอง การซ้ือสินคาตาง ๆ ตามความจําเปน เลือกซ้ือเสือผาเคร่ืองประดับแบบเรียบ ๆ แตสามารถใชไดนานไม
ตองซ้ือใหมบอยๆ และจะติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม สนับสนุนพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเจริญกาวหนาแบบยั่งยืน 
 2. การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยของชุมชนบานนํ้าเกี๋ยน ตําบล
นํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยของชุมชนบานน้ําเก๋ียนตําบลน้ําเก๋ียน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน สามารถแบงได 3 ดาน จากการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  
 1) ดานความพอประมาณ 
 การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานความพอประมาณมีระดับความ
เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.59  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นที่ใชจายอยางประหยัด ใชอยางคุมคา คุมราคา เม่ือไดรับเงิน จะนํามา
จัดสรรใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และไมซ้ือสินคาที่มีราคาสูง หากมีความจําเปนตองใชก็จะเลี่ยงไปซ้ือ
สินคาทดแทนที่มีราคาไมแพง  
 2) ดานความมีเหตุผล 

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานความพอประมาณมีระดับความ
เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.86  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นทีจ่ะเลือกซ้ือสินคาทีมี่ความจําเปนในการดําเนินชีวิต มีวินัยทางการเงิน มี
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองครอบครัว และสังคม เม่ือมีปญหาในเร่ืองการใชจาย จะแกไขปญหาอยางมี
เหตุผลโดยพยายามหาสาเหตุและแกไขอยางมีสติ 
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3) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี 
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานการมีภูมิคุมกันที่ดีมีระดับความ

เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง และยึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต  
ใชจายดวยความระมัดระวัง และไมกอหนี้สินเพิ่ม เร่ืองเงินออมมีการออมเงิน ทั้งการออมดวยวิธีการฝากเงิน
หรือวิธีอ่ืน ๆ เชนซ้ือทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยน เปนเงินยามฉุกเฉิน หรือเพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย และ
สวนใหญความสุขกับภาวะความเปนอยู และสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

3. สภาพปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน 
จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในภาคสนาม ดวยการ สัมภาษณ เชิงลึก และการสนทนากลุม โดยมี

กลุมเปาหมายคือ ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ผูคาขายและบุคลากรของ
หนวยงานภาครัฐตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนานโดยการศึกษานี้ไดเลือกหมูบาน และชุมชนที่นอม
นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชนเพื่อแกไขปญหาความฟุมเฟอยในจังหวัดนาน จึงมีการสุม
เฉพาะเจาะจง และไดหมูบานน้ําเก๋ียน ซ่ึงเปนหมูบานที่มีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนาน 
 สภาพปจจุบัน และปญหาในการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นานแยกหัวขอทั้งหมด 5 หัวขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. สภาพปจจุบันในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรของหมูบาน 

ทรัพยากรหมูบานจะมีผลผลิตการเกษตร   ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตวพืชสมุนไพร ของกลุมชีววิถี 
กลุมทําขาวแตน กลุมจักสาน โดยชุมชนระดมทุนและแรงงานจัดตั้งการรวมมือของทุกภาคสวน ผูนําชุมชนและ
กรรมการหมูบาน กลุมสตรี องคกรสนับสนุน มีกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน และประชาชนทั่วไป หมูบานน้ํา
เก๋ียนมีการจัดการทรัพยากรของหมูบานโดยวิธีการ ที่ มีการปรึกษาหารือกับนักวิชาการ จากหนวยงานภายนอก 
และ หนวยงานภายนอกที่เขามา ชวยจัดการทรัพยากรหมูบานและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชนสถานี
อนามัย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลน้ําเก๋ียน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพองคการ
มหาชน โดยเปนการรวมมือของทุกภาคสวนไมวาจะเปนผูนําชุมชนกลุมสตรีองคกรที่สนับสนุนตางๆนอกจากนั้น
ยังเปนการนําเอาการรวมกลุมของประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของหมูบานดวย 
โดยทรัพยากรของหมูบานสวนใหญจะเปนผลผลิตทางการเกษตร พืชไร และสมุนไพรตางๆ จึงมีการ นําเอาภูมิ
ปญญาเก่ียวกับทรัพยากรที่มีอยูในหมูบานรวมกับความรูจากองคการภายนอกที่เขามาสนับสนุน มารวมกันให
เกิดผลผลิต และผลิตภัณฑตางๆ  

2. สภาพปจจุบันดานองคกร สภาพปจจุบันของการนํา เอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาใชในชุมชนในดานของสภาพดานองคกร นั้นจากที่จะเขามาในขางตนจะพบวาองคกร ของชุมชนบาน
น้ําเก๋ียนนั้นจะมีการตั้งการรวมกลุมเปนของตนเอง ซ่ึงแบง ไปตามลักษณะของกิจกรรมที่ทําไมวาจะเปนกลุม

อาชีพตางๆวิสาหกิจชุมชน ในสวนของแหลงวิสาหกิจชุมชนนั้นไดกลายเปนแหลงเรียนรูของการทําธุรกิจ
ชุมชนและสรางคณูปการใหกับกลุมโดยการ มีการเขามาศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก ประมาณ 5-10 
คณะแลว และนั่นทําใหชุมชนน้ําเก๋ียนกลายเปนแหลงทองเที่ยวหนึ่งของจังหวัดนาน นอกจากนั้นแลวจึงมี
การขยายสูการทองเที่ยววิถีชุมชนและอนุรักษเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตของจังหวัดนาน
และเรียนรูไปกับกิจกรรมความรูทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมในชุมชน รูปแบบการดําเนินงานเปนธุรกิจของ
ชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงทุกคนที่ถือหุนเปนเจาของธุรกิจรวมกัน  มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
บริหาร สวนการดําเนินงานผลิตและบรรจุเคร่ืองสําอางสมุนไพร การตลาด การทําบัญชีรับจาย มีพนักงาน
ประจํา ซ่ึงเปนแรงงานจากคนในชุมชน สมาชิกที่เหลือสวนใหญทําหนาที่ปลูกสมุนไพรเปนแหลงวัตถุดิบ ซ่ึง
ผูนําชุมชนคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  

3. สภาพปจจุบันดานการจัดการ  
การดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการทํา “การเกษตรทฤษฎีใหม” ที่เร่ิมจากการ

บริหารจัดการที่ดินและน้ําขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด พึ่งตนเองไดเปนการพัฒนาไดในระดับหนึ่ง แต
การทํา “ทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา” เร่ิมจากการรวมมือภายในชุมชนเองที่ตองใชความสามัคคี หมูบานน้ําเก๋ียน
ไดมีวิสัยทัศนที่ประชาชนในหมูบานนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังใช“กินอ่ิม นอนอุน 
ฝนดี” เปนวิสัยทัศนของชุมชน หรือ จุดหมายปลายทางที่ชาวบานไดรวมกันกําหนด  
 นอกจากนั้นดานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ใชดําเนินการ มาจากทุนที่ระดมจากสมาชิก
และผลกําไรในแตละป โดยไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตอยางใด การดําเนินงานมีนโยบาย
พึ่งตนเอง และเติบโตอยางคอยเปนคอยไป บริหารจัดการบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และมีการแสดง
ความคิดแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน แบบประชาธิปไตย และไดนําหลักการดําเนินงานโดยใชคําวา กินอ่ิม คือ
เร่ืองของเศรษฐกิจในชุมชนตองพึ่งพาตนเองไดมีรายไดอยางสมํ่าเสมอ นอนอุน คือ เร่ืองสุขภาพรางกายตอง
แข็งแรง ความเปนอยูที่ดี และ คําวา ฝนดี คือ ความปลอดภัยในทรัพยสินของคนในชุมชนโดยหลัก การที่ได
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตใชการขับเคลื่อนชีววิถีแหงนี้
ชาวบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  
 4. สภาพปจจุบันดานการเรียนรู 

ในสวนของดานการเรียนรูของประชาชน ในหมูบานน้ําเก๋ียนนั้นเปนที่ทราบกันดีวา หมูบานน้ําเก๋ียน
เปนหมูบานที่ มีระบบเครือญาติอยูในหมูบานเยอะซ่ึงงายตอการที่จะสรางบรรยากาศการเรียนรูซ่ึงกันและกัน
เนื่องจากมีความเหนียวแนนกันในเชิง สายเลือด จึงทําใหเม่ือมีการอบรมหรือเสริมสรางความรูใหกับประชาชน
จะมีการบอกตอกันและเปนไปอยางทั่วถึง นอกจากนั้น ก็จะมีการ ใหหนวยงานภายนอกเขามา มีสวนรวมในการ
ใหความรูแกประชาชนโดยทางวิสาหกิจชุมชนจะมีการอบรมใหนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญตางๆเขามาสอน
ใหกับชุมชนเพิ่มศักยภาพ ใหกับชุมชนมากข้ึน เปนการเรียนรูตลอดเวลา และมีการอบรมเสริมสรางความรูอยาง
ตอเนื่องนอกจากนั้น เพื่อใหกระบวนการเรียนรูเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพก็ไดมีการปฏิบัติจริงฝกปฏิบัติใน 
งานที่อบรมมาจริงๆเพื่อตอยอดและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนศักยภาพของหมูบาน ซ่ึงนั่น
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3) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี 
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปญหาความฟุมเฟอยดานการมีภูมิคุมกันที่ดีมีระดับความ

เขาใจ มาก กลาวคือ มีคาเฉลี่ย  3.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 สามารถแปลความไดวามีระดับความ
คิดเห็นระดับ มาก ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง และยึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต  
ใชจายดวยความระมัดระวัง และไมกอหนี้สินเพิ่ม เร่ืองเงินออมมีการออมเงิน ทั้งการออมดวยวิธีการฝากเงิน
หรือวิธีอ่ืน ๆ เชนซ้ือทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยน เปนเงินยามฉุกเฉิน หรือเพิ่มรายไดดวยการลดรายจาย และ
สวนใหญความสุขกับภาวะความเปนอยู และสภาพแวดลอมในปจจุบัน 

3. สภาพปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน 
จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในภาคสนาม ดวยการ สัมภาษณ เชิงลึก และการสนทนากลุม โดยมี

กลุมเปาหมายคือ ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ผูคาขายและบุคลากรของ
หนวยงานภาครัฐตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง จังหวัดนานโดยการศึกษานี้ไดเลือกหมูบาน และชุมชนที่นอม
นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชนเพื่อแกไขปญหาความฟุมเฟอยในจังหวัดนาน จึงมีการสุม
เฉพาะเจาะจง และไดหมูบานน้ําเก๋ียน ซ่ึงเปนหมูบานที่มีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนาน 
 สภาพปจจุบัน และปญหาในการดําเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นานแยกหัวขอทั้งหมด 5 หัวขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. สภาพปจจุบันในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรของหมูบาน 

ทรัพยากรหมูบานจะมีผลผลิตการเกษตร   ผลผลิตการเกษตร ปศุสัตวพืชสมุนไพร ของกลุมชีววิถี 
กลุมทําขาวแตน กลุมจักสาน โดยชุมชนระดมทุนและแรงงานจัดตั้งการรวมมือของทุกภาคสวน ผูนําชุมชนและ
กรรมการหมูบาน กลุมสตรี องคกรสนับสนุน มีกลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน และประชาชนทั่วไป หมูบานน้ํา
เก๋ียนมีการจัดการทรัพยากรของหมูบานโดยวิธีการ ที่ มีการปรึกษาหารือกับนักวิชาการ จากหนวยงานภายนอก 
และ หนวยงานภายนอกที่เขามา ชวยจัดการทรัพยากรหมูบานและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชนสถานี
อนามัย ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลน้ําเก๋ียน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพองคการ
มหาชน โดยเปนการรวมมือของทุกภาคสวนไมวาจะเปนผูนําชุมชนกลุมสตรีองคกรที่สนับสนุนตางๆนอกจากนั้น
ยังเปนการนําเอาการรวมกลุมของประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของหมูบานดวย 
โดยทรัพยากรของหมูบานสวนใหญจะเปนผลผลิตทางการเกษตร พืชไร และสมุนไพรตางๆ จึงมีการ นําเอาภูมิ
ปญญาเก่ียวกับทรัพยากรที่มีอยูในหมูบานรวมกับความรูจากองคการภายนอกที่เขามาสนับสนุน มารวมกันให
เกิดผลผลิต และผลิตภัณฑตางๆ  

2. สภาพปจจุบันดานองคกร สภาพปจจุบันของการนํา เอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาใชในชุมชนในดานของสภาพดานองคกร นั้นจากที่จะเขามาในขางตนจะพบวาองคกร ของชุมชนบาน
น้ําเก๋ียนนั้นจะมีการตั้งการรวมกลุมเปนของตนเอง ซ่ึงแบง ไปตามลักษณะของกิจกรรมที่ทําไมวาจะเปนกลุม

อาชีพตางๆวิสาหกิจชุมชน ในสวนของแหลงวิสาหกิจชุมชนนั้นไดกลายเปนแหลงเรียนรูของการทําธุรกิจ
ชุมชนและสรางคณูปการใหกับกลุมโดยการ มีการเขามาศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก ประมาณ 5-10 
คณะแลว และนั่นทําใหชุมชนน้ําเก๋ียนกลายเปนแหลงทองเที่ยวหนึ่งของจังหวัดนาน นอกจากนั้นแลวจึงมี
การขยายสูการทองเที่ยววิถีชุมชนและอนุรักษเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตของจังหวัดนาน
และเรียนรูไปกับกิจกรรมความรูทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมในชุมชน รูปแบบการดําเนินงานเปนธุรกิจของ
ชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงทุกคนที่ถือหุนเปนเจาของธุรกิจรวมกัน  มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
บริหาร สวนการดําเนินงานผลิตและบรรจุเคร่ืองสําอางสมุนไพร การตลาด การทําบัญชีรับจาย มีพนักงาน
ประจํา ซ่ึงเปนแรงงานจากคนในชุมชน สมาชิกที่เหลือสวนใหญทําหนาที่ปลูกสมุนไพรเปนแหลงวัตถุดิบ ซ่ึง
ผูนําชุมชนคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  

3. สภาพปจจุบันดานการจัดการ  
การดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการทํา “การเกษตรทฤษฎีใหม” ที่เร่ิมจากการ

บริหารจัดการที่ดินและน้ําขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด พึ่งตนเองไดเปนการพัฒนาไดในระดับหนึ่ง แต
การทํา “ทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา” เร่ิมจากการรวมมือภายในชุมชนเองที่ตองใชความสามัคคี หมูบานน้ําเก๋ียน
ไดมีวิสัยทัศนที่ประชาชนในหมูบานนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังใช“กินอ่ิม นอนอุน 
ฝนดี” เปนวิสัยทัศนของชุมชน หรือ จุดหมายปลายทางที่ชาวบานไดรวมกันกําหนด  
 นอกจากนั้นดานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ใชดําเนินการ มาจากทุนที่ระดมจากสมาชิก
และผลกําไรในแตละป โดยไมมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตอยางใด การดําเนินงานมีนโยบาย
พึ่งตนเอง และเติบโตอยางคอยเปนคอยไป บริหารจัดการบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และมีการแสดง
ความคิดแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน แบบประชาธิปไตย และไดนําหลักการดําเนินงานโดยใชคําวา กินอ่ิม คือ
เร่ืองของเศรษฐกิจในชุมชนตองพึ่งพาตนเองไดมีรายไดอยางสมํ่าเสมอ นอนอุน คือ เร่ืองสุขภาพรางกายตอง
แข็งแรง ความเปนอยูที่ดี และ คําวา ฝนดี คือ ความปลอดภัยในทรัพยสินของคนในชุมชนโดยหลัก การที่ได
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกตใชการขับเคลื่อนชีววิถีแหงนี้
ชาวบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  
 4. สภาพปจจุบันดานการเรียนรู 

ในสวนของดานการเรียนรูของประชาชน ในหมูบานน้ําเก๋ียนนั้นเปนที่ทราบกันดีวา หมูบานน้ําเก๋ียน
เปนหมูบานที่ มีระบบเครือญาติอยูในหมูบานเยอะซ่ึงงายตอการที่จะสรางบรรยากาศการเรียนรูซ่ึงกันและกัน
เนื่องจากมีความเหนียวแนนกันในเชิง สายเลือด จึงทําใหเม่ือมีการอบรมหรือเสริมสรางความรูใหกับประชาชน
จะมีการบอกตอกันและเปนไปอยางทั่วถึง นอกจากนั้น ก็จะมีการ ใหหนวยงานภายนอกเขามา มีสวนรวมในการ
ใหความรูแกประชาชนโดยทางวิสาหกิจชุมชนจะมีการอบรมใหนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญตางๆเขามาสอน
ใหกับชุมชนเพิ่มศักยภาพ ใหกับชุมชนมากข้ึน เปนการเรียนรูตลอดเวลา และมีการอบรมเสริมสรางความรูอยาง
ตอเนื่องนอกจากนั้น เพื่อใหกระบวนการเรียนรูเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพก็ไดมีการปฏิบัติจริงฝกปฏิบัติใน 
งานที่อบรมมาจริงๆเพื่อตอยอดและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนศักยภาพของหมูบาน ซ่ึงนั่น
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เปนการทําใหประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งกับในชุมชนเองและระหวางผูที่เขามาใหความรู
และอบรมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชน   
 5. สภาพปจจุบันดานงบประมาณ 
 สภาพปจจุบันของหมูบานที่นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในหมูบานนั้น
งบประมาณของหมูบานเปนการรวมกลุมออมทรัพยกลุมกองทุนเงินลานและดําเนินการใหกับชุมชนมี
งบประมาณใชจายในชุมชนและมีการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกเชนการศึกษานอกโรงเรียนหรือ 
กศน. องคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. รวมทั้งธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
รวมถึงหนวยงานที่ เก่ียวของตางๆที่นํางบประมาณมาเพื่ออบรมและใหความรู กับประชาชนในพื้นที่ 
นอกจากนั้นแลว องคกร พัฒนาคุณภาพชีวิตก็ไดรับเงินสนับสนุนจากหมูบานและหนวยงานภายนอก 
นอกจากนั้นแลวมูลนิธิที่ได สนับสนุนสวนใหญคือมูลนิธิแมฟาหลวงและมูลนิธิปดทองหลังพระ โดยทั้งหมด
จะเปนการจัดบริหารจัดการดวยตนเองโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพออยูพอกินพอใชและสรางความ
ยั่งยืนใหกับหมูบานและชุมชนน้ําเก๋ียน 
 4. องคความรู หลักการและความเปนมาของชุมชนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นํามาปรับใชในชุมชน 
 การนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชุมชนบานน้ําเก๋ียนสามารถวิเคราะหถึง
หลักการและความเปนมาของชุมชนบานน้ําเก๋ียนไดดังนี้ 
 1 แนวคิด หลักการ ความเปนมาของการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใชใน
ชุมชน 

หมูบานน้ําเก๋ียนเปนชุมชน ที่มีลักษณะเปนเครือญาติ และเปนชุมชนขนาดเล็กมีประชาชน  
ในชุมชน ประมาณ 2,000 คน มีประเพณีขนบธรรมเนียม ที่สืบสานกันมาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแลวยังมี
ประชุมชนและความรูที่แฝงอยูในชุมชนมากมายไมวาจะเปนความรูทางการใชสมุนไพรความรูในการดําเนิน
วิถีชีวิต รวมทั้งมีประวัติศาสตรที่นา สนใจ และเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน นอกจากนั้นแลว 
ชาวบานน้ําเก๋ียน ก็ไดสืบสานประเพณี และดําเนินชีวิต กันมาดวยความเหนียวแนนในระบบเครือญาติของ
หมูบาน  

ในสวนของทรัพยากรทางธรรมชาติของหมูบานนั้นหมูบานมีแหลงน้ําเปนของตนเองและใชแรงงาน
นั้นในการทํากินในชวงแรกๆของการตั้งรกราก นอกจากนั้น ยังมีพืชสมุนไพร ประจําถ่ิน ที่ชาวบานมักจะ
นํามาใชประโยชนอยูเสมอและยิ่งไปกวานั้นก็ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่อยูในทองถ่ิน และเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจรวมถึงเปนจุดเดนและความภาคภูมิใจของชุมชน ซ่ึงนับวาเปน ศูนยรวมของชุมชน 
นอกเหนือไปจากศักยภาพทางดานทรัพยากรทางธรรมชาติแลวสิ่งหนึ่งที่ไดพบจากหมูบานดังกลาว  
คือประชาชนและผูนําหมูบานมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน และแนนแฟนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมี
ความรักและความสามัคคีซ่ึงกันและกัน ไมเพียงแตในชุมชนเทานั้น กับหนวยงานภายนอกชุมชนก็จะมี
หนวยงานภายนอกเขามาชวยเหลือและสนบัสนุนในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอทําใหเห็นวาชุมชนและผูนําชุมชน
มีความเหนียวแนนและเขมแข็งกันอยางมากรวมถึง สามารถสรางเครือขายที่จะนํามาสนับสนุนหรือพัฒนา
ชุมชนได 

ในสวนของสถานศึกษาหรือหนวยงานในพื้นที่นั้นจะเห็นไดวามีการประสานงานและชวยเหลือกัน
อยูเสมอ ทางไมวาจะเปนโรงเรียนที่ชวยในเร่ืองของการใหความรู และ การสราง แนวทางในการนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชหรือแมกระทั่ง สถาบัน สงเสริมสุขภาพสวนตําบลที่มีแนวทางในการที่จะนํา
องคความรูที่เปนนามธรรมมาใชไดใหเกิดเปนรูปประธรรม ซ่ึงทั้งหมดจะเห็นไดวา เปนการดําเนินงานผาน
หลัก “บวรส” นั่นก็คือ บาน วัด โรงเรียน และสถานีสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนการรวมมือ ผานผูนําที่มีความ
เขมแข็ง และเขาใจสภาพพื้นที่เปนอยางมากนั่นทําใหผูนําที่นี่ เปนผูนําที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน 
ในหมูบานน้ําเก๋ียน 

เม่ือความเปนเมือง คืบคลานเขามาในสังคมชนบทเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในสังคม
มากข้ึนทําใหหมูบานนี้เกิดวิกฤต ในการจัดการไมวาจะเปนปญหาแหลงน้ําที่เม่ือมีประชาชนเขามามากข้ึนจึง
ทําใหแหลงทํากินไมเพียงพอน้ําไมพอใชในการอุปโภคและบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติลดนอยลง การเขา
มาของทุนนิยมทําให เกษตรกรตกเปนเหยื่อของทุนนิยมโดยการใชสารเคมีและใชปุย สารเคมีและปุย ที่นี่ใช
ในการทําเกษตรกรรม แนวใหมมีราคาสูงนั่นทําใหประชาชนเร่ิมเปนหนี้สิน ไมสามารถจัดการเงินของตนเอง
ได และไมสามารถจายหนี้สินที่ไปกูยืมมา จัดหนวยงานของรัฐบาล หรือ หนี้ที่เกิดข้ึนนอกระบบได แต
กระนั้นความคืบคลานของทุนนิยมก็หยุดไปเพียงเทานั้นเม่ือ มีการ นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขามา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน 

หมูบานน้ําเก๋ียน ไดนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง นํามาใชในชุมชนเร่ิมตั้งแตมีการให
ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการใหความรูในการจัดสรรเงิน ความรูในการสรางงานสราง
อาชีพที่เกิดจากทรัพยากรในหมูบาน และการหันกลับมาดูจุดเดน ของพื้นที่ และก็ไดพบวาจุดเดนของพื้นที่
คือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติเชนพืชพันธุ สมุนไพร ที่สามารถนํามาพัฒนากลายเปนผลิตภัณฑของพื้นที่
ได ทั้งนี้รวมถึง การสรางเปนสินคา ของตําบลเองที่มีชื่อเสียง จนแหลงทองเที่ยวตางๆในจังหวัดนาน  
นําสินคาของชุมชนไปขาย สรางรายไดใหกับประชาชน เปนอยางมาก 

นอกจากนั้นยังมีวิธีการในการลดรายจายคือการจัดการ ผลิตแชมพูยาสระผม และเคร่ืองจักสานเขา
มาใชในครัวเรือนรวมถึง การทําการเกษตร แนวทฤษฎีใหมที่ผสมผสานทําใหสามารถมีผลิตภัณฑที่อุปโภค
บริโภคไดรวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ใหสามารถเพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ได 
สิ่งเหลานี้เองเปนจุดที่ทําใหหมูบานนั้นเขียนกลายเปนแหลงเรียนรู ที่ผูคนมากมาย ตองการที่จะเขามาศึกษา 
ถึงวิถีชีวิตและสภาพ การ ดําเนินชีวิตของประชาชนจนกลายเปนศูนยเรียนรูชีววิถีเกิดข้ึน ความรูและ
คุณธรรมที่เกิดข้ึนในหมูบานนั้น ยังสามารถสรางเปนภูมิคุมกันใหกับประชาชนในหมูบานไดวาแทที่จริงแลว
การดําเนินชีวิตควรจะเปนไปในทางสายกลางไมสุดโตงเกินไป การใชชีวิตจําเปนจะตอง พึ่งตนเองใหไดมาก
ที่สุด และนั่นทําให ชุมชนบานน้ําเก๋ียนเปนชุมชนที่นาสนใจและนา ศึกษา จนกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ของจังหวัดนานอีกแหงหนึ่ง  

หมูบานน้ําเก๋ียนจะดําเนินงานผานมา ถึงทุกวันนี้ไมไดหากไมมีประชาชนที่มีความเหนียวแนนและ
สมัครสมานสามัคคีกัน รวมถึงมีชุมชน ที่ พรอมที่จะเรียนรูและเปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีอยูเสมอ ปจจัยสําคัญ
อีกอยางหนึ่งคือผูนํา ที่เปนผูนําที่สามารถรวมใจของทุกคนในชุมชนไดและสามารถประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
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เปนการทําใหประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งกับในชุมชนเองและระหวางผูที่เขามาใหความรู
และอบรมกับประชาชนในพืน้ที่ชุมชน   
 5. สภาพปจจุบันดานงบประมาณ 
 สภาพปจจุบันของหมูบานที่นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในหมูบานนั้น
งบประมาณของหมูบานเปนการรวมกลุมออมทรัพยกลุมกองทุนเงินลานและดําเนินการใหกับชุมชนมี
งบประมาณใชจายในชุมชนและมีการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกเชนการศึกษานอกโรงเรียนหรือ 
กศน. องคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. รวมทั้งธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
รวมถึงหนวยงานที่ เก่ียวของตางๆที่นํางบประมาณมาเพื่ออบรมและใหความรู กับประชาชนในพื้นที่ 
นอกจากนั้นแลว องคกร พัฒนาคุณภาพชีวิตก็ไดรับเงินสนับสนุนจากหมูบานและหนวยงานภายนอก 
นอกจากนั้นแลวมูลนิธิที่ได สนับสนุนสวนใหญคือมูลนิธิแมฟาหลวงและมูลนิธิปดทองหลังพระ โดยทั้งหมด
จะเปนการจัดบริหารจัดการดวยตนเองโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพออยูพอกินพอใชและสรางความ
ยั่งยืนใหกับหมูบานและชุมชนน้ําเก๋ียน 
 4. องคความรู หลักการและความเปนมาของชุมชนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นํามาปรับใชในชุมชน 
 การนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชุมชนบานน้ําเก๋ียนสามารถวิเคราะหถึง
หลักการและความเปนมาของชุมชนบานน้ําเก๋ียนไดดังนี้ 
 1 แนวคิด หลักการ ความเปนมาของการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใชใน
ชุมชน 

หมูบานน้ําเก๋ียนเปนชุมชน ที่มีลักษณะเปนเครือญาติ และเปนชุมชนขนาดเล็กมีประชาชน  
ในชุมชน ประมาณ 2,000 คน มีประเพณีขนบธรรมเนียม ที่สืบสานกันมาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแลวยังมี
ประชุมชนและความรูที่แฝงอยูในชุมชนมากมายไมวาจะเปนความรูทางการใชสมุนไพรความรูในการดําเนิน
วิถีชีวิต รวมทั้งมีประวัติศาสตรที่นา สนใจ และเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน นอกจากนั้นแลว 
ชาวบานน้ําเก๋ียน ก็ไดสืบสานประเพณี และดําเนินชีวิต กันมาดวยความเหนียวแนนในระบบเครือญาติของ
หมูบาน  

ในสวนของทรัพยากรทางธรรมชาติของหมูบานนั้นหมูบานมีแหลงน้ําเปนของตนเองและใชแรงงาน
นั้นในการทํากินในชวงแรกๆของการตั้งรกราก นอกจากนั้น ยังมีพืชสมุนไพร ประจําถ่ิน ที่ชาวบานมักจะ
นํามาใชประโยชนอยูเสมอและยิ่งไปกวานั้นก็ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่อยูในทองถ่ิน และเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจรวมถึงเปนจุดเดนและความภาคภูมิใจของชุมชน ซ่ึงนับวาเปน ศูนยรวมของชุมชน 
นอกเหนือไปจากศักยภาพทางดานทรัพยากรทางธรรมชาติแลวสิ่งหนึ่งที่ไดพบจากหมูบานดังกลาว  
คือประชาชนและผูนําหมูบานมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน และแนนแฟนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมี
ความรักและความสามัคคีซ่ึงกันและกัน ไมเพียงแตในชุมชนเทานั้น กับหนวยงานภายนอกชุมชนก็จะมี
หนวยงานภายนอกเขามาชวยเหลือและสนบัสนุนในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอทําใหเห็นวาชุมชนและผูนําชุมชน
มีความเหนียวแนนและเขมแข็งกันอยางมากรวมถึง สามารถสรางเครือขายที่จะนํามาสนับสนุนหรือพัฒนา
ชุมชนได 

ในสวนของสถานศึกษาหรือหนวยงานในพื้นที่นั้นจะเห็นไดวามีการประสานงานและชวยเหลือกัน
อยูเสมอ ทางไมวาจะเปนโรงเรียนที่ชวยในเร่ืองของการใหความรู และ การสราง แนวทางในการนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชหรือแมกระทั่ง สถาบัน สงเสริมสุขภาพสวนตําบลที่มีแนวทางในการที่จะนํา
องคความรูที่เปนนามธรรมมาใชไดใหเกิดเปนรูปประธรรม ซ่ึงทั้งหมดจะเห็นไดวา เปนการดําเนินงานผาน
หลัก “บวรส” นั่นก็คือ บาน วัด โรงเรียน และสถานีสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนการรวมมือ ผานผูนําที่มีความ
เขมแข็ง และเขาใจสภาพพื้นที่เปนอยางมากนั่นทําใหผูนําที่นี่ เปนผูนําที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน 
ในหมูบานน้ําเก๋ียน 

เม่ือความเปนเมือง คืบคลานเขามาในสังคมชนบทเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในสังคม
มากข้ึนทําใหหมูบานนี้เกิดวิกฤต ในการจัดการไมวาจะเปนปญหาแหลงน้ําที่เม่ือมีประชาชนเขามามากข้ึนจึง
ทําใหแหลงทํากินไมเพียงพอน้ําไมพอใชในการอุปโภคและบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติลดนอยลง การเขา
มาของทุนนิยมทําให เกษตรกรตกเปนเหยื่อของทุนนิยมโดยการใชสารเคมีและใชปุย สารเคมีและปุย ที่นี่ใช
ในการทําเกษตรกรรม แนวใหมมีราคาสูงนั่นทําใหประชาชนเร่ิมเปนหนี้สิน ไมสามารถจัดการเงินของตนเอง
ได และไมสามารถจายหนี้สินที่ไปกูยืมมา จัดหนวยงานของรัฐบาล หรือ หนี้ที่เกิดข้ึนนอกระบบได แต
กระนั้นความคืบคลานของทุนนิยมก็หยุดไปเพียงเทานั้นเม่ือ มีการ นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขามา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชน 

หมูบานน้ําเก๋ียน ไดนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง นํามาใชในชุมชนเร่ิมตั้งแตมีการให
ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการใหความรูในการจัดสรรเงิน ความรูในการสรางงานสราง
อาชีพที่เกิดจากทรัพยากรในหมูบาน และการหันกลับมาดูจุดเดน ของพื้นที่ และก็ไดพบวาจุดเดนของพื้นที่
คือการมีทรัพยากรทางธรรมชาติเชนพืชพันธุ สมุนไพร ที่สามารถนํามาพัฒนากลายเปนผลิตภัณฑของพื้นที่
ได ทั้งนี้รวมถึง การสรางเปนสินคา ของตําบลเองที่มีชื่อเสียง จนแหลงทองเที่ยวตางๆในจังหวัดนาน  
นําสินคาของชุมชนไปขาย สรางรายไดใหกับประชาชน เปนอยางมาก 

นอกจากนั้นยังมีวิธีการในการลดรายจายคือการจัดการ ผลิตแชมพูยาสระผม และเคร่ืองจักสานเขา
มาใชในครัวเรือนรวมถึง การทําการเกษตร แนวทฤษฎีใหมที่ผสมผสานทําใหสามารถมีผลิตภัณฑที่อุปโภค
บริโภคไดรวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ใหสามารถเพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ได 
สิ่งเหลานี้เองเปนจุดที่ทําใหหมูบานนั้นเขียนกลายเปนแหลงเรียนรู ที่ผูคนมากมาย ตองการที่จะเขามาศึกษา 
ถึงวิถีชีวิตและสภาพ การ ดําเนินชีวิตของประชาชนจนกลายเปนศูนยเรียนรูชีววิถีเกิดข้ึน ความรูและ
คุณธรรมที่เกิดข้ึนในหมูบานนั้น ยังสามารถสรางเปนภูมิคุมกันใหกับประชาชนในหมูบานไดวาแทที่จริงแลว
การดําเนินชีวิตควรจะเปนไปในทางสายกลางไมสุดโตงเกินไป การใชชีวิตจําเปนจะตอง พึ่งตนเองใหไดมาก
ที่สุด และนั่นทําให ชุมชนบานน้ําเก๋ียนเปนชุมชนที่นาสนใจและนา ศึกษา จนกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ของจังหวัดนานอีกแหงหนึ่ง  

หมูบานน้ําเก๋ียนจะดําเนินงานผานมา ถึงทุกวันนี้ไมไดหากไมมีประชาชนที่มีความเหนียวแนนและ
สมัครสมานสามัคคีกัน รวมถึงมีชุมชน ที่ พรอมที่จะเรียนรูและเปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีอยูเสมอ ปจจัยสําคัญ
อีกอยางหนึ่งคือผูนํา ที่เปนผูนําที่สามารถรวมใจของทุกคนในชุมชนไดและสามารถประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
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 2. ปจจัยแหงความสําเร็จของหมูบานนํ้าเกี๋ยนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช
ในชุมชน 

 1. ความรูของประชาชนในพ้ืนที่ ความรูในที่นี้คือความรูของทุกคนที่จะตองรูถึงสิ่งที่เปน
หนาที่และ ความรับผิดชอบของตนเอง ดูวาการดําเนินชีวิตตองเปนการดําเนินงานตามสายกลางและสิ่งที่
สําคัญที่สุดรูวาจุดเดนของตนเองคืออะไรในที่นี้จุดเดนของพื้นที่คือการที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ 
ดังนั้นความรูที่จะนํามาใชควรจะเปนความรูดานเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและสรางมูลคาใหกับทรัพยากร
ทางธรรมชาติของตนเองซ่ึงหมูบานก็ทําไดดีโดยการผลิตผลิตภัณฑ ที่เปนผลิตภัณฑ ข้ึนชื่อของหมูบาน นั่นก็
คือ การใชสมุนไพรใบหม่ีผสมกับสมุนไพรอ่ืนๆสรางเปนผลิตภัณฑเปนของตนเองเชนแชมพู สบู นอกจากนั้น
ก็ยังมีการสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการพัฒนานวัตกรรมตางๆเพื่อใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของ
ตนเองไดตลอดเวลา 

 2. ความเขมแข็งของชุมชน จะเห็นไดวาความสัมพันธเชิงเครือญาติจะสรางความเขาใจ
ในการดําเนินชีวิต และความเขาใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดงาย นอกจากนั้นประชาชนจําเปน
จะตองมีจิตสํานึก และพรอมที่จะกาวไปสูสิ่งที่ ใหม และดีกวาเสมอ วิธีการ ที่จะสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนบานน้ําเพียงนั้นจะเปนการรวมกันสรางองคกร ของหมูบานข้ึนมาเองโดยการตั้งคณะกรรมการของ
องคกร ข้ึนมาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีการรวมกลุมของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมอาชีพกลุมสตรี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในการผลักดัน การเรียนรูใหมๆเขามา
ในชุมชน และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 3. ภาวะผูนําชุมชนที่เขมแข็งและประสานพลังได จะเห็นไดวาผูนําชุมชนบานน้ํา
เปลี่ยนเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ที่กาวไกลรวมถึงมีการสรางวิสัยทัศนของชุมชนเองเพื่อใหชุมชนดําเนินงานตาม
วิสัยทัศน ที่รวมกันคิด นอกจากจะมีความเหนียวแนนในชุมชนผูนําชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถรวม
จิตใจของคนในชุมชนไดผูนําชุมชนยังสามารถเปนผูนําที่สามารถประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆไม
วาจะเปนภาครัฐและเอกชนที่จะเขามาสนับสนุน และพัฒนาหมูบานไดไมวาจะเปนการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐเชนเกษตรกรอําเภอกรมการปกครอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ
แมกระทั่งมูลนิธิตางๆที่เขามาชวยเหลือและสรางโครงการตางๆจนหมูบานประสบความสําเร็จเปนหมูบานที่
มีผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน ตลอดเวลา 

 4. การขับเคลื่อนดวยบรรยากาศแหงการเรียนรู จะเห็นไดวาในชุมชนจะมีการอบรมและ
การพัฒนารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลาซ่ึงนั่นเปนจุดเดนของชุมชนบานน้ําเก๋ียนที่
ทําใหประชาชนเขาใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพรอมที่จะปรับปรุงตนเองหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหเกิด สิ่งใหมๆเกิดข้ึนในชุมชนการปรับเปลี่ยนเรียนรูวิถีชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ยากแตเกิดข้ึนไดในหมูบานนี้
เนื่องจากประชาชนพรอมที่จะ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได 

 5. การรวมแรงรวมใจกันระหวางชุมชน จะเห็นไดวาแมวา ลักษณะของความเปน
เมืองข้ึนคานเขามาอยูในจังหวัดนานมากเพียงใดหมูบานน้ําเก๋ียนก็ยังเปนหมูบานที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและมี วิถีชีวิตที่นาสนใจผานศูนยการเรียนรู ชีววิถี เหลานีก็้เกิดมาจากการรวมแรงรวมใจกันและกัน

เห็นวาแนวทางในการพัฒนาที่เปนแนวทางทางการพัฒนาที่ยั่งยนืและเปนการพัฒนาผาน ความ เดินทางสาย
กลางเปนแนวทางการพัฒนาที่สามารถทําใหชุมชนยั่งยืนไดทั้งนี้ผลที่เกิดข้ึนจะเกิดข้ึนไมไดหากไมมีการรวม
แรงรวมใจกันระหวางชุมชน ความรวมแรงรวมใจกันและกันสามัคคีปรองดองการจึงเปนจุดเดนและเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จของการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในชุมชนนี้ 

3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 การสงเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นโดยพื้นฐานแลวจําเปน
จะตอง ใหทุกคนมีจิตสํานึกในการพัฒนาวาการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน และใชทฤษฎีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชนั้นเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจําเปนตองรู และตองสามารถนํามาใชได
จริง    
 หลักการและเหตุผลรวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จ ตลอดจน สภาพปจจุบัน ของการ ที่ชุมชนบานน้าํ
เก๋ียนนอมนําเอา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในชุมชนนั้นสามารถสรางขอเสนอแนะที่เปน
แนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1. การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบาน 

แนวทางการสรางความเขาใจเก่ียวกับความรูความหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
แนวทางข้ันพื้นฐานในการ ที่จะสงเสริมและเสริมสรางใหหมูบานมีศักยภาพมากข้ึน การสรางความเขาใจและ
สามารถทําใหประชาชน นําไปประยุกตได อยางถูกตอง อาจจะใช การทํางาน และการมีตัวอยาง ประกอบ 
หรือการทํางานในสถานการณจริง ใหประชาชนรับรูถึงหลักปรัชญา และการนําเอาไปใช ที่มีลักษณะการ
เรียนรูแบบคอยเปนคอยไป เพื่อที่ประชาชนจะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได อยางถูกตองและเหมาะสม และ
สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน อยางตอเนื่องและยั่งยืน การสรางความเขาใจนี้เปนการสรางความเขาใจ
ตั้งแตหลักปรัชญาวิธีการ และกระบวนการในการบริหารจัดการภายในหมูบานเอง ซ่ึงเม่ือประชาชนเขาใจ
แลวยอมเปนผลดีกับการสรางระบบของหมูบานโดย ในข้ันตอนแรกนั้นจะตองรูจักพึ่งพาตนเองกอนที่จะไป
ใหคนอ่ืนชวยเหลือ ถาพวกเราคิดจะรอการสนับสนุนจากคนอ่ืนอยูคงเปนไปไมไดการดําเนินงานของคนใน
ชุมชนก็จะไมเกิดผลสําเร็จ ก็ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หรือแนวทางในการอธิบาย ไดงายๆเชนการสอน
เร่ืองการพอมีพอกินพอใช  พออกพอใจ ดังนี้  
 พอมีพอกินปลูกพืชสวนครัวไวกินเองบางปลูกไมผลไวหลังบาน 2-3 ตน พอที่จะมีไวกินเองใน
ครัวเรือนเหลือจึงขายไป 

พออยูพอใช ทําใหบานนาอยู ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใชแตของที่เปนธรรมชาติ ใชจุลินทรีย
ผสมน้ําถูพื้นบานจะสะอาดกวาใชน้ํายาสารเคมี) รายจายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน 

พออกพอใจ เราตองรูจักพอ รูจักประมาณตนไมใชเห็นคนอ่ืนมีอยากมีบาง เพราะเราจะหลงติดกับ
วัตถุ ปญญาจะไมเกิด และการมีสวนรวมของชาวบาน รวมกันคิดรวมกันทํา รวมกันแกไขปญหา 

นอกจากนั้นตองสงเสริมและยกระดับแหลงเรียนรู จุดเรียนรูใหเปนศูนยเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 
ขยายผลครัวเรือนตนแบบใหครอบคลุมทั่วทุกครัวเรือนในระดับหมูบาน 
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 2. ปจจัยแหงความสําเร็จของหมูบานนํ้าเกี๋ยนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช
ในชุมชน 

 1. ความรูของประชาชนในพ้ืนที่ ความรูในที่นี้คือความรูของทุกคนที่จะตองรูถึงสิ่งที่เปน
หนาที่และ ความรับผิดชอบของตนเอง ดูวาการดําเนินชีวิตตองเปนการดําเนินงานตามสายกลางและสิ่งที่
สําคัญที่สุดรูวาจุดเดนของตนเองคืออะไรในที่นี้จุดเดนของพื้นที่คือการที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ 
ดังนั้นความรูที่จะนํามาใชควรจะเปนความรูดานเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและสรางมูลคาใหกับทรัพยากร
ทางธรรมชาติของตนเองซ่ึงหมูบานก็ทําไดดีโดยการผลิตผลิตภัณฑ ที่เปนผลิตภัณฑ ข้ึนชื่อของหมูบาน นั่นก็
คือ การใชสมุนไพรใบหม่ีผสมกับสมุนไพรอ่ืนๆสรางเปนผลิตภัณฑเปนของตนเองเชนแชมพู สบู นอกจากนั้น
ก็ยังมีการสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการพัฒนานวัตกรรมตางๆเพื่อใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑของ
ตนเองไดตลอดเวลา 

 2. ความเขมแข็งของชุมชน จะเห็นไดวาความสัมพันธเชิงเครือญาติจะสรางความเขาใจ
ในการดําเนินชีวิต และความเขาใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดงาย นอกจากนั้นประชาชนจําเปน
จะตองมีจิตสํานึก และพรอมที่จะกาวไปสูสิ่งที่ ใหม และดีกวาเสมอ วิธีการ ที่จะสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนบานน้ําเพียงนั้นจะเปนการรวมกันสรางองคกร ของหมูบานข้ึนมาเองโดยการตั้งคณะกรรมการของ
องคกร ข้ึนมาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีการรวมกลุมของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมอาชีพกลุมสตรี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในการผลักดัน การเรียนรูใหมๆเขามา
ในชุมชน และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 3. ภาวะผูนําชุมชนที่เขมแข็งและประสานพลังได จะเห็นไดวาผูนําชุมชนบานน้ํา
เปลี่ยนเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ที่กาวไกลรวมถึงมีการสรางวิสัยทัศนของชุมชนเองเพื่อใหชุมชนดําเนินงานตาม
วิสัยทัศน ที่รวมกันคิด นอกจากจะมีความเหนียวแนนในชุมชนผูนําชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถรวม
จิตใจของคนในชุมชนไดผูนําชุมชนยังสามารถเปนผูนําที่สามารถประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆไม
วาจะเปนภาครัฐและเอกชนที่จะเขามาสนับสนุน และพัฒนาหมูบานไดไมวาจะเปนการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐเชนเกษตรกรอําเภอกรมการปกครอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ
แมกระทั่งมูลนิธิตางๆที่เขามาชวยเหลือและสรางโครงการตางๆจนหมูบานประสบความสําเร็จเปนหมูบานที่
มีผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน ตลอดเวลา 

 4. การขับเคลื่อนดวยบรรยากาศแหงการเรียนรู จะเห็นไดวาในชุมชนจะมีการอบรมและ
การพัฒนารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลาซ่ึงนั่นเปนจุดเดนของชุมชนบานน้ําเก๋ียนที่
ทําใหประชาชนเขาใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพรอมที่จะปรับปรุงตนเองหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหเกิด สิ่งใหมๆเกิดข้ึนในชุมชนการปรับเปลี่ยนเรียนรูวิถีชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ยากแตเกิดข้ึนไดในหมูบานนี้
เนื่องจากประชาชนพรอมที่จะ รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได 

 5. การรวมแรงรวมใจกันระหวางชุมชน จะเห็นไดวาแมวา ลักษณะของความเปน
เมืองข้ึนคานเขามาอยูในจังหวัดนานมากเพียงใดหมูบานน้ําเก๋ียนก็ยังเปนหมูบานที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและมี วิถีชีวิตที่นาสนใจผานศูนยการเรียนรู ชีววิถี เหลานีก็้เกิดมาจากการรวมแรงรวมใจกันและกัน

เห็นวาแนวทางในการพัฒนาที่เปนแนวทางทางการพัฒนาที่ยั่งยนืและเปนการพัฒนาผาน ความ เดินทางสาย
กลางเปนแนวทางการพัฒนาที่สามารถทําใหชุมชนยั่งยืนไดทั้งนี้ผลที่เกิดข้ึนจะเกิดข้ึนไมไดหากไมมีการรวม
แรงรวมใจกันระหวางชุมชน ความรวมแรงรวมใจกันและกันสามัคคีปรองดองการจึงเปนจุดเดนและเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จของการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในชุมชนนี้ 

3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 การสงเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นโดยพื้นฐานแลวจําเปน
จะตอง ใหทุกคนมีจิตสํานึกในการพัฒนาวาการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน และใชทฤษฎีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชนั้นเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนจําเปนตองรู และตองสามารถนํามาใชได
จริง    
 หลักการและเหตุผลรวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จ ตลอดจน สภาพปจจุบัน ของการ ที่ชุมชนบานน้าํ
เก๋ียนนอมนําเอา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในชุมชนนั้นสามารถสรางขอเสนอแนะที่เปน
แนวทางในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1. การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบาน 

แนวทางการสรางความเขาใจเก่ียวกับความรูความหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
แนวทางข้ันพื้นฐานในการ ที่จะสงเสริมและเสริมสรางใหหมูบานมีศักยภาพมากข้ึน การสรางความเขาใจและ
สามารถทําใหประชาชน นําไปประยุกตได อยางถูกตอง อาจจะใช การทํางาน และการมีตัวอยาง ประกอบ 
หรือการทํางานในสถานการณจริง ใหประชาชนรับรูถึงหลักปรัชญา และการนําเอาไปใช ที่มีลักษณะการ
เรียนรูแบบคอยเปนคอยไป เพื่อที่ประชาชนจะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได อยางถูกตองและเหมาะสม และ
สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน อยางตอเนื่องและยั่งยืน การสรางความเขาใจนี้เปนการสรางความเขาใจ
ตั้งแตหลักปรัชญาวิธีการ และกระบวนการในการบริหารจัดการภายในหมูบานเอง ซ่ึงเม่ือประชาชนเขาใจ
แลวยอมเปนผลดีกับการสรางระบบของหมูบานโดย ในข้ันตอนแรกนั้นจะตองรูจักพึ่งพาตนเองกอนที่จะไป
ใหคนอ่ืนชวยเหลือ ถาพวกเราคิดจะรอการสนับสนุนจากคนอ่ืนอยูคงเปนไปไมไดการดําเนินงานของคนใน
ชุมชนก็จะไมเกิดผลสําเร็จ ก็ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หรือแนวทางในการอธิบาย ไดงายๆเชนการสอน
เร่ืองการพอมีพอกินพอใช  พออกพอใจ ดังนี้  
 พอมีพอกินปลูกพืชสวนครัวไวกินเองบางปลูกไมผลไวหลังบาน 2-3 ตน พอที่จะมีไวกินเองใน
ครัวเรือนเหลือจึงขายไป 

พออยูพอใช ทําใหบานนาอยู ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใชแตของที่เปนธรรมชาติ ใชจุลินทรีย
ผสมน้ําถูพื้นบานจะสะอาดกวาใชน้ํายาสารเคมี) รายจายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน 

พออกพอใจ เราตองรูจักพอ รูจักประมาณตนไมใชเห็นคนอ่ืนมีอยากมีบาง เพราะเราจะหลงติดกับ
วัตถุ ปญญาจะไมเกิด และการมีสวนรวมของชาวบาน รวมกันคิดรวมกันทํา รวมกันแกไขปญหา 

นอกจากนั้นตองสงเสริมและยกระดับแหลงเรียนรู จุดเรียนรูใหเปนศูนยเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 
ขยายผลครัวเรือนตนแบบใหครอบคลุมทั่วทุกครัวเรือนในระดับหมูบาน 
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 2. การสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบอยางย่ังยืน  

แนวทางที่จะพัฒนา หมูบานที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเปน
จะตองมีคือการมีสวนรวมของประชาชนทุกๆภาคสวน ไมเพียงจะเปนแคการมีสวนรวมของประชาชนที่จะ
เขามา รับรูและรับฟงโครงการหรือสิ่งที่ชุมชนจะทําแตการมีสวนรวมของประชาชนในที่นี้ คือการที่ให
ประชาชนรวมคิดรวมทําและรวมปฏิบัติอาจจะไปถึงข้ันการใหอํานาจในการบริหารจัดการซ่ึงเม่ือนําเขียนมี
การใหอํานาจการบริหารจัดการแกคณะกรรมการที่ประชาชนเลือกเองผานองคกรพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การรวมกลุมวิสาหกิจตางๆ การรวมแรงรวมใจการในการพัฒนาจะนําไปสูการ พัฒนาที่ยั่งยืนและประสบ
ความสําเร็จ ไมวาจะเปนแนวทางในการพัฒนาไหนแตจะประสบความสําเร็จมากที่สุดในแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืนโดยการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช และใชหลักการมีสวนรวม ของคนในชุมชน
และการพึ่งตนเอง ผูนําจะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ถึงแมวาบางคน จะเปนคณะกรรมการหลายกลุม
ก็ตามแตสามารถปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดีมุงเนนการทํางานสูเปาหมาย คือความสําเร็จ 
และพึ่งตนเองเองได ทุกฝายใหความเอาใจใส และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

นอกจากนั้นยังตองมีการสงเสริมและพัฒนาใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอยางยั่งยืน 
สามารถทําไดโดยการโดยการใชหลักการมีสวนรวม ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เนนการดําเนินชีวิตที่เกิดจากความตองการของชุมชนทุกครัวเรือนมีความประสงคที่จะใชชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดที่วาทําเพื่อพอหลวง ทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อชุมชน และเพื่อเปน
ตนแบบใหกับลูกหลานและประชาชนทั่วไป 
สําหรับกลุมตางๆนั้น สามารถสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนากลุม 
และบรรจุไวในแผนชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนากลุมเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการกลุมจัดเวที
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมในภาพรวม สงเสริมความเปนกลุมตนแบบ จัดทําเปนเอกสารองคความรู เพื่อ
เผยแพรขยายผล นอกจากนั้นควรจะตองมีการรวมกลุมใหมีความรูคําปรึกษาเงินทุนสถานที่และโอกาสใน
การทําอาชีพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑดวย  
 3. แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ในการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชนั้นเม่ือนํามาปฏิบัติไดจริงและควรมีการ
พัฒนาซ่ึงสิ่งที่ตองพัฒนามากที่สุดก็คือมนุษยมนุษยเปนทุนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดและสามารถพัฒนาได
อยางยั่งยืนหากใหความรูทักษะ ที่เหมาะสม การเสริมสราง ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรมีการ
เสริมสรางทางดานเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเติบโตไปพรอมกับความกาวหนาของโลกที่ทันสมัยอยูเสมอ ไม
วาจะเปน การสรางนวัตกรรมในการทําเกษตรแนวใหมหรือการสงเสริมผลิตภัณฑในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนผานคนรุนใหมหรือนักเรียนที่ตองมีความรูพื้นฐานในการทํางานดานเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรูใน 
ดานนวัตกรรมเพื่อนําไปยุกตใชได ทั้งนี้การใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนการลด
ชองวางระหวางวัยสําหรับคนรุนใหมและปราชญชาวบานควรจะตองมีการถายทอดความรูผานกระบวนการ
การจัดการความรูที่เหมาะสมโดยสามารถนําความรูเชิงประจักษและความรูที่แอบแฝงจากภูมิปญญาตางๆ

เขามาจัดเก็บใหเปนระบบเพื่อใหความรูนั้นอยูไดอยางยั่งยืนในชุมชนบานน้ําเก๋ียน ดังนั้นการพัฒนาทางดาน
ทรัพยากรมนุษยจะเปนการพัฒนาชุมชนแบบเปนองครวม โดยมีการเชื่อมรากเหงาของแตละปญหาที่มี
ความสัมพันธสอดคลองกัน และแกไข รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยงไปพรอม ๆ กัน  
 4. การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 สิ่งหนึ่งที่สําคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีความรูคูคุณธรรมและการสงเสริมหลักธรร
มาภิบาลในการจัดการเก่ียวกับโครงการตางๆของชมุชนที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนิน
ชีวิตนั้นความโปรงใสความสามารถตรวจสอบไดและการเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบ ตอสวนรวม เปนหลักที่
จะสงเสริมใหชุมชนมีความยั่งยืนดานการจัดการมากข้ึนทั้งนี้คณะกรรมการหมูบาน ก็เชนกันควรจะมีวินัย
และมีสวนรวมในการทํางาน ดวย กิจกรรมเหลานี้จําเปนจะตองใหทั้งประชาชนและผูที่มีบทบาทหนาที่
ติดตามผลและประชุมปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา มีระบบการจัดการที่เปนระบบ มีความโปรงใส สามารถ
สะทอนวีถีชีวิตที่เปนไปตามแนวพระราชริ มีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สงเสริมอาชีพ และใน
การบริหารอาจตองแสวงหางบประมาณจากภายนอกหมูบาน และภายในหมูบานเพื่อการตอเนื่องของ
กิจกรรมโครงการในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

อีกประการหนึ่งคือการมีภาวะผูนําภาวะผูนําที่ดีมีความรับผิดและรับผิดชอบรวมถึงสามารถ
รวมกลุม ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนตางๆของการดําเนินงานของชุมชน  สรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในเร่ืองตางๆ  ทั้งนี้ตองรวมทํางานโดยสรางระบบพัฒนาแบบความตองการในพื้นที่เปนหลักมุงเนน
ระดับชุมชน โดยการยึดถือความคิด ความตองการศักยภาพของประชาชนเปนที่ตั้ง รับฟงความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมากข้ึน เนื่องจากคนในชุมชนเกิดความเขมแข็งข้ึนก็เพราะรูจักรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน มีการจัดตั้งกลุมรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นการผนึกกําลัง
ของฝายปกครอง ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ฝายองคการบริหารสวน
ตําบล คือสมาชิก อบต.ทุกหมูบาน และฝายตัวแทนชาวบาน ควรยึดหลักการทํางานแบบเสมอภาคเทาเทียม 
ทํางานเชิงรุกกับปญหา ทุกเร่ืองผานการรวมคิด รวมวางแผน และตัดสินใจรวมกัน สําคัญที่สุดของการ
บริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลนั้นจําเปนจะตองใหประชาชนรูสึกวาตนเองมีสวนรวมคิดรวมทําและรวม
ตัดสินใจซ่ึงจะสรางใหประชาชนรูสึกเปนเจาของชุมชนของตนเอง และตองการที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ใหมีความยั่งยืนสืบไป 
 5. การสงเสริมดานการพัฒนาอาชีพอยางย่ังยืน 

ในการดําเนินชีวิตดวยความยั่งยืนนั้นควรจะมีการสงเสริมใหคนในชุมชนเกิดความสนใจและให
ความสําคัญตออาชีพ อาทิ  เกษตรกรรวมตัวกันประกอบธุรกิจในชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอ่ืนๆและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อไดการรับรองตามกฎหมายและไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการแขงขันทางการคา
ได หรือ สงเสริมสนับสนุนให ครัวเรือน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันมี
การจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดทําแผนชีวิต โดยมีครอบครัวพัฒนา เปนตนแบบขยายผล การปฏิบัติสูครัวเรือน
ขางเคียง หรือแมกระทั่งการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน กอใหเกิดการสรางคน
สรางรายไดเขาทองถ่ินดวยหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ คนในหมูบานตองเขาใจกัน รู
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 2. การสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบอยางย่ังยืน  

แนวทางที่จะพัฒนา หมูบานที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเปน
จะตองมีคือการมีสวนรวมของประชาชนทุกๆภาคสวน ไมเพียงจะเปนแคการมีสวนรวมของประชาชนที่จะ
เขามา รับรูและรับฟงโครงการหรือสิ่งที่ชุมชนจะทําแตการมีสวนรวมของประชาชนในที่นี้ คือการที่ให
ประชาชนรวมคิดรวมทําและรวมปฏิบัติอาจจะไปถึงข้ันการใหอํานาจในการบริหารจัดการซ่ึงเม่ือนําเขียนมี
การใหอํานาจการบริหารจัดการแกคณะกรรมการที่ประชาชนเลือกเองผานองคกรพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การรวมกลุมวิสาหกิจตางๆ การรวมแรงรวมใจการในการพัฒนาจะนําไปสูการ พัฒนาที่ยั่งยืนและประสบ
ความสําเร็จ ไมวาจะเปนแนวทางในการพัฒนาไหนแตจะประสบความสําเร็จมากที่สุดในแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืนโดยการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช และใชหลักการมีสวนรวม ของคนในชุมชน
และการพึ่งตนเอง ผูนําจะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ถึงแมวาบางคน จะเปนคณะกรรมการหลายกลุม
ก็ตามแตสามารถปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดีมุงเนนการทํางานสูเปาหมาย คือความสําเร็จ 
และพึ่งตนเองเองได ทุกฝายใหความเอาใจใส และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 

นอกจากนั้นยังตองมีการสงเสริมและพัฒนาใหเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบอยางยั่งยืน 
สามารถทําไดโดยการโดยการใชหลักการมีสวนรวม ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เนนการดําเนินชีวิตที่เกิดจากความตองการของชุมชนทุกครัวเรือนมีความประสงคที่จะใชชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดที่วาทําเพื่อพอหลวง ทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อชุมชน และเพื่อเปน
ตนแบบใหกับลูกหลานและประชาชนทั่วไป 
สําหรับกลุมตางๆนั้น สามารถสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนากลุม 
และบรรจุไวในแผนชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนากลุมเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการกลุมจัดเวที
สรุปผลการดําเนินงานของกลุมในภาพรวม สงเสริมความเปนกลุมตนแบบ จัดทําเปนเอกสารองคความรู เพื่อ
เผยแพรขยายผล นอกจากนั้นควรจะตองมีการรวมกลุมใหมีความรูคําปรึกษาเงินทุนสถานที่และโอกาสใน
การทําอาชีพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑดวย  
 3. แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ในการนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชนั้นเม่ือนํามาปฏิบัติไดจริงและควรมีการ
พัฒนาซ่ึงสิ่งที่ตองพัฒนามากที่สุดก็คือมนุษยมนุษยเปนทุนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดและสามารถพัฒนาได
อยางยั่งยืนหากใหความรูทักษะ ที่เหมาะสม การเสริมสราง ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรมีการ
เสริมสรางทางดานเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเติบโตไปพรอมกับความกาวหนาของโลกที่ทันสมัยอยูเสมอ ไม
วาจะเปน การสรางนวัตกรรมในการทําเกษตรแนวใหมหรือการสงเสริมผลิตภัณฑในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนผานคนรุนใหมหรือนักเรียนที่ตองมีความรูพื้นฐานในการทํางานดานเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรูใน 
ดานนวัตกรรมเพื่อนําไปยุกตใชได ทั้งนี้การใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนการลด
ชองวางระหวางวัยสําหรับคนรุนใหมและปราชญชาวบานควรจะตองมีการถายทอดความรูผานกระบวนการ
การจัดการความรูที่เหมาะสมโดยสามารถนําความรูเชิงประจักษและความรูที่แอบแฝงจากภูมิปญญาตางๆ

เขามาจัดเก็บใหเปนระบบเพื่อใหความรูนั้นอยูไดอยางยั่งยืนในชุมชนบานน้ําเก๋ียน ดังนั้นการพัฒนาทางดาน
ทรัพยากรมนุษยจะเปนการพัฒนาชุมชนแบบเปนองครวม โดยมีการเชื่อมรากเหงาของแตละปญหาที่มี
ความสัมพันธสอดคลองกัน และแกไข รวมทั้งพัฒนาเชื่อมโยงไปพรอม ๆ กัน  
 4. การสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 สิ่งหนึ่งที่สําคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการมีความรูคูคุณธรรมและการสงเสริมหลักธรร
มาภิบาลในการจัดการเก่ียวกับโครงการตางๆของชมุชนที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนิน
ชีวิตนั้นความโปรงใสความสามารถตรวจสอบไดและการเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบ ตอสวนรวม เปนหลักที่
จะสงเสริมใหชุมชนมีความยั่งยืนดานการจัดการมากข้ึนทั้งนี้คณะกรรมการหมูบาน ก็เชนกันควรจะมีวินัย
และมีสวนรวมในการทํางาน ดวย กิจกรรมเหลานี้จําเปนจะตองใหทั้งประชาชนและผูที่มีบทบาทหนาที่
ติดตามผลและประชุมปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา มีระบบการจัดการที่เปนระบบ มีความโปรงใส สามารถ
สะทอนวีถีชีวิตที่เปนไปตามแนวพระราชริ มีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สงเสริมอาชีพ และใน
การบริหารอาจตองแสวงหางบประมาณจากภายนอกหมูบาน และภายในหมูบานเพื่อการตอเนื่องของ
กิจกรรมโครงการในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

อีกประการหนึ่งคือการมีภาวะผูนําภาวะผูนําที่ดีมีความรับผิดและรับผิดชอบรวมถึงสามารถ
รวมกลุม ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนตางๆของการดําเนินงานของชุมชน  สรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในเร่ืองตางๆ  ทั้งนี้ตองรวมทํางานโดยสรางระบบพัฒนาแบบความตองการในพื้นที่เปนหลักมุงเนน
ระดับชุมชน โดยการยึดถือความคิด ความตองการศักยภาพของประชาชนเปนที่ตั้ง รับฟงความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมากข้ึน เนื่องจากคนในชุมชนเกิดความเขมแข็งข้ึนก็เพราะรูจักรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน มีการจัดตั้งกลุมรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นการผนึกกําลัง
ของฝายปกครอง ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ฝายองคการบริหารสวน
ตําบล คือสมาชิก อบต.ทุกหมูบาน และฝายตัวแทนชาวบาน ควรยึดหลักการทํางานแบบเสมอภาคเทาเทียม 
ทํางานเชิงรุกกับปญหา ทุกเร่ืองผานการรวมคิด รวมวางแผน และตัดสินใจรวมกัน สําคัญที่สุดของการ
บริหารภายใตหลักธรรมาภิบาลนั้นจําเปนจะตองใหประชาชนรูสึกวาตนเองมีสวนรวมคิดรวมทําและรวม
ตัดสินใจซ่ึงจะสรางใหประชาชนรูสึกเปนเจาของชุมชนของตนเอง และตองการที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ใหมีความยั่งยืนสืบไป 
 5. การสงเสริมดานการพัฒนาอาชีพอยางย่ังยืน 

ในการดําเนินชีวิตดวยความยั่งยืนนั้นควรจะมีการสงเสริมใหคนในชุมชนเกิดความสนใจและให
ความสําคัญตออาชีพ อาทิ  เกษตรกรรวมตัวกันประกอบธุรกิจในชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอ่ืนๆและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อไดการรับรองตามกฎหมายและไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการแขงขันทางการคา
ได หรือ สงเสริมสนับสนุนให ครัวเรือน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันมี
การจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดทําแผนชีวิต โดยมีครอบครัวพัฒนา เปนตนแบบขยายผล การปฏิบัติสูครัวเรือน
ขางเคียง หรือแมกระทั่งการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน กอใหเกิดการสรางคน
สรางรายไดเขาทองถ่ินดวยหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ คนในหมูบานตองเขาใจกัน รู
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รักสามัคคี เสียสละ และรูจักความพอเพียง ดังนั้นในทางปฏิบัติควรเร่ิมจากการใหคนในชุมชนเกิดความสนใจ
และใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการอนุรักษและขยายพันธุพืช
สมุนไพรและพืชอาหาร ตลอดจนการอนุรักษปาของชุมชน และใหคนในชุมชน สรางอาชีพสงเสริมกิจกรรม
ในชุมชนสนับสนุนผลักดันใหชุมชนเกิดกลุมอาชีพที่เขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเกิดรายไดหรือ พัฒนาการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการรวมคิด รวมรู รวมทํา รวมรับผลประโยชนกับหนวยงานทุกภาค
สวนที่ทํางานในพื้นที่หมูบาน ตําบลอยางบูรณาการ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย  
 1 ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 1) รัฐบาลควรพิจารณาการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยการดําเนินการและการริเร่ิมจากประชาชนในการพัฒนาชุมชนและอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เปน
ผูแทนเขาไปบริการในดานเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหประชาชนเพื่อสามารถบริหารจัดการชุมชนได 
 2) องคการภาครัฐ ภาคเอกชนควรมีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหแกทองถ่ินชนบททุกแหงทุกสวนบนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรมดวยการสงเสริมระบบการ
จัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 3) สงเสริมการรวมกลุม กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย และการสรางเครือขายองคกรชุมชน การพัฒนา
กิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 4) การพัฒนากิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมรวมทั้งการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปและขอจํากัดในการวิจัย 
    1) ควรวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งสรางศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนทองถ่ิน  ดวยการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาสถานที่ศึกษาดูงาน 
 2) ควรวิจัยในประเด็นการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน  จึงเปนการพัฒนา 
ที่เนนกระบวนการมากกวารูปแบบ  และตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมทั้งใหความสําคัญตอการ
พัฒนาที่เร่ิมจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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รักสามัคคี เสียสละ และรูจักความพอเพียง ดังนั้นในทางปฏิบัติควรเร่ิมจากการใหคนในชุมชนเกิดความสนใจ
และใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการอนุรักษและขยายพันธุพืช
สมุนไพรและพืชอาหาร ตลอดจนการอนุรักษปาของชุมชน และใหคนในชุมชน สรางอาชีพสงเสริมกิจกรรม
ในชุมชนสนับสนุนผลักดันใหชุมชนเกิดกลุมอาชีพที่เขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเกิดรายไดหรือ พัฒนาการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการรวมคิด รวมรู รวมทํา รวมรับผลประโยชนกับหนวยงานทุกภาค
สวนที่ทํางานในพื้นที่หมูบาน ตําบลอยางบูรณาการ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย  
 1 ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 1) รัฐบาลควรพิจารณาการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยการดําเนินการและการริเร่ิมจากประชาชนในการพัฒนาชุมชนและอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เปน
ผูแทนเขาไปบริการในดานเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหประชาชนเพื่อสามารถบริหารจัดการชุมชนได 
 2) องคการภาครัฐ ภาคเอกชนควรมีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหแกทองถ่ินชนบททุกแหงทุกสวนบนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรมดวยการสงเสริมระบบการ
จัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 3) สงเสริมการรวมกลุม กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย และการสรางเครือขายองคกรชุมชน การพัฒนา
กิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 4) การพัฒนากิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมรวมทั้งการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปและขอจํากัดในการวิจัย 
    1) ควรวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งสรางศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนทองถ่ิน  ดวยการสรางหลักสูตร
ฝกอบรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาสถานที่ศึกษาดูงาน 
 2) ควรวิจัยในประเด็นการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน  จึงเปนการพัฒนา 
ที่เนนกระบวนการมากกวารูปแบบ  และตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมทั้งใหความสําคัญตอการ
พัฒนาที่เร่ิมจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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Abstract 
 The objective of this academic article was to study the application of the Buddhist 
principles for higher efficiency of organizational performance. The Buddhist principles were 
regarded important for-operational management for the sake of efficiency and 
effectiveness of administration. The higher expertise and proficiency of organizational 
performance belonged to an agency or organization, the more quantity and quality of that 
agency or organization’s performance there were. In Buddhism, there was a principle of 
management which was more effective to the organizational performance and capable to 
enhance an agency or organization to achievement upon its objectives. Such a principle 
was called Iddhipada (in English, Four Bases of Accomplishment), comprised of Chanda –
will or aspiration on whatever a person liked, Viriya – effort or exertion to perform 
whatever a person liked, Citta–thoughtfulness or dedication to whatever a person liked, 
and Vimansa – investigation and examination to whatever a person liked. The Buddhist 
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principle of four bases of accomplishment was proved capable to succeed the 
organizational performance. 

Keywords: Application, Buddhist Principle, Efficiency of Performance 
 
บทนํา 
 กระบวนการบริหารจัดการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคนั้น ตองอาศัยทรัพยากรที่สําคัญอัน
ประกอบดวย คน(Man)เงิน (Money)วัสดุสิ่งของ (Material)และการจัดการ (Management) ในบรรดา
ทรัพยากรทั้ง 4 ประการดังกลาว คนหรือบุคลากรถือวาเปนปจจัยพิเศษ ที่มีความสําคัญในการจัดการและ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดสภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากหนวยงานหรือองคกรที่มี
ความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานสูง ยอมสงผลใหงานขององคกรนั้นมีปริมาณ
และคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความสามารถของบุคลากรแตเพียงอยางเดียวมิอาจทําใหองคกร
ประสบผลสัมฤทธิ์ได หากบุคลากรปฏิบัติที่มีความสําคัญในการจัดการและดําเนินการเพื่อใหเกิดการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากหนวยงานใดที่บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง ยอมสงผลใหองคกรนั้นมีปริมาณและคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความรู
ความสามารถของบุคลากรแตเพียงอยางเดียวมิอาจทําใหองคกรประสบผลสัมฤทธิ์ได หากบุคลากรในองคกร
นั้นปราศจากความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ ดังนั้น การที่บุคลากรปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักแหงการบริหารจัดการ ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
มหาศาล อันสามารถที่จะใหงานนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ที่ เรียกวา อิทธิบาท1     
ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝกใฝ
ในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หม่ันพิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในสิ่งนั้นใหกระจางชัด อิทธิบาททั้ง 4  ประการ
นี้ เปนเคร่ืองหรือเคร่ืองมือเกิดการบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธไดหรือไมอยางไร ผูเขียนจะ
ไดนําเสนอตอไปนี้ 
 
ความหมายของอิทธิบาท 4  
 อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหผูนําไป
ประพฤติปฏิบัติจนประสบความสําเร็จตามความมุงหมายตามสิ่งที่ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทํางาน 
หากจะวาไปแลวอิทธิบาทนั้น เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคตรัสไว เปนเคร่ืองประกอบในการบําเพ็ญเพียร
ทางพระพุทธศาสนาอันเปนหนทางแหงการแสวงหาความจริงขิงชีวิต ซึ่งจัดลงในหลักของโพธิปกขิยธรรม 37 
ประการ ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย คําวา มรรคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 ธัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 
4 อินทรีย 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 2 และยังทรงย้ําความสําคัญลงอีก โดยเปรียบเทียบกับรัตนะที่
                                                           
 1 ที.ปา. (ไทย) 11/306/277. 
 2 วิ.มหา. (ไทย) 1/199/185. 

ทรงคุณคาอยางหาที่เปรียบมิได วา “ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ธรรมวินัยนี้ รัตนะมากมีรัตนะหลายชนิด คือ  
สติปฏฐาน 4 ธัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 เปนความอัศจรรย     
ไมเคยปรากฏประการที่ 7 ในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลาย พบเห็นแลวตางพากันยินดีในธรรมวินัยนี้3 จะเห็นได
วา อิทธิบาททั้ง 4 เปนหลักการทํางานของพระพุทธเจา เปนหลักธรรมที่นําพระองคใหบรรลุความสําเร็จได
อยางงดงาม ทั้งในการศึกษาและการปฏิบัติงานทางโลกทั้งในดานการคนควาหาโมขธรรมอันละเอียดลึกซ้ึง 
ทั้งในการเผยแพรศาสนาแกชาวโลก จนมีผูยอมรับนับถืออยางกวางขวาง ดังพุทธพจนวา “พระผูมีพระภาค 
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการนี้ และเพิ่มพูน
ความสําเร็จ เพื่อใหชํานาญในเร่ืองความสําเร็จ เพื่อใหชํานาญในเร่ืองความสําเร็จเพื่อพลิกแพลงใหเกิด
ความสําเร็จ”4 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงอิทธิบาทไววา ความจริงอิทธิบาท 4 นี้ เก้ือหนุนกันและ
มักมาดวยกัน เชน เกิดฉันทะ ก็มีใจรักแลวก็ทําใหพากเพียร เม่ือพากเพียร ก็เอาใจจดจอใฝใจอยูเสมอและ
เปดชองใหใชปญญาพิจารณาไตรตรอง โดยมีสรุปพอเขาใจ ดังนี้ 
 1. ฉันทะ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจฝกใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น
อยากทําสิ่งนั้นๆใหสําเร็จ อยากใหงานหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย หมายถึงรักงานและรักจุดหมายของงาน 
ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดข้ึนอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาน ความสมบูรณของสิ่งนั้น
หรือจุดหมายนั้นอยางเต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้น เม่ือรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาด
ยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได 
 2.วิริยะ ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและยากลําบากเม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวา
จุดหมายนั้นจะบรรลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือนเขาจะไม
ทอถอย กลับเห็นเปนสิทาทายที่เขาจะชนะใหไดทําใหสําเร็จ คนที่มีความเพียร เทากับมีแรงหนุนเวลาทํางาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน ม่ันคง พุงตรงจุดหมาย สมาธิเกิดข้ึนได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอม
ทั้งมีประธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 
 3.จิตตะ ความคิดจดจอ หรืออาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเร่ืองนั้น ใจอยูกับงาน
นั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับเร่ือง
อ่ืนๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืนๆไมในใจ แตถาพูดเร่ืองนั้นๆจะสนใจเปนพิเศษทันที 
 4. วิมังสา ความสอบสวยไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา รูจักทดลองลิดคนหาทางแกไข
ปรับปรุง การคิดหาเหตุผลและสอบสวนยอมชวยจิตใจใหคอยกําหนด และติดตามเร่ืองที่พิจารณาอยางติดแจ
ตลอดเวลาเปนเหตุใหจิตแนวแนดิ่งไปกับเร่ืองที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง5 
                                                           
 3 วิจู. (ไทย) 7/385/284. 
 4 ที.ม. (ไทย) 10/287/219. 
 5 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 10, ( กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมมิกจํากัด, 
2556), หนา 842 – 846. 
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principle of four bases of accomplishment was proved capable to succeed the 
organizational performance. 

Keywords: Application, Buddhist Principle, Efficiency of Performance 
 
บทนํา 
 กระบวนการบริหารจัดการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคนั้น ตองอาศัยทรัพยากรที่สําคัญอัน
ประกอบดวย คน(Man)เงิน (Money)วัสดุสิ่งของ (Material)และการจัดการ (Management) ในบรรดา
ทรัพยากรทั้ง 4 ประการดังกลาว คนหรือบุคลากรถือวาเปนปจจัยพิเศษ ที่มีความสําคัญในการจัดการและ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดสภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากหนวยงานหรือองคกรที่มี
ความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงานสูง ยอมสงผลใหงานขององคกรนั้นมีปริมาณ
และคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความสามารถของบุคลากรแตเพียงอยางเดียวมิอาจทําใหองคกร
ประสบผลสัมฤทธิ์ได หากบุคลากรปฏิบัติที่มีความสําคัญในการจัดการและดําเนินการเพื่อใหเกิดการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากหนวยงานใดที่บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูง ยอมสงผลใหองคกรนั้นมีปริมาณและคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความรู
ความสามารถของบุคลากรแตเพียงอยางเดียวมิอาจทําใหองคกรประสบผลสัมฤทธิ์ได หากบุคลากรในองคกร
นั้นปราศจากความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ ดังนั้น การที่บุคลากรปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 พระพุทธศาสนาไดแสดงหลักแหงการบริหารจัดการ ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานอยาง
มหาศาล อันสามารถที่จะใหงานนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ที่ เรียกวา อิทธิบาท1     
ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝกใฝ
ในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หม่ันพิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในสิ่งนั้นใหกระจางชัด อิทธิบาททั้ง 4  ประการ
นี้ เปนเคร่ืองหรือเคร่ืองมือเกิดการบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธไดหรือไมอยางไร ผูเขียนจะ
ไดนําเสนอตอไปนี้ 
 
ความหมายของอิทธิบาท 4  
 อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหผูนําไป
ประพฤติปฏิบัติจนประสบความสําเร็จตามความมุงหมายตามสิ่งที่ทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทํางาน 
หากจะวาไปแลวอิทธิบาทนั้น เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคตรัสไว เปนเคร่ืองประกอบในการบําเพ็ญเพียร
ทางพระพุทธศาสนาอันเปนหนทางแหงการแสวงหาความจริงขิงชีวิต ซึ่งจัดลงในหลักของโพธิปกขิยธรรม 37 
ประการ ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย คําวา มรรคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน 4 ธัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 
4 อินทรีย 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 2 และยังทรงย้ําความสําคัญลงอีก โดยเปรียบเทียบกับรัตนะที่
                                                           
 1 ที.ปา. (ไทย) 11/306/277. 
 2 วิ.มหา. (ไทย) 1/199/185. 

ทรงคุณคาอยางหาที่เปรียบมิได วา “ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ธรรมวินัยนี้ รัตนะมากมีรัตนะหลายชนิด คือ  
สติปฏฐาน 4 ธัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยมรรคมีองค 8 เปนความอัศจรรย     
ไมเคยปรากฏประการที่ 7 ในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลาย พบเห็นแลวตางพากันยินดีในธรรมวินัยนี้3 จะเห็นได
วา อิทธิบาททั้ง 4 เปนหลักการทํางานของพระพุทธเจา เปนหลักธรรมที่นําพระองคใหบรรลุความสําเร็จได
อยางงดงาม ทั้งในการศึกษาและการปฏิบัติงานทางโลกทั้งในดานการคนควาหาโมขธรรมอันละเอียดลึกซ้ึง 
ทั้งในการเผยแพรศาสนาแกชาวโลก จนมีผูยอมรับนับถืออยางกวางขวาง ดังพุทธพจนวา “พระผูมีพระภาค 
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการนี้ และเพิ่มพูน
ความสําเร็จ เพื่อใหชํานาญในเร่ืองความสําเร็จ เพื่อใหชํานาญในเร่ืองความสําเร็จเพื่อพลิกแพลงใหเกิด
ความสําเร็จ”4 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงอิทธิบาทไววา ความจริงอิทธิบาท 4 นี้ เก้ือหนุนกันและ
มักมาดวยกัน เชน เกิดฉันทะ ก็มีใจรักแลวก็ทําใหพากเพียร เม่ือพากเพียร ก็เอาใจจดจอใฝใจอยูเสมอและ
เปดชองใหใชปญญาพิจารณาไตรตรอง โดยมีสรุปพอเขาใจ ดังนี้ 
 1. ฉันทะ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจฝกใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น
อยากทําสิ่งนั้นๆใหสําเร็จ อยากใหงานหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย หมายถึงรักงานและรักจุดหมายของงาน 
ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดข้ึนอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาน ความสมบูรณของสิ่งนั้น
หรือจุดหมายนั้นอยางเต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้น เม่ือรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาด
ยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได 
 2.วิริยะ ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและยากลําบากเม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวา
จุดหมายนั้นจะบรรลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือนเขาจะไม
ทอถอย กลับเห็นเปนสิทาทายที่เขาจะชนะใหไดทําใหสําเร็จ คนที่มีความเพียร เทากับมีแรงหนุนเวลาทํางาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน ม่ันคง พุงตรงจุดหมาย สมาธิเกิดข้ึนได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอม
ทั้งมีประธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 
 3.จิตตะ ความคิดจดจอ หรืออาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเร่ืองนั้น ใจอยูกับงาน
นั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับเร่ือง
อ่ืนๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืนๆไมในใจ แตถาพูดเร่ืองนั้นๆจะสนใจเปนพิเศษทันที 
 4. วิมังสา ความสอบสวยไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหาเหตผุล
และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา รูจักทดลองลิดคนหาทางแกไข
ปรับปรุง การคิดหาเหตุผลและสอบสวนยอมชวยจิตใจใหคอยกําหนด และติดตามเร่ืองที่พิจารณาอยางติดแจ
ตลอดเวลาเปนเหตุใหจิตแนวแนดิ่งไปกับเร่ืองที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง5 
                                                           
 3 วิจู. (ไทย) 7/385/284. 
 4 ที.ม. (ไทย) 10/287/219. 
 5 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 10, ( กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมมิกจํากัด, 
2556), หนา 842 – 846. 
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กลาวโดยสรุปก็คือ การใชคุณธรรมนําสูความสําเร็จที่ตนประสงค ตองมีความพอใจ มีความเพียรมี
สมาธิ จึงทําเกิดปญญา6 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา “อิทธิบาท 4” คือหลักในการปฏิบัติเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคและปญหาตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จและกาวหนาในการงานตามที่ มุงหวังไว  
ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจจดจอ) และวิมังสา (การใช
ปญญาไตรตรอง) 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร หมายถึง ปจจัยนําเขาซ่ึงพิจารณาถึงความ
พยายามความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ได 
คือ ความพึงพอใจของผูบริการ หรือ การบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ประสิทธิภาพของบุคคลวา เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน เชน  
ความพยายามที่ไดรับจากงานนั้น ประสิทธิภาพเปนแนวความคิดหรือความมุงมาดปรารถนาในการ
บริหารงานในระบบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําใหการบริหารราชการไดผลสูงสุด คุมกับที่ใชจายเงินภาษี
อากรในการบริหารงานประเทศ และผลสุดทาย ประชาชนไดรับความพึงพอใจ และยังหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจและประโยชนแกมวลมนุษย (Human satisfaction and benefit 
produced)และยังตองพิจารณาถึงคุณคาทางสังคมดวย โดยการนําเวลาเขามาพิจารณาดวย7 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน จะเปนเคร่ืองชี้วัดความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคกร ผูบริหารที่เชียวชาญจะ
เลือกการบริการที่เหมาะสมกับองคกรของตน และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด8 
 1. ความสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) ความสําเร็จในหนาที่การงานหมายถึงผลงาน
ที่เกิดข้ึนจากการทํางานของผูปฏิบัติงานไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานและตนเอง โดย
สามารถหาวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จในหนาที่การงาน เกิดความรูสึก
ไมพอใจและปลาบปลื้มในความสําเร็จของงานนั้น ความสําเร็จของงานไววา ผูปฏิบัติงานแมจะเปนงานที่
ไดรับเงินเดือนสูงสุด แตอาจไมพอใจในงาน เม่ือเขารูสึกวาไมประสบความสําเร็จในชีวิต หรือไมเปนคนสําคัญ
คนหนึ่ง เขาไมมีโอกาสทําอะไรไมรูจุดมุงหมายที่แนนอน ความตองการที่รุนแรงของคนคือความไมรูสัมฤทธิ์
ผล เพราะทําใหเขารูสึกประสบความสําเร็จและงานของเขาสําคัญมีความหมายตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงความ
ภาคภูมิใจเหลานี้ ผูบังคับบัญชาสามารถชวยเขารูสึกประสบความสําเร็จและเชื่อถือตัวเองได คนที่มีความ
ตองการประสบผลสําเร็จ โดยมากจะนิยมตั้งเปาหมายของงานไวคอนขางสูง คนเหลานี้จะสนใจถึง
ความสําเร็จ ที่ไดตั้งไวเปนสําคัญมากกวาคํานงึถึงรางวัลหรือผลประโยชนที่ไดจากงานนัน้ คนพวกนี้มีลักษณะ
เดนสามประการ คือ ประการแรกจะตั้งเปาหมายงานที่ยากและทาทาย ประการที่สอง ตองการทราบถึง
                                                           
 6 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ, (20 มิถุนายน 
2551) : 24. 
 7 อุทัย  หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2531), หนา 84. 
 8 อรรควุฒิ ตัญธนาวิทย , ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545), หนา 52. 

ความเปนไปของงานที่กาวหนาไปแตละข้ันวาเปนไปตามที่ตั้งไวเพียงใด และจะไมชอบอยูภายใตการควบคุม
ของผูหนึ่งผูใด  รวมทั้งการไมทํางานที่ข้ึนกับโชคที่คาดการณผลไมได9 สิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุด คือความตองการ
ผลสัมฤทธิ์ผล และยังพบวาผูที่มีความตองการสัมฤทธิ์ผลสูง ไดแก คนที่ผานความลําบากมาพอสมควรชอบ
ทํางานที่มีปญหาและชอบมีการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปไววา ความสําเร็จของงาน หมายถึง การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานหรือองคการ ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวยการบริหารงานของ
หนวยงาน  จะประสบความสําเร็จลุลวงดวยดีตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย และจะตอง
ปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจและเต็มความสามารถ รวมทั้งบรรยากาศแหงความเปนมิตรระหวางบุคลากรใน
หนวยงานมีขวัญ และกําลังใจดี จึงจะถือไดวาการบริหารงานประสบผลสําเร็จ 
 2. การยอมรับนับถือ (Recognition) การยอมรับ หมายถึง การยกยองชมเชย แสดงความยินดี
การใหกําลังใจ การไดรับความไววางใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอใหเห็นถึงความเชื่อถือ ยอมรับใน
ความสามารถเม่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จจากผูบังคับบัญชา ผูขอรับการปรึกษาหรือจาก
บุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยูในความสําเร็จในงานดวย ความยอมรับนับถือมีลักษณะเปน
นามธรรม เปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมผูอ่ืนใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของคนที่เกิดข้ึนไดตอง
มีแรงจูงใจ เม่ือไดเขาไปทํางานที่ใดและไดรับการยอมรับจากสมาชิกในองคการสวนมากเราเปนพวกพองเราก็
มีกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวไดวาไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน10 หรือนัยคือ การ
แสดงความรับรูในความสามารถ เม่ือบุคคลทํางานสําเร็จ เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาผูบังคับบัญชามี
ความใสใจกับพนักงาน และผลที่ไดรับคือ พนักงานนั้นไดทุมเทหรือมีความเต็มใจที่จะทํางานและมีน้ําใจใน
การทํางานสูงข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการไววางใจความเชื่อถือยอมรับใน
ความรูความสามารถและการใหกําลังใจโดยการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน เม่ือทํางานประสบผลสําเร็จซ่ึงการ
ยอมรับนับถือข้ึนอยูกับความสําเร็จของงานที่ทําดวย 
 3. ลักษณะของงาน (Work Itself) ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางความทาทายใหตองลงมือทํา หรืองานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดลําพังแตผูเดียว 
ลักษณะของงานยังหมายถึง ความยากงายกวางขวางหรือทาทายใหอยากทํางานของผูบริหาร มีลักษณะทา
ทายและตองการความคิดดีริเร่ิม การกลาตัดสินใจในการวางแผนและประเมินผล หรือปรับปรุงแกไขซ่ึงการ
จะทําใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพไดดีนั้น ลักษณะของงานถือวามีสวนสําคัญ ซ่ึงตองประกอบไปดวย
สภาพแวดลอมของสภาพของงาน ไดลําดับความตองการของบุคคลที่หวังจะไดจากองคการวา สภาพการ
ทํางานที่ดีปลอดภัยสะดวกหรูหรา เปนลักษณะของงานที่บุคคลพอใจ11และประการสําคัญคือควรสรางความ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของอาชีพ โดยการสรางใหมีความสํานึกในภาระที่รับผิดชอบใหบรรลุสัมฤทธิ์ผลและการ
                                                           
 9 ธงชัย สันติวงษ, องคการและบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 
2530), หนา 94. 
 10 สมพงษ เกษมสนิ, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), หนา 48. 
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1307

กลาวโดยสรุปก็คือ การใชคุณธรรมนําสูความสําเร็จที่ตนประสงค ตองมีความพอใจ มีความเพียรมี
สมาธิ จึงทําเกิดปญญา6 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา “อิทธิบาท 4” คือหลักในการปฏิบัติเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคและปญหาตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จและกาวหนาในการงานตามที่ มุงหวังไว  
ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจจดจอ) และวิมังสา (การใช
ปญญาไตรตรอง) 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร หมายถึง ปจจัยนําเขาซ่ึงพิจารณาถึงความ
พยายามความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ได 
คือ ความพึงพอใจของผูบริการ หรือ การบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ประสิทธิภาพของบุคคลวา เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน เชน  
ความพยายามที่ไดรับจากงานนั้น ประสิทธิภาพเปนแนวความคิดหรือความมุงมาดปรารถนาในการ
บริหารงานในระบบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําใหการบริหารราชการไดผลสูงสุด คุมกับที่ใชจายเงินภาษี
อากรในการบริหารงานประเทศ และผลสุดทาย ประชาชนไดรับความพึงพอใจ และยังหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจและประโยชนแกมวลมนุษย (Human satisfaction and benefit 
produced)และยังตองพิจารณาถึงคุณคาทางสังคมดวย โดยการนําเวลาเขามาพิจารณาดวย7 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน จะเปนเคร่ืองชี้วัดความเจริญกาวหนา หรือความลมเหลวขององคกร ผูบริหารที่เชียวชาญจะ
เลือกการบริการที่เหมาะสมกับองคกรของตน และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด8 
 1. ความสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) ความสําเร็จในหนาที่การงานหมายถึงผลงาน
ที่เกิดข้ึนจากการทํางานของผูปฏิบัติงานไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานและตนเอง โดย
สามารถหาวิธีแกไขปญหาและปองกันปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จในหนาที่การงาน เกิดความรูสึก
ไมพอใจและปลาบปลื้มในความสําเร็จของงานนั้น ความสําเร็จของงานไววา ผูปฏิบัติงานแมจะเปนงานที่
ไดรับเงินเดือนสูงสุด แตอาจไมพอใจในงาน เม่ือเขารูสึกวาไมประสบความสําเร็จในชีวิต หรือไมเปนคนสําคัญ
คนหนึ่ง เขาไมมีโอกาสทําอะไรไมรูจุดมุงหมายที่แนนอน ความตองการที่รุนแรงของคนคือความไมรูสัมฤทธิ์
ผล เพราะทําใหเขารูสึกประสบความสําเร็จและงานของเขาสําคัญมีความหมายตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงความ
ภาคภูมิใจเหลานี้ ผูบังคับบัญชาสามารถชวยเขารูสึกประสบความสําเร็จและเชื่อถือตัวเองได คนที่มีความ
ตองการประสบผลสําเร็จ โดยมากจะนิยมตั้งเปาหมายของงานไวคอนขางสูง คนเหลานี้จะสนใจถึง
ความสําเร็จ ที่ไดตั้งไวเปนสําคัญมากกวาคํานงึถึงรางวัลหรือผลประโยชนที่ไดจากงานนัน้ คนพวกนี้มีลักษณะ
เดนสามประการ คือ ประการแรกจะตั้งเปาหมายงานที่ยากและทาทาย ประการที่สอง ตองการทราบถึง
                                                           
 6 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ, (20 มิถุนายน 
2551) : 24. 
 7 อุทัย  หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2531), หนา 84. 
 8 อรรควุฒิ ตัญธนาวิทย , ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545), หนา 52. 

ความเปนไปของงานที่กาวหนาไปแตละข้ันวาเปนไปตามที่ตั้งไวเพียงใด และจะไมชอบอยูภายใตการควบคุม
ของผูหนึ่งผูใด  รวมทั้งการไมทํางานที่ข้ึนกับโชคที่คาดการณผลไมได9 สิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุด คือความตองการ
ผลสัมฤทธิ์ผล และยังพบวาผูที่มีความตองการสัมฤทธิ์ผลสูง ไดแก คนที่ผานความลําบากมาพอสมควรชอบ
ทํางานที่มีปญหาและชอบมีการเปลี่ยนแปลง 
 สรุปไววา ความสําเร็จของงาน หมายถึง การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานหรือองคการ ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวยการบริหารงานของ
หนวยงาน  จะประสบความสําเร็จลุลวงดวยดีตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย และจะตอง
ปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจและเต็มความสามารถ รวมทั้งบรรยากาศแหงความเปนมิตรระหวางบุคลากรใน
หนวยงานมีขวัญ และกําลังใจดี จึงจะถือไดวาการบริหารงานประสบผลสําเร็จ 
 2. การยอมรับนับถือ (Recognition) การยอมรับ หมายถึง การยกยองชมเชย แสดงความยินดี
การใหกําลังใจ การไดรับความไววางใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอใหเห็นถึงความเชื่อถือ ยอมรับใน
ความสามารถเม่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จจากผูบังคับบัญชา ผูขอรับการปรึกษาหรือจาก
บุคคลในหนวยงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยูในความสําเร็จในงานดวย ความยอมรับนับถือมีลักษณะเปน
นามธรรม เปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมผูอ่ืนใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค พฤติกรรมของคนที่เกิดข้ึนไดตอง
มีแรงจูงใจ เม่ือไดเขาไปทํางานที่ใดและไดรับการยอมรับจากสมาชิกในองคการสวนมากเราเปนพวกพองเราก็
มีกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกลาวไดวาไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน10 หรือนัยคือ การ
แสดงความรับรูในความสามารถ เม่ือบุคคลทํางานสําเร็จ เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาผูบังคับบัญชามี
ความใสใจกับพนักงาน และผลที่ไดรับคือ พนักงานนั้นไดทุมเทหรือมีความเต็มใจที่จะทํางานและมีน้ําใจใน
การทํางานสูงข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการไววางใจความเชื่อถือยอมรับใน
ความรูความสามารถและการใหกําลังใจโดยการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน เม่ือทํางานประสบผลสําเร็จซ่ึงการ
ยอมรับนับถือข้ึนอยูกับความสําเร็จของงานที่ทําดวย 
 3. ลักษณะของงาน (Work Itself) ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่นาสนใจงานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางความทาทายใหตองลงมือทํา หรืองานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดลําพังแตผูเดียว 
ลักษณะของงานยังหมายถึง ความยากงายกวางขวางหรือทาทายใหอยากทํางานของผูบริหาร มีลักษณะทา
ทายและตองการความคิดดีริเร่ิม การกลาตัดสินใจในการวางแผนและประเมินผล หรือปรับปรุงแกไขซ่ึงการ
จะทําใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพไดดีนั้น ลักษณะของงานถือวามีสวนสําคัญ ซ่ึงตองประกอบไปดวย
สภาพแวดลอมของสภาพของงาน ไดลําดับความตองการของบุคคลที่หวังจะไดจากองคการวา สภาพการ
ทํางานที่ดีปลอดภัยสะดวกหรูหรา เปนลักษณะของงานที่บุคคลพอใจ11และประการสําคัญคือควรสรางความ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของอาชีพ โดยการสรางใหมีความสํานึกในภาระที่รับผิดชอบใหบรรลุสัมฤทธิ์ผลและการ
                                                           
 9 ธงชัย สันติวงษ, องคการและบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 
2530), หนา 94. 
 10 สมพงษ เกษมสนิ, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), หนา 48. 
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 47. 
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ได รับการความเชื่อถือ จะกอให เกิดความศรัทธาและภูมิในอาชีพ เม่ือบุคคลไดปฏิบัติตรงความรู
ความสามารถ ความถนัด แนวโนมวาปฏิบัติงานไดผลสําเร็จสูง โดยธรรมชาติของมนุษยเม่ือทําอะไรลงไปแลว
ตองการเห็นผลสําเร็จในงานในแตละอยาง ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจวาเขาเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีสวนใน
การทํางานใหกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ลักษณะของงานตองเปนงานที่ผูปฏิบัติรูสึกวา
เปนงานที่นาทํา มีความทาทาย มีความพึงพอใจ รูสึกเปนที่ยอมรับ คุมคาเวลา รูสึกวาเม่ือทําแลว รูสึกมี
ศักดิ์ศรีใหความสนุกเพลิดเพลินแกผูปฏิบัติ 
 สรุปไดวา ลักษณะของงาน ก็คือ ความยากงาย กวางขวางหรือทาทายใหอยากทํางาน ซ่ึงมีลักษณะ
ทาทายและมีความคิดริเร่ิม การกลาติดสินใจ ความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่ และตองอาศัยความเสียสละทั้ง
รางกายและจิตใจ เนื่องจากปจจุบันไดมีการคิดคนและนําเอาวิทยาการสมัยใหมมาใชในการบริหารงานดาน
ตางๆ อยูตลอดเวลา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถมีความคิดที่ทันสมัย 
กาวทันโลกอยูเสมอ เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคกร จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรทุก
ฝาย ใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงาน ความทั้งเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsiblity)ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่จะเกิดจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ไมมีการตรวจหรือควบคุม
อยางใกลชิด เปนขอผูกพันของผูใตบังคับบัญชา อันสืบเนื่องมาจากการไดรับอํานาจหนาที่ใหกระทําอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงคํากําจัดความดังกลาว จะเห็นวาจุดสําคัญของความรับผิดชอบ ขอผูกพัน (Obligation) นั่นเอง 
ความรับผิดชอบ จะเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุของความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
(Supereior and Subordinate Relationship) ในความสัมพันธดังกลาว จะเห็นวาผูบ ริหารในฐานะ
ผูบังคับบัญชามีอํานาจสทิธิที่จะสั่งใหบุคคลหนึ่งใหทําการตามคําสั่งได และในเวลาเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็
จะยอมปฏิบัติตาม หรือบริการในดานกําลังความคิดตามคําสั่ง ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
องคการ และผูใตบังคับบัญชาก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจะเห็นไดวา
อํานาจที่มีลักษณะเร่ิมตนจาผูบังคับบัญชาเบื้องบนลงมายังผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ พรอมกับคําสั่งใน
การมอบหมายงานใหทํา และในเวลาเดียวกันจากคําสั่ งดังกลาว ก็จะทําให เกิดความผูกพันของ
ผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ความผูกพันของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ันข้ึนไปนี้เอง คือความรับผิดชอบที่เกิดข้ึน12โดยเฉพาะหัวหนางานควรมีความรับผิดชอบ 2 
ประการดวยกัน คือ 1. ความรับผิดชอบตอการบํารุงรักษา สัมพันธภาพของการทํางานที่กับบุคคลใน
ปกครองใหคงไวตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และมีขวัญกําลังใจในการทํางานและ 2. ตอง
รับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพระหวางบุคคลในปกครองไวใหอยูในระดับที่สูงที่สุด 
เม่ือบุคคลไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หากมอบหมายงานไมเหมาะสมกับบุคคลซ่ึงอาจ
เปนไปรูปของความไมเหมาะสมตามความถนัดชัดเจน ไมเหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือความรูความสามารถ
ของเขาดวย แตถาการมอบหมายงานเปนที่ถูกใจถูกกับความถนัด ถูกนิสัยใจคอเขายอมจะพึงพอใจและ

                                                           
 12 อางแลวใน  ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, หนา 94. 

ทํางานดวยความสุข ขวัญก็จะเกิดข้ึนตามมา13 โดยความเปนจริงแลว บุคคลที่มีความสามารถ มีไหวพริบและ
ทักษะในการทํางานที่ดี ยอมยากที่จําทํางานดวยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเองและจะไมชอบการถูก
บังคับใหทํางาน 
 กลาวโดยสรุป ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลไดรับมอบหมายจากผูบงัคับบญัชาแลวมีความ
มุงม่ัน ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ โดยไมตองมีการควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนแสวงหาวิธีการตางๆ 
เพื่อใหงานในหนาที่ประสบความสําเร็จในเวลาที่กําหนด 
 5. ความกาวหนา (Advancement)ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ หมายถึง การไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนและตําแหนงสูงข้ึน รวมทั้งโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการงานทํางาน 
ความกาวหนาของคนทํางานที่มีรายไดสูงข้ึน ก็ยอมที่จะมีความรับผิดชอบมากข้ึน มีทักษะเพิ่มข้ึน ฐานะและ
เกียรติภูมิสูงข้ึน ถาการยายไปในตําแหนงใหมที่ชั่วโมงการทํางานและสภาพการทํางานที่ดีข้ึน แตเงินไม
เพิ่มข้ึนและความรับผิดชอบไมเพิ่มข้ึน ทักษะที่ใชในการทํางานไมสูงข้ึนก็เรียกวา ไมใชการเลื่อนข้ันที่แทจริง 
ซ่ึงนั่นจะเห็นไดวาการมีตําแหนงงานที่สําคัญข้ึน ทําใหมีอํานาจมากข้ึน มีอิสระในการทํางานถูกควบคุม
นอยลงและมีสถานที่ทํางานดีกวาเดิม การเลื่อนตําแหนงเปนที่ตองการของทุกคน สังคมถือเอาการเลื่อน
ตําแหนงแสดงถึงฐานะของบุคคล แตการเลื่อนข้ันตําแหนงในระบบราชการไทย มีระเบียบระบบที่ใชทั้งสอง
ระบบ คือระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ ซ่ึงทําใหการเลื่อนตําแหนงอาจเปนไดทั้งสิ่งจูงใจและสิ่งไมจูงใจ
ในการทํางาน14 
 กลาวโดยสรุป ความกาวหนา ก็คือ การที่บุคคลมีโอกาสไดเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน  
ดวยความเปนธรรม รวมทั้งโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
สูงข้ึน 
 6. นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration)นโยบายและการบริหารงานนั้น
มีสาระครอบคลุมถึงความไมมีประสิทธิภาพขององคการ การทํางานซอนกัน การแยงอํานาจซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงสงผลตอขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนดัชนีบงชี้ถึงความตั้งใจของผูบริหารวาควรจะทํา
หรือไมควรทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในอนาคตหรือสถานการณที่อยูในขณะนั้น และเปนแนวคิดอันจะ
นําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพ มีความสอดคลองกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความตอเนื่องกันนโยบาย
ที่ดียอมทําใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความ
ตอเนื่องกันนโยบายที่ดียอมทําใหการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ ชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจถูกตอง
เปนการควบคุมข้ันพื้นฐานของการบริหารงาน ทําใหเกิดการประสานในการปฏิบัติที่ดี และชวยลดเวลาที่
จะตองใชในการตัดสินใจ แมมีความเชื่อหรือยอมรับกันโดยทั่วไปวานโยบายเปนสิ่งทีผู่บริหารระดับสูงกําหนด
ข้ึน แตเปนที่เขาใจกันดีในกลุมบริหารวานโยบายเปนสิ่งที่ใชไมได ถานโยบายผูใตบังคับบัญชามิไดมีสวนรวม
ในการเสนอแนะและขาดความรูความเขาใจที่จะนําไปปฏิบัติอยางแทจริง เม่ือใดก็ตามที่นโยบายมีความ

                                                           
 13 อางแลวใน  อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, หนา 84. 
 14 เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ฝายการพิมพมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา 
ธิราช, 2534), หนา 49. 
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ได รับการความเชื่อถือ จะกอให เกิดความศรัทธาและภูมิในอาชีพ เม่ือบุคคลไดปฏิบัติตรงความรู
ความสามารถ ความถนัด แนวโนมวาปฏิบัติงานไดผลสําเร็จสูง โดยธรรมชาติของมนุษยเม่ือทําอะไรลงไปแลว
ตองการเห็นผลสําเร็จในงานในแตละอยาง ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจวาเขาเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีสวนใน
การทํางานใหกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ลักษณะของงานตองเปนงานที่ผูปฏิบัติรูสึกวา
เปนงานที่นาทํา มีความทาทาย มีความพึงพอใจ รูสึกเปนที่ยอมรับ คุมคาเวลา รูสึกวาเม่ือทําแลว รูสึกมี
ศักดิ์ศรีใหความสนุกเพลิดเพลินแกผูปฏิบัติ 
 สรุปไดวา ลักษณะของงาน ก็คือ ความยากงาย กวางขวางหรือทาทายใหอยากทํางาน ซ่ึงมีลักษณะ
ทาทายและมีความคิดริเร่ิม การกลาติดสินใจ ความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่ และตองอาศัยความเสียสละทั้ง
รางกายและจิตใจ เนื่องจากปจจุบันไดมีการคิดคนและนําเอาวิทยาการสมัยใหมมาใชในการบริหารงานดาน
ตางๆ อยูตลอดเวลา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถมีความคิดที่ทันสมัย 
กาวทันโลกอยูเสมอ เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคกร จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรทุก
ฝาย ใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงาน ความทั้งเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsiblity)ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่จะเกิดจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ไมมีการตรวจหรือควบคุม
อยางใกลชิด เปนขอผูกพันของผูใตบังคับบัญชา อันสืบเนื่องมาจากการไดรับอํานาจหนาที่ใหกระทําอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงคํากําจัดความดังกลาว จะเห็นวาจุดสําคัญของความรับผิดชอบ ขอผูกพัน (Obligation) นั่นเอง 
ความรับผิดชอบ จะเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุของความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
(Supereior and Subordinate Relationship) ในความสัมพันธดังกลาว จะเห็นวาผูบ ริหารในฐานะ
ผูบังคับบัญชามีอํานาจสทิธิที่จะสั่งใหบุคคลหนึ่งใหทําการตามคําสั่งได และในเวลาเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็
จะยอมปฏิบัติตาม หรือบริการในดานกําลังความคิดตามคําสั่ง ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
องคการ และผูใตบังคับบัญชาก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจะเห็นไดวา
อํานาจที่มีลักษณะเร่ิมตนจาผูบังคับบัญชาเบื้องบนลงมายังผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ พรอมกับคําสั่งใน
การมอบหมายงานใหทํา และในเวลาเดียวกันจากคําสั่ งดังกลาว ก็จะทําให เกิดความผูกพันของ
ผูใตบังคับบัญชา ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ความผูกพันของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ันข้ึนไปนี้เอง คือความรับผิดชอบที่เกิดข้ึน12โดยเฉพาะหัวหนางานควรมีความรับผิดชอบ 2 
ประการดวยกัน คือ 1. ความรับผิดชอบตอการบํารุงรักษา สัมพันธภาพของการทํางานที่กับบุคคลใน
ปกครองใหคงไวตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และมีขวัญกําลังใจในการทํางานและ 2. ตอง
รับผิดชอบตอการบํารุงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพระหวางบุคคลในปกครองไวใหอยูในระดับที่สูงที่สุด 
เม่ือบุคคลไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หากมอบหมายงานไมเหมาะสมกับบุคคลซ่ึงอาจ
เปนไปรูปของความไมเหมาะสมตามความถนัดชัดเจน ไมเหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือความรูความสามารถ
ของเขาดวย แตถาการมอบหมายงานเปนที่ถูกใจถูกกับความถนัด ถูกนิสัยใจคอเขายอมจะพึงพอใจและ

                                                           
 12 อางแลวใน  ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, หนา 94. 

ทํางานดวยความสุข ขวัญก็จะเกิดข้ึนตามมา13 โดยความเปนจริงแลว บุคคลที่มีความสามารถ มีไหวพริบและ
ทักษะในการทํางานที่ดี ยอมยากที่จําทํางานดวยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเองและจะไมชอบการถูก
บังคับใหทํางาน 
 กลาวโดยสรุป ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลไดรับมอบหมายจากผูบงัคับบญัชาแลวมีความ
มุงม่ัน ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ โดยไมตองมีการควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนแสวงหาวิธีการตางๆ 
เพื่อใหงานในหนาที่ประสบความสําเร็จในเวลาที่กําหนด 
 5. ความกาวหนา (Advancement)ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ หมายถึง การไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนและตําแหนงสูงข้ึน รวมทั้งโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการงานทํางาน 
ความกาวหนาของคนทํางานที่มีรายไดสูงข้ึน ก็ยอมที่จะมีความรับผิดชอบมากข้ึน มีทักษะเพิ่มข้ึน ฐานะและ
เกียรติภูมิสูงข้ึน ถาการยายไปในตําแหนงใหมที่ชั่วโมงการทํางานและสภาพการทํางานที่ดีข้ึน แตเงินไม
เพิ่มข้ึนและความรับผิดชอบไมเพิ่มข้ึน ทักษะที่ใชในการทํางานไมสูงข้ึนก็เรียกวา ไมใชการเลื่อนข้ันที่แทจริง 
ซ่ึงนั่นจะเห็นไดวาการมีตําแหนงงานที่สําคัญข้ึน ทําใหมีอํานาจมากข้ึน มีอิสระในการทํางานถูกควบคุม
นอยลงและมีสถานที่ทํางานดีกวาเดิม การเลื่อนตําแหนงเปนที่ตองการของทุกคน สังคมถือเอาการเลื่อน
ตําแหนงแสดงถึงฐานะของบุคคล แตการเลื่อนข้ันตําแหนงในระบบราชการไทย มีระเบียบระบบที่ใชทั้งสอง
ระบบ คือระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ ซ่ึงทําใหการเลื่อนตําแหนงอาจเปนไดทั้งสิ่งจูงใจและสิ่งไมจูงใจ
ในการทํางาน14 
 กลาวโดยสรุป ความกาวหนา ก็คือ การที่บุคคลมีโอกาสไดเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน  
ดวยความเปนธรรม รวมทั้งโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
สูงข้ึน 
 6. นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration)นโยบายและการบริหารงานนั้น
มีสาระครอบคลุมถึงความไมมีประสิทธิภาพขององคการ การทํางานซอนกัน การแยงอํานาจซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงสงผลตอขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนดัชนีบงชี้ถึงความตั้งใจของผูบริหารวาควรจะทํา
หรือไมควรทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในอนาคตหรือสถานการณที่อยูในขณะนั้น และเปนแนวคิดอันจะ
นําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพ มีความสอดคลองกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความตอเนื่องกันนโยบาย
ที่ดียอมทําใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกัน มีมาตรฐานเดียวกัน มีความ
ตอเนื่องกันนโยบายที่ดียอมทําใหการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ คือ ชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจถูกตอง
เปนการควบคุมข้ันพื้นฐานของการบริหารงาน ทําใหเกิดการประสานในการปฏิบัติที่ดี และชวยลดเวลาที่
จะตองใชในการตัดสินใจ แมมีความเชื่อหรือยอมรับกันโดยทั่วไปวานโยบายเปนสิ่งทีผู่บริหารระดับสูงกําหนด
ข้ึน แตเปนที่เขาใจกันดีในกลุมบริหารวานโยบายเปนสิ่งที่ใชไมได ถานโยบายผูใตบังคับบัญชามิไดมีสวนรวม
ในการเสนอแนะและขาดความรูความเขาใจที่จะนําไปปฏิบัติอยางแทจริง เม่ือใดก็ตามที่นโยบายมีความ

                                                           
 13 อางแลวใน  อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, หนา 84. 
 14 เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ฝายการพิมพมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา 
ธิราช, 2534), หนา 49. 
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ชัดเจน ทั้งผูบริหารและใตผูบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันยอมทํางานดวยความสุข มีขวัญและความพึง
พอใจและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคการโดยรวม ซ่ึงนโยบายที่ดีนั้น ควรที่มีลักษณะอยู 6 ประการ
ดวยกัน คือ 
 1. เปนนโยบายที่จะชี้แนวทางในการปฏิบัติขององคการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คือ เปน
นโยบายที่จะอธิบายใหทุกคนในหนวยงานไดทราบถึงเปาหมายที่กําหนดไว เปนแนวทางโดยสวนรวมของ
องคการ 
 2. จะตองมีลักษณะขอความที่เขาใจงายและควรเปนลายลักษณอักษร 
 3. จะตองชี้ใหเห็นถึงเงื่อนไขที่กําจัดและชองทางในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 4. สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเปนอยางมีเหตุผล 
 5. จะตองเปนเหตุผลที่สามารถปฏิบัติได 
 6. จะตองไดรับการทบทวนและตรวจสอบเปนระยะๆ 
 กลาวโดยสรุปแลว นโยบายและการบริหารงาน เปนแนวทางการดําเนินงานขององคกรที่มีหลักการ
ปฏิบัติที่จะนําองคกรไปสูเปาหมายอยางชัดเจน โดยการรวมมือกันวางแผนประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ
ลวงหนา เพื่อถือปฏิบัติ อันนําไปสูความสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ 
 7. ปกครองบังคับบัญชา (Supervision) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการใหคําแนะนําทางวิชาการหรือทางเทคนิคในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา ตามหนาที่
และความรับผิดชอบไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงไมเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคมระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ผูบังคับบัญชาจะตองทําตอผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เชน การแนะนําให
ปรึกษาหารือ คอยชวยเหลือและแกไขดวยวิธีตางๆ มิใชคอยจับผิดเปนตน ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เร่ิมตนจากผูบริหารสูงสุดในชั้นยอดขององคการ เปนการแสดงถึง
ความสัมพันธ ที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ที่สามารถแยกออกได เปนลักษณะของอํานาจหนาที่ ลักษณะของ
ความรับผิดชอบและลักษณะของการติดตอสื่อสาร15 โดยที่ผูบังคับบัญชาควรทรงไวซ่ึงความยุติธรรม รูจัก
ผอนหนักเบา มีความเปนกันเอง สงเสริมและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการทํางานที่แนชัด ใหแกผูใตบังคับบัญชา อันกอใหเกิดความรวมมือและเต็มใจในการทํางาน ซ่ึงควรจะมี
เกณฑ ตอไปนี้ คือ  
 1. ใหบุคลากรประจักษในความเปนเหตุเปนผล มิใชเพื่อการปกครองอยางเดียว  
 2. นโยบายที่กําหนดข้ึนใหเปนไปทางบวก มิใชมุงที่จะลงโทษบคุลากร 
 3. ตองเปนการเสนอแนะมากกวาเปนการผูกมัดที่ตองทํา 
 4. ใหขาวสารขอมูลตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานขององคการแกบุคลากรตามความเปนจริง 
 5. ใหโอกาสที่จะสนทนาและสัมพันธกันอยางเปดเผย 
 6. จัดวางรากฐาน การเลื่อนตําแหนง และการใหความดีความชอบอยางกระจางชัด 

                                                           
 15 อางแลวใน  ธงชัย สันติวงษ, องคการบริหาร, หนา 94. 

 7. จัดใหบุคลากรในหนวยงาน ไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือวางนโยบายการดําเนินงาน16 
        กลาวโดยสรุป การปกครองบังคับบัญชา ก็คือ การที่ผูบังคับบัญชาสามารถให คําแนะนํา  
คอยชวยเหลือและแกไขปญหาเก่ียวกับการทํางานใหแกผูใตบังคับบัญชา ดวยความยุติธรรม มีความเปน
กันเอง และมีการใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา สามารถชี้แจงและ
ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานได 
 8. คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล (Salary) เงินเดือนถือวาเปนปจจัยอยางหนึ่ง ที่มีสวน
สงเสริมใหมีคนเกิดความพึงพอใจ และยังเปนเกราะปองกันไมใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวย 
เพราะบุคคลจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เม่ือไดรับคาจางและสิ่งตอบแทนที่สมเหตุสมผล ดังนั้น
เคร่ืองกระตุนความใหเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง คือ เงิน ที่ผูปฏิบัติงานเปนคาตอบแทน
ที่สมเหตุสมผล ดังนั้นเคร่ืองกระตุนใหคนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง คือ เงิน ที่ให
ปฏิบัติงานเปนคาตอบแทนการบริหารงานในองคกร ไมอาจดําเนินไปดวยความราบร่ืนได ถาการกําหนด
อัตราเงินเดือนต่ําเกินไปไมสมดุลกับคาครองชีพ ไมเปนธรรม ไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน นอกจากนี้ 
หลักการจัดประโยชนเก้ือกูลควรจัดใหตรงตอความตองการของคนงาน ตองเทาเทียมกัน และทั่วถึงทั้ง
หนวยงานและคนงาน ไมเปนภาระแกคนงานอันเนื่องมาจากประโยชนเก้ือกูลนั้น17 เพราะการมีคาจาง
แรงงานอยูในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลอดจนมีสวัสดิการที่อยู
ในระดับที่สนับสนุนเก้ือกูล การทํางานไดคลองตัว สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสุขภาพดี จะมีผลใหบุคคล
รูสึกพอใจในงาน องคผลหนึ่งที่ทําใหคนทํางานในองคการไมได หากไมมีการตอบแทนดวยวิธีการตางๆ 
โดยเฉพาะการกําหนดรายได รวมถึงสวัสดิการตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางเต็มที่ ปราศจาก
ความกังวลใจ ซ่ึงจะเห็นไดจากกรณีหางโลตัสเกือบทั้งประเทศ ที่หยุดงานประทวงผูบริหาร เพราะสาเหตุที่
ถูกผูบริหารลดโบนัสอันเปนสิ่งที่เขาเหลานั้นพึงจะไดตามสิทธิ์18 
 กลาวโดยสรุป คาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล หมายถึง คาตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองคการ ตลอดจนการจักสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลตางๆ ที่เปนปจจัยคํ้าจุนที่สราง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอัตราเงินเดือนในอัตราที่เหมาะสมในการดํารงชีพ อาชีพครูก็มี
ความตองการคาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหมีมากยิ่งข้ึน
อันกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการตอไป 
 9. สภาพการทํางาน (Working Conditions)  สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพของการทํางาน
ทั่วไปเก่ียวกับหนาที่การงาน เชน ความสะดวกสบายในการทํางาน ทําเลที่ตั้งของสถานที่ทํางาน เชน  
ดานการคมนาคม หรือปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ เปนตน ถือเปนองคประกอบที่ปองกันมิใหบุคคลเกิดความไม
พึงพอใจในการทํางาน อันเปนขวัญในการปฏิบัติงานนั่นเอง ซ่ึงในการจัดการบริหาร สิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
คือสุขภาพจิตของผูทํางาน โดยผูบริหารพึงพอใจ โดยเฉพาะการจัดการสภาพการทํางานตางๆ เพื่ออํานวย
                                                           
 16 เมธี ปสันธนานนท,  การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนส
โตร, 2529), หนา 112. 
 17 อางแลวใน  สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา 39. 
 18 หนังสือพิมพ ไทยรัฐ, “พนักงานหางโลตัสประทวงโบนัสปใหม”, 3 ธันวาคม 2552 : 1. 
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ชัดเจน ทั้งผูบริหารและใตผูบังคับบัญชามีความเขาใจตรงกันยอมทํางานดวยความสุข มีขวัญและความพึง
พอใจและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคการโดยรวม ซ่ึงนโยบายที่ดีนั้น ควรที่มีลักษณะอยู 6 ประการ
ดวยกัน คือ 
 1. เปนนโยบายที่จะชี้แนวทางในการปฏิบัติขององคการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คือ เปน
นโยบายที่จะอธิบายใหทุกคนในหนวยงานไดทราบถึงเปาหมายที่กําหนดไว เปนแนวทางโดยสวนรวมของ
องคการ 
 2. จะตองมีลักษณะขอความที่เขาใจงายและควรเปนลายลักษณอักษร 
 3. จะตองชี้ใหเห็นถึงเงื่อนไขที่กําจัดและชองทางในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 4. สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเปนอยางมีเหตุผล 
 5. จะตองเปนเหตุผลที่สามารถปฏิบัติได 
 6. จะตองไดรับการทบทวนและตรวจสอบเปนระยะๆ 
 กลาวโดยสรุปแลว นโยบายและการบริหารงาน เปนแนวทางการดําเนินงานขององคกรที่มีหลักการ
ปฏิบัติที่จะนําองคกรไปสูเปาหมายอยางชัดเจน โดยการรวมมือกันวางแผนประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ
ลวงหนา เพื่อถือปฏิบัติ อันนําไปสูความสําเร็จของงานที่รับผิดชอบ 
 7. ปกครองบังคับบัญชา (Supervision) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการใหคําแนะนําทางวิชาการหรือทางเทคนิคในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา ตามหนาที่
และความรับผิดชอบไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงไมเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคมระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ผูบังคับบัญชาจะตองทําตอผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เชน การแนะนําให
ปรึกษาหารือ คอยชวยเหลือและแกไขดวยวิธีตางๆ มิใชคอยจับผิดเปนตน ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เร่ิมตนจากผูบริหารสูงสุดในชั้นยอดขององคการ เปนการแสดงถึง
ความสัมพันธ ที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ที่สามารถแยกออกได เปนลักษณะของอํานาจหนาที่ ลักษณะของ
ความรับผิดชอบและลักษณะของการติดตอสื่อสาร15 โดยที่ผูบังคับบัญชาควรทรงไวซ่ึงความยุติธรรม รูจัก
ผอนหนักเบา มีความเปนกันเอง สงเสริมและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการทํางานที่แนชัด ใหแกผูใตบังคับบัญชา อันกอใหเกิดความรวมมือและเต็มใจในการทํางาน ซ่ึงควรจะมี
เกณฑ ตอไปนี้ คือ  
 1. ใหบุคลากรประจักษในความเปนเหตุเปนผล มิใชเพื่อการปกครองอยางเดียว  
 2. นโยบายที่กําหนดข้ึนใหเปนไปทางบวก มิใชมุงที่จะลงโทษบคุลากร 
 3. ตองเปนการเสนอแนะมากกวาเปนการผูกมัดที่ตองทํา 
 4. ใหขาวสารขอมูลตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานขององคการแกบุคลากรตามความเปนจริง 
 5. ใหโอกาสที่จะสนทนาและสัมพันธกันอยางเปดเผย 
 6. จัดวางรากฐาน การเลื่อนตําแหนง และการใหความดีความชอบอยางกระจางชัด 

                                                           
 15 อางแลวใน  ธงชัย สันติวงษ, องคการบริหาร, หนา 94. 

 7. จัดใหบุคลากรในหนวยงาน ไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือวางนโยบายการดําเนินงาน16 
        กลาวโดยสรุป การปกครองบังคับบัญชา ก็คือ การที่ผูบังคับบัญชาสามารถให คําแนะนํา  
คอยชวยเหลือและแกไขปญหาเก่ียวกับการทํางานใหแกผูใตบังคับบัญชา ดวยความยุติธรรม มีความเปน
กันเอง และมีการใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา สามารถชี้แจงและ
ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานได 
 8. คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล (Salary) เงินเดือนถือวาเปนปจจัยอยางหนึ่ง ที่มีสวน
สงเสริมใหมีคนเกิดความพึงพอใจ และยังเปนเกราะปองกันไมใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวย 
เพราะบุคคลจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เม่ือไดรับคาจางและสิ่งตอบแทนที่สมเหตุสมผล ดังนั้น
เคร่ืองกระตุนความใหเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง คือ เงิน ที่ผูปฏิบัติงานเปนคาตอบแทน
ที่สมเหตุสมผล ดังนั้นเคร่ืองกระตุนใหคนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง คือ เงิน ที่ให
ปฏิบัติงานเปนคาตอบแทนการบริหารงานในองคกร ไมอาจดําเนินไปดวยความราบร่ืนได ถาการกําหนด
อัตราเงินเดือนต่ําเกินไปไมสมดุลกับคาครองชีพ ไมเปนธรรม ไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน นอกจากนี้ 
หลักการจัดประโยชนเก้ือกูลควรจัดใหตรงตอความตองการของคนงาน ตองเทาเทียมกัน และทั่วถึงทั้ง
หนวยงานและคนงาน ไมเปนภาระแกคนงานอันเนื่องมาจากประโยชนเก้ือกูลนั้น17 เพราะการมีคาจาง
แรงงานอยูในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลอดจนมีสวัสดิการที่อยู
ในระดับที่สนับสนุนเก้ือกูล การทํางานไดคลองตัว สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสุขภาพดี จะมีผลใหบุคคล
รูสึกพอใจในงาน องคผลหนึ่งที่ทําใหคนทํางานในองคการไมได หากไมมีการตอบแทนดวยวิธีการตางๆ 
โดยเฉพาะการกําหนดรายได รวมถึงสวัสดิการตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางเต็มที่ ปราศจาก
ความกังวลใจ ซ่ึงจะเห็นไดจากกรณีหางโลตัสเกือบทั้งประเทศ ที่หยุดงานประทวงผูบริหาร เพราะสาเหตุที่
ถูกผูบริหารลดโบนัสอันเปนสิ่งที่เขาเหลานั้นพึงจะไดตามสิทธิ์18 
 กลาวโดยสรุป คาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล หมายถึง คาตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองคการ ตลอดจนการจักสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลตางๆ ที่เปนปจจัยคํ้าจุนที่สราง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอัตราเงินเดือนในอัตราที่เหมาะสมในการดํารงชีพ อาชีพครูก็มี
ความตองการคาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหมีมากยิ่งข้ึน
อันกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการตอไป 
 9. สภาพการทํางาน (Working Conditions)  สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพของการทํางาน
ทั่วไปเก่ียวกับหนาที่การงาน เชน ความสะดวกสบายในการทํางาน ทําเลที่ตั้งของสถานที่ทํางาน เชน  
ดานการคมนาคม หรือปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ เปนตน ถือเปนองคประกอบที่ปองกันมิใหบุคคลเกิดความไม
พึงพอใจในการทํางาน อันเปนขวัญในการปฏิบัติงานนั่นเอง ซ่ึงในการจัดการบริหาร สิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
คือสุขภาพจิตของผูทํางาน โดยผูบริหารพึงพอใจ โดยเฉพาะการจัดการสภาพการทํางานตางๆ เพื่ออํานวย
                                                           
 16 เมธี ปสันธนานนท,  การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนส
โตร, 2529), หนา 112. 
 17 อางแลวใน  สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา 39. 
 18 หนังสือพิมพ ไทยรัฐ, “พนักงานหางโลตัสประทวงโบนัสปใหม”, 3 ธันวาคม 2552 : 1. 
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ความสะดวกและความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน รวมถึงการออกแบบและการจัดการอาคารสํานักงาน  
การติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานตลอดถึงการติดตอสื่อสาร19 ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานตางๆ ดังกลาวนั้น อาจกอใหเกิดความสุขทางกายในการทํางาน20 และยังกอใหเกิดความสุขทางกาย
ตามมา เปนปจจัยที่เอ้ือใหพนักงานรักในสถานที่ทํางานอีกดวย จะเห็นไดจากกรณีปจจัยที่เอ้ืออํานวยความ
สะดวกสบาย ที่ชวยใหการปฏิบัติงานๆหนาที่บุคลากรในโรงเรียนใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
จัดหองสมุดวิชาการ จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ถาโครงการไดที่จัดไดตามที่ตั้งไว ยอมเกิดผลแก
หนวยงาน แตละหนวยราชการโดยเฉพาะในวงการศึกษา มักจัดใหไดสมบูรณ เนื่องจากขาดงบประมาณ 
แมแตหนวยงานอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ภาวะเศรษฐกิจจํากัดเร่ืองสภาพการทํางานมักเปนปจจัยไมพอใจเปนสวนมาก 
สภาพแวดลอมในกาทํางานที่ดี ควรถูกตองตามสุขลักษณะมีอุปกรณ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานครบถวน ตลอดจนมีแสงสวางเพียงพอ มีอุปกรณที่เหมาะสม มีอากาศถายเท
สะดวก บรรยากาศสดใส ไมรูสึกอึดอัดคับแคบ จะมีสวนชวยสรางน้ําใจในการทํางานไดไมนอย 
 กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ องคประกอบที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพในองคการ ซ่ึงอยูรอบๆ ตัวบุคลากรในขณะปฏิบัติงานและบคุลากรในองคการ จะเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมากนอยนั้น ข้ึนอยูในสภาพแวดลอมในองคการ และหากผูบริหารสามารถที่จะบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมภายในองคการใหมีสภาพแวดลอมที่ไมเปนพิษที่สุขภาพกาย และอํานวยความ
สะดวกสบายในการทํางานยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนอีกดวย
เพราะสุขภาพที่ดี  ยอมสงผลตอสุขภาพจิตดวย 
 10. ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relationships) ความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเปนองคประกอบในสวนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเรียกวาเปนองคประกอบคํ้าจุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงานเปนองคประกอบหนึ่ง 
ที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจของบุคคลที่ มีตอการทํางาน ถาบุคคลใด มีเพื่อนรวมงานที่ มี
ความสามารถสูงมีความเปนมิตรพอที่จะชวยเหลือคนอ่ืน บุคคลนั้นอาจมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
คนอ่ืน21 หากความสัมพันธฉันมิตรเปนไปไดดวยดีจะเกิดความผูกพันและพอใจที่จะรวมงานกับองคการ22 
ประการทํางานเปนกลุมที่มีการสานสัมพันธกันจะเปนพื้นฐานในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน23 

                                                           
 19 อางแลวใน  สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา 42. 
 20 กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองคการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2528) หนา 93. 
 21 Locke,  Edwin A., “ job Satisfaction”  In social Psychology and Organizational 
Behavior, Edited by Michael Grunebergand Toby Walk, (New York : John wiley Sons, 1984), p. 4. 
 22 Barnard, Chester l., The Functions lf the Executive, 24 ed., ( Cam bridge, 
Massachusetts : Harvard University, 1974), p. 45. 
 23 เกศนี หงสนันท, การบริหารงานบุคคลในวงราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2518), หนา 57. 

 สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได เปนความสัมพันธที่บุคคลมีตอกันและกัน หากทุกคนมีความสัมพันธอันดีตอกัน ก็จะเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
อิทธิบาท 4  เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร 

 1. ฉันทะ ความพึงพอใจในการทํางาน คือ การรักงาน จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือเราเล็งเห็นผล
ของงานวา ถาทํางานนี้แลวจะไดอะไร จะตองปลูกความพอใจใหแกผูทํางาน และปญหาอุปสรรคกับความ
พอใจในการทํางานก็คือ การทํางานไมถูกกาล ทาํงานไมถูกวิธี และการชอบผลัดวนัประกันพรุง 

 2. วิริยะ คือ เปนทางมุงไปสูประตูแหงความสําเร็จในหนาที่การงาน ซ่ึงสามารถนําเราฝา
วิกฤติสังคมได โดยทิ้งปญหาและอุปสรรคที่ขัดกับความเพียรเสีย คือ ความเปนผูมีจิตใจออนแอ เพราะความ
พากเพียรเสีย คือ ความเปนผูมีจิตใจออนแอ เพราะความพากเพียรในการทํางานใหประสบผลสําเร็จที่ตน
กระทําอยู จะทําใหตนมีความเจริญกาวหนาและเจริญรุงเรืองไปตอขางหนา 

 3.จิตตะ คือ ในการทํางานในระดับ ตองจิตใจเขมแข็งในการทํางานที่การงานทางจิตใจ  
ก็จะทําใหจิตสงบ ทําจิตใจใหเปนปกติ ใหเขาใจและรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกตองตามหนาที่เปนจริง นี้คือ
การงานที่เปนกุศล ผลสําเร็จที่เอาใจฝกใฝในการทํางานที่ดี 

 4. วิมังสา ผลที่เกิดข้ึนในการใชปญญาในการทํางาน คือ การทํางานทุกอยางตองมีใจรัก
ในหนาที่ ไมวาจะเปนงานราชการ งานอาชีพพอคา งานเกษตร งานอุตสาหกรรม ตามที่ตนเองถนัดเพราะวา
ทําใหงานนั้นออกมามีคุณภาพ ถูกตาถูกใจ แกผูบริโภคที่เอาไปใชบริโภค ผูซ้ือก็อยากซ้ือและแนะนําอีก
ตอไปๆ24 

 ในที่นี้ผูเขียนใครขอเสนอแนวทางที่ผูบริหารจะประสบความสําเร็จ ในโลกของการบริหาร
อยางแทจริงจากการรูจักจัดการกับ 3 สิ่งคือ  

 1. การจัดการกับตัวเอง (Managing Yourself) โดยเร่ิมตนที่การรูจักวิเคราะหตนเอง 
เปดใจยอมรับจุดออน จุดแข็ง ของตน เพื่อหาทางแกไขนิสัยที่ไมดี โดยคอยๆลด ละหรือเลิกนิสัยเดิมทีละ
นอยๆ จนเลิกไดในที่สุด เชน รูจักศักยภาพทางความรู ความสามารถ ทักษะของตน รูฐานะทางการเงินของ
ตนวามีหนี้สินหรือไมเพียงใด หลังจากการวิเคราะหตนเองแลว ตองยอมรับจุดออนของตน และสรางเสริม
นิสัยใหมเพื่อจะไดเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแก  

 1.1 การทํางานเชิงรุก (Proactive) คือการมุงทํางานไปขางหนา โดยใชวิจารณญาณของ
ตนทํางานเชิงปอนกันไวกอนจะเกิดปญหา 

 1.2 เร่ิมตนการทํางานทุกอยาง ดวยการกําหนดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเสมอ เพราะ
จะทําใหเห็นทิศทางในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

 1.3 จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน เพื่อไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย 

                                                           
 24 ดูรายละเอียดใน พระสุนันท กิตติสทโท (สายพิมพพงษ), " การประยุกตใชอิทธิบาท 4 ในการทํางาน
ศึกษากรณีผูทําเครื่องปนดอนเผาดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา" ,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา 33-63. 
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ความสะดวกและความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงาน รวมถึงการออกแบบและการจัดการอาคารสํานักงาน  
การติดตั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานตลอดถึงการติดตอสื่อสาร19 ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานตางๆ ดังกลาวนั้น อาจกอใหเกิดความสุขทางกายในการทํางาน20 และยังกอใหเกิดความสุขทางกาย
ตามมา เปนปจจัยที่เอ้ือใหพนักงานรักในสถานที่ทํางานอีกดวย จะเห็นไดจากกรณีปจจัยที่เอ้ืออํานวยความ
สะดวกสบาย ที่ชวยใหการปฏิบัติงานๆหนาที่บุคลากรในโรงเรียนใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
จัดหองสมุดวิชาการ จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ถาโครงการไดที่จัดไดตามที่ตั้งไว ยอมเกิดผลแก
หนวยงาน แตละหนวยราชการโดยเฉพาะในวงการศึกษา มักจัดใหไดสมบูรณ เนื่องจากขาดงบประมาณ 
แมแตหนวยงานอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ภาวะเศรษฐกิจจํากัดเร่ืองสภาพการทํางานมักเปนปจจัยไมพอใจเปนสวนมาก 
สภาพแวดลอมในกาทํางานที่ดี ควรถูกตองตามสุขลักษณะมีอุปกรณ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานครบถวน ตลอดจนมีแสงสวางเพียงพอ มีอุปกรณที่เหมาะสม มีอากาศถายเท
สะดวก บรรยากาศสดใส ไมรูสึกอึดอัดคับแคบ จะมีสวนชวยสรางน้ําใจในการทํางานไดไมนอย 
 กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ องคประกอบที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพในองคการ ซ่ึงอยูรอบๆ ตัวบุคลากรในขณะปฏิบัติงานและบคุลากรในองคการ จะเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมากนอยนั้น ข้ึนอยูในสภาพแวดลอมในองคการ และหากผูบริหารสามารถที่จะบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมภายในองคการใหมีสภาพแวดลอมที่ไมเปนพิษที่สุขภาพกาย และอํานวยความ
สะดวกสบายในการทํางานยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนอีกดวย
เพราะสุขภาพที่ดี  ยอมสงผลตอสุขภาพจิตดวย 
 10. ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relationships) ความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเปนองคประกอบในสวนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเรียกวาเปนองคประกอบคํ้าจุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงานเปนองคประกอบหนึ่ง 
ที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจของบุคคลที่ มีตอการทํางาน ถาบุคคลใด มีเพื่อนรวมงานที่ มี
ความสามารถสูงมีความเปนมิตรพอที่จะชวยเหลือคนอ่ืน บุคคลนั้นอาจมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
คนอ่ืน21 หากความสัมพันธฉันมิตรเปนไปไดดวยดีจะเกิดความผูกพันและพอใจที่จะรวมงานกับองคการ22 
ประการทํางานเปนกลุมที่มีการสานสัมพันธกันจะเปนพื้นฐานในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน23 

                                                           
 19 อางแลวใน  สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา 42. 
 20 กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองคการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2528) หนา 93. 
 21 Locke,  Edwin A., “ job Satisfaction”  In social Psychology and Organizational 
Behavior, Edited by Michael Grunebergand Toby Walk, (New York : John wiley Sons, 1984), p. 4. 
 22 Barnard, Chester l., The Functions lf the Executive, 24 ed., ( Cam bridge, 
Massachusetts : Harvard University, 1974), p. 45. 
 23 เกศนี หงสนันท, การบริหารงานบุคคลในวงราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2518), หนา 57. 

 สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได เปนความสัมพันธที่บุคคลมีตอกันและกัน หากทุกคนมีความสัมพันธอันดีตอกัน ก็จะเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
อิทธิบาท 4  เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร 

 1. ฉันทะ ความพึงพอใจในการทํางาน คือ การรักงาน จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือเราเล็งเห็นผล
ของงานวา ถาทํางานนี้แลวจะไดอะไร จะตองปลูกความพอใจใหแกผูทํางาน และปญหาอุปสรรคกับความ
พอใจในการทํางานก็คือ การทํางานไมถูกกาล ทาํงานไมถูกวิธี และการชอบผลัดวนัประกันพรุง 

 2. วิริยะ คือ เปนทางมุงไปสูประตูแหงความสําเร็จในหนาที่การงาน ซ่ึงสามารถนําเราฝา
วิกฤติสังคมได โดยทิ้งปญหาและอุปสรรคที่ขัดกับความเพียรเสีย คือ ความเปนผูมีจิตใจออนแอ เพราะความ
พากเพียรเสีย คือ ความเปนผูมีจิตใจออนแอ เพราะความพากเพียรในการทํางานใหประสบผลสําเร็จที่ตน
กระทําอยู จะทําใหตนมีความเจริญกาวหนาและเจริญรุงเรืองไปตอขางหนา 

 3.จิตตะ คือ ในการทํางานในระดับ ตองจิตใจเขมแข็งในการทํางานที่การงานทางจิตใจ  
ก็จะทําใหจิตสงบ ทําจิตใจใหเปนปกติ ใหเขาใจและรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกตองตามหนาที่เปนจริง นี้คือ
การงานที่เปนกุศล ผลสําเร็จที่เอาใจฝกใฝในการทํางานที่ดี 

 4. วิมังสา ผลที่เกิดข้ึนในการใชปญญาในการทํางาน คือ การทํางานทุกอยางตองมีใจรัก
ในหนาที่ ไมวาจะเปนงานราชการ งานอาชีพพอคา งานเกษตร งานอุตสาหกรรม ตามที่ตนเองถนัดเพราะวา
ทําใหงานนั้นออกมามีคุณภาพ ถูกตาถูกใจ แกผูบริโภคที่เอาไปใชบริโภค ผูซ้ือก็อยากซ้ือและแนะนําอีก
ตอไปๆ24 

 ในที่นี้ผูเขียนใครขอเสนอแนวทางที่ผูบริหารจะประสบความสําเร็จ ในโลกของการบริหาร
อยางแทจริงจากการรูจักจัดการกับ 3 สิ่งคือ  

 1. การจัดการกับตัวเอง (Managing Yourself) โดยเร่ิมตนที่การรูจักวิเคราะหตนเอง 
เปดใจยอมรับจุดออน จุดแข็ง ของตน เพื่อหาทางแกไขนิสัยที่ไมดี โดยคอยๆลด ละหรือเลิกนิสัยเดิมทีละ
นอยๆ จนเลิกไดในที่สุด เชน รูจักศักยภาพทางความรู ความสามารถ ทักษะของตน รูฐานะทางการเงินของ
ตนวามีหนี้สินหรือไมเพียงใด หลังจากการวิเคราะหตนเองแลว ตองยอมรับจุดออนของตน และสรางเสริม
นิสัยใหมเพื่อจะไดเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแก  

 1.1 การทํางานเชิงรุก (Proactive) คือการมุงทํางานไปขางหนา โดยใชวิจารณญาณของ
ตนทํางานเชิงปอนกันไวกอนจะเกิดปญหา 

 1.2 เร่ิมตนการทํางานทุกอยาง ดวยการกําหนดจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคเสมอ เพราะ
จะทําใหเห็นทิศทางในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

 1.3 จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน เพื่อไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย 

                                                           
 24 ดูรายละเอียดใน พระสุนันท กิตติสทโท (สายพิมพพงษ), " การประยุกตใชอิทธิบาท 4 ในการทํางาน
ศึกษากรณีผูทําเครื่องปนดอนเผาดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา" ,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หนา 33-63. 
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 1.4 คิดแบบ ชนะ – ชนะ (Think Win - Win) คือการสรางทัศนคติใหทุกฝายในองคการ
เปนผูชนะดวยกัน ไมใช “ชนะ – แพ” จะยิ่งทําใหเกิดความขัดแยงในองคการ 

 1.5 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา โดยเฉพาะตองเขาใจพฤติกรรม และความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชาเสียกอน เพราะผูบริหารตองอาศัยบุคคลเหลานั้นทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย 

 1.6 การประสานความคิดและความแตกตางกันในองคการใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อสรางพลัง
ในองคการใหรวมกันพัฒนาและฝาฟนอุปสรรค 

 1.7 ความสามารถควบตนเอง (Self–Regulation) โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ 
(Emotional Intelligence) ผูบ ริหารที่ดีจะตองควบคุมอารมณ ในการปฏิบัติงานได และคํานึงถึง
ผลกระทบของภาวะอารมณตนที่อาจจะเกิดกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

 2. การจัดการกับคนในการ (Management People) ผูบริหารจะตองตระหนักถึงคน
ในองคการ โยเร่ิมตนจากการเขาใจธรรมชาติของคน นิสัยใจคอพื้นฐาน และความตองการเสียกอน  
เม่ือเขาใจผูใตบังคับบัญชาในองคการแลว ผูบริหารตองรูจักใชแรงจูงใจ (Motivation) การกระจายงาน 
(Decentralization) การมอบหมายงาน (Empowerment) การติดตอสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนการ
การกํากับติดตามควบคุมงาน (Monitoring) อยูหางๆ 

3. การจัดการกับงาน (Managing Work) ผูบริหารตองรูจักใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคองคการ 
บ ริหารองคการ โดยเน น คุณ ภาพเปนหลัก  ห รือนํ า เอาเอกหลักการบ ริหารคุณ ภาพ (Quality 
Management)มาใชปรับปรุงระบบการทํางานแบบใหม จัดคนใหเหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและ
ควบคุมงบประมาณ การจัดระบบอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการจัดสภาวะแวดลอมในการทํางานที่
เหมาะและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน นอกจากนั้นผูบริหารจะตองปรับองคการไปสู “องคกรแหงการเรียนรู” 
(Learning Organization) 
 
บทสรุป 
 การปฏิบัติงานอาจสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได ถามีความสําเร็จจะหยุดเพียงเทานั้น ถาไมประสบ
ผลสําเร็จจะทอและเลิกทําการนั้น ความเพียรพยายามในการทํางานนั้น คือเม่ือตนมีฉันทะที่จะทํางานใดแลว
ก็ลงมือทําและตามธรรมดา การทํางานเราจะตองประสบกับสิ่งที่ไมพอใจหลายอยางเชน ความเหน็ดเหนื่อย 
ความรอน ความหนาว ความหิวกระหาย ความงวง และบางอยางก็ขาดความเพลิดเพลนิเจริญใจ อดตาหลับ
ขับตานอน วิธีทางของการทํางาน เปนอยางนี้จะตางกันบางก็แตจะมากหรือนอยเทานั้นเพราะฉะนั้น 
คนทํางานที่ดีจึงมีความกลาหาญ คือ กลาที่จะเผชิญกับอุปสรรค ในอิทธิบาท 4 ก็ถือวาฉันทะเปนสวน
เบื้องตนที่สําคัญเปนอยางยิ่งถาฉันทะไมเกิด อิทธิบาทตัวอ่ืนก็เกิดข้ึนไดยาก เม่ือฉันทะเกิด วิริยะ จิตตะ  
และวิมังสาก็จะเกิดตามมาดวย 

จากความสําคัญของอิทธิบาท 4 ดังกลาว จะเห็นไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลักปฏิบัติที่ชวยให
บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคในการํางานไดเปนอยางดี โดยมีจิตตะและวิมังสาเปน
หลักปฏิบัติที่ชวยใหการเอาชนะปญหาและอุปสรรคในการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางยิ่งข้ึน  

ซ่ึงในที่สุดแลวก็จะชวยเสริมใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคมากข้ึนนั่นเอง ดังนั้น
อิทธิบาท 4 จึงเปนหลักธรรมสําคัญประการหนึ่ง ที่ชวยเหลือประโยชนในการทํางาน อันจะสามารถชวย
แกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลดีตอทั้งองคการและประชาชนที่
เขาไปรับบริการ 
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 1.4 คิดแบบ ชนะ – ชนะ (Think Win - Win) คือการสรางทัศนคติใหทุกฝายในองคการ
เปนผูชนะดวยกัน ไมใช “ชนะ – แพ” จะยิ่งทําใหเกิดความขัดแยงในองคการ 

 1.5 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา โดยเฉพาะตองเขาใจพฤติกรรม และความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชาเสียกอน เพราะผูบริหารตองอาศัยบุคคลเหลานั้นทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย 

 1.6 การประสานความคิดและความแตกตางกันในองคการใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อสรางพลัง
ในองคการใหรวมกันพัฒนาและฝาฟนอุปสรรค 

 1.7 ความสามารถควบตนเอง (Self–Regulation) โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ 
(Emotional Intelligence) ผูบ ริหารที่ดีจะตองควบคุมอารมณ ในการปฏิบัติงานได และคํานึงถึง
ผลกระทบของภาวะอารมณตนที่อาจจะเกิดกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

 2. การจัดการกับคนในการ (Management People) ผูบริหารจะตองตระหนักถึงคน
ในองคการ โยเร่ิมตนจากการเขาใจธรรมชาติของคน นิสัยใจคอพื้นฐาน และความตองการเสียกอน  
เม่ือเขาใจผูใตบังคับบัญชาในองคการแลว ผูบริหารตองรูจักใชแรงจูงใจ (Motivation) การกระจายงาน 
(Decentralization) การมอบหมายงาน (Empowerment) การติดตอสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนการ
การกํากับติดตามควบคุมงาน (Monitoring) อยูหางๆ 

3. การจัดการกับงาน (Managing Work) ผูบริหารตองรูจักใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคองคการ 
บ ริหารองคการ โดยเน น คุณ ภาพเปนหลัก  ห รือนํ า เอาเอกหลักการบ ริหารคุณ ภาพ (Quality 
Management)มาใชปรับปรุงระบบการทํางานแบบใหม จัดคนใหเหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและ
ควบคุมงบประมาณ การจัดระบบอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนการจัดสภาวะแวดลอมในการทํางานที่
เหมาะและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน นอกจากนั้นผูบริหารจะตองปรับองคการไปสู “องคกรแหงการเรียนรู” 
(Learning Organization) 
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ขับตานอน วิธีทางของการทํางาน เปนอยางนี้จะตางกันบางก็แตจะมากหรือนอยเทานั้นเพราะฉะนั้น 
คนทํางานที่ดีจึงมีความกลาหาญ คือ กลาที่จะเผชิญกับอุปสรรค ในอิทธิบาท 4 ก็ถือวาฉันทะเปนสวน
เบื้องตนที่สําคัญเปนอยางยิ่งถาฉันทะไมเกิด อิทธิบาทตัวอ่ืนก็เกิดข้ึนไดยาก เม่ือฉันทะเกิด วิริยะ จิตตะ  
และวิมังสาก็จะเกิดตามมาดวย 

จากความสําคัญของอิทธิบาท 4 ดังกลาว จะเห็นไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลักปฏิบัติที่ชวยให
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ปญหาการบริหารงบประมาณที่สงผลตอประสิทธภิาพขององคการบริหารสวนตําบล 
Budget Management Problems Affecting the Efficiency of  

the Sub-district Administration Organization 
 

กิตติวัฒน  จําเริญสัตย 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

 
บทคัดยอ 

ปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองสอดคลองกับ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเอง
โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได  
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บทนํา 

การบริหารงบประมาณไมวาจะเปนองคการหรือรัฐบาลหรืองานธุรกิจเอกชนตางก็มีจุดมุงหมาย
สําคัญที่ตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอยูเสมอองคประกอบที่
สําคัญในการบริหารงานคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการในบรรดาเหลานี้เปนที่ยอมรับกันวา “คน” 
เปนปจจัยที่สําคัญและมีคาในแตละองคการ จะมีงานที่รับผิดชอบอยูจํานวนหนึ่งซ่ึงจะตองปฏิบัติเพื่อให
เกิดผลตามเปาหมาย ดังนั้นในแตละองคการจึงตองมี “บุคคล” ซ่ึงเรียกวา ขาราชการบางเจาหนาที่บางหรือ
พนักงานบางเปนผูปฏิบัติงาน งานจึงสําเร็จและไดผลตามเปาหมายโดยทั่วไป การเลือกสรรบุคคลเขามา
ทํางานในหนวยราชการ หรือองคการธุรกิจขนาดใหญ ๆ จะมีการกําหนดหลักเกณฑเปนอยางดี เชน มีการ
กําหนดพื้นความรู มีการสอบแขงขันสอบคัดเลือก เม่ือผานการทดสอบแขงขันหรือการสอบคัดเลือกไดแลว
ยังกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานระยะหนึ่งกอน เม่ือปรากฏวาเปนผูมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่แลวจะบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประจําอีกตอไป แตการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน
ดังกลาวแมจะมีการกําหนดคุณสมบัติและกฎเกณฑไวอยางดีแลวก็ตาม แตก็ไมไดเปนเคร่ืองประกันที่ดีในการ
คัดเลือกบุคลากรไดเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่เสมอไป ทั้งนี้เพราะปจจุบันนี้วิทยาการตาง ๆ ไดเจริญ
รุดหนาไปมากไดมีการคนพบหลักการและกฎเกณฑใหม ๆ ซ่ึงนํามาใชแทนของเกาไดอยางดี ดังนั้นคนที่เคย
เหมาะสมอยูในระยะแรกเขาทํางานอาจกลายเปนคนทีไ่มเหมาะสมไปไดโดยงายในระยะเวลาตอมา ประกอบ
กับบุคลากร เม่ือปฏิบัติงานไปนาน ๆ อาจจะเกิดความเบื่อหนาย ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานนอยลง 
ดังนั้น หากไดมีการเพิ่มพูน ความรู ความสามารถ ความชํานาญและใหประสบการณใหม ๆ ยอมทําใหปญหา
การบริหารงบประมาณมีนอยลงและสงผลใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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อํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวม หรือมอบหมายใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได 

รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษี หรือการ
จัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อให
สามารดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ  ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได ให รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอน 

กฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระใน
การบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง 
และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  การปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ินดวย1 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดทํางบประมาณและการใหบริการสาธารณะที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเงื่อนไขทางการเมือง ซ่ึงสงผลตอระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในแตละทองถ่ิน ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองสรางความเขาใจแก
ประชาชนในเร่ืองผลประโยชนและตนทุนในการใหบริการสาธารณะของทองถ่ินในพื้นที่2 

เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มข้ึนสงผลใหเกิดปญหาในการบริหารงบประมาณปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลยังมีขอจํากัดในการหารายไดและมีอุปสรรคตอการพัฒนาในการแกไขปญหาใหกับประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอม เกิดปญหาในการบริหารงานตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป3   การตั้งงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลมักถูก

                                                           
1 สํานักงานประชาสัมพันธ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช.  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560). 
2 สกนธ    วรัญูวัฒนา, การบริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : เอกซ

เปอรเนท, 2551).     
3 อนุจิตร ชิณสาร, นวัตกรรมการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557),  หนา 3.   

กําหนดโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนดใหตั้งงบประมาณในเร่ืองอะไร ในวงเงินเทาไร หากตั้งเกิน
วงเงินที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด การบริหารงบประมาณตามขอจํากัด4  

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดการที่องคการบริหารสวนตําบลบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญที่ประชาชนคาดหมาย
ของคนในพื้นที่ที่ไดเสนอปญหาผานประชาคมหมูบานแลนําเสนอปญหาที่ไดจากการประชาคมหมูบานทั้ง
โครงการ กิจกรรมเพื่อนําเสนอตัวแทนหมูบานอันไดแกสมาชิกสภาตําบลนําปญหาเหลานี้ไปสูการพิจารณา
ของสภาองคองคการบริหารสวนตําบลตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงพบปญหาหลาย
ประการทั้งในดานการบริหารโครงการเปนขอจํากัดในการกําหนดแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงประชาคมภาครัฐหวงกระแสเสียงของตน ดานการอนุมัติงบประมาณมีปญหา ผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มีการหารงบประมาณตามโครงการเพื่อใหควบคุมพื้นที่ วัตถุประสงคและคานิยม
ในการหาเสียง โครงการงบประมาณซ่ึงผานการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางทําใหเกิด
ความไมคุมคาของงบประมาณ ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงสนใจที่ทําการศึกษาในเร่ืองนี้ 
 
กระบวนการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การดําเนินงานตามขอบัญญตังิบประมาณ 
 สภาพปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปง อําเภอหนองไผ จังหวัด
เพชรบูรณ ทําใหการดําเนินการทบทวนกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ผานมา ซ่ึงประกอบดวย การบริหาร
โครงการงตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงานกอสราง 
การบริหารงานงบประมาณมีกระบวนการ มีรายละเอียดแยกยอยในการปฏิบัติงาน โดยอยูภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย มีขาราชการหลายฝายประกอบดวย ฝายบริหารไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่งบประมาณ
องคการสวนตําบลไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแตละฝายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย วิธีการในการจัดทํางบประมาณ ตลอดจนวิธีการในการจัดทํางบประมาณ ไมมีความโปรงใสในการ
จัดทํางบประมาณ ทําใหเกิดความผิดพลาด ปญหาในการบริหารงบประมาณจึงไดรับการจัดสรรไมคุมคา 
ประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและสอดคลองกับความตองการของประชาชน5 
 การบริหารงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหากโครงการ งบประมาณ ไมลงมาในพื้นที่ก็เกิดความไมพอใจ ถึงยุให
ประชาชนเขาชื่อรองเรียนถึงความเดือดรอนในการที่องคการบริหารสวนตําบลไมจัดสรรงบประมาณในพื้นที่
ขาดทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในตัวแทนของตนเอง จึงเกิดการหารงบประมาณใหลงไปทุกหมูบานใน
                                                           

4 นนทวรรณ  ใจสุทธ์ิ,  การศึกษาสภาพปญหาในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี. (คณะศึกษาศาสตร:มหาวิทยาบูรพา, 2559),  หนา 2. 

5 วนิดา  พรมจักร, ปญหาการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด. การศึกษา
คนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย
, 2553), หนา 3  
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อํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เก่ียวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวม หรือมอบหมายใหเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการนั้นก็ได 

รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษี หรือการ
จัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้เพื่อให
สามารดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ  ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได ให รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพลางกอน 

กฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระใน
การบริหาร  การจัดทําบริการสาธารณะ  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง 
และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  การปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 
และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ินดวย1 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดทํางบประมาณและการใหบริการสาธารณะที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเงื่อนไขทางการเมือง ซ่ึงสงผลตอระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในแตละทองถ่ิน ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองสรางความเขาใจแก
ประชาชนในเร่ืองผลประโยชนและตนทุนในการใหบริการสาธารณะของทองถ่ินในพื้นที่2 

เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มข้ึนสงผลใหเกิดปญหาในการบริหารงบประมาณปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลยังมีขอจํากัดในการหารายไดและมีอุปสรรคตอการพัฒนาในการแกไขปญหาใหกับประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอม เกิดปญหาในการบริหารงานตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป3   การตั้งงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลมักถูก

                                                           
1 สํานักงานประชาสัมพันธ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช.  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560). 
2 สกนธ    วรัญูวัฒนา, การบริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. (กรุงเทพมหานคร : เอกซ

เปอรเนท, 2551).     
3 อนุจิตร ชิณสาร, นวัตกรรมการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557),  หนา 3.   

กําหนดโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนดใหตั้งงบประมาณในเร่ืองอะไร ในวงเงินเทาไร หากตั้งเกิน
วงเงินที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด การบริหารงบประมาณตามขอจํากัด4  

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดการที่องคการบริหารสวนตําบลบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญที่ประชาชนคาดหมาย
ของคนในพื้นที่ที่ไดเสนอปญหาผานประชาคมหมูบานแลนําเสนอปญหาที่ไดจากการประชาคมหมูบานทั้ง
โครงการ กิจกรรมเพื่อนําเสนอตัวแทนหมูบานอันไดแกสมาชิกสภาตําบลนําปญหาเหลานี้ไปสูการพิจารณา
ของสภาองคองคการบริหารสวนตําบลตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงพบปญหาหลาย
ประการทั้งในดานการบริหารโครงการเปนขอจํากัดในการกําหนดแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงประชาคมภาครัฐหวงกระแสเสียงของตน ดานการอนุมัติงบประมาณมีปญหา ผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มีการหารงบประมาณตามโครงการเพื่อใหควบคุมพื้นที่ วัตถุประสงคและคานิยม
ในการหาเสียง โครงการงบประมาณซ่ึงผานการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางทําใหเกิด
ความไมคุมคาของงบประมาณ ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงสนใจที่ทําการศึกษาในเร่ืองนี้ 
 
กระบวนการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การดําเนินงานตามขอบัญญตังิบประมาณ 
 สภาพปญหาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปง อําเภอหนองไผ จังหวัด
เพชรบูรณ ทําใหการดําเนินการทบทวนกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ผานมา ซ่ึงประกอบดวย การบริหาร
โครงการงตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงานกอสราง 
การบริหารงานงบประมาณมีกระบวนการ มีรายละเอียดแยกยอยในการปฏิบัติงาน โดยอยูภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย มีขาราชการหลายฝายประกอบดวย ฝายบริหารไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่งบประมาณ
องคการสวนตําบลไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแตละฝายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย วิธีการในการจัดทํางบประมาณ ตลอดจนวิธีการในการจัดทํางบประมาณ ไมมีความโปรงใสในการ
จัดทํางบประมาณ ทําใหเกิดความผิดพลาด ปญหาในการบริหารงบประมาณจึงไดรับการจัดสรรไมคุมคา 
ประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและสอดคลองกับความตองการของประชาชน5 
 การบริหารงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหากโครงการ งบประมาณ ไมลงมาในพื้นที่ก็เกิดความไมพอใจ ถึงยุให
ประชาชนเขาชื่อรองเรียนถึงความเดือดรอนในการที่องคการบริหารสวนตําบลไมจัดสรรงบประมาณในพื้นที่
ขาดทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในตัวแทนของตนเอง จึงเกิดการหารงบประมาณใหลงไปทุกหมูบานใน
                                                           

4 นนทวรรณ  ใจสุทธ์ิ,  การศึกษาสภาพปญหาในการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี. (คณะศึกษาศาสตร:มหาวิทยาบูรพา, 2559),  หนา 2. 

5 วนิดา  พรมจักร, ปญหาการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด. การศึกษา
คนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย
, 2553), หนา 3  
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ลักษณะเบี้ยหัวแตก เจาหนาที่งบประมาณไมมีการวิเคราะหปญหางบประมาณในรอบ 3 ปที่ผานมาเพื่อเปน
ขอมูลในการจัดทํางบประมาณ ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานขาดความ
ชํานาญ ผูบริหารไมเห็นความสําคัญวิธีการจัดทํางบประมาณ รวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไม
เขาระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ ทําใหการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ดานสังคม ตลอดจนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล6 
 สภาพปญหาการบริหารงบประมาณที่สงผลตอประสิทธิขององคการบริหารสวนตาํบล การกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดความเปนอิสระในการบริหารงาน งบประมาณมีไมเพียงพอตอการใชจายไม
เหลือไวไปพัฒนาดานอ่ืน ๆ สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารสวนตําบล ทัง้ดานการบริหารโครงการ 
ดานการอนุมัตงิบประมาณ และดานการกอสราง 
 

1. ดานการบริหารโครงการดานการบริหารโครงการที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคการบริหาร
สวนตําบล การบริหารงานไมเปนไปตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล การบริหารงบประมาณไม
สอดคลองกับแผนพัฒนา รวมทั้งการเบิกจายงบประมาณไมสอดคลองกับโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

2. ดานการอนุมัติงบประมาณ ของสภาองคองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถ่ิน การอนุมัติ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาทองถ่ินภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป จากนั้นสภาทองถ่ินตองจะตองพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณ รายจายประจําป โดยสภาทองถ่ินตองพิจารณา 3 วาระ วารที่ 1 ข้ันรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3  ใหความเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แลวใหประธานสภาทองถ่ินนําเสนอรางขอบัญญัติที่ผานความ
เห็นชอบจากใหผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติและประกาศเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอไป และมีผลบังคับใชตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศ  การบริหารงบประมาณตามโครงการ
เพื่อใหครบคุมพื้นที่ เจาหนาที่งบประมาณไมนาํขอมูลการใชจายของปที่ลวงมาแลวมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุง 
แกไข เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและไมคุมคาเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง  

3. ดานการกอสราง โครงการงบประมาณซ่ึงผานการดําเนนิการไมเปนไปตามมาตรฐานงานกอสราง 
ผูรับจางไมมีวิศวกรประจําหางและไมมีการรับรองแบบ องคการบริหารสวนตําบลมีนายชางโยธาแตมี
ประสบการณไมเพียงพอ จุดที่ตั้งโครงการไมเหมาะสมและไมสนองตอบตอปญหาของประชาชน 

                                                           
6 สุภารัตน  อัคพิน, สภาพปญหาและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร : บัณฑิตวิทยา, 2553), หนา 39. 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนในดานการจัดเตรียมงบประมาณ เห็นวา 
บุคลากรไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเก่ียวกับวิธีการจัดทํางบประมาณ งบประมาณไมสอดคลองกับ
ภาระการถายโอน การจัดทําแผนไมสอดคลองกับงบประมาณเนื่องจาก ความลาชาของหนังสือสั่งการ  
และงบประมาณไมเปนไปตามที่ตั้งงบไวในขอบัญญัติตั้งงบประมาณ รายจายประจําปทําใหเกิดปญหาการ
เบิกตัดป ดานการอนัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบลเห็นวาปญหาการบริหารงบประมาณ
สวนหนึ่งมาจากการถูกแทรกโครงการจากการรับปากของผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
และความมักงายของเจาหนาที่ในการประมาณการราคา เชน วัสดุครุภัณฑทําใหรายจายเพิ่มข้ึนเนื่องจาก
ราคาที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ปต่ํากวาราคาในทองตลาด ดานการบริหารงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล เห็นวา ปญหาการบริหารงบประมาณมาจากหนวยงานอ่ืนที่ขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณ เชน โรงเรียนทําโครงการขอรับงบเพื่อปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน หนวยงานภาครัฐ
รวมกับเอกชนขอรับงบสนับสนุนงานคอนเสิรตเพื่อการกุศลการรับถายโอนภารกิจ เชน จากปศุสัตวแต
งบประมาณไมถูกโอนมาดวยทําใหภาระคาใชจายเพิ่ม การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณจึงเกิดข้ึนและการ
เบิกจายหลายข้ันตอนเกิดความลาชา สาเหตุมาจากมีกฎระเบียบตาง ๆ มากมายเพื่อปองกันการทุจริต และมี
การปรับปรุงตลอดเวลา และดานการควบคุมงบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาปญหาการ
บริหารงบประมาณสวนหนึ่งมาจากบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดทํา งบประมาณยังขาดความเขาใจในวิธี
งบประมาณ เชน การตีความหรือวินิจฉัยขอกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ยังไมถูกตองชัดเจน ตัวอยาง การ
จําแนกประเภทไมถูกตอง วัสดุโดยสภาพมี ลักษณะสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม 
หรือคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย หรือ ตอชุด ไมเกิน 5,000 บาท ครุภัณฑโดยสภาพมีลักษณะคงทน
ถาวรมีอายุการใชงานเกิน 1 ป และมี ราคาเกิน 5,000 บาทตอหนวย หรือตอชุด การตั้งงบสําหรับโครงการ
จรจากหนวยงานอ่ืน และ ประชาชนไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการตรวจสอบตัวอยาง 
ประชาคมที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในหมูบานเปนกรรมการรวมตรวจงานจางโครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ประชาคมกลับบอกวาแลวแตเจาที่เห็นควรกับงานถนนเสนนี้แทจริงแลวประชาคมสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นไดเชน การปรับเกลี่ยลูกรังใหเรียบรอยกวานี้ใหผูรับจางปรับปรุงดวย เปนตน 
 
บทสรุป 

สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการบริหารงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลควร
ศึกษาการบริหารโครงการบริหารงานตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และเงื่อนไขทางการเมืองของทองถ่ินควรศึกษาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อนุมัติงบประมาณในลักษณะมีการหารงบประมาณเพื่อใหครบคุมทุกพื้นที่ เจาหนาที่งบประมาณควร
วิเคราะหงบประมาณเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณผูรับจางควรมีวิศวกรประจําหางเพื่อรับรองแบบ 
สวนนายชางโยธาที่มีประสบการณนอยควรมีการอบรมทางดานเทคนิคใหมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะปจจุบันนี้
วิทยาการตาง ๆ ไดเจริญรุดหนาไปมากไดมีการคนพบหลักการและกฎเกณฑใหม ๆ ซ่ึงนํามาใชแทนของเกา
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ลักษณะเบี้ยหัวแตก เจาหนาที่งบประมาณไมมีการวิเคราะหปญหางบประมาณในรอบ 3 ปที่ผานมาเพื่อเปน
ขอมูลในการจัดทํางบประมาณ ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานขาดความ
ชํานาญ ผูบริหารไมเห็นความสําคัญวิธีการจัดทํางบประมาณ รวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไม
เขาระเบียบ กฎหมาย ในการพิจารณาใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ ทําใหการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ดานสังคม ตลอดจนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล6 
 สภาพปญหาการบริหารงบประมาณที่สงผลตอประสิทธิขององคการบริหารสวนตาํบล การกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดความเปนอิสระในการบริหารงาน งบประมาณมีไมเพียงพอตอการใชจายไม
เหลือไวไปพัฒนาดานอ่ืน ๆ สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารสวนตําบล ทัง้ดานการบริหารโครงการ 
ดานการอนุมัตงิบประมาณ และดานการกอสราง 
 

1. ดานการบริหารโครงการดานการบริหารโครงการที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคการบริหาร
สวนตําบล การบริหารงานไมเปนไปตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล การบริหารงบประมาณไม
สอดคลองกับแผนพัฒนา รวมทั้งการเบิกจายงบประมาณไมสอดคลองกับโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

2. ดานการอนุมัติงบประมาณ ของสภาองคองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถ่ิน การอนุมัติ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาทองถ่ินภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป จากนั้นสภาทองถ่ินตองจะตองพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณ รายจายประจําป โดยสภาทองถ่ินตองพิจารณา 3 วาระ วารที่ 1 ข้ันรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3  ใหความเห็นชอบใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แลวใหประธานสภาทองถ่ินนําเสนอรางขอบัญญัติที่ผานความ
เห็นชอบจากใหผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติและประกาศเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอไป และมีผลบังคับใชตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศ  การบริหารงบประมาณตามโครงการ
เพื่อใหครบคุมพื้นที่ เจาหนาที่งบประมาณไมนาํขอมูลการใชจายของปที่ลวงมาแลวมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุง 
แกไข เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและไมคุมคาเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง  

3. ดานการกอสราง โครงการงบประมาณซ่ึงผานการดําเนนิการไมเปนไปตามมาตรฐานงานกอสราง 
ผูรับจางไมมีวิศวกรประจําหางและไมมีการรับรองแบบ องคการบริหารสวนตําบลมีนายชางโยธาแตมี
ประสบการณไมเพียงพอ จุดที่ตั้งโครงการไมเหมาะสมและไมสนองตอบตอปญหาของประชาชน 

                                                           
6 สุภารัตน  อัคพิน, สภาพปญหาและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลในเขตจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร : บัณฑิตวิทยา, 2553), หนา 39. 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนในดานการจัดเตรียมงบประมาณ เห็นวา 
บุคลากรไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเก่ียวกับวิธีการจัดทํางบประมาณ งบประมาณไมสอดคลองกับ
ภาระการถายโอน การจัดทําแผนไมสอดคลองกับงบประมาณเนื่องจาก ความลาชาของหนังสือสั่งการ  
และงบประมาณไมเปนไปตามที่ตั้งงบไวในขอบัญญัติตั้งงบประมาณ รายจายประจําปทําใหเกิดปญหาการ
เบิกตัดป ดานการอนัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบลเห็นวาปญหาการบริหารงบประมาณ
สวนหนึ่งมาจากการถูกแทรกโครงการจากการรับปากของผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
และความมักงายของเจาหนาที่ในการประมาณการราคา เชน วัสดุครุภัณฑทําใหรายจายเพิ่มข้ึนเนื่องจาก
ราคาที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ปต่ํากวาราคาในทองตลาด ดานการบริหารงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล เห็นวา ปญหาการบริหารงบประมาณมาจากหนวยงานอ่ืนที่ขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณ เชน โรงเรียนทําโครงการขอรับงบเพื่อปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน หนวยงานภาครัฐ
รวมกับเอกชนขอรับงบสนับสนุนงานคอนเสิรตเพื่อการกุศลการรับถายโอนภารกิจ เชน จากปศุสัตวแต
งบประมาณไมถูกโอนมาดวยทําใหภาระคาใชจายเพิ่ม การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณจึงเกิดข้ึนและการ
เบิกจายหลายข้ันตอนเกิดความลาชา สาเหตุมาจากมีกฎระเบียบตาง ๆ มากมายเพื่อปองกันการทุจริต และมี
การปรับปรุงตลอดเวลา และดานการควบคุมงบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลเห็นวาปญหาการ
บริหารงบประมาณสวนหนึ่งมาจากบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดทํา งบประมาณยังขาดความเขาใจในวิธี
งบประมาณ เชน การตีความหรือวินิจฉัยขอกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ยังไมถูกตองชัดเจน ตัวอยาง การ
จําแนกประเภทไมถูกตอง วัสดุโดยสภาพมี ลักษณะสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม 
หรือคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย หรือ ตอชุด ไมเกิน 5,000 บาท ครุภัณฑโดยสภาพมีลักษณะคงทน
ถาวรมีอายุการใชงานเกิน 1 ป และมี ราคาเกิน 5,000 บาทตอหนวย หรือตอชุด การตั้งงบสําหรับโครงการ
จรจากหนวยงานอ่ืน และ ประชาชนไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการตรวจสอบตัวอยาง 
ประชาคมที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในหมูบานเปนกรรมการรวมตรวจงานจางโครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ประชาคมกลับบอกวาแลวแตเจาที่เห็นควรกับงานถนนเสนนี้แทจริงแลวประชาคมสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นไดเชน การปรับเกลี่ยลูกรังใหเรียบรอยกวานี้ใหผูรับจางปรับปรุงดวย เปนตน 
 
บทสรุป 

สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการบริหารงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลควร
ศึกษาการบริหารโครงการบริหารงานตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และเงื่อนไขทางการเมืองของทองถ่ินควรศึกษาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อนุมัติงบประมาณในลักษณะมีการหารงบประมาณเพื่อใหครบคุมทุกพื้นที่ เจาหนาที่งบประมาณควร
วิเคราะหงบประมาณเพื่อเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณผูรับจางควรมีวิศวกรประจําหางเพื่อรับรองแบบ 
สวนนายชางโยธาที่มีประสบการณนอยควรมีการอบรมทางดานเทคนิคใหมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะปจจุบันนี้
วิทยาการตาง ๆ ไดเจริญรุดหนาไปมากไดมีการคนพบหลักการและกฎเกณฑใหม ๆ ซ่ึงนํามาใชแทนของเกา
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ไดอยางดี ดังนั้น หากไดมีการเพิ่มพูน ความรู ความสามารถ ความชํานาญและใหประสบการณใหม ๆ ยอม
ทําใหปญหาการบริหารงบประมาณมีนอยลงและสงผลใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
การคิดเปนทักษะอยางหนึ่งซ่ึงอาจพัฒนาใหมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนได โดยการฝกคิดอยูเสมอ คนที่มี
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Abstract 

Thinking is a skill which can be developed to a higher quality by always thinking. 
People with the skills to think will have a high opinion of high quality. This will help to 
solve problems and to help create a benefit to humanity. The idea is great, which may 
make men successful and unsuccessful, can make people happy and suffering. The most 
important rule of men: you become what you think. This rule is the basis of religion, 
philosophy, metaphysics, psychology, and success. He pointed out that the outside world 
is a reflection of your inner world, If you change the way you think will change your life. 
Successful people he spent most of think about what he wants and how to get it. And 
how to get it on the other hand, people who are not successful and are not happy will 
think and talk about things they don't want. He thought and spoke about the problems of 
anxiety and people he didn't like. But you must not be like that, the ideas that guide 
intelligence are more important than the intelligence that exists. 
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บทนํา 
ความเจริญในดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ลวนเกิดจาก

ความคิดของมนุษยที่ตองการแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความตองการที่
จะมีชีวิตที่ดีข้ึน สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการพัฒนาทางดานความคิดไดเกิดข้ึน อยางตอเนื่องตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เราจึงควรทราบเก่ียวกับการคิดและกระบวนการคิด และหาวิธีการตางๆ เพื่อฝกตนเองใหเปน
คนที่คิดเปนระบบ คิดถูกตองเพื่อประโยชนแกตนเองและสังคม คนเราทุกคนยอมรูจักใชความคิดดวยกัน
ทั้งนั้น แตกตางกันตรงที่บางคนไดใชความคิดของเขาไปในทาง สรางสรรคหรือไม เชน ใชความคิดในทาง
สรางฐานะตนเอง คิดแสวงหาหนทางที่จะกาวหนาตอไป คิดหาทางเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในชีวิต แตก็มีบาง
คนใชชีวิตของเขาไปอยางเลื่อนลอย ไรจุดหมาย คิดสรางวิมานในอากาศ ในทางที่ไมอาจเปนจริงข้ึนมาได
หรือคิดไปในทางที่ความรูความสามารถของตนไมอาจจะกอใหเกิดผลอยางใดข้ึนมาได การใชความคิดทํานอง
นี้จึงเปนความคิดที่ไมเกิดประโยชนแตอยางใด การรูจักคิดและฉลาดคิดในสมองคนโดยธรรมชาติจะเกิดข้ึน
เอง แตก็เปนสิ่งที่อาจจะสรางใหเจริญงอกงามข้ึนไดดวยวิธีการตางๆ เชนเดียวกับการปลูกตนไมดวยเมล็ดพืช
และเปนสิ่งที่ควรพยายามสรางคุณสมบัตินี้ใหมีข้ึนในคนไทยอยางเต็มความสามารถทุกทางและสิ่งหนึ่งที่ชวย
ปลูกฝงใหเกิดการรูจักคิดและความฉลาดคิดใหแกคนไดอยางดีที่สุดก็คือหนังสือนั่นเอง จะเห็นวาการรูจักคิด
และฉลาดคิด ก็สามารถสรางความไดเปรียบไดกับคนที่มีวิชาความรู หรือฉลาดสักปานใด ก็ตามหากขาดการ
รูจักคิดและฉลาดคิดเสียอยางหนึ่งก็เหมือนกับคนอ่ืนที่ฉลาด เพียงแตรูจักใชธนบัตรใหได ประโยชนตาม
มูลคาของเงินที่กําหนดไวเทานั้น แตก็ไมถึงกับจะสามารถใชธนบัตรใหเกิดผลประโยชนงอกงาม ไปกวาคา
ของมันได คนเราจะจําอารมณดานลบที่ทําใหผิดหวัง เสียใจไดมากกวาอารมณดานบวก และไมคอยจะลืม 
แตกับเร่ืองราวของความสุขดวยแลว มักจะเปนความทรงจําระยะสั้นในจิตใจเทานั้น ความเครียด วิตกกังวล 
กลัว โกรธ เกลียด ไมชอบใจ หงุดหงิดเล็กๆ นอยๆ ทุกๆ วัน สามารถสะสมเปนขยะกองใหญ ที่ทําใหคุณออก
อาการเหวี่ยงคนใกลตัว เปนนางมารรายที่ไมมีใครอยากเขาใกลไดโดยไมรูตัว หากคุณมีขยะมากมายเหลานี้
ลนอยูในใจ ก็เปนการยากที่จะรับมือกับความซับซอนของปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต และการทํางานได  
ลองสังเกตดีๆ วา นอกจากตอนนอนหลับแลว คนเราไมเคยวางจากความคิด และบอยๆ ที่เปนความคิดในแง
ลบ คาดเดาไปสารพัดจนทํารายตัวเอง เม่ือไมอยากคิดราย จําเปนตองมีสติและเปลี่ยนสิ่งรายๆ เปนความคิด
ดีๆ หวานเมล็ดพันธแงบวกไวในจิตใจ  

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปได ดังนี้ การคิดทําใหมนุษยสามารถเขาใจโลกหรือออกแบบชีวิตได
แตกตางกัน ทั้งยังทําใหนําเสนอหรือแปลความหมายสิ่งตางๆ ไปตามความหมายที่เขาเขาใจ หรือเชื่อมโยงไป
ถึงความตองการ ความปรารถนา ขอผูกมัด วัตถุประสงค แผน และเปาหมายของเขาได การคิด หมายถึง 
กระบวนการทํางานของจิตใจมนุษย ในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบหรือทางออกเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
ความคิด หมายถึง ผลของกระบวนการคิดนั้น การคิดเปนทักษะอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจพัฒนาใหมีคุณภาพสูง
ยิ่งข้ึนได โดยการฝกคิดอยูเสมอ คนที่มีทักษะในการคิดสูง ยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงจะชวยแกปญหา
ตางๆ ได และจะชวยสรางสรรคสิ่งที่เปนคุณประโยชนแกมนุษย การกระทําของคนเราเกิดจากความคิด หาก
คิดไมดี คิดราย มองโลกในแงรายจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทําใหสังคมขาดความ
สงบสุขเร่ืองความคิดเปนเร่ืองใหญ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคยังตรัสวา ขนาดตัณหาซ่ึงเรารูวาเปนเหตุ

 

แหงทุกข ยังเกิดข้ึนมาจากความคิด1 คือคนเราจะเกิดกิเลสข้ึนมามันเกิดความคิดนําไปเลยวาอยากจะไดอยาง
นั้น อยากจะไดอยางนี้คิดไปคิดมามันก็เกิดข้ึนมาเลย ถาไมคิด ความอยากมันก็จะลดลง ถาคิดทางไมดี ยิ่งคิด
ยิ่งกลุม ยิ่งคิดยิ่งเครียด ยิ่งคิดยิ่งเกิดอารมณแคนทําลาย แตพอคิดในทางบวกสรางสรรค ยิ่งคิดยิ่งสบายใจ 
ความคิดเปนตัวนํา ทําใหคําพูดและการกระทําตามมา ยิ่งโดยเฉพาะเราเองอยูเปนกลุมใหญ เปนหมูคนข้ึนมา 
ความเห็นมันไมเหมือนกัน จะเอาความคิดของแตละคนที่ตางกันมา สรุปรวมใหไดขอสรุปเปนมติที่ประชุม
จะตองทําอยางไงบาง  
 
ความหมายของความคิด  

ความคิด หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปญญาที่เก่ียวของกับจิตสํานึกเฉพาะคน ความคิดยัง
อาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือลําดับแงคิด ในทํานองเดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง กระบวนการ
การรับรู การรับรูความรูสึก ความมีจิตสํานึก และจินตนาการ การทําความเขาใจถึงจุดกําเนิดที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคงเปนเปาหมายที่นักวิชาการจํานวนมาก เชน นักชีววิทยา นักปรัชญา 
นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ตั้งไว เนื่องมาจากความคิดนั้นเปนหลักพื้นฐานรองรับการกระทําและ
ปฏิกิริยาของมนุษย การคิดเปนกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
เรียนรู การคิดไมมีขอบเขตจํากัด กระบวนการคิดของมนุษยเปนกระบวนการที่มีข้ันตอนที่เร่ิมจากสิ่งเรามา
กระตุนทําใหจิตใสใจกับสิ่งเราและสมองนําขอมูลหรือความรูที่มีอยูมาประมวล เพื่อใหไดผลของการคิด
ออกมา  

เหตุของการคิด ตนเหตุของการคิดคือสิ่งเราที่เปนปญหา หรือสิ่งเราที่เปนความตองการ หรือสิ่งเรา
ที่ชวนสงสัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1.  สิ่งเราที่เปนปญหา เปนสิ่งเราประเภทสถานการณ เหตุการณ หรือสภาวะที่มากระทบแลว 
จําเปนตองคิด (Have to think) เพื่อกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทําใหปญหานั้นลดไปหรือหมดไป  

2.  สิ่งเราที่เปนความตองการ เปนความตองการสิ่งที่ดีข้ึนกวาเดิมในแงตางๆ เชน ตองการลดตนทุน
ในการผลิตสินคา ตองการทํางานโดยใชเวลานอยลง ตองการความปลอดภัยมากข้ึน จึงตองการการคิด 
(Want to think) มาเพื่อทําใหความตองการหมดไป  

3.  สิ่งเราที่ชวนสงสัย เปนสิ่งเราแปลกๆ ใหมๆ ที่มากระตุนใหสงสัย อยากรู ซ่ึงในสภาพการณ
เดียวกัน สิ่งเราเดียวกัน บางคนอาจไมอยากรูก็ไมเกิดการคิด แตบางคนก็อยากรูซ่ึงอาจเกิดจากบุคลิกภาพ
ประจําตัวที่เปนคนชางคิด ชางสงสัย ทําใหตองการคําตอบเพื่อตอบขอสงสัย นั้นๆ ซ่ึงลักษณะเชนนี้ควรไดรับ
การฝกฝนและพัฒนาตอๆ ไป  

ผลของการคิด คือคําตอบหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปแกปญหาที่พบ หรือเพื่อใหความ
ตองการ หรือความสงสัยลดลงหรือหมดไป ผลของการคิดไดแก  

                                                                 
1 ธารทิพย  แกวเหลี่ยม, ความหมายของการคิด, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://www.goto 

know.org /posts/233001 [30 พฤศจิกายน 2558]. 
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บทนํา 
ความเจริญในดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ลวนเกิดจาก

ความคิดของมนุษยที่ตองการแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือเพื่อความตองการที่
จะมีชีวิตที่ดีข้ึน สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการพัฒนาทางดานความคิดไดเกิดข้ึน อยางตอเนื่องตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เราจึงควรทราบเก่ียวกับการคิดและกระบวนการคิด และหาวิธีการตางๆ เพื่อฝกตนเองใหเปน
คนที่คิดเปนระบบ คิดถูกตองเพื่อประโยชนแกตนเองและสังคม คนเราทุกคนยอมรูจักใชความคิดดวยกัน
ทั้งนั้น แตกตางกันตรงที่บางคนไดใชความคิดของเขาไปในทาง สรางสรรคหรือไม เชน ใชความคิดในทาง
สรางฐานะตนเอง คิดแสวงหาหนทางที่จะกาวหนาตอไป คิดหาทางเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในชีวิต แตก็มีบาง
คนใชชีวิตของเขาไปอยางเลื่อนลอย ไรจุดหมาย คิดสรางวิมานในอากาศ ในทางที่ไมอาจเปนจริงข้ึนมาได
หรือคิดไปในทางที่ความรูความสามารถของตนไมอาจจะกอใหเกิดผลอยางใดข้ึนมาได การใชความคิดทํานอง
นี้จึงเปนความคิดที่ไมเกิดประโยชนแตอยางใด การรูจักคิดและฉลาดคิดในสมองคนโดยธรรมชาติจะเกิดข้ึน
เอง แตก็เปนสิ่งที่อาจจะสรางใหเจริญงอกงามข้ึนไดดวยวิธีการตางๆ เชนเดียวกับการปลูกตนไมดวยเมล็ดพืช
และเปนสิ่งที่ควรพยายามสรางคุณสมบัตินี้ใหมีข้ึนในคนไทยอยางเต็มความสามารถทุกทางและสิ่งหนึ่งที่ชวย
ปลูกฝงใหเกิดการรูจักคิดและความฉลาดคิดใหแกคนไดอยางดีที่สุดก็คือหนังสือนั่นเอง จะเห็นวาการรูจักคิด
และฉลาดคิด ก็สามารถสรางความไดเปรียบไดกับคนที่มีวิชาความรู หรือฉลาดสักปานใด ก็ตามหากขาดการ
รูจักคิดและฉลาดคิดเสียอยางหนึ่งก็เหมือนกับคนอ่ืนที่ฉลาด เพียงแตรูจักใชธนบัตรใหได ประโยชนตาม
มูลคาของเงินที่กําหนดไวเทานั้น แตก็ไมถึงกับจะสามารถใชธนบัตรใหเกิดผลประโยชนงอกงาม ไปกวาคา
ของมันได คนเราจะจําอารมณดานลบที่ทําใหผิดหวัง เสียใจไดมากกวาอารมณดานบวก และไมคอยจะลืม 
แตกับเร่ืองราวของความสุขดวยแลว มักจะเปนความทรงจําระยะสั้นในจิตใจเทานั้น ความเครียด วิตกกังวล 
กลัว โกรธ เกลียด ไมชอบใจ หงุดหงิดเล็กๆ นอยๆ ทุกๆ วัน สามารถสะสมเปนขยะกองใหญ ที่ทําใหคุณออก
อาการเหวี่ยงคนใกลตัว เปนนางมารรายที่ไมมีใครอยากเขาใกลไดโดยไมรูตัว หากคุณมีขยะมากมายเหลานี้
ลนอยูในใจ ก็เปนการยากที่จะรับมือกับความซับซอนของปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต และการทํางานได  
ลองสังเกตดีๆ วา นอกจากตอนนอนหลับแลว คนเราไมเคยวางจากความคิด และบอยๆ ที่เปนความคิดในแง
ลบ คาดเดาไปสารพัดจนทํารายตัวเอง เม่ือไมอยากคิดราย จําเปนตองมีสติและเปลี่ยนสิ่งรายๆ เปนความคิด
ดีๆ หวานเมล็ดพันธแงบวกไวในจิตใจ  

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปได ดังนี้ การคิดทําใหมนุษยสามารถเขาใจโลกหรือออกแบบชีวิตได
แตกตางกัน ทั้งยังทําใหนําเสนอหรือแปลความหมายสิ่งตางๆ ไปตามความหมายที่เขาเขาใจ หรือเชื่อมโยงไป
ถึงความตองการ ความปรารถนา ขอผูกมัด วัตถุประสงค แผน และเปาหมายของเขาได การคิด หมายถึง 
กระบวนการทํางานของจิตใจมนุษย ในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบหรือทางออกเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
ความคิด หมายถึง ผลของกระบวนการคิดนั้น การคิดเปนทักษะอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจพัฒนาใหมีคุณภาพสูง
ยิ่งข้ึนได โดยการฝกคิดอยูเสมอ คนที่มีทักษะในการคิดสูง ยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงจะชวยแกปญหา
ตางๆ ได และจะชวยสรางสรรคสิ่งที่เปนคุณประโยชนแกมนุษย การกระทําของคนเราเกิดจากความคิด หาก
คิดไมดี คิดราย มองโลกในแงรายจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทําใหสังคมขาดความ
สงบสุขเร่ืองความคิดเปนเร่ืองใหญ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคยังตรัสวา ขนาดตัณหาซ่ึงเรารูวาเปนเหตุ

 

แหงทุกข ยังเกิดข้ึนมาจากความคิด1 คือคนเราจะเกิดกิเลสข้ึนมามันเกิดความคิดนําไปเลยวาอยากจะไดอยาง
นั้น อยากจะไดอยางนี้คิดไปคิดมามันก็เกิดข้ึนมาเลย ถาไมคิด ความอยากมันก็จะลดลง ถาคิดทางไมดี ยิ่งคิด
ยิ่งกลุม ยิ่งคิดยิ่งเครียด ยิ่งคิดยิ่งเกิดอารมณแคนทําลาย แตพอคิดในทางบวกสรางสรรค ยิ่งคิดยิ่งสบายใจ 
ความคิดเปนตัวนํา ทําใหคําพูดและการกระทําตามมา ยิ่งโดยเฉพาะเราเองอยูเปนกลุมใหญ เปนหมูคนข้ึนมา 
ความเห็นมันไมเหมือนกัน จะเอาความคิดของแตละคนที่ตางกันมา สรุปรวมใหไดขอสรุปเปนมติที่ประชุม
จะตองทําอยางไงบาง  
 
ความหมายของความคิด  

ความคิด หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปญญาที่เก่ียวของกับจิตสํานึกเฉพาะคน ความคิดยัง
อาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือลําดับแงคิด ในทํานองเดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง กระบวนการ
การรับรู การรับรูความรูสึก ความมีจิตสํานึก และจินตนาการ การทําความเขาใจถึงจุดกําเนิดที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคงเปนเปาหมายที่นักวิชาการจํานวนมาก เชน นักชีววิทยา นักปรัชญา 
นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ตั้งไว เนื่องมาจากความคิดนั้นเปนหลักพื้นฐานรองรับการกระทําและ
ปฏิกิริยาของมนุษย การคิดเปนกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
เรียนรู การคิดไมมีขอบเขตจํากัด กระบวนการคิดของมนุษยเปนกระบวนการที่มีข้ันตอนที่เร่ิมจากสิ่งเรามา
กระตุนทําใหจิตใสใจกับสิ่งเราและสมองนําขอมูลหรือความรูที่มีอยูมาประมวล เพื่อใหไดผลของการคิด
ออกมา  

เหตุของการคิด ตนเหตุของการคิดคือสิ่งเราที่เปนปญหา หรือสิ่งเราที่เปนความตองการ หรือสิ่งเรา
ที่ชวนสงสัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1.  สิ่งเราที่เปนปญหา เปนสิ่งเราประเภทสถานการณ เหตุการณ หรือสภาวะที่มากระทบแลว 
จําเปนตองคิด (Have to think) เพื่อกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทําใหปญหานั้นลดไปหรือหมดไป  

2.  สิ่งเราที่เปนความตองการ เปนความตองการสิ่งที่ดีข้ึนกวาเดิมในแงตางๆ เชน ตองการลดตนทุน
ในการผลิตสินคา ตองการทํางานโดยใชเวลานอยลง ตองการความปลอดภัยมากข้ึน จึงตองการการคิด 
(Want to think) มาเพื่อทําใหความตองการหมดไป  

3.  สิ่งเราที่ชวนสงสัย เปนสิ่งเราแปลกๆ ใหมๆ ที่มากระตุนใหสงสัย อยากรู ซ่ึงในสภาพการณ
เดียวกัน สิ่งเราเดียวกัน บางคนอาจไมอยากรูก็ไมเกิดการคิด แตบางคนก็อยากรูซ่ึงอาจเกิดจากบุคลิกภาพ
ประจําตัวที่เปนคนชางคิด ชางสงสัย ทําใหตองการคําตอบเพื่อตอบขอสงสัย นั้นๆ ซ่ึงลักษณะเชนนี้ควรไดรับ
การฝกฝนและพัฒนาตอๆ ไป  

ผลของการคิด คือคําตอบหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปแกปญหาที่พบ หรือเพื่อใหความ
ตองการ หรือความสงสัยลดลงหรือหมดไป ผลของการคิดไดแก  

                                                                 
1 ธารทิพย  แกวเหลี่ยม, ความหมายของการคิด, [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://www.goto 

know.org /posts/233001 [30 พฤศจิกายน 2558]. 
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1.  คําตอบของปญหาที่พบ หรือคําตอบที่สนองตอความตองการของตน ซ่ึงรวมไปถึงวิธีการในการ
แกปญหา ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดคําตอบนั้นๆ  

2.  การคิดโดยตรงที่ใชในการแกปญหา (Directed Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลและมีจุดมุงหมาย 
แบงออกได 2 ประเภทคือ  

2.1 การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือสถานการณตาง ๆ 
วาถูกหรือผิดโดยใชเหตุผลประกอบซ่ึงการใหเหตุผลนั้นมี 2 แบบคือ การคิดแบบอนุมาน (Deductive 
Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลในการหาคําตอบจากหลักเกณฑที่มีอยู และการคิดแบบอุปมาน (Inductive 
Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลในการสรุปหลักเกณฑจากขอมูลที่สังเกตได  

2.2 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึงกระบวนการคิดการกระทําผลงานใหมๆ ที่มนุษย
คิดและประดิษฐข้ึน โดยทั่วไปความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดสองลักษณะคือ เกิดจากความคิดริเร่ิม
ประดิษฐอะไรใหมๆ ที่ไมเคยมีใครคิดมากอน และเกิดจากการคิดดัดแปลงสิ่งเดิมที่มีอยูแลวใหเปนประโยชน
แกมนุษย  

การคิดวาเปนสิ่งที่มีคุณคาเพราะการคิดชวยใหคนได มองเห็นภาพปญหาตางๆ ในอนาคตซ่ึงจะชวย
ใหบุคคลไดคิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันได และการคิดชวยขยายความหมายของสิ่งตางๆ ใน
โลกได และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการคิดคือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทําตามที่เขาคิดถึงแมวามัน
จะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมีพลังอํานาจ จึงตองการการควบคุมโดยไดแนะนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในการชวยรักษาความคิด ใหเปนไปอยางถูกตองโดยมีการควบคุมเงื่อนไขภายใตการสังเกต  
และการสรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดข้ึนและไดมีการทบทวนแนวคิดโดยกลาววา สิ่งที่บุคคลรูจะเปนสิ่งทีก่ระตุน
ใหเกิดกระบวนการคิดคร้ังแรกแลวจึงนํา ไปสูการคิดในสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงกอใหเกิดความสมบูรณของกระบวนการ
คิดนั้น เนื่องจากการคิดมีอิทธิพลอยางมากจากกิเลสที่อยูภายในตัวบุคคล และสังคม 

นิสัยในการคิด การคิดสามารถเกิดข้ึนไดจากสิ่งกระตุนหรือการฝกนิสัยในการคิดดังนี้ 2 ความ
กระตือรือรน หรือ ความอยากรูอยากเห็น สิ่งที่มีชีวิต ทั้งหลายที่อยูในโลกนี้ ขณะตื่นจะมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมโดยรอบดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยจะมีการกระทํากับสิ่งนั้นและรับผลกระทบที่ยอนกลับมา
จากสิ่งนั้นดวย กระบวนการของการปฏิสัมพันธจะสรางใหเกิดกรอบของประสบการณ เม่ือเขาสูวัยผูใหญ
หลายๆ สิ่งที่เขามาสัมผัส มักเปนสิ่งที่เคยสัมผัสมาแลวซ่ึงอาจทําใหรูสึกเบื่อ แตสําหรับเด็กทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกนี้ยังเปนสิ่งใหมและทุกสิ่งที่เปนสิ่ง ใหมจะทําใหเด็กตื่นเตนและอยากรูอยากที่จะคนหาโดยไมมีความ
อดทนที่จะคอย จึงเปนปจจัยข้ันแรกที่เปนบอเกิดในการพัฒนาใหมีการคิดแบบวิจารณญาณ ระดับความ
กระตือรือรนมี 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 ปรากฏการณคร้ังแรก ความกระตือรือรนมักจะไมไดมาจากการคิดแต
เปนสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต เชน หนูจะวิ่ง ดม ขุด โดยไมมีจุดมุงหมาย เชนเดียวกับเด็กเล็กๆ ที่จะมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อการตรวจสอบคนหาตลอดเวลา โดยไมมีการหยุดนิ่ง เชนการดูดนิ้วมือ การดึงและการ
ผลักสิ่งของการจับและโยนเปนตน ระดับที่ 2 มีการพัฒนาข้ึนจากระดับแรก โดยมีอิทธิพลจากสิ่งเราในสังคม
เม่ือเด็กเกิดการเรียนรูวาเขาสามารถเรียก รองใหบุคคลอ่ืนไดชวยเหลือเขาในการจัดหาสิ่งตางๆ ที่จะชวยเพิ่ม

                                                                 
2 Dewey John, How We Think, (New York : Health and Company, 1909), pp 56. 

 

ความสนใจ เม่ือมีบางคร้ังที่ เขาไดสัมผัสสิ่งที่ไมนาสนใจแลว ดังนั้น ในชวงนี้ เด็กจะเร่ิมตั้งคําถามวา  
อะไร ทําไม แตคําถามของเขาสวนใหญมักไมมีขอมูลที่เก่ียวของมาสนับสนุนแตจะเปนการ อยากรูในสิ่งที่
สงสัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป ระดับที่ 3 เปนระดับที่เก่ียวของกับการใชสติปญญาโดยจะปรับเปลี่ยน
เปนความสนใจใน ปญหาโดยมีการสังเกตสิ่งตางๆ และมีการรวบรวมขอมูลที่จําเปนและมีความตื่นตัว ในการ
แสวงหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงมีความแตกตางกับระดับที่ 2 ซ่ึงเปนระดับของสังคมที่เด็กมักจะมีความสนใจ
ในการถามมากกวาความสนใจกับคําตอบ จึงใหความสนใจกับแตละคําถามโดยใชเวลาสั้นๆ จึงไมสามารถ
พัฒนาเขาสูการฝกการคิดได อยางไรก็ตามการถามและการตอบสามารถชวยกระตุนการคิดได โดยการตั้ง
ประเด็นคําถามที่สําคัญจะชวยกระตุนความกระตือรือรนในการแสวงหาคําตอบ โดยการใชเทคนิค  
การสืบสวนและการสังเกต ซ่ึงใชเปนทั้งกระบวนการและผลลัพธ ซ่ึงในระดับนี้จะกระตุนใหเกิดการคิดโดยใช
ปญญาได ความกระตือรือรนจะเปนแรงกระตุนทางบวก ที่จะทําใหบุคคลมีจิตใจเปดกวางที่จะเรียนรู  
การลดลงของความกระตือรือรน มักเกิดข้ึนจากความไมสนใจ หรือไมเอาใจใสสนใจแตงานที่ทําตามกิจวัตร 
จึงไมเขาถึงปญหา และขอเท็จจริงใหม และมีความอยากรูอยากเห็นเฉพาะสิ่งที่เก่ียวของกับผลประโยชน 
ในงาน  
 
ขบวนการในการบริหารจัดการความคิด  

แนวคิดในพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเร่ืองการบริหารความคิดมี 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 คือ ใหเรารูเทาทันตัวเอง แลวก็หลีกเลี่ยงการคิดใน 3 เร่ือง คือ 
1.  กามวิตก คือวามีความอยากได คําวากามวิตกคือไมใชคิดในกามอยางเดียว อยาไปคิดแตในเร่ือง

เพศอยางเดียวจริงๆ คือจะเปนวัตถุสิ่งของ เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ตําแหนง ทั้งนั้นเลย สิ่งที่เราเองอยาก
ได อยากมี อยากเปน คนยังมีกิเลสอยู คิดไดในสิ่งเหลานี้แตตองรูวา ที่พอดีมันแคไหน คืออยาไปโลภ อยาก
ไดของเขา อยากไดมากจนกระทั่งไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ถาในแงการประชุมรวมกัน เราจะคิดทฤษฎี
บริหารความคิดก่ีอยางก็ตาม ถาคนในที่ประชุมมีผลประโยชนแอบแฝงอยู จะไปอธิบายอยางไงคุยไมคอยรู
เร่ืองหรอก เพราะวาเขาไมไดตองการฟงเหตุผล แตวาเขาจะเอาแบบนี้ เพราะวามันเก่ียวพันกับผลประโยชน
ของเขา แตละคนมีขอสรุปอยูในใจของตัวเองแลว เพื่อรักษาประโยชนของตัวเอง ถามีผลประโยชนแอบแฝง
อยางนี้แลวทฤษฎีความคิดก็ใชไมได พระพุทธเจาจึงบอกวา ขอแรกในการบริหารความคิด ตองหลีกเลี่ยง
กามวิตก อยาไปเอาผลประโยชนตัวเองเปนใหญจนกระทั่งไปครอบงําผลประโยชนของคนอ่ืน ทั้งหมด ตองรู
วาที่พอดีสําหรับเราคือแคไหน 

2.  หลีกเลี่ยงพยาบาทวิตก คือความคิดไปอาฆาตเขา ใครเคยไปพูดบางอยางไมตรงกับเรา รูสึกวา
เขาหักหนาเรา มีอะไรข้ึนมา เราจะตองหาทางเอาคืนบาง วางยาบาง เจาะเรือใบบาง ถาคิดจะแกลงกันไป
แกลงกันมา จะอาฆาตพยาบาทกันอยางนี้แลวละก็ คิดทําลายกันอยางนี้แลวละก็ ความคิดมันจะเสียหมดเลย 
พอมีความคิดทําลายอยางนี้ ไมไดเร่ืองละ เราเองคิดคนเดียวความคิดรายๆ จะเกิดข้ึนมาเต็มเลย อยูในกลุม
ในคณะถาแตละคนมีความรูสึกวาอาฆาตพยาบาทกันนะ สรุปเร่ืองอยาก จะไมฟงเหตุฟงผลกันแลว รูสึกวา 
มันพูดอะไรผิดหมด ถาพวกเราพูดอะไรถูกหมด อคติเกิดข้ึนทุกอยางจะเพี้ยนไปหมด ไมไดเร่ือง การจะ
บริหารความคิดตองหลีกเลี่ยงพยาบาทวิตก ไมอาฆาตพยาบาทเราดูตัวของเราเอง แลวถาเกิดเปนผูบริหาร  
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1.  คําตอบของปญหาที่พบ หรือคําตอบที่สนองตอความตองการของตน ซ่ึงรวมไปถึงวิธีการในการ
แกปญหา ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดคําตอบนั้นๆ  

2.  การคิดโดยตรงที่ใชในการแกปญหา (Directed Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลและมีจุดมุงหมาย 
แบงออกได 2 ประเภทคือ  

2.1 การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือสถานการณตาง ๆ 
วาถูกหรือผิดโดยใชเหตุผลประกอบซ่ึงการใหเหตุผลนั้นมี 2 แบบคือ การคิดแบบอนุมาน (Deductive 
Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลในการหาคําตอบจากหลักเกณฑที่มีอยู และการคิดแบบอุปมาน (Inductive 
Thinking) เปนการคิดหาเหตุผลในการสรุปหลักเกณฑจากขอมูลที่สังเกตได  

2.2 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึงกระบวนการคิดการกระทําผลงานใหมๆ ที่มนุษย
คิดและประดิษฐข้ึน โดยทั่วไปความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดสองลักษณะคือ เกิดจากความคิดริเร่ิม
ประดิษฐอะไรใหมๆ ที่ไมเคยมีใครคิดมากอน และเกิดจากการคิดดัดแปลงสิ่งเดิมที่มีอยูแลวใหเปนประโยชน
แกมนุษย  

การคิดวาเปนสิ่งที่มีคุณคาเพราะการคิดชวยใหคนได มองเห็นภาพปญหาตางๆ ในอนาคตซ่ึงจะชวย
ใหบุคคลไดคิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันได และการคิดชวยขยายความหมายของสิ่งตางๆ ใน
โลกได และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการคิดคือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทําตามที่เขาคิดถึงแมวามัน
จะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมีพลังอํานาจ จึงตองการการควบคุมโดยไดแนะนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรในการชวยรักษาความคิด ใหเปนไปอยางถูกตองโดยมีการควบคุมเงื่อนไขภายใตการสังเกต  
และการสรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดข้ึนและไดมีการทบทวนแนวคิดโดยกลาววา สิ่งที่บุคคลรูจะเปนสิ่งทีก่ระตุน
ใหเกิดกระบวนการคิดคร้ังแรกแลวจึงนํา ไปสูการคิดในสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงกอใหเกิดความสมบูรณของกระบวนการ
คิดนั้น เนื่องจากการคิดมีอิทธิพลอยางมากจากกิเลสที่อยูภายในตัวบุคคล และสังคม 

นิสัยในการคิด การคิดสามารถเกิดข้ึนไดจากสิ่งกระตุนหรือการฝกนิสัยในการคิดดังนี้ 2 ความ
กระตือรือรน หรือ ความอยากรูอยากเห็น สิ่งที่มีชีวิต ทั้งหลายที่อยูในโลกนี้ ขณะตื่นจะมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมโดยรอบดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยจะมีการกระทํากับสิ่งนั้นและรับผลกระทบที่ยอนกลับมา
จากสิ่งนั้นดวย กระบวนการของการปฏิสัมพันธจะสรางใหเกิดกรอบของประสบการณ เม่ือเขาสูวัยผูใหญ
หลายๆ สิ่งที่เขามาสัมผัส มักเปนสิ่งที่เคยสัมผัสมาแลวซ่ึงอาจทําใหรูสึกเบื่อ แตสําหรับเด็กทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกนี้ยังเปนสิ่งใหมและทุกสิ่งที่เปนสิ่ง ใหมจะทําใหเด็กตื่นเตนและอยากรูอยากที่จะคนหาโดยไมมีความ
อดทนที่จะคอย จึงเปนปจจัยข้ันแรกที่เปนบอเกิดในการพัฒนาใหมีการคิดแบบวิจารณญาณ ระดับความ
กระตือรือรนมี 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 ปรากฏการณคร้ังแรก ความกระตือรือรนมักจะไมไดมาจากการคิดแต
เปนสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต เชน หนูจะวิ่ง ดม ขุด โดยไมมีจุดมุงหมาย เชนเดียวกับเด็กเล็กๆ ที่จะมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อการตรวจสอบคนหาตลอดเวลา โดยไมมีการหยุดนิ่ง เชนการดูดนิ้วมือ การดึงและการ
ผลักสิ่งของการจับและโยนเปนตน ระดับที่ 2 มีการพัฒนาข้ึนจากระดับแรก โดยมีอิทธิพลจากสิ่งเราในสังคม
เม่ือเด็กเกิดการเรียนรูวาเขาสามารถเรียก รองใหบุคคลอ่ืนไดชวยเหลือเขาในการจัดหาสิ่งตางๆ ที่จะชวยเพิ่ม

                                                                 
2 Dewey John, How We Think, (New York : Health and Company, 1909), pp 56. 

 

ความสนใจ เม่ือมีบางคร้ังที่ เขาไดสัมผัสสิ่งที่ไมนาสนใจแลว ดังนั้น ในชวงนี้ เด็กจะเร่ิมตั้งคําถามวา  
อะไร ทําไม แตคําถามของเขาสวนใหญมักไมมีขอมูลที่เก่ียวของมาสนับสนุนแตจะเปนการ อยากรูในสิ่งที่
สงสัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป ระดับที่ 3 เปนระดับที่เก่ียวของกับการใชสติปญญาโดยจะปรับเปลี่ยน
เปนความสนใจใน ปญหาโดยมีการสังเกตสิ่งตางๆ และมีการรวบรวมขอมูลที่จําเปนและมีความตื่นตัว ในการ
แสวงหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงมีความแตกตางกับระดับที่ 2 ซ่ึงเปนระดับของสังคมที่เด็กมักจะมีความสนใจ
ในการถามมากกวาความสนใจกับคําตอบ จึงใหความสนใจกับแตละคําถามโดยใชเวลาสั้นๆ จึงไมสามารถ
พัฒนาเขาสูการฝกการคิดได อยางไรก็ตามการถามและการตอบสามารถชวยกระตุนการคิดได โดยการตั้ง
ประเด็นคําถามที่สําคัญจะชวยกระตุนความกระตือรือรนในการแสวงหาคําตอบ โดยการใชเทคนิค  
การสืบสวนและการสังเกต ซ่ึงใชเปนทั้งกระบวนการและผลลัพธ ซ่ึงในระดับนี้จะกระตุนใหเกิดการคิดโดยใช
ปญญาได ความกระตือรือรนจะเปนแรงกระตุนทางบวก ที่จะทําใหบุคคลมีจิตใจเปดกวางที่จะเรียนรู  
การลดลงของความกระตือรือรน มักเกิดข้ึนจากความไมสนใจ หรือไมเอาใจใสสนใจแตงานที่ทําตามกิจวัตร 
จึงไมเขาถึงปญหา และขอเท็จจริงใหม และมีความอยากรูอยากเห็นเฉพาะสิ่งที่เก่ียวของกับผลประโยชน 
ในงาน  
 
ขบวนการในการบริหารจัดการความคิด  

แนวคิดในพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเร่ืองการบริหารความคิดมี 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 คือ ใหเรารูเทาทันตัวเอง แลวก็หลีกเลี่ยงการคิดใน 3 เร่ือง คือ 
1.  กามวิตก คือวามีความอยากได คําวากามวิตกคือไมใชคิดในกามอยางเดียว อยาไปคิดแตในเร่ือง

เพศอยางเดียวจริงๆ คือจะเปนวัตถุสิ่งของ เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ตําแหนง ทั้งนั้นเลย สิ่งที่เราเองอยาก
ได อยากมี อยากเปน คนยังมีกิเลสอยู คิดไดในสิ่งเหลานี้แตตองรูวา ที่พอดีมันแคไหน คืออยาไปโลภ อยาก
ไดของเขา อยากไดมากจนกระทั่งไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ถาในแงการประชุมรวมกัน เราจะคิดทฤษฎี
บริหารความคิดก่ีอยางก็ตาม ถาคนในที่ประชุมมีผลประโยชนแอบแฝงอยู จะไปอธิบายอยางไงคุยไมคอยรู
เร่ืองหรอก เพราะวาเขาไมไดตองการฟงเหตุผล แตวาเขาจะเอาแบบนี้ เพราะวามันเก่ียวพันกับผลประโยชน
ของเขา แตละคนมีขอสรุปอยูในใจของตัวเองแลว เพื่อรักษาประโยชนของตัวเอง ถามีผลประโยชนแอบแฝง
อยางนี้แลวทฤษฎีความคิดก็ใชไมได พระพุทธเจาจึงบอกวา ขอแรกในการบริหารความคิด ตองหลีกเลี่ยง
กามวิตก อยาไปเอาผลประโยชนตัวเองเปนใหญจนกระทั่งไปครอบงําผลประโยชนของคนอ่ืน ทั้งหมด ตองรู
วาที่พอดีสําหรับเราคือแคไหน 

2.  หลีกเลี่ยงพยาบาทวิตก คือความคิดไปอาฆาตเขา ใครเคยไปพูดบางอยางไมตรงกับเรา รูสึกวา
เขาหักหนาเรา มีอะไรข้ึนมา เราจะตองหาทางเอาคืนบาง วางยาบาง เจาะเรือใบบาง ถาคิดจะแกลงกันไป
แกลงกันมา จะอาฆาตพยาบาทกันอยางนี้แลวละก็ คิดทําลายกันอยางนี้แลวละก็ ความคิดมันจะเสียหมดเลย 
พอมีความคิดทําลายอยางนี้ ไมไดเร่ืองละ เราเองคิดคนเดียวความคิดรายๆ จะเกิดข้ึนมาเต็มเลย อยูในกลุม
ในคณะถาแตละคนมีความรูสึกวาอาฆาตพยาบาทกันนะ สรุปเร่ืองอยาก จะไมฟงเหตุฟงผลกันแลว รูสึกวา 
มันพูดอะไรผิดหมด ถาพวกเราพูดอะไรถูกหมด อคติเกิดข้ึนทุกอยางจะเพี้ยนไปหมด ไมไดเร่ือง การจะ
บริหารความคิดตองหลีกเลี่ยงพยาบาทวิตก ไมอาฆาตพยาบาทเราดูตัวของเราเอง แลวถาเกิดเปนผูบริหาร  
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ก็ตองหาวิธีการประสานประโยชน ใหลูกนองของเราเอง แตละคนรูขอบเขตตัวเองวาแคไหนที่พอดี ไมไป
เบียดเบียนผลประโยชนคนอ่ืนเขา แลวขณะเดียวกันก็ไมเปนศัตรูกัน เราใชระบบเขาชวยบริหารจัดการใหดี 
ประสานความขัดแยงใหดี ถาอยางนี้ละก็การบริหารความคิด ถึงจะเกิดข้ึนมาไดเปนหมูเปนคณะ เปนทีม 

3.  วิหิงสาวิตก คือคิดเบียดเบียน ตอนพยาบาทคิดจะทําลายกัน แตวาวิหิงสาวิตกมันเปนลักษณะ
เบียดเบียน จะไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขาแลวละทําใหเขาเสียหายอะไรตางๆ บาง แตไมถึงขนาดวาจะไปฆาเขา
แกงเขา แตวาจะไปเบียดเบียนเขาละ ตระกูลใกลเคียงกันแตวาแยก ตางๆ ในรายละเอียด อันนี้ก็เชนเดียวกัน 
ถาเกิดความคิดจะไปเบียดเบยีนเขาเม่ือไหรจะแกลงกันเม่ือไหร เขาพูดอะไรมา เยาะเยย ความคิดไมไดเร่ือง
อะไรตางๆ อีกฝายก็ไมพอใจข้ึนมา  รูสึกวานี้มันไมใหเกียรติ มันดูถูกเรา มันหม่ินศักดิ์ศรีเรา คราวนี้อารมณ
มันก็เร่ิมพลุงพลานทั้ง 2 ฝาย คุยเทาไหรๆ ก็คุยไมรูเร่ืองหรอก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาถึงบอกวา ความคิด
ที่ควรจะตองหลีกเลี่ยง ไมวาตัวเราหรือหมูคณะของเราก็ตาม ถึงมี 3 เร่ือง กามวิตก พยาบาทวิตก แลวก็
วิหิงสาวิตก คิดเบียดเบียน 3 อยางนี้หลีกเลี่ยง ความเห็นที่ออกมามันถึงจะออกมาในเชิงสรางสรรค  
เปนประโยชน 

ประเด็นที่ 2 เปนเทคนิคในเชิงปฏิบัติกับพวกเราวา หลวงปูวัดปากน้ําทานบอกวา “หยุดเปนตัว
สําเร็จ” บางคนบอกวา แลวอยางนี้แลวจะไปคิดอยางไง หยุดซะแลวหยุดความคิดมันก็จบ จริงๆ แลวเปน
อยางนั้น พระเดชพระคุณหลวงพอธัมมชโย ทานเกรงเราจะไมเขาใจ ทานเลยมาขยายความในนี้วา ถาคิด
อะไรไมออก กําลังมึน เจอเร่ืองยากๆ ไมรูจะเอาอยางไงดี คิดอะไรไมออก ใหออกจากความคิด คือหยุดมัน
ซะกอนชั่วคราว ทําจิตใหสงบแลวเราจะพบทางออกคิดอะไรไมออกไปคิดทําไมมันก็ตื้อๆ อยูอยางนั้น  
คิดอะไรไมออก ออกจากความคิดดีกวา ทําจิตใหสงบแลวจะพบทางออก 

ในเชิงปฏิบัติขอขยายความ คือเราจะทําเร่ืองอะไรก็ตาม คิดเร่ืองอะไรก็ตาม เอาตั้งแตเฉพาะตัวของ
เรากอน จนถึงหมูคณะก็ตาม เร่ิมตัวเรากอนคนเดียวกอน ใหไปหาขอมูลเร่ืองนั้นศึกษาใหดีที่สุด ใหละเอียด
รอบคอบที่สุดเลย ไตรตรองพิจารณาใหดี ถาเปนเร่ืองที่ยาก คิดแลวก็ยังคิดไมออกวาจะเอายังไง นั่งสมาธิ  
ใจสบายเสร็จแลวกลางคืนก็นอนเลย พอตื่นเชามาก็จะเกิดความคิดดีๆข้ึนมาวาเร่ืองนี้ควรจะเอาอยางไง 
อาตมาเองตอนไปเขียนวิทยานิพนธปริญญาเอก ก็เจอเร่ืองยากๆอยูหลายคร้ัง ก็ใชวิธีการเดียวกันอยูหลาย
คร้ัง คือศึกษาขอมูลใหละเอียดรอบคอบคนควารวมทุกอยาง นักวิชาการแตละคนเขาวาอยางไง หลักฐานใน
พระคัมภีรวาอยางไงๆ มารวมทั้งหมดเลยนะ ศึกษาใหดีสุด ไตรตรองเหตุผลทุกอยางใหดี เสร็จแลวนั่งสมาธิ 
แลวก็จะจําวัตร พอเชาตื่นข้ึนมาก็มักจะไดคําตอบวา ตองอยางนี้นี่เอง ตอนที่เราหลับกายละเอียดก็ชวยคิด 
เบาแรงสบาย พวกเราเองไมใชเฉพาะตอนเขียนวิทยานิพนธนะ จะแกปญหาเร่ืองอะไรก็แลวแต เราเจอโจทย
ยากๆ ปญหาใหญๆ เม่ือไหร กอนอ่ืนตองศึกษาขอมูลใหรอบคอบรอบดาน เร่ืองนี้จะเอาอยางไงดี  
ขอกฎหมายเขามีไววาอยางไง ขอมูลสําคัญเราจะตัดสินอะไรความรูสึกอยางเดียว ตองอิงขอมูลไวกอน ขอมูล
หลักฐาน เหตุผลความเปนไปเร่ืองราวรวมใหละเอียดรอบคอบที่สุด ศึกษาเต็มที่เทาที่ศักยภาพเราเองจะไปถึง 
เสร็จเรียบรอย ถาเร่ืองสําคัญๆ ละก็ ตองตัดสินใจตอนที่ใจเราสบายแลวนิ่ง ไตรตรองรอบคอบเสร็จ ตัดสินใจ
ไดตัดสินใจ ถายังไมชัวรไมแนใจนั่งสมาธิใหดี หลับพักผอนดวยใจสบายในอูทะเลบุญ ตื่นเชามาตอนใจปลอด
โปรงแลวคําตอบจะผุดข้ึนมา วาเร่ืองนี้เราควรจะเอาอยางไงดี แลวบางทีจะเปนคําตอบดีๆ ที่เราเองคิดไมถึง
มากอนดวยนะ มันจะมีมุมพอดีๆ ออกมา แลวเกิดผลดีกับเราเองอยางไมนาเชื่อ เราจะพบวาเปนประโยชน

 

แกชีวิตเราเองอยางคาดไมถึงทีเดียว แลวเปนการหาคําตอบที่งายที่สุดเพราะวา นอน แคคนขอมูล นั่งสมาธิ 
หลับ ตื่นเชามาก็จะมีความคิดดีๆ งายไหมเอย งายมากเลย แลวดีมากๆ 

สวนในหมูคณะของเราเองก็เชนเดียวกัน เราเองอยูในหมูคณะไหนยิ่งถาเกิดเปนผูใหญข้ึนมา  
เปนคนดูแลหมูคณะแลวละก็ ก็ขอใหชักนําสมาชักในหมูของเราเอง ไดทําตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
คือทุกคนดูแลกันดวยจิตเมตตา ตางคนตางรูวา เราลงแรงไปแคไหนสิ่ง ประโยชนที่เราจะไดรับคือแคไหน  
แตละคนจะไมโลภจนเกินไป จนไปทับซอนผลประโยชนคนอ่ืนเขา แตละคนมีขอบเขตที่พอดีๆตัวเอง ไมมี
กามวิตก จนเกินเหตุ ไมมันก็จะไมเกิดพยาบาทวิตกความคิดจะไปทําลายลางอีกฝาย ก็จะไมเกิดข้ึน แลวก็
ความคิดเบียดเบียน วิหิงสาวิตก ก็จะเบาบางลงไปถึงคราวก็มองทุกคนดวยความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน 
เปนทีมเดียวกัน บรรยากาศการสมานฉันทก็จะเกิดข้ึน ความคิดความอานที่ดีๆ ความรูความสามารถทุกคนก็
จะมาหลอมรวมกันไดเจอเร่ืองใหญๆ ตางคนตางแบงหนาที่ไปคนขอมูล มาสรุปรวมกันเสร็จแลว ดวยใจที่
ปลอดโปรงใหดีละก็นั่งสมาธิกันกอนถาเร่ืองสําคัญๆ แลวคอยมาสรุป จะเกิดผลดีอยางไมนาเชื่อ เรามาถึง
ปจจุบันนี้ได เพราะยึดหลักพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง หยุดเปนตัวสําเร็จของพระเดชพระคุณหลวงปูฯ 
ใชไดจริงๆ แมเราเองบอกวาเปนงานทางโลก มันจะใชไดเหรอ ไปลองดูเถอะผลดีจะเกิดข้ึนมาอยางไมนาเชื่อ 
นี่คือขบวนการบริหารจัดการความคิดในพระพุทธศาสนา3 

การจัดลําดับความคิด จะเกิดข้ึนเม่ือมีการนําความคิดเห็นมาจัดเปนระบบ โดยกําหนดมิติแลวนํา
ขอมูล มาจัดเปนกลุมตามมิติ แลวนํามาหาความสัมพันธระหวางมิติดวย ความคิดเห็นเหลานั้นจะถูกจัดการ 
โดยยึดขอเท็จจริงที่นํามาพิสูจนและมีการพิจารณารวมกับบุคคลอ่ืนการพัฒนา ลักษณะนิสัยของการ
จัดลําดับการคิดเปนวิธีการทางออมไมใชทางตรง เนื่องจากการฝกการคิดเปนวิธีการทางออมดวยเหตุผลนี้
ปญหาในการสรางนิสัย ในการคิดแบบวิจารณญาณจึงอยูที่  

1. การสรางสถานการณในการกระตุนและชี้นําใหเกิดความกระตือรือรน  
2. การกําหนดความเก่ียวพันของประสบการณเพื่อสงเสริมการสรางความคิดเห็น  
3. การสรางสรรคปญหาและจุดมุงหมายที่จะสนับสนุน ความตอเนื่องและลําดับของการคิดในการ

สรางความสําเร็จของการคิด  
ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนเองโดยบุคคลนั้น หมายถึง ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปน

ความคิด ที่เกิดข้ึนคร้ังแรกและเกิดข้ึนเองโดยบุคคลนั้นๆ ซ่ึงเกิดจากประสบการณโดยทําใหบุคคลไดมองสิ่ง
ตางๆ ไดไมเหมือนกัน ประกอบดวย  

1. การคิดคลองหรือคิดเร็ว หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการคิดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ  
ไดจํานวนมากในเวลาที่กําหนด  

2. การคิดหลากหลาย หมายถึง ความคิดหลายๆ ลักษณะ หลายประเภทหลายชนิดหลายรูปแบบ  
3. การคิดลึกซ้ึง หมายถึง การคิดใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในสิ่งที่คิดโดยเขาใจถึงสาเหตุ ที่มา 

และความสัมพันธตางๆ ที่ซับซอนของโครงสราง และรวมทั้งคุณคา หรือความหมายที่แทจริงของสิ่งที่คิด  

                                                                 
3 พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ, คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร, [ออนไลน]. แหลงขอมูล: http:// 

www.dou.us/?p=14401[30 มกราคม 2559]. 
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ก็ตองหาวิธีการประสานประโยชน ใหลูกนองของเราเอง แตละคนรูขอบเขตตัวเองวาแคไหนที่พอดี ไมไป
เบียดเบียนผลประโยชนคนอ่ืนเขา แลวขณะเดียวกันก็ไมเปนศัตรูกัน เราใชระบบเขาชวยบริหารจัดการใหดี 
ประสานความขัดแยงใหดี ถาอยางนี้ละก็การบริหารความคิด ถึงจะเกิดข้ึนมาไดเปนหมูเปนคณะ เปนทีม 

3.  วิหิงสาวิตก คือคิดเบียดเบียน ตอนพยาบาทคิดจะทําลายกัน แตวาวิหิงสาวิตกมันเปนลักษณะ
เบียดเบียน จะไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขาแลวละทําใหเขาเสียหายอะไรตางๆ บาง แตไมถึงขนาดวาจะไปฆาเขา
แกงเขา แตวาจะไปเบียดเบียนเขาละ ตระกูลใกลเคียงกันแตวาแยก ตางๆ ในรายละเอียด อันนี้ก็เชนเดียวกัน 
ถาเกิดความคิดจะไปเบียดเบยีนเขาเม่ือไหรจะแกลงกันเม่ือไหร เขาพูดอะไรมา เยาะเยย ความคิดไมไดเร่ือง
อะไรตางๆ อีกฝายก็ไมพอใจข้ึนมา  รูสึกวานี้มันไมใหเกียรติ มันดูถูกเรา มันหม่ินศักดิ์ศรีเรา คราวนี้อารมณ
มันก็เร่ิมพลุงพลานทั้ง 2 ฝาย คุยเทาไหรๆ ก็คุยไมรูเร่ืองหรอก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาถึงบอกวา ความคิด
ที่ควรจะตองหลีกเลี่ยง ไมวาตัวเราหรือหมูคณะของเราก็ตาม ถึงมี 3 เร่ือง กามวิตก พยาบาทวิตก แลวก็
วิหิงสาวิตก คิดเบียดเบียน 3 อยางนี้หลีกเลี่ยง ความเห็นที่ออกมามันถึงจะออกมาในเชิงสรางสรรค  
เปนประโยชน 

ประเด็นที่ 2 เปนเทคนิคในเชิงปฏิบัติกับพวกเราวา หลวงปูวัดปากน้ําทานบอกวา “หยุดเปนตัว
สําเร็จ” บางคนบอกวา แลวอยางนี้แลวจะไปคิดอยางไง หยุดซะแลวหยุดความคิดมันก็จบ จริงๆ แลวเปน
อยางนั้น พระเดชพระคุณหลวงพอธัมมชโย ทานเกรงเราจะไมเขาใจ ทานเลยมาขยายความในนี้วา ถาคิด
อะไรไมออก กําลังมึน เจอเร่ืองยากๆ ไมรูจะเอาอยางไงดี คิดอะไรไมออก ใหออกจากความคิด คือหยุดมัน
ซะกอนชั่วคราว ทําจิตใหสงบแลวเราจะพบทางออกคิดอะไรไมออกไปคิดทําไมมันก็ตื้อๆ อยูอยางนั้น  
คิดอะไรไมออก ออกจากความคิดดีกวา ทําจิตใหสงบแลวจะพบทางออก 

ในเชิงปฏิบัติขอขยายความ คือเราจะทําเร่ืองอะไรก็ตาม คิดเร่ืองอะไรก็ตาม เอาตั้งแตเฉพาะตัวของ
เรากอน จนถึงหมูคณะก็ตาม เร่ิมตัวเรากอนคนเดียวกอน ใหไปหาขอมูลเร่ืองนั้นศึกษาใหดีที่สุด ใหละเอียด
รอบคอบที่สุดเลย ไตรตรองพิจารณาใหดี ถาเปนเร่ืองที่ยาก คิดแลวก็ยังคิดไมออกวาจะเอายังไง นั่งสมาธิ  
ใจสบายเสร็จแลวกลางคืนก็นอนเลย พอตื่นเชามาก็จะเกิดความคิดดีๆข้ึนมาวาเร่ืองนี้ควรจะเอาอยางไง 
อาตมาเองตอนไปเขียนวิทยานิพนธปริญญาเอก ก็เจอเร่ืองยากๆอยูหลายคร้ัง ก็ใชวิธีการเดียวกันอยูหลาย
คร้ัง คือศึกษาขอมูลใหละเอียดรอบคอบคนควารวมทุกอยาง นักวิชาการแตละคนเขาวาอยางไง หลักฐานใน
พระคัมภีรวาอยางไงๆ มารวมทั้งหมดเลยนะ ศึกษาใหดีสุด ไตรตรองเหตุผลทุกอยางใหดี เสร็จแลวนั่งสมาธิ 
แลวก็จะจําวัตร พอเชาตื่นข้ึนมาก็มักจะไดคําตอบวา ตองอยางนี้นี่เอง ตอนที่เราหลับกายละเอียดก็ชวยคิด 
เบาแรงสบาย พวกเราเองไมใชเฉพาะตอนเขียนวิทยานิพนธนะ จะแกปญหาเร่ืองอะไรก็แลวแต เราเจอโจทย
ยากๆ ปญหาใหญๆ เม่ือไหร กอนอ่ืนตองศึกษาขอมูลใหรอบคอบรอบดาน เร่ืองนี้จะเอาอยางไงดี  
ขอกฎหมายเขามีไววาอยางไง ขอมูลสําคัญเราจะตัดสินอะไรความรูสึกอยางเดียว ตองอิงขอมูลไวกอน ขอมูล
หลักฐาน เหตุผลความเปนไปเร่ืองราวรวมใหละเอียดรอบคอบที่สุด ศึกษาเต็มที่เทาที่ศักยภาพเราเองจะไปถึง 
เสร็จเรียบรอย ถาเร่ืองสําคัญๆ ละก็ ตองตัดสินใจตอนที่ใจเราสบายแลวนิ่ง ไตรตรองรอบคอบเสร็จ ตัดสินใจ
ไดตัดสินใจ ถายังไมชัวรไมแนใจนั่งสมาธิใหดี หลับพักผอนดวยใจสบายในอูทะเลบุญ ตื่นเชามาตอนใจปลอด
โปรงแลวคําตอบจะผุดข้ึนมา วาเร่ืองนี้เราควรจะเอาอยางไงดี แลวบางทีจะเปนคําตอบดีๆ ที่เราเองคิดไมถึง
มากอนดวยนะ มันจะมีมุมพอดีๆ ออกมา แลวเกิดผลดีกับเราเองอยางไมนาเชื่อ เราจะพบวาเปนประโยชน

 

แกชีวิตเราเองอยางคาดไมถึงทีเดียว แลวเปนการหาคําตอบที่งายที่สุดเพราะวา นอน แคคนขอมูล นั่งสมาธิ 
หลับ ตื่นเชามาก็จะมีความคิดดีๆ งายไหมเอย งายมากเลย แลวดีมากๆ 

สวนในหมูคณะของเราเองก็เชนเดียวกัน เราเองอยูในหมูคณะไหนยิ่งถาเกิดเปนผูใหญข้ึนมา  
เปนคนดูแลหมูคณะแลวละก็ ก็ขอใหชักนําสมาชักในหมูของเราเอง ไดทําตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
คือทุกคนดูแลกันดวยจิตเมตตา ตางคนตางรูวา เราลงแรงไปแคไหนสิ่ง ประโยชนที่เราจะไดรับคือแคไหน  
แตละคนจะไมโลภจนเกินไป จนไปทับซอนผลประโยชนคนอ่ืนเขา แตละคนมีขอบเขตที่พอดีๆตัวเอง ไมมี
กามวิตก จนเกินเหตุ ไมมันก็จะไมเกิดพยาบาทวิตกความคิดจะไปทําลายลางอีกฝาย ก็จะไมเกิดข้ึน แลวก็
ความคิดเบียดเบียน วิหิงสาวิตก ก็จะเบาบางลงไปถึงคราวก็มองทุกคนดวยความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน 
เปนทีมเดียวกัน บรรยากาศการสมานฉันทก็จะเกิดข้ึน ความคิดความอานที่ดีๆ ความรูความสามารถทุกคนก็
จะมาหลอมรวมกันไดเจอเร่ืองใหญๆ ตางคนตางแบงหนาที่ไปคนขอมูล มาสรุปรวมกันเสร็จแลว ดวยใจที่
ปลอดโปรงใหดีละก็นั่งสมาธิกันกอนถาเร่ืองสําคัญๆ แลวคอยมาสรุป จะเกิดผลดีอยางไมนาเชื่อ เรามาถึง
ปจจุบันนี้ได เพราะยึดหลักพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง หยุดเปนตัวสําเร็จของพระเดชพระคุณหลวงปูฯ 
ใชไดจริงๆ แมเราเองบอกวาเปนงานทางโลก มันจะใชไดเหรอ ไปลองดูเถอะผลดีจะเกิดข้ึนมาอยางไมนาเชื่อ 
นี่คือขบวนการบริหารจัดการความคิดในพระพุทธศาสนา3 

การจัดลําดับความคิด จะเกิดข้ึนเม่ือมีการนําความคิดเห็นมาจัดเปนระบบ โดยกําหนดมิติแลวนํา
ขอมูล มาจัดเปนกลุมตามมิติ แลวนํามาหาความสัมพันธระหวางมิติดวย ความคิดเห็นเหลานั้นจะถูกจัดการ 
โดยยึดขอเท็จจริงที่นํามาพิสูจนและมีการพิจารณารวมกับบุคคลอ่ืนการพัฒนา ลักษณะนิสัยของการ
จัดลําดับการคิดเปนวิธีการทางออมไมใชทางตรง เนื่องจากการฝกการคิดเปนวิธีการทางออมดวยเหตุผลนี้
ปญหาในการสรางนิสัย ในการคิดแบบวิจารณญาณจึงอยูที่  

1. การสรางสถานการณในการกระตุนและชี้นําใหเกิดความกระตือรือรน  
2. การกําหนดความเก่ียวพันของประสบการณเพื่อสงเสริมการสรางความคิดเห็น  
3. การสรางสรรคปญหาและจุดมุงหมายที่จะสนับสนุน ความตอเนื่องและลําดับของการคิดในการ

สรางความสําเร็จของการคิด  
ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนเองโดยบุคคลนั้น หมายถึง ความคิดเห็นที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปน

ความคิด ที่เกิดข้ึนคร้ังแรกและเกิดข้ึนเองโดยบุคคลนั้นๆ ซ่ึงเกิดจากประสบการณโดยทําใหบุคคลไดมองสิ่ง
ตางๆ ไดไมเหมือนกัน ประกอบดวย  

1. การคิดคลองหรือคิดเร็ว หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการคิดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ  
ไดจํานวนมากในเวลาที่กําหนด  

2. การคิดหลากหลาย หมายถึง ความคิดหลายๆ ลักษณะ หลายประเภทหลายชนิดหลายรูปแบบ  
3. การคิดลึกซ้ึง หมายถึง การคิดใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในสิ่งที่คิดโดยเขาใจถึงสาเหตุ ที่มา 

และความสัมพันธตางๆ ที่ซับซอนของโครงสราง และรวมทั้งคุณคา หรือความหมายที่แทจริงของสิ่งที่คิด  

                                                                 
3 พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ, คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร, [ออนไลน]. แหลงขอมูล: http:// 

www.dou.us/?p=14401[30 มกราคม 2559]. 
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การจัดลําดับการคิด หมายถึง การนําความคิดเห็นมาจัดเปนระบบ การจัดลําดับการคิด เปนวิธีการ
ทางออม โดยการจัดลําดับการคิดจะกระทําผานการจัดลําดับของกิจกรรม  

1. การสรางสถานการณในการกระตุนและชี้นําใหเกิดความกระตือรือรน  
2. การกําหนดความเก่ียวพันของประสบการณ เพื่อสงเสริมการสรางความคิดเห็น  
3. การสรางสรรคปญหาและจุดมุงหมายที่จะสนับสนุน ความตอเนื่องและลําดับของการคิดในการ

สรางความสําเร็จของการคิด  
ดังนั้นการจัดลําดับการคิดจะกระทําผานการจัดลําดับของกิจกรรม การสังเกตตองมีการดําเนินการ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการกระทําโดยตองกระทําอยางถูกตอง แลวนําขอมูลที่เก่ียวของกันมาจัด
หมวดหมูและแบงแยกออกเปนกลุมเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชน การสรุปอางอิงตองกระทําโดยทุกคน  
แลวนํามาทดสอบเพื่อลงขอสรุป 
 
คิดอยางไรจึงจะทําใหมีชีวิตท่ีมีสุข 

การแสวงหาตัวบุคคลคือตัวตน เพื่อนํามาเปนครูบาอาจารยดวยความลุมหลงมัวเมา และสอนผิดๆ 
ไมใชแนวทางของสติปญญาเพื่อการดับทุกข นับวาผูคนนั้นไรปญญานาสมเพชเวทนาที่สุด แตถาผูใดแสวงหา
ความทุกข เหตุแหงทุกข ขอปฏิบัติเพื่อดับทุกขดวยสติปญญาของตัวเองที่เปนอาจารยของตนเองอยางแทจริง
ก็จะไมหลงงมงาย ไมหลงทาง จงเปนคนเสียสละ อยามองคนอ่ืนเพ่ือจับผิดเขา และอยาคิดวาตัวเอง
ดีกวาคนอ่ืน จงสรางสรรคเพ่ือสวนรวม จงอยาเชื่อในสิ่งอ่ืนหรืออํานาจวิเศษนอกตัวท่ีจะนํามาซ่ึงความ
เชื่อท่ีงมงายไรสาระ จงเดินอยูในทางท่ีพระพุทธเจาสอนวาตถาคตสอนแตเรื่องทุกข และความดับทุกข
เทานั่น นั่นคือทางท่ีจะทําใหคุณรูจักตัวเอง คุณจะมีใจท่ีสงบรมเย็นไมเปนโรคเครียดและไมเปนทุกข
ต้ังแตตอนท่ีรางกายยังไมตาย4 หากคุณเปนคนหนึ่งที่ถูกความกังวลเขาครอบงําเสมอ และบางคร้ังก็ไมอาจ
หยุดยั้งมันได วิธีการตอไปนี้อาจชวยใหคุณจัดการกับมันอยางไดผล 

1.  ทุกปญหามีทางแก เม่ือมีเร่ืองยุงยากที่เปนปญหาเกิดข้ึน อยาเอาแตกังวล นั่งจมกองทุกข แต
ตองระลึกเสมอวา ทุกปญหามีทางแก และควรคิดหาหนทางแกไขปญหาจะดีกวา เชน คนหาขอมูลตาม
เว็บไซต หรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณในเร่ืองนั้น 

2.  อยาหลอกตัวเอง หากคุณเปนคนข้ีกังวล มีแนวโนมจะหลอกตัวเองวา ที่กังวลใจเพราะกําลังคิด
หาวิธีจัดการกับปญหา ซ่ึงในความเปนจริง ความวิตกกังวลไมไดชวยใหจัดการปญหาอยางไดผลในทาง
ตรงกันขาม กลับสงผลรายใหมากกวา เพราะทุกคร้ังที่คุณเกิดความกังวล ความเครียดก็จะตามมาติดๆ และ
เจาความเครียดนี่เองที่เปนบอเกิดของสารพัดโรคราย 

3.  อยาวิตกจริต ควรเอาสมองไวคิดในเร่ืองที่เปนประโยชน มากกวาที่จะเสียเวลาตั้งคําถาม แตเม่ือ
อยูในสภาวะวิตกกังวล เรามักคิดในแงลบเสมอๆ ซ่ึงทําใหเกิดอาการวิตกจริตตามมา ดังนั้นจึงไมควรเสียเวลา
ในการคาดเดาลวงหนากับเร่ืองที่ไรสาระ 
                                                                 

4 พระอาจารยยุทธนา  เตชปญโญ, สุขไดเมื่อใจปลอยวาง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธนชัยรุงเรือง
พัฒนา, 2556), หนา 38. 

 

4.  ยอมรับความไมเที่ยง หนึ่งในกฎไตรลักษณ ซ่ึงเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ อนิจจัง 
หมายถึงความไมเที่ยง ทุกสิ่งในโลกยอมมีการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา บุคคลจึงควรตั้งอยูในความไม
ประมาท และเรียนรูที่จะอยูและอดทนกับความไมแนนอน  

5.  อยาเก็บกดความวิตกกังวล เม่ือเร่ิมรูสึกวิตกกังวลในบางเร่ือง วิธีที่ควรทําคือเผชิญหนากับมัน 
ดวยการเฝามองและรับรู แตไมเอาใจเขาไปผูกพัน หรือเอาจิตเขาไปปรุงแตง และก็ขามผานไปทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เปนประโยชน และชวยใหใจเบิกบาน เชน รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตว ฯลฯ 

6.  อยาอยูกับอารมณดานลบหรือความรูสึกผิด เชน ความกระวนกระวาย ความเศราโศก ความ
โกรธ ความละอายใจ หรือแมแตอาการที่เกิดข้ึนทางรางกาย เชน ความเหนื่อยลา ความเจ็บปวด เหลานี้ลวน
เปนตวัเรงใหความวิตกกังวลเพิ่มมากข้ึน และหากไมอาจหยุดยั้งความวิตกกังวลใหเกิดข้ึนได อยางนอยที่สุด 
พยายามอยาใหมันเกิดข้ึนในชวงที่คุณอยูในสภาพอารมณแยๆ เพราะความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มข้ึนและยากที่จะ
ควบคุมไวได 

7.  การแบงเวลาจัดการเร่ืองที่กังวล ในเม่ือมีสิ่งที่ยังตองครุนคิดเปนกังวล ควรหาทางรับมือกับมัน
อยางชาญฉลาด ดวยการแบงเวลาใหกับเร่ืองนั้นๆ และพาตัวเองออกจากสถานการณนั้น แลวกลับบาน 
อาบน้ําพักผอนใหคลายเครียด วันรุงข้ึนคอยหาหนทางใหมแกไขกันตอไป 

8.  อยูกับปจจุบันขณะ การใชเวลาหมกมุน เฝากังวลกับสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหเหลือเวลา
นอยลงกับความสุขที่เกิดข้ึน อยาจดจออยูกับเร่ืองที่เปนกังวล ใหอยูกับปจจุบันในสิ่งที่กําลังทําอยูในเวลานั้น 
เชน ดูโทรทัศน อานหนังสือ ทําสวน ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหลืมความวิตกกังวลไปไดบาง 

9.  ควรหยิบความกังวลออกจากสมอง บอยคร้ังที่ความวิตกกังวลอาจทําใหนอนไมหลับ จนกระทั่ง
รางกายอยูในสภาพอิดโรย เพราะนอนหลับไมเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะจัดการได คือ เตรียมปากกาและกระดาษ
ไวบนหัวเตียง เม่ือรูสึกนอนไมหลับ ใหเขียนสิ่งที่ตองทําในวันรุงข้ึน ซ่ึงจะชวยใหหลับไดงายข้ึน5  

การเรียนรูจากประสบการณที่เคยพบเจอ เชื่อวาหลายคนคงจะตองเคยเจอเร่ืองราวมากมายที่ชวน
ใหรูสึกแยๆ กันอยูพอสมควรแตถามองในมุมกลับกัน ปญหาตางๆ ที่เคยเจอมานั้นก็เปนประโยชนอยูไมนอย
เพราะเม่ือใดก็ตามที่คุณเร่ิมมี ความรูสึกหรือความคิดในแงลบข้ึนมานั้นใหลองนึกทบทวนไปถึงเร่ืองราวใน 
ลักษณะเชนนี้วาเกิดอะไรข้ึนบางและมีวิธีการแกไขปญหานั้นๆ อยางไรซ่ึงการนึกทบทวนนี้จะชวยใหคุณ
สามารถรับมือกับความคิดแยๆ เหลานั้นไดเปนอยางดี 
  
บทสรุป 
 ทุกคนจะมีความคิดแงรายหรือความวิตกกังวลเกิดข้ึนในใจไดเสมอซ่ึงเปนเร่ืองปกติธรรมดาที่บาง
คนอาจกังวลตั้งแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เชน อาหารการกิน เสื้อผาหนาผม ไปจนถึงเร่ืองใหญๆ ในชีวิต  
เชน เร่ืองสุขภาพ เร่ืองการเงิน การงาน เม่ือเกิดข้ึนบอยคร้ังเขาก็อาจกลายเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตได
เหมือนกัน แตหากรูจักวิธีที่จะจัดการหรือหยุดยั้งมิใหมันครอบงําจิตใจ ก็จะชวยใหเรามีความสุขมากข้ึน  

                                                                 
5 ประกายรุง, ชวนคิดชวนทํา : 10 วิธีจัดการความวิตกกังวลอยางไดผล, [ออนไลน].  แหลงขอมูล: 

http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID[20 กุมภาพันธ 2559]. 
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การจัดลําดับการคิด หมายถึง การนําความคิดเห็นมาจัดเปนระบบ การจัดลําดับการคิด เปนวิธีการ
ทางออม โดยการจัดลําดับการคิดจะกระทําผานการจัดลําดับของกิจกรรม  

1. การสรางสถานการณในการกระตุนและชี้นําใหเกิดความกระตือรือรน  
2. การกําหนดความเก่ียวพันของประสบการณ เพื่อสงเสริมการสรางความคิดเห็น  
3. การสรางสรรคปญหาและจุดมุงหมายที่จะสนับสนุน ความตอเนื่องและลําดับของการคิดในการ

สรางความสําเร็จของการคิด  
ดังนั้นการจัดลําดับการคิดจะกระทําผานการจัดลําดับของกิจกรรม การสังเกตตองมีการดําเนินการ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการกระทําโดยตองกระทําอยางถูกตอง แลวนําขอมูลที่เก่ียวของกันมาจัด
หมวดหมูและแบงแยกออกเปนกลุมเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชน การสรุปอางอิงตองกระทําโดยทุกคน  
แลวนํามาทดสอบเพื่อลงขอสรุป 
 
คิดอยางไรจึงจะทําใหมีชีวิตท่ีมีสุข 

การแสวงหาตัวบุคคลคือตัวตน เพื่อนํามาเปนครูบาอาจารยดวยความลุมหลงมัวเมา และสอนผิดๆ 
ไมใชแนวทางของสติปญญาเพื่อการดับทุกข นับวาผูคนนั้นไรปญญานาสมเพชเวทนาที่สุด แตถาผูใดแสวงหา
ความทุกข เหตุแหงทุกข ขอปฏิบัติเพื่อดับทุกขดวยสติปญญาของตัวเองที่เปนอาจารยของตนเองอยางแทจริง
ก็จะไมหลงงมงาย ไมหลงทาง จงเปนคนเสียสละ อยามองคนอ่ืนเพ่ือจับผิดเขา และอยาคิดวาตัวเอง
ดีกวาคนอ่ืน จงสรางสรรคเพ่ือสวนรวม จงอยาเชื่อในสิ่งอ่ืนหรืออํานาจวิเศษนอกตัวท่ีจะนํามาซ่ึงความ
เชื่อท่ีงมงายไรสาระ จงเดินอยูในทางท่ีพระพุทธเจาสอนวาตถาคตสอนแตเรื่องทุกข และความดับทุกข
เทานั่น นั่นคือทางท่ีจะทําใหคุณรูจักตัวเอง คุณจะมีใจท่ีสงบรมเย็นไมเปนโรคเครียดและไมเปนทุกข
ต้ังแตตอนท่ีรางกายยังไมตาย4 หากคุณเปนคนหนึ่งที่ถูกความกังวลเขาครอบงําเสมอ และบางคร้ังก็ไมอาจ
หยุดยั้งมันได วิธีการตอไปนี้อาจชวยใหคุณจัดการกับมันอยางไดผล 

1.  ทุกปญหามีทางแก เม่ือมีเร่ืองยุงยากที่เปนปญหาเกิดข้ึน อยาเอาแตกังวล นั่งจมกองทุกข แต
ตองระลึกเสมอวา ทุกปญหามีทางแก และควรคิดหาหนทางแกไขปญหาจะดีกวา เชน คนหาขอมูลตาม
เว็บไซต หรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณในเร่ืองนั้น 

2.  อยาหลอกตัวเอง หากคุณเปนคนข้ีกังวล มีแนวโนมจะหลอกตัวเองวา ที่กังวลใจเพราะกําลังคิด
หาวิธีจัดการกับปญหา ซ่ึงในความเปนจริง ความวิตกกังวลไมไดชวยใหจัดการปญหาอยางไดผลในทาง
ตรงกันขาม กลับสงผลรายใหมากกวา เพราะทุกคร้ังที่คุณเกิดความกังวล ความเครียดก็จะตามมาติดๆ และ
เจาความเครียดนี่เองที่เปนบอเกิดของสารพัดโรคราย 

3.  อยาวิตกจริต ควรเอาสมองไวคิดในเร่ืองที่เปนประโยชน มากกวาที่จะเสียเวลาตั้งคําถาม แตเม่ือ
อยูในสภาวะวิตกกังวล เรามักคิดในแงลบเสมอๆ ซ่ึงทําใหเกิดอาการวิตกจริตตามมา ดังนั้นจึงไมควรเสียเวลา
ในการคาดเดาลวงหนากับเร่ืองที่ไรสาระ 
                                                                 

4 พระอาจารยยุทธนา  เตชปญโญ, สุขไดเมื่อใจปลอยวาง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธนชัยรุงเรือง
พัฒนา, 2556), หนา 38. 

 

4.  ยอมรับความไมเที่ยง หนึ่งในกฎไตรลักษณ ซ่ึงเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ อนิจจัง 
หมายถึงความไมเที่ยง ทุกสิ่งในโลกยอมมีการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา บุคคลจึงควรตั้งอยูในความไม
ประมาท และเรียนรูที่จะอยูและอดทนกับความไมแนนอน  

5.  อยาเก็บกดความวิตกกังวล เม่ือเร่ิมรูสึกวิตกกังวลในบางเร่ือง วิธีที่ควรทําคือเผชิญหนากับมัน 
ดวยการเฝามองและรับรู แตไมเอาใจเขาไปผูกพัน หรือเอาจิตเขาไปปรุงแตง และก็ขามผานไปทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เปนประโยชน และชวยใหใจเบิกบาน เชน รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตว ฯลฯ 

6.  อยาอยูกับอารมณดานลบหรือความรูสึกผิด เชน ความกระวนกระวาย ความเศราโศก ความ
โกรธ ความละอายใจ หรือแมแตอาการที่เกิดข้ึนทางรางกาย เชน ความเหนื่อยลา ความเจ็บปวด เหลานี้ลวน
เปนตวัเรงใหความวิตกกังวลเพิ่มมากข้ึน และหากไมอาจหยุดยั้งความวิตกกังวลใหเกิดข้ึนได อยางนอยที่สุด 
พยายามอยาใหมันเกิดข้ึนในชวงที่คุณอยูในสภาพอารมณแยๆ เพราะความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มข้ึนและยากที่จะ
ควบคุมไวได 

7.  การแบงเวลาจัดการเร่ืองที่กังวล ในเม่ือมีสิ่งที่ยังตองครุนคิดเปนกังวล ควรหาทางรับมือกับมัน
อยางชาญฉลาด ดวยการแบงเวลาใหกับเร่ืองนั้นๆ และพาตัวเองออกจากสถานการณนั้น แลวกลับบาน 
อาบน้ําพักผอนใหคลายเครียด วันรุงข้ึนคอยหาหนทางใหมแกไขกันตอไป 

8.  อยูกับปจจุบันขณะ การใชเวลาหมกมุน เฝากังวลกับสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหเหลือเวลา
นอยลงกับความสุขที่เกิดข้ึน อยาจดจออยูกับเร่ืองที่เปนกังวล ใหอยูกับปจจุบันในสิ่งที่กําลังทําอยูในเวลานั้น 
เชน ดูโทรทัศน อานหนังสือ ทําสวน ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหลืมความวิตกกังวลไปไดบาง 

9.  ควรหยิบความกังวลออกจากสมอง บอยคร้ังที่ความวิตกกังวลอาจทําใหนอนไมหลับ จนกระทั่ง
รางกายอยูในสภาพอิดโรย เพราะนอนหลับไมเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะจัดการได คือ เตรียมปากกาและกระดาษ
ไวบนหัวเตียง เม่ือรูสึกนอนไมหลับ ใหเขียนสิ่งที่ตองทําในวันรุงข้ึน ซ่ึงจะชวยใหหลับไดงายข้ึน5  

การเรียนรูจากประสบการณที่เคยพบเจอ เชื่อวาหลายคนคงจะตองเคยเจอเร่ืองราวมากมายที่ชวน
ใหรูสึกแยๆ กันอยูพอสมควรแตถามองในมุมกลับกัน ปญหาตางๆ ที่เคยเจอมานั้นก็เปนประโยชนอยูไมนอย
เพราะเม่ือใดก็ตามที่คุณเร่ิมมี ความรูสึกหรือความคิดในแงลบข้ึนมานั้นใหลองนึกทบทวนไปถึงเร่ืองราวใน 
ลักษณะเชนนี้วาเกิดอะไรข้ึนบางและมีวิธีการแกไขปญหานั้นๆ อยางไรซ่ึงการนึกทบทวนนี้จะชวยใหคุณ
สามารถรับมือกับความคิดแยๆ เหลานั้นไดเปนอยางดี 
  
บทสรุป 
 ทุกคนจะมีความคิดแงรายหรือความวิตกกังวลเกิดข้ึนในใจไดเสมอซ่ึงเปนเร่ืองปกติธรรมดาที่บาง
คนอาจกังวลตั้งแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เชน อาหารการกิน เสื้อผาหนาผม ไปจนถึงเร่ืองใหญๆ ในชีวิต  
เชน เร่ืองสุขภาพ เร่ืองการเงิน การงาน เม่ือเกิดข้ึนบอยคร้ังเขาก็อาจกลายเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตได
เหมือนกัน แตหากรูจักวิธีที่จะจัดการหรือหยุดยั้งมิใหมันครอบงําจิตใจ ก็จะชวยใหเรามีความสุขมากข้ึน  

                                                                 
5 ประกายรุง, ชวนคิดชวนทํา : 10 วิธีจัดการความวิตกกังวลอยางไดผล, [ออนไลน].  แหลงขอมูล: 

http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID[20 กุมภาพันธ 2559]. 
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ยิ่งคุณคิดดีมากเทาไร สิ่งดีๆ ก็จะเกิดกับคุณมากเทานั้น เม่ือคุณคิดและพูดอยูเสมอเก่ียวกับสิ่งที่คุณตองการ
และวิธีที่จะไดมันมา วิธีคิดเชนนี้จะกลายเปนนิสัยของคุณในไมชา คุณจะคิดในแงบวก มีใจมุงม่ัน และ
สรางสรรค คุณจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่คุณจะสรางข้ึนมาเพื่อประสบ
ความสําเร็จอันยิ่งใหญและมีความสุข คือ การมองโลกในแงดี โดยการคิดในทางที่ดีตลอดเวลา  

 
บรรณานุกรม 
ธารทิพย  แกวเหลี่ยม.  ความหมายของการคิด.  [ออนไลน]. แหลงขอมูล: https://www. gotoknow. 

org/posts/ 233001 [30 พฤศจิกายน 2558]. 
ประกายรุง.  ชวนคิดชวนทํา : 10 วิธีจัดการความวิตกกังวลอยางไดผล.  [ออนไลน]. แหลงขอมูล: 

http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID [20 กุมภาพันธ 2559]. 
พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ.  คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร.  [ออนไลน].  แหลงขอมูล: http:// 

www.dou.us/?p=1440 [30 มกราคม 2559]. 
พระอาจารยยุทธนา  เตชปญโญ.  สุขไดเม่ือใจปลอยวาง.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธนชัยรุงเรือง

พัฒนา, 2556. 
Dewey John.  How We Think.  New York : Health and Company, 1909. 

การอยูรวมกันอยางสันตบินวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
Peaceful Co-existence on the Buddhist Path of The Thai – Cambodian 

Border Dispute 
 

สราวุฒิ งาหอม 
พระครูไพโรจนวัฒนาทร 
พระพรสวรรค ฐิติญาโณ 
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา

ของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  2) เพื่อศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสราง
สันติภาพของชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติ
บนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  

ผลการวิจัยพบวา  
1) พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-

กัมพูชา พบวา พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา คาดวาชาวกัมพูชา ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ ตอมากัมพูชาไดหันมาเชื่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง อยูบอย ซ่ึงผูนําบางคนที่เคยนับถือพุทธศาสนา ก็รณรงคประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนา จนจวน
ปจจุบัน  สวนไทยก็เชนกัน ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยเร่ิมตนของอาณาจักรลานชาง ชนพื้นเมืองเร่ิมรับ
วัฒนธรรมไท-ลาวและกอตัวเปนสังคมเมืองสืบทอดวัฒนธรรมหลังจากนั้นจึงไดมีการกระจายอิทธิพลเขาสูดินแดน
แองโคราชแมน้ําโขงและแมน้ํามูล การขยายตัวของชุมชนหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ทําใหเกิดประชาคมกลุมตางๆ 
กระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค ไดแก กลุมประชาคมลุมแมน้ําโขง กลุมประชาคมลุมแมน้ําชี กลุมประชาคมลุมแมน้ํา
มูล และประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา ก็ตั้งตนเปนใหญ และไดนําเอาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชในการปกครอง และใหประชาชนที่อยูใตการปกครองนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําให
พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่พิพาท ไดมีการับความนิยมนับถือกันตั้งแตบรรพบุรุษ เปนลําดับมา สืบทอดกันมา 
จนถึงปจจุบัน  

2) กลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันตภิาพของชุมชนในพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  
(1) ดานความเชื่อ พบวา ชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา มายาวนาน ซ่ึงจากประวัติศาสตร ผูนําทางการปกครอง ตางไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา  
และไดนําเอาหลักคุณธรรม มาปฏิบัติทําใหผูอยูใตการปกครองเกิดการยอมรับนับถือในคุณธรรมความดี และเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอกันของคนในสังคม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายคร้ัง แตประชาชนก็ยังยึด
ม่ันนับถือกันมาจนเปนที่ยอมรับของคนในชาติ สืบทอดกันมาตามคติความเชื่อนั้น ๆ การสรางสันติภาพทางความ
เชื่อที่ถูกตอง จึงเปนการลดความขัดแยงและทําใหเกิดความสงบสุข ของชุมชนในเขตพื้นพิพาทไทย – กัมพูชา  
ไดเปนอยางดี 
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ยิ่งคุณคิดดีมากเทาไร สิ่งดีๆ ก็จะเกิดกับคุณมากเทานั้น เม่ือคุณคิดและพูดอยูเสมอเก่ียวกับสิ่งที่คุณตองการ
และวิธีที่จะไดมันมา วิธีคิดเชนนี้จะกลายเปนนิสัยของคุณในไมชา คุณจะคิดในแงบวก มีใจมุงม่ัน และ
สรางสรรค คุณจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่คุณจะสรางข้ึนมาเพื่อประสบ
ความสําเร็จอันยิ่งใหญและมีความสุข คือ การมองโลกในแงดี โดยการคิดในทางที่ดีตลอดเวลา  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา

ของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  2) เพื่อศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสราง
สันติภาพของชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติ
บนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  

ผลการวิจัยพบวา  
1) พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-

กัมพูชา พบวา พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา คาดวาชาวกัมพูชา ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ ตอมากัมพูชาไดหันมาเชื่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง อยูบอย ซ่ึงผูนําบางคนที่เคยนับถือพุทธศาสนา ก็รณรงคประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนา จนจวน
ปจจุบัน  สวนไทยก็เชนกัน ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยเร่ิมตนของอาณาจักรลานชาง ชนพื้นเมืองเร่ิมรับ
วัฒนธรรมไท-ลาวและกอตัวเปนสังคมเมืองสืบทอดวัฒนธรรมหลังจากนั้นจึงไดมีการกระจายอิทธิพลเขาสูดินแดน
แองโคราชแมน้ําโขงและแมน้ํามูล การขยายตัวของชุมชนหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ทําใหเกิดประชาคมกลุมตางๆ 
กระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค ไดแก กลุมประชาคมลุมแมน้ําโขง กลุมประชาคมลุมแมน้ําชี กลุมประชาคมลุมแมน้ํา
มูล และประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา ก็ตั้งตนเปนใหญ และไดนําเอาหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชในการปกครอง และใหประชาชนที่อยูใตการปกครองนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําให
พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่พิพาท ไดมีการับความนิยมนับถือกันตั้งแตบรรพบุรุษ เปนลําดับมา สืบทอดกันมา 
จนถึงปจจุบัน  

2) กลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันตภิาพของชุมชนในพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา  
(1) ดานความเชื่อ พบวา ชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา มายาวนาน ซ่ึงจากประวัติศาสตร ผูนําทางการปกครอง ตางไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา  
และไดนําเอาหลักคุณธรรม มาปฏิบัติทําใหผูอยูใตการปกครองเกิดการยอมรับนับถือในคุณธรรมความดี และเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอกันของคนในสังคม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายคร้ัง แตประชาชนก็ยังยึด
ม่ันนับถือกันมาจนเปนที่ยอมรับของคนในชาติ สืบทอดกันมาตามคติความเชื่อนั้น ๆ การสรางสันติภาพทางความ
เชื่อที่ถูกตอง จึงเปนการลดความขัดแยงและทําใหเกิดความสงบสุข ของชุมชนในเขตพื้นพิพาทไทย – กัมพูชา  
ไดเปนอยางดี 
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(2) ดานประเพณี พบวา ชุมชนพื้นที่พิพาท ไทย – กัมพูชา ไดยึดถือประเพณีที่สําคัญในทาง
พระพุทธศาสนา คือประเพณีทําบุญแซนโดนตา หรือการใหทานแกบรรพบุรุษ ซ่ึงเปนประเพณีที่ใหการเคารพตอ
ปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษที่ลวงลับไป ความเหมือนกันของประเพณี คือการใหทาน เปนการเชื่อมตอความสัมพันธ
อันดีงามของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ไดมีการจัดรวมกัน  
คือ ประเพณีแซนโดนตา ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียน ประเพณีตักบาตร พระสงฆ ซ่ึงประชาชนใน
เขตพื้นที่พิพาทไดมีการจัดกิจกรรมรวมกัน จนทําใหเกิดสันติสุข ลดความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่  

(3) ดานวัฒนธรรม พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีขอปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม ที่สําคัญ คือ การใชภาษาพูดที่เหมือนกัน ไดแก การใชภาษาเขมรสวนใหญ การสื่อสารทําใหเกิดความ
เขาใจกันไดดี จึงทําใหเกิดความเคารพซ่ึงกันและกัน เหมือนกับเปนพี่นอง เม่ือเห็นหนากันก็จะมีการทักทาย  
ยิ้มแยมแจมใสใหกัน ประเด็นที่สําคัญของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ที่ยึดเหนี่ยวตอกัน 
คือ ความรัก เมตตา สงสาร กรุณา ใหการชวยเหลือกันอยูเสมอเม่ือเกิดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

3) วิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
พบวา  การอยูรวมกันบนความขัดแยง ตองอาศัยความดีงามในการเจรจาหรือหาขอยุติพระพุทธศาสนา ถือวาเปน
ตัวแปร ตัวกลาง ซ่ึงประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ประเพณี  
และวัฒนธรรม มายาวนาน และที่สําคัญยังมีความเหมือนกันหลายประการ และการอยูรวมกันจะเกิดข้ึนไดตอง
อาศัยความรวมมือ ที่เรียกวา Discovery of others Projects of shared purpose “แลกเปลี่ยนเรียนรู แสวงจุด
รวม สงวนจุดตาง” จึงจะทําใหเกิดสันติภาพไดอยางแทจริง ในการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชน
พื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 

คําสําคัญ: การอยูรวมกันอยางสันติ; วิถีพุทธ; ประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
 
Abstract 

Three Objectives of this research were: 1 ) to study the development of Buddhist 
relations of people in the Thai-Cambodian border dispute area, 2 ) to study the Buddhist 
mechanisms for creating peace among communities in the Thai-Cambodian border dispute 
area, and 3 )  to study and analyze the coexistence Peacefully on the Buddhist way of 
people, the Thai-Cambodian border dispute area.  

The research found that:  
Development the relationship of the people Buddhist in Thailand-Cambodia 

border dispute, evidence-based development relationship with Buddhism. It is anticipated 
that Cambodia was influenced by Brahmanism. Subsequently, Cambodia, has turned to 
believe doctrine in Buddhism more and more rule changes are frequent, which some 
leaders ever Buddhist public advocacy, it turned to profess Buddhism until virtually the 
current section, Thailand. . 1 9  century, in the reign of beginning of the Kingdom of LAN 

 

Xang. The indigenous culture of the Tai-Lao started to form societies inherited culture, 
then have the distribution CLOUT into land basins in Korat and the Mekong River. The 
expansion of the community after 1 9  centuries cause community groups in the region, 
which includes the community groups, community groups, the Mekong River basin Chinook 
River Basin community groups and various prachatnoklum ever esteemed Buddhism will 
be larger and have adopted Buddhist doctrines in their parents and citizens that are 
esteem, occupying the southern Buddhism: Buddhism, thus making the area of dispute, 
there has been a sequence from the esteemed ancestor came to inheritance. . 

Buddhism in the mechanism to build the peace of the community in Thailand-
Cambodia border area.  

1) Buddhist beliefs, aspects of the community, Thailand-Cambodia border dispute 
with Buddhist beliefs, from the history of foreign domination leaders have turned to 
profess Buddhism and bring ethics into practice allows a birth parent, under the respect 
that there are moral righteousness despite rule changes, but the citizens it holds until the 
acceptance of the people of Israel and to give a respectable. Buddhist beliefs, it is peace, 
because peace community in Thailand Cambodia dispute – it took a Buddhist belief heals 
with love, unity, and connectivity. By hosting events in the Buddhism belief, such as merit 
and merit ropra monks. . 

2  ) Buddhist tradition community areas of dispute in Thailand – Cambodia has 
significant Buddhist tradition is the year that Sanford f. tradition, the respect for 
grandfather. Ya their grandparents of identical tradition is connected to good community 
relations in the area of dispute, Thailand – Cambodia traditionally has held together, 
however, is traditionally Buddhist lent day. Candle Festival Traditionally monks monks, 
which the community in area of dispute have activities together until the cause peace. 
Reduce the conflict.  

3 ) Buddhist culture. The community in Thailand – Cambodia dispute zone have 
spoken like that as the Khmer majority. Communication, understanding well respect each 
other like brothers when they see it is ver important to still loving compassion, helping 
each other when there's people suffered in the community.  

To create peaceful coexistence with, therefore, requires a Buddhist master is a 
Buddhist belief. A Buddhist tradition and Buddhist culture, therefore, to make the 
community dispute, Thailand – Cambodia peace. Further in the future.  

Keywords: Peaceful Co-existence, Buddhist Path, the Thai – Cambodian Border Dispute 
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(2) ดานประเพณี พบวา ชุมชนพื้นที่พิพาท ไทย – กัมพูชา ไดยึดถือประเพณีที่สําคัญในทาง
พระพุทธศาสนา คือประเพณีทําบุญแซนโดนตา หรือการใหทานแกบรรพบุรุษ ซ่ึงเปนประเพณีที่ใหการเคารพตอ
ปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษที่ลวงลับไป ความเหมือนกันของประเพณี คือการใหทาน เปนการเชื่อมตอความสัมพันธ
อันดีงามของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ไดมีการจัดรวมกัน  
คือ ประเพณีแซนโดนตา ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียน ประเพณีตักบาตร พระสงฆ ซ่ึงประชาชนใน
เขตพื้นที่พิพาทไดมีการจัดกิจกรรมรวมกัน จนทําใหเกิดสันติสุข ลดความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่  

(3) ดานวัฒนธรรม พบวา ประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีขอปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม ที่สําคัญ คือ การใชภาษาพูดที่เหมือนกัน ไดแก การใชภาษาเขมรสวนใหญ การสื่อสารทําใหเกิดความ
เขาใจกันไดดี จึงทําใหเกิดความเคารพซ่ึงกันและกัน เหมือนกับเปนพี่นอง เม่ือเห็นหนากันก็จะมีการทักทาย  
ยิ้มแยมแจมใสใหกัน ประเด็นที่สําคัญของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ที่ยึดเหนี่ยวตอกัน 
คือ ความรัก เมตตา สงสาร กรุณา ใหการชวยเหลือกันอยูเสมอเม่ือเกิดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

3) วิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
พบวา  การอยูรวมกันบนความขัดแยง ตองอาศัยความดีงามในการเจรจาหรือหาขอยุติพระพุทธศาสนา ถือวาเปน
ตัวแปร ตัวกลาง ซ่ึงประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ประเพณี  
และวัฒนธรรม มายาวนาน และที่สําคัญยังมีความเหมือนกันหลายประการ และการอยูรวมกันจะเกิดข้ึนไดตอง
อาศัยความรวมมือ ที่เรียกวา Discovery of others Projects of shared purpose “แลกเปลี่ยนเรียนรู แสวงจุด
รวม สงวนจุดตาง” จึงจะทําใหเกิดสันติภาพไดอยางแทจริง ในการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชน
พื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 

คําสําคัญ: การอยูรวมกันอยางสันติ; วิถีพุทธ; ประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
 
Abstract 

Three Objectives of this research were: 1 ) to study the development of Buddhist 
relations of people in the Thai-Cambodian border dispute area, 2 ) to study the Buddhist 
mechanisms for creating peace among communities in the Thai-Cambodian border dispute 
area, and 3 )  to study and analyze the coexistence Peacefully on the Buddhist way of 
people, the Thai-Cambodian border dispute area.  

The research found that:  
Development the relationship of the people Buddhist in Thailand-Cambodia 

border dispute, evidence-based development relationship with Buddhism. It is anticipated 
that Cambodia was influenced by Brahmanism. Subsequently, Cambodia, has turned to 
believe doctrine in Buddhism more and more rule changes are frequent, which some 
leaders ever Buddhist public advocacy, it turned to profess Buddhism until virtually the 
current section, Thailand. . 1 9  century, in the reign of beginning of the Kingdom of LAN 

 

Xang. The indigenous culture of the Tai-Lao started to form societies inherited culture, 
then have the distribution CLOUT into land basins in Korat and the Mekong River. The 
expansion of the community after 1 9  centuries cause community groups in the region, 
which includes the community groups, community groups, the Mekong River basin Chinook 
River Basin community groups and various prachatnoklum ever esteemed Buddhism will 
be larger and have adopted Buddhist doctrines in their parents and citizens that are 
esteem, occupying the southern Buddhism: Buddhism, thus making the area of dispute, 
there has been a sequence from the esteemed ancestor came to inheritance. . 

Buddhism in the mechanism to build the peace of the community in Thailand-
Cambodia border area.  

1) Buddhist beliefs, aspects of the community, Thailand-Cambodia border dispute 
with Buddhist beliefs, from the history of foreign domination leaders have turned to 
profess Buddhism and bring ethics into practice allows a birth parent, under the respect 
that there are moral righteousness despite rule changes, but the citizens it holds until the 
acceptance of the people of Israel and to give a respectable. Buddhist beliefs, it is peace, 
because peace community in Thailand Cambodia dispute – it took a Buddhist belief heals 
with love, unity, and connectivity. By hosting events in the Buddhism belief, such as merit 
and merit ropra monks. . 

2  ) Buddhist tradition community areas of dispute in Thailand – Cambodia has 
significant Buddhist tradition is the year that Sanford f. tradition, the respect for 
grandfather. Ya their grandparents of identical tradition is connected to good community 
relations in the area of dispute, Thailand – Cambodia traditionally has held together, 
however, is traditionally Buddhist lent day. Candle Festival Traditionally monks monks, 
which the community in area of dispute have activities together until the cause peace. 
Reduce the conflict.  

3 ) Buddhist culture. The community in Thailand – Cambodia dispute zone have 
spoken like that as the Khmer majority. Communication, understanding well respect each 
other like brothers when they see it is ver important to still loving compassion, helping 
each other when there's people suffered in the community.  

To create peaceful coexistence with, therefore, requires a Buddhist master is a 
Buddhist belief. A Buddhist tradition and Buddhist culture, therefore, to make the 
community dispute, Thailand – Cambodia peace. Further in the future.  

Keywords: Peaceful Co-existence, Buddhist Path, the Thai – Cambodian Border Dispute 
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บทนํา 
กรณีพิพาทชายแดนระหวางไทยและกัมพูชาสงผลใหมีการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสินมากมาย 

ประชาชนหลายพันคนตองอพยพหนีภัยสูรบเพราะความพยายามของกัมพูชาในการข้ึนทะเบียนปราสาทพระ
วิหารเปนมรดกโลกเกิดข้ึนในขณะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความวุนวายทางการเมืองภายหลังการ
รัฐประหารการปลุกเรากระแสชาตินิยมเพื่อตอตานกัมพูชา โดยเปาหมายอยูที่การเมือง ในชวงตนป 2554 
ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลืองที่สนับสนุนฝายชนชั้นนํากับฝายเสื้อแดงซ่ึงสนับสนุนอดีตนายกฯ ทักษิณ 
และการที่กัมพูชาขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกซ่ึงไดรับการอนุมัติจากองคการการศึกษา 
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในเดือนกรกฎาคม 2551 การข้ึนทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกนํามาซ่ึงความปติยินดีและความภาคภูมิใจในหมูประชาชนชาวกัมพูชา แตสําหรับ
ประเทศไทย ถูก กลุม ชาตินิยมสุดข้ัวอยางกลุมเสื้อเหลืองนําประเด็นนี้มาใชในการโจมตีรัฐบาลของนาย
สมัคร สุนทรเวช ซ่ึงถูกมองวาเปนรัฐบาลหุนเชิดของทักษิณ วาทรยศและขายชาติ กลับกลายเปนอาวุธที่มี
อานุภาพในการกดดันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศตองลาออกจากตําแหนง กลุมเสื้อเหลือง
กลาวหาวาการยินยอมใหข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนั้นเปนไปเพื่อเอ้ือผลประโยชนทาง
ธุรกิจใหกับทักษิณ กอนหนาที่กลุมเสื้อเหลืองจะหยิบประเด็นนี้ข้ึนมาโจมตี ทั้งขาราชการไทยและกัมพูชา
ตางก็มองวาการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกคือขุมทรัพยดานการทองเที่ยวที่ไทยและกัมพชูา
จะไดรับผลประโยชนรวมกันสถานการณชายแดนตึงเครียดมากข้ึนพรอมกับจํานวนกําลังทหารที่เพิ่มข้ึน การ
สํารวจแนวชายแดนและการปกปนเขตแดนหยุดชะงักเนื่องจากเสี่ยงเกินไปทีจ่ะสงชุดสาํรวจรวมลงไปในพืน้ที่ 
ขณะเดียวกันความวุนวายทางการเมืองของไทยทําใหมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศและเจาหนาที่ระดับสูงบอยคร้ังการเคลื่อนไหวของนักขัดขวาง ลวนเปนอุปสรรคตอความ
พยายามในการเจรจาและสงผลรายตอความสัมพันธระหวางสองประเทศ การแยงชิงอํานาจภายหลังการ
รัฐประหารยังคงไมยุติ ขอพิพาทไทย-กัมพูชายังคงเปนปญหา ซ่ึงถาหากตองการใหภูมิภาคนี้มีความม่ันคง
ตอไปในอนาคต อาเซียนก็จะตองยุติความขัดแยงนี้และสรางสันติภาพอยางถาวรใหเกิดข้ึนใหจงได1 

การสรางสันติภาพความสงบสุขรมเย็นเปนสิ่งจําเปนเม่ือมีการขัดแยง เพราะมนุษยทุกคนสังคมรัก
สุขเกลียดทุกข อดีตมนุษยมีชีวิตที่เรียบงายอยูตามสภาพธรรมชาติ เม่ือตองการอาหารก็ไดอาศัยของปาเก็บ
พืชผลหรือจับสัตวตามที่ตองการเปนไปเพื่อการมีชีวิตที่อยูรอด ตอมามนุษยเร่ิมเกิดความกลัวกับภยันตราย 
รูสึกไมปลอดภัย เกิดความยุงยากสับสน การเพิ่มจํานวนมนุษย ตลอดจนอารยธรรมเปนเหตุใหมนุษยละทิ้ง
สภาพธรรมชาติ มาอยูรวมกันเปนกลุม อยูกันแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อยูแบบเครือญาติ ทั้งนี้โดย

                                                 
1 ไครซิสกรุป นักการทูต, ไครซิสกรุปเก่ียวกับวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทยไดในรายงานเอเชีย

ฉบับท่ี 121 Thailand : The Calm before Another Storm? (ประเทศไทย : ความสงบกอนพายุอีกลูกจะมา
เยือน?), เผยแพร 11 เมษายน 2554; รายงานเอเชียฉบับท่ี 192 Bridging Thailand’s Deep Divide (ประสานรอย
แยกในประเทศไทย), เผยแพร 5 กรกฎาคม 2553. สัมภาษณ. 

 

มุงหวังจะไดรับความคุมครองและไดรับประโยชนเปนการตอบแทนซ่ึงกันและกัน2 การอยูรวมกันเปนชุมชน
อาจทําใหรูสึกวามีเพื่อน เพื่อนที่รูจักเปนอันดับแรกสุดก็คือครอบครัว ถัดไปคือครอบครัวขางเคียง หมูบาน 
ตําบล จังหวัด และที่สุดคือประเทศ และตามปกติคนทั้งหลายนั้นจะอยูรวมกันไดดี ตอเม่ือมีหลักความเชื่อ
หรือเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจอยางหนึ่งอยางเดียวกัน เปนเหมือนแกนหรือสายเชือกที่รอยประสานกันไว  
ในบรรดาหลักความเชื่อหรือเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้น กลาวไดวา ศาสนาพุทธเปนหลักความเชื่อที่
เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนี่ยวแนนและลึกซ้ึงที่สุด3  

ชายแดนไทย – กัมพูชา ตรงขามหมูบานภูมิซรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ ประวัติศาสตรวิถีพุทธของทั้งสองชาติพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีลักษณะคลายกันหลายดาน  
เชน ดานความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรม และการดํารงชีวิต ในแตละหมูบานลวนไดรับอิทธิทาง
พระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิตสวนมากอยูกับวิถีพุทธซ่ึงทั้งสองชาติบนพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จะไดรับ
อิทธิพลทางพระพุทะศาสนานําหลักปฏิบัติมาใชในการดําเนินชีวิต สืบการกันมายาวนาน การศึกษา
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ก็อาจทําใหทราบได
วาประชาชนในพืน้ที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเปนอยูอยางไรกลไกทางพระพุทธศาสนามีประโยชน 
และความสําคัญในการสรางสันติภาพในชุมชนของประชาชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ไดจริง
หรือไม เพราะเทาที่ผานเม่ือมีความขัดแยงที่มีระยะเวลามายาวนานทําใหความสัมพันธอันดีตอกันขาดหายไป 
การเชื่อมสัมพันธโดยการนําหลักพระพุทธศาสนามาเปนตัวเชื่อม จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหคนทั้งสอง
ชาติอยูรวมกันอยางสันติภาพสงบสุขชั่วนิรันดร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีพิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

2. เพ่ือศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพของชุมชนในพ้ืนท่ีพิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. เพ่ือวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนท่ีพิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา 

 
 
 

                                                 
2 พระมหาสุทิตย อาภากโร,“แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับชุมชนและเครือขายทางสังคม”, เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, (2555), หนา 2. 

3 พระพรหมคุณาภรณ  (ป . อ . ปยุต .โต ), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา 
ประจําชาติ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, 2555), หนา 24. 
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บทนํา 
กรณีพิพาทชายแดนระหวางไทยและกัมพูชาสงผลใหมีการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสินมากมาย 

ประชาชนหลายพันคนตองอพยพหนีภัยสูรบเพราะความพยายามของกัมพูชาในการข้ึนทะเบียนปราสาทพระ
วิหารเปนมรดกโลกเกิดข้ึนในขณะที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความวุนวายทางการเมืองภายหลังการ
รัฐประหารการปลุกเรากระแสชาตินิยมเพื่อตอตานกัมพูชา โดยเปาหมายอยูที่การเมือง ในชวงตนป 2554 
ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลืองที่สนับสนุนฝายชนชั้นนํากับฝายเสื้อแดงซ่ึงสนับสนุนอดีตนายกฯ ทักษิณ 
และการที่กัมพูชาขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกซ่ึงไดรับการอนุมัติจากองคการการศึกษา 
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในเดือนกรกฎาคม 2551 การข้ึนทะเบียนปราสาท
พระวิหารเปนมรดกโลกนํามาซ่ึงความปติยินดีและความภาคภูมิใจในหมูประชาชนชาวกัมพูชา แตสําหรับ
ประเทศไทย ถูก กลุม ชาตินิยมสุดข้ัวอยางกลุมเสื้อเหลืองนําประเด็นนี้มาใชในการโจมตีรัฐบาลของนาย
สมัคร สุนทรเวช ซ่ึงถูกมองวาเปนรัฐบาลหุนเชิดของทักษิณ วาทรยศและขายชาติ กลับกลายเปนอาวุธที่มี
อานุภาพในการกดดันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศตองลาออกจากตําแหนง กลุมเสื้อเหลือง
กลาวหาวาการยินยอมใหข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนั้นเปนไปเพื่อเอ้ือผลประโยชนทาง
ธุรกิจใหกับทักษิณ กอนหนาที่กลุมเสื้อเหลืองจะหยิบประเด็นนี้ข้ึนมาโจมตี ทั้งขาราชการไทยและกัมพูชา
ตางก็มองวาการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกคือขุมทรัพยดานการทองเที่ยวที่ไทยและกัมพชูา
จะไดรับผลประโยชนรวมกันสถานการณชายแดนตึงเครียดมากข้ึนพรอมกับจํานวนกําลังทหารที่เพิ่มข้ึน การ
สํารวจแนวชายแดนและการปกปนเขตแดนหยุดชะงักเนื่องจากเสี่ยงเกินไปทีจ่ะสงชุดสาํรวจรวมลงไปในพืน้ที่ 
ขณะเดียวกันความวุนวายทางการเมืองของไทยทําใหมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศและเจาหนาที่ระดับสูงบอยคร้ังการเคลื่อนไหวของนักขัดขวาง ลวนเปนอุปสรรคตอความ
พยายามในการเจรจาและสงผลรายตอความสัมพันธระหวางสองประเทศ การแยงชิงอํานาจภายหลังการ
รัฐประหารยังคงไมยุติ ขอพิพาทไทย-กัมพูชายังคงเปนปญหา ซ่ึงถาหากตองการใหภูมิภาคนี้มีความม่ันคง
ตอไปในอนาคต อาเซียนก็จะตองยุติความขัดแยงนี้และสรางสันติภาพอยางถาวรใหเกิดข้ึนใหจงได1 

การสรางสันติภาพความสงบสุขรมเย็นเปนสิ่งจําเปนเม่ือมีการขัดแยง เพราะมนุษยทุกคนสังคมรัก
สุขเกลียดทุกข อดีตมนุษยมีชีวิตที่เรียบงายอยูตามสภาพธรรมชาติ เม่ือตองการอาหารก็ไดอาศัยของปาเก็บ
พืชผลหรือจับสัตวตามที่ตองการเปนไปเพื่อการมีชีวิตที่อยูรอด ตอมามนุษยเร่ิมเกิดความกลัวกับภยันตราย 
รูสึกไมปลอดภัย เกิดความยุงยากสับสน การเพิ่มจํานวนมนุษย ตลอดจนอารยธรรมเปนเหตุใหมนุษยละทิ้ง
สภาพธรรมชาติ มาอยูรวมกันเปนกลุม อยูกันแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อยูแบบเครือญาติ ทั้งนี้โดย

                                                 
1 ไครซิสกรุป นักการทูต, ไครซิสกรุปเก่ียวกับวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทยไดในรายงานเอเชีย

ฉบับท่ี 121 Thailand : The Calm before Another Storm? (ประเทศไทย : ความสงบกอนพายุอีกลูกจะมา
เยือน?), เผยแพร 11 เมษายน 2554; รายงานเอเชียฉบับท่ี 192 Bridging Thailand’s Deep Divide (ประสานรอย
แยกในประเทศไทย), เผยแพร 5 กรกฎาคม 2553. สัมภาษณ. 

 

มุงหวังจะไดรับความคุมครองและไดรับประโยชนเปนการตอบแทนซ่ึงกันและกัน2 การอยูรวมกันเปนชุมชน
อาจทําใหรูสึกวามีเพื่อน เพื่อนที่รูจักเปนอันดับแรกสุดก็คือครอบครัว ถัดไปคือครอบครัวขางเคียง หมูบาน 
ตําบล จังหวัด และที่สุดคือประเทศ และตามปกติคนทั้งหลายนั้นจะอยูรวมกันไดดี ตอเม่ือมีหลักความเชื่อ
หรือเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจอยางหนึ่งอยางเดียวกัน เปนเหมือนแกนหรือสายเชือกที่รอยประสานกันไว  
ในบรรดาหลักความเชื่อหรือเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้น กลาวไดวา ศาสนาพุทธเปนหลักความเชื่อที่
เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนี่ยวแนนและลึกซ้ึงที่สุด3  

ชายแดนไทย – กัมพูชา ตรงขามหมูบานภูมิซรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ ประวัติศาสตรวิถีพุทธของทั้งสองชาติพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีลักษณะคลายกันหลายดาน  
เชน ดานความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรม และการดํารงชีวิต ในแตละหมูบานลวนไดรับอิทธิทาง
พระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิตสวนมากอยูกับวิถีพุทธซ่ึงทั้งสองชาติบนพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จะไดรับ
อิทธิพลทางพระพุทะศาสนานําหลักปฏิบัติมาใชในการดําเนินชีวิต สืบการกันมายาวนาน การศึกษา
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ก็อาจทําใหทราบได
วาประชาชนในพืน้ที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีความเปนอยูอยางไรกลไกทางพระพุทธศาสนามีประโยชน 
และความสําคัญในการสรางสันติภาพในชุมชนของประชาชนในพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ไดจริง
หรือไม เพราะเทาที่ผานเม่ือมีความขัดแยงที่มีระยะเวลามายาวนานทําใหความสัมพันธอันดีตอกันขาดหายไป 
การเชื่อมสัมพันธโดยการนําหลักพระพุทธศาสนามาเปนตัวเชื่อม จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหคนทั้งสอง
ชาติอยูรวมกันอยางสันติภาพสงบสุขชั่วนิรันดร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีพิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

2. เพ่ือศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพของชุมชนในพ้ืนท่ีพิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. เพ่ือวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนท่ีพิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา 

 
 
 

                                                 
2 พระมหาสุทิตย อาภากโร,“แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับชุมชนและเครือขายทางสังคม”, เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, (2555), หนา 2. 

3 พระพรหมคุณาภรณ  (ป . อ . ปยุต .โต ), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา 
ประจําชาติ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, 2555), หนา 24. 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยกําหนดรูปแบบเปนการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

3.1 ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร หรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประชากร และกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 28 รูป/คน แบงออกเปนสามกลุม ดังตอไปนี้  
1) กลุมผูปฏิบัติภาครัฐ (Government Sector) มี จํานวน 10 คน  

(1) ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 คน 
(2) นายอําเภอ จํานวน 1 คน 
(3) ผูบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จํานวน 1 คน 
(4) ผูบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน ตําบล จํานวน 1 คน 
(5) ผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
(6) ผูบัญชาการทหารในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จํานวน 1 คน 
(7) ทหารผูรักษาดินแดนพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จํานวน 2 คน 
(8) นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จังหวัด 1 คน 
(9) นักวิชาการพระพุทธศาสนา อําเภอ 1 คน 

2) กลุมผูปฏิบัติทางศาสนา (Religious Sector) มีจํานวน 8 รูป/คน คือ 
(1) เจาคณะจังหวัด 1 รูป  
(2) เจาคณะอําเภอ จํานวน 2 รูป 
(3) เจาคณะตําบล จํานวน 2 รูป 
(4) ผูนําทางศาสนาพุทธ จํานวน 3 รูป 

3) กลุมผูปฏิบัติภาคชุมชน (Community Sector) มีจํานวน 10 คน คือ 
  (1) ผูนําชุมชน/หมูบาน จํานวน 5 คน  
  (2) ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ จํานวน 5 คน  

 3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษานี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ที่จะศึกษาไว ดังนี้ 
    1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพื้นที่

พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม  
   2) เพื่อศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพในชุมชนของประชาชนใน

พื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ดานความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
ดานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ด านวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และดานพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 

    3) เพื่อศึกษาวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ประวัติความเปนมา พัฒนาการความสัมพันธ 
และกลไกทางพระพุทธศาสนา 

 3.3 ขอบเขตดานพ้ืนที่วิจัย 
ไดแก พื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประกอบดวย จังหวัดศรีสะเกษ  
3.4 ขอบเขตดานระยะเวลาทําการวิจัย 
ไดแก ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแต เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) )  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม
ผูรู ผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview)  

1) ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงเปนการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร ซ่ึงเอกสารที่ใชใน
การศึกษา แบงเปน 2 กลุม คือ (1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก และ(2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
ไดแก หนังสือ เอกสารงานนิพนธของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา ประวัติความเปนมา เม่ือไดขอมูล
ทางดานเอกสารครบถวน นํามาวิเคราะหขอมูล การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่
พิพาทชายแดน ไทย – กัมพูชา 

2) การสัมภาษณ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อไดขอมูล การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดน ไทย – 
กัมพูชา 

กลุมเปาหมาย และผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 
การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (in-depth 

interview) สัมภาษณผูรูหรือผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview) ประชากร หรือกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 28 รูป/คน 

 
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวิจัย  

1.1 พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่พิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

จากหลักฐานพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา คาดวาชาวกัมพูชา ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาพราหมณ  ตอมากัมพูชาไดหันมาเชื่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มากข้ึน และการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อยูบอย ซ่ึงผูนําบางคนที่เคยนับถือพุทธศาสนา ก็รณรงคประชาชนหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จนจวนปจจุบัน  สวนไทยก็เชนกัน ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยเร่ิมตนของอาณาจักรลาน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1339 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยกําหนดรูปแบบเปนการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

3.1 ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร หรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประชากร และกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 28 รูป/คน แบงออกเปนสามกลุม ดังตอไปนี้  
1) กลุมผูปฏิบัติภาครัฐ (Government Sector) มี จํานวน 10 คน  

(1) ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1 คน 
(2) นายอําเภอ จํานวน 1 คน 
(3) ผูบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จํานวน 1 คน 
(4) ผูบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน ตําบล จํานวน 1 คน 
(5) ผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
(6) ผูบัญชาการทหารในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จํานวน 1 คน 
(7) ทหารผูรักษาดินแดนพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา จํานวน 2 คน 
(8) นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จังหวัด 1 คน 
(9) นักวิชาการพระพุทธศาสนา อําเภอ 1 คน 

2) กลุมผูปฏิบัติทางศาสนา (Religious Sector) มีจํานวน 8 รูป/คน คือ 
(1) เจาคณะจังหวัด 1 รูป  
(2) เจาคณะอําเภอ จํานวน 2 รูป 
(3) เจาคณะตําบล จํานวน 2 รูป 
(4) ผูนําทางศาสนาพุทธ จํานวน 3 รูป 

3) กลุมผูปฏิบัติภาคชุมชน (Community Sector) มีจํานวน 10 คน คือ 
  (1) ผูนําชุมชน/หมูบาน จํานวน 5 คน  
  (2) ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ จํานวน 5 คน  

 3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษานี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ที่จะศึกษาไว ดังนี้ 
    1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพื้นที่

พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม  
   2) เพื่อศึกษากลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพในชุมชนของประชาชนใน

พื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ดานความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
ดานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ด านวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และดานพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 

    3) เพื่อศึกษาวิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเด็นที่จะตองศึกษาประกอบดวย ประวัติความเปนมา พัฒนาการความสัมพันธ 
และกลไกทางพระพุทธศาสนา 

 3.3 ขอบเขตดานพ้ืนที่วิจัย 
ไดแก พื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประกอบดวย จังหวัดศรีสะเกษ  
3.4 ขอบเขตดานระยะเวลาทําการวิจัย 
ไดแก ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้เร่ิมตั้งแต เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) )  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม
ผูรู ผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview)  

1) ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงเปนการวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร ซ่ึงเอกสารที่ใชใน
การศึกษา แบงเปน 2 กลุม คือ (1) เอกสารชั้นปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก และ(2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ 
ไดแก หนังสือ เอกสารงานนิพนธของนักปราชญทางพระพุทธศาสนา ประวัติความเปนมา เม่ือไดขอมูล
ทางดานเอกสารครบถวน นํามาวิเคราะหขอมูล การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่
พิพาทชายแดน ไทย – กัมพูชา 

2) การสัมภาษณ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อไดขอมูล การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดน ไทย – 
กัมพูชา 

กลุมเปาหมาย และผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 
การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (in-depth 

interview) สัมภาษณผูรูหรือผูใหขอมูลสําคัญ (key informant interview) ประชากร หรือกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 28 รูป/คน 

 
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวิจัย  

1.1 พัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในเขตพ้ืนที่พิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

จากหลักฐานพัฒนาการความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา คาดวาชาวกัมพูชา ไดรับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาพราหมณ  ตอมากัมพูชาไดหันมาเชื่อหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มากข้ึน และการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อยูบอย ซ่ึงผูนําบางคนที่เคยนับถือพุทธศาสนา ก็รณรงคประชาชนหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จนจวนปจจุบัน  สวนไทยก็เชนกัน ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยเร่ิมตนของอาณาจักรลาน



1340 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  

ชาง ชนพื้นเมืองเร่ิมรับวัฒนธรรมไท-ลาวและกอตัวเปนสังคมเมืองสืบทอดวัฒนธรรมหลังจากนั้นจึงไดมีการ
กระจายอิทธิพลเขาสูดินแดนแองโคราชแมน้ําโขงและแมน้ํามูล การขยายตัวของชุมชนหลังพุทธศตวรรษที่ 
19 ทําให เกิดประชาคมกลุมตางๆ กระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค ไดแก กลุมประชาคมลุมแมน้ําโขง  
กลุมประชาคมลุมแมน้ําชี กลุมประชาคมลุมแมน้ํามูล และประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา 
ก็ตั้งตนเปนใหญ และไดนําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการปกครอง และใหประชาชนที่อยูใต
การปกครองนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําใหพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่พิพาท ไดมีการับนับถือกันตั้งแต
บรรพบุรุษ เปนลําดับมา สืบทอดกันมา จนถึงปจจุบัน เชนกัน 

1.2 กลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพของชุมชนในพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา  

1) ดานความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เปนกลไกตอการสรางสันติภาพ ของชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดน

ไทย-กัมพูชา เพราะความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่เชื่อถือได ซ่ึงจากประวัติศาสตร ที่ผานไดมี
ผูนําทางการปกครอง ตางไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา และไดนําเอาหลักคุณธรรม มาปฏิบัติทําใหผูอยูใต
การปกครองเกิดการยอมรับนับถือวามีคุณธรรมความดี แมจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แตประชาชนก็
ยึดถือจนเปนที่ยอมรับของคนในชาติ และใหการนับถือ เร่ือยมา ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จึงเปนการ
สันติภาพ ความสงบสุข เพราะชุมชนในเขตพื้นพิพาทไทย – กัมพูชา ตางก็เอาความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
สมานดวยความรักสามัคคีตอกัน โดยการจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อที่อยู เชน การ
ทําบุญ และตักบาตรรพระสงฆ 

2) ดานประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณี  ของชุมชนพื้นที่พิพาท ไทย – กัมพูชา มีประเพณีสําคัญในทางพระพุทธศาสนา  

คือประเพณีแซนโดนตา ซ่ึงเปนประเพณีที่ใหการเคารพตอปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษที่ลวงลับไป ความ
เหมือนกันของประเพณี เปนเชื่อมตอความสัมพันธอันดีงามของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประเพณี
ที่ไดมีการจัดรวมกัน ก็คือ ประเพณี วันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียน ประเพณีตักบาตร พระสงฆ ซ่ึงชุมชน
ในเขตพื้นที่พิพาทไดมีการจัดกิจกรรมรวมกัน จนทําใหเกิดสันติสุข ลดความขัดแยง  

3) ดานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมทางภาษาของชุมชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีการใชภาษาพูดที่เหมือน  

เปนภาษาเขมรสวนใหญ การสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจกันไดดี ใหความเคารพซ่ึงกันและกัน เหมือนกับ
เปนพี่นอง เม่ือเห็นหนากันก็จะมีการทักทาย ยิ้มแยมแจมใสใหกัน ที่สําคัญยังมีความรักเมตตา กรุณา ใหการ
ชวยเหลือกันอยูเสมอเม่ือเกิดความเดือดรอนของคนในชุมชน 

3.1 วิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา 

พบวา ความสัมพันธพระพุทธศาสนามีมายาวนาน ไทย  - กับพูชา ตางไดรับอิทธิพลทางพระพุทธ
จากชาติตะวันออก ซ่ึงมีตัวแทนทางพระพุทธศาสนาไดนํามาเผยแผ ตอมาไดมีผูนําของชาติไทย – กัมพูชา 
ตางหันมานับถือพระพุทธศาสนา และนํามาใชในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสันติสุขของชาติบานเมือง นอกจากนั้น

 

แลวยังไดมีการเผยแผ หลักธรรมตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชาติของตนไดนําหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อความดี
งาม ให เกิดความสงบสุขของคนในชาติ  การสรางสันติดวยการอยูรวมกัน จึงตองอาศัยหลักทาง
พระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ประเพณีทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จึงจะทําใหชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา อยูรวมกันไดอยางสันติ ตอไปในอนาคต  
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
ผูวิจัยไดคนพบองคความรูเปนอเนกประการ แตในขณะเดียวกัน ผูวิจัยกลับพบวายังมีปมปญหาอีกหลาย
อยางที่ควรจะไดรับการคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ก็เชนเดียวกันกับการทา ความเขาใจเก่ียวกับ
การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาดังนั้น เพื่อเปนประโยชน
แกการศึกษา ผูวิจัยจึงขอขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและสา หรับการทา วิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลควรสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดงบประมาณใหกับชุมชนในการ

สงเสริมกิจกรรม และเชิญชุมชนในพื้นที่พิพาทรวมในกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญ การทําบุญตักบาตร 
เปนตน 

2. รัฐบาลควรสงประเพณีที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาของชุมชนในพื้นที่พิพาท แบบมี
สวนรวมมุงใหเกิดความรักสามัคคีของชุมชนในพื้นที่พิพาท 

3. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมใหมีการเผย
แผหลักธรรมใหมากเพราะหลักธรรมสามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดความขัดแยง  

4. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามระหวาง ชุมชนในพื้นที่
พิพาท เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันมากยิ่งข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
2.1. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมกิจกรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสราง

สันติภาพของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา 
2.2. ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆไทย – กัมพูชา ที่มีตอการสรางสันติภาพของชุมชนใน

พื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะความอนุเคราะหจากทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหความรู 
คําแนะนํา และตรวจแกไขอันเปนประโยชนแกผูวจิัย ขอขอบคุณ ประชากร หรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทุกทานที่กรุณาใหความชวยเหลือใน
ดานการใหขอมูลและการเก็บขอมูลในการวิจัย ทําใหงานการวิจัยเลมนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ ขออนุโมทนา 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1341 

ชาง ชนพื้นเมืองเร่ิมรับวัฒนธรรมไท-ลาวและกอตัวเปนสังคมเมืองสืบทอดวัฒนธรรมหลังจากนั้นจึงไดมีการ
กระจายอิทธิพลเขาสูดินแดนแองโคราชแมน้ําโขงและแมน้ํามูล การขยายตัวของชุมชนหลังพุทธศตวรรษที่ 
19 ทําให เกิดประชาคมกลุมตางๆ กระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค ไดแก กลุมประชาคมลุมแมน้ําโขง  
กลุมประชาคมลุมแมน้ําชี กลุมประชาคมลุมแมน้ํามูล และประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา 
ก็ตั้งตนเปนใหญ และไดนําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในการปกครอง และใหประชาชนที่อยูใต
การปกครองนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําใหพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่พิพาท ไดมีการับนับถือกันตั้งแต
บรรพบุรุษ เปนลําดับมา สืบทอดกันมา จนถึงปจจุบัน เชนกัน 

1.2 กลไกทางพระพุทธศาสนาในการสรางสันติภาพของชุมชนในพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา  

1) ดานความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เปนกลไกตอการสรางสันติภาพ ของชุมชนในพื้นที่พิพาทชายแดน

ไทย-กัมพูชา เพราะความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่เชื่อถือได ซ่ึงจากประวัติศาสตร ที่ผานไดมี
ผูนําทางการปกครอง ตางไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา และไดนําเอาหลักคุณธรรม มาปฏิบัติทําใหผูอยูใต
การปกครองเกิดการยอมรับนับถือวามีคุณธรรมความดี แมจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แตประชาชนก็
ยึดถือจนเปนที่ยอมรับของคนในชาติ และใหการนับถือ เร่ือยมา ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จึงเปนการ
สันติภาพ ความสงบสุข เพราะชุมชนในเขตพื้นพิพาทไทย – กัมพูชา ตางก็เอาความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
สมานดวยความรักสามัคคีตอกัน โดยการจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อที่อยู เชน การ
ทําบุญ และตักบาตรรพระสงฆ 

2) ดานประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณี  ของชุมชนพื้นที่พิพาท ไทย – กัมพูชา มีประเพณีสําคัญในทางพระพุทธศาสนา  

คือประเพณีแซนโดนตา ซ่ึงเปนประเพณีที่ใหการเคารพตอปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษที่ลวงลับไป ความ
เหมือนกันของประเพณี เปนเชื่อมตอความสัมพันธอันดีงามของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา ประเพณี
ที่ไดมีการจัดรวมกัน ก็คือ ประเพณี วันเขาพรรษา ประเพณีแหเทียน ประเพณีตักบาตร พระสงฆ ซ่ึงชุมชน
ในเขตพื้นที่พิพาทไดมีการจัดกิจกรรมรวมกัน จนทําใหเกิดสันติสุข ลดความขัดแยง  

3) ดานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรมทางภาษาของชุมชนในเขตพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา มีการใชภาษาพูดที่เหมือน  

เปนภาษาเขมรสวนใหญ การสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจกันไดดี ใหความเคารพซ่ึงกันและกัน เหมือนกับ
เปนพี่นอง เม่ือเห็นหนากันก็จะมีการทักทาย ยิ้มแยมแจมใสใหกัน ที่สําคัญยังมีความรักเมตตา กรุณา ใหการ
ชวยเหลือกันอยูเสมอเม่ือเกิดความเดือดรอนของคนในชุมชน 

3.1 วิเคราะหการอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนที่พิพาทชายแดนไทย-
กัมพูชา 

พบวา ความสัมพันธพระพุทธศาสนามีมายาวนาน ไทย  - กับพูชา ตางไดรับอิทธิพลทางพระพุทธ
จากชาติตะวันออก ซ่ึงมีตัวแทนทางพระพุทธศาสนาไดนํามาเผยแผ ตอมาไดมีผูนําของชาติไทย – กัมพูชา 
ตางหันมานับถือพระพุทธศาสนา และนํามาใชในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสันติสุขของชาติบานเมือง นอกจากนั้น

 

แลวยังไดมีการเผยแผ หลักธรรมตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชาติของตนไดนําหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อความดี
งาม ให เกิดความสงบสุขของคนในชาติ  การสรางสันติดวยการอยูรวมกัน จึงตองอาศัยหลักทาง
พระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ประเพณีทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จึงจะทําใหชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา อยูรวมกันไดอยางสันติ ตอไปในอนาคต  
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 
ผูวิจัยไดคนพบองคความรูเปนอเนกประการ แตในขณะเดียวกัน ผูวิจัยกลับพบวายังมีปมปญหาอีกหลาย
อยางที่ควรจะไดรับการคนควาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ก็เชนเดียวกันกับการทา ความเขาใจเก่ียวกับ
การอยูรวมกันอยางสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาดังนั้น เพื่อเปนประโยชน
แกการศึกษา ผูวิจัยจึงขอขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและสา หรับการทา วิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลควรสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจัดงบประมาณใหกับชุมชนในการ

สงเสริมกิจกรรม และเชิญชุมชนในพื้นที่พิพาทรวมในกิจกรรม เชน กิจกรรมวันสําคัญ การทําบุญตักบาตร 
เปนตน 

2. รัฐบาลควรสงประเพณีที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาของชุมชนในพื้นที่พิพาท แบบมี
สวนรวมมุงใหเกิดความรักสามัคคีของชุมชนในพื้นที่พิพาท 

3. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมใหมีการเผย
แผหลักธรรมใหมากเพราะหลักธรรมสามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดความขัดแยง  

4. รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามระหวาง ชุมชนในพื้นที่
พิพาท เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันมากยิ่งข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสาหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
2.1. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมกิจกรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสราง

สันติภาพของชุมชนในพื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา 
2.2. ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆไทย – กัมพูชา ที่มีตอการสรางสันติภาพของชุมชนใน

พื้นที่พิพาทไทย – กัมพูชา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะความอนุเคราะหจากทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหความรู 
คําแนะนํา และตรวจแกไขอันเปนประโยชนแกผูวจิัย ขอขอบคุณ ประชากร หรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทุกทานที่กรุณาใหความชวยเหลือใน
ดานการใหขอมูลและการเก็บขอมูลในการวิจัย ทําใหงานการวิจัยเลมนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ ขออนุโมทนา 



1342 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  

ขอบคุณ คณาจารยทุกทาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ที่ไดให
ความรวมมืออํานวยความสะดวกเปนอยางดี ตลอดจนผูเก่ียวของที่ไมไดกลาวนามมา ณ โอกาสนี้ ไดมีสวน
รวมในการใหขอมูล ใหกําลังใจและคอยชวยเหลือสนับสนุน คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ 
ผูวิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแดบิดามารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ที่ใหการอบรมสั่งสอนใหมีสติปญญา 
และคุณธรรมเคร่ืองชี้นําความสําเร็จในชีวิต 

 
บรรณานุกรม 
ไครซิสกรุป นักการทูต, รายงานของไครซิสกรุปเก่ียวกับวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทยไดใน

รายงานเอเชียฉบับที่  121 Thailand: The Calm before Another Storm? (ประเทศไทย: 
ความสงบกอนพายุอีกลูกจะมาเยือน?), เผยแพร 11 เมษายน 2554; รายงานเอเชียฉบับที่ 192 
Bridging Thailand’s Deep Divide (ประสานรอยแยกในประเทศไทย), เผยแพร 5 กรกฎาคม 
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ควรมี มุทิตา มีความ ปติยินดี กับความสุขของผูใตบังคับบัญชาดวย และคอยใหการสนับสนุนสงเสริมใหดี
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The application of the Four Main Brahma Principles in the administration of Thai 

monks in this modern era. Primate parents at all levels must adhere to the principles of 
compassion, compassion, morality, virtue and equality (fair) as always. Primate parents 
should have compassion for love, good wishes. There is a desire for the subordinates to be 
happy. When the subordinates fell below Suffered as a suffering primate ruler must be 
kindly Feeling anxious, when seeing the subordinates suffered and the guardian primate 
needs to help that person to suffer, when the subordinates improved success, primate 
parents should be happy and happy with the happiness of their subordinates. And waiting 
for better support and in the case of maintaining accuracy righteous in accordance with 
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principles and rules. Primate parents should have equality, justice and trust, still closely to 
the subordinates, but did not intervene so that the righteousness remained. 

Keywords: Application, the Four Main Brahma Principles, the Administration of the Sangha 

 
บทนํา 
 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสันพุทธเจาทรงเปน พระธรรม
ราชาแหงหมูสงฆ และพระองคไดทรงตั้งพระอัครสาวกขวาซาย และตั้งเอตทัคคะในทางนั้นๆ  พระองคยังได
ตรัสไวอีกวา พระองคเองกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูเปนพระอัครสาวกขวาซายเปนผูบริหาร
คณะสงฆเพราะวาเม่ือเปนคณะสงฆข้ึนแลวก็จําเปนตองมีการบริหาร   พระพุทธเจาจึงไดทรงจัดตั้งผูบริหาร
ตั้งตนแตพระอัครสาวกดังกลาว ตลอดถึงพระอุปชฌาย  อาจารยเปนผูปกครองคณะสงฆชวยพระองค 
พระองคเองก็ทรงปกครองคณะสงฆในฐานะทรงเปนศาสดา และแมเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังได
ทรงมอบหมายตั้งใหพระธรรมวินัย ที่พระองคทรงแสดงแลวบัญญัติแลวเปนศาสดาแทนพระองค 
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในบัดนี้จึงสมควรที่จะเคารพหนักแนนในพระธรรมวินัยในฐานะเปน พระศาสดา 
และเปนปฏิบัติปูชนียฐานอันสูงสุดของคณะสงฆ  พระธรรมวินัยนั้นยอมตองอยูในบุคคลผูทรงธรรมวินัยจึง
เปนหนาที่ของเราทั้งหลายที่จะตองชวยกันทรงรักษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และพระวินัย
นั้นเปนกฎหมายสูงสุดของคณะสงฆและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย1  

เม่ือพระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมที่สามารถนอมนําไปปฏิบัติ มีศาสนสถานไวสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และมีศาสนบุคคลคือพระสงฆเปนผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา แลวเผยแผพุทธธรรม ในสังคมไทยใหความสําคัญกับพระสงฆ เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลที่มี
ฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการยอมรับนับถือ สังคมไทยใหความเอ้ือเฟอและแสดงความเคารพนอบนอมตอ
พระสงฆเม่ือไดพบเห็น ยิ่งพระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัยดวยแลว มักจะไดรับการ
ยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชนอยางมาก เม่ือพระสงฆเปนแบบอยางที่ดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งทําใหพระ
ศาสนาเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนไป หากพระสงฆประพฤติในทางเสียหายก็จะทําใหศาสนามีความเศราหมองและ
ประชาชนเสื่อมความศรัทธา เม่ือพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบคุณนุประโยชนก็จะเกิดแกสังคมสงฆนั้นการ
ที่พระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึน ก็ยิ่งควรตองตระหนักในสมณภาวะและภาระหนาที่ 
เก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง โดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางถูกตอง ไมสราง
ความเสื่อมทรามหรือสิ่งที่ไมดีงามแกพระพุทธศาสนา2 
 ในปจจุบันนี้ การปกครองคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามีระบบปกครองดีศาสนาก็
มีความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึง
                                                             

1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พระธรรมเทศนาท่ัวไปและพระวร
ธรรมคติ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.โรงพิมพอักษรไทย, 2541), หนา 254-255. 

 2 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, 2537),  หนา 33.   

ข้ึนอยูกับการแบงงานมอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ รับผิดชอบตามความรู
ความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตาง ๆ เพราะการปกครองคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐและ
จารีตประเพณีเขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ3 
 
แนวคิดเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ 
 การปกครองเปนสวนหนึ่งของการบริหารกิจการพระสงฆและพระศาสนา ใหมีความเจริญ กาวหนา 
เพื่อความตั้งม่ันของพระศาสนาใหเกิดประโยชนแกคณะสงฆ และมหาชนผูมีสวนทําใหเกิดผลกระทบ
เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม การศึกษาใหเขาใจอยางถองแทในแงวิชาการเก่ียวกับความหมายของการ
ปกครอง ประเภทการปกครอง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ รวมถึง การใชอํานาจใน
รูปแบบตามพระวินัยบัญญัติกับรูปแบบตามอํานาจของรัฐ ซ่ึงตราผานพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตาง ๆ 
และวิวัฒนาการการปกครองในแตละยุคสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ นํามาซ่ึงความเขาใจอันดีงาม
และมีประโยชนโดยตรงตอการปกครองคณะสงฆใหมีความสงบเรียบรอย เปนแบบอยางการปกครองของ
สังคมโดยทั่วไป ซ่ึงในสังคมสงฆไดรับการยกยองเชิดชูใหมีสถานภาพสูงกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป4  
 ปจจุบันการปกครองคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามีระบบปกครองดีศาสนาก็มี
ความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึง
ข้ึนอยูกับการแบงงานมอบอํานาจ กระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบตามความรู
ความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตาง ๆ เพราะการปกครองคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐและ
จารีตประเพณีเขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ5 การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะ
สงฆ คือดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะหใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ มติ พระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม 
การวินิจฉัยขออุทธรณตาง ๆ ตลอดถึงการแตงตั้งถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลใหไปตามขอ
วัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดตระหนักถึง
ความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดานตาง ๆ โดยเฉพาะปจจุบันนี้ วิทยาการดานการบริหารและ
การจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใชวิทยาการเหลานั้นมาชวยเสริมการบริหารและการปกครอง
คณะสงฆ กิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝายบานเมือง กิจการคณะสงฆ
                                                             

 3 กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยการคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2540), หนา 1. 
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principles and rules. Primate parents should have equality, justice and trust, still closely to 
the subordinates, but did not intervene so that the righteousness remained. 
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บทนํา 
 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสันพุทธเจาทรงเปน พระธรรม
ราชาแหงหมูสงฆ และพระองคไดทรงตั้งพระอัครสาวกขวาซาย และตั้งเอตทัคคะในทางนั้นๆ  พระองคยังได
ตรัสไวอีกวา พระองคเองกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูเปนพระอัครสาวกขวาซายเปนผูบริหาร
คณะสงฆเพราะวาเม่ือเปนคณะสงฆข้ึนแลวก็จําเปนตองมีการบริหาร   พระพุทธเจาจึงไดทรงจัดตั้งผูบริหาร
ตั้งตนแตพระอัครสาวกดังกลาว ตลอดถึงพระอุปชฌาย  อาจารยเปนผูปกครองคณะสงฆชวยพระองค 
พระองคเองก็ทรงปกครองคณะสงฆในฐานะทรงเปนศาสดา และแมเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังได
ทรงมอบหมายตั้งใหพระธรรมวินัย ที่พระองคทรงแสดงแลวบัญญัติแลวเปนศาสดาแทนพระองค 
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในบัดนี้จึงสมควรที่จะเคารพหนักแนนในพระธรรมวินัยในฐานะเปน พระศาสดา 
และเปนปฏิบัติปูชนียฐานอันสูงสุดของคณะสงฆ  พระธรรมวินัยนั้นยอมตองอยูในบุคคลผูทรงธรรมวินัยจึง
เปนหนาที่ของเราทั้งหลายที่จะตองชวยกันทรงรักษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และพระวินัย
นั้นเปนกฎหมายสูงสุดของคณะสงฆและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย1  

เม่ือพระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมที่สามารถนอมนําไปปฏิบัติ มีศาสนสถานไวสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และมีศาสนบุคคลคือพระสงฆเปนผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา แลวเผยแผพุทธธรรม ในสังคมไทยใหความสําคัญกับพระสงฆ เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลที่มี
ฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการยอมรับนับถือ สังคมไทยใหความเอ้ือเฟอและแสดงความเคารพนอบนอมตอ
พระสงฆเม่ือไดพบเห็น ยิ่งพระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัยดวยแลว มักจะไดรับการ
ยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชนอยางมาก เม่ือพระสงฆเปนแบบอยางที่ดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งทําใหพระ
ศาสนาเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนไป หากพระสงฆประพฤติในทางเสียหายก็จะทําใหศาสนามีความเศราหมองและ
ประชาชนเสื่อมความศรัทธา เม่ือพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบคุณนุประโยชนก็จะเกิดแกสังคมสงฆนั้นการ
ที่พระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึน ก็ยิ่งควรตองตระหนักในสมณภาวะและภาระหนาที่ 
เก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง โดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางถูกตอง ไมสราง
ความเสื่อมทรามหรือสิ่งที่ไมดีงามแกพระพุทธศาสนา2 
 ในปจจุบันนี้ การปกครองคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามีระบบปกครองดีศาสนาก็
มีความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึง
                                                             

1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พระธรรมเทศนาท่ัวไปและพระวร
ธรรมคติ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.โรงพิมพอักษรไทย, 2541), หนา 254-255. 

 2 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, 2537),  หนา 33.   

ข้ึนอยูกับการแบงงานมอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ รับผิดชอบตามความรู
ความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตาง ๆ เพราะการปกครองคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐและ
จารีตประเพณีเขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ3 
 
แนวคิดเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ 
 การปกครองเปนสวนหนึ่งของการบริหารกิจการพระสงฆและพระศาสนา ใหมีความเจริญ กาวหนา 
เพื่อความตั้งม่ันของพระศาสนาใหเกิดประโยชนแกคณะสงฆ และมหาชนผูมีสวนทําใหเกิดผลกระทบ
เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม การศึกษาใหเขาใจอยางถองแทในแงวิชาการเก่ียวกับความหมายของการ
ปกครอง ประเภทการปกครอง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ รวมถึง การใชอํานาจใน
รูปแบบตามพระวินัยบัญญัติกับรูปแบบตามอํานาจของรัฐ ซ่ึงตราผานพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตาง ๆ 
และวิวัฒนาการการปกครองในแตละยุคสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ นํามาซ่ึงความเขาใจอันดีงาม
และมีประโยชนโดยตรงตอการปกครองคณะสงฆใหมีความสงบเรียบรอย เปนแบบอยางการปกครองของ
สังคมโดยทั่วไป ซ่ึงในสังคมสงฆไดรับการยกยองเชิดชูใหมีสถานภาพสูงกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป4  
 ปจจุบันการปกครองคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามีระบบปกครองดีศาสนาก็มี
ความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึง
ข้ึนอยูกับการแบงงานมอบอํานาจ กระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตาง ๆ รับผิดชอบตามความรู
ความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตาง ๆ เพราะการปกครองคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐและ
จารีตประเพณีเขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ5 การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะ
สงฆ คือดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะหใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ มติ พระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม 
การวินิจฉัยขออุทธรณตาง ๆ ตลอดถึงการแตงตั้งถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลใหไปตามขอ
วัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดตระหนักถึง
ความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดานตาง ๆ โดยเฉพาะปจจุบันนี้ วิทยาการดานการบริหารและ
การจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใชวิทยาการเหลานั้นมาชวยเสริมการบริหารและการปกครอง
คณะสงฆ กิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝายบานเมือง กิจการคณะสงฆ
                                                             

 3 กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยการคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2540), หนา 1. 

 4 คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, 2549), หนา 2.  
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โรงพิมพการศาสนา, 2540), หนา 1. 
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บางอยางอาจอาศัยการบริหารที่คลองตัวแบบภาคเอกชนและกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรม
วินัย6 
 ความหมายของการปกครอง 

ในเร่ืองการปกครองนี้มีพระมหาเถระ นักปราชญ นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาไดให
ความหมายของการปกครองไวหลายทาน ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง การปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคม
ประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติ ในหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญที่เรียกวาอธิปไตย 3 ประการ7 
คือ 

1) อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ กระทํา
การดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแกเวนชั่วทําดีดวยเคารพตน 
 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญหวั่นไหวไปตามเสียงนินทา
และสรรเสริญ กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ 
ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่วทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน 
 3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตองความดีงาม เหตุผลเปน
ใหญ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริงและความคิดเห็น ที่รับฟงอยางกวางขวาง
แจงชัด และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจวา เปนไปโดยชอบ
ธรรม และเพื่อความดีงามเปนประมาณอยางสามัญ ไดแก ทําการดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ 
กติกา ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักขอ 3 คือธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจาทรง
ยกยองธัมมาธิปไตยวาประเสริฐที่สดุ โลกาธิปไตยก็ยังดีกวาอัตตาธิปไตย จะเห็นไดวาพระพุทธเจาไมไดตําหนิ
ระบบเผด็จการที่ใชอัตตาธิปไตยถา ระบบเผด็จการนั้นยึดม่ันในธรรม ในความถูกตองมีความรักความเมตตา
ตอประชาชนเหมือนพอปกครองลูก และมิไดยกยองวาระบอบประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนั้นประเสริฐ
ที่สุด แมนักปราชญาเมธีทางการปกครองยุคปจจุบัน ก็เห็นดวยกับพระพุทธเจาโดยกลาววา “ประชาธิปไตย
เปนระบอบการปกครองที่เลวนอยที่สุด 
 พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ไดใหความหมายการปกครองวา พระภิกษุสงฆ มีฐานะ
พิเศษจากคฤหัสถ คือ มีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครอง การบริหาร โดยเฉพาะอีกตางหากจากตัว
บทกฎหมายของบานเมือง กลาวคือ พระภิกษุรวมทั้งสามเณรทุกรูป ตองอยูภายใตพระธรรมวินัยพุทธ
บัญญัติ ตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสลัดตนออกจากทุกขทั้งปวง และเพื่อทํา
นิพพานใหแจง ตามที่ไดเปลงวาจาขอบรรพชาอุปสมบทตอพระอุปชฌาย อาจารย(พระกรรมวาจาจารย และ

                                                             
6 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ

มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หนา 78. 
7 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺ โต), ธรรมนูญชี วิต , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2550), หนา 19 - 20. 

พระอนุสาวนาจารย) และหมูพระภิกษุคือสงฆในปริมณฑลพิธีวา “สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺ
ถาย เพ่ือสลัดตนออกจากทุกขทั้งปวง และเพ่ือทํานิพพานใหแจง”8 

พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ตาโณ) ไดกลาวถึงวา การปกครองคณะสงฆเปนรูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ซ่ึงเปนองคกรหนึ่งที่เกิดข้ึนในสังคมมนุษย โดยเฉพาะเกิดข้ึนในสังคมชาวพุทธที่มี
รูปแบบและประวัติอยางยาวนาน ความหมายคณะสงฆคําวาสงฆตามความเขาใจทั่วไปคือ พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆคือหมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
และสอนบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติตามดวย พระสงฆในความหมายของพระสูตร หมายถึง ทานผูมีคุณสมบัติ
ดังกลาวแมเพียงรูปเดียวก็ไดชื่อวาเปนพระสงฆ แตในความหมายทางพระวินัยนั้นทานหมายเอาภิกษุตั้งแต  
4 รูป ข้ึนไป จึงไดชื่อวาพระสงฆ พระสงฆเปนสถาบันบุคคลที่เกิดข้ึนตามการตรัสรูของพระพุทธเจาผาน
วิธีการอุปสมบทตามที่พระพุทธองคทรงอนุญาตทําหนาที่ในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุนสู
รุนสืบมาจนถึงปจจุบัน ลักษณะการปกครองคณะสงฆตามแบบพระธรรมวินัยการปกครองคณะสงฆไดมีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล หลักที่ใชในการปกครองในคร้ังนั้นคือ พระธรรมวินัย พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆ
โดยธรรมาธิปไตย กลาวคือ ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัย การบริหากิจการคณะสงฆและการพระศาสนา 
และทรงวินิจฉัยอธิกรณของพระสงฆโดยที่พระองคทรงเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนพระธรรม
เสนาบดีเปนผูชวยตามที่ทรงโปรดใหชวย พรอมพระโมคคัลลานะและพระเกระทั้งหลาย ผูเปนสังฆมิตรและ
สังฆปริณายกเปนหมู ๆ ทรงมอบใหสงฆเพื่อเปนสมานสังวาสกัน เปนไปตามหลักพระธรรมวินัยและตองมีมติ
เปนเอกฉันทเปนสําคัญทัศนะนักปราชญเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ9  
 การประยุกตใชหลักพรหมวิหารธรรม 4 ในการปกครองคณะสงฆไทยในยุคปจจุบัน ไดศึกษา
การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมมาใชในการปฏิบัติงานองคกร 6 ของคณะสงฆไทย  
 1. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการปกครอง พบวา การประยุกตหลักพรหมวิหาร
ธรรมในดานการปกครองของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ เจาคณะผูปกครองในทุกระดับตองยึดหลักเมตตา
ธรรม กรุณาธรรม มุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรม(ยุติธรรม) เปนที่ตั้งเสมอ เจาคณะผูปกครองควรมีเมตตา ให
ความรัก ความปรารถนาดี มีความปรารถนาใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข เม่ือผูใตบังคับบัญชาตกต่ํากวาเดิม 
ไดรับความเดือดรอน เปนทุกข เจาคณะผูปกครอง ตองมีความกรุณา การมีความรูสึกหวั่นไหว เม่ือเห็น
ผูใตบังคับบัญชาไดรับความเดือดรอน และเจาคณะผูปกครองมีความตองการที่จะชวยใหบุคคลนั้นหมดทุกข  
เม่ือผูใตบังคับบัญชาดีข้ึน ประสบความสําเร็จ เจาคณะผูปกครองควรมี มุทิตา มีความ ปติยินดี กับความสุข
ของผูใตบังคับบัญชาดวย และคอยใหการสนับสนุนสงเสริมใหดียิ่งข้ึน และในกรณีที่มีการรักษาความถูกตอง 
ชอบธรรมตามหลักการและกฎเกณฑ เจาคณะผูปกครองควรมีอุเบกขา ความยุติธรรม และวางใจเปนกลาง 
แตยังคงอยูใกลๆกับผูใตบังคับบัญชา แตไมเขาไปกาวกายเพื่อใหความถูกตองชอบธรรมนั้นยังคงอยูตอไป 

                                                             
8 พระราชญาณวิสฐิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพครั้งท่ี 7, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ,  
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 9 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ตาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิว
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บางอยางอาจอาศัยการบริหารที่คลองตัวแบบภาคเอกชนและกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรม
วินัย6 
 ความหมายของการปกครอง 

ในเร่ืองการปกครองนี้มีพระมหาเถระ นักปราชญ นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาไดให
ความหมายของการปกครองไวหลายทาน ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง การปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคม
ประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติ ในหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญที่เรียกวาอธิปไตย 3 ประการ7 
คือ 

1) อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ กระทํา
การดวยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแกเวนชั่วทําดีดวยเคารพตน 
 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญหวั่นไหวไปตามเสียงนินทา
และสรรเสริญ กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ 
ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่วทําดี ดวยเคารพเสียงหมูชน 
 3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตองความดีงาม เหตุผลเปน
ใหญ กระทําการดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริงและความคิดเห็น ที่รับฟงอยางกวางขวาง
แจงชัด และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจวา เปนไปโดยชอบ
ธรรม และเพื่อความดีงามเปนประมาณอยางสามัญ ไดแก ทําการดวยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ 
กติกา ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักขอ 3 คือธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจาทรง
ยกยองธัมมาธิปไตยวาประเสริฐที่สดุ โลกาธิปไตยก็ยังดีกวาอัตตาธิปไตย จะเห็นไดวาพระพุทธเจาไมไดตําหนิ
ระบบเผด็จการที่ใชอัตตาธิปไตยถา ระบบเผด็จการนั้นยึดม่ันในธรรม ในความถูกตองมีความรักความเมตตา
ตอประชาชนเหมือนพอปกครองลูก และมิไดยกยองวาระบอบประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนั้นประเสริฐ
ที่สุด แมนักปราชญาเมธีทางการปกครองยุคปจจุบัน ก็เห็นดวยกับพระพุทธเจาโดยกลาววา “ประชาธิปไตย
เปนระบอบการปกครองที่เลวนอยที่สุด 
 พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ไดใหความหมายการปกครองวา พระภิกษุสงฆ มีฐานะ
พิเศษจากคฤหัสถ คือ มีพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครอง การบริหาร โดยเฉพาะอีกตางหากจากตัว
บทกฎหมายของบานเมือง กลาวคือ พระภิกษุรวมทั้งสามเณรทุกรูป ตองอยูภายใตพระธรรมวินัยพุทธ
บัญญัติ ตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสลัดตนออกจากทุกขทั้งปวง และเพื่อทํา
นิพพานใหแจง ตามที่ไดเปลงวาจาขอบรรพชาอุปสมบทตอพระอุปชฌาย อาจารย(พระกรรมวาจาจารย และ

                                                             
6 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ

มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หนา 78. 
7 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺ โต), ธรรมนูญชี วิต , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2550), หนา 19 - 20. 

พระอนุสาวนาจารย) และหมูพระภิกษุคือสงฆในปริมณฑลพิธีวา “สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺ
ถาย เพ่ือสลัดตนออกจากทุกขทั้งปวง และเพ่ือทํานิพพานใหแจง”8 

พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ตาโณ) ไดกลาวถึงวา การปกครองคณะสงฆเปนรูปแบบการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ซ่ึงเปนองคกรหนึ่งที่เกิดข้ึนในสังคมมนุษย โดยเฉพาะเกิดข้ึนในสังคมชาวพุทธที่มี
รูปแบบและประวัติอยางยาวนาน ความหมายคณะสงฆคําวาสงฆตามความเขาใจทั่วไปคือ พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆคือหมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
และสอนบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติตามดวย พระสงฆในความหมายของพระสูตร หมายถึง ทานผูมีคุณสมบัติ
ดังกลาวแมเพียงรูปเดียวก็ไดชื่อวาเปนพระสงฆ แตในความหมายทางพระวินัยนั้นทานหมายเอาภิกษุตั้งแต  
4 รูป ข้ึนไป จึงไดชื่อวาพระสงฆ พระสงฆเปนสถาบันบุคคลที่เกิดข้ึนตามการตรัสรูของพระพุทธเจาผาน
วิธีการอุปสมบทตามที่พระพุทธองคทรงอนุญาตทําหนาที่ในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุนสู
รุนสืบมาจนถึงปจจุบัน ลักษณะการปกครองคณะสงฆตามแบบพระธรรมวินัยการปกครองคณะสงฆไดมีมา
ตั้งแตสมัยพุทธกาล หลักที่ใชในการปกครองในคร้ังนั้นคือ พระธรรมวินัย พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆ
โดยธรรมาธิปไตย กลาวคือ ทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัย การบริหากิจการคณะสงฆและการพระศาสนา 
และทรงวินิจฉัยอธิกรณของพระสงฆโดยที่พระองคทรงเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนพระธรรม
เสนาบดีเปนผูชวยตามที่ทรงโปรดใหชวย พรอมพระโมคคัลลานะและพระเกระทั้งหลาย ผูเปนสังฆมิตรและ
สังฆปริณายกเปนหมู ๆ ทรงมอบใหสงฆเพื่อเปนสมานสังวาสกัน เปนไปตามหลักพระธรรมวินัยและตองมีมติ
เปนเอกฉันทเปนสําคัญทัศนะนักปราชญเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ9  
 การประยุกตใชหลักพรหมวิหารธรรม 4 ในการปกครองคณะสงฆไทยในยุคปจจุบัน ไดศึกษา
การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมมาใชในการปฏิบัติงานองคกร 6 ของคณะสงฆไทย  
 1. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการปกครอง พบวา การประยุกตหลักพรหมวิหาร
ธรรมในดานการปกครองของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ เจาคณะผูปกครองในทุกระดับตองยึดหลักเมตตา
ธรรม กรุณาธรรม มุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรม(ยุติธรรม) เปนที่ตั้งเสมอ เจาคณะผูปกครองควรมีเมตตา ให
ความรัก ความปรารถนาดี มีความปรารถนาใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข เม่ือผูใตบังคับบัญชาตกต่ํากวาเดิม 
ไดรับความเดือดรอน เปนทุกข เจาคณะผูปกครอง ตองมีความกรุณา การมีความรูสึกหวั่นไหว เม่ือเห็น
ผูใตบังคับบัญชาไดรับความเดือดรอน และเจาคณะผูปกครองมีความตองการที่จะชวยใหบุคคลนั้นหมดทุกข  
เม่ือผูใตบังคับบัญชาดีข้ึน ประสบความสําเร็จ เจาคณะผูปกครองควรมี มุทิตา มีความ ปติยินดี กับความสุข
ของผูใตบังคับบัญชาดวย และคอยใหการสนับสนุนสงเสริมใหดียิ่งข้ึน และในกรณีที่มีการรักษาความถูกตอง 
ชอบธรรมตามหลักการและกฎเกณฑ เจาคณะผูปกครองควรมีอุเบกขา ความยุติธรรม และวางใจเปนกลาง 
แตยังคงอยูใกลๆกับผูใตบังคับบัญชา แตไมเขาไปกาวกายเพื่อใหความถูกตองชอบธรรมนั้นยังคงอยูตอไป 

                                                             
8 พระราชญาณวิสฐิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพครั้งท่ี 7, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ,  

2548), หนา 33.  
 9 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ตาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิว

พร จํากัด, 2528), หนา 63. 
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 2. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการศาสนศึกษา พบวา การประยุกตหลักพรหม
วิหารธรรมในดานงานศาสศึกษาของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้     เจาคณะผูปกครองในทุกระดับตองจัด
หลักสูตรมีกระบวนการวิธีการที่ดีมีประสิทธิภาพแกพระภิกษุสามเณรตลอดจนคฤหัสถ โดยใชหลักพรหม
วิหารธรรม 4 เจาคณะผูปกครองคณะสงฆที่ดีนั้นจะสงผลดีตอวงการศึกษาและทําใหเกิดความประทับใจตอ
ผูรวมงาน เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการทํางานอยางดียิ่งอันจะนําไปสูการพัฒนาการศาสนศึกษาและ
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จตอกิจการงานคณะสงฆ ตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวและดําเนินไปดวยดี ซ่ึงจะทําให
สามารถครองใจคนในการปฏิบัติงานในการจัดการศาสนาศึกษา ดังนั้นผูปกครองจึงตองมีทั้งความเมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางครบถวน สามารถนําไปสูภาคปฏิบัติไดอยางดีมีประสิทธิภาพตอไป 
  3. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการเผยแผ พบวา การประยุกตหลักพรหมวิหาร
ธรรมในดานงานเผยแผพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ ตองใชหลักพรหมวิหารธรรม ใน
ขอเมตตา กรุณา มุทิตา และอุบกขาเปนหลักในการพัฒนาบุคคลของคณะสงฆที่จะปฏิบัติงานดานการเผยแผ 
เพื่อนําไปพัฒนาทางดานจิตใจประชาชนใหมีความเคารพเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย พรอมที่จะรับและนอม
นําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแหงการ
ปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงเพื่อเอ้ืออํานวยประโยชนสุขแกชาวโลก เปนศาสนาแหง
สันติภาพของโลกและสันติภาพแหงโลกสากล สมดังพระดําริแหงองคพระบรมศาสดา ที่จะสงพระอรหันต
สาวก ออกไปเผยแผพุทธธรรมใหชาวโลกไดรับรู จึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิ
ตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ” ซ่ึงแปลความไดวา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน และความสุข แกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูล 
และความสุขแกเหลทวยเทพและมนุษย และใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่พระพุทธองคทรงประสงคไวทุก
ประการ 
 4. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการศึกษาสงเคราะห พบวา ในการประยุกตหลัก
พรหมวิหารธรรมในดานการศึกษาสงเคราะหนั้น จุดประสงคหลักก็เพื่อใหเจาคณะผูปกครองอันไดแกพระ
สังฆาธิการในทุกระดับ ไดใหการสงเคราะหประชาชนหรือชวยเหลือประชาชนในดานการศึกษา และการจัด
การศึกษาควรมุงเนนที่การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอม ซ่ึงนับไดวาเปนการสงเคราะห
ประชาชนดานการศึกษาใหมีความรูความสามารถที่จะดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นเจาคณะผูปกครองคณะสงฆที่ดีนั้นจะตองตั้งหม่ันในหลักเคร่ืองอยูของผูใหญคือหลักพรหมวิหารธรรม 
และเผื่อแผมายังผูใตบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดความประทับใจตอผูรวมงาน เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานอยางดียิ่งอันจะนําไปสูการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวและดําเนินไปดวยดี 
เพื่อใหสามารถครองใจคนในการปฏิบัติงานใด ๆ ผูปกครองจึงตองมีทั้ง ความเมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขาอยางครบถวน สามารถนําไปปฏิบัติดานการศึกษาสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 5. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการสาธารณูปการ พบวาการประยุกตหลักพรหม
วิหารธรรมมาใชในงานดานสาธารณูปการนั้น เจาคณะพระสังฆาธิการผูปกครอง หรือผูบริหารกิจการงาน
คณะสงฆ โดยควรมีหลักธรรมพรหมวิหาร.4.จะเปนการบริหารงานสาธารณูปการที่มีคุณธรรม สามารถ

ดําเนินการดวยความเปนธรรม.ทําใหทั้งคณะสงฆ วัด และประชาชนในชุมชนและสังคมมีความสุข อีกทั้งยัง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณูปการใหเปนไปดวยความเรียบรอยสมประสงค สามารถพัฒนาวัดวา
อารามใหเปนสถานที่สะอาด สงบ สวาง รมร่ืน รมเย็น เปนศูนยรวมของการศึกษาเรียนรูในสรรพสิ่งตาง ๆ 
อันทรงคุณคาแหงพระพุทธศาสนา และยังเปนสถานที่สรางเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธที่ดีงามระหวาง
พระสงฆกับชุมชน บานและวัด ซ่ึงตาง ๆ ก็ตองพึงอาศัยกัน เปนบวร นับไดวาเปนการสรางเสริมความ
สามัคคีเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกวัด ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา 
 6. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการสาธารณสงเคราะห พบวา การประยุกตหลัก
พรหมวิหารธรรมดานการสาธารณสงเคราะหนั้น คณะสงฆและวัดตาง ๆ ตองยึดหม่ันในอุดมการณของ
พระพุทธศาสนาคือมีเมตตา ความปรารถนาใหเขาเปนสุข มีกรุณา สงสารชวยใหเขาพนทุกข เปนตน 
เพราะวางานดานสาธารณสงเคราะหของวัดนั้นมีความสําคัญมาก วัดควรตองเอาใจใสเปนพิเศษ ถือวาเปน
ภาระสําคัญที่คณะสงฆหรือเจาอาวาสทุกวัดเพราะเปนการชวยเหลือสนับสนุนชวยเหลือคน ชวยเหลือสังคม 
และบทบาทของพระสงฆและวัดนัน้สามารถเขาถึงประชาชนไดเปนอยางดีมาก โดยเฉพาะดานภัยพิบัติตาง ๆ 
เชนน้ําทวมเปนตน คณะพระสงฆในทุกระดับและวัดทั่วประเทศก็ไดใหการสงเคราะหกันเปนอยางมาก 
ตลอดจนการชวยเหลือแกไขปญหาความยากจน และการประกอบอาชีพใหแกประชาชนไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะเก่ียวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน ประการสําคัญตองมีหลักอุเบกขาธรรม (ยุติธรรม) จะตอง
ทาํใหทั่วถึง ไปใหเขาเห็นหนาบาง ไปใหกําลังใจเขา มีความจริงใจใหเขาทําใหเขาเห็นวาความทุกขของเขาก็
เหมือนความทุกขของเรา เปรียบเสมือนเราเขาไปใหเห็นหนาก็เหมือนการแกปญหาใหเขา เขาเห็นนาก็ชื่นใจ 
เปนการสรางศรัทธาข้ึนอีก คณะสงฆและวัดควร มีการดําเนินการงานดานการสงเคราะหนี้ อยางเปนระบบ
ทั่วถึงและตอเนื่องมาอยางยาวนาน และไมเลือกหนา โดยมีหลักวาใครมีความเดือดรอนมากก็ชวยเหลือมาก 
ใครมีความเดือดรอนนอยก็ชวยเหลือเปนปกติ ประชาชนพอใจในดานนี้มาก แตงานดานนี้ก็มีปญหาและ
อุปสรรคอยูทุกวัดทุกที่ สวนใหญสงเคราะหไมทั่วถึงไมเพียงพอกับความตองการ เพราะคนตองการมันมาก 
แตทรัพยากรเรามีจํากัด ก็ตองพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม คณะสงฆไทยและวัดจะตองดําเนินงาน
ดานนี้ตอไป ยิ่งวัดเราใหการสงเคราะหในดานนี้มากยิ่งดี นับวาจะเปนที่นาเชิดชูนาตาของวัดและ
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนสุขของสังคม 
 
บทสรุป 

สรุปไดวาการประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารปกครองคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ 
ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและชัดเจน พระสงฆตองปฏิบัติงานอยางจริงจังเสียสละทุมเทใน
ภาระหนาที่การงาน อยางถูกตองตามพระธรรมวินยัพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะดานการปกครอง ตองปกครอง
โดยใชหลักพรหมวิหารธรรม ในการปกครองเพื่อเก้ือหนุนใหเกิดการศึกษา ดานการศึกษาและการศึกษา
สงเคราะห ทั้งที่พระสงฆกันเองสอน  พระเณรดวยกันเอง และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดา เพื่อใหไดรับ
การศึกษาที่ถูกตอง พรอมทั้งวิชาความรู จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธีคิดที่เปนสัมมาทิฏฐิ  
การเรียนรูคูความสุข (Learning And Happiness) ในดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานที่นําคําสอนของ



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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 2. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการศาสนศึกษา พบวา การประยุกตหลักพรหม
วิหารธรรมในดานงานศาสศึกษาของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้     เจาคณะผูปกครองในทุกระดับตองจัด
หลักสูตรมีกระบวนการวิธีการที่ดีมีประสิทธิภาพแกพระภิกษุสามเณรตลอดจนคฤหัสถ โดยใชหลักพรหม
วิหารธรรม 4 เจาคณะผูปกครองคณะสงฆที่ดีนั้นจะสงผลดีตอวงการศึกษาและทําใหเกิดความประทับใจตอ
ผูรวมงาน เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการทํางานอยางดียิ่งอันจะนําไปสูการพัฒนาการศาสนศึกษาและ
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จตอกิจการงานคณะสงฆ ตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวและดําเนินไปดวยดี ซ่ึงจะทําให
สามารถครองใจคนในการปฏิบัติงานในการจัดการศาสนาศึกษา ดังนั้นผูปกครองจึงตองมีทั้งความเมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางครบถวน สามารถนําไปสูภาคปฏิบัติไดอยางดีมีประสิทธิภาพตอไป 
  3. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการเผยแผ พบวา การประยุกตหลักพรหมวิหาร
ธรรมในดานงานเผยแผพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ ตองใชหลักพรหมวิหารธรรม ใน
ขอเมตตา กรุณา มุทิตา และอุบกขาเปนหลักในการพัฒนาบุคคลของคณะสงฆที่จะปฏิบัติงานดานการเผยแผ 
เพื่อนําไปพัฒนาทางดานจิตใจประชาชนใหมีความเคารพเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย พรอมที่จะรับและนอม
นําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแหงการ
ปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงเพื่อเอ้ืออํานวยประโยชนสุขแกชาวโลก เปนศาสนาแหง
สันติภาพของโลกและสันติภาพแหงโลกสากล สมดังพระดําริแหงองคพระบรมศาสดา ที่จะสงพระอรหันต
สาวก ออกไปเผยแผพุทธธรรมใหชาวโลกไดรับรู จึงไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิ
ตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ” ซ่ึงแปลความไดวา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน และความสุข แกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูล 
และความสุขแกเหลทวยเทพและมนุษย และใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่พระพุทธองคทรงประสงคไวทุก
ประการ 
 4. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการศึกษาสงเคราะห พบวา ในการประยุกตหลัก
พรหมวิหารธรรมในดานการศึกษาสงเคราะหนั้น จุดประสงคหลักก็เพื่อใหเจาคณะผูปกครองอันไดแกพระ
สังฆาธิการในทุกระดับ ไดใหการสงเคราะหประชาชนหรือชวยเหลือประชาชนในดานการศึกษา และการจัด
การศึกษาควรมุงเนนที่การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความเขาใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอม ซ่ึงนับไดวาเปนการสงเคราะห
ประชาชนดานการศึกษาใหมีความรูความสามารถที่จะดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
ดังนั้นเจาคณะผูปกครองคณะสงฆที่ดีนั้นจะตองตั้งหม่ันในหลักเคร่ืองอยูของผูใหญคือหลักพรหมวิหารธรรม 
และเผื่อแผมายังผูใตบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดความประทับใจตอผูรวมงาน เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานอยางดียิ่งอันจะนําไปสูการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่ตั้งเอาไวและดําเนินไปดวยดี 
เพื่อใหสามารถครองใจคนในการปฏิบัติงานใด ๆ ผูปกครองจึงตองมีทั้ง ความเมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขาอยางครบถวน สามารถนําไปปฏิบัติดานการศึกษาสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 5. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการสาธารณูปการ พบวาการประยุกตหลักพรหม
วิหารธรรมมาใชในงานดานสาธารณูปการนั้น เจาคณะพระสังฆาธิการผูปกครอง หรือผูบริหารกิจการงาน
คณะสงฆ โดยควรมีหลักธรรมพรหมวิหาร.4.จะเปนการบริหารงานสาธารณูปการที่มีคุณธรรม สามารถ

ดําเนินการดวยความเปนธรรม.ทําใหทั้งคณะสงฆ วัด และประชาชนในชุมชนและสังคมมีความสุข อีกทั้งยัง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณูปการใหเปนไปดวยความเรียบรอยสมประสงค สามารถพัฒนาวัดวา
อารามใหเปนสถานที่สะอาด สงบ สวาง รมร่ืน รมเย็น เปนศูนยรวมของการศึกษาเรียนรูในสรรพสิ่งตาง ๆ 
อันทรงคุณคาแหงพระพุทธศาสนา และยังเปนสถานที่สรางเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธที่ดีงามระหวาง
พระสงฆกับชุมชน บานและวัด ซ่ึงตาง ๆ ก็ตองพึงอาศัยกัน เปนบวร นับไดวาเปนการสรางเสริมความ
สามัคคีเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกวัด ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา 
 6. การประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมดานการสาธารณสงเคราะห พบวา การประยุกตหลัก
พรหมวิหารธรรมดานการสาธารณสงเคราะหนั้น คณะสงฆและวัดตาง ๆ ตองยึดหม่ันในอุดมการณของ
พระพุทธศาสนาคือมีเมตตา ความปรารถนาใหเขาเปนสุข มีกรุณา สงสารชวยใหเขาพนทุกข เปนตน 
เพราะวางานดานสาธารณสงเคราะหของวัดนั้นมีความสําคัญมาก วัดควรตองเอาใจใสเปนพิเศษ ถือวาเปน
ภาระสําคัญที่คณะสงฆหรือเจาอาวาสทุกวัดเพราะเปนการชวยเหลือสนับสนุนชวยเหลือคน ชวยเหลือสังคม 
และบทบาทของพระสงฆและวัดนัน้สามารถเขาถึงประชาชนไดเปนอยางดีมาก โดยเฉพาะดานภัยพิบัติตาง ๆ 
เชนน้ําทวมเปนตน คณะพระสงฆในทุกระดับและวัดทั่วประเทศก็ไดใหการสงเคราะหกันเปนอยางมาก 
ตลอดจนการชวยเหลือแกไขปญหาความยากจน และการประกอบอาชีพใหแกประชาชนไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะเก่ียวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน ประการสําคัญตองมีหลักอุเบกขาธรรม (ยุติธรรม) จะตอง
ทาํใหทั่วถึง ไปใหเขาเห็นหนาบาง ไปใหกําลังใจเขา มีความจริงใจใหเขาทําใหเขาเห็นวาความทุกขของเขาก็
เหมือนความทุกขของเรา เปรียบเสมือนเราเขาไปใหเห็นหนาก็เหมือนการแกปญหาใหเขา เขาเห็นนาก็ชื่นใจ 
เปนการสรางศรัทธาข้ึนอีก คณะสงฆและวัดควร มีการดําเนินการงานดานการสงเคราะหนี้ อยางเปนระบบ
ทั่วถึงและตอเนื่องมาอยางยาวนาน และไมเลือกหนา โดยมีหลักวาใครมีความเดือดรอนมากก็ชวยเหลือมาก 
ใครมีความเดือดรอนนอยก็ชวยเหลือเปนปกติ ประชาชนพอใจในดานนี้มาก แตงานดานนี้ก็มีปญหาและ
อุปสรรคอยูทุกวัดทุกที่ สวนใหญสงเคราะหไมทั่วถึงไมเพียงพอกับความตองการ เพราะคนตองการมันมาก 
แตทรัพยากรเรามีจํากัด ก็ตองพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม คณะสงฆไทยและวัดจะตองดําเนินงาน
ดานนี้ตอไป ยิ่งวัดเราใหการสงเคราะหในดานนี้มากยิ่งดี นับวาจะเปนที่นาเชิดชูนาตาของวัดและ
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนสุขของสังคม 
 
บทสรุป 

สรุปไดวาการประยุกตหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารปกครองคณะสงฆไทยในยุคปจจุบันนี้ 
ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและชัดเจน พระสงฆตองปฏิบัติงานอยางจริงจังเสียสละทุมเทใน
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Abstract 
A model for development of the Ecclesiastical Administrative Officer's life quality is 

to apply Buddhadhamma for prosperous and sustainable development of life quality that 
has been regarded as the Eightfold Noble Path. It is to apply wisdom for adjusting 
perspective or view correctly to Dhamma and the thought also would be adjusted 
automatically with the help of wisdom, including to speak and act as well as means of 
livelihood also should be practiced correctly to Sila-Dhamma. However, the said processes 
are only the process of setting base to be stable and suitable for further development; but 
those are not processes for development. Meanwhile, the coming process is to consider 
and investigate the contemplation of body, feelings, mind and mind-objects; then proceed 
to proceed to the process of right effort which is an important part of Dhamma to be 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1351

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสูประชาชนเปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องค ใชคําวาไปประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิตอยางพรหม อันเปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง
พระสงฆตองเปนแบบอยางที่ดีของการดําเนินชีวิต สังคมสงฆตองเปนสังคมลําลอง สังคมแบบอยางหรือ
สังคมตนแบบของสังคมชาวบานที่ดีใหได สังคมสงฆตองเปนระเบียบ ตองมีการจัดระเบียบสังคมสงฆใหดี 
เม่ือเจาคณะผูปกครองคณะสงฆไทยไดนําหลักพรหมวิหารธรรมมาประยุกตใชในการปกครองบริหารจัดการ
งานคณะสงฆแลวยอมเกิดความเจริญรุงเรืองดีงามในทุกฝาย โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา นํามาพามาซ่ึงความ
เปนระเบียบเรียบรอยดีงามตองานคณะสงฆ และจะบังเกิดความสงบม่ันคงแกคณะสงฆไทย สังคมไทย สังคม
พุทธ ประเทศชาติไทย ตลอดทั้งสถาบันพระพุทธศาสนาก็จะสถิตสถาพรเจริญรุงเรืองม่ันคงยังยิ่งเคียงคูกับ
สถาบันชาติ และพระมหากษัตริย สืบตอไป  
 
บรรณานุกรม 
กรมการศาสนา.คูมือพระสังฆาธิการวาดวยการคณะสงฆและการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา. 2540. หนา 1. 
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆไทย. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย. 2549. หนา 2. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม. 2537.  หนา 33.   
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน พระพุทธศาสนา

แหงชาติ. 2550. หนา 19 - 20. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆไทย. : กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณมูลนิธิ

พุทธธรรม, 2539 หนา 78. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพคร้ังที่ 7. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ. 

2548. หนา 33.  
พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ตาโณ). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิวพร 

จํากัด. 2528. หนา 63. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. พระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรม

คติ. กรุงเทพมหานคร : หจก.โรงพิมพอักษรไทย. 2541. หนา 254-255. 

 
 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสังฆาธิการ  
A Model for Development of the Ecclesiastical  

Administrative Officer’s Life Quality 
 

พระธงชัย ขนฺติธโร 
คุณวัฒน ดวงมณี 

พระสมุหชัย สนฺตกาโย 
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

 
บทคัดยอ 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสังฆาธิการ เปนการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางม่ังค่ังและยั่งยืน นั่นคือ อริยมรรคมีองค 8 ประการ อันเปนการใชปญญาในการปรับทัศนะ
ใหถูกตองตามธรรม ทําความคิดใหถูกตองตามธรรม ถึงตอนพูด และกระทํา รวมทั้งการประกอบอาชีพก็
เปนไปตามศีลธรรม ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนเปนกระบวนการวางรากฐานใหม่ันคง และเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับการพัฒนาเทานั้นเอง ยังมิใชกระบวนการเพื่อการพัฒนา กระบวนการตอมา คือ การใชสติกํากับ
พิจารณาสํารวจตรวจสอบใหรูชัดแจงฐานทั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรมแลว จึงคอยดําเนินการตาม
กระบวนการแหงสัมมาวายามะ อันเปนสวนสําคัญแหงธรรมที่ตองเจริญใหมาก ก็จะสามารถบรรลุถึงความ
ดับทุกขไดแนนอน หรือแมแตในระดับโลกิยะ หากดําเนินการตามกระบวนการอยางนี้แลว ยอมสามารถ
บรรลุเปาหมายชีวิตที่ตองการไดแนนอน การดําเนินชีวิตจึงเปนชีวิตที่มีคุณภาพและมีความม่ันคง ม่ังค่ังและ
ยั่งยืนตอไป  

คําสําคัญ: รูปแบบ, พระสังฆาธกิาร, คุณภาพชีวิต 
 

Abstract 
A model for development of the Ecclesiastical Administrative Officer's life quality is 

to apply Buddhadhamma for prosperous and sustainable development of life quality that 
has been regarded as the Eightfold Noble Path. It is to apply wisdom for adjusting 
perspective or view correctly to Dhamma and the thought also would be adjusted 
automatically with the help of wisdom, including to speak and act as well as means of 
livelihood also should be practiced correctly to Sila-Dhamma. However, the said processes 
are only the process of setting base to be stable and suitable for further development; but 
those are not processes for development. Meanwhile, the coming process is to consider 
and investigate the contemplation of body, feelings, mind and mind-objects; then proceed 
to proceed to the process of right effort which is an important part of Dhamma to be 



1352 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

developed (Bhavetabbadhamma) would able to achieve the cessation of sufferings 
definitely. Or even goal in mundane level, if the practitioner proceeds to the said process, 
he would surely reach the determined goal. Accordingly, the livelihood would be regarded 
as life with quality and prosperity, as well as sustainability. 

Keywords:  Model, the Ecclesiastical Administrative Officer, Life Quality 
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พระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาเปนศาสนาแหงทานผูรู หรือศาสนาที่สอนใหผู
นับถือเปนผูรูอยางแทจริง ซ่ึงคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามิไดสั่งสอนเพื่อใหผูนับถือยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใด
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ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาข้ึนดวยสติปญญาเปนตน มนุษยเปน
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กินไดทันที แตมนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนพัฒนา โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาปญญามาใชดําเนินชีวิต แทนที่จะอยู
อยางสัตวอ่ืนที่เปนตามสัญชาตญาณ แตมนุษยสวนใหญไมรูตัวไมรูหลักการไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรู การ
ฝก การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทําไดก็หยุดฝก 
จึงไมพัฒนาเทาที่ควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษยอยางนี้แลววา ชีวิตที่ดี
ของมนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียนรูอยูเร่ือยชีวิตของเราก็จะดี
งาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐ อนึ่ง มนุษยเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคม สังคมที่เก้ือกูลตอความเปนอยูที่
ดีนั้นจักตองเปนสังคมที่สงบสุข ม่ันคงและราบร่ืน ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได ในทาง
เศรษฐกิจมีการจัดระเบียบหรือองคกรทางสังคมที่เอ้ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางผาสุก  

ดวยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาบุคคลจักตองสรางเงื่อนไขแวดลอมดังกลาวใหเกิดมีข้ึนใน
สังคม หลักพุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเหตุเปนปจจัย
อาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคลนั้นจึงแยกไมออกจากการพัฒนาสังคม และการพัฒนาสังคมที่
จะกอใหเกิดสันติสุขตองเปนการพัฒนาที่ถือมนุษยเปนสาระ โดยมุงใหเกิดพัฒนาการในบุคคลที่ประกอบกัน
เปนสังคมเพื่อใหมีชีวิตที่มีคุณภาพ เปนชีวิตที่ไมมีภาระและไมกอปญหาทางสังคม เปนชีวิตที่มีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความคิดและความสามารถที่จะดํารงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได
อยางถูกตองแกปญหาที่สลับซับซอนได สามารถหาวิธีอันชอบธรรมเพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ตนเองพึงประสงค
ภายใตเคร่ืองมือและทรัพยากรที่มีอยู 
 
ทฤษฎีคุณภาพชีวิต 

พลาโตและอริสโตเติล (Plato and Aritotle) ไดเสนอความคิดเก่ียวกับการมีชีวิตที่ดีวาชีวิตที่ดี
ที่สุดของมนุษยนั้นอยูที่การขัดเกลาของประชาชนและเปนผูใหการศึกษาและฝกอบรมฝกฝนประชาชนจน

บรรลุถึงชีวิตที่ดีดวยตนเอง และมีความเชื่อวามนุษยทุกคนมีอิสระที่จะมีชีวิตที่ดีตามที่เขามองเห็นและโดย
ปจเจกชนนั้นแตกตางกันแตรัฐบุรุษก็มีหนาที่ที่กําหนดชีวิตที่ดีใหพลเมืองได1 ขณะที่ ลิฟ (Liv) กลาววา 
คุณภาพชีวิตเปนชื่อใหมของความคิดเดิม (Old Notion) ซ่ึงถาเรียกเปนชื่อทางดานจิตวิสัย (Subjective)  
ก็ใชคําวา อยูกินดี มีสุข (well-being) คือ การเปนอยูที่ดีของคนและสิ่งแวดลอมตามสภาพทั่วๆ ไป ในดาน
สวนบุคคลคุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของความตองการ (Wants) เม่ือไดรับการตอบสนองแลวจะทําให
บุคคลนั้นๆ มีความสุขหรือความพอใจ2 

พัณณิน กิตติพราภรณ ใหคํานิยามวา คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข ความสุขนี้ได
เกิดจาก 

ความสุขทางกาย หมายถึง มีความเปนอยูที่ดี อาทิเชน มีที่อยูอาศัยที่ดี มีสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพ (Health Care) ที่ดี มีสาธารณูปโภค เชนการคมนาคมที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี เชน น้ํา อากาศ
บริสุทธิ์ และยังรวมไปถึงการพักผอนและสันทนาการที่ดีตามสมควรอีกดวย (2) ความสุขทางใจ ไดมาจาก
การรูจัก ความพอดี ความพอใจในสภาพที่เปนอยู การมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความรักความอบอุน
ผูกพันในครอบครัว และเพื่อนมนุษยมีความอดทนเสียสละทําประโยชนแกสังคม3   

ยุพา อุดมศักดิ์ กลาวไววา คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมือง และศาสนา ซ่ึงเปนคาเทียบเคียง ไมมีกฎตายตัวแนนอนกลาว คือ ทุกคนหรือทุก
ประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กันไปตามตองการ และความ ตองการในดานคุณภาพชีวิตนี้ 
ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและภาวะ4 สวน พัทยา สายหู ไดใหทรรศนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตวา “ชีวิตที่มี
คุณภาพ คือ ชีวิตที่ทําประโยชนใหผูอ่ืนในสังคม ครอบครัวตองเปนแหงแรกที่สราง คุณภาพชีวิต คนรวยไม
จําเปนตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป ในทางตรงขามคนที่ยากจนเกินไปก็ไม จําเปนตองขาดคุณภาพชีวิต 
หรืออาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได”5 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด และจิตใจ 
ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสมโดยสามารถ
แสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไวดังนี้ คือ คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร น้ํา เคร่ืองนุงหม  
ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบ
อาชีพ โดยคุณภาพชีวิตดานอารมณหมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชนความนิยมชมชอบใน
                                                           

1 Plato and Aritotle อางใน วิทย วิศทเวทย, ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2518), 
หนา 182.   

2 Liv อางใน นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2549), หนา 63. 

3 พัณณิน กิติพราภรณ, “นานาทรรศนะธุรกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต...ของใคร”, วารสารเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ, 15(1) (2531), หนา 42–61. 
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ประชุมเร่ือง บทบาทของสุขศึกษา – ประชากรศึกษาในการแกปญหา ประชากรและสาธารณสุข, หนา 82, 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516. 
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developed (Bhavetabbadhamma) would able to achieve the cessation of sufferings 
definitely. Or even goal in mundane level, if the practitioner proceeds to the said process, 
he would surely reach the determined goal. Accordingly, the livelihood would be regarded 
as life with quality and prosperity, as well as sustainability. 

Keywords:  Model, the Ecclesiastical Administrative Officer, Life Quality 
 
บทนํา 

พระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาเปนศาสนาแหงทานผูรู หรือศาสนาที่สอนใหผู
นับถือเปนผูรูอยางแทจริง ซ่ึงคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามิไดสั่งสอนเพื่อใหผูนับถือยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเชื่ออยางงมงายโดยปราศจากการไตรตรองดวยปญญาของตนเสียกอน ทั้งนี้ มนุษยเปนสัตว
ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาข้ึนดวยสติปญญาเปนตน มนุษยเปน
สัตวที่ตองฝกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ไมเหมือนสัตวประเภทอ่ืน 
ซ่ึงเกิดมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แมแตคลอดออกมาวันนั้น อยางลูกหานก็เดินไดเลย วายน้ําไดทันที หา
กินไดทันที แตมนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนพัฒนา โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาปญญามาใชดําเนินชีวิต แทนที่จะอยู
อยางสัตวอ่ืนที่เปนตามสัญชาตญาณ แตมนุษยสวนใหญไมรูตัวไมรูหลักการไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรู การ
ฝก การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทําไดก็หยุดฝก 
จึงไมพัฒนาเทาที่ควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษยอยางนี้แลววา ชีวิตที่ดี
ของมนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียนรูอยูเร่ือยชีวิตของเราก็จะดี
งาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐ อนึ่ง มนุษยเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคม สังคมที่เก้ือกูลตอความเปนอยูที่
ดีนั้นจักตองเปนสังคมที่สงบสุข ม่ันคงและราบร่ืน ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได ในทาง
เศรษฐกิจมีการจัดระเบียบหรือองคกรทางสังคมที่เอ้ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางผาสุก  

ดวยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาบุคคลจักตองสรางเงื่อนไขแวดลอมดังกลาวใหเกิดมีข้ึนใน
สังคม หลักพุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเหตุเปนปจจัย
อาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคลนั้นจึงแยกไมออกจากการพัฒนาสังคม และการพัฒนาสังคมที่
จะกอใหเกิดสันติสุขตองเปนการพัฒนาที่ถือมนุษยเปนสาระ โดยมุงใหเกิดพัฒนาการในบุคคลที่ประกอบกัน
เปนสังคมเพื่อใหมีชีวิตที่มีคุณภาพ เปนชีวิตที่ไมมีภาระและไมกอปญหาทางสังคม เปนชีวิตที่มีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความคิดและความสามารถที่จะดํารงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได
อยางถูกตองแกปญหาที่สลับซับซอนได สามารถหาวิธีอันชอบธรรมเพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ตนเองพึงประสงค
ภายใตเคร่ืองมือและทรัพยากรที่มีอยู 
 
ทฤษฎีคุณภาพชีวิต 

พลาโตและอริสโตเติล (Plato and Aritotle) ไดเสนอความคิดเก่ียวกับการมีชีวิตที่ดีวาชีวิตที่ดี
ที่สุดของมนุษยนั้นอยูที่การขัดเกลาของประชาชนและเปนผูใหการศึกษาและฝกอบรมฝกฝนประชาชนจน

บรรลุถึงชีวิตที่ดีดวยตนเอง และมีความเชื่อวามนุษยทุกคนมีอิสระที่จะมีชีวิตที่ดีตามที่เขามองเห็นและโดย
ปจเจกชนนั้นแตกตางกันแตรัฐบุรุษก็มีหนาที่ที่กําหนดชีวิตที่ดีใหพลเมืองได1 ขณะที่ ลิฟ (Liv) กลาววา 
คุณภาพชีวิตเปนชื่อใหมของความคิดเดิม (Old Notion) ซ่ึงถาเรียกเปนชื่อทางดานจิตวิสัย (Subjective)  
ก็ใชคําวา อยูกินดี มีสุข (well-being) คือ การเปนอยูที่ดีของคนและสิ่งแวดลอมตามสภาพทั่วๆ ไป ในดาน
สวนบุคคลคุณภาพชีวิตจะแสดงออกในรูปของความตองการ (Wants) เม่ือไดรับการตอบสนองแลวจะทําให
บุคคลนั้นๆ มีความสุขหรือความพอใจ2 

พัณณิน กิตติพราภรณ ใหคํานิยามวา คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข ความสุขนี้ได
เกิดจาก 

ความสุขทางกาย หมายถึง มีความเปนอยูที่ดี อาทิเชน มีที่อยูอาศัยที่ดี มีสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพ (Health Care) ที่ดี มีสาธารณูปโภค เชนการคมนาคมที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี เชน น้ํา อากาศ
บริสุทธิ์ และยังรวมไปถึงการพักผอนและสันทนาการที่ดีตามสมควรอีกดวย (2) ความสุขทางใจ ไดมาจาก
การรูจัก ความพอดี ความพอใจในสภาพที่เปนอยู การมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความรักความอบอุน
ผูกพันในครอบครัว และเพื่อนมนุษยมีความอดทนเสียสละทําประโยชนแกสังคม3   

ยุพา อุดมศักดิ์ กลาวไววา คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมือง และศาสนา ซ่ึงเปนคาเทียบเคียง ไมมีกฎตายตัวแนนอนกลาว คือ ทุกคนหรือทุก
ประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ กันไปตามตองการ และความ ตองการในดานคุณภาพชีวิตนี้ 
ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและภาวะ4 สวน พัทยา สายหู ไดใหทรรศนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตวา “ชีวิตที่มี
คุณภาพ คือ ชีวิตที่ทําประโยชนใหผูอ่ืนในสังคม ครอบครัวตองเปนแหงแรกที่สราง คุณภาพชีวิต คนรวยไม
จําเปนตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป ในทางตรงขามคนที่ยากจนเกินไปก็ไม จําเปนตองขาดคุณภาพชีวิต 
หรืออาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีได”5 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด และจิตใจ 
ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสมโดยสามารถ
แสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไวดังนี้ คือ คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร น้ํา เคร่ืองนุงหม  
ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบ
อาชีพ โดยคุณภาพชีวิตดานอารมณหมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชนความนิยมชมชอบใน
                                                           

1 Plato and Aritotle อางใน วิทย วิศทเวทย, ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2518), 
หนา 182.   

2 Liv อางใน นิศารัตน ศิลปเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2549), หนา 63. 

3 พัณณิน กิติพราภรณ, “นานาทรรศนะธุรกิจเพ่ือคุณภาพชีวิต...ของใคร”, วารสารเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ, 15(1) (2531), หนา 42–61. 

4 ยุพา อุดมศักดิ์, “แนวความคิด หลักการ และวิธีการทางประชากรศึกษา”, เอกสาร ประกอบการ
ประชุมเร่ือง บทบาทของสุขศึกษา – ประชากรศึกษาในการแกปญหา ประชากรและสาธารณสุข, หนา 82, 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516. 

5 พัทยา สายหู, ประชากรกับการอยูรอด, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ, 2516), หนา 11. 
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ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ความอบรมในครอบครัวและในชุมชนความรักและความเปนเจาของที่มีตอหมูคณะ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึงภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์สะอาดและเปนระเบียบ
ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีพและการคมนาคมที่
สะดวก คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสิน การปกครอง
ที่ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคความเปนธรรม ดานรายไดและสังคมความรวมมือรวมใจในสังคมความ
เปนระเบียบวินัยมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน และมีคานิยมที่สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา 
คุณธรรมชีวิตดานความคิด หมายถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกชีวิตและชุมชนการศึกษาวิชาชีพ
ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตางๆ ของตัวเอง การยอมรับตัวเองและการมีเปาหมายในชีวิตที่
เหมาะสม คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึงการมีคุณธรรมในตัวและสังคมเชนความซ่ือสัตยสุจริตเมตตากรุณา
ชวยเหลือเก้ือกูลกตัญูกตเวทีความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนาความเสียสละและการละเวน
จากอบายมุข6 สวน ชัยยะ วิหกเหิร ใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การไดรับปจจัยสี่ในระดับที่
พอเพียง กลาวคือ มีอาหารบริโภคเพียงพอที่จะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
มีเคร่ืองนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ และมียา
รักษาโรคในยามเจ็บปวย7 

องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดสรุปความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตเปน
ความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตที่มีสวนสําคัญมากที่สุดของบุคคล8 ขณะที่ 
กรมพัฒนาชุมชน ไดใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตไววา การดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสม
ตามความจําเปนพื้นฐานที่ไดกําหนดไวในสังคมหนึ่งๆ ในชวงเวลาหนึ่งๆ นั่นคือการที่จะกลาววาประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไดก็ตอเม่ือประชาชนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑความจําเปน
พื้นฐานครบถวนทุกประการซ่ึงเกณฑความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ9 

ดังนั้น คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตที่มีสวน
สําคัญมากที่สุดของบุคคล มีอาหารบริโภคเพียงพอที่จะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ มีเคร่ืองนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมถูก
สุขลักษณะ และมียารักษาโรคในยามเจ็บปวย มีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑความจําเปนพื้นฐานครบถวน
                                                           

6 สัมพันธ พิชยทายา, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนคายทหารกองทัพบกมุงสูชุมชนเขมแข็ง”, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), หนา 8.  

7 ชัยยะ วิหกเหริ, “รายงานการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี
ตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา”, ภาคนิพนธ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพัฒนาสังคม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2534). 

8 องคการยูเนสโก (UNESCO) อางใน Koffka, K., Encyclopedia of the Social Science, (New 
York: The Macmillan Company, 1978), p. 89.  

9 กรมพัฒนาชุมชน, “การพัฒนาหมูบานอีสานเขียวแบบผสมผสานสนับสนุนโครงการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการน้ําพระทัยจากในหลวง”, พฤษภาคม 2535, (อัดสําเนา).  

ทุกประการซ่ึงเกณฑความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ 
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)10 ไดนิยามคุณภาพชีวิตวา ลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ  
หรือคุณสมบัติของชีวิตที่ดี หรือสิ่งที่ทําใหชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง องคประกอบและลักษณะตางๆ ที่แสดงถึง
สภาพของชีวิตที่ดํารงอยูดวยดีเปนสวนรวมที่เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สังคมและธรรมชาติมีความพรอม และ
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหเจริญงอกงามสูความสันติสุขและอิสรภาพ ในขณะที่สัมพันธ พิชยทายา11  
ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง สภาพเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
ความคิดและจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยาง
เหมาะสม โดยสามารถแสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไวดังนี้ คือ คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร 
น้ํา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัว
และในการประกอบอาชีพ โดยคุณภาพชีวิตดานอารมณหมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชน 
ความนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินความอบรมในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความเปน
เจาของที่มีตอหมูคณะ คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง ภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์
สะอาดและเปนระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีพ 
และการคมนาคมที่สะดวก คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและ
ทรัพยสิน การปกครองที่ ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและสังคม  
ความรวมมือรวมใจในสังคม ความเปนระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน และมีคานิยมที่
สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา คุณภาพชีวิตดานความคิด หมายถึง ความรูความเขาใจเก่ียวกับโลก  
ชีวิตและชุมชน การศึกษา วิชาชีพ ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตางๆ ของตัวเอง การยอมรับ
ตัวเอง และการมีเปาหมายในชีวิตที่เหมาะสม คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในตัวและ
สังคม เชน ความซ่ือสัตยสุจริต เมตตา กรุณา ชวยเหลือ เก้ือกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติความ
ศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ และการละเวนจากอบายมุข 

โดยสรุปแลว คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมทั้งหลายของ
ชีวิตดวยพละกําลัง ความรู และความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยูดวยความราบร่ืนทั้งทางรางกายและจิตใจรวม
ไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูตาม
สมควร 

                                                           
10 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน : พุทธศาสนากับ 

สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: รุงแสงการพิมพ, 2547), หนา 1. 
11 สัมพันธ พิชยทายา, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนคายทหารกองทัพบกมุงสู ชุมชน

เขมแข็ง”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), หนา 9. 
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ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ความอบรมในครอบครัวและในชุมชนความรักและความเปนเจาของที่มีตอหมูคณะ 
คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึงภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์สะอาดและเปนระเบียบ
ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีพและการคมนาคมที่
สะดวก คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสิน การปกครอง
ที่ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคความเปนธรรม ดานรายไดและสังคมความรวมมือรวมใจในสังคมความ
เปนระเบียบวินัยมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน และมีคานิยมที่สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา 
คุณธรรมชีวิตดานความคิด หมายถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกชีวิตและชุมชนการศึกษาวิชาชีพ
ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตางๆ ของตัวเอง การยอมรับตัวเองและการมีเปาหมายในชีวิตที่
เหมาะสม คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึงการมีคุณธรรมในตัวและสังคมเชนความซ่ือสัตยสุจริตเมตตากรุณา
ชวยเหลือเก้ือกูลกตัญูกตเวทีความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนาความเสียสละและการละเวน
จากอบายมุข6 สวน ชัยยะ วิหกเหิร ใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การไดรับปจจัยสี่ในระดับที่
พอเพียง กลาวคือ มีอาหารบริโภคเพียงพอที่จะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
มีเคร่ืองนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมถูกสุขลักษณะ และมียา
รักษาโรคในยามเจ็บปวย7 

องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดสรุปความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตเปน
ความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตที่มีสวนสําคัญมากที่สุดของบุคคล8 ขณะที่ 
กรมพัฒนาชุมชน ไดใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตไววา การดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสม
ตามความจําเปนพื้นฐานที่ไดกําหนดไวในสังคมหนึ่งๆ ในชวงเวลาหนึ่งๆ นั่นคือการที่จะกลาววาประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไดก็ตอเม่ือประชาชนในครอบครัวหรือชุมชนนั้นมีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑความจําเปน
พื้นฐานครบถวนทุกประการซ่ึงเกณฑความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ9 

ดังนั้น คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตที่มีสวน
สําคัญมากที่สุดของบุคคล มีอาหารบริโภคเพียงพอที่จะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ มีเคร่ืองนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมถูก
สุขลักษณะ และมียารักษาโรคในยามเจ็บปวย มีชีวิตความเปนอยูบรรลุเกณฑความจําเปนพื้นฐานครบถวน
                                                           

6 สัมพันธ พิชยทายา, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนคายทหารกองทัพบกมุงสูชุมชนเขมแข็ง”, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), หนา 8.  

7 ชัยยะ วิหกเหริ, “รายงานการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี
ตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา”, ภาคนิพนธ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพัฒนาสังคม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2534). 

8 องคการยูเนสโก (UNESCO) อางใน Koffka, K., Encyclopedia of the Social Science, (New 
York: The Macmillan Company, 1978), p. 89.  

9 กรมพัฒนาชุมชน, “การพัฒนาหมูบานอีสานเขียวแบบผสมผสานสนับสนุนโครงการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการน้ําพระทัยจากในหลวง”, พฤษภาคม 2535, (อัดสําเนา).  

ทุกประการซ่ึงเกณฑความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดไวนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ 
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)10 ไดนิยามคุณภาพชีวิตวา ลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ  
หรือคุณสมบัติของชีวิตที่ดี หรือสิ่งที่ทําใหชีวิตมีคุณภาพ หมายถึง องคประกอบและลักษณะตางๆ ที่แสดงถึง
สภาพของชีวิตที่ดํารงอยูดวยดีเปนสวนรวมที่เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สังคมและธรรมชาติมีความพรอม และ
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองใหเจริญงอกงามสูความสันติสุขและอิสรภาพ ในขณะที่สัมพันธ พิชยทายา11  
ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง สภาพเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
ความคิดและจิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยาง
เหมาะสม โดยสามารถแสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไวดังนี้ คือ คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร 
น้ํา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย สิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัว
และในการประกอบอาชีพ โดยคุณภาพชีวิตดานอารมณหมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชน 
ความนิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินความอบรมในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความเปน
เจาของที่มีตอหมูคณะ คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง ภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์
สะอาดและเปนระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีพ 
และการคมนาคมที่สะดวก คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและ
ทรัพยสิน การปกครองที่ ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและสังคม  
ความรวมมือรวมใจในสังคม ความเปนระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน และมีคานิยมที่
สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา คุณภาพชีวิตดานความคิด หมายถึง ความรูความเขาใจเก่ียวกับโลก  
ชีวิตและชุมชน การศึกษา วิชาชีพ ความสามารถในการปองกันแกไขปญหาตางๆ ของตัวเอง การยอมรับ
ตัวเอง และการมีเปาหมายในชีวิตที่เหมาะสม คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในตัวและ
สังคม เชน ความซ่ือสัตยสุจริต เมตตา กรุณา ชวยเหลือ เก้ือกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติความ
ศรัทธาในศาสนา ความเสียสละ และการละเวนจากอบายมุข 

โดยสรุปแลว คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรมทั้งหลายของ
ชีวิตดวยพละกําลัง ความรู และความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยูดวยความราบร่ืนทั้งทางรางกายและจิตใจรวม
ไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูตาม
สมควร 

                                                           
10 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน : พุทธศาสนากับ 

สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: รุงแสงการพิมพ, 2547), หนา 1. 
11 สัมพันธ พิชยทายา, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนคายทหารกองทัพบกมุงสู ชุมชน

เขมแข็ง”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), หนา 9. 
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บรรดาธรรมทั้งหลายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดตรัสรูและนํามาสั่งสอนนั้น  
มีหลักธรรมหมวดหนึ่งซ่ึงถือวาเปนหนทางเอก อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด อันเปนโลกุตตระ  
นั่นคือ การเขาถึงภาวะสิ้นทุกขหรือความดับกิเลสโดยสิ้นเชิง ธรรมหมวดนั้น ชื่อวามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่รูจัก
กันดีในนามของอริยมรรค ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ12 ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ 
วาจาชอบ การกระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และจิตม่ันชอบ เปนสวนประกอบของทาง
สายเดียว ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ทั้งระดับศีล สมาธิ และปญญา เปนหลักคําสอนภาคปฏิบัติที่จะชวยใหการ
ดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมที่ศึกษาทําความเขาใจแลวนั้นเปนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง 
หรือเปนวิธีการประยุกตใชกฎเกณฑแหงกระบวนการของธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชีวิต ซ่ึงสามารถ
กลาวไดวานี่เปนระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถึงแมจะเปนคุณธรรมชั้นสูงเพื่อความเปนอริยะ 
แตก็สามารถประยุกตใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายแหงชีวิตระดับโลกิยะไดโดยสมควร ตามกําลัง
ปญญาและความสามารถของผูปฏิบัติ ซ่ึงในที่นี้  จะเปนความพยายามในการประยุกตใชเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายแหงคุณภาพชีวิตที่ดีระดับโลกิยะเทานั้น 

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาแหงปญญา ศาสนาแหงทานผูรู หรือศาสนาที่สอนใหผูนับถือ
เปนผูรูอยางแทจริง ซ่ึงคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามิไดสั่งสอนเพื่อใหผูนับถือยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือเชื่ออยางงมงายโดยปราศจากการไตรตรองดวยปญญาของตนเสียกอน หากแตสอนใหรูจักการใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริงอยางมีเหตุมีผล และใหลงมือปฏิบัติเพื่อคนพบหรือตรวจสอบขอเท็จจริง
ดวยตัวเอง ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงถือไดวาเปนศาสนาแหงปญญาโดยแทจริง และสามารถประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง  

อริยมรรคมีองค 8 ประการ มีความสําคัญตอกระบวนการแหงอริยสัจ 4 มาก เนื่องจากเปนเหมือน
ตัวจักรขับเคลื่อนใหอริยสัจ 4 แสดงผลออกมาอยางเต็มประสิทธิภาพครบวงจร หากจะเปรียบใหเห็นชัดเจน
ถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 4 ก็ไดแก ทุกขสัจเหมือนโรค สมุทยสัจเหมือนมูลเหตุแหงโรค  
นิโรธสัจเหมือนความดับแหงโรค หรือความเปนไปไดในการทําใหมูลเหตุแหงโรคนั้นระงับดับไปได และมรรค
สัจเหมือนการลงมือปฏิบัติการในการรักษาโรคนั้น ใหลุถึงความสงบระงับอยางเปนข้ันตอน 

ในคราวที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ซ่ึงรูกันดีในนามของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงอริยมรรคมีองค 8 ประการนี้เปนคร้ังแรก แดเหลาปญจวัคคีย โดยพระองคทรง
แสดงใหเห็นถึงหนทาง 2 ทาง ที่ตึงและหยอนเกินไปวามิใชทางที่จะทําใหถึงที่สุดทุกขได เหลาบรรพชิตพุทธ
สาวกไมควรปฏิบัติ แตควรปฏิบัติตามขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมาย ปลอดจากปญหา ไมของแวะกับ
ที่สุดโตงดานใดดานหนึ่ง มีความเก่ียวเนื่องกับคุณลักษณะแรกของความพอเพียง ความพอประมาณ อันจะ
ทาํใหถึงที่สุดทุกขได ผลการสั่งสอน คือ หนึ่งในปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรม อันหมายถึงการเขาสูชองทาง
แหงการบรรลุเปาหมายสูงสุดแหงชีวิต ไดแก การถึงความสิ้นทุกขอยางเด็ดขาด แสดงใหเห็นถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แทจริง ซ่ึงเปนที่นาอัศจรรยวา เพียงแคการฟงระหวางที่พระพุทธองคทรง

                                                           
12 ดูรายละเอียดใน ที.ม.10/299/349; ม.มู.12/149/123;  ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/569/ 307;  D.II.312;  
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บอกแลวทําใจใหเปนกลางพิจารณาไปตามแนวทางนั้น เหลาพระปญจวัคคียก็ยังสามารถบรรลุถึงที่สุดทุกข 
อันเปนการตัดวงจรของการเวียนวายตายเกิดไดอยางเด็ดขาด ถาหากเรานําไปประยุกตใชในชีวิตปจจุบันจะ
ทําใหเกิดผลเปนอยางไร และจะสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสงบสุขไดอยางไร 

อยางไรก็ตาม หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัย สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดทุกภาคสวนและตลอดเวลา โดยไมมีจํากัดขอบเขต เปนธรรมดาวาในชีวิต
มนุษยเรานั้น จะตองเขาไปเก่ียวของยุงเก่ียวกับสิ่งตางๆ มากมายหากเปนสิ่งที่ดี ก็รูสึกวาชีวิตมีความสุข  
หากเปนสิ่งที่ไมดีก็รูสึกวา ชีวิตมีความทุกข ซ่ึงนั่นจะเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหผูที่มีภูมิรูภูมิธรรมซ่ึงไดเคยศึกษา
ไดสดับตรับฟงมากอน ไดระลึกนึกถึงหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวนอมนํามา
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางพอเหมาะพอดี ทําใหเกิดพลังมหัศจรรยในการที่จะเอาชนะปญหา
และอุปสรรคตางๆ ที่เขามาในชีวิตไดอยางถูกตองตามหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ดังนั้น ทางสายกลางนั้นถือวาเปนแนวทางแหงการปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิต เพื่อความดีงาม 
จนกระทั่งเขาถึงความสงบระงับพนทุกขไปไดตองอาศัยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค 8 ประการ 
ที่พระพุทธองคไดทรงแสดงไวสูการบูรณาการใหครบแลวนั้น เปนเสนทางเดียวสําหรับผูหวังความพนทุกข  

ในความเปนจริง พระพุทธศาสนาประกอบไปดวยหลักธรรมอันประเสริฐหลากหลายหัวขอดวยกัน 
อันเปนหมวดหมูแหงธรรมที่จะนําไปสูเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพานได โดยหลักธรรมเหลานี้สวนมากเปน
หลักธรรมที่จัดอยูในหมวดแหงธรรมที่เรียกวา โพธิปกขิยธรรม คือ ธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเปนเคร่ือง
ตรัสรู ซ่ึงประกอบไปดวยหลักธรรมหมวดตางๆ นับรวมได 37 ประการ ซ่ึงเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ใน
ขณะเดียวกัน ที่นี้เปนเพียงประเด็นการศึกษาที่หมายถึงอริยมรรคมีองค 8 เทานั้น ซ่ึงเปนหลักธรรมที่เปน
กระบวนการอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับตางๆ ของชีวิตไดอยางแนนอน ข้ึนอยูกับความวิริยะ
และอุตสาหะของผูปฏิบัติวาจะสามารถทําไดถึงในระดับใด ทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตตระ อยางไรก็ตาม  
นี้เปนเพียงความพยายามศึกษาแนวทางการประยุกตใชอริยมรรคมีองค 8 เพียงในระดับโลกิยะเทานั้น โดย
เนนที่การสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เพื่อสงเสริมแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดียิ่งๆ ข้ึนไปในระดับตางๆ ตามสมควรแกการปฏิบัติ ซ่ึงตองใหเปนไปตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

เร่ิมจากกระบวนการปรับทัศนคติของผูปฏิบัติเองเปนอันดับแรก อันไดแกกระบวนการที่ตองการ
การใชปญญาไตรตรองพิจารณาใหเขาใจในธรรมคือธรรมชาติอยางถองแท จนสามารถมองสรรพสิ่งใหเห็น
เปนธรรมดาวา บรรดาสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนเปนไปตามกฎธรรมชาติทั้งสิ้น มีเกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไปใน
ที่สุด ไมมีสิ่งใดที่จะอยูนอกเหนือไปจากกฎธรรมชาติขอนี้ได จากนั้น ปญญาจะทําหนาที่เปนตัวนําใหผูปฏิบัติ
เกิดความรูสึกผิดชอบชั่วดี สามารถแยกแยะไดออกเก่ียวกับสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม รูสิ่งไหนควรหรือไมควร 
เปนธรรมหรืออธรรม ไมหลงผิด ไมตกเปนทาสของอวิชชา หรือกระแสแหงความเขาใจที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนออกนอกเหนือไปจากหลักธรรม อันเปนความจริงแทที่สามารถพิสูจนได ตามที่องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนไว เชน เห็นวา ทานที่บุคคลใหแลว ยอมมีผลจริง บุญกรรมที่ทําแลว ยอม
ใหผลจริง มารดาบิดาบุญคุณจริง เปนตน ซ่ึงหากจะเปรียบใหเห็นชัดเจน ก็เหมือนกับผูที่มีไฟฉายสําหรับสอง
ทางเดินไปในที่มืด เขายอมสามารถมองเห็นทางเดินไดอยางชัดเจน และเดินไปไดโดยถูกทางปราศจาก
อันตรายจากสิ่งกีดขวางทาง อนึ่ง เหมือนกับบุคคลผูมีเข็มทิศเดินเขาไปในปารกทึบ ยอมสามารถเดินไปยังทศิ
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บรรดาธรรมทั้งหลายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดตรัสรูและนํามาสั่งสอนนั้น  
มีหลักธรรมหมวดหนึ่งซ่ึงถือวาเปนหนทางเอก อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด อันเปนโลกุตตระ  
นั่นคือ การเขาถึงภาวะสิ้นทุกขหรือความดับกิเลสโดยสิ้นเชิง ธรรมหมวดนั้น ชื่อวามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่รูจัก
กันดีในนามของอริยมรรค ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ12 ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ 
วาจาชอบ การกระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และจิตม่ันชอบ เปนสวนประกอบของทาง
สายเดียว ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ทั้งระดับศีล สมาธิ และปญญา เปนหลักคําสอนภาคปฏิบัติที่จะชวยใหการ
ดําเนินสูจุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมที่ศึกษาทําความเขาใจแลวนั้นเปนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตจริง 
หรือเปนวิธีการประยุกตใชกฎเกณฑแหงกระบวนการของธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชีวิต ซ่ึงสามารถ
กลาวไดวานี่เปนระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถึงแมจะเปนคุณธรรมชั้นสูงเพื่อความเปนอริยะ 
แตก็สามารถประยุกตใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายแหงชีวิตระดับโลกิยะไดโดยสมควร ตามกําลัง
ปญญาและความสามารถของผูปฏิบัติ ซ่ึงในที่นี้  จะเปนความพยายามในการประยุกตใชเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายแหงคุณภาพชีวิตที่ดีระดับโลกิยะเทานั้น 

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาแหงปญญา ศาสนาแหงทานผูรู หรือศาสนาที่สอนใหผูนับถือ
เปนผูรูอยางแทจริง ซ่ึงคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามิไดสั่งสอนเพื่อใหผูนับถือยึดม่ันถือม่ันในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือเชื่ออยางงมงายโดยปราศจากการไตรตรองดวยปญญาของตนเสียกอน หากแตสอนใหรูจักการใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริงอยางมีเหตุมีผล และใหลงมือปฏิบัติเพื่อคนพบหรือตรวจสอบขอเท็จจริง
ดวยตัวเอง ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงถือไดวาเปนศาสนาแหงปญญาโดยแทจริง และสามารถประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง  

อริยมรรคมีองค 8 ประการ มีความสําคัญตอกระบวนการแหงอริยสัจ 4 มาก เนื่องจากเปนเหมือน
ตัวจักรขับเคลื่อนใหอริยสัจ 4 แสดงผลออกมาอยางเต็มประสิทธิภาพครบวงจร หากจะเปรียบใหเห็นชัดเจน
ถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 4 ก็ไดแก ทุกขสัจเหมือนโรค สมุทยสัจเหมือนมูลเหตุแหงโรค  
นิโรธสัจเหมือนความดับแหงโรค หรือความเปนไปไดในการทําใหมูลเหตุแหงโรคนั้นระงับดับไปได และมรรค
สัจเหมือนการลงมือปฏิบัติการในการรักษาโรคนั้น ใหลุถึงความสงบระงับอยางเปนข้ันตอน 

ในคราวที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ซ่ึงรูกันดีในนามของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงอริยมรรคมีองค 8 ประการนี้เปนคร้ังแรก แดเหลาปญจวัคคีย โดยพระองคทรง
แสดงใหเห็นถึงหนทาง 2 ทาง ที่ตึงและหยอนเกินไปวามิใชทางที่จะทําใหถึงที่สุดทุกขได เหลาบรรพชิตพุทธ
สาวกไมควรปฏิบัติ แตควรปฏิบัติตามขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมาย ปลอดจากปญหา ไมของแวะกับ
ที่สุดโตงดานใดดานหนึ่ง มีความเก่ียวเนื่องกับคุณลักษณะแรกของความพอเพียง ความพอประมาณ อันจะ
ทาํใหถึงที่สุดทุกขได ผลการสั่งสอน คือ หนึ่งในปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรม อันหมายถึงการเขาสูชองทาง
แหงการบรรลุเปาหมายสูงสุดแหงชีวิต ไดแก การถึงความสิ้นทุกขอยางเด็ดขาด แสดงใหเห็นถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แทจริง ซ่ึงเปนที่นาอัศจรรยวา เพียงแคการฟงระหวางที่พระพุทธองคทรง

                                                           
12 ดูรายละเอียดใน ที.ม.10/299/349; ม.มู.12/149/123;  ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/569/ 307;  D.II.312;  

M.I.61;  M.III.251;  Vbh.235. 

บอกแลวทําใจใหเปนกลางพิจารณาไปตามแนวทางนั้น เหลาพระปญจวัคคียก็ยังสามารถบรรลุถึงที่สุดทุกข 
อันเปนการตัดวงจรของการเวียนวายตายเกิดไดอยางเด็ดขาด ถาหากเรานําไปประยุกตใชในชีวิตปจจุบันจะ
ทําใหเกิดผลเปนอยางไร และจะสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสงบสุขไดอยางไร 

อยางไรก็ตาม หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัย สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดทุกภาคสวนและตลอดเวลา โดยไมมีจํากัดขอบเขต เปนธรรมดาวาในชีวิต
มนุษยเรานั้น จะตองเขาไปเก่ียวของยุงเก่ียวกับสิ่งตางๆ มากมายหากเปนสิ่งที่ดี ก็รูสึกวาชีวิตมีความสุข  
หากเปนสิ่งที่ไมดีก็รูสึกวา ชีวิตมีความทุกข ซ่ึงนั่นจะเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหผูที่มีภูมิรูภูมิธรรมซ่ึงไดเคยศึกษา
ไดสดับตรับฟงมากอน ไดระลึกนึกถึงหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวนอมนํามา
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางพอเหมาะพอดี ทําใหเกิดพลังมหัศจรรยในการที่จะเอาชนะปญหา
และอุปสรรคตางๆ ที่เขามาในชีวิตไดอยางถูกตองตามหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ดังนั้น ทางสายกลางนั้นถือวาเปนแนวทางแหงการปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิต เพื่อความดีงาม 
จนกระทั่งเขาถึงความสงบระงับพนทุกขไปไดตองอาศัยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค 8 ประการ 
ที่พระพุทธองคไดทรงแสดงไวสูการบูรณาการใหครบแลวนั้น เปนเสนทางเดียวสําหรับผูหวังความพนทุกข  

ในความเปนจริง พระพุทธศาสนาประกอบไปดวยหลักธรรมอันประเสริฐหลากหลายหัวขอดวยกัน 
อันเปนหมวดหมูแหงธรรมที่จะนําไปสูเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพานได โดยหลักธรรมเหลานี้สวนมากเปน
หลักธรรมที่จัดอยูในหมวดแหงธรรมที่เรียกวา โพธิปกขิยธรรม คือ ธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเปนเคร่ือง
ตรัสรู ซ่ึงประกอบไปดวยหลักธรรมหมวดตางๆ นับรวมได 37 ประการ ซ่ึงเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ใน
ขณะเดียวกัน ที่นี้เปนเพียงประเด็นการศึกษาที่หมายถึงอริยมรรคมีองค 8 เทานั้น ซ่ึงเปนหลักธรรมที่เปน
กระบวนการอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับตางๆ ของชีวิตไดอยางแนนอน ข้ึนอยูกับความวิริยะ
และอุตสาหะของผูปฏิบัติวาจะสามารถทําไดถึงในระดับใด ทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตตระ อยางไรก็ตาม  
นี้เปนเพียงความพยายามศึกษาแนวทางการประยุกตใชอริยมรรคมีองค 8 เพียงในระดับโลกิยะเทานั้น โดย
เนนที่การสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน เพื่อสงเสริมแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
ดียิ่งๆ ข้ึนไปในระดับตางๆ ตามสมควรแกการปฏิบัติ ซ่ึงตองใหเปนไปตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

เร่ิมจากกระบวนการปรับทัศนคติของผูปฏิบัติเองเปนอันดับแรก อันไดแกกระบวนการที่ตองการ
การใชปญญาไตรตรองพิจารณาใหเขาใจในธรรมคือธรรมชาติอยางถองแท จนสามารถมองสรรพสิ่งใหเห็น
เปนธรรมดาวา บรรดาสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนเปนไปตามกฎธรรมชาติทั้งสิ้น มีเกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไปใน
ที่สุด ไมมีสิ่งใดที่จะอยูนอกเหนือไปจากกฎธรรมชาติขอนี้ได จากนั้น ปญญาจะทําหนาที่เปนตัวนําใหผูปฏิบัติ
เกิดความรูสึกผิดชอบชั่วดี สามารถแยกแยะไดออกเก่ียวกับสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม รูสิ่งไหนควรหรือไมควร 
เปนธรรมหรืออธรรม ไมหลงผิด ไมตกเปนทาสของอวิชชา หรือกระแสแหงความเขาใจที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนออกนอกเหนือไปจากหลักธรรม อันเปนความจริงแทที่สามารถพิสูจนได ตามที่องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนไว เชน เห็นวา ทานที่บุคคลใหแลว ยอมมีผลจริง บุญกรรมที่ทําแลว ยอม
ใหผลจริง มารดาบิดาบุญคุณจริง เปนตน ซ่ึงหากจะเปรียบใหเห็นชัดเจน ก็เหมือนกับผูที่มีไฟฉายสําหรับสอง
ทางเดินไปในที่มืด เขายอมสามารถมองเห็นทางเดินไดอยางชัดเจน และเดินไปไดโดยถูกทางปราศจาก
อันตรายจากสิ่งกีดขวางทาง อนึ่ง เหมือนกับบุคคลผูมีเข็มทิศเดินเขาไปในปารกทึบ ยอมสามารถเดินไปยังทศิ
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ที่ตองการไปไดอยางไมหลงไปในทิศอ่ืน ฉะนั้น อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองจึงจะรู
ไดจริง (เอหิปสฺสิโก)  

เม่ือมีความเห็นอันเปนธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม เปนไปตามธรรมแลว ปญญาจะทําหนาที่อีกคร้ัง
หนึ่ง ในการเปนตัวนําทําใหผูปฏิบัติเกิดมีความคิดอันเปนธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม เปนไปตามธรรม
เชนเดียวกัน เนื่องจากความเห็นไดถูกปรับแลวโดยปญญาที่เขาใจธรรม เห็นธรรม มองเห็นสรรพสิ่งลวน
เปนไปตามธรรม ฉะนั้น จึงมีความคิดออกมาโดยอยูภายใตกรอบแหงธรรม ไดแก ความตรึกนึกคิดที่ถูกตอง
ชอบธรรม (วิตก) 3 ประการ คือ  

1. เนกขัมมวิตก ความตรึกนึกคิดในอันออกจากกาม ในที่นี้หมายถึง ความตรึกนึกคิดในอันที่จะหลีก
ออกจากความอยากไดใครเปนในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปตองการ เชน การแสวงหากามวัตถุ ไดแก เพื่อมาบํารุง
บําเรอตนมากจนเกินพอดี เปนตน ซ่ึงหากหลงใหลมัวเมาในวัตถุจนเกินไป ชีวิตก็จะมีแตความทุกขเพราะ
อยากไดโนนอยากไดนี่ เปนเหตุใหใชจายอยางฟุมเฟอยหรืออาจมีการแสวงหาในทางที่ไมถูกตองชอบธรรม 
ชีวิตก็จะเต็มไปดวยความทุกข ทําใหความสุข ความสมดุลหรือดุลยภาพแหงชีวิตยอมหายไปแนนอน ในทาง
ตรงกันขาม หากไมปลอยใหกามวัตถุเหลานั้นเขามามีอํานาจเหนือตน ดุลยภาพแหงชีวิตยอมกลับมา เม่ือมี
ความตรึกนึกคิดเชนนี้แลว เขายอมจะไมตกเปนทาสของวัตถุ เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน 
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไมมีความเจ็บไขไดปวย มีความปลอดภัยในชีวิต จึงมีชีวิตที่มีความสุขมากข้ึน  

2. อัพยาบาทวิตก ความตรึกนึกคิดในความไมพยาบาทจองเวร ในที่นี้หมายถึง ความตรึกนึกคิดใน
ความไมจองเวรจองกรรมตอผูอ่ืนสัตวอ่ืน เนื่องจากจิตใจไมไดตกเปนทาสของกิเลสตัณหาจนเกินความพอดี 
อันเปนผลมาจากความตรึกนึกคิดในอันที่จะหลีกออกหนีหางจากสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ซ่ึงเปนความตรึกนึกคิดที่
ประกอบไปดวยปญญาเห็นแจงรูเทารูทันธรรมชาติของกิเลสตัณหา ทําใหความพยาบาทไมสามารถเขามามี
อิทธิพลเหนือจิตใจใดๆ ดังนั้น ความเปนกลาง หรือดุลยภาพแหงชีวิตจึงเกิดมีข้ึน ไมตองถูกความทุกขเพราะ
อยากไดจนเกินพอดีเขามาบีบค้ัน จนเกิดเปนความพยาบาทจองเวรกันในเม่ือไมไดในสิ่งที่ประสงค 

3. อวิหิงสาวิตก ความตรึกนึกคิดในความไมเบียดเบียน ในที่นี้หมายถึง ไมมีความคิดในอันที่จะ
เบียดเบียนผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน เพราะเขาใจความจริงที่วา ตนเองรักสุขเกลียดทุกข ฉันใด คนอ่ืนสัตวอ่ืนก็รักสุข
เกลียดทุกข ฉันนั้นเหมือนกัน ดังที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา  อตฺตานํ  อุปมํ  กเร ฯ 
บุคคลควรทําตนใหเปนอุปมา เม่ือมีความตรึกนึกคิดเชนนี้แลว เขายอมจะไมเบียดเบียนรังแกทั้งตนเองและ
ผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไมมีความเจ็บไขไดปวย มีความปลอดภัยในชีวิต จึงมีชีวติที่มีความสุขมาก
ข้ึน  

เม่ือกระบวนการทางดานความเห็นความคิดกระทําหนาที่อยางสมบูรณแลว ยอมจะสงผลออกมา
ทางวาจา คือ มีการสื่อสารที่ถูกตองดีงาม จะไมเปนไปเพื่อความไมทุกข กลาวคือไมสื่อสารดวยจิตใจที่หอหุม
ไปดวยตัณหา ไมพูดเพื่อตอบสนองตัณหา ไมพูดเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะมาบํารุงบําเรอตัณหา แตพูดเพื่อความ
เขาใจดวยการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ เพราะคําพูดเหลานี้ลวนปรุงแตง
ออกมาขณะที่ตัณหาอัดแนนอยูเต็มหัวใจ เม่ืองดเวนจากคําพูดดังกลาว สื่อสารบนพื้นฐานของความจริงอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและที่สําคัญ ผูรับสารจากการสื่อรับแลวฉลาดสงบเย็นเปนประโยชน  
จึงเรียกวา เปนการพูดจาถูกตองดีงาม 

เม่ือกระบวนการทางดานวาจากระทําหนาที่อยางสมบูรณแลว ยอมจะสงผลออกมาทางดานการ
แสดงออกทางกาย คือ มีการกระทําที่ถูกตอง ไดแก การกระทําที่ไมเปนที่ตั้งของอวิชชา ตัณหา และ
อุปาทาน  มีสติ มีปญญา มีสมาธิ มีศีลอยูอยางครบถวนจึงตองเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับวิถีธรรมเขาดวยกัน 
ประสานกันอยางกลมเกลียว งานก็ไดใจก็บริสุทธิ์ เพราะยิ่งทํางาน ธรรมะยิ่งงอกงาม เพราะงานนั้นมีสติและ
ปญญาเปนแสงสวางนําทางตลอดเวลา 

จากนั้น การประกอบอาชีพของผูที่ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็จะถูกตอง และไมขัดตอหลัก
แหงศีลธรรม ซ่ึงรวมทั้งการทํางานและการเลือกอาชีพและการใชจายทรัพยที่ไดมาจากการประกอบอาชีพ
อยางถูกตองเหมาะสม คุมคา เปนอาชีพที่ทําไปเพื่อเลี้ยงกายและเลี้ยงใจใหมีสุขภาพดีพอๆ กัน กลาวคือ  
ใหรางกายแข็งแรงพอที่จะตานทานโรคภัยไขเจ็บ และจิตใจแข็งพอจะตอตานการรุกรานของกิเลส รางกาย
สมบูรณไรโรคภัยเบียดเบียน ใจสมบูรณไรกิเลสมารบกวน 

เม่ือกระบวนการสรางฐานไดเกิดข้ึนโดยสมบูรณแลว ก็จะเขาสูกระบวนการสําคัญ อันเปนกระบวน
ที่ถือวาเปนระบบปฏิบัติการในการดําเนินการ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์แหงเปาประสงค ทั้งที่เปนโลกิยะและโล
กุตตระ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดถึงความเปนภาเวตัพพธรรม ไดแก ธรรมที่ผูปฏิบัติตองหม่ันเจริญ อบรม และทําให
มาก นั่นคือ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ไดแก การสรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุงม่ัน เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ทํากุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน และ เพื่อความดํารงอยูไมเลือนหาย เจริญเต็มที่แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  

ขอคนพบประการสําคัญ นั่น คือ กระบวนการนี้  เรียกวา “เปนระบบรักษามาตรฐานใน
พระพุทธศาสนา” หรือ “ระบบประกันคุณภาพในพระพุทธศาสนา” ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ที่เรียกวา เปนระบบรักษามาตรฐานในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพิจารณาตามองคธรรมใน
สัมมาวายามะ ไดแก สัมมัปปธาน 4 ประการ คือ สังวรปธาน เพียรระวัง ปหานปธาน เพียรละ ภาวนาปธาน 
เพียรเจริญ และอนุรักขณาปธาน เพียรรักษา ซ่ึงการประยุกตใชความเพียรชอบ 4 ประการในระดับโลกิยะใน
ที่นี้นั้น จะเปนการอธิบายในแนวที่ถือวางายตอการทําความเขาใจ สมมติวาเราจะรักษามาตรฐานกระดาษ  
1 แผน โดยใชความเพียรชอบ เร่ิมจากเราตองทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนกระดาษ ซ่ึงมีธรรมชาติที่
เสียหายไดงายหากใกลทั้งความรอนและความชื้น ดังนั้น เม่ือเราใชความเพียรขอที่ 1 จึงเปนการทําความ
พยายามในการระมัดระวังไมเก็บกระดาษแผนนั้นไวในที่มีความเสี่ยง คือ ใกลทั้งความรอนและความชื้น 
ตอไปเปนความเพียรขอที่ 2 ก็เปนการทําความเพียรพยายามในการละเหตุปจจัยตางๆ อันอาจทําใหกระดาษ
แผนนั้นใกลทั้งความรอนและความชื้น ความเพียรขอที่ 3 เปนการทําความเพียรพยายามในการทําให
กระดาษแผนนั้นมีความยืดหยุนคงทนมากข้ึน เชน การนําไปเคลือบพลาสติก เปนตน เปนการทําใหกระดาษ
ดีข้ึนกวาเดิม หากเผลอทําหลนลงน้ําและไฟก็สามารถไมเปยกน้ําในทันทีและไมไหมในทันที ตอไปก็เปนความ
เพียรขอที่ 4 คือ การทําความเพียรพยายามในการที่จะเก็บรักษากระดาษแผนนั้นไวในตูอยางดี  อันเปนทั้ง
การปองกันและรักษา ใหกระดาษแผนนั้นสามารถรักษามาตรฐาน คงคุณคาความเปนกระดาษแผนเดิม ที่มี
ความคงทนมากยิ่งข้ึน ดวยหลักแหงสัมมาวายามะนี้เอง  

ดังนั้น จึงสามารถเรียกไดวา นี้ “เปนระบบรักษามาตรฐานในพระพุทธศาสนา” หรือ “ระบบ
ประกันคุณภาพในพระพุทธศาสนา” ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสั่งสอนมาเปนเวลากวา 2600 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1359

ที่ตองการไปไดอยางไมหลงไปในทิศอ่ืน ฉะนั้น อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองจึงจะรู
ไดจริง (เอหิปสฺสิโก)  

เม่ือมีความเห็นอันเปนธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม เปนไปตามธรรมแลว ปญญาจะทําหนาที่อีกคร้ัง
หนึ่ง ในการเปนตัวนําทําใหผูปฏิบัติเกิดมีความคิดอันเปนธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม เปนไปตามธรรม
เชนเดียวกัน เนื่องจากความเห็นไดถูกปรับแลวโดยปญญาที่เขาใจธรรม เห็นธรรม มองเห็นสรรพสิ่งลวน
เปนไปตามธรรม ฉะนั้น จึงมีความคิดออกมาโดยอยูภายใตกรอบแหงธรรม ไดแก ความตรึกนึกคิดที่ถูกตอง
ชอบธรรม (วิตก) 3 ประการ คือ  

1. เนกขัมมวิตก ความตรึกนึกคิดในอันออกจากกาม ในที่นี้หมายถึง ความตรึกนึกคิดในอันที่จะหลีก
ออกจากความอยากไดใครเปนในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปตองการ เชน การแสวงหากามวัตถุ ไดแก เพื่อมาบํารุง
บําเรอตนมากจนเกินพอดี เปนตน ซ่ึงหากหลงใหลมัวเมาในวัตถุจนเกินไป ชีวิตก็จะมีแตความทุกขเพราะ
อยากไดโนนอยากไดนี่ เปนเหตุใหใชจายอยางฟุมเฟอยหรืออาจมีการแสวงหาในทางที่ไมถูกตองชอบธรรม 
ชีวิตก็จะเต็มไปดวยความทุกข ทําใหความสุข ความสมดุลหรือดุลยภาพแหงชีวิตยอมหายไปแนนอน ในทาง
ตรงกันขาม หากไมปลอยใหกามวัตถุเหลานั้นเขามามีอํานาจเหนือตน ดุลยภาพแหงชีวิตยอมกลับมา เม่ือมี
ความตรึกนึกคิดเชนนี้แลว เขายอมจะไมตกเปนทาสของวัตถุ เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน 
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไมมีความเจ็บไขไดปวย มีความปลอดภัยในชีวิต จึงมีชีวิตที่มีความสุขมากข้ึน  

2. อัพยาบาทวิตก ความตรึกนึกคิดในความไมพยาบาทจองเวร ในที่นี้หมายถึง ความตรึกนึกคิดใน
ความไมจองเวรจองกรรมตอผูอ่ืนสัตวอ่ืน เนื่องจากจิตใจไมไดตกเปนทาสของกิเลสตัณหาจนเกินความพอดี 
อันเปนผลมาจากความตรึกนึกคิดในอันที่จะหลีกออกหนีหางจากสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ซ่ึงเปนความตรึกนึกคิดที่
ประกอบไปดวยปญญาเห็นแจงรูเทารูทันธรรมชาติของกิเลสตัณหา ทําใหความพยาบาทไมสามารถเขามามี
อิทธิพลเหนือจิตใจใดๆ ดังนั้น ความเปนกลาง หรือดุลยภาพแหงชีวิตจึงเกิดมีข้ึน ไมตองถูกความทุกขเพราะ
อยากไดจนเกินพอดีเขามาบีบค้ัน จนเกิดเปนความพยาบาทจองเวรกันในเม่ือไมไดในสิ่งที่ประสงค 

3. อวิหิงสาวิตก ความตรึกนึกคิดในความไมเบียดเบียน ในที่นี้หมายถึง ไมมีความคิดในอันที่จะ
เบียดเบียนผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน เพราะเขาใจความจริงที่วา ตนเองรักสุขเกลียดทุกข ฉันใด คนอ่ืนสัตวอ่ืนก็รักสุข
เกลียดทุกข ฉันนั้นเหมือนกัน ดังที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา  อตฺตานํ  อุปมํ  กเร ฯ 
บุคคลควรทําตนใหเปนอุปมา เม่ือมีความตรึกนึกคิดเชนนี้แลว เขายอมจะไมเบียดเบียนรังแกทั้งตนเองและ
ผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ไมมีความเจ็บไขไดปวย มีความปลอดภัยในชีวิต จึงมีชีวติที่มีความสุขมาก
ข้ึน  

เม่ือกระบวนการทางดานความเห็นความคิดกระทําหนาที่อยางสมบูรณแลว ยอมจะสงผลออกมา
ทางวาจา คือ มีการสื่อสารที่ถูกตองดีงาม จะไมเปนไปเพื่อความไมทุกข กลาวคือไมสื่อสารดวยจิตใจที่หอหุม
ไปดวยตัณหา ไมพูดเพื่อตอบสนองตัณหา ไมพูดเพื่อแสวงหาสิ่งที่จะมาบํารุงบําเรอตัณหา แตพูดเพื่อความ
เขาใจดวยการไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดสอเสียด ไมพูดเพอเจอ เพราะคําพูดเหลานี้ลวนปรุงแตง
ออกมาขณะที่ตัณหาอัดแนนอยูเต็มหัวใจ เม่ืองดเวนจากคําพูดดังกลาว สื่อสารบนพื้นฐานของความจริงอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและที่สําคัญ ผูรับสารจากการสื่อรับแลวฉลาดสงบเย็นเปนประโยชน  
จึงเรียกวา เปนการพูดจาถูกตองดีงาม 

เม่ือกระบวนการทางดานวาจากระทําหนาที่อยางสมบูรณแลว ยอมจะสงผลออกมาทางดานการ
แสดงออกทางกาย คือ มีการกระทําที่ถูกตอง ไดแก การกระทําที่ไมเปนที่ตั้งของอวิชชา ตัณหา และ
อุปาทาน  มีสติ มีปญญา มีสมาธิ มีศีลอยูอยางครบถวนจึงตองเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับวิถีธรรมเขาดวยกัน 
ประสานกันอยางกลมเกลียว งานก็ไดใจก็บริสุทธิ์ เพราะยิ่งทํางาน ธรรมะยิ่งงอกงาม เพราะงานนั้นมีสติและ
ปญญาเปนแสงสวางนําทางตลอดเวลา 

จากนั้น การประกอบอาชีพของผูที่ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็จะถูกตอง และไมขัดตอหลัก
แหงศีลธรรม ซ่ึงรวมทั้งการทํางานและการเลือกอาชีพและการใชจายทรัพยที่ไดมาจากการประกอบอาชีพ
อยางถูกตองเหมาะสม คุมคา เปนอาชีพที่ทําไปเพื่อเลี้ยงกายและเลี้ยงใจใหมีสุขภาพดีพอๆ กัน กลาวคือ  
ใหรางกายแข็งแรงพอที่จะตานทานโรคภัยไขเจ็บ และจิตใจแข็งพอจะตอตานการรุกรานของกิเลส รางกาย
สมบูรณไรโรคภัยเบียดเบียน ใจสมบูรณไรกิเลสมารบกวน 

เม่ือกระบวนการสรางฐานไดเกิดข้ึนโดยสมบูรณแลว ก็จะเขาสูกระบวนการสําคัญ อันเปนกระบวน
ที่ถือวาเปนระบบปฏิบัติการในการดําเนินการ ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์แหงเปาประสงค ทั้งที่เปนโลกิยะและโล
กุตตระ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดถึงความเปนภาเวตัพพธรรม ไดแก ธรรมที่ผูปฏิบัติตองหม่ันเจริญ อบรม และทําให
มาก นั่นคือ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ไดแก การสรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
มุงม่ัน เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ทํากุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน และ เพื่อความดํารงอยูไมเลือนหาย เจริญเต็มที่แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  

ขอคนพบประการสําคัญ นั่น คือ กระบวนการนี้  เรียกวา “เปนระบบรักษามาตรฐานใน
พระพุทธศาสนา” หรือ “ระบบประกันคุณภาพในพระพุทธศาสนา” ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ที่เรียกวา เปนระบบรักษามาตรฐานในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพิจารณาตามองคธรรมใน
สัมมาวายามะ ไดแก สัมมัปปธาน 4 ประการ คือ สังวรปธาน เพียรระวัง ปหานปธาน เพียรละ ภาวนาปธาน 
เพียรเจริญ และอนุรักขณาปธาน เพียรรักษา ซ่ึงการประยุกตใชความเพียรชอบ 4 ประการในระดับโลกิยะใน
ที่นี้นั้น จะเปนการอธิบายในแนวที่ถือวางายตอการทําความเขาใจ สมมติวาเราจะรักษามาตรฐานกระดาษ  
1 แผน โดยใชความเพียรชอบ เร่ิมจากเราตองทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนกระดาษ ซ่ึงมีธรรมชาติที่
เสียหายไดงายหากใกลทั้งความรอนและความชื้น ดังนั้น เม่ือเราใชความเพียรขอที่ 1 จึงเปนการทําความ
พยายามในการระมัดระวังไมเก็บกระดาษแผนนั้นไวในที่มีความเสี่ยง คือ ใกลทั้งความรอนและความชื้น 
ตอไปเปนความเพียรขอที่ 2 ก็เปนการทําความเพียรพยายามในการละเหตุปจจัยตางๆ อันอาจทําใหกระดาษ
แผนนั้นใกลทั้งความรอนและความชื้น ความเพียรขอที่ 3 เปนการทําความเพียรพยายามในการทําให
กระดาษแผนนั้นมีความยืดหยุนคงทนมากข้ึน เชน การนําไปเคลือบพลาสติก เปนตน เปนการทําใหกระดาษ
ดีข้ึนกวาเดิม หากเผลอทําหลนลงน้ําและไฟก็สามารถไมเปยกน้ําในทันทีและไมไหมในทันที ตอไปก็เปนความ
เพียรขอที่ 4 คือ การทําความเพียรพยายามในการที่จะเก็บรักษากระดาษแผนนั้นไวในตูอยางดี  อันเปนทั้ง
การปองกันและรักษา ใหกระดาษแผนนั้นสามารถรักษามาตรฐาน คงคุณคาความเปนกระดาษแผนเดิม ที่มี
ความคงทนมากยิ่งข้ึน ดวยหลักแหงสัมมาวายามะนี้เอง  

ดังนั้น จึงสามารถเรียกไดวา นี้ “เปนระบบรักษามาตรฐานในพระพุทธศาสนา” หรือ “ระบบ
ประกันคุณภาพในพระพุทธศาสนา” ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสั่งสอนมาเปนเวลากวา 2600 
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ปมาแลว เปนการยืนยันไดเปนอยางดี เก่ียวกับบทสรรเสริญพระธรรมขอวา อกาลิโก คือ เปนธรรมที่ปฏิบัติ
ไดและใหผลได ไมจํากัดกาล ทั้งนี้ กระบวนการแหงสัมมาวายามะนี้ จะมีการทํางานรวมกันกับกระบวนการ
ตอไปอยางเห็นไดชัดเจน ดังจะไดอธิบายใหเห็นเปนลําดับไป 

กระบวนการตอมา เปนกระบวนการที่ทําหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลฟนเฟองหรือวงจรที่เปนตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดระบบปฏิบัติการที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
คนพบผานการทดลองดวยพระองคเอง กระทั่ง บรรลุผลสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทรงสั่งสอน
พระสงฆสาวกใหปฏิบัติตามและไดบรรลุเปาหมายสูงสุดแหงชีวิต คือ พระนิพพาน อยางไรก็ตาม ในที่นี้ เปน
ความพยายามเพียงการประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมายระดับโลกิยะ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ใหดีข้ึนเทานั้นเอง  

กระบวนการนี้  ใชสติ อันเปนความรูสึกตัวทั่ วพรอมอยางถูกตองเปนหลักในฐานทั้ง 4 คือ  
1) ฐานกาย พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 
2) ฐานเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได 3) ฐานจิต พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได และ 4) ฐานธรรม พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 

เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของกระบวนการนี้ จะพบวา ในระดับโลกิยะ หลักธรรมขอนี้ทํา
หนาที่ในการสํารวจตรวจตราวงจรการทํางานของฐานทั้ง 4 และประมวลผลแลวสงผลนั้นไปเขากระบวนการ
แหงภาเวตัพพธรรม อันเปนกระบวนการแหงการพัฒนาซ่ึงจะนําไปสูการยืนยันการบรรลุเปาหมายตามที่
ประสงคตอไป ซ่ึงการทํางานลักษณะนี้เปนการทําหนาที่ของระบบตรวจสอบ ไดแก เปนการใชสติกํากับ
พิจารณาสํารวจตรวจสอบการกระทําวา มีกายกรรมใดหรือไม อยางไร ที่ดีหรือไมดี หรือมีกายกรรมใดๆ  
อันเปนไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน หรือไม อยางไร สําหรับฐานที่ 2 ก็เปนการสติกํากับพิจารณา
สํารวจตรวจสอบอารมณความรูสึกใหเปนปจจุบันขณะวา ขณะนี้กําลังอยูในอารมณความรูสึกใด เปนอารมณ
ที่ประกอบดวยสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข พอใจ หรือไมพอใจ อยางไร โดยใหรูเทาทันอารมณของตนอยูเสมอ  
ไมปลอยใหอารมณเหลานั้นเขามามีอิทธิพลเหนือตน หรือไมปลอยใหอารมณเหลานั้นครอบงําตน จนตองตก
เปนทาสของอารมณ อันอาจเปนเหตุใหเกิดผลเสียตอมาภายหลัง เม่ือมีสติระลึกรูเทารูทันตามที่เปนจริงอยู
เสมอ ผลเสียตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน ฐานที่ 3  ก็จะเปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบจิต ซ่ึงก็คือ
ความคิดนั่นเอง อันประกอบไปดวยธรรมและอธรรม ไดแก มีสมาธิ หรือฟุงซาน กับทั้งรัก โลภ โกรธ หลง 
เปนตน โดยใหรูเทาทันตามที่เปนจริงเสมอ ซ่ึงนั่นจะทําใหไมถูกครอบงําโดยธรรมทั้งหลาย ฐานที่ 4 เปนการ
ใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบใหรูชัดธรรมทั้งหลายที่เกิดข้ึนกับจิตตามที่เปนจริงวาคืออะไร  
เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน 

สวนการประยุกตใชกระบวนการนี้แบบงายๆ สําหรับชาวบานทั่วๆ ไป ซึ่งไมไดคาดหวังการบรรลุโล
กุตตรธรรม ก็สามารถศึกษาปฏิบัติได โดยโยงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันกับกระบวนการแหงภาเวตัพพธ
รรม ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

เร่ิมจากฐานที่ 1 การใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบการกระทําวา มีกายกรรมใดหรือไม 
อยางไร ที่ดีหรือไมดี หรือมีกายกรรมใดๆ อันเปนไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน หรือไม อยางไร  
หากพบกายกรรมที่ไมดี เชน การฆาสัตวตัดชีวิต เปนตน เม่ือระบบประมวลผลรับทราบแลว ก็สงไปสู
ระบบปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาไปสูการรับประกันคุณภาพ ไดแก การสงไปเขากระบวนการแหงการทําความ
เพียรขอที่ 1 สังวรปธาน คือ จะตองระมัดระวังไมใหอกุศลธรรมขออ่ืนๆ เกิดข้ึนรวมกับการฆาสัตว เม่ือระวัง
ไดสมบูรณแลวก็สงตอไปยังความเพียรขอที่ 2 ปหานปธาน คือ ทําความเพียรในการละเหตุปจจัยที่ทําใหตอง
ฆาสัตว เม่ือละเหตุนั้นไดสมบูรณแลวก็สงตอไปยงัความเพียรขอที่ 3 ภาวนาปธาน คือ การทําความเพียรที่จะ
พัฒนาทําใหดีข้ึนเจริญข้ึน แทนที่จะฆาแตเปนการเจริญเมตตา ใหชีวิตและความรักตอสัตว และยังแบงปน
ความสุขใหอีกตางหาก จากที่เปนปาณาติบาต (ฆาสัตว) ก็กลายเปน ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการฆา
สัตว) กับทั้งมีการใหชีวิตและการเจริญเมตตาเผื่อแผแบงปนความสุขใหอีกดวย และเม่ือทําใหเจริญได
สมบูรณแลวก็สงตอไปยังความเพียรขอที่ 4 อนุรักขณาปธาน คือ การทําความเพียรที่จะรักษาระดับแหง
คุณธรรมหรือคุณงามความดีที่ทําไดแลว มิใหเสื่อม อีกทั้งยังตองทําความเพียรขอที่ 1 และ 3 ซํ้าอีก  
เพื่อระวังมิใหเสื่อมและพัฒนาใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปอีก เพื่อเปนหลักประกันวาไดผลตามตองการ 

ในขณะเดียวกัน หากใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบแลวพบวา กายกรรมนั้น เปนกรรมดี 
เชน ทําบุญตักบาตรทุกวัน เปนตน ก็สงไปยังระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 1 คือ ตองระมัดระวังมิให
การกระทํานั้นเสื่อมถอยลงไป จากนั้น ก็สงตอไปพัฒนาในระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 3 คือ จากที่
หม่ันทําบุญตักบาตรทุกวันก็พัฒนาข้ึนไปอีกข้ันเปนการรักษาศีล และเจริญภาวนา ตอไปอีก จากนั้น  
ก็สงตอไปยังระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 4 คือ การทําความเพียรที่จะรักษาระดับแหงคุณธรรมหรือ
คุณงามความดีที่ทําไดแลว มิใหเสื่อมคลาย เม่ือหม่ันทําความเพียรอยูอยางนี้ แนนอนวา เปาประสงคที่เปน
เพียงแคระดับโลกิยะ อาจจะกลายเปนระดับโลกุตตระไดไมยากเลย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับระดับความเพียรพยายาม
ของผูปฏิบัติเอง 

ฐานที่ 2 ก็เปนการสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบอารมณความรูสึกใหเปนปจจุบันขณะวา 
ขณะนี้กําลังอยูในอารมณความรูสึกใด เปนอารมณที่ประกอบดวยสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข พอใจ หรือไมพอใจ 
อยางไร หากเปนฝายไมดีก็สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามา
เพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณม่ันคงแลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัย
แหงอารมณความรูสึกที่ไมดีนั้น จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนา
ใหดีใหเจริญยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความ
เจริญที่พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  

ฐานที่ 3 ก็จะเปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบจิต ซ่ึงก็คือความคิดนั่นเอง อันประกอบ
ไปดวยธรรมและอธรรม ไดแก มีสมาธิ หรือฟุงซาน กับทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เปนตน หากเปนฝายไมดีก็
สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามาเพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณมั่นคง
แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัยการเกิดข้ึนแหงธรรมที่ไมดีนั้น 
จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนาใหดีใหเจริญยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลว
ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความเจริญที่พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  
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ปมาแลว เปนการยืนยันไดเปนอยางดี เก่ียวกับบทสรรเสริญพระธรรมขอวา อกาลิโก คือ เปนธรรมที่ปฏิบัติ
ไดและใหผลได ไมจํากัดกาล ทั้งนี้ กระบวนการแหงสัมมาวายามะนี้ จะมีการทํางานรวมกันกับกระบวนการ
ตอไปอยางเห็นไดชัดเจน ดังจะไดอธิบายใหเห็นเปนลําดับไป 

กระบวนการตอมา เปนกระบวนการที่ทําหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลฟนเฟองหรือวงจรที่เปนตัว
ขับเคลื่อนใหเกิดระบบปฏิบัติการที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
คนพบผานการทดลองดวยพระองคเอง กระทั่ง บรรลุผลสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทรงสั่งสอน
พระสงฆสาวกใหปฏิบัติตามและไดบรรลุเปาหมายสูงสุดแหงชีวิต คือ พระนิพพาน อยางไรก็ตาม ในที่นี้ เปน
ความพยายามเพียงการประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมายระดับโลกิยะ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ใหดีข้ึนเทานั้นเอง  

กระบวนการนี้  ใชสติ อันเปนความรูสึกตัวทั่ วพรอมอยางถูกตองเปนหลักในฐานทั้ง 4 คือ  
1) ฐานกาย พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 
2) ฐานเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได 3) ฐานจิต พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได และ 4) ฐานธรรม พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 

เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของกระบวนการนี้ จะพบวา ในระดับโลกิยะ หลักธรรมขอนี้ทํา
หนาที่ในการสํารวจตรวจตราวงจรการทํางานของฐานทั้ง 4 และประมวลผลแลวสงผลนั้นไปเขากระบวนการ
แหงภาเวตัพพธรรม อันเปนกระบวนการแหงการพัฒนาซ่ึงจะนําไปสูการยืนยันการบรรลุเปาหมายตามที่
ประสงคตอไป ซ่ึงการทํางานลักษณะนี้เปนการทําหนาที่ของระบบตรวจสอบ ไดแก เปนการใชสติกํากับ
พิจารณาสํารวจตรวจสอบการกระทําวา มีกายกรรมใดหรือไม อยางไร ที่ดีหรือไมดี หรือมีกายกรรมใดๆ  
อันเปนไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน หรือไม อยางไร สําหรับฐานที่ 2 ก็เปนการสติกํากับพิจารณา
สํารวจตรวจสอบอารมณความรูสึกใหเปนปจจุบันขณะวา ขณะนี้กําลังอยูในอารมณความรูสึกใด เปนอารมณ
ที่ประกอบดวยสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข พอใจ หรือไมพอใจ อยางไร โดยใหรูเทาทันอารมณของตนอยูเสมอ  
ไมปลอยใหอารมณเหลานั้นเขามามีอิทธิพลเหนือตน หรือไมปลอยใหอารมณเหลานั้นครอบงําตน จนตองตก
เปนทาสของอารมณ อันอาจเปนเหตุใหเกิดผลเสียตอมาภายหลัง เม่ือมีสติระลึกรูเทารูทันตามที่เปนจริงอยู
เสมอ ผลเสียตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน ฐานที่ 3  ก็จะเปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบจิต ซ่ึงก็คือ
ความคิดนั่นเอง อันประกอบไปดวยธรรมและอธรรม ไดแก มีสมาธิ หรือฟุงซาน กับทั้งรัก โลภ โกรธ หลง 
เปนตน โดยใหรูเทาทันตามที่เปนจริงเสมอ ซ่ึงนั่นจะทําใหไมถูกครอบงําโดยธรรมทั้งหลาย ฐานที่ 4 เปนการ
ใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบใหรูชัดธรรมทั้งหลายที่เกิดข้ึนกับจิตตามที่เปนจริงวาคืออะไร  
เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน 

สวนการประยุกตใชกระบวนการนี้แบบงายๆ สําหรับชาวบานทั่วๆ ไป ซึ่งไมไดคาดหวังการบรรลุโล
กุตตรธรรม ก็สามารถศึกษาปฏิบัติได โดยโยงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันกับกระบวนการแหงภาเวตัพพธ
รรม ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

เร่ิมจากฐานที่ 1 การใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบการกระทําวา มีกายกรรมใดหรือไม 
อยางไร ที่ดีหรือไมดี หรือมีกายกรรมใดๆ อันเปนไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน หรือไม อยางไร  
หากพบกายกรรมที่ไมดี เชน การฆาสัตวตัดชีวิต เปนตน เม่ือระบบประมวลผลรับทราบแลว ก็สงไปสู
ระบบปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาไปสูการรับประกันคุณภาพ ไดแก การสงไปเขากระบวนการแหงการทําความ
เพียรขอที่ 1 สังวรปธาน คือ จะตองระมัดระวังไมใหอกุศลธรรมขออ่ืนๆ เกิดข้ึนรวมกับการฆาสัตว เม่ือระวัง
ไดสมบูรณแลวก็สงตอไปยังความเพียรขอที่ 2 ปหานปธาน คือ ทําความเพียรในการละเหตุปจจัยที่ทําใหตอง
ฆาสัตว เม่ือละเหตุนั้นไดสมบูรณแลวก็สงตอไปยงัความเพียรขอที่ 3 ภาวนาปธาน คือ การทําความเพียรที่จะ
พัฒนาทําใหดีข้ึนเจริญข้ึน แทนที่จะฆาแตเปนการเจริญเมตตา ใหชีวิตและความรักตอสัตว และยังแบงปน
ความสุขใหอีกตางหาก จากที่เปนปาณาติบาต (ฆาสัตว) ก็กลายเปน ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการฆา
สัตว) กับทั้งมีการใหชีวิตและการเจริญเมตตาเผื่อแผแบงปนความสุขใหอีกดวย และเม่ือทําใหเจริญได
สมบูรณแลวก็สงตอไปยังความเพียรขอที่ 4 อนุรักขณาปธาน คือ การทําความเพียรที่จะรักษาระดับแหง
คุณธรรมหรือคุณงามความดีที่ทําไดแลว มิใหเสื่อม อีกทั้งยังตองทําความเพียรขอที่ 1 และ 3 ซํ้าอีก  
เพื่อระวังมิใหเสื่อมและพัฒนาใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปอีก เพื่อเปนหลักประกันวาไดผลตามตองการ 

ในขณะเดียวกัน หากใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบแลวพบวา กายกรรมนั้น เปนกรรมดี 
เชน ทําบุญตักบาตรทุกวัน เปนตน ก็สงไปยังระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 1 คือ ตองระมัดระวังมิให
การกระทํานั้นเสื่อมถอยลงไป จากนั้น ก็สงตอไปพัฒนาในระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 3 คือ จากที่
หม่ันทําบุญตักบาตรทุกวันก็พัฒนาข้ึนไปอีกข้ันเปนการรักษาศีล และเจริญภาวนา ตอไปอีก จากนั้น  
ก็สงตอไปยังระบบปฏิบัติการแหงความเพียรขอที่ 4 คือ การทําความเพียรที่จะรักษาระดับแหงคุณธรรมหรือ
คุณงามความดีที่ทําไดแลว มิใหเสื่อมคลาย เม่ือหม่ันทําความเพียรอยูอยางนี้ แนนอนวา เปาประสงคที่เปน
เพียงแคระดับโลกิยะ อาจจะกลายเปนระดับโลกุตตระไดไมยากเลย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับระดับความเพียรพยายาม
ของผูปฏิบัติเอง 

ฐานที่ 2 ก็เปนการสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบอารมณความรูสึกใหเปนปจจุบันขณะวา 
ขณะนี้กําลังอยูในอารมณความรูสึกใด เปนอารมณที่ประกอบดวยสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข พอใจ หรือไมพอใจ 
อยางไร หากเปนฝายไมดีก็สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามา
เพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณม่ันคงแลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัย
แหงอารมณความรูสึกที่ไมดีนั้น จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนา
ใหดีใหเจริญยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความ
เจริญที่พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  

ฐานที่ 3 ก็จะเปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบจิต ซ่ึงก็คือความคิดนั่นเอง อันประกอบ
ไปดวยธรรมและอธรรม ไดแก มีสมาธิ หรือฟุงซาน กับทั้งรัก โลภ โกรธ หลง เปนตน หากเปนฝายไมดีก็
สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามาเพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณมั่นคง
แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัยการเกิดข้ึนแหงธรรมที่ไมดีนั้น 
จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนาใหดีใหเจริญยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลว
ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความเจริญที่พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  
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ฐานที่ 4 เปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบใหรูชัดธรรมทั้งหลายที่เกิดข้ึนกับจิตตามที่
เปนจริง หากเปนฝายไมดีก็สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามา
เพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณม่ันคงแลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัย
แหงธรรมที่ไมดีนั้น จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนาใหดีใหเจริญ
ยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความเจริญที่
พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  

นี้คือการทํางานรวมกันระหวางองคมรรคขอที่ 6 ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการอันจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายในระดับตางๆ และองคมรรคขอที่ 7 ซ่ึงทําหนาที่เปนฟนเฟองสําคัญในการคนหาสิ่งที่ตองพัฒนา
เพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่ประสงค เปนกระบวนการที่ทํางานประสานรวมกันอยางเปนระบบและเต็มไป
ดวยคุณภาพประสิทธิภาพ โดยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงคนพบ กับทั้งองคพระอริยสงฆสาวก
หลายองคเปนผูทดลองใชจนเปนผลสําเร็จ เปนพยานบุคคลไดเปนอยางดีตลอดระยะเวลากวา 2600 ป
มาแลว  

ในขณะที่กระบวนการสุดทาย คือ กระบวนการแหงสัมมาสมาธิ อันแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงใน
จิตใจ เปนความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสัมมาสมาธินั้น ซ่ึงทานหมายถึง องคฌาน 4 หรือ 5 คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อยางไรก็ตาม หากจะสงเคราะหเก่ียวกับการทํางานขององคมรรค 3 ขอหลังกับ
สัทธรรม 3 ก็จะไดเปน สัมมาสติเปนปริยัติสัทธรรม สัมมาวายามะเปนปฏิบัติสัทธรรม และสัมมาสมาธิเปน
ปฏิเวธสัทธรรม เนื่องจากสัมมาสติเปนการพิจารณาฐานทั้ง 4 จึงเปนเหมือนการศึกษาสํารวจตรวจตรา 
เตรียมการดานขอมูล หรืออุปกรณที่จะนําไปใชสําหรับการปฏิบัติดําเนินไปยังเปาหมายที่ วางไว 
สัมมาวายามะ เปนระบบปฏิบัติการพัฒนาอยูแลว จึงเปนปฏิบัติ และสัมมาสมาธิ เปนผลจากการปฏิบัติ  
จึงเปนปฏิเวธ 

 
บทสรุป 

หลักการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง เปนหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เรียกวา มรรค  
คือ ทางดําเนินชีวิตถือเปนพรหมจริยะ คือ เปนจริยธรรมอันประเสริฐ รวมกันเปนพรหมจริยะ คือ หลักการ
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซ่ึงไดแก มรรคมีองค 8 ประการ เพราะฉะนั้น การดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  
เปนการฝกฝนพัฒนาตนใหดําเนินตามมรรค คือ วิถีอันประเสริฐในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ในที่สุดก็จะบรรลุ
เปาหมายแหงชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงสามารถเรียกไดวาชีวิตมีคุณภาพในพระพุทธศาสนา กระบวนการอริยมรรคเร่ิม
จากการใชปญญาในการปรับทัศนะใหถูกตองตามธรรม มาถึงความคิดก็ใหถูกตองตามธรรม ถึงตอนพูด  
และกระทํา รวมทั้งการประกอบอาชีพก็เปนไปตามศีลธรรม ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนเปนเพียงกระบวนการ
วางรากฐานใหม่ันคง และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการปฏิบัติตอไปเทานั้นเอง ยังมิใช
กระบวนการในการที่จะทําใหทุกขดับไปได กระบวนการตอมา คือ การใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบ
ใหรูชัดแจง ในฐานสําคัญทั้ง 4 ประการ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เม่ือรูชัดฐานทั้ง 4 แลว จึงดําเนินการ
ตามกระบวนการแหงสัมมาวายามะ อันเปนสวนสําคัญแหงภาเวตัพพธรรม คือ ธรรมที่ตองเจริญใหมาก  

ก็จะสามารถบรรลุ ถึงความดับทุกขไดแนนอน หรือแมแตในระดับโลกิยะผู เปนปุ ถุชนคนธรรมดา  
หากดําเนินการตามกระบวนการอยางนี้แลว ยอมสามารถบรรลุเปาประสงคที่ตองการไดแนนอน 
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ฐานที่ 4 เปนการใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบใหรูชัดธรรมทั้งหลายที่เกิดข้ึนกับจิตตามที่
เปนจริง หากเปนฝายไมดีก็สงไปเขาสูกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 1 เพื่อระมัดระวังมิใหสิ่งที่ไมดีเขามา
เพิ่ม เม่ือทําใหสมบูรณม่ันคงแลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 2 เพื่อจัดการละเหตุปจจัย
แหงธรรมที่ไมดีนั้น จากนั้น ก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 3 เพื่อทําการพัฒนาใหดีใหเจริญ
ยิ่งข้ึนไปจากเดิม แลวก็สงตอไปยังกระบวนการแหงความเพียรขอที่ 4 เพื่อรักษาระดับแหงความเจริญที่
พัฒนามาไดแลวมิใหเสื่อม  

นี้คือการทํางานรวมกันระหวางองคมรรคขอที่ 6 ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการอันจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายในระดับตางๆ และองคมรรคขอที่ 7 ซ่ึงทําหนาที่เปนฟนเฟองสําคัญในการคนหาสิ่งที่ตองพัฒนา
เพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่ประสงค เปนกระบวนการที่ทํางานประสานรวมกันอยางเปนระบบและเต็มไป
ดวยคุณภาพประสิทธิภาพ โดยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงคนพบ กับทั้งองคพระอริยสงฆสาวก
หลายองคเปนผูทดลองใชจนเปนผลสําเร็จ เปนพยานบุคคลไดเปนอยางดีตลอดระยะเวลากวา 2600 ป
มาแลว  

ในขณะที่กระบวนการสุดทาย คือ กระบวนการแหงสัมมาสมาธิ อันแสดงใหเห็นถึงความม่ันคงใน
จิตใจ เปนความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสัมมาสมาธินั้น ซ่ึงทานหมายถึง องคฌาน 4 หรือ 5 คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อยางไรก็ตาม หากจะสงเคราะหเก่ียวกับการทํางานขององคมรรค 3 ขอหลังกับ
สัทธรรม 3 ก็จะไดเปน สัมมาสติเปนปริยัติสัทธรรม สัมมาวายามะเปนปฏิบัติสัทธรรม และสัมมาสมาธิเปน
ปฏิเวธสัทธรรม เนื่องจากสัมมาสติเปนการพิจารณาฐานทั้ง 4 จึงเปนเหมือนการศึกษาสํารวจตรวจตรา 
เตรียมการดานขอมูล หรืออุปกรณที่จะนําไปใชสําหรับการปฏิบัติดําเนินไปยังเปาหมายที่ วางไว 
สัมมาวายามะ เปนระบบปฏิบัติการพัฒนาอยูแลว จึงเปนปฏิบัติ และสัมมาสมาธิ เปนผลจากการปฏิบัติ  
จึงเปนปฏิเวธ 

 
บทสรุป 

หลักการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง เปนหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เรียกวา มรรค  
คือ ทางดําเนินชีวิตถือเปนพรหมจริยะ คือ เปนจริยธรรมอันประเสริฐ รวมกันเปนพรหมจริยะ คือ หลักการ
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซ่ึงไดแก มรรคมีองค 8 ประการ เพราะฉะนั้น การดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ  
เปนการฝกฝนพัฒนาตนใหดําเนินตามมรรค คือ วิถีอันประเสริฐในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ในที่สุดก็จะบรรลุ
เปาหมายแหงชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงสามารถเรียกไดวาชีวิตมีคุณภาพในพระพุทธศาสนา กระบวนการอริยมรรคเร่ิม
จากการใชปญญาในการปรับทัศนะใหถูกตองตามธรรม มาถึงความคิดก็ใหถูกตองตามธรรม ถึงตอนพูด  
และกระทํา รวมทั้งการประกอบอาชีพก็เปนไปตามศีลธรรม ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนเปนเพียงกระบวนการ
วางรากฐานใหม่ันคง และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการปฏิบัติตอไปเทานั้นเอง ยังมิใช
กระบวนการในการที่จะทําใหทุกขดับไปได กระบวนการตอมา คือ การใชสติกํากับพิจารณาสํารวจตรวจสอบ
ใหรูชัดแจง ในฐานสําคัญทั้ง 4 ประการ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เม่ือรูชัดฐานทั้ง 4 แลว จึงดําเนินการ
ตามกระบวนการแหงสัมมาวายามะ อันเปนสวนสําคัญแหงภาเวตัพพธรรม คือ ธรรมที่ตองเจริญใหมาก  

ก็จะสามารถบรรลุ ถึงความดับทุกขไดแนนอน หรือแมแตในระดับโลกิยะผู เปนปุ ถุชนคนธรรมดา  
หากดําเนินการตามกระบวนการอยางนี้แลว ยอมสามารถบรรลุเปาประสงคที่ตองการไดแนนอน 
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The Administration Based on Principle of Self-managing,  

People-managing, Task-managing 
 

พระครูสิริพัชรากร 
วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง 

 
บทคัดยอ 
 การบริหารเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร ที่จะทําใหสามารถดําเนินงานไปดวยความราบร่ืน
และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ แตในสถานการณปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด  
การแขงขันแบบเสรี การเรงเราและการกระตุนในลักษณะบริโภคนิยมผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุค
โลกาภิวัฒน ที่ทําใหโครงสรางสังคมออนแอมีความซับซอนวิกฤตและรุนแรงมากข้ึน ศาสนาหางเหินและถูก
ปฏิเสธ มนุษยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ลอแหลมตอการกระทําผิดกฎหมาย หม่ินเหมตอศีลธรรมอันดีงาม และมี
คานิยมที่ไมพึงประสงค ดังนั้น  การบริหารตามแนวพุทธธรรมก็เปนอีกแนวทางที่มีสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาใหเกิดความเปนธรรม และพัฒนาไดอยางยั่งยืน โดยใชระบบตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจามาประยุกตบริหารจัดการ ดวยการบริหารทั้งในดานการบริหารตนเองของผูบริหาร  
การบริหารบุคคลและการบริหารงานในองคกร  ซ่ึงมีความสอดคลองกับหลักการครองตน การครองคน  
และการครองงาน โดยการใชหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในดานการบริหาร
จัดการและดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

คําสําคัญ: หลักการบริหาร,  การครองตน,  ครองคน, ครองงาน 
 
Abstract 
  Management is an important aspect of management that will enable it to operate 
smoothly and achieve goals effectively but in the current situation Market capitalist 
economy free competition Urging and stimulating in consumerism through various media 
including culture in the era of globalization that makes the structure of society weak, 
complex, critically and more severe religion distant and rejected. Humans have deviant 
behavior  precarious to offense precarious towards good morals and have undesirable 
values.  Therefore, the administration of Buddhism is another way that is important in 
driving school administration to be fair and sustainable development by using the system 
according to the principles of the Lord Buddha to apply management with both In self-
management of executives Personnel management and organizational management Which 
is consistent with the principles of the dominance of the people and occupation by using 

the principles of the teachings of the Lord Buddha in the management and operation for 
maximum benefits.   

keywords: The Administration Principle, Self-managing, People-managing, Task-managing 

บทนํา 
  ผูนําทางการศึกษาที่จะประสบความสําเร็จในการบริหารองคกรในยุคการแขงขันจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญก็คือวิสัยทัศน และมีความสามารถในการกําหนดกลยุทธเปนอันดับหนึ่ง 
วิสัยทัศนและกลยุทธ จึงเปนตัวแปรสําคัญยิ่ง ที่จะทําใหภาวะผูนําในการบริหารองคกรสูความสําเร็จได  
ความสามารถของผูนําในการสรางและสื่อสารวิสัยทัศนในอนาคตขององคกรโดยชี้ใหเห็นวาองคกรจะ
เจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีข้ึนจากปจจุบันอยางนาเชื่อถือ นาสนใจ และมีความเปนไปไดจริง วิสัยทัศนเชนนี้
หากไดรับการเลือกและปฏิบัติอยางเหมาะสมจะเปนพลังขับเคลื่อนตอการสรางอนาคตขององคกรซ่ึงใน
กระบวนการนี้ ทักษะ พรสวรรคและทรัพยากรจะถูกนํามาใชไปอยางเต็มที่เพื่อทําใหวิสัยทัศนปรากฏ 
เปนจริง 
  หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารคือการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช หลักคุณธรรม
เปนตัวขัดเกลาจิตตน ดวยการเพิ่มปญญา วิชชา อันเปนตัวความรูใหสามารถบริหารตน บริหารคน 
บริหารงานไดมากพอสมควร ฉะนั้น การบริหารจึงเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ผูนําเปนผูมีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการบริหาร เพราะตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการ
บริหาร  แนวทางการบริหารตามพุทธธรรม การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม คือการบริหารโดยการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการบริหาร ทั้งการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานใหเกิด
ประโยชนสูดสุด 

ความหมายของการบริหาร  
  หนวยงานหรือองคกรใดจะสามารถบริหารหรือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดนั้น ยอมตองอาศัยการบริหารที่ดี   การบริหารจึงเปนเร่ืองที่สําคัญ และมีความจําเปนตอ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จนั้นข้ึนอยูที่ ีความสามารถในการบริหาร  นักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวดังนี้  
  วิโรจน สารรัตนะ1 ไดใหความหมายวาการบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมาย
ขององคกร โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญคือ การวางแผน  การจัดการองคกร การนําและการ
ควบคุม 
  จันทรานี  สงวนนาม2  ไดใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการทํางานพรอมกับบุคคลและ
กลุมบุคคล 
                                                           

1 วิโรจน สารรัตนะ,  การบริหาร : หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร :
ทิพยวิสุทธิ , 2543), หนา 6. 
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  สมคิด บางโม 3 ไดใหความหมายวาการบริหารตองมีแนวปฏิบัตพิื้นฐานที่สาํคัญคือ 
  1.1 วัตถุประสงค  หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวใหชัดเจน กําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธ
กับวัตถุประสงค ตลอดจนการกําหนดตําแหนงตางๆแตละตําแหนงของหนวยงาน เม่ือผูปฏิบัติงานแตละคน
สามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่ตังไว วัตถุประสงคของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย 
  1.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  งานของแตละตําแหนงแตละคนควรจํากัดขอบเขตใหแตละคนทํา
หนาที่อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง กิจกรรมที่เก่ียวของกันตองจัดไวในกลุมเดียวกันถือวาเปน
การแบงงานกันทํา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง การแบงงานออกเปนแผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 
  1.3 การประสานงาน เม่ือมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ และมีคนทํางานจํานวนมากการ
ประสานงานยอมมีความจําเปนเพื่อใหทุกคนปฏิบัติงานของตนไดอยางราบร่ืน โดยไมขัดกับแผนกอ่ืนๆ ทําให
กิจกรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุประสงคของหนวยงาน หากไม มีการประสานงานที่ดีแลว  
การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบร่ืน 
  1.4 อํานาจหนาที่   หนวยงานตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงสุด  
มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่งการไดโดยไมมีการโตแยง การจัดสายการบังคับ
บัญชาในหนวยงานตองชัดเจน เร่ิมตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน ผานสายการบังคับบัญชาลงมา
ตามลําดับข้ัน 
  1.5 ความรับผิดชอบ  อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหแกตําแหนงตาง ๆ จะตองสัมพันธกับความ
รับผิดชอบ บุคคลใดที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอผลสําเร็จของหนวยงานระดับใดก็ควรจะไดรับมอบ
อํานาจที่เพียงพอในการปฏิบัติงานจะทําใหงานนั้นสําเร็จได 
  ฮอย และมิสเกล 4 ไดใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการที่ ีมุงไปสูจุดหมายที่ ีกําหนดไว
ดวยองคประกอบหลายประการ อาทิ การตัดสินใจ  องคกรแรงจูงใจ ภาวะผูนาํ โดยการบริหารตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่ ีจะตามมาและสภาพการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย   
  สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนเปน
กระบวนการระดมความรู ความสามารถที่ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายและประสบ
ผลสําเร็จสูงสุด โดยการบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและสภาพการณที่เกิดข้ึนในอนาคตโดยใน
การใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

 
                                                           

2 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (กรุงเทพมหานคร 
: บุค พอยส, 2546), หนา 10. 

3 สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ. (กรุงเทพมหานคร :จูนพับลิชช่ิง, 2546), หนา 22. 
4 Hoy, K. and Miskel, G,  Education Administration : Theory , Research, and Practice. 6 

th ed, (New York :  Random House, 2001), pp 9. 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
   กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารไววา  การบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลป กลาวคือ
การบริหารจัดเปนศาสตร สาขาหนึ่ ง ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทั่ วไปเพราะมีองคประกอบของความรู 
(knowledge) มีหลักเกณฑ (principle) และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร 
เปนศาสตรทางสังคมซ่ึงอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะ
ข้ึนอยูกับความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะนําความรู หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ืองศิลปะ ดังนั้น  นักบริหารที่เกง
ตองมีศาสตรและศิลป 5   อีกทั้งการบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบร่ืน บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือ
ของกลุมบุคคล และยังเสนอวา  “ การบริหาร ”  และ “ การจัดการ”  นั้นบางคร้ังอาจใหแทนกันได
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่หวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือความสําเร็จของงาน  “ การบริหาร ”  ใชมากใน
การบริหารรัฐกิจ สวน  “ การจัดการ”  ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา  “ การบริหาร ”  มุงเนนที่การ
กําหนดนโยบายและการวางแผนสวน  “ การจัดการ”  เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 6 นอกจากนี้ไดอธิบายองคประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความ
จําเปนตอองคกรดังนี้    
  1. วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ จะตองรูวา จะดําเนินการไปทําไม เพื่ออะไรและตองการอะไร
จากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวา จะผลิตเพื่อใคร 
ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจนและแนนอนแลว การบริหารการ
ดําเนินงานตาง ๆ จะไมมีผลสําเร็จ  
  2. ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเคร่ืองใชเพื่อประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ไดแก 4Ms คือมนุษย  (Man)  เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มีเคร่ืองจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพิ่มเขามาซ่ึงในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 
  3. มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ เปาหมายและ
วัตถุประสงครวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms หรือ6 Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน เกิดปฏิกิริยาระหวางกัน จะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและเกิดข้ึนจริง การนําปจจัยทั้งหลาย
เบื้องตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธระหวางกัน การบริหารก็จะไม
เกิดข้ึน 
    4. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้น สิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุ
เปาหมายของวัตถุประสงคขององคกรก็คือ ประสิทธิผลขององคกร  หมายถึง  ความสามารถขององคกรใน
                                                           

5 เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2533), หนา 52 
6 ท อ งห ล อ  เด ช ไท ย , ห น ว ย ท่ี  1  แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก ารบ ริห ารส าธ ารณ สุ ข , (น น ท บุ รี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), หนา 5. 
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  สมคิด บางโม 3 ไดใหความหมายวาการบริหารตองมีแนวปฏิบัตพิื้นฐานที่สาํคัญคือ 
  1.1 วัตถุประสงค  หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวใหชัดเจน กําหนดเปาหมายไวใหสัมพันธ
กับวัตถุประสงค ตลอดจนการกําหนดตําแหนงตางๆแตละตําแหนงของหนวยงาน เม่ือผูปฏิบัติงานแตละคน
สามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่ตังไว วัตถุประสงคของหนวยงานก็จะสําเร็จไปดวย 
  1.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง  งานของแตละตําแหนงแตละคนควรจํากัดขอบเขตใหแตละคนทํา
หนาที่อันสงเสริมใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง กิจกรรมที่เก่ียวของกันตองจัดไวในกลุมเดียวกันถือวาเปน
การแบงงานกันทํา ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง การแบงงานออกเปนแผนกจึงเปนสิ่งจําเปน 
  1.3 การประสานงาน เม่ือมีการแบงงานกันทําเปนแผนกๆ และมีคนทํางานจํานวนมากการ
ประสานงานยอมมีความจําเปนเพื่อใหทุกคนปฏิบัติงานของตนไดอยางราบร่ืน โดยไมขัดกับแผนกอ่ืนๆ ทําให
กิจกรรมของหนวยงานดําเนินไปสูวัตถุประสงคของหนวยงาน หากไม มีการประสานงานที่ดีแลว  
การดําเนินงานอาจลมเหลวและไมราบร่ืน 
  1.4 อํานาจหนาที่   หนวยงานตองมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงสุด  
มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบาย สามารถตัดสินใจสั่งการไดโดยไมมีการโตแยง การจัดสายการบังคับ
บัญชาในหนวยงานตองชัดเจน เร่ิมตั้งแตผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน ผานสายการบังคับบัญชาลงมา
ตามลําดับข้ัน 
  1.5 ความรับผิดชอบ  อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหแกตําแหนงตาง ๆ จะตองสัมพันธกับความ
รับผิดชอบ บุคคลใดที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอผลสําเร็จของหนวยงานระดับใดก็ควรจะไดรับมอบ
อํานาจที่เพียงพอในการปฏิบัติงานจะทําใหงานนั้นสําเร็จได 
  ฮอย และมิสเกล 4 ไดใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการที่ ีมุงไปสูจุดหมายที่ ีกําหนดไว
ดวยองคประกอบหลายประการ อาทิ การตัดสินใจ  องคกรแรงจูงใจ ภาวะผูนาํ โดยการบริหารตองคํานึงถึง
ผลกระทบที่ ีจะตามมาและสภาพการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย   
  สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางแผนเปน
กระบวนการระดมความรู ความสามารถที่ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายและประสบ
ผลสําเร็จสูงสุด โดยการบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและสภาพการณที่เกิดข้ึนในอนาคตโดยใน
การใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

 
                                                           

2 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (กรุงเทพมหานคร 
: บุค พอยส, 2546), หนา 10. 

3 สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ. (กรุงเทพมหานคร :จูนพับลิชช่ิง, 2546), หนา 22. 
4 Hoy, K. and Miskel, G,  Education Administration : Theory , Research, and Practice. 6 

th ed, (New York :  Random House, 2001), pp 9. 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
   กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารไววา  การบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลป กลาวคือ
การบริหารจัดเปนศาสตร สาขาหนึ่ ง ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทั่ วไปเพราะมีองคประกอบของความรู 
(knowledge) มีหลักเกณฑ (principle) และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร 
เปนศาสตรทางสังคมซ่ึงอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะ
ข้ึนอยูกับความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะนําความรู หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ืองศิลปะ ดังนั้น  นักบริหารที่เกง
ตองมีศาสตรและศิลป 5   อีกทั้งการบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบร่ืน บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือ
ของกลุมบุคคล และยังเสนอวา  “ การบริหาร ”  และ “ การจัดการ”  นั้นบางคร้ังอาจใหแทนกันได
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่หวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือความสําเร็จของงาน  “ การบริหาร ”  ใชมากใน
การบริหารรัฐกิจ สวน  “ การจัดการ”  ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา  “ การบริหาร ”  มุงเนนที่การ
กําหนดนโยบายและการวางแผนสวน  “ การจัดการ”  เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 6 นอกจากนี้ไดอธิบายองคประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความ
จําเปนตอองคกรดังนี้    
  1. วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ จะตองรูวา จะดําเนินการไปทําไม เพื่ออะไรและตองการอะไร
จากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวา จะผลิตเพื่อใคร 
ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจนและแนนอนแลว การบริหารการ
ดําเนินงานตาง ๆ จะไมมีผลสําเร็จ  
  2. ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเคร่ืองใชเพื่อประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ไดแก 4Ms คือมนุษย  (Man)  เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มีเคร่ืองจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพิ่มเขามาซ่ึงในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 
  3. มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ เปาหมายและ
วัตถุประสงครวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms หรือ6 Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน เกิดปฏิกิริยาระหวางกัน จะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและเกิดข้ึนจริง การนําปจจัยทั้งหลาย
เบื้องตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธระหวางกัน การบริหารก็จะไม
เกิดข้ึน 
    4. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้น สิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุ
เปาหมายของวัตถุประสงคขององคกรก็คือ ประสิทธิผลขององคกร  หมายถึง  ความสามารถขององคกรใน
                                                           

5 เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2533), หนา 52 
6 ท อ งห ล อ  เด ช ไท ย , ห น ว ย ท่ี  1  แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก ารบ ริห ารส าธ ารณ สุ ข , (น น ท บุ รี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), หนา 5. 
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อันที่จะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ในการใชทรัพยากรขององคกรที่ มีอยูระยะสั้น 
โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัยนําออกและรายไดขององคกร 7 รวมไปถึงการบริหาร
เชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานระยะยาว ขององคกร 
ประกอบดวยการกําหนดกลยทุธและการควบคุมกลยุทธจะมุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายใน
สภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายใน
บริษัท8  อีกทั้งแนวคิดการบริหารกลาวไววา  การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบ
ราชการและหนาที่ของผูบริหารในองคกรแหงหนึ่ง สามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคกรเรียกวา  วิธีดีที่สุด 
(one best way) อยางไรก็ตามผูบริหารในแตละองคกรจะเผชิญกับสถานการณ  เฉพาะที่มีเอกลักษณของ
ตัวเอง ไมมีหลักสากลใดที่สามารถใชไดกับทุกปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณจาก
กรณี ศึกษา (casestudy) จํานวนมาก และวิเคราะหวา วิธีการใดที่สามารถใชในสถานการณใหม ๆ9  
นอกจากนี้การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation  Management) เปนแนวทางการบริหาร ที่เปดโอกาส
ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานตาง ๆ ที่เขามีสวนรับผิดชอบอยู 
การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของ มีสวนไดสวนเสียกับการ
ดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรใด ที่ใชนโยบายการบริหารแบบนี้  เปนการแสดงใหพนักงานไดรูวาฝายบริหาร
เห็นความสําคัญของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จขององคกร  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี มีความภูมิใจและ
รับผิดชอบตองานอยางเต็มที่ซ่ึงเปนการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหนึ่ง10อีกทั้งหลักสําคัญของการบริหาร  
5 ลักษณะ คือ 
  1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปนกระบวนการ
ทางสังคม คืออาศัยกลุมคนที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบให
สําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืน .มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ สาระสําคัญของการบริหารในขอนี้
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือมีความสัมพันธ ระหวางบุคคลที่ดี 
มีความเปนผูนําและสามารทํางานเปนทีมได มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมได  
หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได 
  2) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร  เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรตอง
อาศัยความรวมมือกันของคนทุกคน จึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งที่ทําใหผูบริหารจะตองทําให
บรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูง
เกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทาทาย ไมมีคุณคําประการที่สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตอง
มีระบบงานที่ดี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ประการสุดทาย จะตองระบุเวลาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

                                                           
7 สมคิด บางโม, การบริหาร. (กรุงเทพมหานคร :จูนพับลิชช่ิง, 2546), หนา 62-63. 
8 สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หนา 12. 
9 สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545), หนา 49. 
10 สุพิณ เกชาคุปต, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), หนา 92-93. 

  3) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวาประสิทธิผล หมายความวา  
ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา  ทํางานโดยใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดหรือเสียคาใชจายต่ําสุด  การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตองคํานึงถึงคาใชจายที่ประหยดั
อีกดวย การทําใหไดทั้งสองอยางคืองานบรรลุผลตามที่ตองการและการใชทรัพยากรต่ําสุด จึงเปนความ
สมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  4) การบริหารเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา
เราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจํากัด การใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองตระหนัก 2ขอใหญ ๆ คือเม่ือใชทรัพยากร
ใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสม
อยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน  ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด  
เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางไร  สวนผูบริหารในองคการ
จะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
จะตองสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น11  นอกจากนี้แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรจน
เกิดเปนทฤษฎีการบริหารที่มุงจะวิเคราะห ศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดย เฮนรี ฟาโย  นักบริหาร
ชาวฝร่ังเศส  ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎี
อันหนึ่งทีวาดัวยหนาที่ในการบริหาร 5 ประการคือการวางแผน การจัดองคการ  การบังคับบัญชา  
การประสานงาน และการควบคุม  ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตํารา การบริหาร เชน ทฤษฎี
ของลูเธอร กูลิค  ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ไดขยายแนวคิดของฟาโย ในการบริหารที่
เรียกวา POSDCORB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคการ)12  
  สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหาร อันประกอบดวย 
การวางแผน การจัดองคการ  การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน  การรายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้  องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร จะประกอบดวยวัตถุประสงคที่แนนอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน  
ซ่ึงแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 
 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
   พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับมนุษยและจุดมุงหมายของมนุษยจากแนวเดิม ซ่ึงเปน
ความคิดตามหลักศาสนาพราหมณและลัทธิอ่ืน ๆ พระพุทธองคทรงสอนวา การยึดม่ันในตัวตน (อัตตา)  
ทําใหเกิดความทุกขข้ึนในสังคม ทําใหคนเราคิดถึงตัวเองมากกวาสังคม สวนการละตัวตนจะทําใหคนเรามี
                                                           

11 เสนาะ ติเยาว, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 1-2. 
12 สุปรีชา กมลาศน, พลอากาศโท, หมอมหลวง, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, 2545), หนา 2. 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1369

อันที่จะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ในการใชทรัพยากรขององคกรที่ มีอยูระยะสั้น 
โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัยนําออกและรายไดขององคกร 7 รวมไปถึงการบริหาร
เชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานระยะยาว ขององคกร 
ประกอบดวยการกําหนดกลยทุธและการควบคุมกลยุทธจะมุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายใน
สภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายใน
บริษัท8  อีกทั้งแนวคิดการบริหารกลาวไววา  การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบ
ราชการและหนาที่ของผูบริหารในองคกรแหงหนึ่ง สามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคกรเรียกวา  วิธีดีที่สุด 
(one best way) อยางไรก็ตามผูบริหารในแตละองคกรจะเผชิญกับสถานการณ  เฉพาะที่มีเอกลักษณของ
ตัวเอง ไมมีหลักสากลใดที่สามารถใชไดกับทุกปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณจาก
กรณี ศึกษา (casestudy) จํานวนมาก และวิเคราะหวา วิธีการใดที่สามารถใชในสถานการณใหม ๆ9  
นอกจากนี้การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation  Management) เปนแนวทางการบริหาร ที่เปดโอกาส
ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานตาง ๆ ที่เขามีสวนรับผิดชอบอยู 
การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของ มีสวนไดสวนเสียกับการ
ดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรใด ที่ใชนโยบายการบริหารแบบนี้  เปนการแสดงใหพนักงานไดรูวาฝายบริหาร
เห็นความสําคัญของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จขององคกร  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี มีความภูมิใจและ
รับผิดชอบตองานอยางเต็มที่ซ่ึงเปนการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหนึ่ง10อีกทั้งหลักสําคัญของการบริหาร  
5 ลักษณะ คือ 
  1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปนกระบวนการ
ทางสังคม คืออาศัยกลุมคนที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบให
สําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืน .มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ สาระสําคัญของการบริหารในขอนี้
แสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือมีความสัมพันธ ระหวางบุคคลที่ดี 
มีความเปนผูนําและสามารทํางานเปนทีมได มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมได  
หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได 
  2) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร  เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกรตอง
อาศัยความรวมมือกันของคนทุกคน จึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งที่ทําใหผูบริหารจะตองทําให
บรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูง
เกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทาทาย ไมมีคุณคําประการที่สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตอง
มีระบบงานที่ดี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ประการสุดทาย จะตองระบุเวลาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

                                                           
7 สมคิด บางโม, การบริหาร. (กรุงเทพมหานคร :จูนพับลิชช่ิง, 2546), หนา 62-63. 
8 สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หนา 12. 
9 สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545), หนา 49. 
10 สุพิณ เกชาคุปต, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), หนา 92-93. 

  3) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวาประสิทธิผล หมายความวา  
ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา  ทํางานโดยใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดหรือเสียคาใชจายต่ําสุด  การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตองคํานึงถึงคาใชจายที่ประหยดั
อีกดวย การทําใหไดทั้งสองอยางคืองานบรรลุผลตามที่ตองการและการใชทรัพยากรต่ําสุด จึงเปนความ
สมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  4) การบริหารเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา
เราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจํากัด การใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองตระหนัก 2ขอใหญ ๆ คือเม่ือใชทรัพยากร
ใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสม
อยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน  ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด  
เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางไร  สวนผูบริหารในองคการ
จะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
จะตองสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น11  นอกจากนี้แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรจน
เกิดเปนทฤษฎีการบริหารที่มุงจะวิเคราะห ศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดย เฮนรี ฟาโย  นักบริหาร
ชาวฝร่ังเศส  ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎี
อันหนึ่งทีวาดัวยหนาที่ในการบริหาร 5 ประการคือการวางแผน การจัดองคการ  การบังคับบัญชา  
การประสานงาน และการควบคุม  ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตํารา การบริหาร เชน ทฤษฎี
ของลูเธอร กูลิค  ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ไดขยายแนวคิดของฟาโย ในการบริหารที่
เรียกวา POSDCORB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคการ)12  
  สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหาร อันประกอบดวย 
การวางแผน การจัดองคการ  การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน  การรายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากนี้  องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร จะประกอบดวยวัตถุประสงคที่แนนอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน  
ซ่ึงแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 
 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
   พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับมนุษยและจุดมุงหมายของมนุษยจากแนวเดิม ซ่ึงเปน
ความคิดตามหลักศาสนาพราหมณและลัทธิอ่ืน ๆ พระพุทธองคทรงสอนวา การยึดม่ันในตัวตน (อัตตา)  
ทําใหเกิดความทุกขข้ึนในสังคม ทําใหคนเราคิดถึงตัวเองมากกวาสังคม สวนการละตัวตนจะทําใหคนเรามี
                                                           

11 เสนาะ ติเยาว, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 1-2. 
12 สุปรีชา กมลาศน, พลอากาศโท, หมอมหลวง, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต, 2545), หนา 2. 
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ความสํานึกตอสังคมไดมากข้ึน การละตัวตนจะตองอาศัยการจัดระบบสังคมเสียใหม แตการเสนอให
เปลี่ยนแปลงสังคม ยอมติดขัดที่ผูปกครองซ่ึงรักษาอํานาจของตนเนื่องจากตนมีฐานะที่ดีอยูแลว ดังนั้นจึงได
เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือวา  เปนตนแบบของการบริหารที่มาตั้งแตสมัยพุทธกาล13 
ดังนี้    
  1. ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุ แตพระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใชสงฆ หรือผูแทนสงฆเปนผูบัญญัติ อยางที่รัฐสภาเปน
ผูบัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย   จุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพื่อใหสงฆอยูรวมกันดวยดี 
พนจากมลทินและกิเลสตาง ๆ ทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปนเคร่ืองสงเสริมการปฏิบัติธรรม  
ดังขอความวา “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย  อาศัยอํานาจ
ประโยชน1 10 ประการคือเพื่อความดีแหงสงฆ1  เพื่อความสําราญแหงสงฆ 1 เพื่อขมผูเกอยาก 1 เพื่ออยู
สําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 1 เพื่อปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน 1 เพื่อกําจัดอาสวะอันจัก
บังเกิดในอนาคต 1 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส 1 เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว 1 เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม 1 เพื่อถือตามพระวินัย 1 ” 14 
  2. ในดานการบริหารพระวินัยในสมัยเม่ือยังมีพระสาวกไมมากนัก  พระพุทธองคทรงบริหารพระ
ศาสนาดวยพระองคเอง โดยมีพระสาวกที่สําคัญ เชน พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ชวยแบงเบา
ภาระบาง ตามความจําเปนตอมาเม่ือมีพระสาวกเพิ่มข้ึนและมีผูขอเขาอุปสมบทในพุทธศาสนามากข้ึน ก็ได
ทรงอนุญาตใหพระสาวกใหอุปสมบทแกผูเขามาขอบวชได โดยใหผูขอบวชเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ คร้ันตอมาเม่ือภิกษุเพิ่มข้ึนอีก ทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆ  ในการทํากิจกรรมทั้งปวงของพุทธ
ศาสนา เชน การใหบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขตสีมาการระงับอธิกรณ เปนตน  
ซ่ึงเทากับมอบใหสงฆ เปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ไดทรงกําหนดไวนั่นเอง สวนการบริหาร
คณะสงฆ ในรูปองคกร เชน มหาเถรสมาคมนั้นไมบัญญัติในพระวินัย แตก็ไมไดขัดพระวินัย  เปนตน 
  3. ดานอธิกรณของสงฆ  สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลายกับสถาบัน
ตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไวเปนบรรทัดฐานแหงการกระทําของบุคคลในสังคม 
ปองกันไมใหมีการกระทําหรือความประพฤติที่เปนปฏิปกษ  ตอความสงบสุขของสังคม ฝายอาณาจักมี
กฎหมายเปนหลักในการปกครอง สวนฝายพุทธจักรมีวินัยเปนหลัก ทั้งฝายอาณาจักร และพุทธจักรมี
กระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แตลักษณะการลงโทษตามพระวินัย
กับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก ความผิดที่รายแรงบางอยางของบรรพชิต เชน ความผิด
ทางเพศ สําหรับฝายอาณาจักรอาจไมถือวาผิด   เปนตน 

                                                           
13 ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา 42-43. 
14 องฺ.ทุก.(ไทย) 20/436/110. 

 นอกจากนี้ภารกิจสําคัญในการบริหารไว 7 ประการ15 คือ 
  1) การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือปฏิบัติการ 
  2) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดตอสัมพันธ ตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 
  3) การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคล
ดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบํารุง
ขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงานและการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี 
และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 
  4) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการไดวิเคราะหและ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตาม ดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น ๆ 
  5) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอสัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนง
ตาง ๆ ในองคการเพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานที่ ซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน  
สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ 
  6) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เก่ียวของทั้งบน
และลาง เพื่อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะเปนการสรางความ
เขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 
  7) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน  วางแผนหรือ
โครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
  สรุปไดวา  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารนั้น ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร
บุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ ที่ผูบริหารทุกๆ องคการจะตองมี
เพื่อใหการทํางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางานหลักและแนวปฏิบัติในการครองตน 
ครองคน ครองงานหลักและแนวปฏิบัติในการค 
 
หลักและแนวปฏิบัติในการครองตน 

การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตนประกอบไปดวย คุณธรรม  
ควรแกการยกยอง  โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ  ดังนี้ 

1. การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการอํานวยการ ควบคุมกํากับติดตามงาน

ทั้งในรูปแบบการประชุม และติดตามในพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับ
                                                           

15 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 
หนา 24-26. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1371

ความสํานึกตอสังคมไดมากข้ึน การละตัวตนจะตองอาศัยการจัดระบบสังคมเสียใหม แตการเสนอให
เปลี่ยนแปลงสังคม ยอมติดขัดที่ผูปกครองซ่ึงรักษาอํานาจของตนเนื่องจากตนมีฐานะที่ดีอยูแลว ดังนั้นจึงได
เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือวา  เปนตนแบบของการบริหารที่มาตั้งแตสมัยพุทธกาล13 
ดังนี้    
  1. ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุ แตพระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใชสงฆ หรือผูแทนสงฆเปนผูบัญญัติ อยางที่รัฐสภาเปน
ผูบัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย   จุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพื่อใหสงฆอยูรวมกันดวยดี 
พนจากมลทินและกิเลสตาง ๆ ทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปนเคร่ืองสงเสริมการปฏิบัติธรรม  
ดังขอความวา “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย  อาศัยอํานาจ
ประโยชน1 10 ประการคือเพื่อความดีแหงสงฆ1  เพื่อความสําราญแหงสงฆ 1 เพื่อขมผูเกอยาก 1 เพื่ออยู
สําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 1 เพื่อปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน 1 เพื่อกําจัดอาสวะอันจัก
บังเกิดในอนาคต 1 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส 1 เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว 1 เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม 1 เพื่อถือตามพระวินัย 1 ” 14 
  2. ในดานการบริหารพระวินัยในสมัยเม่ือยังมีพระสาวกไมมากนัก  พระพุทธองคทรงบริหารพระ
ศาสนาดวยพระองคเอง โดยมีพระสาวกที่สําคัญ เชน พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ชวยแบงเบา
ภาระบาง ตามความจําเปนตอมาเม่ือมีพระสาวกเพิ่มข้ึนและมีผูขอเขาอุปสมบทในพุทธศาสนามากข้ึน ก็ได
ทรงอนุญาตใหพระสาวกใหอุปสมบทแกผูเขามาขอบวชได โดยใหผูขอบวชเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ คร้ันตอมาเม่ือภิกษุเพิ่มข้ึนอีก ทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆ  ในการทํากิจกรรมทั้งปวงของพุทธ
ศาสนา เชน การใหบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขตสีมาการระงับอธิกรณ เปนตน  
ซ่ึงเทากับมอบใหสงฆ เปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ไดทรงกําหนดไวนั่นเอง สวนการบริหาร
คณะสงฆ ในรูปองคกร เชน มหาเถรสมาคมนั้นไมบัญญัติในพระวินัย แตก็ไมไดขัดพระวินัย  เปนตน 
  3. ดานอธิกรณของสงฆ  สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลายกับสถาบัน
ตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไวเปนบรรทัดฐานแหงการกระทําของบุคคลในสังคม 
ปองกันไมใหมีการกระทําหรือความประพฤติที่เปนปฏิปกษ  ตอความสงบสุขของสังคม ฝายอาณาจักมี
กฎหมายเปนหลักในการปกครอง สวนฝายพุทธจักรมีวินัยเปนหลัก ทั้งฝายอาณาจักร และพุทธจักรมี
กระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แตลักษณะการลงโทษตามพระวินัย
กับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก ความผิดที่รายแรงบางอยางของบรรพชิต เชน ความผิด
ทางเพศ สําหรับฝายอาณาจักรอาจไมถือวาผิด   เปนตน 

                                                           
13 ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หนา 42-43. 
14 องฺ.ทุก.(ไทย) 20/436/110. 

 นอกจากนี้ภารกิจสําคัญในการบริหารไว 7 ประการ15 คือ 
  1) การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือปฏิบัติการ 
  2) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดตอสัมพันธ ตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 
  3) การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคล
ดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบํารุง
ขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงานและการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี 
และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 
  4) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการไดวิเคราะหและ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตาม ดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น ๆ 
  5) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอสัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนง
ตาง ๆ ในองคการเพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานที่ ซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน  
สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ 
  6) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เก่ียวของทั้งบน
และลาง เพื่อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะเปนการสรางความ
เขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 
  7) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน  วางแผนหรือ
โครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
  สรุปไดวา  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารนั้น ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร
บุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ ที่ผูบริหารทุกๆ องคการจะตองมี
เพื่อใหการทํางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางานหลักและแนวปฏิบัติในการครองตน 
ครองคน ครองงานหลักและแนวปฏิบัติในการค 
 
หลักและแนวปฏิบัติในการครองตน 

การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตนประกอบไปดวย คุณธรรม  
ควรแกการยกยอง  โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ  ดังนี้ 

1. การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการอํานวยการ ควบคุมกํากับติดตามงาน

ทั้งในรูปแบบการประชุม และติดตามในพื้นที่อยางสมํ่าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับ
                                                           

15 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 
หนา 24-26. 



1372 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความสําเร็จดวยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไมยอ
ทอตอปญหาอุปสรรคไมเคยแสดงออกถึงความยอทอ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืนอยาง
จริงใจ 

2. การประหยัดและเก็บออม 
รูจัก ใชจายตามควรแหงฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูจักใชทรัพยสินของทางราชการ

ใหเปนประโยชนและประหยัด โดยไดกําหนดหลักเกณฑการใชทรัพยสินของทางราชการ เชน รถยนต  
และวางมาตรการประหยัดพลังงานในหนวยงานรูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและ
ครอบครัว ดวยการออมกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังไดจัดทําแผนดูแล บํารุง 
และรักษา 
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวมพรอมทั้งติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
เป นผู รักและปฏิบั ติตามระเบียบและกฎหมายที่ กํ าหนดไว โดยได กํ าชับและมุ ง เน น ให

ผูใตบังคับบัญชาถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยไดมีการนําระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใชใน
หนวยงาน พรอมทั้งไดประพฤติและปฏิบัติตน ใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชาและบุคคลโดยทั่วไปอยาง
สมํ่าเสมอ และยังไดนําแนวทาง นโยบาย หรือขอสั่งการของผูบังคับบัญชามาทายทอดสูการปฏิบัติอยาง
ทุมเทและจริง ใจซ่ึงเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการเชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา นอกจากนี้
ยังเปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับการเปนผูตรงตอเวลาทั้งในเร่ือง งาน และวินัยสวนตัว จะสังเกตไดจาก การ 
นัดเวลาประชุมหรือการติดตามงานตามแผนผังกํากับงาน เปนตน 

4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
เปนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุม

หลงอบายมุข เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมโดยไดเปนรองนายกเหลากาชาดจังหวัด
ยโสธร พรอมทั้งเสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ และกําลังทรัพยเพื่อชวยเหลือบุคคลอ่ืนที่ตกทุกข ซ่ึงบง
บอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป มีความซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดจากการรักษาคําม่ันสัญญาที่ใหกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเครือขายองคกร
อ่ืน ๆ 

5. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ไดสงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลอยาง

จริงจังและทุมเทโดยไดถาย ทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม 
ซ่ึงปจจุบันยังไดบรรจุเปนกําลังพล กอ.รมน.จว.ยส. ในตําแหนงหัวหนาสวนกิจการมวลชนและไดเขารวม
ปฏิบัติศาสนกิจและทําน ุบํารุงศาสนาในเทศกาลสําคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังเปนผูนําแกผูใตบังคับบัญชา
ใน การป ฏิบั ติ ตน เป นพล เมื องดี เช นป องกันป ระเทศ เสี ยภาษี เคารพกฎหมาย  เป นต น ได เข า 
รวมพิธี ในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เปนกิจวัตรปกติซ่ึง
แสดงออกใหเห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน 
 

หลักและแนวปฏิบัติในการครองคน 
          ความหมายและความสําคัญของหลักการครองคน มีผูใหความหมายไวดังนี้    
  นิยม ไผโสภา กลาววา การครองคนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในการที่จะทํางานให
สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย คนทุกคนตองอยูในสังคม ตองทํางานกับคน เม่ือตองอยูกับคน ตองการ
ทํางานกับคน ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานและองคการประสบความสําเร็จ
ไดตามวัตถุประสงค 16 
  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาววา รูคน หมายถึง ความรวบรูเก่ียวกับคนรวมงาน 
นักบริหารตองรูวา ใครมีความสามารถในดานใด เพื่อที่จะไดใชคนใหเหมาะกับงาน  นอกจากนั้น  นักบริหาร
ตองรูจักจริตของคนรวมงาน เพื่อใชงานที่เหมาะสมกับจริตของเขา 17 
          บุญชู แสงสุข กลาววา การครองคน หมายถึง การที่บุคคลมีหลักหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติตน
ดวยความยุติธรรม อันทําใหเกิดความรัก เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวน้ําใจของบคุคลอ่ืน โดยสามารถชนะใจ
ผูใตบังคับบัญชา ไมเอารัดเอาเปรียบหรือลวงล่ํากํ้าเกินสิทธิและประโยชนของผูใตบังคับบัญชา18 
          เม่ือกลาวถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองคน ผูวิจัยพบวามีหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนที่ยอมรับในดานนี้ คือหลักพรหมวิหาร 4 คือ ธรรมสําหรับการประพฤติปฏิบัติของ
ผูใหญหรือผูปกครองหรือธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตยิ่งใหญกวางขวางดุจพรหม คือ 
  1. เมตตา (ความรัก) คือความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและ
ความสุข 
  2. กรุณา (ความสงสาร) คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัด
ความทุกยาก เดือดรอนของคน และสัตวทั้งปวง 
  3. มุทิตา (ความเบิกบานพลอยยินด)ี คือเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีความสุข ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือเห็น
เขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 
          4. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง) คือมองตามความเปนจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอม่ันคงเที่ยงตรง
ดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน 
และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม 19  หลักพรหมวิหาร 4 
 
 
                                                           

16 นิยม ไผโสภา,  “ พฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวพุทธธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม ” , วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543). 

17 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2549),หนา50-51. 

18 บุญชู แสงสุข,  “ ทัศนะของบุคลาการทางการศึกษาท่ีมีตอการปฏิบัติจริงของผูบริหารสถานศึกษา ” ,
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2544). 

19 ท่ี.ม.(ไทย) 10/184/226 ; ท่ี.ปา.(ไทย) 11/228/232. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1373

ความสําเร็จดวยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความอดทนไมยอ
ทอตอปญหาอุปสรรคไมเคยแสดงออกถึงความยอทอ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืนอยาง
จริงใจ 

2. การประหยัดและเก็บออม 
รูจัก ใชจายตามควรแหงฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูจักใชทรัพยสินของทางราชการ

ใหเปนประโยชนและประหยัด โดยไดกําหนดหลักเกณฑการใชทรัพยสินของทางราชการ เชน รถยนต  
และวางมาตรการประหยัดพลังงานในหนวยงานรูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและ
ครอบครัว ดวยการออมกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังไดจัดทําแผนดูแล บํารุง 
และรักษา 
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวมพรอมทั้งติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
เป นผู รักและปฏิบั ติตามระเบียบและกฎหมายที่ กํ าหนดไว โดยได กํ าชับและมุ ง เน น ให

ผูใตบังคับบัญชาถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยไดมีการนําระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใชใน
หนวยงาน พรอมทั้งไดประพฤติและปฏิบัติตน ใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชาและบุคคลโดยทั่วไปอยาง
สมํ่าเสมอ และยังไดนําแนวทาง นโยบาย หรือขอสั่งการของผูบังคับบัญชามาทายทอดสูการปฏิบัติอยาง
ทุมเทและจริง ใจซ่ึงเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการเชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา นอกจากนี้
ยังเปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับการเปนผูตรงตอเวลาทั้งในเร่ือง งาน และวินัยสวนตัว จะสังเกตไดจาก การ 
นัดเวลาประชุมหรือการติดตามงานตามแผนผังกํากับงาน เปนตน 

4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
เปนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุม

หลงอบายมุข เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมโดยไดเปนรองนายกเหลากาชาดจังหวัด
ยโสธร พรอมทั้งเสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ และกําลังทรัพยเพื่อชวยเหลือบุคคลอ่ืนที่ตกทุกข ซ่ึงบง
บอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป มีความซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดจากการรักษาคําม่ันสัญญาที่ใหกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเครือขายองคกร
อ่ืน ๆ 

5. การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ไดสงเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลอยาง

จริงจังและทุมเทโดยไดถาย ทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม 
ซ่ึงปจจุบันยังไดบรรจุเปนกําลังพล กอ.รมน.จว.ยส. ในตําแหนงหัวหนาสวนกิจการมวลชนและไดเขารวม
ปฏิบัติศาสนกิจและทําน ุบํารุงศาสนาในเทศกาลสําคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังเปนผูนําแกผูใตบังคับบัญชา
ใน การป ฏิบั ติ ตน เป นพล เมื องดี เช นป องกันป ระเทศ เสี ยภาษี เคารพกฎหมาย  เป นต น ได เข า 
รวมพิธี ในโอกาสสําคัญอยางสมํ่าเสมอปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เปนกิจวัตรปกติซ่ึง
แสดงออกใหเห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน 
 

หลักและแนวปฏิบัติในการครองคน 
          ความหมายและความสําคัญของหลักการครองคน มีผูใหความหมายไวดังนี้    
  นิยม ไผโสภา กลาววา การครองคนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในการที่จะทํางานให
สําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย คนทุกคนตองอยูในสังคม ตองทํางานกับคน เม่ือตองอยูกับคน ตองการ
ทํางานกับคน ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานและองคการประสบความสําเร็จ
ไดตามวัตถุประสงค 16 
  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาววา รูคน หมายถึง ความรวบรูเก่ียวกับคนรวมงาน 
นักบริหารตองรูวา ใครมีความสามารถในดานใด เพื่อที่จะไดใชคนใหเหมาะกับงาน  นอกจากนั้น  นักบริหาร
ตองรูจักจริตของคนรวมงาน เพื่อใชงานที่เหมาะสมกับจริตของเขา 17 
          บุญชู แสงสุข กลาววา การครองคน หมายถึง การที่บุคคลมีหลักหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติตน
ดวยความยุติธรรม อันทําใหเกิดความรัก เคารพนับถือและยึดเหนี่ยวน้ําใจของบุคคลอ่ืน โดยสามารถชนะใจ
ผูใตบังคับบัญชา ไมเอารัดเอาเปรียบหรือลวงล่ํากํ้าเกินสิทธิและประโยชนของผูใตบังคับบัญชา18 
          เม่ือกลาวถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองคน ผูวิจัยพบวามีหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนที่ยอมรับในดานนี้ คือหลักพรหมวิหาร 4 คือ ธรรมสําหรับการประพฤติปฏิบัติของ
ผูใหญหรือผูปกครองหรือธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตยิ่งใหญกวางขวางดุจพรหม คือ 
  1. เมตตา (ความรัก) คือความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและ
ความสุข 
  2. กรุณา (ความสงสาร) คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัด
ความทุกยาก เดือดรอนของคน และสัตวทั้งปวง 
  3. มุทิตา (ความเบิกบานพลอยยินด)ี คือเม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีความสุข ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือเห็น
เขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 
          4. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง) คือมองตามความเปนจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอม่ันคงเที่ยงตรง
ดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน 
และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม 19  หลักพรหมวิหาร 4 
 
 
                                                           

16 นิยม ไผโสภา,  “ พฤติกรรมการครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวพุทธธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม ” , วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543). 

17 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2549),หนา50-51. 

18 บุญชู แสงสุข,  “ ทัศนะของบุคลาการทางการศึกษาท่ีมีตอการปฏิบัติจริงของผูบริหารสถานศึกษา ” ,
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2544). 

19 ท่ี.ม.(ไทย) 10/184/226 ; ท่ี.ปา.(ไทย) 11/228/232. 
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หลักและแนวปฏิบัติในการครองงาน 
          ความหมายและความสําคัญของหลักการครองงาน มีผูใหความหมายไวดังนี้    
  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 20  กลาววา รูงาน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบเพื่อประโยชนในการวางแผนบรรจุบุคลากร อํานวยการและติดตามประเมินผล ความรูเร่ือง
งานมี  2 ลักษณะ คือรูเทาและรูทัน 
   “รูเทา” คือความรูรอบดานเก่ียวกับงานวามีข้ันตอนอยางไร และมีสวนเก่ียวของกับคนอ่ืน ๆ 
อยางไร และยังหมายถึงความรูเทาถึงการณ ในเม่ือเห็นเหตุแลวคาดวาผลอะไรจะตามมาแลวเตรียมการ
ปองกันไว เหมือนคนขับรถลงจากภูเขาที่เขาชินกับเสนทางวาที่ใดมีเหวหรือเปนทางโคงอันตราย แลวขับ
อยางระมัดระวัง เม่ือถึงที่นั่นความรูเทาจึงชวยใหมีการปองกันไวกอน 
   “รูทัน” คือความรูเทาทันสถานการณ เม่ือเกิดปญหาข้ึนก็สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  
ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแลวรถเบรกแตก เม่ือเจอกับสภาพปญหาเชนนั้น เขาตัดสินใจฉับพลันวา
จะทําอยางไร นั่นเปนความรูทันเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา    

บทสรุป 
  การบริหาร เปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดาเนินงานขององคกร เพราะเปนเคร่ืองมือ
สําคัญที่จะชี้ให เห็นความสําเร็จหรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพ 
ของหนวยงาน การบริหารเปนเคร่ืองมือบงชี้ใหทราบถึง ความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนา 
ของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางาน
รวมกันของกลุมคนในองคกรซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  
การวินิจฉัยสั่งการเปนเคร่ืองแสดงถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร
ชีวิตประจําวันของมนุษย ไมวาครอบครัวหรือองคกรใดยอมเก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอ การบริหารจึง
เปนสิ่งที่นาสนใจและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม ในการบริหารนั้นหลักธรรมจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองนํามาบริหารคือ 1. หลักการครองตน ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 เปนเคร่ืองมือกํากับชีวิตมนุษย 
หรือเปนหลักธรรมกํากับพัฒนาชีวิตมนุษยที่เปนฆราวาส หรือผูครองเรือนใหสูงคาข้ึน ซ่ึงประกอบดวยความ
ประพฤติ 4 ประการคือความซ่ือสัตยสุจริต ความจริงใจ การขมใจ บังคับควบคุมจิตใจตนเอง ความอดทน 
มุงมุนในการทํางานและการเสียสละ  มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการปฏิบัติตาม 
2. การครองคน ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมสําหรับผูบริหารหรือผูปกครองที่พึงมี 4 
ประการ คือ เมตตามีความรักใคร ปรารถนาดี กรุณามีความสงสารคิดชวยเหลือ มุทิตามีความยินดีเม่ือผูอ่ืนมี
ความสุข และอุเบกขามีการวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงแมจะรักหรือชัง ดังนั้นการนําหลักธรรมพรหมวิหาร 
4 ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน เพื่อครองใจคนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนธรรมที่ผูบริหารพึงควร
ปฏิบัติเปนอยางยิ่ง และ 3. การครองงาน  ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงมีองคประกอบทั้ง 4 ประการ
                                                           

20 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2549), หนา 51-52. 

ประกอบดวย ฉันทะ มีความพอใจมุงม่ันอยากทํางานใหสําเร็จ  วิริยะ มีความพากเพียรไมยอทอตออุปสรรค  
จิตตะ มีความตั้งใจจดจอตองานที่ไดรับมอบหมาย และวิมังสา มีการคิดไตรตรองตรวจสอบโดยใชปญญา
พิจารณา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมที่ทําใหประสบความสําเร็จ  เปนบันไดแหงความสุขและความสําเร็จ 
การทํางานยอมมีประสิทธิภาพและคนทํางานก็ยอมมีความสุข เม่ือยึดหลักของ  อิทธิบาท 4 และจะบรรลุ
ตามเปาหมายของงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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หลักและแนวปฏิบัติในการครองงาน 
          ความหมายและความสําคัญของหลักการครองงาน มีผูใหความหมายไวดังนี้    
  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 20  กลาววา รูงาน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบเพื่อประโยชนในการวางแผนบรรจุบุคลากร อํานวยการและติดตามประเมินผล ความรูเร่ือง
งานมี  2 ลักษณะ คือรูเทาและรูทัน 
   “รูเทา” คือความรูรอบดานเก่ียวกับงานวามีข้ันตอนอยางไร และมีสวนเก่ียวของกับคนอ่ืน ๆ 
อยางไร และยังหมายถึงความรูเทาถึงการณ ในเม่ือเห็นเหตุแลวคาดวาผลอะไรจะตามมาแลวเตรียมการ
ปองกันไว เหมือนคนขับรถลงจากภูเขาที่เขาชินกับเสนทางวาที่ใดมีเหวหรือเปนทางโคงอันตราย แลวขับ
อยางระมัดระวัง เม่ือถึงที่นั่นความรูเทาจึงชวยใหมีการปองกันไวกอน 
   “รูทัน” คือความรูเทาทันสถานการณ เม่ือเกิดปญหาข้ึนก็สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  
ดังกรณีของคนที่ขับรถลงจากภูเขาแลวรถเบรกแตก เม่ือเจอกับสภาพปญหาเชนนั้น เขาตัดสินใจฉับพลันวา
จะทําอยางไร นั่นเปนความรูทันเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา    

บทสรุป 
  การบริหาร เปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดาเนินงานขององคกร เพราะเปนเคร่ืองมือ
สําคัญที่จะชี้ให เห็นความสําเร็จหรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพ 
ของหนวยงาน การบริหารเปนเคร่ืองมือบงชี้ใหทราบถึง ความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนา 
ของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางาน
รวมกันของกลุมคนในองคกรซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  
การวินิจฉัยสั่งการเปนเคร่ืองแสดงถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร
ชีวิตประจําวันของมนุษย ไมวาครอบครัวหรือองคกรใดยอมเก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอ การบริหารจึง
เปนสิ่งที่นาสนใจและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม ในการบริหารนั้นหลักธรรมจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองนํามาบริหารคือ 1. หลักการครองตน ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 เปนเคร่ืองมือกํากับชีวิตมนุษย 
หรือเปนหลักธรรมกํากับพัฒนาชีวิตมนุษยที่เปนฆราวาส หรือผูครองเรือนใหสูงคาข้ึน ซ่ึงประกอบดวยความ
ประพฤติ 4 ประการคือความซ่ือสัตยสุจริต ความจริงใจ การขมใจ บังคับควบคุมจิตใจตนเอง ความอดทน 
มุงมุนในการทํางานและการเสียสละ  มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการปฏิบัติตาม 
2. การครองคน ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมสําหรับผูบริหารหรือผูปกครองที่พึงมี 4 
ประการ คือ เมตตามีความรักใคร ปรารถนาดี กรุณามีความสงสารคิดชวยเหลือ มุทิตามีความยินดีเม่ือผูอ่ืนมี
ความสุข และอุเบกขามีการวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงแมจะรักหรือชัง ดังนั้นการนําหลักธรรมพรหมวิหาร 
4 ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน เพื่อครองใจคนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนธรรมที่ผูบริหารพึงควร
ปฏิบัติเปนอยางยิ่ง และ 3. การครองงาน  ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงมีองคประกอบทั้ง 4 ประการ
                                                           

20 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2549), หนา 51-52. 

ประกอบดวย ฉันทะ มีความพอใจมุงม่ันอยากทํางานใหสําเร็จ  วิริยะ มีความพากเพียรไมยอทอตออุปสรรค  
จิตตะ มีความตั้งใจจดจอตองานที่ไดรับมอบหมาย และวิมังสา มีการคิดไตรตรองตรวจสอบโดยใชปญญา
พิจารณา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมที่ทําใหประสบความสําเร็จ  เปนบันไดแหงความสุขและความสําเร็จ 
การทํางานยอมมีประสิทธิภาพและคนทํางานก็ยอมมีความสุข เม่ือยึดหลักของ  อิทธิบาท 4 และจะบรรลุ
ตามเปาหมายของงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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บทคัดยอ 
 การปกครองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ถึงปจจุบัน  
กวา 86 ป แตพบวาการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยยังวนอยูในวงจรที่เรียกวา วงจรอุบาทวทางการ
เมืองไทย มีการรัฐประหารที่สําเร็จรวม 13 คร้ัง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ แตยังมิอาจกาวขาม
วงจรดังกลาวได และมีแนวโนมวาหลังมีการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การเมืองไทยยังมิอาจ
กาวขามวงจรดังกลาวได 
 บทความนี้จึงมุงเสนอแนวทางในการกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย โดยมองในมิติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักอิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมในการมุงสูความสําเร็จ คือ 1) เชื่อม่ัน ศรัทธาตอระบบ
การเมือง 2) อดทนอดกลั้นในการพัฒนาการเมือง 3) มีความรอบคอบและมุงม่ันในการพัฒนา 4) นําผลในอดีตมา
เปนบทเรียน และวางแผนพัฒนา ซ่ึงเปนแนวทางในการกาวขามวงจรดังกลาว 

คําสําคัญ: มิติธรรม, วงจรอุบาทว, การเมืองไทย 
 
Abstract 
 Thai politics has changed from Absolute Monarchy to Democracy with the King as 
head of the state in June 24, 2475(1932), till present, over 86 years. Still, found that Thai 
politics development swirled which called Thai politics vicious circle. There were 13 times 
of succeeded coup d’état, 20 of constitutions, but still not able to cross over such the 
circle and likely that after the 2560 constitution election, Thai politics is still unable to 
overcome such cycles. 
 This article meant to propose guidelines to overcome the vicious circle of Thai 
politics by looking at the Buddhist Dharma dimension that is 4 Iddhipada; meaning path of 
accomplishment or basis for success which are as follows 1) have faith and believe in 
politics system, 2) have tolerance in politics development, 3) have prudence and 

obligation in development, 4) have lesson-learnt from past results and plan to develop, 
which will be the guidelines to step over such the already mentioned circle. 

Keywords: Dharma Dimension, Vicious Circle, Thai Politic
 
บทนํา 
 นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
โดยคณะราษฎร แตเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงปจจุบัน พ.ศ. 2561 รวม 86 ป พบวาประเทศไทยมีการ
รัฐประหารที่สําเร็จรวม 13 คร้ัง คิดเปน 6.6 ป มีการรัฐประหาร 1 คร้ัง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 20 
ฉบับ คิดเปน 4.3 ป ตอรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ จนกลาวไดวาเปนประเทศหนึ่งที่ มีการรัฐประหารและ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยที่สุด 
 เม่ือเกิดวิกฤติทางการเมืองหลายคร้ังที่จบลงดวยการรัฐประหารโดยกองทัพ และมีการยกราง
รัฐธรรมนูญใหม มีการเลือกตั้ง ไดรัฐบาลมาบริหารราชการแผนดิน เกิดวิกฤติทางการเมือง และจบลงดวย
การรัฐประหาร ทําใหการเมืองไทยตลอดระยะเวลา 86 ป ยังมิอาจกาวขามวงจรอุบาทวดังกลาวได แมหลาย
คร้ังจะมีนักวิชาการพยายามเสนอแนวทางในการกาวขามวงจรดังกลาว แตสุดทายก็ยังมิอาจกาวขามได และ
ในชวงนี้ที่มีแนวโนมวาจะมีการจัดการเลือกตั้งในชวงตนป พ.ศ. 2562 หากเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจริงก็จะเปนวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และหลังการเลือกตั้งดังกลาวก็มี
แนวโนมวาอาจนําพาประเทศไปสูวงจรเดิมอีกคร้ัง สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 1 บัญญัติวาใน
ระหวางหาปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการตามมาตรา 159 เวนแตการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 
159 วรรค 1 บัญญัติวา ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดให
เปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา และวรรค 2 บัญญัติวาในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไมอาจแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 ไมวาดวยเหตุใด และ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
เขาชื่อเสนอตอประธานรัฐสภาขอใหรัฐสภามีมติยกเวนเพื่อไมตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 ในกรณีเชนนั้น ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประชุม
รวมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาใหยกเวนได ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป โดยจะเสนอชื่อผูอยู
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 หรือไมก็ได1 

                                                           
 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจานุเบกษา, เลมท่ี 134 ตอน 40 ก 
 (6 เมษายน 2560), หนา 88. 
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บทคัดยอ 
 การปกครองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ถึงปจจุบัน  
กวา 86 ป แตพบวาการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยยังวนอยูในวงจรที่เรียกวา วงจรอุบาทวทางการ
เมืองไทย มีการรัฐประหารที่สําเร็จรวม 13 คร้ัง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ แตยังมิอาจกาวขาม
วงจรดังกลาวได และมีแนวโนมวาหลังมีการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การเมืองไทยยังมิอาจ
กาวขามวงจรดังกลาวได 
 บทความนี้จึงมุงเสนอแนวทางในการกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย โดยมองในมิติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักอิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมในการมุงสูความสําเร็จ คือ 1) เชื่อม่ัน ศรัทธาตอระบบ
การเมือง 2) อดทนอดกลั้นในการพัฒนาการเมือง 3) มีความรอบคอบและมุงม่ันในการพัฒนา 4) นําผลในอดีตมา
เปนบทเรียน และวางแผนพัฒนา ซ่ึงเปนแนวทางในการกาวขามวงจรดังกลาว 

คําสําคัญ: มิติธรรม, วงจรอุบาทว, การเมืองไทย 
 
Abstract 
 Thai politics has changed from Absolute Monarchy to Democracy with the King as 
head of the state in June 24, 2475(1932), till present, over 86 years. Still, found that Thai 
politics development swirled which called Thai politics vicious circle. There were 13 times 
of succeeded coup d’état, 20 of constitutions, but still not able to cross over such the 
circle and likely that after the 2560 constitution election, Thai politics is still unable to 
overcome such cycles. 
 This article meant to propose guidelines to overcome the vicious circle of Thai 
politics by looking at the Buddhist Dharma dimension that is 4 Iddhipada; meaning path of 
accomplishment or basis for success which are as follows 1) have faith and believe in 
politics system, 2) have tolerance in politics development, 3) have prudence and 

obligation in development, 4) have lesson-learnt from past results and plan to develop, 
which will be the guidelines to step over such the already mentioned circle. 

Keywords: Dharma Dimension, Vicious Circle, Thai Politic
 
บทนํา 
 นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
โดยคณะราษฎร แตเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงปจจุบัน พ.ศ. 2561 รวม 86 ป พบวาประเทศไทยมีการ
รัฐประหารที่สําเร็จรวม 13 คร้ัง คิดเปน 6.6 ป มีการรัฐประหาร 1 คร้ัง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 20 
ฉบับ คิดเปน 4.3 ป ตอรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ จนกลาวไดวาเปนประเทศหนึ่งที่ มีการรัฐประหารและ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบอยที่สุด 
 เม่ือเกิดวิกฤติทางการเมืองหลายคร้ังที่จบลงดวยการรัฐประหารโดยกองทัพ และมีการยกราง
รัฐธรรมนูญใหม มีการเลือกตั้ง ไดรัฐบาลมาบริหารราชการแผนดิน เกิดวิกฤติทางการเมือง และจบลงดวย
การรัฐประหาร ทําใหการเมืองไทยตลอดระยะเวลา 86 ป ยังมิอาจกาวขามวงจรอุบาทวดังกลาวได แมหลาย
คร้ังจะมีนักวิชาการพยายามเสนอแนวทางในการกาวขามวงจรดังกลาว แตสุดทายก็ยังมิอาจกาวขามได และ
ในชวงนี้ที่มีแนวโนมวาจะมีการจัดการเลือกตั้งในชวงตนป พ.ศ. 2562 หากเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจริงก็จะเปนวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และหลังการเลือกตั้งดังกลาวก็มี
แนวโนมวาอาจนําพาประเทศไปสูวงจรเดิมอีกคร้ัง สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 1 บัญญัติวาใน
ระหวางหาปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการตามมาตรา 159 เวนแตการพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 
159 วรรค 1 บัญญัติวา ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดให
เปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา และวรรค 2 บัญญัติวาในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไมอาจแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 ไมวาดวยเหตุใด และ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
เขาชื่อเสนอตอประธานรัฐสภาขอใหรัฐสภามีมติยกเวนเพื่อไมตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผูมีชื่ออยูใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 ในกรณีเชนนั้น ใหประธานรัฐสภาจัดใหมีการประชุม
รวมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาใหยกเวนได ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป โดยจะเสนอชื่อผูอยู
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 หรือไมก็ได1 

                                                           
 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจานุเบกษา, เลมท่ี 134 ตอน 40 ก 
 (6 เมษายน 2560), หนา 88. 



1378 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 จากมาตราดังกลาวในรัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีแนวโนมที่จะนําพาการเมืองไทยไปสูวิกฤตอีกคร้ัง 
กลาวคือโดยประเพณีนิยมการเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทําโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพรรค
การเมืองที่ ไดเสียงขางมากจะได รับโอกาสในการจัดตั้ งรัฐบาล แตการใหสมาชิกวุฒิสภารวมเลือก
นายกรัฐมนตรีนั้นยอมเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติการเมืองอีกรอบ  
 เพื่อเปนการแกปญหาการเมืองไทยใหกาวขามวงจรอุบาทวดังกลาว ผูเขียนเสนอใหนําหลักอิทธิ
บาทธรรม2 เปนหลักธรรมมุงสูความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทว
ดังกลาว มี 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ ความคิด และ 4) วิมังสา 
ความไตรตรอง เม่ือนําอิทธิบาทธรรมมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองจะทําใหการเมืองไทยมี
เสถียรภาพ และกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองไทยไดในที่สุด 
 
วิกฤติการการเมืองไทยตามวงจรอุบาทว 
 เม่ือกลาวถึงวิกฤติการณทางการเมืองไทย จะเห็นไดวานับแตเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึง
ปจจุบัน เกิดวิกฤติการณทางการเมืองมาโดยตลอด จนหลายคร้ังนําไปสูการรัฐประหารของกองทัพ 
ยกตัวอยางยุคเปลี่ยนผานระบอบการปกครองจนนําไปสูการรัฐประหาร คือ การรัฐประหารคร้ังที่ 1  
เม่ือคณะราษฎรไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย และใหพระยามโนปกรณนิติธาดา 
(กอน หุตะสิงห) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยคณะราษฎรมีความหวังวาทานจะเปนคนกลางชวย
ประสานระหวางระบอบการปกครองเดิมกับระบอบใหม แตเม่ือมีการเสนอเคาโครงเศรษฐกิจที่เรียกวาสมุด
ปกเหลืองที่รางโดยหลวงประดิษฐมนูญธรรม (ปรีดี พนมยงค)3 ไมรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ถูกโจมตีวามีความคลายกับเคาโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต แตก็มีกลุมที่สนับสนุนเคาโครงเศรษฐกิจ
ดังกลาว ซ่ึงสวนมากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือไมผานคณะรัฐมนตรีหลวงประดิษฐมนูญธรรมจึงขอ
นําเขาที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และมีแนวโนมวาสภาผูแทนราษฎรจะเห็นชอบ พระยามโนปกรณนิติธาดา
จึงใชอํานาจประธานคณะราษฎรกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ขอพระราชทาน
พระบรมราชโองการปดสภาผูแทนราษฎร และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 
นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงแค 1 ป และตอมาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พันเอกพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดา4 และประเทศไทยยังเกิด
วิกฤตการณการเมืองไทยอีกลายคร้ัง ผูเขียนขอกลาวถึงเหตุการณทางการเมืองนับแตป พ.ศ.2549 เปนตน
มา คือ เหตุการณขับไลรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2549 นําไปสูการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
การขับไลรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พ.ศ.2556 นําไปสูการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบ

                                                           
2 สํ.สฬา (ไทย), 18/372/450. 
3 หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี  พนมยงค ), เคาโครงการเศรษฐกิจ , [ออนไลน ], แหลงขอมูล : 

http://www. openbase.in.th/files/puey014.pdf, [10 กุมภาพันธ 2562]. 
 4 นิ พัทธ  สระฉันทพงษ , รัฐประหาร , [ออนไลน ], แหลงขอมูล : https://bit.ly/2S1gHdC , [ 10 
กุมภาพันธ 2562]. 

แหงชาติ (คสช.) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ
ทหารบก  
 ในทางการเมืองไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยมาจนถึง
ปจจุบัน(พ.ศ. 2562) รวม 86 ป เกิดการรัฐประหารสําเร็จ จํานวน 13 คร้ัง และผลสํารวจพบวาประเทศไทย
มีการรัฐประหารอยูลําดับที่ 4 ของโลก และในอาเซียน (ASEAN) พบวา ประเทศไทยมีการรัฐประหารมาก
ที่สุด5 
 จากวิกฤติการณทางการเมือง ทําใหเกิดการรัฐประหารบอยคร้ังของการเมืองไทยจึงสงผลกระทบ
ตอความตอเนื่องทางการเมืองไทย พบวา รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่อยูครบวาระ มีเพียงรัฐบาลเดียวคือสมัย
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี และไดรับการเลือกตั้งในสมัยที่ 2 แตอยูไดเพียงปเดียว  
ในป พ.ศ. 2549 มีการชุมนุมขับไลรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนนําไปสูการประกาศยุบสภา และใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 หลังการเลือกตั้งไดมีผูยื่นเร่ืองใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการ
เลือกตั้งดังกลาวเปนโมฆะ และใหจัดการเลือกตั้งใหม จนนําไปสูการัฐประหารเม่ือวันที่ 19 กันยายน  
พ.ศ. 2549 หลังการรัฐประหารมีการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญใหม มีการทําประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ 
จนมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพบวารัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีถึง 4 รัฐบาล นับแตการ
เลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลาใชรัฐธรรมนูญ
รวม 6 ป 9 เดือน เฉลี่ย 1 ป 7 เดือน โดยประมาณ ตอ 1 รัฐบาล ดังนี้  
 เม่ือมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 พรรคการเมืองที่
ชนะการเลือกตั้งและเปนแกนนําการจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคพลังประชาชน และนายสมัคร สุนทรเวช 
หัวหนาพรรค ไดรับการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีคนที่  25 แตเปนนายกรัฐมนตรีไดเพียง 7 เดือน  
( 29 มกราคม – 9 กันยายน พ.ศ.2551) ตองพนจากตําแหนงดวยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากรับ
เปนพิธีกรกิตติมศักดิ์ ของรายการ “ชิมไปบนไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเชา” ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก
ฉันท 9 ตอ 0 เสียง เห็นวานายสมัคร สุนทรเวช กระทําตองหามขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เร่ือง
คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงทําใหความเปนนายกรัฐมนตรีของสมัครสิ้นสุดลง6  
 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 สภาผูแทนราษฎรไดเลือกใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ รองหัวหนา
พรรคพลังประชาชน เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ก็อยูในวาระไดเพียง 75 วัน (18 กันยายน – 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551) ก็ตองพนจากตําแหนง เนื่องจากจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนและตัดสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนรองหัวหนาพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  
5 ป สงผลใหพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวย ตอมาวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สภาผูแทนราษฎรเลือกให
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ซ่ึงดํารงตําแหนงได 

                                                           
5 Popcornfor2.com, เผยสถิติประเทศไทยทํารัฐประหารมากสุดในอาเซียน อันดับ 4 ของโลก, 

[ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://bit.ly/2DwgH15, [24 มกราคม 2562]. 
6 ศาลรัฐธรรมนูญ, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 125, ตอน 122 ก, (19 พฤศจิกายน 2551), หนา 16 – 17. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1379

 จากมาตราดังกลาวในรัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีแนวโนมที่จะนําพาการเมืองไทยไปสูวิกฤตอีกคร้ัง 
กลาวคือโดยประเพณีนิยมการเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทําโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพรรค
การเมืองที่ ไดเสียงขางมากจะได รับโอกาสในการจัดตั้ งรัฐบาล แตการใหสมาชิกวุฒิสภารวมเลือก
นายกรัฐมนตรีนั้นยอมเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติการเมืองอีกรอบ  
 เพื่อเปนการแกปญหาการเมืองไทยใหกาวขามวงจรอุบาทวดังกลาว ผูเขียนเสนอใหนําหลักอิทธิ
บาทธรรม2 เปนหลักธรรมมุงสูความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางในการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทว
ดังกลาว มี 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ ความคิด และ 4) วิมังสา 
ความไตรตรอง เม่ือนําอิทธิบาทธรรมมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองจะทําใหการเมืองไทยมี
เสถียรภาพ และกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองไทยไดในที่สุด 
 
วิกฤติการการเมืองไทยตามวงจรอุบาทว 
 เม่ือกลาวถึงวิกฤติการณทางการเมืองไทย จะเห็นไดวานับแตเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึง
ปจจุบัน เกิดวิกฤติการณทางการเมืองมาโดยตลอด จนหลายคร้ังนําไปสูการรัฐประหารของกองทัพ 
ยกตัวอยางยุคเปลี่ยนผานระบอบการปกครองจนนําไปสูการรัฐประหาร คือ การรัฐประหารคร้ังที่ 1  
เม่ือคณะราษฎรไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย และใหพระยามโนปกรณนิติธาดา 
(กอน หุตะสิงห) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยคณะราษฎรมีความหวังวาทานจะเปนคนกลางชวย
ประสานระหวางระบอบการปกครองเดิมกับระบอบใหม แตเม่ือมีการเสนอเคาโครงเศรษฐกิจที่เรียกวาสมุด
ปกเหลืองที่รางโดยหลวงประดิษฐมนูญธรรม (ปรีดี พนมยงค)3 ไมรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ถูกโจมตีวามีความคลายกับเคาโครงเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต แตก็มีกลุมที่สนับสนุนเคาโครงเศรษฐกิจ
ดังกลาว ซ่ึงสวนมากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือไมผานคณะรัฐมนตรีหลวงประดิษฐมนูญธรรมจึงขอ
นําเขาที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และมีแนวโนมวาสภาผูแทนราษฎรจะเห็นชอบ พระยามโนปกรณนิติธาดา
จึงใชอํานาจประธานคณะราษฎรกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ขอพระราชทาน
พระบรมราชโองการปดสภาผูแทนราษฎร และงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา เม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 
นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงแค 1 ป และตอมาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พันเอกพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา ไดทําการรัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดา4 และประเทศไทยยังเกิด
วิกฤตการณการเมืองไทยอีกลายคร้ัง ผูเขียนขอกลาวถึงเหตุการณทางการเมืองนับแตป พ.ศ.2549 เปนตน
มา คือ เหตุการณขับไลรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2549 นําไปสูการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
การขับไลรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พ.ศ.2556 นําไปสูการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบ

                                                           
2 สํ.สฬา (ไทย), 18/372/450. 
3 หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี  พนมยงค ), เคาโครงการเศรษฐกิจ , [ออนไลน ], แหลงขอมูล : 

http://www. openbase.in.th/files/puey014.pdf, [10 กุมภาพันธ 2562]. 
 4 นิ พัทธ  สระฉันทพงษ , รัฐประหาร , [ออนไลน ], แหลงขอมูล : https://bit.ly/2S1gHdC , [ 10 
กุมภาพันธ 2562]. 

แหงชาติ (คสช.) เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ
ทหารบก  
 ในทางการเมืองไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยมาจนถึง
ปจจุบัน(พ.ศ. 2562) รวม 86 ป เกิดการรัฐประหารสําเร็จ จํานวน 13 คร้ัง และผลสํารวจพบวาประเทศไทย
มีการรัฐประหารอยูลําดับที่ 4 ของโลก และในอาเซียน (ASEAN) พบวา ประเทศไทยมีการรัฐประหารมาก
ที่สุด5 
 จากวิกฤติการณทางการเมือง ทําใหเกิดการรัฐประหารบอยคร้ังของการเมืองไทยจึงสงผลกระทบ
ตอความตอเนื่องทางการเมืองไทย พบวา รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่อยูครบวาระ มีเพียงรัฐบาลเดียวคือสมัย
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี และไดรับการเลือกตั้งในสมัยที่ 2 แตอยูไดเพียงปเดียว  
ในป พ.ศ. 2549 มีการชุมนุมขับไลรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนนําไปสูการประกาศยุบสภา และใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 หลังการเลือกตั้งไดมีผูยื่นเร่ืองใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการ
เลือกตั้งดังกลาวเปนโมฆะ และใหจัดการเลือกตั้งใหม จนนําไปสูการัฐประหารเม่ือวันที่ 19 กันยายน  
พ.ศ. 2549 หลังการรัฐประหารมีการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญใหม มีการทําประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ 
จนมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพบวารัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีถึง 4 รัฐบาล นับแตการ
เลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลาใชรัฐธรรมนูญ
รวม 6 ป 9 เดือน เฉลี่ย 1 ป 7 เดือน โดยประมาณ ตอ 1 รัฐบาล ดังนี้  
 เม่ือมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 พรรคการเมืองที่
ชนะการเลือกตั้งและเปนแกนนําการจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคพลังประชาชน และนายสมัคร สุนทรเวช 
หัวหนาพรรค ไดรับการเสนอชื่อเปนนายกรัฐมนตรีคนที่  25 แตเปนนายกรัฐมนตรีไดเพียง 7 เดือน  
( 29 มกราคม – 9 กันยายน พ.ศ.2551) ตองพนจากตําแหนงดวยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากรับ
เปนพิธีกรกิตติมศักดิ์ ของรายการ “ชิมไปบนไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเชา” ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก
ฉันท 9 ตอ 0 เสียง เห็นวานายสมัคร สุนทรเวช กระทําตองหามขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เร่ือง
คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงทําใหความเปนนายกรัฐมนตรีของสมัครสิ้นสุดลง6  
 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 สภาผูแทนราษฎรไดเลือกใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ รองหัวหนา
พรรคพลังประชาชน เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ก็อยูในวาระไดเพียง 75 วัน (18 กันยายน – 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551) ก็ตองพนจากตําแหนง เนื่องจากจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชนและตัดสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงนายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนรองหัวหนาพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  
5 ป สงผลใหพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวย ตอมาวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สภาผูแทนราษฎรเลือกให
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ซ่ึงดํารงตําแหนงได 

                                                           
5 Popcornfor2.com, เผยสถิติประเทศไทยทํารัฐประหารมากสุดในอาเซียน อันดับ 4 ของโลก, 

[ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://bit.ly/2DwgH15, [24 มกราคม 2562]. 
6 ศาลรัฐธรรมนูญ, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 125, ตอน 122 ก, (19 พฤศจิกายน 2551), หนา 16 – 17. 
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2 ปกวา และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประกาศยุบสภาและใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 25547  
 ผลการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรคเพื่อไทย และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 สภาผูแทนราษฎรไดเลือกใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลําดับที่ 1 เปน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 บริหารราชการแผนดินได 2 ป กับ 275 วัน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกาศ
ยุบสภาเนื่องจากมีการชุมนุมขับไลรัฐบาล ตนเหตุการณชุมนุมมาจากการเสนอรางพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม หลังจากการประกาศยุบสภาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 25578 ตอมาผูตรวจการแผนดินจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบ
สภาผูแทนราษฎรไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแทน โดยยื่นคํารองเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2557 และวันที่ 21 มีนาคม 
2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงหกตอสามวา เม่ือพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
กําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 แตการเลือกตั้งไมสามารถแลวเสร็จทั่วประเทศภายใน
วันดังกลาวได พระราชกฤษฎีกาจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ที่กําหนดใหการเลือกตั้งตอง
เปนวันเดียวกันทั่วประเทศ และเม่ือพระราชกฤษฎีกาในสวนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
การเลือกตั้งนี้จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ9 ตอมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท
ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี จากกรณีมีสวนใชอํานาจแทรกแซงการ
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากเลขาธิการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) และ
แตงตั้งเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)10 จากคําวินิจฉัยดังกลาวทํา
ใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พนจากรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล 
รองนายกรัฐมนตรี จึงเปนรักษาการนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดการรัฐประหารโดยกองทัพ มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก 
เปนหัวหนาคณะในชื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงเวลาตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเลือกพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
 จากที่ ก ล าวม าจะ เห็ น ว าการเมื อ งไท ยตั้ งแต เป ลี่ ยน แป ลงการป กครองจากระบ อบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข วันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ยังคงวนเวียนอยูในวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย คือ มีรัฐธรรมนูญ  
มีเลือกตั้ง มีรัฐสภา มีรัฐบาล เกิดวิกฤตทางการเมือง และสุดทายเกิดการรัฐประหาร ดังแผนภาพตอไปนี้ 
  

                                                           
 7 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 128, ตอน 33 ก, (10พฤษภาคม 
2554), หนา 19 – 20. 

8 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 130, ตอน 115 ก, (9 ธันวาคม 2556), 
หนา 1- 2. 

9 ประชาไท, สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เลือกต้ัง 2 ก.พ. ไมชอบ รธน., [ออนไลน]. แหลงขอมูล: 
https://bit.ly/ 2DM55Y1, [29 มีนาคม 2562]. 

10 ศาลรัฐธรรมนูญ, ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี 131 ตอนท่ี 65 ก , (10 กันยายน 2557), หนา 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1: วงจรอุบาทวทางการเมืองไทย 
 จากแผนภาพดังกลาวเปนการสะทอนเมืองไทยที่ยังไมสามารถกาวขามวงจรดังกลาวได และมี
แนวโนมวาการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังตองวนเวียนอยูในวงจรอุบาทวตอไปยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได กลาวคือ เดิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)จะเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี แตในรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาว มาตรา 27211 ในระหวางหาปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การใหความ
เห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการตามมาตรา 159 เวนแตการพิจารณา
ใหความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการ
แตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 จากมาตรา 272 สรุปคือในระยะหาปแรกนับตั้งแตมีรัฐสภาชุกแรกใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี ซ่ึง ส.ส. มีจํานวน 500 คน และ ส.ว.มีจํานวน 
250 คน รวมเปน 750 คน วิกฤติที่จะตามมา  
 ในทัศนะของผูเขียนมองวา สมมติผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ พรรค ก ได ส.ส. 
จํานวน 260 คน พรรค ข ไดส.ส. จํานวน 150 คน พรรค ค ได ส.ส. 70 คน และพรรค ง ได ส.ส. จํานวน 
20 คน แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติวาใหพรรคการเมืองที่ไดจํานวน ส.ส. ลําดับที่ 1 เปนผูจัดตั้งรัฐบาล แตโดย
มารยาทที่ปฏิบัติกันคือจะใหเกียรติพรรคลําดับที่ 1 ในการจัดตั้งรัฐบาลกอน แตภายใตรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 หากพรรค ก ไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอาจไมเกิดปญหา แตกรณีเกิดการรวมตั้งของพรรค ข ที่ได ส.ส. 
จํานวน 150 คน ซ่ึงมี ส.ส. เปนลําดับที่ 2 รวมกับ ส.ว. 250 คน รวมเปน 400 คน ซ่ึงเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
รัฐสภา และเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนนายกรัฐมนตรี ผลที่จะตามมาคือ  

                                                           
 11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจานุเบกษา, เลมท่ี 134 ตอน 40 ก 
 (6 เมษายน 2560), หนา 88. 

การรัฐประหาร 

รัฐธรรมนูญ 

การเลือกต้ัง 

รัฐสภา 

รัฐบาล 

วิกฤตทางการเมือง 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1381

2 ปกวา และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประกาศยุบสภาและใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 25547  
 ผลการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรคเพื่อไทย และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 สภาผูแทนราษฎรไดเลือกใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลําดับที่ 1 เปน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 บริหารราชการแผนดินได 2 ป กับ 275 วัน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกาศ
ยุบสภาเนื่องจากมีการชุมนุมขับไลรัฐบาล ตนเหตุการณชุมนุมมาจากการเสนอรางพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรม หลังจากการประกาศยุบสภาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 25578 ตอมาผูตรวจการแผนดินจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบ
สภาผูแทนราษฎรไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแทน โดยยื่นคํารองเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2557 และวันที่ 21 มีนาคม 
2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวยคะแนนเสียงหกตอสามวา เม่ือพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
กําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 แตการเลือกตั้งไมสามารถแลวเสร็จทั่วประเทศภายใน
วันดังกลาวได พระราชกฤษฎีกาจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ที่กําหนดใหการเลือกตั้งตอง
เปนวันเดียวกันทั่วประเทศ และเม่ือพระราชกฤษฎีกาในสวนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
การเลือกตั้งนี้จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ9 ตอมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท
ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี จากกรณีมีสวนใชอํานาจแทรกแซงการ
โยกยายนายถวิล เปลี่ยนศรี พนจากเลขาธิการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (นักบริหารระดับสูง) และ
แตงตั้งเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)10 จากคําวินิจฉัยดังกลาวทํา
ใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร พนจากรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล 
รองนายกรัฐมนตรี จึงเปนรักษาการนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดการรัฐประหารโดยกองทัพ มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก 
เปนหัวหนาคณะในชื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงเวลาตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเลือกพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
 จากที่ ก ล าวม าจะ เห็ น ว าการเมื อ งไท ยตั้ งแต เป ลี่ ยน แป ลงการป กครองจากระบ อบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข วันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ยังคงวนเวียนอยูในวงจรอุบาทวทางการเมืองไทย คือ มีรัฐธรรมนูญ  
มีเลือกตั้ง มีรัฐสภา มีรัฐบาล เกิดวิกฤตทางการเมือง และสุดทายเกิดการรัฐประหาร ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1: วงจรอุบาทวทางการเมืองไทย 
 จากแผนภาพดังกลาวเปนการสะทอนเมืองไทยที่ยังไมสามารถกาวขามวงจรดังกลาวได และมี
แนวโนมวาการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังตองวนเวียนอยูในวงจรอุบาทวตอไปยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได กลาวคือ เดิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)จะเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี แตในรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาว มาตรา 27211 ในระหวางหาปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การใหความ
เห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหดําเนินการตามมาตรา 159 เวนแตการพิจารณา
ใหความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการ
แตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  
 จากมาตรา 272 สรุปคือในระยะหาปแรกนับตั้งแตมีรัฐสภาชุกแรกใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี ซ่ึง ส.ส. มีจํานวน 500 คน และ ส.ว.มีจํานวน 
250 คน รวมเปน 750 คน วิกฤติที่จะตามมา  
 ในทัศนะของผูเขียนมองวา สมมติผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ พรรค ก ได ส.ส. 
จํานวน 260 คน พรรค ข ไดส.ส. จํานวน 150 คน พรรค ค ได ส.ส. 70 คน และพรรค ง ได ส.ส. จํานวน 
20 คน แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติวาใหพรรคการเมืองที่ไดจํานวน ส.ส. ลําดับที่ 1 เปนผูจัดตั้งรัฐบาล แตโดย
มารยาทที่ปฏิบัติกันคือจะใหเกียรติพรรคลําดับที่ 1 ในการจัดตั้งรัฐบาลกอน แตภายใตรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 หากพรรค ก ไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอาจไมเกิดปญหา แตกรณีเกิดการรวมตั้งของพรรค ข ที่ได ส.ส. 
จํานวน 150 คน ซ่ึงมี ส.ส. เปนลําดับที่ 2 รวมกับ ส.ว. 250 คน รวมเปน 400 คน ซ่ึงเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
รัฐสภา และเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนนายกรัฐมนตรี ผลที่จะตามมาคือ  
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การรัฐประหาร 

รัฐธรรมนูญ 

การเลือกต้ัง 

รัฐสภา 

รัฐบาล 

วิกฤตทางการเมือง 



1382 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 1. เร่ืองเสถียรภาพของรัฐบาล  แนนอนไดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา  
มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แตจะมีปญหาในการบริหารราชการแผนดิน กลาวคืออาจตองเจอการ
อภิปรายไมไววางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15112 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ วรรค 2 กลาววาเม่ือไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่ง
แลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตาม
วรรคสี่ วรรค 3กลาววาเม่ือการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้น
ไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง วรรค 4 กลาววามติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร และวรรค 5 กลาววารัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแต
ยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืนภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพน
จากตําแหนงเดิมไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืน ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตอไป 
 จากมาตรา 151 จะเห็นไดวาการอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้น
กระทําโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเห็นวาหกมีการยื่นญัตติดังกลาวแลวรัฐบาลไมสามารถยุบสภาไดตาม
มาตรา 171 วรรค 2 และเม่ือลงมติตามวรรค 4 รัฐบาลอาจแพเสียงของฝายคานได เนื่องจากจํานวน ส.ส. 
ของพรรค ข ซ่ึงเปนพรรครัฐบาลมีเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร 
 2. เร่ืองการชุมชุมตอตาน ประชาชนที่สนับสนุนพรรค ก อาจมีการชุมนุมตอตานรัฐบาล เนื่องจาก
ไมใชพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร และนําไปสูวิกฤตการณทางการเมืองอีกคร้ัง  
 จากเหตุการณดังกลาวอาจทําใหเกิดการรัฐประหารโดยกองทัพอีกคร้ัง จึงเปนการสะทอนภาพให
เห็นวาการเมืองไทยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันและในอนาคตภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังคงตอง
ประสบวิกฤติการณทางการเมืองอีก 
 
แนวทางการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทว 
 จากวิกฤตการณทางการเมืองที่ไดกลาวมา สะทอนใหเห็นวาการเมืองไทยยังวนเวียนอยูในวงจร
อุบาทวทางการเมือง ขาดเสถียรภาพ ทําใหการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน เปนไปดวยความลาชา ผูเขียน
มองวาแนวทางในการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง ไมควรโทษนักการเมืองกลุมเดียว 
แตตองพัฒนา 3 กลุม ดังนี้ 
 3.1 ประชาชน รัฐจะตองสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษา ซ่ึงเชื่อวาเม่ือประชาชนมีการศึกษาแลว
จะมีวจิารณญาณในการตัดสินใจวาควรพัฒนาประเทศไปในทิศทางใด การศึกษาในมิติของผูเขียนเสนอไว 2 
รูปแบบ คือ 1) การศึกษาตามสถานศึกษา รัฐบาลจะตองสงเสริมใหมีวิชาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในระบอบ
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ประชาธิปไตย เพื่อใหผู เรียนไดเขาใจถึงสิทธิ หนาที่  เสรีภาพ และความรับผิดชอบ 2) แหลงเรียนรู
ประชาธิปไตย โดยอาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดศูนยเรียนรูประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่ อสงเสริมใหประชาชนได เขาใจในเร่ืองของประชาธิปไตย และเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  
และตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง  
 3.2 นักการเมือง คือกลุมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศตามรูปแบบการปกครอง กลาวคือ
นักการเมืองจะเปนผูแทนของประชาชนในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งฝายบริหาร มีหนาที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และประเทศชาติ และฝายนิติบัญญัติ ทําหนาที่ในการ
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใช และทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร แตตลอดระยะเวลาที่
ผานมานักการเมืองมักจะถูกมองวาเปนตัวปญหาที่ทําใหการเมืองไทยเกิดวิกฤต เม่ือเปนเชนนี้จะทําอยางไร
ใหภาพลักษณของนักการเมืองในสายตาของประชาชนดีข้ึน คือ นักการเมืองตองตระหนักใน 3 ประการ  
คือ 1. คุณธรรมจริยธรรม เพราะจะเปนตัวกํากับไมใหทําในสิ่งที่ผิดหรือเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ  
2. ความรับผิดชอบ นักการเมืองจะตองรูวาตนเองเปนผูแทนของประชาชน อาสาเขามาทํางานใหสวนรวม 
ตองมีความหนักแนนในหนาที่ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 3.ความเปน
กัลยาณมิตร ตองมองบุคคลที่เห็นตางกับตนวาเปนกัลยาณมิตร ไมอาฆาตแคน และพรอมรับฟงความคิดเห็น
ที่ตาง เพื่อนําไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ 
 3.3 กองทัพ นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมาปฏิเสธไมไดวากองทัพเขา
มามีบทบาทในทางการเมือเสมอมา โดยเฉพาะผูนําเหลาทัพ เราจะเห็นวาในบางยุคนายกรัฐมนตรีจะมี
ตําแหนงในทางกองทัพดวย เชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูบัญชาการทหารบก (สมัยที่ 1 เม่ือ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2481 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487) และนายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 1 เม่ือ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481- 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2487) หรือการรัฐประหารในประเทศไทยจะเกิดมาจากกองทัพ โดยมีผูบัญชาการเหลาทัพ
เปนหัวหนาคณะรัฐประหาร เหตุผลที่ใชในการรัฐประหารจะมีเร่ืองของความสงบเสมอ คงไมปฏิเสธวา
กองทัพมีหนาที่ในการรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ แตในทางการเมืองกองทัพจะตองเรียนรูและเขาใจ
กระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย กองทัพจะตองหลีกเลี่ยงที่จะทําการรัฐประหารทุก
รูปแบบ ใหทุกคนไดเรียนรูประชาธิปไตยไปพรอมกัน และเม่ือเกิดวิกฤตการณทางการเมืองจะตองให
แกปญหาตามแนวทางของกฎหมาย เม่ือทุกคนเกิดการเรียนรูรวมกันก็จะสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน  
 สรุป แนวทางในการกาวขามวงจรอุบาทวมี 3 ประการ คือ 1) ประชาชน เม่ือประชาชนมีความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตย ก็จะตระหนักถึงหนาที่ในการเขามีสาวนรวมทางเมือง ตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมือง 2) นักการเมือง จะตองตระหนักใน 3 ประการ คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
ความเปนกัลยาณมิตร และ 3) กองทัพจะตองเรียนรูการเมือง หลีกเลี่ยงการทํารัฐประหาร ใหกฎหมายทํา
หนาที่แกปญหา 
 
มิติธรรมในการกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง 
 เม่ือพบวาวาการพัฒนาการเมืองใหกาวขามวงจรอุบาทวตองพัฒนา 3 กลุม คือ 1. ประชาชน 2. 
นักการเมือง และ 3. กองทัพ แตการที่จะพัฒนา 3 กลุมนี้เพื่อใหเปนกําลังในการขับเคลื่อนการเมืองใหมี
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 1. เร่ืองเสถียรภาพของรัฐบาล  แนนอนไดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา  
มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แตจะมีปญหาในการบริหารราชการแผนดิน กลาวคืออาจตองเจอการ
อภิปรายไมไววางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15112 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ วรรค 2 กลาววาเม่ือไดมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่ง
แลว จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตาม
วรรคสี่ วรรค 3กลาววาเม่ือการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปรายนั้น
ไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง วรรค 4 กลาววามติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร และวรรค 5 กลาววารัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแต
ยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืนภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพน
จากตําแหนงเดิมไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปน
รัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืน ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจตอไป 
 จากมาตรา 151 จะเห็นไดวาการอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้น
กระทําโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเห็นวาหกมีการยื่นญัตติดังกลาวแลวรัฐบาลไมสามารถยุบสภาไดตาม
มาตรา 171 วรรค 2 และเม่ือลงมติตามวรรค 4 รัฐบาลอาจแพเสียงของฝายคานได เนื่องจากจํานวน ส.ส. 
ของพรรค ข ซ่ึงเปนพรรครัฐบาลมีเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของสภาผูแทนราษฎร 
 2. เร่ืองการชุมชุมตอตาน ประชาชนที่สนับสนุนพรรค ก อาจมีการชุมนุมตอตานรัฐบาล เนื่องจาก
ไมใชพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร และนําไปสูวิกฤตการณทางการเมืองอีกคร้ัง  
 จากเหตุการณดังกลาวอาจทําใหเกิดการรัฐประหารโดยกองทัพอีกคร้ัง จึงเปนการสะทอนภาพให
เห็นวาการเมืองไทยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันและในอนาคตภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังคงตอง
ประสบวิกฤติการณทางการเมืองอีก 
 
แนวทางการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทว 
 จากวิกฤตการณทางการเมืองที่ไดกลาวมา สะทอนใหเห็นวาการเมืองไทยยังวนเวียนอยูในวงจร
อุบาทวทางการเมือง ขาดเสถียรภาพ ทําใหการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน เปนไปดวยความลาชา ผูเขียน
มองวาแนวทางในการนําการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง ไมควรโทษนักการเมืองกลุมเดียว 
แตตองพัฒนา 3 กลุม ดังนี้ 
 3.1 ประชาชน รัฐจะตองสงเสริมใหประชาชนมีการศึกษา ซ่ึงเชื่อวาเม่ือประชาชนมีการศึกษาแลว
จะมีวจิารณญาณในการตัดสินใจวาควรพัฒนาประเทศไปในทิศทางใด การศึกษาในมิติของผูเขียนเสนอไว 2 
รูปแบบ คือ 1) การศึกษาตามสถานศึกษา รัฐบาลจะตองสงเสริมใหมีวิชาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในระบอบ

                                                           
 12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, ราชกิจานุเบกษา, เลมท่ี 134 ตอน 40 ก 
 (6 เมษายน 2560), หนา 44. 

ประชาธิปไตย เพื่อใหผู เรียนไดเขาใจถึงสิทธิ หนาที่  เสรีภาพ และความรับผิดชอบ 2) แหลงเรียนรู
ประชาธิปไตย โดยอาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดศูนยเรียนรูประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่ อสงเสริมใหประชาชนได เขาใจในเร่ืองของประชาธิปไตย และเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  
และตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง  
 3.2 นักการเมือง คือกลุมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศตามรูปแบบการปกครอง กลาวคือ
นักการเมืองจะเปนผูแทนของประชาชนในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งฝายบริหาร มีหนาที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และประเทศชาติ และฝายนิติบัญญัติ ทําหนาที่ในการ
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใช และทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร แตตลอดระยะเวลาที่
ผานมานักการเมืองมักจะถูกมองวาเปนตัวปญหาที่ทําใหการเมืองไทยเกิดวิกฤต เม่ือเปนเชนนี้จะทําอยางไร
ใหภาพลักษณของนักการเมืองในสายตาของประชาชนดีข้ึน คือ นักการเมืองตองตระหนักใน 3 ประการ  
คือ 1. คุณธรรมจริยธรรม เพราะจะเปนตัวกํากับไมใหทําในสิ่งที่ผิดหรือเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ  
2. ความรับผิดชอบ นักการเมืองจะตองรูวาตนเองเปนผูแทนของประชาชน อาสาเขามาทํางานใหสวนรวม 
ตองมีความหนักแนนในหนาที่ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 3.ความเปน
กัลยาณมิตร ตองมองบุคคลที่เห็นตางกับตนวาเปนกัลยาณมิตร ไมอาฆาตแคน และพรอมรับฟงความคิดเห็น
ที่ตาง เพื่อนําไปเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ 
 3.3 กองทัพ นับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมาปฏิเสธไมไดวากองทัพเขา
มามีบทบาทในทางการเมือเสมอมา โดยเฉพาะผูนําเหลาทัพ เราจะเห็นวาในบางยุคนายกรัฐมนตรีจะมี
ตําแหนงในทางกองทัพดวย เชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูบัญชาการทหารบก (สมัยที่ 1 เม่ือ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2481 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487) และนายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 1 เม่ือ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481- 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2487) หรือการรัฐประหารในประเทศไทยจะเกิดมาจากกองทัพ โดยมีผูบัญชาการเหลาทัพ
เปนหัวหนาคณะรัฐประหาร เหตุผลที่ใชในการรัฐประหารจะมีเร่ืองของความสงบเสมอ คงไมปฏิเสธวา
กองทัพมีหนาที่ในการรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ แตในทางการเมืองกองทัพจะตองเรียนรูและเขาใจ
กระบวนการทางการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย กองทัพจะตองหลีกเลี่ยงที่จะทําการรัฐประหารทุก
รูปแบบ ใหทุกคนไดเรียนรูประชาธิปไตยไปพรอมกัน และเม่ือเกิดวิกฤตการณทางการเมืองจะตองให
แกปญหาตามแนวทางของกฎหมาย เม่ือทุกคนเกิดการเรียนรูรวมกันก็จะสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน  
 สรุป แนวทางในการกาวขามวงจรอุบาทวมี 3 ประการ คือ 1) ประชาชน เม่ือประชาชนมีความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตย ก็จะตระหนักถึงหนาที่ในการเขามีสาวนรวมทางเมือง ตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมือง 2) นักการเมือง จะตองตระหนักใน 3 ประการ คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
ความเปนกัลยาณมิตร และ 3) กองทัพจะตองเรียนรูการเมือง หลีกเลี่ยงการทํารัฐประหาร ใหกฎหมายทํา
หนาที่แกปญหา 
 
มิติธรรมในการกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง 
 เม่ือพบวาวาการพัฒนาการเมืองใหกาวขามวงจรอุบาทวตองพัฒนา 3 กลุม คือ 1. ประชาชน 2. 
นักการเมือง และ 3. กองทัพ แตการที่จะพัฒนา 3 กลุมนี้เพื่อใหเปนกําลังในการขับเคลื่อนการเมืองใหมี
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เสถียรภาพ และหลุดพนจากวงจรอุบาทวนั้น ผูเขียนขอนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
พัฒนาการเมืองไทยเพื่อกาวขามวงจรอุบาทว ไดแก หลักอิทธิบาทธรรม13 คือ หลักคุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จของผลที่มุงหมาย มี 4 ประการ14 ดังนี้ 
 1) ฉันทะ ความพอใจ มีใจรักในสิ่งน้ัน และปรารถนาที่จะใหไดผลย่ิง ๆ ขึ้นไป คือ ทั้ง 3 ฝาย 
ไดแก ประชาชน นักการเมือง และกองทัพจะตองมีความรักและศรัทธาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และเชื่อม่ันวาระบอบดังกลาวจะนําพาประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองได 
 2) วิริยะ ความเพียรพยายาม ความทุมเท คือ ในการเมืองตลอดระยะเวลานับแตเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 มาถึงปจจุบัน ยังวนเวียนอยูในวงจรอุบาทว ดวยความที่ทุกฝายอาจยังขาดความ
ทุมเท หรือความเพียรพยายามอยางแทจริง หรือขาดความอดทนอดกลั้นตอการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมยอมใหเกิดการเรียนรู หากตองการใหการเมืองไทยเดินไปขางหนาได ทุกฝายจะตองยอม
เรียนรูดวยความพยายาม และอดทนในการเรียนรูกับความแตกตางทางความคิด เพื่อใหเกิดการเมืองแบบมี
สวนรวม 
 3) จิตตะ ความมุงม่ัน หนักแนน คือ การเมืองมีความสลับซับซอน เพื่อการเมืองใหกาวขามวงจร
อุบาทว ทุกฝายจะตองมีความรอบคอบ มองปญหาใหรอบดาน มีความหนักแนนในการนําพาการเมืองไปสู
ความเจริญ และในขณะเดียวกันทุกฝายตองมีสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทํา 
 4) วิมังสา ไตรตรอง หรือทดลอง อยางมีเหตุผล คือ การจะกาวขามวงจรอุบาทวทางการ
เมืองไทย ทุกฝายจะตองมาทบทวนสิ่งที่ดําเนินการตลอดระยะเวลากวา 86 ปที่ผานมา วาปญหาของ
การเมืองที่แทจริงเกิดจากอะไร และฝายไหนที่มีสวนเก่ียวของ และนําผลการทบทวนทั้งหมดมาเปนบทเรียน 
และกําหนดแนวทางพัฒนาการเมืองไทยใหกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง 
 สรุปไดวา การนําพาการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองดวยมิติธรรม คือ ทุกฝาย
จะตองเขามามีสวนชวยขับเคลื่อน และนําหลักธรรมมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองไทย คือ หลักอิทธิ
บาทธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมในการนําไปสูความสําเร็จ อันจะกอใหเกิดความศรัทธาตอระบบการเมือง อดทน
อดกลั้นในการพัฒนาการเมือง มีความรอบคอบ และมุงม่ันในการพัฒนา นําผลในอดีตมาเปนบทเรียน เพื่อ
พัฒนาการเมืองไปสูความรุงเรือง 
 
บทสรุป 
 นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
มาจนถึงปจจุบันกวา 86 ป พบวาการเมืองไทยยังคงวนเวียนอยูในวงจรอุบาทว คือ การรัฐประหาร 
มีรัฐธรรมนูญใหม เลือกตั้ง มีรัฐสภา มีรัฐบาล เกิดวิกฤตการณทางการเมือง และสุดทายก็นําไปสูการ

                                                           
13 สํ.สฬา (ไทย), 18/372/450. 
14 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 16, 

(กรุงเทพ: เอส. อาร พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 160. 

รัฐประหารอีก จนทําใหประเทศไทยกลายเปน 1 ในประเทศที่มีการรัฐประหารบอยที่สุด และในกลุมอาเซียน
พบวาประทศไทยมีการรัฐประหารมากที่สุด กลาวคือ รัฐประหารที่สําเร็จมี 13 คร้ัง เฉลี่ย 6.6 ป ตอ 1 คร้ัง 
และในปจจุบันแมจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แลวก็ตาม แตก็มีแนวโนมวาจะเขาสูวงจรเดิม
อีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล มาตรา 272 กําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี 
แตกลับพบวาในสวนของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 250 คน มาจากการแตงตั้งของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ แตมาตรา 151 การอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้นกระทําโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปญหาอาจเกิดจากรัฐบาลเปนเสียงขางนอยในสภาผูแทนราษฎร ทําใหไดรัฐบาล
ขาดเสถียรภาพ  
 การกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง คือ 1) ประชาชนตองไดรับการศึกษา และมีความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย ก็จะตระหนักถึงหนาที่ในการเขามีสาวนรวมทางเมือง ตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง 
2) นักการเมือง จะตองตระหนักใน 3 ประการ คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเปน
กัลยาณมิตร และ 3) กองทัพจะตองหลีกเลี่ยงการทํารัฐประหาร ใหทุกคนไดเรียนรูตามวิถีประชาธิปไตยและ
แกไขปญหาตามกฎหมาย และนําหลักอิทธิบาทธรรม คือหลักธรรมในการนําไปสูความสําเร็จมาใชเปน
แนวทางในการกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง ไดแก 1) เชื่อม่ัน ศรัทธาตอระบบการเมือง 2) อดทนอด
กลั้นในการพัฒนาการเมือง 3) มีความรอบคอบและมุงม่ันในการพัฒนา 4) นําผลในอดีตมาเปนบทเรียน 
และวางแผนพัฒนา ซ่ึงจะทําใหการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทวได ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2: มิติธรรมกาวขามวงจรอุบาททางการเมืองไทย,  
                          วีระพงศ เกียรติไพรยศ และสายทอง ตะวชิัย, 2562 

 
 

ประชาชน 
  ไดรับการศึกษา 

  มีสวนรวมทางการเมือง 

นักการเมือง 
  มีคุณธรรมจรยิธรรม 
  รับผิดชอบ 
  มีกัลยาณมิตร 

กองทัพ 
  เรียนรูการเมือง 
  หลีกเลี่ยงรัฐประหาร 
  ใหกฎหมายแกปญหา 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1385

เสถียรภาพ และหลุดพนจากวงจรอุบาทวนั้น ผูเขียนขอนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
พัฒนาการเมืองไทยเพื่อกาวขามวงจรอุบาทว ไดแก หลักอิทธิบาทธรรม13 คือ หลักคุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จของผลที่มุงหมาย มี 4 ประการ14 ดังนี้ 
 1) ฉันทะ ความพอใจ มีใจรักในสิ่งน้ัน และปรารถนาที่จะใหไดผลย่ิง ๆ ขึ้นไป คือ ทั้ง 3 ฝาย 
ไดแก ประชาชน นักการเมือง และกองทัพจะตองมีความรักและศรัทธาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และเชื่อม่ันวาระบอบดังกลาวจะนําพาประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองได 
 2) วิริยะ ความเพียรพยายาม ความทุมเท คือ ในการเมืองตลอดระยะเวลานับแตเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 มาถึงปจจุบัน ยังวนเวียนอยูในวงจรอุบาทว ดวยความที่ทุกฝายอาจยังขาดความ
ทุมเท หรือความเพียรพยายามอยางแทจริง หรือขาดความอดทนอดกลั้นตอการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมยอมใหเกิดการเรียนรู หากตองการใหการเมืองไทยเดินไปขางหนาได ทุกฝายจะตองยอม
เรียนรูดวยความพยายาม และอดทนในการเรียนรูกับความแตกตางทางความคิด เพื่อใหเกิดการเมืองแบบมี
สวนรวม 
 3) จิตตะ ความมุงม่ัน หนักแนน คือ การเมืองมีความสลับซับซอน เพื่อการเมืองใหกาวขามวงจร
อุบาทว ทุกฝายจะตองมีความรอบคอบ มองปญหาใหรอบดาน มีความหนักแนนในการนําพาการเมืองไปสู
ความเจริญ และในขณะเดียวกันทุกฝายตองมีสํานึกในความรับผิดชอบตอการกระทํา 
 4) วิมังสา ไตรตรอง หรือทดลอง อยางมีเหตุผล คือ การจะกาวขามวงจรอุบาทวทางการ
เมืองไทย ทุกฝายจะตองมาทบทวนสิ่งที่ดําเนินการตลอดระยะเวลากวา 86 ปที่ผานมา วาปญหาของ
การเมืองที่แทจริงเกิดจากอะไร และฝายไหนที่มีสวนเก่ียวของ และนําผลการทบทวนทั้งหมดมาเปนบทเรียน 
และกําหนดแนวทางพัฒนาการเมืองไทยใหกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง 
 สรุปไดวา การนําพาการเมืองไทยกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมืองดวยมิติธรรม คือ ทุกฝาย
จะตองเขามามีสวนชวยขับเคลื่อน และนําหลักธรรมมาเปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองไทย คือ หลักอิทธิ
บาทธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมในการนําไปสูความสําเร็จ อันจะกอใหเกิดความศรัทธาตอระบบการเมือง อดทน
อดกลั้นในการพัฒนาการเมือง มีความรอบคอบ และมุงม่ันในการพัฒนา นําผลในอดีตมาเปนบทเรียน เพื่อ
พัฒนาการเมืองไปสูความรุงเรือง 
 
บทสรุป 
 นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
มาจนถึงปจจุบันกวา 86 ป พบวาการเมืองไทยยังคงวนเวียนอยูในวงจรอุบาทว คือ การรัฐประหาร 
มีรัฐธรรมนูญใหม เลือกตั้ง มีรัฐสภา มีรัฐบาล เกิดวิกฤตการณทางการเมือง และสุดทายก็นําไปสูการ

                                                           
13 สํ.สฬา (ไทย), 18/372/450. 
14 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 16, 

(กรุงเทพ: เอส. อาร พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 160. 

รัฐประหารอีก จนทําใหประเทศไทยกลายเปน 1 ในประเทศที่มีการรัฐประหารบอยที่สุด และในกลุมอาเซียน
พบวาประทศไทยมีการรัฐประหารมากที่สุด กลาวคือ รัฐประหารที่สําเร็จมี 13 คร้ัง เฉลี่ย 6.6 ป ตอ 1 คร้ัง 
และในปจจุบันแมจะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แลวก็ตาม แตก็มีแนวโนมวาจะเขาสูวงจรเดิม
อีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล มาตรา 272 กําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรี 
แตกลับพบวาในสวนของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 250 คน มาจากการแตงตั้งของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ แตมาตรา 151 การอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลนั้นกระทําโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปญหาอาจเกิดจากรัฐบาลเปนเสียงขางนอยในสภาผูแทนราษฎร ทําใหไดรัฐบาล
ขาดเสถียรภาพ  
 การกาวขามวงจรอุบาทวทางการเมือง คือ 1) ประชาชนตองไดรับการศึกษา และมีความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย ก็จะตระหนักถึงหนาที่ในการเขามีสาวนรวมทางเมือง ตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง 
2) นักการเมือง จะตองตระหนักใน 3 ประการ คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเปน
กัลยาณมิตร และ 3) กองทัพจะตองหลีกเลี่ยงการทํารัฐประหาร ใหทุกคนไดเรียนรูตามวิถีประชาธิปไตยและ
แกไขปญหาตามกฎหมาย และนําหลักอิทธิบาทธรรม คือหลักธรรมในการนําไปสูความสําเร็จมาใชเปน
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แผนภาพที่ 2: มิติธรรมกาวขามวงจรอุบาททางการเมืองไทย,  
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พัสกร อุนกาศ 

ประวิทย เอกเจริญสุ 
สมชาย มะรินทร 

วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาองคกรในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ทั้งนี้องคกรที่ประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว ไดหรือไมนั้น ตองอาศัย
ปจจัยและองคประกอบหลาย ๆ ด านดวยกัน การพัฒนาองคกรจะเปนไปตามระบบกลไกและ
กระบวนการพัฒนาไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ “ผูนํา”(Leader) หรือเรียกอีกอยางวา “ผูบริหาร”
(Administrator) จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําเปน
บุคคลที่ชวยชี้นํา และเปนมันสมองในการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลในองคกร ผูนําที่มีความรู ความสามารถ  
มีทักษะ ในกระบวนการพัฒนาองคกร เพียงแคนี้คงไมเพียงพอตอการพัฒนาองคกร ไดอยางมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น ผูนํา หรือผูบริหารควรตองมีคุณสมบัติของผูนํา ตามคุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงค ที่จะ
เปนตัวชี้วัด ความเชื่อถือ เชื่อม่ัน เชื่อฟง และใหความรวมมืออยางแทจริง ของบุคลากรภายในองคกร การที่
ผูนําจะพัฒนาองคกรไดอยางสมบูรณแบบนั้น ตองอาศัยคุณลักษณะของผูนํา อันไดแก 1) ภาวะผูนํา  
2) หลักการบริหารการพัฒนา และ 3) อิทธิบาท 4 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผูนําไปสูการ
พัฒนาองคกร 

คําสําคัญ: ผูนํา, คุณลักษณะผูนํา, การพัฒนาองคกร 
 
Abstract  
 Organizational development in the changing era is facing unavoidably with intense 
competition. If the organizations would be succeeded according to set objectives and 
goals or not, requiring for many factors. How much of the organization to develop, would 
be based on mechanism system and development process and also depending on 
“Leader” also known as “Administrator”. Therefore, this is an important factor in driving 
the development of the organization effectively. Leader is the guiding person and also the 
working brain together with other personnel. Leader with knowledge, capability and skills 
are still inadequate for effectively develop the organization.    
 Hence, leader or administrator should have leadership qualities according to desire 
characteristics of leader, that indicate to trust, confidence, obedience and truly 
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cooperation of personnel within the organization. The leader would properly develop the 
organization, would rely on leader characteristics which are; 1) leadership, 2) principles of 
development management and 3 ) the 4 Iddhipada or the Four Paths of Accomplishment 
or basis for success, using as the guidelines to develop the behavior of the leader towards 
the organizational development.    

Keywords: Leader, Leader Features, Organizational Development 
 
บทนํา 
 “ศักยภาพความรูความสามารถของผูนําสงผลตอการพัฒนา และการสรางความเชื่อม่ันใหกับบุคคล
ในองคกรได และสามารถสรางแรงจูงใจความรวมมือระหวางคนในองคกร” ในปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปวา ผูนํา (Leader) ถือวาเปนศูนยกลางการบริหารการพัฒนาองคกร และมีผลตอการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพราะผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดวิสัยทัศน หรือ
ยุทธศาสตร โดยผานกระบวนการวางแผน สั่งการ กํากับดูแล และควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาที่นาสนใจของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่วา ผูนําทํา
อยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเท
ความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําอีกกลุมไมเปนที่นาเคารพ
ของผูใตบังคับบัญชาจึงมีผลตอกระบวนการปฏิบัติงานรวมกันทําใหการพัฒนาองคกรในภาพรวมไมเปนไป
ตามเปาหมายแลว ยังขาดความเชื่อม่ันในพฤติกรรมของผูนํา ดังนั้น การมีภาวะความเปนผูนํา (Leadership) 
นับเปนปจจัยสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคกร ซ่ึงในที่นี้จะขอนําเสนอ คํานิยาม “ผูนํา” เพื่อปูพื้นฐาน
กอนที่จะไป ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ    
 
ผูนํา (Leader) 
 “ผูนํา” หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหรือไดรับการเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากสมาชิกในกลุม ใน
การสั่งการหรือบอกกลาวบุคคลอ่ืนๆใหทําการใดๆ หรือ พูดแบบงายๆไดวา “ผูนํา” คือบุคคลที่มีผูตาม 
“ผูนํา” คือ ผูที่สามารถนําทิศนําทางผูอ่ืนใหกาวไปขางหนา สูจุดมุงหมายตามที่ตั้งใจไวได  โดยใชศักยภาพ
ของความเปนผูนําที่มีอยูทั้งในดานสถานภาพ  ความสามารถ  อิทธิพลชีวิต  และพฤติกรรม  เพื่อสงผลให
สามารถกําหนดทิศทางของบุคคลผูติดตามใหไปสูเปาหมายเดียวกัน หนาที่หนึ่งของผูนําคือ การกํากับดูแล 
พฤติกรรมและการกระทําของผูตามในกลุม นอกจากนี้ ผูนํา ยังเปนผูที่เปนตัวแทนของกลุมดวย1 ไดสรุป
แนวคิดเก่ียวกับ “ผูนํา” ไว 5 ประการ คือ 
 1. ผูนํา หมายถึง ผูซ่ึงเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม เปรียบเสมือนแกนของ
กลุมเปนผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง  

                                                
 1 กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.), 2535, หนา 14-15. 

 

 2. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดหมายที่วางไว แมแตเพียง
ชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนํา ทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุมออกนอกลูนอกทางดวย 
 3. ผูนํา หมายถึง บุคคลที่สมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุม ซ่ึงเปนไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได 
 4. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากที่สุด  
 5. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถนํากลุมไปในทางที่ตองการ เปนบุคคลที่มีสวนรวม และเก่ียวของ
โดยตรงตอการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเปนผูนํา2 กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งใน 5 อยาง ตอไปนี้ 
 1. มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในองคกรมากกวาผูอ่ืน 
 2. มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 
 3. มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
 4. ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
 5. เปนหัวหนาของกลุม 
 Bennis and Nanus3 กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่ มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค เปนสัญลักษณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ผูนําเปนผูที่จะนํากลุมใหพนจากความ
ทุกขยาก ขจัดปญหา ขจัดความขัดแยงที่เกิดข้ึนในกลุม และฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนสามารถบรรลุตาม
เปาหมายของสังคมที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดังนั้น ผูนํา (Leader) คือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกยองจากกลุมบุคคลใหทําหนาที่ของตําแหนงผูนํา เชน การชี้แนะ การ
สั่งการ และการชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดทั้งนี้ผูนําอาจ
หมายรวมถึง อาทิ ผูบริหาร ผูจัดการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ อธิการบดี ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูวา
ราชการ นายอําเภอ กํานัน เจาคณะจังหวัด เจาอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี ข้ึนอยูกับความแตกตางใน
เร่ืองของลักษณะงานและองคกรที่อยู  
 
คุณลักษณะของผูนํา 
 คุณสมบัติที่ผูนําแตละทานมีอยูโดยไมจําเปนตองเหมือนกันโดยหลักการสัปปุริสธรรม คือ คุณธรรม
ของผูนําที่จะตองรูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน รูบุคคล และเลือกใชคุณธรรมนั้นอยาง
เหมาะสม เพราะถาผูนํารูจักสภาพการณที่เหมาะสมยอมสามารถที่จะนําพาองคกรไปสูความเปนองคกรแหง
ความดีงาม ลักษณะของผูนําในเชิงหลักการจะประกอบดวยหลายองคประกอบ อาทิ การรูจักตนเองและ
คนหาปรับปรุงตัวเอง ใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อชี้นําองคกรสูสิ่งใหมๆ และมีการวางแผนในการดําเนินงาน
                                                
 2 Halpin, Andrew W. (1966). Theory and Research in Administrators. New York : 
Macmillan.  
 3 Bennis, W., and Nanus, B. (1985). Leaders : The Strategies for Taking Change. New 
York : Harper and Row.  
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cooperation of personnel within the organization. The leader would properly develop the 
organization, would rely on leader characteristics which are; 1) leadership, 2) principles of 
development management and 3 ) the 4 Iddhipada or the Four Paths of Accomplishment 
or basis for success, using as the guidelines to develop the behavior of the leader towards 
the organizational development.    

Keywords: Leader, Leader Features, Organizational Development 
 
บทนํา 
 “ศักยภาพความรูความสามารถของผูนําสงผลตอการพัฒนา และการสรางความเชื่อม่ันใหกับบุคคล
ในองคกรได และสามารถสรางแรงจูงใจความรวมมือระหวางคนในองคกร” ในปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปวา ผูนํา (Leader) ถือวาเปนศูนยกลางการบริหารการพัฒนาองคกร และมีผลตอการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดข้ึน ทั้งนี้ เพราะผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดวิสัยทัศน หรือ
ยุทธศาสตร โดยผานกระบวนการวางแผน สั่งการ กํากับดูแล และควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาที่นาสนใจของนักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่วา ผูนําทํา
อยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเท
ความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําอีกกลุมไมเปนที่นาเคารพ
ของผูใตบังคับบัญชาจึงมีผลตอกระบวนการปฏิบัติงานรวมกันทําใหการพัฒนาองคกรในภาพรวมไมเปนไป
ตามเปาหมายแลว ยังขาดความเชื่อม่ันในพฤติกรรมของผูนํา ดังนั้น การมีภาวะความเปนผูนํา (Leadership) 
นับเปนปจจัยสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคกร ซ่ึงในที่นี้จะขอนําเสนอ คํานิยาม “ผูนํา” เพื่อปูพื้นฐาน
กอนที่จะไป ประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ    
 
ผูนํา (Leader) 
 “ผูนํา” หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหรือไดรับการเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากสมาชิกในกลุม ใน
การสั่งการหรือบอกกลาวบุคคลอ่ืนๆใหทําการใดๆ หรือ พูดแบบงายๆไดวา “ผูนํา” คือบุคคลที่มีผูตาม 
“ผูนํา” คือ ผูที่สามารถนําทิศนําทางผูอ่ืนใหกาวไปขางหนา สูจุดมุงหมายตามที่ตั้งใจไวได  โดยใชศักยภาพ
ของความเปนผูนําที่มีอยูทั้งในดานสถานภาพ  ความสามารถ  อิทธิพลชีวิต  และพฤติกรรม  เพื่อสงผลให
สามารถกําหนดทิศทางของบุคคลผูติดตามใหไปสูเปาหมายเดียวกัน หนาที่หนึ่งของผูนําคือ การกํากับดูแล 
พฤติกรรมและการกระทําของผูตามในกลุม นอกจากนี้ ผูนํา ยังเปนผูที่เปนตัวแทนของกลุมดวย1 ไดสรุป
แนวคิดเก่ียวกับ “ผูนํา” ไว 5 ประการ คือ 
 1. ผูนํา หมายถึง ผูซ่ึงเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม เปรียบเสมือนแกนของ
กลุมเปนผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมสูง  

                                                
 1 กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.), 2535, หนา 14-15. 

 

 2. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดหมายที่วางไว แมแตเพียง
ชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนํา ทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุมออกนอกลูนอกทางดวย 
 3. ผูนํา หมายถึง บุคคลที่สมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุม ซ่ึงเปนไปโดย
อาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได 
 4. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากที่สุด  
 5. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถนํากลุมไปในทางที่ตองการ เปนบุคคลที่มีสวนรวม และเก่ียวของ
โดยตรงตอการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเปนผูนํา2 กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งใน 5 อยาง ตอไปนี้ 
 1. มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในองคกรมากกวาผูอ่ืน 
 2. มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน ๆ 
 3. มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
 4. ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
 5. เปนหัวหนาของกลุม 
 Bennis and Nanus3 กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่ มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค เปนสัญลักษณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ผูนําเปนผูที่จะนํากลุมใหพนจากความ
ทุกขยาก ขจัดปญหา ขจัดความขัดแยงที่เกิดข้ึนในกลุม และฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ จนสามารถบรรลุตาม
เปาหมายของสังคมที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดังนั้น ผูนํา (Leader) คือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกยองจากกลุมบุคคลใหทําหนาที่ของตําแหนงผูนํา เชน การชี้แนะ การ
สั่งการ และการชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดทั้งนี้ผูนําอาจ
หมายรวมถึง อาทิ ผูบริหาร ผูจัดการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ อธิการบดี ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูวา
ราชการ นายอําเภอ กํานัน เจาคณะจังหวัด เจาอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี ข้ึนอยูกับความแตกตางใน
เร่ืองของลักษณะงานและองคกรที่อยู  
 
คุณลักษณะของผูนํา 
 คุณสมบัติที่ผูนําแตละทานมีอยูโดยไมจําเปนตองเหมือนกันโดยหลักการสัปปุริสธรรม คือ คุณธรรม
ของผูนําที่จะตองรูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูชุมชน รูบุคคล และเลือกใชคุณธรรมนั้นอยาง
เหมาะสม เพราะถาผูนํารูจักสภาพการณที่เหมาะสมยอมสามารถที่จะนําพาองคกรไปสูความเปนองคกรแหง
ความดีงาม ลักษณะของผูนําในเชิงหลักการจะประกอบดวยหลายองคประกอบ อาทิ การรูจักตนเองและ
คนหาปรับปรุงตัวเอง ใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อชี้นําองคกรสูสิ่งใหมๆ และมีการวางแผนในการดําเนินงาน
                                                
 2 Halpin, Andrew W. (1966). Theory and Research in Administrators. New York : 
Macmillan.  
 3 Bennis, W., and Nanus, B. (1985). Leaders : The Strategies for Taking Change. New 
York : Harper and Row.  
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เพื่อใหเปนแบบอยางแกคนในองคกร นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ยังตองมีลักษณะเดนกวาคน
อ่ืนๆ และมีอิทธิพลเหนือผู อ่ืน สามารถสั่งการผู อ่ืนใหทําตาม ดังนั้น ในบทความฉบับนี้  จะขอเสนอ
คุณลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกร ซ่ึงคุณลักษณะของผูนําในทัศนะของผูเขียน 
ประกอบดวย การมีภาวะความเปนผูนํา หลักของการพัฒนา และที่สําคัญคือ หลักอิทธิบาท 4 ประจําใจของ
ผูนําในการบริหารคน บริหารงาน เพื่อไปสูการพัฒนาองคกร 

 
รูปที่ 1 แบบแสดงคุณลักษณะของผูนํา (พัสกร อุนกาศ) 

1 ภาวะผูนํา (Leadership)  
 ภาวะผูนํา เปนปจจัยอยางหนึ่งที่สําคัญตอตัวผูนํา เพราะภาวะผูนําจะเปนเคร่ืองชี้วัด ความสําเร็จ
ขององคกร การดําเนินงานอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงค ยอมข้ึนอยูกับคุณลักษณะทักษะ และศิลปะ
ในการบริหารงานของผูนํา ถือวาเปนเคร่ืองมือชี้วัดสําคัญของผูนํา ในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยาง
สมบูรณที่สุด ดังนั้นควรเร่ิมตนที่การสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนํา ผูนําองคกร ตองมีความเปนผูนํา  
หรือภาวะผูนํา (Leadership) อยางหลีกเลี่ยงไมได  
 1) ความหมายของภาวะผูนํา4 ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล เห็นวา ภาวะผูนํา 
หมายถึง  กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยูในการซักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา
ภายในองคกรหรือในกลุมคนในสถานที่ตางๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สมยศ นาวีการ ใหความหมายของ ภาวะผูนํา คือ 
กระบวนการของการสั่งการและใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ  ของกลุมสมาชิกภายในองคกรGibson, 
Ivancevich และDonnelly มองภาวะผูนํา (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม 
โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม  
 2) ลักษณะภาวะผูนํา5 ไดชี้ใหเห็นองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมี
ภาวะผูนําหรือไม ไดแก 
  1. ผูนําเปนกระบวนการ ของการใชอิทธิพล ที่ผูนําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผูตาม 
เพื่อใหมีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามตองการโดยมีจุดมุงหมายขององคกรเปนเปาหมาย ไมใชเร่ืองของ

                                                
 4 Korrawuth ChiangMai. (October 17, 2016). http://mike-cmu.blogspot.com/2016/ 
10/leadership-theory.html. (ขอมูลสืบคนวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562) 
 5 Mitchell, Terrence R., and Larson. Jr. Jane R. (1987). People in Organization : An 
Introduction to    Organizational Behavior. 3 rd ed. Singapore : McGraw – Hill.  
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บุคคลที่จะพึงมีภาวะผูนําไดโดยที่ไมไดมีการกระทําใด ๆ เปนกระบวนการ (process) ใหเกิดอิทธิพลตอผูอ่ืน 
ดังนั้น ผูนําที่มาจากการแตงตั้ง เชน ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไมก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูวามี
ลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปลา ในทางตรงขาม ผูที่แสดงภาวะผูนําอาจจะไมเปนผูนําที่เปนแบบทางการ  
แตมีองคประกอบ 3 ประการนั้น 
  2. มีระดับความถูกตองของการใชอิทธิพล ภาวะผูนํา นอกจากเปนกระบวนการแลว 
ภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูตามยอมใหผูนําใชอิทธิพลตอตัวเขา ซ่ึงโดยทั่วไปก็ตองพิจารณาถึงระดับ
ความถูกตองของอิทธิพลที่ใชดวยวาไมใชเปนการใชอํานาจเขาขูเข็ญ หรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปน
เชนนั้นก็ไมถือวาผูนํามีภาวะผูนําได  
  3. มีความสําเร็จของจุดมุงหมายที่ตั้งไว ภาวะผูนํา จะถูกอางถึงเม่ือจุดมุงหมายของกลุม 
หรือองคกรประสบความสําเร็จ ดังนั้นถาหากผูนําไมสามารถ นํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาวได ก็ยอม
หมายถึงวาผูนําไมไดแสดงภาวะผูนําหรือไมมีความสามารถในการนํานั่นเอง  ดังนั้น ภาวะผูนํา (Leadership) 
คือ ความสามารถของแตละบุคคลในองคกรอันที่จะกอใหเกิดกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรโดยใชการชักชวน จูงใจใหบุคคลหรือกลุมคนในองคกรปฏิบัติตามความคิดเห็น 
ความตองการของตนไดดวยความเต็มใจ และยินดีที่จะใหความรวมมือโดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคกร
เปนเปาหมาย ดังนั้น ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในอันที่กอใหเกิดการกระทํากิจกรรม หรือการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 
2. หลักการบริหารการพัฒนา (Principles of Development Management)6 
 การพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จตองมีความเขาใจในหลายๆ เร่ือง ที่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการพัฒนาองคกร การสรางความนาเชื่อถือในตัวผูนําที่มีตอบุคลากร และตอ
ความสําเร็จ ใหเกิดข้ึนตองอาศัยความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับหลักการบริหารเพื่อไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกร พรอมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
มากข้ึน  
 การบริหารจัดการเปนการดําเนินงานในหนาทีต่างๆ ใหใชทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยูในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชท รัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) ครอบคลุมถึง  
การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาด เหมาะสมและคุมคา (Cost-effective) สวนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ
สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว  ดังที่ไดกลาวมาแลววา บทบาทสําคัญของผูบริหารคือการนําพาองคกรไปใหถึง 
ทั้งนี้จะขอกลาวถึง กระบวนการบริหาร เพื่อการพัฒนาองคกร กระบวนการบริหารจัดการในองคกรนั้น
ประกอบไปดวยหลากหลายแนวความคิดทางบริหาร เชนหลัก  POSDC, POLC,POSCORB เปนตนซ่ึง
ผูบริหารองคกรมีหนาที่ที่จะเลือกสรรเอาหลักการในการบริหารที่เหมาะสมมาปรับใชกับองคกรของตนเพื่อ
ประโยชนขององคกรเอง ทั้งนี้โดยภาพรวมแลวหลักการบริหารจะประกอบไปดวยข้ันตอนเหลานี้คือ   

                                                
 6 Narin. ก ระบ วน ก ารบ ริห าร . [ออน ไลน ] แห ล งข อมู ล :  http://narin-narinblogspotcom. 
blogspot.com/2010/12/blog-post.html [2 กุมภาพันธ 2562]. 
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เพื่อใหเปนแบบอยางแกคนในองคกร นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ยังตองมีลักษณะเดนกวาคน
อ่ืนๆ และมีอิทธิพลเหนือผู อ่ืน สามารถสั่งการผู อ่ืนใหทําตาม ดังนั้น ในบทความฉบับนี้  จะขอเสนอ
คุณลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกร ซ่ึงคุณลักษณะของผูนําในทัศนะของผูเขียน 
ประกอบดวย การมีภาวะความเปนผูนํา หลักของการพัฒนา และที่สําคัญคือ หลักอิทธิบาท 4 ประจําใจของ
ผูนําในการบริหารคน บริหารงาน เพื่อไปสูการพัฒนาองคกร 

 
รูปที่ 1 แบบแสดงคุณลักษณะของผูนํา (พัสกร อุนกาศ) 

1 ภาวะผูนํา (Leadership)  
 ภาวะผูนํา เปนปจจัยอยางหนึ่งที่สําคัญตอตัวผูนํา เพราะภาวะผูนําจะเปนเคร่ืองชี้วัด ความสําเร็จ
ขององคกร การดําเนินงานอยางราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงค ยอมข้ึนอยูกับคุณลักษณะทักษะ และศิลปะ
ในการบริหารงานของผูนํา ถือวาเปนเคร่ืองมือชี้วัดสําคัญของผูนํา ในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาไดอยาง
สมบูรณที่สุด ดังนั้นควรเร่ิมตนที่การสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนํา ผูนําองคกร ตองมีความเปนผูนํา  
หรือภาวะผูนํา (Leadership) อยางหลีกเลี่ยงไมได  
 1) ความหมายของภาวะผูนํา4 ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล เห็นวา ภาวะผูนํา 
หมายถึง  กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยูในการซักนําหรือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา
ภายในองคกรหรือในกลุมคนในสถานที่ตางๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สมยศ นาวีการ ใหความหมายของ ภาวะผูนํา คือ 
กระบวนการของการสั่งการและใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ  ของกลุมสมาชิกภายในองคกรGibson, 
Ivancevich และDonnelly มองภาวะผูนํา (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม 
โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆ ในกลุม  
 2) ลักษณะภาวะผูนํา5 ไดชี้ใหเห็นองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมี
ภาวะผูนําหรือไม ไดแก 
  1. ผูนําเปนกระบวนการ ของการใชอิทธิพล ที่ผูนําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผูตาม 
เพื่อใหมีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามตองการโดยมีจุดมุงหมายขององคกรเปนเปาหมาย ไมใชเร่ืองของ

                                                
 4 Korrawuth ChiangMai. (October 17, 2016). http://mike-cmu.blogspot.com/2016/ 
10/leadership-theory.html. (ขอมูลสืบคนวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562) 
 5 Mitchell, Terrence R., and Larson. Jr. Jane R. (1987). People in Organization : An 
Introduction to    Organizational Behavior. 3 rd ed. Singapore : McGraw – Hill.  
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บุคคลที่จะพึงมีภาวะผูนําไดโดยที่ไมไดมีการกระทําใด ๆ เปนกระบวนการ (process) ใหเกิดอิทธิพลตอผูอ่ืน 
ดังนั้น ผูนําที่มาจากการแตงตั้ง เชน ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไมก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูวามี
ลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปลา ในทางตรงขาม ผูที่แสดงภาวะผูนําอาจจะไมเปนผูนําที่เปนแบบทางการ  
แตมีองคประกอบ 3 ประการนั้น 
  2. มีระดับความถูกตองของการใชอิทธิพล ภาวะผูนํา นอกจากเปนกระบวนการแลว 
ภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูตามยอมใหผูนําใชอิทธิพลตอตัวเขา ซ่ึงโดยทั่วไปก็ตองพิจารณาถึงระดับ
ความถูกตองของอิทธิพลที่ใชดวยวาไมใชเปนการใชอํานาจเขาขูเข็ญ หรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปน
เชนนั้นก็ไมถือวาผูนํามีภาวะผูนําได  
  3. มีความสําเร็จของจุดมุงหมายที่ตั้งไว ภาวะผูนํา จะถูกอางถึงเม่ือจุดมุงหมายของกลุม 
หรือองคกรประสบความสําเร็จ ดังนั้นถาหากผูนําไมสามารถ นํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาวได ก็ยอม
หมายถึงวาผูนําไมไดแสดงภาวะผูนําหรือไมมีความสามารถในการนํานั่นเอง  ดังนั้น ภาวะผูนํา (Leadership) 
คือ ความสามารถของแตละบุคคลในองคกรอันที่จะกอใหเกิดกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกรโดยใชการชักชวน จูงใจใหบุคคลหรือกลุมคนในองคกรปฏิบัติตามความคิดเห็น 
ความตองการของตนไดดวยความเต็มใจ และยินดีที่จะใหความรวมมือโดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคกร
เปนเปาหมาย ดังนั้น ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในอันที่กอใหเกิดการกระทํากิจกรรม หรือการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 
2. หลักการบริหารการพัฒนา (Principles of Development Management)6 
 การพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จตองมีความเขาใจในหลายๆ เร่ือง ที่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการพัฒนาองคกร การสรางความนาเชื่อถือในตัวผูนําที่มีตอบุคลากร และตอ
ความสําเร็จ ใหเกิดข้ึนตองอาศัยความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับหลักการบริหารเพื่อไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกร พรอมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
มากข้ึน  
 การบริหารจัดการเปนการดําเนินงานในหนาทีต่างๆ ใหใชทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยูในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชท รัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) ครอบคลุมถึง  
การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาด เหมาะสมและคุมคา (Cost-effective) สวนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ
สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว  ดังที่ไดกลาวมาแลววา บทบาทสําคัญของผูบริหารคือการนําพาองคกรไปใหถึง 
ทั้งนี้จะขอกลาวถึง กระบวนการบริหาร เพื่อการพัฒนาองคกร กระบวนการบริหารจัดการในองคกรนั้น
ประกอบไปดวยหลากหลายแนวความคิดทางบริหาร เชนหลัก  POSDC, POLC,POSCORB เปนตนซ่ึง
ผูบริหารองคกรมีหนาที่ที่จะเลือกสรรเอาหลักการในการบริหารที่เหมาะสมมาปรับใชกับองคกรของตนเพื่อ
ประโยชนขององคกรเอง ทั้งนี้โดยภาพรวมแลวหลักการบริหารจะประกอบไปดวยข้ันตอนเหลานี้คือ   

                                                
 6 Narin. ก ระบ วน ก ารบ ริห าร . [ออน ไลน ] แห ล งข อมู ล :  http://narin-narinblogspotcom. 
blogspot.com/2010/12/blog-post.html [2 กุมภาพันธ 2562]. 
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รูปที่ 2 แบบแสดงกระบวนการบริหารการพัฒนา (พัสกร อุนกาศ)  

 1) การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค สําหรับ
ชวงเวลาในอนาคต และวิธีรการใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ที่สุด ผูนําหรือผูบริหารที่มีความเขาใจในเร่ืองของกระบวนการวางแผนยอมที่จะบริหารองคกรใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
 2) การจัดองคกร (Organizing)  เปนการเรียนรูขบวนการของการกําหนดรูปแบบโครงสราง
ขององคกร กฎเกณฑ ที่จะใชควบคุมทรัพยากรตางๆ ใหทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร  
โดยจะตองมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ของพนักงานแตละคนวาใครทําอะไร ใชวิธี  
และเคร่ืองมืออะไรบาง ในการทํางานตามกฎเกณฑเฉพาะที่จะทําใหงานนั้นดําเนินไปได 
 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)  ผูนําหรือผูบริหารตองเขาใจขบวนการเร่ืองหนาที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล โดยเร่ิมตั้งแต เสาะหา คัดเลือก บรรจุคนที่มีความรู ความสามารถเขาทํางาน พัฒนา
ฝกอบรมใหบุคคลกรมีความสามารถมากเพิ่มข้ึนในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานภายในองคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 4) การสั่งการ (Directing) การสั่งการถือเปนอีกทักษะหนึ่งของผูนําหรือผูบริหาร ซ่ึงเปนความ
พยายามที่จะทําใหการกระทําตางๆ ของทุกฝายในองคกร เปนไปในทางที่จะสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ 
 5) การควบคุม (Controlling) การควบคุมเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียไมไดของกระบวนการ
บริหารของผูนําหรือผูบริหาร ตองมีความเขาใจเก่ียวกับเร่ือง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ  
วาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมและมีขอบกพรองอะไรที่จะตองทําการแกไขหรือไม 
 6) ภาวะผูนําในองคกร (Leading) การที่ผูนํามีภาวะผูนําที่ดียอมทําใหผูใตบังคับบญัชาปฏิบตัิงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถือเปนหนาที่ทางการบริหารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมองคกร การใชอํานาจหนาที่ 
แรงจูงใจ อันจะทําใหบุคลากรขององคกรสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรตั้งไว 
 ดังนั้น ข้ันตอนกระบวนการบริหาร อาจหมายถึงทุกข้ันตอนที่ไดกลาวถึงขางตน ดวยเหตุผลที่วา 
การพัฒนาองคกรนั้นจะตองใชการรวมมือของทุกสวน ทุกข้ันตอน เพื่อใหองคกรสามารถขับเคลื่อนตอไปได 
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ตั้งแตกระบวนการแรก ไปจนถึงภาวะผูนํา เพราะฉะนั้นเราอาจกลาวไดวาทุกข้ันตอนมีความสําคัญเทาๆ กัน 
ทั้งนี้ การพัฒนาองคกร เปนสวนหนึ่งในการกระบวนการบริหาร เพื่อใชดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคกรใหเกิด
ความมีประสิทธิผล และใหความสําคัญดานความเปนมนษุยมากยิ่งข้ึน จะเห็นวากระบวนทัศนของการพัฒนา
องคกร (OD paradigm) คือการใหความสําคัญตอ คุณคาของมนุษยและความกาวหนา ขององคกรควบคูกัน
ไป เนนความรวมมือและกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนการมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of 
inquiry) ไดแก 
 1. ใหการนับถือตอคน (Respect for people) โดยเชื่อวา มนุษยมีความรับผิดชอบมีสติปญญา
และตองการให การใสใจและควรไดรับ การปฏิบัติ ดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
 2. ไววางใจและชวยเหลือเจือจุน (Trust and support) กลาวคือ องคกรที่ถือวามีสุขภาพดี
และมีประสิทธิผล ตองมีลักษณะของความไววางใจ มีความนาเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เปดเผย และใหการ
เก้ือกูลตอกัน 
 3. ความเสมอภาคดานอํานาจ (Power equalization) ในองคกรที่มีประสิทธิผลจะไมเนนการ
ใชอํานาจและการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เปนประเด็นสําคัญ 
 4. กลาเผชิญปญหา (Confrontation) โดยไมเลี่ยง ไมประวิงเวลาหรือหนีปญหาที่ เกิดข้ึน  
แตจะใชวิธีเผชิญปญหาอยางเปดเผย 
 5. การมีสวนรวม (Participation) โดยเฉพาะผูที่ ได รับผลกระทบหรือเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงจะไดรับโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพราะการไดมีสวนรวมยิ่งทําใหตองผูกพันตอการนํา
ขอยุติลงสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้น การพัฒนาองคกร ก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ไดนําเอาหลักการบริหารมาปรับปรุงองคกรให
กลับสูสภาวะใหมที่เหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม โดยมุงที่ความกลาในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนนให
องคการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ที่จะนําเอาความใหมและแปลกทั้งทางดานเทคนิค วิทยาการ และ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคามาสูองคการ 
 
องคประกอบหลักของการพัฒนาองคกร7  
 1) มีพื้นฐานทางดานสังคมศาสตร แมวาปจจุบันเทคนิคการพัฒนาองคกรไดขยายตัวและบูรณาการ
เขากับเทคนิคการบริหารอ่ืนๆ  เชนการบัญชีและการเงิน การปรับปรุงเทคโนโลยีสํานักงานและการ
ดําเนินการ เปนตน  แตไมวาเราจะพัฒนาองคกรไปในรูปแบบใดเราก็ตองประยุกตโดยการนําความเขาใจ
และหลักทางสังคมศาสตรและมนุษยสัมพันธมาประยุกตเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในทิศทางที่ตองการ
 2) ใหความสําคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององคกร โดยหลักการเชื่อวามนุษยทุกคน มีความสามารถ
และตองการจะมีสภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดโครงสรางองคกร ระบบงาน และบรรยากาศที่สราง
ความพอใจในการทํางาน และพรอมเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                                                
 7 (Organization Development ห รื อ  OD)  BSQM Group co.,ltd. [อ อ น ไล น ] แ ห ล งข อ มู ล : 
http://bsqmgroup.com [30 มกราคม 2562]. 
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รูปที่ 2 แบบแสดงกระบวนการบริหารการพัฒนา (พัสกร อุนกาศ)  

 1) การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค สําหรับ
ชวงเวลาในอนาคต และวิธีรการใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ที่สุด ผูนําหรือผูบริหารที่มีความเขาใจในเร่ืองของกระบวนการวางแผนยอมที่จะบริหารองคกรใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
 2) การจัดองคกร (Organizing)  เปนการเรียนรูขบวนการของการกําหนดรูปแบบโครงสราง
ขององคกร กฎเกณฑ ที่จะใชควบคุมทรัพยากรตางๆ ใหทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร  
โดยจะตองมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ของพนักงานแตละคนวาใครทําอะไร ใชวิธี  
และเคร่ืองมืออะไรบาง ในการทํางานตามกฎเกณฑเฉพาะที่จะทําใหงานนั้นดําเนินไปได 
 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)  ผูนําหรือผูบริหารตองเขาใจขบวนการเร่ืองหนาที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล โดยเร่ิมตั้งแต เสาะหา คัดเลือก บรรจุคนที่มีความรู ความสามารถเขาทํางาน พัฒนา
ฝกอบรมใหบุคคลกรมีความสามารถมากเพิ่มข้ึนในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานภายในองคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 4) การสั่งการ (Directing) การสั่งการถือเปนอีกทักษะหนึ่งของผูนําหรือผูบริหาร ซ่ึงเปนความ
พยายามที่จะทําใหการกระทําตางๆ ของทุกฝายในองคกร เปนไปในทางที่จะสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ 
 5) การควบคุม (Controlling) การควบคุมเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียไมไดของกระบวนการ
บริหารของผูนําหรือผูบริหาร ตองมีความเขาใจเก่ียวกับเร่ือง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ  
วาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมและมีขอบกพรองอะไรที่จะตองทําการแกไขหรือไม 
 6) ภาวะผูนําในองคกร (Leading) การที่ผูนํามีภาวะผูนําที่ดียอมทําใหผูใตบังคับบญัชาปฏิบตัิงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถือเปนหนาที่ทางการบริหารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมองคกร การใชอํานาจหนาที่ 
แรงจูงใจ อันจะทําใหบุคลากรขององคกรสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรตั้งไว 
 ดังนั้น ข้ันตอนกระบวนการบริหาร อาจหมายถึงทุกข้ันตอนที่ไดกลาวถึงขางตน ดวยเหตุผลที่วา 
การพัฒนาองคกรนั้นจะตองใชการรวมมือของทุกสวน ทุกข้ันตอน เพื่อใหองคกรสามารถขับเคลื่อนตอไปได 
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ตั้งแตกระบวนการแรก ไปจนถึงภาวะผูนํา เพราะฉะนั้นเราอาจกลาวไดวาทุกข้ันตอนมีความสําคัญเทาๆ กัน 
ทั้งนี้ การพัฒนาองคกร เปนสวนหนึ่งในการกระบวนการบริหาร เพื่อใชดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคกรใหเกิด
ความมีประสิทธิผล และใหความสําคัญดานความเปนมนษุยมากยิ่งข้ึน จะเห็นวากระบวนทัศนของการพัฒนา
องคกร (OD paradigm) คือการใหความสําคัญตอ คุณคาของมนุษยและความกาวหนา ขององคกรควบคูกัน
ไป เนนความรวมมือและกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนการมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of 
inquiry) ไดแก 
 1. ใหการนับถือตอคน (Respect for people) โดยเชื่อวา มนุษยมีความรับผิดชอบมีสติปญญา
และตองการให การใสใจและควรไดรับ การปฏิบัติ ดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
 2. ไววางใจและชวยเหลือเจือจุน (Trust and support) กลาวคือ องคกรที่ถือวามีสุขภาพดี
และมีประสิทธิผล ตองมีลักษณะของความไววางใจ มีความนาเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เปดเผย และใหการ
เก้ือกูลตอกัน 
 3. ความเสมอภาคดานอํานาจ (Power equalization) ในองคกรที่มีประสิทธิผลจะไมเนนการ
ใชอํานาจและการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เปนประเด็นสําคัญ 
 4. กลาเผชิญปญหา (Confrontation) โดยไมเลี่ยง ไมประวิงเวลาหรือหนีปญหาที่ เกิดข้ึน  
แตจะใชวิธีเผชิญปญหาอยางเปดเผย 
 5. การมีสวนรวม (Participation) โดยเฉพาะผูที่ ได รับผลกระทบหรือเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงจะไดรับโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพราะการไดมีสวนรวมยิ่งทําใหตองผูกพันตอการนํา
ขอยุติลงสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้น การพัฒนาองคกร ก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ไดนําเอาหลักการบริหารมาปรับปรุงองคกรให
กลับสูสภาวะใหมที่เหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม โดยมุงที่ความกลาในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนนให
องคการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ที่จะนําเอาความใหมและแปลกทั้งทางดานเทคนิค วิทยาการ และ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคามาสูองคการ 
 
องคประกอบหลักของการพัฒนาองคกร7  
 1) มีพื้นฐานทางดานสังคมศาสตร แมวาปจจุบันเทคนิคการพัฒนาองคกรไดขยายตัวและบูรณาการ
เขากับเทคนิคการบริหารอ่ืนๆ  เชนการบัญชีและการเงิน การปรับปรุงเทคโนโลยีสํานักงานและการ
ดําเนินการ เปนตน  แตไมวาเราจะพัฒนาองคกรไปในรูปแบบใดเราก็ตองประยุกตโดยการนําความเขาใจ
และหลักทางสังคมศาสตรและมนุษยสัมพันธมาประยุกตเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในทิศทางที่ตองการ
 2) ใหความสําคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององคกร โดยหลักการเชื่อวามนุษยทุกคน มีความสามารถ
และตองการจะมีสภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดโครงสรางองคกร ระบบงาน และบรรยากาศที่สราง
ความพอใจในการทํางาน และพรอมเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                                                
 7 (Organization Development ห รื อ  OD)  BSQM Group co.,ltd. [อ อ น ไล น ] แ ห ล งข อ มู ล : 
http://bsqmgroup.com [30 มกราคม 2562]. 
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 3) เพิ่มความสามารถในการทํางานขององคกร  การพัฒนาองคกร  จะตองศึกษาและวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาในระดับตางๆ ขององคกร  ตั้งแตระดับบุคคล 
หนวยงานหรือองคกร เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน 
 
หลักอิทธบิาท 4 (Iddhipada 4)  
 ในโลกของการทํางาน ผูนําคนรุนใหมไฟแรงทั้งหลายตางก็เฝาหาทฤษฎีแหงความสําเร็จมากมาย 
มาใชแกปญหาและหาหนทางเจริญกาวหนา แตก็ใชวาผูนําทุกคนจะทําได และเจอประตูสูความสําเร็จเสมอ
ไป ธรรมะที่ใชในการทํางาน เพื่อใหผูนําไดประสบความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร และบรรลุ
เปาหมายที่ กําหนดไวอยางราบร่ืน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว นั่นก็คือ อิทธิบาท 4 ธรรมแหง
ความสําเร็จ ไดแก  
  1. ฉันทะ  คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู 
  2. วิริยะ   คือ ขยันหม่ันเพียรกับงาน  
  3. จิตตะ   คือ ความเอาใจใสรับผิดชอบงาน 
  4. วิมังสา  คือ การพินิจพิเคราะห หรือ ความเขาใจทํา 

 
รูปที่ 3 แบบแสดงอิทธิบาท 4 (พัสกร อุนกาศ) 

 ทั้งนี้ขอยกเอาหลักธรรม ในการบริหารงาน หลักอิทธิบาท 4 ที่สามารถนําไปใชไดกับงาน
บริหารงาน เร่ิมตั้งแต8         
   1. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความชอบ ความรัก การเปนผูบริหารที่ดี จะตอง
เร่ิมตนตั้งแต ความพอใจ ความรัก ความชอบ ในงานบริหารกอน ถาไมรักไมชอบ ไมตองการจะเปนผูบริหาร
แลว ถูกบังคับใหเปนผูบริหาร  คนๆ นั้นจะไมมีความสุขในการทํางานดานบริหาร ไมวาจะเปนเร่ืองการ
บริหารคน  บริหารงาน บริหารงบประมาณ ตางๆ เราจะสังเกตไดวา งานใดๆ ถาเรารักชอบแลวเรามักจะ
ทํางานนั้นๆ ดวยความสุข รวมไปถึงสิ่งตางๆ ดวย  

                                                
 8 ประสบความสําเร็จในการบริหารโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://oknation 
.nationtv.tv/blog/markandtony/2008/10/03/entry-1 [12 กุมภาพันธ 2562]. 
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 2. วิริยะ คือ ความขยัน หม่ันเพียร คนที่ประสบความสําเร็จในงานดานบริหาร จะตองมีความรัก 
ความชอบ ความพอใจ ยังไมพอ ตองมีความขยันหม่ันเพียร เราจะเห็นไดจากการอานหนังสือ ดูโทรทัศน ฟง
วิทยุ หรือ ดู ฟงอาน จากสื่อตางๆ วา คนที่เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองเปนคนที่ขยัน
มากกวาลูกนอง ผูบริหารบางคนตองอยูในที่ทํางานมากกวาลูกนองในขณะที่ลูกนอง กลับบานแลว ผูบริหาร
ยังตองมาตรวจงานในตอนกลางคืน ฉะนั้น ผูบริหารที่ตองการประสบความสําเร็จจึงตองมีความเพียร ดังเชน
คําเปรียบที่วา “ น้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอน” ถาตองการประสบความสําเร็จไมวาเร่ืองใดๆ บุคคลผู
นั้นจะตองมีความเพียร 
 3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส มีจิตใจที่จดจอกับสิ่งนั้น ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ นอกจากจะมี 
ความพอใจ ความขยัน ยังไมพอ ยังตองมีการเอาใจใสในงานอีก จึงจะทําใหงานบริหารประสบความสําเร็จ 
การจดจอในงานนั้นๆ มักจะทําใหงานนั้นๆ เกิดความผิดพลาดนอยและงานนั้นๆ ออกมาสวย  เรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
 4. วิมังสา คือ รูจักพิจารณา ใครครวญ (ทําไมเราถึงตัดสินใจพลาด ขณะที่คูแขงตัดสินใจไดถูก) ตอง
รูจักวิเคราะห ใครครวญ ปรับปรุง แกไข พัฒนา งานดานบริหาร และพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ 
เพิ่มมากข้ึน เชน การพัฒนา การพูดตอหนาที่ชุมชน การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ  ฯลฯ  
การที่ผูบริหารรูจักพิจารณา ใครครวญ วิเคราะห มักจะทําใหการตัดสินใจไดถูกตองมากกวาผิด มีการใช
ขอผิดพลาดมาแกไขไดในอนาคต ดังนั้น หลักธรรม“อิทธิบาท 4” เปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่
สามารถนํามาประยุกตใช ไมวาจะเปนเร่ืองของ คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ความสุภาพ ความออน
นอมถอมตน การประหยัด  อดทน ความพอเพียง  ฯลฯ ถาผูนําในองคกรนําหลักธรรมคําสั่งสอนเหลานี้มาใช 
ก็จะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเปนผูนําหรือผูบริหารที่ประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
อิทธิบาท 4 จึงมีความหมายกับผูนําทั้งรุนเกาและรุนใหมที่ตองการไปสูความสําเร็จในชีวิตและการงาน 
โดยเฉพาะในโลกปจจุบันเปนโลกที่ฉาบฉวยและวุนวาย ทําใหเราตองฝกฝนตนเอง เพื่อจะเขาใจและเขาถึง
หลักธรรมที่กอกําเนิดการพัฒนาตนเองอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกรตลอดจนประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 
ตอไป 
     
บทสรุป 
การพัฒนาที่สงผลไปสูความสําเร็จขององคกร คือ ความสามารถของผูนําที่จะนําพาใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการ
สรางพันธกิจแรงจูงใจวิสัยทัศน การสรางระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิผลคนในองคตองไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนผูนําที่มุงทั้งงาน และคน นอกจากนี้
ผูนําที่สมบูรณแบบจะตองมีคุณลักษณะที่จะขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนางานขององคกร ไดแก ภาวะผูนํา 
หลักการบริหารการพัฒนา และหลักอิทธิบาท 4 ภาวะผูนํา เปนทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูนําในเชิงบวกในแบบตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปเปนเคร่ืองชี้วัด ความสําเร็จขององคกร การบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ไดอยางราบร่ืน และถือวาเปนเคร่ืองมือชี้วัดสําคัญของผูนํา ในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาได
อยางยั่งยืน ดังนั้นควรเร่ิมตนที่การสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนํา หลักการบริหารการพัฒนา กลาวไดวา  
ผูนําถือเปนหัวใจสําคัญที่ตองมีหนาที่ในการพัฒนาองคกรตองวางแผนปฏิบัติการในการพัฒนาองคกรใหเกิด
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 3) เพิ่มความสามารถในการทํางานขององคกร  การพัฒนาองคกร  จะตองศึกษาและวิเคราะห
ปญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาในระดับตางๆ ขององคกร  ตั้งแตระดับบุคคล 
หนวยงานหรือองคกร เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน 
 
หลักอิทธบิาท 4 (Iddhipada 4)  
 ในโลกของการทํางาน ผูนําคนรุนใหมไฟแรงทั้งหลายตางก็เฝาหาทฤษฎีแหงความสําเร็จมากมาย 
มาใชแกปญหาและหาหนทางเจริญกาวหนา แตก็ใชวาผูนําทุกคนจะทําได และเจอประตูสูความสําเร็จเสมอ
ไป ธรรมะที่ใชในการทํางาน เพื่อใหผูนําไดประสบความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร และบรรลุ
เปาหมายที่ กําหนดไวอยางราบร่ืน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว นั่นก็คือ อิทธิบาท 4 ธรรมแหง
ความสําเร็จ ไดแก  
  1. ฉันทะ  คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู 
  2. วิริยะ   คือ ขยันหม่ันเพียรกับงาน  
  3. จิตตะ   คือ ความเอาใจใสรับผิดชอบงาน 
  4. วิมังสา  คือ การพินิจพิเคราะห หรือ ความเขาใจทํา 

 
รูปที่ 3 แบบแสดงอิทธิบาท 4 (พัสกร อุนกาศ) 

 ทั้งนี้ขอยกเอาหลักธรรม ในการบริหารงาน หลักอิทธิบาท 4 ที่สามารถนําไปใชไดกับงาน
บริหารงาน เร่ิมตั้งแต8         
   1. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความชอบ ความรัก การเปนผูบริหารที่ดี จะตอง
เร่ิมตนตั้งแต ความพอใจ ความรัก ความชอบ ในงานบริหารกอน ถาไมรักไมชอบ ไมตองการจะเปนผูบริหาร
แลว ถูกบังคับใหเปนผูบริหาร  คนๆ นั้นจะไมมีความสุขในการทํางานดานบริหาร ไมวาจะเปนเร่ืองการ
บริหารคน  บริหารงาน บริหารงบประมาณ ตางๆ เราจะสังเกตไดวา งานใดๆ ถาเรารักชอบแลวเรามักจะ
ทํางานนั้นๆ ดวยความสุข รวมไปถึงสิ่งตางๆ ดวย  

                                                
 8 ประสบความสําเร็จในการบริหารโดยยึดหลักอิทธิบาท 4 [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://oknation 
.nationtv.tv/blog/markandtony/2008/10/03/entry-1 [12 กุมภาพันธ 2562]. 
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 2. วิริยะ คือ ความขยัน หม่ันเพียร คนที่ประสบความสําเร็จในงานดานบริหาร จะตองมีความรัก 
ความชอบ ความพอใจ ยังไมพอ ตองมีความขยันหม่ันเพียร เราจะเห็นไดจากการอานหนังสือ ดูโทรทัศน ฟง
วิทยุ หรือ ดู ฟงอาน จากสื่อตางๆ วา คนที่เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองเปนคนที่ขยัน
มากกวาลูกนอง ผูบริหารบางคนตองอยูในที่ทํางานมากกวาลูกนองในขณะที่ลูกนอง กลับบานแลว ผูบริหาร
ยังตองมาตรวจงานในตอนกลางคืน ฉะนั้น ผูบริหารที่ตองการประสบความสําเร็จจึงตองมีความเพียร ดังเชน
คําเปรียบที่วา “ น้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอน” ถาตองการประสบความสําเร็จไมวาเร่ืองใดๆ บุคคลผู
นั้นจะตองมีความเพียร 
 3. จิตตะ คือ ความเอาใจใส มีจิตใจที่จดจอกับสิ่งนั้น ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ นอกจากจะมี 
ความพอใจ ความขยัน ยังไมพอ ยังตองมีการเอาใจใสในงานอีก จึงจะทําใหงานบริหารประสบความสําเร็จ 
การจดจอในงานนั้นๆ มักจะทําใหงานนั้นๆ เกิดความผิดพลาดนอยและงานนั้นๆ ออกมาสวย  เรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
 4. วิมังสา คือ รูจักพิจารณา ใครครวญ (ทําไมเราถึงตัดสินใจพลาด ขณะที่คูแขงตัดสินใจไดถูก) ตอง
รูจักวิเคราะห ใครครวญ ปรับปรุง แกไข พัฒนา งานดานบริหาร และพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ 
เพิ่มมากข้ึน เชน การพัฒนา การพูดตอหนาที่ชุมชน การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ  ฯลฯ  
การที่ผูบริหารรูจักพิจารณา ใครครวญ วิเคราะห มักจะทําใหการตัดสินใจไดถูกตองมากกวาผิด มีการใช
ขอผิดพลาดมาแกไขไดในอนาคต ดังนั้น หลักธรรม“อิทธิบาท 4” เปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่
สามารถนํามาประยุกตใช ไมวาจะเปนเร่ืองของ คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ความสุภาพ ความออน
นอมถอมตน การประหยัด  อดทน ความพอเพียง  ฯลฯ ถาผูนําในองคกรนําหลักธรรมคําสั่งสอนเหลานี้มาใช 
ก็จะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเปนผูนําหรือผูบริหารที่ประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
อิทธิบาท 4 จึงมีความหมายกับผูนําทั้งรุนเกาและรุนใหมที่ตองการไปสูความสําเร็จในชีวิตและการงาน 
โดยเฉพาะในโลกปจจุบันเปนโลกที่ฉาบฉวยและวุนวาย ทําใหเราตองฝกฝนตนเอง เพื่อจะเขาใจและเขาถึง
หลักธรรมที่กอกําเนิดการพัฒนาตนเองอยางแทจริง เพื่อพัฒนาองคกรตลอดจนประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 
ตอไป 
     
บทสรุป 
การพัฒนาที่สงผลไปสูความสําเร็จขององคกร คือ ความสามารถของผูนําที่จะนําพาใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการ
สรางพันธกิจแรงจูงใจวิสัยทัศน การสรางระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิผลคนในองคตองไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนผูนําที่มุงทั้งงาน และคน นอกจากนี้
ผูนําที่สมบูรณแบบจะตองมีคุณลักษณะที่จะขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนางานขององคกร ไดแก ภาวะผูนํา 
หลักการบริหารการพัฒนา และหลักอิทธิบาท 4 ภาวะผูนํา เปนทักษะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูนําในเชิงบวกในแบบตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปเปนเคร่ืองชี้วัด ความสําเร็จขององคกร การบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ไดอยางราบร่ืน และถือวาเปนเคร่ืองมือชี้วัดสําคัญของผูนํา ในการพัฒนาองคกรใหกาวหนาได
อยางยั่งยืน ดังนั้นควรเร่ิมตนที่การสรางภาวะผูนําใหเกิดกับผูนํา หลักการบริหารการพัฒนา กลาวไดวา  
ผูนําถือเปนหัวใจสําคัญที่ตองมีหนาที่ในการพัฒนาองคกรตองวางแผนปฏิบัติการในการพัฒนาองคกรใหเกิด



1396 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

ความเรียบรอย โดยการพัฒนาองคกรที่จะประสบความสําเร็จนั้น ตองทําความเขาใจในเร่ืองหลักการบริหาร 
เปนเบื้องตน อันไดแก กระบวนการบริหาร และหลักการพัฒนาองคกร และองคประกอบที่สาม อิทธิบาท 4 
ของผูนํา การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาชวยในการสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค  ตอการบ ริหารงาน ชวยส งเส ริมให เกิดความสัมพันธ อันดีระหวางบุคลากรในองคกร 
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อถือ เชื่อม่ัน เชื่อฟง ความสุข ความสามัคคี ความสําเร็จตอการพัฒนาองคกร  
ไดอยางยั่งยืน 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักพุทธภาวนา 4 
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บทคัดยอ 

ศตวรรษที่ 21 นี้มนุษยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและรวดเร็วในหลายดานไมวา
จะเปน การติดตอสื่อสาร ชีวิตความเปนอยู  วัฒนธรรม การแขงขันและโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีที่
เขามามีบทบาทอยางมากในการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางานของคนในยุคปจจุบัน ฉะนั้นทรัพยากรมนุษยยุค
ใหมจึงจําเปนตองพัฒนาทักษะในหลากหลายดานใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  การนําหลักพุทธ
ภาวนา 4 หลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคนีใ้หมี
ทักษะที่พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง หลักในการพัฒนาตนทั้ง 4 ดาน
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ความเรียบรอย โดยการพัฒนาองคกรที่จะประสบความสําเร็จนั้น ตองทําความเขาใจในเร่ืองหลักการบริหาร 
เปนเบื้องตน อันไดแก กระบวนการบริหาร และหลักการพัฒนาองคกร และองคประกอบที่สาม อิทธิบาท 4 
ของผูนํา การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาชวยในการสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค  ตอการบ ริหารงาน ชวยส งเส ริมให เกิดความสัมพันธ อันดีระหวางบุคลากรในองคกร 
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเชื่อถือ เชื่อม่ัน เชื่อฟง ความสุข ความสามัคคี ความสําเร็จตอการพัฒนาองคกร  
ไดอยางยั่งยืน 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักพุทธภาวนา 4 
Human Resources Administration in 21st Century  

according to the Four Buddha Bhavana 
 

สมพงษ  แซทอ 
วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

ดิเรก  จันทรธิมา  
  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
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perform work creatively, and the last one is Panna-Bhavana Is to improve the intelligence 
to be able to think critically and to solve problems reasonably  

Keywords: Human resource Administration, the 21st century, the Four Buddha Bhavana 
 
บทนํา  
 ยุคแหงโลกาภิวัตนขอมูลขาวสารตางกระจายไปหากันไดอยางงายดายและรวดเร็วทําใหการ
เปลี่ยนแปลงตางๆเกิดข้ึนรอบตัวเราอยางรวดเร็วไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสาร ความรู 
ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมและวัฒนธรรมตางๆ   ฉะนั้นการการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเทา
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนจึงมีความสําคัญอยางตอการพัฒนาองคกรและการพัฒนาประเทศ  
การสรางกลไกใหทรัพยากรมนุษยในประเทศไดรับการพัฒนา ทักษะในการปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ  
ใหเปนบุคคลที่มีทักษะในการติดตอสื่อสารไดดี สามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
และสามารถแกปญหาตางๆอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงเปนทักษะที่ทําใหทรัพยากรมนุษยในยุคนี้เปนบุคคลที่มี
ความรู มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับความตองการของตลาดและสังคม จึงเปน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและสามารถรับมือ
กับเปลี่ยนแปลงตางๆในศตวรรษที่ 21 ไดอยางถูกทาง  
  ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ
องคกร เพราะมนุษยเปนเปนกลไกลที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวได 
ถาองคกรใดมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆองคกรและประเทศนั้นยอมมีโอกาส
ปรับตัวใหเทาทันตอพลวัตตางๆที่เกิดข้ึน การนําหลักพุทธภาวนา 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมแหงการพัฒนาตนมา
ปรับใชใหสอดคลองกับวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของทรัพยากรบุคคลในสังคม  จึงถือวาเปนอีกหนึ่งกล
ยุทธที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของทรัพยากรมนุษยไหเทาทันตอการแปลงเปลี่ยนในศตวรรษที่ 
21 นี้ ซ่ึงหลักธรรมการพัฒนาตน 4 ประการใหมีสมรรถนะสอดคลองกับสภาพการณในศตวรรษที่ 21นี้ คือ 
1) กายภาวนา คือการพัฒนาทักษะทางรางกายใหสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เขาใจงายและหลากหลายรูปแบบ   เพื่อกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวเองและองคกรอยางสรางสรรค  
2) สีลภาวนา คือเปนการพัฒนาความประพฤติใหอยูในระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรคและลงตัวและมีความสุข 3) จิตภาวนา  คือการพัฒนาทางดานจิตใจของตน ใหมีความเขมแข็ง 
มีสมาธิ สดชื่นเบิกบานเปนสุขใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆอยางเปนระบบ และสรางสรรค  และ 
4) ปญญาภาวนา คือการพัฒนาทักษะดานความรูความเขาใจตอปญหาตางๆตามความเปนจริง และสามารถ
ใชทักษะนั้นแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีวิจารณญาณ 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะเทาทันตอยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ที่ขอมูลขาวสารไมหยุดนิ่มมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ยิ่งทรัพยากรมนุษยมีทักษะความรูความสามารถ
สอดคลองกับความตองการของตลาดและยุคสมัยโดยการประยุกตหลักธรรมการพัฒนาตน 4 ประการทาง

  

พระพุทธศาสนาดวยแลว  ยิ่งเปนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหตอบสนองตอ
ความตองการขององคกรและประเทศชาติไดเปนอยางดียิ่ง 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 มนุษยถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคการใหประสบ
ความสําเร็จ หรือลมเหลว ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถและมีทักษะที่ดี
จึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆขององคกรให
ดําเนินไปอยางเหมาะสอดคลองตามวัตถุประสงคที่องคกรตั้งเอาไวและยังสามารถปรับเปลี่ยนองคกรใหเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนดวย  ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ใหมากข้ึน จึงไดยกคําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายของนักวิชาการที่นาสนใจไว 
ดังนี้ 
 Watsion ไดอธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชความพยายาม ความรู
ความสามารถ และพฤติกรรม ที่บุคคลทําใหแกองคการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในวิถีที่ชวยใหองคการดําเนิน
ตอไปได1 
 ฮารบิสัน  Harbison กลาววา ทรัพยากรมนุษย คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค และความรูของ
ประชาชน ซ่ึงสามารถนํามา หรือความนํามาใชในการผลิตสินคา หรือ ใหบริการที่เปนประโยชน2 
 ปราชญา กลาผจัญ, พอตา บุตรสุทธิวงศ ไดสรุปความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยวา เปน
กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เก่ียวของกับบุคคลกรทุกระดับในหนวยงาน เพื่อใหเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันสงผลใหพวกเขาเหลานั้น สามารถสรางความสําเร็จสูงสุดใหแกองคกร 
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย ที่ตั้งเอาไว3 
 จึงกลาวสรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการเพิ่มขีดความ สามารถของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและวัตถุประสงค
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  1.  ชวยใหพนักงานในองคกรไดคนพบศักยภาพของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยาวงเต็มที่  มีความผาสุกและพึงพอใจในการทํางาน  เกิดความกาวหนา  
สามรถทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ 2. ชวยพัฒนาองคกร  พนักงานทีมคุณภาพก็จะ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการตามแนวทางที่ผูนําระดับสูงวางไวอยางมีประสิทธิผล  ทําใหเกิดผลงานที่เปน
                                                           

1 วอทซ่ัน (Watsion) อางในกัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพปญญาชน,2557),หนา 10.  

2 ฮารบิสัน อางใน กรรณิการ สุวรรณศรี, ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
,[ออนไลน]. แหลงขอมูล:http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/ [2 กุมภาพันธ  2562]. 

3 ปราชญา กลาผจัญ, พอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ก.
พล การพิมพ,2550) หนา 27. 
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perform work creatively, and the last one is Panna-Bhavana Is to improve the intelligence 
to be able to think critically and to solve problems reasonably  

Keywords: Human resource Administration, the 21st century, the Four Buddha Bhavana 
 
บทนํา  
 ยุคแหงโลกาภิวัตนขอมูลขาวสารตางกระจายไปหากันไดอยางงายดายและรวดเร็วทําใหการ
เปลี่ยนแปลงตางๆเกิดข้ึนรอบตัวเราอยางรวดเร็วไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสาร ความรู 
ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมและวัฒนธรรมตางๆ   ฉะนั้นการการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเทา
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนจึงมีความสําคัญอยางตอการพัฒนาองคกรและการพัฒนาประเทศ  
การสรางกลไกใหทรัพยากรมนุษยในประเทศไดรับการพัฒนา ทักษะในการปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ  
ใหเปนบุคคลที่มีทักษะในการติดตอสื่อสารไดดี สามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
และสามารถแกปญหาตางๆอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงเปนทักษะที่ทําใหทรัพยากรมนุษยในยุคนี้เปนบุคคลที่มี
ความรู มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับความตองการของตลาดและสังคม จึงเปน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและสามารถรับมือ
กับเปลี่ยนแปลงตางๆในศตวรรษที่ 21 ไดอยางถูกทาง  
  ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ
องคกร เพราะมนุษยเปนเปนกลไกลที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวได 
ถาองคกรใดมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆองคกรและประเทศนั้นยอมมีโอกาส
ปรับตัวใหเทาทันตอพลวัตตางๆที่เกิดข้ึน การนําหลักพุทธภาวนา 4 ซ่ึงเปนหลักธรรมแหงการพัฒนาตนมา
ปรับใชใหสอดคลองกับวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของทรัพยากรบุคคลในสังคม  จึงถือวาเปนอีกหนึ่งกล
ยุทธที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของทรัพยากรมนุษยไหเทาทันตอการแปลงเปลี่ยนในศตวรรษที่ 
21 นี้ ซ่ึงหลักธรรมการพัฒนาตน 4 ประการใหมีสมรรถนะสอดคลองกับสภาพการณในศตวรรษที่ 21นี้ คือ 
1) กายภาวนา คือการพัฒนาทักษะทางรางกายใหสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เขาใจงายและหลากหลายรูปแบบ   เพื่อกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวเองและองคกรอยางสรางสรรค  
2) สีลภาวนา คือเปนการพัฒนาความประพฤติใหอยูในระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรคและลงตัวและมีความสุข 3) จิตภาวนา  คือการพัฒนาทางดานจิตใจของตน ใหมีความเขมแข็ง 
มีสมาธิ สดชื่นเบิกบานเปนสุขใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆอยางเปนระบบ และสรางสรรค  และ 
4) ปญญาภาวนา คือการพัฒนาทักษะดานความรูความเขาใจตอปญหาตางๆตามความเปนจริง และสามารถ
ใชทักษะนั้นแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีวิจารณญาณ 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะเทาทันตอยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
ที่ขอมูลขาวสารไมหยุดนิ่มมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ยิ่งทรัพยากรมนุษยมีทักษะความรูความสามารถ
สอดคลองกับความตองการของตลาดและยุคสมัยโดยการประยุกตหลักธรรมการพัฒนาตน 4 ประการทาง

  

พระพุทธศาสนาดวยแลว  ยิ่งเปนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหตอบสนองตอ
ความตองการขององคกรและประเทศชาติไดเปนอยางดียิ่ง 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
 มนุษยถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคการใหประสบ
ความสําเร็จ หรือลมเหลว ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถและมีทักษะที่ดี
จึงเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆขององคกรให
ดําเนินไปอยางเหมาะสอดคลองตามวัตถุประสงคที่องคกรตั้งเอาไวและยังสามารถปรับเปลี่ยนองคกรใหเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนดวย  ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ใหมากข้ึน จึงไดยกคําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายของนักวิชาการที่นาสนใจไว 
ดังนี้ 
 Watsion ไดอธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชความพยายาม ความรู
ความสามารถ และพฤติกรรม ที่บุคคลทําใหแกองคการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในวิถีที่ชวยใหองคการดําเนิน
ตอไปได1 
 ฮารบิสัน  Harbison กลาววา ทรัพยากรมนุษย คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค และความรูของ
ประชาชน ซ่ึงสามารถนํามา หรือความนํามาใชในการผลิตสินคา หรือ ใหบริการที่เปนประโยชน2 
 ปราชญา กลาผจัญ, พอตา บุตรสุทธิวงศ ไดสรุปความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยวา เปน
กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เก่ียวของกับบุคคลกรทุกระดับในหนวยงาน เพื่อใหเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันสงผลใหพวกเขาเหลานั้น สามารถสรางความสําเร็จสูงสุดใหแกองคกร 
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย ที่ตั้งเอาไว3 
 จึงกลาวสรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการเพิ่มขีดความ สามารถของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและวัตถุประสงค
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  1.  ชวยใหพนักงานในองคกรไดคนพบศักยภาพของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยาวงเต็มที่  มีความผาสุกและพึงพอใจในการทํางาน  เกิดความกาวหนา  
สามรถทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ 2. ชวยพัฒนาองคกร  พนักงานทีมคุณภาพก็จะ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการตามแนวทางที่ผูนําระดับสูงวางไวอยางมีประสิทธิผล  ทําใหเกิดผลงานที่เปน
                                                           

1 วอทซ่ัน (Watsion) อางในกัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพปญญาชน,2557),หนา 10.  

2 ฮารบิสัน อางใน กรรณิการ สุวรรณศรี, ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
,[ออนไลน]. แหลงขอมูล:http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/ [2 กุมภาพันธ  2562]. 

3 ปราชญา กลาผจัญ, พอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ก.
พล การพิมพ,2550) หนา 27. 



1400 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  

เลิศทั้งทางดานบริการและการผลิตสินคา  องคการยอมมีความเจริญกาวหนา  มีความม่ันคงและขยายงาน
ออกไปไดดวยดี  
 3.  ชวยเสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ  เม่ือองคการซ่ึงเปนหนวยหนึง่ของสังคมมี
ความเจริญกาวหนาและม่ันคงด ี ก็ยอมจะสงผลไปถึงสังคมโดยรวมดวย 
 4.  ชวยในการพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต  เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเปนงานที่
ตองประสานงานกับหนวยงานตางๆ  เพื่อแสวงหาแนวทางใหบุคคลที่มีความเหมาะสมเขามาปฏิบัติงานใน
องคกรซึงจะสงผลใหองคกรเกิดความเติบโต 
  5.  ชวยใหกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินไปอยางเปนระบบ  และมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน  เพื่อปองกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทตางๆ  และ สอดคลองกับการวางแผน 4     

จากความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยข้ันตนนี้จะเห็นไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคกรนั้นไมเพียงจะเปนการพัฒนาระบบของงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังรวมไปถึงการชวย
สรางความม่ังคงใหแกสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกดวย 
 
ทักษะของทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21  

จากขอมูลทางการวิจัยขององคกร World Economic Forum (WEF) ไดศึกษาเก่ียวกับทักษะที่ 
จะเขามามีบทบาทสําคัญในศตวรรษที่ 21 พบวาทักษะดานการเขาสังคมและอารมณ (Social & Emotional 
Skill) การคิดแบบริเร่ิมสรางสรรค การสื่อสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration)   
เปนทักษะที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับคนที่เกิดและเติบโตในศตวรรษที่ 21 นี้ เพื่อใหสามารถปรับตัวให
อยูรอดกับการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมของสังคมที่เปนพลวัตเฉกเชนในศตวรรษที่ 21 นี้ 

องคกร World Economic Forum (WEF) ทํ าการสํารวจและวิ เคราะหความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโนมของเทคโนโลยีในองคกรใหญๆทั่วโลก ผลการศึกษาไดสรุปทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ออกมาเปน 16 ทักษะ โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ5   

1. Foundational Literacies   คือ กลุมทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองใชใน ‘การปฏิสัมพันธกับบริบท
ที่แตกตางกัน’ ซ่ึงแปลงายๆก็คือ ‘อยูที่ไหนแลวตองใชอะไรบาง’ นั่นเอง เพราะเทคโนโลยีและความรูใหมๆ
ไดกอใหเกิดบริบทการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงทักษะเหลานี้ไดแก การใชภาษา (Literacy) การ
คํานวณ (Numeracy) การใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) การใชวิทยาศาสตรกับสิ่งรอบตัว (Scientific 
Literacy) การเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) หรือแมกระทั่ง การ
จัดการดานการเงิน (Financial Literacy) ที่รวมไปถึง วิธีการเปนผูประกอบการ หรือ entrepreneurship 
ก็นับเปนทักษะที่จําเปนตอการใชชีวิตเชนกัน 

                                                           
4 นฤมล มนมีน กงกุล, ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย, [ออนไลน]. แหลงขอมูล: 

https://www.gotoknow.org/posts/228729 [5 กุมภาพันธ 2562]. 
 5 World Economic Forum อ างใน  Maytwin,  21st-Century Skill : ทั กษะแห งศตวรรษ ท่ี  21 
[ออนไลน]. แหลงขอมูล: https://is.gd/RBDzJa, [2 กุมภาพันธ 2562]. 

  

2. Competencies  คือ กลุมทักษะที่ตองนํามาใชใน ‘การจัดการกับปญหา’ หรือความทาทายที่
ตองเจอในชีวิต ซ่ึงความทาทายเหลานั้นจะมีความซับซอนข้ึนกวาเม่ือเทียบกับความทาทายในโลกเกา  
โดยกลุมทักษะนี้จะเปนทักษะสําคัญที่ใชรวมกันในการวิเคราะหปญหาใหถูกจุด (Critical Thinking) สราง
วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creativity) รวมทั้งสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืน (Communication & 
Collaboration) เพื่อแกปญหานั้นใหได กลุมทักษะนี้มักถูกเรียกยอๆวา ‘4C’ จัดไดวาเปนทักษะหลักที่ทําให
มนุษยเราเหนือกวาคอมพิวเตอร หรือพูดงายๆก็คือ เปนสิ่งที่คอมพิวเตอรยังทําไมไดในเร็วๆนี้นั่นเอง 

3. Character Qualities  คือ กลุมทักษะที่ใชใน ‘การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม’ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว เชน ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) การริเร่ิมสรางสรรค (Initiative) ความพยายามใน
การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอม 
(Adaptability) ความเปนผูนํา (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & 
Cultural Awareness) ดวยเหตุวาความรวดเร็วของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเด็กยุคใหมตองกาว
ตามใหทัน ทักษะเหลานี้จึงมีความสําคัญมากข้ึน เพื่อที่จะไดไมเปนคนที่ตามหลังคนอ่ืนอยูเสมอ และเปนคน
ที่มีคุณภาพ (Character Qualities) นั่นเอง 

วิจารณ พานิช6 ทักษะดานการเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Learning) 
ถือวาเปน ทักษะพื้นฐานที่มนุษยในศตวรรษที่ 21 ทุกคนตองเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนเร่ือย ๆ 
และมีความซับซอนซอนเงื่อนมากข้ึน คนที่ออนแอในทักษะดานการเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกจะเปนคนที่ตามโลกไมทัน เปนคนออนแอ การดํารงชีวิตในยุคปจจุบันก็จะลําบากมากยิ่งข้ึน โดยทักษะที่
พึ่งมีในศตวรรษที่ 21 ในดาน การเรียนรูและทําใหเกิดการสรางนวัตกรรม ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูทักษะใน
การสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีข้ึน (นวัตกรรม)ประกอบดวยทักษะยอย ๆ ดังตอไปนี้ 

1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ  (critical thinking) และการแกปญหา(problem solving)  
ซ่ึงหมายถึง การคิดอยางผูเชี่ยวชาญ (expert thinking) การออกแบบการเรียนรูทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหา ควรมีเปาหมายและคิดไดอยางเปนเหตุเปนผลหลากหลายแบบ เชน คิดแบบ
อุปนัย (inductive) คิดแบบอนุมาน (deductive) 

2. การสื่อสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration)ซ่ึงหมายถึง การสื่อสาร
อยางซับซอน (complex communicating) โลกในศตวรรษที่ 21 ตองการทักษะของการสื่อสารและความ
รวมมือที่กวางขวางและลึกซ้ึงกวาโลกสมัยกอนอยางเทียบกันไมไดเลย เปนผลจากเทคโนโลยีดิจิตอล และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (digital & communication technology)เรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea)  
ไดเปนอยางดี สามารถสื่อสารออกมาใหเขาใจงายและงดงาม และมีความสามารถสื่อสารไดหลายแบบ ทั้ง
ดวยวาจา ขอเขียน และภาษาที่ไมใชภาษาพูดและเขียน (เชน ทาทาง สีหนา)และสามารถ ใชทักษะการฟง
อยางมีประสิทธิผล เกิดการสื่อสารจากการตั้งใจฟง ใหเห็น ความหมาย ทั้งดานความรู คุณคา ทัศนคติ และ
ความตั้งใจ 

                                                           
 6 วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21.(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์
วงศ, 2555) หนา 29 – 32 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1401

  

เลิศทั้งทางดานบริการและการผลิตสินคา  องคการยอมมีความเจริญกาวหนา  มีความม่ันคงและขยายงาน
ออกไปไดดวยดี  
 3.  ชวยเสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ  เม่ือองคการซ่ึงเปนหนวยหนึง่ของสังคมมี
ความเจริญกาวหนาและม่ันคงด ี ก็ยอมจะสงผลไปถึงสังคมโดยรวมดวย 
 4.  ชวยในการพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต  เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเปนงานที่
ตองประสานงานกับหนวยงานตางๆ  เพื่อแสวงหาแนวทางใหบุคคลที่มีความเหมาะสมเขามาปฏิบัติงานใน
องคกรซึงจะสงผลใหองคกรเกิดความเติบโต 
  5.  ชวยใหกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินไปอยางเปนระบบ  และมีความสัมพันธ
ตอเนื่องกัน  เพื่อปองกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทตางๆ  และ สอดคลองกับการวางแผน 4     

จากความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยข้ันตนนี้จะเห็นไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคกรนั้นไมเพียงจะเปนการพัฒนาระบบของงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังรวมไปถึงการชวย
สรางความม่ังคงใหแกสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกดวย 
 
ทักษะของทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21  

จากขอมูลทางการวิจัยขององคกร World Economic Forum (WEF) ไดศึกษาเก่ียวกับทักษะที่ 
จะเขามามีบทบาทสําคัญในศตวรรษที่ 21 พบวาทักษะดานการเขาสังคมและอารมณ (Social & Emotional 
Skill) การคิดแบบริเร่ิมสรางสรรค การสื่อสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration)   
เปนทักษะที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับคนที่เกิดและเติบโตในศตวรรษที่ 21 นี้ เพื่อใหสามารถปรับตัวให
อยูรอดกับการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมของสังคมที่เปนพลวัตเฉกเชนในศตวรรษที่ 21 นี้ 

องคกร World Economic Forum (WEF) ทํ าการสํารวจและวิ เคราะหความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวโนมของเทคโนโลยีในองคกรใหญๆทั่วโลก ผลการศึกษาไดสรุปทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ออกมาเปน 16 ทักษะ โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ5   

1. Foundational Literacies   คือ กลุมทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองใชใน ‘การปฏิสัมพันธกับบริบท
ที่แตกตางกัน’ ซ่ึงแปลงายๆก็คือ ‘อยูที่ไหนแลวตองใชอะไรบาง’ นั่นเอง เพราะเทคโนโลยีและความรูใหมๆ
ไดกอใหเกิดบริบทการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงทักษะเหลานี้ไดแก การใชภาษา (Literacy) การ
คํานวณ (Numeracy) การใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) การใชวิทยาศาสตรกับสิ่งรอบตัว (Scientific 
Literacy) การเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) หรือแมกระทั่ง การ
จัดการดานการเงิน (Financial Literacy) ที่รวมไปถึง วิธีการเปนผูประกอบการ หรือ entrepreneurship 
ก็นับเปนทักษะที่จําเปนตอการใชชีวิตเชนกัน 

                                                           
4 นฤมล มนมีน กงกุล, ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย, [ออนไลน]. แหลงขอมูล: 

https://www.gotoknow.org/posts/228729 [5 กุมภาพันธ 2562]. 
 5 World Economic Forum อ างใน  Maytwin,  21st-Century Skill : ทั กษะแห งศตวรรษ ท่ี  21 
[ออนไลน]. แหลงขอมูล: https://is.gd/RBDzJa, [2 กุมภาพันธ 2562]. 

  

2. Competencies  คือ กลุมทักษะที่ตองนํามาใชใน ‘การจัดการกับปญหา’ หรือความทาทายที่
ตองเจอในชีวิต ซ่ึงความทาทายเหลานั้นจะมีความซับซอนข้ึนกวาเม่ือเทียบกับความทาทายในโลกเกา  
โดยกลุมทักษะนี้จะเปนทักษะสําคัญที่ใชรวมกันในการวิเคราะหปญหาใหถูกจุด (Critical Thinking) สราง
วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creativity) รวมทั้งสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืน (Communication & 
Collaboration) เพื่อแกปญหานั้นใหได กลุมทักษะนี้มักถูกเรียกยอๆวา ‘4C’ จัดไดวาเปนทักษะหลักที่ทําให
มนุษยเราเหนือกวาคอมพิวเตอร หรือพูดงายๆก็คือ เปนสิ่งที่คอมพิวเตอรยังทําไมไดในเร็วๆนี้นั่นเอง 

3. Character Qualities  คือ กลุมทักษะที่ใชใน ‘การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม’ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว เชน ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) การริเร่ิมสรางสรรค (Initiative) ความพยายามใน
การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอม 
(Adaptability) ความเปนผูนํา (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & 
Cultural Awareness) ดวยเหตุวาความรวดเร็วของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเด็กยุคใหมตองกาว
ตามใหทัน ทักษะเหลานี้จึงมีความสําคัญมากข้ึน เพื่อที่จะไดไมเปนคนที่ตามหลังคนอ่ืนอยูเสมอ และเปนคน
ที่มีคุณภาพ (Character Qualities) นั่นเอง 

วิจารณ พานิช6 ทักษะดานการเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Learning) 
ถือวาเปน ทักษะพื้นฐานที่มนุษยในศตวรรษที่ 21 ทุกคนตองเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนเร่ือย ๆ 
และมีความซับซอนซอนเงื่อนมากข้ึน คนที่ออนแอในทักษะดานการเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกจะเปนคนที่ตามโลกไมทัน เปนคนออนแอ การดํารงชีวิตในยุคปจจุบันก็จะลําบากมากยิ่งข้ึน โดยทักษะที่
พึ่งมีในศตวรรษที่ 21 ในดาน การเรียนรูและทําใหเกิดการสรางนวัตกรรม ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูทักษะใน
การสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีข้ึน (นวัตกรรม)ประกอบดวยทักษะยอย ๆ ดังตอไปนี้ 

1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ  (critical thinking) และการแกปญหา(problem solving)  
ซ่ึงหมายถึง การคิดอยางผูเชี่ยวชาญ (expert thinking) การออกแบบการเรียนรูทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหา ควรมีเปาหมายและคิดไดอยางเปนเหตุเปนผลหลากหลายแบบ เชน คิดแบบ
อุปนัย (inductive) คิดแบบอนุมาน (deductive) 

2. การสื่อสาร (communication) และความรวมมือ (collaboration)ซ่ึงหมายถึง การสื่อสาร
อยางซับซอน (complex communicating) โลกในศตวรรษที่ 21 ตองการทักษะของการสื่อสารและความ
รวมมือที่กวางขวางและลึกซ้ึงกวาโลกสมัยกอนอยางเทียบกันไมไดเลย เปนผลจากเทคโนโลยีดิจิตอล และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (digital & communication technology)เรียบเรียงความคิดและมุมมอง (idea)  
ไดเปนอยางดี สามารถสื่อสารออกมาใหเขาใจงายและงดงาม และมีความสามารถสื่อสารไดหลายแบบ ทั้ง
ดวยวาจา ขอเขียน และภาษาที่ไมใชภาษาพูดและเขียน (เชน ทาทาง สีหนา)และสามารถ ใชทักษะการฟง
อยางมีประสิทธิผล เกิดการสื่อสารจากการตั้งใจฟง ใหเห็น ความหมาย ทั้งดานความรู คุณคา ทัศนคติ และ
ความตั้งใจ 

                                                           
 6 วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21.(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์
วงศ, 2555) หนา 29 – 32 
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3. ความริเร่ิมสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซ่ึงหมายถึงการออกแบบการ
เรียนรูทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน การใชเทคนิคสรางมุมมองหลากหลายเทคนิค  การระดม
ความคิด (brainstorming) สรางมุมมองแปลกใหม ทั้งที่เปนการปรับปรุงเล็กนอยจากของเดิม หรือเปน
หลักการที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง 

พิริยะ ผลพิรุฬ7 กลาวถึงทักษะที่จําเปนสําหรับทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21วาควรประกอบไป
ดวยทักษะดาน 3R และ 7C (พิริยะ ผลพิรุฬ, 2558) ซ่ึงไดแก Reading, Writing, Arithemetic และ 7 C 
คือ ทักษะการคิดวิเคราะหในเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creative Innovation) ทักษะความเขาใจ ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cross Culture Understanding) 
ทั ก ษ ะ ก า รร ว ม มื อ กั น ท า ง าน เป น ที ม  (Corporation and Teamwork) ทั ก ษ ะ ใน ก า รสื่ อ ส า ร 
(Communication Media) ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computing) และ ทักษะการเรียนรูการพัฒนา
ตนเองในสายอาชีพ (Career & Learning Skill) นี่คือทักษะของแรงงานที่ตองการในศตวรรษที่ 21 ที่ได
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงปญหาหลักของเราก็คือจะตองผลิตแรงงานอยางไรใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด 
    ในยุคแหงขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนการกระจายขาวไปยังทิศทางตางงายและรวดเร็วทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆอยางมากมายรวมทั้งวัฒนะธรรมในการทํางานฉะนั้นทักษะของทัพยากรมนุษยจําเปนตอง
มีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากแนวคิดการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 จะเห็นไดวาในทักษะที่จําเปนตอทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการติดตอสื่อสารที่
รวดเร็วและเขาใจงาย ทักษะการทํางานรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข การคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค และ
ความสามารถในการแกปญหาตางๆไดอยางมีวิจารณญาณมีเหตุมีผล 
 
หลักพุทธภาวนา  4   

หลักพุทธภาวนา 4 เปนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เนนการพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ  
ดานพฤติกรรม และดานสติปญญาของตัวทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนการพัฒนาใหสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆทั้งของตนเองและองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและใหความหมาย
ขยายความเก่ียวกับหลักพุทธภาวนา 4 ดังนี้  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงกระบวนการเก่ียวกับหลักภาวนา 4  ( การเจริญ ,
การทําใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา : cultivation; training; development) วา   

1) กายภาวนา เปนการพัฒนา ฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทาง
อินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศล
ธรรมเสื่อมสูญ ซ่ึงเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ : physical development 

                                                           
 7 พิริยะ ผลพิรุฬ  อางใน จิตติมา อัครธิติพงศ, แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคไทยแลนด 4.0, 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน, ปท่ี20 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม – สิงหาคม 2561), 105. 

  

2) สีลภาวนา เปนการพัฒนาความประพฤติ,  ฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียน
หรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน : moral development 

3) จิตภาวนา เปนการพัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรม
ทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน : 
cultivation of the heart; emotional development และ 

4) ปญญาภาวนา เปนการพัฒนาปญญา, ฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทา
ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจาก
ความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา8 

พระสมศักดิ์ สนฺตวาโจ (สนธิกุล) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธตาม
แนวของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการศึกษาวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบงออก 4 ดาน ได 1) การพัฒนาทางความประพฤติ คือ ทางกายและวาจาใหมีศีล  
2) การพัฒนาดานอินทรีย 6 คือ ใหรูจักสํารวมอินทรียของตนอยางมีสติกํากับ 3) การพัฒนาจิตใจใหเกิด
ความเขมแข็งม่ันคงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การพัฒนาดานปญญา เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติตนตอสรรพสิ่งทั้งปวง9 

พระพุทธินันทน บุญเรือง ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบยั่งยืนตามหลัก
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่สามารถนํามาปรับใชกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันได เชน หลักทิฏฐธัมมิกัตสังวัตตนิกธรรม สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
อิทธิบาท มรรค สังโยชน หรือรวมเรียกวา ไตรสิกขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการพัฒนาคน 
หลักธรรมเหลานี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลซ่ึงมี
เปาหมายในการพัฒนาหลัก ๆ อยูเพียง 4 อยางคือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการ
พัฒนาปญญา10 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่21 ตามหลักพุทธภานา 4 ของพระพุทธศาสนานั้น จะเห็น
ไดวาเปนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหครบวงจรทั้งสี่ดาน คือ 1) ทางดานกาย เปนกระบวนการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะทางรางกายของทรัพยากรมนุษย ใหสามารถเขาใจเก่ียวกับสิ่งเราตางๆที่เขามากระทบ
จากภายนอกกายและสามารถใชทักษะในการติดตอสื่อสารตอสิ่งเหลานั้นในทางที่กอใหเกิดประโยชนทั้งตอ
ตัวเองและองคกร 2) ทางดานสีล เปนกระบวนการบริหารควบคุมความประพฤติของทรัพยากรมนุษยใหอยู
                                                           

8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),อางใน อนุกูล  บุญรักษา,การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา 4 ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554). 

9 พระสมศักดิ์ สนฺตวาโจ อางใน อนุกูล บุญรักษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา 4  
ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2554). 

10 พระพุทธินันทน บุญเรือง อางใน อนุกูล บุญรักษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา 4  
ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2554). 
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3. ความริเร่ิมสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation) ซ่ึงหมายถึงการออกแบบการ
เรียนรูทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน การใชเทคนิคสรางมุมมองหลากหลายเทคนิค  การระดม
ความคิด (brainstorming) สรางมุมมองแปลกใหม ทั้งที่เปนการปรับปรุงเล็กนอยจากของเดิม หรือเปน
หลักการที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง 

พิริยะ ผลพิรุฬ7 กลาวถึงทักษะที่จําเปนสําหรับทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21วาควรประกอบไป
ดวยทักษะดาน 3R และ 7C (พิริยะ ผลพิรุฬ, 2558) ซ่ึงไดแก Reading, Writing, Arithemetic และ 7 C 
คือ ทักษะการคิดวิเคราะหในเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creative Innovation) ทักษะความเขาใจ ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cross Culture Understanding) 
ทั ก ษ ะ ก า รร ว ม มื อ กั น ท า ง าน เป น ที ม  (Corporation and Teamwork) ทั ก ษ ะ ใน ก า รสื่ อ ส า ร 
(Communication Media) ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computing) และ ทักษะการเรียนรูการพัฒนา
ตนเองในสายอาชีพ (Career & Learning Skill) นี่คือทักษะของแรงงานที่ตองการในศตวรรษที่ 21 ที่ได
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงปญหาหลักของเราก็คือจะตองผลิตแรงงานอยางไรใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด 
    ในยุคแหงขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนการกระจายขาวไปยังทิศทางตางงายและรวดเร็วทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆอยางมากมายรวมทั้งวัฒนะธรรมในการทํางานฉะนั้นทักษะของทัพยากรมนุษยจําเปนตอง
มีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากแนวคิดการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 จะเห็นไดวาในทักษะที่จําเปนตอทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการติดตอสื่อสารที่
รวดเร็วและเขาใจงาย ทักษะการทํางานรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข การคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค และ
ความสามารถในการแกปญหาตางๆไดอยางมีวิจารณญาณมีเหตุมีผล 
 
หลักพุทธภาวนา  4   

หลักพุทธภาวนา 4 เปนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เนนการพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ  
ดานพฤติกรรม และดานสติปญญาของตัวทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนการพัฒนาใหสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆทั้งของตนเองและองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและใหความหมาย
ขยายความเก่ียวกับหลักพุทธภาวนา 4 ดังนี้  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงกระบวนการเก่ียวกับหลักภาวนา 4  ( การเจริญ ,
การทําใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา : cultivation; training; development) วา   

1) กายภาวนา เปนการพัฒนา ฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทาง
อินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศล
ธรรมเสื่อมสูญ ซ่ึงเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ : physical development 

                                                           
 7 พิริยะ ผลพิรุฬ  อางใน จิตติมา อัครธิติพงศ, แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคไทยแลนด 4.0, 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน, ปท่ี20 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม – สิงหาคม 2561), 105. 

  

2) สีลภาวนา เปนการพัฒนาความประพฤติ,  ฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียน
หรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน : moral development 

3) จิตภาวนา เปนการพัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรม
ทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน : 
cultivation of the heart; emotional development และ 

4) ปญญาภาวนา เปนการพัฒนาปญญา, ฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทา
ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจาก
ความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา8 

พระสมศักดิ์ สนฺตวาโจ (สนธิกุล) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธตาม
แนวของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการศึกษาวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบงออก 4 ดาน ได 1) การพัฒนาทางความประพฤติ คือ ทางกายและวาจาใหมีศีล  
2) การพัฒนาดานอินทรีย 6 คือ ใหรูจักสํารวมอินทรียของตนอยางมีสติกํากับ 3) การพัฒนาจิตใจใหเกิด
ความเขมแข็งม่ันคงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) การพัฒนาดานปญญา เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติตนตอสรรพสิ่งทั้งปวง9 

พระพุทธินันทน บุญเรือง ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบยั่งยืนตามหลัก
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่สามารถนํามาปรับใชกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันได เชน หลักทิฏฐธัมมิกัตสังวัตตนิกธรรม สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
อิทธิบาท มรรค สังโยชน หรือรวมเรียกวา ไตรสิกขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการพัฒนาคน 
หลักธรรมเหลานี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลซ่ึงมี
เปาหมายในการพัฒนาหลัก ๆ อยูเพียง 4 อยางคือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการ
พัฒนาปญญา10 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่21 ตามหลักพุทธภานา 4 ของพระพุทธศาสนานั้น จะเห็น
ไดวาเปนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหครบวงจรทั้งสี่ดาน คือ 1) ทางดานกาย เปนกระบวนการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะทางรางกายของทรัพยากรมนุษย ใหสามารถเขาใจเก่ียวกับสิ่งเราตางๆที่เขามากระทบ
จากภายนอกกายและสามารถใชทักษะในการติดตอสื่อสารตอสิ่งเหลานั้นในทางที่กอใหเกิดประโยชนทั้งตอ
ตัวเองและองคกร 2) ทางดานสีล เปนกระบวนการบริหารควบคุมความประพฤติของทรัพยากรมนุษยใหอยู
                                                           

8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),อางใน อนุกูล  บุญรักษา,การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา 4 ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554). 

9 พระสมศักดิ์ สนฺตวาโจ อางใน อนุกูล บุญรักษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา 4  
ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2554). 

10 พระพุทธินันทน บุญเรือง อางใน อนุกูล บุญรักษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา 4  
ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 31, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2554). 
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ในระเบียบวินัยไมกอความเดือดรอยเสียหาย และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  
3) ทางดานจิต  เปนพัฒนาทางดานจิตใจของตัวทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณธรรม เขมแข็ง และมีสมาธิในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งของตัวเองและขององคกรใหมีประสิทธิภาพและสรางสรรคอยางเปนระบบ และ  
4) ดานปญญา เปนหลักการจัดการองคความรูของทรัพยากรมนุษยใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีวิจารณญาณ  
 
บทสรุป 

ในยุคแหงศตวรรษที่ 21 มนุษยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็วไมวาจะเปน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศการติดตอสื่อสารชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางาน
ตางๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางานของคนในยุคปจจุบันอยาง 
ฉะนั้นทักษะในดานการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม การคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค และการคิดแบบมี
วิจารณญาณ  จึงเปนทักษะที่ทรัพยากรมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 ตองมี  ซ่ึงการประยุกตใชหลักพุทธภาวนา 
4 ซ่ึงเปนหลักกระบวนการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพตามพระพุทธศาสนาซ่ึงทัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 พึ่งปฏิบัติตามเพื่อใหเพิ่มสมรรถนะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน อันประกอบดวย 
1. กายภาวนา การพัฒนาอบรมทักษะทางรางกายใหสามารถติดตอสื่อสารใหอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจงาย 
มีทักษะในการสื่อสารไดอยางหลากหลายทั้งทางรางกาย วาจา การเขียน สีหนา ทาทาง วางตัวเปนมิตรเอ้ือม
ตอการคบคาสมาคม, 2) สีลภาวนา พัฒนาทักษะดานความประพฤติใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค, ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย กอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดีและเก้ือกูลกันและ
กัน  3) จิตภาวนา การฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหเปนบุคคลที่ขยันหม่ันเพียร มีความเขมเขมสดชื่นผองใสและมี
ความริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  และ 4) ปญญาภาวนา คือการพัฒนาปญญาใหสามารถคิดไดอยางมี
วิจารณญาณรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน เขาใจตอสภาพปญหาตางๆตามความเปนจริง และ
แกปญหาที่เกิดข้ึนในทางที่ถูกตองอยางมีระบบ มีเหตุมีผล  

ดังนั้นการบริหารทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักพุทธภาวนา 4 นั้นจะเร่ิมที่กระบวนการ
แรกคือกายภาวนา คือการพัฒนาทักษะทางรางกายใหสามารถสื่อสารและถายทอดสารไปยังบุคคลอ่ืนใหได
อยางมีประสิทธิภาพ เม่ือสามารถใชทักษะการสื่อสารทางกายไดดีแลวก็เขาสูกระบวนการที่สองคือ
กระบวนการพัฒนาทักษะดานความประพฤติใหสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค
และลงตัวหรือที่เรียกวาสีลภาวนา จากนั้นก็จะเขาสูกระบวนการที่สามคือกระบวนการการพัฒนาจิตใจให
เปนบุคคลที่ขยัน อดทน เขมเขม และมีความริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานตางๆซ่ึงเรียกวาข้ันจิตภาวนา 
จากนั้นก็เขาสูกระบวนการสุดทายคือกระบวนการปญญาภาวน คือการพัฒนาปญญาใหเปนบุคคลที่สามารถ
คิดไดอยางมีวิจารณญาณรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน และสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางมี
มีเหตุมีผล เปนระบบ และถูกตองตามความเปนจริง ดัง รูปแบบการบริหารทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 
ตามหลักพุทธภาวนา 4 ตอไปนี้ 
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ในระเบียบวินัยไมกอความเดือดรอยเสียหาย และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  
3) ทางดานจิต  เปนพัฒนาทางดานจิตใจของตัวทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณธรรม เขมแข็ง และมีสมาธิในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งของตัวเองและขององคกรใหมีประสิทธิภาพและสรางสรรคอยางเปนระบบ และ  
4) ดานปญญา เปนหลักการจัดการองคความรูของทรัพยากรมนุษยใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีวิจารณญาณ  
 
บทสรุป 

ในยุคแหงศตวรรษที่ 21 มนุษยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็วไมวาจะเปน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศการติดตอสื่อสารชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางาน
ตางๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางานของคนในยุคปจจุบันอยาง 
ฉะนั้นทักษะในดานการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม การคิดอยางริเร่ิมสรางสรรค และการคิดแบบมี
วิจารณญาณ  จึงเปนทักษะที่ทรัพยากรมนุษยในยุคศตวรรษที่ 21 ตองมี  ซ่ึงการประยุกตใชหลักพุทธภาวนา 
4 ซ่ึงเปนหลักกระบวนการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพตามพระพุทธศาสนาซ่ึงทัพยากรมนุษยใน
ศตวรรษที่ 21 พึ่งปฏิบัติตามเพื่อใหเพิ่มสมรรถนะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน อันประกอบดวย 
1. กายภาวนา การพัฒนาอบรมทักษะทางรางกายใหสามารถติดตอสื่อสารใหอยางมีประสิทธิภาพ เขาใจงาย 
มีทักษะในการสื่อสารไดอยางหลากหลายทั้งทางรางกาย วาจา การเขียน สีหนา ทาทาง วางตัวเปนมิตรเอ้ือม
ตอการคบคาสมาคม, 2) สีลภาวนา พัฒนาทักษะดานความประพฤติใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค, ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย กอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดีและเก้ือกูลกันและ
กัน  3) จิตภาวนา การฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหเปนบุคคลที่ขยันหม่ันเพียร มีความเขมเขมสดชื่นผองใสและมี
ความริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  และ 4) ปญญาภาวนา คือการพัฒนาปญญาใหสามารถคิดไดอยางมี
วิจารณญาณรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน เขาใจตอสภาพปญหาตางๆตามความเปนจริง และ
แกปญหาที่เกิดข้ึนในทางที่ถูกตองอยางมีระบบ มีเหตุมีผล  

ดังนั้นการบริหารทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักพุทธภาวนา 4 นั้นจะเร่ิมที่กระบวนการ
แรกคือกายภาวนา คือการพัฒนาทักษะทางรางกายใหสามารถสื่อสารและถายทอดสารไปยังบุคคลอ่ืนใหได
อยางมีประสิทธิภาพ เม่ือสามารถใชทักษะการสื่อสารทางกายไดดีแลวก็เขาสูกระบวนการที่สองคือ
กระบวนการพัฒนาทักษะดานความประพฤติใหสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค
และลงตัวหรือที่เรียกวาสีลภาวนา จากนั้นก็จะเขาสูกระบวนการที่สามคือกระบวนการการพัฒนาจิตใจให
เปนบุคคลที่ขยัน อดทน เขมเขม และมีความริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานตางๆซ่ึงเรียกวาข้ันจิตภาวนา 
จากนั้นก็เขาสูกระบวนการสุดทายคือกระบวนการปญญาภาวน คือการพัฒนาปญญาใหเปนบุคคลที่สามารถ
คิดไดอยางมีวิจารณญาณรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน และสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางมี
มีเหตุมีผล เปนระบบ และถูกตองตามความเปนจริง ดัง รูปแบบการบริหารทัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 
ตามหลักพุทธภาวนา 4 ตอไปนี้ 
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บทคัดยอ 
 คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนหนังสือประเภทคันถมูหะ หรือ คัมภีร ผูแตงคือพระพุทธโฆสาจารย โดยสรุป
เปนคัมภีรแสดงเสนทางเขาถึงนิพพานโดยแท มีกลวิธีการแตงการอธิบายเพื่อใหผูอานเขาใจจากงายไปยาก 
เม่ือศึกษาจากเร่ิมตนตลอดถึงเบื้องปลายผูอานจะเขาใจทีละข้ันตอน ในการศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนา
โดยสังเขป คือ ศีล สมาธิ และปญญา ผูใครศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนาแบบยนยอ พึงศึกษาคัมภีรวิสุทธิ
มรรคนี้ไดดวยตนเอง เม่ือเกิดความสงสัย ควรสอบถามคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูรูทางพุทธศาสนา คัมภีรวิสุทธิ
มรรคแตงไดตามหลักการโดยมีรสและคุณของวรรณคดีบาลีเกินกวาคร่ึงของหลักการ มีคุณคาตอการศึกษา
ของนักปกรณวิเสสรุนหลังอยางยิ่ง 

คําสําคัญ: การวิเคราะห, การสังเคราะห, วิสุทธิมรรค 
 
Abstract 
 The Path of Purification is a compendium or a scripture composed by 
Buddhaghosacariya. In summary, it is the text showing the path leading to Nippana. The 
composing strategies are to help the readers to understand clearly from the easy to the 
difficult explanations. From the very beginning until the end, the readers will understand 
thoroughly each part in studying Buddhist’s doctrine from Sila or morality, Samadhi or 
concentration to Panna or wisdom. Those who are interested in learning Buddhist’s 
teachings in brief should by themselves study this scripture, if doubts found, the interested 
ones may ask for more detail explanations from the well-known Buddhist scholars. This 
scripture was written in accordance with its taste and value of the Pali literature. More 
than a half of its strategies is well worth studying for the new generation composers to 
come.    

Keywords: Analysis, Synthesis, Path of Purification 
 
  

บทนํา 
 คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรปกรณวิเสสที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย เปนคัมภีรที่แตงเพื่อแสดง
ภูมิถึงความสามารถในการปริวรรตภาษาสิงหลเปนภาษามคธ คร้ังที่พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกา
ราวพุทธศตวรรษที่ 10 (พ.ศ.900-1000) เพื่อปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ โดย
พระสังฆปาละเถระแหงคณะสงฆมหาวิหารของเกาะลังกา ไดยกคาถา วา 

สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ  จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวย ํ
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ1 

 แปลไดความวา นรชนผูฉลาด มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสอยางตอเนื่อง มีปญญา คือ สัมปชัญญะ 
4 (นับ) เปนภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏะ (เม่ือ) ตั้งม่ันอยูในศีลแลว อบรมจิต (สมาธิ) และปญญาอยู นรชนผูนั้น 
จะพึงถางรกชัฏอันนี้ออกเสียได 
 ซ่ึงคาถาขางตนนี้มีความคลายคลึงกับคาถาบทตั้งของคัมภีรวิมุตติมรรค ที่พระอุปติสสะเถระแตงที่
สํานักอภัยคีรีวิหาร ในรัชกาลของพระเจาวสภะ ผูครองราชยในลังกา ระหวาง พ.ศ.609-653ซ่ึงมีคาถาบทตั้ง
วา 

สลํ สมาธิ ปฺา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา 
อนุพุทฺธาอิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสสฺินา2 

 แปลไดความวา ศีลสมาธิปญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมธรรมเหลานี้พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว 
 พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยตั้งคาถาดานบนเปนบทตั้ง แตกลวิธีการแตงนั้นมีสวน
คลายคลึงกับกลวิธีแตงของพระอุปติสสะเถระมากจนแทบจะแยกออกไมได เชื่อไดวาผูเคยศึกษาคัมภีรทั้ง
สองนี้จะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา คัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นพระพุทธโฆสาจารยตองเคยศึกษาคัมภีรวิมุตติมรรค
มากอนเปนแน ถึงไดแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคออกมาไดเชนนั้น 
 อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานใด ๆ ในการอางอิงวาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแตงตามแบบคัมภีรวิมุตติ
มรรคโดยแมนม่ัน ผูเขียนสันนิษฐานวา พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกาดวยคําแนะนําของพระเรว
ตเถระ พระอุปชฌาย ทานจึงตั้งมโนปณิธานวาจะไปปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ 
ดวยเหตุนี้นั่นเอง ตามธรรมดาวาผูใดจะปริวรรตคัมภีรใด ผูที่เปนเจาของก็ยอมตองอยากทราบฝไมลายมือ
กอนวามีความสามารถเพียงใด ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือพระสังฆปาลมหาเถระผูเปนเจาสํานักมหาวิหารทราบวา
พระพุทธโฆสาจารยขอคัมภีรพระไตรปฎก ไปปริวรรตเปนภาษามคธ จึงทดสอบความรูเพื่อใหม่ันใจวาพระ
พุทธโฆสาจารย มีความรูดานภาษาสิงหลและภาษามคธถูกตองและสามารถปริวรรตไดอยางสมบูรณ  
พระสังฆปาละจึงแนะนําใหทดลองปริวรรตคัมภีรวิมุตติมรรค ซ่ึงมีความเชื่อตามยุคนั้นวา พระอุปติสสะเถระ
แหงสํานักอภัยคีรีวิหารเปนผูแตง เพื่อใหคณะสงฆแหงสํานักมหาวิหารเห็นความสามารถกอนอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก 

                                           
 1 พระไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เลมท่ี 15 สุตฺตนฺตปฏเก เลมท่ี 7 สํยุตฺตนิกาย สคาถวัคค 
 2 พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เลมท่ี 10 พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 
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เปนคัมภีรแสดงเสนทางเขาถึงนิพพานโดยแท มีกลวิธีการแตงการอธิบายเพื่อใหผูอานเขาใจจากงายไปยาก 
เม่ือศึกษาจากเร่ิมตนตลอดถึงเบื้องปลายผูอานจะเขาใจทีละข้ันตอน ในการศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนา
โดยสังเขป คือ ศีล สมาธิ และปญญา ผูใครศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนาแบบยนยอ พึงศึกษาคัมภีรวิสุทธิ
มรรคนี้ไดดวยตนเอง เม่ือเกิดความสงสัย ควรสอบถามคําอธิบายเพิ่มเติมจากผูรูทางพุทธศาสนา คัมภีรวิสุทธิ
มรรคแตงไดตามหลักการโดยมีรสและคุณของวรรณคดีบาลีเกินกวาคร่ึงของหลักการ มีคุณคาตอการศึกษา
ของนักปกรณวิเสสรุนหลังอยางยิ่ง 

คําสําคัญ: การวิเคราะห, การสังเคราะห, วิสุทธิมรรค 
 
Abstract 
 The Path of Purification is a compendium or a scripture composed by 
Buddhaghosacariya. In summary, it is the text showing the path leading to Nippana. The 
composing strategies are to help the readers to understand clearly from the easy to the 
difficult explanations. From the very beginning until the end, the readers will understand 
thoroughly each part in studying Buddhist’s doctrine from Sila or morality, Samadhi or 
concentration to Panna or wisdom. Those who are interested in learning Buddhist’s 
teachings in brief should by themselves study this scripture, if doubts found, the interested 
ones may ask for more detail explanations from the well-known Buddhist scholars. This 
scripture was written in accordance with its taste and value of the Pali literature. More 
than a half of its strategies is well worth studying for the new generation composers to 
come.    

Keywords: Analysis, Synthesis, Path of Purification 
 
  

บทนํา 
 คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรปกรณวิเสสที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย เปนคัมภีรที่แตงเพื่อแสดง
ภูมิถึงความสามารถในการปริวรรตภาษาสิงหลเปนภาษามคธ คร้ังที่พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกา
ราวพุทธศตวรรษที่ 10 (พ.ศ.900-1000) เพื่อปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ โดย
พระสังฆปาละเถระแหงคณะสงฆมหาวิหารของเกาะลังกา ไดยกคาถา วา 

สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ  จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวย ํ
อาตาป นิปโก ภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ1 

 แปลไดความวา นรชนผูฉลาด มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสอยางตอเนื่อง มีปญญา คือ สัมปชัญญะ 
4 (นับ) เปนภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏะ (เม่ือ) ตั้งม่ันอยูในศีลแลว อบรมจิต (สมาธิ) และปญญาอยู นรชนผูนั้น 
จะพึงถางรกชัฏอันนี้ออกเสียได 
 ซ่ึงคาถาขางตนนี้มีความคลายคลึงกับคาถาบทตั้งของคัมภีรวิมุตติมรรค ที่พระอุปติสสะเถระแตงที่
สํานักอภัยคีรีวิหาร ในรัชกาลของพระเจาวสภะ ผูครองราชยในลังกา ระหวาง พ.ศ.609-653ซ่ึงมีคาถาบทตั้ง
วา 

สลํ สมาธิ ปฺา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา 
อนุพุทฺธาอิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสสฺินา2 

 แปลไดความวา ศีลสมาธิปญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมธรรมเหลานี้พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว 
 พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยตั้งคาถาดานบนเปนบทตั้ง แตกลวิธีการแตงนั้นมีสวน
คลายคลึงกับกลวิธีแตงของพระอุปติสสะเถระมากจนแทบจะแยกออกไมได เชื่อไดวาผูเคยศึกษาคัมภีรทั้ง
สองนี้จะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา คัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นพระพุทธโฆสาจารยตองเคยศึกษาคัมภีรวิมุตติมรรค
มากอนเปนแน ถึงไดแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคออกมาไดเชนนั้น 
 อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานใด ๆ ในการอางอิงวาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแตงตามแบบคัมภีรวิมุตติ
มรรคโดยแมนม่ัน ผูเขียนสันนิษฐานวา พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกาดวยคําแนะนําของพระเรว
ตเถระ พระอุปชฌาย ทานจึงตั้งมโนปณิธานวาจะไปปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ 
ดวยเหตุนี้นั่นเอง ตามธรรมดาวาผูใดจะปริวรรตคัมภีรใด ผูที่เปนเจาของก็ยอมตองอยากทราบฝไมลายมือ
กอนวามีความสามารถเพียงใด ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือพระสังฆปาลมหาเถระผูเปนเจาสํานักมหาวิหารทราบวา
พระพุทธโฆสาจารยขอคัมภีรพระไตรปฎก ไปปริวรรตเปนภาษามคธ จึงทดสอบความรูเพื่อใหม่ันใจวาพระ
พุทธโฆสาจารย มีความรูดานภาษาสิงหลและภาษามคธถูกตองและสามารถปริวรรตไดอยางสมบูรณ  
พระสังฆปาละจึงแนะนําใหทดลองปริวรรตคัมภีรวิมุตติมรรค ซ่ึงมีความเชื่อตามยุคนั้นวา พระอุปติสสะเถระ
แหงสํานักอภัยคีรีวิหารเปนผูแตง เพื่อใหคณะสงฆแหงสํานักมหาวิหารเห็นความสามารถกอนอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก 

                                           
 1 พระไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เลมท่ี 15 สุตฺตนฺตปฏเก เลมท่ี 7 สํยุตฺตนิกาย สคาถวัคค 
 2 พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เลมท่ี 10 พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค 
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 เดิมทีสมัยนั้นสํานักมหาวิหารกับสํานักอภัยคีรีวิหาร เปนสํานักที่ไมคอยคบคาสมาคมกัน เนื่องดวย
เหตุผลทางการเมืองบางประการของกษัตริยผูสรางสํานักทั้งสองนั้น จึงทําใหพระผูอาศัยในวิหารไมสมาคม
กันไปดวย ผูเขียนสันนิษฐานวา เม่ือเหตุเปนเชนนั้นคัมภีรวิมุตติมรรคคงถูกมองขามอยูมิใชนอย ในสายตา
ของสํานักมหาวิหาร ประกอบกับเหตุนี้แลวพระสังฆปาละเถระจึงแนะนําใหพระพุทธโฆสาจายปริวรรตคัมภีร
วิมุตติมรรค เพื่อตนเองจะไดถือโอกาสเทียบเคียงความรูไปดวย 
 เม่ือพระพุทธโฆสาจารยตองปริวรรตคัมภีรของสํานักหนึ่ง ไปนําเสนออีกสํานักหนึ่งซ่ึงไมสมาคมกัน 
เพื่อนําเสนอผลงาน เปนใบรับรองความสามารถ กอนไดรับการอนุญาตปริวรรตพระไตรปฎก ซ่ึงเปนการยาก
มากที่จะกลาวยกยองผูแตงเกินไปเพราะกลัวไมไดรับการยอมรับอีกฝายซ่ึงเปนผูชี้ขาดในการอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก จึงแตงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันและรักษาน้ําใจแหงผูแตงดวย เพราะกลัวบัณฑิตใน
ภายหลังจะตําหนิจึงไดอางอิง คัมภีรวิมุตติมรรคไวกราย ๆ ดวยคําวา “เอกจฺเจ” ในการอางอิงหลักธรรม  
นี่คือมโนธรรมแหงพระพุทธโฆสาจารยโดยแท และที่สุดแหงการปริวรรตงานชิ้นแรกของทาน คัมภีรวิสุทธิ
มรรคนี้จึงถือกําเนิดข้ึน ดวยหลีกเลี่ยงไมใหเหมือนคัมภีรวิมุตติมรรค ทานจึงตั้งชื่อวา วิสุทธิมรรค หรือ ทาง
แหงความหมดจดจากอาสวะ  
 
วัตถุประสงคในการวิเคราะห 
 1. เพ่ือศึกษาความหมายของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
  วิสุทธิ คือ นิพพาน (วิ+สุธโสเจยฺย+ติ) ธรรมอันหมดจดจากมลทินมีราคะเปนตน ชื่อวา    
วิสุทธิ (นิพพาน มีคําไวพจน 46 ศัพท 1 ในนั้นมีคําวา วิสุทฺธิ รวมอยูดวย) 3  
  มรรค โดยศัพท คือ เสนทาง   โดยนัย คือ วิธีปฏิบัติวิปสสนา4 
  มคฺค (มชฺชสุทฺธิยํ+ณ) ทางที่นักเดินทางพากันทําใหสะอาดไมใหมีหญาข้ึน 5 
  แยกศัพทเปน   วิ+สุทฺธิ+มคฺค+อ +สิ รวม เปน วิสุทฺธิมคฺโค 
  วิสุทธิมรรค  แปลวา  เสนทางสูความบริสุทธิ์อยางหมดจด (นิพพาน) 
 2. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 หลังพุทธปรินิพพาน 900 ป เนื้อความในคัมภีรมหาวงส กลาววา พระพุทธโฆสะ เกิดในตระกูล
พราหมณ ใกลกับเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดียฝายใต เชี่ยวชาญคัมภีรพระเวท เดินทางไปทั่วอินเดีย เพื่อ
สนทนาปรัชญากับนักปราชญ เม่ือพบพระเรวัตเถระจึงสนทนาปญหาทางธรรมะ จนเลื่อมใสในพุทธศาสนา 
และขอบวช ไดสมญานามวา พุทธโฆสะ เพราะเสียงของทานมีความลึกซ้ึง สื่อความหมายทางธรรมดุจดังพระ
สุรเสียงของพระพุทธเจาหลังพระพุทธโฆสะอุปสมบทแลว ไดรจนาคัมภีรญาโนทัย และคัมภีรอัตถสาลินี
พระเรวัตเห็นความสามารถจึงแนะนําใหเดินทางไปยังลังกาประเทศ เพื่อศึกษาภาษาสิงหล แลวปริวรรต
                                           
 3 พระมหาสมปอง มุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณนา(หนา 21-32) ชมรมนิรุตติศาสตรศึกษา วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร. 
 4 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) พุทธธรรม (หนา 223 และ 229) ฉบับป 2552. 
 5 พระมหาสมปอง มุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณนา(หนา 260) ชมรมนิรุตติศาสตรศึกษา วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร. 

คัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาสิงหลเปนภาษามคธ เพื่อประโยชนแกชาวอินเดียผูไมประสาในภาษา
สิงหล6 
  พระพุทธโฆสาจารยชาญกวี  ลุถึงลังกาประเทศนครศรี 
  มหานามะเปนเจาราชธานี  อนุราชปุระนี้ ชื่อยาวนาน  
  ณ เมืองนั้น มีสองสํานักใหญ สํานักหนึ่งนั้นไซร มหาวิหาร 
  จึงฝากตัวเปนศิษยสังฆปาล  ในสํานักมหาวิหารอันใหญโต 
  สํานักสองอภัยคีรีนี่ใชยอย  มีคัมภีรใหญนอยอยูมากโข 
  เชน คัมภีรวิมุตติมรรค ที่วางโชว แตไมโออวดคุณเหมือนใคร ๆ (ผูเขียน) 
 พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยตั้งคาถาดานบนเปนบทตั้ง แตกลวิธีการแตงนั้นมีสวน
คลายคลึงกับกลวิธีแตงของพระอุปติสสะเถระมากจนแทบจะแยกออกไมได เชื่อไดวาผูเคยศึกษาคัมภีรทั้ง
สองนี้จะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา คัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นพระพุทธโฆสาจารยตองเคยศึกษาคัมภีรวิมุตติมรรค
มากอนเปนแน ถึงไดแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคออกมาไดเชนนั้น 
 อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานใด ๆ ในการอางอิงวาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแตงตามแบบคัมภีรวิมุตติ
มรรคโดยแมนม่ัน ผูเขียนสันนิษฐานวา พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกาดวยคําแนะนําของพระเรว
ตเถระ พระอุปชฌาย ทานจึงตั้งมโนปณิธานวาจะไปปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ 
ดวยเหตุนี้นั่นเอง ตามธรรมดาวาผูใดจะปริวรรตคัมภีรใด ผูที่เปนเจาของก็ยอมตองอยากทราบฝไมลายมือ
กอนวามีความสามารถเพียงใด ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือพระสังฆปาลมหาเถระผูเปนเจาสํานักมหาวิหารทราบวา
พระพุทธโฆสาจารยขอคัมภีรพระไตรปฎก ไปปริวรรตเปนภาษามคธ จึงทดสอบความรูเพื่อใหม่ันใจวา 
พระพุทธโฆสาจารย มีความรูดานภาษาสิงหลและภาษามคธถูกตองและสามารถปริวรรตไดอยางสมบูรณ 
พระสังฆปาละจึงแนะนําใหทดลองปริวรรตคัมภีรวิมุตติมรรค ซ่ึงมีความเชื่อตามยุคนั้นวา พระอุปติสสะเถระ
แหงสํานักอภัยคีรีวิหารเปนผูแตง เพื่อใหคณะสงฆแหงสํานักมหาวิหารเห็นความสามารถกอนอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก 
 เดิมทีสมัยนั้นสํานักมหาวิหารกับสํานักอภัยคีรีวิหาร เปนสํานักที่ไมคอยคบคาสมาคมกัน เนื่องดวย
เหตุผลทางการเมืองบางประการของกษัตริยผูสรางสํานักทั้งสองนั้น จึงทําใหพระผูอาศัยในวิหารไมสมาคม
กันไปดวย สันนิษฐานวา เม่ือเหตุเปนเชนนั้นคัมภีรวิมุตติมรรคคงถูกมองขามอยูมิใชนอย ในสายตาของสํานัก
มหาวิหาร ประกอบกับเหตุนี้แลวพระสังฆปาละเถระจึงแนะนําใหพระพุทธโฆสาจายปริวรรตคัมภีรวิมุตติ
มรรค เพื่อตนเองจะไดถือโอกาสเทียบเคียงความรูไปดวย 
 เม่ือพระพุทธโฆสาจารยตองปริวรรตคัมภีรของสํานักที่หนึ่งนําไปเสนอสํานักที่สอง ซ่ึงไมสมาคมกัน 
เพื่อนําผลงานเปนใบรับรองการอนุญาตปริวรรตพระไตรปฎก ซ่ึงเปนการยากมากที่จะกลาวยกยองผูแตง
เกินไป เพราะกลัวไมไดรับการยอมรับจากฝายที่สอง ซ่ึงเปนผูชี้ขาดในการอนุญาตใหปริวรรตพระไตรปฎก 

                                           
 6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (หนา 31)วัด
มหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร, 2551. 
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 เดิมทีสมัยนั้นสํานักมหาวิหารกับสํานักอภัยคีรีวิหาร เปนสํานักที่ไมคอยคบคาสมาคมกัน เนื่องดวย
เหตุผลทางการเมืองบางประการของกษัตริยผูสรางสํานักทั้งสองนั้น จึงทําใหพระผูอาศัยในวิหารไมสมาคม
กันไปดวย ผูเขียนสันนิษฐานวา เม่ือเหตุเปนเชนนั้นคัมภีรวิมุตติมรรคคงถูกมองขามอยูมิใชนอย ในสายตา
ของสํานักมหาวิหาร ประกอบกับเหตุนี้แลวพระสังฆปาละเถระจึงแนะนําใหพระพุทธโฆสาจายปริวรรตคัมภีร
วิมุตติมรรค เพื่อตนเองจะไดถือโอกาสเทียบเคียงความรูไปดวย 
 เม่ือพระพุทธโฆสาจารยตองปริวรรตคัมภีรของสํานักหนึ่ง ไปนําเสนออีกสํานักหนึ่งซ่ึงไมสมาคมกัน 
เพื่อนําเสนอผลงาน เปนใบรับรองความสามารถ กอนไดรับการอนุญาตปริวรรตพระไตรปฎก ซ่ึงเปนการยาก
มากที่จะกลาวยกยองผูแตงเกินไปเพราะกลัวไมไดรับการยอมรับอีกฝายซ่ึงเปนผูชี้ขาดในการอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก จึงแตงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันและรักษาน้ําใจแหงผูแตงดวย เพราะกลัวบัณฑิตใน
ภายหลังจะตําหนิจึงไดอางอิง คัมภีรวิมุตติมรรคไวกราย ๆ ดวยคําวา “เอกจฺเจ” ในการอางอิงหลักธรรม  
นี่คือมโนธรรมแหงพระพุทธโฆสาจารยโดยแท และที่สุดแหงการปริวรรตงานชิ้นแรกของทาน คัมภีรวิสุทธิ
มรรคนี้จึงถือกําเนิดข้ึน ดวยหลีกเลี่ยงไมใหเหมือนคัมภีรวิมุตติมรรค ทานจึงตั้งชื่อวา วิสุทธิมรรค หรือ ทาง
แหงความหมดจดจากอาสวะ  
 
วัตถุประสงคในการวิเคราะห 
 1. เพ่ือศึกษาความหมายของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
  วิสุทธิ คือ นิพพาน (วิ+สุธโสเจยฺย+ติ) ธรรมอันหมดจดจากมลทินมีราคะเปนตน ชื่อวา    
วิสุทธิ (นิพพาน มีคําไวพจน 46 ศัพท 1 ในนั้นมีคําวา วิสุทฺธิ รวมอยูดวย) 3  
  มรรค โดยศัพท คือ เสนทาง   โดยนัย คือ วิธีปฏิบัติวิปสสนา4 
  มคฺค (มชฺชสุทฺธิยํ+ณ) ทางที่นักเดินทางพากันทําใหสะอาดไมใหมีหญาข้ึน 5 
  แยกศัพทเปน   วิ+สุทฺธิ+มคฺค+อ +สิ รวม เปน วิสุทฺธิมคฺโค 
  วิสุทธิมรรค  แปลวา  เสนทางสูความบริสุทธิ์อยางหมดจด (นิพพาน) 
 2. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 หลังพุทธปรินิพพาน 900 ป เนื้อความในคัมภีรมหาวงส กลาววา พระพุทธโฆสะ เกิดในตระกูล
พราหมณ ใกลกับเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดียฝายใต เชี่ยวชาญคัมภีรพระเวท เดินทางไปทั่วอินเดีย เพื่อ
สนทนาปรัชญากับนักปราชญ เม่ือพบพระเรวัตเถระจึงสนทนาปญหาทางธรรมะ จนเลื่อมใสในพุทธศาสนา 
และขอบวช ไดสมญานามวา พุทธโฆสะ เพราะเสียงของทานมีความลึกซ้ึง สื่อความหมายทางธรรมดุจดังพระ
สุรเสียงของพระพุทธเจาหลังพระพุทธโฆสะอุปสมบทแลว ไดรจนาคัมภีรญาโนทัย และคัมภีรอัตถสาลินี
พระเรวัตเห็นความสามารถจึงแนะนําใหเดินทางไปยังลังกาประเทศ เพื่อศึกษาภาษาสิงหล แลวปริวรรต
                                           
 3 พระมหาสมปอง มุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณนา(หนา 21-32) ชมรมนิรุตติศาสตรศึกษา วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร. 
 4 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) พุทธธรรม (หนา 223 และ 229) ฉบับป 2552. 
 5 พระมหาสมปอง มุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณนา(หนา 260) ชมรมนิรุตติศาสตรศึกษา วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร. 

คัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาสิงหลเปนภาษามคธ เพื่อประโยชนแกชาวอินเดียผูไมประสาในภาษา
สิงหล6 
  พระพุทธโฆสาจารยชาญกวี  ลุถึงลังกาประเทศนครศรี 
  มหานามะเปนเจาราชธานี  อนุราชปุระนี้ ชื่อยาวนาน  
  ณ เมืองนั้น มีสองสํานักใหญ สํานักหนึ่งนั้นไซร มหาวิหาร 
  จึงฝากตัวเปนศิษยสังฆปาล  ในสํานักมหาวิหารอันใหญโต 
  สํานักสองอภัยคีรีนี่ใชยอย  มีคัมภีรใหญนอยอยูมากโข 
  เชน คัมภีรวิมุตติมรรค ที่วางโชว แตไมโออวดคุณเหมือนใคร ๆ (ผูเขียน) 
 พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยตั้งคาถาดานบนเปนบทตั้ง แตกลวิธีการแตงนั้นมีสวน
คลายคลึงกับกลวิธีแตงของพระอุปติสสะเถระมากจนแทบจะแยกออกไมได เชื่อไดวาผูเคยศึกษาคัมภีรทั้ง
สองนี้จะกลาวเปนเสียงเดียวกันวา คัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นพระพุทธโฆสาจารยตองเคยศึกษาคัมภีรวิมุตติมรรค
มากอนเปนแน ถึงไดแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคออกมาไดเชนนั้น 
 อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานใด ๆ ในการอางอิงวาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแตงตามแบบคัมภีรวิมุตติ
มรรคโดยแมนม่ัน ผูเขียนสันนิษฐานวา พระพุทธโฆสาจารยเดินทางไปเกาะลังกาดวยคําแนะนําของพระเรว
ตเถระ พระอุปชฌาย ทานจึงตั้งมโนปณิธานวาจะไปปริวรรตพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลมาเปนภาษามคธ 
ดวยเหตุนี้นั่นเอง ตามธรรมดาวาผูใดจะปริวรรตคัมภีรใด ผูที่เปนเจาของก็ยอมตองอยากทราบฝไมลายมือ
กอนวามีความสามารถเพียงใด ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือพระสังฆปาลมหาเถระผูเปนเจาสํานักมหาวิหารทราบวา
พระพุทธโฆสาจารยขอคัมภีรพระไตรปฎก ไปปริวรรตเปนภาษามคธ จึงทดสอบความรูเพื่อใหม่ันใจวา 
พระพุทธโฆสาจารย มีความรูดานภาษาสิงหลและภาษามคธถูกตองและสามารถปริวรรตไดอยางสมบูรณ 
พระสังฆปาละจึงแนะนําใหทดลองปริวรรตคัมภีรวิมุตติมรรค ซ่ึงมีความเชื่อตามยุคนั้นวา พระอุปติสสะเถระ
แหงสํานักอภัยคีรีวิหารเปนผูแตง เพื่อใหคณะสงฆแหงสํานักมหาวิหารเห็นความสามารถกอนอนุญาตให
ปริวรรตพระไตรปฎก 
 เดิมทีสมัยนั้นสํานักมหาวิหารกับสํานักอภัยคีรีวิหาร เปนสํานักที่ไมคอยคบคาสมาคมกัน เนื่องดวย
เหตุผลทางการเมืองบางประการของกษัตริยผูสรางสํานักทั้งสองนั้น จึงทําใหพระผูอาศัยในวิหารไมสมาคม
กันไปดวย สันนิษฐานวา เม่ือเหตุเปนเชนนั้นคัมภีรวิมุตติมรรคคงถูกมองขามอยูมิใชนอย ในสายตาของสํานัก
มหาวิหาร ประกอบกับเหตุนี้แลวพระสังฆปาละเถระจึงแนะนําใหพระพุทธโฆสาจายปริวรรตคัมภีรวิมุตติ
มรรค เพื่อตนเองจะไดถือโอกาสเทียบเคียงความรูไปดวย 
 เม่ือพระพุทธโฆสาจารยตองปริวรรตคัมภีรของสํานักที่หนึ่งนําไปเสนอสํานักที่สอง ซ่ึงไมสมาคมกัน 
เพื่อนําผลงานเปนใบรับรองการอนุญาตปริวรรตพระไตรปฎก ซ่ึงเปนการยากมากที่จะกลาวยกยองผูแตง
เกินไป เพราะกลัวไมไดรับการยอมรับจากฝายที่สอง ซ่ึงเปนผูชี้ขาดในการอนุญาตใหปริวรรตพระไตรปฎก 

                                           
 6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (หนา 31)วัด
มหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร, 2551. 
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จึงแตงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันและรักษาน้ําใจแหงผูแตงดวย เพราะกลัวบัณฑิตในภายหลังจะตําหนิจึงได
อางอิง คัมภีรวิมุตติมรรคไวกราย ๆ ดวยคําวา “เอกจฺเจ” ในการอางอิงถึงผูกลาวหลักธรรมในคัมภีรอ่ืน 
 การอางอิงคัมภีรวิมุตติมรรค ดวยลักษณะนี้ เปนมโนธรรมแหงพระพุทธโฆสาจารย7 โดยแท และ
ที่สุดแหงการปริวรรตงานชิ้นแรกของทาน คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้จึงถือกําเนิดข้ึน ดวยหลีกเลี่ยงไมใหเหมือน
คัมภีรวิมุตติมรรค ทานจึงตั้งชื่อวา วิสุทธิมรรค หรือ ทางแหงความหมดจดจากอาสวะ 
 3. เพ่ือศึกษาความสําคัญของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 นักวิชาการกลาวถึงคัมภีรวิสุทธิมรรคไว อาทิ R.C. Cnilders ยกยองไวในคํานําของหนังสือ Pali 
English Dictionary วา เปรียบเหมือนสารานุกรมแหงคําสอนทางพระพุทธศาสนา ใชภาษาที่สั้นและชัดเจน 
แสดงถึงความเขาใจทั่วถึงในเร่ืองที่แตงอยางนาอัศจรรยDr. B.C. Law กลาวในหนังสือ Buddhaghosa  
ป 1946 วาเปนคัมภีรที่ใหภาพรวมที่แสดงถึงระบบแหงพระพุทธศาสนาทั้งหมด มิไดเพิ่มอะไรใหแกตัวคัมภีร
พระไตรปฎก แตมุงหมายในการจัดสารบาญของพระไตรปฎกใหเปนระบบระเบียบSpence Hardy เขียน
หนังสือ Manual of Buddhism กลาววา งานชิ้นนี้เสนอเนื้อหาสวนที่เปนคําสอนและอภิปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงไดทั้งหลักฐานและความถูกตองพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววาวิสุทธิมรรค  
ใหความรูที่เปนฐานเพื่อกาวลงสูมหาสมุทรแหงคําสอนของพุทธศาสนามีจุดยืนที่การนําเสนอภาคปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินชีวิตไปถึงเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน8 
 หนึ่งเดิมพันแลกมคธอรรถกถา  สองเปนหลักรจนาใหรุนหลัง 
 สามพุทธบุตรไดศึกษาเปนมหาบาง  สี่เปนแนวทางของหลักวิทยา 
 หาพุทธชนคนรุนหลังไดวิเคราะห  หกปริยัติธรรมที่เหมาะเจาะหลักศาสนา 
 เจ็ดเปนวรรณคดีบาลีที่พรรณนา  แปดเปนตาํราชี้แจงแถลงธรรม.(ผูเขียน) 
  หน่ึง) เดิมพันแลกมคธอรรถกถา 
  พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค ดวยวิริยะเพื่อเปนผลงานการันตีความสามารถ
ในการปริวรรตภาษาสิงหลเปนภาษามคธ ทานจึงตั้งใจแตงอยางดีที่สุด เพื่อใหพระสํานักมหาวิหารนั้น 
ยอมรับและยอมอนุญาตใหเอาคัมภีรพระไตรปฎกมาปริวรรตเปนภาษามคธ ถือวาการแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค
นี้ เดิมพันคอนขางสูงเพราะถาความสามารถไมถึงใจพระสํานักมหาวิหาร ทานก็จะไมอนุญาตใหคัมภีร
พระไตรปฎกมาปริวรรตเปนภาษามคธได 
  สอง) เปนหลักรจนาใหรุนหลัง 
  การแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารยนี้ เปนสุดยอดในการแตงตําราวิชาการ
โดยแท เพราะมีรูปแบบที่ชัดเจนแบงเปนหัวขอหลัก หัวขอยอย เร่ืองเทียบเคียง และมีแหลงอางอิง ทุกอยาง

                                           
 7 ดร.ไพฑูรย รื่นสัตย อาจารยประจําวิชา การวิจัยวรรณกรรมทางพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิงหาคม 2558  (คําบรรยายในช้ันเรียน). 
 8อางในพระพุทธโฆสาจารย, วิมุตติมรรคแปล, แปลโดย พระราชวรมุนี และคณะ, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพสยาม บริษัท เคล็ดไทย จํากัด, 2541), บทนํา. 

แบงหมวดหมูไดงดงาม ทําใหผูศึกษาเขาใจงาย ไดแนวการเขียนตําราโดยยึดตามคัมภีรวิสุทธิมรรค เปน
มาติกาในการเขียนงานตําราวิชาการ 

สาม) พุทธบุตรไดศึกษาเปนมหาบาง 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง ของคณะสงฆไทยในระดับเปรียญธรรม
เอก (เปรียญธรรม 7-8-9) ตองศึกษาคัมภีรวิสุทธิมรรคจนช่ําชอง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหลักธรรม ซ่ึง
คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้เปนเหมือนแนวทางใหกับผูที่ กําลังจะจบการศึกษาข้ึนสูงสุดของคณะสงฆไทย จึง
จําเปนตองเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนาอยางยอที่สุด จะมีคัมภีรที่ยอคําสอนพุทธองคไดดีที่สุดเกินคัมภีรวิ
สุทธิมรรคนี้คงหาไมไดแลว 
  สี่) เปนแนวทางของหลักวิทยา 
  คัมภีรวิสุทธิมรรคมีหลักวิทยาศาสตร โดยเปนการเรียนรูดานสรีรศาสตร ในกัมมัฏฐาน
คหณนิเทศ วิธีเร่ิมเจริญกัมมัฏฐาน 9 เม่ือไดศึกษาคัมภีรเลมนี้แลวจะเขาใจโครงสรางรางกายของมนุษย และ
เขาใจธรรมชาติแหงสรรพสัตวไดอยางถวนทั่ว 
  หา) พุทธชนคนรุนหลังไดวิเคราะห  
  คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ เปรียบเสมือนพระไตรปฎกฉบับยอ ซ่ึงเรียบเรียงเร่ือง ศีล สมาธิ 
ปญญา ไวอยางนาติดตามที่สุด เม่ือพระพุทธโฆสาจารยแตงไวแลว บัณฑิตผูใครวิเคราะหหลักธรรม  
หรือ หลักการแตงคัมภีร หรือตําราตาง ๆ ก็สนใจศึกษาคนควาไดอยางงายดาย 
  หก) ปริยัติธรรมที่เหมาะเจาะหลักศาสนา 
  คัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวถึงหลักวินัย กอนเร่ืองอ่ืนใด เพื่อเปนฐานแรกของการเขาถึงสมาธิ
และกาวตอไปสูการเจริญปญญา แมบัณฑิตผูไมคอยมีเวลาศึกษาอยางลึกซ้ึง ขอเพียงศึกษาเฉพาะเร่ืองศีล  
ก็สามารถทําใหชีวิตมีการพัฒนาอยางหาที่สุดไมได จึงเหมาะสมกับสรรพสัตวในทุกสถานที่ 
  เจ็ด) เปนวรรณคดีบาลีที่พรรณนา   
  หากบัณฑิตใครจะศึกษาธรรมะอยางลึกซ้ึง ควรอยางยิ่งที่จะอานคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ 
เพราะวาเปนวรรณคดีที่แตงดวยภาษามคธ หรือภาษาบาลี เม่ือจะเขาถึงหลักหรือแกนธรรมะไดนั้น ควรที่จะ
เขาใจในหลักแหงพระพุทธพจนดวยภาษาบาลีเปนดีที่สุด คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้มีคําตอบที่ดีที่สุดของบัณฑิตผู
ใครเสพวรรณคดีแบบบาลี 
  แปด) เปนตําราชี้แจงแถลงธรรม 
  คัมภีรเลมนี้ จัดเปนสุดยอดแหงวรรณกรรมทางพุทธศาสนาสายเถรวาท ซ่ึงหาคัมภีรเลมใด
มาเทียบเคียงได จะมีแตคัมภีรที่ชื่อใกลเคียงกันคือวิมุตติมรรคเทานั้น ที่สามารถวัดน้ําหนักความสําคัญที่
เทียบเทาได ซ่ึงทั้งสองคัมภีรนี้ถือวาเปนตํานานแรก ๆ แหงการเปนนักบุกเบิกดานคัมภีรปกรณวิเสสทางหลัก
คําสอนของพระศาสดา ดังนั้นคัมภีรนี้จึงเปนตํานานชี้แจงแถลงธรรมโดยสิ้นเชิง 
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จึงแตงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันและรักษาน้ําใจแหงผูแตงดวย เพราะกลัวบัณฑิตในภายหลังจะตําหนิจึงได
อางอิง คัมภีรวิมุตติมรรคไวกราย ๆ ดวยคําวา “เอกจฺเจ” ในการอางอิงถึงผูกลาวหลักธรรมในคัมภีรอ่ืน 
 การอางอิงคัมภีรวิมุตติมรรค ดวยลักษณะนี้ เปนมโนธรรมแหงพระพุทธโฆสาจารย7 โดยแท และ
ที่สุดแหงการปริวรรตงานชิ้นแรกของทาน คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้จึงถือกําเนิดข้ึน ดวยหลีกเลี่ยงไมใหเหมือน
คัมภีรวิมุตติมรรค ทานจึงตั้งชื่อวา วิสุทธิมรรค หรือ ทางแหงความหมดจดจากอาสวะ 
 3. เพ่ือศึกษาความสําคัญของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 นักวิชาการกลาวถึงคัมภีรวิสุทธิมรรคไว อาทิ R.C. Cnilders ยกยองไวในคํานําของหนังสือ Pali 
English Dictionary วา เปรียบเหมือนสารานุกรมแหงคําสอนทางพระพุทธศาสนา ใชภาษาที่สั้นและชัดเจน 
แสดงถึงความเขาใจทั่วถึงในเร่ืองที่แตงอยางนาอัศจรรยDr. B.C. Law กลาวในหนังสือ Buddhaghosa  
ป 1946 วาเปนคัมภีรที่ใหภาพรวมที่แสดงถึงระบบแหงพระพุทธศาสนาทั้งหมด มิไดเพิ่มอะไรใหแกตัวคัมภีร
พระไตรปฎก แตมุงหมายในการจัดสารบาญของพระไตรปฎกใหเปนระบบระเบียบSpence Hardy เขียน
หนังสือ Manual of Buddhism กลาววา งานชิ้นนี้เสนอเนื้อหาสวนที่เปนคําสอนและอภิปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงไดทั้งหลักฐานและความถูกตองพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววาวิสุทธิมรรค  
ใหความรูที่เปนฐานเพื่อกาวลงสูมหาสมุทรแหงคําสอนของพุทธศาสนามีจุดยืนที่การนําเสนอภาคปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินชีวิตไปถึงเปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน8 
 หนึ่งเดิมพันแลกมคธอรรถกถา  สองเปนหลักรจนาใหรุนหลัง 
 สามพุทธบุตรไดศึกษาเปนมหาบาง  สี่เปนแนวทางของหลักวิทยา 
 หาพุทธชนคนรุนหลังไดวิเคราะห  หกปริยัติธรรมที่เหมาะเจาะหลักศาสนา 
 เจ็ดเปนวรรณคดีบาลีที่พรรณนา  แปดเปนตาํราชี้แจงแถลงธรรม.(ผูเขียน) 
  หน่ึง) เดิมพันแลกมคธอรรถกถา 
  พระพุทธโฆสาจารยแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค ดวยวิริยะเพื่อเปนผลงานการันตีความสามารถ
ในการปริวรรตภาษาสิงหลเปนภาษามคธ ทานจึงตั้งใจแตงอยางดีที่สุด เพื่อใหพระสํานักมหาวิหารนั้น 
ยอมรับและยอมอนุญาตใหเอาคัมภีรพระไตรปฎกมาปริวรรตเปนภาษามคธ ถือวาการแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค
นี้ เดิมพันคอนขางสูงเพราะถาความสามารถไมถึงใจพระสํานักมหาวิหาร ทานก็จะไมอนุญาตใหคัมภีร
พระไตรปฎกมาปริวรรตเปนภาษามคธได 
  สอง) เปนหลักรจนาใหรุนหลัง 
  การแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารยนี้ เปนสุดยอดในการแตงตําราวิชาการ
โดยแท เพราะมีรูปแบบที่ชัดเจนแบงเปนหัวขอหลัก หัวขอยอย เร่ืองเทียบเคียง และมีแหลงอางอิง ทุกอยาง

                                           
 7 ดร.ไพฑูรย รื่นสัตย อาจารยประจําวิชา การวิจัยวรรณกรรมทางพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สิงหาคม 2558  (คําบรรยายในช้ันเรียน). 
 8อางในพระพุทธโฆสาจารย, วิมุตติมรรคแปล, แปลโดย พระราชวรมุนี และคณะ, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพสยาม บริษัท เคล็ดไทย จํากัด, 2541), บทนํา. 

แบงหมวดหมูไดงดงาม ทําใหผูศึกษาเขาใจงาย ไดแนวการเขียนตําราโดยยึดตามคัมภีรวิสุทธิมรรค เปน
มาติกาในการเขียนงานตําราวิชาการ 

สาม) พุทธบุตรไดศึกษาเปนมหาบาง 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง ของคณะสงฆไทยในระดับเปรียญธรรม
เอก (เปรียญธรรม 7-8-9) ตองศึกษาคัมภีรวิสุทธิมรรคจนช่ําชอง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหลักธรรม ซ่ึง
คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้เปนเหมือนแนวทางใหกับผูที่ กําลังจะจบการศึกษาข้ึนสูงสุดของคณะสงฆไทย จึง
จําเปนตองเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนาอยางยอที่สุด จะมีคัมภีรที่ยอคําสอนพุทธองคไดดีที่สุดเกินคัมภีรวิ
สุทธิมรรคนี้คงหาไมไดแลว 
  สี่) เปนแนวทางของหลักวิทยา 
  คัมภีรวิสุทธิมรรคมีหลักวิทยาศาสตร โดยเปนการเรียนรูดานสรีรศาสตร ในกัมมัฏฐาน
คหณนิเทศ วิธีเร่ิมเจริญกัมมัฏฐาน 9 เม่ือไดศึกษาคัมภีรเลมนี้แลวจะเขาใจโครงสรางรางกายของมนุษย และ
เขาใจธรรมชาติแหงสรรพสัตวไดอยางถวนทั่ว 
  หา) พุทธชนคนรุนหลังไดวิเคราะห  
  คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ เปรียบเสมือนพระไตรปฎกฉบับยอ ซ่ึงเรียบเรียงเร่ือง ศีล สมาธิ 
ปญญา ไวอยางนาติดตามที่สุด เม่ือพระพุทธโฆสาจารยแตงไวแลว บัณฑิตผูใครวิเคราะหหลักธรรม  
หรือ หลักการแตงคัมภีร หรือตําราตาง ๆ ก็สนใจศึกษาคนควาไดอยางงายดาย 
  หก) ปริยัติธรรมที่เหมาะเจาะหลักศาสนา 
  คัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวถึงหลักวินัย กอนเร่ืองอ่ืนใด เพื่อเปนฐานแรกของการเขาถึงสมาธิ
และกาวตอไปสูการเจริญปญญา แมบัณฑิตผูไมคอยมีเวลาศึกษาอยางลึกซ้ึง ขอเพียงศึกษาเฉพาะเร่ืองศีล  
ก็สามารถทําใหชีวิตมีการพัฒนาอยางหาที่สุดไมได จึงเหมาะสมกับสรรพสัตวในทุกสถานที่ 
  เจ็ด) เปนวรรณคดีบาลีที่พรรณนา   
  หากบัณฑิตใครจะศึกษาธรรมะอยางลึกซ้ึง ควรอยางยิ่งที่จะอานคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ 
เพราะวาเปนวรรณคดีที่แตงดวยภาษามคธ หรือภาษาบาลี เม่ือจะเขาถึงหลักหรือแกนธรรมะไดนั้น ควรที่จะ
เขาใจในหลักแหงพระพุทธพจนดวยภาษาบาลีเปนดีที่สุด คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้มีคําตอบที่ดีที่สุดของบัณฑิตผู
ใครเสพวรรณคดีแบบบาลี 
  แปด) เปนตําราชี้แจงแถลงธรรม 
  คัมภีรเลมนี้ จัดเปนสุดยอดแหงวรรณกรรมทางพุทธศาสนาสายเถรวาท ซ่ึงหาคัมภีรเลมใด
มาเทียบเคียงได จะมีแตคัมภีรที่ชื่อใกลเคียงกันคือวิมุตติมรรคเทานั้น ที่สามารถวัดน้ําหนักความสําคัญที่
เทียบเทาได ซ่ึงทั้งสองคัมภีรนี้ถือวาเปนตํานานแรก ๆ แหงการเปนนักบุกเบิกดานคัมภีรปกรณวิเสสทางหลัก
คําสอนของพระศาสดา ดังนั้นคัมภีรนี้จึงเปนตํานานชี้แจงแถลงธรรมโดยสิ้นเชิง 

 

                                           
 9พระพุทธโฆสาจารย คัมภีรวิสุทธมิรรค แปลและเรียบเรียง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา
เถร) (หนา 422) ธนาเพรส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2551 
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 2.4 เพ่ือศึกษาโครงสรางของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
สีเลปติฏาย นโร สปฺโ  จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวย ํ
อาตาป นิปโกภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ 

 นรชนผูฉลาด มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสอยางตอเนื่อง มีปญหา คือ สัมปชัญญะ 4 (นับ) เปนภิกษุ
ผูเห็นภัยในวัฏฏะ (เม่ือ) ตั้งม่ันอยูในศีลแลว อบรมจิต (สมาธิ) และปญญาอยู นรชนผูนั้น จะพงึถางรกชัฏอัน
นี้ออกเสียได 
 เม่ือจําแนกโครงสรางของคัมภีรแลว แบงเปนตารางไดดงันี ้

ที่ ชื่อนิเทศ แสดง 

1  ศีล การรักษาศีล 

2  ธุตังค บําเพ็ญธุดงควัตร 

3  กัมมัฏฐานคหณ บุพกิจเบื้องตนกอนการเจริญสมถกรรมฐาน 

4  ปฐวีกสิณ วิธีการเจริญปฐวีกสิณ โดยละเอียด  

5  เสสกสิณ วิธีการเจริญกสิณ ที่เหลืออีก 9ประการ  

6  อสุภกัมมัฏฐาน  วิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน 10  

7  ฉอนุสสติ  วิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6ประการแรก  
ตั้งแตพุทธานุสสติ ถึงเทวตานุสสติ 

8  อนุสสติกัมมัฏฐาน  วิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน ที่เหลืออีก 4  

9  พรหมวิหาร  วิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 

10  อารุปป วิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4  

11  สมาธิ  วิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน 

12  อิทธิวิธ  วิธีการแสดงฤทธิ์ตางๆ 10ประการ อันเปนผลมาจากการเจริญสม
ถกรรมฐาน 

13  อภิญญา  อภิญญา 6ประการ อันเปนผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน 

14  ขันธ ขันธ 5อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

15  อายตนธาตุ  อายตนะ 12และ ธาตุ 18อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

16  อินทริยสัจจ อินทรีย 22และอริยสัจ 4อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

ที่ ชื่อนิเทศ แสดง 

17  ปญญาภูมิ  ปฏิจจสมุปบาทกถา ปจจยั 24 ภวจักร ลอแหงภพ 

18  ทิฏฐิวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความเปนจริง  

19  กังขาวิตรณวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัยในสภาวธรรม 
เพราะเห็นรูปนามพรอมเหตุปจจัย 

20  มัคคามัคคญาณทัสสน
วิสุทธิ  

วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนขามพน 
วิปสสนูปกิเลส 

21  ปฏิปทาญาณทสัสนวิ
สุทธิ  

วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนดําเนนิไปตามวิถีของวิปสสนา
ญาณ 9  

22  ญาณทัสสนวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนไดบรรลุอริยมรรค เปนพระ
อริยบุคคล 

23  ปญญาภาวนานิสังส อานิสงสของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

 
เม่ือนําองคธรรมมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมะอ่ืน ๆ สามารถจัดไดตามตารางดังนี ้

ญาณ 16 วิสุทธิ 7 สิกขา 3 
ภาค 

นิเทศ 3 

16.  ปจจเวกขณญาณ  
15. ผลญาณ 14. มรรคญาณ 

7. ญานทัสสนวสิุทธ ิ

3.ปญญาสิกขา 3.ปญญานิเทศ 

13. โคตรภูญาณ  
12. อนุโลมญาณ   

11. สังขารุเบกขาญาณ 
10. ปฏิสังขาญาณ   

9. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
8. นิพพิทาญาณ 
7.อาทีนวญาณ   

6.ภยตูปฏฐานณาณ 
5. ภังคานุปสสนาญาณ   

4. อุทยัพพยญาณ 

6. 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุธ ิ



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1413

 2.4 เพ่ือศึกษาโครงสรางของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
สีเลปติฏาย นโร สปฺโ  จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวย ํ
อาตาป นิปโกภิกฺขุ  โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ 

 นรชนผูฉลาด มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสอยางตอเนื่อง มีปญหา คือ สัมปชัญญะ 4 (นับ) เปนภิกษุ
ผูเห็นภัยในวัฏฏะ (เม่ือ) ตั้งม่ันอยูในศีลแลว อบรมจิต (สมาธิ) และปญญาอยู นรชนผูนั้น จะพงึถางรกชัฏอัน
นี้ออกเสียได 
 เม่ือจําแนกโครงสรางของคัมภีรแลว แบงเปนตารางไดดงันี ้

ที่ ชื่อนิเทศ แสดง 

1  ศีล การรักษาศีล 

2  ธุตังค บําเพ็ญธุดงควัตร 

3  กัมมัฏฐานคหณ บุพกิจเบื้องตนกอนการเจริญสมถกรรมฐาน 

4  ปฐวีกสิณ วิธีการเจริญปฐวีกสิณ โดยละเอียด  

5  เสสกสิณ วิธีการเจริญกสิณ ที่เหลืออีก 9ประการ  

6  อสุภกัมมัฏฐาน  วิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน 10  

7  ฉอนุสสติ  วิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6ประการแรก  
ตั้งแตพุทธานุสสติ ถึงเทวตานุสสติ 

8  อนุสสติกัมมัฏฐาน  วิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน ที่เหลืออีก 4  

9  พรหมวิหาร  วิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 

10  อารุปป วิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4  

11  สมาธิ  วิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน 

12  อิทธิวิธ  วิธีการแสดงฤทธิ์ตางๆ 10ประการ อันเปนผลมาจากการเจริญสม
ถกรรมฐาน 

13  อภิญญา  อภิญญา 6ประการ อันเปนผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน 

14  ขันธ ขันธ 5อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

15  อายตนธาตุ  อายตนะ 12และ ธาตุ 18อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

16  อินทริยสัจจ อินทรีย 22และอริยสัจ 4อันเปนภูมิของวิปสสนากรรมฐาน 

ที่ ชื่อนิเทศ แสดง 

17  ปญญาภูมิ  ปฏิจจสมุปบาทกถา ปจจยั 24 ภวจักร ลอแหงภพ 

18  ทิฏฐิวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความเปนจริง  

19  กังขาวิตรณวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัยในสภาวธรรม 
เพราะเห็นรูปนามพรอมเหตุปจจัย 

20  มัคคามัคคญาณทัสสน
วิสุทธิ  

วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนขามพน 
วิปสสนูปกิเลส 

21  ปฏิปทาญาณทสัสนวิ
สุทธิ  

วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนดําเนนิไปตามวิถีของวิปสสนา
ญาณ 9  

22  ญาณทัสสนวิสุทธิ  วิธีการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จนไดบรรลุอริยมรรค เปนพระ
อริยบุคคล 

23  ปญญาภาวนานิสังส อานิสงสของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

 
เม่ือนําองคธรรมมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมะอ่ืน ๆ สามารถจัดไดตามตารางดังนี ้

ญาณ 16 วิสุทธิ 7 สิกขา 3 
ภาค 

นิเทศ 3 

16.  ปจจเวกขณญาณ  
15. ผลญาณ 14. มรรคญาณ 

7. ญานทัสสนวสิุทธ ิ

3.ปญญาสิกขา 3.ปญญานิเทศ 

13. โคตรภูญาณ  
12. อนุโลมญาณ   

11. สังขารุเบกขาญาณ 
10. ปฏิสังขาญาณ   

9. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
8. นิพพิทาญาณ 
7.อาทีนวญาณ   

6.ภยตูปฏฐานณาณ 
5. ภังคานุปสสนาญาณ   

4. อุทยัพพยญาณ 

6. 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุธ ิ
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ญาณ 16 วิสุทธิ 7 สิกขา 3 
ภาค 

นิเทศ 3 

3. สัมมสนญาณ 
5. มัคคามัคคญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ

2. ปจจยปริคหญาณ 4. กังขาวิตรณวิสุทธ ิ

1. นามรูปริจเฉทญาณ 3.ทิฏฐิวิสุทธิ ์

นาม รูป ในสติปฏฐาน 2. จิตตวิสุทธ ิ 2. สมาธิสิกขา 2.จิตตนเิทศ 

พระโยคาวจร  ประกอบ  
อาตาป สติมา สัมปชาโน 

1.สีลวิสุทธ ิ 1.สีลสิกขา 1.ศีลนิเทศ 

 
เม่ือเทียบเคียงองคธรรมะตามหลักอ่ืน สามารถจัดไดเปนตารางดังนี ้

นิเทศ 23 จํานวน วิสุทธิ 7 ปฎก 3 ภาคนิเทศ 3 

14. ขันธ  15. อายตนธาตุ  16. 
อินทริยสัจจ 

17. ปญญาภูมิ   
18. ทิฏฐิวิสุทธิ  

19. กังขาวิตรณวิสุทธิ 
20. มัคคามัคคญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
21. ปฏิปทาญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
22. ญาณทัสสนวิสุทธ ิ

23. ปญญาภาวนานสิังส 

9 
ปริจเฉท 

7. ญานทัสสน
วิสุทธิ  

6. ปฏิปทา
ญาณทัสสน 

วิสุทธิ  
5. มัคคามัคค
ญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
4. กังขาวิตรณ

วิสุทธ ิ
3.ทิฏฐิวิสุทธิ ์

3.พระ
อภิธรรมปฎก 
42,000 พระ
ธรรมขันธ 

3.ปญญานิเทศ 

3. กัมมัฏฐานคหณ 
4. ปฐวีกสิณ 5. เสสกสิณ 

6. อสุภกัมมัฏฐาน   
7. ฉอนุสสติ   

11 
ปริจเฉท 

2. จิตตวิสุทธ ิ

2. พระ
สุตตันตปฎก 
21,000 พระ
ธรรมขันธ 

2.จิตตนเิทศ 

นิเทศ 23 จํานวน วิสุทธิ 7 ปฎก 3 ภาคนิเทศ 3 

8. อนุสสติกัมมัฏฐาน 
9. พรหมวิหาร 10. อารุปป 11. 

สมาธิ   
12. อิทธิวิธ  13. อภิญญา 

1.สีล  2.ธุตังค 
2 

ปริจเฉท 
1.สีลวิสุทธ ิ

3.พระวินัย
ปฎก 

21,000 พระ
ธรรมขันธ 

1.ศีลนิเทศ 

 
5. เพ่ือศึกษารูปแบบการแตงของคัมภีรวิสุทธิมรรค  

 คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรฝายเถรวาทพระพุทธโฆสาจารยรจนาข้ึน โดยอาศัยคัมภีรโบราณอรรถ
กถา 3เลมและปกรณวิเสส 1 เลม คือ 
   5.1 มหาอรรถกถา เปนคัมภีรเดิมที่เคยผานการสังคายนาคร้ังแรก อันมีพระมหากัสสปะ
เปนประธานและถูกถายทอดเปนภาษาสิงหลเม่ือสังคายนาคร้ังที่ 3ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช  
  5.2 มหาปจจรีอรรถกถา เปนอรรถกถาที่แตงข้ึนที่ประเทศลังกา 
  .3 กุรุณทีอรรถกถา เปนอรรถกถาแตงข้ึนที่ประเทศลังกาเชนกัน 
3คัมภีรนี้ถูกจารึกดวยภาษาสิงหล พระพุทธโฆสาจารยใชเปนคัมภีรหลักในการแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคดังกลาว 
  5.4 คัมภีรวิมุตติมรรค  เปนคัมภีรปกรณวิเสสที่พระเถระผูรจนาวิมุตติมรรค มีชื่อวา พระ
อรหันตอุปติสสเถระ ชาวลังกา ผูชํานาญพระวินัยและมีชื่อปรากฏอยูในคัมภีรปริวารของพระวินัยปฎก ทาน
มีผลงานแพรหลายในรัชกาลของพระเจาวสภะ ผูครองราชยในลังกา ระหวาง  พ.ศ. 609-653 แตยังไมมี
หลักฐานชัดเจน (ผูเขียน) 
 กลวิธีแตงภายในเลม มีลักษณะการแตงที่ชัดเจนอยู 4 กลวิธี 
  1) นิทานกถา และ คําปณามคาถา 
  2) มีคาถาพระบาลีเปน การปุจฉา วิสัชนา ( แบบกรัชกาย) 
  3) มีการแตงรอยแกวเปนการอรรถาธิบาย พรอมยกตัวอยางเพื่อความชัดเจนในการทํา
ความเขาใจ 
  4) มีนิคมกถา เปนการสิ้นสุดการแตงคัมภีร (อิทธิพลการเขียนคัมภีรเดิม) 
 เม่ือวิเคราะหคัมภีรวิสุทธิมรรค จัดหลักการแตงใหเขาประเภทของวรรณคดีบาลี คัมภีรวิสุทธิมรรค 
จัดเปนวรรณคดีบาลีประเภทคําประพันธ ไดแก 
 1) คัชชะ ประเภทรอยแกว 
 2) ปชชะ ประเภทรอยกรอง 
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ญาณ 16 วิสุทธิ 7 สิกขา 3 
ภาค 

นิเทศ 3 

3. สัมมสนญาณ 
5. มัคคามัคคญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ

2. ปจจยปริคหญาณ 4. กังขาวิตรณวิสุทธ ิ

1. นามรูปริจเฉทญาณ 3.ทิฏฐิวิสุทธิ ์

นาม รูป ในสติปฏฐาน 2. จิตตวิสุทธ ิ 2. สมาธิสิกขา 2.จิตตนเิทศ 

พระโยคาวจร  ประกอบ  
อาตาป สติมา สัมปชาโน 

1.สีลวิสุทธ ิ 1.สีลสิกขา 1.ศีลนิเทศ 

 
เม่ือเทียบเคียงองคธรรมะตามหลักอ่ืน สามารถจัดไดเปนตารางดังนี ้

นิเทศ 23 จํานวน วิสุทธิ 7 ปฎก 3 ภาคนิเทศ 3 

14. ขันธ  15. อายตนธาตุ  16. 
อินทริยสัจจ 

17. ปญญาภูมิ   
18. ทิฏฐิวิสุทธิ  

19. กังขาวิตรณวิสุทธิ 
20. มัคคามัคคญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
21. ปฏิปทาญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
22. ญาณทัสสนวิสุทธ ิ

23. ปญญาภาวนานสิังส 

9 
ปริจเฉท 

7. ญานทัสสน
วิสุทธิ  

6. ปฏิปทา
ญาณทัสสน 

วิสุทธิ  
5. มัคคามัคค
ญาณทัสสน 

วิสุทธ ิ
4. กังขาวิตรณ

วิสุทธ ิ
3.ทิฏฐิวิสุทธิ ์

3.พระ
อภิธรรมปฎก 
42,000 พระ
ธรรมขันธ 

3.ปญญานิเทศ 

3. กัมมัฏฐานคหณ 
4. ปฐวีกสิณ 5. เสสกสิณ 

6. อสุภกัมมัฏฐาน   
7. ฉอนุสสติ   

11 
ปริจเฉท 

2. จิตตวิสุทธ ิ

2. พระ
สุตตันตปฎก 
21,000 พระ
ธรรมขันธ 

2.จิตตนเิทศ 

นิเทศ 23 จํานวน วิสุทธิ 7 ปฎก 3 ภาคนิเทศ 3 

8. อนุสสติกัมมัฏฐาน 
9. พรหมวิหาร 10. อารุปป 11. 

สมาธิ   
12. อิทธิวิธ  13. อภิญญา 

1.สีล  2.ธุตังค 
2 

ปริจเฉท 
1.สีลวิสุทธ ิ

3.พระวินัย
ปฎก 

21,000 พระ
ธรรมขันธ 

1.ศีลนิเทศ 

 
5. เพ่ือศึกษารูปแบบการแตงของคัมภีรวิสุทธิมรรค  

 คัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรฝายเถรวาทพระพุทธโฆสาจารยรจนาข้ึน โดยอาศัยคัมภีรโบราณอรรถ
กถา 3เลมและปกรณวิเสส 1 เลม คือ 
   5.1 มหาอรรถกถา เปนคัมภีรเดิมที่เคยผานการสังคายนาคร้ังแรก อันมีพระมหากัสสปะ
เปนประธานและถูกถายทอดเปนภาษาสิงหลเม่ือสังคายนาคร้ังที่ 3ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช  
  5.2 มหาปจจรีอรรถกถา เปนอรรถกถาที่แตงข้ึนที่ประเทศลังกา 
  .3 กุรุณทีอรรถกถา เปนอรรถกถาแตงข้ึนที่ประเทศลังกาเชนกัน 
3คัมภีรนี้ถูกจารึกดวยภาษาสิงหล พระพุทธโฆสาจารยใชเปนคัมภีรหลักในการแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคดังกลาว 
  5.4 คัมภีรวิมุตติมรรค  เปนคัมภีรปกรณวิเสสที่พระเถระผูรจนาวิมุตติมรรค มีชื่อวา พระ
อรหันตอุปติสสเถระ ชาวลังกา ผูชํานาญพระวินัยและมีชื่อปรากฏอยูในคัมภีรปริวารของพระวินัยปฎก ทาน
มีผลงานแพรหลายในรัชกาลของพระเจาวสภะ ผูครองราชยในลังกา ระหวาง  พ.ศ. 609-653 แตยังไมมี
หลักฐานชัดเจน (ผูเขียน) 
 กลวิธีแตงภายในเลม มีลักษณะการแตงที่ชัดเจนอยู 4 กลวิธี 
  1) นิทานกถา และ คําปณามคาถา 
  2) มีคาถาพระบาลีเปน การปุจฉา วิสัชนา ( แบบกรัชกาย) 
  3) มีการแตงรอยแกวเปนการอรรถาธิบาย พรอมยกตัวอยางเพื่อความชัดเจนในการทํา
ความเขาใจ 
  4) มีนิคมกถา เปนการสิ้นสุดการแตงคัมภีร (อิทธิพลการเขียนคัมภีรเดิม) 
 เม่ือวิเคราะหคัมภีรวิสุทธิมรรค จัดหลักการแตงใหเขาประเภทของวรรณคดีบาลี คัมภีรวิสุทธิมรรค 
จัดเปนวรรณคดีบาลีประเภทคําประพันธ ไดแก 
 1) คัชชะ ประเภทรอยแกว 
 2) ปชชะ ประเภทรอยกรอง 
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 3) วิมิสสะประเภทรอยกรองรอยแกวผสมกัน 
 จัดใหแคบลงอีก คัมภีรวิสุทธิมรรคจัดเปนประเภทวิมิสสะ คือ มีทั้งรอยแกวและรอยกรอง 
ผสมกันอยู  
 6. เพ่ือศึกษาคุณคาของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
  6.1. เปนแบบอยางของคัมภีรปกรณวิเสสรุนหลัง 
  6.2. อธิบายพระไตรปฎกที่มีเนื้อหามาก ใหยอลงไดอยางเหมาะสม 
  6.3. เปนคัมภีรเดิมพันเพื่อไดมาซ่ึงการปริวรรตคัมภีรภาษาสิงหลสูมคธภาษา 
  6.4. สรางแรงศรัทธาตอผูไมมีเวลาศึกษาพระไตรปฎกอยางละเอียด 
 7. เพ่ือศึกษาองคความรูของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 องคความรูโดยสังเขป ไดแก ศีล  สมาธิ  ปญญา โดยมีหลักการตั้งคําถาม 7 หลักคําถาม และตอบ
คําถามตามข้ันตอน  เชน 
 1.อะไร ? อะไรชื่อวา  ศีล  
 2.ทําไม ? ทําไมจึงชื่อวาศีล (เพราะอรรถวาอะไร) 
 3.อยางไร ? ลักษณะ , รส, อาการ ที่ปรากฏและเปนบรรทัดฐานของศีล เปนอยางไร 
 4.ประโยชน ศีลมีอานิสงสอยางไร 
 5.ประเภท ศีลมีก่ีอยาง 
 6.ศัตรูของศีล อะไรเปนความเศราหมองของศีล 
 7.ผลิตผล อะไรเปนความผองแผวของศีล 
 หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวโดยสรุปคือ องคแหงศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ 
พระพุทธโฆสาจารยใชหลักการเขียงแบบถามตอบ ดวยหลักการคลาย ๆ กัน ดังตาราง 

หลักการ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ 

ความหมาย  คืออะไร  คืออะไร  คืออะไร คืออะไร 

ลักษณะ  เปนอยางไร  เปนอยางไร  เปนอยางไร เปนอยางไร 

อานิสงส  เปนเชนไร  เปนเชนไร  เปนเชนไร  เปนเชนไร 

 
  
  

เม่ือตอบปญหาก็มีหลักการตอบไปทีละข้ันตามลําดับ ซ่ึงทําใหหลักการเหลานี้ มีอิทธิพลมาจนถึงปจจุบันใน
การแตงตําราวิชาการของอนุบัณฑิตสืบตอมา ดังตาราง 
 

หลักการ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  

ความหมาย  ความสํารวม  จิตไมฟุงซาน  รูความจริง ความหลุดพน 

ลักษณะ  ละความเสื่อม  จิตสงบ  กําจัดอวิชชา ไรพันธนาการ 

อานิสงส  ไมเดือนรอน  เปนสุข 2 โลก  สูอริยมรรค  สุขนิรันดร 
 
3. หลักวิเคราะหตามรสและคุณของวรรณคดีบาลี 
 คัมภีรวิสุทธิมรรค มี รส หรือ วิญญาณ แหงวรรณคดี ประกอบดวย 
 1) วีรรส   คือ รสกลาหาญ, รสกลาหาญนีจ้ําแนกออกเปน 3 แบบคือ 
  (1) รณวีระ  ความกลาหาญในการรบ การตอสู  
  (2) ทานวีระ  ความกลาหาญในการให การบริจาค  
  (3) ทยาวีระ  ความกลาหาญในการใหความชวยเหลือ ความเอ้ือเฟอ  
 2) ภยานกรส  คือ รสที่นาสะพรึงกลัว 
 3) อัพภูตรส   คือ รสอัศจรรย ตื่นเตน ประหลาดใจ  
 4) สันตรส คือ รสสงบ  
 ตามหลักแตงวรรณคดีของคัมภีรสุโพธาลังการ คัมภีรวิสุทธิมรรคมี “คุณ” ประกอบดวย 
 1) ปสาทคุณ  มีความชัดเจน แจมแจง กระจาง ชวนใหเลื่อมใส  
 2) โอชาคุณ  มีโอชะคือ ใหความสวางและกําลังแกจิต  
 4) สมคุณ  มีความสงบ สมํ่าเสมอ เที่ยงธรรม  
 5) สุขุมาลคุณ  มีความละเอียดออน ประณีต สขุุม  
 7) โอฬารคุณ  มีความกวางขวางโอฬาร 
 8) กันติคุณ  มีความสนุกสนานบนัเทิง เราอารมณ ประทับใจ หรือกินใจ  
 9) อัตถัพยัตติคุณ มีความแหลมลึก คมคาย  
 
บทสรุป 
 สรุปการวิเคราะหคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยสังเขป คัมภีรวิสุทธิมรรค จัดเปนหนังสือประเภทคันถมูหะ 
หรือ คัมภีร มีรสและคุณของวรรณคดีเกินคร่ึงของหลักการทางการแตงวรรณคดี เนื้อหาโดยสรุป คัมภีรวิ
สุทธิมรรค เปนคัมภีรที่กลาวไดวาเปนเสนทางในการเขาถึงเขตพระนิพพานโดยแท แตตองปฏิบัติตามอยาง
เขมขน และตองเปนไปตามข้ันตอนที่หนังสือกลาวนํา โดยเร่ิมตนตั้งแต พระโยคาวจร ประกอบดวยความ
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 3) วิมิสสะประเภทรอยกรองรอยแกวผสมกัน 
 จัดใหแคบลงอีก คัมภีรวิสุทธิมรรคจัดเปนประเภทวิมิสสะ คือ มีทั้งรอยแกวและรอยกรอง 
ผสมกันอยู  
 6. เพ่ือศึกษาคุณคาของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
  6.1. เปนแบบอยางของคัมภีรปกรณวิเสสรุนหลัง 
  6.2. อธิบายพระไตรปฎกที่มีเนื้อหามาก ใหยอลงไดอยางเหมาะสม 
  6.3. เปนคัมภีรเดิมพันเพื่อไดมาซ่ึงการปริวรรตคัมภีรภาษาสิงหลสูมคธภาษา 
  6.4. สรางแรงศรัทธาตอผูไมมีเวลาศึกษาพระไตรปฎกอยางละเอียด 
 7. เพ่ือศึกษาองคความรูของคัมภีรวิสุทธิมรรค  
 องคความรูโดยสังเขป ไดแก ศีล  สมาธิ  ปญญา โดยมีหลักการตั้งคําถาม 7 หลักคําถาม และตอบ
คําถามตามข้ันตอน  เชน 
 1.อะไร ? อะไรชื่อวา  ศีล  
 2.ทําไม ? ทําไมจึงชื่อวาศีล (เพราะอรรถวาอะไร) 
 3.อยางไร ? ลักษณะ , รส, อาการ ที่ปรากฏและเปนบรรทัดฐานของศีล เปนอยางไร 
 4.ประโยชน ศีลมีอานิสงสอยางไร 
 5.ประเภท ศีลมีก่ีอยาง 
 6.ศัตรูของศีล อะไรเปนความเศราหมองของศีล 
 7.ผลิตผล อะไรเปนความผองแผวของศีล 
 หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวโดยสรุปคือ องคแหงศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ 
พระพุทธโฆสาจารยใชหลักการเขียงแบบถามตอบ ดวยหลักการคลาย ๆ กัน ดังตาราง 

หลักการ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ 

ความหมาย  คืออะไร  คืออะไร  คืออะไร คืออะไร 

ลักษณะ  เปนอยางไร  เปนอยางไร  เปนอยางไร เปนอยางไร 

อานิสงส  เปนเชนไร  เปนเชนไร  เปนเชนไร  เปนเชนไร 

 
  
  

เม่ือตอบปญหาก็มีหลักการตอบไปทีละข้ันตามลําดับ ซ่ึงทําใหหลักการเหลานี้ มีอิทธิพลมาจนถึงปจจุบันใน
การแตงตําราวิชาการของอนุบัณฑิตสืบตอมา ดังตาราง 
 

หลักการ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  

ความหมาย  ความสํารวม  จิตไมฟุงซาน  รูความจริง ความหลุดพน 

ลักษณะ  ละความเสื่อม  จิตสงบ  กําจัดอวิชชา ไรพันธนาการ 

อานิสงส  ไมเดือนรอน  เปนสุข 2 โลก  สูอริยมรรค  สุขนิรันดร 
 
3. หลักวิเคราะหตามรสและคุณของวรรณคดีบาลี 
 คัมภีรวิสุทธิมรรค มี รส หรือ วิญญาณ แหงวรรณคดี ประกอบดวย 
 1) วีรรส   คือ รสกลาหาญ, รสกลาหาญนีจ้ําแนกออกเปน 3 แบบคือ 
  (1) รณวีระ  ความกลาหาญในการรบ การตอสู  
  (2) ทานวีระ  ความกลาหาญในการให การบริจาค  
  (3) ทยาวีระ  ความกลาหาญในการใหความชวยเหลือ ความเอ้ือเฟอ  
 2) ภยานกรส  คือ รสที่นาสะพรึงกลัว 
 3) อัพภูตรส   คือ รสอัศจรรย ตื่นเตน ประหลาดใจ  
 4) สันตรส คือ รสสงบ  
 ตามหลักแตงวรรณคดีของคัมภีรสุโพธาลังการ คัมภีรวิสุทธิมรรคมี “คุณ” ประกอบดวย 
 1) ปสาทคุณ  มีความชัดเจน แจมแจง กระจาง ชวนใหเลื่อมใส  
 2) โอชาคุณ  มีโอชะคือ ใหความสวางและกําลังแกจิต  
 4) สมคุณ  มีความสงบ สมํ่าเสมอ เที่ยงธรรม  
 5) สุขุมาลคุณ  มีความละเอียดออน ประณีต สขุุม  
 7) โอฬารคุณ  มีความกวางขวางโอฬาร 
 8) กันติคุณ  มีความสนุกสนานบนัเทิง เราอารมณ ประทับใจ หรือกินใจ  
 9) อัตถัพยัตติคุณ มีความแหลมลึก คมคาย  
 
บทสรุป 
 สรุปการวิเคราะหคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยสังเขป คัมภีรวิสุทธิมรรค จัดเปนหนังสือประเภทคันถมูหะ 
หรือ คัมภีร มีรสและคุณของวรรณคดีเกินคร่ึงของหลักการทางการแตงวรรณคดี เนื้อหาโดยสรุป คัมภีรวิ
สุทธิมรรค เปนคัมภีรที่กลาวไดวาเปนเสนทางในการเขาถึงเขตพระนิพพานโดยแท แตตองปฏิบัติตามอยาง
เขมขน และตองเปนไปตามข้ันตอนที่หนังสือกลาวนํา โดยเร่ิมตนตั้งแต พระโยคาวจร ประกอบดวยความ
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เพียร (อาตาป สติมา สัมปชาโน) ชําระศีลใหวิสุทธิ์ ชําระจิตใหวิสุทธิ์ และเพิ่มพูนปญญาใหบริบูรณ ในที่สุด
แหงความเพียรก็จะเขาถึงมรรคญาณคือ บรรลุถึงพระนิพพานไดแนนอน 
 
บรรณานุกรม 
พระพุทธโฆสาจารย คัมภีรวิสุทธิมรรค แปลและเรียบเรียง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) 

ธนาเพรส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 2551. 
พระพุทธโฆสาจารย.วิมุตติมรรคแปล, แปลโดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณาจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพสยาม บริษัท เคล็ดไทย 
จํากัด, 2541. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) พุทธธรรมฉบับป 2552. 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ วิสุทธิมรรค (บาลี-ไทย) ฉบับภูมิพโลภิกขุ โรงพิมพมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในบริเวณวัดสระ

เกศฯ ถนนจักรพรรดิพงษ กรุงเทพมหานคร, 2538. 
พระมหาสมปอง มุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณนา ชมรมนิรุตติศาสตรศึกษา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 

กรุงเทพมหานคร. 
พระไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เลมที่ 15 สุตฺตนฺตปฏเกเลมที่ 7 สํยุตฺตนิกาย สคาถวัคค. 
พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เลมที่ 10 พระสุตตันตปฎกเลมที่ 2 ทีฆนิกายมหาวรรค. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาวัดมหาธาตุ แขวง
 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร, 2551. 

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
The Buddhist Rituals for Development of Local Wisdom  

 
เสพบัณฑิต โหนงบัณฑิต 

พิสิทธิ์ จันทสาร 
วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

 
บทคัดยอ 

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน อิงอาศัยสังคมทางเศรษฐกิจ และการ
ขับเคลื่อนของพุทธศาสนา เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน มุงใหเกิดการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน ถายทอด และพัฒนาใหยั่งยืน โดยกระบวนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ตองอาศัยพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาเปนหลัก ซ่ึงเปนทางเลือกในการสรางกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ถายทอดและ
พัฒนาใหยั่งยืนได เพราะมีหลักยึดม่ันที่เรียกวา “ความเลื่อมใสศรัทธา” การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  
โดยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือการประยุกตองคความรู ที่ปรากฎในพระไตรปฎก สรางสรรคใหเปน
กิจกรรมประจําวัดในชุมชน สะทอนใหเกิดการพัฒนา และสรางรายได ขยายสูฐานเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให
เกิดความยั่งยืน 

คําสําคัญ: พิธีกรรมทางพุทธศาสนา, การพัฒนา, ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 
Abstract 
 Buddhist rituals for the development of local wisdom based on economic society 
and the driving of Buddhism to allow people to see the importance of local wisdom, aim 
to achieve conservation, restoration, continuation, transfer and sustainable development 
by the process of developing local wisdom must rely on Buddhist rituals primarily which is 
an alternative way to create a conservation process, restore, preserve, transmit and 
develop sustainably Because there is an adherence principle called "Faith." Development 
of local wisdom by Buddhist rituals is the application of knowledge appearing in the 
Tripitaka created as a regular activity in the community temple, reflecting the 
development and make money, expand into the community economy base to achieve 
sustainability. 

Keywords: Buddhist Rituals, Development, Local Wisdom 
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พระพุทธโฆสาจารย คัมภีรวิสุทธิมรรค แปลและเรียบเรียง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) 

ธนาเพรส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 2551. 
พระพุทธโฆสาจารย.วิมุตติมรรคแปล, แปลโดย พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณาจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพสยาม บริษัท เคล็ดไทย 
จํากัด, 2541. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) พุทธธรรมฉบับป 2552. 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ วิสุทธิมรรค (บาลี-ไทย) ฉบับภูมิพโลภิกขุ โรงพิมพมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในบริเวณวัดสระ

เกศฯ ถนนจักรพรรดิพงษ กรุงเทพมหานคร, 2538. 
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พระไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เลมที่ 15 สุตฺตนฺตปฏเกเลมที่ 7 สํยุตฺตนิกาย สคาถวัคค. 
พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เลมที่ 10 พระสุตตันตปฎกเลมที่ 2 ทีฆนิกายมหาวรรค. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาวัดมหาธาตุ แขวง
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เสพบัณฑิต โหนงบัณฑิต 
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บทคัดยอ 

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน อิงอาศัยสังคมทางเศรษฐกิจ และการ
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ทางพุทธศาสนาเปนหลัก ซ่ึงเปนทางเลือกในการสรางกระบวนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ถายทอดและ
พัฒนาใหยั่งยืนได เพราะมีหลักยึดม่ันที่เรียกวา “ความเลื่อมใสศรัทธา” การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  
โดยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือการประยุกตองคความรู ที่ปรากฎในพระไตรปฎก สรางสรรคใหเปน
กิจกรรมประจําวัดในชุมชน สะทอนใหเกิดการพัฒนา และสรางรายได ขยายสูฐานเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให
เกิดความยั่งยืน 

คําสําคัญ: พิธีกรรมทางพุทธศาสนา, การพัฒนา, ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 
Abstract 
 Buddhist rituals for the development of local wisdom based on economic society 
and the driving of Buddhism to allow people to see the importance of local wisdom, aim 
to achieve conservation, restoration, continuation, transfer and sustainable development 
by the process of developing local wisdom must rely on Buddhist rituals primarily which is 
an alternative way to create a conservation process, restore, preserve, transmit and 
develop sustainably Because there is an adherence principle called "Faith." Development 
of local wisdom by Buddhist rituals is the application of knowledge appearing in the 
Tripitaka created as a regular activity in the community temple, reflecting the 
development and make money, expand into the community economy base to achieve 
sustainability. 

Keywords: Buddhist Rituals, Development, Local Wisdom 
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บทนํา 
 ในวงการการศึกษารูจักกับคําวา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” เม่ือแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ.2535-2539)1 ปรากฏคําดังกลาวในหมวดที่ 4 วาดวยเร่ืองแนวทางจัดการศึกษา ขอที่ 9 วา “ใหนํา
ความรูที่ ไดจากการศึกษา คนควา และวิจัยในศาสตรสาขาตาง ๆ รวมทั้งจากแหลงวิทยากรอ่ืน ๆ 
มี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัด หองสมุด พิพิธภัณฑ สื่อมวลชน เปนตน มาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการ
สอน” 
 จากนั้นคําวา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” มีปรากฏศัพทใกลเคียง คือ “ภูมิปญญาไทย” ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในมาตรา 23  (3) ระบุวา “ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช ภูมิปญญา”2 ทําใหคําสองคํานี้เปนที่คนไทยเร่ิมรูจักและ
พยายามหาคํานิยาม 
 สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ3 กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ิน (local wisdom) สะสมข้ึนมา
จากประสบการณของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และถายทอดสืบทอดกันมาเปน
วัฒนธรรม การดําเนินงานดานวัฒนธรรม จึงตองใชปญญาคนหาสิ่งที่มีอยูแลว ฟนฟู ประยุกต ประดิษฐ 
เสริมสรางสิ่งใหม บนรากฐานสิ่งเกาที่คนพบนั้น นักฟนฟู นักประยุกต และนักประดิษฐคิดคนทางวัฒนธรรม
พื้นบานเหลานี้ มีชื่อเรียกในเวลาตอมาวา “ปราชญชาวบาน”หรือ “ผูรูชาวบาน”และสติปญญาที่นํามาใชใน
การสรางสรรคนี้เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิปญญาทองถ่ิน” 
 ภูมิปญญาบางอยางผูถายทอดตองหาวิธีสืบสานที่แตกตางกันออกไป เชน การอบรม การบรรยาย 
การจัดสัมมนา เปนตน มีการปรับเปลี่ยนวิธีในการถายทอดโดยแบงเปนกลยุทธของแตละบุคคล  
บางกิจกรรมแฝงดวยความสนุกคร้ืนเครง บางกิจกรรมเนนไปที่การปฏิบัติ ขณะที่บางกิจกรรมเนนไปที่การ
สื่อสารใหเห็นคุณคาอยางชัดเจน ทั้งหมดเพื่อการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูและ
ดีกวาเดิม กิจกรรมทั้งหมด โดยสรุปคือเพื่อสรางความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถ่ิน ความยั่งยืนที่กลาวนี้ตอง
ผูกติดกับเศรษฐกิจของชุมชนที่ภูมิปญญาทองถ่ินนั้นกําเนิดและสถิตอยูดวย โดยอาศัยสภาพสิ่งแวดลอม เชน 
ธรรมชาติ ทรัพยากร แรธาตุ ปาไม คน ชุมชน เปนแดนกําเนิดและชวยสืบทอดจนยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 
 พุทธศาสนาสมัยปจจุบันมีบทบาทรวมรับผิดชอบสังคม เพื่อสรางประโยชนแกชนหมูมาก (พหุชนัต
ถายะ) ไมเหมือนสมัยกอน บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดวย
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยการนํามาขยายฐานเศรษฐกิจชุมชนผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา อาศัยหลักคํา
                                                           
 1 สํานักนายกรัฐมนตรี.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 
7 (พ.ศ. 2535-2539).กรุงเทพมหานคร: (2535). 
 2 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 116 ตอนท่ี 74 ก วันท่ี 19  สิงหาคม 2542 (หนา 8) 
 3 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. ภูมิปญญาชาวบานกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมและ
การพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งกรุป. 2534. 

 

สอนที่ปรากฏในพระไตรปฎก มาสรางเปนกิจกรรมในวัดจนเปนการสืบสาน อนุรักษ ถายทอดใหประชาชน
แบบเปนประเพณี 

 
ฐานเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic-Base) 
 ฐานเศรษฐกิจชุมชน วาดวยเร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน จากการวิเคราะหตามหลักความสําเร็จวงจร
วุฒิธรรมฐานเศรษฐกิจชุมชน 5 หวง ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพรูปแบบแหงความสาํเร็จ 4 
 อธิบายวงจรรูปแบบแหงความสําเร็จ  
  1. เชื่อม่ัน Faith  
  - มีความเชื่อม่ันในหลักการหรือแนวทาง ที่พรอมลงมือทํา ความเชื่อม่ันนี้ หมายถึง  
การเชื่อในกระบวนการตามหลักการจัดการ ไดแก ดานบุคลากร (Man) ดานงบประมาณ (Money) ดาน
วัตถุดิบ (Material) และ วิธีการปฏิบัติงาน (Method)  
  - มีความเชื่อม่ันในการประมาณรูศักยภาพ (Potential) ของชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders)  
  2. แบงปน Endow  
  - มีอุปนิสัยในการแบงปน เสียสละ โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตอสังคม (Social) สภาพ
สิ่งแวดลอม (Environment) ที่มีความเสมอภาค พึ่งพาอาศัยกันและกันแบบมีสวนรวมและรับผลประโยชน
รวมกัน (Mutual Benefit) 
  - เขาใจหลักการ (Principle) และเหตุผลของภูมิปญญาทองถ่ินและมาตรฐานชุมชนซ่ึง
ตองอาศัยการมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ๆ  

                                                           
 4 เสพบัณฑติ โหนงบัณฑิต. การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นผานพิธกีรรมทางพุทธศาสนา, งานประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560. 

Feat's 
Model 

๑. 
Faith 

๒. 
Endow 

๕. 
Statistic

s 

๔. 
Talent 

๓. 
Act 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1421

 

บทนํา 
 ในวงการการศึกษารูจักกับคําวา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” เม่ือแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ.2535-2539)1 ปรากฏคําดังกลาวในหมวดที่ 4 วาดวยเร่ืองแนวทางจัดการศึกษา ขอที่ 9 วา “ใหนํา
ความรูที่ ไดจากการศึกษา คนควา และวิจัยในศาสตรสาขาตาง ๆ รวมทั้งจากแหลงวิทยากรอ่ืน ๆ 
มี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัด หองสมุด พิพิธภัณฑ สื่อมวลชน เปนตน มาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการ
สอน” 
 จากนั้นคําวา “ภูมิปญญาทองถ่ิน” มีปรากฏศัพทใกลเคียง คือ “ภูมิปญญาไทย” ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในมาตรา 23  (3) ระบุวา “ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช ภูมิปญญา”2 ทําใหคําสองคํานี้เปนที่คนไทยเร่ิมรูจักและ
พยายามหาคํานิยาม 
 สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ3 กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ิน (local wisdom) สะสมข้ึนมา
จากประสบการณของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน และถายทอดสืบทอดกันมาเปน
วัฒนธรรม การดําเนินงานดานวัฒนธรรม จึงตองใชปญญาคนหาสิ่งที่มีอยูแลว ฟนฟู ประยุกต ประดิษฐ 
เสริมสรางสิ่งใหม บนรากฐานสิ่งเกาที่คนพบนั้น นักฟนฟู นักประยุกต และนักประดิษฐคิดคนทางวัฒนธรรม
พื้นบานเหลานี้ มีชื่อเรียกในเวลาตอมาวา “ปราชญชาวบาน”หรือ “ผูรูชาวบาน”และสติปญญาที่นํามาใชใน
การสรางสรรคนี้เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิปญญาทองถ่ิน” 
 ภูมิปญญาบางอยางผูถายทอดตองหาวิธีสืบสานที่แตกตางกันออกไป เชน การอบรม การบรรยาย 
การจัดสัมมนา เปนตน มีการปรับเปลี่ยนวิธีในการถายทอดโดยแบงเปนกลยุทธของแตละบุคคล  
บางกิจกรรมแฝงดวยความสนุกคร้ืนเครง บางกิจกรรมเนนไปที่การปฏิบัติ ขณะที่บางกิจกรรมเนนไปที่การ
สื่อสารใหเห็นคุณคาอยางชัดเจน ทั้งหมดเพื่อการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูและ
ดีกวาเดิม กิจกรรมทั้งหมด โดยสรุปคือเพื่อสรางความยั่งยืนของภูมิปญญาทองถ่ิน ความยั่งยืนที่กลาวนี้ตอง
ผูกติดกับเศรษฐกิจของชุมชนที่ภูมิปญญาทองถ่ินนั้นกําเนิดและสถิตอยูดวย โดยอาศัยสภาพสิ่งแวดลอม เชน 
ธรรมชาติ ทรัพยากร แรธาตุ ปาไม คน ชุมชน เปนแดนกําเนิดและชวยสืบทอดจนยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 
 พุทธศาสนาสมัยปจจุบันมีบทบาทรวมรับผิดชอบสังคม เพื่อสรางประโยชนแกชนหมูมาก (พหุชนัต
ถายะ) ไมเหมือนสมัยกอน บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดวย
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยการนํามาขยายฐานเศรษฐกิจชุมชนผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา อาศัยหลักคํา
                                                           
 1 สํานักนายกรัฐมนตรี.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 
7 (พ.ศ. 2535-2539).กรุงเทพมหานคร: (2535). 
 2 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 116 ตอนท่ี 74 ก วันท่ี 19  สิงหาคม 2542 (หนา 8) 
 3 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. ภูมิปญญาชาวบานกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมและ
การพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งกรุป. 2534. 

 

สอนที่ปรากฏในพระไตรปฎก มาสรางเปนกิจกรรมในวัดจนเปนการสืบสาน อนุรักษ ถายทอดใหประชาชน
แบบเปนประเพณี 

 
ฐานเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic-Base) 
 ฐานเศรษฐกิจชุมชน วาดวยเร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน จากการวิเคราะหตามหลักความสําเร็จวงจร
วุฒิธรรมฐานเศรษฐกิจชุมชน 5 หวง ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพรูปแบบแหงความสาํเร็จ 4 
 อธิบายวงจรรูปแบบแหงความสําเร็จ  
  1. เชื่อม่ัน Faith  
  - มีความเชื่อม่ันในหลักการหรือแนวทาง ที่พรอมลงมือทํา ความเชื่อม่ันนี้ หมายถึง  
การเชื่อในกระบวนการตามหลักการจัดการ ไดแก ดานบุคลากร (Man) ดานงบประมาณ (Money) ดาน
วัตถุดิบ (Material) และ วิธีการปฏิบัติงาน (Method)  
  - มีความเชื่อม่ันในการประมาณรูศักยภาพ (Potential) ของชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders)  
  2. แบงปน Endow  
  - มีอุปนิสัยในการแบงปน เสียสละ โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตอสังคม (Social) สภาพ
สิ่งแวดลอม (Environment) ที่มีความเสมอภาค พึ่งพาอาศัยกันและกันแบบมีสวนรวมและรับผลประโยชน
รวมกัน (Mutual Benefit) 
  - เขาใจหลักการ (Principle) และเหตุผลของภูมิปญญาทองถ่ินและมาตรฐานชุมชนซ่ึง
ตองอาศัยการมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ๆ  

                                                           
 4 เสพบัณฑติ โหนงบัณฑิต. การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นผานพิธกีรรมทางพุทธศาสนา, งานประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560. 
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3. การกระทํา Act  
- เขาใจกฎแหงศีล(Rule) ระเบียบ กรอบเกณฑของสังคม ชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และมีหลักการลงมือปฏิบัติ คือ 
   ก.มีฉันทะธรรม คือพอใจรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีจุดมุงหมาย
ความสําเร็จเปนฐานกิจกรรม 
   ข.มีวิริยะธรรม คือพากเพียรมุงม่ันในกิจกรรมและมีความการุญตอชุมชนที่อยู
อาศัย โดยพึ่งฉันทะธรรมเปนฐาน 
   ค.มีจิตตะธรรม คือเขาใจและเห็นประโยชน มีใจเด็ดเดี่ยวในกิจกรรมไมฟุงซาน 
โดยอาศัยฉันทะธรรมเปนเบื้องตนเปนฐาน และมีวิริยะธรรมเปนที่สองเปนฐาน 
   ง.มีวิมังสาธรรม คือไตรตรอง การทดลอง โดยมีฉันทะธรรมเปนเบื้องตนเปน
ฐาน มีวิริยะธรรมเปนที่สองเปนฐาน และมีจิตตะธรรม ความคิดจิตนาการเปนที่สามเปนฐานเบื้องปลาย 

4. มันสมอง Talent 
  - มีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา อบรม สัมมนา ถอดความรู 

- มีระบบและกระบวนการจัดการ (System and Management Process) เชน การ
วางแผน การจัดองคการ การสรางทีม การสั่งการ การรายงาน การประเมินผล และงบประมาณ 
  - มีผูนําและผูตาม (Leaders and Followers) ที่เขาใจบทบาทหนาที่ในการเปนมันสมอง
ของชุมชน 

5. ขอมูล Statistics  
- มีคลังความรู (Knowledge Store) ที่ เปนขอมูลมาจากการสรุปแลว (Secondary 

data) เปนขอมูลที่พรอมใช เพราะชุมชนไมจําเปนตองวิจัยเอง  
  - เขาใจ (Understand) และทรงจําองคความรู (Body of Knowledge) ภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยางถองแท เชี่ยวชาญ (Expertise) 
  - รัก เห็นคุณคา และหวงแหนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถสงเสริมผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได5 
 ภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญของแผนดิน ยังมีอีกหลายอยางที่ควรสงเสริม หากไมมีหนวยงานใดให
ความสําคัญ พุทธศาสนาควรใหการสนับสนุนไดโดยกุศโลบายผานพิธีกรรม เพื่อใหภูมิปญญาทองถ่ินยังคงมี
ความสําคัญอยู ภูมิปญญาทองถ่ินที่ใกลสูญหาย ที่สามารถอางอิงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาไดอีก มี ภูมิปญญา

                                                           
 5 อางถึงใน เสพบัณฑิต โหนงบัณฑิต. บทความวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดภูมิปญญาการปนฝายทอ
ผาจุลกฐินทองถิ่นลานนาผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบานสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, 2560. 

 

การทอเสื่อลําแพน ภูมิปญญาการตีบาตร ภูมิปญญาการทอผาไหม ภูมิปญญาการกวนขาวทิพย ภูมิปญญา
การทํารม ภูมิปญญาการทําฟูกนอนยัดนุน 
 หลักฐานภูมิปญญาจากพระไตรปฎก ที่สามารถนํามาสรางกระแสพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  
เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจชุมชนได มีดังนี้ 
 1. ภูมิปญญาการทอเสื่อลําแพน  
 พึงยกประเด็นสําคัญจากกิลัญชทายกเถราปทาน สาระสําคัญคือ พระกิลัญชทายกเถระ ถวายเสื่อ
ลําแพน แดพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะผูสองโลกใหสวาง ในกัปที่ 94 นับจากกัปนี้ไป พระกิลัญชทายก
เถระไดทํากรรมไวในคร้ังนั้น จึงไมรูจักทุคติเลย ในกัปที่ 77 จากกัปนี้ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวาช
ลันธระ สมบูรณดวยรัตนะ 7 ประการ มีพลานุภาพมาก ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข 8 และอภิญญา 6 และที่สุดก็
บรรลุพระอรหันต6 
 2. ภูมิปญญาการตีบาตร  
 พึงยกตัวอยางการทําบุญดวยการถวายบาตร ผูที่ทําบุญดวยการถวายบาตรแดพระสงฆ จะไดรับ
อานิสงสอันแรงกลา กลาวคือความเปนอยูจะม่ังค่ัง มีชีวิตสมบูรณพูนสุข ปรารถนาสิ่งใดก็จะไดโดยไมตองลง
แรงมากยามที่พบกับอุปสรรค ก็จะพบกับทางแก หรือมีที่พึ่งเขามาอยูเสมอ อันตรายไมมากล้ํากรายคิดทําสิ่ง
ใดมีความหนักแนน และมีความพยายามมากทําใหการนั้น ๆ สงผลในทุกครา ไมคอยพบกับความผิดหวัง
เทาใด ตัดสินใจสิ่งใดจะมีแตคนใหคําปรึกษาที่ดีอยูเสมอ 
 อานิสงสของการถวายบาตรพึงยกตัวอยางพระปลินทวัจฉเถระไดถวายบาตรในพระสุคต  
และพระสงฆซึ่งเปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงส ซ่ึงสมควรแกฐานะ 10 ประการ คือ  
 1. บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ทําดวยทับทิม 
ทุกคร้ัง 
 2. เปนผูไมมีอันตราย 
 3. ไมมีเสนียดจัญไร 
 4. ชนทั้งหลายยําเกรงทุกเม่ือ 
 5. ไดขาว น้ํา ผา และที่นอนเปนปกติ 
 6. มีโภคสมบัติไมพินาศ 
 7. เปนผูมีจิตม่ันคง 
 8. เปนผูใครธรรมทุกเม่ือ 
 9. เปนผูมีกิเลสนอย 
 10. ไมมีอาสวะ 

                                                           
 6 โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม : 32 หนา : 401. 
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3. การกระทํา Act  
- เขาใจกฎแหงศีล(Rule) ระเบียบ กรอบเกณฑของสังคม ชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และมีหลักการลงมือปฏิบัติ คือ 
   ก.มีฉันทะธรรม คือพอใจรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีจุดมุงหมาย
ความสําเร็จเปนฐานกิจกรรม 
   ข.มีวิริยะธรรม คือพากเพียรมุงม่ันในกิจกรรมและมีความการุญตอชุมชนที่อยู
อาศัย โดยพึ่งฉันทะธรรมเปนฐาน 
   ค.มีจิตตะธรรม คือเขาใจและเห็นประโยชน มีใจเด็ดเดี่ยวในกิจกรรมไมฟุงซาน 
โดยอาศัยฉันทะธรรมเปนเบื้องตนเปนฐาน และมีวิริยะธรรมเปนที่สองเปนฐาน 
   ง.มีวิมังสาธรรม คือไตรตรอง การทดลอง โดยมีฉันทะธรรมเปนเบื้องตนเปน
ฐาน มีวิริยะธรรมเปนที่สองเปนฐาน และมีจิตตะธรรม ความคิดจิตนาการเปนที่สามเปนฐานเบื้องปลาย 

4. มันสมอง Talent 
  - มีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา อบรม สัมมนา ถอดความรู 

- มีระบบและกระบวนการจัดการ (System and Management Process) เชน การ
วางแผน การจัดองคการ การสรางทีม การสั่งการ การรายงาน การประเมินผล และงบประมาณ 
  - มีผูนําและผูตาม (Leaders and Followers) ที่เขาใจบทบาทหนาที่ในการเปนมันสมอง
ของชุมชน 

5. ขอมูล Statistics  
- มีคลังความรู (Knowledge Store) ที่ เปนขอมูลมาจากการสรุปแลว (Secondary 

data) เปนขอมูลที่พรอมใช เพราะชุมชนไมจําเปนตองวิจัยเอง  
  - เขาใจ (Understand) และทรงจําองคความรู (Body of Knowledge) ภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยางถองแท เชี่ยวชาญ (Expertise) 
  - รัก เห็นคุณคา และหวงแหนภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถสงเสริมผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได5 
 ภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญของแผนดิน ยังมีอีกหลายอยางที่ควรสงเสริม หากไมมีหนวยงานใดให
ความสําคัญ พุทธศาสนาควรใหการสนับสนุนไดโดยกุศโลบายผานพิธีกรรม เพื่อใหภูมิปญญาทองถ่ินยังคงมี
ความสําคัญอยู ภูมิปญญาทองถ่ินที่ใกลสูญหาย ที่สามารถอางอิงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาไดอีก มี ภูมิปญญา

                                                           
 5 อางถึงใน เสพบัณฑิต โหนงบัณฑิต. บทความวิจัยเรื่อง กระบวนการถายทอดภูมิปญญาการปนฝายทอ
ผาจุลกฐินทองถิ่นลานนาผานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบานสบคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, 2560. 

 

การทอเสื่อลําแพน ภูมิปญญาการตีบาตร ภูมิปญญาการทอผาไหม ภูมิปญญาการกวนขาวทิพย ภูมิปญญา
การทํารม ภูมิปญญาการทําฟูกนอนยัดนุน 
 หลักฐานภูมิปญญาจากพระไตรปฎก ที่สามารถนํามาสรางกระแสพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  
เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจชุมชนได มีดังนี้ 
 1. ภูมิปญญาการทอเสื่อลําแพน  
 พึงยกประเด็นสําคัญจากกิลัญชทายกเถราปทาน สาระสําคัญคือ พระกิลัญชทายกเถระ ถวายเสื่อ
ลําแพน แดพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะผูสองโลกใหสวาง ในกัปที่ 94 นับจากกัปนี้ไป พระกิลัญชทายก
เถระไดทํากรรมไวในคร้ังนั้น จึงไมรูจักทุคติเลย ในกัปที่ 77 จากกัปนี้ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวาช
ลันธระ สมบูรณดวยรัตนะ 7 ประการ มีพลานุภาพมาก ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข 8 และอภิญญา 6 และที่สุดก็
บรรลุพระอรหันต6 
 2. ภูมิปญญาการตีบาตร  
 พึงยกตัวอยางการทําบุญดวยการถวายบาตร ผูที่ทําบุญดวยการถวายบาตรแดพระสงฆ จะไดรับ
อานิสงสอันแรงกลา กลาวคือความเปนอยูจะม่ังค่ัง มีชีวิตสมบูรณพูนสุข ปรารถนาสิ่งใดก็จะไดโดยไมตองลง
แรงมากยามที่พบกับอุปสรรค ก็จะพบกับทางแก หรือมีที่พึ่งเขามาอยูเสมอ อันตรายไมมากล้ํากรายคิดทําสิ่ง
ใดมีความหนักแนน และมีความพยายามมากทําใหการนั้น ๆ สงผลในทุกครา ไมคอยพบกับความผิดหวัง
เทาใด ตัดสินใจสิ่งใดจะมีแตคนใหคําปรึกษาที่ดีอยูเสมอ 
 อานิสงสของการถวายบาตรพึงยกตัวอยางพระปลินทวัจฉเถระไดถวายบาตรในพระสุคต  
และพระสงฆซึ่งเปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงส ซ่ึงสมควรแกฐานะ 10 ประการ คือ  
 1. บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ทําดวยทับทิม 
ทุกคร้ัง 
 2. เปนผูไมมีอันตราย 
 3. ไมมีเสนียดจัญไร 
 4. ชนทั้งหลายยําเกรงทุกเม่ือ 
 5. ไดขาว น้ํา ผา และที่นอนเปนปกติ 
 6. มีโภคสมบัติไมพินาศ 
 7. เปนผูมีจิตม่ันคง 
 8. เปนผูใครธรรมทุกเม่ือ 
 9. เปนผูมีกิเลสนอย 
 10. ไมมีอาสวะ 

                                                           
 6 โปรแกรมพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม : 32 หนา : 401. 



1424 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 คุณเหลานี้ ติดตามพระปลินทวัจฉะเถระ ไปทั้งในเทวโลกและมนษุยโลก ไมละพระเถระในที่ทุกแหง 
เปรียบเหมือนเงาตนไม7 
 3. ภูมิปญญาการทํารม 
 พึงยกตัวอยางการทําบุญดวยรม ของพระปลินทวัจฉเถระ ไดถวายรมในพระสุคต และพระสงฆซ่ึง
เปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงส 8 ประการ ไดแก 
 1. ไมรูสึกหนาว  
 2. ไมรูสึกรอน 
 3. ละอองและธุลี ไมแปดเปอน  
 4. เปนผูไมมีอันตราย 
 5. ไมมีเสนียดจัญไร  
 6. ชนทั้งหลายยําเกรงทุกเม่ือ 
 7. เปนผูมีผิวพรรณละเอียด  
 8. เปนผูมีใจใสสะอาด 
 เม่ือเวียนวายตายเกิดอยูในภพ ฉัตร 100,000 คัน ซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองประดับทุกอยาง ก้ันอยู
เหนือศีรษะของพระเถระ ยกเวนชาตินี้ เพราะอานุภาพแหงกรรมนั้น เพราะฉะนั้นพระเถระกระทํากรรมทุก
อยาง ก็เพื่อบรรลุฉัตรคือวิมุตติ8 
 4. ภูมิปญญาการทําฟูกนอนยัดนุน 
 พึงยกตัวอยางการทําบุญดวยฟูกที่ยัดดวยนุน ของพระปลินธวัจฉเถระ ไดถวายฟูกในพระสุคต  
และพระสงฆซึ่งเปนหมูคณะที่ประเสริฐสุดแลวไดรับอานิสงส ซ่ึงสมควรแกกรรม 6 ประการ คือ  
 1. เปนผูมีรางกายสมสวนที่บุญกรรมกอให ออนโยน มีรูปงาม นาดู 
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ปญหาจริยศาสตรในสังคมไทย: การุณยฆาต การทําแทง การประหารชีวิต 
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and Capital Punishment 
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วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

บทคัดยอ 
 มนุษยอาศัยอยูเปนกลุมสังคม ไมมีมนุษยคนใดในโลกนี้ อาศัยอยูเพียงลําพังดวยตนเอง  โดยไม
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดเลย  เม่ือเปนเชนนั้น การติดตอสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมเดียวกันจะ
เปนไปดวยความราบร่ืน ยั่งยืน ปราศจากความราวฉาน ไดนั้นบุคคลในสังคมจะตองมีความเห็นพรองตองกัน
ไปในทิศทางเดียวกัน ปราศจากอคติ  และความขัดแยงกันแบบรุนแรง ปญหาการุณยฆาต การทําแทง   
และโทษประหารชีวิต เปนเร่ืองที่มีการวิพากษวิจารณกันในสังคมไทยถึงความเหมาะสมวาควรจะมีตอไป
หรือไม  ซ่ึงปญหาทั้ง 3 นั้น มีทั้งคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย  หลายฝายตางถกเถียงกันโดยกลาวอางเหตุผล
ซ่ึงอาศัยทัศนคติของตนเองเปนสําคัญ  สําหรับพุทธศาสนานั้นจะไมเห็นดวยกับการฆาอยางสิ้นเชิง    

คําสําคัญ:  การุณยฆาต, การทาํแทง, การประหารชีวิต 
 
Abstract 

The human living together as a group. No one living alone without contacting 
any other person therefore, Interactions should be going smoothly, sustaining with no 
rapture, the people in society must have opinions in the same direction without 
prejudice and violent conflict. Ethics in Thai Society: Mercy Killing, Aborticide and 
Capital punishment is a top issue in Thai Society that criticized about how 
appropriate and should be exist or not. Both problems, there are people who agree 
and disagree. Several parties argued by their own reason and attitude. For Buddhism, 
it does not agree with killing completely. 

Keywords: Mercy Killing, Aborticide, Capital Punishment 
 
 
 
 

ปญหาการุณยฆาต (Euthanasia)   
 ความตายเปนสิ่งที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได  บางคนตายอยางสงบในขณะที่บางคนเจ็บปวดทรมาน  
ในกรณีที่ผูปวยตองเผชิญกับความทุกขทรมานอยางหนัก ในระหวางรอวันตายนั้นเขาควรมีสิทธิขอใหแพทย
ยุติการรักษาเพื่อตายอยางสงบ พนจากความทุกขทรมานไดหรือไม  ปญหาดังกวาเปนประเด็นหลักของการ
ถกเถียงกันในเร่ืองนี้ คําวา euthanasia  มีรากศัพทมาจากภาษากรีก  eu= well  thanatos = death  
เม่ือรวมกันมีความหมายวา “การตายอยางสงบ”  หมายถึง  การปลอยใหผูปวยที่หมดหนทางรักษาตาย
อยางสงบ ภาษาไทยใชคําวา การุณยฆาต หรืออาจจะใชคําวา เมตตามรณะ  เปนการฆาดวยความหวังดี
เพื่อใหคนที่ถูกฆาพนจากความเจ็บปวด  คําที่มีความหมายตรงกันคือ  mercy  killing เปนการกระทําที่เกิด
จากแรงกระตุนสําคัญ คือ  ความปรารถนาดีและความเมตตา เม่ือพูดถึงปญหาการุณยฆาตผูคนสวนมากจะ
คิดถึงการที่แพทยยุติการรักษา  เพื่อใหผูปวยพนจากความเจ็บปวด ปญหาที่ถกเถียงกัน  คือ  การปลอยให
ผูปวยตายอยางสงบหรือการฆาดวยความเมตตานี้จะถือวาเปนสิ่งผิดหรือไม  การุณยฆาตสามารถแบงไดเปน  
2 แบบ 
 1.  การุณยฆาตแบบสมัครใจ  (Voluntary  euthanasia)  การตายแบบนี้ผูปวยมีสติสัมปชัญญะ  
และเขาใจอาการปวยของตัวเองเปนอยางดี  เขาถือวาเปนสิทธิของมนุษยที่จะตาย  เม่ือเห็นวาตัวเองไมอาจ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมศักดิ์ศรี  จึงขอรองใหแพทยยุติชีวิตของเขาดวยวิธีการใดก็ตาม 
 2.  การุณยฆาตแบบไมสมัครใจ  (involuntary  euthanasia)  ในกรณีนี้ผูปวยไมมีสติสัมปชัญญะ  
จึงไมสามารถตัดใจไดดวยตนเอง  ญาติตองตัดสินใจแทนดวยการขอรองใหแพทยยุติการรักษา  เพราะเห็นวา
ไมมีประโยชนอะไรที่จะพยายามยืดชีวิตคนไขออกไปอีก 
 ไมวาจะเปนการฆาแบบสมัครใจหรือไมสมัครใจ  จุดสําคัญที่จะถือวาเปนการุรยฆาตนั้น  ตองเปน
การยุติชีวิตที่เปนไปเพื่อเห็นแกคนไขอยางแทจริง  ตองทําดวยความรูสึกออนโยนและเมตตา ไมมีใครอยาก
ใหคนที่ตัวเองรักตองตายจากไป  การุณยฆาตซ่ึงเปนการฆาดวยความรักความเมตตาจึงไมใชสิ่งที่จะทําได
โดยงาย  การตัดสินใจเลือกจึงเปนความยุงยากลําบากใจอยางที่สุด  ตองพิจารณาอยางรอบคอบในทุกดาน  
คือ  จรรยาแพทย  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  และจริยธรรม การรุณยฆาตในฐานะที่เปนปญหาจริยธรรมนั้น   
มีทั้งฝายที่สนับสนุนและคัดคาน  แตละฝายก็มีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเอง 
 1.  ฝายสนับสนุน 
  1.  การรุณยฆาต  คือ การฆาตัวตายนั่นเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูปวยรองขอดวย
ความสมัครใจ  ทุกคนเปนเจาของชีวิตของตัวเองจึงมีสิทธิเต็มที่ที่จะทําอะไรกับตัวเองก็ได  มนุษยมีสิทธิเลือก
ที่จะตายเทาๆกับเลือกที่จะมีชีวิตอยู  ในเม่ือการตัดสินใจเลือกที่จะตายเปนเร่ืองสวนตัว  ถาคนคนนั้นสูญเสีย
ความสามารถบางอยางไมอาจกระทําการดังกลาว (การฆาตัวตาย)  ดวยตัวเองได  เขาก็ยอมมีสิทธิเลือกให
ใครบางคนทําให คนที่ไดรับมอบหมายใหทําแทนไมนาจะมีความผิดในเมื่อเจาของชีวิตอนุญาตใหทํา 
  2.  การปฏิเสธสิทธิของมนุษยที่จะตายอยางสงบและสมศักดิ์ศรีถือวาไมเปนธรรมกับเขา  
เราไมมีสิทธิจะทําอยางนั้น โดยธรรมชาติมนุษยยอมรักชีวิตและพยายามรักษาชีวิตใหยืนยาว แตเม่ือเขาตอง
เผชิญกับปญหาบางอยางจนไมสามารถดํารงชีวิตอยางปกติตอไปได  ตองทนทุกขทรมานกับความเจ็บปวย
หรือความพิการที่ไมอาจเยี่ยวยาใหหายไดจนไมอาจยอมรับสภาพดังกลาวอีกตอไป  เม่ือเขาใหเหตุผลกับ



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1427

ปญหาจริยศาสตรในสังคมไทย: การุณยฆาต การทําแทง การประหารชีวิต 
Ethical Problems in Thai Society: Mercy Killing, Aborticide  

and Capital Punishment 
 

เบญญาภา  จิตม่ันคงภักดี 
เสรี  ศรีงาม 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

บทคัดยอ 
 มนุษยอาศัยอยูเปนกลุมสังคม ไมมีมนุษยคนใดในโลกนี้ อาศัยอยูเพียงลําพังดวยตนเอง  โดยไม
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดเลย  เม่ือเปนเชนนั้น การติดตอสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมเดียวกันจะ
เปนไปดวยความราบร่ืน ยั่งยืน ปราศจากความราวฉาน ไดนั้นบุคคลในสังคมจะตองมีความเห็นพรองตองกัน
ไปในทิศทางเดียวกัน ปราศจากอคติ  และความขัดแยงกันแบบรุนแรง ปญหาการุณยฆาต การทําแทง   
และโทษประหารชีวิต เปนเร่ืองที่มีการวิพากษวิจารณกันในสังคมไทยถึงความเหมาะสมวาควรจะมีตอไป
หรือไม  ซ่ึงปญหาทั้ง 3 นั้น มีทั้งคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย  หลายฝายตางถกเถียงกันโดยกลาวอางเหตุผล
ซ่ึงอาศัยทัศนคติของตนเองเปนสําคัญ  สําหรับพุทธศาสนานั้นจะไมเห็นดวยกับการฆาอยางสิ้นเชิง    

คําสําคัญ:  การุณยฆาต, การทาํแทง, การประหารชีวิต 
 
Abstract 

The human living together as a group. No one living alone without contacting 
any other person therefore, Interactions should be going smoothly, sustaining with no 
rapture, the people in society must have opinions in the same direction without 
prejudice and violent conflict. Ethics in Thai Society: Mercy Killing, Aborticide and 
Capital punishment is a top issue in Thai Society that criticized about how 
appropriate and should be exist or not. Both problems, there are people who agree 
and disagree. Several parties argued by their own reason and attitude. For Buddhism, 
it does not agree with killing completely. 

Keywords: Mercy Killing, Aborticide, Capital Punishment 
 
 
 
 

ปญหาการุณยฆาต (Euthanasia)   
 ความตายเปนสิ่งที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได  บางคนตายอยางสงบในขณะที่บางคนเจ็บปวดทรมาน  
ในกรณีที่ผูปวยตองเผชิญกับความทุกขทรมานอยางหนัก ในระหวางรอวันตายนั้นเขาควรมีสิทธิขอใหแพทย
ยุติการรักษาเพื่อตายอยางสงบ พนจากความทุกขทรมานไดหรือไม  ปญหาดังกวาเปนประเด็นหลักของการ
ถกเถียงกันในเร่ืองนี้ คําวา euthanasia  มีรากศัพทมาจากภาษากรีก  eu= well  thanatos = death  
เม่ือรวมกันมีความหมายวา “การตายอยางสงบ”  หมายถึง  การปลอยใหผูปวยที่หมดหนทางรักษาตาย
อยางสงบ ภาษาไทยใชคําวา การุณยฆาต หรืออาจจะใชคําวา เมตตามรณะ  เปนการฆาดวยความหวังดี
เพื่อใหคนที่ถูกฆาพนจากความเจ็บปวด  คําที่มีความหมายตรงกันคือ  mercy  killing เปนการกระทําที่เกิด
จากแรงกระตุนสําคัญ คือ  ความปรารถนาดีและความเมตตา เม่ือพูดถึงปญหาการุณยฆาตผูคนสวนมากจะ
คิดถึงการที่แพทยยุติการรักษา  เพื่อใหผูปวยพนจากความเจ็บปวด ปญหาที่ถกเถียงกัน  คือ  การปลอยให
ผูปวยตายอยางสงบหรือการฆาดวยความเมตตานี้จะถือวาเปนสิ่งผิดหรือไม  การุณยฆาตสามารถแบงไดเปน  
2 แบบ 
 1.  การุณยฆาตแบบสมัครใจ  (Voluntary  euthanasia)  การตายแบบนี้ผูปวยมีสติสัมปชัญญะ  
และเขาใจอาการปวยของตัวเองเปนอยางดี  เขาถือวาเปนสิทธิของมนุษยที่จะตาย  เม่ือเห็นวาตัวเองไมอาจ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมศักดิ์ศรี  จึงขอรองใหแพทยยุติชีวิตของเขาดวยวิธีการใดก็ตาม 
 2.  การุณยฆาตแบบไมสมัครใจ  (involuntary  euthanasia)  ในกรณีนี้ผูปวยไมมีสติสัมปชัญญะ  
จึงไมสามารถตัดใจไดดวยตนเอง  ญาติตองตัดสินใจแทนดวยการขอรองใหแพทยยุติการรักษา  เพราะเห็นวา
ไมมีประโยชนอะไรที่จะพยายามยืดชีวิตคนไขออกไปอีก 
 ไมวาจะเปนการฆาแบบสมัครใจหรือไมสมัครใจ  จุดสําคัญที่จะถือวาเปนการุรยฆาตนั้น  ตองเปน
การยุติชีวิตที่เปนไปเพื่อเห็นแกคนไขอยางแทจริง  ตองทําดวยความรูสึกออนโยนและเมตตา ไมมีใครอยาก
ใหคนที่ตัวเองรักตองตายจากไป  การุณยฆาตซ่ึงเปนการฆาดวยความรักความเมตตาจึงไมใชสิ่งที่จะทําได
โดยงาย  การตัดสินใจเลือกจึงเปนความยุงยากลําบากใจอยางที่สุด  ตองพิจารณาอยางรอบคอบในทุกดาน  
คือ  จรรยาแพทย  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  และจริยธรรม การรุณยฆาตในฐานะที่เปนปญหาจริยธรรมนั้น   
มีทั้งฝายที่สนับสนุนและคัดคาน  แตละฝายก็มีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเอง 
 1.  ฝายสนับสนุน 
  1.  การรุณยฆาต  คือ การฆาตัวตายนั่นเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูปวยรองขอดวย
ความสมัครใจ  ทุกคนเปนเจาของชีวิตของตัวเองจึงมีสิทธิเต็มที่ที่จะทําอะไรกับตัวเองก็ได  มนุษยมีสิทธิเลือก
ที่จะตายเทาๆกับเลือกที่จะมีชีวิตอยู  ในเม่ือการตัดสินใจเลือกที่จะตายเปนเร่ืองสวนตัว  ถาคนคนนั้นสูญเสีย
ความสามารถบางอยางไมอาจกระทําการดังกลาว (การฆาตัวตาย)  ดวยตัวเองได  เขาก็ยอมมีสิทธิเลือกให
ใครบางคนทําให คนที่ไดรับมอบหมายใหทําแทนไมนาจะมีความผิดในเมื่อเจาของชีวิตอนุญาตใหทํา 
  2.  การปฏิเสธสิทธิของมนุษยที่จะตายอยางสงบและสมศักดิ์ศรีถือวาไมเปนธรรมกับเขา  
เราไมมีสิทธิจะทําอยางนั้น โดยธรรมชาติมนุษยยอมรักชีวิตและพยายามรักษาชีวิตใหยืนยาว แตเม่ือเขาตอง
เผชิญกับปญหาบางอยางจนไมสามารถดํารงชีวิตอยางปกติตอไปได  ตองทนทุกขทรมานกับความเจ็บปวย
หรือความพิการที่ไมอาจเยี่ยวยาใหหายไดจนไมอาจยอมรับสภาพดังกลาวอีกตอไป  เม่ือเขาใหเหตุผลกับ
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ตัวเองไดวาสมควรตาย  ขออางนี้ก็นาจะเพียงพอแลว  แมในกรณีที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองได  
เชน คนปญญาออน  คนพิการ  หรือคนไขที่สูญเสียสติสัมปชัญญะ และเราแนใจวาในสภาพที่เขาตองเผชิญ
อยูนั้น  ถาเขาเลือกไดเขาก็คงเลือกที่จะตายแตในเม่ือเขาเลือกเองไมได  คนที่เลือกใหเขาจบชีวิตอยางสงบก็
เทากับชวยสนองตอบความตองการของเขานั่นเอง 
  3.  การตายเปนทางออกของปญหาเศรษฐกิจ  ถาคนๆหนึ่งดวยโรครายที่ไมมีทางรักษา 
ลูกหลานของเขาตองสิ้นเปลืองเงินทองจํานวนมากเพื่อยืดชีวิตของเขาโดยไมมีความหวังใดๆจึงเปนความ
สิ้นเปลืองที่ไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด ถือวาเปนการลงทุนที่สูญเปลา  ไมมีผลตอบแทนใดๆ  การ
อนุญาตใหทําการุณยฆาตไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับลูกหลานที่ตองแบกรับภาระอันหนักอ้ึงนี้  
คณะแพทยก็จะไดมีเวลาไปดูแลคนไขรายอ่ืนที่พอมีความหวังวาจะเยียวยารักษาได  การุณยฆาตจึงเปน
ทางออกที่เปนผลดีกับทุกฝายที่เก่ียวของ 
 2.  ฝายคัดคาน  
  1.  ชีวิตมนุษยเปนสิ่งดีที่สุด  มีคาที่สุดที่ตองรักษาไวไมใชทําลายชีวิตเปนสิ่งผิดเสมอไมวา
การฆานั้นจะกระทําโดยตัวเอง  คือ การฆาตัวตายหรือใหคนอ่ืนทํา เชน การุณยฆาต มนุษยตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆและความทุกขความเจ็บปวดอยางเขมแข็ง  ไมใชหนีปญหาดวยการฆาตัวตายหรือขอใหคนอ่ืนฆา  
เราตองถือวาชีวิตที่สิ้นหวังก็มีคา  มีความสําคัญเทาๆกับชีวิตปกติทั่วไป เราไมใชความสุขเปนเคร่ืองวัด
ความหมายของชีวิต 
  2.  แมวามนุษยจะมีสิทธิในชีวิตของตัวเอง  เม่ือเขาจะใชสทิธิในความเปนเจาของยุติชีวิต
ของเขาก็ยอมจะทําได  แตเขาก็เปนคนเดียวเทานั้นที่สามารถใชสิทธินี้  เม่ือเจาของไมอาจใชสิทธินี้ไดดวย
ตนเอง  เขาก็ไมอาจมอบใหคนอ่ืนไปใชสิทธิแทนได  ในทํานองเดียวกับการเลือกตั้ง ถาเราไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมไดเราก็ตองสละสิทธิ์ จะมอบหมายใหคนอ่ืนไปใชสิทธิเลือกตั้งแทนยอมไมได  การุณยฆาตจึงไมใชการฆา
ตัวตายหากแตเปนการฆาตกรรม 
  3.  กลุมศาสนา  เชนพระพุทธศาสนาจะเปนฝายที่ไมเห็นดวยกับการการุณยฆาต เชื่อวา
การทําลายชีวิตเปนบาป  การทําลายชีวิตไดชื่อวา ทําปาณาติบาต เหตุผลของคริสตศาสนา และศาสนา
อิสลาม  คือ ชีวิตของมนุษยเปนของขวัญขวัญจากพระเจา  พระเจาเปนผูใหชีวิตและพระเจาเทานั้นที่จะยุติ
ชีวิต  ทุกอยางตองปลอยไปตามธรรมชาติ  มนุษยไมมีสิทธิทําหนาที่แทนพระเจาในการกําหนดชีวิตมนุษย  
หนาที่ของแพทยถือวาชวยชีวิตมนุษยไมใชทําลายชีวิต 
 3.  ขอเท็จจริงทางการแพทย 
 ดวยความเจริญกาวหนาทางการแพทยในปจจุบันเปนเหตุใหแพทยตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง
ทางศีลธรรม (Moral  dilemma)  มากข้ึน  กอนหนานี้เราตัดสินวาชีวิตสิ้นสุดเม่ือหัวใจหยุดเตน  แตปจจุบัน
เรามีวิธียืดอายุผูปวยตอไปอีกดวยการใชเคร่ืองชวยหายใจ  การเปลี่ยนถายอวัยยะ  แพทยจึงตองพบกับ
ทางเลือกที่ยากจะตัดสินใจได  จรรยาแพทยบอกใหเขาพยายามรักษาชีวิตคนไขใหอยูใหอยูไดนานที่สุดอยาง
เต็มกําลังความสามารถ  แตในอีกดานหนึ่งเขาก็ไดเห็นคนไขตองตอสูกับความเจ็บปวดทุกขทรมาน  เพื่อการ
มีชีวิตอยูอยางสิ้นหวัง  แพทยควรทําอยางไร  ควรยืดอายุคนไขหรือควรเรงใหคนตายเร็วข้ึน  ถาเลือกที่จะทํา

การุณยฆาต  คือ ชวยใหคนไขตายเร็วข้ึนก็มีคําถามตอไปอีกวาแพทยควรจะยุติชีวิตคนไขดวยวิธีใด  ในทาง
ปฏิบัติการฆาดวยความเมตตาสามารถทําได  2 วิธี  คือ   
  1.  การฆาทางตรง  (Active  Euthanasia)  เปนการทําใหผูปวยที่สิ้นหวังตายตามการ
รองขอของเขาดวยการลงมือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เชน ฉีดยา  หรือสารบางชนิดที่จะทําใหเขาหลับ
และตายอยางสงบ 
  2.  การฆาทางออม  (Passive  Euthanasia)  เปนการปลอยใหตายเอง  (let die)   
โดยการงดเวนหรือไมกระทําการเพื่อชวยยึดอายุคนไข  เชน  งดเวนการใชอุปกรณทางการแพทยบางอยาง  
เชน  เคร่ืองชวยหายใจ  วิธีที่ทํากันมากในการฆาทางออม  คือ  การฉีดมอรฟนจํานวนมากเพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวด  แตนอกจากจะชวยบรรเทาอาการปวดแลว มอรฟนในปริมาณที่มากเกินไปจะมีผลกระทบ
ตอการหายใจ ทําใหคนไขตายเร็วข้ึนดวย   
 
ปญหาการทําแทง  (Abortion) 
 เร่ืองการทําแทงเปนปญหาที่ถกเถียงกันมาเปนเวลานาน บางกลุม เชน  กลุมสิทธิสตรีเห็นวา
กฎหมายคอนขางเขมงวดมากเกินไป  ผูหญิงควรมีสิทธิในรางกายของเธออยางเต็ม  แตฝายที่ไมเห็นดวย  
เชน  กลุมศาสนาก็จะแยงวาการทําแท  คือ  การทําลายชีวิตที่ไมอาจปองกันตัวเองไดเลย  การถกเถียงกันใน
เร่ืองนี้มักจะมีคําถามดังตอไปนี้ 
 คําวา  “มนุษย”  หมายความวาอยางไร 
 ตัวออนในทองแมเปน  “มนุษย”  แลวหรือยัง 
 เราจะถือวา “ทารกในครรภ” เปน “มนุษยตอนไหน” 
 ระหวางสิทธิของแมซึ่งเปนคนที่สมบูรณแลวกับสิทธิของคนที่ยังไมเกิดอะไรสําคัญกวากัน 
 ในสถานการณใดบางที่เราสามารถฆาผูบริสุทธิ์ได 
 ชีวิตมนุษยเร่ิมตน  ณ จุดใด 
 การทําแทงเปนฆาตกรรมหรือไม 
 การทําแทง  หมายถึง  การสิ้นสุดของการตั้งครรภกอนที่เด็กจะสามารถดํารงชีวิตอยูได คือ  กอน
การตั้งครรภที่มีอายุ 28 สัปดาห  การทําแทงในความหมายที่คนทั่วไปเขาใจ  คือ  การทําแทงใหสภาพของ
การตั้งครรภสิ้นสุดลง  ประเด็นที่ตองพิจารณา  คือ  การทําแทงเปนการทําลายชีวิตที่กําลังจะเร่ิมตนหรือไม  
ซ่ึงเก่ียวโยงไปถึงจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยและความหมายของความเปนมนุษย เร่ืองนี้เปนประเด็นหลักของ
การถกเถียงกันทั้งทางดานกฎหมายและจริยธรรม  เราตองตอบคําถามนี้ใหไดกอนวาชีวิตเร่ิมตนเม่ือใด   
เม่ือไขถูกถูกผสมหรือเม่ือทารกลืมตาดูโลก  ในเร่ืองนี้มีความคิดแบงเปน 2 กลุม   
  1. เชื่อวาความเปนมนุษยเร่ิมข้ึนในทันทีที่มีการผสมระหวางไขกับเชื้อชีวิต  และตัวออนก็
มีสิทธิของความเปนมนุษยในการที่จะมีชีวิตอยูในทันที  การทําแทงก็เทากับการทําลายชีวิตใหมที่กําลังจะ
เกิดหรือเปนฆาตกรรมนั่นเอง  แนวคิดของกลุมนี้เรียกวา  the  theory  of  immediate animation 
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ตัวเองไดวาสมควรตาย  ขออางนี้ก็นาจะเพียงพอแลว  แมในกรณีที่ผูปวยไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองได  
เชน คนปญญาออน  คนพิการ  หรือคนไขที่สูญเสียสติสัมปชัญญะ และเราแนใจวาในสภาพที่เขาตองเผชิญ
อยูนั้น  ถาเขาเลือกไดเขาก็คงเลือกที่จะตายแตในเม่ือเขาเลือกเองไมได  คนที่เลือกใหเขาจบชีวิตอยางสงบก็
เทากับชวยสนองตอบความตองการของเขานั่นเอง 
  3.  การตายเปนทางออกของปญหาเศรษฐกิจ  ถาคนๆหนึ่งดวยโรครายที่ไมมีทางรักษา 
ลูกหลานของเขาตองสิ้นเปลืองเงินทองจํานวนมากเพื่อยืดชีวิตของเขาโดยไมมีความหวังใดๆจึงเปนความ
สิ้นเปลืองที่ไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด ถือวาเปนการลงทุนที่สูญเปลา  ไมมีผลตอบแทนใดๆ  การ
อนุญาตใหทําการุณยฆาตไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับลูกหลานที่ตองแบกรับภาระอันหนักอ้ึงนี้  
คณะแพทยก็จะไดมีเวลาไปดูแลคนไขรายอ่ืนที่พอมีความหวังวาจะเยียวยารักษาได  การุณยฆาตจึงเปน
ทางออกที่เปนผลดีกับทุกฝายที่เก่ียวของ 
 2.  ฝายคัดคาน  
  1.  ชีวิตมนุษยเปนสิ่งดีที่สุด  มีคาที่สุดที่ตองรักษาไวไมใชทําลายชีวิตเปนสิ่งผิดเสมอไมวา
การฆานั้นจะกระทําโดยตัวเอง  คือ การฆาตัวตายหรือใหคนอ่ืนทํา เชน การุณยฆาต มนุษยตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆและความทุกขความเจ็บปวดอยางเขมแข็ง  ไมใชหนีปญหาดวยการฆาตัวตายหรือขอใหคนอ่ืนฆา  
เราตองถือวาชีวิตที่สิ้นหวังก็มีคา  มีความสําคัญเทาๆกับชีวิตปกติทั่วไป เราไมใชความสุขเปนเคร่ืองวัด
ความหมายของชีวิต 
  2.  แมวามนุษยจะมีสิทธิในชีวิตของตัวเอง  เม่ือเขาจะใชสทิธิในความเปนเจาของยุติชีวิต
ของเขาก็ยอมจะทําได  แตเขาก็เปนคนเดียวเทานั้นที่สามารถใชสิทธินี้  เม่ือเจาของไมอาจใชสิทธินี้ไดดวย
ตนเอง  เขาก็ไมอาจมอบใหคนอ่ืนไปใชสิทธิแทนได  ในทํานองเดียวกับการเลือกตั้ง ถาเราไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมไดเราก็ตองสละสิทธิ์ จะมอบหมายใหคนอ่ืนไปใชสิทธิเลือกตั้งแทนยอมไมได  การุณยฆาตจึงไมใชการฆา
ตัวตายหากแตเปนการฆาตกรรม 
  3.  กลุมศาสนา  เชนพระพุทธศาสนาจะเปนฝายที่ไมเห็นดวยกับการการุณยฆาต เชื่อวา
การทําลายชีวิตเปนบาป  การทําลายชีวิตไดชื่อวา ทําปาณาติบาต เหตุผลของคริสตศาสนา และศาสนา
อิสลาม  คือ ชีวิตของมนุษยเปนของขวัญขวัญจากพระเจา  พระเจาเปนผูใหชีวิตและพระเจาเทานั้นที่จะยุติ
ชีวิต  ทุกอยางตองปลอยไปตามธรรมชาติ  มนุษยไมมีสิทธิทําหนาที่แทนพระเจาในการกําหนดชีวิตมนุษย  
หนาที่ของแพทยถือวาชวยชีวิตมนุษยไมใชทําลายชีวิต 
 3.  ขอเท็จจริงทางการแพทย 
 ดวยความเจริญกาวหนาทางการแพทยในปจจุบันเปนเหตุใหแพทยตองเผชิญกับปญหาความขัดแยง
ทางศีลธรรม (Moral  dilemma)  มากข้ึน  กอนหนานี้เราตัดสินวาชีวิตสิ้นสุดเม่ือหัวใจหยุดเตน  แตปจจุบัน
เรามีวิธียืดอายุผูปวยตอไปอีกดวยการใชเคร่ืองชวยหายใจ  การเปลี่ยนถายอวัยยะ  แพทยจึงตองพบกับ
ทางเลือกที่ยากจะตัดสินใจได  จรรยาแพทยบอกใหเขาพยายามรักษาชีวิตคนไขใหอยูใหอยูไดนานที่สุดอยาง
เต็มกําลังความสามารถ  แตในอีกดานหนึ่งเขาก็ไดเห็นคนไขตองตอสูกับความเจ็บปวดทุกขทรมาน  เพื่อการ
มีชีวิตอยูอยางสิ้นหวัง  แพทยควรทําอยางไร  ควรยืดอายุคนไขหรือควรเรงใหคนตายเร็วข้ึน  ถาเลือกที่จะทํา

การุณยฆาต  คือ ชวยใหคนไขตายเร็วข้ึนก็มีคําถามตอไปอีกวาแพทยควรจะยุติชีวิตคนไขดวยวิธีใด  ในทาง
ปฏิบัติการฆาดวยความเมตตาสามารถทําได  2 วิธี  คือ   
  1.  การฆาทางตรง  (Active  Euthanasia)  เปนการทําใหผูปวยที่สิ้นหวังตายตามการ
รองขอของเขาดวยการลงมือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เชน ฉีดยา  หรือสารบางชนิดที่จะทําใหเขาหลับ
และตายอยางสงบ 
  2.  การฆาทางออม  (Passive  Euthanasia)  เปนการปลอยใหตายเอง  (let die)   
โดยการงดเวนหรือไมกระทําการเพื่อชวยยึดอายุคนไข  เชน  งดเวนการใชอุปกรณทางการแพทยบางอยาง  
เชน  เคร่ืองชวยหายใจ  วิธีที่ทํากันมากในการฆาทางออม  คือ  การฉีดมอรฟนจํานวนมากเพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวด  แตนอกจากจะชวยบรรเทาอาการปวดแลว มอรฟนในปริมาณที่มากเกินไปจะมีผลกระทบ
ตอการหายใจ ทําใหคนไขตายเร็วข้ึนดวย   
 
ปญหาการทําแทง  (Abortion) 
 เร่ืองการทําแทงเปนปญหาที่ถกเถียงกันมาเปนเวลานาน บางกลุม เชน  กลุมสิทธิสตรีเห็นวา
กฎหมายคอนขางเขมงวดมากเกินไป  ผูหญิงควรมีสิทธิในรางกายของเธออยางเต็ม  แตฝายที่ไมเห็นดวย  
เชน  กลุมศาสนาก็จะแยงวาการทําแท  คือ  การทําลายชีวิตที่ไมอาจปองกันตัวเองไดเลย  การถกเถียงกันใน
เร่ืองนี้มักจะมีคําถามดังตอไปนี้ 
 คําวา  “มนุษย”  หมายความวาอยางไร 
 ตัวออนในทองแมเปน  “มนุษย”  แลวหรือยัง 
 เราจะถือวา “ทารกในครรภ” เปน “มนุษยตอนไหน” 
 ระหวางสิทธิของแมซึ่งเปนคนที่สมบูรณแลวกับสิทธิของคนที่ยังไมเกิดอะไรสําคัญกวากัน 
 ในสถานการณใดบางที่เราสามารถฆาผูบริสุทธิ์ได 
 ชีวิตมนุษยเร่ิมตน  ณ จุดใด 
 การทําแทงเปนฆาตกรรมหรือไม 
 การทําแทง  หมายถึง  การสิ้นสุดของการตั้งครรภกอนที่เด็กจะสามารถดํารงชีวิตอยูได คือ  กอน
การตั้งครรภที่มีอายุ 28 สัปดาห  การทําแทงในความหมายที่คนทั่วไปเขาใจ  คือ  การทําแทงใหสภาพของ
การตั้งครรภสิ้นสุดลง  ประเด็นที่ตองพิจารณา  คือ  การทําแทงเปนการทําลายชีวิตที่กําลังจะเร่ิมตนหรือไม  
ซ่ึงเก่ียวโยงไปถึงจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยและความหมายของความเปนมนุษย เร่ืองนี้เปนประเด็นหลักของ
การถกเถียงกันทั้งทางดานกฎหมายและจริยธรรม  เราตองตอบคําถามนี้ใหไดกอนวาชีวิตเร่ิมตนเม่ือใด   
เม่ือไขถูกถูกผสมหรือเม่ือทารกลืมตาดูโลก  ในเร่ืองนี้มีความคิดแบงเปน 2 กลุม   
  1. เชื่อวาความเปนมนุษยเร่ิมข้ึนในทันทีที่มีการผสมระหวางไขกับเชื้อชีวิต  และตัวออนก็
มีสิทธิของความเปนมนุษยในการที่จะมีชีวิตอยูในทันที  การทําแทงก็เทากับการทําลายชีวิตใหมที่กําลังจะ
เกิดหรือเปนฆาตกรรมนั่นเอง  แนวคิดของกลุมนี้เรียกวา  the  theory  of  immediate animation 



1430 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  2. เชื่อวาสภาพของความเปนคนของทารกในครรภจะเกิดข้ึนเม่ือ “มีความรูสึกและการ
เคลื่อนไหว” ทารกในครรภจะมีการเคลื่อนไหวเม่ือมีอายุมากกวา  12  สัปดาห  อาจจะทําแทงได  
แนวความคิดของกลุมนี้เรียกวา the  theory  of  mediate  or  delayed  animation 
 ประเด็นที่วาทารกในครรภเปนคนหรือยัง  ฝายคัดคานการทําแทงจะเร่ิมจากสมมติฐานที่วา   
ทารกในครรภเปนคนแลวโดยสมบูรณ  ดังนั้น  การทําแทงจึงเปนการฆาคน  แตฝายสนับสนุนจะเร่ิมตนดวย
สมมติฐานวาทารกในครรภยังไมมีสภาพเปนคน  เม่ือไมใชคนการทําแทงจึงไมใชการฆาคนหากแตเปนเพียง
การเคลื่อนยายของบางอยางจากรางกายของหญิงมีครรภเทานั้น 
 ในดานกฎหมาย  ประเทศตางๆทั่วโลกไดแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงใหเหมาะสม
และเปดโอกาสใหมีการทําแทงไดมากข้ึน โดยทั่วไปกฎหมายยอมใหทําแทงไดในกรณีตอไปนี้ 
  1.  ยอมใหทําแทงโดยถือความประสงคของหญิงผูตั้งครรภ 
  2.  ยอมใหทําแทงโดยถือเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
  3.  ยอมใหทําแทงโดยถือเหตุผลทางการแพทย 
  4.  ยอมใหทําแทงเพื่อรักษาชีวิตแม 
 สําหรับกฎหมายของไทยยอมใหทําแทงไดใน 2 กรณี คือ แมถูกขมขืนกับเพื่อรักษาชีวิตของแม  
การทําแทงที่ไมผิดกฎหมายตองกระทําโดยแพทยภายใตการยินยอมของสตรีที่ตั้งครรภและมีความ
จําเปนตองทํา  คือ  เขาขายกรณีใดกรณีหนึ่งขางตน  ถาพิจารณาตามนี้จะเห็นไดวา  การทําแทงกรณีก็ผิด
กฎหมายแตบางกรณีก็ไมผิด 
  การถกเถียงกันในปญหาการทําแทง  นอกจากจะพิจารณาจุดเร่ิมตนของชีวิตเพื่อตัดสิน
การทําแทงเปนสิ่งผิดหรือเปนการฆาคนหรือไมแลว  ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ  ความขัดแยง
ระหวางสิทธิในรางกายของแมกับสิทธิที่จะมีชิวิตอยูของทารกในครรภ  ฝายที่สนับสนุนการทําแทงมี
ความเห็นวา  เร่ืองนี้เปนเร่ืองสวนตัว  สังคมไมควรเขาไปยุง หญิงคนหนึ่งเปนเจาของชีวิตของเธอเอง   
เธอยอมมีสิทธิสมบูรณเหนือรางกายและอวัยวะของเธอ  การที่เธอจะใชสิทธิไมอนุญาตใหทารกอยูในครรภ
ของเธอก็ยอมจะทําได  เธอมีสิทธิปฏิเสธไมยอมใหมีการใชรางกายหรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของเธอ   
แตฝายที่คัดคานการทําแทงก็จะโตแยงวาการใชสิทธิเหนือรางกายเปนเร่ืองสวนตัวของเธอก็จริง  และคงจะ
ไมใชเร่ืองผิดถาสิ่งที่เธอไลออกมาจากมดลูกของเธอนั้นจะไมใชคน  การไลเขาออกมาก็เทากับการฆาเขา
นั่นเอง  ทารกในครรภมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู  การใชสิทธิของเธอนั้นไปละเมิดสิทธิของทารกซ่ึงไมนาจะเปนสิ่ง
ที่ถูกตอง 
 
ปญหาเรื่องโทษประหารชีวิต 
 กระบวนการลงโทษผูกระทําความผิดในโลกยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากแตกอนที่  ยึดหลักคน
ผิดตองชดใชกรรมมาเปนการลงโทษแบบใหมที่มีความรุนแรงนอยลง  และใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตัว  
ปรับปรุงตัวเองและใชชีวิตในสังคมรวมกับคนปกติได  แตถึงกระนั้นโทษประหารชีวิตก็ยังคงมีอยู  สังคมของ
เราไดมีการถกเถียงกันมาเปนเวลานานเร่ืองโทษประหารวาควรจะยังคงมีอยูตอไปหรือไม    หรือควรจะมี
การยกเลิก   มีความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางฝายสนับสนุนและฝายที่คัดคานเร่ืองนี้ ทั้งสองฝายมี

ความเห็นเก่ียวกับจุดมุงหมายของการลงโทษไมเหมือนกัน  ฝายที่สนับสนุนโทษประหารมีความเห็นวา   
เม่ือคนๆหนึ่งทําความผิดเขาตองถูกลงโทษใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทําลงไป  จึงจะถือวาเปนธรรมแกทุก
ฝาย เปนการลงโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษเทาๆกับความผิดที่เขากระทําลงไป  ถาทํามากแตลงโทษ
นอยก็ไมเปนธรรมแกฝายที่ถูกกระทําหรือในทางตรงกันขาม  ถาทํานอยแตลงโทษมากก็ไมยุติธรรมแก
ผูกระทําผิด  แตฝายที่ไมเห็นดวยกับโทษประหารมีความคิดวาการลงโทษผูกระทําผิดในลักษณะดังกลาวไม
ตางกับการแกแคน  ไมกอใหเกิดประโยชนแกฝายใดทั้งสิ้น  การตัดสินลงโทษผูกระทําผิดควรคํานึงถึง
ประโยชนแกทุกฝายที่เก่ียวของมากกวาคิดถึงแตความยุติธรรมเพียงอยางเดียว 
 1.  เหตุผลของฝายสนับสนุน 
  1)  โทษประหารชีวิตอาจจะรุนแรง  แต ก็เปนทางออกของสังคมที่ตองเผชิญ กับ
อาชญากรรมรุนแรง  เพราะโทษประหารจะมีผลในดานการยับยั้งไมใหเกิดอาชญากรรมรุนแรง  มีความเชื่อ
กันวาการมีโทษประหารจะทําใหผูคนเกิดความกลัว  ไมกลาทําความผิดรายแรง  อาชญากรรมบางอยางไม
อาจใชวิธีการลงโทษแบบอ่ืนไดเลย  นอกจากประหารชีวิต เชน  ผูกอการรายที่ระเบิดรถรับสงนักเรียน  
พวกนี้ถาถูกจับไดและถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตเขาก็เชื่อไดวา  สักวันหนึ่งเขาจะเปนอิสระและไดรับการ
ตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษ  ถากลุมของเขาทําการปฏิวัติสําเร็จ  จากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจอาชญากรที่
ถูกจับไดหลายคนยอมรับวา  เม่ือตองโทษจําคุกตลอดชีวิต  สิ่งที่ทําใหเขากลัวไมกลาคิดหนีแมวาจะมีโอกาส  
คือ  โทษประหาร  ถายกเลิกโทษประหารก็เทากับไปกระตุนใหอาชญากรกลาทําความผิดมากข้ึน   
และรุนแรงมากข้ึนดวย  คนในสังคมจะอยูกันอยางสงบไดนอกจากจะตองทําใหเขามีความสํานึกละอายตอ
การกระทําผิดแลว  การทําใหคนกลัวตอโทษทัณฑก็เปนมาตรการที่ตองทําควบคูกันไป 
  2)  กระบวนการยุติธรรมยังตองการใหมีโทษประหาร  เพื่อใชกับอาชญากรที่กรทํา
ความผิดรุนแรงที่ตองสมควรรับโทษหนัก  ถาเขาทําผิดมากเขาก็สมควรตองใชโทษประหาร  การอนุญาตให
เขาไดใชชีวิตในที่คุมขังเปนการลงโทษนอยกวาที่เขาสมควรไดรับ  ไมสามสามกับความผิดฆาตกรที่ทําลาย
ชีวิตผูอ่ืน  คือ คนที่ยกเลิกสิทธิของตัวเองในการมีชีวิตอยู  รัฐจึงตองดูแลใหเกิดความยุติธรรม  
  3)  อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมใหมีชีวิตตอไปได  เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนในสังคม  บุคคลอันตรายที่อาจกออาชญากรรมรุนแรงไดทุกเม่ือโดยไมมีเหตุผลก็เหมือนกับสัตว
รายที่จําเปนตองถูกกําจัด  เพื่อความปลอดภัยของคนอ่ืน  อาชญากรเหลานี้ไมอาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ตัวเองใหเปนคนดีที่จะอยูรวมกับคนอ่ืนๆได เขาไมควรไดรับโอกาสนี้เพราะเราไมอาจไวใจเขาไดเลย   
การประหารนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด  สําหรับอาชญากรที่ไมรูจักเข็ดหลาบที่ถือวาเปนบุคคลอันตรายนี้ถาใหเขา
ไดรับโทษเพียงแตจําคุกตลอดชีวิตอาจทําใหเกิดปญหามากกวาประหารชีวิตเขาเสียอีก  การลงโทษจําคุกไม
ชวยลดความเสี่ยงแตอยางใด  เพราะเขาอาจมีปญหากับนักโทษคนอ่ืนๆหรือผูคุมได 
  4)  รัฐตองเสียคาใชจายสูงในการดูแลนักโทษที่ถูกตัดสินจําคุกเปนเวลานานๆ การ
ประหารชีวิต นอกจากจะกําจัดคนอันตรายออกไปจากสังคมอยางเด็ดขาดแลวยังชวยประหยัดเงินใหรัฐไดอีก
ทางหนึ่งดวย  การดูแลนักโทษในเรือนจําตองเสียคาใชจายมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษบางคนที่มีอาการ
ผิดปกติบางอยางที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ  นอกจากนี้ในเรือนจําตางๆ นักโทษก็อยูกันอยางแออัด  การมี
โทษประหารจะชวยแกปญหานี้ได 
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  2. เชื่อวาสภาพของความเปนคนของทารกในครรภจะเกิดข้ึนเม่ือ “มีความรูสึกและการ
เคลื่อนไหว” ทารกในครรภจะมีการเคลื่อนไหวเม่ือมีอายุมากกวา  12  สัปดาห  อาจจะทําแทงได  
แนวความคิดของกลุมนี้เรียกวา the  theory  of  mediate  or  delayed  animation 
 ประเด็นที่วาทารกในครรภเปนคนหรือยัง  ฝายคัดคานการทําแทงจะเร่ิมจากสมมติฐานที่วา   
ทารกในครรภเปนคนแลวโดยสมบูรณ  ดังนั้น  การทําแทงจึงเปนการฆาคน  แตฝายสนับสนุนจะเร่ิมตนดวย
สมมติฐานวาทารกในครรภยังไมมีสภาพเปนคน  เม่ือไมใชคนการทําแทงจึงไมใชการฆาคนหากแตเปนเพียง
การเคลื่อนยายของบางอยางจากรางกายของหญิงมีครรภเทานั้น 
 ในดานกฎหมาย  ประเทศตางๆทั่วโลกไดแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงใหเหมาะสม
และเปดโอกาสใหมีการทําแทงไดมากข้ึน โดยทั่วไปกฎหมายยอมใหทําแทงไดในกรณีตอไปนี้ 
  1.  ยอมใหทําแทงโดยถือความประสงคของหญิงผูตั้งครรภ 
  2.  ยอมใหทําแทงโดยถือเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
  3.  ยอมใหทําแทงโดยถือเหตุผลทางการแพทย 
  4.  ยอมใหทําแทงเพื่อรักษาชีวิตแม 
 สําหรับกฎหมายของไทยยอมใหทําแทงไดใน 2 กรณี คือ แมถูกขมขืนกับเพื่อรักษาชีวิตของแม  
การทําแทงที่ไมผิดกฎหมายตองกระทําโดยแพทยภายใตการยินยอมของสตรีที่ตั้งครรภและมีความ
จําเปนตองทํา  คือ  เขาขายกรณีใดกรณีหนึ่งขางตน  ถาพิจารณาตามนี้จะเห็นไดวา  การทําแทงกรณีก็ผิด
กฎหมายแตบางกรณีก็ไมผิด 
  การถกเถียงกันในปญหาการทําแทง  นอกจากจะพิจารณาจุดเร่ิมตนของชีวิตเพื่อตัดสิน
การทําแทงเปนสิ่งผิดหรือเปนการฆาคนหรือไมแลว  ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ  ความขัดแยง
ระหวางสิทธิในรางกายของแมกับสิทธิที่จะมีชิวิตอยูของทารกในครรภ  ฝายที่สนับสนุนการทําแทงมี
ความเห็นวา  เร่ืองนี้เปนเร่ืองสวนตัว  สังคมไมควรเขาไปยุง หญิงคนหนึ่งเปนเจาของชีวิตของเธอเอง   
เธอยอมมีสิทธิสมบูรณเหนือรางกายและอวัยวะของเธอ  การที่เธอจะใชสิทธิไมอนุญาตใหทารกอยูในครรภ
ของเธอก็ยอมจะทําได  เธอมีสิทธิปฏิเสธไมยอมใหมีการใชรางกายหรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของเธอ   
แตฝายที่คัดคานการทําแทงก็จะโตแยงวาการใชสิทธิเหนือรางกายเปนเร่ืองสวนตัวของเธอก็จริง  และคงจะ
ไมใชเร่ืองผิดถาสิ่งที่เธอไลออกมาจากมดลูกของเธอนั้นจะไมใชคน  การไลเขาออกมาก็เทากับการฆาเขา
นั่นเอง  ทารกในครรภมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู  การใชสิทธิของเธอนั้นไปละเมิดสิทธิของทารกซ่ึงไมนาจะเปนสิ่ง
ที่ถูกตอง 
 
ปญหาเรื่องโทษประหารชีวิต 
 กระบวนการลงโทษผูกระทําความผิดในโลกยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากแตกอนที่  ยึดหลักคน
ผิดตองชดใชกรรมมาเปนการลงโทษแบบใหมที่มีความรุนแรงนอยลง  และใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตัว  
ปรับปรุงตัวเองและใชชีวิตในสังคมรวมกับคนปกติได  แตถึงกระนั้นโทษประหารชีวิตก็ยังคงมีอยู  สังคมของ
เราไดมีการถกเถียงกันมาเปนเวลานานเร่ืองโทษประหารวาควรจะยังคงมีอยูตอไปหรือไม    หรือควรจะมี
การยกเลิก   มีความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางฝายสนับสนุนและฝายที่คัดคานเร่ืองนี้ ทั้งสองฝายมี

ความเห็นเก่ียวกับจุดมุงหมายของการลงโทษไมเหมือนกัน  ฝายที่สนับสนุนโทษประหารมีความเห็นวา   
เม่ือคนๆหนึ่งทําความผิดเขาตองถูกลงโทษใหสาสมกับความผิดที่ไดกระทําลงไป  จึงจะถือวาเปนธรรมแกทุก
ฝาย เปนการลงโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับโทษเทาๆกับความผิดที่เขากระทําลงไป  ถาทํามากแตลงโทษ
นอยก็ไมเปนธรรมแกฝายที่ถูกกระทําหรือในทางตรงกันขาม  ถาทํานอยแตลงโทษมากก็ไมยุติธรรมแก
ผูกระทําผิด  แตฝายที่ไมเห็นดวยกับโทษประหารมีความคิดวาการลงโทษผูกระทําผิดในลักษณะดังกลาวไม
ตางกับการแกแคน  ไมกอใหเกิดประโยชนแกฝายใดทั้งสิ้น  การตัดสินลงโทษผูกระทําผิดควรคํานึงถึง
ประโยชนแกทุกฝายที่เก่ียวของมากกวาคิดถึงแตความยุติธรรมเพียงอยางเดียว 
 1.  เหตุผลของฝายสนับสนุน 
  1)  โทษประหารชีวิตอาจจะรุนแรง  แต ก็เปนทางออกของสังคมที่ตองเผชิญ กับ
อาชญากรรมรุนแรง  เพราะโทษประหารจะมีผลในดานการยับยั้งไมใหเกิดอาชญากรรมรุนแรง  มีความเชื่อ
กันวาการมีโทษประหารจะทําใหผูคนเกิดความกลัว  ไมกลาทําความผิดรายแรง  อาชญากรรมบางอยางไม
อาจใชวิธีการลงโทษแบบอ่ืนไดเลย  นอกจากประหารชีวิต เชน  ผูกอการรายที่ระเบิดรถรับสงนักเรียน  
พวกนี้ถาถูกจับไดและถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตเขาก็เชื่อไดวา  สักวันหนึ่งเขาจะเปนอิสระและไดรับการ
ตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษ  ถากลุมของเขาทําการปฏิวัติสําเร็จ  จากการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจอาชญากรที่
ถูกจับไดหลายคนยอมรับวา  เม่ือตองโทษจําคุกตลอดชีวิต  สิ่งที่ทําใหเขากลัวไมกลาคิดหนีแมวาจะมีโอกาส  
คือ  โทษประหาร  ถายกเลิกโทษประหารก็เทากับไปกระตุนใหอาชญากรกลาทําความผิดมากข้ึน   
และรุนแรงมากข้ึนดวย  คนในสังคมจะอยูกันอยางสงบไดนอกจากจะตองทําใหเขามีความสํานึกละอายตอ
การกระทําผิดแลว  การทําใหคนกลัวตอโทษทัณฑก็เปนมาตรการที่ตองทําควบคูกันไป 
  2)  กระบวนการยุติธรรมยังตองการใหมีโทษประหาร  เพื่อใชกับอาชญากรที่กรทํา
ความผิดรุนแรงที่ตองสมควรรับโทษหนัก  ถาเขาทําผิดมากเขาก็สมควรตองใชโทษประหาร  การอนุญาตให
เขาไดใชชีวิตในที่คุมขังเปนการลงโทษนอยกวาที่เขาสมควรไดรับ  ไมสามสามกับความผิดฆาตกรที่ทําลาย
ชีวิตผูอ่ืน  คือ คนที่ยกเลิกสิทธิของตัวเองในการมีชีวิตอยู  รัฐจึงตองดูแลใหเกิดความยุติธรรม  
  3)  อาชญากรบางคนเปนอันตรายเกินกวาจะยอมใหมีชีวิตตอไปได  เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนในสังคม  บุคคลอันตรายที่อาจกออาชญากรรมรุนแรงไดทุกเม่ือโดยไมมีเหตุผลก็เหมือนกับสัตว
รายที่จําเปนตองถูกกําจัด  เพื่อความปลอดภัยของคนอ่ืน  อาชญากรเหลานี้ไมอาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ตัวเองใหเปนคนดีที่จะอยูรวมกับคนอ่ืนๆได เขาไมควรไดรับโอกาสนี้เพราะเราไมอาจไวใจเขาไดเลย   
การประหารนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด  สําหรับอาชญากรที่ไมรูจักเข็ดหลาบที่ถือวาเปนบุคคลอันตรายนี้ถาใหเขา
ไดรับโทษเพียงแตจําคุกตลอดชีวิตอาจทําใหเกิดปญหามากกวาประหารชีวิตเขาเสียอีก  การลงโทษจําคุกไม
ชวยลดความเสี่ยงแตอยางใด  เพราะเขาอาจมีปญหากับนักโทษคนอ่ืนๆหรือผูคุมได 
  4)  รัฐตองเสียคาใชจายสูงในการดูแลนักโทษที่ถูกตัดสินจําคุกเปนเวลานานๆ การ
ประหารชีวิต นอกจากจะกําจัดคนอันตรายออกไปจากสังคมอยางเด็ดขาดแลวยังชวยประหยัดเงินใหรัฐไดอีก
ทางหนึ่งดวย  การดูแลนักโทษในเรือนจําตองเสียคาใชจายมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษบางคนที่มีอาการ
ผิดปกติบางอยางที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ  นอกจากนี้ในเรือนจําตางๆ นักโทษก็อยูกันอยางแออัด  การมี
โทษประหารจะชวยแกปญหานี้ได 



1432 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 2.  ขอโตแยงของฝายคัดคาน   
  1)  การประหารชีวิตก็คือ  การฆาแลเปนไปไมไดที่การฆาจะเปนสิ่งที่ถูกตอง  ในศตวรรษ
ที่ 21  การประหารชีวิตนักโทษถือเปนการกระทําที่ปาเถ่ือน  ซ่ึงไมควรจะยังคงมีอยูในประเทศที่เจริญแลว  
ในโลกยุคปจจุบันที่รังเกียจความรุนแรงการประหารชีวิตนักโทษแสดงถึงความรุนแรงในจิตใจของผูคนและ
แสดงถึงการขาดเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย  นอกจากนี้การประหารชีวิตยังเปนการฆาอยางเลือดเย็นที่
ทรมานจิตใจนักโทษที่จะถูกประหารและอยูในระหวางรอเวลาที่จะถูกนําตัวไปฆา  ระหวางรอเวลาประหารนี้
จะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกขทรมานสักเพียงใด  โทษประหารชีวิตจึงไมนาจะเปนทางออกที่ดีในการ
แกปญหาในสังคมของเรา  ทําไมเราตองฆาคนเพื่อแสดงวาการฆาคนเปนสิ่งผิด 
  2)  การประหารชีวิตไมกอเกิดผลในการยับยั้งการกระทําผิดกฎหมาย  อาชญากรรม
รุนแรง  เชน  การฆาคนมักเกิดจากอารมณชั่ววูบ  ไมมีเวลาคิดไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับแตอยางใด ถาคนๆ
หนึ่งจะทําผิดก็ไมมีอะไรจะหยุดเขาไดแมแตการลงโทษสถานหนักอยางการประหารชีวิต 
  3)  เปนเร่ืองจริงที่หลักเลี่ยงไมไดวาถามีโทษประหารก็มีคนที่ตองถูกประหารในความผิดที่
เขาไมไดกระทํา มีหลายคดีที่ระบบความยุติธรรมของศาลไมมีความยุติธรรมจริงจังปรากฏวามีคนถูกศาล
ตัดสินใหประหารชีวิตซ่ึงภายหลังพบวาเขาเปนคนบริสุทธิ์แตก็สายไปแลว  ไมสามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได  
ความผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษ จึงอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์  ควรยกเลิกโทษประหารเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหานี้ 
 
บทสรุป 
 จากปญหาการใชสิทธิของแมไปละเมิดสิทธิของลูกทําใหมีการพิจารณาตอไป  ถึงเร่ืองการทําแทง
โดยตรง (direct  abortion)  กับการทําแทงทางออม  (indirect  abortion)  การทําแทงโดยตรงเปนการ
ยุติชีวิตของทารกในครรภโดยตั้งใจ  เชน  ผาตัดเอาลูกออกในกรณีที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของแมถา
ปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไป  สวนการทําแทงทางออมนั้นเปนการทําใหทารกตายโดยไมตั้งใจ  
เชน  การผาตัดเนื้อรายออกจากมดลูกไมใชทําลายชีวิตทารก  กลุมคัดคานการทําแทง  เชน ศาสนา  
มีความเห็นวา  การทําแทงโดยตรงผิดทุกรณีแมแตการทําแทงใหกับหญิงที่ถูกขมขืน กลุมศาสนานี้จะตัดสิน
การกระทําโดยดูที่เจตนาเปนหลัก  การทําแทงโดยตรง  คือ การตั้งใจฆาทารกจึงเปนสิ่งผิด แตถาการที่ทารก
ตายเปนผลมาจากความพยายามที่รักษาอาการปวยของแมอยางนี้ ไมถือวาตั้งใจฆาทารกเปนการทําแทง
ทางออม  อยางไรก็ตามฝายที่ไมเห็นดวยกับความคิดนี้จะแยงวา  การทําแทงโดยตรงกับการทําแทงทางออม
ยังไมมีความแตกตางที่ชัดเจน  เพราะในที่สุดไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจไมวาการทําแทงจะเปนเพียง
วิธีการ (mean)  หรือเปนเปาหมาย  (end)  มันก็นําไปสูผลอยางเดียวกัน  คือ  “การตายของทารก” 
 จะเห็นไดวา  แนวคิดที่ขัดแยงกันสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่สนับสนุนการทําแทงซ่ึง
ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาประโยชนนิยมและตัดสินการกระทําโดยดูผลวากอใหเกิดประโยชนหรือโทษ อีก
กลุมหนึ่ง คือ กลุมที่คัดคานการทําแทง    กลุมนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของคานท  และคําสอนทางศาสนา
ซ่ึงเชื่อวาทารกในครรภมีสภาพเปนคนสมบูรณแลวตั้งแตวินาทีที่มีการปฏิสนธิเขาจึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูเทา
เทียมกับคนอ่ืนๆ  การทําแทงจึงผิดเพราะเทากับเปนฆาตกรรม สําหรับกลุมแรกที่ใชผลของการกระทําเปน

เกณฑตัดสินนั้นอางเหตุผลวา  กฎหมายหามทําแทงนอกจากจะไมชวยขจัดการทําแทงใหหมดไปแลวยังทําให
มีการลักลอบทําแทงอยางผิดกฎหมายมากข้ึน การทําแทงเปนกิจกรรมสวนตัวที่ไมมีผลกระทบถึงคนอ่ืนรัฐจึง
ไมมีสิทธิออกกฎหมายมาบังคับ  กฎหมายไมมีหนาที่ที่บังคับคนทําดี  นอกจากนี้ระหวางสิทธิเหนือรางกาย
ของแมกับสิทธิที่จะมีชีวิตอยูกับลูก สิทธิของแมยอมสําคัญกวา  เธอมีสิทธิเต็มที่จะทําอะไรก็ไดกับรางกาย
ของเธอ  สวนฝายคัดคานอยางที่ 2 ยอมไมเห็นดวยกับกฎหมายที่อนุญาตใหมีการทําแทงเสรี เพราะมองวา
กฎหมายนี้จะแสดงใหเห็นถึงความเสื่อมทางศีลธรรมในสังคมของเรา  เทากับยอมรับวาการฆาคนเปนสิ่งที่ทํา
ไดอยางถูกตามกฎหมายทั้งๆที่ศาสนาพุทธสอนวามันเปนบาปแมวาบางคร้ังก็มีความจําเปนตองทํา  เชน การ
ฆาเพื่อปองกันตัวเอง  หรือการประหารชีวิตนักโทษ  แตก็ไมไดหมายความวา  การฆาในลักษณะนั้นไมบาป
หรือเปนการกระทําที่ถูกตอง  แตอาจจะบาปนอยกวาเพราะมีความจําเปนบังคับ 
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 2.  ขอโตแยงของฝายคัดคาน   
  1)  การประหารชีวิตก็คือ  การฆาแลเปนไปไมไดที่การฆาจะเปนสิ่งที่ถูกตอง  ในศตวรรษ
ที่ 21  การประหารชีวิตนักโทษถือเปนการกระทําที่ปาเถ่ือน  ซ่ึงไมควรจะยังคงมีอยูในประเทศที่เจริญแลว  
ในโลกยุคปจจุบันที่รังเกียจความรุนแรงการประหารชีวิตนักโทษแสดงถึงความรุนแรงในจิตใจของผูคนและ
แสดงถึงการขาดเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย  นอกจากนี้การประหารชีวิตยังเปนการฆาอยางเลือดเย็นที่
ทรมานจิตใจนักโทษที่จะถูกประหารและอยูในระหวางรอเวลาที่จะถูกนําตัวไปฆา  ระหวางรอเวลาประหารนี้
จะเปนชวงเวลาที่นากลัวและทุกขทรมานสักเพียงใด  โทษประหารชีวิตจึงไมนาจะเปนทางออกที่ดีในการ
แกปญหาในสังคมของเรา  ทําไมเราตองฆาคนเพื่อแสดงวาการฆาคนเปนสิ่งผิด 
  2)  การประหารชีวิตไมกอเกิดผลในการยับยั้งการกระทําผิดกฎหมาย  อาชญากรรม
รุนแรง  เชน  การฆาคนมักเกิดจากอารมณชั่ววูบ  ไมมีเวลาคิดไตรตรองถึงโทษที่จะไดรับแตอยางใด ถาคนๆ
หนึ่งจะทําผิดก็ไมมีอะไรจะหยุดเขาไดแมแตการลงโทษสถานหนักอยางการประหารชีวิต 
  3)  เปนเร่ืองจริงที่หลักเลี่ยงไมไดวาถามีโทษประหารก็มีคนที่ตองถูกประหารในความผิดที่
เขาไมไดกระทํา มีหลายคดีที่ระบบความยุติธรรมของศาลไมมีความยุติธรรมจริงจังปรากฏวามีคนถูกศาล
ตัดสินใหประหารชีวิตซ่ึงภายหลังพบวาเขาเปนคนบริสุทธิ์แตก็สายไปแลว  ไมสามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได  
ความผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษ จึงอาจนําไปสูการตายของผูบริสุทธิ์  ควรยกเลิกโทษประหารเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหานี้ 
 
บทสรุป 
 จากปญหาการใชสิทธิของแมไปละเมิดสิทธิของลูกทําใหมีการพิจารณาตอไป  ถึงเร่ืองการทําแทง
โดยตรง (direct  abortion)  กับการทําแทงทางออม  (indirect  abortion)  การทําแทงโดยตรงเปนการ
ยุติชีวิตของทารกในครรภโดยตั้งใจ  เชน  ผาตัดเอาลูกออกในกรณีที่จะเกิดอันตรายตอสุขภาพของแมถา
ปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไป  สวนการทําแทงทางออมนั้นเปนการทําใหทารกตายโดยไมตั้งใจ  
เชน  การผาตัดเนื้อรายออกจากมดลูกไมใชทําลายชีวิตทารก  กลุมคัดคานการทําแทง  เชน ศาสนา  
มีความเห็นวา  การทําแทงโดยตรงผิดทุกรณีแมแตการทําแทงใหกับหญิงที่ถูกขมขืน กลุมศาสนานี้จะตัดสิน
การกระทําโดยดูที่เจตนาเปนหลัก  การทําแทงโดยตรง  คือ การตั้งใจฆาทารกจึงเปนสิ่งผิด แตถาการที่ทารก
ตายเปนผลมาจากความพยายามที่รักษาอาการปวยของแมอยางนี้ ไมถือวาตั้งใจฆาทารกเปนการทําแทง
ทางออม  อยางไรก็ตามฝายที่ไมเห็นดวยกับความคิดนี้จะแยงวา  การทําแทงโดยตรงกับการทําแทงทางออม
ยังไมมีความแตกตางที่ชัดเจน  เพราะในที่สุดไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจไมวาการทําแทงจะเปนเพียง
วิธีการ (mean)  หรือเปนเปาหมาย  (end)  มันก็นําไปสูผลอยางเดียวกัน  คือ  “การตายของทารก” 
 จะเห็นไดวา  แนวคิดที่ขัดแยงกันสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่สนับสนุนการทําแทงซ่ึง
ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาประโยชนนิยมและตัดสินการกระทําโดยดูผลวากอใหเกิดประโยชนหรือโทษ อีก
กลุมหนึ่ง คือ กลุมที่คัดคานการทําแทง    กลุมนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของคานท  และคําสอนทางศาสนา
ซ่ึงเชื่อวาทารกในครรภมีสภาพเปนคนสมบูรณแลวตั้งแตวินาทีที่มีการปฏิสนธิเขาจึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูเทา
เทียมกับคนอ่ืนๆ  การทําแทงจึงผิดเพราะเทากับเปนฆาตกรรม สําหรับกลุมแรกที่ใชผลของการกระทําเปน

เกณฑตัดสินนั้นอางเหตุผลวา  กฎหมายหามทําแทงนอกจากจะไมชวยขจัดการทําแทงใหหมดไปแลวยังทําให
มีการลักลอบทําแทงอยางผิดกฎหมายมากข้ึน การทําแทงเปนกิจกรรมสวนตัวที่ไมมีผลกระทบถึงคนอ่ืนรัฐจึง
ไมมีสิทธิออกกฎหมายมาบังคับ  กฎหมายไมมีหนาที่ที่บังคับคนทําดี  นอกจากนี้ระหวางสิทธิเหนือรางกาย
ของแมกับสิทธิที่จะมีชีวิตอยูกับลูก สิทธิของแมยอมสําคัญกวา  เธอมีสิทธิเต็มที่จะทําอะไรก็ไดกับรางกาย
ของเธอ  สวนฝายคัดคานอยางที่ 2 ยอมไมเห็นดวยกับกฎหมายที่อนุญาตใหมีการทําแทงเสรี เพราะมองวา
กฎหมายนี้จะแสดงใหเห็นถึงความเสื่อมทางศีลธรรมในสังคมของเรา  เทากับยอมรับวาการฆาคนเปนสิ่งที่ทํา
ไดอยางถูกตามกฎหมายทั้งๆที่ศาสนาพุทธสอนวามันเปนบาปแมวาบางคร้ังก็มีความจําเปนตองทํา  เชน การ
ฆาเพื่อปองกันตัวเอง  หรือการประหารชีวิตนักโทษ  แตก็ไมไดหมายความวา  การฆาในลักษณะนั้นไมบาป
หรือเปนการกระทําที่ถูกตอง  แตอาจจะบาปนอยกวาเพราะมีความจําเปนบังคับ 
 
บรรณานุกรม 
สิวลี  ศิริไล. จริยศาสตรสําหรับพยาบาล. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, 2539. 
สมภาร  พรมทา. พุทธศาสนากับปญหาทางจริยศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541.  
____________ ชีวิตกับความขัดแยง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
 2541. 



1434 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 

 

การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสมัมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
Honest Livelihood and Activities Development of Buddhist Agriculture 

Village in Nan Province 
 

ธนวัฒน์  ศรีลา 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่านมี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตร
ในจังหวัดน่าน 3) เพื่อวิเคราะห์การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 

วิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากเอกสารรายงาน  
การวิจัยที่เกี่ยวขอ้งและมีการสัมภาษณ์และ Focus Group Discussio ประกอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชากร จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดงป่าสัก อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่านจ านวน 10 คน หมู่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน 10 คน หมู่บ้าน
ฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 10 คน หมู่บ้านศิลาเพชร ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
จ านวน 10 คน   

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะกิจกรรมด้านการเกษตรมีลักษณะกิจกรรม 4 ลักษณะ 1) การท า
การเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เน้นการด ารงชีพเพื่อให้อยู่ได้ในพื้นที่โดยพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ 2) การท า
การเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีหลักการระเบิดจากข้างในลุกขึ้นมาจัดการ
ตนเอง ผลิตเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว 3) การเกษตรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น
การผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและกระแสการดูแลสุขภาพ กลุ่มนี้จะมีต้องการ
สินค้าด้านการเกษตรที่ดมีีคุณภาพและปลอดภัย 4) การเกษตรแบบค้าขาย ที่เน้นการผลิตจ านวนไม่มาก การ
ผลิตลักษณะนี้มีการผลิตที่ควบคุมในเรื่องของคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของตลาด  ส่วนการพัฒนากิจกรรม
การประกอบสัมมาชีพนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโดยวิธีการการตระหนักถึงสภาพปัญหาของตนเองที่ต้องเผชิญ  การรวมกลุ่ม  ศึกษาดูงาน การทดลอง
ท า   การติดตามผล และการพัฒนาต่อยอด เกี่ยวกับผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากภาครัฐ และการค้นหาทุนที่มีในชุมชนเพื่อเป็นจุดขาย ให้กับชุมชนจน
น ามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน   

ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรม, การประกอบสมัมาชีพ, หมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
 

Abstract 
The research entitled honest livelihood and activities development of buddhist 

agriculture village in nan province  aims 1) to study the aspects and activities of the careers 
leaning on nature and environment of Buddhist agricultural village in Nan province; 2) to 
develop the activities and honest livelihood of the village; and 3) to analyze the relationship 
between the careers and the management on natural resource and environment of the 
village. 

This is the qualitative research collecting data from research documents, interviewing 
and doing focus groups. The research samples are 40 agriculturists divided into 10 people 
from Donsak village of Phuphieng district of Nan province, 10 people from Pongkhum village 
of Dupong sub-district of Suntisuk district of Nan province, 10 people from Fa village of 
Banluang district of Nan province, and 10 people from Silapet village of Silapet sub-district 
of Pua district of Nan province. 

The research found that the agricultural activities can be divided into 4 aspects as 
following: 1) The traditional agriculture emphasizing on leaning on  the natural resource in 
the village; 2) The new integrated agriculture according to the sufficient economy 
philosophy, which the agriculturists managed every activity by themselves in order to 
increase incomes and reduce outcomes; 3) The wellness tourism agriculture attracting the 
health care tourists which its products are qualified and safe; 4) The agriculture for trade 
producing a small number of qualified products. The last one is responded to markets.  For 
the honest livelihood, the agriculturists give priority to the sufficient economy philosophy 
by activating the development on methods of problem management, collaboration, study trip, 
experiment, follow-up, and progress. All products are eco-friendly, appended to the 
governmental promotion and derived from the village’s capital. These are the selling point 
making more income of the agriculturists. 

Keywords: Activity Development, Honest Livelihood, Buddhist Agricultural Village in Nan 
      Province 
 
ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาท าให้ยากต่อการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร แต่ผู้คนก็มีความผูกพันกับพื้นที่บ้านเกิดของตน  ซึ่งตรงกับวิชัย เทียนน้อย และ ประชา อินทร์แก้ว1  
                                                            

1 วิชัย เทียนน้อย และ ประชา อินทร์แก้ว, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร์, 2539),  
หน้า 67. 
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การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสมัมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
Honest Livelihood and Activities Development of Buddhist Agriculture 

Village in Nan Province 
 

ธนวัฒน์  ศรีลา 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่านมี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตร
ในจังหวัดน่าน 3) เพื่อวิเคราะห์การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 

วิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากเอกสารรายงาน  
การวิจัยที่เกี่ยวขอ้งและมีการสัมภาษณ์และ Focus Group Discussio ประกอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชากร จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดงป่าสัก อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่านจ านวน 10 คน หมู่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านจ านวน 10 คน หมู่บ้าน
ฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 10 คน หมู่บ้านศิลาเพชร ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
จ านวน 10 คน   

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะกิจกรรมด้านการเกษตรมีลักษณะกิจกรรม 4 ลักษณะ 1) การท า
การเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เน้นการด ารงชีพเพื่อให้อยู่ได้ในพื้นที่โดยพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ 2) การท า
การเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีหลักการระเบิดจากข้างในลุกขึ้นมาจัดการ
ตนเอง ผลิตเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว 3) การเกษตรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น
การผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและกระแสการดูแลสุขภาพ กลุ่มนี้จะมีต้องการ
สินค้าด้านการเกษตรที่ดมีีคุณภาพและปลอดภัย 4) การเกษตรแบบค้าขาย ที่เน้นการผลิตจ านวนไม่มาก การ
ผลิตลักษณะนี้มีการผลิตที่ควบคุมในเรื่องของคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของตลาด  ส่วนการพัฒนากิจกรรม
การประกอบสัมมาชีพนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโดยวิธีการการตระหนักถึงสภาพปัญหาของตนเองที่ต้องเผชิญ  การรวมกลุ่ม  ศึกษาดูงาน การทดลอง
ท า   การติดตามผล และการพัฒนาต่อยอด เกี่ยวกับผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากภาครัฐ และการค้นหาทุนที่มีในชุมชนเพื่อเป็นจุดขาย ให้กับชุมชนจน
น ามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน   

ค าส าคัญ: การพัฒนากิจกรรม, การประกอบสมัมาชีพ, หมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
 

Abstract 
The research entitled honest livelihood and activities development of buddhist 

agriculture village in nan province  aims 1) to study the aspects and activities of the careers 
leaning on nature and environment of Buddhist agricultural village in Nan province; 2) to 
develop the activities and honest livelihood of the village; and 3) to analyze the relationship 
between the careers and the management on natural resource and environment of the 
village. 

This is the qualitative research collecting data from research documents, interviewing 
and doing focus groups. The research samples are 40 agriculturists divided into 10 people 
from Donsak village of Phuphieng district of Nan province, 10 people from Pongkhum village 
of Dupong sub-district of Suntisuk district of Nan province, 10 people from Fa village of 
Banluang district of Nan province, and 10 people from Silapet village of Silapet sub-district 
of Pua district of Nan province. 

The research found that the agricultural activities can be divided into 4 aspects as 
following: 1) The traditional agriculture emphasizing on leaning on  the natural resource in 
the village; 2) The new integrated agriculture according to the sufficient economy 
philosophy, which the agriculturists managed every activity by themselves in order to 
increase incomes and reduce outcomes; 3) The wellness tourism agriculture attracting the 
health care tourists which its products are qualified and safe; 4) The agriculture for trade 
producing a small number of qualified products. The last one is responded to markets.  For 
the honest livelihood, the agriculturists give priority to the sufficient economy philosophy 
by activating the development on methods of problem management, collaboration, study trip, 
experiment, follow-up, and progress. All products are eco-friendly, appended to the 
governmental promotion and derived from the village’s capital. These are the selling point 
making more income of the agriculturists. 

Keywords: Activity Development, Honest Livelihood, Buddhist Agricultural Village in Nan 
      Province 
 
ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาท าให้ยากต่อการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร แต่ผู้คนก็มีความผูกพันกับพื้นที่บ้านเกิดของตน  ซึ่งตรงกับวิชัย เทียนน้อย และ ประชา อินทร์แก้ว1  
                                                            

1 วิชัย เทียนน้อย และ ประชา อินทร์แก้ว, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร์, 2539),  
หน้า 67. 
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ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูมิประเทศว่า ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีความผูกพันต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นการเลือกที่
อยู่ในภูมิประเทศแบบไหนจะมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของที่นั้นๆ  มนุษย์จะน า
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมมาใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการตั้ง
ถิ่นฐานและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะหนาแน่นตามบริเวณที่ราบ2 แต่ตามที่ราบสูงหรือ
เขตภูเขาจะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง    

ปัจจุบันปัญหาของจังหวัดน่านมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร จึงเป็นที่มาของการท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวท าให้ชุมชนต่างคนต่างท าไม่มีความตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของป่าเพื่อการประกอบอาชีพนั้นไม่ได้เป็นปัญหาที่พึ่ง
เกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมานานเพียงแต่ไม่รุนแรงเท่ากับปัจจุบัน  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงกลายเป็นปัญหา
ระดับชาติในปัจจุบัน มีบางประเด็นในพื้นที่ ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจของสภาพปัญหาใน
พื้นที่   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบความเชื่อมโยงกันใน
ชุมชน เพ่ือน าเสนอทางเลือกให้กับชุมชนได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และเพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่น าไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document  study) เป็นการศึกษาทบทวนต ารา เอกสาร และ

บทความวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต าราทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ ล่วงหน้า  

                                                            
 2 สมหญิง สุนทรวงษ์ . [ออนไลน์ ] แหล่ งข้อมูล: https://www.recoftc.org/country/thailand/basic. 
[30 มกราคม 2561]. 

โดยผู้วิจัยต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุง
ค าถามได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอาชีพ 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนใน
การวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาเอกสารวิชาการ  หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมและ

ส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารวิชาการ หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ

การพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน น ามาก าหนดกรอบแนวคิด  
ในการด าเนินการวิจัย 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

 งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท กล่าวคือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลแบบข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรูปแบบการวิจัยจากเอกสาร จากหนังสือ วารสารทาง
วิชาการ บทความ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เพื่อ
สนทนากลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้น าชุมชน ปราชญ์ในพื้นที่ จ านวน 40 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ 
และการท ากระบวนการกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ความคาดหวังของชุมชน ทุนทางสังคมที่มีใน
ชมุชน อุปสรรคปัญหา โอกาส ที่มีในพื้นที่ ของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดงป่าสัก อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่านจ านวน 
เกษตรกรหมู่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์โดยใช้การแปรความการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
 
 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1437

ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูมิประเทศว่า ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีความผูกพันต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นการเลือกที่
อยู่ในภูมิประเทศแบบไหนจะมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของท่ีนั้นๆ  มนุษย์จะน า
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมมาใช้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการตั้ง
ถิ่นฐานและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะหนาแน่นตามบริเวณที่ราบ2 แต่ตามที่ราบสูงหรือ
เขตภูเขาจะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง    

ปัจจุบันปัญหาของจังหวัดน่านมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร จึงเป็นท่ีมาของการท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวท าให้ชุมชนต่างคนต่างท าไม่มีความตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของป่าเพื่อการประกอบอาชีพนั้นไม่ได้เป็นปัญหาที่พึ่ง
เกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมานานเพียงแต่ไม่รุนแรงเท่ากับปัจจุบัน  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงกลายเป็นปัญหา
ระดับชาติในปัจจุบัน มีบางประเด็นในพื้นที่ ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจของสภาพปัญหาใน
พื้นที่   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบความเชื่อมโยงกันใน
ชุมชน เพื่อน าเสนอทางเลือกให้กับชุมชนได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และเพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่น าไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการน านโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่

ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 วิธีดังนี้ 
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document  study) เป็นการศึกษาทบทวนต ารา เอกสาร และ

บทความวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต าราทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ ล่วงหน้า  

                                                            
 2 สมหญิง สุนทรวงษ์ . [ออนไลน์ ] แหล่ งข้อมูล: https://www.recoftc.org/country/thailand/basic. 
[30 มกราคม 2561]. 

โดยผู้วิจัยต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุง
ค าถามได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอาชีพ 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนใน
การวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาเอกสารวิชาการ  หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมและ

ส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารวิชาการ หนังสือ  ต ารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ

การพัฒนากิจกรรมและส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน น ามาก าหนดกรอบแนวคิด  
ในการด าเนินการวิจัย 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

 งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท กล่าวคือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลแบบข้อมูลทุติยภูมิ เป็นรูปแบบการวิจัยจากเอกสาร จากหนังสือ วารสารทาง
วิชาการ บทความ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เพื่อ
สนทนากลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้น าชุมชน ปราชญ์ในพื้นที่ จ านวน 40 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ 
และการท ากระบวนการกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ความคาดหวังของชุมชน ทุนทางสังคมที่มีใน
ชุมชน อุปสรรคปัญหา โอกาส ที่มีในพื้นที่ ของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านดงป่าสัก อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่านจ านวน 
เกษตรกรหมู่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์โดยใช้การแปรความการวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายแนว
ทางการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
 
 
 



1438 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผลการวิจัย 
1.ลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของหมู่บ้านพุทธ

เกษตรในจังหวดัน่านจากการวิจัยพบว่า 
ลักษณะการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีปัจจัยที่ท าให้เกิดลักษณะการ

ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การ
ตัดสินใจที่จะท าหรือไม่ท านั้นยังต้องอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีมุมมองและตัดสินใจจะเลือกปฏิบัติ
แบบใด 

ลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมาะสม บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ว่ามีความ
ต้องการอย่างไร โดยแสดงออกมาในรูปของการเลือกการประกอบอาชีพในลักษณะที่ตนเองคิดและวิเคราะห์
แล้วว่าจะเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  คนในพื้นที่เดียวกันไม่จ าเป็นต้องประกอบอาชีพที่
เหมือนกันเนื่องจากความต้องการนั้นต่างกัน  แต่จะมีอุดมการณ์ของความเป็นท้องถิ่นนิยมร่วมกันเช่น  
การแต่งกาย  อาหารที่รับประทาน โดยส่วนมากสิ่งเหล่านี้นั้นจะได้มาจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น   

จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่จังหวัดน่านมีลักษณะการประกอบอาชีพอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่        
(1)ลักษณะแบบดั่งเดิม  (2) ลักษณะการท าการเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
(3) ลักษณะการเกษตรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (4) ลักษณะการเกษตรแบบค้าขาย  อาชีพทั้ง 4 
ลักษณะไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคนในพื้นที่  เนื่องจากความสามารถในการจัดการปัญหาในแต่ลักษณะ
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  แต่มีจุดร่วมที่เหมือนกัน  คือชุมชนมีต้องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนเอง  ดังนั้นจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่น ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  
เครื่องมือของชุมชน จะประกอบด้วย  กฎหมายของภาครัฐ  กฎหมายของชุมชน  ความเชื่อ ทั้ง 3 อย่างนี้คือ
เครื่องมือในการน ามาแก้ไขปัญหาและยังส่งผลไปยังการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมของคนในพื้นที่ 
จึงเกิดเป็นกิจกรรมทางการเกษตรของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน   

2. การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
จากการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัด

น่านนั้น แบ่งได้ 3 ประเด็น ได้แก่ 
 1. กระบวนการกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของตนเอง เริ่มมาจากการเรียนรู้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจนน าไปสู่การตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาเพื่อน าไปสู่กระบวนการล าดับต่อไป โดยกระบวนการนี้หน่วยงานของภาครัฐจะเป็นผู้ริเริ่มในตอนแรก 
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าปัญหาที่พบในพื้นที่ไปวางแผนการพัฒนาต่อได้เนื่องจาก
มีทรัพยากรที่มีความพร้อม  ในพื้นที่ได้พบประเด็นอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ  (1) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน (2) ปัญหา
เรื่องรายได้ (3) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเอง   ปัญหาจะถูกน าไปสู่เวทีของภาค
ประชาชนและภาครัฐ  ซึ่งเป็นที่มาของแนวทาง วิธีการแก้ปัญหา อันได้แก่การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการ จึงได้เกิดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน
พุทธเกษตรในจังหวัดน่าน อันได้แก่ อาชีพการทอผ้า  อาชีพการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรในพื้นที่  

อาชีพการปลูกผักปลอดภัย  อาชีพการท าผ้าหมักโคลน  การท าปุ๋ยหมักใช้เอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อยู่ภายใต้
บริบทของชุมชนในจังหวัดน่าน  อาชีพเหล่านี้เป็นผลมาจากการพูดคุยกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ 

โดยมุ่งเน้นไปท่ีตัวของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้ตระหนักร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เข้ามาในพื้นท่ี  การพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นการพัฒนาที่น าไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
ของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน ที่มีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี การกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการชุมชนของตนเอง หรือที่ เรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน” ที่มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการคิดการตัดสินใจน้อมน าไปใช้  มีการเคารพกติกาของสังคม การประกอบ
สัมมาชีพบนพื้นฐานของศีลธรรม  กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ความซี่อสัตย์จริงใจในการ
ประกอบอาชีพทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

3. กระบวนการส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมจากภาครัฐจะเป็นการส่งเสริมที่มีเป้าหมายไปสู่
ความยั่งยืนของพื้นที่ เมื่อพื้นที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ทางภาครัฐก็จะถอยมาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการ
ประกอบอาชีพที่พบในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ (1)การประกอบอาชีพเกี่ยวกับที่พักที่เน้น
รูปแบบเป็นพื้นบ้านให้มากที่สุด  (2)การประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านอาหารที่เน้นรูปแบบเป็นอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ในพื้นที่ ที่หาทานจากแหล่งอื่นไม่ได้ หรือมีก็จะหารับประทานได้ยาก  (3)การประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักเฉพาะพื้นที่  กระบวนการนี้หน่วยงานรัฐจะให้
อิสระในการคิดการท าขึ้นอยู่กับเจ้าของพื้นที่ นอกจากส่งเสริมเรื่องของคุณภาพ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์แล้ว  
ยังส่ง เสริมในเรื่องของตลาดที่ เปิดกว้างมากยิ่ งขึ้น ช่องทางการตลาดที่หลากหลายในปัจจุบัน  
การประสานงานให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง 

3 วิเคราะห์การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 

จากการวิจัยพบว่า การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพและรายได้โดยจะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญหลักๆอยู่ 3 อย่างได้แก่  

 1.ทรัพยากรน้ า การจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูการเพาะปลูกจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการ ซึ่งในพื้นที่นั้นมีกระบวนการจัดการเป็นแบบกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่  
ดูแลเส้นทางเดินของน้ าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางไปตลอดจนไปถึงพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเงินบ ารุงส าหรับจุดที่ต้อง
มีการดูแล และร่วมกันร่างระเบียบในการใช้น้ าขึ้นมาในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับประโยชน์สูงสุด 

2.ทรัพยากรป่าไม้  การแบ่งพื้นที่ป่าว่าจุดไหนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จุดไหนเข้าไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้ เป็นการควบคุมและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งรายได้ แหล่งอาหารของคนในพื้นที่ 
ดังนั้นคนในพื้นที่จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ 

3.ทรัพยากรดิน  ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตอีกอย่างหนึ่งการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลต่อ
รายได้ของเกษตรกร การใช้ทรัพยากรดินนั้นจะมีกติกาชุมชนระบุไว้ในการใช้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมี การเผา
พื้นที่เพาะปลูก ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกดิ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1439

ผลการวิจัย 
1.ลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของหมู่บ้านพุทธ

เกษตรในจังหวดัน่านจากการวิจัยพบว่า 
ลักษณะการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีปัจจัยที่ท าให้เกิดลักษณะการ

ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การ
ตัดสินใจที่จะท าหรือไม่ท านั้นยังต้องอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีมุมมองและตัดสินใจจะเลือกปฏิบัติ
แบบใด 

ลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมาะสม บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ว่ามีความ
ต้องการอย่างไร โดยแสดงออกมาในรูปของการเลือกการประกอบอาชีพในลักษณะที่ตนเองคิดและวิเคราะห์
แล้วว่าจะเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  คนในพื้นที่เดียวกันไม่จ าเป็นต้องประกอบอาชีพที่
เหมือนกันเนื่องจากความต้องการนั้นต่างกัน  แต่จะมีอุดมการณ์ของความเป็นท้องถิ่นนิยมร่วมกันเช่น  
การแต่งกาย  อาหารที่รับประทาน โดยส่วนมากสิ่งเหล่านี้นั้นจะได้มาจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น   

จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่จังหวัดน่านมีลักษณะการประกอบอาชีพอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่        
(1)ลักษณะแบบดั่งเดิม  (2) ลักษณะการท าการเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
(3) ลักษณะการเกษตรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (4) ลักษณะการเกษตรแบบค้าขาย  อาชีพทั้ง 4 
ลักษณะไม่ได้มีความเหมาะสมกับทุกคนในพื้นที่  เนื่องจากความสามารถในการจัดการปัญหาในแต่ลักษณะ
ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  แต่มีจุดร่วมที่เหมือนกัน  คือชุมชนมีต้องการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนเอง  ดังนั้นจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่น ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  
เครื่องมือของชุมชน จะประกอบด้วย  กฎหมายของภาครัฐ  กฎหมายของชุมชน  ความเชื่อ ทั้ง 3 อย่างนี้คือ
เครื่องมือในการน ามาแก้ไขปัญหาและยังส่งผลไปยังการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมของคนในพื้นที่ 
จึงเกิดเป็นกิจกรรมทางการเกษตรของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน   

2. การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน 
จากการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัด

น่านนั้น แบ่งได้ 3 ประเด็น ได้แก่ 
 1. กระบวนการกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของตนเอง เริ่มมาจากการเรียนรู้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในพื้นที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจนน าไปสู่การตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาเพื่อน าไปสู่กระบวนการล าดับต่อไป โดยกระบวนการนี้หน่วยงานของภาครัฐจะเป็นผู้ริเริ่มในตอนแรก 
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าปัญหาที่พบในพื้นที่ไปวางแผนการพัฒนาต่อได้เนื่องจาก
มีทรัพยากรที่มีความพร้อม  ในพื้นที่ได้พบประเด็นอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ  (1) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน (2) ปัญหา
เรื่องรายได้ (3) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเอง   ปัญหาจะถูกน าไปสู่เวทีของภาค
ประชาชนและภาครัฐ  ซึ่งเป็นที่มาของแนวทาง วิธีการแก้ปัญหา อันได้แก่การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการ จึงได้เกิดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน
พุทธเกษตรในจังหวัดน่าน อันได้แก่ อาชีพการทอผ้า  อาชีพการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรในพ้ืนที่  

อาชีพการปลูกผักปลอดภัย  อาชีพการท าผ้าหมักโคลน  การท าปุ๋ยหมักใช้เอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อยู่ภายใต้
บริบทของชุมชนในจังหวัดน่าน  อาชีพเหล่านี้เป็นผลมาจากการพูดคุยกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ 

โดยมุ่งเน้นไปท่ีตัวของประชาชนในชุมชนซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้ตระหนักร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เข้ามาในพื้นท่ี  การพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นการพัฒนาที่น าไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน
ของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน ที่มีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ การกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการชุมชนของตนเอง หรือที่ เรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน” ที่มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการคิดการตัดสินใจน้อมน าไปใช้  มีการเคารพกติกาของสังคม การประกอบ
สัมมาชีพบนพื้นฐานของศีลธรรม  กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ความซี่อสัตย์จริงใจในการ
ประกอบอาชีพทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

3. กระบวนการส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมจากภาครัฐจะเป็นการส่งเสริมที่มีเป้าหมายไปสู่
ความยั่งยืนของพื้นที่ เมื่อพื้นที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ทางภาครัฐก็จะถอยมาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมการ
ประกอบอาชีพที่พบในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ (1)การประกอบอาชีพเกี่ยวกับที่พักที่เน้น
รูปแบบเป็นพื้นบ้านให้มากที่สุด  (2)การประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านอาหารที่เน้นรูปแบบเป็นอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ในพื้นที่ ที่หาทานจากแหล่งอื่นไม่ได้ หรือมีก็จะหารับประทานได้ยาก  (3)การประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักเฉพาะพื้นที่  กระบวนการนี้หน่วยงานรัฐจะให้
อิสระในการคิดการท าขึ้นอยู่กับเจ้าของพื้นที่ นอกจากส่งเสริมเรื่องของคุณภาพ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์แล้ว  
ยังส่ง เสริมในเรื่องของตลาดที่ เปิดกว้างมากยิ่ งขึ้น ช่องทางการตลาดที่หลากหลายในปัจจุบัน  
การประสานงานให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง 

3 วิเคราะห์การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 

จากการวิจัยพบว่า การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพและรายได้โดยจะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญหลักๆอยู่ 3 อย่างได้แก่  

 1.ทรัพยากรน้ า การจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูการเพาะปลูกจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการ ซึ่งในพื้นที่นั้นมีกระบวนการจัดการเป็นแบบกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่  
ดูแลเส้นทางเดินของน้ าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางไปตลอดจนไปถึงพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเงินบ ารุงส าหรับจุดที่ต้อง
มีการดูแล และร่วมกันร่างระเบียบในการใช้น้ าขึ้นมาในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับประโยชน์สูงสุด 

2.ทรัพยากรป่าไม้  การแบ่งพื้นที่ป่าว่าจุดไหนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จุดไหนเข้าไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้ เป็นการควบคุมและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งรายได้ แหล่งอาหารของคนในพื้นที่ 
ดังนั้นคนในพื้นที่จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ 

3.ทรัพยากรดิน  ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตอีกอย่างหนึ่งการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลต่อ
รายได้ของเกษตรกร การใช้ทรัพยากรดินนั้นจะมีกติกาชุมชนระบุไว้ในการใช้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมี การเผา
พื้นที่เพาะปลูก ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกดิ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 



1440 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประกอบอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรจึงต้องอยู่บนพื้นฐานกติกาที่ชุมชนนั้นๆได้ตั้งขึ้น  
การปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ภูมิใจในอาชีพของพ่อแม่ของตนเองเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร  การสร้างความเคารพ  นับถือในพระพุทธศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับเทพ เทวดา 
อารักษ์จะเป็นตัวช่วยเสริมให้การประกอบอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน  
ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์เป็นการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ลักษณะกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ลักษณ์แสดงให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง  คุณสมบัติเฉพาะตัว การท าการเกษตรที่มีความโดดเด่นเป็นความ
เฉพาะตัว จะถูกแบ่งออกตามลักษณะ ซึ่งอาจจะอยู่ต่างพื้นที่กันก็ได้หากมีความเฉพาะตัวที่คล้ายกัน ซึ่งผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าในกลุ่มเป้าหมายได้มีลักษณะการท า
การเกษตรดังนี้ 

1) การท าการเกษตรแบบดั่งเดิม   จะมีระบบเครือญาติเป็นก าลังหลัก  ระบบเครือญาติที่มีความ
เข้มแข็ง  และมีสายสัมพันธ์ที่ดี  การที่ชุมชนเป็นญาติพี่น้องกันท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเห็นอก
เห็นใจกัน และในชุมชนหนึ่งจะมีศูนย์รวมที่เป็นญาติผู้ใหญ่  เช่นปู่ ย่า ตา ยาย  ในหนึ่งหมู่บ้านมีเพียงไม่กี่
ตระกูลเท่านั้น ท าให้ลูกหลานในหมู่บ้านรู้จักกันหมด การท างานร่วมกันของเครือญาติจะมีกลิ่นไอของความ
รักความสามัคคี สายสัมพันธ์แบบเครือญาติยังส่งผลต่อกิจกรรมการประกอบสัมมาชีพของคนในชุมชน  
และบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาในชุมชนนั้นๆ  สังเกตได้จากงานมงคลหรืองานอวมงคลที่
เกิดขึ้นในชุมชนจะมีความร่วมมือในระบบเครือญาติมาเป็นอันดับต้นๆ ระบบเครือญาตินั้นยังเป็นภูมิคุ้มกัน
อย่างดีในระดับครอบครัว ซึ่งตรงกับ สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์3 ได้เสนอไว้บทบาทของวัฒนธรรมกับชุมชนไว้  
3 ประการ คือ (1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน (2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน ประกอบไป
ด้วย ครอบครัว เครือญาติและชุมชน (3) ระบบความเช่ือ เช่น ศาสนา และพิธีกรรม การให้ความส าคัญกับ
ระบบคุณค่าดั้งเดิม เช่น การเคารพผู้อาวุโส การท าบุญ หรือความเชื่อในการท าความดี  

ดังนั้นลักษณะการท าการเกษตรแบบดั่งเดิมจึงยึดโยงกับวัฒนธรรมชุมชน ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ที่ต้องอาศัยการหล่อหลอม ของชุมชนโดยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า 
ระบบเครือญาติ  

2) การท าการเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือการเน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพและการด าเนินกิจกรรมการประกอบสัมมาชีพด้านการเกษตร 
การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคม  ความหลากหลายที่มีในชุมชนถือเป็นจุดแข็งของชุมชนการที่มีความหลากหลาย
ทั้งในด้าน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีความ

                                                            
3 อ้างแล้ว สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์. วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคม, หน้า 89. 

น่าสนใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  การที่จะเพิ่มมูลค่าส าหรับสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้เป็นที่นิยมและรู้จักของบุคคลภายนอกต้องมีการศึกษาและวางแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผลกระทบที่ตามมาจะมีทั้งทางด้านดีและด้านไม่ดีหากปล่อยปะละเลยแล้วสุดท้ายชุมชนจะต้องเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  ชุมชนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไม่ให้ถูกกระแสจากภายนอกมามีอิทธิพล
จนสูญเสียความเป็นตัวตนของชุมชน การใช้ชีวิตอย่างพอดีท าให้เกิดความสุขกับคนในชุมชนพุทธเกษตรใน
จังหวัดน่าน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นหลัก ภายหลังจากที่ได้จุดประกายแนวคิดนั้นขึ้นมาเป็นบรรทัดฐาน จนน าไปสู่ภาคการ
ปฏิบัติและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับนายทิล  บังเมฆ5  ที่กล่าวว่า 

“ การปลูกข้าวโพดต้องใช้สารเคมีมากมายและชีวิตผมอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัว
จนถึงตอนแก่ พวกผมเลยอยากท าการเกษตรแบบไม่ต้องใช้สารเคมีบ้าง ก็ลองดูครับ” 

กระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกระบวนการเริ่มจากตัวของปัจเจกบุคคลที่มีการรับ 
และปรับกระบวนการคิดใหม่เข้าไปปรับใช้ ชั่งด้วยความเป็นเหตุเป็นผลที่จะเกิดขึ้นหากปฏิบัติตามนี้แล้วจะเป็น
อย่างไรหรือหากไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดผลอย่างไร แนวคิดนี้จะประสบผลส าเร็จได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ทั้งหมด หากปัจจัยภายในไม่พร้อมที่จะยอมรับกระบวนการนี้ก็ไม่สามารถท าให้เกิดผลได้ กระบวนการจึงมุ่งเน้นที่
การพัฒนาตนเอง อดทน แสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ลักษณะการเกษตรที่เน้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   การพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรที่
อิงกระแสของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  วัฒนธรรม  และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่านในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมในด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  จ านวนเม็ดเงินที่เข้ามากับการท่องเที่ยวก็
มากตามไปด้วย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดน่าน นิยมที่จะมาชื่นชมบรรยากาศ ความเป็น
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เมื่อเกิดการท่องเที่ยวขึ้นสิ่งที่มาควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวก็คือกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีต้นทุนและ
วัตถุดิบมาจากชุมชน  ดังนั้นชุมชนจึงมีการจัดการต้นทนุดังกล่าวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชน การส่งเสริม
ให้คนในชุมชนเป็นผู้จัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งหนทางทีท่ าให้ชุมชนมีรายได้ และสามารถน ารายได้
ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของตนเองได ้เป็นพึ่งพาตนเองให้เกดิความยั่งยืน ตรงกับการใหข้้อมูลของเกษตรกร 
คือนางศรีนา  สิทธิพัฒ6  ได้กล่าวว่า 

“ในฐานะที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารมีความกลัว ในเรื่องของความเชื่อด้านสุขภาพถึง
การใช้สารเคมีและมีพฤติกรรมทางการเกษตรที่ไม่ปลอดภัย จากแนวคิดบวกกับจิตส านึกที่
คิดถึงผู้อื่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท าเกษตรแบบปลอดภัยขึ้น ท าให้ตัวผู้ผลิตเองสบายใจมี
ความสุข สามารถรับประทานผักที่ตนเองผลิตขึ้นได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องโกหกเมื่อจ าหน่าย
ผักที่ตนปลูกให้กับผู้บริโภค” 

                                                            
4 อ้างแล้ว มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา, หน้า 95.  
5 นายทิล  บังเมฆ ผู้ใหญ่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน. 
6 สัมภาษณ์นางศรีนา  สิทธิพัฒ, บา้นดงปา่สักต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดนา่น,2 สิงหาคม 2561. 
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การประกอบอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรจึงต้องอยู่บนพื้นฐานกติกาที่ชุมชนนั้นๆได้ตั้งขึ้น  
การปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ภูมิใจในอาชีพของพ่อแม่ของตนเองเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร  การสร้างความเคารพ  นับถือในพระพุทธศาสนา และความเชื่อเก่ียวกับเทพ เทวดา 
อารักษ์จะเป็นตัวช่วยเสริมให้การประกอบอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน  
ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์เป็นการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะและกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ลักษณะกิจกรรมการประกอบอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ลักษณ์แสดงให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง  คุณสมบัติเฉพาะตัว การท าการเกษตรที่มีความโดดเด่นเป็นความ
เฉพาะตัว จะถูกแบ่งออกตามลักษณะ ซึ่งอาจจะอยู่ต่างพื้นที่กันก็ได้หากมีความเฉพาะตัวที่คล้ายกัน ซึ่งผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าในกลุ่มเป้าหมายได้มีลักษณะการท า
การเกษตรดังนี้ 

1) การท าการเกษตรแบบดั่งเดิม   จะมีระบบเครือญาติเป็นก าลังหลัก  ระบบเครือญาติที่มีความ
เข้มแข็ง  และมีสายสัมพันธ์ที่ดี  การที่ชุมชนเป็นญาติพี่น้องกันท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเห็นอก
เห็นใจกัน และในชุมชนหนึ่งจะมีศูนย์รวมที่เป็นญาติผู้ใหญ่  เช่นปู่ ย่า ตา ยาย  ในหนึ่งหมู่บ้านมีเพียงไม่กี่
ตระกูลเท่านั้น ท าให้ลูกหลานในหมู่บ้านรู้จักกันหมด การท างานร่วมกันของเครือญาติจะมีกลิ่นไอของความ
รักความสามัคคี สายสัมพันธ์แบบเครือญาติยังส่งผลต่อกิจกรรมการประกอบสัมมาชีพของคนในชุมชน  
และบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาในชุมชนนั้นๆ  สังเกตได้จากงานมงคลหรืองานอวมงคลที่
เกิดข้ึนในชุมชนจะมีความร่วมมือในระบบเครือญาติมาเป็นอันดับต้นๆ ระบบเครือญาตินั้นยังเป็นภูมิคุ้มกัน
อย่างดีในระดับครอบครัว ซ่ึงตรงกับ สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์3 ได้เสนอไว้บทบาทของวัฒนธรรมกับชุมชนไว้  
3 ประการ คือ (1) ระบบการผลิตหรือระบบการท ามาหากิน (2) ระบบการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน ประกอบไป
ด้วย ครอบครัว เครือญาติและชุมชน (3) ระบบความเชื่อ เช่น ศาสนา และพิธีกรรม การให้ความส าคัญกับ
ระบบคุณค่าดั้งเดิม เช่น การเคารพผู้อาวุโส การท าบุญ หรือความเชื่อในการท าความดี  

ดังนั้นลักษณะการท าการเกษตรแบบดั่งเดิมจึงยึดโยงกับวัฒนธรรมชุมชน ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ที่ต้องอาศัยการหล่อหลอม ของชุมชนโดยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า 
ระบบเครือญาติ  

2) การท าการเกษตรแบบผสมผสานแนวใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือการเน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก ที่น าไปสู่การประกอบอาชีพและการด าเนินกิจกรรมการประกอบสัมมาชีพด้านการเกษตร 
การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคม  ความหลากหลายที่มีในชุมชนถือเป็นจุดแข็งของชุมชนการที่มีความหลากหลาย
ทั้งในด้าน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีความ

                                                            
3 อ้างแล้ว สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์. วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคม, หน้า 89. 

น่าสนใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  การที่จะเพิ่มมูลค่าส าหรับสิ่งที่มี
อยู่แล้วให้เป็นที่นิยมและรู้จักของบุคคลภายนอกต้องมีการศึกษาและวางแผนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผลกระทบที่ตามมาจะมีทั้งทางด้านดีและด้านไม่ดีหากปล่อยปะละเลยแล้วสุดท้ายชุมชนจะต้องเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  ชุมชนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไม่ให้ถูกกระแสจากภายนอกมามีอิทธิพล
จนสูญเสียความเป็นตัวตนของชุมชน การใช้ชีวิตอย่างพอดีท าให้เกิดความสุขกับคนในชุมชนพุทธเกษตรใน
จังหวัดน่าน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นหลัก ภายหลังจากที่ได้จุดประกายแนวคิดนั้นขึ้นมาเป็นบรรทัดฐาน จนน าไปสู่ภาคการ
ปฏิบัติและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับนายทิล  บังเมฆ5  ที่กล่าวว่า 

“ การปลูกข้าวโพดต้องใช้สารเคมีมากมายและชีวิตผมอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัว
จนถึงตอนแก่ พวกผมเลยอยากท าการเกษตรแบบไม่ต้องใช้สารเคมีบ้าง ก็ลองดูครับ” 

กระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกระบวนการเริ่มจากตัวของปัจเจกบุคคลที่มีการรับ 
และปรับกระบวนการคิดใหม่เข้าไปปรับใช้ ชั่งด้วยความเป็นเหตุเป็นผลที่จะเกิดขึ้นหากปฏิบัติตามนี้แล้วจะเป็น
อย่างไรหรือหากไม่ปฏิบัติตามนี้จะเกิดผลอย่างไร แนวคิดนี้จะประสบผลส าเร็จได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
ทั้งหมด หากปัจจัยภายในไม่พร้อมที่จะยอมรับกระบวนการนี้ก็ไม่สามารถท าให้เกิดผลได้ กระบวนการจึงมุ่งเน้นที่
การพัฒนาตนเอง อดทน แสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ลักษณะการเกษตรที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   การพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรที่
อิงกระแสของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  วัฒนธรรม  และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่านในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมในด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  จ านวนเม็ดเงินที่เข้ามากับการท่องเที่ยวก็
มากตามไปด้วย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดน่าน นิยมที่จะมาชื่นชมบรรยากาศ ความเป็น
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เมื่อเกิดการท่องเที่ยวขึ้นสิ่งที่มาควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวก็คือกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมีต้นทุนและ
วัตถุดิบมาจากชุมชน  ดังนั้นชุมชนจึงมีการจัดการต้นทนุดังกล่าวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชน การส่งเสริม
ให้คนในชุมชนเป็นผู้จัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งหนทางทีท่ าให้ชุมชนมีรายได้ และสามารถน ารายได้
ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของตนเองได ้เป็นพึ่งพาตนเองให้เกดิความยั่งยืน ตรงกับการใหข้้อมูลของเกษตรกร 
คือนางศรีนา  สิทธิพัฒ6  ได้กล่าวว่า 

“ในฐานะที่เกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารมีความกลัว ในเรื่องของความเชื่อด้านสุขภาพถึง
การใช้สารเคมีและมีพฤติกรรมทางการเกษตรที่ไม่ปลอดภัย จากแนวคิดบวกกับจิตส านึกที่
คิดถึงผู้อื่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท าเกษตรแบบปลอดภัยขึ้น ท าให้ตัวผู้ผลิตเองสบายใจมี
ความสุข สามารถรับประทานผักที่ตนเองผลิตขึ้นได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องโกหกเมื่อจ าหน่าย
ผักที่ตนปลูกให้กับผู้บริโภค” 

                                                            
4 อ้างแล้ว มนูญ  มุกข์ประดิษฐ์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา, หน้า 95.  
5 นายทิล  บังเมฆ ผู้ใหญ่บ้านโป่งค า  ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน. 
6 สัมภาษณ์นางศรีนา  สิทธิพัฒ, บา้นดงปา่สักต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดนา่น,2 สิงหาคม 2561. 
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4)  ลักษณะการเกษตรแบบค้าขาย  การน าเสนอของดีในชุมชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทาง
ของการสร้างอาชีพที่น ารายได้กลับมาสู่ชุมชน   ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์นั้นเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
คนในชุมชน ทุกคนรู้จักที่จะใช้สื่อ ในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ 
สื่อออนไลน์ที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือ  ไลน์ และ เฟชบุ๊ค รายได้จ านวนไม่น้อยได้มาจากการขาย
สินค้าและบริการของคนในชุมชนผ่านช่องทางนี้ การที่ชุมชนได้น าเสนอสินค้าผ่านสื่อ ท าให้ตลาดและฐาน
ลูกค้ากว้างขึ้นมากจากเมื่อก่อน และมีต้นทุนเรื่องการโฆษณาน้อยมากถึงไม่มีเลย ท าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะคนในปัจจุบันเสพความรู้สึกซึ่งเฟชบุ๊คกับไลน์ก็ขายความรู้สึก การมองเห็น
โอกาส เชื่อว่ามีโอกาสอยู่ทุกที่ เป็นคุณสมบัติของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ในอดีตเรื่องการเข้าถึงโอกาส   
เป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนท่ียังไม่ได้ถูกพัฒนาในสมัยก่อนนั้นคือการมองหาโอกาสไม่เห็น มีการมองโลกในแง่
ลบ จึงท าให้เปลี่ยนทัศนคติจากการที่คิดลบกับทุกเรื่องเปลี่ยนมาเป็นการเริ่มคิดบวกเพราะมองเห็นโอกาสใน
การท าการเกษตรแบบค้าขายได้ในพื้นที่ของตนเอง 
 2. การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพ 

1) กระบวนการกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของตนเอง  จะมี 2 กลุ่มได้แก่  (1) กลุ่มที่มีการ
เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาของชุมชนตั้งแต่เด็ก การประกอบอาชีพการเกษตร มีสนใจการเกษตรตั้งแต่อายุยังนอ้ย 
มีการสังเกต จดจ า ท าตามพ่อแม่และคนอื่นๆ ในชุมชน เมื่อโตขึ้นด้วยสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพการเกษตรจึงส่งผลให้ตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตร  (2) คือกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนา
เนื่องจากจะไม่มีความชอบในอาชีพการเกษตรตั้งแต่ยังเด็กจึงท าให้ขาดความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
แม้แต่การมองสภาพปัญหาก็มีความต่างจากกลุ่มแรก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทัศนคติในการแก้ไขปัญหา
ของบุคคลดังกล่าวให้เกิดการเรยีนรู้และตระหนัก  การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้องมีปัจจัยหลายอยา่ง
เข้ามาประกอบกัน สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของนายสวัสดิ์  ค าลือ7  

 “จึงได้เริ่มศึกษาการท าการเกษตรแนวใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการท า
การตลาดเอง มีความยากล าบากมากในการจัดการเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการจัดการ ทั้งใน
เรื่องการผลิต เรื่องของเครือข่าย ท าให้ตนเองมีความท้อบ้าง แต่เมื่อท าไปได้สักระยะหนึ่งสินค้า
ที่ผลิตเริ่มได้รับความรู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพและ
ปลอดภัยท าให้ลูกค้าติดใจ ตนเองจึงได้เริ่มไปชักชวนเพื่อนในกลุ่มหันมาผลิตเพื่อจ าหน่าย”  

ล าดับของกระบวนการเกิดชุมชนเรียนรู้ตามแนวคิดทีไ่ด้กล่าวไวข้้างต้นนั้น จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างช้าๆตามล าดับขั้นตอน เริ่มจากการกระท าเพื่อให้เกิดกิจกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใด
ก็ตาม สิ่งที่ตามมาของกิจกรรมนั้นก็จะเป็นหน้าที่ภารกิจของแต่ละบุคคลที่จะกระท าต่อกิจกรรมนั้น จน
น าไปสู่ความร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเอง  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่น าไปสู่
การพูดคุยและการร่วมกันแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดกติกาชุมชน  เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

                                                            
7 สัมภาษณ์นายสวัสดิ์  ค าลือ,  บ้านทุ่งข่า หมู่ 4 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน.  

เป็นกติกาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบัญญัติขึ้นจากสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงในชุมชน จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรง
จุด การน าข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการบังคับใช้กติกาชุมชน มาวิเคราะห์และร่วมกันพิจารณาท าให้ลดข้อ
เหลี่ยมล้ าสองมาตรฐานในชุมชนลงได้  กติกาถูกน าไปใช้เป็นกึ่งสัญญาใจ อาศัยความเห็นอกเห็นใจกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในกลุ่มนั้น  กติกาชุมชนถูกตั้งขึ้นด้วยพื้นฐานของจิตใจที่มีคุณธรรม  
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับนางอรทัย  ไชยเขียว8  ได้กล่าวว่า 

“เครือข่ายในที่นี้คือการร่วมคิดร่วมท า การแบง่ปันข่าวสาร ขอ้มูลให้กันและกัน 
ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา มีการจดัท าเวทีเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว่าง
เครือข่าย ถงึสภาพปัญหา และโอกาสในแต่ละพื้นที่ การร่วมมอืกับเครือข่ายภายนอกพื้นที่
จังหวัดน่าน มีหลายหน่วยงานทีย่ินดีและพร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเครือข่ายความ
ร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที”่ 

3) กระบวนการส่งเสริมจากภาครัฐ  ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับกว้าง การที่หน่วยงานของรัฐ  ได้พัฒนาส่งเสริมอาชีพและมอบอ านาจตามหน้าที่ให้ ในการดูแลจัดการ 
รักษาผลประโยชน์ ขององค์กร จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป ตลอดจนตัดสินใจได้ในการ
ด าเนินการในการรักษาผลประโยชน์  แต่ยังอยู่ในขอบเขต กติกา ที่ตั้งไว้เพื่อก ากับการใช้อ านาจ การพัฒนา
กิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน  จากกระบวนการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ จะน าไปสู่เครือข่ายใหม่ๆ จนน าไปสู่การได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายต่างๆ จนน าองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่เป้าหมายไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้    

“นางปุ๋ย  กองกุณะ 9 ได้กล่าวว่าจากแนวทางการส่งเสริมภาครฐัที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่
ทางด้านการตลาดผนวกกับวิถีชุมชนเพื่อเป็นจดุขายภายในจังหวัดน่าน จึงเปดิโอกาสให้สินคา้
จากชุมชนได้มีโอกาสที่มีช่องทางในการจ าหนา่ยมากยิง่ขึ้นและน ารายได้กลับมายังชุมชน ท าให้
มีก าลังใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตรกรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะรายไดท้ี่เข้ามาไม่ได้หัก
ค่าใช้จ่ายอะไรอกีจึงมรีายรับที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย” 

 3. การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 

1)  การพัฒนาบุคคลต้นแบบ  ด้านการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน พบว่า จะมีเพียงบางคนเท่านั้น  ในแต่ละพื้นที่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าท าทดลองสิ่ง
ใหม่ ที่คนในพื้นที่ไม่มีใครเคยทดลองท าเลยในพื้นที่ คนกลุ่มนี้จะยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น แต่
ส่วนมากคนใจชุมชนจะมีลักษณะที่เลือกจะนั่งฟังและท าตามคนอื่น จากสาเหตุที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ท าให้
คนในกลุ่มประสบความส าเร็จที่ต่างกัน ดังนั้นคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนสื่อกลางของคนในชุมชน ที่ให้ความไว้
เนื้อเชื่อใจ  การน าเสนอแนวคิดของคนกลุ่มนี้จะมีผลกับการปรับทัศนคติของคนภายในกลุ่ม  

                                                            
8 สัมภาษณ์นางอรทัย  ไชยเขียว, หมู่ 10 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. 
9 สัมภาษณ์นางปุ๋ย  กองกุณะ  73 หมู่ 1 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน. 
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4)  ลักษณะการเกษตรแบบค้าขาย  การน าเสนอของดีในชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทาง
ของการสร้างอาชีพที่น ารายได้กลับมาสู่ชุมชน   ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์นั้นเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
คนในชุมชน ทุกคนรู้จักที่จะใช้สื่อ ในการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ 
สื่อออนไลน์ที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือ  ไลน์ และ เฟชบุ๊ค รายได้จ านวนไม่น้อยได้มาจากการขาย
สินค้าและบริการของคนในชุมชนผ่านช่องทางนี้ การที่ชุมชนได้น าเสนอสินค้าผ่านสื่อ ท าให้ตลาดและฐาน
ลูกค้ากว้างขึ้นมากจากเมื่อก่อน และมีต้นทุนเรื่องการโฆษณาน้อยมากถึงไม่มีเลย ท าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะคนในปัจจุบันเสพความรู้สึกซึ่งเฟชบุ๊คกับไลน์ก็ขายความรู้สึก การมองเห็น
โอกาส เชื่อว่ามีโอกาสอยู่ทุกที่ เป็นคุณสมบัติของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ในอดีตเรื่องการเข้าถึงโอกาส   
เป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาในสมัยก่อนนั้นคือการมองหาโอกาสไม่เห็น มีการมองโลกในแง่
ลบ จึงท าให้เปลี่ยนทัศนคติจากการที่คิดลบกับทุกเรื่องเปลี่ยนมาเป็นการเริ่มคิดบวกเพราะมองเห็นโอกาสใน
การท าการเกษตรแบบค้าขายได้ในพื้นที่ของตนเอง 
 2. การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพ 

1) กระบวนการกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของตนเอง  จะมี 2 กลุ่มได้แก่  (1) กลุ่มที่มีการ
เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาของชุมชนตั้งแต่เด็ก การประกอบอาชีพการเกษตร มีสนใจการเกษตรตั้งแต่อายุยังนอ้ย 
มีการสังเกต จดจ า ท าตามพ่อแม่และคนอื่นๆ ในชุมชน เมื่อโตขึ้นด้วยสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพการเกษตรจึงส่งผลให้ตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตร  (2) คือกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนา
เนื่องจากจะไม่มีความชอบในอาชีพการเกษตรตั้งแต่ยังเด็กจึงท าให้ขาดความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
แม้แต่การมองสภาพปัญหาก็มีความต่างจากกลุ่มแรก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทัศนคติในการแก้ไขปัญหา
ของบุคคลดังกล่าวให้เกิดการเรยีนรู้และตระหนัก  การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้องมีปัจจัยหลายอยา่ง
เข้ามาประกอบกัน สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของนายสวัสดิ์  ค าลือ7  

 “จึงได้เริ่มศึกษาการท าการเกษตรแนวใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการท า
การตลาดเอง มีความยากล าบากมากในการจัดการเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการจัดการ ทั้งใน
เรื่องการผลิต เรื่องของเครือข่าย ท าให้ตนเองมีความท้อบ้าง แต่เมื่อท าไปได้สักระยะหนึ่งสินค้า
ที่ผลิตเริ่มได้รับความรู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพและ
ปลอดภัยท าให้ลูกค้าติดใจ ตนเองจึงได้เริ่มไปชักชวนเพื่อนในกลุ่มหันมาผลิตเพื่อจ าหน่าย”  

ล าดับของกระบวนการเกิดชุมชนเรียนรู้ตามแนวคิดทีไ่ด้กล่าวไวข้้างต้นนั้น จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างช้าๆตามล าดับขั้นตอน เริ่มจากการกระท าเพื่อให้เกิดกิจกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใด
ก็ตาม สิ่งที่ตามมาของกิจกรรมนั้นก็จะเป็นหน้าที่ภารกิจของแต่ละบุคคลที่จะกระท าต่อกิจกรรมนั้น จน
น าไปสู่ความร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์  

2) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเอง  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่น าไปสู่
การพูดคุยและการร่วมกันแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดกติกาชุมชน  เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

                                                            
7 สัมภาษณ์นายสวัสดิ์  ค าลือ,  บ้านทุ่งข่า หมู่ 4 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน.  

เป็นกติกาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบัญญัติขึ้นจากสภาพปัญหาที่มีอยู่จริงในชุมชน จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรง
จุด การน าข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการบังคับใช้กติกาชุมชน มาวิเคราะห์และร่วมกันพิจารณาท าให้ลดข้อ
เหล่ียมล้ าสองมาตรฐานในชุมชนลงได้  กติกาถูกน าไปใช้เป็นกึ่งสัญญาใจ อาศัยความเห็นอกเห็นใจกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในกลุ่มนั้น  กติกาชุมชนถูกตั้งขึ้นด้วยพื้นฐานของจิตใจที่มีคุณธรรม  
เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับนางอรทัย  ไชยเขียว8  ได้กล่าวว่า 

“เครือข่ายในที่นี้คือการร่วมคิดร่วมท า การแบง่ปันข่าวสาร ขอ้มูลให้กันและกัน 
ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา มีการจดัท าเวทีเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว่าง
เครือข่าย ถงึสภาพปัญหา และโอกาสในแต่ละพื้นที่ การร่วมมอืกับเครือข่ายภายนอกพื้นที่
จังหวัดน่าน มีหลายหน่วยงานทีย่ินดีและพร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเครือข่ายความ
ร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที”่ 

3) กระบวนการส่งเสริมจากภาครัฐ  ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับกว้าง การที่หน่วยงานของรัฐ  ได้พัฒนาส่งเสริมอาชีพและมอบอ านาจตามหน้าที่ให้ ในการดูแลจัดการ 
รักษาผลประโยชน์ ขององค์กร จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป ตลอดจนตัดสินใจได้ในการ
ด าเนินการในการรักษาผลประโยชน์  แต่ยังอยู่ในขอบเขต กติกา ที่ตั้งไว้เพื่อก ากับการใช้อ านาจ การพัฒนา
กิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัดน่าน  จากกระบวนการส่งเสริมจาก
ภาครัฐ จะน าไปสู่เครือข่ายใหม่ๆ จนน าไปสู่การได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายต่างๆ จนน าองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่เป้าหมายไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้    

“นางปุ๋ย  กองกุณะ 9 ได้กล่าวว่าจากแนวทางการส่งเสริมภาครฐัที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่
ทางด้านการตลาดผนวกกับวิถีชุมชนเพื่อเป็นจดุขายภายในจังหวัดน่าน จึงเปดิโอกาสให้สินคา้
จากชุมชนได้มีโอกาสที่มีช่องทางในการจ าหนา่ยมากยิง่ขึ้นและน ารายได้กลับมายังชุมชน ท าให้
มีก าลังใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตรกรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะรายไดท้ี่เข้ามาไม่ได้หัก
ค่าใช้จ่ายอะไรอกีจึงมรีายรับที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย” 

 3. การประกอบอาชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน 

1)  การพัฒนาบุคคลต้นแบบ  ด้านการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธ
เกษตรในจังหวัดน่าน พบว่า จะมีเพียงบางคนเท่านั้น  ในแต่ละพื้นที่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าท าทดลองสิ่ง
ใหม่ ที่คนในพื้นที่ไม่มีใครเคยทดลองท าเลยในพื้นที่ คนกลุ่มนี้จะยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น แต่
ส่วนมากคนใจชุมชนจะมีลักษณะที่เลือกจะนั่งฟังและท าตามคนอื่น จากสาเหตุที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ท าให้
คนในกลุ่มประสบความส าเร็จที่ต่างกัน ดังนั้นคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนส่ือกลางของคนในชุมชน ที่ให้ความไว้
เนื้อเชื่อใจ  การน าเสนอแนวคิดของคนกลุ่มนี้จะมีผลกับการปรับทัศนคติของคนภายในกลุ่ม  

                                                            
8 สัมภาษณ์นางอรทัย  ไชยเขียว, หมู่ 10 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. 
9 สัมภาษณ์นางปุ๋ย  กองกุณะ  73 หมู่ 1 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน. 
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2.ใช้ความเชื่อเป็นเครื่องในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการเลือกที่ประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หมู่บ้านพุทธเกษตร ในจังหวัดน่าน พบว่าคนในชุมชนนั้นเติบโตมากับเรื่องของความเชื่อ
ที่มีอยู่ในชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมและสัมผัสกับกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆในชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลกับจิตใจเป็น
อย่างยิ่งถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปด้านเทคโนโลยีไปขนาดไหนแล้วก็ตามในปัจจุบัน แต่ส าหรับเรื่องความเชื่อก็
ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของคนในชุมชน มันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนความคิดของคนใจชุมชนที่จะไม่ให้เชื่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เขามีประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่เด็กเริ่มจ าความได้ การใช้จุดแข็งของความเชื่อตรงจุดนี้มาเป็น
เครื่องมือในการดูแลชุมชนในด้านต่างๆ  

การใช้ความเชื่อเพื่อเป็นกฎหมายที่ไม่จ าเป็นต้องร่างหรือตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ เป็นภูมิปัญญาที่
ฉลาดของบรรพบุรุษ มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่า ผ่านตัวกิจกรรมความเชื่อของชุมชน  

3) พลังเครือข่ายในการพัฒนางาน และต้องมีความจริงใจต่อกัน การพัฒนาเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ตรงไปตรงมา มีน้ าใจไมตรีต่อกัน ต้องคิดและส านึกอยู่เสมอว่าการรับผลประโยชน์ร่วมกันมาจากความ
ร่วมมือหากใครคนใดคนหนึ่งจะเพี้ยงพร้ า เครือขายต้องคอยให้ความช่วยเหลือกัน  ความจริงใจต่อกันถือเป็น
หัวใจส าคัญในโลกยุคปัจจุบันที่เราจะไม่สามารถท างานคนเดียวได้ จ าเป็นต้องหาหน่วยงาน  ภาคี เครือข่าย
มาช่วยกันหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน     

4) กฎกติกาของรัฐและของชุมชน   การสอดประสานให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ได้มากที่สุดถือ
เป็นกุญแจส าคัญของการพัฒนาอาชีพและรายได้ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยไม่ใช้อคติเล็งเห็นผล
ที่เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันท า ย่อมน าไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาได้ในที่สุด 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรใน
จังหวัดน่าน ต้องเริ่มจากกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนโดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื้นที่เป็นแรงเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดึงความร่วมมือของเครือข่ายเข้ามาท างานร่วมกันในการพัฒนา 
เรียนรู้บริบทของชุมชนให้ถ่องแท้ ไม่ควรมองข้ามความเชื่อของชุมชน มีความจริงใจในการร่วมคิดร่วมท ากับ
ภาคีเครือข่าย น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการเกื้อหนุนกิจกรรมที่ท าร่วมกัน ฝึกฝน
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดละเลิกอบายมุขที่จะน าพาตนเองและครอบครัวไปสู่ความเสื่อม เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ซึ่งจะน าพาให้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและเกิดความเป็นปึกแผ่นผาสุกขึ้นได้
ในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัด
น่าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 

1)  ควรเปิดเวทีภาคประชาชนให้มากขึ้นและน าปัญหาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง 

 2) ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 4) พัฒนากิจกรรมทางด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน  
 5) นโยบายและแผนภาครัฐต้องชัดเจน หวังผลได้และมีการท าตามนโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรวิจัยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจกรรมเกษตรในชุมชน 
2) ควรวิจัยในประเด็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

 
ข้อจ ากัดทางการศึกษาและข้อแนะน าในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เมื่อมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาที่มี
ลักษณะ และขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขึ้นจะเป็นประการส าคัญในการศึกษาในครั้งต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ด้านพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ชุมชนจังหวัดน่านที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อก าหนดข้อมูลของการศึกษาไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 
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2.ใช้ความเชื่อเป็นเครื่องในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงการเลือกที่ประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หมู่บ้านพุทธเกษตร ในจังหวัดน่าน พบว่าคนในชุมชนนั้นเติบโตมากับเรื่องของความเชื่อ
ที่มีอยู่ในชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมและสัมผัสกับกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆในชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลกับจิตใจเป็น
อย่างยิ่งถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปด้านเทคโนโลยีไปขนาดไหนแล้วก็ตามในปัจจุบัน แต่ส าหรับเรื่องความเชื่อก็
ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของคนในชุมชน มันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนความคิดของคนใจชุมชนที่จะไม่ให้เชื่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เขามีประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่เด็กเริ่มจ าความได้ การใช้จุดแข็งของความเชื่อตรงจุดนี้มาเป็น
เครื่องมือในการดูแลชุมชนในด้านต่างๆ  

การใช้ความเชื่อเพื่อเป็นกฎหมายที่ไม่จ าเป็นต้องร่างหรือตราขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ เป็นภูมิปัญญาที่
ฉลาดของบรรพบุรุษ มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่า ผ่านตัวกิจกรรมความเชื่อของชุมชน  

3) พลังเครือข่ายในการพัฒนางาน และต้องมีความจริงใจต่อกัน การพัฒนาเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ตรงไปตรงมา มีน้ าใจไมตรีต่อกัน ต้องคิดและส านึกอยู่เสมอว่าการรับผลประโยชน์ร่วมกันมาจากความ
ร่วมมือหากใครคนใดคนหนึ่งจะเพี้ยงพร้ า เครือขายต้องคอยให้ความช่วยเหลือกัน  ความจริงใจต่อกันถือเป็น
หัวใจส าคัญในโลกยุคปัจจุบันที่เราจะไม่สามารถท างานคนเดียวได้ จ าเป็นต้องหาหน่วยงาน  ภาคี เครือข่าย
มาช่วยกันหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน     

4) กฎกติกาของรัฐและของชุมชน   การสอดประสานให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ได้มากที่สุดถือ
เป็นกุญแจส าคัญของการพัฒนาอาชีพและรายได้ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยไม่ใช้อคติเล็งเห็นผล
ที่เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันท า ย่อมน าไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาได้ในที่สุด 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าการพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรใน
จังหวัดน่าน ต้องเริ่มจากกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนโดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื้นที่เป็นแรงเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดึงความร่วมมือของเครือข่ายเข้ามาท างานร่วมกันในการพัฒนา 
เรียนรู้บริบทของชุมชนให้ถ่องแท้ ไม่ควรมองข้ามความเชื่อของชุมชน มีความจริงใจในการร่วมคิดร่วมท ากับ
ภาคีเครือข่าย น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการเกื้อหนุนกิจกรรมที่ท าร่วมกัน ฝึกฝน
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดละเลิกอบายมุขที่จะน าพาตนเองและครอบครัวไปสู่ความเสื่อม เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ซึ่งจะน าพาให้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและเกิดความเป็นปึกแผ่นผาสุกขึ้นได้
ในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการส่งเสริมนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่
ชุมชนบ้านแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมและการประกอบสัมมาชีพของหมู่บ้านพุทธเกษตรในจังหวัด
น่าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 

1)  ควรเปิดเวทีภาคประชาชนให้มากขึ้นและน าปัญหาดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง 

 2) ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 4) พัฒนากิจกรรมทางด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน  
 5) นโยบายและแผนภาครัฐต้องชัดเจน หวังผลได้และมีการท าตามนโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรวิจัยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจกรรมเกษตรในชุมชน 
2) ควรวิจัยในประเด็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน 

 
ข้อจ ากัดทางการศึกษาและข้อแนะน าในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เมื่อมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาที่มี
ลักษณะ และขอบเขตในการศึกษาที่กว้างขึ้นจะเป็นประการส าคัญในการศึกษาในครั้งต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ด้านพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ชุมชนจังหวัดน่านที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อก าหนดข้อมูลของการศึกษาไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 
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การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปใชเพ่ือการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา 

Knowledge Management of Research on Sufficiency Economy 
Philosophy for Use in Social Development  

in Nakhon Ratchasima Province 
 

กิตติพัฒน  สุวรรณสิริเมธี 
มนัสพล ยังทะเล 

วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการ ไดแก 1. เพื่อศึกษาการสังเคราะหองคความรูงานวิจัย
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกตใชองคความรู
งานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชองคความรู
งานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา   
 ผลจากการศึกษาพบวา มีงานวิจัยเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันการศึกษาตางๆ  
ในมหาวิทยาลัยจํานวน 6 แหง ทําใหงานวิจัยดังกลาวลงสูชุมชนและเกิดการพัฒนาบุคคลในสังคม โดยการ
ประยุกตใชองคความรูงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการกิจกรรมที่ยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีรูปแบบการประยุกตใชองคความรู
งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม จากการวิเคราะห
ขอมูลทําใหทราบวาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีนั้นจะตองมีความรู ความมีเหตุผล ดานมีภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีและคุณธรรม จึงจะทําใหเกิดความพอเพียงและใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดแบบพึ่งตนเอง 

คําสําคัญ: การจัดการองคความรู, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
Abstract 

There are 3 research objectives: 1) to study the synthesis of knowledge and 
research on the sufficiency economy philosophy in Nakhon Ratchasima, 2) to study the 
application of knowledge, research on sufficiency economy philosophy in Nakhon 
Ratchasima, 3) to study applying knowledge of research on sufficiency economy 
philosophy in Nakhon Ratchasima province.  

The results found that there was research on the sufficiency economy philosophy 
of the various educational institutions in the six universities, making such research into the 

 
 

 

community and creating personal development in society by applying the knowledge of 
sufficiency economy research and community economics, the faculty of people, especially 
the activity project, which adheres to the philosophy of sufficiency economy and has the 
form of applying knowledge of sufficiency economy research and community economy as 
a philosophy and social development concept from the analysis of the data, knowing that 
the development of a sufficiency economy must have knowledge, reasoning, good 
immunity and morality. Therefore will create self-sufficiency and live according to the 
principles of sufficiency economy in a self-sufficient manner. 
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บทนํา 
 การจัดการความรู เปนกระบวนการหนึ่ง ซ่ึงชวยองคการในการระบุ คัดเลือก  รวบรวม เผยแพร
และโอนยายสารสนเทศที่มีความสําคัญ อีกทั้งยังประกอบดวยความรูและความชํานาญงานโดยจัดเก็บไวใน
ฐานความรูขององคการ ซ่ึงความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิดจากการทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอโดยกระบวนการจะเร่ิมตนตั้งแต การะบุถึงความรูที่ตองการสรางรูปแบบของกาจัดเก็บความรูอยางเปน
ทางการ ในการเพิ่มมูลคาของความรูนั้นทําไดดวยการนําความรูไปใชอีกบอยคร้ังเทาที่ตองการ ดังนั้นใน
องคการที่ประสบผลสําเร็จจะตองสามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยู ในรูปแบบของทุนทางปญญา 
(Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรูอยาง
กวางขวาง จนกอใหเกิดฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพื่อการแกไขปญหาภายในองคการแหงการ
เรียนรูและยังนําไปสูการสรางความรูที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆและมีการปบเปลี่ยนความรูใหทันสมัยข้ึนอยางไมมีวัน
จบสิ้น 

ลักษณะของการทําวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนกับชุมชน นับเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
สังคมและชุมชนที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเปนงานวิจัยที่เร่ิมตนจากชุมชน สนับสนุน
ใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรูหา
ขอมูลการศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมทั้งการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และ
กําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเป าหมายในการ
แกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ และมีนักวิจัยภายนอก ทําหนาที่ เปนผู เอ้ืออํานวยให
กระบวนการวิจัยบังเกิดผลสอดคลองกับเปาหมายอันนับไดวาการวิจัยไดชวยสรางคุณลักษณะของการเรียนรู
แบบพหุภาคี พรอมกับกอใหเกิดผลพลอยไดที่เปนจิตสํานึกตระหนักในปญหา หนาที่ และรวมกันแกปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงเสริมกิจกรรมกลุม ทํางานรวมกันทั้งแกปญหา และพัฒนาอยาง
ตอเนื่องยั่งยืนของชุมชน  และการทําวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนกับชุมชนคือการทําวิจัยที่ผสมผสานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขาดวยกัน เพื่อ
ไดมาซ่ึงองคความรูใหมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
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ที่ดีและคุณธรรม จึงจะทําใหเกิดความพอเพียงและใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดแบบพึ่งตนเอง 

คําสําคัญ: การจัดการองคความรู, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
Abstract 

There are 3 research objectives: 1) to study the synthesis of knowledge and 
research on the sufficiency economy philosophy in Nakhon Ratchasima, 2) to study the 
application of knowledge, research on sufficiency economy philosophy in Nakhon 
Ratchasima, 3) to study applying knowledge of research on sufficiency economy 
philosophy in Nakhon Ratchasima province.  

The results found that there was research on the sufficiency economy philosophy 
of the various educational institutions in the six universities, making such research into the 

 
 

 

community and creating personal development in society by applying the knowledge of 
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form of applying knowledge of sufficiency economy research and community economy as 
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the development of a sufficiency economy must have knowledge, reasoning, good 
immunity and morality. Therefore will create self-sufficiency and live according to the 
principles of sufficiency economy in a self-sufficient manner. 

Keywords: Knowledge Management, Sufficiency Economy Philosophy 
 

บทนํา 
 การจัดการความรู เปนกระบวนการหนึ่ง ซ่ึงชวยองคการในการระบุ คัดเลือก  รวบรวม เผยแพร
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ฐานความรูขององคการ ซ่ึงความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิดจากการทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอโดยกระบวนการจะเร่ิมตนตั้งแต การะบุถึงความรูที่ตองการสรางรูปแบบของกาจัดเก็บความรูอยางเปน
ทางการ ในการเพิ่มมูลคาของความรูนั้นทําไดดวยการนําความรูไปใชอีกบอยคร้ังเทาที่ตองการ ดังนั้นใน
องคการที่ประสบผลสําเร็จจะตองสามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยู ในรูปแบบของทุนทางปญญา 
(Intellectual Capital) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรูอยาง
กวางขวาง จนกอใหเกิดฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพื่อการแกไขปญหาภายในองคการแหงการ
เรียนรูและยังนําไปสูการสรางความรูที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆและมีการปบเปลี่ยนความรูใหทันสมัยข้ึนอยางไมมีวัน
จบสิ้น 

ลักษณะของการทําวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนกับชุมชน นับเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
สังคมและชุมชนที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเปนงานวิจัยที่เร่ิมตนจากชุมชน สนับสนุน
ใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรูหา
ขอมูลการศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมทั้งการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และ
กําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเป าหมายในการ
แกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ และมีนักวิจัยภายนอก ทําหนาที่ เปนผู เอ้ืออํานวยให
กระบวนการวิจัยบังเกิดผลสอดคลองกับเปาหมายอันนับไดวาการวิจัยไดชวยสรางคุณลักษณะของการเรียนรู
แบบพหุภาคี พรอมกับกอใหเกิดผลพลอยไดที่เปนจิตสํานึกตระหนักในปญหา หนาที่ และรวมกันแกปญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงเสริมกิจกรรมกลุม ทํางานรวมกันทั้งแกปญหา และพัฒนาอยาง
ตอเนื่องยั่งยืนของชุมชน  และการทําวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนกับชุมชนคือการทําวิจัยที่ผสมผสานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขาดวยกัน เพื่อ
ไดมาซ่ึงองคความรูใหมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
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การเชิงสังเคราะหองคความรูงานวิจัยสูการบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจสนอง
นโยบายของรัฐในการบริการวิชาการแกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน โดยมี
เปาประสงค 2 ประการ คือ 1. สรางงานบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน 2. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่มีประสิทธิภาพการบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยตองมีการปรับระบบการบริหารจัดการใหมเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โครงการบริการวิชาการแกสังคมจะเนน
สรางความสัมพันธกับชุมชน ปรับวิธีการจัดทําโครงการใหม ไมใชอยูในรูปแบบเดิมๆ ที่มหาวิทยาลัยเปนผู
นําเสนอองคความรูไปใหชุมชน เปนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ยอมรับซ่ึงกันและกันภายใตความตองการของชุมชนและสังคม1  
 ดังนั้นการสังเคราะหการวิจัยเปนกระบวนการที่ทําใหครูสามารถสรุปขอความรูรวมที่ไดจากการ
วิจัยที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในประเด็นวิจัยเดียวกัน ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได
สอดคลองกับลักษณะของปญหา หรือลักษณะของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การสังเคราะหผลการวิจัยเปน
ผลพลอยไดจากการวิจัยปฏิบัติของครูที่นอกจากจะทําใหไดขอสรุปทีช่ัดเจน ยังนับเปนผลงานทางวิชาการที่มี
คุณคาของครูนักวิจัยผูนั้น เนื่องจากเปนการสรางขอความรูที่ผานการทดลองวิจัยอยางตอเนื่อง ในเงื่อนไข 
บริบทของโรงเรียน ชั้นเรียน หรือผูเรียน ที่มีความหลากหลายโดยสรุป การสังเคราะหการรายงานการวิจัย 
คือกระบวนการที่นําไปสูการสรางขอสรุปรวมเก่ียวกับผลการวิจัยในรายงานตาง ๆ ที่มีการศึกษาภายใต
ประเด็นวิจัยเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางในวิธีการดําเนินการ หรือแนวทางการแกไขปญหา หรือสภาพ
บริบทเงื่อนไขที่ตางกัน จุดมุงหมายของการสังเคราะหการวิจัย เพื่อใหไดขอความรูในเชิงสรุปผลการวิจัยที่มี
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แนวคิดการสังเคราะหงานวิจัย เปนการนํา
ผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยที่ ศึกษามา
ศึกษาวิเคราะหและ นําเสนอขอสรุปอยางมี
ระบ บ  เพื่ อ ให ได  ข อ ค ว า ม รู ใน เชิ ง ส รุ ป
ผลการวิจัยที่มีอยู กระจัดกระจาย ใหมีความ
ชัดเจนและ ไดขอยุติยิ่งข้ึน 

วิธีการสังเคราะหปริทัศนแบบ 
พรรณนา (Narrative Review ) 
เปน การสรุปเชงิเนื้อหาเก่ียวกับ
ประเด็นที่ ศึกษา โดยวิธีการ
บรรยายและการ วเิคราะหเนื้อหา 
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- ประเด็นการวิจัย  
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– เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
- ประชากรเปาหมายในการวิจยั 
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การเชิงสังเคราะหองคความรูงานวิจัยสูการบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจสนอง
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเปนแบบสัมภาษณซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ  
 ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สําหรับนักวิจัย โดยพัฒนาเปนแบบ
สัมภาษณที่พัฒนาจากแนวคิด หลักการ ความเปนมา เก่ียวกับการจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา กําหนดไว 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับองคความรูและการเผยแพรงานวิจัย 
 2. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 ในการสรางเคร่ืองมือการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1) ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เก่ียวของกับการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยของพระสงฆ ชุมชน และ

ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว 2) กําหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเคร่ืองมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญ ท4) สรางเคร่ืองมือ 5) นําเคร่ืองมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับ
กลุมตัวอยางประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเคร่ืองมือ 6) ปรับปรุงแกไข  
7) จัดพิมพเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่สรางไว 2) หาความเที่ยงตรง (validity) 

โดยนําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเสนอตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และผูเชี่ยวชาญจํานวน 
5ทานเพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของแบบสัมภาณตลอดจนภาษาที่
ใชและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิสณุ23) หาความเชื่อม่ันของ
เคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) ที่ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยจํานวน 5 รูป/คนประกอบไปดวย 

 1. พระเมธีสุตาภรณ,ผศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครราชสีมา 
 2. พระครูสังวราภิรักษ,ผศ.ดร.  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
 3. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม, ดร. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
 4. พระครูใบฏีกาหัสดี กิตตินนฺโท, ผศ.ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 5. ดร.สิรภพ สวนดง  ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
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2549), หนา138 - 139.   

 
 

 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล 
 1.สืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ และฐานขอมูล 
ThaiLis 2. ดาวโหลดรายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซ่ึงตีพิมพในชวงป 2550-2561 จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ออนไลน 3. พิจารณางานวิจัยวาเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกงานวิจัยที่กําหนดหรือไม แลวคัดเลือกเฉพาะ
เลมที่เปนไปตามเกณฑ เพื่อเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยในคร้ังนี้จํานวน 6 เร่ือง 4. บันทึกขอมูลและคาสถิติ
ตางๆ ของงานวิจัยลงในแบบบันทึกงานวิจัย 5.บันทึกขอมูลลงในแฟมบันทึกขอมูลที่จัดเตรียมไว 
 5. ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย 
 1.กําหนดปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อวิเคราะหลักษณะและความแตกตางของงานวิจัย
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งเนื้อหาสาระ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
การวิเคราะหอภิมาน  สรุปและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  กําหนดนิยามปฏิบัติการ และพัฒนา
เคร่ืองมือในงานวิจัย ซ่ึงมี 2  ลักษณะ คือ แบบประเมินคุณภาพการวิจัยและแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย  
3.เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บเฉพาะงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจทั้งการทดลองและคุณภาพ 4.วิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหความแตกตางของงานวิจัย เพื่อสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยนําไปใช
ประโยชน โดยมีวิธีการดําเนินการสังเคราะหงานวิจัย การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังนี้เปนวิธีปริทัศนแบบ
พรรณนา (Narrative Review) ซ่ึงเปนการสรุปเชิงเนื้อหาเก่ียวกับประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการบรรยายและ
วิเคราะหเนื้อหาที่มีการดาเนินการ โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก
เงินงบประมาณเงินรายไดแผนดิน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สํานักงานวิจัยแหงชาติ ตลอดจนงานวิทยานิพนธ
ในปการศึกษา 2550-2561 ที่งานวิจัยนั้นเสร็จสมบูรณแลวหรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณมาใชในการ
สังเคราะห 2. คัดสรร หัวขอวิจัยที่คิดวานาจะมีการสังเคราะหจากงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรทุน โดยการ
คัดเลือกเนนงานวิจัยไดไดนําองคความรูไปประยุกตใชในสังคม ชุมชน 3. กําหนดประเด็นที่จะนามา
สังเคราะห 4. วิเคราะหลักษณะงานวิจัย จัดหมวดหมูและทําการสังเคราะหโดยการแจงนับและวิเคราะห
เนื้อหา 5. สังเคราะหผลและการเขียนรายงาน 
 
ผลการวิจัย 
  การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนครราชสีมา เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากกลุมประชากรของงานวิจัยใน
สถาบันการศึกษา ข้ันตอนการสังเคราะห งานวิจัย ประกอบดวย 1. การกําหนดปญหาการวิจัย  
2 ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุตัวแปร และกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาใหชัดเจนเพื่อตอบปญหาการ
วิจัย 3. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมแบบบันทึกเพื่อสรุปผลการอานงานวิจัย 
แตละเร่ือง ซ่ึงตองใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันนี้เปนการ
คนหางานวิจัยมาสังเคราะห แหลงที่มีงานวิจัยสวนใหญคือ หองสมุดสถาบันการศึกษาตางๆ  
  ผลจากการศึกษาการจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการสังเคราะหองคความรูปพบวามีงานวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเปนแบบสัมภาษณซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ  
 ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สําหรับนักวิจัย โดยพัฒนาเปนแบบ
สัมภาษณที่พัฒนาจากแนวคิด หลักการ ความเปนมา เก่ียวกับการจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา กําหนดไว 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับองคความรูและการเผยแพรงานวิจัย 
 2. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 ในการสรางเคร่ืองมือการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1) ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เก่ียวของกับการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยของพระสงฆ ชุมชน และ

ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว 2) กําหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเคร่ืองมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญ ท4) สรางเคร่ืองมือ 5) นําเคร่ืองมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับ
กลุมตัวอยางประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเคร่ืองมือ 6) ปรับปรุงแกไข  
7) จัดพิมพเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่สรางไว 2) หาความเที่ยงตรง (validity) 

โดยนําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเสนอตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และผูเชี่ยวชาญจํานวน 
5ทานเพื่อพิจารณาทั้งในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของแบบสัมภาณตลอดจนภาษาที่
ใชและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิสณุ23) หาความเชื่อม่ันของ
เคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสัมภาษณที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) ที่ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยจํานวน 5 รูป/คนประกอบไปดวย 

 1. พระเมธีสุตาภรณ,ผศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครราชสีมา 
 2. พระครูสังวราภิรักษ,ผศ.ดร.  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
 3. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม, ดร. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
 4. พระครูใบฏีกาหัสดี กิตตินนฺโท, ผศ.ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 5. ดร.สิรภพ สวนดง  ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

  
 

                                                           
2 พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี2, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพเทียมฝาการพิมพ, 

2549), หนา138 - 139.   

 
 

 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล 
 1.สืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ และฐานขอมูล 
ThaiLis 2. ดาวโหลดรายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซ่ึงตีพิมพในชวงป 2550-2561 จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ออนไลน 3. พิจารณางานวิจัยวาเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกงานวิจัยที่กําหนดหรือไม แลวคัดเลือกเฉพาะ
เลมที่เปนไปตามเกณฑ เพื่อเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยในคร้ังนี้จํานวน 6 เร่ือง 4. บันทึกขอมูลและคาสถิติ
ตางๆ ของงานวิจัยลงในแบบบันทึกงานวิจัย 5.บันทึกขอมูลลงในแฟมบันทึกขอมูลที่จัดเตรียมไว 
 5. ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย 
 1.กําหนดปญหาวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อวิเคราะหลักษณะและความแตกตางของงานวิจัย
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งเนื้อหาสาระ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
การวิเคราะหอภิมาน  สรุปและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  กําหนดนิยามปฏิบัติการ และพัฒนา
เคร่ืองมือในงานวิจัย ซ่ึงมี 2  ลักษณะ คือ แบบประเมินคุณภาพการวิจัยและแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย  
3.เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บเฉพาะงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจทั้งการทดลองและคุณภาพ 4.วิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานและวิเคราะหความแตกตางของงานวิจัย เพื่อสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยนําไปใช
ประโยชน โดยมีวิธีการดําเนินการสังเคราะหงานวิจัย การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังนี้เปนวิธีปริทัศนแบบ
พรรณนา (Narrative Review) ซ่ึงเปนการสรุปเชิงเนื้อหาเก่ียวกับประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการบรรยายและ
วิเคราะหเนื้อหาที่มีการดาเนินการ โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก
เงินงบประมาณเงินรายไดแผนดิน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สํานักงานวิจัยแหงชาติ ตลอดจนงานวิทยานิพนธ
ในปการศึกษา 2550-2561 ที่งานวิจัยนั้นเสร็จสมบูรณแลวหรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณมาใชในการ
สังเคราะห 2. คัดสรร หัวขอวิจัยที่คิดวานาจะมีการสังเคราะหจากงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรรทุน โดยการ
คัดเลือกเนนงานวิจัยไดไดนําองคความรูไปประยุกตใชในสังคม ชุมชน 3. กําหนดประเด็นที่จะนามา
สังเคราะห 4. วิเคราะหลักษณะงานวิจัย จัดหมวดหมูและทําการสังเคราะหโดยการแจงนับและวิเคราะห
เนื้อหา 5. สังเคราะหผลและการเขียนรายงาน 
 
ผลการวิจัย 
  การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนครราชสีมา เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากกลุมประชากรของงานวิจัยใน
สถาบันการศึกษา ข้ันตอนการสังเคราะห งานวิจัย ประกอบดวย 1. การกําหนดปญหาการวิจัย  
2 ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุตัวแปร และกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาใหชัดเจนเพื่อตอบปญหาการ
วิจัย 3. สรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมแบบบันทึกเพื่อสรุปผลการอานงานวิจัย 
แตละเร่ือง ซ่ึงตองใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันนี้เปนการ
คนหางานวิจัยมาสังเคราะห แหลงที่มีงานวิจัยสวนใหญคือ หองสมุดสถาบันการศึกษาตางๆ  
  ผลจากการศึกษาการจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการสังเคราะหองคความรูปพบวามีงานวิจัย
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เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันการศึกษาตางๆในมหาวิทยาลัยจํานวน 6 แหง ทําใหงานวิจัย
ดังกลาวลงสูชุมชนและเกิดการพัฒนาบุคคลในสังคม โดยการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีรูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชน
ในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม จากการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบวาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ดีนั้นจะตองมีความรู ความมีเหตุผล ดานมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีและคุณธรรม จึงจะทําใหเกิดความพอเพียง
และใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดแบบพึ่งตนเอง 
 
การอภิปรายผล 
  การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อสังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 
 สังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
สังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา แบงตามประเภทของ
งานวิจัยที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปน 3ประเภท ดังนี้ 1) การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การศึกษาประเด็นที่
เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับการศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมาวรรณ สิงหศรี กลาวถึงกระบวนการ
จัดการความรูในวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาระบบการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย พายัพ” สรุปความไดวา มหาวิทยาลัยพายัพ มีกระบวนการจัดการความรู 6 ดาน 
คือดานการระบุ ความรูดานการจัดการความรูใหเปนระบบ การจัดการหรือแสวงหาความรูที่ตองการดาน
การเขาถึง ความรูดานการประมวลและกลั่นกรองความรูและดานการจัดเก็บความรูและยังพบวา ปจจัย
สําคัญ ของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาคือความสําคัญของความรวมมือกัน 
ระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน การประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นครราชสีมา แบงตามประเภทของงานวิจัยที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปนการประยุกต 
3 ประเภท ดังนี้ 1) การประยุกตใชองคความรูงานวิจัย เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนใน
ฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การประยุกตใชองคความรูงานวิจัย ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ
การศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทุมพร  เปยถนอม พบวารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา

 
 

 

เชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้ 1. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
ลักษณะภาวะผูนําเชิงบูรณาการในสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก และมีลักษณะภาวะผูนําเชิงบูรณาการใน
สภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด มีคาดัชนีความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการ 
คิดเปนรอยละ 31.12  2.สภาพปจจุบันของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบวา การฝกอบรมเชิงรุก การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสรางกลยุทธการเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบกระบวนการสรางจิตสํานึก การสนับสนุนกระบวนการสรางจิตสํานึกอยูในระดับปานกลาง และ
สภาพที่พึงประสงคของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบวา การฝกอบรมเชิงรุก การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสรางกลยุทธการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ
กระบวนการสรางจิตสํานึก การสนับสนุนกระบวนการสรางจิตสํานึกอยูในระดับมาก3  
 รูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับรูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การศึกษาประเด็นที่
เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับการศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของบรรยวัสถ  ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง  
ไดวิจัยเร่ือง “การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตาม
นโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ในหนวยงานของ
รัฐบาลที่ เก่ียวของกับการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนําหลักพุทธธรรม 
ไปประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91 ผูนําชุมชนระดับอําเภอมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของ
จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 89.8 ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชน โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 97.79 ผูนําครอบครัว
ระดับอําเภอ มีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชน
ตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 96.854 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะ2ประการคือขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติและ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
                                                           

3 ปทุมพร เปยถนอม, รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (คณะครุศาสตร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554). 

4 บรรยวัสถ ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง,.“การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง ใหแก
สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”,.วิทยานิพนธ 
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,.(บัณฑิตวิทยาลัย.:.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2553). 
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เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันการศึกษาตางๆในมหาวิทยาลัยจํานวน 6 แหง ทําใหงานวิจัย
ดังกลาวลงสูชุมชนและเกิดการพัฒนาบุคคลในสังคม โดยการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีรูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชน
ในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม จากการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบวาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ดีนั้นจะตองมีความรู ความมีเหตุผล ดานมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีและคุณธรรม จึงจะทําใหเกิดความพอเพียง
และใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดแบบพึ่งตนเอง 
 
การอภิปรายผล 
  การจัดการองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อสังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อศึกษาการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 
 สังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
สังเคราะหองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา แบงตามประเภทของ
งานวิจัยที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปน 3ประเภท ดังนี้ 1) การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การศึกษาประเด็นที่
เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับการศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมาวรรณ สิงหศรี กลาวถึงกระบวนการ
จัดการความรูในวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาระบบการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย พายัพ” สรุปความไดวา มหาวิทยาลัยพายัพ มีกระบวนการจัดการความรู 6 ดาน 
คือดานการระบุ ความรูดานการจัดการความรูใหเปนระบบ การจัดการหรือแสวงหาความรูที่ตองการดาน
การเขาถึง ความรูดานการประมวลและกลั่นกรองความรูและดานการจัดเก็บความรูและยังพบวา ปจจัย
สําคัญ ของการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาคือความสําคัญของความรวมมือกัน 
ระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน การประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
นครราชสีมา แบงตามประเภทของงานวิจัยที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงออกเปนการประยุกต 
3 ประเภท ดังนี้ 1) การประยุกตใชองคความรูงานวิจัย เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนใน
ฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การประยุกตใชองคความรูงานวิจัย ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ
การศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปทุมพร  เปยถนอม พบวารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา

 
 

 

เชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้ 1. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
ลักษณะภาวะผูนําเชิงบูรณาการในสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก และมีลักษณะภาวะผูนําเชิงบูรณาการใน
สภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด มีคาดัชนีความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการ 
คิดเปนรอยละ 31.12  2.สภาพปจจุบันของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบวา การฝกอบรมเชิงรุก การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสรางกลยุทธการเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบกระบวนการสรางจิตสํานึก การสนับสนุนกระบวนการสรางจิตสํานึกอยูในระดับปานกลาง และ
สภาพที่พึงประสงคของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบวา การฝกอบรมเชิงรุก การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสรางกลยุทธการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ
กระบวนการสรางจิตสํานึก การสนับสนุนกระบวนการสรางจิตสํานึกอยูในระดับมาก3  
 รูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัยดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา 
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับรูปแบบการประยุกตใชองคความรูงานวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญาและแนวคิดพัฒนาสังคม 2) การศึกษาประเด็นที่
เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการกิจกรรมีที่ยึดหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การศึกษาการประยุกตใชและรูปแบบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดรับการศึกษาจากงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของบรรยวัสถ  ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง  
ไดวิจัยเร่ือง “การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตาม
นโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ในหนวยงานของ
รัฐบาลที่ เก่ียวของกับการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนําหลักพุทธธรรม 
ไปประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91 ผูนําชุมชนระดับอําเภอมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของ
จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 89.8 ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและ ชุมชน โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 97.79 ผูนําครอบครัว
ระดับอําเภอ มีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชน
ตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 96.854 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะ2ประการคือขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติและ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
                                                           

3 ปทุมพร เปยถนอม, รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (คณะครุศาสตร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554). 

4 บรรยวัสถ ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง,.“การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง ใหแก
สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”,.วิทยานิพนธ 
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1.ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริมชุมชนผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะอยูบางประการทั้งเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติขอเสนอแนะสําหรับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและขอเสนอแนะโดยตรงตอสวนงานที่เก่ียวของที่จะนําเอา
ผลการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลในการตัดสินใจดําเนินการดังนี้ 

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับหนวยงานของรัฐไดแกสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  สามารถนําองคความรูจากงานวิจัยนี้ไปเปนกรอบ กําหนดแนวนโยบายในการประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนทองถ่ินไทย 

2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซ่ึงถือวาเปนสถาบัน
สรางองคความรูและผลิตบุคคลากรทางดานปรัชญาเศรษฐกิจโดยตรง  นอกจากจะผลิตบัณฑิตแลวควรเนน
การสรางองคความรูในการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพัฒนาชุมชนใหเปนรูปธรรมและใหมีความเขมแข็ง 

3) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยนี้พบวาปญหาหลักที่สุดในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน  คือ ชุมชนขาดองคความรูทางดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองคความรูที่เก่ียวของกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนที่จะมาใชในการดําเนินกิจกรรมจึงทําใหขาดทิศทางและความม่ันคงเขมแข็ง 

2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรมีการศึกษาเชิงสํารวจหรือจัดกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนเก่ียวของในทุกพื้นที่ของ

จังหวัดนครราชสีมา 
2) ควรมีการศึกษาที่เขาไปเก่ียวกับกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมดําเนินในกิจกรรมของชุมชน

ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
3) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานของกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการ

พัฒนาและดําเนินชีวิตได 
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1.ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริมชุมชนผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะอยูบางประการทั้งเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติขอเสนอแนะสําหรับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและขอเสนอแนะโดยตรงตอสวนงานที่เก่ียวของที่จะนําเอา
ผลการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลในการตัดสินใจดําเนินการดังนี้ 

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับหนวยงานของรัฐไดแกสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  สามารถนําองคความรูจากงานวิจัยนี้ไปเปนกรอบ กําหนดแนวนโยบายในการประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนทองถ่ินไทย 

2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซ่ึงถือวาเปนสถาบัน
สรางองคความรูและผลิตบุคคลากรทางดานปรัชญาเศรษฐกิจโดยตรง  นอกจากจะผลิตบัณฑิตแลวควรเนน
การสรางองคความรูในการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพัฒนาชุมชนใหเปนรูปธรรมและใหมีความเขมแข็ง 

3) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยนี้พบวาปญหาหลักที่สุดในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน  คือ ชุมชนขาดองคความรูทางดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองคความรูที่เก่ียวของกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนที่จะมาใชในการดําเนินกิจกรรมจึงทําใหขาดทิศทางและความม่ันคงเขมแข็ง 

2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรมีการศึกษาเชิงสํารวจหรือจัดกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนเก่ียวของในทุกพื้นที่ของ

จังหวัดนครราชสีมา 
2) ควรมีการศึกษาที่เขาไปเก่ียวกับกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมดําเนินในกิจกรรมของชุมชน

ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
3) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินงานของกลุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอการ

พัฒนาและดําเนินชีวิตได 
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1456 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มีความสลับซับซอนของงานสูง ผูบริหารองคการจะตองใชความรูเฉพาะดานหรือใชศาสตรทางดานการ
บริหารอยางเดียวไมพอ 

ภาวะผูนํา คือ1 กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตนกระตุน 
ชี้นํา ผลักดันใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆตามตองการ 
โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย ภาวะผูนําเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกองคการใหความสําคัญ
และพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา บางองคการจัดสงบุคลากร ไปฝกอบรมหลักสูตรภาวะผูนํา
เพื่อที่จะหลอมใหบุคลากรเปนผูที่มีภาวะผูนํามากกวาที่จะเปนเพียงแคผูปฏิบัติงาน ดังนั้น การบริหาร
องคการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองใชศิลปะควบคูกับศาสตรในการบริหารเขาอยาง
กลมกลืน คําวาผูนําและภาวะผูนํานั้นมีผูใหความหมายไวมากมาย ซ่ึงมีลักษณะที่คลายคลึงกันแตภาวะผูนํา
นั้น มีขอบเขตกวางและเก่ียวของกับตัวแปรหลายตัวดังที่ 

บุญทัน ดอกไธสง2 ไดสรุปไววา ผูนําหมายถึง  ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชนเพื่อใหพวก
เขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ เปนผูนําและแนะนําเพราะผูนําตองคอย
ชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความความสามารถ และผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่
คอยแตวางแผนและผลักดัน แตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย สรุป
ไดวา ผูนํา คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชื่อนามบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวได
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดคลองกับ YUKI3 ไดใหความหมาย ของคําวา “ภาวะผูนํา” หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการหลอมความแตกตางทางความคิด ความสนใจ ความตองการ หรือพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุม
บุคคลในองคการใหหันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศิลปะไมมีความขัดแยงในองคการตอไปในขณะใด
ขณะหนึ่งหรือในสถานการณตางๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวซ่ึงเปนพฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันและเพื่อยืนยันแนวคิดภาวะ
ผูนําจึงขอยกทฤษฎีมาประกอบดังนี้ ทฤษฎีภาวะผูนําแบงออกเปน 3 ทฤษฎีใหญๆ คือ  
 ทฤษฎีบุคลิกภาพ เปนทฤษฎีที่เนนบุคลิกภาพของบุคคลเปนสําคัญโดยเชื่อวาถาบุคลิกทาบุคคลมี
บุคลิกภาพดียอมแสดงถึงการเปนผูนําหรือบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดียอมเปนผูนําไดซ่ึงหลักในการพิจารณา
ภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ คือ4 
 Physical Look คือ พิจารณาลักษณะของผูนําจากบุคลิกรูปรางทาทาง เชน สูง ต่ํา ดําขาว อวน 
ผอม สวย หลอ การเดิน น้ําเสียง เปนตน ซ่ึงสังคมอาจกําหนดแตกตางกันไป เชน บางสังคมใหความสําคัญ
กับบุคคลที่สูงใหญเดินสงา พูดจาหาวหาญ วาเหมาะสมที่จะเปนผูนําแตบางสังคมอาจพิจารณาลักษณะของ
ผูนําจะตองอวนผิวขาว ศีรษะเกิดเสียงดัง เปนตน 
                                                           
 1 สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 65. 
 2 บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองคการ, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), หนา 226. 
 3 Yuki. G. A. Leadership in organizations. Englewood Cliff, p.2. 
 4 ทองทิพย วิริยะพันธุ และคณะ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนรา, 2531), หนา 132.  

 Social Background คือ พิจารณาจากภูมิหลังทางสังคมของบุคคลเชน การศึกษาวิชาที่สามารถ
เรียนรูเพื่อเปนผูนําไดดีคือ รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา สังคมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร 
เปนตน หรือพิจารณาจากฐานะทางการเงิน เชน ถาใครมีฐานะทางการเงินดีเปนลูกหลานผูมีอันจะกินยอมมี
โอกาสถูกเลือกเปนผูนํามากกวาดังคําสุภาษิตที่วา “มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพี่” สําหรับสังคมไทยนั้น
พิจารณาภูมิหลังทางสังคมของบุคคลที่เปนผูนําจากสายเลือด นามสกุล ชาติตระกูล และฐานะทางการเงิน
มากกวาระดับการศึกษาโดยเฉพาะผูนําทางการเมืองสวนผูนําในองคการของรัฐก็มักเปนไปตามตําแหนงตาม
หนาที่วิเคราะหไดพิจารณาจากภูมิหลังนัก 
 Itellectual คือ การพิจารณาภาวะผูนําจากสติปญญามีความเฉลียวฉลาดการมีปฏิภาณไหวพริบ 
เชน ดูจากความมีวิสัยทัศนความฉลาดในการแกไขปญหาหรือความสามารถมองเห็นปญหาที่คนธรรมดามอง
ไมเห็น การสื่อสารความหมายไดชัดเจนรวดเร็วกวาคนอ่ืนตลอดจนการตัดสินใจอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 Social Skill คือ  การมีทั กษะทางสั งคมดี  เชน  มีมนุษยสัมพันธ กับ เพื่ อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาดีมีคนรักใครและศรัทธามากไมมีศัตรูหรือสามารถดึงศัตรูใหกลายเปนมิตรได มีการปรับตัว
ใหเขากับบุคคลทุกระดับชั้นไดดีโดยไมมีอคติ 
 Task Orientation คือ การเปนคนที่อุทิศตนใหกับงานอยางเต็มที่มีความรับผิดชอบตองานสูง 
มีความรักความผูกพันกับงานในองคการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสนใจและยอมรับนวัตกรรมใหมๆ  
อาทิ คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต เคร่ืองอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยตางๆ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เปนทฤษฎีที่เนนพฤติกรรมของผูนําเปนสําคัญโดยมองวา ผูนําจะตองมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม พึงประสงคคือ จะตองเนนทั้งคนและเนนทั้งงานหรือที่เรียกวา “งานก็สนแคนก็สราง” 
ซ่ึงถาจะแบงประเภทของผูนําโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําสามารถแยกได 3 ประเภทดังนี้5 
 1. ถาพิจารณาพฤติกรรมของผูนําจากการไดมาโดยอํานาจสามารถแบงผูนําได 3 ประเภทคือ 
 ผูนําแบบใชพระเดช เปนผูนําที่ไดอํานาจตามกฎหมายมักใชอํานาจที่ตนมีอยูทําทุกอยางที่ตนพอใจ
ไมมีการยืดหยุนยึดกฎระเบียบมาก 
 ผูนําแบบใชพระคุณ เปนผูนําที่มิไดใชอํานาจที่ตนมีอยูเปนเคร่ืองมือในการบริหารแตจะใชศิลปะ
การเปนผูนําโดยสรางบารมีและสรางศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาข้ึนมาเองซ่ึงจะมีผลผลักดันใหผูปฏิบัติงาน
ทํางานดวยความเต็มใจ การทํางานในองคการก็จะมีประสิทธิภาพ6 
 ผูนําแบบสัญลักษณแบบพอพระ เปนผูนําที่ลูกนองยกยองเคารพถือตามตําแหนงที่ไดรับและเห็นวา
เปนแบบอยางแกลูกนอง ผูนําแบบนี้มักถูกเชิญใหเปนประธานในที่ประชุมหรือเปนลักษณะในการเปด-ปด
งานตางๆ เปนตน 
 2. ถาพิจารณาจากวิธีการใชอํานาจของผูนําสามารถแบงผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ7  
                                                           
 5 พะยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: พิมพสุภา, 2534),  
หนา 41.  
 6 ผุสสดี สัตยมานะ, การบริหารรัฐกิจ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: มงคลการพิมพ, 2517), หนา 56. 
 7 ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, (เชียงใหม: ประชากรธุรกิจ, 2557), หนา 182.  
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มีความสลับซับซอนของงานสูง ผูบริหารองคการจะตองใชความรูเฉพาะดานหรือใชศาสตรทางดานการ
บริหารอยางเดียวไมพอ 

ภาวะผูนํา คือ1 กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตนกระตุน 
ชี้นํา ผลักดันใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆตามตองการ 
โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย ภาวะผูนําเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกองคการใหความสําคัญ
และพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา บางองคการจัดสงบุคลากร ไปฝกอบรมหลักสูตรภาวะผูนํา
เพื่อที่จะหลอมใหบุคลากรเปนผูที่มีภาวะผูนํามากกวาที่จะเปนเพียงแคผูปฏิบัติงาน ดังนั้น การบริหาร
องคการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองใชศิลปะควบคูกับศาสตรในการบริหารเขาอยาง
กลมกลืน คําวาผูนําและภาวะผูนํานั้นมีผูใหความหมายไวมากมาย ซ่ึงมีลักษณะที่คลายคลึงกันแตภาวะผูนํา
นั้น มีขอบเขตกวางและเก่ียวของกับตัวแปรหลายตัวดังที่ 

บุญทัน ดอกไธสง2 ไดสรุปไววา ผูนําหมายถึง  ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชนเพื่อใหพวก
เขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ เปนผูนําและแนะนําเพราะผูนําตองคอย
ชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความความสามารถ และผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่
คอยแตวางแผนและผลักดัน แตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย สรุป
ไดวา ผูนํา คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชื่อนามบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวได
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสอดคลองกับ YUKI3 ไดใหความหมาย ของคําวา “ภาวะผูนํา” หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการหลอมความแตกตางทางความคิด ความสนใจ ความตองการ หรือพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุม
บุคคลในองคการใหหันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศิลปะไมมีความขัดแยงในองคการตอไปในขณะใด
ขณะหนึ่งหรือในสถานการณตางๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวซ่ึงเปนพฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกันและเพื่อยืนยันแนวคิดภาวะ
ผูนําจึงขอยกทฤษฎีมาประกอบดังนี้ ทฤษฎีภาวะผูนําแบงออกเปน 3 ทฤษฎีใหญๆ คือ  
 ทฤษฎีบุคลิกภาพ เปนทฤษฎีที่เนนบุคลิกภาพของบุคคลเปนสําคัญโดยเชื่อวาถาบุคลิกทาบุคคลมี
บุคลิกภาพดียอมแสดงถึงการเปนผูนําหรือบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดียอมเปนผูนําไดซ่ึงหลักในการพิจารณา
ภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ คือ4 
 Physical Look คือ พิจารณาลักษณะของผูนําจากบุคลิกรูปรางทาทาง เชน สูง ต่ํา ดําขาว อวน 
ผอม สวย หลอ การเดิน น้ําเสียง เปนตน ซ่ึงสังคมอาจกําหนดแตกตางกันไป เชน บางสังคมใหความสําคัญ
กับบุคคลที่สูงใหญเดินสงา พูดจาหาวหาญ วาเหมาะสมที่จะเปนผูนําแตบางสังคมอาจพิจารณาลักษณะของ
ผูนําจะตองอวนผิวขาว ศีรษะเกิดเสียงดัง เปนตน 
                                                           
 1 สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), หนา 65. 
 2 บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองคการ, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), หนา 226. 
 3 Yuki. G. A. Leadership in organizations. Englewood Cliff, p.2. 
 4 ทองทิพย วิริยะพันธุ และคณะ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนรา, 2531), หนา 132.  

 Social Background คือ พิจารณาจากภูมิหลังทางสังคมของบุคคลเชน การศึกษาวิชาที่สามารถ
เรียนรูเพื่อเปนผูนําไดดีคือ รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา สังคมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร 
เปนตน หรือพิจารณาจากฐานะทางการเงิน เชน ถาใครมีฐานะทางการเงินดีเปนลูกหลานผูมีอันจะกินยอมมี
โอกาสถูกเลือกเปนผูนํามากกวาดังคําสุภาษิตที่วา “มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพี่” สําหรับสังคมไทยนั้น
พิจารณาภูมิหลังทางสังคมของบุคคลที่เปนผูนําจากสายเลือด นามสกุล ชาติตระกูล และฐานะทางการเงิน
มากกวาระดับการศึกษาโดยเฉพาะผูนําทางการเมืองสวนผูนําในองคการของรัฐก็มักเปนไปตามตําแหนงตาม
หนาที่วิเคราะหไดพิจารณาจากภูมิหลังนัก 
 Itellectual คือ การพิจารณาภาวะผูนําจากสติปญญามีความเฉลียวฉลาดการมีปฏิภาณไหวพริบ 
เชน ดูจากความมีวิสัยทัศนความฉลาดในการแกไขปญหาหรือความสามารถมองเห็นปญหาที่คนธรรมดามอง
ไมเห็น การสื่อสารความหมายไดชัดเจนรวดเร็วกวาคนอ่ืนตลอดจนการตัดสินใจอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 Social Skill คือ  การมีทั กษะทางสั งคมดี  เชน  มีมนุษยสัมพันธ กับ เพื่ อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาดีมีคนรักใครและศรัทธามากไมมีศัตรูหรือสามารถดึงศัตรูใหกลายเปนมิตรได มีการปรับตัว
ใหเขากับบุคคลทุกระดับชั้นไดดีโดยไมมีอคติ 
 Task Orientation คือ การเปนคนที่อุทิศตนใหกับงานอยางเต็มที่มีความรับผิดชอบตองานสูง 
มีความรักความผูกพันกับงานในองคการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสนใจและยอมรับนวัตกรรมใหมๆ  
อาทิ คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต เคร่ืองอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยตางๆ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เปนทฤษฎีที่เนนพฤติกรรมของผูนําเปนสําคัญโดยมองวา ผูนําจะตองมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม พึงประสงคคือ จะตองเนนทั้งคนและเนนทั้งงานหรือที่เรียกวา “งานก็สนแคนก็สราง” 
ซ่ึงถาจะแบงประเภทของผูนําโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําสามารถแยกได 3 ประเภทดังนี้5 
 1. ถาพิจารณาพฤติกรรมของผูนําจากการไดมาโดยอํานาจสามารถแบงผูนําได 3 ประเภทคือ 
 ผูนําแบบใชพระเดช เปนผูนําที่ไดอํานาจตามกฎหมายมักใชอํานาจที่ตนมีอยูทําทุกอยางที่ตนพอใจ
ไมมีการยืดหยุนยึดกฎระเบียบมาก 
 ผูนําแบบใชพระคุณ เปนผูนําที่มิไดใชอํานาจที่ตนมีอยูเปนเคร่ืองมือในการบริหารแตจะใชศิลปะ
การเปนผูนําโดยสรางบารมีและสรางศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาข้ึนมาเองซ่ึงจะมีผลผลักดันใหผูปฏิบัติงาน
ทํางานดวยความเต็มใจ การทํางานในองคการก็จะมีประสิทธิภาพ6 
 ผูนําแบบสัญลักษณแบบพอพระ เปนผูนําที่ลูกนองยกยองเคารพถือตามตําแหนงที่ไดรับและเห็นวา
เปนแบบอยางแกลูกนอง ผูนําแบบนี้มักถูกเชิญใหเปนประธานในที่ประชุมหรือเปนลักษณะในการเปด-ปด
งานตางๆ เปนตน 
 2. ถาพิจารณาจากวิธีการใชอํานาจของผูนําสามารถแบงผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ7  
                                                           
 5 พะยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: พิมพสุภา, 2534),  
หนา 41.  
 6 ผุสสดี สัตยมานะ, การบริหารรัฐกิจ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: มงคลการพิมพ, 2517), หนา 56. 
 7 ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, (เชียงใหม: ประชากรธุรกิจ, 2557), หนา 182.  
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 ผูนําแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย ผูนําแบบนี้จะเนนเร่ืองการบังคับบัญชาและการออกคําสั่ง
เปนสําคัญ ไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ชอบใชอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกือบทุกเร่ือง ความคิด
ของผูนําถูกตองเสมอดังคํากลาวที่วา “โทษของผูอ่ืนเทาภูเขา โทษของเราเทาเสนผม” การบริหารงานจึงเปน
แบบ “ขาเกงคนเดียวหรือเขาถูกคนเดียว” 
 ผูนําแบบเสรีนิยมหรือผูนําแบบตามสบาย ผูนําประเภทนี้จะเนนบริหารงานแบบตามสบายปลอยให
ผูใตบังคับบัญชามีอิสระเต็มที่ ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการจะถูกมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจ
ตามใจชอบสวนตัวก็จะอยูไปวันๆหนึ่งเทานั้น การทํางานในองคการจึงขาดประสิทธิภาพจัดไดวาเปนผูนํา
แบบ “งานไมสน คนไมสราง” 
 ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําประเภทนี้ใชมนุษยสัมพันธคอนขางสูงคือ ใหเกียรติยอมรับผูรวมงาน
โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นพูดคุย จัดสรร หรือแบงงานตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
แตกตางของแตละบุคคล ตลอดจนใหเสรีภาพในการทํางานการวิพากษวิจารณและการรวมตัดสินใจในการ
แกปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในองคการ 
 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูนําอาจเกิดข้ึนเองไดตลอดเวลาตามสถานการณ เชน 
สถานการณที่จะตองตัดสินใจอยางเรงดวนถาไมมีใครตัดสินใจอาจทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน สถานการณเชนนี้วีรบุรุษหรือวีรสตรียอมเกิดข้ึนไดเสมอ ในอดีตประวัติศาสตรไทยไดเกิดผูนําที่
กลาหาญตามสถานการณมากมายหลายทานดังนั้นสถานการณสามารถสรางลักษณะของผูนําไดและการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆก็ยอมใหลักษณะของผูนําเปลี่ยนไป 
  กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานในองคการโดยทั่วไปจะตองเก่ียวของกับหลักการบริหาร  
ซ่ึงภาวะผูนําของผูบริหารองคการจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกองคการพยายามที่จะพัฒนา
บุคลากรใหมีภาวะผูนํา ทั้งนี้การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองใช
ความสามารถในการบริหารเพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการหันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศิลปะไมมี
ความขัดแยงในองคการ ซ่ึงการพิจารณาลักษณะของผูนําสามารถพิจารณาไดจากบุคลิกภาพ ภูมิหลังทาง
สังคมของบุคคล สติปญญาความเฉลียวฉลาด ทักษะทางสังคม และการอุทิศตนเพื่อองคการ นอกจากนั้นยัง
สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําไดวาเปนผูนําแบบใด เชน ผูนําแบบใชพระเดช ที่ใชแตอํานาจสั่งการ  
ผูนําแบบใชพระคุณ ที่เปนผูนําโดยสรางบารมีและสรางศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชา และผูนําแบบสัญลักษณ
แบบพอพระ ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูนํามักเกิดข้ึนเองไดตลอดเวลาตามแตสถานการณ และเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ ก็ยอมเปลี่ยนแปลงลักษณะของผูนําไปดวยเชนกัน 
   
ภาวะผูนํากับการบริหารงานในองคการ 
 ภาวะผูนํา มีความสําคัญมากในการนําพาองคการกาวไปสูความสําเร็จเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
การพัฒนาตัวผูนํานั้นเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหองคการขับเคลื่อนไปอยางม่ันคง และในขณะเดียวกันก็มี
หลายองคการที่คิดหาวิธีในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับใหเกิดข้ึน เพื่อที่จะใหผูนําเหลานี้เปนผู

ผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับองคการ สามารถนําองคการนําคนใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได8 ลักษณะ
ของบุคคลที่มีภาวะผูนํา คือ 
 1. ผูนํามองไกล คิดไกล มองเห็นเปาหมาย และไมใชแคมองเห็นอยางเดียวเทานั้นจะตองชวยใหทุก
คนในทีมงาน มองเห็นภาพอนาคต อยางที่ผูนําเห็นดวย ผูนําที่ดีจะไมหยุดสรางสรรคอนาคตใหมๆ ใหกับ
องคการ และพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 
 2. ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่สรางทีมงานใหแข็งแกรงได มีความนาเชื่อถือ ทําใหบุคลากรทุกคนใน
ทีมงานยินดีที่จะทํางานรวมกัน ไมมีความลําเอียงและเลือกปฏิบัติตอใครบางคนเปนพิเศษ ผูนําที่ดีไมใชแค
เพียงมอบหมายงานใหกับสมาชิกในทีมอยางเดียวแตจะตองพิจารณาเสมอวาใครที่เหมาะสมกับงานตางๆ 
ก็จะมอบหมายที่เขาถนัดเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด นั่นแสดงวาผูนําจะตองศึกษาและรูจักจุดแข็งจุดออนของ
สมาชิกของทีมตนเองเปนอยางดี 
 3. ผูนําที่ดีจะตองสรางและพัฒนาคนทุกคนที่อยู ในการดูแลเพื่อทําใหทุกคนเกงข้ึนและมี
ความสามารถในการทํางานมากข้ึนไมใชแคบริหารแบบเดิมๆ ไมมีอะไรใหมเกิดข้ึนในตัวพนักงานเลย ดังนั้น 
ผูนําจะตอง Coach พนักงาน และวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานแตละคนเพื่อให
พนักงานมีทักษะใหมๆ ในการทํางานเกิดข้ึนเสมอ 
 4. ผูนําที่ดีจะตองเปนคนที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดข้ึนกับสมาชิกในทีมงานทําใหสมาชิก
เกิดความฮึกเหิมและมุงม่ันที่จะทํางานฟนฝาอุปสรรคไปพรอมกัน คนที่สามารถที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมี
ความตองการที่จะเปนผูนําเปนพื้นฐานคือ มีความตองการที่จะนําผูอ่ืนตองการทําใหผูอ่ืนเกิดความเชื่อม่ัน 
คนที่ มี  passion ในการเปนผูนํ าจะหยิบเอาสิ่ งที่ เรียน รูมาปรับใช ในการทํางานจริงๆ มีคนพูดวา 
“Leadership is Action not Position” ซ่ึงแปลวา ผูนํานั้นเปนเร่ืองของการกระทําไมใชเปนเร่ืองของ
ตําแหนงทานที่ตองการจะเปนผูนําจริงๆ ก็ตองเร่ิมตนลงมือกระทําอยางจริงจังในสิ่งที่ผูนําเขาทํากันตองเร่ิม 
Action ในทุกวันแลวจากนั้นเราจะเปนผูนําตลอดเวลาแมวาเราจะไมมีตําแหนงอะไรเลยก็ตาม 
 6. ผูนําไมจําเปนตองเปนบุคคลที่มีตําแหนงหัวหนาหรือผูที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเทานั้น แตที่
สําคัญก็คือ ผูนําเปนผูที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลเชิงบวกตอความเปนอยูที่ดีของผูอ่ืนของ
ชุมชนและของสังคมโดยรวม อาจกลาวไดวามนุษยทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเปนผูนําได กระบวนการของการ
เปนผูนําหรือภาวะผูนํานั้นไมสามารถอธิบายไดโดยงายเพียงแคดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เทานั้น แตภาวะผูนํายังเก่ียวของกับความสัมพันธในแงของความรวมมือของกลุมคนหรือระหวางกลุมคนใน
การปฏิบัติภารกิจรวมกันบนฐานของคานิยมเหมือนกันคือ การทํางานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
จากความเชื่อที่วาผูนําคือ ผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําคือการทํางานรวมกันในลักษณะของ
กลุมบุคคลที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การพัฒนาผูนําที่มีฐานความเชื่อดังกลาวจึงเนนเร่ือง
                                                           
 8 พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดําเนิน), บทความวิจารณหนังสือเรื่อง ภาวะผูนําในองคกร : Leadership in 
Organization, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560). 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1459

 ผูนําแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย ผูนําแบบนี้จะเนนเร่ืองการบังคับบัญชาและการออกคําสั่ง
เปนสําคัญ ไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ชอบใชอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกือบทุกเร่ือง ความคิด
ของผูนําถูกตองเสมอดังคํากลาวที่วา “โทษของผูอ่ืนเทาภูเขา โทษของเราเทาเสนผม” การบริหารงานจึงเปน
แบบ “ขาเกงคนเดียวหรือเขาถูกคนเดียว” 
 ผูนําแบบเสรีนิยมหรือผูนําแบบตามสบาย ผูนําประเภทนี้จะเนนบริหารงานแบบตามสบายปลอยให
ผูใตบังคับบัญชามีอิสระเต็มที่ ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการจะถูกมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจ
ตามใจชอบสวนตัวก็จะอยูไปวันๆหนึ่งเทานั้น การทํางานในองคการจึงขาดประสิทธิภาพจัดไดวาเปนผูนํา
แบบ “งานไมสน คนไมสราง” 
 ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําประเภทนี้ใชมนุษยสัมพันธคอนขางสูงคือ ใหเกียรติยอมรับผูรวมงาน
โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นพูดคุย จัดสรร หรือแบงงานตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
แตกตางของแตละบุคคล ตลอดจนใหเสรีภาพในการทํางานการวิพากษวิจารณและการรวมตัดสินใจในการ
แกปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในองคการ 
 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูนําอาจเกิดข้ึนเองไดตลอดเวลาตามสถานการณ เชน 
สถานการณที่จะตองตัดสินใจอยางเรงดวนถาไมมีใครตัดสินใจอาจทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน สถานการณเชนนี้วีรบุรุษหรือวีรสตรียอมเกิดข้ึนไดเสมอ ในอดีตประวัติศาสตรไทยไดเกิดผูนําที่
กลาหาญตามสถานการณมากมายหลายทานดังนั้นสถานการณสามารถสรางลักษณะของผูนําไดและการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆก็ยอมใหลักษณะของผูนําเปลี่ยนไป 
  กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานในองคการโดยทั่วไปจะตองเก่ียวของกับหลักการบริหาร  
ซ่ึงภาวะผูนําของผูบริหารองคการจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกองคการพยายามที่จะพัฒนา
บุคลากรใหมีภาวะผูนํา ทั้งนี้การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพไดนั้น ผูบริหารจะตองใช
ความสามารถในการบริหารเพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการหันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศิลปะไมมี
ความขัดแยงในองคการ ซ่ึงการพิจารณาลักษณะของผูนําสามารถพิจารณาไดจากบุคลิกภาพ ภูมิหลังทาง
สังคมของบุคคล สติปญญาความเฉลียวฉลาด ทักษะทางสังคม และการอุทิศตนเพื่อองคการ นอกจากนั้นยัง
สามารถพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําไดวาเปนผูนําแบบใด เชน ผูนําแบบใชพระเดช ที่ใชแตอํานาจสั่งการ  
ผูนําแบบใชพระคุณ ที่เปนผูนําโดยสรางบารมีและสรางศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชา และผูนําแบบสัญลักษณ
แบบพอพระ ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูนํามักเกิดข้ึนเองไดตลอดเวลาตามแตสถานการณ และเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ ก็ยอมเปลี่ยนแปลงลักษณะของผูนําไปดวยเชนกัน 
   
ภาวะผูนํากับการบริหารงานในองคการ 
 ภาวะผูนํา มีความสําคัญมากในการนําพาองคการกาวไปสูความสําเร็จเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
การพัฒนาตัวผูนํานั้นเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหองคการขับเคลื่อนไปอยางม่ันคง และในขณะเดียวกันก็มี
หลายองคการที่คิดหาวิธีในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับใหเกิดข้ึน เพื่อที่จะใหผูนําเหลานี้เปนผู

ผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับองคการ สามารถนําองคการนําคนใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได8 ลักษณะ
ของบุคคลที่มีภาวะผูนํา คือ 
 1. ผูนํามองไกล คิดไกล มองเห็นเปาหมาย และไมใชแคมองเห็นอยางเดียวเทานั้นจะตองชวยใหทุก
คนในทีมงาน มองเห็นภาพอนาคต อยางที่ผูนําเห็นดวย ผูนําที่ดีจะไมหยุดสรางสรรคอนาคตใหมๆ ใหกับ
องคการ และพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 
 2. ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่สรางทีมงานใหแข็งแกรงได มีความนาเชื่อถือ ทําใหบุคลากรทุกคนใน
ทีมงานยินดีที่จะทํางานรวมกัน ไมมีความลําเอียงและเลือกปฏิบัติตอใครบางคนเปนพิเศษ ผูนําที่ดีไมใชแค
เพียงมอบหมายงานใหกับสมาชิกในทีมอยางเดียวแตจะตองพิจารณาเสมอวาใครที่เหมาะสมกับงานตางๆ 
ก็จะมอบหมายที่เขาถนัดเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด นั่นแสดงวาผูนําจะตองศึกษาและรูจักจุดแข็งจุดออนของ
สมาชิกของทีมตนเองเปนอยางดี 
 3. ผูนําที่ดีจะตองสรางและพัฒนาคนทุกคนที่อยู ในการดูแลเพื่อทําใหทุกคนเกงข้ึนและมี
ความสามารถในการทํางานมากข้ึนไมใชแคบริหารแบบเดิมๆ ไมมีอะไรใหมเกิดข้ึนในตัวพนักงานเลย ดังนั้น 
ผูนําจะตอง Coach พนักงาน และวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานแตละคนเพื่อให
พนักงานมีทักษะใหมๆ ในการทํางานเกิดข้ึนเสมอ 
 4. ผูนําที่ดีจะตองเปนคนที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดข้ึนกับสมาชิกในทีมงานทําใหสมาชิก
เกิดความฮึกเหิมและมุงม่ันที่จะทํางานฟนฝาอุปสรรคไปพรอมกัน คนที่สามารถที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมี
ความตองการที่จะเปนผูนําเปนพื้นฐานคือ มีความตองการที่จะนําผูอ่ืนตองการทําใหผูอ่ืนเกิดความเชื่อม่ัน 
คนที่ มี  passion ในการเปนผูนํ าจะหยิบเอาสิ่ งที่ เรียน รูมาปรับใช ในการทํางานจริงๆ มีคนพูดวา 
“Leadership is Action not Position” ซ่ึงแปลวา ผูนํานั้นเปนเร่ืองของการกระทําไมใชเปนเร่ืองของ
ตําแหนงทานที่ตองการจะเปนผูนําจริงๆ ก็ตองเร่ิมตนลงมือกระทําอยางจริงจังในสิ่งที่ผูนําเขาทํากันตองเร่ิม 
Action ในทุกวันแลวจากนั้นเราจะเปนผูนําตลอดเวลาแมวาเราจะไมมีตําแหนงอะไรเลยก็ตาม 
 6. ผูนําไมจําเปนตองเปนบุคคลที่มีตําแหนงหัวหนาหรือผูที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเทานั้น แตที่
สําคัญก็คือ ผูนําเปนผูที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลเชิงบวกตอความเปนอยูที่ดีของผูอ่ืนของ
ชุมชนและของสังคมโดยรวม อาจกลาวไดวามนุษยทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเปนผูนําได กระบวนการของการ
เปนผูนําหรือภาวะผูนํานั้นไมสามารถอธิบายไดโดยงายเพียงแคดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เทานั้น แตภาวะผูนํายังเก่ียวของกับความสัมพันธในแงของความรวมมือของกลุมคนหรือระหวางกลุมคนใน
การปฏิบัติภารกิจรวมกันบนฐานของคานิยมเหมือนกันคือ การทํางานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
จากความเชื่อที่วาผูนําคือ ผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําคือการทํางานรวมกันในลักษณะของ
กลุมบุคคลที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การพัฒนาผูนําที่มีฐานความเชื่อดังกลาวจึงเนนเร่ือง
                                                           
 8 พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดําเนิน), บทความวิจารณหนังสือเรื่อง ภาวะผูนําในองคกร : Leadership in 
Organization, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560). 
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ชาตินิยมเปนสําคัญที่ใชเปนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูไปกับการเรียนรูคานิยมสวนบุคคลเพื่อ
การเปนผูนําที่ดีตอไป9 
 กลาวโดยสรุปไดวา ภาวะผูนํ าเปนเร่ืองที่ สําคัญที่ ผูนํ าทุกคนจะตองมีและตองปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความเสมอภาค เทาเทียมกันทุกคน จึงถือวาเปนผูนําที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น ผูนําจึงจําเปนตองสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึนกับตนใหมากที่สุด เพื่อสรางความ
เชื่อถือและความเชื่อม่ันตอผูใตบังคับบัญชา เพราะหนาที่ที่สําคัญของผูนําตองเปนผูกําหนดนโยบาย  
จึงจําเปนตองมีทักษะดานเทคนิค ดานการสื่อสาร ดานมนุษยสัมพันธ และมีวิสัยทัศนในการแกปญหาไดเปน
อยางดี 
 
หลักพุทธธรรมสําหรับภาวะผูนํา 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมจํานวนมากที่เปนหลักเสริมความเปนภาวะผูนําใหเปนผูนําที่มี
คุณภาพซ่ึงวิธีการทํางานของผูนําตามหลักธรรมสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ ไมมีกฎเกณฑที่ตายตัวแต
อาศัยหลักสําคัญที่เสมือนเปนเปาหมายโดยรวม คือ ธรรมะ ไดแก คุณธรรมของผูนําซ่ึงมุงไปสูความเปนผูมี
ธรรม ดังหลักสําคัญในการทํางานของผูนํา 6 ประการ ไดแก ความอดทน(ขันติ), ความตื่นตัว(ชาคริยะ), 
ความขยันหม่ันเพียร(อุฏฐานะ), อัธยาศัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ(สังวิภาค), จิตใจเอ็นดู(ทยา) และเอาใจใสตรวจตรา
(อิกขนา) 10 โดยกลาวไดวา เปนวิธีการทํางานตามเงื่อนไขหรือลักษณะงานที่มุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
มิตายตัวอยูกับโครงสรางของสังคม ตามแนวคิดของ Hersey และBoachard อธิบายลักษณะของผูนําเชิง
โครงสรางในลักษณะที่นักสังคมวิทยาอยาง Murray G.Rross และ Charles E.Hendry ไดอธิบายถึง
คุณลักษณะของความเปนผูมีภาวะผูนําวา จะตองข้ึนอยูกับสถานการณ แนวคิดและวิธีการใชอํานาจของนัก
รัฐศาสตรตามหลักพุทธธรรม การใชอํานาจตามที่ปรากฏในหลักพุทธธรรมมีวิธีการตางๆ เพื่อสนองตาม
วัตถุประสงคของการใชอํานาจตามลักษณะผูนํา อํานาจจึงไมใชสิ่งสมบูรณในตัวเองแตเปนวิถีทางไปสู
จุดหมาย จึงเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวม11 ดังนี้ 
 1. เพื่อทําลายอธรรม ความชั่วราย หรือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากสมาชิกในสังคม จึงมีการลงโทษ
เพื่อเปนการหยุดยั้งความชั่วที่เกิดข้ึน  
 2. เพื่อรักษาความเปนธรรมของมวลสมาชิกในสังคมถือเปนแนวทางที่ดีงามเปนกิจกรรมที่สงเสริม
และสนับสนุนความถูกตองในรูปของกฎระเบียบของสังคม  
 3. เพื่อสรางความสงบสุขและความเจริญใหเกิดข้ึนในสังคมทั้งทางวัตถุและจิตใจ อํานาจของผูนํา
ตามที่ปรากฏในพุทธธรรมแสดงใหเห็นถึงที่มาอันสําคัญของอํานาจดังกลาวจากความยินยอมสละอํานาจของ
                                                           
 9 สุวิทย มูลคํา, กลยุทธ...การสอนคิดเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลสมัย, 2548), 
หนา 12-18. 
 10 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2549), หนา 26-30.  
 11 พระครูสิริจันทนิวิฐ(บุญจันทร เขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ, 
2548), หนา 39. 

สมาชิก ในสังคมนั้นๆอํานาจผูนําสังคมจึงมีสิทธิ์ใชอํานาจในฐานะผูนําดังปรากฏออกมาในรูปของการเมือง
โดยเนื้อหาก็คือการบริหารทําใหเกิดความสงบสุขและความผาสุกในรูปการปกครอง การยังประโยชนให
เกิดข้ึนแกมวลมวลชน ดังนั้นอํานาจสิทธิ์ขาดและการยอมรับการใชอํานาจของผูนําจึงเปนสิ่งที่มวลสมาชิกได
ทําการตกลงรวมกันแลว สิ่งที่ผูนําปฏิบัติจะตองเปนไปโดยชอบธรรมคํานึงถึงสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกันก็
มุงหวังใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิก อํานาจดังกลาวนี้จึงข้ึนอยูกับเงื่อนไขสําคัญคือความเชื่อศรัทธาของ
สมาชิกที่มีตอตัวผูนําและการใชอํานาจของผูนําแบบตางๆ ฉะนั้น ลักษณะวิธีการใชอํานาจที่ถูกตองชอบ
ธรรมจึงข้ึนอยูกับเกณฑ แหงธรรมทั้งผูนําและมวลสมาชิกที่ตองประสานใหสอดคลองสมดุลกันในทุกๆบริบท
ของสังคม  ชุมชน ผูที่จะเปนผูนําสังคมที่ดีตองเขาใจในกฎเกณฑหรือหลักการเปนธรรมชาติของสิ่งเหลานั้น
ดวย 
 คุณสมบัติของผูนํา 
            คุณสมบัติของผูนาํควรประกอบดวย 
 ครองตน 
  -    มีความประพฤติปฏิบัติตนดี 
  -     มีความรู ความสามารถ เขาใจเหตุการณ 
  -     มีความซ่ือสัตยสุจริต 
  -     มีความอดทนอดกลั้น 
  -     มีเหตุมีผล 
  -     มีการควบคุมอารมณที่ดี (EQ=Emotional Qmotient) 
 ครองคน 
 -      มีมนุษยสัมพนัธด ี
  -      มีความเสียสละ 
  -      มีความจริงใจ 
  -      มีความสามารถในการจูงใจ 
  -      มีความปรารถนาสงเสริมใหลูกนองกาวหนา 
 ครองงาน 
  -       มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  -       มีความรับผิดชอบ 
  -       มีการตรงตอเวลา 
  -       มีความมุงม่ันในการสรางผลงาน 
  -       มีผลงานเปนที่ประจักษ 
  -       มีความกลาหาญ 
 จึงสรุปวา ผูนําที่บริหารโดยไมนําความรูดานหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชก็ยอมเกิดปญหามาก 
ดวยเหตุนี้ผูนําจึงจําเปนตองเขาใจหลักธรรมหรือรอบรูในเร่ืองของศาสนา การที่ผูนําไมมีวิสัยทัศนในการ
แกปญหาก็ไมสามารถมองคน มองงาน มององคการใหกระจางแจงไดก็จะกอใหเกิดปญหาตามมา ดังนั้น 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1461

ชาตินิยมเปนสําคัญที่ใชเปนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูไปกับการเรียนรูคานิยมสวนบุคคลเพื่อ
การเปนผูนําที่ดีตอไป9 
 กลาวโดยสรุปไดวา ภาวะผูนํ าเปนเร่ืองที่ สําคัญที่ ผูนํ าทุกคนจะตองมีและตองปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความเสมอภาค เทาเทียมกันทุกคน จึงถือวาเปนผูนําที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น ผูนําจึงจําเปนตองสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึนกับตนใหมากที่สุด เพื่อสรางความ
เชื่อถือและความเชื่อม่ันตอผูใตบังคับบัญชา เพราะหนาที่ที่สําคัญของผูนําตองเปนผูกําหนดนโยบาย  
จึงจําเปนตองมีทักษะดานเทคนิค ดานการสื่อสาร ดานมนุษยสัมพันธ และมีวิสัยทัศนในการแกปญหาไดเปน
อยางดี 
 
หลักพุทธธรรมสําหรับภาวะผูนํา 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมจํานวนมากที่เปนหลักเสริมความเปนภาวะผูนําใหเปนผูนําที่มี
คุณภาพซ่ึงวิธีการทํางานของผูนําตามหลักธรรมสามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ ไมมีกฎเกณฑที่ตายตัวแต
อาศัยหลักสําคัญที่เสมือนเปนเปาหมายโดยรวม คือ ธรรมะ ไดแก คุณธรรมของผูนําซ่ึงมุงไปสูความเปนผูมี
ธรรม ดังหลักสําคัญในการทํางานของผูนํา 6 ประการ ไดแก ความอดทน(ขันติ), ความตื่นตัว(ชาคริยะ), 
ความขยันหม่ันเพียร(อุฏฐานะ), อัธยาศัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ(สังวิภาค), จิตใจเอ็นดู(ทยา) และเอาใจใสตรวจตรา
(อิกขนา) 10 โดยกลาวไดวา เปนวิธีการทํางานตามเงื่อนไขหรือลักษณะงานที่มุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
มิตายตัวอยูกับโครงสรางของสังคม ตามแนวคิดของ Hersey และBoachard อธิบายลักษณะของผูนําเชิง
โครงสรางในลักษณะที่นักสังคมวิทยาอยาง Murray G.Rross และ Charles E.Hendry ไดอธิบายถึง
คุณลักษณะของความเปนผูมีภาวะผูนําวา จะตองข้ึนอยูกับสถานการณ แนวคิดและวิธีการใชอํานาจของนัก
รัฐศาสตรตามหลักพุทธธรรม การใชอํานาจตามที่ปรากฏในหลักพุทธธรรมมีวิธีการตางๆ เพื่อสนองตาม
วัตถุประสงคของการใชอํานาจตามลักษณะผูนํา อํานาจจึงไมใชสิ่งสมบูรณในตัวเองแตเปนวิถีทางไปสู
จุดหมาย จึงเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวม11 ดังนี้ 
 1. เพื่อทําลายอธรรม ความชั่วราย หรือปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากสมาชิกในสังคม จึงมีการลงโทษ
เพื่อเปนการหยุดยั้งความชั่วที่เกิดข้ึน  
 2. เพื่อรักษาความเปนธรรมของมวลสมาชิกในสังคมถือเปนแนวทางที่ดีงามเปนกิจกรรมที่สงเสริม
และสนับสนุนความถูกตองในรูปของกฎระเบียบของสังคม  
 3. เพื่อสรางความสงบสุขและความเจริญใหเกิดข้ึนในสังคมทั้งทางวัตถุและจิตใจ อํานาจของผูนํา
ตามที่ปรากฏในพุทธธรรมแสดงใหเห็นถึงที่มาอันสําคัญของอํานาจดังกลาวจากความยินยอมสละอํานาจของ
                                                           
 9 สุวิทย มูลคํา, กลยุทธ...การสอนคิดเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลสมัย, 2548), 
หนา 12-18. 
 10 พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2549), หนา 26-30.  
 11 พระครูสิริจันทนิวิฐ(บุญจันทร เขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ, 
2548), หนา 39. 

สมาชิก ในสังคมนั้นๆอํานาจผูนําสังคมจึงมีสิทธิ์ใชอํานาจในฐานะผูนําดังปรากฏออกมาในรูปของการเมือง
โดยเนื้อหาก็คือการบริหารทําใหเกิดความสงบสุขและความผาสุกในรูปการปกครอง การยังประโยชนให
เกิดข้ึนแกมวลมวลชน ดังนั้นอํานาจสิทธิ์ขาดและการยอมรับการใชอํานาจของผูนําจึงเปนสิ่งที่มวลสมาชิกได
ทําการตกลงรวมกันแลว สิ่งที่ผูนําปฏิบัติจะตองเปนไปโดยชอบธรรมคํานึงถึงสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกันก็
มุงหวังใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิก อํานาจดังกลาวนี้จึงข้ึนอยูกับเงื่อนไขสําคัญคือความเชื่อศรัทธาของ
สมาชิกที่มีตอตัวผูนําและการใชอํานาจของผูนําแบบตางๆ ฉะนั้น ลักษณะวิธีการใชอํานาจที่ถูกตองชอบ
ธรรมจึงข้ึนอยูกับเกณฑ แหงธรรมทั้งผูนําและมวลสมาชิกที่ตองประสานใหสอดคลองสมดุลกันในทุกๆบริบท
ของสังคม  ชุมชน ผูที่จะเปนผูนําสังคมที่ดีตองเขาใจในกฎเกณฑหรือหลักการเปนธรรมชาติของสิ่งเหลานั้น
ดวย 
 คุณสมบัติของผูนํา 
            คุณสมบัติของผูนาํควรประกอบดวย 
 ครองตน 
  -    มีความประพฤติปฏิบัติตนดี 
  -     มีความรู ความสามารถ เขาใจเหตุการณ 
  -     มีความซ่ือสัตยสุจริต 
  -     มีความอดทนอดกลั้น 
  -     มีเหตุมีผล 
  -     มีการควบคุมอารมณที่ดี (EQ=Emotional Qmotient) 
 ครองคน 
 -      มีมนุษยสัมพนัธด ี
  -      มีความเสียสละ 
  -      มีความจริงใจ 
  -      มีความสามารถในการจูงใจ 
  -      มีความปรารถนาสงเสริมใหลูกนองกาวหนา 
 ครองงาน 
  -       มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  -       มีความรับผิดชอบ 
  -       มีการตรงตอเวลา 
  -       มีความมุงม่ันในการสรางผลงาน 
  -       มีผลงานเปนที่ประจักษ 
  -       มีความกลาหาญ 
 จึงสรุปวา ผูนําที่บริหารโดยไมนําความรูดานหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชก็ยอมเกิดปญหามาก 
ดวยเหตุนี้ผูนําจึงจําเปนตองเขาใจหลักธรรมหรือรอบรูในเร่ืองของศาสนา การที่ผูนําไมมีวิสัยทัศนในการ
แกปญหาก็ไมสามารถมองคน มองงาน มององคการใหกระจางแจงไดก็จะกอใหเกิดปญหาตามมา ดังนั้น 
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ผูนําจะตองสรางองคความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคการ ผูนําจําเปนตองเอาความรู ความคิด 
ความสามารถ และคุณธรรมนํามาสูการปฏิบัติและที่ สําคัญ เปนอยางยิ่ งตองรูจักใช เมตตาธรรม 
หลักธรรมาภิบาลอีกประการหนึ่งดวย 
 
การจัดการองคการตามหลักพระพุทธศาสนา 
 การบริหารจัดการองคการตางๆ ในปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิทยาการบริหารจัดการเขา
มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการและสิ่งสําคัญมากคือ ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนพระพุทธเจาตรัสวา 
“ผูบริหารตองมีจักขุมา แปลวา มีสายตาที่ยาวไกลคือ มองการณไกล” วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาด
ภาพจุดหมายปลายทางไดชัดเจนและใชสื่อสารกับสมาชิกในองคการ การบริหารจัดการจึงเปนกระบวนการ
ของกิจกรรมที่ตอเนื่องและประสานงานกัน ซ่ึงผูบริหารตองเขามาชวยเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 
โดยประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการมี ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการสามารถประยุกตใชกับองคการใดองคการหนึ่งได  
 2. เปาหมายของผูบริหารคือ ความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  
 3. การบริหารจัดการเก่ียวของกับการเพิ่มผลผลิตโดยมุงสูประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4. การบริหารจัดการสามารถนํามาใชสําหรับผูบริหารในทุกระดับชั้นขององคการได 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เก่ียวกับหนาที่ของนักบริหารคือ การวางแผน  
การจัดการองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้12 
 1. พุทธวิธีในการวางแผน คือ การใชวิสัยทัศนกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคและพันธกิจใหชัดเจน
เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดจุดหมายไดอยาง
ชัดเจนและใชสื่อสารกับสมาชิกภายในองคการเพื่อใหสมาชิกยอมรับและดําเนินไปสูจุดหมายนั้น องคการ
ทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปดวยวิสัยทัศนนี้  
 2. พุทธวิธีในการจัดองคการ คือ การกระจายอํานาจการใหความเคารพซ่ึงกันและกันหมายถึง 
ลูกนองตองใหความเคารพหัวหนา ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงกําหนดใหพระภิกษุตองเคารพกัน
ตามลําดับพรรษา ผูที่บวชภายหลังตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอน  
 3. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดภาระหนาที่ให
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ และการใชคนใหเหมาะสมกับงานในองคการ มีระบบการใหรางวัลและ
การลงโทษ นั่นคือใครทําดีก็ควรไดรับการยกยองใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ 
 4. พุทธวิธีในการอํานวยการ คือ การสื่อสารเพื่อการบริหารดําเนินงาน ใชหลัก 4 ส. ไดแก  
1) สันทัสสนา (แจมแจง) หมายถึง อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานไดอยางชัดเจนชวยใหสมาชิกปฏิบัติงานได
งาย 2) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายใหเขาใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศนจนเกิด ศรัทธาและความรูสึก
วาตองฝนใหไกลไปใหถึง 3) สมุตเตชนา (แกลวกลา) หมายถึง ปลุกใจใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมี
                                                           
 12 รงัสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, 2544), หนา 28.  

ความกระตือรือรนในการดําเนินการไปสูเปาหมาย และ 4) สัมปหังสนา(ราเริง) หมายถึง สรางบรรยากาศใน
การทํางานรวมกันแบบกัลยาณมิตรซ่ึงจะสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขในการทํางาน13  
 5. พุทธวิธีในการกํากับดูแล คือ การควบคุมการกํากับดูแลสมาชิกภายในองคการใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลองคการเปนอยางยิ่ง 
ดังที่ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบเดียวกันจึงให
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว 10 ประการเชน เพื่อความผาสุกแหงคณะสงฆ เพื่อคุมบุคคลผูไรยางอาย 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา เปนตน 
 ยิ่งไปกวานั้นการสั่งการแตละคร้ังของพระพุทธเจาเปนที่ยอมรับไดงายเพราะไมทรงใชวิธีเผด็จการ 
แตทรงใชวิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่ทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดีซ่ึงเรียกวาอธิปไตย 3 ประการ
ดังนี้ 1) อัตตาธิปไตย การทําความดีเพราะยึดผลประโยชนหรือความพอใจของตนเปนที่ตั้ง 2) โลกาธิปไตย 
การทําความดีเพราะตองการใหชาวโลกยกยองนั่นคือ ยึดทรรศนะหรือคะแนนนิยมจากคนอ่ืนเปนที่ตั้ง 3) 
ธรรมาธิปไตย การทําความดีเพื่อความดีทําหนาที่เพื่อหนาที่นั่นคือ ยึดทําคือหนาที่เปนสําคัญ สรุปวา เม่ือเรา
พิจารณาถึงองคความรูการบริหารเชิงพุทธแลวสามารถนําหลักการมาประยุกตใชเพื่อบริหารจัดการองคการ
ใหบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักธรรมที่ใชประกอบกับการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จไดคือ 
ศรัทธา ทําใหขามอุปสรรคได ความไมประมาท ทําใหขามความผิดพลาดได  ความเพียร ทําใหปญหาลุลวง
ได และปญญา ทําใหมองทะลุทุกปญหาได 
 
บทสรุป 
 ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืน มีความ
กระตือรือรน เต็มใจทําในสิ่งที่เขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายสําคัญ ในการกลาวถึงภาวะ
ผูนํา จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 3 ประการ คือ ภาวะผูนําเปนกระบวนการ ภาวะผูนําอยูที่ระดับความถูกตองที่
ผูตามจะปฏิบัติตามและการบรรลุเปาหมาย ที่ตั้งไว ผูนําคือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุม จะมาจากการ
เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุมใหเปนผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนหลักเสริมความเปนภาวะผูนําใหเปนผูนําที่มีคุณภาพ ซ่ึงเปน
เสมือนเปาหมายสําคัญ คือ ธรรมะ ไดแก คุณธรรมของผูนําซ่ึงมุงไปสูความเปนผูมีธรรม หลักสําคัญในการ
ทํางานของผูนํา 6 ประการ ไดแก ความอดทน(ขันติ), ความตื่นตัว(ชาคริยะ), ความขยันหม่ันเพียร(อุฏฐานะ), 
อัธยาศัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ(สังวิภาค), จิตใจเอ็นดู(ทยา) และเอาใจใสตรวจตรา(อิกขนา) นอกจากนี้ ผูนํา
จะตองสรางองคความรูในการบริหารจัดการองคการดวยการนําเอาความรู ความคิด ความสามารถ และ
คุณธรรมนํามาสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้น ผูนําที่ดีในยุคปจจุบันจึงจําเปนตองมีความสามารถในการสรางการตระหนักรูรวมกัน ผูนํา
จะตองมีความสามารถในการสรางโอกาสและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ในองคการ 
                                                           
 13 ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, หนา 212. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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ผูนําจะตองสรางองคความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคการ ผูนําจําเปนตองเอาความรู ความคิด 
ความสามารถ และคุณธรรมนํามาสูการปฏิบัติและที่ สําคัญ เปนอยางยิ่ งตองรูจักใช เมตตาธรรม 
หลักธรรมาภิบาลอีกประการหนึ่งดวย 
 
การจัดการองคการตามหลักพระพุทธศาสนา 
 การบริหารจัดการองคการตางๆ ในปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองอาศัยวิทยาการบริหารจัดการเขา
มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการและสิ่งสําคัญมากคือ ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนพระพุทธเจาตรัสวา 
“ผูบริหารตองมีจักขุมา แปลวา มีสายตาที่ยาวไกลคือ มองการณไกล” วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาด
ภาพจุดหมายปลายทางไดชัดเจนและใชสื่อสารกับสมาชิกในองคการ การบริหารจัดการจึงเปนกระบวนการ
ของกิจกรรมที่ตอเนื่องและประสานงานกัน ซ่ึงผูบริหารตองเขามาชวยเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 
โดยประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการมี ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการสามารถประยุกตใชกับองคการใดองคการหนึ่งได  
 2. เปาหมายของผูบริหารคือ ความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  
 3. การบริหารจัดการเก่ียวของกับการเพิ่มผลผลิตโดยมุงสูประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4. การบริหารจัดการสามารถนํามาใชสําหรับผูบริหารในทุกระดับชั้นขององคการได 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เก่ียวกับหนาที่ของนักบริหารคือ การวางแผน  
การจัดการองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้12 
 1. พุทธวิธีในการวางแผน คือ การใชวิสัยทัศนกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคและพันธกิจใหชัดเจน
เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดจุดหมายไดอยาง
ชัดเจนและใชสื่อสารกับสมาชิกภายในองคการเพื่อใหสมาชิกยอมรับและดําเนินไปสูจุดหมายนั้น องคการ
ทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปดวยวิสัยทัศนนี้  
 2. พุทธวิธีในการจัดองคการ คือ การกระจายอํานาจการใหความเคารพซ่ึงกันและกันหมายถึง 
ลูกนองตองใหความเคารพหัวหนา ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงกําหนดใหพระภิกษุตองเคารพกัน
ตามลําดับพรรษา ผูที่บวชภายหลังตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอน  
 3. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดภาระหนาที่ให
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ และการใชคนใหเหมาะสมกับงานในองคการ มีระบบการใหรางวัลและ
การลงโทษ นั่นคือใครทําดีก็ควรไดรับการยกยองใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ 
 4. พุทธวิธีในการอํานวยการ คือ การสื่อสารเพื่อการบริหารดําเนินงาน ใชหลัก 4 ส. ไดแก  
1) สันทัสสนา (แจมแจง) หมายถึง อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานไดอยางชัดเจนชวยใหสมาชิกปฏิบัติงานได
งาย 2) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายใหเขาใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศนจนเกิด ศรัทธาและความรูสึก
วาตองฝนใหไกลไปใหถึง 3) สมุตเตชนา (แกลวกลา) หมายถึง ปลุกใจใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมี
                                                           
 12 รงัสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, 2544), หนา 28.  

ความกระตือรือรนในการดําเนินการไปสูเปาหมาย และ 4) สัมปหังสนา(ราเริง) หมายถึง สรางบรรยากาศใน
การทํางานรวมกันแบบกัลยาณมิตรซ่ึงจะสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขในการทํางาน13  
 5. พุทธวิธีในการกํากับดูแล คือ การควบคุมการกํากับดูแลสมาชิกภายในองคการใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลองคการเปนอยางยิ่ง 
ดังที่ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบเดียวกันจึงให
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว 10 ประการเชน เพื่อความผาสุกแหงคณะสงฆ เพื่อคุมบุคคลผูไรยางอาย 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา เปนตน 
 ยิ่งไปกวานั้นการสั่งการแตละคร้ังของพระพุทธเจาเปนที่ยอมรับไดงายเพราะไมทรงใชวิธีเผด็จการ 
แตทรงใชวิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่ทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดีซ่ึงเรียกวาอธิปไตย 3 ประการ
ดังนี้ 1) อัตตาธิปไตย การทําความดีเพราะยึดผลประโยชนหรือความพอใจของตนเปนที่ตั้ง 2) โลกาธิปไตย 
การทําความดีเพราะตองการใหชาวโลกยกยองนั่นคือ ยึดทรรศนะหรือคะแนนนิยมจากคนอ่ืนเปนที่ตั้ง 3) 
ธรรมาธิปไตย การทําความดีเพื่อความดีทําหนาที่เพื่อหนาที่นั่นคือ ยึดทําคือหนาที่เปนสําคัญ สรุปวา เม่ือเรา
พิจารณาถึงองคความรูการบริหารเชิงพุทธแลวสามารถนําหลักการมาประยุกตใชเพื่อบริหารจัดการองคการ
ใหบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักธรรมที่ใชประกอบกับการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จไดคือ 
ศรัทธา ทําใหขามอุปสรรคได ความไมประมาท ทําใหขามความผิดพลาดได  ความเพียร ทําใหปญหาลุลวง
ได และปญญา ทําใหมองทะลุทุกปญหาได 
 
บทสรุป 
 ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่งใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืน มีความ
กระตือรือรน เต็มใจทําในสิ่งที่เขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายสําคัญ ในการกลาวถึงภาวะ
ผูนํา จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 3 ประการ คือ ภาวะผูนําเปนกระบวนการ ภาวะผูนําอยูที่ระดับความถูกตองที่
ผูตามจะปฏิบัติตามและการบรรลุเปาหมาย ที่ตั้งไว ผูนําคือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุม จะมาจากการ
เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุมใหเปนผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนหลักเสริมความเปนภาวะผูนําใหเปนผูนําที่มีคุณภาพ ซ่ึงเปน
เสมือนเปาหมายสําคัญ คือ ธรรมะ ไดแก คุณธรรมของผูนําซ่ึงมุงไปสูความเปนผูมีธรรม หลักสําคัญในการ
ทํางานของผูนํา 6 ประการ ไดแก ความอดทน(ขันติ), ความตื่นตัว(ชาคริยะ), ความขยันหม่ันเพียร(อุฏฐานะ), 
อัธยาศัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ(สังวิภาค), จิตใจเอ็นดู(ทยา) และเอาใจใสตรวจตรา(อิกขนา) นอกจากนี้ ผูนํา
จะตองสรางองคความรูในการบริหารจัดการองคการดวยการนําเอาความรู ความคิด ความสามารถ และ
คุณธรรมนํามาสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้น ผูนําที่ดีในยุคปจจุบันจึงจําเปนตองมีความสามารถในการสรางการตระหนักรูรวมกัน ผูนํา
จะตองมีความสามารถในการสรางโอกาสและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ในองคการ 
                                                           
 13 ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภาวะผูนําทางการจัดการเชิงพุทธ, หนา 212. 
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ดวยการเปดโอกาสใหสมาชิกทราบขอมูลขาวสาร สถานการณขององคการและสรางบรรยากาศในการสาน
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน อันจะเปนโอกาสในการสรางความรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ 
และยังจะเปนการกระตุน ใหเกิดความรูสึกในการเปนสวนหนึ่งขององคการ อันจะเปนพลังรวมกันของ
สมาชิกในองคการที่จะชวยกันทํางานเพื่อองคการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอตลอดไป 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลไกการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม
หลักสุจริตธรรม พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองที่ประชาชนมีสิทธิในการเขาไปรวมกิจกรรมทางการเมือง
โดยความสมัครใจจากรัฐหรือนักการเมืองในพื้นที่ของตนเองซ่ึงหากมองการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลัก
สุจริตธรรมจะเปนไปเพื่อการความบริสุทธิ์ใจ มีพฤติกรรมการเขารวมดวยความถูกตอง โปรงใสไมขายสิทธิ์  
ไมชักชวนผูอ่ืนใหทําผิดกฎหมายการเลือกตั้ง การใชสิทธิ์ของตนเองไปตามกฎหมายที่กําหนดใน 3 ประการ 
ไดแก 1) การมีสวนรวมทางการเมืองดานพฤติกรรมทางกายที่ไมกอใหเกิดความรุนแรง 2) การมีสวนรวม
ทางการเมืองดานพฤติกรรมทางวาจาที่ดีไมปายรายสีกอสรางขอมูลอันเปนเท็จใหเกิดข้ึน และ 3) การมี
ความคิดโดยยึดการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การเมือง, สุจริตธรรม. 
 
Abstracts 
 This article aims to analyze the political participation mechanisms of the people in 
good faith. It is found that the political participation of people has the right to participate in 
political activities voluntarily from the state or politicians in the area, which if looking at 
political participation in good faith, will be for honesty with the participation behavior with 
accuracy transparent, not sold rights, do not persuade others to break the election law.  
The exercise of their rights according to the law is defined in three ways:  1 )  political 
participation in non-violent physical behavior, 2 )  political participation in good verbal 
behavior, is not make false information, and 3 )  having a mindset based on democratic 
political participation. 

Keywords: Participation, Politics, Honest Principles. 
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บทนํา 
  กิจกรรมหรือกิจการที่ประชาชนกระทําหรือดําเนินการทางการเมือง โดยความสมัครใจหรือไดรับ
การจูงใจ โนมนาวจากภายนอกเรียกวา การมีสวนรวมทางการเมือง เชน บุคคลอ่ืน พรรคการเมือง  
หรือสถานการณ  เพื่อตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจในกิจการตางๆ  
ของรัฐบาล โดยประชาชนไดกระทําการตางๆ ทั้งที่เปนทางตรงและทางออม อาจจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรือ
ตอเนื่อง และใชวิธีที่ถูกตอง โดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม1 มีนักวิชาการไดใหแนวคิด
เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองไววา การมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากการมีสวนรวมอ่ืนๆ ตรงที่
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการแสดงความสนใจทางการเมืองในเชิงรุก (Active Interest Articulation) 
ซ่ึงอาจแสดงออกอยางเปนทางการ คือ การรวมตัวกันเปนพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน หรือการ
แสดงออกอยางไมเปนทางการ โดยการแสดงออกเปนคร้ังคราวหรือเปนเร่ืองๆ2 สอดคลองกับแนวคิดที่วา 
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนการเรียกระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในทางการเมืองการปกครองและในการตัดสินใจมากข้ึน มิใชวาประชาชนจะสามารถทําไดแตเพียง
เลือกตั้งอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนในกระบวนการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ อาทิ การเปด
ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว และความคืบหนาของการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยผูแทนที่ทําหนาที่แทนประชาชน หรือเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลแก
ผูที่ทําหนาที่แทนตนเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ รวมทั้งการที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและถอดถอนผูที่ทําหนาที่แทนประชาชนซ่ึงขาดประสิทธิภาพ บกพรองตอหนาที่หรือไม
สุจริต3  
 แตถึงอยางไรก็ตามแนวคิดทางพระพุทธไดพูดเนนย้ําเร่ืองความสุจริตแหงพฤติกรรมของมนุษยไมวา
จะดวยกิจกรรมใดก็ตามยิ่งกิจกรรมนั้นมีผลกระทบตอมนุษยมากเทาไหรจะยิ่งสรางความเสียหายมากเทานั้น
โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองที่เนนเร่ืองสุจริตซ่ึงมีความหมายเดียวกันกับความซ่ือสัตย ความเที่ยงตรง  
ซ่ึงในการเมืองการปกครองนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสุจริตดํารงอยูควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะใน
ระบบการเลือกตั้ง ซ่ึงหากไรความสุจริตแตประกอบไปดวยความทุจริตแลว ประสิทธิภาพของการเมืองการ
ปกครองก็จะไมดีเทาที่ควร ซ่ึงความสุจริตนั้น เปนหลักธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีอยู 3 ประการ ไดแก 
1.กายสุจริต ความประพฤติชอบดวยกาย 2.วจีสุจริต ความประพฤติชอบดวยวาจา และ 3.มโนสุจริต  
ความประพฤติชอบดวยใจ เพราะฉะนั้น ในบทความนี้จะพยายามนําเสนอทัศนะวิเคราะหเชิงพฤติกรมทาง
การเมืองผานการมีสวนรวมภาคประชาชนอาจจะไมมองถึงฝายนักการเมืองมากนักเพราะมิไดใหความสําคัญ
แตประการใด แตกระนั้นพฤติกรรมนิยมที่ไมสอดคลองกับเร่ืองสุจริตก็คือการขายสิทธิ์ของตนเองใหอยูอํานาจ
                                                           
  1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. (กรุงเทพมหานคร : 
กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2554). หนา 9. 
  2 เรืองวิทย เกษสุวรรณ. หลักรัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 3. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิพิธการพิมพ จํากัด. 
2551). หนา 165. 
  3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม. (กรุงเทพมหานคร : กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2556). หนา 19-20. 

บงัคับบัญชาของนักการเมืองในรอบหลายสิบปที่ผานแตกระนั้น การเขาถึงแกนแทเนื้อหาทางประชาธิปไตย
จริงๆ ที่ประชาชนจะสามารถมองผานผลกระทบตอการขายสิทธิ์ไปยังชุมชนของตนเองวาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่
ไมถูกตองและผิดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 

แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
  การเขารวมหรือการมีสวนรวมทางการเมืองมีความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรมของประชาชนใน
สวนที่เก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล และการเรียกรองตอรัฐบาลใหสนองตอบหรือ
ดําเนินการตามที่ตนหรือสังคมปรารถนา รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่มุงจะเขามีอิทธิพลตอการคัดเลือกบุคคล 
การตัดสินนโยบาย และการทํากิจกรรมของรัฐบาล4 และการมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การเขารวม
หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยมีจุดมุงหมายที่จะมีสิทธิมีสวนในการปกครอง 
หรือเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล5 โดยมีประเด็นที่แตกตางคือ การมีสวนรวมทางการเมืองนั้น
ไมไดมุงแตเฉพาะการเขารวมของประชาชน เพื่อผลประโยชนของบุคคลและกลุมบคุคลเทานัน้ แตยังเปนการ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง การคัดเลือกตัวแทน การใหรัฐบาล
สนองตอบตอความตองการตางๆ และการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายตางๆ 
ดวย 
  รูปแบบของกิจกรรมการมีสวนรวมที่ประชาชนแสดงออกผานกิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงรูปแบบทาง
การเมือง ไดมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว  3 รูปแบบ ดังนี้6 
  1. การใชสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง (Suffrage) ปรากฏข้ึนอยางเปนรูปธรรมเม่ือศตวรรษที่ 20 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือประธานาธิบดีแอนดรู แจคสัน แสดงความคิดที่เรียกกันวา ประชาธิปไตยแนว
แจคสัน โดยถือหลักวาบุคคลทุกคนในฐานะพลเมืองของรัฐ ควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนใน
การใชสิทธิทางการเมืองและบุคคลทุกคนควรมีโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองทองถ่ินของมลรัฐ
และของชาติ  
  2. การมีสวนรวมทางการเมืองผานพรรคการเมือง (Political Party) พรรคการเมืองถือเปนสถาบัน
ทางการเมืองที่ทําหนาที่สําคัญในการเชื่อมตอระหวางประชาชนกับรัฐบาล เปนชองทางทางการเมืองที่ทําให
ประชาชนสามารถข้ึนมาเปนผูปกครองไดอยางชอบธรรม  
  3. การมีสวนรวมทางการเมืองผานกลุมผลประโยชน (Interest Group) กลุมผลประโยชน คือ กลุม
ของประชาชนที่มีผลประโยชนรวมกัน มารวมตัวกันเพื่อสรางอิทธิพลใหรัฐบาลดําเนินนโยบายไปในทิศทางที่
กลุมตองการ เชน สมาคมชาวไรออย สมาคมนายจาง เปนตน  

                                                           
 4 ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.เอ็น. 
คอมพิวออฟเซท. 2550). หนา 106. 
  5 เอกวิทย มณีธร. รัฐศาสตร. (กรุงเทพมหานคร : หจก.เอ็ม.ที. เพรส. 2552). หนา 117. 
  6 จักษ  พันธชูเพชร. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 6. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท มายด พับลิชช่ิง จํากัด. 2552). 
หนา 196-198. 
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บทนํา 
  กิจกรรมหรือกิจการที่ประชาชนกระทําหรือดําเนินการทางการเมือง โดยความสมัครใจหรือไดรับ
การจูงใจ โนมนาวจากภายนอกเรียกวา การมีสวนรวมทางการเมือง เชน บุคคลอ่ืน พรรคการเมือง  
หรือสถานการณ  เพื่อตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจในกิจการตางๆ  
ของรัฐบาล โดยประชาชนไดกระทําการตางๆ ทั้งที่เปนทางตรงและทางออม อาจจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรือ
ตอเนื่อง และใชวิธีที่ถูกตอง โดยไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือไมก็ตาม1 มีนักวิชาการไดใหแนวคิด
เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองไววา การมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากการมีสวนรวมอ่ืนๆ ตรงที่
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการแสดงความสนใจทางการเมืองในเชิงรุก (Active Interest Articulation) 
ซ่ึงอาจแสดงออกอยางเปนทางการ คือ การรวมตัวกันเปนพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน หรือการ
แสดงออกอยางไมเปนทางการ โดยการแสดงออกเปนคร้ังคราวหรือเปนเร่ืองๆ2 สอดคลองกับแนวคิดที่วา 
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนการเรียกระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในทางการเมืองการปกครองและในการตัดสินใจมากข้ึน มิใชวาประชาชนจะสามารถทําไดแตเพียง
เลือกตั้งอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนในกระบวนการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ อาทิ การเปด
ชองทางใหประชาชนมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว และความคืบหนาของการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยผูแทนที่ทําหนาที่แทนประชาชน หรือเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลแก
ผูที่ทําหนาที่แทนตนเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ รวมทั้งการที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวม
ในการตรวจสอบและถอดถอนผูที่ทําหนาที่แทนประชาชนซ่ึงขาดประสิทธิภาพ บกพรองตอหนาที่หรือไม
สุจริต3  
 แตถึงอยางไรก็ตามแนวคิดทางพระพุทธไดพูดเนนย้ําเร่ืองความสุจริตแหงพฤติกรรมของมนุษยไมวา
จะดวยกิจกรรมใดก็ตามยิ่งกิจกรรมนั้นมีผลกระทบตอมนุษยมากเทาไหรจะยิ่งสรางความเสียหายมากเทานั้น
โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองที่เนนเร่ืองสุจริตซ่ึงมีความหมายเดียวกันกับความซ่ือสัตย ความเที่ยงตรง  
ซ่ึงในการเมืองการปกครองนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสุจริตดํารงอยูควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะใน
ระบบการเลือกตั้ง ซ่ึงหากไรความสุจริตแตประกอบไปดวยความทุจริตแลว ประสิทธิภาพของการเมืองการ
ปกครองก็จะไมดีเทาที่ควร ซ่ึงความสุจริตนั้น เปนหลักธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีอยู 3 ประการ ไดแก 
1.กายสุจริต ความประพฤติชอบดวยกาย 2.วจีสุจริต ความประพฤติชอบดวยวาจา และ 3.มโนสุจริต  
ความประพฤติชอบดวยใจ เพราะฉะนั้น ในบทความนี้จะพยายามนําเสนอทัศนะวิเคราะหเชิงพฤติกรมทาง
การเมืองผานการมีสวนรวมภาคประชาชนอาจจะไมมองถึงฝายนักการเมืองมากนักเพราะมิไดใหความสําคัญ
แตประการใด แตกระนั้นพฤติกรรมนิยมที่ไมสอดคลองกับเร่ืองสุจริตก็คือการขายสิทธิ์ของตนเองใหอยูอํานาจ
                                                           
  1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. (กรุงเทพมหานคร : 
กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2554). หนา 9. 
  2 เรืองวิทย เกษสุวรรณ. หลักรัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 3. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิพิธการพิมพ จํากัด. 
2551). หนา 165. 
  3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม. (กรุงเทพมหานคร : กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2556). หนา 19-20. 

บงัคับบัญชาของนักการเมืองในรอบหลายสิบปที่ผานแตกระนั้น การเขาถึงแกนแทเนื้อหาทางประชาธิปไตย
จริงๆ ที่ประชาชนจะสามารถมองผานผลกระทบตอการขายสิทธิ์ไปยังชุมชนของตนเองวาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่
ไมถูกตองและผิดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 

แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
  การเขารวมหรือการมีสวนรวมทางการเมืองมีความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรมของประชาชนใน
สวนที่เก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาล และการเรียกรองตอรัฐบาลใหสนองตอบหรือ
ดําเนินการตามที่ตนหรือสังคมปรารถนา รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่มุงจะเขามีอิทธิพลตอการคัดเลือกบุคคล 
การตัดสินนโยบาย และการทํากิจกรรมของรัฐบาล4 และการมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การเขารวม
หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยมีจุดมุงหมายที่จะมีสิทธิมีสวนในการปกครอง 
หรือเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล5 โดยมีประเด็นที่แตกตางคือ การมีสวนรวมทางการเมืองนั้น
ไมไดมุงแตเฉพาะการเขารวมของประชาชน เพื่อผลประโยชนของบุคคลและกลุมบคุคลเทานัน้ แตยังเปนการ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง การคัดเลือกตัวแทน การใหรัฐบาล
สนองตอบตอความตองการตางๆ และการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายตางๆ 
ดวย 
  รูปแบบของกิจกรรมการมีสวนรวมที่ประชาชนแสดงออกผานกิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงรูปแบบทาง
การเมือง ไดมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว  3 รูปแบบ ดังนี้6 
  1. การใชสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง (Suffrage) ปรากฏข้ึนอยางเปนรูปธรรมเม่ือศตวรรษที่ 20 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือประธานาธิบดีแอนดรู แจคสัน แสดงความคิดที่เรียกกันวา ประชาธิปไตยแนว
แจคสัน โดยถือหลักวาบุคคลทุกคนในฐานะพลเมืองของรัฐ ควรมีความเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนใน
การใชสิทธิทางการเมืองและบุคคลทุกคนควรมีโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองทองถ่ินของมลรัฐ
และของชาติ  
  2. การมีสวนรวมทางการเมืองผานพรรคการเมือง (Political Party) พรรคการเมืองถือเปนสถาบัน
ทางการเมืองที่ทําหนาที่สําคัญในการเชื่อมตอระหวางประชาชนกับรัฐบาล เปนชองทางทางการเมืองที่ทําให
ประชาชนสามารถข้ึนมาเปนผูปกครองไดอยางชอบธรรม  
  3. การมีสวนรวมทางการเมืองผานกลุมผลประโยชน (Interest Group) กลุมผลประโยชน คือ กลุม
ของประชาชนที่มีผลประโยชนรวมกัน มารวมตัวกันเพื่อสรางอิทธิพลใหรัฐบาลดําเนินนโยบายไปในทิศทางที่
กลุมตองการ เชน สมาคมชาวไรออย สมาคมนายจาง เปนตน  

                                                           
 4 ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.เอ็น. 
คอมพิวออฟเซท. 2550). หนา 106. 
  5 เอกวิทย มณีธร. รัฐศาสตร. (กรุงเทพมหานคร : หจก.เอ็ม.ที. เพรส. 2552). หนา 117. 
  6 จักษ  พันธชูเพชร. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 6. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท มายด พับลิชช่ิง จํากัด. 2552). 
หนา 196-198. 
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  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวขางตน เปนการกลาวถึงพฤติกรรมทางการเมืองทั่วไป
ของการมีสวนรวมทางการเมือง ที่ถือวาเปนพื้นฐานทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแตละรูปแบบ
ไดแบงแยกยอย ดังนี้71. รูปแบบที่ทํากันทั่วไป เชน การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การพูดคุยถกเถียงทางการเมือง 
การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง การจัดตั้งและการเขารวมเปนสมาชิกกลุม การติดตอเปนสวนตัวกับเจาหนาที่  
2. รูปแบบแตกตางจากที่ทํากันทั่วไป เชน การยื่นขอเรียกรอง การเดินขบวนประทวง การเผชิญหนาตอสู 
การละเมิดกฎระเบียบของสังคม การใชความรุนแรงทางการเมือง และสงครามกองโจรและปฏิวัติรัฐประหาร
ซ่ึงเปนการใหแนวคิดในเร่ืองของวิธีการการมีสวนรวมทางการเมือง เปนการมีสวนรวมอยางหนึ่งที่แสดงออก
ถึงบทบาทภาคประชาชนที่ตองการเขาไปมีสวนเก่ียวของทางการเมือง ซ่ึงลักษณะการมีสวนรวมทางการ
เมืองนั้น มีนักวิชาการกลาวไววา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยมีสวนรวมทางการเมือง  
4 ลักษณะ คือ8 1. การเรียกคืนอํานาจโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนง (recall)  2. การริเร่ิม
เสนอแนะ (initiative) 3. การประชาพิจารณ (Public Hearing) และ4. การแสดงประชามติ (Referendum 
หรือ Plebiscite) จากแนวคิดที่นักวิชาการไดกลาวถึงปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง บริบท
ทางสังคมและทางการเมืองของไทยเปนไปในรูปแบบของผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม 
โดยการยึดเอาตัวรอดเปนที่ตั้งสามารถสรุปปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองได ดังนี้  

1. ระดับการศึกษา ในสังคมไทย ระดับการศึกษาเปนปจจัยตอการมีสวนรวมมาก คนที่มีการศึกษา
ระดับสูง มักจะมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนเหตุเปนผล เปนไปเพื่อประโยชนทางการเมืองมากกวาทาง
เศรษฐกิจ แตก็ยังคงเปนไปเพื่อเศรษฐกิจในภาพรวมดวย สวนคนที่มีระดับการศึกษาต่ํา มักจะมีสวนรวม
ทางการเมืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตนและกลุมผลประโยชน เชน การชุมนุมเรียกรองราคาขาว 
ยางพารา มันสําปะหลัง การขอข้ึนคาแรงงาน เปนตน ซ่ึงระดับการศึกษานั้นเปนปจจัยที่จะแบงรูปแบบและ
ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองดวย 
  2. อาชีพ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง อาชีพยังเปนปจจัยที่
เอ้ือตอแรงจูงใจตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองดวย สังเกตจากหากอาชีพของตนเองไมไดรับการเหลียว
แลจากรัฐบาลแลว การชุมนุมเรียกรองก็จะเกิดข้ึนตามมา เชน แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สหภาพ
แรงงาน เปนตน ซ่ึงมักมีการชุมนุมนัดหยุดงานเพื่อเรียกรองความเปนธรรมจากนายจางหรือบริษัทอยูเปน
ประจํา สิ่งเหลานี้เปนเหตุปจจัยที่เอ้ือตอการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมอาชีพตางๆ ไดเปนอยางดี 
 3. ชนชั้นทางสังคม การรับรูขาวสารทางการเมืองของไทยในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและ
หลากหลายชองทางการรับรูขาวสาร ชนชั้นทางสังคมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดการมีสวนรวมทางการเมือง
ดวย ในสมัยกอน ชนชั้นกลางมักมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาชนชั้นลาง  

                                                           
  7 Gabriel A.  Almond. and Bingham G. Powell. Comparative Politics Today : A World 
View. (New York: Harper Collins. 1996). pp.145-148. 
  8 วันพิชิต ศรีสุข. “กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินแกเยาวชนดานการ
ขับรองเพลงซอพ้ืนเมือง เพ่ือเสนอแนวคิดการเมืองภาคพลเมือง”. งานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2552). หนา 7-8. 

  4. พรรคการเมือง ความนิยมในพรรคการเมืองก็มีสวนสําคัญตอปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง โดยเฉพาะระบบพรรคนิยม ที่เม่ือใดก็ตามพรรคที่ตนเองชื่นชอบลงแขงขันในการเลือกตั้ง 
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่สนับสนุนพรรคนั้นๆ ก็จะสูงข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง การแลกเปลี่ยนขาวสารทางการเมือง การวิพากษวิจารณการเมือง และการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็จะมีระดับ
ที่สูงข้ึนตามไปดวย  
  5. สภาพการณทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมือง การมีสวนรวมทางการเมืองไมไดจํากัดเฉพาะการเลือกตั้งเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการชุมนุมประทวง
ทางการเมือง ที่เก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย9   
  กลาวไดวา แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองมีความหลากหลายรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขา
ไปเก่ียวของได เชน การใชสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง (Suffrage) การมีสวนรวมทางการเมือผานพรรค
การเมือง (Political Party) และการมีสวนรวมทางการเมืองผานกลุมผลประโยชน (Interest Group) 
ในขณะที่ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง คือ 1. ระดับการศึกษา ลักษณะของ
อาชีพ ชนชั้นทางสังคม ระบบของพรรคการเมือง และสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนตัวบงชี้สําคัญ 
 
หลักสุจริตธรรม 
 สุจริตธรรมหรือสุจริต เปนคําสอนในเร่ืองความประพฤติดี ประพฤติชอบ และในภาษาบาลี คําวา 
สุจริต มาจาก สุ (ดี งาม) +จริต (ความประพฤติ) รวมความไดวา ความประพฤติที่ดีงาม ซ่ึงมีศัพทวิเคราะห
วา สุนฺทรํ จริตํ จรณมสฺสาติ สุจริตํ กรรมที่มีการประพฤติดี (สุ+จริต)10  เพราะธรรมขอสุจริตนี้เปนธรรมที่สื่อ
ถึงความเปนบัณฑิต เพราะบัณฑิตคือผูรู รูในสิ่งที่ถูกตอง ในสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา ตระหนักรูอยูเสมอวา
สิ่งที่จะกระทําลงไปนั้นมีประโยชนหรือมีโทษตอตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมโดยรวม ทั้งในปจจุบันนี้และใน
อนาคต ความสุจริตยังจะกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะดวย เพราะหากทุกคนในหมูคณะประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักสุจริต 3 แลว ยอมมีแตความเมตตาปราณี ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน คอยชวยเหลือเก้ือกูล
กันอยูเสมอ ทําใหสังคมหรือชุมชนนั้นมีแตความสงบสุข และนอกจากนี้หลักสุจริต 3 ยังสื่อถึงความเปน
บัณฑิต ซ่ึงหลักความสุจริตนั้นเปนหลักธรรมสําคัญที่พระพุทธองคทรงตรัสวาบุคคลประกอบดวยธรรม 3 
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต11 ดังนั้นแลวความสุจริตจึงเปนธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงถือปฏิบัติ 
เพราะจะยังประโยชนใหกับตนเองและผูอ่ืนที่อยูรวมในชุมชนหรือในสังคมเดียวกัน และเพราะความสุจริตนี้
เปนหลักปฏิบัติพื้นฐานอันจะนําไปสูการปฏิบัติธรรมในขออ่ืนๆ อันมีศีล 5 เปนตน ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีความประพฤติชอบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมืองที่ตางฝายตางก็
ตองการที่จะเปนผูชนะ ตองการที่จะเขาไปมีอํานาจในการบริหารบานเมืองหรือในทองถ่ิน ซ่ึงหากขาดซ่ึง
                                                           
  9 Almond.  Gabriel A. .  and Verba.  Sydney.  The civic culture:  Political attitude and 
democracy in five nations. (Boston : Little Brown. 1963). p. 190. 
  10 พระธรรมกิตฺติวงศ (ทองดี สุรเตโช). ศัพทวิเคราะห. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง. 2550). 
หนา 714. 
  11 องฺ.ติก. (ไทย) 20/2/141. 
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  รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวขางตน เปนการกลาวถึงพฤติกรรมทางการเมืองทั่วไป
ของการมีสวนรวมทางการเมือง ที่ถือวาเปนพื้นฐานทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแตละรูปแบบ
ไดแบงแยกยอย ดังนี้71. รูปแบบที่ทํากันทั่วไป เชน การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การพูดคุยถกเถียงทางการเมือง 
การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง การจัดตั้งและการเขารวมเปนสมาชิกกลุม การติดตอเปนสวนตัวกับเจาหนาที่  
2. รูปแบบแตกตางจากที่ทํากันทั่วไป เชน การยื่นขอเรียกรอง การเดินขบวนประทวง การเผชิญหนาตอสู 
การละเมิดกฎระเบียบของสังคม การใชความรุนแรงทางการเมือง และสงครามกองโจรและปฏิวัติรัฐประหาร
ซ่ึงเปนการใหแนวคิดในเร่ืองของวิธีการการมีสวนรวมทางการเมือง เปนการมีสวนรวมอยางหนึ่งที่แสดงออก
ถึงบทบาทภาคประชาชนที่ตองการเขาไปมีสวนเก่ียวของทางการเมือง ซ่ึงลักษณะการมีสวนรวมทางการ
เมืองนั้น มีนักวิชาการกลาวไววา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยมีสวนรวมทางการเมือง  
4 ลักษณะ คือ8 1. การเรียกคืนอํานาจโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนง (recall)  2. การริเร่ิม
เสนอแนะ (initiative) 3. การประชาพิจารณ (Public Hearing) และ4. การแสดงประชามติ (Referendum 
หรือ Plebiscite) จากแนวคิดที่นักวิชาการไดกลาวถึงปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง บริบท
ทางสังคมและทางการเมืองของไทยเปนไปในรูปแบบของผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม 
โดยการยึดเอาตัวรอดเปนที่ตั้งสามารถสรุปปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองได ดังนี้  

1. ระดับการศึกษา ในสังคมไทย ระดับการศึกษาเปนปจจัยตอการมีสวนรวมมาก คนที่มีการศึกษา
ระดับสูง มักจะมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนเหตุเปนผล เปนไปเพื่อประโยชนทางการเมืองมากกวาทาง
เศรษฐกิจ แตก็ยังคงเปนไปเพื่อเศรษฐกิจในภาพรวมดวย สวนคนที่มีระดับการศึกษาต่ํา มักจะมีสวนรวม
ทางการเมืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตนและกลุมผลประโยชน เชน การชุมนุมเรียกรองราคาขาว 
ยางพารา มันสําปะหลัง การขอข้ึนคาแรงงาน เปนตน ซ่ึงระดับการศึกษานั้นเปนปจจัยที่จะแบงรูปแบบและ
ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองดวย 
  2. อาชีพ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง อาชีพยังเปนปจจัยที่
เอ้ือตอแรงจูงใจตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองดวย สังเกตจากหากอาชีพของตนเองไมไดรับการเหลียว
แลจากรัฐบาลแลว การชุมนุมเรียกรองก็จะเกิดข้ึนตามมา เชน แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สหภาพ
แรงงาน เปนตน ซ่ึงมักมีการชุมนุมนัดหยุดงานเพื่อเรียกรองความเปนธรรมจากนายจางหรือบริษัทอยูเปน
ประจํา สิ่งเหลานี้เปนเหตุปจจัยที่เอ้ือตอการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมอาชีพตางๆ ไดเปนอยางดี 
 3. ชนชั้นทางสังคม การรับรูขาวสารทางการเมืองของไทยในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและ
หลากหลายชองทางการรับรูขาวสาร ชนชั้นทางสังคมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดการมีสวนรวมทางการเมือง
ดวย ในสมัยกอน ชนชั้นกลางมักมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาชนชั้นลาง  

                                                           
  7 Gabriel A.  Almond. and Bingham G. Powell. Comparative Politics Today : A World 
View. (New York: Harper Collins. 1996). pp.145-148. 
  8 วันพิชิต ศรีสุข. “กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินแกเยาวชนดานการ
ขับรองเพลงซอพ้ืนเมือง เพ่ือเสนอแนวคิดการเมืองภาคพลเมือง”. งานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 
(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2552). หนา 7-8. 

  4. พรรคการเมือง ความนิยมในพรรคการเมืองก็มีสวนสําคัญตอปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง โดยเฉพาะระบบพรรคนิยม ที่เม่ือใดก็ตามพรรคที่ตนเองชื่นชอบลงแขงขันในการเลือกตั้ง 
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่สนับสนุนพรรคนั้นๆ ก็จะสูงข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง การแลกเปลี่ยนขาวสารทางการเมือง การวิพากษวิจารณการเมือง และการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็จะมีระดับ
ที่สูงข้ึนตามไปดวย  
  5. สภาพการณทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมือง การมีสวนรวมทางการเมืองไมไดจํากัดเฉพาะการเลือกตั้งเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการชุมนุมประทวง
ทางการเมือง ที่เก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นดวย9   
  กลาวไดวา แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองมีความหลากหลายรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขา
ไปเก่ียวของได เชน การใชสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง (Suffrage) การมีสวนรวมทางการเมือผานพรรค
การเมือง (Political Party) และการมีสวนรวมทางการเมืองผานกลุมผลประโยชน (Interest Group) 
ในขณะที่ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง คือ 1. ระดับการศึกษา ลักษณะของ
อาชีพ ชนชั้นทางสังคม ระบบของพรรคการเมือง และสภาพการณทางเศรษฐกิจที่เปนตัวบงชี้สําคัญ 
 
หลักสุจริตธรรม 
 สุจริตธรรมหรือสุจริต เปนคําสอนในเร่ืองความประพฤติดี ประพฤติชอบ และในภาษาบาลี คําวา 
สุจริต มาจาก สุ (ดี งาม) +จริต (ความประพฤติ) รวมความไดวา ความประพฤติที่ดีงาม ซ่ึงมีศัพทวิเคราะห
วา สุนฺทรํ จริตํ จรณมสฺสาติ สุจริตํ กรรมที่มีการประพฤติดี (สุ+จริต)10  เพราะธรรมขอสุจริตนี้เปนธรรมที่สื่อ
ถึงความเปนบัณฑิต เพราะบัณฑิตคือผูรู รูในสิ่งที่ถูกตอง ในสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา ตระหนักรูอยูเสมอวา
สิ่งที่จะกระทําลงไปนั้นมีประโยชนหรือมีโทษตอตนเอง บุคคลอ่ืน สังคมโดยรวม ทั้งในปจจุบันนี้และใน
อนาคต ความสุจริตยังจะกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะดวย เพราะหากทุกคนในหมูคณะประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักสุจริต 3 แลว ยอมมีแตความเมตตาปราณี ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน คอยชวยเหลือเก้ือกูล
กันอยูเสมอ ทําใหสังคมหรือชุมชนนั้นมีแตความสงบสุข และนอกจากนี้หลักสุจริต 3 ยังสื่อถึงความเปน
บัณฑิต ซ่ึงหลักความสุจริตนั้นเปนหลักธรรมสําคัญที่พระพุทธองคทรงตรัสวาบุคคลประกอบดวยธรรม 3 
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต11 ดังนั้นแลวความสุจริตจึงเปนธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงถือปฏิบัติ 
เพราะจะยังประโยชนใหกับตนเองและผูอ่ืนที่อยูรวมในชุมชนหรือในสังคมเดียวกัน และเพราะความสุจริตนี้
เปนหลักปฏิบัติพื้นฐานอันจะนําไปสูการปฏิบัติธรรมในขออ่ืนๆ อันมีศีล 5 เปนตน ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีความประพฤติชอบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมืองที่ตางฝายตางก็
ตองการที่จะเปนผูชนะ ตองการที่จะเขาไปมีอํานาจในการบริหารบานเมืองหรือในทองถ่ิน ซ่ึงหากขาดซ่ึง
                                                           
  9 Almond.  Gabriel A. .  and Verba.  Sydney.  The civic culture:  Political attitude and 
democracy in five nations. (Boston : Little Brown. 1963). p. 190. 
  10 พระธรรมกิตฺติวงศ (ทองดี สุรเตโช). ศัพทวิเคราะห. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง. 2550). 
หนา 714. 
  11 องฺ.ติก. (ไทย) 20/2/141. 
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หลักของความสุจริตทั้ง 3 นี้แลว ความไมยุติธรรมหรือความขัดแยงยอมเกิดข้ึนอยางแนนอนและนอกจากนั้น 
หลักสุจริตยังเปนหลักแหงการสรางความรัก ความสามัคคีปรองดอง ถาประสงคความรักที่จะใหเปนสุขที่
ยั่งยืน ตองเปนความรักที่ประกอบดวยคุณธรรมนําใหสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ไกแก ความประพฤติ
ปฏิบัติตอกันดวยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต อันจะชวยใหอยูรวมกันหรือประกอบกิจการงานรวมกัน
ใหถึงความสําเร็จและถึงความเจริญสันติสุขได หลักสุจริต 3 นั้น ไดแก12 
     1. กายสุจริต ไดแก ประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความเมตตา คือดวยความรัก ปรารถนาที่จะให
ผูอ่ืนเปนสุข และดวยความกรุณา คือ ดวยความรัก ความสงสารที่จะใหผูมีทุกขไดพนทุกข จะเห็นไดวา การ
ที่ประชาชนมีความสุจริตเกิดข้ึนจะทําใหผูอ่ืนไดรับความสุขและตนเองจะมีความสุขตามไปดวยซ่ึงในลกัษณะ
ดังกลาวหากมองในเชิงการเมืองภาคประชาชนจะสามารถยกเอาเหตุผลมาอธิบายไดวา การเลือกตั้งแตละ
คร้ังยอมนํามาสูการสูญเสียในหลากหลายรูปแบบ เชน หัวคะแนนเกิดความขัดแยงกันเพราะรับเงินมาจาก
นักการเมือง บางพื้นที่ผูนําชุมชนรับเงินเพื่อนําไปขับเคลื่อนการหาเสียงกอนเลือกตั้ง การแจกเงินในรูปแบบ
ตาง ๆ การมอบสิ่งของไวใหใชประโยชน และบางพื้นที่จะเงินจางวานฆาคูแขงและฆาหัวคะแนน เปนตน 
 ซ่ึงในอดีตยอมเปนที่ประจักษดีแลว ทําใหความรุนแรงทางกายที่เรียกวากายทุจริตเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
แตหากประชาชนไมเขาไปยุงเก่ียวใดๆ จะไมสามารถสรางปญหาเหลานั้นข้ึนมาได เชน การไมรับเงินขาย
เสียง การตอตานเงินจากกนักการเมืองทุกรูปแบบ และไมสนับสนุนหัวคะแนนของกลุมใดๆ เปนตน จึงจะ
เรียกวา การมีสวนรวมทางการเมืองที่ถูกตอง 
     2. วจีสุจริต ไดแก ความประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความซ่ือตรง ไมหลอกลวงกัน มีกิริยาวาจาที่
สุภาพออนโยนตอกัน ไมกาวราว กลาวราย ไมกระทบกระแทก แดกดันใหผูอ่ืนเจ็บช้ําน้ําใจ  ไมยุใหเขาแตก
สามัคคีกัน และกลาวแตวาจาหรือคําแนะนําสั่งสอนที่ดี ที่มีประโยชน ไมแนะนําไปในทางที่เปนโทษ เปนตน 
แตหากมองในเชิงทุจริตในเชงิวาจาจะไดยินเสียงบอยมากโดยเฉพาะนักการเมืองในฤดูกาลหาเสียงที่จะตอง
ทําลายความนาเชื่อถือคูแขงของตนเองในขณะที่ตนเองก็ไมดีกวาคูแขงแมแตนอย มีการจูงใจในลักษณะตาง 
ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงชัยชนะเพียงอยางเดียวผานการใชวาจาในการทํารายซ่ึงกันและกันอยางนีเ้รียกวา การทุจริต
ทางวาจา 
     3. มโนสุจริต คือ ประพฤติปฏิบัติตอกันดวยเจตนาความคิดอานที่ไมโลภ ไมเห็นแกตัว รูจักทํา
ความเขาใจประนีประนอมกัน รูจักเห็นอกเห็นใจและอภัยใหแกกัน ไมถือโทษ/โกรธ พยาบาท อาฆาตมาด
รายตอกัน ไมอิจฉาริษยากัน และปฏิบัติตอกันดวยความเปนผูมีจิตใจสมํ่าเสมอ ไมเยอหยิ่ง จองหองหรืออวด
ดีดวยมานะ/ทิฏฐิตอกัน  แตหากมุมมองของตนเองมีความคลาดเคลื่อนไปก็จะมองคูแขงหรือนักการเมืองที่
ตนเองที่ไมดีดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังใชความพยายามในการสรางความแตกแยก สรางความแตกตางกันใน
หมูคณะ แมแตระหวางพี่นองกับหากมองผิดกันดวยความคิดเห็นก็ยังสามารถฆากันไดซ่ึงเร่ืองนี้อาจจะมีถึง
การรับรูขอมูลขาวสารและอคติตอกันจึงเกิดเปนความชอบความไมชอบตอผูนั้น ตอกลุมนั้น และตอพรรคนั้น 
เปนตน จึงกอเกิดความเกลียดชังตอผูที่มองไมเหมือนกับตนเองอยางนี้เรียกวา มโนทุจริต 

                                                           
  12 พระเทพญาณมงคล วิ.. “ปาฐกถาธรรม ท่ีใดมีรัก ท่ีน่ันมีทุกข ท่ีใดรูรักสามัคคี ท่ีน่ันยอมมีสันติสุข”. 
พุทธจักร. ปท่ี 68 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) : 13-15.   

  เพราะฉะนั้นบุคคลประกอบพฤติกรรมดวยสุจริตธรรม 3 ประการนี้แล พึงทราบวา เปนบัณฑิต 
เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “บุคคลประกอบดวยธรรม 3 ประการใด พึงทราบวา 
เปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม 3 ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม 3 ประการใด พึงทราบวาเปน
บัณฑิต เราจักถือปฏิบัติธรรม 3 ประการนั้น” ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล13 แตหากมี
ผูใดมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากนี้ก็ถือวา เขาขายการทุจริตโดย 3 ฐานดวย ไดแก กายทุจริต วจีทุจริต  
และมโนทุจริตดังกลาวที่พระพุทธองคทรงตรัสสอนไววา “ภิกษุทั้งหลาย ภัยที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคน
พาล มิใชเกิดจากบัณฑิต อุปททวะ ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคนพาล มิใชเกิดจากบัณฑิต อุปสรรคที่
เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคนพาล มิใชเกิดจากบัณฑิต”14  เพราะคนพาลผูไมเฉียบแหลม เปนอสัตบุรุษ 
ประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้แลยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย มีความเสียหาย ถูกผูรูติเตียน  
และประสพสิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมากบัณฑิตผูเฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม 3 ประการ  
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีความเสียหาย ไมถูกผูรูติเตียนและประสพบุญเปนอันมาก 
แตภิกษุทั้งหลาย เปนบัณฑิตผูเฉียบแหลมเปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้แลยอมบริหารตน
ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีความเสียหาย ไมถูกผูรูติเตียน และประสพบุญเปนอันมาก15 เพราะฉะนั้น 
การเขาถึงการมาสวนรวมทางการเมืองภาคประชาชนนอกจากจะสรางกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารแลว
อาจจะตองสรางระบบการวิเคราะหขอมูลใหเกิดข้ึนตอประชาชนเพราะความคิดเห็นของประชาชนตอ
การเมืองยอมแยกออกจากกันซ่ึงจะมีประชาชนสวนนอยมากที่ใหความสําคัญและสนใจอยางจริงๆ 
นอกจากนั้นจะมุงประกอบอาชีพของตนเองมากกวา จึงทําใหการเมืองภาคประชาชนมีความออนแอลงไป 
แตถึงอยางไรก็ตาม การสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนยังคงพัฒนาตอไปอยางไมหยุดหยอยโดยเฉพาะ
การใชฐานตามหลักสุจริตธรรมใหมากข้ึนเพื่อลดความรุนแรงทางการเมือง เพื่อลดความสรางความแตกแยก
ดวยขอมูลเท็จที่ไมเปนจริง สรางระบบปองกันลดความเกลียดชังดวยการเพิ่มความไมอคติใหกับประชาชน
ระหวางกันใหมากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมไปอาจจะสรางตัวชี้วัดความสุขตอกระบวนการทางการเมืองที่สงผล
การดําเนินชีวิตที่ปราศจากทุจริตธรรม 
 
การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักสุจริตธรรม 
 การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามหลักสุจริตเปนการเสนอมุมมองตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกดวยกลิ่นไอการเมืองการปกครองตามแนวรัฐศาสตรซ่ึงผูเขียนเห็นวา 
การเขาถึงโจทยใหญของปญหาการมีสวนรวมอยูที่กรอบความรูความเขาใจและผลกระทบทางสังคมที่
ประชาชนอาจจะไมทราบถึงขอเท็จจริงมากนักทําใหพฤติกรรมความรูสึกมากอนการนึกผลผลกระทบใน
อนาคตที่มีตอชุมชนของตนเองในลักษณะดังกลาวอาจจะมองถึงปจจัยสวนบุคคลในดานการศึกษายอมเปนที่
ประจักษแกนักวิชาการไทยวา การศึกษามีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองที่ถูกตองเหมาะสมตอการพัฒนา

                                                           
 13 องฺ.ติก. (ไทย) 20/2/141. 
 14 องฺ.ติก.อ. (ไทย) 2/1/77. 
 15 องฺ.ติก. (ไทย) 20/8/147. 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1471

หลักของความสุจริตทั้ง 3 นี้แลว ความไมยุติธรรมหรือความขัดแยงยอมเกิดข้ึนอยางแนนอนและนอกจากนั้น 
หลักสุจริตยังเปนหลักแหงการสรางความรัก ความสามัคคีปรองดอง ถาประสงคความรักที่จะใหเปนสุขที่
ยั่งยืน ตองเปนความรักที่ประกอบดวยคุณธรรมนําใหสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ไกแก ความประพฤติ
ปฏิบัติตอกันดวยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต อันจะชวยใหอยูรวมกันหรือประกอบกิจการงานรวมกัน
ใหถึงความสําเร็จและถึงความเจริญสันติสุขได หลักสุจริต 3 นั้น ไดแก12 
     1. กายสุจริต ไดแก ประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความเมตตา คือดวยความรัก ปรารถนาที่จะให
ผูอ่ืนเปนสุข และดวยความกรุณา คือ ดวยความรัก ความสงสารที่จะใหผูมีทุกขไดพนทุกข จะเห็นไดวา การ
ที่ประชาชนมีความสุจริตเกิดข้ึนจะทําใหผูอ่ืนไดรับความสุขและตนเองจะมีความสุขตามไปดวยซ่ึงในลกัษณะ
ดังกลาวหากมองในเชิงการเมืองภาคประชาชนจะสามารถยกเอาเหตุผลมาอธิบายไดวา การเลือกตั้งแตละ
คร้ังยอมนํามาสูการสูญเสียในหลากหลายรูปแบบ เชน หัวคะแนนเกิดความขัดแยงกันเพราะรับเงินมาจาก
นักการเมือง บางพื้นที่ผูนําชุมชนรับเงินเพื่อนําไปขับเคลื่อนการหาเสียงกอนเลือกตั้ง การแจกเงินในรูปแบบ
ตาง ๆ การมอบสิ่งของไวใหใชประโยชน และบางพื้นที่จะเงินจางวานฆาคูแขงและฆาหัวคะแนน เปนตน 
 ซ่ึงในอดีตยอมเปนที่ประจักษดีแลว ทําใหความรุนแรงทางกายที่เรียกวากายทุจริตเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
แตหากประชาชนไมเขาไปยุงเก่ียวใดๆ จะไมสามารถสรางปญหาเหลานั้นข้ึนมาได เชน การไมรับเงินขาย
เสียง การตอตานเงินจากกนักการเมืองทุกรูปแบบ และไมสนับสนุนหัวคะแนนของกลุมใดๆ เปนตน จึงจะ
เรียกวา การมีสวนรวมทางการเมืองที่ถูกตอง 
     2. วจีสุจริต ไดแก ความประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความซ่ือตรง ไมหลอกลวงกัน มีกิริยาวาจาที่
สุภาพออนโยนตอกัน ไมกาวราว กลาวราย ไมกระทบกระแทก แดกดันใหผูอ่ืนเจ็บช้ําน้ําใจ  ไมยุใหเขาแตก
สามัคคีกัน และกลาวแตวาจาหรือคําแนะนําสั่งสอนที่ดี ที่มีประโยชน ไมแนะนําไปในทางที่เปนโทษ เปนตน 
แตหากมองในเชิงทุจริตในเชงิวาจาจะไดยินเสียงบอยมากโดยเฉพาะนักการเมืองในฤดูกาลหาเสียงที่จะตอง
ทําลายความนาเชื่อถือคูแขงของตนเองในขณะที่ตนเองก็ไมดีกวาคูแขงแมแตนอย มีการจูงใจในลักษณะตาง 
ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงชัยชนะเพียงอยางเดียวผานการใชวาจาในการทํารายซ่ึงกันและกันอยางนีเ้รียกวา การทุจริต
ทางวาจา 
     3. มโนสุจริต คือ ประพฤติปฏิบัติตอกันดวยเจตนาความคิดอานที่ไมโลภ ไมเห็นแกตัว รูจักทํา
ความเขาใจประนีประนอมกัน รูจักเห็นอกเห็นใจและอภัยใหแกกัน ไมถือโทษ/โกรธ พยาบาท อาฆาตมาด
รายตอกัน ไมอิจฉาริษยากัน และปฏิบัติตอกันดวยความเปนผูมีจิตใจสมํ่าเสมอ ไมเยอหยิ่ง จองหองหรืออวด
ดีดวยมานะ/ทิฏฐิตอกัน  แตหากมุมมองของตนเองมีความคลาดเคลื่อนไปก็จะมองคูแขงหรือนักการเมืองที่
ตนเองที่ไมดีดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังใชความพยายามในการสรางความแตกแยก สรางความแตกตางกันใน
หมูคณะ แมแตระหวางพี่นองกับหากมองผิดกันดวยความคิดเห็นก็ยังสามารถฆากันไดซ่ึงเร่ืองนี้อาจจะมีถึง
การรับรูขอมูลขาวสารและอคติตอกันจึงเกิดเปนความชอบความไมชอบตอผูนั้น ตอกลุมนั้น และตอพรรคนั้น 
เปนตน จึงกอเกิดความเกลียดชังตอผูที่มองไมเหมือนกับตนเองอยางนี้เรียกวา มโนทุจริต 

                                                           
  12 พระเทพญาณมงคล วิ.. “ปาฐกถาธรรม ท่ีใดมีรัก ท่ีน่ันมีทุกข ท่ีใดรูรักสามัคคี ท่ีน่ันยอมมีสันติสุข”. 
พุทธจักร. ปท่ี 68 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) : 13-15.   

  เพราะฉะนั้นบุคคลประกอบพฤติกรรมดวยสุจริตธรรม 3 ประการนี้แล พึงทราบวา เปนบัณฑิต 
เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา “บุคคลประกอบดวยธรรม 3 ประการใด พึงทราบวา 
เปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม 3 ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม 3 ประการใด พึงทราบวาเปน
บัณฑิต เราจักถือปฏิบัติธรรม 3 ประการนั้น” ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล13 แตหากมี
ผูใดมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากนี้ก็ถือวา เขาขายการทุจริตโดย 3 ฐานดวย ไดแก กายทุจริต วจีทุจริต  
และมโนทุจริตดังกลาวที่พระพุทธองคทรงตรัสสอนไววา “ภิกษุทั้งหลาย ภัยที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคน
พาล มิใชเกิดจากบัณฑิต อุปททวะ ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคนพาล มิใชเกิดจากบัณฑิต อุปสรรคที่
เกิดข้ึนทั้งสิ้น ลวนเกิดจากคนพาล มิใชเกิดจากบัณฑิต”14  เพราะคนพาลผูไมเฉียบแหลม เปนอสัตบุรุษ 
ประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้แลยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย มีความเสียหาย ถูกผูรูติเตียน  
และประสพสิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมากบัณฑิตผูเฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม 3 ประการ  
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีความเสียหาย ไมถูกผูรูติเตียนและประสพบุญเปนอันมาก 
แตภิกษุทั้งหลาย เปนบัณฑิตผูเฉียบแหลมเปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม 3 ประการนี้แลยอมบริหารตน
ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีความเสียหาย ไมถูกผูรูติเตียน และประสพบุญเปนอันมาก15 เพราะฉะนั้น 
การเขาถึงการมาสวนรวมทางการเมืองภาคประชาชนนอกจากจะสรางกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารแลว
อาจจะตองสรางระบบการวิเคราะหขอมูลใหเกิดข้ึนตอประชาชนเพราะความคิดเห็นของประชาชนตอ
การเมืองยอมแยกออกจากกันซ่ึงจะมีประชาชนสวนนอยมากที่ใหความสําคัญและสนใจอยางจริงๆ 
นอกจากนั้นจะมุงประกอบอาชีพของตนเองมากกวา จึงทําใหการเมืองภาคประชาชนมีความออนแอลงไป 
แตถึงอยางไรก็ตาม การสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนยังคงพัฒนาตอไปอยางไมหยุดหยอยโดยเฉพาะ
การใชฐานตามหลักสุจริตธรรมใหมากข้ึนเพื่อลดความรุนแรงทางการเมือง เพื่อลดความสรางความแตกแยก
ดวยขอมูลเท็จที่ไมเปนจริง สรางระบบปองกันลดความเกลียดชังดวยการเพิ่มความไมอคติใหกับประชาชน
ระหวางกันใหมากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมไปอาจจะสรางตัวชี้วัดความสุขตอกระบวนการทางการเมืองที่สงผล
การดําเนินชีวิตที่ปราศจากทุจริตธรรม 
 
การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักสุจริตธรรม 
 การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามหลักสุจริตเปนการเสนอมุมมองตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกดวยกลิ่นไอการเมืองการปกครองตามแนวรัฐศาสตรซ่ึงผูเขียนเห็นวา 
การเขาถึงโจทยใหญของปญหาการมีสวนรวมอยูที่กรอบความรูความเขาใจและผลกระทบทางสังคมที่
ประชาชนอาจจะไมทราบถึงขอเท็จจริงมากนักทําใหพฤติกรรมความรูสึกมากอนการนึกผลผลกระทบใน
อนาคตที่มีตอชุมชนของตนเองในลักษณะดังกลาวอาจจะมองถึงปจจัยสวนบุคคลในดานการศึกษายอมเปนที่
ประจักษแกนักวิชาการไทยวา การศึกษามีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองที่ถูกตองเหมาะสมตอการพัฒนา

                                                           
 13 องฺ.ติก. (ไทย) 20/2/141. 
 14 องฺ.ติก.อ. (ไทย) 2/1/77. 
 15 องฺ.ติก. (ไทย) 20/8/147. 
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ประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะฉะนั้น การนําเสนอมุมมองดังกลาวอาจจะชวยใหเกิดองคาพยพการ
กอกําเนิดกลไกการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทิศทางที่ถูกและสอดคลองกับคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงประกอบดวย 3 กลไกหลัก ไดแก 
 1. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยกายสุจริต 
 ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถยอนกลับไปดูกิจกรรมในอดีตที่ มีการประทวง  
การทําลาย การใชอาวุธ การรุมทําราย เปนตน ภาพเหลานี้ยอมไมตั้งอยูบนฐานของประชาธิปไตยแมแตนอย
ซ่ึงนั่นหมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองที่นําไปสูความลมสลายของประชาธิปไตยในประเทศไทยหลายยุค
หลายสมัยอดีตจวบจนปจจุบันก็ยังเห็นไดดวยพฤติกรรมเหลานี้ จนบางคร้ังนําไปสูการแกแคนทางการเมือง 
การจับผูพายแพในคุกตาราง การใชอํานาจทางกฎหมายมาเลนงานคูตอสู เปนตน สิ่งเหลานี้เรียกวา กิจกรรม
ทางการเมืองทางกายทุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่ผิดแผกแตกตางไปจากระบบประชาธิปไตยและไมตรงกับ
คําสอนทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่ภาคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะมีลักษณะการ
ประทวงใหเห็นอยูตลอดเวลาเพราะความไรยุติธรรมของผูบริหารประเทศในระดับตาง ๆ ทําใหการแสดงพลัง
จากกลุมประชาชนที่เห็นดวยมากยิ่งข้ึนในบางเหตุการณจนกลายเปนกลุมเลือดจากปลายกระบอกปนของผู
ถืออาวุธจนสุดทายการเสียเลือดเนื้อของคนไทยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรก็ตามอดีตที่ผานมายอม
เปนประสบการณในการแกไขปจจุบันและอนาคตที่ไมตองการใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้นเพราะสิ่งเหลานั้น
ยอมนําไปสูความสูญเสียสถานเดียวจึงเปนโอกาสทางพระพุทธศาสนาที่จะนําเสนอแนวคิดการสงเสริมการมี
สวนรวมภาคประชาชนตามหลักสุจริตใหมากที่สุดโดยเฉพาะการสรางเกาะปองกันระบบการเลือกใหมีความ
ขาวสะอาดใหมากที่สุด มีกระบวนการสรางเงื่อนไขเพื่อปองกันการทุจริตในการขายสิทธิ์ของประชาชน และ
ปองกันความแตกแยก แตกตางคนในชุมชนเดียวกันดวยการกระตุนจิตสํานึก และสรางความตระหนักใหเกิด
ข้ึนกับประชาชนใหมากที่สุดโดยเฉพาะความรูในระบบประชาธิปไตยและผลกระทบตอการขายสิทธิ์ของ
ตนเองผานเคร่ืองมือทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะองคกรสงฆที่สามารถหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพแตนั้นก็
หมายถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลใหเกิดการยอมรับในฐานะผูใกลชิดประชาชนและประชาชนยอมรับนับถือ
คณะสงฆ 
   2. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยวจีสุจริต 
  ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองผานการใชวาจาเปนอีกหนึ่งปญหาใหญของนักเมืองในอดีตที่
ถูกนํามาใชเปนอาวุธในการโจมตีคูแขงของตนเองใหไดรับความเสียหายจนทําใหประชาชนเชื่อในคําพูน
เหลานั้นผานการจัดปราศรัยในเวทีตาง ๆ ทั่วประเทศซ่ึงทํากันมากในกลุมจังหวัดนอกเมืองหลวง แตกระนั้น 
เม่ือประเทศมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนทําใหรูปแบบของกิจกรรมการใชวาจาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
การใชสื่อใหเปนประโยชนมากยิ่งข้ึนแตแนวคิดการใชขอความแทนวาจาก็ไมแตกตางไปจากอดีตขางตนซ่ึงก็
คือ การใชมูลอันเปนเท็จอยูนั้นเองจนกลายเปนพลังในการโจมตีนักการเมืองคูแขงใหไดรับบาดเจ็บเชิง
ปรากฏการณในปจจุบัน แตถึงอยางไรก็ตามการใชขอมูลขาวสารในปจจุบันอาจจะมีกฎหมายเขามาควบคุม
มากยิ่งข้ึนและมีโทษทั้งทางอาญาและทางเพงการใชขอมูลเท็จดังกลาวอาจจะมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน
ในอนาคต ในขณะที่ภาคประชาชนที่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับที่ไมสูงนกัและเปนผูรับขาวสารทางเดียว
จนทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษไปตาง ๆ นานา ซ่ึงแตกลุมอาจจะใชขอมูลอันเปนเท็จในการวิเคราะหและ

เชื่อไปตามขอมูลเหลาจนกลายเปนการโจมตีผูอ่ืนดวยขอความที่ไมจริงซ่ึงในลักษณะดังกลาวก็เรียนกวา  
วจีทุจริตดวยเชนกัน อีกทั้งนักสื่อสารมวลชนในปจจุบันจะมีสักมากนอยเพียงไรที่สามารถเชื่อถือไดก็ดวยสื่อก็
อยูในคราบของกลุมผลประโยชนแทบทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น การสูญความสมดุลยของนักการเมือง ของสื่อ 
และของประชาชนจนกลายเปนวจีทุจริตรวมกันทั้งหมดซ่ึงอยูในรูปของกระบวนการวจีทุจริตทั้งหมดและไม
เปนไปตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่พยายามสอนใหละเวนความชั่ว สรางความดี ทําใจใหสะอาด
ปราศจากความมัวหมองใด แตสิ่งเหลานั้นยอมแพภัยดวยอํานาจของเงินตรานั้นเอง 
 3. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยมโนสุจริต 
  ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนดวยหลักมโนสุจริตเปนไปเพื่อการลดความ
ขัดแยง ลดความเห็นผิดจากแนวคิดประชาธิปไตยอยางในประเทศไทย ลดความอยากไดตําแหนงใหญโตใน
การบริหาร ลดความอยากไดอํานาจวาสนา ลดความความอาฆาตมาดรายตอกัน ลดการจองเวรในการ
ทําลายตอกัน เปนตน ลักษณะอยางนี้เรียกวา ประชาธิปไตยเชิงสุจริตธรรมเพราะมีการตอสูบนฐานของ
ความจริง ฝายผูแพก็ลดบทบาทลงไปแตไปเพิ่มพลังการทําประโยชนใหกับประชาชนตอไปเพราะใหคิดวา
บารมียังไมถึงที่ทําหนาที่เพื่อประชาชน แตถึงอยางไรก็ตามการมีพฤติกรรมที่เขาขายการมีสวนรวมทางการ
เมืองแบบสุจริตธรรมเปนความคิดและความหวังของสังคมไทยมานานมากที่ไมตองการใหคนไทยตองมี
ทําลายตอกันจึงมุงไปสูการปรับความคิดเห็นในเชิงระบบใหมากยิ่ง เชน การตั้งโจทยไวสําหรับนักการเมือง
ไทย ที่ประชาชนสามารถรับรูทราบไดดวยตนเอง สรางกลไกการหาเสียงที่ไมสรางความแตกแยกทาง
ความคิดใหกับประชาชนในชุมชนเดียวกัน สรางบรรทัดฐานใหกับคานิยมแบประชาธิปไตย และสราง
วัฒนธรรมการเลือกตั้งในแบบฉบับที่ไมนําไปสูการฆาลางตระกูล เปนตน การสรางกลไกและระบบเหลานี้จะ
ชวยใหประชาชนลดความคิดบาดหมางตอกันไปและมีความกลมเกลียวกันในชุมชนมากยิ่งข้ึน ใน
ขณะเดียวกันนําเสนอมุมมองตามสุจริตธรรมอาจจะตองมีการจัดระบบขอมูลใหมเพื่อความเขาใจตอคําสอน
ในอนาคตตอไป 
 สรุปไดวา การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักสุจริตธรรม จะเปนคําตอบทั้งหมด
ใหกับแนวคิดการดําเนินกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตยในประเทศที่มีคําสอนทางพระพุทธศาสนาสอดแทรก
อยูทั่วทุกมุมสังคมแตกระนั้น ทุกรัฐบาลที่ผานมายอมมองไมเห็นคุณคาเชิงประจักษตอคําสอนตาง ๆ  
จึงปลอยหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปอยางนาเสียดายจนกลายเปนประเด็นเดือนรอนใหกับประชาชน
ทั่วทั้งประเทศจนถึงปจจุบันและอาจจะสงผลกระทบไปยังอนาคตอันใกลอีกดวย แตถึงอยางไรก็ตามกิจกรรม
การมีสวนรวมภาคประชาชนสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักเปนอยางยิ่งนั้นก็คือ การทําใหประชาชนไมเกิดความ
ขัดแยงหรือเกิดการเลือกขางกันในชุมชนจองตนเอง เพราะหากประชาชนมีความรูวา ตนเองชอบพรรคนี่  
แตผูอ่ืนชอบอีกหนึ่งจะทําอยางใหแตละคนเคารพสิทธิตอกันพรอมกับแสดงออกดวยความรักตอกัน ซ่ึงจะ
เห็นไดในโลกตะวันตกที่แมวาจะชอบพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแตกตางกันแตในชุมชนก็ไมไดสราง
ความขัดแยงใหเกิดข้ึน ดังนั้น หลักสุจริตธรรมจะเขาไปชวยในการคลี่ปมปญหาเหลานี้หากรัฐบาลตองเปด
โอกาสใหกับคณะสงฆไดทําหนาที่อยางเต็มที่ในการนําหลักสุจริตเขาไปถึงประชาชน วาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนากับแนวคิดประชาธิปไตยเปนสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันมิไดจนประชาชนซ่ึงเปนชาวพุทธ
สวนใหญสามารถปฏิบัติไดทั้งการเมืองและคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพรอมๆกัน 
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ประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะฉะนั้น การนําเสนอมุมมองดังกลาวอาจจะชวยใหเกิดองคาพยพการ
กอกําเนิดกลไกการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทิศทางที่ถูกและสอดคลองกับคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงประกอบดวย 3 กลไกหลัก ไดแก 
 1. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยกายสุจริต 
 ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถยอนกลับไปดูกิจกรรมในอดีตที่ มีการประทวง  
การทําลาย การใชอาวุธ การรุมทําราย เปนตน ภาพเหลานี้ยอมไมตั้งอยูบนฐานของประชาธิปไตยแมแตนอย
ซ่ึงนั่นหมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองที่นําไปสูความลมสลายของประชาธิปไตยในประเทศไทยหลายยุค
หลายสมัยอดีตจวบจนปจจุบันก็ยังเห็นไดดวยพฤติกรรมเหลานี้ จนบางคร้ังนําไปสูการแกแคนทางการเมือง 
การจับผูพายแพในคุกตาราง การใชอํานาจทางกฎหมายมาเลนงานคูตอสู เปนตน สิ่งเหลานี้เรียกวา กิจกรรม
ทางการเมืองทางกายทุจริต หมายถึง พฤติกรรมที่ผิดแผกแตกตางไปจากระบบประชาธิปไตยและไมตรงกับ
คําสอนทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่ภาคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะมีลักษณะการ
ประทวงใหเห็นอยูตลอดเวลาเพราะความไรยุติธรรมของผูบริหารประเทศในระดับตาง ๆ ทําใหการแสดงพลัง
จากกลุมประชาชนที่เห็นดวยมากยิ่งข้ึนในบางเหตุการณจนกลายเปนกลุมเลือดจากปลายกระบอกปนของผู
ถืออาวุธจนสุดทายการเสียเลือดเนื้อของคนไทยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตถึงอยางไรก็ตามอดีตที่ผานมายอม
เปนประสบการณในการแกไขปจจุบันและอนาคตที่ไมตองการใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้นเพราะสิ่งเหลานั้น
ยอมนําไปสูความสูญเสียสถานเดียวจึงเปนโอกาสทางพระพุทธศาสนาที่จะนําเสนอแนวคิดการสงเสริมการมี
สวนรวมภาคประชาชนตามหลักสุจริตใหมากที่สุดโดยเฉพาะการสรางเกาะปองกันระบบการเลือกใหมีความ
ขาวสะอาดใหมากที่สุด มีกระบวนการสรางเงื่อนไขเพื่อปองกันการทุจริตในการขายสิทธิ์ของประชาชน และ
ปองกันความแตกแยก แตกตางคนในชุมชนเดียวกันดวยการกระตุนจิตสํานึก และสรางความตระหนักใหเกิด
ข้ึนกับประชาชนใหมากที่สุดโดยเฉพาะความรูในระบบประชาธิปไตยและผลกระทบตอการขายสิทธิ์ของ
ตนเองผานเคร่ืองมือทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะองคกรสงฆที่สามารถหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพแตนั้นก็
หมายถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลใหเกิดการยอมรับในฐานะผูใกลชิดประชาชนและประชาชนยอมรับนับถือ
คณะสงฆ 
   2. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยวจีสุจริต 
  ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองผานการใชวาจาเปนอีกหนึ่งปญหาใหญของนักเมืองในอดีตที่
ถูกนํามาใชเปนอาวุธในการโจมตีคูแขงของตนเองใหไดรับความเสียหายจนทําใหประชาชนเชื่อในคําพูน
เหลานั้นผานการจัดปราศรัยในเวทีตาง ๆ ทั่วประเทศซ่ึงทํากันมากในกลุมจังหวัดนอกเมืองหลวง แตกระนั้น 
เม่ือประเทศมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนทําใหรูปแบบของกิจกรรมการใชวาจาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
การใชสื่อใหเปนประโยชนมากยิ่งข้ึนแตแนวคิดการใชขอความแทนวาจาก็ไมแตกตางไปจากอดีตขางตนซ่ึงก็
คือ การใชมูลอันเปนเท็จอยูนั้นเองจนกลายเปนพลังในการโจมตีนักการเมืองคูแขงใหไดรับบาดเจ็บเชิง
ปรากฏการณในปจจุบัน แตถึงอยางไรก็ตามการใชขอมูลขาวสารในปจจุบันอาจจะมีกฎหมายเขามาควบคุม
มากยิ่งข้ึนและมีโทษทั้งทางอาญาและทางเพงการใชขอมูลเท็จดังกลาวอาจจะมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน
ในอนาคต ในขณะที่ภาคประชาชนที่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับที่ไมสูงนกัและเปนผูรับขาวสารทางเดียว
จนทําใหเกิดการวิเคราะห วิพากษไปตาง ๆ นานา ซ่ึงแตกลุมอาจจะใชขอมูลอันเปนเท็จในการวิเคราะหและ

เชื่อไปตามขอมูลเหลาจนกลายเปนการโจมตีผูอ่ืนดวยขอความที่ไมจริงซ่ึงในลักษณะดังกลาวก็เรียนกวา  
วจีทุจริตดวยเชนกัน อีกทั้งนักสื่อสารมวลชนในปจจุบันจะมีสักมากนอยเพียงไรที่สามารถเชื่อถือไดก็ดวยสื่อก็
อยูในคราบของกลุมผลประโยชนแทบทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น การสูญความสมดุลยของนักการเมือง ของสื่อ 
และของประชาชนจนกลายเปนวจีทุจริตรวมกันทั้งหมดซ่ึงอยูในรูปของกระบวนการวจีทุจริตทั้งหมดและไม
เปนไปตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่พยายามสอนใหละเวนความชั่ว สรางความดี ทําใจใหสะอาด
ปราศจากความมัวหมองใด แตสิ่งเหลานั้นยอมแพภัยดวยอํานาจของเงินตรานั้นเอง 
 3. การมีสวนรวมทางการเมืองดวยมโนสุจริต 
  ภาพของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนดวยหลักมโนสุจริตเปนไปเพื่อการลดความ
ขัดแยง ลดความเห็นผิดจากแนวคิดประชาธิปไตยอยางในประเทศไทย ลดความอยากไดตําแหนงใหญโตใน
การบริหาร ลดความอยากไดอํานาจวาสนา ลดความความอาฆาตมาดรายตอกัน ลดการจองเวรในการ
ทําลายตอกัน เปนตน ลักษณะอยางนี้เรียกวา ประชาธิปไตยเชิงสุจริตธรรมเพราะมีการตอสูบนฐานของ
ความจริง ฝายผูแพก็ลดบทบาทลงไปแตไปเพิ่มพลังการทําประโยชนใหกับประชาชนตอไปเพราะใหคิดวา
บารมียังไมถึงที่ทําหนาที่เพื่อประชาชน แตถึงอยางไรก็ตามการมีพฤติกรรมที่เขาขายการมีสวนรวมทางการ
เมืองแบบสุจริตธรรมเปนความคิดและความหวังของสังคมไทยมานานมากที่ไมตองการใหคนไทยตองมี
ทําลายตอกันจึงมุงไปสูการปรับความคิดเห็นในเชิงระบบใหมากยิ่ง เชน การตั้งโจทยไวสําหรับนักการเมือง
ไทย ที่ประชาชนสามารถรับรูทราบไดดวยตนเอง สรางกลไกการหาเสียงที่ไมสรางความแตกแยกทาง
ความคิดใหกับประชาชนในชุมชนเดียวกัน สรางบรรทัดฐานใหกับคานิยมแบประชาธิปไตย และสราง
วัฒนธรรมการเลือกตั้งในแบบฉบับที่ไมนําไปสูการฆาลางตระกูล เปนตน การสรางกลไกและระบบเหลานี้จะ
ชวยใหประชาชนลดความคิดบาดหมางตอกันไปและมีความกลมเกลียวกันในชุมชนมากยิ่งข้ึน ใน
ขณะเดียวกันนําเสนอมุมมองตามสุจริตธรรมอาจจะตองมีการจัดระบบขอมูลใหมเพื่อความเขาใจตอคําสอน
ในอนาคตตอไป 
 สรุปไดวา การวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองตามหลักสุจริตธรรม จะเปนคําตอบทั้งหมด
ใหกับแนวคิดการดําเนินกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตยในประเทศที่มีคําสอนทางพระพุทธศาสนาสอดแทรก
อยูทั่วทุกมุมสังคมแตกระนั้น ทุกรัฐบาลที่ผานมายอมมองไมเห็นคุณคาเชิงประจักษตอคําสอนตาง ๆ  
จึงปลอยหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปอยางนาเสียดายจนกลายเปนประเด็นเดือนรอนใหกับประชาชน
ทั่วทั้งประเทศจนถึงปจจุบันและอาจจะสงผลกระทบไปยังอนาคตอันใกลอีกดวย แตถึงอยางไรก็ตามกิจกรรม
การมีสวนรวมภาคประชาชนสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักเปนอยางยิ่งนั้นก็คือ การทําใหประชาชนไมเกิดความ
ขัดแยงหรือเกิดการเลือกขางกันในชุมชนจองตนเอง เพราะหากประชาชนมีความรูวา ตนเองชอบพรรคนี่  
แตผูอ่ืนชอบอีกหนึ่งจะทําอยางใหแตละคนเคารพสิทธิตอกันพรอมกับแสดงออกดวยความรักตอกัน ซ่ึงจะ
เห็นไดในโลกตะวันตกที่แมวาจะชอบพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแตกตางกันแตในชุมชนก็ไมไดสราง
ความขัดแยงใหเกิดข้ึน ดังนั้น หลักสุจริตธรรมจะเขาไปชวยในการคลี่ปมปญหาเหลานี้หากรัฐบาลตองเปด
โอกาสใหกับคณะสงฆไดทําหนาที่อยางเต็มที่ในการนําหลักสุจริตเขาไปถึงประชาชน วาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนากับแนวคิดประชาธิปไตยเปนสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันมิไดจนประชาชนซ่ึงเปนชาวพุทธ
สวนใหญสามารถปฏิบัติไดทั้งการเมืองและคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพรอมๆกัน 
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บทสรุป 
  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนการรวมกันในฐานะความเปนพลเมืองของรัฐอาจจะ
เปนลักษณะของกิจกรรมทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง เชน การเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียง การเขา
สมาชิกพรรคการเมือง การใชสิทธิ์ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การประทวงการขับไล
ผูบริหารประเทศ เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ยอมสามารถกระทําไดบนฐานของกฎหมายในประเทศที่บังคับใช
แตถึงอยางไรก็ตามสังคมไทยแมวาจะมีคําสอนทางพระพุทธศาสนามากมายแตเม่ือเกิดเหตุการณยอมนําไปสู
ผลลัพธที่ไมพึงประสงคแทบทั้งสิ้น เชน การกวาดลางผูชุมนุมและประทวงนําไปสูการสูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิตของประชาชนบอคร้ัง บางเหตุการณอาจจะไมถึงการฆาแตจะมีการเผาทําลายสถานที่ราชการใหเห็น
บอยคร้ัง รวมทั้งภาคประชาชนยังเกิดความขัดแยงดวยกันเอง บางชุมชนก็เกิดการโตเถียงในเชิงการเมืองจน
นําไปสูความสูญเสียหลายตอหลายคร้ัง เปนตน 
  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยพื้นที่จะมองถึงความบริสุทธิ์ใจ มีพฤติกรรมการเขา
รวมดวยความถูกตอง โปรงใสไมขายสิทธิ์ ไมชักชวนผูอ่ืนใหทําผิดกฎหมายการเลือกตั้ง การใชสิทธิ์ของตนเอง
ไปตามกฎหมายที่กําหนด รวมทั้งการไมสรางความรุนแรง มีความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค 
ไมเหลื่อมล้ําทางการเมืองแตประการใด เปนตน หากดูแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม
หลักสุจริตจะพบใน 3 แนวทางที่สามารถนําไปสูการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรและแผนการสงเสริมกิจกรรม
ทางการเมืองได 3 ประการ ไดแก 1.การมีสวนรวมทางการเมืองดานพฤติกรรมทางกายที่ไมกอใหเกิดความ
รุนแรง เชน การไมสรางความเสียใหแกกัน การไมทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน การไมใชอาวุธหรือสิ่งใดฆาผูอ่ืน 
และมีพฤตกรรมตามแนวประชาธิปไตยใหมากที่สุด 2. การมีสวนรวมทาการเมืองดานพฤติกรรมทางวาจาที่ดี
ไมปายรายสีกอ สรางขอมูลอันเปนเท็จในเกิดข้ึน และ3.การมีความคิดโดยยึดการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย จะมีลักษณะทางนามธรรมในเชิงการลดความอยากได อยากมี อยากเปน เพราะยิ่ง
นักการเมืองหรือประชาชนมีความอยากมากเทาไหรจะยิ่งสรางความขัดแยง ความบาดหมาง และเกิดการ
ทําลายลางไดมากเทานั้น เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรที่จะมองเห็นพฤติกรรมเหลานี้พรอมกับสรางกลไกและ
กระบวนการที่จะนําไปสูความถูกทางระบบและเชิงอุดมการณผานการทํางานของคณะสงฆหรือองคกรที่เปน
กลางทางการเมืองใหมากที่สุดซ่ึงหากดใูนปจจุบันจะไมมีองคกรใดนาเชื่อถือไดดีเทากับองคกรสงฆอีกแลวให
เขามาชวยในการสรางเงื่อนไขทางคําสอนที่ถูกตองพรอมกับการขับเคลื่อนใหประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมืองดวยความรักความเมตตาตอกันใหมากที่สุด 
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บทสรุป 
  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนการรวมกันในฐานะความเปนพลเมืองของรัฐอาจจะ
เปนลักษณะของกิจกรรมทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง เชน การเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียง การเขา
สมาชิกพรรคการเมือง การใชสิทธิ์ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การประทวงการขับไล
ผูบริหารประเทศ เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ยอมสามารถกระทําไดบนฐานของกฎหมายในประเทศที่บังคับใช
แตถึงอยางไรก็ตามสังคมไทยแมวาจะมีคําสอนทางพระพุทธศาสนามากมายแตเม่ือเกิดเหตุการณยอมนําไปสู
ผลลัพธที่ไมพึงประสงคแทบทั้งสิ้น เชน การกวาดลางผูชุมนุมและประทวงนําไปสูการสูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิตของประชาชนบอคร้ัง บางเหตุการณอาจจะไมถึงการฆาแตจะมีการเผาทําลายสถานที่ราชการใหเห็น
บอยคร้ัง รวมทั้งภาคประชาชนยังเกิดความขัดแยงดวยกันเอง บางชุมชนก็เกิดการโตเถียงในเชิงการเมืองจน
นําไปสูความสูญเสียหลายตอหลายคร้ัง เปนตน 
  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยพื้นที่จะมองถึงความบริสุทธิ์ใจ มีพฤติกรรมการเขา
รวมดวยความถูกตอง โปรงใสไมขายสิทธิ์ ไมชักชวนผูอ่ืนใหทําผิดกฎหมายการเลือกตั้ง การใชสิทธิ์ของตนเอง
ไปตามกฎหมายที่กําหนด รวมทั้งการไมสรางความรุนแรง มีความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค 
ไมเหลื่อมล้ําทางการเมืองแตประการใด เปนตน หากดูแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตาม
หลักสุจริตจะพบใน 3 แนวทางที่สามารถนําไปสูการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรและแผนการสงเสริมกิจกรรม
ทางการเมืองได 3 ประการ ไดแก 1.การมีสวนรวมทางการเมืองดานพฤติกรรมทางกายที่ไมกอใหเกิดความ
รุนแรง เชน การไมสรางความเสียใหแกกัน การไมทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน การไมใชอาวุธหรือสิ่งใดฆาผูอ่ืน 
และมีพฤตกรรมตามแนวประชาธิปไตยใหมากที่สุด 2. การมีสวนรวมทาการเมืองดานพฤติกรรมทางวาจาที่ดี
ไมปายรายสีกอ สรางขอมูลอันเปนเท็จในเกิดข้ึน และ3.การมีความคิดโดยยึดการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย จะมีลักษณะทางนามธรรมในเชิงการลดความอยากได อยากมี อยากเปน เพราะยิ่ง
นักการเมืองหรือประชาชนมีความอยากมากเทาไหรจะยิ่งสรางความขัดแยง ความบาดหมาง และเกิดการ
ทําลายลางไดมากเทานั้น เพราะฉะนั้น รัฐบาลควรที่จะมองเห็นพฤติกรรมเหลานี้พรอมกับสรางกลไกและ
กระบวนการที่จะนําไปสูความถูกทางระบบและเชิงอุดมการณผานการทํางานของคณะสงฆหรือองคกรที่เปน
กลางทางการเมืองใหมากที่สุดซ่ึงหากดใูนปจจุบันจะไมมีองคกรใดนาเชื่อถือไดดีเทากับองคกรสงฆอีกแลวให
เขามาชวยในการสรางเงื่อนไขทางคําสอนที่ถูกตองพรอมกับการขับเคลื่อนใหประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมืองดวยความรักความเมตตาตอกันใหมากที่สุด 
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การสอนเขียนกลอน 
The Instruction of Composing a Poem 

 
สุบินรัตน  รัตนศิลา 

วิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติฯ 
 

บทคัดยอ 
 กลอน  เปนคําประพันธของไทยชนิดเดียวที่ยังคงแพรหลายและไดรับความสนใจเปนอยางมาก  
ในจํานวนรอยกรองประเภทตาง ๆ กลอนสุภาพ หรือกลอนหลักทั้ง 4 ชนิด ไดแก กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 
และกลอน 9  บทกลอนที่นิยมแตงกันอยางกวาขวางคือ กลอน 8  ซ่ึงมักจะเรียกกันวา “กลอนสุภาพ” 
เนื่องจาก เขียนไดงาย จํานวนคํามีมากถึง 8 พยางค หรืออาจจะเปน 9 พยางคก็ได ทําใหได ใจความของ
เร่ืองที่เขียนนั้นครบถวนสมบูรณ  
 ฉันทลักษณ คือสัมผัสระหวางบทหรือสัมผัสบังคับและสัมผัสในถาหากมีครบตามแผนกลอน 8  
จะทําให บทกลอนนั้นมีความไพเราะ ร่ืนหู ผูฟงจะเกิดอารมณสุนทรีย ชื่นชอบ และคลอยตามบทกลอนนั้น  
ความไพเราะของกลอนอยูที่การใชถอยคําและสัมผัสเปนสําคัญ สัมผัสนั้นจะตองมีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน 
แมสัมผัสในจะไมใชสัมผัสบังคับตามแผน แตก็ขาดไมได เพราะเปนสัมผัสซ่ึงถือกันวาเปนรสสูงสุดของกลอน  

คําสําคัญ: กลอน, การสอน, การเขียน 
 

Abstract 
 A poem  is one of  the Th ai  poetry  which is  both  popular  and  interesting  among  
varioustypes  of  the  verse.  There  are  four  kinds  of  form  of  Thai  octameter   poem.  
They  are  the  sixth  verse,  the  seventh  verse,  the  eighth  verse  and  the  ninth  verse,  
The  most  famous  verse  is  the  eighth  verse  or  a  form   of  Thai  octameter   poem  
because  it  is  easy  to  write  and  the  number  of  the  words  are  eight  or  nine  syllables  
so  that  the  content  of  the  story  will  be  completed. 
  Prosody  is  the  rhyme  between  poetry  or  compulsory  and  internal  rhyme.  If  
the  poem  has  got  everything  above,   it  will  make  the  poem  completed  and  
melodious, The  melodiousness  of  the  poem  depends  on  the  words  and  the  rhyme.  
The  poem  should  have  external  and  internal  rhyme.  Although the  internal  rhyme  is  
not  compulsory rhyme  but  we  cannot  leave  it  because  it  will  make  the  poem  
melodious.                                   

Keywords: A Poem, The Instruction, Composing  
 

บทนํา 
   นานาประเทศลวน   นับถือ 
  ผูที่รูหนังสือ    แตงได 
  ใครเกลียดอักษรคือ   คนปา 
  ใครเยาะกวีไซร    แนแทคนดง  
 โคลงนมัสกฤตกถาในพระนลคําหลวง พระราชนิพนธ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาจาอยูหัว
เปนแรงบันดาลใจใหมุงม่ันศึกษาหาความรูในการเขียนกลอนและการสอนเขียนกลอนซ่ึงกลอนเปนคํา
ประพันธของไทยชนิดเดียวที่ยังคงแพรหลายและไดรับความสนใจเปนอยางมากในจํานวนรอยกรองทุก
ประเภทของไทยที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวาลีลาของกลอนเขากับอารมณไดดี 
 ลีลาของกลอน หมายถึง ถอยคําสํานวนที่มีนวยนาดอันสงางามประเจิดบรรจง โบราณจัดไว 4 
ประเภท ดังนี้ เสาวรจนี คือถอยคําชมโฉม  นารีปราโมทย คือถอยคําเลาโลมหรือเก้ียวพาราศี พิโรธวาทัง คือ
ถอยคําขุนเคืองหรือตัดพอตอวา และสัลลาปงคพิสัย คือถอยคําครํ่าครวญรําพึงรําพัน  
 ความไพเราะของกลอนอยูที่การใชถอยคําและสัมผัสเปนสําคัญ สัมผัสนั้นจะตองมีทั้งสัมผัสนอก
และสัมผัสใน แมสัมผัสในจะไมใชสัมผัสบังคับตามแผน แตก็ขาดไมได เพราะเปนสัมผัสซ่ึงถือกันวาเปนรส
สูงสุดของกลอน  
 กลอน ความหมายตาม หมายถึง คําประพันธซ่ึงแตเดิมเรียกคําเรียง ที่มีสัมผัสทั่วไป  จะเปนโคลง  
ฉันท หรือกาพย ก็ตาม  คําประพันธนอกนี้อีกอยางหนึ่งจึงเรียกวา  คํากลอน  เปนลํานําสําหรับขับรองบาง  
คือ บทละคร  สักวา  เสภา  บทดอกสรอย เปนเพลงสําหรับอานบาง คือ  กลอนเพลงยาว หรือกลอนตลาด  
 กลอน  เปนคําประพันธของไทยชนิดเดียวที่ยังคงแพรหลายและไดรับความสนใจเปนอยางมาก  
ในจํานวนรอยกรองประเภทตางๆ ของไทย  ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวาลีลาของกลอนเขากับอารมณได
ดี ไมวาจะตองการสงขาวถึงกัน ตองการตัดพอตอวากัน ตองการแสดงความนอยเนื้อต่ําใจ หรือตองการสื่อ
ความที่เปนแรงบันดาลใจในลักษณะตางๆ  กระทั่งตองการระบายอารมณ    สําหรับผูอาน ถาไดอานกลอน
แลวนอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินใจ อันเกิดจากเสียงสัมผัสที่ไพเราะตามลีลาของบทกลอนแลว ยังจะ
ไดรับความสุขเพิ่มข้ึนอีกดวย 
 การสอนการเขียนกลอน  หรือกระทั่งการเร่ิมหัดเขียนกลอนที่รูจักกันทั่วไปวา กลอนแปดหรือ
กลอนสุภาพนั้นเปนสิ่งที่ไมพนวิสัยและสามารถฝก สอน ไดถาหากไดรูจักลักษณะบังคับของกลอน ซ่ึงมี
จํานวนคํา  สัมผัสนอกระหวางวรรคและระหวางบท กับลักษณะนิยมซ่ึงมีสัมผัสในและเสียงวรรณยุกตของคํา
สุดทายในแตละวรรค ซ่ึง1 กลาวถึงบทประพันธประเภทกลอนไว 
ดังนี้   กลอนสุภาพ หรือกลอนหลักทั้ง 4 ชนิด  มีลักษณะตางๆ กันดังจะไดอธิบายตอไปนี ้
             
 

                                                        

 1 กําชัย  ทองหลอ, หลักภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน (1977) จํากัด, 2552.), หนา 418-420. 
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 การสอนการเขียนกลอน  หรือกระทั่งการเร่ิมหัดเขียนกลอนที่รูจักกันทั่วไปวา กลอนแปดหรือ
กลอนสุภาพนั้นเปนสิ่งที่ไมพนวิสัยและสามารถฝก สอน ไดถาหากไดรูจักลักษณะบังคับของกลอน ซ่ึงมี
จํานวนคํา  สัมผัสนอกระหวางวรรคและระหวางบท กับลักษณะนิยมซ่ึงมีสัมผัสในและเสียงวรรณยุกตของคํา
สุดทายในแตละวรรค ซ่ึง1 กลาวถึงบทประพันธประเภทกลอนไว 
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 1 กําชัย  ทองหลอ, หลักภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน (1977) จํากัด, 2552.), หนา 418-420. 
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 กลอน  6    
แผน                  
        O   O    O    O    O     O              O   O    O    O    O     O  
 
         O   O    O    O    O     O              O   O    O    O    O     O 

 
ตัวอยาง                       ความดี  มีอยู  คูชั่ว                                       ติดตัว  กลั้วอิง  อาศัย 
                        ทําดี  ดีดวย  อวยชัย                                           ทําชั่ว  ชั่วให  ใจตรม 
                                  ผลดี  นี้นาํ  ความสุข                                  ผลชั่ว  กลัว้ทุกข  ทับถม 
                        ดีเดน  เห็นผล  ชนชม                                          ชั่วชา  พาชม  ตรมตรอม 
บัญญัตหิรือกฎ 
 1. ใชคําวรรคละ 6 คํารวด  อักษรนําจะใชควบกับพยางคหลังแลวนับเปนคําเดียวก็ไดหรือจะ
นับแยกเปน 2 คําก็ได (เฉพาะในฉันทลักษณ)  เชน  เสมอ  เสมือน  แขยง  ขนม  ฉลอง  เถลิง ฯลฯ 
 2. คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรคตองสัมผัสกับคําที่ 2  หรือคําที่ 4  ของวรรคหลังที่ทําเสนโยง
รับสัมผัสไว 2 แหงในวรรคหลังนั้น หมายความวาใหเลือกลงสัมผัสไดแหใดแหงหนึ่ง และคําสุดทายของวรรค
ที่ 2 ตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3  ถาจะแตงบทอ่ืนตอไปอีก ตองใหคําสุดทายของบทตนสัมผัสกับ
คําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบทตอๆ ไป  ดูเสนโยงที่ขีดไวในแผน 
 3. เสนที่โยงไวในระหวางวรรคเรียกวาสัมผัสนอก  ขาดไมได  สวนเสนที่โยงไวในวรรคเดียวกันเปน
คูๆ นั้น หมายความวาใหใชคําสัมผัสกันเปนคูๆ เรียกวาสัมผัสใน แตไมบังคับ จะมีครบทุกคูหรือจะมีคูใดคู
หนึ่งก็ได หรือจะใชสัมผัสสลับบางก็ได  หรือจะไมมีเลยก็ไมผิด  แตถาไมมีเสียเลยถือวาไมไพเราะ ถามีครบ
ทุกคูนับวาดีเยี่ยม และกฎของกลอนอ่ืนๆ ก็ใหถือตามอธิบายนี้ 
 4. กลอนหก  นิยมใชแตงบทละคร ที่เรียกวาละครนอกละครใน หรือละครรําหรือละครดึกดําบรรพ 
แตจะแตงเปนอยางอ่ืนที่ไมใชบทละครก็ได 
 5. ตองแตงใหจบในบาทโท จะจบลงในบาทเอกไมได และกฎนี้ใชไดทั่วไปแกคํากลอนทุกชนิด 
 6. กฎนอกจากนี้ใหดูในตอนที่วาดวยบทและบาทของกลอนและในการอธิบายตอไปจะใชคําวา 
“กฎ”  แทน  “บัญญัติ”  เพื่อใหเขาใจงายข้ึน 
 
 กลอน  7  
แผน                  
   O   O   O    O    O    O     O         O    O   O    O    O    O     O 
                                    
     O   O   O    O    O    O     O         O   O   O    O    O    O     O 
 
 

ตัวอยาง                       หวานคํา  ล้ํารส  อมฤต                            ชโลมจติ  สรางโรคศัลย 
                            น้ําคํา  น้ําชบุ  ชชูีวัน                                    ชวนชื่น  ห่ืนหรรษ  หมฤดี 
                                 คําเพราะ  เสนาะ  สนานจติ                       ทุกขหนาย  คลายพิษ  พูนสุขศรี 
                            รอยยา  แพทยยา  ยาชีวี                                ฤาถึง  ก่ึงวจี  เจรจา 
 
 กฎ    ใชคําวรรคละ 7 คํา คําสดุทายของวรรคหนาทุกวรรค ตองสัมผัสกับคําที่ 2  ที่ 3  ที่ 4  หรือ
ที่ 5 ของวรรคหลัง  นอกนั้นใหดู แผน และดู กฎ ในกลอน 6  สวนสัมผัสใน จะใชสัมผัสคูหรือสัมผัสสลับก็ได  
 
 กลอน 8    
แผน                                                                                      หรือ 
   O  O  O  O   O   O   O    O           O   O  O   O   O   O    O    O    
                                     
    O  O  O   O   O   O    O  O          O   O  O   O   O   O    O   O    
 
ตัวอยาง                       ถึงบางบอน  ยอนคิด  ถึงเร่ืองเกา        โบราณเลา  วาบอน  ซอนไมได 
                           มันคันยบิ  คันยับ  จับหัวใจ                     ถาพูดออก  บอกได  ก็หายคัน  
                                  รูอะไร  นิ่งอ้ัน  มันคันปาก                ใหนึกอยาก  พูดยิ่ง  ทุกสิ่งสรรพ    
                            ขยายออก  บอกใคร  ไดทุกวัน                 หายอัดอ้ัน  คันปาก  เพราะอยากบอน   

               จาก  นิราศวัดสิงห  
กฎ    1.ใชคําวรรคละ 8 คํา คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรคตองสัมผัสกับคําที่ 3  หรือคําที่ 5 ของวรรค 
หลัง สวนสัมผัสใน จะใชสัมผัสคูหรือสัมผัสสลับก็ได นอกนั้นใหดูกฎในกลอน 6   
         2. เสนที่โยงไวในวรรคเดียวกัน หมายความวาสัมผัสใน จะใชอยางคูบนหรือคูลางก็ได หรือจะใชคําที่ 
5 สัมผัสคูกับคําที่ 6 ก็ได และใชแบบนี้ทุกวรรค 
 
 กลอน 9 
แผน                    
  O  O  O  O  O   O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O   O      
                                       
  O  O  O  O  O   O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O   O      
 
ตัวอยาง            รักประเทศ  รักเพื่อนบาน  งานทุกสิ่ง           รักสัตยจริง  รักวิชา  ใจกลาหาญ   
                สามัคคี  ไมตรีมิตร  จิตชื่นบาน                         ตลอดกาล  มรณะ  อยาละธรม  
                       รูอยาเสียศีล  กินสินบน  ขนเงนิหลวง          อยาลอลวง  โกงเงินราษฎร  ขาดขยัน   
                 หนักก็เอา  เบาก็ทํา  ประจาํวัน                        ยุติธรรม  ขันติเลิศ  ประเสริฐแล 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1479

 กลอน  6    
แผน                  
        O   O    O    O    O     O              O   O    O    O    O     O  
 
         O   O    O    O    O     O              O   O    O    O    O     O 

 
ตัวอยาง                       ความดี  มีอยู  คูชั่ว                                       ติดตัว  กลั้วอิง  อาศัย 
                        ทําดี  ดีดวย  อวยชัย                                           ทําชั่ว  ชั่วให  ใจตรม 
                                  ผลดี  นี้นาํ  ความสุข                                  ผลชั่ว  กลัว้ทุกข  ทับถม 
                        ดีเดน  เห็นผล  ชนชม                                          ชั่วชา  พาชม  ตรมตรอม 
บัญญัตหิรือกฎ 
 1. ใชคําวรรคละ 6 คํารวด  อักษรนําจะใชควบกับพยางคหลังแลวนับเปนคําเดียวก็ไดหรือจะ
นับแยกเปน 2 คําก็ได (เฉพาะในฉันทลักษณ)  เชน  เสมอ  เสมือน  แขยง  ขนม  ฉลอง  เถลิง ฯลฯ 
 2. คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรคตองสัมผัสกับคําที่ 2  หรือคําที่ 4  ของวรรคหลังที่ทําเสนโยง
รับสัมผัสไว 2 แหงในวรรคหลังนั้น หมายความวาใหเลือกลงสัมผัสไดแหใดแหงหนึ่ง และคําสุดทายของวรรค
ที่ 2 ตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3  ถาจะแตงบทอ่ืนตอไปอีก ตองใหคําสุดทายของบทตนสัมผัสกับ
คําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบทตอๆ ไป  ดูเสนโยงที่ขีดไวในแผน 
 3. เสนที่โยงไวในระหวางวรรคเรียกวาสัมผัสนอก  ขาดไมได  สวนเสนที่โยงไวในวรรคเดียวกันเปน
คูๆ นั้น หมายความวาใหใชคําสัมผัสกันเปนคูๆ เรียกวาสัมผัสใน แตไมบังคับ จะมีครบทุกคูหรือจะมีคูใดคู
หนึ่งก็ได หรือจะใชสัมผัสสลับบางก็ได  หรือจะไมมีเลยก็ไมผิด  แตถาไมมีเสียเลยถือวาไมไพเราะ ถามีครบ
ทุกคูนับวาดีเยี่ยม และกฎของกลอนอ่ืนๆ ก็ใหถือตามอธิบายนี้ 
 4. กลอนหก  นิยมใชแตงบทละคร ที่เรียกวาละครนอกละครใน หรือละครรําหรือละครดึกดําบรรพ 
แตจะแตงเปนอยางอ่ืนที่ไมใชบทละครก็ได 
 5. ตองแตงใหจบในบาทโท จะจบลงในบาทเอกไมได และกฎนี้ใชไดทั่วไปแกคํากลอนทุกชนิด 
 6. กฎนอกจากนี้ใหดูในตอนที่วาดวยบทและบาทของกลอนและในการอธิบายตอไปจะใชคําวา 
“กฎ”  แทน  “บัญญัติ”  เพื่อใหเขาใจงายข้ึน 
 
 กลอน  7  
แผน                  
   O   O   O    O    O    O     O         O    O   O    O    O    O     O 
                                    
     O   O   O    O    O    O     O         O   O   O    O    O    O     O 
 
 

ตัวอยาง                       หวานคํา  ล้ํารส  อมฤต                            ชโลมจติ  สรางโรคศัลย 
                            น้ําคํา  น้ําชบุ  ชชูีวัน                                    ชวนชื่น  ห่ืนหรรษ  หมฤดี 
                                 คําเพราะ  เสนาะ  สนานจติ                       ทุกขหนาย  คลายพิษ  พูนสุขศรี 
                            รอยยา  แพทยยา  ยาชีวี                                ฤาถึง  ก่ึงวจี  เจรจา 
 
 กฎ    ใชคําวรรคละ 7 คํา คําสดุทายของวรรคหนาทุกวรรค ตองสัมผัสกับคําที่ 2  ที่ 3  ที่ 4  หรือ
ที่ 5 ของวรรคหลัง  นอกนั้นใหดู แผน และดู กฎ ในกลอน 6  สวนสัมผัสใน จะใชสัมผัสคูหรือสัมผัสสลับก็ได  
 
 กลอน 8    
แผน                                                                                      หรือ 
   O  O  O  O   O   O   O    O           O   O  O   O   O   O    O    O    
                                     
    O  O  O   O   O   O    O  O          O   O  O   O   O   O    O   O    
 
ตัวอยาง                       ถึงบางบอน  ยอนคิด  ถึงเร่ืองเกา        โบราณเลา  วาบอน  ซอนไมได 
                           มันคันยบิ  คันยับ  จับหัวใจ                     ถาพูดออก  บอกได  ก็หายคัน  
                                  รูอะไร  นิ่งอ้ัน  มันคันปาก                ใหนึกอยาก  พูดยิ่ง  ทุกสิ่งสรรพ    
                            ขยายออก  บอกใคร  ไดทุกวัน                 หายอัดอ้ัน  คันปาก  เพราะอยากบอน   

               จาก  นิราศวัดสิงห  
กฎ    1.ใชคําวรรคละ 8 คํา คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรคตองสัมผัสกับคําที่ 3  หรือคําที่ 5 ของวรรค 
หลัง สวนสัมผัสใน จะใชสัมผัสคูหรือสัมผัสสลับก็ได นอกนั้นใหดูกฎในกลอน 6   
         2. เสนที่โยงไวในวรรคเดียวกัน หมายความวาสัมผัสใน จะใชอยางคูบนหรือคูลางก็ได หรือจะใชคําที่ 
5 สัมผัสคูกับคําที่ 6 ก็ได และใชแบบนี้ทุกวรรค 
 
 กลอน 9 
แผน                    
  O  O  O  O  O   O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O   O      
                                       
  O  O  O  O  O   O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O   O      
 
ตัวอยาง            รักประเทศ  รักเพื่อนบาน  งานทุกสิ่ง           รักสัตยจริง  รักวิชา  ใจกลาหาญ   
                สามัคคี  ไมตรีมิตร  จิตชื่นบาน                         ตลอดกาล  มรณะ  อยาละธรม  
                       รูอยาเสียศีล  กินสินบน  ขนเงนิหลวง          อยาลอลวง  โกงเงินราษฎร  ขาดขยัน   
                 หนักก็เอา  เบาก็ทํา  ประจาํวัน                        ยุติธรรม  ขันติเลิศ  ประเสริฐแล 



1480 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
  กฎ    ใชคําวรรคละ  9  คํา คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรค ตองสัมผัสกับคําที่ 3  หรือที่ 6 ของ
วรรคหลัง  นอกนั้นใหดู กฎ ในกลอน 6   
                  
 กลอนดอกสรอย 
แผน                                                                                                        หรือ 
                           O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O      
                                       
       O   O   O  O   O   O   O    O      O   O   O  O   O   O   O    O        
 
ตัวอยาง             เด็กเอย เด็กนอย                ความรูเรา  ยังดอย  เรงศึกษา 
               เม่ือเติบใหญ  จะได  มีวิชา              เปนเคร่ืองหา  เลี้ยงชีพ  สาํหรับตน  
                       ไดประโยชน  หลายสถาน  เพราะการเรียน    จงพากเพียร  ไปเถิด  จะเกิดผล   
               ถึงลําบาก  ตรากตรํา  ก็จําทน                    เกิดเปนคน  ควรหม่ัน  ขยันเอย 
 กฎ    1. วรรคหนึ่งใชคําตั้งแต 6 – 8 คํา 
                       2. บทหนึ่งนยิมใชเพียง 4 คํากลอน ถึง 8 คํากลอน 
                       3. วรรคข้ึนตนใช 4 คํา คือเอาคํา 2 คํา มาเปนตัวตัง้ แลวเขียนคําหนา ซํ้ากัน 2 หน  เอา
คํา “เอย” แทรกลงในระหวางกลาง เชน 
 น้ําคํา เปน น้ําเอย น้ําคํา  วันนี ้ เปน วันเอย วันนี ้
 นองรัก เปน นองเอย นองรัก  ไกแกว เปน  ไกเอย ไกแกว 
 บทกลอนทีน่ิยมแตงกันอยางกวาขวางคือ กลอน 8  ซ่ึงมักจะเรียกกันวา “กลอนสุภาพ” เนื่องจาก 
เขียนไดงาย จํานวนคํามีมากถึง 8 พยางค หรืออาจจะเปน 9 พยางคก็ได ทาํใหได “ใจความ” ของเร่ืองที่
เขียนนั้น 
ครบถวนสมบูรณ  ฉันทลักษณ สัมผัสระหวางบท หรือสัมผัสบังคับ มี “คํา” ใหเลือกหลากหลาย  และสัมผัส
ในถาหากมีครบตาม แผน กลอน 8 จะทําให บทกลอนนั้นมีความไพเราะ ร่ืนหู ผูฟงจะเกิดอารมณสุนทรีย 
ชื่นชอบและคลอยตามความของบทกลอนนั้น 
 จํานวนคํากลอน 8 หรือกลอนสุภาพ 1 บท ประกอบดวย 2 คํากลอน แตละคํากลอนมี 2 วรรค 
และแตละวรรคมีจํานวนคําโดยปกติ 8 คํา ซ่ึงอาจจะลดจาํนวนคําลงเปน 7 คํา หรือยืดจํานวนคําเปน 9 คํา 
ก็ไดแตถาจํานวนคํามากหรือนอยกวานี้จะทําใหกลอนนั้นไมไพเราะ ชื่อและจํานวนคําแตละวรรค มีดังนี้ 
    วรรคสลับ                             วรรครับ 
     O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O  O    
   วรรครอง        วรรคสง                           
      O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 

สัมผัสนอกระหวางวรรคและระหวาบท  
 กลอนสุภาพ จะตองมีการสัมผัสนอกระหวางวรรค คือคําสุดทายของวรรคสลับ สงสัมผัสไปยังคําที่ 
1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 5  ของวรรครับ  แตที่มีความไพเราะมากที่สุก คือคําที่ 3  และรองลงมาคือ คําที่ 5  
คําสุดทายของวรรครับ จะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรครอง และคําสุดทายของวรรครอง จะสงสัมผัสไป
ยัง คําที่ 1  หรือ 2  หรือ 3 หรือ 5  ของวรรคสง แตที่มีความไพเราะมากที่สุกคือ คําที่ 3  และรองลงมาคือ 
คําที่ 5 เชนเดียวกันกับการสงสัมผัส ระหวางวรรคสลับและวรรครับ 
 สําหรับการสงสัมผัสระหวางบทนั้นคําสุดทายของวรรคสงจะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรครับ 
ในบทตอไป ดังแผนการสงสัมผสันอกและสัมผัสระหวางบท ตอไปนี้    
บทที่ 1                                                    หรือ 
 
   O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O   O    
 
    O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 
บทที่ 2                                                         หรือ 
    O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O   O    
                                     
    O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 
ตัวอยางการสงสัมผัสนอกและสงสัมผัสระหวางบท 
   อยาอวดดี  มีทรัพย  เที่ยวจับแจก  ทําเก่ียวแฝก  มุงปา  พาฉิบหาย 
  ใครจะชวย  ตัวเรา  ก็เปลาดาย   อยามักงาย  เงินทอง  ของสําคัญ 
  เห็นผูดี  มีทรัพย  ประดบัแตง   อยาทําแขง  วาสนา  กระยาหงนั 
             ของตนนอย  ก็จะถอย  ไปทุกวัน   เหมือนตัดบั่น  ตนทุน  สูญกําไร 

จาก  สุภาษิตสอนหญิง  -  สนุทรภู 
สัมผัสใน 
 สัมผัสใน เปนสัมผัสไมบังคับ แตถาปรากฏในกลอนแตละวรรคจะทําใหกลอนมีความไพเราะยิ่งข้ึน 
สัมผัสใน จะเปนสัมผัสภายในวรรคแตละวรรค ซ่ึงจะเปนสัมผัสระหวางชวงในแตละชวง ที่มี 3 ชวง  คํา
สุดทาย ของชวงที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําแรกของชวงที่ 2 และคําสุดทายของชวงที่ 2 จะสงสัมผัสไปยังคําแรก 
หรือคําที่ 2 ของชวงที่ 3  ดัง แผน การสงสัมผัสใน ดังนี้                                                            
 
               O  O  O                    O   O                  O   O    O      
                      ชวงที่ 1                  ชวงที่ 2                   ชวงที่ 3    



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1481

 
  กฎ    ใชคําวรรคละ  9  คํา คําสุดทายของวรรคหนาทุกวรรค ตองสัมผัสกับคําที่ 3  หรือที่ 6 ของ
วรรคหลัง  นอกนั้นใหดู กฎ ในกลอน 6   
                  
 กลอนดอกสรอย 
แผน                                                                                                        หรือ 
                           O   O   O    O       O   O   O  O   O   O   O    O      
                                       
       O   O   O  O   O   O   O    O      O   O   O  O   O   O   O    O        
 
ตัวอยาง             เด็กเอย เด็กนอย                ความรูเรา  ยังดอย  เรงศึกษา 
               เม่ือเติบใหญ  จะได  มีวิชา              เปนเคร่ืองหา  เลี้ยงชีพ  สาํหรับตน  
                       ไดประโยชน  หลายสถาน  เพราะการเรียน    จงพากเพียร  ไปเถิด  จะเกิดผล   
               ถึงลําบาก  ตรากตรํา  ก็จําทน                    เกิดเปนคน  ควรหม่ัน  ขยันเอย 
 กฎ    1. วรรคหนึ่งใชคําตั้งแต 6 – 8 คํา 
                       2. บทหนึ่งนยิมใชเพียง 4 คํากลอน ถึง 8 คํากลอน 
                       3. วรรคข้ึนตนใช 4 คํา คือเอาคํา 2 คํา มาเปนตัวตัง้ แลวเขียนคําหนา ซํ้ากัน 2 หน  เอา
คํา “เอย” แทรกลงในระหวางกลาง เชน 
 น้ําคํา เปน น้ําเอย น้ําคํา  วันนี ้ เปน วันเอย วันนี ้
 นองรัก เปน นองเอย นองรัก  ไกแกว เปน  ไกเอย ไกแกว 
 บทกลอนทีน่ิยมแตงกันอยางกวาขวางคือ กลอน 8  ซ่ึงมักจะเรียกกันวา “กลอนสุภาพ” เนื่องจาก 
เขียนไดงาย จํานวนคํามีมากถึง 8 พยางค หรืออาจจะเปน 9 พยางคก็ได ทาํใหได “ใจความ” ของเร่ืองที่
เขียนนั้น 
ครบถวนสมบูรณ  ฉันทลักษณ สัมผัสระหวางบท หรือสัมผัสบังคับ มี “คํา” ใหเลือกหลากหลาย  และสัมผัส
ในถาหากมีครบตาม แผน กลอน 8 จะทําให บทกลอนนั้นมีความไพเราะ ร่ืนหู ผูฟงจะเกิดอารมณสุนทรีย 
ชื่นชอบและคลอยตามความของบทกลอนนั้น 
 จํานวนคํากลอน 8 หรือกลอนสุภาพ 1 บท ประกอบดวย 2 คํากลอน แตละคํากลอนมี 2 วรรค 
และแตละวรรคมีจํานวนคําโดยปกติ 8 คํา ซ่ึงอาจจะลดจํานวนคําลงเปน 7 คํา หรือยืดจํานวนคําเปน 9 คํา 
ก็ไดแตถาจํานวนคํามากหรือนอยกวานี้จะทําใหกลอนนั้นไมไพเราะ ชื่อและจํานวนคําแตละวรรค มีดังนี้ 
    วรรคสลับ                             วรรครับ 
     O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O  O    
   วรรครอง        วรรคสง                           
      O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 

สัมผัสนอกระหวางวรรคและระหวาบท  
 กลอนสุภาพ จะตองมีการสัมผัสนอกระหวางวรรค คือคําสุดทายของวรรคสลับ สงสัมผัสไปยังคําที่ 
1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 5  ของวรรครับ  แตที่มีความไพเราะมากที่สุก คือคําที่ 3  และรองลงมาคือ คําที่ 5  
คําสุดทายของวรรครับ จะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรครอง และคําสุดทายของวรรครอง จะสงสัมผัสไป
ยัง คําที่ 1  หรือ 2  หรือ 3 หรือ 5  ของวรรคสง แตที่มีความไพเราะมากที่สุกคือ คําที่ 3  และรองลงมาคือ 
คําที่ 5 เชนเดียวกันกับการสงสัมผัส ระหวางวรรคสลับและวรรครับ 
 สําหรับการสงสัมผัสระหวางบทนั้นคําสุดทายของวรรคสงจะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรครับ 
ในบทตอไป ดังแผนการสงสัมผสันอกและสัมผัสระหวางบท ตอไปนี้    
บทที่ 1                                                    หรือ 
 
   O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O   O    
 
    O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 
บทที่ 2                                                         หรือ 
    O  O  O  O   O   O   O    O         O   O  O   O   O   O    O   O    
                                     
    O  O  O   O   O   O    O  O          O  O  O   O   O   O    O   O    
 
ตัวอยางการสงสัมผัสนอกและสงสัมผัสระหวางบท 
   อยาอวดดี  มีทรัพย  เที่ยวจับแจก  ทําเก่ียวแฝก  มุงปา  พาฉิบหาย 
  ใครจะชวย  ตัวเรา  ก็เปลาดาย   อยามักงาย  เงินทอง  ของสําคัญ 
  เห็นผูดี  มีทรัพย  ประดบัแตง   อยาทําแขง  วาสนา  กระยาหงนั 
             ของตนนอย  ก็จะถอย  ไปทุกวัน   เหมือนตัดบั่น  ตนทุน  สูญกําไร 

จาก  สุภาษิตสอนหญิง  -  สนุทรภู 
สัมผัสใน 
 สัมผัสใน เปนสัมผัสไมบังคับ แตถาปรากฏในกลอนแตละวรรคจะทําใหกลอนมีความไพเราะยิ่งข้ึน 
สัมผัสใน จะเปนสัมผัสภายในวรรคแตละวรรค ซ่ึงจะเปนสัมผัสระหวางชวงในแตละชวง ที่มี 3 ชวง  คํา
สุดทาย ของชวงที่ 1 สงสัมผัสไปยังคําแรกของชวงที่ 2 และคําสุดทายของชวงที่ 2 จะสงสัมผัสไปยังคําแรก 
หรือคําที่ 2 ของชวงที่ 3  ดัง แผน การสงสัมผัสใน ดังนี้                                                            
 
               O  O  O                    O   O                  O   O    O      
                      ชวงที่ 1                  ชวงที่ 2                   ชวงที่ 3    



1482 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตัวอยางการสงสัมผัสใน  
                    อยาอวดดี                    มีทรัพย                 เที่ยวจับแจก                            
                  ทําเก่ียวแฝก                    มุงปา                    พาฉิบหาย 
                                     
 คําที่ใชสงสัมผัสในอาจจะเปนสัมผัสพยัญชนะ เชน  มน – มิด     ขวาง – ขวัญ   ซ่ึงเปนเสียง
พยัญชนะเดียวกัน หรือสัมผัสสระ เชน  ดี  -  มี     เรา – เปลา   ซ่ึงเปนเสียงสระเดียวกัน และถามีตัวสะกด  
ก็ตองเปนเสียงตัวสะกดตัวเดียวกันดวย เชน  มด – จด      บน  -  ผจญ      กัก  -  นัก  เปนตน 
 เสียงวรรณยุกตของคําสุดทายในแตละวรรค แมวาเสียงวรรณยุกตของคําสุดทายในแตละวรรคของ
กลอนสุภาพจะไมใชลักษณะบังคับ   แตถาใชเสียงวรรณยุกตที่ไมเปนที่นิยมกัน  กลอนจะขาดความไพเราะ
เปนอยางมาก คําสุดทายของวรรคสลับไมนิยมเสียงสามัญ คําสุดทายของวรรครับ นิยมเสียงจัตวามากที่สดุ 
และคําสุดทายของวรรครองและวรรคสง นิยมเสียงสามัญมากที่สุด  แตถาเสียงวรรณยุกตแตกตางไปจากที่
กลาวมานี้ไปบางวรรคอาจจะใหอารมณหรือลีลาของกลอนที่แตกตางกันไปได ลักษณะเสียงวรรณยุกตที่นิยม
ดังตัวอยางกลอนตอไปนี้ 
 พี่ดูใจ  ภายนอก  ออกหนักแนน  ดังเขตแควน  คูขอบ  นครหลวง 
       (เสียงโท)                (เสียงจัตวา) 
 ไมเห็นจริง  ใจนาง  ในกลางทรวง  ชายทะลวง  เขามาบาง  จะอยางไร 
   (เสียงสามัญ)      (เสียงสามัญ) 
 การเขียนกลอนใหไพเราะหรือมีลีลาที่แปลก ใหอารมณตางๆ นัน้ ผูเขียนอาจจะใชวิธีการอ่ืนๆ ที่
แตกตางไปได แตสําหรับการสอนนักเรียนที่เร่ิมฝกเขียนใหมๆ ควรยึดหลักเกณฑและความนิยมไวกอน แลว
เม่ือไดฝกหัดบอยๆ ก็พัฒนาเปนนักกลอนฝมือเยี่ยมได และเม่ือไดฝกเขียนกลอนจนสามารถเขียนไดดวย
ตนเองแลว จะไดอาหารทางใจเพิ่มข้ึนอีกเปนอยางมาก .... เรามาหาอาหารทางใจดวยการเขียนกลอน และ
สอนเขียนกลอนกันเถอะคณาจารยและคุณครูทั้งหลาย 
 
ตัวอยางกลอน  8 จากโวหารในวรรณคดีไทย2  
                           ถึงมวยดิน  สิ้นฟา  มหาสมุทร  ไมสิ้นสุด  ความรัก  สมัครสมาน  
 แมเกิดใน  ใตฟา  สุธาธาร    ขอพบพาน  พิศวาส  ไมคลาดคลา  
  แมเนื้อเย็น  เปนหวง  มหรรณพ  พี่ขอพบ  ศรีสวัสดิ์  เปนมัจฉา  
 แมเปนบัว  ตัวพี่เปน  ภุมรา    เชยผกา  โกสุม  ประทุมทอง  
  เจาเปนถํ้า  อําไพ  ขอใหพี่   เปนราชสีห  สมสู  เปนคูสอง  
 จะติดตาม  ทรามสงวน  นวลละอง   เปนคูครอง  พิศวาส  ทุกชาตไิป  

                                                        

 2 วิเชียร  เกษประทุม, โวหารในวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, 2555.),  
หนา 28-29. 

จาก    พระอภัยมณี   - สุนทรภู  
 

  พระโหยหวน  ครวญเพลง  วังเวงจิต  ใหคนคิด  ถึงถ่ิน  ถวิลหวัง  
 วาจากเรือน  เหมือนดังนก  มาจากรัง  อยูขางหลัง  คงจะแล  ชะแงคอย  
  ถึงยามคํ่า  ย่าํฆอง  จะรองไห  รํ่าพิไร  รัญจวน  หวนละหอย   
 โอยามดึก  ดาวเคลื่อน  เดือนก็คลอย   น้ําคางยอย  เย็นฉํ่า  ที่อัมพร  
  หนาวอารมณ  ลมเร่ือย  เฉ่ือยเฉ่ือยชื่น ระรวยร่ืน  รินริน  กลิ่นเกสร  
 แสนสงสาร  บานเรือน  เพื่อนทีน่อน   จะอาวรณ  อางวาง  อยูวังเวง  
  วิเวกแวว  แจวเสียง  สําเนียงป  พวกโยธี  ทิ้งทวน  ชนวนเขนง  
 ลงนั่งโยก  โงกหงับ  ทับกันเอง   เสนาะเพลง  เพลินหลบั  ระงบัไป  

จาก    พระอภัยมณี   – สุนทรภู           
                                                         

  บัดเดี๋ยวดัง  หงางเหงง  วังเวงแวว  สะดุงแลว  เหลียวแล  ชะแงหา 
 เห็นโยคี  ข่ีรุง  พุงออกมา    ประคองพา  ข้ึนไปจน  บนบรรพต 
  แลวสอนวา  อยาไว  ใจมนุษย  มันแสนสุด  ลึกล้าํ  เหลือกําหนด 
 ถึงเถาวัลย  พันเก่ียว  ที่เลี้ยวลด   ก็ไมคด  เหมือนหนึ่งใน  น้ําใจคน 
  มนุษยนี้  ที่รักอยู  สองสถาน  บิดา  มารดารัก  มักเปนผล 
 ที่พึ่งหนึ่ง  พึ่งได  แตกายตน   เกิดเปนคน  คิดเห็นจึง  เจรจา 
  แมนใครรัก  รักม่ัง  ชังชังตอบ  ใหรอบคอบ  คิดอาน  นะหลานหนา 
 รูสิ่งไร  ไมสู  รูวชิา    รูรักษา  ตัวรอด  เปนยอดดี 
  จงคิดตาม  ไปเอา  ไมเทาเถิด  จะประเสริฐ  สมรัก  เปนศักดิ์ศรี 
 พอเสร็จคํา  สําแดง  แจง คด ี   รูปโยคี  หายวับ  ไปกับตา 

จาก    พระอภัยมณี   – สุนทรภู                                                                    
                     อันออยตาล  หวานลิน้  แลวสิน้ซาก  แตลมปาก  หวานหู  ไมรูหาย 
 แมนเจ็บอ่ืน  หม่ืนแสน  จะแคลนคลาย  เจ็บจนตาย  นัน้เพราะเหน็บ  ใหเจ็บใจ 

จาก  เพลงยาวถวายโอวาท  – สุนทรภู   
 

  เปนมนุษย  สุดนยิม  เพียงลมปาก   จะไดยาก  โหยหิว  เพราะชิวหา 
 แมนพูดดี  มีคน  เขาเมตตา    จะพูดจา  จงพิเคราะห  ใหเหมาะความ 

จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู                                                                    
            
  มีสลึง  พึงบรรจบ  ใหครบบาท  อยาใหขาด  สงของ  ตองประสงค 
 จงมักนอย  กินนอย  คอยบรรจง   อยาจายลง  ใหมาก  จะยากนาน 
  ไมควรซ้ือ  ก็อยาไป  พิไรซ้ือ  ใหเปนม้ือ  เปนคราว  ทั้งคาวหวาน 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1483

ตัวอยางการสงสัมผัสใน  
                    อยาอวดดี                    มีทรัพย                 เที่ยวจับแจก                            
                  ทําเก่ียวแฝก                    มุงปา                    พาฉิบหาย 
                                     
 คําที่ใชสงสัมผัสในอาจจะเปนสัมผัสพยัญชนะ เชน  มน – มิด     ขวาง – ขวัญ   ซ่ึงเปนเสียง
พยัญชนะเดียวกัน หรือสัมผัสสระ เชน  ดี  -  มี     เรา – เปลา   ซ่ึงเปนเสียงสระเดียวกัน และถามีตัวสะกด  
ก็ตองเปนเสียงตัวสะกดตัวเดียวกันดวย เชน  มด – จด      บน  -  ผจญ      กัก  -  นัก  เปนตน 
 เสียงวรรณยุกตของคําสุดทายในแตละวรรค แมวาเสียงวรรณยุกตของคําสุดทายในแตละวรรคของ
กลอนสุภาพจะไมใชลักษณะบงัคับ   แตถาใชเสียงวรรณยุกตที่ไมเปนที่นิยมกัน  กลอนจะขาดความไพเราะ
เปนอยางมาก คําสุดทายของวรรคสลับไมนิยมเสียงสามัญ คําสุดทายของวรรครับ นิยมเสียงจัตวามากที่สุด 
และคําสุดทายของวรรครองและวรรคสง นิยมเสียงสามัญมากที่สุด  แตถาเสียงวรรณยุกตแตกตางไปจากที่
กลาวมานี้ไปบางวรรคอาจจะใหอารมณหรือลีลาของกลอนที่แตกตางกันไปได ลักษณะเสียงวรรณยุกตที่นิยม
ดังตัวอยางกลอนตอไปนี้ 
 พี่ดูใจ  ภายนอก  ออกหนักแนน  ดังเขตแควน  คูขอบ  นครหลวง 
       (เสียงโท)                (เสียงจัตวา) 
 ไมเห็นจริง  ใจนาง  ในกลางทรวง  ชายทะลวง  เขามาบาง  จะอยางไร 
   (เสียงสามัญ)      (เสียงสามัญ) 
 การเขียนกลอนใหไพเราะหรือมีลีลาที่แปลก ใหอารมณตางๆ นัน้ ผูเขียนอาจจะใชวิธีการอ่ืนๆ ที่
แตกตางไปได แตสําหรับการสอนนักเรียนที่เร่ิมฝกเขียนใหมๆ ควรยึดหลักเกณฑและความนิยมไวกอน แลว
เม่ือไดฝกหัดบอยๆ ก็พัฒนาเปนนักกลอนฝมือเยี่ยมได และเม่ือไดฝกเขียนกลอนจนสามารถเขียนไดดวย
ตนเองแลว จะไดอาหารทางใจเพิ่มข้ึนอีกเปนอยางมาก .... เรามาหาอาหารทางใจดวยการเขียนกลอน และ
สอนเขียนกลอนกันเถอะคณาจารยและคุณครูทั้งหลาย 
 
ตัวอยางกลอน  8 จากโวหารในวรรณคดีไทย2  
                           ถึงมวยดิน  สิ้นฟา  มหาสมุทร  ไมสิ้นสุด  ความรัก  สมัครสมาน  
 แมเกิดใน  ใตฟา  สุธาธาร    ขอพบพาน  พิศวาส  ไมคลาดคลา  
  แมเนื้อเย็น  เปนหวง  มหรรณพ  พี่ขอพบ  ศรีสวัสดิ์  เปนมัจฉา  
 แมเปนบัว  ตัวพี่เปน  ภุมรา    เชยผกา  โกสุม  ประทุมทอง  
  เจาเปนถํ้า  อําไพ  ขอใหพี่   เปนราชสีห  สมสู  เปนคูสอง  
 จะติดตาม  ทรามสงวน  นวลละอง   เปนคูครอง  พิศวาส  ทุกชาตไิป  

                                                        

 2 วิเชียร  เกษประทุม, โวหารในวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, 2555.),  
หนา 28-29. 

จาก    พระอภัยมณี   - สุนทรภู  
 

  พระโหยหวน  ครวญเพลง  วังเวงจิต  ใหคนคิด  ถึงถ่ิน  ถวิลหวัง  
 วาจากเรือน  เหมือนดังนก  มาจากรัง  อยูขางหลัง  คงจะแล  ชะแงคอย  
  ถึงยามคํ่า  ย่าํฆอง  จะรองไห  รํ่าพิไร  รัญจวน  หวนละหอย   
 โอยามดึก  ดาวเคลื่อน  เดือนก็คลอย   น้ําคางยอย  เย็นฉํ่า  ที่อัมพร  
  หนาวอารมณ  ลมเร่ือย  เฉ่ือยเฉ่ือยชื่น ระรวยร่ืน  รินริน  กลิ่นเกสร  
 แสนสงสาร  บานเรือน  เพื่อนทีน่อน   จะอาวรณ  อางวาง  อยูวังเวง  
  วิเวกแวว  แจวเสียง  สําเนียงป  พวกโยธี  ทิ้งทวน  ชนวนเขนง  
 ลงนั่งโยก  โงกหงับ  ทับกันเอง   เสนาะเพลง  เพลินหลบั  ระงบัไป  

จาก    พระอภัยมณี   – สุนทรภู           
                                                         

  บัดเดี๋ยวดัง  หงางเหงง  วังเวงแวว  สะดุงแลว  เหลียวแล  ชะแงหา 
 เห็นโยคี  ข่ีรุง  พุงออกมา    ประคองพา  ข้ึนไปจน  บนบรรพต 
  แลวสอนวา  อยาไว  ใจมนุษย  มันแสนสุด  ลึกล้าํ  เหลือกําหนด 
 ถึงเถาวัลย  พันเก่ียว  ที่เลี้ยวลด   ก็ไมคด  เหมือนหนึ่งใน  น้ําใจคน 
  มนุษยนี้  ที่รักอยู  สองสถาน  บิดา  มารดารัก  มักเปนผล 
 ที่พึ่งหนึ่ง  พึ่งได  แตกายตน   เกิดเปนคน  คิดเห็นจึง  เจรจา 
  แมนใครรัก  รักม่ัง  ชังชังตอบ  ใหรอบคอบ  คิดอาน  นะหลานหนา 
 รูสิ่งไร  ไมสู  รูวชิา    รูรักษา  ตัวรอด  เปนยอดดี 
  จงคิดตาม  ไปเอา  ไมเทาเถิด  จะประเสริฐ  สมรัก  เปนศักดิ์ศรี 
 พอเสร็จคํา  สําแดง  แจง คด ี   รูปโยคี  หายวับ  ไปกับตา 

จาก    พระอภัยมณี   – สุนทรภู                                                                    
                     อันออยตาล  หวานลิน้  แลวสิน้ซาก  แตลมปาก  หวานหู  ไมรูหาย 
 แมนเจ็บอ่ืน  หม่ืนแสน  จะแคลนคลาย  เจ็บจนตาย  นัน้เพราะเหน็บ  ใหเจ็บใจ 

จาก  เพลงยาวถวายโอวาท  – สุนทรภู   
 

  เปนมนุษย  สุดนยิม  เพียงลมปาก   จะไดยาก  โหยหิว  เพราะชิวหา 
 แมนพูดดี  มีคน  เขาเมตตา    จะพูดจา  จงพิเคราะห  ใหเหมาะความ 

จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู                                                                    
            
  มีสลึง  พึงบรรจบ  ใหครบบาท  อยาใหขาด  สงของ  ตองประสงค 
 จงมักนอย  กินนอย  คอยบรรจง   อยาจายลง  ใหมาก  จะยากนาน 
  ไมควรซ้ือ  ก็อยาไป  พิไรซ้ือ  ใหเปนม้ือ  เปนคราว  ทั้งคาวหวาน 



1484 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 เม่ือพอแม  แกเฒา  ชรากาล   จงเลี้ยงทาน  อยาใหอด  ระทดใจ 
จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู 

                                                                                                                                                                         
  จะพูดจา  ปราศรัย   กับใครนั้น  อยาตะค้ัน  ตะคอก  ใหเคืองหู 
 ไมควรพูด  อ้ืออึง  ข้ึนมึงกู    คนจะหลู  วูวาม  ไมขามใจ 
  แมนจะเรียน  วิชา  ทางคาขาย  อยาปากราย  พดูจา  อัชฌาสัย 
 จึงซ้ืองาย  ขายดี  มีกําไร    ดวยเขาไม  เคืองจิต  ระอิดระอา 

จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู    
                                                                                   

  อันคําคม  ลมบุรุษ  นั้นสุดกลา  เขายอมวา  รสลิ้น  นี้กินหวาน 
 จงระวัง  ตั้งม่ัน  ในสนัดาน    อยาลนลาน  หลงละเลงิ  ดวยเชิงชาย 
  เขารักจริง  ใหสูขอ  กับพอแม  อยาวิ่งแร  หลงงาม  ไปตามงาย 
 เขาไมเลี้ยง  ไลขับ  จะอับอาย   ตองเปนมาย  อยูกับบาน  ประจานตน 

จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู     
ตัวอยางบทดอกสรอย จากโวหารในวรรณคดีไทย 

นารีมีหลายคํา 
  นาเอยนารี    ภคินี  กันยา  สดุา  สมร 
 นุชนาถ  จินดา  พะงางอน    สายสวาท  บังอร  พธู นวล 
  ยุพดี  กานดา  ยอดยาจิต   โฉมม่ิงมิตร  นวลนุช  สุดสงวน 
 สิบเกาแลว  ยังไมหมด  บทกระบวน   เออสํานวน  นามผูหญิง  มากจริงเอย 

ชิต   บุรทัต 
วังเอยวังเวง 

   วังเอยวังเวง    หงางเหงง  ย่ําคํ่า  ระฆังขาน  
 ฝูงวัวควาย  ผายลา  ทิวากาล   คอยคอยผาน  ทองทุง  มุงถ่ินตน  
  ชาวนา  เหนื่อยออน  ตางจรกลบั  ตะวันลบั  อับแสง  ทุกแหงหน  
 ทิ้งทุง  ใหมืดมัว  ทั่วมณฑล    และทิ้งตน  ตูเปลี่ยว  อยูเดียวเอย  

ชิต   บุรทัต 
ยามเอยยามน้ี 

  ยามเอยยามนี ้    ปฐพี  มืดมัว  ทั่วสถาน 
 อากาศเย็น  เยือกหนาว  คราววิกาล   สงัดปาน  ปาใหญ  ไรสาํเนียง 
   มีก็แต  จิ้งหรีด  กระกรีดกร่ิง  เรไรหร่ิง  รองขรม  ระงมเสียง 
 คอกควายวัว  รัวเกราะ  เปาะเปาะเพียง รูวาเสียง  เกราะแวว  แผวแผวเอย 

      รําพึงในปาชา 
พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม  กาญจนาชีวะ) 

บทสรุป 
 การสอนการเขียนกลอน  หรือกระทั่งการเร่ิมหัดเขียนกลอนที่รูจักกันทั่วไปวา  กลอนแปด หรือ
กลอนสุภาพนั้น เปนสิ่งที่ไมพนวิสัยและสามารถฝก สอน ไดถาหากไดรูจักลักษณะบังคับของกลอนซ่ึงมี 
จํานวนคํา  สัมผัสนอกระหวางวรรคและระหวางบท กับลักษณะนิยมซ่ึงมีสัมผัสในและเสียงวรรณยุกตของคํา 
สุดทายในแตละวรรค   
หลักนิยมทั่วไปของกลอน 3:  
 1.คําสุดทายของวรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 หรือคําสุดทายของวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 ไมควร 
ใชคําที่มีเสียงเหมือนกัน หรือคําที่ใชสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เชน  
                                ก.  เขาเดินทุงมุงลัดตัดมรรคา                        ม่ันหมายมาเพื่อยบัยั้งเคหา 
                                ข.  ในไพรสณฑพร่ังพรึบดวยพฤกษา           แนววนานารักดวยปกษา  
                                ค.  เห็นนกนอยแนบคูคิดถึงนอง                   มันจับจองตรงสงเสยีงรอง        
  
 2. คําที่รับสัมผัสในวรรคที่ 2 และ 4 ควรใหตําแหนงสัมผสัตกอยูที่พยางคสุดทายของคํา ไมควร 
ใหสัมผัสที่ตนคําหรือกลางคํา 
  สดับถอยสุนทรแลวนอนคิด  จนอาทิตยแจงแจมจบัเวหา  (ควร) 
  สดับถอยสุนทรแลวนอนดาํริ  จนสุริยาแจงแจมเวหา          (ไมควร)              
 3. คําสุดทายของวรรค ควรใชคําเต็ม ไมควรใชคร่ึงคําหรือคํายัตภัิงค เชน 
  อันถอยคําของทานนัน้เปน  สา                  มานย  วาจาฟงไปไมเกิด  หรร        
       ษารมณ  เลยสักนิดเพราะผิด   จรร                 ยา   ทั้งนั้นไรศีลฉันสิน้  อา  (วรณ)                       
  การแยกคําออกใชคนละคร่ึงในระหวางวรรคเชนนีไ้มควรใช 
 4. ไมควรใชภาษาอ่ืน ทีย่ังมิไดรับรองมาใชเปนสวนหนึ่งของภาษาไทย เชน  
  ขอสงสาสน  มาสมาน  กับมายเดีย              ไอติ้งกิ้ง  จนละเห่ีย   สุดถายถอน 
  อยากมาหา   เธอจัง   ขอวิงวอน                            คร้ันจะจร  ทูยัวเฮาส   เลาก็ไกล  
 สวนคําบาลีและสันสกฤตใชไดเพราะเรารับมาใชเปนสวนหนึง่ของภาษาไทย แตก็ตองพิจารณา
แปลงรูปคําใหดี  
 5. ไมควรใช “ภาษาแสลงโสต” คือถอยคําที่พูดดวยความตลกคะนอง หยาบโลน หรือเปรียบเทียบ 
กับของหยาบ เชนคําวา มองแทง, จ้ําบะ. ถังแตก, ยกลอ ฯลฯ  
 การเขียนกลอนใหไพเราะหรือมีลีลาที่แปลก ใหอารมณตางๆ นัน้ ผูเขียนอาจจะใชวิธีการอ่ืนๆ ที่ 
แตกตางไปได แตสําหรับการสอนนักเรียนที่เร่ิมฝกเขียนใหมๆ ควรยึดหลักเกณฑและความนิยมไวกอน แลว
เม่ือ ไดฝกหัดบอยๆ ก็พัฒนาเปนนักกลอนฝมือเยี่ยมได และเม่ือไดฝกเขียนกลอนจนสามารถเขียนไดดวย
ตนเองแลว  จะไดอาหารทางใจเพิ่มข้ึนอีกเปนอยางมาก  

                                                        

 3 กําชัย  ทองหลอ, หลักภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน (1977) จํากัด, 2552.), หนา 417-418. 
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  จะพูดจา  ปราศรัย   กับใครนั้น  อยาตะค้ัน  ตะคอก  ใหเคืองหู 
 ไมควรพูด  อ้ืออึง  ข้ึนมึงกู    คนจะหลู  วูวาม  ไมขามใจ 
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 จึงซ้ืองาย  ขายดี  มีกําไร    ดวยเขาไม  เคืองจิต  ระอิดระอา 

จาก   สุภาษิตสอนหญิง   – สนุทรภู    
                                                                                   

  อันคําคม  ลมบุรุษ  นั้นสุดกลา  เขายอมวา  รสลิ้น  นี้กินหวาน 
 จงระวัง  ตั้งม่ัน  ในสนัดาน    อยาลนลาน  หลงละเลงิ  ดวยเชิงชาย 
  เขารักจริง  ใหสูขอ  กับพอแม  อยาวิ่งแร  หลงงาม  ไปตามงาย 
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                                ค.  เห็นนกนอยแนบคูคิดถึงนอง                   มันจับจองตรงสงเสยีงรอง        
  
 2. คําที่รับสัมผัสในวรรคที่ 2 และ 4 ควรใหตําแหนงสัมผสัตกอยูที่พยางคสุดทายของคํา ไมควร 
ใหสัมผัสที่ตนคําหรือกลางคํา 
  สดับถอยสุนทรแลวนอนคิด  จนอาทิตยแจงแจมจบัเวหา  (ควร) 
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 3 กําชัย  ทองหลอ, หลักภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน (1977) จํากัด, 2552.), หนา 417-418. 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอการนําเอาการประเมินแบบศูนยทดสอบมาประยุกตใชใน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อใหองคกรสามารถคนหาและพัฒนาบุคคลไดตรงตามความ
ตองการขององคกรภาครัฐได กลาวคือระบบศูนยการประเมินเปนกระบวนการวิธีการอยางเปนระบบในการ
คัดเลือกกลั่นกรองใหได ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานเพื่อใหแนใจวาจะได ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สอดคลองกับสมรรถนะที่ตองการวิธีการในการประเมินจึงใชเทคนิคอยางหลากหลาย รวมถึงการใชผู
สังเกตการณและผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อคนหาสมรรถนะความสามารถที่แทจริงของแตละคน
ออกมาโดยเคร่ืองมือเหลานี้จะตองมี ความแมนยําความเที่ยงตรง ความยุติธรรม จึงเปนเคร่ืองมือที่ดีที่จะ
นํามาใชรวมกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ตองการจะที่ตองการสรางกระบวนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยสามารถนําเอาขอมูลและวิธีการดําเนินงานของการประเมินแบบศูนยทดสอบ
มาประยุกตใชไดในทุกๆข้ันตอน ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย  
และสอดคลองกับทิศทาง เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการ 
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Abstracts 

This article aims to introduce and Applied of Assessment Center in Performance 
Management System. To enable organizations to find and develop individuals to meet the 
needs of government organizations. Because the Assessment Center is a systematic 
process and method of screening for those who are qualified for the job, so be sure to 
reveal the eligibility requirements in line with performance. The method of evaluation uses 
a variety of techniques, which must be precise, accuracy, justice, including the use of 
highly skilled observers and assessors. So Assessment Center is a good tool to be used in 
conjunction with performance management systems in public sector that want to create a 
systematic process. The data and methods of the test center evaluation can be applied at 
every step. In order to push the performance of government agencies to achieve. And 
consistent with the direction, goals, achievement, mission of the organization. 
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บทนํา 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องคกรตางๆ ไดนํามาใชมีอยากหลากหลาย ซ่ึงแตละระบบ

มุงเนนในเร่ืองที่จะประเมินตางๆ กัน ปจจุบันมีนักคิดหลายทานเสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององคกรข้ึนมาอยางมาก และเปนที่นิยมแพรหลาย การประเมิน (Evaluation) จึงเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด
ไว ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานจึงหมายถึงการตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน โดยเก็บขอมูลจาก 
ตัวชี้วัด ที่กําหนดข้ึนและนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือ มาตรฐาน  

การประเมินแบบศูนยทดสอบ(Assessment Center) เปนการสรางกระบวนการที่ใชในการวัดและ
ประเมินสมรรถนะความสามารถ ในการทํางานของตัวผูเขารวม เพื่อคนหาสมรรถนะความสามารถ ที่แทจริง
ของแตละคนออกมา  โดยใชรูปแบบเคร่ืองมือในการวัดและเก็บขอมูลที่หลากหลาย มาใชวัดและประเมิน
ทักษะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และมีทีมผูประเมิน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการวัด
และประเมินความสามารถ มาออกแบบข้ันตอนและกระบวนการ และดําเนินงานในการวัด จึงทําใหมี
เคร่ืองมือในการวัดที่หลากหลายและแมนยํา การประเมินแบบศูนยทดสอบ เปนเทคนิคการประเมินที่ใช 
เทคนิคหลายๆ วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม 
การสัมภาษณ การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดีของ การประเมินแบบนี้คือ
ผลการประเมินมีความเที่ยง และความเชื่อถือไดสูงเพราะใชเทคนิคหลายวิธี รวมกัน ใชคนหลายคนชวยกัน
ประเมิน สวนขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก (ขจรศักดิ์ ศิริมัย,2554) องคกรก็จะสามารถใช
ขอมูลการประเมินแบบศูนยทดสอบเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการฝกอบรมในปจจุบัน 
กลาวคือ ในการการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ซ่ึงเปนกระบวนการในการประเมิน 
ความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ 
สมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นๆ วาไดตามที่คาดหวังหรือมีความแตกตางกันมาก นอย
เพียงใด ซ่ึงการประเมินดังกลาวจําเปนตองมีการประเมินอยางเปนระบบ  มีวัตถุประสงคในการประเมิน
อยางชัดเจน ซ่ึงเปนกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได เคร่ืองมือมีความเที่ยงและความเชื่อถือไดนั้น การ
ประเมินแบบศูนยทดสอบก็จะสามารถสงขอมูลในการประเมินดังกลาวได ซ่ึงมีนักคิดอยาง 1 ที่พยายามแสดง
ใหเห็นวาในการใชงานหลาย ๆ อยางในการประเมิน มีความสัมพันธที่สําคัญระหวางการปฏิบัติงานการ
ประเมินแบบศูนยทดสอบและประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมี Cascio and Silbey 2แสดงให
เห็นวาแมในขณะที่การประเมินแบบศูนยทดสอบการที่ใชในการเลือกผูบังคับบัญชาสงผลตอความสัมพันธ
ของประสิทธิภาพการทํางานนอยกวา 

                                                           
1 Gaugler, B. B., Rosenthal, D. B., Thornton, G. C., Ill, & Bentson, C. Meta-analysis of 

assessment center validity, Journal of Applied Psychology, 72(3), 1987, pp 493-511. 
2 Cascio and Silbey,  Personnel Selection and Assessment : Individual and 

rganizational  Perspectives, 1982. 

ในสวนของการดําเนินการของภาครัฐนั้นเพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติงานราชการบรรลุเปาหมาย
สํานักงานก.พ. จึงไดมีการ นําเอาหลักการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช โดยมีการเชื่อมโยงเปาหมาย
ของผลการปฏิบัติงานระดับองคกรหนวยงานและระดับบุคคลเขาดวยกัน เพื่อเปนเคร่ืองมือของฝายบริหาร
ในการกํากับติดตามเพื่อใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไป
ใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินรางวัลประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลักการของระบบคุณธรรม อันจะเปนการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของ
ขาราชการหลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล โดยมี
กระบวนการทั้งหมด 5 ข้ันตอนคือข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการติดตามข้ันตอนการพัฒนาข้ันตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและข้ันตอนการใหสิ่งจูงใจ  

บทความนี้จึงมุงที่จะเสนอแนะใหมีการนําเอาการประเมินแบบศูนยทดสอบมาประยุกตใชในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อใหองคกรสามารถคนหาและพัฒนาบุคคลไดตรงตามความตองการของ
องคกรภาครัฐได 

 
การประเมินแบบศูนยทดสอบ(Assessment Center) 

การประเมินแบบศูนยทดสอบมีการพัฒนามาคร้ังแรกเพื่อวัตถุประสงคทางทหารโดยกองทัพ
เยอรมันและตอมาสํานักงานของสหรัฐอเมริกา กระบวนการนี้เปนผลมาจากความตองการที่จะเลือก
เจาหนาที่ตํารวจและสายลับที่มีสมรรถนะตรงกับตําแหนงเขามาปฏิบัติงานที่มีความซับซอนมาก โดย
เปาหมายของการประเมินคือเพื่อคนกาวิธีในการวัดพฤติกรรมที่ซับซอนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใชวิธ
การในการประเมินที่หลายอยางที่แตกตางกันจนทําใหความสามารถในการวัดนาเชื่อถือมากข้ึน ปจจัยสําคัญ
ในการประเมินแบบศูนยประเมินคือการวัดวัตถุประสงคของพฤติกรรม ซ่ึงในการประเมินนั้นหากไมไดรับการ
ฝกฝนเปนอยางดีผลการประเมินอาจจะลําเอียงซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
เชน ความนาสนใจของบุคคลที่มีลักษณะการทํางานจะถูกประเมิน กระบวนการที่ใชในการวัดและประเมิน
สมรรถนะความสามารถ ในการทํางานของตัวผูเขารวม (Potential Candidate)  เพื่อคนหาสมรรถนะ
ความสามารถ ที่แทจริงของแตละคนออกมา  โดยใชเคร่ืองมือหรือวิธีการที่หลากหลายรูปแบบมาประกอบ
กันซ่ึงจะตองมี ความแมนยํา   ความเที่ยงตรง  (Validity & Reliability)  ความยุติธรรม (Fairness)   
ความชัดเจนสามารถดึงความสามารถที่ซอนเรนออกมาไดมีความสะดวกรวดเร็วเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ 

การประเมินแบบศูนยทดสอบ จึงหมายถึง กระบวนการที่หลายความสามารถที่แตกตางกันของ
พนักงานที่มีศักยภาพหรือที่มีอยูไดรับการประเมินโดยมากกวาหนึ่งการประเมินโดยใชเทคนิคหลาย เทคนิค
เหลานี้รวมถึงการประเมินผานกระดาษ การสัมภาษณ และการแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงผลของกระบวนการ
ประเมินศูนยสามารถนํามาใชในการคัดเลือกพนักงานหรือการพัฒนา โดยจะประกอบดวยการประเมิน
มาตรฐานของพฤติกรรม ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการประเมินผลหลายแหง ไมวาจะเปนการจําลองสถานการณ
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บทนํา 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่องคกรตางๆ ไดนํามาใชมีอยากหลากหลาย ซ่ึงแตละระบบ

มุงเนนในเร่ืองที่จะประเมินตางๆ กัน ปจจุบันมีนักคิดหลายทานเสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององคกรข้ึนมาอยางมาก และเปนที่นิยมแพรหลาย การประเมิน (Evaluation) จึงเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด
ไว ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานจึงหมายถึงการตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน โดยเก็บขอมูลจาก 
ตัวชี้วัด ที่กําหนดข้ึนและนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือ มาตรฐาน  

การประเมินแบบศูนยทดสอบ(Assessment Center) เปนการสรางกระบวนการที่ใชในการวัดและ
ประเมินสมรรถนะความสามารถ ในการทํางานของตัวผูเขารวม เพื่อคนหาสมรรถนะความสามารถ ที่แทจริง
ของแตละคนออกมา  โดยใชรูปแบบเคร่ืองมือในการวัดและเก็บขอมูลที่หลากหลาย มาใชวัดและประเมิน
ทักษะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และมีทีมผูประเมิน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการวัด
และประเมินความสามารถ มาออกแบบข้ันตอนและกระบวนการ และดําเนินงานในการวัด จึงทําใหมี
เคร่ืองมือในการวัดที่หลากหลายและแมนยํา การประเมินแบบศูนยทดสอบ เปนเทคนิคการประเมินที่ใช 
เทคนิคหลายๆ วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม 
การสัมภาษณ การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดีของ การประเมินแบบนี้คือ
ผลการประเมินมีความเที่ยง และความเชื่อถือไดสูงเพราะใชเทคนิคหลายวิธี รวมกัน ใชคนหลายคนชวยกัน
ประเมิน สวนขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก (ขจรศักดิ์ ศิริมัย,2554) องคกรก็จะสามารถใช
ขอมูลการประเมินแบบศูนยทดสอบเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบการฝกอบรมในปจจุบัน 
กลาวคือ ในการการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ซ่ึงเปนกระบวนการในการประเมิน 
ความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ 
สมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นๆ วาไดตามที่คาดหวังหรือมีความแตกตางกันมาก นอย
เพียงใด ซ่ึงการประเมินดังกลาวจําเปนตองมีการประเมินอยางเปนระบบ  มีวัตถุประสงคในการประเมิน
อยางชัดเจน ซ่ึงเปนกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได เคร่ืองมือมีความเที่ยงและความเชื่อถือไดนั้น การ
ประเมินแบบศูนยทดสอบก็จะสามารถสงขอมูลในการประเมินดังกลาวได ซ่ึงมีนักคิดอยาง 1 ที่พยายามแสดง
ใหเห็นวาในการใชงานหลาย ๆ อยางในการประเมิน มีความสัมพันธที่สําคัญระหวางการปฏิบัติงานการ
ประเมินแบบศูนยทดสอบและประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมี Cascio and Silbey 2แสดงให
เห็นวาแมในขณะที่การประเมินแบบศูนยทดสอบการที่ใชในการเลือกผูบังคับบัญชาสงผลตอความสัมพันธ
ของประสิทธิภาพการทํางานนอยกวา 

                                                           
1 Gaugler, B. B., Rosenthal, D. B., Thornton, G. C., Ill, & Bentson, C. Meta-analysis of 

assessment center validity, Journal of Applied Psychology, 72(3), 1987, pp 493-511. 
2 Cascio and Silbey,  Personnel Selection and Assessment : Individual and 

rganizational  Perspectives, 1982. 

ในสวนของการดําเนินการของภาครัฐนั้นเพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติงานราชการบรรลุเปาหมาย
สํานักงานก.พ. จึงไดมีการ นําเอาหลักการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช โดยมีการเชื่อมโยงเปาหมาย
ของผลการปฏิบัติงานระดับองคกรหนวยงานและระดับบุคคลเขาดวยกัน เพื่อเปนเคร่ืองมือของฝายบริหาร
ในการกํากับติดตามเพื่อใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไป
ใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการใหเงินรางวัลประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลักการของระบบคุณธรรม อันจะเปนการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของ
ขาราชการหลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล โดยมี
กระบวนการทั้งหมด 5 ข้ันตอนคือข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการติดตามข้ันตอนการพัฒนาข้ันตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและข้ันตอนการใหสิ่งจูงใจ  

บทความนี้จึงมุงที่จะเสนอแนะใหมีการนําเอาการประเมินแบบศูนยทดสอบมาประยุกตใชในระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อใหองคกรสามารถคนหาและพัฒนาบุคคลไดตรงตามความตองการของ
องคกรภาครัฐได 

 
การประเมินแบบศูนยทดสอบ(Assessment Center) 

การประเมินแบบศูนยทดสอบมีการพัฒนามาคร้ังแรกเพื่อวัตถุประสงคทางทหารโดยกองทัพ
เยอรมันและตอมาสํานักงานของสหรัฐอเมริกา กระบวนการนี้เปนผลมาจากความตองการที่จะเลือก
เจาหนาที่ตํารวจและสายลับที่มีสมรรถนะตรงกับตําแหนงเขามาปฏิบัติงานที่มีความซับซอนมาก โดย
เปาหมายของการประเมินคือเพื่อคนกาวิธีในการวัดพฤติกรรมที่ซับซอนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใชวิธ
การในการประเมินที่หลายอยางที่แตกตางกันจนทําใหความสามารถในการวัดนาเชื่อถือมากข้ึน ปจจัยสําคัญ
ในการประเมินแบบศูนยประเมินคือการวัดวัตถุประสงคของพฤติกรรม ซ่ึงในการประเมินนั้นหากไมไดรับการ
ฝกฝนเปนอยางดีผลการประเมินอาจจะลําเอียงซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
เชน ความนาสนใจของบุคคลที่มีลักษณะการทํางานจะถูกประเมิน กระบวนการที่ใชในการวัดและประเมิน
สมรรถนะความสามารถ ในการทํางานของตัวผูเขารวม (Potential Candidate)  เพื่อคนหาสมรรถนะ
ความสามารถ ที่แทจริงของแตละคนออกมา  โดยใชเคร่ืองมือหรือวิธีการที่หลากหลายรูปแบบมาประกอบ
กันซ่ึงจะตองมี ความแมนยํา   ความเที่ยงตรง  (Validity & Reliability)  ความยุติธรรม (Fairness)   
ความชัดเจนสามารถดึงความสามารถที่ซอนเรนออกมาไดมีความสะดวกรวดเร็วเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ 

การประเมินแบบศูนยทดสอบ จึงหมายถึง กระบวนการที่หลายความสามารถที่แตกตางกันของ
พนักงานที่มีศักยภาพหรือที่มีอยูไดรับการประเมินโดยมากกวาหนึ่งการประเมินโดยใชเทคนิคหลาย เทคนิค
เหลานี้รวมถึงการประเมินผานกระดาษ การสัมภาษณ และการแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงผลของกระบวนการ
ประเมินศูนยสามารถนํามาใชในการคัดเลือกพนักงานหรือการพัฒนา โดยจะประกอบดวยการประเมิน
มาตรฐานของพฤติกรรม ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของการประเมินผลหลายแหง ไมวาจะเปนการจําลองสถานการณ
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ที่เก่ียวของกับงาน การสัมภาษณหรือการทดสอบทางจิตวิทยา โดยการจําลองการทํางานจะใชในการ
ประเมินผูสมัครในสวนของพฤติกรรมที่เก่ียวของกับงานดานที่สําคัญมากที่สุด  ซ่ึงในการประเมินนั้นผู
ประเมินจะตองผานการฝกอบรมผูสังเกตการณหลายคนและมีการใชเทคนิค การตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรม
ที่จะทําและบันทึก คําตัดสินเหลานี้จะถูกรวบรวมในการประชุมในหมูผูประเมินหรือโดยกระบวนการเฉลี่ย 
ในการสนทนาระหวางผูประเมินบัญชีที่ครอบคลุมของพฤติกรรมที่มักจะรวมถึงการจัดอันดับจะรวบรวม  
ผลการอภิปรายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของถูกประเมินในมิติหรือตัวแปรอ่ืน ๆการประเมินแบบ
ศูนยทดสอบจะมีแบบฝกหัดในการประเมินที่มีความหลากหลายของเทคนิคการทดสอบการออกแบบมา
เพื่อใหผูสมัครไดแสดงใหเห็นคุณลักษณะภายใตเงื่อนไขมาตรฐานทักษะและความสามารถที่มี 3 เพื่อให
ผูสมัครไดแสดงใหเห็นมากข้ึนของทักษะของพวกเขาผานทางหมายเลขของสถานการณที่เก่ียวของงาน  
การประเมินแบบศูนยทดสอบนั้นในแตละศูนยจะมีความแตกตางของแบบฝกหัดและสถานการณกันไป 
จุดสําคัญที่ดึงความสนใจในการประเมินแบบศูนยทดสอบก็คือประโยชนในการเลือกที่หลากหลายของงาน4  
โดยวิธีแบบศูนยทดสอบจะใชในการตั้งคาตางๆรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ในการเลือกบุคคลที่
กํากับดูแลทางดานเทคนิค การจัดการแบบศูนยทดสอบเหลานี้จะมีวิธีการที่แตกตางกันไปในเร่ืองระยะเวลา
การประเมินและการเลือกแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ องคประกอบสําคัญศูนยวัดและประเมินรูปแบบ
เคร่ืองมือในการวัดและเก็บขอมูลที่หลากหลาย มาใชวัดและประเมินทักษะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
และยังตองมีทีมงานผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการวัดและประเมินความสามารถ มา
ออกแบบข้ันตอนและกระบวนการและสุดทายนั้นยังตองมีการดําเนินงานในการวัด และรูปแบบกระบวนการ
ในการคิดวิเคราะหและประเมินแบบบูรณาการ (Integration Process) ความสามารถในงานมาใชในการ
ดําเนินงาน 

ทั้งนี้การประเมินแบบศูนยทดสอบ นั้นจะสามารถระบุระดับขีดความสามารถ จุดแข็ง และความ
ตองการในการพัฒนาบุคคลากรของ หนวยงานได ซ่ึงจะสามารถคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับ
ความตองการในแตละตําแหนงงานไดอยางแทจริงสอดคลองกับทิศทางขององคกร นําไปสูการพัฒนาองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ ที่มีกระบวนการและเคร่ืองมือ ทั้งยังสามารถใชเปนขอมูล พิจารณาดูวา
บุคลากรที่มีอยูในปจจุบันนั้น เปนเชนไรมีความพรอมแลวในการพัฒนาหรือไมและจําเปนตองเพิ่มเติมทักษะ
และความสามารถในสวนใดบาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล การประเมินแบบศูนยทดสอบ 
ยังมีประโยชนสําหรับการคัดกรองกลุมผูที่ มีศักยภาพทั้งหมดในคร้ังเดียว นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน 
ความจริง ที่แสดงออกมาใหไดทราบวาบุคคลมีแนวโนมที่จะเพลิดเพลินไปกับการทํางานและวัฒนธรรม
องคกรในลักษณะใด 

 
 

                                                           
3 Coleman,  Police Assessment Testing : An Assessment Center Handbook for Law 

Enforcement Personnel, 1987. 
4 Schippmann. Prien and  Katz Individual Assessment : As Practiced in Industry and 

Consulting.lawrence erlbaum associates publishers, 1990. 

กิจกรรมในการประเมินแบบศูนยทดสอบ 
ความสําคัญประการหนึ่งของการประเมินแบบศูนยทดสอบ คือ กิจกรรที่จัดข้ึนในการประเมินซ่ึงจะ

ประกอบดวยเคร่ืองมือประเมินอยางหลากหลาย เพื่อใหแนใจวาจะสามารถวิเคราะหเจาะลึกใหเห็นถึง
สมรรถนะของผูบริหารไดอยางแทจริง เคร่ืองมือหลักที่สําคัญใน Assessment Center ประกอบดวย 
แบบฝกหัดการวิเคราะหปญหาและตัดสินใจ (Analysis/decision-making problems) แบบฝกหัดการ
คนหาและใชขอมูล (Fact-finding exercises) แบบฝกหัดการลําดับและการมอบหมายการแกปญหา  
(In-basket exercises) การถกเถียงและการตัดสินใจโดยกลุม (Group discussions) การสัมภาษณ 
(Simulations of interviews) การรับมือกับลูกคาและพนักงาน (Subordinate and client handling) 
ก ารนํ า เสน อด ว ย วาจ า  (Oral presentation exercises) ก ารนํ า เส น อ ด ว ยก าร เขี ยน  (Written 
communication exercises) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playin) การทดสอบดวยขอสอบเชิงจิตวิทยา 
(Psychological Tests) เกมการบริหาร (Management Gamesทั้งนี้กิจกรรมในการประเมินจะแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับองคกรหรือบทบาทของตําแหนงนั้นๆ กระนั้นก็ยังมีบางกิจกรรมที่ใชกันทั่วไป ดังนี้  

1 แบบฝกหัดการลําดับและการมอบหมายการแกปญหา  ในแผนการเรียนรูสวนบุคคลในการ
ประเมินนั้นผูถูกประเมินจะมีสวนรวมใน  สถานการณจริงที่เกิดข้ึน ทําใหผูถูกประเมินตองแสดงบทบาทและ
หนาที่ที่ถูกตองกับตําแหนงงานของตน การแกปญหางานเหลานี้จะตองมีการตัดสินใจที่ดีเพื่อใหทํางาน
เก่ียวกับทักษะการตัดสินใจ เพื่อเสริมสรางทักษะการแกปญหาจึงจําเปนจะตองมีการเรียนรูเก่ียวกับทักษะที่
เหมาะสมและเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา   

2 บทบาทการเลนเกม การเลนตามบทบาทกาของแบบฝกหัดเปนเร่ืองธรรมดาที่การประเมินแบบ
ศูนยทดสอบ การออกแบบมักจะนําผูสมัครเขาไปในสถานการณที่เครียดเพื่อใหบุคคลแสดงบทบาทและ
แสดงปฏิบัติสัมพันธที่เกิดข้ึน  

3 แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric Test) ไมเพียงเปนแบบทดสอบเร่ืองการประเมิน
สมรรถภาพการทํางานข้ันพื้นฐานหากยัง เก่ียวเนื่องกับการทดสอบทางดานการเรียนรูและเชาวนปญญา
รวมถึงแบบทดสอบ บุคลิกภาพที่ลวนตางเก่ียวของและเก่ียวเนื่องกับพนักงานในทุกระดับยิ่ง  

4. การนําเสนอการประเมินแบบศูนยทดสอบมักจะมีการทดสอบในสถานการณจริงดวย อยางเชน 
การประเมินการพูดในที่สาธารณะ ที่ตองการทราบถึงการแกไขสถานการณและทักษะในการถายทอด 

กิจกรรมในการประเมินแบบศูนยการประเมินนั้นจะถูกออกแบบใหมีความใกลเคียงกับบริบทของ
งานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง เพื่อใหโอกาสผูเขารับการประเมินไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงสมรรถนะที่
จําเปนตอตําแหนง โดยประเมินสมรรถนะมากกวาหนึ่งสมรรถนะ และเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวาผูเขารับการ
ประเมิน สามารถแสดงพฤติกรรมที่บงชี้สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในอนาคต โดยจะมีผูประเมิน
หลายคนคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการประเมินหนึ่งคน และเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมผูประเมินแตละคนให
คะแนนแตละกิจกรรม ผูประเมินจะอภิปรายพฤติกรรมของผูเขารับการประเมินถึงผลการใหคะแนน เรียกวา 
การซักฟอก  (Wash up)  ผลการประเมินจบที่คะแนนเปนเอกฉันท โดยผูประเมินควรจะมาจากหลาย
หนวยงาน ไมจําเปนจะตองมาจากฝายบุคคลเทานั้น แตควรจะเปนผูบริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงผูประเมินทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรมใหเขาใจถึง
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ที่เก่ียวของกับงาน การสัมภาษณหรือการทดสอบทางจิตวิทยา โดยการจําลองการทํางานจะใชในการ
ประเมินผูสมัครในสวนของพฤติกรรมที่เก่ียวของกับงานดานที่สําคัญมากที่สุด  ซ่ึงในการประเมินนั้นผู
ประเมินจะตองผานการฝกอบรมผูสังเกตการณหลายคนและมีการใชเทคนิค การตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรม
ที่จะทําและบันทึก คําตัดสินเหลานี้จะถูกรวบรวมในการประชุมในหมูผูประเมินหรือโดยกระบวนการเฉลี่ย 
ในการสนทนาระหวางผูประเมินบัญชีที่ครอบคลุมของพฤติกรรมที่มักจะรวมถึงการจัดอันดับจะรวบรวม  
ผลการอภิปรายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของถูกประเมินในมิติหรือตัวแปรอ่ืน ๆการประเมินแบบ
ศูนยทดสอบจะมีแบบฝกหัดในการประเมินที่มีความหลากหลายของเทคนิคการทดสอบการออกแบบมา
เพื่อใหผูสมัครไดแสดงใหเห็นคุณลักษณะภายใตเงื่อนไขมาตรฐานทักษะและความสามารถที่มี 3 เพื่อให
ผูสมัครไดแสดงใหเห็นมากข้ึนของทักษะของพวกเขาผานทางหมายเลขของสถานการณที่เก่ียวของงาน  
การประเมินแบบศูนยทดสอบนั้นในแตละศูนยจะมีความแตกตางของแบบฝกหัดและสถานการณกันไป 
จุดสําคัญที่ดึงความสนใจในการประเมินแบบศูนยทดสอบก็คือประโยชนในการเลือกที่หลากหลายของงาน4  
โดยวิธีแบบศูนยทดสอบจะใชในการตั้งคาตางๆรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ในการเลือกบุคคลที่
กํากับดูแลทางดานเทคนิค การจัดการแบบศูนยทดสอบเหลานี้จะมีวิธีการที่แตกตางกันไปในเร่ืองระยะเวลา
การประเมินและการเลือกแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ องคประกอบสําคัญศูนยวัดและประเมินรูปแบบ
เคร่ืองมือในการวัดและเก็บขอมูลที่หลากหลาย มาใชวัดและประเมินทักษะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
และยังตองมีทีมงานผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการวัดและประเมินความสามารถ มา
ออกแบบข้ันตอนและกระบวนการและสุดทายนั้นยังตองมีการดําเนินงานในการวัด และรูปแบบกระบวนการ
ในการคิดวิเคราะหและประเมินแบบบูรณาการ (Integration Process) ความสามารถในงานมาใชในการ
ดําเนินงาน 

ทั้งนี้การประเมินแบบศูนยทดสอบ นั้นจะสามารถระบุระดับขีดความสามารถ จุดแข็ง และความ
ตองการในการพัฒนาบุคคลากรของ หนวยงานได ซ่ึงจะสามารถคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับ
ความตองการในแตละตําแหนงงานไดอยางแทจริงสอดคลองกับทิศทางขององคกร นําไปสูการพัฒนาองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ ที่มีกระบวนการและเคร่ืองมือ ทั้งยังสามารถใชเปนขอมูล พิจารณาดูวา
บุคลากรที่มีอยูในปจจุบันนั้น เปนเชนไรมีความพรอมแลวในการพัฒนาหรือไมและจําเปนตองเพิ่มเติมทักษะ
และความสามารถในสวนใดบาง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล การประเมินแบบศูนยทดสอบ 
ยังมีประโยชนสําหรับการคัดกรองกลุมผูที่ มีศักยภาพทั้งหมดในคร้ังเดียว นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน 
ความจริง ที่แสดงออกมาใหไดทราบวาบุคคลมีแนวโนมที่จะเพลิดเพลินไปกับการทํางานและวัฒนธรรม
องคกรในลักษณะใด 

 
 

                                                           
3 Coleman,  Police Assessment Testing : An Assessment Center Handbook for Law 

Enforcement Personnel, 1987. 
4 Schippmann. Prien and  Katz Individual Assessment : As Practiced in Industry and 

Consulting.lawrence erlbaum associates publishers, 1990. 

กิจกรรมในการประเมินแบบศูนยทดสอบ 
ความสําคัญประการหนึ่งของการประเมินแบบศูนยทดสอบ คือ กิจกรรที่จัดข้ึนในการประเมินซ่ึงจะ

ประกอบดวยเคร่ืองมือประเมินอยางหลากหลาย เพื่อใหแนใจวาจะสามารถวิเคราะหเจาะลึกใหเห็นถึง
สมรรถนะของผูบริหารไดอยางแทจริง เคร่ืองมือหลักที่สําคัญใน Assessment Center ประกอบดวย 
แบบฝกหัดการวิเคราะหปญหาและตัดสินใจ (Analysis/decision-making problems) แบบฝกหัดการ
คนหาและใชขอมูล (Fact-finding exercises) แบบฝกหัดการลําดับและการมอบหมายการแกปญหา  
(In-basket exercises) การถกเถียงและการตัดสินใจโดยกลุม (Group discussions) การสัมภาษณ 
(Simulations of interviews) การรับมือกับลูกคาและพนักงาน (Subordinate and client handling) 
ก ารนํ า เสน อด ว ย วาจ า  (Oral presentation exercises) ก ารนํ า เส น อ ด ว ยก าร เขี ยน  (Written 
communication exercises) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playin) การทดสอบดวยขอสอบเชิงจิตวิทยา 
(Psychological Tests) เกมการบริหาร (Management Gamesทั้งนี้กิจกรรมในการประเมินจะแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับองคกรหรือบทบาทของตําแหนงนั้นๆ กระนั้นก็ยังมีบางกิจกรรมที่ใชกันทั่วไป ดังนี้  

1 แบบฝกหัดการลําดับและการมอบหมายการแกปญหา  ในแผนการเรียนรูสวนบุคคลในการ
ประเมินนั้นผูถูกประเมินจะมีสวนรวมใน  สถานการณจริงที่เกิดข้ึน ทําใหผูถูกประเมินตองแสดงบทบาทและ
หนาที่ที่ถูกตองกับตําแหนงงานของตน การแกปญหางานเหลานี้จะตองมีการตัดสินใจที่ดีเพื่อใหทํางาน
เก่ียวกับทักษะการตัดสินใจ เพื่อเสริมสรางทักษะการแกปญหาจึงจําเปนจะตองมีการเรียนรูเก่ียวกับทักษะที่
เหมาะสมและเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา   

2 บทบาทการเลนเกม การเลนตามบทบาทกาของแบบฝกหัดเปนเร่ืองธรรมดาที่การประเมินแบบ
ศูนยทดสอบ การออกแบบมักจะนําผูสมัครเขาไปในสถานการณที่เครียดเพื่อใหบุคคลแสดงบทบาทและ
แสดงปฏิบัติสัมพันธที่เกิดข้ึน  

3 แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric Test) ไมเพียงเปนแบบทดสอบเร่ืองการประเมิน
สมรรถภาพการทํางานข้ันพื้นฐานหากยัง เก่ียวเนื่องกับการทดสอบทางดานการเรียนรูและเชาวนปญญา
รวมถึงแบบทดสอบ บุคลิกภาพที่ลวนตางเก่ียวของและเก่ียวเนื่องกับพนักงานในทุกระดับยิ่ง  

4. การนําเสนอการประเมินแบบศูนยทดสอบมักจะมีการทดสอบในสถานการณจริงดวย อยางเชน 
การประเมินการพูดในที่สาธารณะ ที่ตองการทราบถึงการแกไขสถานการณและทักษะในการถายทอด 

กิจกรรมในการประเมินแบบศูนยการประเมินนั้นจะถูกออกแบบใหมีความใกลเคียงกับบริบทของ
งานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง เพื่อใหโอกาสผูเขารับการประเมินไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงสมรรถนะที่
จําเปนตอตําแหนง โดยประเมินสมรรถนะมากกวาหนึ่งสมรรถนะ และเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวาผูเขารับการ
ประเมิน สามารถแสดงพฤติกรรมที่บงชี้สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในอนาคต โดยจะมีผูประเมิน
หลายคนคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการประเมินหนึ่งคน และเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมผูประเมินแตละคนให
คะแนนแตละกิจกรรม ผูประเมินจะอภิปรายพฤติกรรมของผูเขารับการประเมินถึงผลการใหคะแนน เรียกวา 
การซักฟอก  (Wash up)  ผลการประเมินจบที่คะแนนเปนเอกฉันท โดยผูประเมินควรจะมาจากหลาย
หนวยงาน ไมจําเปนจะตองมาจากฝายบุคคลเทานั้น แตควรจะเปนผูบริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงผูประเมินทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรมใหเขาใจถึง
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แนวทาง ข้ันตอนการประเมินและการใหขอมูลปอนกลับแกผูเขารับการประเมิน ในสวนของปญหาที่มักจะ
พบไดบอยในการประเมินคือ การที่ผูประเมินไมเขาใจในวิธีการประเมินอยางถูกตอง ไมรูวิธีการในการใช
เคร่ืองมือประเมินอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่ผูประเมินใชความรูสึกสวนตัวเขามาเก่ียวของในการ
ประเมิน ในขณะที่ผูเขารับการประเมินเองก็ไมยอมรับในผลของการประเมิน  
 ประโยชนและความจําเปนของการประเมินแบบศูนยทดสอบ การประเมินแบบศูนยทดสอบนั้น
เนื่องจากมีเคร่ืองมือและกระบวนที่หลากหลายจึงสามารถคนหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับบุคคลได สามารถ
คนหา ความรู ทักษะ ความสามารถและระบุระดับขีดความสามารถ จุดแข็ง และความตองการในการพัฒนา
ของบุคคลได จึงทําใหองคกรคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับความตองการในแตละตําแหนงงานได
อยางแทจริง และสอดคลองกับทิศทางขององคกร  ทั้งผูปฏิบัติงานใหม และผูบริหารระดับสูงซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แลวแนวคิดของ Assessment Center ยังเปรียบเสมือน
การเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตใหกับองคกร เพราะสิ่งที่สําคัญคือผูประเมินที่ทําหนาที่วิเคราะหวา
บุคลากรที่เขารวมศูนยการประเมินผลมีจุดแข็งและจุดออนในเร่ืองใด ขอมูลที่วิเคราะหไดนั้นผูประเมิน
จะตองใหขอมูลปอนกลับผลการประเมินแกผูเขารับการประเมิน เพื่อใหบุคคลเหลานี้รับรูและหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงความสามารถของตนเองใหดีข้ึนตามที่องคการตองการ และองคกรสามารถประเมินผูเขา
รับการประเมินมีความพรอมในการที่จะเลื่อนตําแหนง หรือควรที่จะตองเพิ่มเติมทักษะและความสามารถใน
ดานใด ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development 
Plan) ตอไป 
 
การประเมินแบบศูนยทดสอบในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตระบบปริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเปนการบริหารแบบบูรณา
การที่ มุ งเนนผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร เพื่ อใหองคกรบรรลุ เป าหมายที่ ได กําหนดไว  
โดยสํานักงาน  ก.พ . ได ใหความหมายของ ระบบการบ ริหารผลการปฏิบัติ งาน  (Performance 
Management) หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและ
ระดับบุคคลเขาดวยกัน ซ่ึงตั้งอยูบนฐานกระบวนการความตอเนื่อง โดยมีข้ันตอนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 5 ข้ันตอนคือ หนึ่งการวางแผนการปฏิบัติงานทีจ่ะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตรขององคกร  สองการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแก
ผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  สามการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน 
สี่การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตแรก 
และหาการนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน   
 ในการประยุกตใช การประเมินแบบศูนย การประเมินในระบบบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นสามารถ
ทําไดในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ข้ันตอน กลาวคือ  

ในข้ันตอนที่ 1 การวางแผนนั้นสามารถใชขอมูล ที่เปนฐานขอมูลของระบบศูนยการประเมินมาใช
ในการกําหนดตัวชี้วัดและการถายทอดตัวชี้วัดสําหรับบุคคล ซ่ึงจากฐานขอมูลของศูนยการประเมินนั้นจะทํา

ใหทราบวาแตละบุคคลมีศักยภาพในการทํางานมากนอย เพียงใดและตองมีการ พัฒนาตัวเองในดานใด
เพื่อใหตรงกับความตองการขององคกรได  

ข้ันตอนที่ 2 การติดตามการปฏิบัติงาน ในข้ันตอนนี้ ผูบังคับบัญชาสามารถใชขอมูล ในสวนการ
ประเมินการฝกการลําดับและการมอบหมายในการแกไขปญหามาใช เพื่อใหทราบวาผูใตบังคับบัญชา 
เหมาะสมกับเคร่ืองมือใดในการประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถกํากับดูแลการ
ทํางาน และติดตามเปาหมายของงานได อีกคร้ังกับผูบังคับบัญชาจะสามารถทราบไดวา บุคคล มีคุณลักษณะ
ในการพัฒนา สายงานไปทางดานใด  

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานใหดีข้ึนในสวนนี้จะเห็น
ไดชัดเจนวาผลของการประเมินแบบสูตรประเมินนั้นจะสามารถทําใหทราบวาบุคคลเหลานั้นมีความรูทักษะ
และคุณลักษณะอยางไร โดยขอมูลในดานนี้จะสามารถ ทําใหเกิดเปนแผนพัฒนารายบุคคล (individual 
development plan) โดยแผนดังกลาวจะเปนการกลาวถึงการพัฒนาของบุคคลนั้นๆ เพื่อกาวไปสูตําแหนง 
ที่เหมาะสม  

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน ข้ันตอนนี้จะเปนข้ันตอน
ที่เก่ียวของกับศูนยการประเมินผลโดยตรงเนื่องจาก การประเมินแบบศูนยทดสอบเปนกระบวนการในการ
ประเมิน ความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ 
สมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นๆ วาไดตามที่คาดหวังหรือมีความแตกตางกันมาก นอย
เพียงใด จึงทําใหมีเทคนิคและวิธีการประเมินหลายรูปแบบไมวาจะเปน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม 
การสัมภาษณ หรือการแสดงบทบาทตามสถานการณ ซ่ึงเทคนิคและวิธีการเหลานี้จะสามารถวัดรูปแบบการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานไดหลายรูปแบบและมีผลลพัธที่หลากหลายและชวยผูบริหารวิเคราะหระบบการ
บริหารผลงาน เพื่อใหคําปรึกษาในการปรับปรุง การบริหารผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพอํานวยการให
ระบบการบริหารผลงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนที่ 5 การนาํผลที่ไดจาก การประเมินประกอบการพิจารณาคาตอบแทนความดีความชอบแก
ผูปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแลวศูนยการประเมินมักจะใชขอมูลในการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาการ
เลื่อนตําแหนงที่สําคัญๆขององคกร ซ่ึงขอมูลเหลานี้ลวนเก่ียวของกับการบริหารผลการปฏิบัติงานกลาวคือ 
สามารถนําขอมูลจากการประเมินมามาสรางเปนเสนทางสูความกวาหนาในอาชีพของบุคคลได ซ่ึงจะทําให
บุคคลทราบถึงคุณลักษณะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนในปจจุบัน และทราบถึงความคุณลักษณะที่
องคกรคาดหวังในแตละตําแหนง เพื่อใหบุคคลไดรับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูง
กวาไดตรงตามความตองการขององคกรตอไป 

ขอจํากัดหนึ่งของการประเมินแบบศูนยทดสอบคือ การที่ใชทรัพยากรในการประเมินเปนจํานวน
มากและตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลานานทําใหวิธีการนี้ไมไดรับความนิยมเทาที่ควรแตกระนั้นการที่จะนํา
การประเมินแบบศูนยทดสอบมาใชในระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของภาครัฐนั้น เนื่องจากทรัพยากร
บุคคลของภาครัฐมีจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความคุมคาในการประเมินนั้น ควรมีการประเมินบุคคลใน
ตําแหนงที่สําคัญๆขององคกรหรือในตําแหนงที่ตองใชความรูเชิงเทคนิคในการปฏิบัติงานกอน ไมวาจะเปน
ตําแหนงผูบริหารรัดับสูงที่ตองตองใช ความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ซับซอนและ
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แนวทาง ข้ันตอนการประเมินและการใหขอมูลปอนกลับแกผูเขารับการประเมิน ในสวนของปญหาที่มักจะ
พบไดบอยในการประเมินคือ การที่ผูประเมินไมเขาใจในวิธีการประเมินอยางถูกตอง ไมรูวิธีการในการใช
เคร่ืองมือประเมินอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่ผูประเมินใชความรูสึกสวนตัวเขามาเก่ียวของในการ
ประเมิน ในขณะที่ผูเขารับการประเมินเองก็ไมยอมรับในผลของการประเมิน  
 ประโยชนและความจําเปนของการประเมินแบบศูนยทดสอบ การประเมินแบบศูนยทดสอบนั้น
เนื่องจากมีเคร่ืองมือและกระบวนที่หลากหลายจึงสามารถคนหาเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับบุคคลได สามารถ
คนหา ความรู ทักษะ ความสามารถและระบุระดับขีดความสามารถ จุดแข็ง และความตองการในการพัฒนา
ของบุคคลได จึงทําใหองคกรคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับความตองการในแตละตําแหนงงานได
อยางแทจริง และสอดคลองกับทิศทางขององคกร  ทั้งผูปฏิบัติงานใหม และผูบริหารระดับสูงซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แลวแนวคิดของ Assessment Center ยังเปรียบเสมือน
การเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตใหกับองคกร เพราะสิ่งที่สําคัญคือผูประเมินที่ทําหนาที่วิเคราะหวา
บุคลากรที่เขารวมศูนยการประเมินผลมีจุดแข็งและจุดออนในเร่ืองใด ขอมูลที่วิเคราะหไดนั้นผูประเมิน
จะตองใหขอมูลปอนกลับผลการประเมินแกผูเขารับการประเมิน เพื่อใหบุคคลเหลานี้รับรูและหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงความสามารถของตนเองใหดีข้ึนตามที่องคการตองการ และองคกรสามารถประเมินผูเขา
รับการประเมินมีความพรอมในการที่จะเลื่อนตําแหนง หรือควรที่จะตองเพิ่มเติมทักษะและความสามารถใน
ดานใด ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล (Individual Development 
Plan) ตอไป 
 
การประเมินแบบศูนยทดสอบในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตระบบปริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเปนการบริหารแบบบูรณา
การที่ มุ งเนนผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร เพื่ อใหองคกรบรรลุ เป าหมายที่ ได กําหนดไว  
โดยสํานักงาน  ก.พ . ได ใหความหมายของ ระบบการบ ริหารผลการปฏิบัติ งาน  (Performance 
Management) หมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและ
ระดับบุคคลเขาดวยกัน ซ่ึงตั้งอยูบนฐานกระบวนการความตอเนื่อง โดยมีข้ันตอนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 5 ข้ันตอนคือ หนึ่งการวางแผนการปฏิบัติงานทีจ่ะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตรขององคกร  สองการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแก
ผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  สามการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน 
สี่การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตแรก 
และหาการนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน   
 ในการประยุกตใช การประเมินแบบศูนย การประเมินในระบบบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นสามารถ
ทําไดในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ข้ันตอน กลาวคือ  

ในข้ันตอนที่ 1 การวางแผนนั้นสามารถใชขอมูล ที่เปนฐานขอมูลของระบบศูนยการประเมินมาใช
ในการกําหนดตัวชี้วัดและการถายทอดตัวชี้วัดสําหรับบุคคล ซ่ึงจากฐานขอมูลของศูนยการประเมินนั้นจะทํา

ใหทราบวาแตละบุคคลมีศักยภาพในการทํางานมากนอย เพียงใดและตองมีการ พัฒนาตัวเองในดานใด
เพื่อใหตรงกับความตองการขององคกรได  

ข้ันตอนที่ 2 การติดตามการปฏิบัติงาน ในข้ันตอนนี้ ผูบังคับบัญชาสามารถใชขอมูล ในสวนการ
ประเมินการฝกการลําดับและการมอบหมายในการแกไขปญหามาใช เพื่อใหทราบวาผูใตบังคับบัญชา 
เหมาะสมกับเคร่ืองมือใดในการประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถกํากับดูแลการ
ทํางาน และติดตามเปาหมายของงานได อีกคร้ังกับผูบังคับบัญชาจะสามารถทราบไดวา บุคคล มีคุณลักษณะ
ในการพัฒนา สายงานไปทางดานใด  

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานใหดีข้ึนในสวนนี้จะเห็น
ไดชัดเจนวาผลของการประเมินแบบสูตรประเมินนั้นจะสามารถทําใหทราบวาบุคคลเหลานั้นมีความรูทักษะ
และคุณลักษณะอยางไร โดยขอมูลในดานนี้จะสามารถ ทําใหเกิดเปนแผนพัฒนารายบุคคล (individual 
development plan) โดยแผนดังกลาวจะเปนการกลาวถึงการพัฒนาของบุคคลนั้นๆ เพื่อกาวไปสูตําแหนง 
ที่เหมาะสม  

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน ข้ันตอนนี้จะเปนข้ันตอน
ที่เก่ียวของกับศูนยการประเมินผลโดยตรงเนื่องจาก การประเมินแบบศูนยทดสอบเปนกระบวนการในการ
ประเมิน ความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ 
สมรรถนะที่องคกรคาดหวังในตําแหนงงานนั้นๆ วาไดตามที่คาดหวังหรือมีความแตกตางกันมาก นอย
เพียงใด จึงทําใหมีเทคนิคและวิธีการประเมินหลายรูปแบบไมวาจะเปน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม 
การสัมภาษณ หรือการแสดงบทบาทตามสถานการณ ซ่ึงเทคนิคและวิธีการเหลานี้จะสามารถวัดรูปแบบการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานไดหลายรูปแบบและมีผลลพัธที่หลากหลายและชวยผูบริหารวิเคราะหระบบการ
บริหารผลงาน เพื่อใหคําปรึกษาในการปรับปรุง การบริหารผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพอํานวยการให
ระบบการบริหารผลงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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บุคคลของภาครัฐมีจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความคุมคาในการประเมินนั้น ควรมีการประเมินบุคคลใน
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1494 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตองการบุคคลที่มีคุณภาพเนื่องจากการปฏิบัติงานมีผลตอภาพลักษณขององคกร ซ่ึงในปจจุบันองคกรภาครัฐ
หลายองคการไมวาจะเปน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  หรือกระทรวงการตางประเทศ ก็ได
นําการประเมินแบบศูนยทดสอบเขามาใชในการสรรหาบุคคลที่มีตําแหนงสําคัญในองคกร ซ่ึงหากภาครัฐไทย
สามารถนํามาปรับใชไดนั้นจะชวยใหสามารถคนหา ความรู ทักษะ ความสามารถและระบุระดับขีด
ความสามารถ จุดแข็ง และความตองการในการพัฒนาของบุคคลได จึงทําใหองคกรคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตรงกับความตองการในแตละตําแหนงงานไดอยางแทจริง และสอดคลองกับทิศทางขององคกร  
ทั้งผูปฏิบัติงานใหม และผูบริหารระดับสูงซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคต  

 
บทสรุป 

 ระบบศูนยการประเมิน(Assessment Center) เปนกระบวนการหรือวิธีการอยางเปนระบบในการ
คัดเลือกและกลั่นกรองใหได ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานโดยเฉพาะเพื่อใหแนใจวาจะได  
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะที่ตองการวิธีการในการประเมินจึงใช เทคนิคอยางหลากหลาย 
รวมถึงการใชผูสังเกตการณและผูประเมินที่มีความเชี่ยวชาญสูง ไมใชเพียงการสอบขอเขียนหรือการ
สัมภาษณที่เปนเคร่ืองมือทั่วไปเทานั้น  โดยมีลักษณะโดดเดนเหนือการประเมินวิธีอ่ืนคือ เปนการประเมินที่
เนนการเชื่อมโยงงานในอนาคตไมใชงานในปจจุบัน จึงเปนเคร่ืองมือที่ดีที่จะนํามาใชรวมกับระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของภาครัฐ ที่ตองการจะที่ตองการสรางกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ  
เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย และยังเปนใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน และสอดคลองกับ
ทิศทาง เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการ  ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมที่จะใชงานรวมกันเพื่อการ
ประเมินศักยภาพของบุคคล รวมถึงการประเมินเพื่อการฝกอบรมพัฒนา การเลื่อนข้ันและโยกยาย 
นอกจากนั้นการใชเคร่ืองมือที่หลากหลายและผูประเมินหลายคนจึงสรางความยุติธรรมลดความลําเอียงและ
อคติจากการคัดเลือก ทําใหการคัดเลือกมีความเที่ยงตรงสูงเม่ือเทียบกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ เนื่องจากประเมินจาก
พฤติกรรมจริงของผูถูกประเมินนั่นเอง  
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เมืองไตรตรึงษ: การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนโบราณ 
ในพุทธศตวรรษที่ 16-22 

Muang Trai-Trueng:  A Study of Historical Development of Ancient 
Communities in the 16th – 22nd Century Buddhist Era  

 
ธีระวัฒน  แสนคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

บทคัดยอ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ 
ซ่ึงตั้งอยูในเขตตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร 
โบราณคดีและศิลปกรรม ผลการศึกษาพบวา เมืองไตรตรึงษเปนเมืองโบราณริมฝงแมน้ําปงในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรอยูในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-22 ชื่อเมืองมีปรากฏใน
จารึกสุโขทัยและเอกสารประวัติศาสตรในสมัยหลัง มีการพบรองรอยคูเมืองชัดเจน ภายในเขตคูเมืองและ
ใกลเคียงมีการพบโบราณสถานหลายแหง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองไตรตรึงษไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: เมืองไตรตรึงษ, ชุมชนโบราณ, พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
 
Abstract  
  This article aimed to study about historical development of Muang Trai-Trueng 
ancient community, in the area of Trai-Trueng Sub-district, Muang Kamphaeng Phet District, 
Kamphaeng Phet Province from historical evidence, archaeology and arts. The study had 
found that Muang Trai-Trueng is the ancient city bank of Ping River in Kamphaeng Phet 
Province. The history development of city is in the 16 th – 22nd Century Buddhist Era. City 
name has to appear several times in inscribe Sukhothai and historical documents in the 
latter. There are clear traces of the moat. Within the moat and nearby area, many historic 
sites have been found, which shows the importance of Muang Trai-Trueng as well. 
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บทนํา 
  ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรไดเปนที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เชน เมืองกําแพงเพชร เมือง
นครชุมเมืองไตรตรึงษ  เมืองบางพาน เมืองคณฑี เปนตน ซ่ึงแตละเมืองลวนแตมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรทองถ่ินในลุมน้ําปง จังหวัดกําแพงเพชร 

  เมืองไตรตรึงษเปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งที่ปรากฏชื่อทั้ งในจารึกสมัยสุโขทัยและเอกสาร
ประวัติศาสตรสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร ซ่ึงมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่นาสนใจ แตยังไมไดรับ
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบระเบียบตามวิธีการทางประวัติศาสตรเทาใดนัก 
 ในบทความนี้ ผูเขียนจึงทําการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ
ในชวงเวลาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16-22 ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนชวงเวลาที่ชุมชนโบราณแหงนี้ผูคนอาศัยอยูและ
มีความเจริญรุงเรือง โดยอาศัยหลักฐานจากจารึก พระราชพงศาวดาร และเอกสารที่เก่ียวของโดยอาศัย
บริบททางดานการเมืองการปกครอง ศาสนา คติความเชื่อ การคาและคมนาคมมาในชวงเวลาดังกลาว 
รวมทั้งประสบการณจากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามของผูเขียนรวมในการพิจารณา 
   
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเมืองไตรตรึงษ 
 เมืองไตรตรึงษเปนชุมชนโบราณที่ตั้งอยูบริเวณฝงทิศตะวันตกของแมน้ําปง ในเขตตําบลไตรตรึงษ 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีลักษณะผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมน มีขนาดความกวาง
ประมาณ 800 เมตร และความยาวประมาณ 840 เมตร มีคูน้ําและคันดินลอมรอบสามชั้น 1  
  เมืองไตรตรึงษแตเดิมเปนพื้นที่รกราง จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ.2500 กรมสหกรณที่ดิน กระทรวง
สหกรณ ไดทําการถางทางและตัดถนนจากถนนพหลโยธินผานคูเมืองและกําแพงเมืองเขาไปภายในเพื่อขยาย
พื้นที่ทํากินใหแกประชาชน กรมศิลปากรจึงไดดําเนินการสํารวจและประกาศสงวนรักษา เมืองไตรตรึงษจึงได
การประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 75 ตอนที่ 45 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2501 และกรมธนารักษไดประกาศขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง เมืองไตรตรึงษ เนื้อที่ 132 ไร 1 งาน 
38 ตารางวาตามมติประชุมคร้ังที่ 6/2547 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนผังเมืองโบราณไตรตรึงษจากภาพถายดาวเทียม 
(ที่มา : Google earth, 21 มีนาคม 2560) 
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1498 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  เมืองไตรตรึงษเปนอีกชุมชนโบราณแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
และโบราณคดีที่แสดงใหเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่เกิดข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาและวิเคราะหหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบบริเวณเมืองไตรตรึงษในชวงเวลาที่ผานชี้ใหเห็นวาเมืองไตรตรึงษเปนชุมชนที่มีการอยู
อาศัย ใน 3 สมัยหลักๆ ไดแก สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย และสมัยสมัยอยุธยา สวนในสมัยรัตนโกสินทร
นั้นเมืองไตรตรึงษไดกลายเปนเมืองราง 
  
เมืองไตรตรึงษยุคสรางบานแปลงเมือง      
 การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดทีี่พบในจังหวัดกําแพงเพชรเพชรที่ผานมา แสดงใหเห็นการเกิดข้ึน
ของชุมชนเมืองที่มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย จนกระทั่งสุโขทัยกลายเปนเมือง
ราชธานี โดยจากเอกสารทางประวัติศาสตรประเภทตํานานและพงศาวดารสวนใหญ จะกลาวถึงเมือง
ไตรตรึงษในฐานะเมืองที่ถูกสรางข้ึนมาใกลกับเมืองกําแพงเพชรทางดานทิศใต 
   ตํานานในพงศาวดารโยนกกลาวถึง พระเจาชัยศิริ โอรสของพระเจาพรหมไดมีกองทัพของพวกมอญ
เขามารุกรานแควนโยนก ทําใหพระเจาชัยศิริตองอพยพพาผูคนลงมาทางใตเม่ือราวจุลศักราช 550  
(พ.ศ.1731) ขามแมน้ําโพมาถึงเมืองแปปเปนเมืองรางอยูตรงขามเมืองกําแพงเพชร พระอินทรแปลงกายเปน
ดาบส บอกใหสรางเมืองที่นั่น และขนานนามวา “เมืองไตรตรึงษ” 3 
  จิตร ภูมิศักดิ์ ไดตั้งขอสันนิษฐานถึงเก่ียวกับตําแหนงของเมืองไตรตรึงษและเมืองแปป ดังที่ปรากฏ
ในตํานานสิงหนวัติและพงศาวดารโยนกที่กลาวถึงองคศิริชัยมาพบเมืองแปปซ่ึงมีเปนเมืองรางอยูจึงสรางทับ
เปนเมืองไตรตรึงษ และเม่ือพิจารณาจากผังเมืองที่ไมใชรูปทรงที่เปนแบบเหลี่ยมจัดจึงสันนิษฐานวาไมนาจะ
เก่ียวของกับวัฒนธรรมเขมร และที่นาสนใจคือ เจดียประธานของกลุมเจดียเจ็ดยอดที่ม่ีรูปแบบศิลปะเชียง
แสน มีซุมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทางดานตะวันออกซุมเดียว อีกทั้งยังคลายคลึงกับลักษณะของเจดียวัด
พระยืนจังหวัดลําพูนที่แตเดิมเปนทรงกลมในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซุมเดียวทางดานทิศตะวันออก 
ซ่ึงทําใหตํานานพอมีน้ําหนักและมีความเปนไปวาองคศิริชัยมาสรางเมืองเทพนครที่เมืองแปปเมืองแปปรางก็
อยูที่เมืองไตรตรึงษ และไมวาซุมเจดียจะถูกสรางโดยองคชัยศิริหรือมีอยูแลวตั้งแตเปนเมืองราง แตลักษณะ
เจดียก็เปนกลุมชางสกุลหริภุญไชย-เชียงแสน ซ่ึงเปนรองรอยที่เกากอนสมัยสุโขทัยนั่นเองนอกจากนี้ในเร่ือง
ของเงินขาคีมตราอักษรวา “แปป” สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนผูคนพบนั้น สันนิษฐานวา  
เปนเงินของเมืองแปปเกากอนสมัยไตรตรึงษ หรือเปนของของชนชาติไทยเมืองแปปที่ทิ้งรางไปเพราะมีศึกกับ
ขอมดําจากละโว 4  
  นอกจากนี้ ยังมีขอมูลที่ไดจากการดําเนินขุดคนในบริเวณเมืองไตรตรึงษ ซ่ึงพบชิ้นสวนภาชนะดิน
เผาภาชนะดินเผากนกลม และตะเกียงดินเผาแบบโรมัน ที่คลายคลึงกับที่พบที่ชุมชนโบราณบานคูเมือง 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี นอกจากนี้ยังพบ ลูกปดหินและลูกปดแกวสีเหลือง สม เขียว ฟา น้ําเงิน ดํา 

                                                           
3 พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, (พระนคร : แพรพิทยา, 2515), หนา 73-76. 
4 จิตร ภูมิศักดิ์, สังคมไทยลุมแมนํ้าเจาพระยากอนสมัยศรีอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : ฟาเดียวกัน, 2547), 

หนา 127-139. 

และสีน้ําตาลแดง แวดินเผาที่มีลักษณะคลายกับที่เมืองจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 5 ซ่ึงสามารถ
เทียบเคียงอายุสมัย จากโบราณวัตถุที่มีลักษณะรวมกันวาอยูในชวงของวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 
14-16) 
  จากหลักฐานที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา เมืองไตรตรึงษมีการอยูอาศัยตั้งแตชวงสมัยกอนสุโขทัย  
โดยสันนิษฐานวามีการเขามาอยูอาศัยตั้งแตสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 14-16) นั่นเอง  
 
เมืองไตรตรึงษยุคเจริญรุงเรือง    
  เมืองไตรตรึงษปรากฏรองรอยของการไดรับอิทธิพลของรูปแบบของลักษณะสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมที่เปนลักษณะเดนของศิลปะสมัยสุโขทัย ในโบราณสถานในตัวเมืองและบริเวณนอกเมืองไตรตรึงษ 
ไดแก วัดเจดียเจ็ดยอดที่มีเจดียประธานคลายทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ วัดพระปรางคที่เจดียองค
ประธานเปนเจดียทรงกลมแบบสุโขทัย และโบราณสถานบริเวณนอกเมือง ไดแก วัดวังพระธาตุที่มีเจดียองค
ประธานทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ 6 
  นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมา พบชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่มีแหลง
ผลิตจากสุโขทัย อาทิ สังคโลกรุนหลังแบบเคลือบสีเขียว จากแหลงเตาบานเกาะนอยกําหนดอายุไดราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 และพบเศษภาชนะดินเผาเคร่ืองสังคโลกรุนแรกหรือแบบเชลียงเคลือบสีเขียวเฉพาะดาน
ใน ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 7  
 ชื่อเมืองไตรตรึงษปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตรหรือจารึกกฎหมายลักษณะโจร เปนกฎหมาย
อาญาในยุคแรกเร่ิมที่อาณาจักรอยุธยาตราข้ึนบังคับใชในแควนสุโขทยั กฎหมายลักษณะโจรเกิดข้ึนจากพระ
บรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติกฎหมายลักษณะโจร รวมทั้งขอบัญญัติและบทลงโทษของสมเด็จ
พระรามราชาแหงอาณาจักรอยุธยา ที่ไดเสด็จข้ึนมาเมืองกําแพงเพชร และบังคับใชที่สุโขทัย เชลียง 
กําแพงเพชร ทุงยั้ง ปากยม เมืองสองแควในปชวงพ.ศ. 1940 ซ่ึงตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 
พระมหากษัตริยแหงอาณาจักรสุโขทัยโดยขอความในจารึกไดปรากฏชื่อเมืองไตรตรึงษในดานที่ 1 ในบรรทัด
ที่ 9 มีขอความวา “...พระราชมาตุละบพิตร มนตรีอนุชิต ลุงตนเลี้ยง เจาเมืองไตรตริงสกับดวยนักปราชญ
ราชกวีมีสกุลพรรณ นั่งลงถวายอัญชุลีพระบาท...” 8 
 จารึกหลักนี้แสดงวา เม่ือราว พ.ศ.1916 นั้น เมืองไตรตรึงษยังอยูในเขตของสุโขทัย และยังเปน
เมืองอยู โดยมีลุงเลี้ยงของกษัตริยสุโขทัยปกครอง   

                                                           
5 พีรพน พิสณุพงศ, “กําแพงเพชรกอนสมัยสุโขทัย”, วารสารเมืองโบราณ. ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1: (2540), 

หนา 63. 
6 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,2552), หนา 

161-163. 
7 บริษัท นอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, รายงานการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันดินบริเวณเมืองไตรตรึงษและ

บูรณะเสริมความมั่นคงเจดียวัดวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร, เอกสารรายงานเสนอ
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 5 สุโขทัย, 2544, หนา 23. 

8 กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), หนา 170. 
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  เมืองไตรตรึงษเปนอีกชุมชนโบราณแหงหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
และโบราณคดีที่แสดงใหเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่เกิดข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาและวิเคราะหหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบบริเวณเมืองไตรตรึงษในชวงเวลาที่ผานชี้ใหเห็นวาเมืองไตรตรึงษเปนชุมชนที่มีการอยู
อาศัย ใน 3 สมัยหลักๆ ไดแก สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย และสมัยสมัยอยุธยา สวนในสมัยรัตนโกสินทร
นั้นเมืองไตรตรึงษไดกลายเปนเมืองราง 
  
เมืองไตรตรึงษยุคสรางบานแปลงเมือง      
 การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดทีี่พบในจังหวัดกําแพงเพชรเพชรที่ผานมา แสดงใหเห็นการเกิดข้ึน
ของชุมชนเมืองที่มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย จนกระทั่งสุโขทัยกลายเปนเมือง
ราชธานี โดยจากเอกสารทางประวัติศาสตรประเภทตํานานและพงศาวดารสวนใหญ จะกลาวถึงเมือง
ไตรตรึงษในฐานะเมืองที่ถูกสรางข้ึนมาใกลกับเมืองกําแพงเพชรทางดานทิศใต 
   ตํานานในพงศาวดารโยนกกลาวถึง พระเจาชัยศิริ โอรสของพระเจาพรหมไดมีกองทัพของพวกมอญ
เขามารุกรานแควนโยนก ทําใหพระเจาชัยศิริตองอพยพพาผูคนลงมาทางใตเม่ือราวจุลศักราช 550  
(พ.ศ.1731) ขามแมน้ําโพมาถึงเมืองแปปเปนเมืองรางอยูตรงขามเมืองกําแพงเพชร พระอินทรแปลงกายเปน
ดาบส บอกใหสรางเมืองที่นั่น และขนานนามวา “เมืองไตรตรึงษ” 3 
  จิตร ภูมิศักดิ์ ไดตั้งขอสันนิษฐานถึงเก่ียวกับตําแหนงของเมืองไตรตรึงษและเมืองแปป ดังที่ปรากฏ
ในตํานานสิงหนวัติและพงศาวดารโยนกที่กลาวถึงองคศิริชัยมาพบเมืองแปปซ่ึงมีเปนเมืองรางอยูจึงสรางทับ
เปนเมืองไตรตรึงษ และเม่ือพิจารณาจากผังเมืองที่ไมใชรูปทรงที่เปนแบบเหลี่ยมจัดจึงสันนิษฐานวาไมนาจะ
เก่ียวของกับวัฒนธรรมเขมร และที่นาสนใจคือ เจดียประธานของกลุมเจดียเจ็ดยอดที่ม่ีรูปแบบศิลปะเชียง
แสน มีซุมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทางดานตะวันออกซุมเดียว อีกทั้งยังคลายคลึงกับลักษณะของเจดียวัด
พระยืนจังหวัดลําพูนที่แตเดิมเปนทรงกลมในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซุมเดียวทางดานทิศตะวันออก 
ซ่ึงทําใหตํานานพอมีน้ําหนักและมีความเปนไปวาองคศิริชัยมาสรางเมืองเทพนครที่เมืองแปปเมืองแปปรางก็
อยูที่เมืองไตรตรึงษ และไมวาซุมเจดียจะถูกสรางโดยองคชัยศิริหรือมีอยูแลวตั้งแตเปนเมืองราง แตลักษณะ
เจดียก็เปนกลุมชางสกุลหริภุญไชย-เชียงแสน ซ่ึงเปนรองรอยที่เกากอนสมัยสุโขทัยนั่นเองนอกจากนี้ในเร่ือง
ของเงินขาคีมตราอักษรวา “แปป” สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนผูคนพบนั้น สันนิษฐานวา  
เปนเงินของเมืองแปปเกากอนสมัยไตรตรึงษ หรือเปนของของชนชาติไทยเมืองแปปที่ทิ้งรางไปเพราะมีศึกกับ
ขอมดําจากละโว 4  
  นอกจากนี้ ยังมีขอมูลที่ไดจากการดําเนินขุดคนในบริเวณเมืองไตรตรึงษ ซ่ึงพบชิ้นสวนภาชนะดิน
เผาภาชนะดินเผากนกลม และตะเกียงดินเผาแบบโรมัน ที่คลายคลึงกับที่พบที่ชุมชนโบราณบานคูเมือง 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี นอกจากนี้ยังพบ ลูกปดหินและลูกปดแกวสีเหลือง สม เขียว ฟา น้ําเงิน ดํา 

                                                           
3 พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, (พระนคร : แพรพิทยา, 2515), หนา 73-76. 
4 จิตร ภูมิศักดิ์, สังคมไทยลุมแมนํ้าเจาพระยากอนสมัยศรีอยุธยา, (กรุงเทพมหานคร : ฟาเดียวกัน, 2547), 

หนา 127-139. 

และสีน้ําตาลแดง แวดินเผาที่มีลักษณะคลายกับที่เมืองจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 5 ซ่ึงสามารถ
เทียบเคียงอายุสมัย จากโบราณวัตถุที่มีลักษณะรวมกันวาอยูในชวงของวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 
14-16) 
  จากหลักฐานที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา เมืองไตรตรึงษมีการอยูอาศัยตั้งแตชวงสมัยกอนสุโขทัย  
โดยสันนิษฐานวามีการเขามาอยูอาศัยตั้งแตสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 14-16) นั่นเอง  
 
เมืองไตรตรึงษยุคเจริญรุงเรือง    
  เมืองไตรตรึงษปรากฏรองรอยของการไดรับอิทธิพลของรูปแบบของลักษณะสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมที่เปนลักษณะเดนของศิลปะสมัยสุโขทัย ในโบราณสถานในตัวเมืองและบริเวณนอกเมืองไตรตรึงษ 
ไดแก วัดเจดียเจ็ดยอดที่มีเจดียประธานคลายทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ วัดพระปรางคที่เจดียองค
ประธานเปนเจดียทรงกลมแบบสุโขทัย และโบราณสถานบริเวณนอกเมือง ไดแก วัดวังพระธาตุที่มีเจดียองค
ประธานทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ 6 
  นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมา พบชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่มีแหลง
ผลิตจากสุโขทัย อาทิ สังคโลกรุนหลังแบบเคลือบสีเขียว จากแหลงเตาบานเกาะนอยกําหนดอายุไดราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 และพบเศษภาชนะดินเผาเคร่ืองสังคโลกรุนแรกหรือแบบเชลียงเคลือบสีเขียวเฉพาะดาน
ใน ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 7  
 ชื่อเมืองไตรตรึงษปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตรหรือจารึกกฎหมายลักษณะโจร เปนกฎหมาย
อาญาในยุคแรกเร่ิมที่อาณาจักรอยุธยาตราข้ึนบังคับใชในแควนสุโขทยั กฎหมายลักษณะโจรเกิดข้ึนจากพระ
บรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติกฎหมายลักษณะโจร รวมทั้งขอบัญญัติและบทลงโทษของสมเด็จ
พระรามราชาแหงอาณาจักรอยุธยา ที่ไดเสด็จข้ึนมาเมืองกําแพงเพชร และบังคับใชที่สุโขทัย เชลียง 
กําแพงเพชร ทุงยั้ง ปากยม เมืองสองแควในปชวงพ.ศ. 1940 ซ่ึงตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 
พระมหากษัตริยแหงอาณาจักรสุโขทัยโดยขอความในจารึกไดปรากฏชื่อเมืองไตรตรึงษในดานที่ 1 ในบรรทัด
ที่ 9 มีขอความวา “...พระราชมาตุละบพิตร มนตรีอนุชิต ลุงตนเลี้ยง เจาเมืองไตรตริงสกับดวยนักปราชญ
ราชกวีมีสกุลพรรณ นั่งลงถวายอัญชุลีพระบาท...” 8 
 จารึกหลักนี้แสดงวา เม่ือราว พ.ศ.1916 นั้น เมืองไตรตรึงษยังอยูในเขตของสุโขทัย และยังเปน
เมืองอยู โดยมีลุงเลี้ยงของกษัตริยสุโขทัยปกครอง   

                                                           
5 พีรพน พิสณุพงศ, “กําแพงเพชรกอนสมัยสุโขทัย”, วารสารเมืองโบราณ. ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1: (2540), 

หนา 63. 
6 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,2552), หนา 

161-163. 
7 บริษัท นอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, รายงานการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันดินบริเวณเมืองไตรตรึงษและ

บูรณะเสริมความมั่นคงเจดียวัดวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร, เอกสารรายงานเสนอ
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 5 สุโขทัย, 2544, หนา 23. 

8 กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548), หนา 170. 



1500 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  การพบขอความในจารึกกฎหมายลักษณะโจรและการพบโบราณสถานและเศษภาชนะดินเผาที่
สามารถกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 จํานวนมากในเขตเมืองไตรตรึงษ แสดงใหเห็นถึงความ
รุงเรืองและความสําคัญของชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-21 ไดเปนอยางดี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เศษภาชนะดินเผาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ที่พบในเขตเมืองไตรตรึงษ 
 
เมืองไตรตรึงษยุคเส่ือม  
  เมืองไตรตรึงษในยุคเสื่อมกอนการทิ้งรางนั้น 9 สันนิษฐานวามีการยายเมืองไตรตรึงษขามไปอยูอีก
ฟากหนึ่งของแมน้ําปง ในบริเวณชุมชนโบราณที่เรียกวา “เมืองเทพนคร” ในระยะหลัง  ซ่ึงศรีศักรมี
ความเห็นวาไมนาจะเปนคนละเมืองกัน แตนาจะเปนเมืองเกาและเมืองใหมมากกวา เมืองเกาก็คือเมือง
ไตรตรึงษ เพราะมีรองรอยหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีมากอน โดยเฉพาะลักษณะผังเมือง เมืองไตรตรึงษมี
กําแพงดินลอมรอบสามชั้นแบบเมืองสุโขทัย สวนเมืองเทพนครมีคูน้ําและกําแพงเพียงชั้นเดียว อีกทั้ง
ลักษณะรองคูและมุมเมืองที่เปนรูปเหลี่ยมนั้น แสดงใหเห็นวาเปนของที่เกิดข้ึนทีหลัง จึงเขาใจวาคร้ังหนึ่งคง
มีการทิ้งบริเวณเมืองไตรตรึงษทางฝงตะวันตกมาสรางเมืองใหมทางฝงตะวันออก เมืองนี้คงไมมีความสําคัญ
อะไรแลว อาจดํารงอยูเพียงแคขณะหนึ่งก็หมดความสําคัญไป จึงไมพบเศษภาชนะและโบราณวัตถุอ่ืนๆ  
ที่แสดงการตั้งหลักแหลงอยูเปนเวลานาน 
  มีความเปนไปไดวาเมืองไตรตรึงษคงกลายเปนเมืองราง ขาดผูคนอาศัยในป พ.ศ.2127 เนื่องจาก
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชไดมีพระราชกําหนดใหสมเด็จพระนเรศวรทําการอพยพผูคนจากหัวเมืองฝาย
เหนือทั้งหมดลงสูกรุงศรีอยุธยา ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ปรากฏความ
วา “ในเดือน 9 นั้นมีพระราชกําหนดสมเด็จพระพุทธเจาหลวง ใหข้ึนไปเทครัวอพยพชาวเมืองเหนือทั้งปวง 
ลงมายังกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิตรเปนเจา ตรัสใหถายขาวและ
เทครัวอพยพทั้งปวงเมืองพระพิษณุโลก เมืองกําแพงเพชร เมืองสุโขทัย เมืองพิชัย เมืองพิจิตร ลงมายัง
กรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา ตามพระราชกําหนดข้ึนไปนั้นเสร็จ ถึงวันศุกรเดือน 11 แรม 9 คํ่า  
                                                           

9 อางแลวใน  ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, หนา 165. 

สมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิตรเปนเจาก็เสด็จจากเมืองพระพิษณุโลก ลงมายังพระมหานครศรี
อยุธยา” 10 
 จากขอความในพระราชพงศาวดารเชื่อไดวาบรรดาผูคนในเมืองใหญนอยทั้งหมดในหัวเมืองฝาย
เหนือ  รวมทั้งเมืองไตรตรึงษลวนแลวแตถูกกวาดตอนเทครัวลงไปยังกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงก็สอดคลองกับ
หลักฐานทางดานโบราณคดี การกําหนดอายุโบราณวัตถุสถานในเขตเมืองไตรตรึงษที่พบสวนใหญของนัก
โบราณคดีลวนแลวแตสันนิษฐานวามีอายุการสรางไมลวงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เลย ทําใหเชื่อไดวา
เมืองไตรตรึงษมีสภาพถูกทิ้งรางในชวงเวลาเดียวกันกับการกวาดตอนเทครัวในคร้ังดังกลาวนี้ 
  แตอยางไรก็ดี ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจารึกลงในคราว
ซอมใหญ พ.ศ.2374-2481 คร้ังรัชกาลที่ 3 มีบอกชื่อเมืองข้ึนของเมืองกําแพงเพชร (เมืองโท) ไววามี 5 เมือง 
คือ “เมืองโกสามพิน 1 เมืองบงการบุรี 1 เมืองโบราณราช 1 เมืองนาถบุ รี 1 เมืองไตรตรึงษ 1 ข้ึน
กําแพงเพชร 5 เมือง” 11 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคงมีการใชชื่อเมืองไตรตรึงษเร่ือยมาจนถึงสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร แตตําแหนงที่ตั้งของเมืองไตรตรึงษในชั้นหลังนั้นไมไดตั้งอยูบริเวณชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ
นี้แลว 
 
โบราณสถานสําคัญในเขตเมืองโบราณไตรตรึงษ 
 ปจจุบันภายในเมืองไตรตรึงษพบโบราณสถานแลวจํานวน 5 แหง ไดแก วัดดงออย วัดเจดียเจ็ด
ยอด วัดริมทาง วัดดงมัน และวัดพระปรางค สวนภายนอกเมืองไตรตรึงษพบโบราณสถานแลวจํานวน 1 แหง 
ไดแก วัดวังพระธาตุ   
  1. วัดเจดียเจ็ดยอด   
  วัดเจดียเจ็ดยอดตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดกลางเมือง เปนโบราณสถานที่มีขนาด
ใหญที่สุดภายในเมืองไตรตรึงษ สิ่งกอสรางที่สําคัญประกอบไปดวย เจดียประธานทรงดอกบัว เปนเจดีย
รูปแบบที่นิยมสรางในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังปรากฏวิหารกออิฐทางทิศตะวันออกของเจดียประธานและ
โดยรอบเจดียประธานมีเจดียขนาดเล็กกอดวยอิฐจํานวน 15 องค เหลือเฉพาะสวนฐานลอมรอบอยู 12 
สันนิษฐานวาโบราณสถานแหงนี้สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 20 ชวงสมัยสุโขทัยตอนปลายรวมสมัยกับ
อยุธยาตอนตน ในป พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาทอดพระเนตร
โบราณสถานแหงนี้ ในคราวที่พระองคเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร  
  เจดียประธานเปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือทรงดอกบัวตูม ฐานลางเปนแบบฐาน หนากระดาน
สี่เหลี่ยมซอนกันสี่ชั้น ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวคว่ําและบัวหงาย แลวเปนสวนเรือนธาตุยอมุมยี่สิบ สวนยอดที่เปน

                                                           
10 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2542), หนา 287-288. 
11 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวัดพระเชตุพนจัดพิมพ, 2544), หนา 281. 
12 อางแลวใน  ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, หนา 159. 
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  การพบขอความในจารึกกฎหมายลักษณะโจรและการพบโบราณสถานและเศษภาชนะดินเผาที่
สามารถกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 จํานวนมากในเขตเมืองไตรตรึงษ แสดงใหเห็นถึงความ
รุงเรืองและความสําคัญของชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-21 ไดเปนอยางดี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เศษภาชนะดินเผาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ที่พบในเขตเมืองไตรตรึงษ 
 
เมืองไตรตรึงษยุคเส่ือม  
  เมืองไตรตรึงษในยุคเสื่อมกอนการทิ้งรางนั้น 9 สันนิษฐานวามีการยายเมืองไตรตรึงษขามไปอยูอีก
ฟากหนึ่งของแมน้ําปง ในบริเวณชุมชนโบราณที่เรียกวา “เมืองเทพนคร” ในระยะหลัง  ซ่ึงศรีศักรมี
ความเห็นวาไมนาจะเปนคนละเมืองกัน แตนาจะเปนเมืองเกาและเมืองใหมมากกวา เมืองเกาก็คือเมือง
ไตรตรึงษ เพราะมีรองรอยหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีมากอน โดยเฉพาะลักษณะผังเมือง เมืองไตรตรึงษมี
กําแพงดินลอมรอบสามชั้นแบบเมืองสุโขทัย สวนเมืองเทพนครมีคูน้ําและกําแพงเพียงชั้นเดียว อีกทั้ง
ลักษณะรองคูและมุมเมืองที่เปนรูปเหลี่ยมนั้น แสดงใหเห็นวาเปนของที่เกิดข้ึนทีหลัง จึงเขาใจวาคร้ังหนึ่งคง
มีการทิ้งบริเวณเมืองไตรตรึงษทางฝงตะวันตกมาสรางเมืองใหมทางฝงตะวันออก เมืองนี้คงไมมีความสําคัญ
อะไรแลว อาจดํารงอยูเพียงแคขณะหนึ่งก็หมดความสําคัญไป จึงไมพบเศษภาชนะและโบราณวัตถุอ่ืนๆ  
ที่แสดงการตั้งหลักแหลงอยูเปนเวลานาน 
  มีความเปนไปไดวาเมืองไตรตรึงษคงกลายเปนเมืองราง ขาดผูคนอาศัยในป พ.ศ.2127 เนื่องจาก
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชไดมีพระราชกําหนดใหสมเด็จพระนเรศวรทําการอพยพผูคนจากหัวเมืองฝาย
เหนือทั้งหมดลงสูกรุงศรีอยุธยา ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ปรากฏความ
วา “ในเดือน 9 นั้นมีพระราชกําหนดสมเด็จพระพุทธเจาหลวง ใหข้ึนไปเทครัวอพยพชาวเมืองเหนือทั้งปวง 
ลงมายังกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิตรเปนเจา ตรัสใหถายขาวและ
เทครัวอพยพทั้งปวงเมืองพระพิษณุโลก เมืองกําแพงเพชร เมืองสุโขทัย เมืองพิชัย เมืองพิจิตร ลงมายัง
กรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา ตามพระราชกําหนดข้ึนไปนั้นเสร็จ ถึงวันศุกรเดือน 11 แรม 9 คํ่า  
                                                           

9 อางแลวใน  ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, หนา 165. 

สมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิตรเปนเจาก็เสด็จจากเมืองพระพิษณุโลก ลงมายังพระมหานครศรี
อยุธยา” 10 
 จากขอความในพระราชพงศาวดารเชื่อไดวาบรรดาผูคนในเมืองใหญนอยทั้งหมดในหัวเมืองฝาย
เหนือ  รวมทั้งเมืองไตรตรึงษลวนแลวแตถูกกวาดตอนเทครัวลงไปยังกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงก็สอดคลองกับ
หลักฐานทางดานโบราณคดี การกําหนดอายุโบราณวัตถุสถานในเขตเมืองไตรตรึงษที่พบสวนใหญของนัก
โบราณคดีลวนแลวแตสันนิษฐานวามีอายุการสรางไมลวงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เลย ทําใหเชื่อไดวา
เมืองไตรตรึงษมีสภาพถูกทิ้งรางในชวงเวลาเดียวกันกับการกวาดตอนเทครัวในคร้ังดังกลาวนี้ 
  แตอยางไรก็ดี ในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจารึกลงในคราว
ซอมใหญ พ.ศ.2374-2481 คร้ังรัชกาลที่ 3 มีบอกชื่อเมืองข้ึนของเมืองกําแพงเพชร (เมืองโท) ไววามี 5 เมือง 
คือ “เมืองโกสามพิน 1 เมืองบงการบุรี 1 เมืองโบราณราช 1 เมืองนาถบุ รี 1 เมืองไตรตรึงษ 1 ข้ึน
กําแพงเพชร 5 เมือง” 11 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคงมีการใชชื่อเมืองไตรตรึงษเร่ือยมาจนถึงสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร แตตําแหนงที่ตั้งของเมืองไตรตรึงษในชั้นหลังนั้นไมไดตั้งอยูบริเวณชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ
นี้แลว 
 
โบราณสถานสําคัญในเขตเมืองโบราณไตรตรึงษ 
 ปจจุบันภายในเมืองไตรตรึงษพบโบราณสถานแลวจํานวน 5 แหง ไดแก วัดดงออย วัดเจดียเจ็ด
ยอด วัดริมทาง วัดดงมัน และวัดพระปรางค สวนภายนอกเมืองไตรตรึงษพบโบราณสถานแลวจํานวน 1 แหง 
ไดแก วัดวังพระธาตุ   
  1. วัดเจดียเจ็ดยอด   
  วัดเจดียเจ็ดยอดตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดกลางเมือง เปนโบราณสถานที่มีขนาด
ใหญที่สุดภายในเมืองไตรตรึงษ สิ่งกอสรางที่สําคัญประกอบไปดวย เจดียประธานทรงดอกบัว เปนเจดีย
รูปแบบที่นิยมสรางในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังปรากฏวิหารกออิฐทางทิศตะวันออกของเจดียประธานและ
โดยรอบเจดียประธานมีเจดียขนาดเล็กกอดวยอิฐจํานวน 15 องค เหลือเฉพาะสวนฐานลอมรอบอยู 12 
สันนิษฐานวาโบราณสถานแหงนี้สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 20 ชวงสมัยสุโขทัยตอนปลายรวมสมัยกับ
อยุธยาตอนตน ในป พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาทอดพระเนตร
โบราณสถานแหงนี้ ในคราวที่พระองคเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร  
  เจดียประธานเปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือทรงดอกบัวตูม ฐานลางเปนแบบฐาน หนากระดาน
สี่เหลี่ยมซอนกันสี่ชั้น ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวคว่ําและบัวหงาย แลวเปนสวนเรือนธาตุยอมุมยี่สิบ สวนยอดที่เปน

                                                           
10 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, (กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2542), หนา 287-288. 
11 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆวัดพระเชตุพนจัดพิมพ, 2544), หนา 281. 
12 อางแลวใน  ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, หนา 159. 
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องคระฆังหักพังลงมาหมดบริเวณดานทิศตะวันออกกอเปนซุมพระยื่นออกมา เจดียทรงพุมขาวบิณฑนี้มักพบ
ในเมืองที่มีรองรอยของวัฒนธรรมสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  โบราณสถานวัดเจดียเจ็ดยอด 
  สวนวิหารตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเจดียประธาน ตัววิหารกอดวยอิฐ ดานบนพบรองรอยของ
ฐานชุกชีสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประธานและรอยอาสนะ สําหรับพระสงฆนั่งประกอบพิธีกรรมตางๆ 
บนวิหาร เจดียรายวัดเจดียเจ็ดยอดมีทั้งหมด 15 องค ลวนกอดวยอิฐ ปจจุบันทุกองคเหลือหลักฐานเพียงแค
สวนฐานหนากระดาน สี่เหลี่ยมซอนข้ึนไปสองถึงสามชั้นเทานั้น เจดียรายบางองคพบรองรอยการกออิฐเปน
กรอบวงกรมตรงแกนกลาง สันนิษฐานวานาจะเคยเปนที่บรรจุอัฐิของพระสงฆหรือบุคคลสําคัญในสมัยนั้น 
 2. วัดวังพระธาตุ   
  วัดวังพระธาตุซ่ึงมีเจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑสมัยสุโขทัยขนาดใหญมากที่สุดเทาที่
พบในจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากรแลว ดานหนามีวิหารสภาพชํารุดแตเดิมเห็นแค
เนินดินเทานั้น  สรางดวยอิฐเปนฐาน เสาเปนศิลาแลง คงสรางในสมัยเดียวกับเจดีย เปนวิหารยกพื้นมีบันได
หาข้ันทางทิศเหนือและทิศใต สภาพปจจุบันไดรับการบูรณะแลว (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ และคณะ, 
2554: 27) 
  เจดียประธานวัดวังพระธาตุ เปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือที่เรียกกันวาทรงยอดดอกบัวตูมใน
ศิลปะแบบสุโขทัย กอดวยอิฐ มีฐานทรงสี่เหลี่ยมขนาดลดหลั่นซอนกันสี่ชั้น ถัดข้ึนไปเปนชุดฐานแวนฟา สวน
เรือนธาตุและยอดทรงดอกบัวตูมที่ยังเหลือสภาพปลียอดกับปลองไฉนอยู ฐานชั้นลางสุดมีขนาดยาว
ประมาณ 21 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ลักษณะเปนฐานบัวซึ่งเหลือแนวชั้นบัวคว่ําและลวดบัวคอนขาง
ชัดเจน ชั้นที่สองเปนฐานหนากระดาน มีแนวอิฐกอยื่นที่ฐานลาง ลักษณะคลายชั้นบัว ชั้นที่สามเปนฐานเขียง
ขนาดประมาณ 14 เมตร สูง 2 เมตร   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  โบราณสถานวัดวังพระธาต ุ

 ในโบสถวัดวังพระธาตุ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพอเพชร หลอดวยสําริด ขัดสมาธิเพชร 
ปางมารวิชัย  มีขนาดหนาตักกวาง 90 เซนติเมตร พระเศียรถูกคนรายตัดไป จึงมีการหลอพระเศียรใหมแทน 
จากภาพถายเกาฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคร้ังเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร 
ไดถายภาพไว พบวาพระพุทธรูปหลวงพอเพชร วัดวังพระธาตุ เปนพระพุทธรูปสําริด ปางมารวิชัย ประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระวรกายอวบอวน พระพักตรกลม พระหนุเปนปม ขมวดพระเกศาคอนขางเล็ก  
ไมปรากฏพระรัศมี ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ปลายสังฆาฏิแยกคลายรูปเข้ียวตะขาบ ประทับบนฐานเขียง
สูงประมาณ 1 คืบ  สันนิษฐานวานาจะเปนพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลาง อิทธิพลศิลปะลานนา 
สามารถกําหนดอายุไดประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 13  
  3. วัดพระปรางค   
  ตั้งอยูภายในเขตคูเมืองไตรตรึงษบริเวณทิศตะวันตกของวัดเจดียเจ็ดยอด บริเวณโดยรอบมี
สิ่งกอสรางประกอบดวย เจดียประธานทรงระฆังขนาดใหญ กอดวยอิฐ ตั้งอยูบนฐานแผนผังแปดเหลี่ยม  
ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวถลาจนถึงองคระฆัง สวนยอดหักพังลงมาหมด  
  นอกจากนี้ยังปรากฏวิหารกออิฐทางทิศตะวันออกของเจดียประธาน โดยมีฐานชุกชีขนาดใหญ และ
ปรากฏรองรอยซุมพระบริเวณทิศตะวันตกของฐานชุกชี รอบเจดียประธานมีเจดียรายขนาดเล็กกอดวยอิฐ
จํานวน 5 องค สันนิษฐานวาโบราณสถานแหงนี้สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ชวงสมัยสุโขทัยตอน
ปลายรวมสมัยกับอยุธยา 14 ปจจุบันไดรับการขุดแตงและปรับภูมิทัศนจากกรมศิลปากรแลว 
 
 
 
 
 
                                                           

13 ธีระวัฒน แสนคํา, “พระพุทธรูปโบราณอิทธิพลศิลปะลานนาในอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร”. 
วารสารพิกุล, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2:, 2556, หนาท่ี 121. 

14 อางแลวใน บริษัท นอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, , เอกสารรายงานเสนอสํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 5 สุโขทัย, 2544, หนา 10. 
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องคระฆังหักพังลงมาหมดบริเวณดานทิศตะวันออกกอเปนซุมพระยื่นออกมา เจดียทรงพุมขาวบิณฑนี้มักพบ
ในเมืองที่มีรองรอยของวัฒนธรรมสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  โบราณสถานวัดเจดียเจ็ดยอด 
  สวนวิหารตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเจดียประธาน ตัววิหารกอดวยอิฐ ดานบนพบรองรอยของ
ฐานชุกชีสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประธานและรอยอาสนะ สําหรับพระสงฆนั่งประกอบพิธีกรรมตางๆ 
บนวิหาร เจดียรายวัดเจดียเจ็ดยอดมีทั้งหมด 15 องค ลวนกอดวยอิฐ ปจจุบันทุกองคเหลือหลักฐานเพียงแค
สวนฐานหนากระดาน สี่เหลี่ยมซอนข้ึนไปสองถึงสามชั้นเทานั้น เจดียรายบางองคพบรองรอยการกออิฐเปน
กรอบวงกรมตรงแกนกลาง สันนิษฐานวานาจะเคยเปนที่บรรจุอัฐิของพระสงฆหรือบุคคลสําคัญในสมัยนั้น 
 2. วัดวังพระธาตุ   
  วัดวังพระธาตุซ่ึงมีเจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑสมัยสุโขทัยขนาดใหญมากที่สุดเทาที่
พบในจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากรแลว ดานหนามีวิหารสภาพชํารุดแตเดิมเห็นแค
เนินดินเทานั้น  สรางดวยอิฐเปนฐาน เสาเปนศิลาแลง คงสรางในสมัยเดียวกับเจดีย เปนวิหารยกพื้นมีบันได
หาข้ันทางทิศเหนือและทิศใต สภาพปจจุบันไดรับการบูรณะแลว (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ และคณะ, 
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  เจดียประธานวัดวังพระธาตุ เปนเจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือที่เรียกกันวาทรงยอดดอกบัวตูมใน
ศิลปะแบบสุโขทัย กอดวยอิฐ มีฐานทรงสี่เหลี่ยมขนาดลดหลั่นซอนกันสี่ชั้น ถัดข้ึนไปเปนชุดฐานแวนฟา สวน
เรือนธาตุและยอดทรงดอกบัวตูมที่ยังเหลือสภาพปลียอดกับปลองไฉนอยู ฐานชั้นลางสุดมีขนาดยาว
ประมาณ 21 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ลักษณะเปนฐานบัวซึ่งเหลือแนวชั้นบัวคว่ําและลวดบัวคอนขาง
ชัดเจน ชั้นที่สองเปนฐานหนากระดาน มีแนวอิฐกอยื่นที่ฐานลาง ลักษณะคลายชั้นบัว ชั้นที่สามเปนฐานเขียง
ขนาดประมาณ 14 เมตร สูง 2 เมตร   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  โบราณสถานวัดวังพระธาต ุ

 ในโบสถวัดวังพระธาตุ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพอเพชร หลอดวยสําริด ขัดสมาธิเพชร 
ปางมารวิชัย  มีขนาดหนาตักกวาง 90 เซนติเมตร พระเศียรถูกคนรายตัดไป จึงมีการหลอพระเศียรใหมแทน 
จากภาพถายเกาฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคร้ังเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร 
ไดถายภาพไว พบวาพระพุทธรูปหลวงพอเพชร วัดวังพระธาตุ เปนพระพุทธรูปสําริด ปางมารวิชัย ประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระวรกายอวบอวน พระพักตรกลม พระหนุเปนปม ขมวดพระเกศาคอนขางเล็ก  
ไมปรากฏพระรัศมี ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ปลายสังฆาฏิแยกคลายรูปเข้ียวตะขาบ ประทับบนฐานเขียง
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สามารถกําหนดอายุไดประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 13  
  3. วัดพระปรางค   
  ตั้งอยูภายในเขตคูเมืองไตรตรึงษบริเวณทิศตะวันตกของวัดเจดียเจ็ดยอด บริเวณโดยรอบมี
สิ่งกอสรางประกอบดวย เจดียประธานทรงระฆังขนาดใหญ กอดวยอิฐ ตั้งอยูบนฐานแผนผังแปดเหลี่ยม  
ถัดข้ึนไปเปนฐานบัวถลาจนถึงองคระฆัง สวนยอดหักพังลงมาหมด  
  นอกจากนี้ยังปรากฏวิหารกออิฐทางทิศตะวันออกของเจดียประธาน โดยมีฐานชุกชีขนาดใหญ และ
ปรากฏรองรอยซุมพระบริเวณทิศตะวันตกของฐานชุกชี รอบเจดียประธานมีเจดียรายขนาดเล็กกอดวยอิฐ
จํานวน 5 องค สันนิษฐานวาโบราณสถานแหงนี้สรางข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ชวงสมัยสุโขทัยตอน
ปลายรวมสมัยกับอยุธยา 14 ปจจุบันไดรับการขุดแตงและปรับภูมิทัศนจากกรมศิลปากรแลว 
 
 
 
 
 
                                                           

13 ธีระวัฒน แสนคํา, “พระพุทธรูปโบราณอิทธิพลศิลปะลานนาในอําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร”. 
วารสารพิกุล, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2:, 2556, หนาท่ี 121. 

14 อางแลวใน บริษัท นอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, , เอกสารรายงานเสนอสํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 5 สุโขทัย, 2544, หนา 10. 
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ภาพที่ 5  โบราณสถานวัดพระปรางค 

 
บทสรุป 
   ผลการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษของผูเขียนไดขอสันนิษฐาน
เปนเบื้องตนวา เมืองไตรตรึงษนาจะมีพัฒนาการมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14 จนถึงการรางของชุมชนเม่ือตน
พุทธศตวรรษที่ 22 ในชวงเวลาดังกลาวเมืองไตรตรึงษไดอยูภายใตอํานาจการปกครองของรัฐสุโขทัยและ 
รัฐกรุงศรีอยุธยา มีการพบบทบาทของเมืองไมมากในหลักฐานประวัติศาสตร ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมือง
ไตรตรึงษเปนเมืองขนาดเล็กและอยูหางไกลก็เปนได 
  นอกจากนี้ ผูเขียนมีความเห็นวานาจะมีการสรางศูนยการเรียนรูหรือพิพิธภัณฑทองถ่ินข้ึนภายใน
เขตชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ เพื่อเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับเมือง
ไตรตรึงษ  จัดแสดงโบราณวัตถุที่ควรแกการศึกษา พัฒนาเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
อําเภอเมืองกําแพงเพชร เพราะเนื่องจากวาชุมชนโบราณนีอ้ยูใกลกับถนนพหลโยธินดวย จึงจะสะดวกตอการ
ดูแลรักษาและเขาถึงของนักทองเที่ยว ทั้งยังจะเปนประโยชนตอนักเรียนนักศึกษา นักทองเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป อันจะนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจและจิตสํานึกในความรักทองถ่ินของตนในเบื้องหนาตอไป 
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รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร  
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

An Occupation Promotion Model for Phon Sai Village Community,  
Muang Sub-district, Muang Loei District, Loei Province 

 
ผการัตน พินิจวัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 112 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย ไดแก 1) การสงเสริมดานความรูและประสบการณในการตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ 2) การสงเสริมดาน
ทําเอกสารของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน 3) การสงเสริมดานการจัดตั้งสถานที่จําหนายสินคา  
4) การสงเสริมอบรมดานอาชีพอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในชุมชน ตลอดทั้งการใหความรูกับชุมชนใน
การกําหนดระเบียบแบบแผนที่ เปนรูปธรรม โดยการนําหลักการทางการบริหาร 4M ประกอบดวย  
1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material และ 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซ่ึงเปน
รูปแบบแนวทางในการนําไปปฏิบัติเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึน
ภายในครัวเรือนและขยายผลออกไปเปนธุรกิจไดเปนอยางดี 
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Abstract 

This research aimed to create an occupation promotion model for the Phon Sai 
Village community, Muang Sub-district, Loei Province. This study is a mixed research, by 
using quantitative research methods, this is a survey research. Data were collected by using 
questionnaires with a sample of 112 people, and qualitative research, by using in-depth 
interviews with villagers 18 key informants, analyze qualitative data with content analysis 
methods, and present the descriptive.  

 
 

 
 

The research results were as follows: an occupation promotion model for the 
Phon Sai Village community, Muang Sub-district, Loei Province, namely: 1) promotion of 
knowledge and experience in setting up various professional groups, 2) promotion of 
documentation for budget support from agencies, 3) promotion of the establishment of 
the sale of goods, and, 4) promotion of other vocational training other than a career in the 
community along with providing knowledge to the community in formulating concrete 
map regulations by adopting 4M administrative principles, including: 1) Man, 2) Money, 3) 
Materials, and, 4) Method, which is a guideline for implementation in order to strengthen 
the professional group, can generate income for the household, and expand into a good 
business. 
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บทนํา 
 เปาหมายของการพัฒนาชุมชนสิ่งหนึ่งจะมองขามไมไดเลยก็คือการพัฒนาคนใหมีความสุขและมี
คุณภาพ ซ่ึงสามารถวัดไดจากการปฏิบัติหนาที่หรือทํางานไดผลดีมีประสิทธิภาพตลอดทั้งมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง จิตใจที่ดีงามและเปนคนมีคุณธรรม คือ ประพฤติดีนั้นเอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2541: 9–10)   
โดยการพัฒนาจะตองคนเปนศูนยกลาง คือ เปนการพัฒนาของคน โดยคนและเพื่อคน เนนการพัฒนาที่
ประโยชนสวนใหญตกที่คนเปนสวนมาก และเนนการพัฒนาเปนลักษณะขององครวม คือ พัฒนาทั้งที่เปนตัว
คนและสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวคน ไมใชพัฒนาคนเฉพาะเร่ืองหรือพัฒนาแบบแยกสวน เนนการพัฒนาแบบ
ที่ทุกคนทุกฝายหรือที่เรียกวาภาคี เนนการพัฒนาตั้งแตตนจนจบ ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาอยูในลักษณะที่
เรียกวา “เศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหา การพัฒนายั่งยืน” ซ่ึงจะสงผลทําใหคนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีข้ึน 1  
 การพัฒนาชุมชนจึงเปนกระบวนการพัฒนาคนและกลุมคนในชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอและ
รวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนตามแผนและโครงการที่กําหนดไว ทั้งการใชพลัง
ของชุมชนและการสนับสนนุจากภายนอกชุมชน 2 ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจะประสบผลสําเร็จและบรรลุตาม
เปาหมายไดจะตองเร่ิมที่ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่หรือหมูบานนั้นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอาชีพ 
 อาชีพถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม เพราะคุณภาพชีวิตของคนจะดี
หรือไมดีจะข้ึนอยูกับอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติในแตละวัน แตละเดือน แตละป คนในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไมเจ็บ ไมปวยไมยากจน จะตองมีกิจกรรมหรือมีอาชีพไดกระทําในแตละวัน  ชุมชนจึงจะเกิดความเขมแข็ง
                                                           

1 ธรรมรักษ การพิศิษฏ, ยุทธศาสตรสรางสรรค พลังแผนดินเพ่ือการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร 
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และม่ันคงตลอดทั้งไมเกิดปญหาสังคมในดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังที่ เสาวณี  เทพหัตถี และสุภาพร 
เจ็งสุขสวัสดิ์ 3 กลาววา ผูที่มีการวางพื้นฐานการประกอบอาชีพที่ดีเทากับเปนเคร่ืองชี้วาเปนผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิตดานการประกอบอาชีพที่ควรแกการไดรับการยกยองจากสังคม 
 บานโพนไทร หมูที่ 9 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2442 อยูหาง
จากอําเภอเมืองเลยประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด จํานวน 662 คน มีครัวเรือน 365 ครอบครัว 
แบงเปนเพศชาย จํานวน 307 คน เพศหญิง จํานวน 335 คนมีพื้นที่ทั้งหมด 2,286 ไร ชาวบานสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และบางสวนออกไปรับจางทั่วไป ซ่ึงอาชีพดังกลาวจะเปนไปตามฤดูกาล 
ถาปไหนไมแลง น้ําไมทวมก็จะมีรายไดจากพืชผลทางการเกษตรมาเปนรายไดในการจุนเจือครอบครัว 
บางสวนมีการกูยืมเงินนอกระบบมาเปนคาใชจายในครัวเรือน ชาวบานสวนใหญยังไมมีอาชีพเสริมเพื่อสราง
รายไดใหกับครอบครัวนอกจากการทําเกษตรกรรม จึงประสบปญหาเก่ียวกับรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยง
ชีพ 4   
   ในขณะเดียวกันนายวิชัย นนมุด ผูใหญบานโพนไทร ไดใหขอมูลวา บานโพนไทร หมูที่ 9 ยังไมมี
หนวยงานเขาไปใหความรูและสงเสริมอาชีพตางๆ ใหกับชาวบานในชุมชน ชาวบานสวนมากจึงประกอบ
อาชีพตามฤดูกาลเทานั้น บางครอบครัวมีการกูเงินนอกระบบมาเปนคาใชจายในครัวเรือนจึงมีปญหารายได
ไมเพียงพอกับรายจาย 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว การพัฒนาประเทศจะเกิดความม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนตลอดไป 
ชุมชนหมูบานซ่ึงถือเปนสถานที่ที่จะตองไดรับการดูแลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหชาวบานมีอาชีพตาง ๆ  
ไดใชในการทํามาหากินเพื่อใหเกิดรายไดในการใชจายในชีวิตประจําวัน บานโพนไทร หมูที่ 9 ถือเปนหมูบาน
หนึ่งที่หนวยงานควรใหการสงเสริมและสนับสนนุอาชีพตาง ๆ ใหกับคนในหมูบาน ซ่ึงถือเปนฐานรากสําคัญ
ตอการพัฒนาระดับประเทศตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง 
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย”เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

                                                           
3 เสาวณี เทพหัตถี  และสุภาพร  เจ็งสุขสวัสดิ์ , การสรางตนเองดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
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ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนโดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนทั้ง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ตามชวงเวลาที่กําหนดไวและใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรที่
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for theSocial Sciences) และในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาความแตกตาง ของคาเฉลี่ยตางๆ  ใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1)เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยได ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยเปนจํานวน 112 ชุด โดยแบบสอบถามไดจําแนกออกเปน 3 ตอน 
ไดแก 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกอบอาชีพและแนว
ทางการสงเสริมอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการสงเสริมอาชีพใหชุมชน 
  2) กลุมประชากรและกลุมตัวอยางภาคสนาม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ชาวบานโพน
ไทร หมูที่ 9 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 360 ครัวเรือน กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
ซ่ึงไดเขาถึงกลุมตัวอยางดวยการเลือกหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทนของแตละครอบครัวที่สามารถตอบ
คําถามหรือใหขอมูลได ครอบครัวละ 1 คน จํานวน 180 ครัวเรือน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อสม.ประจําหมูบาน จํานวน 1 คน กลุมแมบาน จํานวน 5 คนและคณะกรรมการ
หมูบาน จํานวน 5 คน รวมจํานวน 112 คน 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  
1) ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ขอมูลและงานวิจัยตางๆ ที่ เก่ียวของเพื่อเปนกรอบแนวทางในการวิจัย  
2) สรางแบบสอบถามที่สามารถวัดไดอยางสมบูรณ 3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมชาวบาน 
โพนไทร 4) การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติใน
การวิเคราะหคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นอกจากนั้น ยังรวมถึงโดยการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
เพื่อการคํานวณทางสถิติ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหขอมูลเก่ียวของกับสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามตามกลุมเปาหมาย 
  2. วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  เพื่อใหการดําเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดลงพื้นที่ดําเนนิการศึกษาสาํรวจพื้นที่ศึกษาสภาพปญหา และทําการศึกษา
ดานองคความรูเดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมที่ชุมชนมีอยู โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลและขอเท็จจริงที่จะนํามา
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และม่ันคงตลอดทั้งไมเกิดปญหาสังคมในดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังที่ เสาวณี  เทพหัตถี และสุภาพร 
เจ็งสุขสวัสดิ์ 3 กลาววา ผูที่มีการวางพื้นฐานการประกอบอาชีพที่ดีเทากับเปนเคร่ืองชี้วาเปนผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิตดานการประกอบอาชีพที่ควรแกการไดรับการยกยองจากสังคม 
 บานโพนไทร หมูที่ 9 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2442 อยูหาง
จากอําเภอเมืองเลยประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด จํานวน 662 คน มีครัวเรือน 365 ครอบครัว 
แบงเปนเพศชาย จํานวน 307 คน เพศหญิง จํานวน 335 คนมีพื้นที่ทั้งหมด 2,286 ไร ชาวบานสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และบางสวนออกไปรับจางทั่วไป ซ่ึงอาชีพดังกลาวจะเปนไปตามฤดูกาล 
ถาปไหนไมแลง น้ําไมทวมก็จะมีรายไดจากพืชผลทางการเกษตรมาเปนรายไดในการจุนเจือครอบครัว 
บางสวนมีการกูยืมเงินนอกระบบมาเปนคาใชจายในครัวเรือน ชาวบานสวนใหญยังไมมีอาชีพเสริมเพื่อสราง
รายไดใหกับครอบครัวนอกจากการทําเกษตรกรรม จึงประสบปญหาเก่ียวกับรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยง
ชีพ 4   
   ในขณะเดียวกันนายวิชัย นนมุด ผูใหญบานโพนไทร ไดใหขอมูลวา บานโพนไทร หมูที่ 9 ยังไมมี
หนวยงานเขาไปใหความรูและสงเสริมอาชีพตางๆ ใหกับชาวบานในชุมชน ชาวบานสวนมากจึงประกอบ
อาชีพตามฤดูกาลเทานั้น บางครอบครัวมีการกูเงินนอกระบบมาเปนคาใชจายในครัวเรือนจึงมีปญหารายได
ไมเพียงพอกับรายจาย 
 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว การพัฒนาประเทศจะเกิดความม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนตลอดไป 
ชุมชนหมูบานซ่ึงถือเปนสถานที่ที่จะตองไดรับการดูแลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหชาวบานมีอาชีพตาง ๆ  
ไดใชในการทํามาหากินเพื่อใหเกิดรายไดในการใชจายในชีวิตประจําวัน บานโพนไทร หมูที่ 9 ถือเปนหมูบาน
หนึ่งที่หนวยงานควรใหการสงเสริมและสนับสนนุอาชีพตาง ๆ ใหกับคนในหมูบาน ซ่ึงถือเปนฐานรากสําคัญ
ตอการพัฒนาระดับประเทศตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง 
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย”เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

                                                           
3 เสาวณี เทพหัตถี  และสุภาพร  เจ็งสุขสวัสดิ์ , การสรางตนเองดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
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4 คณะกรรมการหมูบานโพนไทร, แผนชุมชน, เลย : มปท., 2549), หนา 7-8. 

 
 

ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนโดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนทั้ง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ตามชวงเวลาที่กําหนดไวและใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรที่
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for theSocial Sciences) และในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาความแตกตาง ของคาเฉลี่ยตางๆ  ใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1)เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยได ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัยเปนจํานวน 112 ชุด โดยแบบสอบถามไดจําแนกออกเปน 3 ตอน 
ไดแก 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกอบอาชีพและแนว
ทางการสงเสริมอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการสงเสริมอาชีพใหชุมชน 
  2) กลุมประชากรและกลุมตัวอยางภาคสนาม ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ชาวบานโพน
ไทร หมูที่ 9 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 360 ครัวเรือน กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
ซ่ึงไดเขาถึงกลุมตัวอยางดวยการเลือกหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทนของแตละครอบครัวที่สามารถตอบ
คําถามหรือใหขอมูลได ครอบครัวละ 1 คน จํานวน 180 ครัวเรือน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อสม.ประจําหมูบาน จํานวน 1 คน กลุมแมบาน จํานวน 5 คนและคณะกรรมการ
หมูบาน จํานวน 5 คน รวมจํานวน 112 คน 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  
1) ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ขอมูลและงานวิจัยตางๆ ที่ เก่ียวของเพื่อเปนกรอบแนวทางในการวิจัย  
2) สรางแบบสอบถามที่สามารถวัดไดอยางสมบูรณ 3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมชาวบาน 
โพนไทร 4) การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติใน
การวิเคราะหคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นอกจากนั้น ยังรวมถึงโดยการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
เพื่อการคํานวณทางสถิติ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหขอมูลเก่ียวของกับสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามตามกลุมเปาหมาย 
  2. วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  เพื่อใหการดําเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดลงพื้นที่ดําเนนิการศึกษาสาํรวจพื้นที่ศึกษาสภาพปญหา และทําการศึกษา
ดานองคความรูเดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมที่ชุมชนมีอยู โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณเชิงลึก เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลและขอเท็จจริงที่จะนํามา
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วิเคราะหและสังเคราะหในลําดับตอไป 2) แบบสนทนากลุม ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู
ที่เก่ียวของกับหัวขอและวัตถุประสงคในการวิจัย 
  2) การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 1) ศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 2) เก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เพื่อให
เห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน 18 คน เพื่อสรุป
เปนประเด็นกอนนําไปสูการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ 3) สนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและกลุมชาวบาน เพื่อระดมแนวคิดมุมมองที่มี
ผลตอการการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อใหไดมาซ่ึงรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร 
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  3) การวิเคราะหขอมูล มีวิธีการและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 1) ศึกษา
วิเคราะห เอกสาร หนังสือ ตํารา โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
2) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญมาเปนกรอบแนวคิดใน
การเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อนําไปสูการสนทนากลุมเฉพาะ และ 3) ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมเฉพาะ โดยใชการสรุปความและการตีความ แลว
นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) เพื่อเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับ
ชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 112 คน และขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอเชิงพรรณนา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในการสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) เพื่อเปนการระดมสมองเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบล
เมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทําใหไดรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดังนี้  
   1. สภาพทั่วไปและปญหาอาชพีของชุมชน 
  สภาพปญหาของชุมชนชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ซ่ึงถือวายังอยู
ในพื้นที่ชนบท มีขอเสนอแนะโดยการใชกระบวนการอบรมชี้แจงใหเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน
และใชนโยบายของรัฐ ดังนี้ 
  การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางทางเลือกอาชีพ  มี 4 ประเด็น ไดแก  

1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอาชีพอะไรและจะทาํอยางไร 
2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาอาชีพ รวมทัง้ลงมือปฏิบตัิตามที่ไดตัดสนิใจ 
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากอาชีพ 

 
 

  4. การมีสวนรวมในการประเมินผลอาชีพที่ทํา 
  ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน ข้ันตอนของการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับชุมชนมี  6 ข้ันตอน ไดแก 
  1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข 

2. ตัดสินใจกําหนดความตองการ 
3. ลําดับความสําคัญ 
4. วางแผนกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนนิงาน ทรัพยากร 
5. ดําเนินงานตามโครงการหรือสนับสนนุการดําเนนิงาน 
6. ประเมินผล 

  รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการเลือกอาชีพ มี 2 ลักษณะ ไดแก 
  1. การมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐเปนผูนํา การมีสวนรวมในลักษณะนี้เปนการมองมาจากเบื้อง
บนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูคอยรับนโยบายและปฏิบัติตามที่กําหนดอาชีพให 
  2. การมีสวนรวมที่เกิดจากความตองการอาชีพของประชาชนดวยความสมัครใจ โดยที่รัฐคอย
ชวยเหลือใหคําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวก 
  2. แนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
  แนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เปนการสรางรายได และแกปญหาการวางงานของชาวบาน
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน  เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งและ
พึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนรายยังสามารถนําสินคามาจําหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะ
เปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับการอุดหนุน
รานคาในชุมชน   สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย ใชของไทย ซ่ึงการ
ดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหา
ในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถกลุมอาชีพใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไดมีอาชีพ ใหมีรายไดเสริมสามารถ
ครองตนเองใหอยูได   สนับสนุนกลุมอาชีพที่มีอยูใหไดรับการตอยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเปน
สินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
  3. รูปแบบแนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
  รูปแบบแนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนที่สําคัญ คือ สรางกลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชนใหไดรับ
การสงเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรูผูที่วางงาน ผูที่ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนตลอดถึงสงเสริมสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาใหมีคุณภาพไปสูตลาดภายนอกอยางมี
มาตรฐานสากล สรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน 
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วิเคราะหและสังเคราะหในลําดับตอไป 2) แบบสนทนากลุม ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู
ที่เก่ียวของกับหัวขอและวัตถุประสงคในการวิจัย 
  2) การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 1) ศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 2) เก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง เพื่อให
เห็นถึงรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน 18 คน เพื่อสรุป
เปนประเด็นกอนนําไปสูการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ 3) สนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและกลุมชาวบาน เพื่อระดมแนวคิดมุมมองที่มี
ผลตอการการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อใหไดมาซ่ึงรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร 
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  3) การวิเคราะหขอมูล มีวิธีการและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้ 1) ศึกษา
วิเคราะห เอกสาร หนังสือ ตํารา โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของกับการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
2) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญมาเปนกรอบแนวคิดใน
การเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อนําไปสูการสนทนากลุมเฉพาะ และ 3) ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมเฉพาะ โดยใชการสรุปความและการตีความ แลว
นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) เพื่อเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับ
ชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 112 คน และขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 18 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอเชิงพรรณนา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในการสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) เพื่อเปนการระดมสมองเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบล
เมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทําใหไดรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดังนี้  
   1. สภาพทั่วไปและปญหาอาชพีของชุมชน 
  สภาพปญหาของชุมชนชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ซ่ึงถือวายังอยู
ในพื้นที่ชนบท มีขอเสนอแนะโดยการใชกระบวนการอบรมชี้แจงใหเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน
และใชนโยบายของรัฐ ดังนี้ 
  การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางทางเลือกอาชีพ  มี 4 ประเด็น ไดแก  

1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอาชีพอะไรและจะทาํอยางไร 
2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาอาชีพ รวมทัง้ลงมือปฏิบตัิตามที่ไดตัดสนิใจ 
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากอาชีพ 

 
 

  4. การมีสวนรวมในการประเมินผลอาชีพที่ทํา 
  ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน ข้ันตอนของการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับชุมชนมี  6 ข้ันตอน ไดแก 
  1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข 

2. ตัดสินใจกําหนดความตองการ 
3. ลําดับความสําคัญ 
4. วางแผนกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนนิงาน ทรัพยากร 
5. ดําเนินงานตามโครงการหรือสนับสนนุการดําเนนิงาน 
6. ประเมินผล 

  รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการเลือกอาชีพ มี 2 ลักษณะ ไดแก 
  1. การมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐเปนผูนํา การมีสวนรวมในลักษณะนี้เปนการมองมาจากเบื้อง
บนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูคอยรับนโยบายและปฏิบัติตามที่กําหนดอาชีพให 
  2. การมีสวนรวมที่เกิดจากความตองการอาชีพของประชาชนดวยความสมัครใจ โดยที่รัฐคอย
ชวยเหลือใหคําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวก 
  2. แนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
  แนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เปนการสรางรายได และแกปญหาการวางงานของชาวบาน
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน  เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งและ
พึ่งตนเองได และเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และชุมชนรายยังสามารถนําสินคามาจําหนายหรือแลกเปลี่ยนกันจะ
เปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับการอุดหนุน
รานคาในชุมชน   สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย ใชของไทย ซ่ึงการ
ดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันอันจะสงผลใหการแกไขปญหา
ในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถกลุมอาชีพใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไดมีอาชีพ ใหมีรายไดเสริมสามารถ
ครองตนเองใหอยูได   สนับสนุนกลุมอาชีพที่มีอยูใหไดรับการตอยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเปน
สินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
  3. รูปแบบแนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
  รูปแบบแนวทางการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนที่สําคัญ คือ สรางกลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชนใหไดรับ
การสงเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรูผูที่วางงาน ผูที่ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนตลอดถึงสงเสริมสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาใหมีคุณภาพไปสูตลาดภายนอกอยางมี
มาตรฐานสากล สรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน 
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  ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเขามาสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของ
ชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิมเพื่อเปนการเสริมสรางอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดการสราง
รายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใน
ชุมชนไปสูสินคา OTOP เปดกวางออกสูตลาดสินคาทั้งไทยและตางประเทศ 
  4. ปญหาอุปสรรคของการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
 โดยสวนมากชาวบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย จะประสบปญหาอุปสรรคของ
การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนในเร่ืองของการขาดองคความรูที่เปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาใหเกิด
การรวมกลุมกันตั้งกลุมอาชีพโดยยกประเด็นสภาพของปญหาหรือพบเห็นวัตถุดิบที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
หรือพื้นที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกเองได เชนการเพาะเห็ด การปลูกมะนาว การปลูกผักปลอด
สารพิษ การทําไรสวนผสม ซ่ึงในบางคร้ังชาวบานในพื้นที่ไมมีองคความรูพอที่จะขยายผลเร่ืองทางการเกษตร 
ใหเปนแนวทางที่มั่งค่ัง ยั่งยืนได 
  ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเฉพาะเร่ืองที่ทําเปนบางชวงตามระยะเวลาของสิ่งที่ทํา  
เชน การเพาะเห็ดใชเวลาประมาณ1-2 เดือนไดเก็บผลผลิต หลังจากนั้นคอยอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริม
อาชีพแบบใหมไปเร่ือยๆ และนอกจากนั้นยังเชิญกลุมการตลาดที่รองรับสนิคาทางการเกษตร เพื่อนําไปขยาย
ผลสรางไดใหกับชาวบานตอไป  
  5. การปองกันปญหาอุปสรรคของการสงเสริมอาชีพใหกับชมุชน 
  ใหประธานกลุมปรึกษาหารือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวน
เก่ียวของเขามาดําเนินการเชิญวิทยากรจัดอบรมใหความรูความเขาใจในการสรางอาชีพที่อาศัยวัตถุดิบจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน มาแปรสภาพใหเปนสิ่งที่มีมูลคาเพิ่ม เชน เห็ด ถามีมากก็นําไปแปรสภาพทําเปนสมเห็ด 
อัดหอไวขาย และสามารถเก็บไวไดนานหลายวัน ฉะนั้นความจําเปนที่จะตองรีบเรงดําเนินการก็คือ  
หม่ันแสวงหาวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายและนําพาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  ความจําเปนที่ตองมีการสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนชุมชนแหง
การเรียนรู ก็เพื่อที่จะทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมและกอใหเกิดการขยายผลการดําเนินงานในวง
กวาง พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมไมได หมายถึงเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
เทานั้น แตยังรวมถึงการสรางอํานาจในการตอรอง และสรางกระบวนทัศน วิสัยทัศน และเปดมุมมองใหม ๆ 
จากการแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถและประสบการณ เปนการเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหาและ
พัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพดวย 
  ฉะนั้นรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนจําเปนที่จะตองมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบกลุมเรียนรู 
เปนกลุมที่มีกระบวนการเรียนรูรวมกันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ือง เชน มีความสนใจที่จะเรียนรู
เก่ียวกับกระบวนการผลิตนํ้าสกัดชีวภาพ ก็เขารับการฝกอบรมรวมกัน ความสัมพันธของกลุมในลักษณะนี้จะ
เปนไปอยางหลวม ๆ ชั่วคร้ังชั่วคราว การถายทอดเทคโนโลยีของหนวยงานภาครัฐในปจจุบันเปนการสราง
กลุมประเภทนี้ 2) รูปแบบกลุมกิจกรรม เปนกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมทาง
สังคม กิจกรรมทางพาณิชย หรือหลาย ๆ กิจกรรมรวมกัน รวมทั้งอาจมีกิจกรรมการเรียนรูผสมผสานดวยก็

 
 

ได การรวมกลุมมีความสัมพันธที่คอนขางเหนียวแนน มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ รวมทั้งปจจัย
การผลิตที่พัฒนาตอเนื่องมากกวากลุมเรียนรู ในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู กลุมประเภทนี้หมายถึงกลุม
ที่นํากระบวนการเรียนรูมาพัฒนาเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
    การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย” เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  1. สรุปผลการวิจัย 
  รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีอยู 4 
ดานคือ 

1) รูปแบบการสงเสริมดานความรูและประสบการณในการตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ 
2) รูปแบบการสงเสริมดานทําเอกสารของประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน 
3) รูปแบบการสงเสริมดานการจัดตั้งสถานที่จําหนวยสินคา เชน ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาด

ประจําตําบล 
4) รูปแบบการสงเสริมการอบรมดานอาชีพอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในกลุม เชน จัดอบรม

การทําเห็ดฟาง การทําขนมไทย การทําน้ํายาลางจาน 
นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการกําหนดระเบียบแบบแผนที่เปนรูปธรรม เชนนําหลักการทางการ

บริหาร 4’M มาใชกําหนดรูปแบบการดําเนินงานดวย ซ่ึงประกอบไปดวย 
  1) คน (Man) ซ่ึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะการรวมกลุมอาชีพจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย
ความคิดของคน มีคนเปนผูดําเนินการหรือจัดการทําใหเกิดกิจกรรมทางอาชีพหลายรูปแบบ เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในกลุมอาชีพนั้นๆ 
  2) เงิน (Money) เปนปจจัยในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุมอาชีพอีกชนิดหนึ่งที่ตองนํามาประกอบ
เพื่อใหเกิดการมีอาชีพ ซ่ึงแตละกลุมอาชีพจะใชปริมาณเงินที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูวากลุมอาชีพนั้นมีขนาด
เล็กหรือใหญ  
  3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซ่ึงในการผลิตสินคา ตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ประธาน
กรรมการกลุมตองรูจักบริหารวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา และทําใหสินคาไดผลกําไร
สูงสุด 
  4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซ่ึงการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการดําเนินกลุมอาชีพ ควรมีการ
วางแผน และควบคุมใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
  สิ่งที่เกิดข้ึนดังกลาวเบื้องตนเปนรูปแบบแนวทางในการนําไปปฏิบัติเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็ง สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนภายในครัวเรือนและขยายผลออกไปเปนธุรกิจไดเปนอยางดี 
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  ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเขามาสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของ
ชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิมเพื่อเปนการเสริมสรางอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดการสราง
รายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใน
ชุมชนไปสูสินคา OTOP เปดกวางออกสูตลาดสินคาทั้งไทยและตางประเทศ 
  4. ปญหาอุปสรรคของการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน 
 โดยสวนมากชาวบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย จะประสบปญหาอุปสรรคของ
การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนในเร่ืองของการขาดองคความรูที่เปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาใหเกิด
การรวมกลุมกันตั้งกลุมอาชีพโดยยกประเด็นสภาพของปญหาหรือพบเห็นวัตถุดิบที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
หรือพื้นที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกเองได เชนการเพาะเห็ด การปลูกมะนาว การปลูกผักปลอด
สารพิษ การทําไรสวนผสม ซ่ึงในบางคร้ังชาวบานในพื้นที่ไมมีองคความรูพอที่จะขยายผลเร่ืองทางการเกษตร 
ใหเปนแนวทางที่มั่งค่ัง ยั่งยืนได 
  ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเฉพาะเร่ืองที่ทําเปนบางชวงตามระยะเวลาของสิ่งที่ทํา  
เชน การเพาะเห็ดใชเวลาประมาณ1-2 เดือนไดเก็บผลผลิต หลังจากนั้นคอยอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริม
อาชีพแบบใหมไปเร่ือยๆ และนอกจากนั้นยังเชิญกลุมการตลาดที่รองรับสนิคาทางการเกษตร เพื่อนําไปขยาย
ผลสรางไดใหกับชาวบานตอไป  
  5. การปองกันปญหาอุปสรรคของการสงเสริมอาชีพใหกับชมุชน 
  ใหประธานกลุมปรึกษาหารือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวน
เก่ียวของเขามาดําเนินการเชิญวิทยากรจัดอบรมใหความรูความเขาใจในการสรางอาชีพที่อาศัยวัตถุดิบจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน มาแปรสภาพใหเปนสิ่งที่มีมูลคาเพิ่ม เชน เห็ด ถามีมากก็นําไปแปรสภาพทําเปนสมเห็ด 
อัดหอไวขาย และสามารถเก็บไวไดนานหลายวัน ฉะนั้นความจําเปนที่จะตองรีบเรงดําเนินการก็คือ  
หม่ันแสวงหาวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายและนําพาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  ความจําเปนที่ตองมีการสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนชุมชนแหง
การเรียนรู ก็เพื่อที่จะทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมและกอใหเกิดการขยายผลการดําเนินงานในวง
กวาง พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมไมได หมายถึงเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
เทานั้น แตยังรวมถึงการสรางอํานาจในการตอรอง และสรางกระบวนทัศน วิสัยทัศน และเปดมุมมองใหม ๆ 
จากการแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถและประสบการณ เปนการเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหาและ
พัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพดวย 
  ฉะนั้นรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนจําเปนที่จะตองมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบกลุมเรียนรู 
เปนกลุมที่มีกระบวนการเรียนรูรวมกันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ือง เชน มีความสนใจที่จะเรียนรู
เก่ียวกับกระบวนการผลิตนํ้าสกัดชีวภาพ ก็เขารับการฝกอบรมรวมกัน ความสัมพันธของกลุมในลักษณะนี้จะ
เปนไปอยางหลวม ๆ ชั่วคร้ังชั่วคราว การถายทอดเทคโนโลยีของหนวยงานภาครัฐในปจจุบันเปนการสราง
กลุมประเภทนี้ 2) รูปแบบกลุมกิจกรรม เปนกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมทาง
สังคม กิจกรรมทางพาณิชย หรือหลาย ๆ กิจกรรมรวมกัน รวมทั้งอาจมีกิจกรรมการเรียนรูผสมผสานดวยก็

 
 

ได การรวมกลุมมีความสัมพันธที่คอนขางเหนียวแนน มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ รวมทั้งปจจัย
การผลิตที่พัฒนาตอเนื่องมากกวากลุมเรียนรู ในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู กลุมประเภทนี้หมายถึงกลุม
ที่นํากระบวนการเรียนรูมาพัฒนาเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
    การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย” เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  1. สรุปผลการวิจัย 
  รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีอยู 4 
ดานคือ 

1) รูปแบบการสงเสริมดานความรูและประสบการณในการตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ 
2) รูปแบบการสงเสริมดานทําเอกสารของประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน 
3) รูปแบบการสงเสริมดานการจัดตั้งสถานที่จําหนวยสินคา เชน ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาด

ประจําตําบล 
4) รูปแบบการสงเสริมการอบรมดานอาชีพอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในกลุม เชน จัดอบรม

การทําเห็ดฟาง การทําขนมไทย การทําน้ํายาลางจาน 
นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการกําหนดระเบียบแบบแผนที่เปนรูปธรรม เชนนําหลักการทางการ

บริหาร 4’M มาใชกําหนดรูปแบบการดําเนินงานดวย ซ่ึงประกอบไปดวย 
  1) คน (Man) ซ่ึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะการรวมกลุมอาชีพจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย
ความคิดของคน มีคนเปนผูดําเนินการหรือจัดการทําใหเกิดกิจกรรมทางอาชีพหลายรูปแบบ เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในกลุมอาชีพนั้นๆ 
  2) เงิน (Money) เปนปจจัยในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุมอาชีพอีกชนิดหนึ่งที่ตองนํามาประกอบ
เพื่อใหเกิดการมีอาชีพ ซ่ึงแตละกลุมอาชีพจะใชปริมาณเงินที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูวากลุมอาชีพนั้นมีขนาด
เล็กหรือใหญ  
  3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซ่ึงในการผลิตสินคา ตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ประธาน
กรรมการกลุมตองรูจักบริหารวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา และทําใหสินคาไดผลกําไร
สูงสุด 
  4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซ่ึงการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของการดําเนินกลุมอาชีพ ควรมีการ
วางแผน และควบคุมใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
  สิ่งที่เกิดข้ึนดังกลาวเบื้องตนเปนรูปแบบแนวทางในการนําไปปฏิบัติเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็ง สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนภายในครัวเรือนและขยายผลออกไปเปนธุรกิจไดเปนอยางดี 
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  2. อภิปรายผล 
 รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนใหกําหนดเปนระเบียบแบบแผนที่เปนรูปธรรม เชนนํา
หลักการทางการบริหาร 4M  ซ่ึงประกอบดวย 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ 
(Material และ 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) สิ่งที่เกิดข้ึนดังกลาวเบื้องตนเปนรูปแบบแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนภายในครัวเรือนและขยายผล
ออกไปเปนธุรกิจไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเรดคริฟ บราวน (Redcliffe-Brown) 5 ไดกลาวถึง
โครงสรางหนาที่วา สังคมเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มีชีวิต ที่วารางกายของคนเราจะประกอบดวยระบบอวัยวะ
ตาง ๆ ที่แตละระบบจะมีโครงสรางและทํางานตามหนาที่แตละสวนของตนเอง ถาสวนใดสวนหนึ่งทํางาน
บกพรองหรือหยุดการทํางาน  รางกายก็จะมีอาการผิดปกติ ในสังคมหรือชุมชนก็เชนเดียวกันจะประกอบไป
ดวยหนวยหรือระบบตาง ๆ เชน ระบบของครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ฯลฯ แตละระบบก็จะมี
โครงสรางและหนาที่เฉพาะที่จะทําหนาที่เพื่อใหสังคมดําเนินไปอยางราบร่ืน ถาระบบใดระบบหนึ่งทํางาน
บกพรองหรือลมเหลวก็จะมีผลกระทบตอสวนใหญของชุมชนหรือสังคมตามไปดวยที่สําคัญ 
   ในขณะเดียวกันรูปแบบดังกลาวยังมีความสอดคลองกับสุเมธ  ตันติเวชกุล 6 กลาววา ตองมี
เศรษฐกิจพอเพียงดวยนั่นหมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได โดยจะตองพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ  
ที่เราไมไดเปนเจาของ เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดโดยไม
ตองเดือดรอน กําหนดความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและที่สําคัญไมหลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพไมมีพัฒนาการอยูกับสิ่งใด หากกลาวโดยสรุปก็คือ หันกลับมายึด
เสนทางสายกลางในการดํารงชีวิตที่สงผลใหสามารถพึ่งตนเองได 
  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุญรุง  โนใจและวีระกุล ชายผา ไดศึกษารูปแบบการ
สงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหางานหรืออาชีพชางฝมือระดับชมุชน ศึกษาความตองการและความจําเปนของชางฝมือระดับชุมชน
และเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกน ซ่ึงพบวา สภาพทั่วไป
ของชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกนเปนลักษณะกิจการเล็ก ๆ ทํากันในครัวเรือน สวนใหญจะ
ทําในฤดูวางจากการทําการเกษตร สวนใหญจะเปนชางซอมจักรยานยนตและชางเชื่อมเหล็กดัด ชางชุมชน
ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ ขาดเงินลงทุน ทํางานไดเฉพาะระดับพื้นฐานทัว่ไป ความตองการและความจําเปน
ของชางฝมือระดับชุมชนตองเปนชางสามารถทํางานไดหลากหลายสาขาชางที่เก่ียวของ สวนรูปแบบการ
สงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะเปนเจาภาพหลักในดานการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ มีการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหกับชางชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชางฝมือ
ระดับชุมชนงานอยางตอเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีลักษณะในการจัดการ 2 แบบคือ แบบที่องคกร
                                                           

5 Redcliffe Brown, เนื้ อหาและแนวคิดทฤษฏี , [ออนไลน ]. แหล งขอมู ล  : http://cyberlab. 
Ih1.ku.ac.th/elearn.faculty.social.soc65/4_2.html, [25 ตุลาคม  2560].  

6 สุ เมธ ตันติ เวชกุล , การดําเนิ นชี วิตในระบบเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราช ดําริฯ , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, 2542), หนา 53. 

 
 

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ และแบบที่ชางฝมือระดับชุมชนเปนผูดําเนินการเอง และควรจะมีกฎ 
ระเบียบที่สําคัญเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพชางใหเหมาะสมกับทองถ่ิน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก 
รวดเร็ว 
  3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
   - ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ  
  1) ชาวบานยังขาดความรูและประสบการณในดานการตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ อยากใหมีหนวยงานที่
เก่ียวของ หรือวิทยากรมาใหความรูในการทําอาชีพตาง ๆ และการจัดตั้งกลุม 
 2) อยากใหมีหนวยงานมาสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณในการรวมกลุมอาชีพ 
 3) อยากใหมีการจัดตั้งสถานที่ในการจัดตั้งจาํหนายสินคา เชน ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาด
ประจําตาํบล 
 4) อยากใหมีการจัดอบรมในเร่ืองอาชีพอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากอาชีพภายในกลุม เชน จัดอบรมการ
ทําเห็ดฟาง  การทาํขนมไทย  การทําน้าํยาลางจาน  เปนตน 
  - ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาประเดน็การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการสงเสริมอาชีพ 
 2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาความรวมมือในการพัฒนาการสงเสริมอาชีพในชุมชนรวมกับหลาย
ชุมชนเพื่อที่จะไดเห็นขอแตกตางของแตละชุมชน 
 3) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการติดตามและประสทิธิผลการดําเนนิกิจกรรมการสงเสริมอาชีพภายใน
ชุมชน 
 4) ควรมีการวิจัยแนวทางการพฒันาที่คลอบคลุมในทุกอาชีพของชุมชนเพื่อใหเกิดองคความรู
นําไปสูการกําหนดนโยบายปฏิบตัิในพื้นที่จริง 
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  2. อภิปรายผล 
 รูปแบบการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนใหกําหนดเปนระเบียบแบบแผนที่เปนรูปธรรม เชนนํา
หลักการทางการบริหาร 4M  ซ่ึงประกอบดวย 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ 
(Material และ 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) สิ่งที่เกิดข้ึนดังกลาวเบื้องตนเปนรูปแบบแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางรายไดใหเกิดข้ึนภายในครัวเรือนและขยายผล
ออกไปเปนธุรกิจไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเรดคริฟ บราวน (Redcliffe-Brown) 5 ไดกลาวถึง
โครงสรางหนาที่วา สังคมเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มีชีวิต ที่วารางกายของคนเราจะประกอบดวยระบบอวัยวะ
ตาง ๆ ที่แตละระบบจะมีโครงสรางและทํางานตามหนาที่แตละสวนของตนเอง ถาสวนใดสวนหนึ่งทํางาน
บกพรองหรือหยุดการทํางาน  รางกายก็จะมีอาการผิดปกติ ในสังคมหรือชุมชนก็เชนเดียวกันจะประกอบไป
ดวยหนวยหรือระบบตาง ๆ เชน ระบบของครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ฯลฯ แตละระบบก็จะมี
โครงสรางและหนาที่เฉพาะที่จะทําหนาที่เพื่อใหสังคมดําเนินไปอยางราบร่ืน ถาระบบใดระบบหนึ่งทํางาน
บกพรองหรือลมเหลวก็จะมีผลกระทบตอสวนใหญของชุมชนหรือสังคมตามไปดวยที่สําคัญ 
   ในขณะเดียวกันรูปแบบดังกลาวยังมีความสอดคลองกับสุเมธ  ตันติเวชกุล 6 กลาววา ตองมี
เศรษฐกิจพอเพียงดวยนั่นหมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได โดยจะตองพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ  
ที่เราไมไดเปนเจาของ เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดโดยไม
ตองเดือดรอน กําหนดความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและที่สําคัญไมหลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพไมมีพัฒนาการอยูกับสิ่งใด หากกลาวโดยสรุปก็คือ หันกลับมายึด
เสนทางสายกลางในการดํารงชีวิตที่สงผลใหสามารถพึ่งตนเองได 
  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุญรุง  โนใจและวีระกุล ชายผา ไดศึกษารูปแบบการ
สงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหางานหรืออาชีพชางฝมือระดับชมุชน ศึกษาความตองการและความจําเปนของชางฝมือระดับชุมชน
และเสนอรูปแบบการสงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกน ซ่ึงพบวา สภาพทั่วไป
ของชางฝมือระดับชุมชนในทองถ่ินจังหวัดขอนแกนเปนลักษณะกิจการเล็ก ๆ ทํากันในครัวเรือน สวนใหญจะ
ทําในฤดูวางจากการทําการเกษตร สวนใหญจะเปนชางซอมจักรยานยนตและชางเชื่อมเหล็กดัด ชางชุมชน
ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ ขาดเงินลงทุน ทํางานไดเฉพาะระดับพื้นฐานทัว่ไป ความตองการและความจําเปน
ของชางฝมือระดับชุมชนตองเปนชางสามารถทํางานไดหลากหลายสาขาชางที่เก่ียวของ สวนรูปแบบการ
สงเสริมอาชีพชางฝมือระดับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะเปนเจาภาพหลักในดานการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ มีการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหกับชางชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อใหชางฝมือ
ระดับชุมชนงานอยางตอเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีลักษณะในการจัดการ 2 แบบคือ แบบที่องคกร
                                                           

5 Redcliffe Brown, เนื้ อหาและแนวคิดทฤษฏี , [ออนไลน ]. แหล งขอมู ล  : http://cyberlab. 
Ih1.ku.ac.th/elearn.faculty.social.soc65/4_2.html, [25 ตุลาคม  2560].  

6 สุ เมธ ตันติ เวชกุล , การดําเนิ นชี วิตในระบบเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราช ดําริฯ , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, 2542), หนา 53. 

 
 

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ และแบบที่ชางฝมือระดับชุมชนเปนผูดําเนินการเอง และควรจะมีกฎ 
ระเบียบที่สําคัญเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพชางใหเหมาะสมกับทองถ่ิน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก 
รวดเร็ว 
  3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
   - ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ  
  1) ชาวบานยังขาดความรูและประสบการณในดานการตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ อยากใหมีหนวยงานที่
เก่ียวของ หรือวิทยากรมาใหความรูในการทําอาชีพตาง ๆ และการจัดตั้งกลุม 
 2) อยากใหมีหนวยงานมาสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณในการรวมกลุมอาชีพ 
 3) อยากใหมีการจัดตั้งสถานที่ในการจัดตั้งจาํหนายสินคา เชน ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาด
ประจําตาํบล 
 4) อยากใหมีการจัดอบรมในเร่ืองอาชีพอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากอาชีพภายในกลุม เชน จัดอบรมการ
ทําเห็ดฟาง  การทาํขนมไทย  การทําน้าํยาลางจาน  เปนตน 
  - ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาประเดน็การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการสงเสริมอาชีพ 
 2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาความรวมมือในการพัฒนาการสงเสริมอาชีพในชุมชนรวมกับหลาย
ชุมชนเพื่อที่จะไดเห็นขอแตกตางของแตละชุมชน 
 3) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการติดตามและประสทิธิผลการดําเนนิกิจกรรมการสงเสริมอาชีพภายใน
ชุมชน 
 4) ควรมีการวิจัยแนวทางการพฒันาที่คลอบคลุมในทุกอาชีพของชุมชนเพื่อใหเกิดองคความรู
นําไปสูการกําหนดนโยบายปฏิบตัิในพื้นที่จริง 
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วิกฤติตํารวจและแนวทางการปฏิรูป 
Police Crisis and Guidelines for Police Reform 

 

วันเฉลิม  จันทรากุล 
นักวิชาการอิสระ 

 

บทคัดยอ 
วิกฤติของตํารวจเกิดจาก 3 สวนหลักๆคือ 1) อํานาจหนาที่ของตํารวจ 2) ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน และ 3) เร่ืองคาตอบแทน   โดย 1. อํานาจหนาที่ : มีแนวทางปฏิรูปคือ 1) ทบทวนการจัดองคกร 
2) ถายโอนหนวยงานตํารวจที่ไมสอดคลองกับภารกิจตํารวจไปยังหนวยงานอ่ืนๆ 3) ควรลดงานที่ไมจําเปน
ดวยการดึงภาคสวนตางๆเขารวม, 2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน : มีแนวทางในการปฏิรูปคือ  
1) ทบทวนการจัดองคกร  2) การพัฒนาบุคคล  3) การใหความสําคัญในการประสานงาน  4) ใหประชาชนมี
สวนรวมกําหนดนโยบายและตรวจสอบ, 3.คาตอบแทนตํารวจ : 1) สงเสริมใหตํารวจพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง 2) จัดเบี้ยเลี้ยงพิเศษใหในอัตราสูง 3) จัดภารกิจรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ตํารวจควรยึด
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เพื่อทํางานบริการประชาชนและบริหาร
ภายในองคกรตํารวจ ซ่ึงประกอบดวย 1) ความเมตตา 2) ความกรุณา 3) ความมุทิตา  และ 4) อุเบกขา  

คําสําคัญ:  ตํารวจ,ปฏิรูปตํารวจ, สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

Abstract 
The police crisis is caused by three main parts: 1) the authority and function of the 

police, 2 ) efficiency in administration, and, 3 ) compensation. The first issue: the authority 
and function of the police should reform by three ways, namely: 1 )  review the 
organization, 2 ) transfer of police units that do not correspond to the police mission to 
other agencies, 3) reduce unnecessary work and collaborate with other organizations. The 
second one: the effectiveness of the police administration, should be reformed by three 
ways, namely: 1 )  organization review, 2 )  human resources development, 3 )  focus on 
coordination, and, 4 ) involve people in policy making and monitoring. And, the last one: 
police compensation should reform by three ways, namely: 1) promote the police to 
develop their abilities, 2) provide special allowances at high rates, and, 3) organize missions 
with other agencies. However, the police should be based on the Principle of the Four 
Phrommawihara ( four principles virtuous existence) to work public service and internal 
administration. It consists of 1 )  Metta (goodwill), 2 )  Karuna (compassion), 3 )  Mudita 
(sympathetic joy), and, 4) Upekkha (equanimity). 

Keyword:  Police, Police Reform, Royal Thai Police 
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บริหารงาน และ 3) เร่ืองคาตอบแทน   โดย 1. อํานาจหนาที่ : มีแนวทางปฏิรูปคือ 1) ทบทวนการจัดองคกร 
2) ถายโอนหนวยงานตํารวจที่ไมสอดคลองกับภารกิจตํารวจไปยังหนวยงานอ่ืนๆ 3) ควรลดงานที่ไมจําเปน
ดวยการดึงภาคสวนตางๆเขารวม, 2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน : มีแนวทางในการปฏิรูปคือ  
1) ทบทวนการจัดองคกร  2) การพัฒนาบุคคล  3) การใหความสําคัญในการประสานงาน  4) ใหประชาชนมี
สวนรวมกําหนดนโยบายและตรวจสอบ, 3.คาตอบแทนตํารวจ : 1) สงเสริมใหตํารวจพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง 2) จัดเบี้ยเลี้ยงพิเศษใหในอัตราสูง 3) จัดภารกิจรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ตํารวจควรยึด
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เพื่อทํางานบริการประชาชนและบริหาร
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Abstract 
The police crisis is caused by three main parts: 1) the authority and function of the 

police, 2 ) efficiency in administration, and, 3 ) compensation. The first issue: the authority 
and function of the police should reform by three ways, namely: 1 )  review the 
organization, 2 ) transfer of police units that do not correspond to the police mission to 
other agencies, 3) reduce unnecessary work and collaborate with other organizations. The 
second one: the effectiveness of the police administration, should be reformed by three 
ways, namely: 1 )  organization review, 2 )  human resources development, 3 )  focus on 
coordination, and, 4 ) involve people in policy making and monitoring. And, the last one: 
police compensation should reform by three ways, namely: 1) promote the police to 
develop their abilities, 2) provide special allowances at high rates, and, 3) organize missions 
with other agencies. However, the police should be based on the Principle of the Four 
Phrommawihara ( four principles virtuous existence) to work public service and internal 
administration. It consists of 1 )  Metta (goodwill), 2 )  Karuna (compassion), 3 )  Mudita 
(sympathetic joy), and, 4) Upekkha (equanimity). 

Keyword:  Police, Police Reform, Royal Thai Police 
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บทนํา 
         องคกรตํารวจนับวามีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนปราการดานแรกของกระบวนการยุติธรรมที่มี
ความใกลชิดและปฏิบัติงานโดยตรงกับประชาชน โดยหากองคกรตํารวจสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอประชาชนไดอยางแทจริง 1 

        โดยตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ. 2547  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมี
ฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและมีอํานาจหนาที่ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร 2 
         แตอยางไรก็ตามประชาชนโดยสวนใหญยังไมพอใจตอบทบาทและภารกิจขององคกรตํารวจ โดยเห็น
วาตํารวจไทยยังไมสามารถที่จะคุมครองดูแลสวัสดิภาพและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอ การปฏิบัติงานของตํารวจไทยยังเปนไปอยางเชื่องชา ขาดประสิทธิภาพและไมทัน
ตอสถานการณ รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติตอประชาชน ขาดความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ
ใหบริการกับประชาชน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของตํารวจยังขาดความโปรงใสมีปญหาเร่ืองการรับสวย 
รับสินบน รีดไถ ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือขมขูคุกคามประชาชนเสียเอง 3 
        จากปญหาที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงปญหาบางประการของตํารวจ และสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไม
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ปญหาที่เกิดข้ึนเกิดมาจากอะไร และทางออกควรจะเปนอยางไร  
จึงเปนประเด็นปญหาที่ชวนศึกษา โดยการศึกษานี้จะใชหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4”  มาชวยในการวิเคราะหปญหาและเสนอแนะทางออกในเร่ืองนี้   
 
สภาพปญหา 
           ความสลับซับซอนของงานตํารวจและการแผขยายเขาไปเก่ียวพันกับกิจกรรมหลักของรัฐในดาน
ตางๆ ไดสงผลใหตํารวจไดรับการวิพากษวิจารณตางๆ ในดานลบมาชานาน ทั้งในดานปญหาเก่ียวกับ
บุคลากร โครงสรางบริหาร ความไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมตลอดถึงความไมสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน4  
        จากการศึกษาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและปรับปรุงการบริหารงานของกรมตํารวจใน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดินป พ.ศ. 2525 ที่มี พล.ต.ต.ประมาณ 
                                                           

1 สมณ พรหมรส, “Road Map: การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชน
และสังคม”, (งานวิชาการสวนบุคคล : วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยตุิธรรม, 2552), อัดสําเนา. 
         2 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547, 2547. 
         3 อริยธัช แกวเกาะสะบา, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบตํารวจของประเทศไทย", สาระสังเขปประเด็น
การปฏิรูปประเทศไทยดานการบริหารราชการแผนดินหนา รวบรวมและจัดพิมพโดย สํานักวิชาการและสํานัก
กฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
,2557), หนา 24. 
         4 วรเดช จันทรศร, "การปฏิรูปงานตํารวจไทย", วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ปท่ี 23 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม 
2528), หนา 444. 

 
 

อดิเรกสาร เปนประธาน พบวาระบบงานตํารวจมีปญหาสําคัญๆ 7 ประการ  ซ่ึงปญหาดังกลาวยังคงเปนจริง
อยูในปจจุบัน5 ไดแก 1) หนาที่ของตํารวจไมไดกําหนดชัดเจนทําใหไมไดปฏิบัติหนาที่ซ่ึงเปนการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใหประชาชนและความม่ันคงของรัฐ 2) การบริหารงาน
บุคคลของกรมตํารวจยังไมไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับขนาดและปริมาณงาน 3) ขอมูลขาวสารของ
งานตํารวจยังไมเปนระบบ ไมสามารถประมวลขอมูลใหผูบังคับบัญชานํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่  
4)ปญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริการประชาชน 5)ปญหาการรวมมือจากประชาชน  6)ปญหาเอกภาพ
ในการบริหารราชการสวนภูมิภาค 7)ปญหาตอคาตอบแทนและสวัสดิการตํารวจที่อยูในระดับที่ต่ําเกินไป 
 จากผลการศึกษาดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ปญหาของตํารวจมี  3 สวนหลักๆ คือ 1) อํานาจหนาที่ของ
ตํารวจ 2) ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ 3) เร่ืองคาตอบแทน 
 
แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม 

1. แนวคิดหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB 
        POSDCoRB เปนแนวคิดทางการบริหารที่ ลูเทอร กูลิก และ ลินดอลล เออรวิก ไดรวบรวมเอาไวใน
หนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration” POSDCoRB ออกแบบมาเพื่อเรียกความสนใจ
พื้นฐานองคประกอบการทํางานที่หลากหลาย ของการทํางานของผูบริหารระดับสูงเพราะการบริหารและ
การบริหารจัดการ  โดยPOSDCoRB ถูกสรางข้ึนจากตัวอักษรยอและเปนตัวหลักสําหรับกิจกรรมตอไปนี้ คือ  
         1. การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การวางแผนที่จะทํางานในโครงรางกวางๆ ในสิ่งที่ตอง
จะทําและวิธีการที่จะทํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวสําหรับองคกร 2.การจัดองคกร (O = Oganizing) 
หมายถึง การจัดตั้งโครงสรางอยางเปนทางการของผูมีอํานาจ ผานการแบงงานจะจัดที่กําหนดไว และ
ประสานสําหรับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3.การจัดหาบุคคล (S = Staffing) หมายถึง องคประกอบของ
บุคลากรทั้งหมด ที่จะนําเขามาและการฝกอบรม พนักงาน และการบํารุงรักษาเงื่อนไขที่ดีของการทํางาน 
4.การอํานวยการ (D = Directing) หมายถึง การทําการตัดสินใจความตอเนื่องของงาน และในเชิงการสั่ง
เฉพาะเจาะจงและทั่วไป และคําแนะนําและการใหบริการ ในฐานะผูนําขององคกร 5.การประสานงาน  
(Co = Coordinating) หมายถึง เปนหนาที่ที่สําคัญทั้งหมดของระหวางความสัมพันธของสวนตางๆ สวนของ
การทํางาน 6.การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การทําใหบรรดาผูบริหารเปนผูรับผิดชอบทราบถึงสิ่ง
ที่เกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการทําใหการรักษาตัวเองและผูใตบังคับบัญชาของเขา แจงผานระเบียนการวิจัยและการ
ตรวจสอบ 7.การงบประมาณ(B= Budgeting) หมายถึง งบประมาณที่ มีทั้งหมดที่จะไปกับการจัดทํา
งบประมาณในรูปแบบของการวางแผนการคลัง การบัญชีและการควบคุม6 

                                                           
         5 สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, การปฏิรูปโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทย
,[ออนไลน ]. แหลงขอมูล: http://www.senate.go.th/web-senate/research47/a001.htm. [10 สิ งหาคม 
2557].  
         6 Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration,(New York : Institute 
of  Public Administration, 1937), pp.17-18. 
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บทนํา 
         องคกรตํารวจนับวามีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนปราการดานแรกของกระบวนการยุติธรรมที่มี
ความใกลชิดและปฏิบัติงานโดยตรงกับประชาชน โดยหากองคกรตํารวจสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอประชาชนไดอยางแทจริง 1 

        โดยตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ. 2547  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมี
ฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและมีอํานาจหนาที่ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร 2 
         แตอยางไรก็ตามประชาชนโดยสวนใหญยังไมพอใจตอบทบาทและภารกิจขององคกรตํารวจ โดยเห็น
วาตํารวจไทยยังไมสามารถที่จะคุมครองดูแลสวัสดิภาพและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนไดอยางเพียงพอ การปฏิบัติงานของตํารวจไทยยังเปนไปอยางเชื่องชา ขาดประสิทธิภาพและไมทัน
ตอสถานการณ รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติตอประชาชน ขาดความยุติธรรมและความเสมอภาคในการ
ใหบริการกับประชาชน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของตํารวจยังขาดความโปรงใสมีปญหาเร่ืองการรับสวย 
รับสินบน รีดไถ ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือขมขูคุกคามประชาชนเสียเอง 3 
        จากปญหาที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงปญหาบางประการของตํารวจ และสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไม
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ปญหาที่เกิดข้ึนเกิดมาจากอะไร และทางออกควรจะเปนอยางไร  
จึงเปนประเด็นปญหาที่ชวนศึกษา โดยการศึกษานี้จะใชหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4”  มาชวยในการวิเคราะหปญหาและเสนอแนะทางออกในเร่ืองนี้   
 
สภาพปญหา 
           ความสลับซับซอนของงานตํารวจและการแผขยายเขาไปเก่ียวพันกับกิจกรรมหลักของรัฐในดาน
ตางๆ ไดสงผลใหตํารวจไดรับการวิพากษวิจารณตางๆ ในดานลบมาชานาน ทั้งในดานปญหาเก่ียวกับ
บุคลากร โครงสรางบริหาร ความไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมตลอดถึงความไมสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน4  
        จากการศึกษาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและปรับปรุงการบริหารงานของกรมตํารวจใน
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดินป พ.ศ. 2525 ที่มี พล.ต.ต.ประมาณ 
                                                           

1 สมณ พรหมรส, “Road Map: การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชน
และสังคม”, (งานวิชาการสวนบุคคล : วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยตุิธรรม, 2552), อัดสําเนา. 
         2 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547, 2547. 
         3 อริยธัช แกวเกาะสะบา, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบตํารวจของประเทศไทย", สาระสังเขปประเด็น
การปฏิรูปประเทศไทยดานการบริหารราชการแผนดินหนา รวบรวมและจัดพิมพโดย สํานักวิชาการและสํานัก
กฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
,2557), หนา 24. 
         4 วรเดช จันทรศร, "การปฏิรูปงานตํารวจไทย", วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ปท่ี 23 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม 
2528), หนา 444. 
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2557].  
         6 Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration,(New York : Institute 
of  Public Administration, 1937), pp.17-18. 
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         Luther Gulick and Lyndall Urwick ไดศึกษาผลงานของ Fayol และอาศัยประสบการณในการ
ทํางานบริหารมาหลายป ไดกอใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักการทางบริหารข้ึนมาในป ค.ศ. 1937  
เขาทั้งสองคนไดรวมกันเขียนหลักการบริหารไวในหนังสือ "Paper on the Science of Administration" 
ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 
         1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ อํานาจที่จะควบคุมสั่งการ
ผูใตบังคับบัญชา เปนของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
         2. หลักการใชที่ปรึกษา (Use of Staff) คือ ควรมีฝายงานดานวิชาการทําหนาที่ใหความชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาดานขอมูลแกผูปฏิบัติงาน 
         3. หลักการจัดแบงสวนงานในองคการ (Departmentation) คือ การจัดแบงสวนงานจะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงค กระบวนการของงาน บุคคลและสถานที่ 
         4. หลักอํานาจและหนาที่ (Authority) คือ อํานาจหนาที่ตามตําแหนงของงาน จะตองสอดคลองกับ
ระดับความรับผิดชอบตามตําแหนงงานนั้น 
         5. หลักชวงกวางของการบังคับบัญชา (Span of Control) คือ จํานวนผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใต
บังคับบัญชาของหัวหนาคนหนึ่งๆ 
         6.หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ (Fitting people to the Organization 
Structure) คือ การบรรจุคน ตองใหเหมาะสมกับลักษณะของงานตามโครงสรางขององคการนั้นๆ7 
         สรุปวา แนวคิดหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB หมายถึง กระบวนการบริหาร 7 ประการ คือ 
1 . P = Planning 2 . O = Organizing 3 . S = Staffing 4 . D = Directing 5 . Co = Coordinating  
6. R = Reporting 7. B = Budgeting โดยหลักคิดของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ในหนังสือ 
"Paper on the Science of Administration" มีหลักการดังตอไปนี้ 1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา  
2. หลักการใชที่ปรึกษา 3. หลักการจัดแบงสวนงานในองคการ 4. หลักอํานาจและหนาที่ 5. หลักชวงกวาง
ของการบังคับบัญชา 6. หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ 

2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4   
พรหมวิหาร 4  คือ ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติ

ที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และ
ปฏิบัติตนตอมนุษย สัตว ทั้งหลายโดยชอบ ซ่ึงประกอบดวย 
           1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแก 
มนุษย สัตว ทั่วหนา  
          2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของปวงสัตว 

                                                           
         7 วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองคการฉบับแนวใหม, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัช การพิมพ, 2554), หนา 1-8.  

 
 

           3. มุทิตา คือ ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่นเบิกบาน
อยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเม่ือเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป  
           4. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมี
จิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลว อัน
ควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจัก
วางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง 
หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน8 
 
แนวทางแกไขดวยหลักแนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมพุทธศาสนา 
 จากประเด็นขององคกรตํารวจ สามารถแกไขปญหาโดยใชหลักหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB 
โดยเร่ิมจากการวางแผน (P = Planning) หมายถึง การวางแผนที่จะทํางานในโครงรางกวางๆ ในสิ่งที่ตองจะ
ทําและวิธีการที่จะทํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวสําหรับองคกร โดยประเด็นปญหาที่องคกรตํารวจควร
ตั้งเปาเพื่อปฏิรูปมี 3 ประเด็นใหญคือ   1. อํานาจหนาที่ของตํารวจ  2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
และ 3. เร่ืองคาตอบแทน โดยสามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้ 

1.ดานอํานาจหนาที่ของตํารวจ : 
1.1 สภาพปญหา:  
อํานาจหนาที่ของตํารวจ: ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 6 ระบุวา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยพระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราช
อาคันตุกะ  (2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา (4) รักษาความ
สงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร (5)ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (6) ชวยเหลือการ
พัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใด   
         จากอํานาจหนาที่ของตํารวจขางตนจะเห็นวามีขอบขายที่กวางมาก และขยายข้ึนเร่ือยๆ ทั้งที่  
จริงๆ แลว ตํารวจนาจะมีหนาที่ในการปองกันหรือปราบปรามผูกระทําผิด และดําเนินสงผูกระทําผิดเขาสู
กระบวนการยุติธรรม  หากตองการใหอํานาจหนาที่ของตํารวจมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และชัดเจนจึง
ควรมีการทบทวนในเร่ืองนี้  
         1.2 แนวทางการแกไขเพื่อปฏิรูป 1) การแกไขปญหาตองเร่ิมจากการทบทวนการจัดองคกร        
(O = Organizing) ทั้งโครงสรางอยางเปนทางการ การแบงงาน และวัตถุประสงค วามีความเหมาะหรือไม 
และควรแกไขอยางไร 2) และควรถายโอนหนวยงานตํารวจที่ไมสอดคลองกับภารกิจตํารวจที่แทจริงไปยัง
                                                           
         8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 13,  
(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, 2551), หนา 161. 
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ทํางานบริหารมาหลายป ไดกอใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักการทางบริหารข้ึนมาในป ค.ศ. 1937  
เขาทั้งสองคนไดรวมกันเขียนหลักการบริหารไวในหนังสือ "Paper on the Science of Administration" 
ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 
         1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ อํานาจที่จะควบคุมสั่งการ
ผูใตบังคับบัญชา เปนของผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
         2. หลักการใชที่ปรึกษา (Use of Staff) คือ ควรมีฝายงานดานวิชาการทําหนาที่ใหความชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาดานขอมูลแกผูปฏิบัติงาน 
         3. หลักการจัดแบงสวนงานในองคการ (Departmentation) คือ การจัดแบงสวนงานจะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงค กระบวนการของงาน บุคคลและสถานที่ 
         4. หลักอํานาจและหนาที่ (Authority) คือ อํานาจหนาที่ตามตําแหนงของงาน จะตองสอดคลองกับ
ระดับความรับผิดชอบตามตําแหนงงานนั้น 
         5. หลักชวงกวางของการบังคับบัญชา (Span of Control) คือ จํานวนผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใต
บังคับบัญชาของหัวหนาคนหนึ่งๆ 
         6.หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ (Fitting people to the Organization 
Structure) คือ การบรรจุคน ตองใหเหมาะสมกับลักษณะของงานตามโครงสรางขององคการนั้นๆ7 
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1 . P = Planning 2 . O = Organizing 3 . S = Staffing 4 . D = Directing 5 . Co = Coordinating  
6. R = Reporting 7. B = Budgeting โดยหลักคิดของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ในหนังสือ 
"Paper on the Science of Administration" มีหลักการดังตอไปนี้ 1. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา  
2. หลักการใชที่ปรึกษา 3. หลักการจัดแบงสวนงานในองคการ 4. หลักอํานาจและหนาที่ 5. หลักชวงกวาง
ของการบังคับบัญชา 6. หลักการบรรจุคนใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ 

2. หลักธรรมทางพุทธศาสนา พรหมวิหาร 4   
พรหมวิหาร 4  คือ ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติ

ที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และ
ปฏิบัติตนตอมนุษย สัตว ทั้งหลายโดยชอบ ซ่ึงประกอบดวย 
           1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแก 
มนุษย สัตว ทั่วหนา  
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         7 วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองคการฉบับแนวใหม, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัช การพิมพ, 2554), หนา 1-8.  
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 จากประเด็นขององคกรตํารวจ สามารถแกไขปญหาโดยใชหลักหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB 
โดยเร่ิมจากการวางแผน (P = Planning) หมายถึง การวางแผนที่จะทํางานในโครงรางกวางๆ ในสิ่งที่ตองจะ
ทําและวิธีการที่จะทํา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวสําหรับองคกร โดยประเด็นปญหาที่องคกรตํารวจควร
ตั้งเปาเพื่อปฏิรูปมี 3 ประเด็นใหญคือ   1. อํานาจหนาที่ของตํารวจ  2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
และ 3. เร่ืองคาตอบแทน โดยสามารถนํามาวิเคราะหไดดังนี้ 

1.ดานอํานาจหนาที่ของตํารวจ : 
1.1 สภาพปญหา:  
อํานาจหนาที่ของตํารวจ: ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 6 ระบุวา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยพระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราช
อาคันตุกะ  (2) ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (3) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา (4) รักษาความ
สงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร (5)ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของขาราชการตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (6) ชวยเหลือการ
พัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใด   
         จากอํานาจหนาที่ของตํารวจขางตนจะเห็นวามีขอบขายที่กวางมาก และขยายข้ึนเร่ือยๆ ทั้งที่  
จริงๆ แลว ตํารวจนาจะมีหนาที่ในการปองกันหรือปราบปรามผูกระทําผิด และดําเนินสงผูกระทําผิดเขาสู
กระบวนการยุติธรรม  หากตองการใหอํานาจหนาที่ของตํารวจมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และชัดเจนจึง
ควรมีการทบทวนในเร่ืองนี้  
         1.2 แนวทางการแกไขเพื่อปฏิรูป 1) การแกไขปญหาตองเร่ิมจากการทบทวนการจัดองคกร        
(O = Organizing) ทั้งโครงสรางอยางเปนทางการ การแบงงาน และวัตถุประสงค วามีความเหมาะหรือไม 
และควรแกไขอยางไร 2) และควรถายโอนหนวยงานตํารวจที่ไมสอดคลองกับภารกิจตํารวจที่แทจริงไปยัง
                                                           
         8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 13,  
(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, 2551), หนา 161. 
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หนวยงานอ่ืน ๆ เชน ตํารวจปาไมงาน ตํารวจรถไฟ เปนตน 3)ควรลดงานที่ไมจําเปนดวยการดึงภาคสวน 
ตาง ๆ เขามารวมเพื่อชวยแบงเบาหนาที่ของตํารวจ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เปนตน  
เพื่อไมใหงานของตํารวจขยายตัวมากเกินไป จนทําใหมีเกิดปญหาประสิทธิภาพในการทํางานตามมา 

2.ดานประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
         2.1 สภาพปญหา: 
         ทุกคร้ังที่มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนความเห็นของประชาชนโดยสวนใหญเห็นวาควร
ปฏิรูปตํารวจเปนองคกรลําดับแรกอยูเสมอเพราะประชาชนโดยสวนใหญยังไมพอใจตอบทบาทและภารกิจ
ขององคกรตํารวจโดยเห็นวาตํารวจไทยยังไมสามารถที่จะคุมครองดูแลสวัสดิภาพ และความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไดอยางเพียงพอ การปฏิบัติงานของตํารวจไทยยังเปนไปอยางเชื่องชา 
ขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณรวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติตอประชาชน ขาดความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในการใหบริการกับประชาชน9 ซ่ึงสาเหตุมาจากตามหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบันของ
ตํารวจที่มีอยู เปนหนาที่ที่ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีต ซ่ึงเรียกวาการปฏิบัติหนาที่แบบจารีต
นิยมของตํารวจมีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง10  
         2.2 แนวทางการแกไขเพื่อปฏิรูป 
        2.2.1 การจัดองคกร (O = Organizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงสรางอยางเปนทางการของผูมี
อํานาจ ผานการแบงงานจะจัดที่กําหนดไว และประสานสําหรับวัตถุประสงคที่กําหนดไว    
         โดยในการบริหารพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตนจะไมเปนการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางอีกตอไป 
กลาวคือ กระบวนการกําหนดนโยบายก็ดีหรือโครงสรางองคกรการบริหาร รวมทัง้ลักษณะและกระบวนการ
บริหารจัดการก็ดี นาจะไมเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ นาจะมีหลากหลายรูปแบบได ข้ึนอยูกับสภาพ
โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ11 ซ่ึงการกระจายอํานาจการ
บริหารนี้ ตองทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อใหพื้นที่สามารถดําเนินการตางๆไดอยางแทจริง  
         นอกจากนี้ควรใหความสําคัญกับสถานีตํารวจ เพราะสถานีตํารวจเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชน และเขาถึงไดงายจึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่จะสามารถอํานายความยุติธรรมและใหบริการ
เบื้องตนเก่ียวกับความม่ันคงและความปลอดภัยแกประชาชาชนได 12 
                                                           
         9 อางแลวใน อริยธัช แกวเกาะสะบา, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบตํารวจของประเทศไทย", 
สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยดานการบริหารราชการแผนดินหนา รวบรวมและจัดพิมพโดย สำนัก
วิชาการและสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, หนา 24.  
         10 ภัสสร คงประเสริฐ, "คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรใน
เขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี", งานนิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), หนา 21. 
         11 ประยงค เต็มชวาลา และคณะ, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทย", เอกสารอัด
สําเนา, (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2547), หนา 61. 
         12 อางแลวใน สมณ พรหมรส.“Road Map : การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น 
จากประชาชน และสังคม”, หนา 42. 

 
 

        2.2.2 การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง องคประกอบของบุคลากรทั้งหมด ที่จะนําเขามา
และการฝกอบรม พนักงาน และการบํารุงรักษาเงื่อนไขที่ดีของการทํางาน:  
        ปญหาสําคัญประการหนึ่งคือจํานวนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานในสถานีตํารวจที่สังกัดอยูมิได
เพียงพอตอการปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชน13 นอกจากนั้นยังมีปญหาดานศักยภาพในการทํางาน
ต่ํา  จึงมีผลตอประสิทธิภาพของงานที่ใหบริการ  ซ่ึงแนวทางในเร่ืองนี้ จึงควรดําเนินการดังนี้คือ 1) เนนไปที่
พัฒนาความรูตอเจาหนาที่ใหมีความรูและวิธีปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบใหถองแท รวมทั้งสรางสัมพันธ
ระหวางหนวยงานเพื่อใหเขาใจในสวนอ่ืนๆดวย 2) การสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนจริงภายใน
องคกรตํารวจ 3) การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารงานและใหบริการประชาชน 
      2.2.3 การใหความสําคัญในการประสานงาน (Co=Coordinating): ปญหาอยางหนึ่งที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพขององคกรตํารวจคือ การขาดการประสานงานการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
เพราะองคกรการบริหารในระดับตางๆ ไมสามารถจะใชดุลยพินิจตัดสินใจที่เหมาะสมและทันกาลได ทั้งนี้
เพราะอํานาจการตัดสินใจตางๆนั้น สวนใหญอยูในราชการบริหารสวนกลางแทบทั้งสิ้น14 ดังนั้นการให
ความสําคัญกับความสัมพันธของสวนตางๆในการทํางานของหนวยงานตํารวจจึงมีความจําเปนในอันดับตนๆ  
ซ่ึงไมเฉพาะแตหนวยงานภายในเทานั้น แตใหรวมไปถึงหนวยงานขางนอก และประชาชนกลุมตางๆดวย 
        2.2.4 การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การทําใหบรรดาผูบริหารเปนผูรับผิดชอบทราบถึง
สิ่งที่เกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการทําใหการรักษาตัวเองและผูใตบังคับบัญชาของเขา แจงผานระเบียนการวิจัยและ
การตรวจสอบ: ซ่ึงในระบบราชการตํารวจไดมีกลไกในการควบคุมดูแลในเร่ืองนี้อยูแลว แตมีหลายกรณีที่
ศูนยกลางไมไดรายงานตามขอเท็จจริง อาจจะดวยกลัวผลกระทบตอตัวเอง หรือ ชวยเหลือพรรคพวกตัวเอง 
ทําใหผูบริหารสวนกลางไมไดรับทราบปญหาตามขอเท็จจริงจึงทําใหเกิดขอครหาข้ึนมา ซ่ึงแนวทางนี้
นอกจากจะมีการตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพแลว การใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารกิจการตํารวจในรูปคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด 
จะเปนการชวยตรวจสอบขอเท็จจริงไดมีประสิทธิภาพที่สุด  
         3. ดานคาตอบแทน:   
        3.1 สถาพปญหา:  
        ปญหาความพอเพียงของเงินเดือนและรายไดพิเศษของตํารวจ  อัตราเงินเดือนยังต่ํามากเม่ือ
เปรียบเทียบกับเงินเดือนในปจจุบันซ่ึงคาครองชีพในปจจุบันซ่ึงสูงมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจหรือ

                                                           
           13 อางแลวใน สมณ พรหมรส, “Road Map: การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น 
จากประชาชน และสังคม”, หนา 98. 
         14 อางแลวใน ประยงค เต็มชวาลา และคณะ. "การปฏิรูปโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทย",  
หนา 61 
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หนวยงานอ่ืน ๆ เชน ตํารวจปาไมงาน ตํารวจรถไฟ เปนตน 3)ควรลดงานที่ไมจําเปนดวยการดึงภาคสวน 
ตาง ๆ เขามารวมเพื่อชวยแบงเบาหนาที่ของตํารวจ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เปนตน  
เพื่อไมใหงานของตํารวจขยายตัวมากเกินไป จนทําใหมีเกิดปญหาประสิทธิภาพในการทํางานตามมา 

2.ดานประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
         2.1 สภาพปญหา: 
         ทุกคร้ังที่มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนความเห็นของประชาชนโดยสวนใหญเห็นวาควร
ปฏิรูปตํารวจเปนองคกรลําดับแรกอยูเสมอเพราะประชาชนโดยสวนใหญยังไมพอใจตอบทบาทและภารกิจ
ขององคกรตํารวจโดยเห็นวาตํารวจไทยยังไมสามารถที่จะคุมครองดูแลสวัสดิภาพ และความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไดอยางเพียงพอ การปฏิบัติงานของตํารวจไทยยังเปนไปอยางเชื่องชา 
ขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณรวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติตอประชาชน ขาดความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคในการใหบริการกับประชาชน9 ซ่ึงสาเหตุมาจากตามหนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบันของ
ตํารวจที่มีอยู เปนหนาที่ที่ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีต ซ่ึงเรียกวาการปฏิบัติหนาที่แบบจารีต
นิยมของตํารวจมีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง10  
         2.2 แนวทางการแกไขเพื่อปฏิรูป 
        2.2.1 การจัดองคกร (O = Organizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงสรางอยางเปนทางการของผูมี
อํานาจ ผานการแบงงานจะจัดที่กําหนดไว และประสานสําหรับวัตถุประสงคที่กําหนดไว    
         โดยในการบริหารพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตนจะไมเปนการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางอีกตอไป 
กลาวคือ กระบวนการกําหนดนโยบายก็ดีหรือโครงสรางองคกรการบริหาร รวมทัง้ลักษณะและกระบวนการ
บริหารจัดการก็ดี นาจะไมเปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ นาจะมีหลากหลายรูปแบบได ข้ึนอยูกับสภาพ
โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ11 ซ่ึงการกระจายอํานาจการ
บริหารนี้ ตองทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อใหพื้นที่สามารถดําเนินการตางๆไดอยางแทจริง  
         นอกจากนี้ควรใหความสําคัญกับสถานีตํารวจ เพราะสถานีตํารวจเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชน และเขาถึงไดงายจึงเปนหนวยงานที่เหมาะสมที่จะสามารถอํานายความยุติธรรมและใหบริการ
เบื้องตนเก่ียวกับความม่ันคงและความปลอดภัยแกประชาชาชนได 12 
                                                           
         9 อางแลวใน อริยธัช แกวเกาะสะบา, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบตํารวจของประเทศไทย", 
สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยดานการบริหารราชการแผนดินหนา รวบรวมและจัดพิมพโดย สำนัก
วิชาการและสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, หนา 24.  
         10 ภัสสร คงประเสริฐ, "คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรใน
เขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี", งานนิพนธหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), หนา 21. 
         11 ประยงค เต็มชวาลา และคณะ, "การปฏิรูปโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทย", เอกสารอัด
สําเนา, (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2547), หนา 61. 
         12 อางแลวใน สมณ พรหมรส.“Road Map : การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น 
จากประชาชน และสังคม”, หนา 42. 

 
 

        2.2.2 การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง องคประกอบของบุคลากรทั้งหมด ที่จะนําเขามา
และการฝกอบรม พนักงาน และการบํารุงรักษาเงื่อนไขที่ดีของการทํางาน:  
        ปญหาสําคัญประการหนึ่งคือจํานวนเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานในสถานีตํารวจที่สังกัดอยูมิได
เพียงพอตอการปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชน13 นอกจากนั้นยังมีปญหาดานศักยภาพในการทํางาน
ต่ํา  จึงมีผลตอประสิทธิภาพของงานที่ใหบริการ  ซ่ึงแนวทางในเร่ืองนี้ จึงควรดําเนินการดังนี้คือ 1) เนนไปที่
พัฒนาความรูตอเจาหนาที่ใหมีความรูและวิธีปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบใหถองแท รวมทั้งสรางสัมพันธ
ระหวางหนวยงานเพื่อใหเขาใจในสวนอ่ืนๆดวย 2) การสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนจริงภายใน
องคกรตํารวจ 3) การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารงานและใหบริการประชาชน 
      2.2.3 การใหความสําคัญในการประสานงาน (Co=Coordinating): ปญหาอยางหนึ่งที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพขององคกรตํารวจคือ การขาดการประสานงานการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
เพราะองคกรการบริหารในระดับตางๆ ไมสามารถจะใชดุลยพินิจตัดสินใจที่เหมาะสมและทันกาลได ทั้งนี้
เพราะอํานาจการตัดสินใจตางๆนั้น สวนใหญอยูในราชการบริหารสวนกลางแทบทั้งสิ้น14 ดังนั้นการให
ความสําคัญกับความสัมพันธของสวนตางๆในการทํางานของหนวยงานตํารวจจึงมีความจําเปนในอันดับตนๆ  
ซ่ึงไมเฉพาะแตหนวยงานภายในเทานั้น แตใหรวมไปถึงหนวยงานขางนอก และประชาชนกลุมตางๆดวย 
        2.2.4 การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การทําใหบรรดาผูบริหารเปนผูรับผิดชอบทราบถึง
สิ่งที่เกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการทําใหการรักษาตัวเองและผูใตบังคับบัญชาของเขา แจงผานระเบียนการวิจัยและ
การตรวจสอบ: ซ่ึงในระบบราชการตํารวจไดมีกลไกในการควบคุมดูแลในเร่ืองนี้อยูแลว แตมีหลายกรณีที่
ศูนยกลางไมไดรายงานตามขอเท็จจริง อาจจะดวยกลัวผลกระทบตอตัวเอง หรือ ชวยเหลือพรรคพวกตัวเอง 
ทําใหผูบริหารสวนกลางไมไดรับทราบปญหาตามขอเท็จจริงจึงทําใหเกิดขอครหาข้ึนมา ซ่ึงแนวทางนี้
นอกจากจะมีการตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพแลว การใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารกิจการตํารวจในรูปคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด 
จะเปนการชวยตรวจสอบขอเท็จจริงไดมีประสิทธิภาพที่สุด  
         3. ดานคาตอบแทน:   
        3.1 สถาพปญหา:  
        ปญหาความพอเพียงของเงินเดือนและรายไดพิเศษของตํารวจ  อัตราเงินเดือนยังต่ํามากเม่ือ
เปรียบเทียบกับเงินเดือนในปจจุบันซ่ึงคาครองชีพในปจจุบันซ่ึงสูงมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจหรือ

                                                           
           13 อางแลวใน สมณ พรหมรส, “Road Map: การพัฒนาตํารวจไทยใหเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น 
จากประชาชน และสังคม”, หนา 98. 
         14 อางแลวใน ประยงค เต็มชวาลา และคณะ. "การปฏิรูปโครงสรางและระบบงานของตํารวจไทย",  
หนา 61 
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เอกชนแลวอัตราเงินเดือนหรือข้ันเงินเดือนยังคงต่ํามาก15 ทําใหมีปญหาในเร่ืองขวัญกําลังในการทํางาน และ
มีปญหาเร่ืองคอรรัปชั่น การรีดไถ หรือไปเก่ียวของกับธุรกิจผิดกฎหมายเกิดข้ึน 
        3.2 แนวทางปฏิรูป 
         3.2.1 เร่ืองนี้เก่ียวกับการจัดการเร่ืองงบประมาณ(B = Budgeting)  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เหมือนกับองคกรราชการอ่ืนๆ ที่งบประมาณในแตละปจํากัด ในขณะที่มีจํานวนขาราชการตํารวจจํานวน
มาก และการเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบทางราชการ ซ่ึงตองสัมพันธกับตําแหนงหนาที่รับผิดชอบดวย 
ดังนั้นการแกปญหาคอนขางยุงยาก แตเร่ืองนี้สามารถแกปญหาได โดย  
        1) ควรสงเสริมใหขาราชการตํารวจพัฒนาความสามารถของตนเอง และสงเสริมความกาวหนาใน
การเลื่อนตําแหนงตามความรูความสามารถ ที่เปนไปอยางเปนธรรม และโปรงใส  
         2)เนื่องจากตํารวจทํางานที่มีความเสี่ยงภัยสูง ไมเหมือนกับขาราชการพลเรือนโดยทั่วไป ดังนั้นรัฐ
ควรจัดเบี้ยงเลี้ยงพิเศษใหในอัตราสูง เชน เบี้ยเสี่ยงภัย หรือ เงินสวัสดิการอ่ืนๆ เชน คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง    
เปนตน       
         3) การจัดภารกิจรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีงบประมาณเปนของ
ตัวเอง และใหหนวยงานเหลานั้นสนับสนุนงบประมาณใหกับตํารวจที่ไปรวมภารกิจ 
         อยางไรก็ตาม เนื่องจากองคกรตํารวจเก่ียวของกับคน ทั้งในดานชีวิต และทรัพย ซ่ึงนอกจากใชหลัก
กฎหมายควบคุมการกระทําแลว เร่ืองของคุณธรรม จิตสํานึกภายในของเจาหนาที่ตํารวจ ก็เปนเร่ืองสําคัญ 
โดยผูศึกษาเห็นวา องคกรตํารวจควรใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4  คือ” หลักความ
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เขามาใชประกอบดวย ทั้งเพื่อใหทํางานบริการประชาชน และการบริหารภายใน 
เกิดประสิทธิภาพภาพสูงสุด โดยตองยึดหลักดังนี้คือ 
         1. ความเมตตา:  ซ่ึงหมายถึงความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข  ดังนั้นตํารวจคือผู
พิทักษสันติราษฎ    ตองระลึกอยู เสมอวา ภารหนาที่ที่สําคัญคือการดูแลประชาชนให มีความสุข  
ความปลอดภัย   ดวยจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกประชาชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม  
         2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข   เม่ือประชาชนไดรับความเดือนรอนตํารวจตอง  
เขาไปชวยเหลือปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของปวง 
          3. มุทิตา คือ ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง   เม่ือประชาชนมีความสุข รูสึก
ปลอดภัย ตํารวจก็ตองปลอยแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ  และพูดจา หรือ ปฏิบัติดวยความออนโยนเปนมิตร 
          4. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง  กลาวคือ ในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจตองดํารงอยูใน
ธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอียงดวยรักและชัง   
เม่ือพิจารณาเห็นขอเท็จจริง สมควรแกเหตุแลว ก็พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามหลักกฎหมายที่กําหนด

                                                           
         15 ณัฐวัฒน  จําปาสาร, "กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจช้ันประทวน : กรณีศึกษา สถานี
ตํารวจนครบาลบางเขน", สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 
2553), หนา 9. 

 
 

ไว  รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา  เชน ไมไปของแวะกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือ  
การทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาสรุปไดวา วิกฤติของตํารวจเกิดจาก 3 สวนหลักๆ คือ 1.อํานาจหนาที่ของตํารวจ    
2.ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ 3. เร่ืองคาตอบแทน  กลาวคือ 1. อํานาจหนาที่: อํานาจหนาที่ของ
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หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เขามาใชประกอบดวย โดยตองยึดหลักดังนี้คือ 1)ความเมตตา  
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เอกชนแลวอัตราเงินเดือนหรือข้ันเงินเดือนยังคงต่ํามาก15 ทําใหมีปญหาในเร่ืองขวัญกําลังในการทํางาน และ
มีปญหาเร่ืองคอรรัปชั่น การรีดไถ หรือไปเก่ียวของกับธุรกิจผิดกฎหมายเกิดข้ึน 
        3.2 แนวทางปฏิรูป 
         3.2.1 เร่ืองนี้เก่ียวกับการจัดการเร่ืองงบประมาณ(B = Budgeting)  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เหมือนกับองคกรราชการอ่ืนๆ ที่งบประมาณในแตละปจํากัด ในขณะที่มีจํานวนขาราชการตํารวจจํานวน
มาก และการเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบทางราชการ ซ่ึงตองสัมพันธกับตําแหนงหนาที่รับผิดชอบดวย 
ดังนั้นการแกปญหาคอนขางยุงยาก แตเร่ืองนี้สามารถแกปญหาได โดย  
        1) ควรสงเสริมใหขาราชการตํารวจพัฒนาความสามารถของตนเอง และสงเสริมความกาวหนาใน
การเลื่อนตําแหนงตามความรูความสามารถ ที่เปนไปอยางเปนธรรม และโปรงใส  
         2)เนื่องจากตํารวจทํางานที่มีความเสี่ยงภัยสูง ไมเหมือนกับขาราชการพลเรือนโดยทั่วไป ดังนั้นรัฐ
ควรจัดเบี้ยงเลี้ยงพิเศษใหในอัตราสูง เชน เบี้ยเสี่ยงภัย หรือ เงินสวัสดิการอ่ืนๆ เชน คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง    
เปนตน       
         3) การจัดภารกิจรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีงบประมาณเปนของ
ตัวเอง และใหหนวยงานเหลานั้นสนับสนุนงบประมาณใหกับตํารวจที่ไปรวมภารกิจ 
         อยางไรก็ตาม เนื่องจากองคกรตํารวจเก่ียวของกับคน ทั้งในดานชีวิต และทรัพย ซ่ึงนอกจากใชหลัก
กฎหมายควบคุมการกระทําแลว เร่ืองของคุณธรรม จิตสํานึกภายในของเจาหนาที่ตํารวจ ก็เปนเร่ืองสําคัญ 
โดยผูศึกษาเห็นวา องคกรตํารวจควรใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4  คือ” หลักความ
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เขามาใชประกอบดวย ทั้งเพื่อใหทํางานบริการประชาชน และการบริหารภายใน 
เกิดประสิทธิภาพภาพสูงสุด โดยตองยึดหลักดังนี้คือ 
         1. ความเมตตา:  ซ่ึงหมายถึงความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข  ดังนั้นตํารวจคือผู
พิทักษสันติราษฎ    ตองระลึกอยู เสมอวา ภารหนาที่ที่สําคัญคือการดูแลประชาชนให มีความสุข  
ความปลอดภัย   ดวยจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกประชาชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม  
         2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข   เม่ือประชาชนไดรับความเดือนรอนตํารวจตอง  
เขาไปชวยเหลือปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของปวง 
          3. มุทิตา คือ ความยินดีในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง   เม่ือประชาชนมีความสุข รูสึก
ปลอดภัย ตํารวจก็ตองปลอยแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ  และพูดจา หรือ ปฏิบัติดวยความออนโยนเปนมิตร 
          4. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง  กลาวคือ ในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจตองดํารงอยูใน
ธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไมเอนเอียงดวยรักและชัง   
เม่ือพิจารณาเห็นขอเท็จจริง สมควรแกเหตุแลว ก็พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามหลักกฎหมายที่กําหนด

                                                           
         15 ณัฐวัฒน  จําปาสาร, "กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจช้ันประทวน : กรณีศึกษา สถานี
ตํารวจนครบาลบางเขน", สารนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 
2553), หนา 9. 

 
 

ไว  รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเม่ือไมมีกิจที่ควรทํา  เชน ไมไปของแวะกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือ  
การทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และวิเคราะห นโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3  ของนักการเมืองทองถ่ิน และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการ
เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3  

ผลการวิจัยพบวา 1) นโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตาม
หลักสุจริต 3ของนักการเมืองทองถิ่นนโยบายการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐ ที่มุงเนน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สงผลใหองคการบริหารสวนทองถ่ินตองดําเนินนโยบายเพื่อใหบริการ
สาธารณะตามพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย และการ
บริหารจัดการ สวนกลไกในการขับเคลื่อนในการเสริมสรางความรับผิดชอบของนักการเมืองทองถ่ิน 
ประกอบดวย แผนพัฒนา 3 ป แผนพัฒนา 4 ป หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีโครงการเปนตัวขับเคลื่อนตาม
พันธกิจทั้ง 5 ดาน ดําเนินโครงการโดยบุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน เครือขายภาคประชาชน สถาบันทางสังคมทุกภาคสวน ดําเนินกิจกรรมผานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
และวัฒนธรรมองคกร สงผลตอการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลัก
สุจริต 2) นโยบาย กลไก และการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถิ่นกับความรับผิดชอบตอสังคมตาม
หลักสุจริตการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 การดําเนิน
นโยบายภายใตกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการโดย
บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินตามพันธกิจขององคกร 5 ดาน ดวยการกําหนดนโยบายเชิง
จริยธรรม จัดทําแผนพัฒนาตามนโยบายที่กําหนด โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาค
ประชาชน และสถาบันทางสังคม ผานกระบวนการทําประชาสังคม การดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมทองถ่ิน 3) ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
สังคมของนักการเมืองทองถิ่นตามหลักสุจริต ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของก
นักการเมืองทองถ่ินแยกออกเปน 3 กลุม ไดแกกลุมที่ 1 กลุมสภาพปญหาดานกายสุจริต ประกอบดวย
ลักษณะจํานวน 8 ประการ ไดแก แหลงบันเทิงมากขาดงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนดานจริยธรรม
ความไมโปรงใสไมปฏิบัติตามกติกา การใชเงินในการเขาสูอํานาจ การทุจริตคอรรัปชั่น ขาดการกลั่นกรอง
บุคลากร และนายกเทศมนตรีมีอํานาจมากเกินไป กลุมที่ 2 กลุมสภาพปญหาวจีสุจริต ประกอบดวยลักษณะ
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จํานวน 6 ประการ ไดแก ขาดความรวมมือในองคกร ไมสามารถดําเนินการตามพันธะกิจ ขาดตนแบบของ
ภาวะผูนําทางจริยธรรมการซ้ือสิทธิขายเสียงในทองถ่ิน ระบบอุปถัมภ นักการเมืองไมเปนแบบที่ดี และ
นักการเมืองไมเปนแบบอยางที่ดี และกลุมที่ 3 กลุมสภาพปญหาดานมโนสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 
9 ประการ ไดแก ปญหาไมใหความสําคัญตอจริยธรรม ขาดระบบในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของ    
โลกาภิวัตน ขาดจิตสํานึกตอหนาที่ วัฒนธรรมพวกพอง ปญหาความเห็นแกประโยชนตน ขาดการสงเสริมใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรูดานจริยธรรมและขาดภาวะผูนําที่ดี 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม, หลักสุจริต 3, นักการเมืองทองถ่ิน 
 
Abstract 

This research aimed to study and analyze policies, mechanisms and processes to 
strengthen social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita) of 
local politicians and to study problems  and  barriers  in strengthening social responsibility 
of local politicians based on  the principle of Good of Conduct (Sucarita). 

The findings were as follows: 1) for policy, mechanism,and process to promote 
social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita) of local 
politicians, policies to strengthen social responsibility of the public sector, focusing on 
good country management  result in local administrative organizations to implement 
policies in order to provide public services in accordance with 5 missions, namely 
economics and infrastructure, social development, education and culture, natural 
resources and the environment, maintaining security and peace, and management.  With 
regard to driving mechanism for enhancing the responsibility of local politicians, it consists 
of a 3-year development plan, a 4-year development plan or a local development plan 
along with a project to be geared by the five mission areas, run by local administrative 
personnel with the participation of public sector, people network, and social institutions in 
all sectors. The activities are carried out through local culture, organizational culture and 
affect the social responsibility of local politicians according to the principle of Good of 
Conduct (Sucarita), 2) for the policy, mechanisms, and duty of local politicians related to 
social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita), strengthening 
the social responsibility of the local politicians based on the principle of Good of Conduct 
(Sucarita) is carried out to implement policies under the mechanism to move the 
strengthening process of social responsibility. It is conducted by the personnel of the local 
administrative organization according to 5 missions based on ethical policies, a policy-
based development plan design, focusing on the participation of people, public network, 

and social institutions through social operations, activities or projects based on 
organizational culture and local culture, 3) with regard to problems and obstacles to 
strengthening the social responsibility of local politicians based on the principle of Good of 
Conduct (Sucarita),  problem and obstacles  in strengthening the social responsibility of 
local politicians are divided into three groups: group 1, Kayasucarita, physical uprightness 
consisting of 8 aspects; lots of  entertainment areas, lack of budget to promote ethical 
support, non-transparency,  no comply with the rules, the use of money for power, 
corruption, lack of  screening personnel and the mayor has too much power,  group 2 
Vacisucarita, verbal uprightness consisting of six aspects , including  a lack of cooperation 
in the organization,  impossibility to accomplish mission, the absence of ethical leadership, 
selling votes, patronage system, without  a good model politicians, and group 3, 
Manosucarita, mental uprightness consisting of 9 characteristics: ignoring ethical 
importance, lack of development system, the  transformation of globalization, lack of 
consciousness in performing duty, the culture of group, self-interests, lack of promotion in 
the development of ethical virtue, lack of ethics, and absence of good leadership. 

Keywords: Social Responsibility, Principles of Good Conduct, Local Politicians 
 
บทนํา 
 นักการเมืองทองถ่ินในฐานะผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรตองใหความสําคัญกับการดํารง
บทบาทการเปนผูนํากระบวนการ (Process Leadership) ที่มีความตอเนื่องเปนกิจจะลักษณะมากกวา
บทบาทการเปนผูนํากิจกรรม (EventLeadership) ที่จัดเปนคร้ังๆตามโอกาสในเชิงสัญลักษณสิ่งสําคัญถัดมา
คือการใหความสําคัญกับเร่ือง CSR โดยชี้ใหเห็นถึงคุณคาหรือประโยชนที่จะไดรับอยางเปนรูปธรรมได 
 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินไมใชการทํากิจกรรมตางๆ ขององคกร
ใหถูกกฎหมายหรือถูกตองแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลงทุนในมนุษยผูมีสวนไดเสียขององคกรสังคมและ
สิ่งแวดลอมซ่ึงทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวมและรายไดที่ม่ันคงนั่นเองดังนั้นวิธีมองความรับผิดชอบตอ
สังคมจึงคลายกับการมองการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาซ่ึงไมสามารถลงทุนอยางไรทิศทางไดและยังตองใช
เวลาพอสมควรกอนที่จะผลิดอกออกผลไดเปนการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว 
 การแสดงความรับผิดชอบของนักการเมืองทองถ่ินดวยวิ ถีพุทธ เปนการนําแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาเปนกรรมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ มีตอประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ  
เชน การดําเนินการโดยใชหลักพละ หรือหลักทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ 4 ราชสังคหวัตถุ 4  เปนตน  
โดยมุงเนนใหประชาชนมีความสงบสุขอยางยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1529

จํานวน 6 ประการ ไดแก ขาดความรวมมือในองคกร ไมสามารถดําเนินการตามพันธะกิจ ขาดตนแบบของ
ภาวะผูนําทางจริยธรรมการซ้ือสิทธิขายเสียงในทองถ่ิน ระบบอุปถัมภ นักการเมืองไมเปนแบบที่ดี และ
นักการเมืองไมเปนแบบอยางที่ดี และกลุมที่ 3 กลุมสภาพปญหาดานมโนสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 
9 ประการ ไดแก ปญหาไมใหความสําคัญตอจริยธรรม ขาดระบบในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของ    
โลกาภิวัตน ขาดจิตสํานึกตอหนาที่ วัฒนธรรมพวกพอง ปญหาความเห็นแกประโยชนตน ขาดการสงเสริมใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรูดานจริยธรรมและขาดภาวะผูนําที่ดี 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม, หลักสุจริต 3, นักการเมืองทองถ่ิน 
 
Abstract 

This research aimed to study and analyze policies, mechanisms and processes to 
strengthen social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita) of 
local politicians and to study problems  and  barriers  in strengthening social responsibility 
of local politicians based on  the principle of Good of Conduct (Sucarita). 

The findings were as follows: 1) for policy, mechanism,and process to promote 
social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita) of local 
politicians, policies to strengthen social responsibility of the public sector, focusing on 
good country management  result in local administrative organizations to implement 
policies in order to provide public services in accordance with 5 missions, namely 
economics and infrastructure, social development, education and culture, natural 
resources and the environment, maintaining security and peace, and management.  With 
regard to driving mechanism for enhancing the responsibility of local politicians, it consists 
of a 3-year development plan, a 4-year development plan or a local development plan 
along with a project to be geared by the five mission areas, run by local administrative 
personnel with the participation of public sector, people network, and social institutions in 
all sectors. The activities are carried out through local culture, organizational culture and 
affect the social responsibility of local politicians according to the principle of Good of 
Conduct (Sucarita), 2) for the policy, mechanisms, and duty of local politicians related to 
social responsibility based on the principle of Good of Conduct (Sucarita), strengthening 
the social responsibility of the local politicians based on the principle of Good of Conduct 
(Sucarita) is carried out to implement policies under the mechanism to move the 
strengthening process of social responsibility. It is conducted by the personnel of the local 
administrative organization according to 5 missions based on ethical policies, a policy-
based development plan design, focusing on the participation of people, public network, 

and social institutions through social operations, activities or projects based on 
organizational culture and local culture, 3) with regard to problems and obstacles to 
strengthening the social responsibility of local politicians based on the principle of Good of 
Conduct (Sucarita),  problem and obstacles  in strengthening the social responsibility of 
local politicians are divided into three groups: group 1, Kayasucarita, physical uprightness 
consisting of 8 aspects; lots of  entertainment areas, lack of budget to promote ethical 
support, non-transparency,  no comply with the rules, the use of money for power, 
corruption, lack of  screening personnel and the mayor has too much power,  group 2 
Vacisucarita, verbal uprightness consisting of six aspects , including  a lack of cooperation 
in the organization,  impossibility to accomplish mission, the absence of ethical leadership, 
selling votes, patronage system, without  a good model politicians, and group 3, 
Manosucarita, mental uprightness consisting of 9 characteristics: ignoring ethical 
importance, lack of development system, the  transformation of globalization, lack of 
consciousness in performing duty, the culture of group, self-interests, lack of promotion in 
the development of ethical virtue, lack of ethics, and absence of good leadership. 

Keywords: Social Responsibility, Principles of Good Conduct, Local Politicians 
 
บทนํา 
 นักการเมืองทองถ่ินในฐานะผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรตองใหความสําคัญกับการดํารง
บทบาทการเปนผูนํากระบวนการ (Process Leadership) ที่มีความตอเนื่องเปนกิจจะลักษณะมากกวา
บทบาทการเปนผูนํากิจกรรม (EventLeadership) ที่จัดเปนคร้ังๆตามโอกาสในเชิงสัญลักษณสิ่งสําคัญถัดมา
คือการใหความสําคัญกับเร่ือง CSR โดยชี้ใหเห็นถึงคุณคาหรือประโยชนที่จะไดรับอยางเปนรูปธรรมได 
 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินไมใชการทํากิจกรรมตางๆ ขององคกร
ใหถูกกฎหมายหรือถูกตองแตเพียงอยางเดียวแตเปนการลงทุนในมนุษยผูมีสวนไดเสียขององคกรสังคมและ
สิ่งแวดลอมซ่ึงทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวมและรายไดที่ม่ันคงนั่นเองดังนั้นวิธีมองความรับผิดชอบตอ
สังคมจึงคลายกับการมองการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาซ่ึงไมสามารถลงทุนอยางไรทิศทางไดและยังตองใช
เวลาพอสมควรกอนที่จะผลิดอกออกผลไดเปนการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว 
 การแสดงความรับผิดชอบของนักการเมืองทองถ่ินดวยวิ ถีพุทธ เปนการนําแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาเปนกรรมในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่ มีตอประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ  
เชน การดําเนินการโดยใชหลักพละ หรือหลักทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ 4 ราชสังคหวัตถุ 4  เปนตน  
โดยมุงเนนใหประชาชนมีความสงบสุขอยางยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี 
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 การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมเปนการดําเนินที่เก่ียวกับหลักธรรมที่เปนขอประพฤติ
ปฏิบัติการบริหารงานในองคกรของรัฐและเจาหนาที่รัฐ เชน การบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต บริสุทธิ์
ใจ เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีเมตตา 
 พื้นที่ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
ประกอบดวย 9 แหง  ไดแกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ องคการบริหารสวนตําบลแมใส องคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เทศบาลตําบลแมสุก เทศบาลตําบลศรี
ถอย เทศบาลตําบลแมใจ เทศบาลตําบลบานเหลา และเทศบาลตําบลปาแฝก1 ซ่ึงเปนองคกรของรัฐที่จะตอง
ใหความสําคัญแกการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ และจะตอง
จัดทําประมวลคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ทั้งขาราชการ
ประจําและขาราชการฝายการเมืองในเทศบาลทุกระดับใหเกิดการบริการประชาชนและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด ฉะนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใครที่จะศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเฉพาะที่มีรูปแบบเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบลเพื่อจะบูรณาการหลักพุทธธรรม  
กับแนวคิด ทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาสภาพปญหาทั่วไปที่เก่ียวกับการเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอสังคมรวมทั้งสรางแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนําเอาหลักพุทธธรรมมาปรับ
ประยุกตใชอยางถูกตองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพื่อนําความสุข ความเจริญของสังคม
ตอไป 
 ดังนั้นในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของ
นักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ในจังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 
ของนักการเมืองทองถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประชาชนในเขตพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3
ของนักการเมืองทองถ่ิน 
 2. เพื่อวิเคราะหนโยบาย กลไก และการปฎิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามหลักสุจริต  
 3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตาม
หลักสุจริต 3 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

                                                           
 1 สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน,ขอมูลจํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแยกรายจังหวัด, ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555. 

 1) ศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3
ของนักการเมืองทองถ่ิน 
           2) วิเคราะหนโยบาย กลไก และการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบตอ
สังคมตามหลักสุจริต  
           3) ศึกษาปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลัก
สุจริต 3 
             2. ขอบเขตผูใหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูล โดยศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของ เชน ศึกษาเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพะเยาจํานวน 9 แหง โดย
กํ าหน ดผู ให ข อ มู ลสํ า คัญ  ผู ให ข อ มู ลสํ า คัญ ด าน การสั มภ าษ ณ เจ าะลึ ก  (Indepth Interview) 
จากกลุมประชากรเปาหมายไดแก พระภิกษุจํานวน5รูป ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5 คน  
คือ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาลตําบล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
สมาชิกสภาบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองพะเยา และ
อําเภอแมใจ 
          3. ขอบเขตดานเวลา1 ปงบประมาณ 

          4. ขอบเขตดานพ้ืนที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา 
          5. ขอบเขตดานพ้ืนที่ พื้นที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ องคการบริหารสวนตําบลแมใส องคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เทศบาลตําบลแมสุกเทศบาลตําบลศรี
ถอย เทศบาลตําบลแมใจ เทศบาลตําบลบานเหลา และเทศบาลตําบลปาแฝก  
 
บทสรุป 
 1.นโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3 
ของนักการเมืองทองถิ่นองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ิน ถือวาเปนองคกร CSR ที่ใกลชิดกับประชาชน
และสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในทองถ่ินไดอยางทันทวงทีและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดตรงเปาหมายและความตองการของประชาชน ดังนั้นการที่จะนําหลัก CSR หรือ 
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจนั้น มาประยุกตใชภายในองคกรและการบริหารงานขององคกรจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง แนวทางของ CSR หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ก็มีความ
คลายคลึงกับหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดีในระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม ไดแก  
การสงเคราะหเก้ือกูลชุมชนที่องคกรตั้งอยู การสงเสริมแรงงานทองถ่ินใหมีโอกาสในตําแหนงงานตางๆ 
ในองคกร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
เปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู และการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุข เปนตน ในระดับของประชาสังคมไดแก การสรางความรวมมือระหวางกลุม
หรือเครือขายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิใหกิจการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิด
สิทธิมนุษยชน การรับฟงขอมูลหรือทําประชาพิจารณตอการดําเนินกิจการที่สงผลกระทบตอสังคมโดยรวม 
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 การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมเปนการดําเนินที่เก่ียวกับหลักธรรมที่เปนขอประพฤติ
ปฏิบัติการบริหารงานในองคกรของรัฐและเจาหนาที่รัฐ เชน การบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต บริสุทธิ์
ใจ เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีเมตตา 
 พื้นที่ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 
ประกอบดวย 9 แหง  ไดแกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ องคการบริหารสวนตําบลแมใส องคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เทศบาลตําบลแมสุก เทศบาลตําบลศรี
ถอย เทศบาลตําบลแมใจ เทศบาลตําบลบานเหลา และเทศบาลตําบลปาแฝก1 ซ่ึงเปนองคกรของรัฐที่จะตอง
ใหความสําคัญแกการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ และจะตอง
จัดทําประมวลคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ทั้งขาราชการ
ประจําและขาราชการฝายการเมืองในเทศบาลทุกระดับใหเกิดการบริการประชาชนและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด ฉะนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใครที่จะศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเฉพาะที่มีรูปแบบเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบลเพื่อจะบูรณาการหลักพุทธธรรม  
กับแนวคิด ทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาสภาพปญหาทั่วไปที่เก่ียวกับการเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอสังคมรวมทั้งสรางแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนําเอาหลักพุทธธรรมมาปรับ
ประยุกตใชอยางถูกตองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพื่อนําความสุข ความเจริญของสังคม
ตอไป 
 ดังนั้นในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของ
นักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ในจังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 
ของนักการเมืองทองถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประชาชนในเขตพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3
ของนักการเมืองทองถ่ิน 
 2. เพื่อวิเคราะหนโยบาย กลไก และการปฎิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามหลักสุจริต  
 3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตาม
หลักสุจริต 3 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

                                                           
 1 สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน,ขอมูลจํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแยกรายจังหวัด, ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555. 

 1) ศึกษานโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3
ของนักการเมืองทองถ่ิน 
           2) วิเคราะหนโยบาย กลไก และการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบตอ
สังคมตามหลักสุจริต  
           3) ศึกษาปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลัก
สุจริต 3 
             2. ขอบเขตผูใหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูล โดยศึกษาจากเอกสารตางๆ  
ที่เก่ียวของ เชน ศึกษาเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพะเยาจํานวน 9 แหง โดย
กํ าหน ดผู ให ข อ มู ลสํ า คัญ  ผู ให ข อ มู ลสํ า คัญ ด าน การสั มภ าษ ณ เจ าะลึ ก  (Indepth Interview) 
จากกลุมประชากรเปาหมายไดแก พระภิกษุจํานวน5รูป ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5 คน  
คือ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาลตําบล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
สมาชิกสภาบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน ที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองพะเยา และ
อําเภอแมใจ 
          3. ขอบเขตดานเวลา1 ปงบประมาณ 

          4. ขอบเขตดานพ้ืนที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา 
          5. ขอบเขตดานพ้ืนที่ พื้นที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ องคการบริหารสวนตําบลแมใส องคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เทศบาลตําบลแมสุกเทศบาลตําบลศรี
ถอย เทศบาลตําบลแมใจ เทศบาลตําบลบานเหลา และเทศบาลตําบลปาแฝก  
 
บทสรุป 
 1.นโยบาย กลไก และ กระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสุจริต 3 
ของนักการเมืองทองถิ่นองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ิน ถือวาเปนองคกร CSR ที่ใกลชิดกับประชาชน
และสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในทองถ่ินไดอยางทันทวงทีและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดตรงเปาหมายและความตองการของประชาชน ดังนั้นการที่จะนําหลัก CSR หรือ 
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจนั้น มาประยุกตใชภายในองคกรและการบริหารงานขององคกรจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง แนวทางของ CSR หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ก็มีความ
คลายคลึงกับหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดีในระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม ไดแก  
การสงเคราะหเก้ือกูลชุมชนที่องคกรตั้งอยู การสงเสริมแรงงานทองถ่ินใหมีโอกาสในตําแหนงงานตางๆ 
ในองคกร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
เปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู และการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุข เปนตน ในระดับของประชาสังคมไดแก การสรางความรวมมือระหวางกลุม
หรือเครือขายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิใหกิจการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิด
สิทธิมนุษยชน การรับฟงขอมูลหรือทําประชาพิจารณตอการดําเนินกิจการที่สงผลกระทบตอสังคมโดยรวม 
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และการทําหนาที่ในการเสียภาษีอากรใหรัฐอยางตรงไปตรงมา เปนตนจากการศึกษา พบวา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับนอย การดําเนินงาน
โครงการจะดําเนินงานไปตามนโยบายและแผนพัฒนาเปนดานหลัก อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินเปนการดําเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคม ดวยเหตุที่องคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ิน ถือวาเปนองคกร CSR ที่ใกลชิดกับประชาชนและสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนในทองถ่ินไดอยางทันทวงทีและตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรง
เปาหมายและความตองการของประชาชน ดังที่กลาวมาแลวขางตน  
 การกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนไปตามพันธกิจ 5 ด าน ไดแก  
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่เสริมสราง
ความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชน เนนการสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพและมีการพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงานมองหาลูทางการ
ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับการตลาดลดปญหาการวางงานยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเปนแบบอยางรวมไปถึงความตองการใหมีการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวสนับสนุนเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนทองถ่ินโดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินคาทางการเกษตรใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิต
เพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลางซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เกษตรและยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนการ
พัฒนาองคความรูระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เปนตน  
 ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มี
นโยบายที่เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง  
เชน สงเสริมและสนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางความ
สามัคคีและเปนพลัง ในการพัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลมี
ความรู ความเขาใจ การเรียนภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับความเจริญสูประชาคมอาเซียนสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โรงเรียน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน กับองคการบริหารสวน
ตําบลในการพัฒนาชุมชน การศึกษา อาชีพ สาธารณสุขของตําบลแมนาเรืออยางยั่งยืนสงเสริมและ
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสนับสนุนงานประเพณี
บวงสรวงพอขุนงาเมืองงานรัฐพิธีตางๆ และประเพณีตางๆ ในตําบลแมใสสนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมใสสงเสริมสนับสนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรูนอก
ระบบสงเสริมและเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินและ
ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานในการจัดระบบบริการ

สาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกระจายอํานาจกําหนดและสงเสริมกิจกรรมศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการศึกษาในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง ที่มีบุตร
หลานของประชาชนในเขตเทศบาลไปใชบริการ โดยการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางเทศบาลกับ
สถานศึกษาเพื่อใหแนวทางในการพัฒนาการศึกษานั้นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนซ้ึงกันและกัน 
เปนตน 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่
เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชนมุงเนนการ
ปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนผลกระทบที่อาจเกิด
ข้ึนกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคตที่จะสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหาในภายหลังโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานใชมาตรการสงเสริมบังคับและปองกันใชบทลงโทษตลอดจนใหความรูเทคนิคการปองกัน
ผลกระทบตอธรรมชาติตลอดจนนโยบายการสงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
มุงเนนการอนุรักษพัฒนาดูแลแหลงนาธรรมชาติภายในตําบลแมใสสงเสริมบําบัดมลพิษอันเกิดจากขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดทําบอบําบัดน้ําเสียสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
ปลูกตนไมทดแทนเพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนไดอนุรักษสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ
ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเพื่ อการดํ ารงชีวิตพัฒ นาศักยภาพชุมชน เพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยจากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มี
นโยบายที่เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชนเนน
การสงเสริมใหชุมชนเฝาระวังและมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพตดิการแพรระบาดของยาเสพติดปญหา
เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรสงเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยใหการสนับสนุนกลุม
ตางๆ ในชุมชนมุงเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชนตําบลทั้งเด็กเยาวชนผูพิการผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึงสงเสริมงานดานสาธารณสุขใหตําบล เปนตําบลที่สะอาดไรมลพิษปลอด
ยาเสพติดสนับสนุนใหเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกําลังกายและเลนกีฬา
อยางสมํ่าเสมอสงเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรมสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาใหกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับในการจัดระบบ
บริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ินและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับการถาย
โอนงานในการจัดระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกระจายอํานาจกําหนด 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือขายองคกรประชาชนในพื้นที่เชน เครือขายปองกันยาเสพติดเครือขาย
ตานการคามนุษยการทํารุนแรงตอเด็กและสตรีองคกรสภาชุมชนสภาเด็กและเยาวชนเปนตน 
 ดานการบริหารจัดการจากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่เสริมสรางความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผูนําและพนักงานสวนทองถ่ินใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาการทางานไดดียิ่งข้ึนตลอดจนพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ
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และการทําหนาที่ในการเสียภาษีอากรใหรัฐอยางตรงไปตรงมา เปนตนจากการศึกษา พบวา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับนอย การดําเนินงาน
โครงการจะดําเนินงานไปตามนโยบายและแผนพัฒนาเปนดานหลัก อยางไรก็ตามการดําเนินงานของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินเปนการดําเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคม ดวยเหตุที่องคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ิน ถือวาเปนองคกร CSR ที่ใกลชิดกับประชาชนและสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนในทองถ่ินไดอยางทันทวงทีและตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรง
เปาหมายและความตองการของประชาชน ดังที่กลาวมาแลวขางตน  
 การกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนไปตามพันธกิจ 5 ด าน ไดแก  
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่เสริมสราง
ความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชน เนนการสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพและมีการพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงานมองหาลูทางการ
ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับการตลาดลดปญหาการวางงานยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริเปนแบบอยางรวมไปถึงความตองการใหมีการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวสนับสนุนเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนทองถ่ินโดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินคาทางการเกษตรใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิต
เพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลางซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เกษตรและยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนการ
พัฒนาองคความรูระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เปนตน  
 ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มี
นโยบายที่เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง  
เชน สงเสริมและสนับสนุน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสรางความ
สามัคคีและเปนพลัง ในการพัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลมี
ความรู ความเขาใจ การเรียนภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับความเจริญสูประชาคมอาเซียนสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โรงเรียน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ภาคเอกชน กับองคการบริหารสวน
ตําบลในการพัฒนาชุมชน การศึกษา อาชีพ สาธารณสุขของตําบลแมนาเรืออยางยั่งยืนสงเสริมและ
บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสนับสนุนงานประเพณี
บวงสรวงพอขุนงาเมืองงานรัฐพิธีตางๆ และประเพณีตางๆ ในตําบลแมใสสนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมใสสงเสริมสนับสนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรูนอก
ระบบสงเสริมและเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินและ
ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานในการจัดระบบบริการ

สาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกระจายอํานาจกําหนดและสงเสริมกิจกรรมศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการศึกษาในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง ที่มีบุตร
หลานของประชาชนในเขตเทศบาลไปใชบริการ โดยการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางเทศบาลกับ
สถานศึกษาเพื่อใหแนวทางในการพัฒนาการศึกษานั้นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนซ้ึงกันและกัน 
เปนตน 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่
เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชนมุงเนนการ
ปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนผลกระทบที่อาจเกิด
ข้ึนกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคตที่จะสงผลใหสิ่งแวดลอมมีปญหาในภายหลังโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานใชมาตรการสงเสริมบังคับและปองกันใชบทลงโทษตลอดจนใหความรูเทคนิคการปองกัน
ผลกระทบตอธรรมชาติตลอดจนนโยบายการสงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
มุงเนนการอนุรักษพัฒนาดูแลแหลงนาธรรมชาติภายในตําบลแมใสสงเสริมบําบัดมลพิษอันเกิดจากขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการจัดทําบอบําบัดน้ําเสียสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
ปลูกตนไมทดแทนเพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนไดอนุรักษสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ
ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเพื่ อการดํ ารงชีวิตพัฒ นาศักยภาพชุมชน เพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยจากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มี
นโยบายที่เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชนเนน
การสงเสริมใหชุมชนเฝาระวังและมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพตดิการแพรระบาดของยาเสพติดปญหา
เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรสงเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยใหการสนับสนุนกลุม
ตางๆ ในชุมชนมุงเนนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชนตําบลทั้งเด็กเยาวชนผูพิการผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึงสงเสริมงานดานสาธารณสุขใหตําบล เปนตําบลที่สะอาดไรมลพิษปลอด
ยาเสพติดสนับสนุนใหเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกําลังกายและเลนกีฬา
อยางสมํ่าเสมอสงเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรมสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาใหกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับในการจัดระบบ
บริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการ
บริหารบริหารสวนทองถ่ินและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับการถาย
โอนงานในการจัดระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกระจายอํานาจกําหนด 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือขายองคกรประชาชนในพื้นที่เชน เครือขายปองกันยาเสพติดเครือขาย
ตานการคามนุษยการทํารุนแรงตอเด็กและสตรีองคกรสภาชุมชนสภาเด็กและเยาวชนเปนตน 
 ดานการบริหารจัดการจากการศึกษาพบวา การดําเนินการในดานนี้มีนโยบายที่เสริมสรางความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 ยกตัวอยาง เชน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผูนําและพนักงานสวนทองถ่ินใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาการทางานไดดียิ่งข้ึนตลอดจนพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรดานวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ
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ตลอดจนพัฒนาการกระจายขอมูลขาวสารใหราษฎรไดรับรูขาวสารไดดียิ่งข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมและ
กระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการ
ปกครองการทําประชาพิจารณหรือการประชามติในกรณีที่เร่ืองตางๆมีผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีสงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชา
รัฐ  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สงเสริม
สนับสนุนการบูรณาการ การทํางานและพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร
จะดําเนินงานการบริหารองคกรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีโดยใชหลักคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล เปนตน  
 ความสัมพันธเชื่อมโยงของนโยบายการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐ ที่มุงเนนการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี สงผลใหองคการบริหารสวนทองถ่ินตองดําเนินนโยบายเพื่อใหบริการสาธารณะ
ตามพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย และการบริหาร
จัดการ สวนกลไกในการขับเคลื่อนในการเสริมสรางความรับผิดชอบของนักการเมืองทองถ่ิน ประกอบดวย 
แผนพัฒนา 3 ป แผนพัฒนา 4 ป หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีโครงการเปนตัวขับเคลื่อนตามพันธกิจทั้ง 5 
ดาน ดําเนินโครงการโดยบุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
เครือขายภาคประชาชน สถาบันทางสังคมทกุภาคสวน ดําเนินกิจกรรมผานวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรม
องคกร สงผลตอการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 
 จะเห็นไดวา การนําพาประเทศชาติบานเมืองใหมีความมั่นคง คือ ความซื่อสัตยสุจริต ที่จะเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนและม่ันคง การจะนํามาซ่ึงความซ่ือสัตยไดนั้น ยอมอยูที่
การใชจายอยางพอเพียง ไมนิยมวัตถุ ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่มาวาจะอยูที่ใดก็ตาม ซ่ึง
ตามแนวคิดนี้ไดสอดคลองกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงมอง
การณ ไกล เสมือนหนึ่งเห็นเหตุการณลวงหนาที่อาจจะเกิดข้ึนกับผืนแผนดินไทย พระองคทานได
พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางการพัฒนาประเทศมาเปนเวลานานแลว และดู
เหมือนวาสถานการณปจจุบันปญหาตางๆ จะไมเกิดข้ึนกับประเทศไทย ถาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมถูก
ละเลยและเปนที่ยึดถือปฏิบัติอยูในจิตสํานึกของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่ผูนําประเทศและ
ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง หากประชาชนทุกระดับตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ 
ยึดถือปรัชญานี้เปนแนวทางในการดํารงชีวิต และปฏิบัติตน มีสํานึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมี
ความรูเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา มีความรอบคอบ ประเทศไทยจะ
ม่ันคง สงบสุข รมเย็น ดวยความสามารถและความรวมมือของคนไทยดวยกันเองการปลูกฝงผานพระบรม
ราโชวาทลวนมีการสอดแทรกเร่ืองการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตทั้งสิ้น จึงถือเปนพระมหากรุณาธิคุณตอ
วงการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางหาที่สุดมิไดหลักสุจริต3เปนหมวดธรรมที่สําคัญมากในยุค
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลไดพยายามเนนในเร่ืองของการโปรงใสในการบริหารบานเมือง เพื่อให

บานเมืองสะอาด นั้นก็หมายความวาบานเมืองจะตองปราศจากการทุจริตคดโกง มีสินบน โดยการพยายาม
ออกกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ ออกมาใช หลักธรรมขอนี้ประกอบดวยกายสุจริต เม่ือผูนํามีการกระทําที่มี
ความสุจริตไมโกงกิน บานเมืองก็มีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใชให
เกิดความคุมคามีการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มเม็ดเต็มหนวยเม่ือผูนําไมทุจริตคดโกง ลูกนองก็ไมกลา ถาผูนํา
ทุจริตลูกนองก็ทําตาม ซ่ึงธรรมะขอนี้มีความสําคัญตอบานเมืองเปนอยางมากวจีสุจริต แมวาจาจะดูแลวไม
นาจะมีความสําคัญตอการบริหารปกครองแตโดยความเปนจริงแลวมีความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองของ
การใชคําพูด เชน การพูดโนมนาวจิตใจคนการพูดประสานคนการเจรจาตอรอง งานดานการทูตเปนตน และ
มโนสุจริตมีคนกลาววาจิตคิดอยางไรก็พูดอยางนั้น คนพูดอยางไรก็ทําอยางนั้น เปนการแสดงออกมาทาง
ความคิดเห็นที่ผูนําสูงสุดในองคกรแสดงใหผูใตปกครองและชุมชนไดเห็น ซ่ึงเปนการแสดงวิสัยทัศนนั่นเอง 
 2.นโยบาย กลไก และการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถิ่นกับความรับผิดชอบตอสังคมตาม
หลักสุจริตในการดําเนินนโยบาย กลไก ในการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบตอ
สังคมตามหลักสุจริต จากการศึกษาพบวา การดําเนินการภายใตพันธกิจ 5 ดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ
และโครงสรางพื้นฐาน นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต ไดแก การประกอบสัมมาชีพ
ปลอดยาเสพติดจัดบริการโครงสรางพื้นฐานที่ เอ้ือตอการดํารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบริการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ดี ดานวจีสุจริต ไดแก กระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
อยางทั่วถึงการจัดการดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารที่ดีการทําประชาพิจารณ/
ประชามติดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานการรับฟงความคิดเห็นดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
และการประชาสัมพันธการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน และดานมโนสุจริต ไดแก การ
สรางจิตสํานึกที่ดีตอสภาพแวดลอมการตระหนักในการชวยกันดูแลรักษาสิ่งที่เปนสาธารณะ และสาธารณะ
สถานการตระหนักในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินการตระหนักในการมีสวนรวมในดานเศรษฐกิจและ
โครงสรางพื้นฐาน  
 ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกาย
สุจริต ไดแก พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมครอบครัวเขมแข็งสงเสริมคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสังคม
สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาทุกระดับสงเสริมสนับสนุนดานการเลนกีฬาในระดับตําบลและอนุรักษ 
สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ดานวจีสุจริต ไดแก ขอมูลสาระสนเทศดานการสราง
อาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาขอมูลสารสนเทศดาน
การกีฬาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพอนามัยและขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และดานมโนสุจริต ไดแก ปลุกจิตสํานักดานการดําเนินชีวิตและการดํารง
ชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการตระหนักในความจําเปนของการศึกษาตลอดชีวิตการตระหนักในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยดวยการเลนกีฬาการตระหนักในการอนุรักษา สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต 
ไดแกการมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
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ตลอดจนพัฒนาการกระจายขอมูลขาวสารใหราษฎรไดรับรูขาวสารไดดียิ่งข้ึนสงเสริมการมีสวนรวมและ
กระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการ
ปกครองการทําประชาพิจารณหรือการประชามติในกรณีที่เร่ืองตางๆมีผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีสงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชา
รัฐ  พัฒนาสมรรถนะขององคกร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สงเสริม
สนับสนุนการบูรณาการ การทํางานและพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร
จะดําเนินงานการบริหารองคกรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีโดยใชหลักคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล เปนตน  
 ความสัมพันธเชื่อมโยงของนโยบายการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของภาครัฐ ที่มุงเนนการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี สงผลใหองคการบริหารสวนทองถ่ินตองดําเนินนโยบายเพื่อใหบริการสาธารณะ
ตามพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย และการบริหาร
จัดการ สวนกลไกในการขับเคลื่อนในการเสริมสรางความรับผิดชอบของนักการเมืองทองถ่ิน ประกอบดวย 
แผนพัฒนา 3 ป แผนพัฒนา 4 ป หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีโครงการเปนตัวขับเคลื่อนตามพันธกิจทั้ง 5 
ดาน ดําเนินโครงการโดยบุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
เครือขายภาคประชาชน สถาบันทางสังคมทกุภาคสวน ดําเนินกิจกรรมผานวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรม
องคกร สงผลตอการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 
 จะเห็นไดวา การนําพาประเทศชาติบานเมืองใหมีความมั่นคง คือ ความซื่อสัตยสุจริต ที่จะเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนและม่ันคง การจะนํามาซ่ึงความซ่ือสัตยไดนั้น ยอมอยูที่
การใชจายอยางพอเพียง ไมนิยมวัตถุ ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่มาวาจะอยูที่ใดก็ตาม ซ่ึง
ตามแนวคิดนี้ไดสอดคลองกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงมอง
การณ ไกล เสมือนหนึ่งเห็นเหตุการณลวงหนาที่อาจจะเกิดข้ึนกับผืนแผนดินไทย พระองคทานได
พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางการพัฒนาประเทศมาเปนเวลานานแลว และดู
เหมือนวาสถานการณปจจุบันปญหาตางๆ จะไมเกิดข้ึนกับประเทศไทย ถาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมถูก
ละเลยและเปนที่ยึดถือปฏิบัติอยูในจิตสํานึกของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่ผูนําประเทศและ
ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง หากประชาชนทุกระดับตั้งแตครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ 
ยึดถือปรัชญานี้เปนแนวทางในการดํารงชีวิต และปฏิบัติตน มีสํานึกในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมี
ความรูเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา มีความรอบคอบ ประเทศไทยจะ
ม่ันคง สงบสุข รมเย็น ดวยความสามารถและความรวมมือของคนไทยดวยกันเองการปลูกฝงผานพระบรม
ราโชวาทลวนมีการสอดแทรกเร่ืองการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตทั้งสิ้น จึงถือเปนพระมหากรุณาธิคุณตอ
วงการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางหาที่สุดมิไดหลักสุจริต3เปนหมวดธรรมที่สําคัญมากในยุค
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลไดพยายามเนนในเร่ืองของการโปรงใสในการบริหารบานเมือง เพื่อให

บานเมืองสะอาด นั้นก็หมายความวาบานเมืองจะตองปราศจากการทุจริตคดโกง มีสินบน โดยการพยายาม
ออกกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ ออกมาใช หลักธรรมขอนี้ประกอบดวยกายสุจริต เม่ือผูนํามีการกระทําที่มี
ความสุจริตไมโกงกิน บานเมืองก็มีความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใชให
เกิดความคุมคามีการพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มเม็ดเต็มหนวยเม่ือผูนําไมทุจริตคดโกง ลูกนองก็ไมกลา ถาผูนํา
ทุจริตลูกนองก็ทําตาม ซ่ึงธรรมะขอนี้มีความสําคัญตอบานเมืองเปนอยางมากวจีสุจริต แมวาจาจะดูแลวไม
นาจะมีความสําคัญตอการบริหารปกครองแตโดยความเปนจริงแลวมีความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองของ
การใชคําพูด เชน การพูดโนมนาวจิตใจคนการพูดประสานคนการเจรจาตอรอง งานดานการทูตเปนตน และ
มโนสุจริตมีคนกลาววาจิตคิดอยางไรก็พูดอยางนั้น คนพูดอยางไรก็ทําอยางนั้น เปนการแสดงออกมาทาง
ความคิดเห็นที่ผูนําสูงสุดในองคกรแสดงใหผูใตปกครองและชุมชนไดเห็น ซ่ึงเปนการแสดงวิสัยทัศนนั่นเอง 
 2.นโยบาย กลไก และการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถิ่นกับความรับผิดชอบตอสังคมตาม
หลักสุจริตในการดําเนินนโยบาย กลไก ในการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมืองทองถ่ินกับความรับผิดชอบตอ
สังคมตามหลักสุจริต จากการศึกษาพบวา การดําเนินการภายใตพันธกิจ 5 ดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ
และโครงสรางพื้นฐาน นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต ไดแก การประกอบสัมมาชีพ
ปลอดยาเสพติดจัดบริการโครงสรางพื้นฐานที่ เอ้ือตอการดํารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบริการ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ดี ดานวจีสุจริต ไดแก กระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
อยางทั่วถึงการจัดการดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารที่ดีการทําประชาพิจารณ/
ประชามติดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานการรับฟงความคิดเห็นดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
และการประชาสัมพันธการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน และดานมโนสุจริต ไดแก การ
สรางจิตสํานึกที่ดีตอสภาพแวดลอมการตระหนักในการชวยกันดูแลรักษาสิ่งที่เปนสาธารณะ และสาธารณะ
สถานการตระหนักในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินการตระหนักในการมีสวนรวมในดานเศรษฐกิจและ
โครงสรางพื้นฐาน  
 ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกาย
สุจริต ไดแก พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมครอบครัวเขมแข็งสงเสริมคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสังคม
สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาทุกระดับสงเสริมสนับสนุนดานการเลนกีฬาในระดับตําบลและอนุรักษ 
สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ดานวจีสุจริต ไดแก ขอมูลสาระสนเทศดานการสราง
อาชีพและการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาขอมูลสารสนเทศดาน
การกีฬาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพอนามัยและขอมูลสารสนเทศดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และดานมโนสุจริต ไดแก ปลุกจิตสํานักดานการดําเนินชีวิตและการดํารง
ชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการตระหนักในความจําเปนของการศึกษาตลอดชีวิตการตระหนักในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยดวยการเลนกีฬาการตระหนักในการอนุรักษา สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต 
ไดแกการมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
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เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเกษตรอินทรียดานวจีสุจริต 
ไดแก ขอมูลสาระสนเทศดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการรณรงค
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมและการรณรงคดาน
การเกษตรอินทรีย  และดานมโนสุจริต ไดแก  ปลุกจิตสํานึกดานการอนุ รักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการตระหนักในการมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสรางความตระหนักในการดํารงชีพดวยเกษตรอินทรีย  
 ดานการรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายใน
ดานกายสุจริต ไดแก การสรางความปรองดองสมานฉันทการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5การปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธธรรม (สังคหวัตถุ 4 ทิศ 6 สาราณียธรรม 6 ฯลฯ)การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงภายในและ
เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน ดานวจีสุจริต ไดแก การรณรงคดานการสรางความปรองดอง
สมานฉันทรณรงคหมูบานศีล 5รณรงคธนาคารความดีและรณรงคการเสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 
และดานมโนสุจริต ไดแก การสรางความตระหนักในการสรางความปรองดองสมานฉันทการสรางความ
ตระหนักในการรักษาศีล 5การสรางความตระหนักในการทําความดีและการปลูกจิตสํานึกในการเสริมสราง
ความเขมแข็งภาคประชาชน  
 ดานการบริหารจัดการ นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต ไดแก การบริหาร
องคกรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบริหารองคกรตามหลักคุณธรรมการบริหาร
องคกรตามหลักธรรมาภิบาลการสรางนโยบายจริยธรรมและการบริหารจัดการองคกรอยางมีสวนรวม ดาน
วจีสุจริต ไดแก ขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีการประชาสัมพันธหรือการสื่อการการ
บริหารจัดการขององคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินการประกาศนโยบายการบริหารจัดการที่ดีการประกาศ
นโยบายจริยธรรมและการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร และดานมโนสุจริต 
ไดแก การปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการบริการสาธารณะการปลูกจิตสํานึกแลสรางความ
ตระหนักในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการสรางความตระหนักในการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม 
 การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 การดําเนิน
นโยบายภายใตกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการโดย
บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินตามพันธกิจขององคกร 5 ดาน ดวยการกําหนดนโยบายเชิง
จริยธรรม จัดทําแผนพัฒนาตามนโยบายที่กําหนด โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาค
ประชาชน และสถาบันทางสังคม ผานกระบวนการทําประชาสังคม การดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมทองถ่ินระบบความสัมพันธของกลไก และการปฏิบัติของ
นักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต ในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคม เร่ิมจากนักการเมืองทองถ่ิน 
ดําเนินการอยางจริงจังกับพฤติกรรมที่ไมดีทั้งของผูนําซ่ึงอาจจะใชการประเมินจากประชาชน รวมทั้งการ
ตรวจสอบจากหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ สําหรับบุคลากรในองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินจะตองใชวิธีการ
กําหนดนโยบาย และมาตรการทางการบริหารกันมากข้ึนแตอยางนอยตองทําใหเห็นวาผูบริหารองคการ
บริหารสวนทองถ่ินมีความตั้งใจที่จะสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี  ให มีการปฏิบัติงานดวยความไวใจ  

การปฏิบัติงานดวยความสุข การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรโอกาสไดเติบโตทางตําแหนงหนาที่การงาน 
การเพิ่มเงินเดือนที่อาจจะกระทําไดดวยการกําหนดเงื่อนไข นอกจากนี้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหประสิทธิภาพการใหความสะดวก รวดเร็วแกประชานมากข้ึน นอกจากการนี้การบริหารเทศบาลที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงสถาบันทางสังคมที่มีอยูใหเกิดความเขมแข็งโดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาเพราะเปน
แหลงการรวบรวมประชาชนและองคความรูทางการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเขามามีบทบาทในการสั่ง
สอนคุณงามความดีตาง ๆ และเชื่อมโยงไปใหสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ  ไดชวยกันกระตุนเพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางเปนระบบทั้งสถาบันทางครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันเหลานี้ยอมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมแทบทั้งสิ้น โดยฝายองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินจะตองเขาประสานการดําเนินการในรูปแบบ
การบูรณาการทํางานรวมกันทั้งหมดโดยมุงเนนดานศาสนาและวัฒนธรรมเปนจุดเชื่อมโยงใหเกิดกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน 
 3.ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถิ่นตามหลัก
สุจริต 3ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของกนักการเมืองทองถ่ินแยกออกเปน 3 
กลุม ไดแกกลุมที่ 1 กลุมสภาพปญหาดานกายสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 8ประการ ไดแก แหลง
บันเทิงมากขาดงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนดานจริยธรรมความไมโปรงใสไมปฏิบัติตามกติกา การใช
เงินในการเขาสูอํานาจ การทุจริตคอรรัปชั่น ขาดการกลั่นกรองบุคลากร และนายกเทศมนตรีมีอํานาจมาก
เกินไป กลุมที่2กลุมสภาพปญหาวจีสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 6 ประการ ไดแก ขาดความรวมมือ
ในองคกร ไมสามารถดําเนินการตามพันธกิจ ขาดตนแบบของภาวะผูนําทางจริยธรรมการซ้ือสิทธิขายเสียงใน
ทองถ่ิน ระบบอุปถัมภ นักการเมืองไมเปนแบบที่ดี และนักการเมืองไมเปนแบบอยางที่ดี และกลุมที่3กลุม
สภาพปญหาดานมโนสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 9 ประการ ไดแก ปญหาไมใหความสําคัญตอ
จริยธรรม ขาดระบบในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน ขาดจิตสํานึกตอหนาที่ วัฒนธรรมพวก
พอง ปญหาความเห็นแกประโยชนตนขาดการสงเสริมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรูดาน
จริยธรรม และขาดภาวะผูนําที่ดี  
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เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเกษตรอินทรียดานวจีสุจริต 
ไดแก ขอมูลสาระสนเทศดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการรณรงค
ดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมและการรณรงคดาน
การเกษตรอินทรีย  และดานมโนสุจริต ไดแก  ปลุกจิตสํานึกดานการอนุ รักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการตระหนักในการมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการสรางความตระหนักในการดํารงชีพดวยเกษตรอินทรีย  
 ดานการรักษาความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายใน
ดานกายสุจริต ไดแก การสรางความปรองดองสมานฉันทการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5การปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธธรรม (สังคหวัตถุ 4 ทิศ 6 สาราณียธรรม 6 ฯลฯ)การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงภายในและ
เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน ดานวจีสุจริต ไดแก การรณรงคดานการสรางความปรองดอง
สมานฉันทรณรงคหมูบานศีล 5รณรงคธนาคารความดีและรณรงคการเสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน 
และดานมโนสุจริต ไดแก การสรางความตระหนักในการสรางความปรองดองสมานฉันทการสรางความ
ตระหนักในการรักษาศีล 5การสรางความตระหนักในการทําความดีและการปลูกจิตสํานึกในการเสริมสราง
ความเขมแข็งภาคประชาชน  
 ดานการบริหารจัดการ นักการเมืองทองถ่ินควรมุงเนนนโยบายในดานกายสุจริต ไดแก การบริหาร
องคกรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบริหารองคกรตามหลักคุณธรรมการบริหาร
องคกรตามหลักธรรมาภิบาลการสรางนโยบายจริยธรรมและการบริหารจัดการองคกรอยางมีสวนรวม ดาน
วจีสุจริต ไดแก ขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีการประชาสัมพันธหรือการสื่อการการ
บริหารจัดการขององคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินการประกาศนโยบายการบริหารจัดการที่ดีการประกาศ
นโยบายจริยธรรมและการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร และดานมโนสุจริต 
ไดแก การปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการบริการสาธารณะการปลูกจิตสํานึกแลสรางความ
ตระหนักในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการสรางความตระหนักในการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม 
 การเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต 3 การดําเนิน
นโยบายภายใตกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการโดย
บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินตามพันธกิจขององคกร 5 ดาน ดวยการกําหนดนโยบายเชิง
จริยธรรม จัดทําแผนพัฒนาตามนโยบายที่กําหนด โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาค
ประชาชน และสถาบันทางสังคม ผานกระบวนการทําประชาสังคม การดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมทองถ่ินระบบความสัมพันธของกลไก และการปฏิบัติของ
นักการเมืองทองถ่ินตามหลักสุจริต ในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคม เร่ิมจากนักการเมืองทองถ่ิน 
ดําเนินการอยางจริงจังกับพฤติกรรมที่ไมดีทั้งของผูนําซ่ึงอาจจะใชการประเมินจากประชาชน รวมทั้งการ
ตรวจสอบจากหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ สําหรับบุคลากรในองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินจะตองใชวิธีการ
กําหนดนโยบาย และมาตรการทางการบริหารกันมากข้ึนแตอยางนอยตองทําใหเห็นวาผูบริหารองคการ
บริหารสวนทองถ่ินมีความตั้งใจที่จะสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี  ให มีการปฏิบัติงานดวยความไวใจ  

การปฏิบัติงานดวยความสุข การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรโอกาสไดเติบโตทางตําแหนงหนาที่การงาน 
การเพิ่มเงินเดือนที่อาจจะกระทําไดดวยการกําหนดเงื่อนไข นอกจากนี้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหประสิทธิภาพการใหความสะดวก รวดเร็วแกประชานมากข้ึน นอกจากการนี้การบริหารเทศบาลที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงสถาบันทางสังคมที่มีอยูใหเกิดความเขมแข็งโดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาเพราะเปน
แหลงการรวบรวมประชาชนและองคความรูทางการดําเนินชีวิตของประชาชนใหเขามามีบทบาทในการสั่ง
สอนคุณงามความดีตาง ๆ และเชื่อมโยงไปใหสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ  ไดชวยกันกระตุนเพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางเปนระบบทั้งสถาบันทางครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันเหลานี้ยอมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมแทบทั้งสิ้น โดยฝายองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ินจะตองเขาประสานการดําเนินการในรูปแบบ
การบูรณาการทํางานรวมกันทั้งหมดโดยมุงเนนดานศาสนาและวัฒนธรรมเปนจุดเชื่อมโยงใหเกิดกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน 
 3.ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองทองถิ่นตามหลัก
สุจริต 3ปญหา อุปสรรคการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมของกนักการเมืองทองถ่ินแยกออกเปน 3 
กลุม ไดแกกลุมที่ 1 กลุมสภาพปญหาดานกายสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 8ประการ ไดแก แหลง
บันเทิงมากขาดงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนดานจริยธรรมความไมโปรงใสไมปฏิบัติตามกติกา การใช
เงินในการเขาสูอํานาจ การทุจริตคอรรัปชั่น ขาดการกลั่นกรองบุคลากร และนายกเทศมนตรีมีอํานาจมาก
เกินไป กลุมที่2กลุมสภาพปญหาวจีสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 6 ประการ ไดแก ขาดความรวมมือ
ในองคกร ไมสามารถดําเนินการตามพันธกิจ ขาดตนแบบของภาวะผูนําทางจริยธรรมการซ้ือสิทธิขายเสียงใน
ทองถ่ิน ระบบอุปถัมภ นักการเมืองไมเปนแบบที่ดี และนักการเมืองไมเปนแบบอยางที่ดี และกลุมที่3กลุม
สภาพปญหาดานมโนสุจริต ประกอบดวยลักษณะจํานวน 9 ประการ ไดแก ปญหาไมใหความสําคัญตอ
จริยธรรม ขาดระบบในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน ขาดจิตสํานึกตอหนาที่ วัฒนธรรมพวก
พอง ปญหาความเห็นแกประโยชนตนขาดการสงเสริมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรูดาน
จริยธรรม และขาดภาวะผูนําที่ดี  
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พระประดิษฐ์  รตนโชโต  

วิทยาเขตพะเยา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2 ) เพื่ อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง                     
มีจริยธรรมประจ าใจและได้ปฏิบัติมาโดยตลอด เห็นได้การที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
หรือข้อตกลงของโรงเรียน ไม่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสา
ช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น 
กล่าวได้ว่าเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีความประหยัด และปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีดังนี้ 1) ครอบครัวต้องอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กนักเรียน แนะน าว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว ควรกระท าไม่ควรกระท า พาเด็กสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อน
นอน ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดจัด 2) พระสงฆ์ควรมีบทบาทใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ งมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3) โรงเรียนควรมีบทบาทส าคัญมากในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะครูผู้สอนควร
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องและสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ , 
ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หรือการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและสอดคล้องกับหลักสูตร , การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้
ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และที่ส าคัญควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการเรียน หรือการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วย (4) ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบั ติ ต ามหลักพุ ท ธจริยธรรม 3  ประการ คือ  จริยธรรมพื้ น ฐาน  ได้ แก่  เบญ จศีลหรือศีล  5  
และเบญจธรรม หรือกัลยาณธรรม , จริยธรรมสากล ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  
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Guidelines of Moral Encouragement for Grade 4-6th Students in Primary 
School, Bo Kluea District, Nan Province  

 
พระประดิษฐ์  รตนโชโต  

วิทยาเขตพะเยา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2 ) เพื่ อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง                     
มีจริยธรรมประจ าใจและได้ปฏิบัติมาโดยตลอด เห็นได้การที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
หรือข้อตกลงของโรงเรียน ไม่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสา
ช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น 
กล่าวได้ว่าเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีความประหยัด และปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีดังนี้ 1) ครอบครัวต้องอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กนักเรียน แนะน าว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว ควรกระท าไม่ควรกระท า พาเด็กสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อน
นอน ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดจัด 2) พระสงฆ์ควรมีบทบาทใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3) โรงเรียนควรมีบทบาทส าคัญมากในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะครูผู้สอนควร
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องและสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ , 
ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หรือการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและสอดคล้องกับหลักสูตร , การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้
ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และที่ส าคัญควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการเรียน หรือการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วย (4) ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบั ติ ต ามหลักพุ ท ธจริยธรรม 3  ประการ คือ  จริยธรรมพื้ น ฐาน  ได้ แก่  เบญ จศีลหรือศีล  5  
และเบญจธรรม หรือกัลยาณธรรม , จริยธรรมสากล ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  



1540 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความกตัญญูกตเวที ความประหยัด ความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความขยัน และความรับผิดชอบ และ
จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ มงคล 38 อิทธิบาท 4 และทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นต้น  

ค าส าคัญ: การส่งเสริมจริยธรรม, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, จังหวัดน่าน 
 

Abstract 
This research aimed 1) to study of the present of grade 4-6th students in primary 

school, Bo Kluea district, Nan province, 2) to study of in the Buddhist Scriptures, and 3) to 
study of guidelines of moral encouragement for grade 4-6th students in primary school, Bo 
Kluea district, Nan province.  
 The study revealed that students at Banswa School, Bansapan School and 
BanBoLuang School has ethical minds and has always practiced can be seen that students 
follow the rules or school agreement, dress properly according to the school regulations, 
not stealing someone else's belongings, obey the teachings of parents and teachers. 
Volunteer to help a group of friends, spending on saving with a piggy bank and accounting 
for income-expenses etc. All three school children have discipline, integrity has a 
volunteer, is economical and behave as a public benefit. Guidelines of Moral 
Encouragement for Grade 4-6th students in primary School, Bo Kluea District, Nan Province 
as follow: 1) parents must teach and cultivate morals and ethics for students, suggest that 
what is good, what is evil, what] should act, should not be done, teach children to praying 
before sleep, meditation before bedtime, offerings in a monk’s alms bowl in the morning 
and participate in Buddhist activities at the temple, 2) monks should have a role in 
cultivating morality and ethics for students, such as organizing activities on important days 
in Buddhism or a camp for moral ethics. Including participating in school activities in 
teaching and learning, 3) the school plays a very important role in cultivating morality and 
ethics for students. In particular, teachers should be good examples for students, train 
students in the right way and teach them to recognize sin and merit, should provide 
teaching and learning that aims to develop learners to behave in accordance with moral 
principles and ethics or organizing activities that promote ethics and in accordance with 
the curriculum, in measurement and evaluation, should evaluate to cover the knowledge, 
skills and attitude of the learner, and more importantly, should allow parents to 
participate in the evaluation of their academic performance or organizing school activities, 
and, 4) Encourage students to follow of Three Buddhist Moralities i.e. 1) basic ethics 
include Pañcasīla or the five precepts, Pañca-Dhamma or the five ennobling virtues, 
universal ethics include discipline, honesty, gratitude, frugality, unity, generous, diligence 

and responsibility, and Ethics in daily life such as Maṅgala 38, Iddhipāda 4 and Diṭṭha–
dhammikattha.   

Keywords: Ethical Encouragement, Grade 4-6th Students  in Primary School, Nan Province 
 
บทน า 

สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  จากการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความคิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ขาดวิจารณญาณในการเลือกรับสิ่งที่ดี เกิดค่านิยมใหม่ที่ เลียนแบบค่านิยมตะวันตก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยเรียน ยังขาดความรอบคอบขาด การพิจารณาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร ประกอบกับ
ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบิดามารดา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ในด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหาจริยธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งที่เกิดกับผู้ใหญ่และเกิดกับเด็ก
หรือเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติคือ ศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อมโทรม  
เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าสกัดกั้นการพัฒนาใด ๆ ที่พึงมีขึ้น ประการหนึ่ง สังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นที่สนใจก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “วัยรุ่น” หรือ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นขุมก าลังอันส าคัญของ
ประเทศชาติ อีกทั้งวัยรุ่นเองละทิ้งศีลธรรมและวัฒนธรรม มากขึ้น ความประพฤติและการแสดงออกของ
วยัรุ่น ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดไปถึงการประพฤติเสียหายและฝ่าฝืนระเบียบวินัย
ของโรงเรียน โดยทั่วไปนั้นพฤติกรรมของ วัยรุ่นเป็นที่น่าสนใจอย่างมากของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอน ด้วยเหตุ ที่วัยรุ่นเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญเติบโตทั้งใน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา1    

ศีลธรรมในปัจจุบันเสื่อมลงมากกว่าในอดีต ท าให้เกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรมปัญหา
อาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 2 จากรายงานสภาวะสังคม 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 พบว่าในปี 
2552 มีเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีรวม 30,355 คดีความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
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ความกตัญญูกตเวที ความประหยัด ความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความขยัน และความรับผิดชอบ และ
จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ มงคล 38 อิทธิบาท 4 และทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นต้น  

ค าส าคัญ: การส่งเสริมจริยธรรม, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, จังหวัดน่าน 
 

Abstract 
This research aimed 1) to study of the present of grade 4-6th students in primary 

school, Bo Kluea district, Nan province, 2) to study of in the Buddhist Scriptures, and 3) to 
study of guidelines of moral encouragement for grade 4-6th students in primary school, Bo 
Kluea district, Nan province.  
 The study revealed that students at Banswa School, Bansapan School and 
BanBoLuang School has ethical minds and has always practiced can be seen that students 
follow the rules or school agreement, dress properly according to the school regulations, 
not stealing someone else's belongings, obey the teachings of parents and teachers. 
Volunteer to help a group of friends, spending on saving with a piggy bank and accounting 
for income-expenses etc. All three school children have discipline, integrity has a 
volunteer, is economical and behave as a public benefit. Guidelines of Moral 
Encouragement for Grade 4-6th students in primary School, Bo Kluea District, Nan Province 
as follow: 1) parents must teach and cultivate morals and ethics for students, suggest that 
what is good, what is evil, what] should act, should not be done, teach children to praying 
before sleep, meditation before bedtime, offerings in a monk’s alms bowl in the morning 
and participate in Buddhist activities at the temple, 2) monks should have a role in 
cultivating morality and ethics for students, such as organizing activities on important days 
in Buddhism or a camp for moral ethics. Including participating in school activities in 
teaching and learning, 3) the school plays a very important role in cultivating morality and 
ethics for students. In particular, teachers should be good examples for students, train 
students in the right way and teach them to recognize sin and merit, should provide 
teaching and learning that aims to develop learners to behave in accordance with moral 
principles and ethics or organizing activities that promote ethics and in accordance with 
the curriculum, in measurement and evaluation, should evaluate to cover the knowledge, 
skills and attitude of the learner, and more importantly, should allow parents to 
participate in the evaluation of their academic performance or organizing school activities, 
and, 4) Encourage students to follow of Three Buddhist Moralities i.e. 1) basic ethics 
include Pañcasīla or the five precepts, Pañca-Dhamma or the five ennobling virtues, 
universal ethics include discipline, honesty, gratitude, frugality, unity, generous, diligence 

and responsibility, and Ethics in daily life such as Maṅgala 38, Iddhipāda 4 and Diṭṭha–
dhammikattha.   

Keywords: Ethical Encouragement, Grade 4-6th Students  in Primary School, Nan Province 
 
บทน า 

สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  จากการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความคิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ขาดวิจารณญาณในการเลือกรับสิ่งที่ดี เกิดค่านิยมใหม่ที่ เลียนแบบค่านิยมตะวันตก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยเรียน ยังขาดความรอบคอบขาด การพิจารณาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร ประกอบกับ
ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบิดามารดา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ในด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดปัญหาจริยธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งที่เกิดกับผู้ใหญ่และเกิดกับเด็ก
หรือเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติคือ ศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อมโทรม  
เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าสกัดกั้นการพัฒนาใด ๆ ที่พึงมีขึ้น ประการหนึ่ง สังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นที่สนใจก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “วัยรุ่น” หรือ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นขุมก าลังอันส าคัญของ
ประเทศชาติ อีกทั้งวัยรุ่นเองละทิ้งศีลธรรมและวัฒนธรรม มากขึ้น ความประพฤติและการแสดงออกของ
วัยรุ่น ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดไปถึงการประพฤติเสียหายและฝ่าฝืนระเบียบวินัย
ของโรงเรียน โดยทั่วไปนั้นพฤติกรรมของ วัยรุ่นเป็นที่น่าสนใจอย่างมากของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอน ด้วยเหตุ ที่วัยรุ่นเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญเติบโตทั้งใน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา1    

ศีลธรรมในปัจจุบันเสื่อมลงมากกว่าในอดีต ท าให้เกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรมปัญหา
อาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 2 จากรายงานสภาวะสังคม 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 พบว่าในปี 
2552 มีเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีรวม 30,355 คดีความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามล าดับ ผู้กระท าผิดส่วนใหญ่ อายุเกิน 15 
ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี จ านวน 28,738 คนและอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 4,383 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน 30,964 คน และเพศหญิง จ านวน 2,157 คน เด็กและเยาวชน ที่กระท าผิดซ้ ามีถึงร้อยละ 
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19.03 ของคดีที่จับกุมเด็กและเยาวชนแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่รุนแรงมากขึ้น มีเด็กและเยาวชนถูกส่งเข้า
สถานพินิจในความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกว่า 28,738 คน3  

จะเห็น ได้ ว่ า เยาวชนในสมัยนี้ ด้ อยจริยธรรมและคุณ ธรรมมากกว่าเยาวชนสมัยก่อน                    
หรือแม้กระทั่งในโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งอบรมจริยธรรมโดยตรง ก็ปรากฏว่ามีปัญหาในด้านการปลูกฝัง
จริยธรรมให้แก่เยาวชนเช่นกัน4 การพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่
เด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจากว่า
ประชากรของประเทศมีคุณภาพคือ มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ในการท างานมี
วิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ตลอดจนมีคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลธรรม ตลอดจนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่ งสถาบันที่มีส่วนในการแก้ปัญหา พัฒนา สร้างเสริม  
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา5 การที่จะพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะความเจริญที่ปรากฏทั้งด้านวัตถุและด้านคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของคนนั้น 
เป็นผลสะท้อนให้ เห็นถึงคุณภาพของคนในสังคม อันเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยมาจากครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนการได้รับกระบวนการขัดเกลาและปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดี ดังนั้นการจัด
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ก็ยิ่ งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น
ส าหรับ การพัฒนาสังคมในอนาคต6      

อ าเภอบ่อเกลือ เป็นอ าเภอหนึ่งที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดน่าน มีสภาพสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคม อาจเป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบส่งผลที่พึงปรารถนา 
แก่ผู้อยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้ในทางตรงกันข้าม คือเชิงลบหรือเชิงถดถอย ฉะนั้นจึงมี
การหาแนวทางในการส่งเสรมิจริยธรรมส าหรับนักเรียนในเขตอ าเภอบ่อเกลือ และมีการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีการน าหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนอยู่เป็นประจ า เช่น จัดค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียน
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เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
ความรู้เป็นเครื่องก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรได้ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรมจริยธรรมเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  2 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาทางสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธ  
ได้เรียนรู้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเน้นความเป็นคนดีให้เรียนรู้คู่คุณธรรม7  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อจะได้ทราบสภาพปัจจุบันของนักเรียน หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถน าไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชน
ให้ยึดหลักธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตดว้ยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมในอนาคต ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมส าหรับเยาวชนโดยมี
เป้าหมายส่วนใหญ่ของการวิจัยเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียน และน าผลที่ได้จากการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่ อศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน    

2. เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าถึงสภาพปัจจุบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ตามหลักพุทธจริยธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ ค้นคว้า
ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ต ารา และหนังสือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ 

                                                            
7 กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 
หน้า 9. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1543

19.03 ของคดีที่จับกุมเด็กและเยาวชนแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่รุนแรงมากขึ้น มีเด็กและเยาวชนถูกส่งเข้า
สถานพินิจในความผิดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกว่า 28,738 คน3  

จะเห็น ได้ ว่ า เยาวชนในสมัยนี้ ด้ อยจริยธรรมและคุณ ธรรมมากกว่าเยาวชนสมัยก่อน                    
หรือแม้กระทั่งในโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งอบรมจริยธรรมโดยตรง ก็ปรากฏว่ามีปัญหาในด้านการปลูกฝัง
จริยธรรมให้แก่เยาวชนเช่นกัน4 การพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่
เด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจากว่า
ประชากรของประเทศมีคุณภาพคือ มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ในการท างานมี
วิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ ตลอดจนมีคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลธรรม ตลอดจนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่ งสถาบันที่มีส่วนในการแก้ปัญหา พัฒนา สร้างเสริม  
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา5 การที่จะพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะความเจริญที่ปรากฏทั้งด้านวัตถุและด้านคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของคนนั้น 
เป็นผลสะท้อนให้ เห็นถึงคุณภาพของคนในสังคม อันเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยมาจากครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนการได้รับกระบวนการขัดเกลาและปรากฏการณ์ทางสังคมที่ดี ดังนั้นการจัด
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ก็ยิ่ งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น
ส าหรับ การพัฒนาสังคมในอนาคต6      

อ าเภอบ่อเกลือ เป็นอ าเภอหนึ่งที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดน่าน มีสภาพสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคม อาจเป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบส่งผลที่พึงปรารถนา 
แก่ผู้อยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้ในทางตรงกันข้าม คือเชิงลบหรือเชิงถดถอย ฉะนั้นจึงมี
การหาแนวทางในการส่งเสรมิจริยธรรมส าหรับนักเรียนในเขตอ าเภอบ่อเกลือ และมีการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีการน าหลักศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนอยู่เป็นประจ า เช่น จัดค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียน
                                                            

 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูก
ด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จ าแนกตามอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : 
http://www.djop.go.th [1 ธันวาคม 2561]. 

4 ธวัชชัย ชัยจริฉายกุล , “การศึกษาคุณสมบัติของค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรมของคนไทย” ,          
(กรุงเทพมหานคร : ปริทัศน์, 2549), หน้า 62. 

5 พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์ , การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทยท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), หน้า 4. 

6 อานันท์  ปันยารชุน , การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก, 2535), หน้า 1. 

เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
ความรู้เป็นเครื่องก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรได้ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรมจริยธรรมเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  2 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับสาระพระพุทธศาสนาทางสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธ  
ได้เรียนรู้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเน้นความเป็นคนดีให้เรียนรู้คู่คุณธรรม7  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อจะได้ทราบสภาพปัจจุบันของนักเรียน หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถน าไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชน
ให้ยึดหลักธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตดว้ยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมในอนาคต ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมส าหรับเยาวชนโดยมี
เป้าหมายส่วนใหญ่ของการวิจัยเพื่อการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียน และน าผลที่ได้จากการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่ อศึกษาสภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน    

2. เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าถึงสภาพปัจจุบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ตามหลักพุทธจริยธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ ค้นคว้า
ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ต ารา และหนังสือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ 

                                                            
7 กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 
หน้า 9. 
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เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต)  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 1) โรงเรียนบ้านสว้า  
ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2) โรงเรียนบ้านสะปัน ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน และ 3) โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน 

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงความรู้ และทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในต าบลดงพญา ต าบลบ่อ
เกลือใต้ รวมถึงผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง จังหวัดน่าน  

 2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 55 รูป/คน โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและคณะครู จ านวน 10 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสว้า จ านวน 4 คน 
โรงเรียนบ้ านสะปั น  จ านวน  3  คน  โรงเรียนบ่ อหลวง จ านวน  2  คน  และพระสอนศีลธรรม  
1 รูป กลุ่มที่ 2 นักเรียน จ านวน 3 โรงเรียนในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ านวนนักเรียน 30 คน 
ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า จ านวน 10 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านสะปัน จ านวน 10 คน และ
นักเรียนโรงเรียนบ่อหลวง จ านวน 10 คน และ กลุ่มที่ 3 พระภิกษุสงฆ์ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ในต าบลดงพญา ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ รวบรวม
ประมวลผลข้อมูลที่ได้ศึกษาจากในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโรงเรียนบ้านสว้า 
โรงเรียนบ้านสะปัน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง มาวิเคราะห์และประมวลเขียนบรรยายวิจัยเชิงพรรณนา  
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2539 ต ารา และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องพุทธจริยธรรม และ 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอเน็กส์ (อินเตอร์เน็ต)  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ 
 เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยส าหรับการบันทึกข้อมูล ดังนี้  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

 
 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     (1) ศึกษาเอกสาร ค้นคว้าข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลที่ข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรม ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้ และข้อมูลโรงเรียนบ้านสว้า ข้อมูลโรงเรียนบ้าน
สะปัน ข้อมูลโรงเรียนบ่อหลวง จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ต ารา และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ 
บทความ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) 

    (2) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขออนุญาตสัมภาษณ์
เก็บข้อมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

    (3) ผู้วิจัยจากหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญที่จะเก็บข้อมูล 

    (4) น าแบบสัมภาษณ์ที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วมาสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

    (5) น าข้อมูลจากที่ได้ทังหมดมาวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเป็นรายงานวิจัยในรูปแบบการ
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   
เนื่องจากวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บ

ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตีความแล้วจึงน ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากนั้นข้อมูลจากที่
ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ประมวลความ สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป 
และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน   
 สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบว่า  
ทั้ง 3 โรงเรียนเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสว้าเปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านสะปันต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและด าเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
สะปัน เปิดสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นส าคัญ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และที่ส าคัญต้องมีจิตสาธารณะ มีจ านวนครูและบุคลากร 15 คน มีนักเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
173 คน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนครู
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เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต)  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 

3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 1) โรงเรียนบ้านสว้า  
ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2) โรงเรียนบ้านสะปัน ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน และ 3) โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน 

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงความรู้ และทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในต าบลดงพญา ต าบลบ่อ
เกลือใต้ รวมถึงผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อ
หลวง จังหวัดน่าน  

 2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 55 รูป/คน โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและคณะครู จ านวน 10 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสว้า จ านวน 4 คน 
โรงเรียนบ้ านสะปั น  จ านวน  3  คน  โรงเรียนบ่ อหลวง จ านวน  2  คน  และพระสอนศีลธรรม  
1 รูป กลุ่มที่ 2 นักเรียน จ านวน 3 โรงเรียนในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ านวนนักเรียน 30 คน 
ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า จ านวน 10 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านสะปัน จ านวน 10 คน และ
นักเรียนโรงเรียนบ่อหลวง จ านวน 10 คน และ กลุ่มที่ 3 พระภิกษุสงฆ์ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ในต าบลดงพญา ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ รวบรวม
ประมวลผลข้อมูลที่ได้ศึกษาจากในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโรงเรียนบ้านสว้า 
โรงเรียนบ้านสะปัน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง มาวิเคราะห์และประมวลเขียนบรรยายวิจัยเชิงพรรณนา  
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2539 ต ารา และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องพุทธจริยธรรม และ 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอเน็กส์ (อินเตอร์เน็ต)  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ 
 เนื่องจากการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยส าหรับการบันทึกข้อมูล ดังนี้  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

 
 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     (1) ศึกษาเอกสาร ค้นคว้าข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลที่ข้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับจริยธรรม ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้ และข้อมูลโรงเรียนบ้านสว้า ข้อมูลโรงเรียนบ้าน
สะปัน ข้อมูลโรงเรียนบ่อหลวง จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 ต ารา และหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ 
บทความ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) 

    (2) ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ อนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และขออนุญาตสัมภาษณ์
เก็บข้อมูล จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

    (3) ผู้วิจัยจากหนังสือที่ทางบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญที่จะเก็บข้อมูล 

    (4) น าแบบสัมภาษณ์ที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วมาสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

    (5) น าข้อมูลจากที่ได้ทังหมดมาวิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเป็นรายงานวิจัยในรูปแบบการ
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   
เนื่องจากวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บ

ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตีความแล้วจึงน ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากนั้นข้อมูลจากที่
ได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ ประมวลความ สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุป 
และน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน   
 สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบว่า  
ทั้ง 3 โรงเรียนเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสว้าเปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ สู่สังคมโลก นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านสะปันต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและด าเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
สะปัน เปิดสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นส าคัญ และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และที่ส าคัญต้องมีจิตสาธารณะ มีจ านวนครูและบุคลากร 15 คน มีนักเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
173 คน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนครู
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และบุคลากรจ านวน 14 คน มีนักเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 141 คน ทั้ ง 3 โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ปลูกผัก ผลไม้ เมล็ดกาแฟ และข้าว  
มีบรรยากาศที่สดชื่นปลอดโปร่งใช้หลักสูตรการสอนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน แต่บางโรงเรียนยังมีครูผู้สอนที่สอนไม่ตรงกับ
สายที่จบมา ควรสรรหาครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (กลุ่มสาระวิชานั้น) เข้ามาท าการสอนให้
ตรงสาย และให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส่
ยุติธรรม  
 2. หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 จริยธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติดีงามส าหรับทุกคนในสังคม พุทธจริยธรรมเป็นระบบความ
ประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุ
ประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และอ านวยให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมาย
เช่นนั้น สรุปได้ว่านักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อเกลือ  
มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธจริยธรรม 3 ประการ คือ 1) จริยธรรมพื้นฐาน ได้แก่ เบญจศีล  
หรือศีล 5 และเบญจธรรมหรือกัลยาณธรรม เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลและ
เบญจธรรม คือ ไม่ฆ่าสัตว์ มีความรักความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม พูดความ
จริงไม่พูดโกหก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา 2) จริยธรรมสากล ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความประหยัด ความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความขยัน และความ
รับผิดชอบ เห็นได้จากที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงของโรงเรียน แต่งตัวถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน ไม่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสาช่วย
เพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย เป็นต้น 
กล่าวได้ว่าเด็กนักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีความประหยัด และปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ มงคล 38 กล่าวคือ นักเรียนทั้ง 
 3 โรงเรียนให้ความเคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่อาวุโสกว่า (ข้อ 3 การบูชาคนที่ควรบูชา) ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน (ข้อ 7 ความเป็นพหูสูต) เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน (ข้อ 9 ความมีวินัยที่ดี) 
ดูแล ปรนนิบัติและช่วยเหลือบิดามารดา (ข้อ 11 การบ ารุงมารดาบิดา) ขยันท าการบ้าน ไม่ให้คั่งค้าง  
(ข้อ 14 การงานที่ไม่คั่งค้าง) มีความเคารพนอบน้อมผู้อื่น ถ่อมตน (ข้อ 22 มีความเคารพนบไหว้ และข้อ 23 
การมีความถ่อมตน) มีความกตัญญูรู้บุญคุณ (ข้อ 25 มีความกตัญญู) อิทธิบาท 4 กล่าวคือ นักเรียนทั้ง 
 3 โรงเรียน มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ใส่ใจที่จะท าการบ้านส่งครู และทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ เป็นต้น นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนส่วนใหญ่  มีความขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา) รู้จักรักษา
ทรัพย์และประหยัด (อารักขสัมปทา) คบเพื่อนที่ดี  (กัลยาณมิตตตา) และมีการใช้ชีวิตที่ เรียบง่าย  
ไม่ฟุ่มเฟือยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นส่วนใหญ่ (สมชีวิตา) ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า  
นับถือศาสนาคริสต์และนับถือผีบรรพบุรุษ ฉะนั้นทางโรงเรียนควรต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความประหยัด และมีจิตสาธารณะ  
 

 3. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน  
 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ควรเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ผู้ปกครอง โรงเรียน ครู วัด และตัวของนักเรียนเอง คือ 1) ครอบครัว  
ต้องอบรมสั่งสอนและปลูกฝังเด็กนักเรียนในครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นัก เรียน เช่น พาเด็ก
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนนอน ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า เมื่อทางวัดใกล้บ้านมีกิจกรรมหรือประเพณี
ทางศาสนาก็พาเด็กไปร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมเด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม 2) พระสงฆ์เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนในชุมชนนั้น ๆ 
วัดถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้นควรมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา หรือการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อขัดเกลาจิตใจของเด็กนักเรียนและปลูกฝังให้เป็นคนดีมีจริยธรรม 3) โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สอง ใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ถือได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียน มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นทางการมากกว่าบ้าน ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน เช่น นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ลอกการบ้าน หรือข้อสอบเพื่อน หากท าผิดกฎ  
ก็ถูกท าโทษจากคุณครู เป็นต้น ฉะนั้น ครูผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รู้จักผิดชอบชั่วดี ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทของครู คอยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้มีคุณธรรมในจิตใจและมีจริยธรรมที่ดีงามในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
โดยครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน, ทางโรงเรียน
ควรมีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นักเรียน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และนับถือผี ฉะนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่นด้วย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม,  
การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย  
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และบุคลากรจ านวน 14 คน มีนักเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 141 คน ทั้ ง 3 โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ ปลูกผัก ผลไม้ เมล็ดกาแฟ และข้าว  
มีบรรยากาศที่สดชื่นปลอดโปร่งใช้หลักสูตรการสอนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน แต่บางโรงเรียนยังมีครูผู้สอนที่สอนไม่ตรงกับ
สายที่จบมา ควรสรรหาครูที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน (กลุ่มสาระวิชานั้น) เข้ามาท าการสอนให้
ตรงสาย และให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส่
ยุติธรรม  
 2. หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 จริยธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติดีงามส าหรับทุกคนในสังคม พุทธจริยธรรมเป็นระบบความ
ประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุ
ประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และอ านวยให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมาย
เช่นนั้น สรุปได้ว่านักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อเกลือ  
มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธจริยธรรม 3 ประการ คือ 1) จริยธรรมพื้นฐาน ได้แก่ เบญจศีล  
หรือศีล 5 และเบญจธรรมหรือกัลยาณธรรม เด็กนักเรียนท้ัง 3 โรงเรียน ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลและ
เบญจธรรม คือ ไม่ฆ่าสัตว์ มีความรักความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม พูดความ
จริงไม่พูดโกหก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา 2) จริยธรรมสากล ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความประหยัด ความสามัคคี ความมีน้ าใจ ความขยัน และความ
รับผิดชอบ เห็นได้จากที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงของโรงเรียน แต่งตัวถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน ไม่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสาช่วย
เพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย เป็นต้น 
กล่าวได้ว่าเด็กนักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีความประหยัด และปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ มงคล 38 กล่าวคือ นักเรียนทั้ง 
 3 โรงเรียนให้ความเคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ที่อาวุโสกว่า (ข้อ 3 การบูชาคนที่ควรบูชา) ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน (ข้อ 7 ความเป็นพหูสูต) เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน (ข้อ 9 ความมีวินัยที่ดี) 
ดูแล ปรนนิบัติและช่วยเหลือบิดามารดา (ข้อ 11 การบ ารุงมารดาบิดา) ขยันท าการบ้าน ไม่ให้คั่งค้าง  
(ข้อ 14 การงานที่ไม่คั่งค้าง) มีความเคารพนอบน้อมผู้อื่น ถ่อมตน (ข้อ 22 มีความเคารพนบไหว้ และข้อ 23 
การมีความถ่อมตน) มีความกตัญญูรู้บุญคุณ (ข้อ 25 มีความกตัญญู) อิทธิบาท 4 กล่าวคือ นักเรียนทั้ง 
 3 โรงเรียน มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ใส่ใจที่จะท าการบ้านส่งครู และทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ เป็นต้น นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนส่วนใหญ่  มีความขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา) รู้จักรักษา
ทรัพย์และประหยัด (อารักขสัมปทา) คบเพื่อนที่ดี  (กัลยาณมิตตตา) และมีการใช้ชีวิตที่ เรียบง่าย  
ไม่ฟุ่มเฟือยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นส่วนใหญ่ (สมชีวิตา) ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า  
นับถือศาสนาคริสต์และนับถือผีบรรพบุรุษ ฉะนั้นทางโรงเรียนควรต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความประหยัด และมีจิตสาธารณะ  
 

 3. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน  
 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ควรเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ผู้ปกครอง โรงเรียน ครู วัด และตัวของนักเรียนเอง คือ 1) ครอบครัว  
ต้องอบรมสั่งสอนและปลูกฝังเด็กนักเรียนในครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นัก เรียน เช่น พาเด็ก
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนนอน ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า เมื่อทางวัดใกล้บ้านมีกิจกรรมหรือประเพณี
ทางศาสนาก็พาเด็กไปร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ปลูกฝังและหล่อหลอมเด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม 2) พระสงฆ์เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนในชุมชนนั้น ๆ 
วัดถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้นควรมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา หรือการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อขัดเกลาจิตใจของเด็กนักเรียนและปลูกฝังให้เป็นคนดีมีจริยธรรม 3) โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สอง ใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ถือได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียน มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นทางการมากกว่าบ้าน ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน เช่น นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ลอกการบ้าน หรือข้อสอบเพื่อน หากท าผิดกฎ  
ก็ถูกท าโทษจากคุณครู เป็นต้น ฉะนั้น ครูผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รู้จักผิดชอบชั่วดี ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทของครู คอยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้มีคุณธรรมในจิตใจและมีจริยธรรมที่ดีงามในการแสดงออกทางพฤติกรรม 
โดยครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน, ทางโรงเรียน
ควรมีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นักเรียน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และนับถือผี ฉะนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่นด้วย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ควรจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม,  
การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย  
 
  



1548 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

อภิปรายผล 
 1. สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์และนับถือผี ฉะนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่นด้วย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัด
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม การวัดผลและประเมินผล  
ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย สอดคล้องกับ ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา ของกัลยา ศรีป่าน8 ที่ว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้องมีควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนสอนตามหลักสูตร ที่ต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ในการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา จึงท าให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่ามากที่สุด และผู้บริหารและคณะครูได้เสนอ แนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คือ ควรส่งเสริมให้
นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทิ้งขยะลงถังขยะ ไม่ทิ้งเรี่ยราด ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง รู้จักยอมรับผิดเมื่อได้ท าผิด มีความกตัญญู เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
และผู้อาวุโส เคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าตนเอง ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน เพื่อรู้ค่าใช้จ่ายของตนเอง 
รู้จักประหยัดและออมเงินโดยการหยอดกระปุกออมสิน มีจิตสาธารณะ และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น กล่าวได้ว่า 
ผู้บริหารและคณะครู ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความประหยัด และ
มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ท าตนให้เป็นประโยชน์  แก่ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ของพระครูสมุห์ศรัณญ์  
ปญฺญาวชิโร (ท านุ)9 โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 278 คน  
โดยศึกษาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ จากผลการศึกษาพบว่า 
การส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ความเคารพ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ น าชื่อเสียงมาสู่ครอบครัวด้วยการท าความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการตั้งใจเรียนและ
ท าหน้าที่ของตนให้ดี น าข้อคิดของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มาเตือนตนเองเสมอ และท าให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ได้
ภาคภูมิใจตามล าดับ 
  

                                                            
 8 กัลยา  ศรีป่าน, “ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา”, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542), บทคัดย่อ. 

 9 พระครูสมุห์ศรัณญ์ ปญฺญาวชิโร (ท านุ), “การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัด
เปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ. 

2. หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนา ค าว่า พุทธจริยธรรม คือระบบความประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และอ านวย
ให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนั้น แนวทางการด าเนินชีวิตอิงสัจธรรมเพื่อ
บรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และสร้างสรรค์สภาพชีวิตที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่ นนั้น  
ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีจริยธรรมประจ าใจและได้ปฏิบัติมาโดยตลอดเห็นได้จากที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงของโรงเรียน แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ไม่ขโมยของ
คนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสาช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด มีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น สอดคล้องกับ ศึกษาการส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษาส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 
ของพวงรัตน์ ช านาญเลิศกิจ10 ที่ว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้ 
1) ด้านการมีวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน และเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา  
2) ด้านความซื่อสัตย์ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของผู้อื่นได้แล้วน าไปมอบให้ครูเพื่อส่งคืนเจ้าของ  
3) ด้านความเมตตา ควรส่งเสริมนักเรียนให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนท าผิด และส่งเสริมนักเรียนให้ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน 4) ด้านการประหยัด ควรส่งเสริมนักเรียนให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด เช่น ปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 5) ด้านความกตัญญู  ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความ
เคารพต่อผู้มีพระคุณและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของท่าน และยังสอดคล้องกับ ยุพาวดี วงษ์เพ็ญ 11 ได้ศึกษา 
การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาถึงการปฏิบัติตนทางจริยธรรม 
7  ด้าน คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
ความมีวินัย และความกล้าหาญ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการปฏิบัติทางจริยธรรมตามการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผนวกด้วยครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีจิตส านึกของความเป็นครูในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ส่งผลต่อการอบรมสั่งสอน ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนได้ผลที่ดี 
 
 

                                                            
 10 พวงรัตน์ ช านาญเลิศกิจ, “ ศึกษาการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา

ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), บทคัดย่อ. 

 11 ยุพาวดี  วงษ์ เพ็ญ , “การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา             
ตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2545”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,       
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545), หน้า ข. 
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อภิปรายผล 
 1. สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน และโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์และนับถือผี ฉะนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่นด้วย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัด
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม การวัดผลและประเมินผล  
ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วย สอดคล้องกับ ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา ของกัลยา ศรีป่าน8 ที่ว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้องมีควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนสอนตามหลักสูตร ที่ต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ในการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา จึงท าให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่ามากที่สุด และผู้บริหารและคณะครูได้เสนอ แนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คือ ควรส่งเสริมให้
นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทิ้งขยะลงถังขยะ ไม่ทิ้งเรี่ยราด ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง รู้จักยอมรับผิดเมื่อได้ท าผิด มีความกตัญญู เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
และผู้อาวุโส เคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าตนเอง ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน เพื่อรู้ค่าใช้จ่ายของตนเอง 
รู้จักประหยัดและออมเงินโดยการหยอดกระปุกออมสิน มีจิตสาธารณะ และมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น กล่าวได้ว่า 
ผู้บริหารและคณะครู ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความประหยัด และ
มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ท าตนให้เป็นประโยชน์  แก่ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ของพระครูสมุห์ศรัณญ์  
ปญฺญาวชิโร (ท านุ)9 โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 278 คน  
โดยศึกษาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ จากผลการศึกษาพบว่า 
การส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ความเคารพ 
พ่อแม่ ครูอาจารย์ น าชื่อเสียงมาสู่ครอบครัวด้วยการท าความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการตั้งใจเรียนและ
ท าหน้าที่ของตนให้ดี น าข้อคิดของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มาเตือนตนเองเสมอ และท าให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ได้
ภาคภูมิใจตามล าดับ 
  

                                                            
 8 กัลยา  ศรีป่าน, “ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา”, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542), บทคัดย่อ. 

 9 พระครูสมุห์ศรัณญ์ ปญฺญาวชิโร (ท านุ), “การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัด
เปาโรหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ. 

2. หลักพุทธจริยธรรมส าหรับเยาวชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนา ค าว่า พุทธจริยธรรม คือระบบความประพฤติปฏิบัติที่มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปเพื่อบรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และอ านวย
ให้เกิดสภาพชีวิตสภาพสังคมที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่นนั้น แนวทางการด าเนินชีวิตอิงสัจธรรมเพื่อ
บรรลุประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิต และสร้างสรรค์สภาพชีวิตที่เกื้อกูลแก่การบรรลุจุดหมายเช่ นนั้น  
ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีจริยธรรมประจ าใจและได้ปฏิบัติมาโดยตลอดเห็นได้จากที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงของโรงเรียน แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ไม่ขโมยของ
คนอื่นมาเป็นของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ อาสาช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด มีการหยอดกระปุกออมสิน และท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น สอดคล้องกับ ศึกษาการส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษาส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 
ของพวงรัตน์ ช านาญเลิศกิจ10 ที่ว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้ 
1) ด้านการมีวินัย ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน และเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา  
2) ด้านความซื่อสัตย์ ควรส่งเสริมให้นักเรียนเมื่อเก็บสิ่งของผู้อื่นได้แล้วน าไปมอบให้ครูเพื่อส่งคืนเจ้าของ  
3) ด้านความเมตตา ควรส่งเสริมนักเรียนให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนท าผิด และส่งเสริมนักเรียนให้ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน 4) ด้านการประหยัด ควรส่งเสริมนักเรียนให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด เช่น ปิดน้ า ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 5) ด้านความกตัญญู  ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความ
เคารพต่อผู้มีพระคุณและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของท่าน และยังสอดคล้องกับ ยุพาวดี วงษ์เพ็ญ 11 ได้ศึกษา 
การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาถึงการปฏิบัติตนทางจริยธรรม 
7  ด้าน คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
ความมีวินัย และความกล้าหาญ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการปฏิบัติทางจริยธรรมตามการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผนวกด้วยครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีจิตส านึกของความเป็นครูในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ส่งผลต่อการอบรมสั่งสอน ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนได้ผลที่ดี 
 
 

                                                            
 10 พวงรัตน์ ช านาญเลิศกิจ, “ ศึกษาการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนประถมศึกษา

ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), บทคัดย่อ. 

 11 ยุพาวดี  วงษ์ เพ็ญ , “การปฏิบัติตนทางจริยธรรมตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา             
ตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2545”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,       
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545), หน้า ข. 
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 3. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 
 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ดังนี้ 
 1) ครอบครัวต้องคอยอบรมสั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน แนะน าว่าสิ่ง
ไหนดีสิ่งไหนชั่ว ควรกระท าไม่ควรกระท า พร้อมบอกถึงเหตุผล พาเด็กสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนนอน 
ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดจัด สอดคล้องกับ กัญจน์คหัฐ  
ปิยะกาญจน์12 ได้ท าการศึกษา วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน พบว่า ผู้ปกครองใช้วิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ผสมผสานกัน ดังนี้ 1) ส่ังสอนอบรมโดยตรงโดยบอกให้กระท าหรือห้ามกระท า 
ใช้การให้รางวัลและลงโทษ 2) เป็นต้นแบบใน 3 ลักษณะ คือ ตัวแบบจริง ตัวแบบสัญลักษณ์ และตัวแบบค า
บอกเล่า 3) สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระหว่างท ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด 4) ใช้หลักศาสนา
ด้วยการพาบุตรหลานเข้าวัดท าบุญในวันหยุด สวดมนต์ก่อนนอนชี้แจงให้รู้บาปอันเกิดจากการท าผิดศีล 5 
และชี้แจงให้เห็นผลของการกระท า 
 2) พระสงฆ์ ควรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา หรือการเข้ าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับ พระมหาไชย
ฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง)13 และพงษ์ธร  สิงห์พันธ์ ได้ท าการศึกษา การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ ตามโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ  
ซึมซับเอาหลักค าสอนแบบของฆราวาส มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ร่วมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดี
ที่สังคมต้องการ และเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าท าดีได้ดีจริง  
 3) โรงเรียน เป็นสถาบันที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน  
ถือได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมาก (1) ครูผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก
นักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องและสอนให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ และความเกรงกลัวต่อบาป (2) หลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม หรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม (3) การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และที่ส าคัญควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล

                                                            
 12 กัญจน์คหัฐ  ปิยะกาญจน์ , “วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน”, วิทยานิพนธ์สังคม

สงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 111 - 113.  
 13 พระมหาไชยฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง) และพงษ์ธร สิงห์พันธ์ , “การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี”,  
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 9  ฉบับที่  1 (2557) : 51-58. 

การเรียน หรือการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วย สอดคล้องกับ ศิริพร พรมมิ 14 ได้ศึกษา การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่ว่า ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนิมนต์พระมาใส่บาตรในตอนเช้า ให้นักเรียนกับผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกันการเรี่ยไร่เงินบริจาคในวันเข้าพรรษา การหล่อเทียน และแห่เทียนไปที่วัด เป็นต้น และยัง
สอดคล้อง สมเดช ใจหวังได้ศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยอ าเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด า เนินการ 3 กิจกรรม  
คือ 1) กิจกรรมการสอดแทรกในการน าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม หรือเนื้อหา 2) กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม
โดยตรงเช่น การอบรมหน้าเสาธง 3) กิจกรรมการบรูณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หรือร่วมกับชุมชน กลุ่มเป้าหมายทุกคน 
มีความมั่นใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ตนเอง ท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ให้แก่ตนเอง แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนหนึ่งที่ยังขาดความรับผิดชอบ ต้องส่งเสริมด้วยการอบรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ15 
 โรงเรียนจะต้องเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ผู้ปกครองทุกคนที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน นโยบายรัฐบาลจะมีความส าคัญอย่างมากซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
รับค าสั่ง ส่งผ่านไปยังเขตพื้นที่การศึกษามาสู่โรงเรียน ในการที่เราจะใช้นโยบายคุณธรรมน าการศึกษา 
รัฐบาลเองจะต้องเป็นตัวอย่างของความดี โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาจัดอบรมและเทศนาในวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้
ซึมซับค าสอนทางพระพุทธศาสนาและอยู่ในศีลธรรมอันดี ผู้ปกครองนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา16 กล่าวได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ 
โดยมีพื้นฐานมาจากค าสั่งสอนทางศาสนา เพื่อให้บุคคลประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในสังคมยอมรับปฏิบัติสืบต่อกันมา ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และยังเป็นสิ่งที่ควบคุมมิให้คนในสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติผิดท านองคลองธรรม ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมี

                                                            
 14 ศิริพร พรมมิ, “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดแสง

สรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2” (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยปทุมธานี , 
ม.ป.ป.), หน้า 8. 

 15 สมเดช ใจหวัง, “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านไทย อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), หน้า 140. 
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สภาการศึกษา, 2550), หน้า 29-30. 
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 3. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 
 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ดังนี้ 
 1) ครอบครัวต้องคอยอบรมสั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน แนะน าว่าสิ่ง
ไหนดีสิ่งไหนชั่ว ควรกระท าไม่ควรกระท า พร้อมบอกถึงเหตุผล พาเด็กสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนนอน 
ท าบุญใส่บาตรในตอนเช้า ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทางวัดจัด สอดคล้องกับ กัญจน์คหัฐ  
ปิยะกาญจน์12 ได้ท าการศึกษา วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน พบว่า ผู้ปกครองใช้วิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ผสมผสานกัน ดังนี้ 1) สั่งสอนอบรมโดยตรงโดยบอกให้กระท าหรือห้ามกระท า 
ใช้การให้รางวัลและลงโทษ 2) เป็นต้นแบบใน 3 ลักษณะ คือ ตัวแบบจริง ตัวแบบสัญลักษณ์ และตัวแบบค า
บอกเล่า 3) สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระหว่างท ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด 4) ใช้หลักศาสนา
ด้วยการพาบุตรหลานเข้าวัดท าบุญในวันหยุด สวดมนต์ก่อนนอนชี้แจงให้รู้บาปอันเกิดจากการท าผิดศีล 5 
และชี้แจงให้เห็นผลของการกระท า 
 2) พระสงฆ์ ควรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา หรือการเข้ าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับ พระมหาไชย
ฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง)13 และพงษ์ธร  สิงห์พันธ์ ได้ท าการศึกษา การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ ตามโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ  
ซึมซับเอาหลักค าสอนแบบของฆราวาส มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ร่วมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดี
ที่สังคมต้องการ และเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าท าดีได้ดีจริง  
 3) โรงเรียน เป็นสถาบันที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน  
ถือได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทส าคัญมาก (1) ครูผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนอบรมสั่งสอนเด็ก
นักเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องและสอนให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ และความเกรงกลัวต่อบาป (2) หลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม หรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรมอันดีงาม (3) การวัดผลและประเมินผล ควรประเมินผลให้ครอบคลุมกับความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน และที่ส าคัญควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล

                                                            
 12 กัญจน์คหัฐ  ปิยะกาญจน์ , “วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน”, วิทยานิพนธ์สังคม

สงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 111 - 113.  
 13 พระมหาไชยฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง) และพงษ์ธร สิงห์พันธ์ , “การศึกษาการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี”,  
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 9  ฉบับที่  1 (2557) : 51-58. 

การเรียน หรือการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วย สอดคล้องกับ ศิริพร พรมมิ 14 ได้ศึกษา การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่ว่า ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการนิมนต์พระมาใส่บาตรในตอนเช้า ให้นักเรียนกับผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกันการเรี่ยไร่เงินบริจาคในวันเข้าพรรษา การหล่อเทียน และแห่เทียนไปที่วัด เป็นต้น และยัง
สอดคล้อง สมเดช ใจหวังได้ศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยอ าเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด า เนินการ 3 กิจกรรม  
คือ 1) กิจกรรมการสอดแทรกในการน าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม หรือเนื้อหา 2) กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม
โดยตรงเช่น การอบรมหน้าเสาธง 3) กิจกรรมการบรูณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หรือร่วมกับชุมชน กลุ่มเป้าหมายทุกคน 
มีความมั่นใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ตนเอง ท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ให้แก่ตนเอง แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนหนึ่งที่ยังขาดความรับผิดชอบ ต้องส่งเสริมด้วยการอบรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ15 
 โรงเรียนจะต้องเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ผู้ปกครองทุกคนที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน นโยบายรัฐบาลจะมีความส าคัญอย่างมากซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
รับค าสั่ง ส่งผ่านไปยังเขตพื้นที่การศึกษามาสู่โรงเรียน ในการที่เราจะใช้นโยบายคุณธรรมน าการศึกษา 
รัฐบาลเองจะต้องเป็นตัวอย่างของความดี โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาจัดอบรมและเทศนาในวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้
ซึมซับค าสอนทางพระพุทธศาสนาและอยู่ในศีลธรรมอันดี ผู้ปกครองนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา16 กล่าวได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ 
โดยมีพื้นฐานมาจากค าสั่งสอนทางศาสนา เพื่อให้บุคคลประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในสังคมยอมรับปฏิบัติสืบต่อกันมา ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และยังเป็นสิ่งที่ควบคุมมิให้คนในสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติผิดท านองคลองธรรม ส่งผลให้ชุมชนและสังคมมี

                                                            
 14 ศิริพร พรมมิ, “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนวัดแสง

สรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2” (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยปทุมธานี , 
ม.ป.ป.), หน้า 8. 

 15 สมเดช ใจหวัง, “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนบ้านไทย อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), หน้า 140. 

 16 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณธรรมน าความรูรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณคาของ
ความเปนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูส านักงานเลขาธิการ                   
สภาการศึกษา, 2550), หน้า 29-30. 
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ความสงบร่มเย็น อย่างไรก็ตามหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ยังขาดสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ และคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นคนที่มีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เข้าใจถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รอบรู้ มีความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1) ควรให้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา และบทเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาที่สอนด้วย 
    2) ควรมีการสอนศีลธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    3) ครูควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมนอกห้องเรียน โดยการพานักเรียนไป ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน 
    2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน 
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ความสงบร่มเย็น อย่างไรก็ตามหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ยังขาดสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ และคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นคนที่มีการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เข้าใจถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รอบรู้ มีความเข้าใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1) ควรให้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา และบทเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาที่สอนด้วย 
    2) ควรมีการสอนศีลธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    3) ครูควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมนอกห้องเรียน โดยการพานักเรียนไป ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน 
    2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน 
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บทคัดยอ 
 สุชาดาอธิษฐาน เร่ืองเลาในตํานานเก่ียวกับผูหญิงคนหนึ่งชื่อนางสุชาดา เปนผูมีความศรัทธา 
ในพระพุทธศาสนา แตถูกใสความวามีความสัมพันธกับพระสงฆ จนถูกเจาเมืองตัดสินประหารชีวิต  กอนตาย
นางไดสาปแชงเจาเมือง ตลอดถึงลูกหลาน ใหมีอันเปนไป เปนเหตุทําใหเจาเมืองผูครองนครลําปางตองคํา
สาป ความเชื่อตามตํานานสงผลมาถึงความทรงจํารวมของคนยุคใหม เม่ือมีวิกฤติการณเกิดข้ึนในสังคมของ
นครลําปาง ก็มักจะตอกย้ําไปถึงตํานานที่เลาขานกันมาวาเปนเพราะตองคําสาปของนางสุชาดา ทั้งนี้ เปนผล
แหงกรรมหรือตองคําสาปของคนในอดีตจะสงผลมาถึงลูกหลานในปจจุบันหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเชื่อสวน
บุคคลแตในทัศนะของพระพุทธศาสนาดานความเชื่อเร่ืองของกรรมนั้น ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง ไมใช
เพราะเหตุปจจัยอ่ืน 
คําสําคัญ: สุชาดาอธิษฐาน, คําสาป 
 
Abstract 

Suchada’s Praying: The legendary story about a woman named Mrs. Suchada, who 
is a believer in Buddhism, but she was slandered by others. They accused her of having an 
affair with a monk. The governor decided to execute her because of a misunderstanding. 
Before she died, she cursed the governor and his heirs to die. Belief of this legend has 
resulted in the shared memories of the new generation. When there was societal crisis in 
Lampang Province of Thailand, people believed that it was due to the curse of Mrs. 
Suchada. Whether the result of Karma, or the curse in the past, has affected people or 
not, it depends on personal beliefs. According to Buddhist beliefs, Karma is caused by 
one’s own actions, and not caused by other factors. 
Keywords: Suchada’s Praying, Curse 
 
 
 
 

บทนํา 
 จากละครเวทีเร่ือง “สุชาดาอธิษฐาน” ที่ผูเขียนไดมีโอกาสไปชมรอบสุดทาย จากทั้งหมด จํานวน 5 
รอบ ที่ทางนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมี 
อาจารยชุตินิษฐ ปานคํา เปนที่ปรึกษา ไดดําเนินการจัดแสดงและเปดตัวอยางเปนทางการ แสดงถึงเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตรของลําปางที่อิงอาศัยเร่ืองเลา หรือตํานานที่เปนความเชื่อเร่ืองของ “คําสาป” ของคนใน
อดีตที่สงผลมาถึงปจจุบัน ทําใหผูเขียนมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเขียนเร่ืองราวตามเร่ืองเลา ที่อาศัยความ
ศรัทธาและความเชื่อจากรุนสูรุน เพื่อเปนการสรางความเขาใจรวมจึงอยากกลาวถึงเร่ืองราวของนางสุชาดา
ตามตํานานของเมืองเขลางคนคร วามีผลมาถึงลูกหลานจึงหรือไมอยางไร? อนึ่งบทความนี้ เปนทัศนะ 
จากผูเขียนที่อยากจะนําเสนอแนวคิดระหวาง “ความเชื่อ ความศรัทธา หลักกรรม” ตามหลักคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในฐานะบรมครูของโลกไดทรงสั่งสอนไว และสามารถ
พิสูจนไดจริง ซ่ึงอาจจะมีความขัดแยงกับความเชื่อของบรรพบุรุษที่วาดวยเร่ืองตํานานที่สงตอกันจากรุนสูรุน 
จะสามารถพิสูจนไดหรือไมอยางไรก็ตาม แตความเชื่อดังกลาวนั้นก็ยังคงอยูคูกับแดนดินถ่ินนี้สืบตอไป  
 ผูเขียนไดนําเสนอในประเด็นที่มีความเก่ียวของกันไดแก เร่ืองของตํานานคําสาปนางสุชาดา  
ความเชื่อ ความศรัทธา หลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา และแนวทางการวิเคราะหที่แสดงถึงความเห็น
เหมือนหรือตางจากหลักความจริง 
 
ตํานาน “คําสาป” นางสุชาดา 

ตํานานพระแกวดอนเตา วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามนั้น กลาวไววา คร้ังหนึ่งพระมหาเถระเจา 
ตองการจะแกะสลักพระพุทธรูปดวยไมแกนจันทน แตหาไมมิได พญานาคจึงเนรมิตแกวมรกตไวในผลแตงโม 
และนําไปวางไวในสวนแตงโมของนางสุชาดา "สุชาดา" ผูมีศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา ชอบไป
ทําบุญที่วัด โดยมักนําผลแตงโมไปถวาย เหตุที่หลังบานของนางนั้นเปนสวนแตงโม ภาษาลานนาเรียกวา    
"บะเตา" มีแตงโมอยูลูกหนึ่งเม่ือผาออกมา นางสุชาดาไดพบกับหินหยกหรือที่คนไทยนิยมเรียกแกวมรกต  
จึงไดนําไปถวายพระมหาเถระเจา 

เม่ือพระมหาเถระเจา ไดรับถวายแกวมรกตในผลแตงจากนางสุชาดา จึงมีดําริจะแกะสลักเปนองค
พระพุทธรูป แตทวาทําเทาไหรก็ไมสําเร็จ กระทั่งคืนนั้นพระอินทรจึงจําแลงเปนมนุษยมาขันอาสาสลักให 
โดยไดเนรมิตแกวมรกตใหเปนองคพระอันงดงาม ตอมาความทราบถึงเจาผูครองนครลําปางในขณะนั้น ก็ทรง
พระพิโรธโกรธกร้ิว ที่นางไดแกวมรกตอันล้ําคาแลวไมนํามาถวายตนผูเปนเจาชีวิต กลับนําไปถวายพระสงฆ 
จึงกลั่นแกลงแจงโทษวา นางกับพระเถระประกอบกาเมสุมิฉาจาร เสพยเมถุนธรรมกัน นางสุชาดาจึงถูกทาว
พระยาผูครองเมืองสั่งประหารชีวิต 

กอนถูกประหารนางไดอธิษฐานวา หากแมนนางบริสุทธิ์ ขอจงอยาใหโลหิตตกลงพื้นดิน และ  
ไดสาปแชงใหเจาเมืองผูหลงผิดคิดรายตอนาง อยาไดตายดี ขอใหกรรมตามทัน ทันตาเห็น ลูกหลานผูสืบเชื้อ
สายเจาเมืองผูครองนครลําปางทุกคน ขออยาใหมีความสุขความเจริญ มีแตภัยพิบัติหายนะตลอดกาลนาน 
หากผูสืบเชื้อสายเจานครลําปางคนใด เชื่อวานางไมผิด และไมตองการตองคําสาป ก็ขอใหนําลูกขนุนลูกแรก
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สาป ความเชื่อตามตํานานสงผลมาถึงความทรงจํารวมของคนยุคใหม เม่ือมีวิกฤติการณเกิดข้ึนในสังคมของ
นครลําปาง ก็มักจะตอกย้ําไปถึงตํานานที่เลาขานกันมาวาเปนเพราะตองคําสาปของนางสุชาดา ทั้งนี้ เปนผล
แหงกรรมหรือตองคําสาปของคนในอดีตจะสงผลมาถึงลูกหลานในปจจุบันหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเชื่อสวน
บุคคลแตในทัศนะของพระพุทธศาสนาดานความเชื่อเร่ืองของกรรมนั้น ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง ไมใช
เพราะเหตุปจจัยอ่ืน 
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Abstract 

Suchada’s Praying: The legendary story about a woman named Mrs. Suchada, who 
is a believer in Buddhism, but she was slandered by others. They accused her of having an 
affair with a monk. The governor decided to execute her because of a misunderstanding. 
Before she died, she cursed the governor and his heirs to die. Belief of this legend has 
resulted in the shared memories of the new generation. When there was societal crisis in 
Lampang Province of Thailand, people believed that it was due to the curse of Mrs. 
Suchada. Whether the result of Karma, or the curse in the past, has affected people or 
not, it depends on personal beliefs. According to Buddhist beliefs, Karma is caused by 
one’s own actions, and not caused by other factors. 
Keywords: Suchada’s Praying, Curse 
 
 
 
 

บทนํา 
 จากละครเวทีเร่ือง “สุชาดาอธิษฐาน” ที่ผูเขียนไดมีโอกาสไปชมรอบสุดทาย จากทั้งหมด จํานวน 5 
รอบ ที่ทางนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมี 
อาจารยชุตินิษฐ ปานคํา เปนที่ปรึกษา ไดดําเนินการจัดแสดงและเปดตัวอยางเปนทางการ แสดงถึงเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตรของลําปางที่อิงอาศัยเร่ืองเลา หรือตํานานที่เปนความเชื่อเร่ืองของ “คําสาป” ของคนใน
อดีตที่สงผลมาถึงปจจุบัน ทําใหผูเขียนมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเขียนเร่ืองราวตามเร่ืองเลา ที่อาศัยความ
ศรัทธาและความเชื่อจากรุนสูรุน เพื่อเปนการสรางความเขาใจรวมจึงอยากกลาวถึงเร่ืองราวของนางสุชาดา
ตามตํานานของเมืองเขลางคนคร วามีผลมาถึงลูกหลานจึงหรือไมอยางไร? อนึ่งบทความนี้ เปนทัศนะ 
จากผูเขียนที่อยากจะนําเสนอแนวคิดระหวาง “ความเชื่อ ความศรัทธา หลักกรรม” ตามหลักคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในฐานะบรมครูของโลกไดทรงสั่งสอนไว และสามารถ
พิสูจนไดจริง ซ่ึงอาจจะมีความขัดแยงกับความเชื่อของบรรพบุรุษที่วาดวยเร่ืองตํานานที่สงตอกันจากรุนสูรุน 
จะสามารถพิสูจนไดหรือไมอยางไรก็ตาม แตความเชื่อดังกลาวนั้นก็ยังคงอยูคูกับแดนดินถ่ินนี้สืบตอไป  
 ผูเขียนไดนําเสนอในประเด็นที่มีความเก่ียวของกันไดแก เร่ืองของตํานานคําสาปนางสุชาดา  
ความเชื่อ ความศรัทธา หลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา และแนวทางการวิเคราะหที่แสดงถึงความเห็น
เหมือนหรือตางจากหลักความจริง 
 
ตํานาน “คําสาป” นางสุชาดา 

ตํานานพระแกวดอนเตา วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามนั้น กลาวไววา คร้ังหนึ่งพระมหาเถระเจา 
ตองการจะแกะสลักพระพุทธรูปดวยไมแกนจันทน แตหาไมมิได พญานาคจึงเนรมิตแกวมรกตไวในผลแตงโม 
และนําไปวางไวในสวนแตงโมของนางสุชาดา "สุชาดา" ผูมีศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา ชอบไป
ทําบุญที่วัด โดยมักนําผลแตงโมไปถวาย เหตุที่หลังบานของนางนั้นเปนสวนแตงโม ภาษาลานนาเรียกวา    
"บะเตา" มีแตงโมอยูลูกหนึ่งเม่ือผาออกมา นางสุชาดาไดพบกับหินหยกหรือที่คนไทยนิยมเรียกแกวมรกต  
จึงไดนําไปถวายพระมหาเถระเจา 

เม่ือพระมหาเถระเจา ไดรับถวายแกวมรกตในผลแตงจากนางสุชาดา จึงมีดําริจะแกะสลักเปนองค
พระพุทธรูป แตทวาทําเทาไหรก็ไมสําเร็จ กระทั่งคืนนั้นพระอินทรจึงจําแลงเปนมนุษยมาขันอาสาสลักให 
โดยไดเนรมิตแกวมรกตใหเปนองคพระอันงดงาม ตอมาความทราบถึงเจาผูครองนครลําปางในขณะนั้น ก็ทรง
พระพิโรธโกรธกร้ิว ที่นางไดแกวมรกตอันล้ําคาแลวไมนํามาถวายตนผูเปนเจาชีวิต กลับนําไปถวายพระสงฆ 
จึงกลั่นแกลงแจงโทษวา นางกับพระเถระประกอบกาเมสุมิฉาจาร เสพยเมถุนธรรมกัน นางสุชาดาจึงถูกทาว
พระยาผูครองเมืองสั่งประหารชีวิต 

กอนถูกประหารนางไดอธิษฐานวา หากแมนนางบริสุทธิ์ ขอจงอยาใหโลหิตตกลงพื้นดิน และ  
ไดสาปแชงใหเจาเมืองผูหลงผิดคิดรายตอนาง อยาไดตายดี ขอใหกรรมตามทัน ทันตาเห็น ลูกหลานผูสืบเชื้อ
สายเจาเมืองผูครองนครลําปางทุกคน ขออยาใหมีความสุขความเจริญ มีแตภัยพิบัติหายนะตลอดกาลนาน 
หากผูสืบเชื้อสายเจานครลําปางคนใด เชื่อวานางไมผิด และไมตองการตองคําสาป ก็ขอใหนําลูกขนุนลูกแรก
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ที่ปลูกไดนําไปถวายพระสงฆ อุทิศกุศลใหนางแลวกลาวขออโหสิกรรม นางก็จะอโหสิกรรมให หากไมแลวทุก
คนตองพบคําสาปชนิดที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดดวยวิธีใด ๆ 

เม่ือเพชฌฆาตลงดาบ เลือดของนางไดหายข้ึนไปในอากาศ ไมตกตองลงพื้นดินแมแตหยดเดียว  
เปนที่นาอัศจรรย เลื่องลือโจษขานของผูที่อยูในเหตุการณวันประหาร และไดยินไดฟงในภายหลัง เม่ือทาว
พระยาผูครองเมืองนครลําปางผูสั่งประหารไดทราบเร่ืองคําอธิษฐาน และคําสาปของนางกอนตายก็เกิดความ
กลัว ถึงกับทรงพระประชวรเจ็บไขไมสบายอยางหนัก กระอักพระโลหิตเสด็จสวรรคตเร็วพลัน กรรมทันตา
เห็นจริง ๆ 

จากเร่ืองเลาในตํานานที่ปรากฏ แมนจะไมมีหลักฐานเปนประจักษที่ชัดเจนวา แตก็อยูในความทรง
จํารวมกันของชาวลําปาง ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเหตุการณดังกลาวนั้น เสมือนหนึ่งวาเกิดจาก
ความผิดพลาดอยางใหญหลวงของทาวพระยาผูครองเมืองนครลําปาง จึงไดถูกตองคําสาป จากผูบริสุทธิ์ 
ทั้งนี้ เม่ือความผิดพลาดดังกลาวนั้นเกิดข้ึนก็มิอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตํานานหรือสิ่งที่ผานมาได ทั้งนี้ การตอง
คําสาปนางสุชาดาจึงมีการนําสูประเพณีวิถีของชาวนครลําปาง ผูเขียนขอใชคําวา “เอาวิกฤติจากอดีตสราง
เปนโอกาสปจจุบัน” 

ในอดีตนั้น1 ชวงสงกรานตของทุกป ประเพณีปฏิบัติในหมูเจานายจะมีการทําพิธีขอขมาตอเจาแม
สุชาดา ณ วังยาเฒา ริมฝงแมน้ําวัง ตรงขามวัดพระแกวดอนเตา ซ่ึงเชื่อกันวา เปนสถานที่ประหารชีวิตนาง 
พิธีดังกลาวกระทํากันในกลุมเล็กๆ เพื่อขออโหสิกรรมแทนบรรพบุรุษของตน จนกระทั่งในป พ.ศ.2515 
เจานายคณะหนึ่งไดขอความเมตตาจากหลวงพอเกษม เขมโก พระเถระผูมีเชื้อสายเจาเมืองลําปาง ใหชวยทํา
พิธีถอนคําสาป ดวยการจัดสรางอนุสาวรียของเจาแมสุชาดาข้ึน ณ วังยาเฒา และในป พ.ศ.2522 ไดมีการ
สรางศาลเจาแมสุชาดาในวัดพระแกวดอนเตา 

สวนบริเวณขางวัดพระแกวดอนเตา ซ่ึงเชื่อกันวาเคยเปนที่ตั้งบานของนางสุชาดา ไดมีการจัดสราง
วัดข้ึนอีกวัดหนึ่งชื่อวา “วัดสุชาดาราม” ซ่ึงมีอุโบสถที่สวยงามมาก สถาปตยกรรมเปนแบบพื้นเมืองฝมือชาง
เชียงแสน ภายในประดับดวยภาพจิตรกรรมลงรักปดทอง ตอมามีการรวมวัด พระแกวดอนเตาเขากับวัด
สุชาดาราม จึงเรียกวา “วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม” ใครมาเที่ยวเมืองลําปางไมควรพลาด เพราะ
นอกจากจะเปนตํานานที่เปนประวัติศาสตรหนาสําคัญของเมืองลําปางแลว ยังมีปูชนียสถานสําคัญที่ควรคา
แกการมากราบสักการบูชา ไมวาจะเปนเจดีย องคใหญบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา มณฑปศิลปะ
พมา วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนตน 

จากตํานานแหง “คําสาป” ของนางสุชาดา สู ปรากฏการณทางสังคมลําปาง ตามทัศนะของ  
เพ็ญสุภา สุขคนะ ใจอินทร2 ไดกลาวไววา.....คร้ังหนึ่งลําปางเคยถูกเล็งไววาตองมี "มหาวิทยาลัยภาคเหนือ" 
แตแลวรัฐก็เปลี่ยนใจไปสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหมแทน แมจะปลอบใจชาวเมืองรถมาดวยการสราง

                                                           
1 ไทยรัฐฉบับพิมพ . เขลางคนคร...เมืองตองคําสาป. [ออนไลน ] แหลงขอมูล : https://www. 

thairath.co.th/content/467558 [15 มกราคม 2562]. 
2 เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, “คําสาป” “ความทรงจํารวม” นครลําปาง กับตํานานนางสุชาดา-พระแกว

ดอนเตา: http://botkwamdee.blogspot.com/2012/07/p-memlp.html 

สถานีโทรทัศนชอง 8 ให แตสรางไดไมนานก็สั่งยุบไปข้ึนตรงตอกรมประชาสัมพันธชอง 11 ที่เชียงใหม 
อีกจนได   

แทบไมนาเชื่อจริงๆ วา คําสาปของนางสุชาดา ซ่ึงตอมาไดกลายเปน "เจาแมสุชาดา" ไปเรียบรอย
แลว ตอเจาผูครองนครลําปาง (ไมทราบวาคือใคร สมัยใด และเปนเร่ืองจริงหรือไม) จักทรงอิทธิพลตอเมือง
ลําปางอยางรุนแรง แมแตทายาทเจาหลวงลําปางในยุคปจจุบันยังตองทําพิธีบวงสรวงอนุสาวรียของนางให
คลายอาฆาต เปดทางใหเมืองลําปางเดินหนาฉลุยเสียที 

ขนาดหลวงพอเกษม เขมโก พระเกจิชื่อดังผูมีเชื้อสายสกุล ณ ลําปาง ยังตองลงทุนปลุกเสกพระ
เหรียญรุนเจาแมสุชาดาอันโดงดังมาแลวเม่ือ 13 เมษายน 2515   

ใครที่ครอบครองยอมไมลืมขอความที่จารึกบนเหรียญวา "เพื่อลบลางมลทินและแกอาถรรพณให
ชาวเขลางคนครเพื่อความเปนสิริมงคลสืบไป" 

จากตํานานสูชื่อบานนามเมือง 
 จากตํานานที่ปรากฏเปนเร่ืองเลาสูกันมาตั้งแตอดีตที่ไมสามารถบอกเปนปพุทธศักราช ซ่ึงเปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรได ก็เปนคําถามตอวาทําไมเร่ืองดังกลาวจึงถูกเลามาใหสอดคลองชื่อบานนาม
เมืองซ่ึงเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร3 ไดนําเสนอเปนบทความไววา .......ซ่ึงก็แปลกตรงที่วา "ชื่อบานนามเมือง" 
กลางเวียงละกอนกลนเกลื่อนไปดวยสถานที่ที่เก่ียวของกับนางสุชาดา ประหนึ่งวานางมีตัวมีตนจริงๆ 
นอกจากวัดสุชาดาราม ซ่ึงตอมาไดถูกรวมเปนหนึ่งเดียวกับวัดพระแกวดอนเตาแลว ยังมี "วัดนางเหลียว" 
เปนสัญลักษณวานางสุชาดาไดเหลียวหันมามองพระแกวดอนเตาอยางอาลัยอาวรณกอนถูกประหารชีวิต 
หรือเสนทางลงไปสูแมน้ําวัง ชาวบานเรียกวา "ทานางลอย" ก็เชื่อกันวาเปนจุดที่เลือดของนางลอยข้ึนสูฟา 
รวมถึง "ประตูทานาง" ก็คือประตูที่นางถูกจับไปประหารที่ทาน้ํา "วังยาเฒา" รวมทั้งบางคนยังเชื่อวาซาก
โบราณสถานรางอีกแหงที่ชื่อ "กูเจายาสุตตา" นั้นก็เปนการเรียกเพี้ยนมาจาก "เจายาสุชาดา"..... 
 ตํานานนํามาสูความจริงในปจจุบัน จะมีอยูจริงหรือเปนความพยายามที่มนุษยสราง Story ข้ึน  
เปนการหาคําตอบจากที่ใชใจเปนสื่อกลางของการสัมผัส อยูที่เราจะยอมรับมันหรือพยายามผลักดันมันจะ
เร่ืองเลากลายเปนความจริง ผูเขียนจึงขอกลาวถึงหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ดังนี้วา   
 
หลักความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
           ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา พุทธเจาทรงแสดงไวในหลักกาลามสูตร ดังทีป่รากฏในเกสปุตตสูตร 
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต แตคนสวนมากมักจะเรียกวากาลามสตูร (องฺ.ติก. 20/505/212) ซ่ึงเปนพระสูตร
สําคัญที่พระพทุธเจาแสดง ณ เกสปุตตนิคม มีใจความสรุปวา 
             เกสปุตตะเปนนิคมแหงหนึ่งในแควนโกศลชาวนิคมนี้เปนที่รูจักกันวาชาวกาลามะ  เม่ือชาวกาลา
มะไดสดับวา  พระพุทธเจาเสด็จมายังนิคมของตน จึงมาเฝาพระองคเพื่อขอคําแนะนําและกราบทูลวา  
“ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนั้นพูดประกาศแต

                                                           
3 เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, “คําสาป” “ความทรงจํารวม” นครลําปาง กับตํานานนางสุชาดา-พระแกว
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1557

ที่ปลูกไดนําไปถวายพระสงฆ อุทิศกุศลใหนางแลวกลาวขออโหสิกรรม นางก็จะอโหสิกรรมให หากไมแลวทุก
คนตองพบคําสาปชนิดที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดดวยวิธีใด ๆ 

เม่ือเพชฌฆาตลงดาบ เลือดของนางไดหายข้ึนไปในอากาศ ไมตกตองลงพื้นดินแมแตหยดเดียว  
เปนที่นาอัศจรรย เลื่องลือโจษขานของผูที่อยูในเหตุการณวันประหาร และไดยินไดฟงในภายหลัง เม่ือทาว
พระยาผูครองเมืองนครลําปางผูสั่งประหารไดทราบเร่ืองคําอธิษฐาน และคําสาปของนางกอนตายก็เกิดความ
กลัว ถึงกับทรงพระประชวรเจ็บไขไมสบายอยางหนัก กระอักพระโลหิตเสด็จสวรรคตเร็วพลัน กรรมทันตา
เห็นจริง ๆ 

จากเร่ืองเลาในตํานานที่ปรากฏ แมนจะไมมีหลักฐานเปนประจักษที่ชัดเจนวา แตก็อยูในความทรง
จํารวมกันของชาวลําปาง ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเหตุการณดังกลาวนั้น เสมือนหนึ่งวาเกิดจาก
ความผิดพลาดอยางใหญหลวงของทาวพระยาผูครองเมืองนครลําปาง จึงไดถูกตองคําสาป จากผูบริสุทธิ์ 
ทั้งนี้ เม่ือความผิดพลาดดังกลาวนั้นเกิดข้ึนก็มิอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตํานานหรือสิ่งที่ผานมาได ทั้งนี้ การตอง
คําสาปนางสุชาดาจึงมีการนําสูประเพณีวิถีของชาวนครลําปาง ผูเขียนขอใชคําวา “เอาวิกฤติจากอดีตสราง
เปนโอกาสปจจุบัน” 

ในอดีตนั้น1 ชวงสงกรานตของทุกป ประเพณีปฏิบัติในหมูเจานายจะมีการทําพิธีขอขมาตอเจาแม
สุชาดา ณ วังยาเฒา ริมฝงแมน้ําวัง ตรงขามวัดพระแกวดอนเตา ซ่ึงเชื่อกันวา เปนสถานที่ประหารชีวิตนาง 
พิธีดังกลาวกระทํากันในกลุมเล็กๆ เพื่อขออโหสิกรรมแทนบรรพบุรุษของตน จนกระทั่งในป พ.ศ.2515 
เจานายคณะหนึ่งไดขอความเมตตาจากหลวงพอเกษม เขมโก พระเถระผูมีเชื้อสายเจาเมืองลําปาง ใหชวยทํา
พิธีถอนคําสาป ดวยการจัดสรางอนุสาวรียของเจาแมสุชาดาข้ึน ณ วังยาเฒา และในป พ.ศ.2522 ไดมีการ
สรางศาลเจาแมสุชาดาในวัดพระแกวดอนเตา 

สวนบริเวณขางวัดพระแกวดอนเตา ซ่ึงเชื่อกันวาเคยเปนที่ตั้งบานของนางสุชาดา ไดมีการจัดสราง
วัดข้ึนอีกวัดหนึ่งชื่อวา “วัดสุชาดาราม” ซ่ึงมีอุโบสถที่สวยงามมาก สถาปตยกรรมเปนแบบพื้นเมืองฝมือชาง
เชียงแสน ภายในประดับดวยภาพจิตรกรรมลงรักปดทอง ตอมามีการรวมวัด พระแกวดอนเตาเขากับวัด
สุชาดาราม จึงเรียกวา “วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม” ใครมาเที่ยวเมืองลําปางไมควรพลาด เพราะ
นอกจากจะเปนตํานานที่เปนประวัติศาสตรหนาสําคัญของเมืองลําปางแลว ยังมีปูชนียสถานสําคัญที่ควรคา
แกการมากราบสักการบูชา ไมวาจะเปนเจดีย องคใหญบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา มณฑปศิลปะ
พมา วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนตน 

จากตํานานแหง “คําสาป” ของนางสุชาดา สู ปรากฏการณทางสังคมลําปาง ตามทัศนะของ  
เพ็ญสุภา สุขคนะ ใจอินทร2 ไดกลาวไววา.....คร้ังหนึ่งลําปางเคยถูกเล็งไววาตองมี "มหาวิทยาลัยภาคเหนือ" 
แตแลวรัฐก็เปลี่ยนใจไปสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหมแทน แมจะปลอบใจชาวเมืองรถมาดวยการสราง
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สถานีโทรทัศนชอง 8 ให แตสรางไดไมนานก็สั่งยุบไปข้ึนตรงตอกรมประชาสัมพันธชอง 11 ที่เชียงใหม 
อีกจนได   

แทบไมนาเชื่อจริงๆ วา คําสาปของนางสุชาดา ซ่ึงตอมาไดกลายเปน "เจาแมสุชาดา" ไปเรียบรอย
แลว ตอเจาผูครองนครลําปาง (ไมทราบวาคือใคร สมัยใด และเปนเร่ืองจริงหรือไม) จักทรงอิทธิพลตอเมือง
ลําปางอยางรุนแรง แมแตทายาทเจาหลวงลําปางในยุคปจจุบันยังตองทําพิธีบวงสรวงอนุสาวรียของนางให
คลายอาฆาต เปดทางใหเมืองลําปางเดินหนาฉลุยเสียที 

ขนาดหลวงพอเกษม เขมโก พระเกจิชื่อดังผูมีเชื้อสายสกุล ณ ลําปาง ยังตองลงทุนปลุกเสกพระ
เหรียญรุนเจาแมสุชาดาอันโดงดังมาแลวเม่ือ 13 เมษายน 2515   

ใครที่ครอบครองยอมไมลืมขอความที่จารึกบนเหรียญวา "เพื่อลบลางมลทินและแกอาถรรพณให
ชาวเขลางคนครเพื่อความเปนสิริมงคลสืบไป" 

จากตํานานสูชื่อบานนามเมือง 
 จากตํานานที่ปรากฏเปนเร่ืองเลาสูกันมาตั้งแตอดีตที่ไมสามารถบอกเปนปพุทธศักราช ซ่ึงเปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรได ก็เปนคําถามตอวาทําไมเร่ืองดังกลาวจึงถูกเลามาใหสอดคลองชื่อบานนาม
เมืองซ่ึงเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร3 ไดนําเสนอเปนบทความไววา .......ซ่ึงก็แปลกตรงที่วา "ชื่อบานนามเมือง" 
กลางเวียงละกอนกลนเกลื่อนไปดวยสถานที่ที่เก่ียวของกับนางสุชาดา ประหนึ่งวานางมีตัวมีตนจริงๆ 
นอกจากวัดสุชาดาราม ซ่ึงตอมาไดถูกรวมเปนหนึ่งเดียวกับวัดพระแกวดอนเตาแลว ยังมี "วัดนางเหลียว" 
เปนสัญลักษณวานางสุชาดาไดเหลียวหันมามองพระแกวดอนเตาอยางอาลัยอาวรณกอนถูกประหารชีวิต 
หรือเสนทางลงไปสูแมน้ําวัง ชาวบานเรียกวา "ทานางลอย" ก็เชื่อกันวาเปนจุดที่เลือดของนางลอยข้ึนสูฟา 
รวมถึง "ประตูทานาง" ก็คือประตูที่นางถูกจับไปประหารที่ทาน้ํา "วังยาเฒา" รวมทั้งบางคนยังเชื่อวาซาก
โบราณสถานรางอีกแหงที่ชื่อ "กูเจายาสุตตา" นั้นก็เปนการเรียกเพี้ยนมาจาก "เจายาสุชาดา"..... 
 ตํานานนํามาสูความจริงในปจจุบัน จะมีอยูจริงหรือเปนความพยายามที่มนุษยสราง Story ข้ึน  
เปนการหาคําตอบจากที่ใชใจเปนสื่อกลางของการสัมผัส อยูที่เราจะยอมรับมันหรือพยายามผลักดันมันจะ
เร่ืองเลากลายเปนความจริง ผูเขียนจึงขอกลาวถึงหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ดังนี้วา   
 
หลักความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
           ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา พุทธเจาทรงแสดงไวในหลักกาลามสูตร ดังทีป่รากฏในเกสปุตตสูตร 
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต แตคนสวนมากมักจะเรียกวากาลามสตูร (องฺ.ติก. 20/505/212) ซ่ึงเปนพระสูตร
สําคัญที่พระพทุธเจาแสดง ณ เกสปุตตนิคม มีใจความสรุปวา 
             เกสปุตตะเปนนิคมแหงหนึ่งในแควนโกศลชาวนิคมนี้เปนที่รูจักกันวาชาวกาลามะ  เม่ือชาวกาลา
มะไดสดับวา  พระพุทธเจาเสด็จมายังนิคมของตน จึงมาเฝาพระองคเพื่อขอคําแนะนําและกราบทูลวา  
“ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนั้นพูดประกาศแต
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1558 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เฉพาะทรรศนะของตนเทานั้น สวนทรรศนะของผูอ่ืน ชวยกันตําหนิ ดูหม่ิน  ประณาม ทําใหไมนาเชื่อ สมณ
พราหมณพวกอ่ืนๆซ่ึงมายังเกสปุตตนิคมก็ทําในลักษณะเดียวกัน ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคมี
ความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานั้นวา สมณพราหมณเหลานั้น  ใครพูดจริง  ใครพูดเท็จ”
พระพุทธเจาตรัสวา   “ดูกอนชาวกาลามะทั้งหลาย  ถูกแลวที่ทานทั้งหลายมีความเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่
ควรเคลือบแคลงสงสัย  มาเถิด  ทานทั้งหลาย   

1.  อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะฟงตามกันมา (มา อนสฺุสเวน) 
          2. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) 
          3. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะเลาลือ (มา  อิติกิราย) 

4. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะอางตําราหรือคัมภีร (มา ปฏกสมฺปทาเนน) 
5. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะตรรก (มา  ตกฺกเหตุ) 
6. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะคาดคะเน (มา นยเหตุ) 
7.อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะตรึกตามอาการ (มา อาการปริวิตกฺเกน) 
8. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะเขากันไดกับความเห็นของตน (มา  ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺตยิา) 
9. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะผูพูดสมควรเชื่อได (มา  ภพพฺรูปตาย) 
10. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะนับถือวา สมณะนี้เปนครูของเรา (มา  สมโณ โน  ครุ) 
เม่ือใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา  สิ่งเหลานั้นเปนอกุศล มีโทษ  ผูรูติเตียน  ไมเปนประโยชน เม่ือ

นั้น ทานทัง้หลายควรละสิ่งเหลานั้นเสยี 
แตในกรณีตรงกันขาม เม่ือใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา สิ่งเหลานี้ เปนกุศล ไมมีโทษ  ผู รู

สรรเสริญ  เปนประโยชน เม่ือนั้น ทานทั้งหลายควรปฏิบัติสิ่งเหลานั้น” 
 จุดสําคัญหลักความเชื่อนี้เราตองเขาใจวา “ไมไดหามวาไมใหศึกษาคําสอนใดเลย” คือเราสามารถ
ศึกษาคําสอนของใครๆก็ไดทั้งสิ้น คือใหเอาคําสอนนั้นมาไตรตรองพิจารณากอน ถาเห็นวาไมมีโทษและมี
ประโยชน ก็ใหนําเอามาทดลองปฏิบัติดูกอน เม่ือไดผลจึงคอยเชื่อ แตถาไมไดผลก็อยาเชื่อ อยางเชน คําสอน
ที่วา เม่ือจิตเกิดกิเลส (คืออยากได หรืออยากทําลาย หรือลังเลใจ) ข้ึนเม่ือใด จิตก็จะเกิดความเรารอน
ทรมาน หรือเปนทุกขข้ึนมาทันที แตถาเม่ือใดที่จิตไมมีกิเลส จิตก็จะสงบเย็น (นิพพาน-ทุกขดับ) เปนตน  
ซ่ึงเม่ือเราสังเกตจากจิตของเราจริงๆ แลวก็พบวามันเปนเชนนั้นจริงๆ เราก็เชื่อไดวาคําสอนนี้ถูกตอง สวนคํา
สอนที่วาถาหมดกิเลสแลวตายไปจึงจะนิพพานนั้น เราไมสามารถพิสูจนหรือพบเห็นไดจริงในปจจุบันเราก็
อยาเชื่อ หรืออยาสนใจ เพราะไมเปนประโยชนแกเราในปจจุบัน ถาเราเชื่อและมัวลุมหลงปฏิบัติตาม  
โดยหวังวาจะไดนิพพานเม่ือตายไปแลว ก็ยอมที่จะทําใหเรายังคงมีทุกขในขณะที่ยังมีชีวิตอยูตอไป ซ่ึงความ
เชื่อเชนนี้จัดวามีโทษอยางยิ่ง 

หลักความเชื่อนี้จัดวาเปนหลักวิทยาศาสตร และเปนหลักในการสรางคนใหเปน “อัจฉริยะทางดาน
ความคิด” เพราะหลักการนี้จะทําใหเรามีอิสระทางความคิดอยางเต็มที่ แลวก็ไมเปนทาสทางสติปญญาของ
ใคร แมแตของพระพุทธจาเองก็ตาม ซ่ึงหลักความเชื่อนี้เองที่จะเปนเคร่ืองตรวจสอบวาคําสอนใดถูก คําสอน
ใดผิด แมคําสอนของพุทธศาสนาเองเราก็ยังตองตรวจสอบ เพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดมาแลวกอนที่จะ
มาถึงเราแลวก็ได ถาเราเชื่อจากตําราหรือจากคนอ่ืน ก็อาจจะทําใหเราเกิดความเห็นที่ผิดข้ึนมาได ซ่ึงนี่ก็

แสดงวาเราไมเชื่อพระพุทธเจา ที่ทรงสอนวาอยาเชื่อจากใคร ๆ แมจากตัวเองหรือจากผูสอนเองก็ตาม จึงขอ
ฝากเร่ืองความเชื่อนี้ใหผูมีปญญาทั้งหลายนําเอาไปคิดพิจารณา เพื่อที่จะไดสรางความเชื่อที่ถูกตองใหเกิดข้ึน
กันตอไป 
 
ความเช่ือเรื่องกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 1. ความหมายของกรรม 

ศรัทธา คือ ความเชื่อ4 เปนสิ่งที่อยูในความนึกคิดของมนุษย และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่
แสดงออก ศรัทธาหรือความเชื่อจะเปนแรงดลใจใหมนุษยมีพฤติกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งใจไว 
ดังนั้น ศรัทธาหรือความเชื่อ จึงมีอิทธิพลตอการกําหนดวิถีชีวิตของแตละบุคคลและสังคมพระพุทธศาสนา 
มีหลักคําสอนที่ใหพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเปนพื้นฐาน แตเปนศรัทธาที่มีเหตุผล (Belief) ที่ผูศรัทธาสามารถ
นําไปสูการพัฒนาปญญาได กรรมเปนหลักธรรมที่สําคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเปน
หลักธรรมที่มาจากศรัทธาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มีความสําคัญและเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษย แสดงใหเห็นถึงความคิดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม อันนําไปสูการกําหนด
คานิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม 

พระญาณติโลกะ ( Nyanatiloka ) อธิบายวา กรรม คือ การกระทําที่มีพื้นฐานมาจากกุศลกับอกุศล 
ทําใหเกิดการเวียนวายตายเกิด หรือเจตนาเปนตัวกําหนดที่ไป เจตนาของกรรมคือ การแสดงออกของการ
กระทําที่เปนกุศลหรืออกุศลมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมทางพระพุทธศาสนา จึงมิใชตัวกําหนด
โชคชะตาหรือสังคมของมนุษย แตเปนเร่ืองของการกระทํา ซ่ึงทางตะวันตกมีความเขาใจวา พระเจาเปนผู
กําหนด5 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวา กรรม แปลตามศัพทวา การงานหรือการกระทาํ แตในทาง
ธรรมตองจํากัดความจําเพาะลงไปวา หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําที่เปนไป
ดวยความจงใจ ถาเปนการกระทําที่ไมมีเจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม6 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา กรรมนี้เปนคํา กลาง ๆ 
ถาหากวาเปนการกระทําดี ทานเรียกวา กุศลกรรม ถาหากวาเปนการกระทําชั่วทานเรียกวา อกุศลกรรม7 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา การกระทําที่
แสดงออกทางกาย เรียกวา กายกรรม การกระทําทางวาจาเรียกวา วจีกรรม ลําพังความคิดเรียกวา 
มโนกรรม กรรมที่จะมีผลหรือวิบากตองเปนการกระทําที่มีเจตนาเปนตัวนําเสมอ 

                                                           
4 พระธรรมปฎก, (ป .อ. ปยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้ง ท่ี  9, 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2543), หนา 290. 
5 Nyanatiloka, Bhddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines, (Kandy 

:Buddhist Publication Society, 1980 ) , P. 92. 
6 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2543), หนา 157. 
7 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) , กฎแหงกรรรม, หนา 2 
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เฉพาะทรรศนะของตนเทานั้น สวนทรรศนะของผูอ่ืน ชวยกันตําหนิ ดูหม่ิน  ประณาม ทําใหไมนาเชื่อ สมณ
พราหมณพวกอ่ืนๆซ่ึงมายังเกสปุตตนิคมก็ทําในลักษณะเดียวกัน ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคมี
ความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานั้นวา สมณพราหมณเหลานั้น  ใครพูดจริง  ใครพูดเท็จ”
พระพุทธเจาตรัสวา   “ดูกอนชาวกาลามะทั้งหลาย  ถูกแลวที่ทานทั้งหลายมีความเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่
ควรเคลือบแคลงสงสัย  มาเถิด  ทานทั้งหลาย   

1.  อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะฟงตามกันมา (มา อนสฺุสเวน) 
          2. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) 
          3. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะเลาลือ (มา  อิติกิราย) 

4. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะอางตําราหรือคัมภีร (มา ปฏกสมฺปทาเนน) 
5. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะตรรก (มา  ตกฺกเหตุ) 
6. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะคาดคะเน (มา นยเหตุ) 
7.อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะตรึกตามอาการ (มา อาการปริวิตกฺเกน) 
8. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะเขากันไดกับความเห็นของตน (มา  ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺตยิา) 
9. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะผูพูดสมควรเชื่อได (มา  ภพพฺรูปตาย) 
10. อยาเพิ่งรีบเชื่อเพียงเพราะนับถือวา สมณะนี้เปนครูของเรา (มา  สมโณ โน  ครุ) 
เม่ือใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา  สิ่งเหลานั้นเปนอกุศล มีโทษ  ผูรูติเตียน  ไมเปนประโยชน เม่ือ

นั้น ทานทัง้หลายควรละสิ่งเหลานั้นเสยี 
แตในกรณีตรงกันขาม เม่ือใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา สิ่งเหลานี้ เปนกุศล ไมมีโทษ  ผู รู

สรรเสริญ  เปนประโยชน เม่ือนั้น ทานทั้งหลายควรปฏิบัติสิ่งเหลานั้น” 
 จุดสําคัญหลักความเชื่อนี้เราตองเขาใจวา “ไมไดหามวาไมใหศึกษาคําสอนใดเลย” คือเราสามารถ
ศึกษาคําสอนของใครๆก็ไดทั้งสิ้น คือใหเอาคําสอนนั้นมาไตรตรองพิจารณากอน ถาเห็นวาไมมีโทษและมี
ประโยชน ก็ใหนําเอามาทดลองปฏิบัติดูกอน เม่ือไดผลจึงคอยเชื่อ แตถาไมไดผลก็อยาเชื่อ อยางเชน คําสอน
ที่วา เม่ือจิตเกิดกิเลส (คืออยากได หรืออยากทําลาย หรือลังเลใจ) ข้ึนเม่ือใด จิตก็จะเกิดความเรารอน
ทรมาน หรือเปนทุกขข้ึนมาทันที แตถาเม่ือใดที่จิตไมมีกิเลส จิตก็จะสงบเย็น (นิพพาน-ทุกขดับ) เปนตน  
ซ่ึงเม่ือเราสังเกตจากจิตของเราจริงๆ แลวก็พบวามันเปนเชนนั้นจริงๆ เราก็เชื่อไดวาคําสอนนี้ถูกตอง สวนคํา
สอนที่วาถาหมดกิเลสแลวตายไปจึงจะนิพพานนั้น เราไมสามารถพิสูจนหรือพบเห็นไดจริงในปจจุบันเราก็
อยาเชื่อ หรืออยาสนใจ เพราะไมเปนประโยชนแกเราในปจจุบัน ถาเราเชื่อและมัวลุมหลงปฏิบัติตาม  
โดยหวังวาจะไดนิพพานเม่ือตายไปแลว ก็ยอมที่จะทําใหเรายังคงมีทุกขในขณะที่ยังมีชีวิตอยูตอไป ซ่ึงความ
เชื่อเชนนี้จัดวามีโทษอยางยิ่ง 

หลักความเชื่อนี้จัดวาเปนหลักวิทยาศาสตร และเปนหลักในการสรางคนใหเปน “อัจฉริยะทางดาน
ความคิด” เพราะหลักการนี้จะทําใหเรามีอิสระทางความคิดอยางเต็มที่ แลวก็ไมเปนทาสทางสติปญญาของ
ใคร แมแตของพระพุทธจาเองก็ตาม ซ่ึงหลักความเชื่อนี้เองที่จะเปนเคร่ืองตรวจสอบวาคําสอนใดถูก คําสอน
ใดผิด แมคําสอนของพุทธศาสนาเองเราก็ยังตองตรวจสอบ เพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดมาแลวกอนที่จะ
มาถึงเราแลวก็ได ถาเราเชื่อจากตําราหรือจากคนอ่ืน ก็อาจจะทําใหเราเกิดความเห็นที่ผิดข้ึนมาได ซ่ึงนี่ก็

แสดงวาเราไมเชื่อพระพุทธเจา ที่ทรงสอนวาอยาเชื่อจากใคร ๆ แมจากตัวเองหรือจากผูสอนเองก็ตาม จึงขอ
ฝากเร่ืองความเชื่อนี้ใหผูมีปญญาทั้งหลายนําเอาไปคิดพิจารณา เพื่อที่จะไดสรางความเชื่อที่ถูกตองใหเกิดข้ึน
กันตอไป 
 
ความเช่ือเรื่องกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 1. ความหมายของกรรม 

ศรัทธา คือ ความเชื่อ4 เปนสิ่งที่อยูในความนึกคิดของมนุษย และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่
แสดงออก ศรัทธาหรือความเชื่อจะเปนแรงดลใจใหมนุษยมีพฤติกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งใจไว 
ดังนั้น ศรัทธาหรือความเชื่อ จึงมีอิทธิพลตอการกําหนดวิถีชีวิตของแตละบุคคลและสังคมพระพุทธศาสนา 
มีหลักคําสอนที่ใหพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเปนพื้นฐาน แตเปนศรัทธาที่มีเหตุผล (Belief) ที่ผูศรัทธาสามารถ
นําไปสูการพัฒนาปญญาได กรรมเปนหลักธรรมที่สําคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเปน
หลักธรรมที่มาจากศรัทธาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มีความสําคัญและเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษย แสดงใหเห็นถึงความคิดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม อันนําไปสูการกําหนด
คานิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม 

พระญาณติโลกะ ( Nyanatiloka ) อธิบายวา กรรม คือ การกระทําที่มีพื้นฐานมาจากกุศลกับอกุศล 
ทําใหเกิดการเวียนวายตายเกิด หรือเจตนาเปนตัวกําหนดที่ไป เจตนาของกรรมคือ การแสดงออกของการ
กระทําที่เปนกุศลหรืออกุศลมีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมทางพระพุทธศาสนา จึงมิใชตัวกําหนด
โชคชะตาหรือสังคมของมนุษย แตเปนเร่ืองของการกระทํา ซ่ึงทางตะวันตกมีความเขาใจวา พระเจาเปนผู
กําหนด5 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวา กรรม แปลตามศัพทวา การงานหรือการกระทาํ แตในทาง
ธรรมตองจํากัดความจําเพาะลงไปวา หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําที่เปนไป
ดวยความจงใจ ถาเปนการกระทําที่ไมมีเจตนา ก็ไมเรียกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม6 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา กรรมนี้เปนคํา กลาง ๆ 
ถาหากวาเปนการกระทําดี ทานเรียกวา กุศลกรรม ถาหากวาเปนการกระทําชั่วทานเรียกวา อกุศลกรรม7 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา การกระทําที่
แสดงออกทางกาย เรียกวา กายกรรม การกระทําทางวาจาเรียกวา วจีกรรม ลําพังความคิดเรียกวา 
มโนกรรม กรรมที่จะมีผลหรือวิบากตองเปนการกระทําที่มีเจตนาเปนตัวนําเสมอ 

                                                           
4 พระธรรมปฎก, (ป .อ. ปยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้ง ท่ี  9, 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2543), หนา 290. 
5 Nyanatiloka, Bhddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines, (Kandy 

:Buddhist Publication Society, 1980 ) , P. 92. 
6 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2543), หนา 157. 
7 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) , กฎแหงกรรรม, หนา 2 
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แสง จันทรงาม อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา (action) ที่ประกอบดวยเจตนาหรือความ
ตั้งใจ (volition) อันมีกิเลสเปนแรงผลักดัน ฉะนั้น กรรมที่สมบูรณจะตองมีตัวประกอบกรรม 3 เสมอ คือ มี
กิเลสเปนแรงกระตุน มีความตั้งใจหรือเจตนา มีการกระทําหรือการเคลื่อนไหว8 

บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายวา กรรม คือ การกระทําที่ประกอบดวยเจตนาของคนที่ยังมีกิเลส ซ่ึงยังมี
การใหผล แบงออกไดเปน 3 ทาง คือ กายกรรม (การกระทําทางกาย) วจีกรรม(การกระทําทางวาจา–พูด) 
และมโนกรรม (การกระทําทางใจ –ความคิด) กรรมทั้ง 3 มีทั้งฝายดีและฝายชั่ว9 

 “ความเชื่อเร่ืองกรรม” มาจากภาษาบาลี คือ “กัมมสัทธา” ไดมีนักปราชญและนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาหลายทาน ไดอธิบายและใหแนวความคิดไวดังตอไปนี้ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม เชื่อกฎแหงกรรม เชื่อวา
กรรมมีอยูจริง คือ เชื่อวา เม่ือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งรู ยอมเปนกรรมคือ เปนความชั่วความดีมี
ข้ึนในตน เปนเหตุเปนปจจัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทําไมวางเปลา และเชื่อวาผลที่
ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํา มิใชออนวอนหรือนอนคอยโชค10 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจติร ฐิตวณโฺณ) กลาวไววา กัมมสัทธา เชื่อกรรม คือ เชื่อวากรรมดีมีจริง กรรม
ชั่วมีจริง ไมเชื่ออํานาจพระเจา ไมเชื่อวาอํานาจดวงดาว ไมเชื่ออํานาจสิ่งภายนอกวา จะมาดลบันดาลใหชีวิต
ของตนเปนอยางนั้นอยางนี้ แตเชื่อวาสิ่งที่มาดลบนัดาลชีวิตของตนมากที่สดุคือ กรรม11 
 จากนิยามของกรรมขางตนจะเห็นวา กรรม หมายถึงการกระทําอันแสดงถึงเหตุปจจัยที่อาศัยความ
เก้ือกูล ใชจะกลาวข้ึนมาลอย ๆ และพลอยเขาใจเอาเองวา ทุกสิ่งทุกอยางถูกกําหนดข้ึนดวยเทพบันดลหรือ
พรหมบันดาลอยางที่คิด  

2. ความเชื่อที่ผิดหลักกรรมในพระพุทธศาสนา 
นอกจากสังคมไทยเขาใจหลักธรรมเร่ืองกรรม คลาดเคลื่อนจากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาแลว 

ยังไดนาํความเชื่อเร่ืองกรรมในศาสนาอ่ืนมาปะปน จนเขาใจวาเปนคําสอนในพระพทุธศาสนา ความเชื่อที่ผิด
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานัน้ พระพุทธองคไดตรัสไวในติตถายตนสูตร สรุปไดวา 

1. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข เปนเพราะสาเหตุจากกรรมที่ทําไวในชาติกอนทั้งสิน้เปนเหตุ เรียกวา 
ปุพเพกตเหตุวาท 

2. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข เปนเพราะสาเหตุจากการเนรมิตของพระเปนเจาผูยิ่งใหญ เรียกวา 
อิสสรนิมมานเหตุวาท 

3. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข ไมไดมีสาเหตุมาจากปจจยัใด ๆ ทั้งสิ้น เรียกวาอเหตุอปจจัยวาท12 

                                                           
8 แสง จันทรงาม, พุทธศาสนวิทยา, หนา 112. 
9 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพครั้งท่ี 3 , (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ ,2538),  

หนา 76. 
10 พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งท่ี 9,กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2543), หนา 164. 
11 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), กฎแหงกรรม, พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, 2546) หนา 140. 

พระพุทธองคไดตรัสถึงผลของความเชื่อดังกลาว ทําใหสัตวเรรอนไปเกิดไมมีที่สิ้นสุดและเปนความเชื่อที่จัด
อยูในหลักอกิริยวาทะ อันหมายถึงการกระทําทุกอยางไมมีผล ทําดีไมไดดีทําชั่วไมไดชั่ว13 ความเชื่อดังกลาว
เปนการปฏิเสธหลักธรรมเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อวาสุขทุกขทั้งปวง
เกิดข้ึนเพราะกรรม คือ การกระทําอันประกอบดวยเจตนา ไมไดหมายความวาเกิดข้ึนเพราะกรรมเกาทั้งหมด 
ไมใชเกิดข้ึนเพราะพระผูเปนเจาบันดาล และไมไดเกิดข้ึนลอย ๆ โดยไมมีเหตุและปจจัย การเชื่อตามลัทธิทั้ง 
3 จะทําใหเปนผูที่ขาดฉันทะ และความเพียร14 เม่ือผสมผสานกับความเชื่อเร่ืองกรรมและการใหผลของกรรม
ในพระพุทธศาสนาที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักธรรม วากรรมดีใหผลเปน ลาภ ยศ สรรเสริญอันเปนรูปธรรมที่
จับตองได และประกอบกับสังคมยกยองคนดี คือ คนที่มีรํ่ารวย มีเกียรติ และชื่อเสียง ทําใหเกิดความ
แสวงหาสิ่งเหลานี้ ดวยการทําทุกวิถีทางที่ใหไดมา ดังนั้นการเขาใจ และเชื่อเร่ืองกรรมที่ผิดไปจากคําสอนใน
พระพุทธศาสนานั้น ในข้ันแรกมีผลตอตนเองเปนอยางมากเพราะผูที่เชื่อแบบผิด ๆ จะมีการกระทําที่ไมเกรง
กลัวและละอายตอบาป สงผลใหตองทุกขทรมานเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏไมรูจบสิ้น ในข้ันตอไปการ
กระทําที่ไมเกรงกลัวและละอายตอบาป จะสงผลกระทบตอสังคมโดยตรงทําใหปญหาสังคมนานัปการการที่
สังคมจะพัฒนาใหเจริญข้ึน หรือเสื่อมลง ข้ึนอยูกับคานิยมสวนใหญของคนในสังคมนั้น คานิยมเกิดจากความ
เชื่อ หรือมโนกรรมที่พระพุทธศาสนาถือวาเปนกรรมที่สําคัญที่สุดและเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลและ
สังคม ปจจุบันปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย มีสาเหตุมาจากความเชื่อเร่ืองกรรมที่คลาดเคลื่อนจาก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสะสมในสังคมไทยมาเปนเวลาเนิ่นนาน และมีผูที่เชื่อตามเปนจํานวนมาก 
จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศเปนอยางยิ่ง และเม่ือความเชื่อที่
คลาดเคลื่อนนี้ไดเกิดกับวัยรุนอันเปนวัยที่จะเปนอนาคตของประเทศชาติ ปญหาสังคมตาง ๆ จึงมากข้ึนและ
กอคดีที่ทวีความรุนแรงข้ึนทุกที จึงมีความจําเปนที่จะตองปลูกฝงคานิยมและความเชื่อที่ถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับพวกเขา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงการแกไขปญหาเร่ืองกรรม สรุปไดวา เปนการแกไขปญหา
เร่ืองกรรมเปนปญหาใหญ เปนเร่ืองคุณคาทางนามธรรมที่มองเห็นเขาใจไดยากการศึกษาตองใชสติปญญากัน
มิใชนอย การที่จะใหไดผลตองปฏิบัติกันอยางจริงจังในระยะยาวและอบรมปลูกฝงตั้งแตเด็กใหมีคานิยมเห็น
คุณคาและความสําคัญของจิตใจมากกวาวัตถุจนเปนนิสัย และรับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชนิถา
ไมทําอยางนี้จะไดผลยากแกไข15 

ดังนั้นการแกปญหาจึงตองแกที่สาเหตุของจุดเร่ิมตนของปญหา คือ มโนกรรมหรือความเชื่อ ดวย
การสอนเร่ืองกรรมและผลกรรมที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา การปลูกฝงใหเชื่อการใหผลของกรรมใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
และโรงเรียน เพราะพอแมและครูเปนผูที่อยูใกลชิดวัยรุนมากที่สุด การแกไข และปลูกฝงคานิยมเร่ืองนี้ใหกับ
วัยรุนใหไดผลนั้นพอแม ครู และผูที่เก่ียวของจะตองเขาใจพัฒนาการของวัยรุน เพื่อที่จะไดเขาใจธรรมชาติใน
                                                           

12 องฺ. ติก. 20 / 62 / 238. 
13 อางแลว. 
14 พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตโต), เช่ือกรรม รูกรรม แกกรรม หนา 17. 
15 เรื่องเดียวกัน, หนา 35. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1561

แสง จันทรงาม อธิบายวา กรรม แปลวา การกระทํา (action) ที่ประกอบดวยเจตนาหรือความ
ตั้งใจ (volition) อันมีกิเลสเปนแรงผลักดัน ฉะนั้น กรรมที่สมบูรณจะตองมีตัวประกอบกรรม 3 เสมอ คือ มี
กิเลสเปนแรงกระตุน มีความตั้งใจหรือเจตนา มีการกระทําหรือการเคลื่อนไหว8 

บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายวา กรรม คือ การกระทําที่ประกอบดวยเจตนาของคนที่ยังมีกิเลส ซ่ึงยังมี
การใหผล แบงออกไดเปน 3 ทาง คือ กายกรรม (การกระทําทางกาย) วจีกรรม(การกระทําทางวาจา–พูด) 
และมโนกรรม (การกระทําทางใจ –ความคิด) กรรมทั้ง 3 มีทั้งฝายดีและฝายชั่ว9 

 “ความเชื่อเร่ืองกรรม” มาจากภาษาบาลี คือ “กัมมสัทธา” ไดมีนักปราชญและนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาหลายทาน ไดอธิบายและใหแนวความคิดไวดังตอไปนี้ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม เชื่อกฎแหงกรรม เชื่อวา
กรรมมีอยูจริง คือ เชื่อวา เม่ือทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งรู ยอมเปนกรรมคือ เปนความชั่วความดีมี
ข้ึนในตน เปนเหตุเปนปจจัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทําไมวางเปลา และเชื่อวาผลที่
ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํา มิใชออนวอนหรือนอนคอยโชค10 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจติร ฐิตวณโฺณ) กลาวไววา กัมมสัทธา เชื่อกรรม คือ เชื่อวากรรมดีมีจริง กรรม
ชั่วมีจริง ไมเชื่ออํานาจพระเจา ไมเชื่อวาอํานาจดวงดาว ไมเชื่ออํานาจสิ่งภายนอกวา จะมาดลบันดาลใหชีวิต
ของตนเปนอยางนั้นอยางนี้ แตเชื่อวาสิ่งที่มาดลบนัดาลชีวิตของตนมากที่สดุคือ กรรม11 
 จากนิยามของกรรมขางตนจะเห็นวา กรรม หมายถึงการกระทําอันแสดงถึงเหตุปจจัยที่อาศัยความ
เก้ือกูล ใชจะกลาวข้ึนมาลอย ๆ และพลอยเขาใจเอาเองวา ทุกสิ่งทุกอยางถูกกําหนดข้ึนดวยเทพบันดลหรือ
พรหมบันดาลอยางที่คิด  

2. ความเชื่อที่ผิดหลักกรรมในพระพุทธศาสนา 
นอกจากสังคมไทยเขาใจหลักธรรมเร่ืองกรรม คลาดเคลื่อนจากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาแลว 

ยังไดนาํความเชื่อเร่ืองกรรมในศาสนาอ่ืนมาปะปน จนเขาใจวาเปนคําสอนในพระพทุธศาสนา ความเชื่อที่ผิด
หลักกรรมในพระพุทธศาสนานัน้ พระพุทธองคไดตรัสไวในติตถายตนสูตร สรุปไดวา 

1. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข เปนเพราะสาเหตุจากกรรมที่ทําไวในชาติกอนทั้งสิน้เปนเหตุ เรียกวา 
ปุพเพกตเหตุวาท 

2. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข เปนเพราะสาเหตุจากการเนรมิตของพระเปนเจาผูยิ่งใหญ เรียกวา 
อิสสรนิมมานเหตุวาท 

3. บุคคลจะไดรับสุขหรือทุกข ไมไดมีสาเหตุมาจากปจจยัใด ๆ ทั้งสิ้น เรียกวาอเหตุอปจจัยวาท12 

                                                           
8 แสง จันทรงาม, พุทธศาสนวิทยา, หนา 112. 
9 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพครั้งท่ี 3 , (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ ,2538),  

หนา 76. 
10 พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งท่ี 9,กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2543), หนา 164. 
11 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), กฎแหงกรรม, พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, 2546) หนา 140. 

พระพุทธองคไดตรัสถึงผลของความเชื่อดังกลาว ทําใหสัตวเรรอนไปเกิดไมมีที่สิ้นสุดและเปนความเชื่อที่จัด
อยูในหลักอกิริยวาทะ อันหมายถึงการกระทําทุกอยางไมมีผล ทําดีไมไดดีทําชั่วไมไดชั่ว13 ความเชื่อดังกลาว
เปนการปฏิเสธหลักธรรมเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อวาสุขทุกขทั้งปวง
เกิดข้ึนเพราะกรรม คือ การกระทําอันประกอบดวยเจตนา ไมไดหมายความวาเกิดข้ึนเพราะกรรมเกาทั้งหมด 
ไมใชเกิดข้ึนเพราะพระผูเปนเจาบันดาล และไมไดเกิดข้ึนลอย ๆ โดยไมมีเหตุและปจจัย การเชื่อตามลัทธิทั้ง 
3 จะทําใหเปนผูที่ขาดฉันทะ และความเพียร14 เม่ือผสมผสานกับความเชื่อเร่ืองกรรมและการใหผลของกรรม
ในพระพุทธศาสนาที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักธรรม วากรรมดีใหผลเปน ลาภ ยศ สรรเสริญอันเปนรูปธรรมที่
จับตองได และประกอบกับสังคมยกยองคนดี คือ คนที่มีรํ่ารวย มีเกียรติ และชื่อเสียง ทําใหเกิดความ
แสวงหาสิ่งเหลานี้ ดวยการทําทุกวิถีทางที่ใหไดมา ดังนั้นการเขาใจ และเชื่อเร่ืองกรรมที่ผิดไปจากคําสอนใน
พระพุทธศาสนานั้น ในข้ันแรกมีผลตอตนเองเปนอยางมากเพราะผูที่เชื่อแบบผิด ๆ จะมีการกระทําที่ไมเกรง
กลัวและละอายตอบาป สงผลใหตองทุกขทรมานเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏไมรูจบสิ้น ในข้ันตอไปการ
กระทําที่ไมเกรงกลัวและละอายตอบาป จะสงผลกระทบตอสังคมโดยตรงทําใหปญหาสังคมนานัปการการที่
สังคมจะพัฒนาใหเจริญข้ึน หรือเสื่อมลง ข้ึนอยูกับคานิยมสวนใหญของคนในสังคมนั้น คานิยมเกิดจากความ
เชื่อ หรือมโนกรรมที่พระพุทธศาสนาถือวาเปนกรรมที่สําคัญที่สุดและเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลและ
สังคม ปจจุบันปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทย มีสาเหตุมาจากความเชื่อเร่ืองกรรมที่คลาดเคลื่อนจาก
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงสะสมในสังคมไทยมาเปนเวลาเนิ่นนาน และมีผูที่เชื่อตามเปนจํานวนมาก 
จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศเปนอยางยิ่ง และเม่ือความเชื่อที่
คลาดเคลื่อนนี้ไดเกิดกับวัยรุนอันเปนวัยที่จะเปนอนาคตของประเทศชาติ ปญหาสังคมตาง ๆ จึงมากข้ึนและ
กอคดีที่ทวีความรุนแรงข้ึนทุกที จึงมีความจําเปนที่จะตองปลูกฝงคานิยมและความเชื่อที่ถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหกับพวกเขา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงการแกไขปญหาเร่ืองกรรม สรุปไดวา เปนการแกไขปญหา
เร่ืองกรรมเปนปญหาใหญ เปนเร่ืองคุณคาทางนามธรรมที่มองเห็นเขาใจไดยากการศึกษาตองใชสติปญญากัน
มิใชนอย การที่จะใหไดผลตองปฏิบัติกันอยางจริงจังในระยะยาวและอบรมปลูกฝงตั้งแตเด็กใหมีคานิยมเห็น
คุณคาและความสําคัญของจิตใจมากกวาวัตถุจนเปนนิสัย และรับผิดชอบตอการกระทําของตนจนเคยชนิถา
ไมทําอยางนี้จะไดผลยากแกไข15 

ดังนั้นการแกปญหาจึงตองแกที่สาเหตุของจุดเร่ิมตนของปญหา คือ มโนกรรมหรือความเชื่อ ดวย
การสอนเร่ืองกรรมและผลกรรมที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา การปลูกฝงใหเชื่อการใหผลของกรรมใน
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
และโรงเรียน เพราะพอแมและครูเปนผูที่อยูใกลชิดวัยรุนมากที่สุด การแกไข และปลูกฝงคานิยมเร่ืองนี้ใหกับ
วัยรุนใหไดผลนั้นพอแม ครู และผูที่เก่ียวของจะตองเขาใจพัฒนาการของวัยรุน เพื่อที่จะไดเขาใจธรรมชาติใน
                                                           

12 องฺ. ติก. 20 / 62 / 238. 
13 อางแลว. 
14 พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตโต), เช่ือกรรม รูกรรม แกกรรม หนา 17. 
15 เรื่องเดียวกัน, หนา 35. 
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วัยของวัยรุนเพื่อไมใหเกิดปญหาการตอตาน และความขัดแยงที่ตามมา จึงจะเปนการแกปญหาของสังคม
และของชาติไดสําเร็จ 

 
3. การใหผลของกรรมในจฬูกมัมวิภังคสูตร 
การใหผลของกรรมทําใหมนุษยมีความแตกตางกันไป กรรมในอดีตมีผลตอชาติปจจุบัน และการ

กระทําในชาติปจจุบันยอมสงผลในชาติตอไป ดังมีปรากฏหลักฐานในพระไตรปฎก จูฬกัมมวิภังคสูตร16  
ที่พระพุทธเจาตรัสกับสุภมานพ โตเทยยบุตร ถึงสาเหตุการกระทํากรรมของมนุษยที่ทําใหเกิดความแตกตาง
กัน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. เหตุที่บุคคลเกิดมามีอายุสั้น  เพราะชอบฆาสัตว ขาดความกรุณา 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีอายุยืน  เพราะเวนจากการฆาสัตว และมีความเอ็นดู 
2. เหตุที่บุคคลเกิดมามีโรคมาก เพราะมีนิสัยชอบเบียดเบยีนสตัว 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีโรคนอย เพราะไมมีนสิัยชอบเบียดเบียนสัตว 
3. เหตุที่บุคคลเกิดมามีผิวพรรณทราม  เพราะเปนคนมักโกรธมีความพยาบาทปองราย 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีผิวพรรณงาม เพราะเปนคนไมมักโกรธ ไมมีความพยาบาทไมปองราย 
4. เหตุที่บุคคลเกิดมามีอํานาจนอย เพราะมีจิตริษยา 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีอํานาจมาก เพราะมีจิตไมริษยา 
5. เหตุที่บุคคลเกิดมามีโภคทรัพยนอย เพราะไมทาํทานแกสมณะหรือพราหมณ 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีโภคทรัพยมาก เพราะใหทานแกสมณะหรือพราหมณ 
6. เหตุที่เกิดมาในตระกูลต่ํา เพราะเปนคนกระดาง เยอหยิ่งไมออนนอม 
    เหตุที่เกิดมาในตระกูลสูง เพราะเปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่งออนนอมถอมตน 
7. เหตุที่เกิดมาเปนคนโง เพราะไมชอบแสวงหาความรูหรือเม่ือไมรูสิ่งใดก็ไมเขาไปสอบถามจากผูรู 
    เหตุที่เกิดมาเปนคนฉลาด เพราะเปนคนชอบแสวงหาความรู เมื่อไมรูสิ่งใด ก็สอบถามจากผูรู 
จูฬกัมมวิภังคสูตร เปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกรรมกับผลของกรรมที่มีกระบวนการ

ใหผลอยางแนนอนเปนรูปธรรม บุคคลแตกตางกันเพราะทํากรรมที่ตางกัน กรรมในอดีตยอมมีผลตอปจจุบัน 
ดังที่พระพุทธองคตรัสไวในฐานสูตรวา “สัตวที่มีกรรมเปนของ ๆ ตนมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด  
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมจําแนกสัตวทั้งหลายใหเลวและดีตางกัน”17 ดังนั้น ในชาติ
ปจจุบัน บุคคลมีรูปสมบัติ คุณสมบัติ และฐานะอยางไร ยอมเปนกระจกสะทอน ใหเห็นถึงกรรมเทาที่ทํา
เอาไว และไมสามารถที่จะแกไขไดนอกจากเร่ิมตนทํากรรมใหม อันเปนกรรมปจจุบันใหดี 

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร แสดงเห็นไดวา มนุษยทุกคน เลือกที่จะเปนและมีได เชนเลือกที่จะเปนคน
สวย (หลอ) ฉลาด รํ่ารวย ไมมีโรคภัยไขเจ็บ อายุยืน และมีอํานาจในตน ตองเลือกทํากรรมปจจุบัน ที่ใหผล

                                                           
16 ม. อุ. (ไทย) 14/289-297/349–357. 
17 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/57/100. 

ตามที่ตนเองตองการดวยความพากเพียร จนกลายเปนอุปนิสัย ผลของกรรมบางอยาง สามารถใหผลในชาตนิี้
ไดทันที เชน ความฉลาด ความรํ่ารวย สวนผลอยางอ่ืนอาจปรากฏในชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไป 

จากการศึกษากรรมในมหากัมมวิภังคสูตรและจูฬกัมมวิภังคสูตรทําใหเห็นวา มนุษยสามารถกําหนด
อนาคตของตนเอง ดวยการเลือกสถานที่เกิด เลือกมีคุณสมบัติและรูปสมบัติใหกับอนาคตของตนเองได 

4. องคประกอบที่สนับสนุนและขัดขวางการใหผลของกรรมในพระไตรปฎก 
ในพระไตรปฎก ไดกลาวถึงองคประกอบที่สนับสนุนและขัดขวางการใหผลของกรรมไวในกัมมวิปาก

ญาณ18 สรุปไดวา องคประกอบที่สนับสนุนใหกรรมดีไดสงผล ปดก้ันและขัดขวางการใหผลของกรรมชั่ว 
เรียกวา สมบัติ 4 และองคประกอบที่สนับสนุนใหกรรมชั่วสงผล และขัดขวางการใหผลของกรรมดี เรียกวา 
วิบัติ 4 ซ่ึงมีปจจัยอยู 4 อยาง คือ 

1. คติ คือ ที่ไป 
2. อุปธิ คือ รูปราง 
3. กาล คือ ยุคสมัยที่เกิด 
4. ปโยคะ คือ ความเพียรหรือความพยายาม 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายสมบัติ 4 และวิบัติ 4 ไววาสมบัติ หมายถึง ความ

เพรียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงชวยเสริมสงอํานวยโอกาส ใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปด
ชองใหกรรมชั่วแสดงผล สมบัติมี 4 อยาง คือ 

1. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ หรือ คติใหเกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ิน ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเก้ือกูล 
ตลอดจนระยะสั้น คือ ดําเนินชีวิตหรือไปในถ่ินที่อํานวย 

2. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย หรือ รูปรางใหเชน มีรูปรางสวย รางกาย
สงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรง 

3. กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือ กาลใหเกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบ
สุข ผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดีไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะสั้น คือ ทําอะไรถูกกาลเวลา 
ถูกจังหวะ 

4. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยประกอบกิจ หรือกิจการให เชน ทําเร่ืองตรง
กับที่เขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดและความสามารถของตน ทําการถึงขนาดถูกหลักครบถวนตาม
เกณฑ หรือ ตามอัตราไมใชทําคร่ึง ๆ กลาง ๆ หรือ เหยาะแหยะ หรือ ไมถูกเร่ืองกัน รูจักจัดทํา รูจัก
ดําเนินการวิบัติ หมายถึง ความบกพรองแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงไมอํานวยแกการที่กรรมดีจะปรากฏผล 
แตกลับเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล มี 4 อยาง คือ 

1. คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือ คติเสีย คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ินประเทศสภาพ แวดลอมที่ไมเจริญ 
ไมเหมาะ ไมเก้ือกูล ทางดําเนินชีวิต ถ่ินที่ไปไมอํานวย 

2. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือ รูปกายเสีย เชน รางกายพิกลพิการออนแอ ไมสวยงาม กริยา
ทาทางนาเกลียด ไมชวนชม ตลอดจนสุขภาพไมดีเจ็บปวย มีโรคมาก 

                                                           
18 อภิ. วิ. (ไทย). 35/810/523-524. 
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วัยของวัยรุนเพื่อไมใหเกิดปญหาการตอตาน และความขัดแยงที่ตามมา จึงจะเปนการแกปญหาของสังคม
และของชาติไดสําเร็จ 

 
3. การใหผลของกรรมในจฬูกมัมวิภังคสูตร 
การใหผลของกรรมทําใหมนุษยมีความแตกตางกันไป กรรมในอดีตมีผลตอชาติปจจุบัน และการ

กระทําในชาติปจจุบันยอมสงผลในชาติตอไป ดังมีปรากฏหลักฐานในพระไตรปฎก จูฬกัมมวิภังคสูตร16  
ที่พระพุทธเจาตรัสกับสุภมานพ โตเทยยบุตร ถึงสาเหตุการกระทํากรรมของมนุษยที่ทําใหเกิดความแตกตาง
กัน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. เหตุที่บุคคลเกิดมามีอายุสั้น  เพราะชอบฆาสัตว ขาดความกรุณา 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีอายุยืน  เพราะเวนจากการฆาสัตว และมีความเอ็นดู 
2. เหตุที่บุคคลเกิดมามีโรคมาก เพราะมีนิสัยชอบเบียดเบยีนสตัว 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีโรคนอย เพราะไมมีนสิัยชอบเบียดเบียนสัตว 
3. เหตุที่บุคคลเกิดมามีผิวพรรณทราม  เพราะเปนคนมักโกรธมีความพยาบาทปองราย 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีผิวพรรณงาม เพราะเปนคนไมมักโกรธ ไมมีความพยาบาทไมปองราย 
4. เหตุที่บุคคลเกิดมามีอํานาจนอย เพราะมีจิตริษยา 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีอํานาจมาก เพราะมีจิตไมริษยา 
5. เหตุที่บุคคลเกิดมามีโภคทรัพยนอย เพราะไมทาํทานแกสมณะหรือพราหมณ 
    เหตุที่บุคคลเกิดมามีโภคทรัพยมาก เพราะใหทานแกสมณะหรือพราหมณ 
6. เหตุที่เกิดมาในตระกูลต่ํา เพราะเปนคนกระดาง เยอหยิ่งไมออนนอม 
    เหตุที่เกิดมาในตระกูลสูง เพราะเปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่งออนนอมถอมตน 
7. เหตุที่เกิดมาเปนคนโง เพราะไมชอบแสวงหาความรูหรือเม่ือไมรูสิ่งใดก็ไมเขาไปสอบถามจากผูรู 
    เหตุที่เกิดมาเปนคนฉลาด เพราะเปนคนชอบแสวงหาความรู เมื่อไมรูสิ่งใด ก็สอบถามจากผูรู 
จูฬกัมมวิภังคสูตร เปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกรรมกับผลของกรรมที่มีกระบวนการ

ใหผลอยางแนนอนเปนรูปธรรม บุคคลแตกตางกันเพราะทํากรรมที่ตางกัน กรรมในอดีตยอมมีผลตอปจจุบัน 
ดังที่พระพุทธองคตรัสไวในฐานสูตรวา “สัตวที่มีกรรมเปนของ ๆ ตนมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด  
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมจําแนกสัตวทั้งหลายใหเลวและดีตางกัน”17 ดังนั้น ในชาติ
ปจจุบัน บุคคลมีรูปสมบัติ คุณสมบัติ และฐานะอยางไร ยอมเปนกระจกสะทอน ใหเห็นถึงกรรมเทาที่ทํา
เอาไว และไมสามารถที่จะแกไขไดนอกจากเร่ิมตนทํากรรมใหม อันเปนกรรมปจจุบันใหดี 

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร แสดงเห็นไดวา มนุษยทุกคน เลือกที่จะเปนและมีได เชนเลือกที่จะเปนคน
สวย (หลอ) ฉลาด รํ่ารวย ไมมีโรคภัยไขเจ็บ อายุยืน และมีอํานาจในตน ตองเลือกทํากรรมปจจุบัน ที่ใหผล

                                                           
16 ม. อุ. (ไทย) 14/289-297/349–357. 
17 องฺ. ปฺจก. (ไทย) 22/57/100. 

ตามที่ตนเองตองการดวยความพากเพียร จนกลายเปนอุปนิสัย ผลของกรรมบางอยาง สามารถใหผลในชาตนิี้
ไดทันที เชน ความฉลาด ความรํ่ารวย สวนผลอยางอ่ืนอาจปรากฏในชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไป 

จากการศึกษากรรมในมหากัมมวิภังคสูตรและจูฬกัมมวิภังคสูตรทําใหเห็นวา มนุษยสามารถกําหนด
อนาคตของตนเอง ดวยการเลือกสถานที่เกิด เลือกมีคุณสมบัติและรูปสมบัติใหกับอนาคตของตนเองได 

4. องคประกอบที่สนับสนุนและขัดขวางการใหผลของกรรมในพระไตรปฎก 
ในพระไตรปฎก ไดกลาวถึงองคประกอบที่สนับสนุนและขัดขวางการใหผลของกรรมไวในกัมมวิปาก

ญาณ18 สรุปไดวา องคประกอบที่สนับสนุนใหกรรมดีไดสงผล ปดก้ันและขัดขวางการใหผลของกรรมชั่ว 
เรียกวา สมบัติ 4 และองคประกอบที่สนับสนุนใหกรรมชั่วสงผล และขัดขวางการใหผลของกรรมดี เรียกวา 
วิบัติ 4 ซ่ึงมีปจจัยอยู 4 อยาง คือ 

1. คติ คือ ที่ไป 
2. อุปธิ คือ รูปราง 
3. กาล คือ ยุคสมัยที่เกิด 
4. ปโยคะ คือ ความเพียรหรือความพยายาม 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายสมบัติ 4 และวิบัติ 4 ไววาสมบัติ หมายถึง ความ

เพรียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงชวยเสริมสงอํานวยโอกาส ใหกรรมดีปรากฏผล และไมเปด
ชองใหกรรมชั่วแสดงผล สมบัติมี 4 อยาง คือ 

1. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ หรือ คติใหเกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ิน ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเก้ือกูล 
ตลอดจนระยะสั้น คือ ดําเนินชีวิตหรือไปในถ่ินที่อํานวย 

2. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย หรือ รูปรางใหเชน มีรูปรางสวย รางกาย
สงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรง 

3. กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาล หรือ กาลใหเกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบ
สุข ผูปกครองดี ผูคนมีศีลธรรม ยกยองคนดีไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะสั้น คือ ทําอะไรถูกกาลเวลา 
ถูกจังหวะ 

4. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยประกอบกิจ หรือกิจการให เชน ทําเร่ืองตรง
กับที่เขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดและความสามารถของตน ทําการถึงขนาดถูกหลักครบถวนตาม
เกณฑ หรือ ตามอัตราไมใชทําคร่ึง ๆ กลาง ๆ หรือ เหยาะแหยะ หรือ ไมถูกเร่ืองกัน รูจักจัดทํา รูจัก
ดําเนินการวิบัติ หมายถึง ความบกพรองแหงองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงไมอํานวยแกการที่กรรมดีจะปรากฏผล 
แตกลับเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล มี 4 อยาง คือ 

1. คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือ คติเสีย คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถ่ินประเทศสภาพ แวดลอมที่ไมเจริญ 
ไมเหมาะ ไมเก้ือกูล ทางดําเนินชีวิต ถ่ินที่ไปไมอํานวย 

2. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือ รูปกายเสีย เชน รางกายพิกลพิการออนแอ ไมสวยงาม กริยา
ทาทางนาเกลียด ไมชวนชม ตลอดจนสุขภาพไมดีเจ็บปวย มีโรคมาก 
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3. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาล หรือกาลเสีย คือ เกิดอยูในยุคสมัยที่บานเมืองมีภัยพิบัติ ไมสงบเรียบรอย 
ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรมดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว บีบค้ันคนดี ตลอดจนทําอะไร 
ไมถูกกาลเวลา ไมถูกจังหวะ 

4. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือ กิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการ หรือ เร่ืองราวที่ผิด  
ทําการไมตรงกับความถนัด ความสามารถ ใชความเพียรในเร่ืองไมถูกตอง ทําการคร่ึง ๆ กลาง ๆ เปนตน19 

5. ความซับซอนในการใหผลของกรรม 
กฎแหงกรรม เปนกฎขอหนึ่งของกฎธรรมชาติ จึงมีการใหผลที่แนนอน เปนระบบระเบียบ 

สมํ่าเสมอและตายตัว ดังพุทธพจนที่ตรัสไววา “คนทํากรรมใดไว ยอมเห็นกรรมนั้นในตน คนทํากรรมดี  
ยอมไดรับผลดี คนทํากรรมชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว คนหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น”20 เห็นไดวา บุคคล
ทํากรรมใดไวยอมไดรับผลของกรรมนั้นอยางแนนอน และทันทีที่ทํากรรมนั้นเสร็จ แตเปนผลของกรรมใน
ระดับชั้นในหรือจิตใจเทานั้น สวนผลของกรรมชั้นนอก กรรมบางอยางไมสามารถใหผลไดทันทีตองอาศัย
จังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงใหผลเปรียบไดกับการปลูกไมยืนตน เชนทุเรียน เม่ือลงมือปลูกจะใหผลทันทีไมได
ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน ความสมบูรณของดิน น้ํา อากาศ และระยะเวลา และเม่ือออกผลตอง
เปนผลทุเรียนอยางแนนอน จะเปนผลไมชนดิอ่ืนนั้นเปนไปไมได เชนเดียวกัน ยอมเปนไปไมไดที่ผูทํากรรมจะ
ไดรับผลของกรรมตรงขามกับที่ตนกระทําการใหผลของกรรมในระดับชั้นนอก เปนลาภ ยศ สรรเสริญ เปนสิ่ง
ที่ปุถุชนทั่วไปปรารถนา และมีคานิยมวา คือ ผลของกรรมดี และไมปรารถนาเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา  
ดวยเห็นวาเปนผลของกรรมชั่ว การยอมรับการใหผลของกรรมในระดับชั้นนอกเพียงอยางเดียว ทําใหเกิด
ปญหาความเชื่อเร่ืองกรรมในสังคมไทยมากข้ึน ดวยคนบางคน สังคมรับรูวาเปนคนคดโกงแตกลับไดรับการ
ยกยองเชิดชู ดังนั้น กรรมบางอยางจึงใหผลไมตรงกับเหตุในปจจุบันในมหากัมมวิภังคสูตร พระพุทธเจาได
ตรัสถึงการใหผลของกรรมที่ไมเปนไปตามที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไดดวยอายตนะทั้ง 5 การใหผลของกรรมใน
ระดับชั้นนอก จึงเปนเร่ือง ซับซอนและตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง นอกจากนี้ ยังมีปรากฏหลักฐาน
ในพระสูตรอ่ืน ๆ ในพระไตรปฎกอีก เชน ในโลณผลสูตร ไดกลาวถึงกรรมอยางเดียวกัน แตบุคคลที่กระทํามี
คุณธรรมตางกัน ผลของกรรมที่ใหยอมตางกันดวย เพราะเจตนาที่กระทํากรรมมีความรุนแรงตางกันทําให
กรรมมีน้ําหนักที่ตางกันและใหผลตางกัน21 ในนิพเพธิกสูตร22 ไดกลาวถึงระยะเวลาที่กรรมใหผล มีทั้งชาติ
ปจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) ชาติหนา (อุปปชชเวทนียกรรม) และชาติตอ ๆ ไป (อปราปริยเวทนียก
รรม)23 ในวัตถูปมสูตร ไดกลาวถึงมโนกรรมสุดทายของผูใกลตาย จิตเกาะเก่ียวกับกรรมใดจะกลายเปนอาสัน
นกรรม ใหผลในชาติตอไปทันที24การใหผลของกรรมชั้นนอก ถึงจะเปนเร่ืองซับซอน แตกรรมในฐานะที่เปน
กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรม ยอมใหผลตอผูกระทําอยางแนนอนและสมเหตุสมผล และผูทํากรรมตอง

                                                           
19 พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา 191. 
20 อางแลว. 
21 องฺ. ติก. (ไทย) 20/101/336–338. 
22 อางแลว. 
23 อางแลว. 
24 สุนทร ณ รังษี ,พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, หนา 219. 

รับผิดชอบตอตนเองถึงกรรมที่ไดกระทําลงไป ผลยังไมปรากฏ แตผลไมไดสูญหายไปไหน ยังรอระยะเวลาที่
จะทําหนาที่ใหผลตามน้ําหนักของกรรม แมวา การใหผลของกรรมในระดับนี้จะเปนเร่ืองซับซอน และผูทํา
กรรมไมสามารถแกไขกรรมในอดีตได แตเราสามารถสรางกรรมปจจุบันใหเปนกรรมดี เพื่อสนับสนุนสงเสริม
ใหกรรมดีทั้งในอดีตและปจจุบันใหผลตลอดเวลา และขัดขวางการใหผลของกรรมชั่ว ดวยการอาศัยเงื่อนไขที่
ทําใหผลของกรรมชั่วนั้นกลายเปนอโหสิกรรมไดสรุปไดวา การใหผลของกรรมจะซับซอนแคไหนก็ตาม แตถา
บุคคลมีความเชื่อม่ันเร่ืองกรรม และการใหผลของกรรม ตามคําสอนของพระพุทธองค สามารถเลือกและ
กําหนดชีวิตของตนเองได ดวยการทํากรรมที่ใหผลตามเงื่อนไขที่ตนตองการ ดวยความเพียรและความ
สมํ่าเสมอ จนกลายเปนอุปนิสัย และเม่ือตองการผลชั้นนอกใหนําองคประกอบเร่ือง กาล คติอุปธิ และปโยค 
มาปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม ใหผลในชาติปจจุบันไดอยางเต็มที่ 

6. การสิ้นกรรม 
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเชื่อเร่ืองการสิ้นกรรม ชีวิตปุถุชนทํากรรมอยูเสมอ สาเหตุสําคัญที่ทําให

บุคคลทํากรรม คือ กิเลส เม่ือทํากรรมยอมไดรับผล คือ วิบาก เม่ือหมดกิเลสก็ไมทํากรรมจึงไมมีผลของกรรม
สวนนั้นที่จะตองรับ กฎแหงกรรมก็ตกอยูในกฎแหงไตรลักษณ เชนเดียวกับธรรมอ่ืนที่มีการเกิดข้ึน ดํารงอยู 
และดับไปตามเหตุและปจจัย ทางดับกรรมจึงตองดูที่สาเหตุการเกิด และดับที่สาเหตุการเกิดพระพุทธองคได
ตรัสไวในนิพเพธิกสูตร สรุปไดวา ผัสสะเปนเหตุใหเกิดกรรม… เม่ือผัสสะดับกรรมจึงดับ ขอปฏิบัติใหถึงการ
ดับกรรม ไดแก อริยมรรคมีองค 8 …25 และในนิทานสูตร26 ไดกลาวถึงสาเหตุการเกิดกรรมชั่ว คือ โลภะ 
โทสะ โมหะ หรือ อกุศลกรรม เหตุที่เกิดกรรมดี คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือกุศลกรรม โดยกุศลกรรม
เกิดจากอกุศลกรรม เม่ือละอกุศลกรรมได กรรมเปนอันสิ้นสุดหรือดับลง 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววาทําอยางไรจะหมดกรรม การที่จะหมดกรรมก็ คือ 
ไมทํากรรมชั่วทํากรรมดี และทํากรรมดีใหยิ่งข้ึน คือ แมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีข้ึนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับ
หนึ่ง… กรรมไมหมดดวยการชดใชกรรม แตหมดดวยการพัฒนากรรม คือ ปรับปรุงตัวใหทํากรรมที่ดียิ่งข้ึน ๆ 
จนพนข้ันของกรรมไปถึงข้ันทําแตไมเปนกรรม คือ ทําดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือชักจูงดวย 
โลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม27 

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) ไดอธิบายถึงความสิ้นไปแหงกรรม สรุปไดวากรรมอันทําใหสัตว
โลกเวียนวายตายเกิดมีสองประการ คือ กุศลกรรม และ อกุศลกรรม กุศลกรรมมีสาเหตุมาจากอกุศลกรรม 
หมายถึง สัตวโลกทําความดีตาง ๆ เพื่อเลิกอกุศลกรรม ดังนั้นเม่ือทําลายอกุศลกรรมใหสิ้นไป กุศลกรรมซ่ึง
เกิดข้ึนเพราะอาศัยอกุศลกรรมเปนปจจัย จึงสิ้นไปไปดวย28 

บรรจบ บรรณรุจิ ไดอธิบายการดับผัสสะไววาดับผัสสะ คือ ดับการกระทบถูกตองตาง ๆ ไดแก  
ดับการกระทบถูกตองทางตา ดับการกระทบถูกตองทางหู ดับการกระทบถูกตองทางจมูก ดับการกระทบ
                                                           

25 อางแลว. 
26 อางแลว. 
27 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เช่ือกรรม รูกรรม แกกรรม, หนา 116. 
28 พระพรหมโมล ี(วิลาศ ญาณวโร), กรรมทีปนี, เลม 2, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร 

: ดอกหญา, 2545), หนา 396. 
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3. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาล หรือกาลเสีย คือ เกิดอยูในยุคสมัยที่บานเมืองมีภัยพิบัติ ไมสงบเรียบรอย 
ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรมดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว บีบค้ันคนดี ตลอดจนทําอะไร 
ไมถูกกาลเวลา ไมถูกจังหวะ 

4. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ หรือ กิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการ หรือ เร่ืองราวที่ผิด  
ทําการไมตรงกับความถนัด ความสามารถ ใชความเพียรในเร่ืองไมถูกตอง ทําการคร่ึง ๆ กลาง ๆ เปนตน19 

5. ความซับซอนในการใหผลของกรรม 
กฎแหงกรรม เปนกฎขอหนึ่งของกฎธรรมชาติ จึงมีการใหผลที่แนนอน เปนระบบระเบียบ 

สมํ่าเสมอและตายตัว ดังพุทธพจนที่ตรัสไววา “คนทํากรรมใดไว ยอมเห็นกรรมนั้นในตน คนทํากรรมดี  
ยอมไดรับผลดี คนทํากรรมชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว คนหวานพืชเชนใด ยอมไดรับผลเชนนั้น”20 เห็นไดวา บุคคล
ทํากรรมใดไวยอมไดรับผลของกรรมนั้นอยางแนนอน และทันทีที่ทํากรรมนั้นเสร็จ แตเปนผลของกรรมใน
ระดับชั้นในหรือจิตใจเทานั้น สวนผลของกรรมชั้นนอก กรรมบางอยางไมสามารถใหผลไดทันทีตองอาศัย
จังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงใหผลเปรียบไดกับการปลูกไมยืนตน เชนทุเรียน เม่ือลงมือปลูกจะใหผลทันทีไมได
ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน ความสมบูรณของดิน น้ํา อากาศ และระยะเวลา และเม่ือออกผลตอง
เปนผลทุเรียนอยางแนนอน จะเปนผลไมชนดิอ่ืนนั้นเปนไปไมได เชนเดียวกัน ยอมเปนไปไมไดที่ผูทํากรรมจะ
ไดรับผลของกรรมตรงขามกับที่ตนกระทําการใหผลของกรรมในระดับชั้นนอก เปนลาภ ยศ สรรเสริญ เปนสิ่ง
ที่ปุถุชนทั่วไปปรารถนา และมีคานิยมวา คือ ผลของกรรมดี และไมปรารถนาเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา  
ดวยเห็นวาเปนผลของกรรมชั่ว การยอมรับการใหผลของกรรมในระดับชั้นนอกเพียงอยางเดียว ทําใหเกิด
ปญหาความเชื่อเร่ืองกรรมในสังคมไทยมากข้ึน ดวยคนบางคน สังคมรับรูวาเปนคนคดโกงแตกลับไดรับการ
ยกยองเชิดชู ดังนั้น กรรมบางอยางจึงใหผลไมตรงกับเหตุในปจจุบันในมหากัมมวิภังคสูตร พระพุทธเจาได
ตรัสถึงการใหผลของกรรมที่ไมเปนไปตามที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไดดวยอายตนะทั้ง 5 การใหผลของกรรมใน
ระดับชั้นนอก จึงเปนเร่ือง ซับซอนและตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง นอกจากนี้ ยังมีปรากฏหลักฐาน
ในพระสูตรอ่ืน ๆ ในพระไตรปฎกอีก เชน ในโลณผลสูตร ไดกลาวถึงกรรมอยางเดียวกัน แตบุคคลที่กระทํามี
คุณธรรมตางกัน ผลของกรรมที่ใหยอมตางกันดวย เพราะเจตนาที่กระทํากรรมมีความรุนแรงตางกันทําให
กรรมมีน้ําหนักที่ตางกันและใหผลตางกัน21 ในนิพเพธิกสูตร22 ไดกลาวถึงระยะเวลาที่กรรมใหผล มีทั้งชาติ
ปจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) ชาติหนา (อุปปชชเวทนียกรรม) และชาติตอ ๆ ไป (อปราปริยเวทนียก
รรม)23 ในวัตถูปมสูตร ไดกลาวถึงมโนกรรมสุดทายของผูใกลตาย จิตเกาะเก่ียวกับกรรมใดจะกลายเปนอาสัน
นกรรม ใหผลในชาติตอไปทันที24การใหผลของกรรมชั้นนอก ถึงจะเปนเร่ืองซับซอน แตกรรมในฐานะที่เปน
กฎธรรมชาติและกฎศีลธรรม ยอมใหผลตอผูกระทําอยางแนนอนและสมเหตุสมผล และผูทํากรรมตอง

                                                           
19 พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา 191. 
20 อางแลว. 
21 องฺ. ติก. (ไทย) 20/101/336–338. 
22 อางแลว. 
23 อางแลว. 
24 สุนทร ณ รังษี ,พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก, หนา 219. 

รับผิดชอบตอตนเองถึงกรรมที่ไดกระทําลงไป ผลยังไมปรากฏ แตผลไมไดสูญหายไปไหน ยังรอระยะเวลาที่
จะทําหนาที่ใหผลตามน้ําหนักของกรรม แมวา การใหผลของกรรมในระดับนี้จะเปนเร่ืองซับซอน และผูทํา
กรรมไมสามารถแกไขกรรมในอดีตได แตเราสามารถสรางกรรมปจจุบันใหเปนกรรมดี เพื่อสนับสนุนสงเสริม
ใหกรรมดีทั้งในอดีตและปจจุบันใหผลตลอดเวลา และขัดขวางการใหผลของกรรมชั่ว ดวยการอาศัยเงื่อนไขที่
ทําใหผลของกรรมชั่วนั้นกลายเปนอโหสิกรรมไดสรุปไดวา การใหผลของกรรมจะซับซอนแคไหนก็ตาม แตถา
บุคคลมีความเชื่อม่ันเร่ืองกรรม และการใหผลของกรรม ตามคําสอนของพระพุทธองค สามารถเลือกและ
กําหนดชีวิตของตนเองได ดวยการทํากรรมที่ใหผลตามเงื่อนไขที่ตนตองการ ดวยความเพียรและความ
สมํ่าเสมอ จนกลายเปนอุปนิสัย และเม่ือตองการผลชั้นนอกใหนําองคประกอบเร่ือง กาล คติอุปธิ และปโยค 
มาปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม ใหผลในชาติปจจุบันไดอยางเต็มที่ 

6. การสิ้นกรรม 
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเชื่อเร่ืองการสิ้นกรรม ชีวิตปุถุชนทํากรรมอยูเสมอ สาเหตุสําคัญที่ทําให

บุคคลทํากรรม คือ กิเลส เม่ือทํากรรมยอมไดรับผล คือ วิบาก เม่ือหมดกิเลสก็ไมทํากรรมจึงไมมีผลของกรรม
สวนนั้นที่จะตองรับ กฎแหงกรรมก็ตกอยูในกฎแหงไตรลักษณ เชนเดียวกับธรรมอ่ืนที่มีการเกิดข้ึน ดํารงอยู 
และดับไปตามเหตุและปจจัย ทางดับกรรมจึงตองดูที่สาเหตุการเกิด และดับที่สาเหตุการเกิดพระพุทธองคได
ตรัสไวในนิพเพธิกสูตร สรุปไดวา ผัสสะเปนเหตุใหเกิดกรรม… เม่ือผัสสะดับกรรมจึงดับ ขอปฏิบัติใหถึงการ
ดับกรรม ไดแก อริยมรรคมีองค 8 …25 และในนิทานสูตร26 ไดกลาวถึงสาเหตุการเกิดกรรมชั่ว คือ โลภะ 
โทสะ โมหะ หรือ อกุศลกรรม เหตุที่เกิดกรรมดี คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือกุศลกรรม โดยกุศลกรรม
เกิดจากอกุศลกรรม เม่ือละอกุศลกรรมได กรรมเปนอันสิ้นสุดหรือดับลง 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววาทําอยางไรจะหมดกรรม การที่จะหมดกรรมก็ คือ 
ไมทํากรรมชั่วทํากรรมดี และทํากรรมดีใหยิ่งข้ึน คือ แมแตกรรมดีก็เปลี่ยนใหดีข้ึนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับ
หนึ่ง… กรรมไมหมดดวยการชดใชกรรม แตหมดดวยการพัฒนากรรม คือ ปรับปรุงตัวใหทํากรรมที่ดียิ่งข้ึน ๆ 
จนพนข้ันของกรรมไปถึงข้ันทําแตไมเปนกรรม คือ ทําดวยปญญาที่บริสุทธิ์ ไมถูกครอบงําหรือชักจูงดวย 
โลภะ โทสะ โมหะ จึงจะเรียกวา พนกรรม27 

พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) ไดอธิบายถึงความสิ้นไปแหงกรรม สรุปไดวากรรมอันทําใหสัตว
โลกเวียนวายตายเกิดมีสองประการ คือ กุศลกรรม และ อกุศลกรรม กุศลกรรมมีสาเหตุมาจากอกุศลกรรม 
หมายถึง สัตวโลกทําความดีตาง ๆ เพื่อเลิกอกุศลกรรม ดังนั้นเม่ือทําลายอกุศลกรรมใหสิ้นไป กุศลกรรมซ่ึง
เกิดข้ึนเพราะอาศัยอกุศลกรรมเปนปจจัย จึงสิ้นไปไปดวย28 

บรรจบ บรรณรุจิ ไดอธิบายการดับผัสสะไววาดับผัสสะ คือ ดับการกระทบถูกตองตาง ๆ ไดแก  
ดับการกระทบถูกตองทางตา ดับการกระทบถูกตองทางหู ดับการกระทบถูกตองทางจมูก ดับการกระทบ
                                                           

25 อางแลว. 
26 อางแลว. 
27 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เช่ือกรรม รูกรรม แกกรรม, หนา 116. 
28 พระพรหมโมล ี(วิลาศ ญาณวโร), กรรมทีปนี, เลม 2, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร 

: ดอกหญา, 2545), หนา 396. 
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ถูกตองทางลิ้น ดับการกระทบถูกตองทางกาย ดับการกระทบถูกตองทางใจ “ดับการกระทบถูกตอง”  
นั้นไมไดหมายถึงวา ดับตามิใหกระทบกับรูป… ทวาการกระทบถูกตองตาง ๆ เหลานั้นเปนเพียงกิริยา ไมเปน
ปจจัยใหกิเลสเกิดข้ึน29 

ตามที่พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) และบรรจบบรรณรุจิ อธิบาย
ถึงการดับกรรม สรุปไดวา การดับกรรมตองดับที่สาเหตุการเกิดกรรม คือ ดับผัสสะ ไมใหกิเลสเกิดข้ึน ไม
ประกอบกรรมชั่วและกรรมดีไดอีก โดยปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค 8 การกระทําที่ปราศจากกิเลส จึงไม
จัดเปนกรรม เปนเพียงกิริยาและไมมีวิบาก การดับกรรม การสิ้นกรรม และการพนกรรม จึงมีความหมาย
เดียวกันกรรมเปนตัวการใหเกิดกรรมวิบาก กรรมวิบากที่เกิดจากกรรมดี กรรมชั่ว ยอมทําใหเจาของกรรม
เปนทุกข เดือดรอน ทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหนา กรรมวิบากที่เกิดจากกรรมดี ยอมทําใหเจาของ
กรรมเปนสุขทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหนา ดังที่พระพุทธองคไดตรัสไวใน เวรัญชกสูตร สรุปไดวา  
ผูประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 คือ ประพฤติทางกาย วาจาใจ ยอมไดรับความทุกขในชาตินี้ และไปเกิดในทุคติ
ในชาติหนา ผูประพฤติกุศลกรรมบถ 10 คือประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ ยอมไดรับความสุขในชาตินี้และไป
เกิดในสุคติในชาติหนา 
 จากการนําเสนอประเด็นของความเชื่อ เร่ืองของกรรม ตามแนวพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวา  
กรรมจะสัมพันธกันนั้นได เกิดจากเหตุปจจัย ความเปนเหตุเปนผลแสดงความชัดเจนแลววา ตามตํานานเร่ือง
เลาคําสาปนางสชุาดา จะสงผลถึงคนยุคปจจุบันนั้น ผูเขียนเองยังเห็นวาไมสอดคลองกันเลยในประเด็นที่ผาน
มา ทั้งนี้ จากตํานานในอดีตถึงแมวาจะเปนความทรงจํารวมกัน ผูที่มีปญญาทานมองวา เราเอาวิกฤติสราง
เปนโอกาส จะเหลียวหลัง แลหนา ทบทวนชวนใหคิดวา เร่ืองราวเร่ืองเลานั้น อาจจะเปนบุคลาธิษฐาน  
และธรรมาธิษฐาน ใหคนในยุคปจจุบันนี้ พยายามจะไมใหประวัติศาสตรซํ้ารอย ไมใหเกิดความผิดพลาด
เหมือนเดิม หากจะมองถึงตัวละครไดแก “ผูครองนครลําปาง” จะตองไตรตรองใหดีกวาเดิม ไมเอนเอียงไป
ดวยอคติธรรม โดยนอมนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการสังคมของตนเอง 
 
บทสรุป 
 ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา กรรม หมายถึงการกระทํา ซ่ึงการกระทํามีทั้งกรรมดี  
และกรรมชั่ว ทั้งนี้ ผูที่ทํากรรมใดไว เปนบุญหรือเปนบาป ก็จะตองไดรับผลของกรรมนั้น ฉะนั้น ในความเชื่อ
ที่วา นางสุชาดา ไดสาบเมืองลําปางไมใหเกิดความเจริญรุงเรือง โดยลูกหลานของเมืองลําปางจะไดรับกรรมที่
บรรพบุรุษไดกระทําตอนางไวนั้น ถือวาเปนความเชื่อ แตขอเท็จจริงตามแนวทางศาสนาแลวไมใชเปนความ
จริง 
 
  

                                                           
29 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏจิจสมุปบาท, หนา 204–205. 

บรรณานุกรม 
ไทย รัฐฉบั บพิ มพ . เขลางคนคร...เมื องต องคํ าสาป . [ออน ไลน ] แหล งขอ มู ล : https://www. 
 thairath.co.th/content/467558 [15 มกราคม 2562]. 
บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ ,2538. 
พระธรรมปฎก , (ป .อ . ปยุตฺ โต ). พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบั บประมวลศัพท . พิ มพ ค ร้ังที่  9 . 
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2543. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). กฎแหงกรรม. พิมพคร้ังที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
 วิทยาลัย, 2546. 
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). กรรมทีปนี เลม 2. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, 2545. 
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, “คําสาป” “ความทรงจํารวม” นครลําปาง กับตํานานนางสุชาดา-พระแกว
 ดอนเตา : www.facebook.com/pensupa.sukkatajaiinn คอลัมน ปริศนาโบราณคดีในมติชน
 สุดสัปดาห ฉบับวันศุกรที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปที่ 32 ฉบับที่ 1664 หนา 76  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
Nyanatiloka.  Bhddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines.  Kandy : 
 Buddhist Publication Society, 1980. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1567

ถูกตองทางลิ้น ดับการกระทบถูกตองทางกาย ดับการกระทบถูกตองทางใจ “ดับการกระทบถูกตอง”  
นั้นไมไดหมายถึงวา ดับตามิใหกระทบกับรูป… ทวาการกระทบถูกตองตาง ๆ เหลานั้นเปนเพียงกิริยา ไมเปน
ปจจัยใหกิเลสเกิดข้ึน29 

ตามที่พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) และบรรจบบรรณรุจิ อธิบาย
ถึงการดับกรรม สรุปไดวา การดับกรรมตองดับที่สาเหตุการเกิดกรรม คือ ดับผัสสะ ไมใหกิเลสเกิดข้ึน ไม
ประกอบกรรมชั่วและกรรมดีไดอีก โดยปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค 8 การกระทําที่ปราศจากกิเลส จึงไม
จัดเปนกรรม เปนเพียงกิริยาและไมมีวิบาก การดับกรรม การสิ้นกรรม และการพนกรรม จึงมีความหมาย
เดียวกันกรรมเปนตัวการใหเกิดกรรมวิบาก กรรมวิบากที่เกิดจากกรรมดี กรรมชั่ว ยอมทําใหเจาของกรรม
เปนทุกข เดือดรอน ทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหนา กรรมวิบากที่เกิดจากกรรมดี ยอมทําใหเจาของ
กรรมเปนสุขทั้งกายและใจ ทั้งโลกนี้และโลกหนา ดังที่พระพุทธองคไดตรัสไวใน เวรัญชกสูตร สรุปไดวา  
ผูประพฤติอกุศลกรรมบถ 10 คือ ประพฤติทางกาย วาจาใจ ยอมไดรับความทุกขในชาตินี้ และไปเกิดในทุคติ
ในชาติหนา ผูประพฤติกุศลกรรมบถ 10 คือประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ ยอมไดรับความสุขในชาตินี้และไป
เกิดในสุคติในชาติหนา 
 จากการนําเสนอประเด็นของความเชื่อ เร่ืองของกรรม ตามแนวพระพุทธศาสนาจะเห็นไดวา  
กรรมจะสัมพันธกันนั้นได เกิดจากเหตุปจจัย ความเปนเหตุเปนผลแสดงความชัดเจนแลววา ตามตํานานเร่ือง
เลาคําสาปนางสชุาดา จะสงผลถึงคนยุคปจจุบันนั้น ผูเขียนเองยังเห็นวาไมสอดคลองกันเลยในประเด็นที่ผาน
มา ทั้งนี้ จากตํานานในอดีตถึงแมวาจะเปนความทรงจํารวมกัน ผูที่มีปญญาทานมองวา เราเอาวิกฤติสราง
เปนโอกาส จะเหลียวหลัง แลหนา ทบทวนชวนใหคิดวา เร่ืองราวเร่ืองเลานั้น อาจจะเปนบุคลาธิษฐาน  
และธรรมาธิษฐาน ใหคนในยุคปจจุบันนี้ พยายามจะไมใหประวัติศาสตรซํ้ารอย ไมใหเกิดความผิดพลาด
เหมือนเดิม หากจะมองถึงตัวละครไดแก “ผูครองนครลําปาง” จะตองไตรตรองใหดีกวาเดิม ไมเอนเอียงไป
ดวยอคติธรรม โดยนอมนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการสังคมของตนเอง 
 
บทสรุป 
 ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา กรรม หมายถึงการกระทํา ซ่ึงการกระทํามีทั้งกรรมดี  
และกรรมชั่ว ทั้งนี้ ผูที่ทํากรรมใดไว เปนบุญหรือเปนบาป ก็จะตองไดรับผลของกรรมนั้น ฉะนั้น ในความเชื่อ
ที่วา นางสุชาดา ไดสาบเมืองลําปางไมใหเกิดความเจริญรุงเรือง โดยลูกหลานของเมืองลําปางจะไดรับกรรมที่
บรรพบุรุษไดกระทําตอนางไวนั้น ถือวาเปนความเชื่อ แตขอเท็จจริงตามแนวทางศาสนาแลวไมใชเปนความ
จริง 
 
  

                                                           
29 บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏจิจสมุปบาท, หนา 204–205. 
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บทคัดยอ 

  การเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยทําให
กระทรวงศึกษาธิการตองปฏิรูปแผนระบบการจัดการศึกษาใหสอดรับกับการเลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลกอยาง
หลักเลี่ยงมิไดไมวาจะยกระดับคุณภาพและศักยภาพในการแขงขันของผูเรียนทุกระดับ อีกทั้งการสงเสริม
สนับสนุนประชาชนใหมีความรูในการพัฒนาตนเองอยางถูกทิศทาง การเสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม 
คานิยมที่ดีเพื่อสรางฐานความรูแบบการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน การสงเสริมใหสถาบันการศึกษา
สามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับตลาดแรงงานไดมากข้ึนโดยเฉพาะความยึดหยุนของกฎหมาย
การศึกษาไทยหรืออยางนอยที่สุดการจัดการศึกษาจะตองมีภาพเอกชนเขามาเอ้ือเฟอการเสนอแนะใหตรงกับ
ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก อีกทั้งยังสามารถทําใหผูเรียนยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความ
เปนไทยนับเปนบทบาทหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

คําสําคัญ: กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ประเทศไทย 
 
Abstracts 
  Being the main organization in driving the development of the quality of education 
in Thailand, the Ministry of Education must reform the education management system to 
be in line with the global transformation, essentially avoiding whether to upgrade the 
quality and potential Competition of learners of all levels And encouraging people to have 
knowledge in the direction of their own development Enhancement of quality, ethics, good 
values in order to create a knowledge base for education throughout the lives of people. 
Encouraging educational institutions to design courses that are more in line with the labor 
market, especially the flexibility of Thai education law or World economic growth as well 
as being able to make students stand on the world stage on the basis of being Thai, being 
the main role of the Ministry of Education with responsibility. 

Keywords: Ministry of Education, Educational Quality Development, Thailand 
 
 

 

บทนํา 
  การพัฒนารัฐชาติใหมีความเจริญในทุก ๆ ดาน ประกอบการสรางความทันสมัยตามแบบอยางของ
นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางแถบตะวันตก ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
เสด็จประพาสยุโรปถึงสองคร้ัง (พ.ศ. 2440 และพ.ศ.2450) และพระองคไดทรงนําวิทยาการตางๆ 
มาปรับปรุง กับกิจการบานเมืองไดอยางชัดเจนรัฐชาติจึงมี“รูปราง”ของการ“กอตัว”แบบสมัยใหมอยาง
ชัดเจนนอกจากนี้ งานทางดานการศึกษาพระองคไดมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการข้ึนซ่ึง
สมัยนั้น เรียกวา กระทรวงธรรมการ (จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2435) โดยมีหนาที่จัดการพระศาสนา การศึกษา 
การพยาบาล และพิพิธภัณฑ ซ่ึงมีกรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑและ
กรมสังฆการี อนึ่ง จะเห็นไดวา มีกรมพิพิธภัณฑเกิดข้ึนเพื่อเปนการรวบรวมและเก็บรักษาของเกา 
(ของโบราณ)ซ่ึงสงผลให ประชาชนรูสึกรักและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติมากยิงข้ึน สภาวะลักษณะ
นี้คือการระลึกถึงและ คิดถึงของเกาหรือของดั้งเดิม (Nostalgia) ซ่ึงถือวาเปนการสรางความเขาใจใน
“รากเหงา”ของรัฐชาติไดอยางยอดเยี่ยมในสมัยกอนนั้นกระทรวงธรรมการไดมีการดําเนินการจัดการศึกษา
ของรัฐชาติใหมีแบบแผนและสรางเปนรูปแบบที่ชัดเจน รวมทั้งมีผลบังคับใชอยางชัดเจน ซ่ึงโครงการศึกษา 
พ.ศ.2441 ฉบับแรกนี้ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย เพราะเปนพระบรมราชโองการ โครงการศึกษาฉบับนี้ไดนํา
รูปแบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมาเปนตนแบบ และเปนฐานรากในการจัดการศึกษาในสมัยตอๆมา1 
แต ถึงอยางไรก็ตามการศึกษาของประเทศไทยภายใตการขับเคลื่อนแผนการศึกษาของชาติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับรวมถึงปจจุบันเวลา 20 ปกลับทําใหคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยตกต่ําร้ังทายอันดับคุณภาพการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนซ่ึงคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ป 2012-2015 จากขอมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF)   
ขีดความสามารถในการแขงขันไดของไทยไมเลวนัก อยูเปนอันดับที่ 31 ของโลก และเปนอันดับ 3 ของ
อาเซียน ตามหลัง สิงคโปรซ่ึงอยูอันดับ 2 ของโลก และมาเลเซีย อันดับ 20 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา
เฉพาะดัชนีดานการศึกษาแลว จะเห็นวา คุณภาพของการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยอยูที่  อันดับ 7  
ของอาเซียน (ปที่แลวอยูอันดับ 6) และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยูที่อันดับ 8 แมวาขีดความสามารถ
ดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรจะคอนขางดี คืออยูที่อันดับ 5 ก็ตาม เม่ือวิเคราะหวาไทยรํ่ารวยเปนที่ 3  
ของอาเซียน โดยคิดจากตัวเลขคา ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร (GDP per Capita) กลับจะเห็นวา
ประเทศที่ยากจนกวาเราสามารถจัดการศึกษาไดดีกวาประเด็นที่นาสนใจพิเศษ คือ1. มีการจัดใหคุณภาพ
ของการศึกษาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของสิงคโปร ดีเปนอันดับ 1 ของโลก2. การศึกษาพื้นฐานและ
อุดมศึกษาของไทย อยูอันดับต่ํากวาของ สปป.ลาว ขณะที่อุดมศึกษาของไทยก็มีอันดับต่ํากวาทั้งลาวและ

                                                           
  1 ธงชัย สมบูรณ , บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ : ตํานานการศึกษาวันเวลาท่ีผันผาน, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มปป), หนา 1-2. 
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in Thailand, the Ministry of Education must reform the education management system to 
be in line with the global transformation, essentially avoiding whether to upgrade the 
quality and potential Competition of learners of all levels And encouraging people to have 
knowledge in the direction of their own development Enhancement of quality, ethics, good 
values in order to create a knowledge base for education throughout the lives of people. 
Encouraging educational institutions to design courses that are more in line with the labor 
market, especially the flexibility of Thai education law or World economic growth as well 
as being able to make students stand on the world stage on the basis of being Thai, being 
the main role of the Ministry of Education with responsibility. 

Keywords: Ministry of Education, Educational Quality Development, Thailand 
 
 

 

บทนํา 
  การพัฒนารัฐชาติใหมีความเจริญในทุก ๆ ดาน ประกอบการสรางความทันสมัยตามแบบอยางของ
นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางแถบตะวันตก ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
เสด็จประพาสยุโรปถึงสองคร้ัง (พ.ศ. 2440 และพ.ศ.2450) และพระองคไดทรงนําวิทยาการตางๆ 
มาปรับปรุง กับกิจการบานเมืองไดอยางชัดเจนรัฐชาติจึงมี“รูปราง”ของการ“กอตัว”แบบสมัยใหมอยาง
ชัดเจนนอกจากนี้ งานทางดานการศึกษาพระองคไดมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการข้ึนซ่ึง
สมัยนั้น เรียกวา กระทรวงธรรมการ (จัดตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2435) โดยมีหนาที่จัดการพระศาสนา การศึกษา 
การพยาบาล และพิพิธภัณฑ ซ่ึงมีกรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑและ
กรมสังฆการี อนึ่ง จะเห็นไดวา มีกรมพิพิธภัณฑเกิดข้ึนเพื่อเปนการรวบรวมและเก็บรักษาของเกา 
(ของโบราณ)ซ่ึงสงผลให ประชาชนรูสึกรักและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติมากยิงข้ึน สภาวะลักษณะ
นี้คือการระลึกถึงและ คิดถึงของเกาหรือของดั้งเดิม (Nostalgia) ซ่ึงถือวาเปนการสรางความเขาใจใน
“รากเหงา”ของรัฐชาติไดอยางยอดเยี่ยมในสมัยกอนนั้นกระทรวงธรรมการไดมีการดําเนินการจัดการศึกษา
ของรัฐชาติใหมีแบบแผนและสรางเปนรูปแบบที่ชัดเจน รวมทั้งมีผลบังคับใชอยางชัดเจน ซ่ึงโครงการศึกษา 
พ.ศ.2441 ฉบับแรกนี้ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย เพราะเปนพระบรมราชโองการ โครงการศึกษาฉบับนี้ไดนํา
รูปแบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมาเปนตนแบบ และเปนฐานรากในการจัดการศึกษาในสมัยตอๆมา1 
แต ถึงอยางไรก็ตามการศึกษาของประเทศไทยภายใตการขับเคลื่อนแผนการศึกษาของชาติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับรวมถึงปจจุบันเวลา 20 ปกลับทําใหคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยตกต่ําร้ังทายอันดับคุณภาพการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียนซ่ึงคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ป 2012-2015 จากขอมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF)   
ขีดความสามารถในการแขงขันไดของไทยไมเลวนัก อยูเปนอันดับที่ 31 ของโลก และเปนอันดับ 3 ของ
อาเซียน ตามหลัง สิงคโปรซ่ึงอยูอันดับ 2 ของโลก และมาเลเซีย อันดับ 20 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณา
เฉพาะดัชนีดานการศึกษาแลว จะเห็นวา คุณภาพของการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทยอยูที่  อันดับ 7  
ของอาเซียน (ปที่แลวอยูอันดับ 6) และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยูที่อันดับ 8 แมวาขีดความสามารถ
ดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรจะคอนขางดี คืออยูที่อันดับ 5 ก็ตาม เม่ือวิเคราะหวาไทยรํ่ารวยเปนที่ 3  
ของอาเซียน โดยคิดจากตัวเลขคา ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร (GDP per Capita) กลับจะเห็นวา
ประเทศที่ยากจนกวาเราสามารถจัดการศึกษาไดดีกวาประเด็นที่นาสนใจพิเศษ คือ1. มีการจัดใหคุณภาพ
ของการศึกษาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรของสิงคโปร ดีเปนอันดับ 1 ของโลก2. การศึกษาพื้นฐานและ
อุดมศึกษาของไทย อยูอันดับต่ํากวาของ สปป.ลาว ขณะที่อุดมศึกษาของไทยก็มีอันดับต่ํากวาทั้งลาวและ

                                                           
  1 ธงชัย สมบูรณ , บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ : ตํานานการศึกษาวันเวลาท่ีผันผาน, คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มปป), หนา 1-2. 
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กัมพูชา2ทําใหคุณภาพการศึกษาไทยนาเปนหวงอยางมากซ่ึงอาจจะมองวาอาจจะประเด็นปญหาใหญ 5 
ประการ ไดแก  (1) ถึงแมวาการศึกษาไทยจะพยายามเขาถึงความเปนสากลและโลกาภิวัตนทางการศึกษาแต
ยังขาดศรัทธาอันแสดงออกทางจินตนาการตอจุดมุงหมายที่แทจริงทางการศึกษาตอจุดมุงหมายปลายทาง
ชีวิตของผูเรียนรวมทั้งพันธะที่กระทรวงศึกษาธิการที่มีตอรัฐ  (2)กระทรวงศึกษาธิการตองมุงเนนคุณภาพเชิง
ประจักษ (Empirical Quality) คุณภาพทางการศึกษาที่ผานมายังไมเหมาะสมกบปริบทพื้นฐานของ
สังคมไทย เพราะที่เห็นและถือเปนแนวปฏิบัตินั้น สวนมากจะอิง มาตรฐานของประเทศอ่ืน ทําใหการศึกษา
ไทยไดรับการแทรกแซงอยางยิ่ง (3) ครูที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการยังมีจํานวนไมมากพอ เพราะ ครูบางคน
ไมมีคุณสมบัติที่ดีงามในการ ประกอบอาชีพนี้ ยังมีสถานะเพียงแค “คนผูสอน”แตทั้งนี้มิไดหมายความวารัฐ
ไมมีสถาบันผลิตครูที่มี คุณภาพ รัฐและสถาบันการผลิตครูตองมีการบมเพาะความเปนครู โดยการสราง
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้น พิเศษ และมีสถาบันผลิตครูเฉพาะดานข้ึนมา (4) สังคมไทยยังมีบางสวนที่ยังไม
เห็นคุณคาของกระบวนการการมีสวนรวมในสถานศึกษา เพราะ เทาที่ผานมายังมีการขาดสวนรวมกบองคกร
อ่ืนๆในการชวยวางแผนการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับสภาพชุมชนที่ชัดเจนและถูกตอง 
 ซ่ึงภาพฉายเหลานี้ปรากฏยางชัดเจนในสถานศึกษาในเขตชนบท (5) ระบบการบริหารจัดการยังเปนปญหา
ตอเนื่อง ขาดความคลองตัว เพราะบางอยางตองอิงกับนโยบายของรัฐชาติโดยภาพรวม นอกจากนี้ บางคร้ัง
หยิบยกเอาการศึกษาของตางประเทศมาเปนตนแบบโดยปราศจากการเทียบเคียงเลยทําใหสูญเสียตัวตนของ
ตนเองไป3 
  เพราะฉะนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอาจจะมิใชประเด็นเฉพาะหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทหลักในการทําหนาที่แตจะตองขับเคลื่อนแบบองคาพยพไปพรอมๆกันจึงจะทําให
คุณภาพการศึกษาของประเทศอาจจะยังคงมีความหวังเชิดหนาชูตาใหกับคนในชาติ แตถึงอยางไรก็ตาม
หนวยงานหลักหรือหนวยงานเจาภาพอยางกระทรวงศึกษาอาจจะตองเพิ่มภาระความรับผิดชอบอยางใหญ
หลวงมากกวาหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ซ่ึงตองมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวไกลมากยิ่งเพียง
ความรับผิดชอบในการจัดการดําเนินการ การใหบริการทางการศึกษาของชาติที่ระบุไวในแผนการศึกษา
แหงชาติไมวาจะเปนระดับใด ไดแก ระดับอนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การฝกหัดครู 
การศึกษาสงเคราะห การศึกษาพิเศษ การศึกษาผูใหญ รวมไปถึงการจัดการของสถาบันภาคเอกชนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางสงางามมากยิ่งข้ึนซึ่งเชื่อวาหากกระทรวงศึกษาเอาจริงดังเอา
จังที่มีผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้งจะทําใหความนาเชื่อถือ และสรางความเชื่อม่ันใหกับระบบการศึกษาของ
ชาติไดมากกวาที่เปนอยูไดมากข้ึน ดังนั้น บทบาทกระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมการพัฒนาคุณภาพทุก
รูปแบบ มิใชสรางภาระเพิ่มเติมในการควบคุมการจัดการศึกษาแตจะตองมองไปขางหนาตามบทบาทที่หนัก
อ้ึงของความหวังใหมและเปนที่ภาคภูมิใจของหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                                           
  2 ศักดิ์อนันต อนันตสุข, ขอมูลเปรียบเทียบลําดับการศึกษาไทย ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ป 
2012-2015 จากรายงานของ WEF, [ออนไลน]. แหลงขอมูล :http://www.anantasook. com/quality-of-
thai-education-wef-report/ [22 มีนาคม 2562]. 
  3 ธงชัย สมบูรณ, บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ : ตํานานการศึกษาวันเวลาท่ีผันผาน, หนา 3. 

 

บทบาทกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระบุไวในมาตรา 5  
วา กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาดปญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงหรือหนวยงานตาง ๆ และมาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติ นี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้  (1) สํานักงานรัฐมนตรี (2) สํานักงานปลัดกระทรวง (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา4 นอกจากนี้ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่กําหนดใหมีการกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และ
สอดคล อง กับการบ ริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึ ง เห็นสมควรป รับป รุงระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 25595 จากที่กลาวยอม
ทาํใหเห็นวา กระทรวงศึกษามีโครงสรางการบริหารซ่ึงมีหนวยงานในสังกัดระดับการสั่งการจํานวนทําหนาที่
ในการกํากับดูแลและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก แตคําถามคงจะไมไดข้ึนอยูกับวามีหนวยงานจํานวน
หรือนอยแตตั้งประเด็นวาทําไมการศึกษาของประเทศไทยจึงตกต่ําทั้งๆที่ทั้งหนวยงาน บุคลากร และ
งบประมาณจํานวนไมนอยที่ลงทุนไปเพื่อการศึกษาของชาติซ่ึงหากยอยกลับไปดูบทบาทหนาที่หลักของ
หนวยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง, ออนไลน) จะประกอบไปดวย 
  1.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ (1) ศึกษา วิเคราะหจัดทําขอมูลเพื่อใชในการ
กําหนด นโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ กระทรวง (2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง  
(3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ (4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง (5) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการและการ ตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
(6) ดําเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน (7) สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอก
ระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ การศึกษา เอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและ
บคุลากร ทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา (8) สงเสริมประสาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ การกีฬา เพื่อการศึกษาตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนา
ที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง (9) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กระทรวง 

                                                           
  4 ดูเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 
 5 ดูเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560. 
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กัมพูชา2ทําใหคุณภาพการศึกษาไทยนาเปนหวงอยางมากซ่ึงอาจจะมองวาอาจจะประเด็นปญหาใหญ 5 
ประการ ไดแก  (1) ถึงแมวาการศึกษาไทยจะพยายามเขาถึงความเปนสากลและโลกาภิวัตนทางการศึกษาแต
ยังขาดศรัทธาอันแสดงออกทางจินตนาการตอจุดมุงหมายที่แทจริงทางการศึกษาตอจุดมุงหมายปลายทาง
ชีวิตของผูเรียนรวมทั้งพันธะที่กระทรวงศึกษาธิการที่มีตอรัฐ  (2)กระทรวงศึกษาธิการตองมุงเนนคุณภาพเชิง
ประจักษ (Empirical Quality) คุณภาพทางการศึกษาที่ผานมายังไมเหมาะสมกบปริบทพื้นฐานของ
สังคมไทย เพราะที่เห็นและถือเปนแนวปฏิบัตินั้น สวนมากจะอิง มาตรฐานของประเทศอ่ืน ทําใหการศึกษา
ไทยไดรับการแทรกแซงอยางยิ่ง (3) ครูที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการยังมีจํานวนไมมากพอ เพราะ ครูบางคน
ไมมีคุณสมบัติที่ดีงามในการ ประกอบอาชีพนี้ ยังมีสถานะเพียงแค “คนผูสอน”แตทั้งนี้มิไดหมายความวารัฐ
ไมมีสถาบันผลิตครูที่มี คุณภาพ รัฐและสถาบันการผลิตครูตองมีการบมเพาะความเปนครู โดยการสราง
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้น พิเศษ และมีสถาบันผลิตครูเฉพาะดานข้ึนมา (4) สังคมไทยยังมีบางสวนที่ยังไม
เห็นคุณคาของกระบวนการการมีสวนรวมในสถานศึกษา เพราะ เทาที่ผานมายังมีการขาดสวนรวมกบองคกร
อ่ืนๆในการชวยวางแผนการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับสภาพชุมชนที่ชัดเจนและถูกตอง 
 ซ่ึงภาพฉายเหลานี้ปรากฏยางชัดเจนในสถานศึกษาในเขตชนบท (5) ระบบการบริหารจัดการยังเปนปญหา
ตอเนื่อง ขาดความคลองตัว เพราะบางอยางตองอิงกับนโยบายของรัฐชาติโดยภาพรวม นอกจากนี้ บางคร้ัง
หยิบยกเอาการศึกษาของตางประเทศมาเปนตนแบบโดยปราศจากการเทียบเคียงเลยทําใหสูญเสียตัวตนของ
ตนเองไป3 
  เพราะฉะนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอาจจะมิใชประเด็นเฉพาะหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทหลักในการทําหนาที่แตจะตองขับเคลื่อนแบบองคาพยพไปพรอมๆกันจึงจะทําให
คุณภาพการศึกษาของประเทศอาจจะยังคงมีความหวังเชิดหนาชูตาใหกับคนในชาติ แตถึงอยางไรก็ตาม
หนวยงานหลักหรือหนวยงานเจาภาพอยางกระทรวงศึกษาอาจจะตองเพิ่มภาระความรับผิดชอบอยางใหญ
หลวงมากกวาหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ ซ่ึงตองมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกาวไกลมากยิ่งเพียง
ความรับผิดชอบในการจัดการดําเนินการ การใหบริการทางการศึกษาของชาติที่ระบุไวในแผนการศึกษา
แหงชาติไมวาจะเปนระดับใด ไดแก ระดับอนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การฝกหัดครู 
การศึกษาสงเคราะห การศึกษาพิเศษ การศึกษาผูใหญ รวมไปถึงการจัดการของสถาบันภาคเอกชนให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางสงางามมากยิ่งข้ึนซึ่งเชื่อวาหากกระทรวงศึกษาเอาจริงดังเอา
จังที่มีผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้งจะทําใหความนาเชื่อถือ และสรางความเชื่อม่ันใหกับระบบการศึกษาของ
ชาติไดมากกวาที่เปนอยูไดมากข้ึน ดังนั้น บทบาทกระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมการพัฒนาคุณภาพทุก
รูปแบบ มิใชสรางภาระเพิ่มเติมในการควบคุมการจัดการศึกษาแตจะตองมองไปขางหนาตามบทบาทที่หนัก
อ้ึงของความหวังใหมและเปนที่ภาคภูมิใจของหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                                           
  2 ศักดิ์อนันต อนันตสุข, ขอมูลเปรียบเทียบลําดับการศึกษาไทย ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ป 
2012-2015 จากรายงานของ WEF, [ออนไลน]. แหลงขอมูล :http://www.anantasook. com/quality-of-
thai-education-wef-report/ [22 มีนาคม 2562]. 
  3 ธงชัย สมบูรณ, บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ : ตํานานการศึกษาวันเวลาท่ีผันผาน, หนา 3. 

 

บทบาทกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระบุไวในมาตรา 5  
วา กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาดปญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงหรือหนวยงานตาง ๆ และมาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติ นี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้  (1) สํานักงานรัฐมนตรี (2) สํานักงานปลัดกระทรวง (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา4 นอกจากนี้ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่กําหนดใหมีการกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และ
สอดคล อง กับการบ ริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึ ง เห็นสมควรป รับป รุงระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 25595 จากที่กลาวยอม
ทาํใหเห็นวา กระทรวงศึกษามีโครงสรางการบริหารซ่ึงมีหนวยงานในสังกัดระดับการสั่งการจํานวนทําหนาที่
ในการกํากับดูแลและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก แตคําถามคงจะไมไดข้ึนอยูกับวามีหนวยงานจํานวน
หรือนอยแตตั้งประเด็นวาทําไมการศึกษาของประเทศไทยจึงตกต่ําทั้งๆที่ทั้งหนวยงาน บุคลากร และ
งบประมาณจํานวนไมนอยที่ลงทุนไปเพื่อการศึกษาของชาติซ่ึงหากยอยกลับไปดูบทบาทหนาที่หลักของ
หนวยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง, ออนไลน) จะประกอบไปดวย 
  1.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ (1) ศึกษา วิเคราะหจัดทําขอมูลเพื่อใชในการ
กําหนด นโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ กระทรวง (2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง  
(3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ (4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง (5) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการและการ ตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
(6) ดําเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน (7) สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอก
ระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ การศึกษา เอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา (8) สงเสริมประสาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ การกีฬา เพื่อการศึกษาตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนา
ที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง (9) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กระทรวง 

                                                           
  4 ดูเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. 
 5 ดูเพ่ิมเติมในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560. 
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รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับงานความชวยเหลือ และความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูใน อํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใด ในสังกัดกระทรวง (10) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารงานของกระทรวง (11) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของซ่ึง
มิไดอยูใน อํานาจหนาที่ของ สวนราชการใดในสังกัดกระทรวง (12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานปลัด กระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2.สํานักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา มีอํานาจหนาที่ (1) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณา
การ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา ทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายและแผน ในการ
สนับสนุนทรัพยากรดานการศึกษาของชาติ (2) ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ (3) วิจัยและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาการพัฒนา
เครือขาย การเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจน การรวบรวมและพัฒนาระบบเครือขายขอมูล 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน การศึกษาของชาติ (4) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัด 
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ (5) ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในเร่ือง
กฎหมายที่ เก่ียวกับการศึกษา (6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของสํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่  (1) จัดทําขอเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2) กําหนด
หลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการ เก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรร ทรัพยากรและ
บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัด การศึกษาข้ันพื้นฐาน (3) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม 
ประสานงาน เครือขายขอมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้ง
สงเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน  
และกํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการผูดอยโอกาสและผูมีความ สามารถพิเศษ 
และประสาน สงเสริม การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนของเขต
พื้นที่ การศึกษา (6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  4.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่ (1) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับ อุดมศึกษากับ
ตางประเทศ (2) จัดทําหลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุน ทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน (3) ประสานและสงเสริมการดําเนินงาน พัฒนาทรัพยากร
มนุษยและศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ พิเศษ ในระบบอุดมศึกษา 
และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

 

(4) เสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและ วิทยาลัยชุมชน 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ ง การรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศดาน การอุดมศึกษา  
(6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  5.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่  (1) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ (2) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับ
มาตรฐาน การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณ และสนับสนุน
ทรัพยากร (4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา (5) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา ของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถาน ประกอบการ 
(6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัด การอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (7) จัดระบบ สงเสริม 
และประสานงานเครือขาย ขอมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรม วิชาชีพ (8) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และดําเนินการ ตามที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย (9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  นอกจากนี้ยังมีภารกิจและหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุท ธศักราช  2560 ขอ  11 ให มี สํ านั กงาน ศึกษาธิการจั งหวัด  สั ง กัดสํ านั กงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับการบริหาร และการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางที่
มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การ
แบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 ใหมีการแบงงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดการแบงงานภายใน แบงเปน 8 กลุม ดังนี้1.กลุมอํานวยการ 2.กลุมบริหารงานบุคคล  
3.กลุมนโยบายและแผน 4. กลุมพัฒนาการศึกษา 5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6. กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน 7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ8. หนวยตรวจสอบภายใน (สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี, ออนไลน) 
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดพยายามชี้ใหเห็นวาบทบาทหนาที่กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่
เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติมีจํานวนไมวาจะเปนบุคลากรเจาหนาที่ในการกํากับดูแล
ฝายการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาจํานวนมาก รวมทั้ง
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รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับงานความชวยเหลือ และความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูใน อํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใด ในสังกัดกระทรวง (10) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารงานของกระทรวง (11) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของซ่ึง
มิไดอยูใน อํานาจหนาที่ของ สวนราชการใดในสังกัดกระทรวง (12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานปลัด กระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  2.สํานักงาน เลขาธิการ สภาการศึกษา มีอํานาจหนาที่ (1) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณา
การ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา ทุกระดับ รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายและแผน ในการ
สนับสนุนทรัพยากรดานการศึกษาของชาติ (2) ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ (3) วิจัยและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาการพัฒนา
เครือขาย การเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจน การรวบรวมและพัฒนาระบบเครือขายขอมูล 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน การศึกษาของชาติ (4) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัด 
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ (5) ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นหรือ คําแนะนําในเร่ือง
กฎหมายที่ เก่ียวกับการศึกษา (6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของสํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่  (1) จัดทําขอเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2) กําหนด
หลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการ เก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรร ทรัพยากรและ
บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัด การศึกษาข้ันพื้นฐาน (3) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริม 
ประสานงาน เครือขายขอมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้ง
สงเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน  
และกํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการผูดอยโอกาสและผูมีความ สามารถพิเศษ 
และประสาน สงเสริม การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนของเขต
พื้นที่ การศึกษา (6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  4.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่ (1) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับ อุดมศึกษากับ
ตางประเทศ (2) จัดทําหลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุน ทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน (3) ประสานและสงเสริมการดําเนินงาน พัฒนาทรัพยากร
มนุษยและศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ พิเศษ ในระบบอุดมศึกษา 
และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

 

(4) เสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและ วิทยาลัยชุมชน 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ ง การรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศดาน การอุดมศึกษา  
(6) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  5.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่  (1) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ (2) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับ
มาตรฐาน การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณ และสนับสนุน
ทรัพยากร (4) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา (5) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา ของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถาน ประกอบการ 
(6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัด การอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (7) จัดระบบ สงเสริม 
และประสานงานเครือขาย ขอมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรม วิชาชีพ (8) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และดําเนินการ ตามที่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย (9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  นอกจากนี้ยังมีภารกิจและหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุท ธศักราช  2560 ขอ  11 ให มี สํ านั กงาน ศึกษาธิการจั งหวัด  สั ง กัดสํ านั กงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับการบริหาร และการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางที่
มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การ
แบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 ใหมีการแบงงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดการแบงงานภายใน แบงเปน 8 กลุม ดังนี้1.กลุมอํานวยการ 2.กลุมบริหารงานบุคคล  
3.กลุมนโยบายและแผน 4. กลุมพัฒนาการศึกษา 5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6. กลุมสงเสริม
การศึกษาเอกชน 7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ8. หนวยตรวจสอบภายใน (สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี, ออนไลน) 
  ดังที่กลาวมาทั้งหมดพยายามชี้ใหเห็นวาบทบาทหนาที่กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่
เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติมีจํานวนไมวาจะเปนบุคลากรเจาหนาที่ในการกํากับดูแล
ฝายการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาจํานวนมาก รวมทั้ง
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งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการในแตละปจํานวน 297,355,867,200 ลานบาท6 แตคําถามก็คง
จะตองถามกันตอไปวาทําไมคุณภาพการศึกษายังไมรุดหนาเทาที่ควรจะเปนกับงบประมาณในการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําใหเห็นมุมมองในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการวาบทบาทหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของยังมีขอผิดพลาดประการใดหรือไม ยังมีอุปสรรค และปญหาในเชิง
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยหรือไม อยางไร ซ่ึงเม่ือผานการใชแผนการศึกษาของชาติมา
นานพอสมควรทําใหกลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดสังเคราะหสรุปปญหาไว
หลายประการ ไดแก 1) การบริหารงานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการ และไมสอดคลองกับระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 2) โครงสรางที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถบริหารงานเชิงพื้นที่ในลักษณะที่เปน
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เปนภารกิจรวมกันได 3) เขตพื้นที่การศึกษาไมไดเปนเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวง
อยางแทจริง 4) การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นที่ มีการแทรกแซงทางการเมือง มีปญหาเร่ืองความ  
เปนธรรมและความโปรงใส และ5) การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปน
เครือขายพันธมิตรในการทํางานรวมกันยังมีคอนขางนอยเกินไป7 
 
วิเคราะหบทบาทกระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
  กระทรวงศึกษาธิการ เปนสวนราชการที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การศึกษา 
สรางโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหพลเมือง
มีคุณภาพ มีความสมานฉันทปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทย
สามารถเสริมสรางความม่ันคงของชาติและศักยภาพในการแขงขันใหเปนที่ยอมรับในระดับ สากล  
โด ยพ ระราช บั ญ ญั ติ ป รับ ป รุงกระท รวง  ท บ วง ก รม  พ .ศ . 2545 (ม าต รา  40) ได กํ าหน ด ให 
กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ ทุกประเภท 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริม และประสานงาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กระทรวงศึกษาธิการหรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา41 การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป
ตามกฎหมาย8 รวมทั้งมองถึงคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางหยั่งยืนซ่ึงอาจจะตองเพิ่มระดับคุณภาพของ
บทบาทกระทรวงศึกษาธกิารเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยในหลายประเด็น ไดแก 
  1. การปฏิรูปแผนระบบการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอาจจะตองตั้งคําถามงายวา มีการ
ประเมินคุณภาพแผนระบบการจัดการศึกษาอยางไรที่เหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิรูปเพื่อการ

                                                           
  6 ดูเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562. 
  7 กลุมพัฒนาระบบบริหาร, บทบาทและภารกิจ สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค, (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559), หนา 7-8. 
  8  เรื่องเดียวกัน, หนา 5. 

 

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ไมอาจจะอยูในรูปแบบเดิมๆอีกตอไป เพราะฉะนั้น การตรวจสอบและ
ประเมินระบบการจัดการนอกจากนี้เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังตองดูในเร่ืองผลผลิตและผลลัพธใน
เชิงรูปธรรมที่มองเห็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบไมวาความสอดคลองกับธรรมชาติของคน
ไทย รวมไปถึงแผนระบบการจัดการศึกษาไมยึดโยงกับทุนิยมมากเกินไปจะทําใหการปฏิรูปแผนการจัด
การศึกษามีความเปนธรรมและเปนจริงได 
  2. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพในการแขงขันของผูเรียนทุกระดับ แนนอนวาการเขาถึงศาสตร
สมัยใหมอยางความรูเก่ียวกับ AI มีความจําเปนอยางมากตอการจัดการศึกษาที่มุงไปสูการสรางฐานความรู
อยางยั่งยืนตอระบบการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการสงเสริมนวัตกรรมการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหมให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมที่พรอมกับการปรับตัวไปสูระบบการแขงขันอยางทันถวงทีซ่ึงการ
พัฒนาคุณภาพของชาติอาจจะตองทบทวนบทบาทการทํางานเชิงรุกที่แนวโนมการสงเสริมความรูใหมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการจัดการศึกษาของอาชีวะ หรือการจัดการศึกษาฝายที่สรางประสบการณทางอาชีพใน
อนาคตที่สามารถยกระดับการแขงขันในทุกดานๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการไมอาจมองขามความกาวหนาของ
วิทยาการสมัยใหม เพราะฉะนั้น การเขาถึงความรูเหลานี้มิใชประกอบดวยแผนการสงเสริมเพียงอยางเดียวแต
อาจจะรวมไปดวยหลักสูตรระดับภาคีทั้งประเทศไปพรอมๆกันอยางตอเนื่องและมีพลังการขับเคลื่อนการ
แขงขันใหมากยิ่งข้ึน 
  3. การสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีความรูในการพัฒนาตนเองอยางถูกทิศทาง ซ่ึงอยางเขาใจ
ตรงกันวารัฐบาลปจจุบันพยายามมุงเนนการศึกษาไปในสวนของนวัตกรรม 4.0ที่มุงเนนและใหความสําคัญกับ
วิทยาศาสตร วิทยาการสมัยใหมทําใหกระแสทุกภาคสวนปรับทิศทางไปตามๆกันอยางตอเนื่องซ่ึงเสมือนกับ
คลื่นยักษขนาดใหญที่ไหลบาอยางบาคลั่งทําใหสิ่งขัดขวางจะตองไหลตามไปดวย แตถึงอยางไรก็ตาม
สังคมไทยเปนสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมคอยขางสูงมากทําใหความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตอยางมากแมวารัฐบาลจะปรับทิศทางการศึกษาในเชิงนวัตกรรมแตไม
ควรมองขามประเด็นทางสังคมที่ยังออนไหวในหลายๆเร่ือง เพราะฉะนั้น การสงเสริมสนับสนุนใหมีความรู
นอกจากเร่ืองนวัตกรรมแลวยังจะตองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมไปพรอมๆกันจะทําใหน้ําหนักของ
คุณภาพคนไทยไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งอยางสุดโตง 
  4. การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับตลาดแรงงานโดยมี
ภาพเอกชนเขามาเอ้ือเฟอการเสนอแนะ โดยการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการ
ตลาดแรงงานซ่ึงในหลายๆสถาบันการศึกษาของชาติเร่ิมหันทิศทางปรับหลักสูตรของตนเองไปสูสายอาชีพที่
พรอมจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตแตถึงอยางไรก็ตามเม่ือเทียบสัดสวนของกลุมหลักสูตรที่ติดปญหา
มากมายที่ฝายควบคุมดูแลระบบการจัดการศึกษา และนโยบายการศึกษายังไมพรอมที่จะเปดโอกาสในการ
เขาถึงความพรอมไดมากเพราะเขมงวดตอการตรวจสอบและการประเมินผลตอดุดันทําใหขาดอิสรภาพ
ทางการปฏิบัติมากกวาที่จะสงเสริมภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมหรือเปดชองทางการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหเติบโตอยางตอเนื่องซ่ึงในระดับนโยบายอาจจะกระตุนและสอดรับการแผนปฏิบัติการจัด
การศึกษาอยางจริงจังในลักษณะภาคบังคับระดับสั่งการที่มุงสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนที่สรางคนมา
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งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการในแตละปจํานวน 297,355,867,200 ลานบาท6 แตคําถามก็คง
จะตองถามกันตอไปวาทําไมคุณภาพการศึกษายังไมรุดหนาเทาที่ควรจะเปนกับงบประมาณในการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําใหเห็นมุมมองในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการวาบทบาทหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของยังมีขอผิดพลาดประการใดหรือไม ยังมีอุปสรรค และปญหาในเชิง
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยหรือไม อยางไร ซ่ึงเม่ือผานการใชแผนการศึกษาของชาติมา
นานพอสมควรทําใหกลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดสังเคราะหสรุปปญหาไว
หลายประการ ไดแก 1) การบริหารงานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการ และไมสอดคลองกับระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 2) โครงสรางที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถบริหารงานเชิงพื้นที่ในลักษณะที่เปน
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เปนภารกิจรวมกันได 3) เขตพื้นที่การศึกษาไมไดเปนเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวง
อยางแทจริง 4) การบริหารงานบุคคลในระดับพื้นที่ มีการแทรกแซงทางการเมือง มีปญหาเร่ืองความ  
เปนธรรมและความโปรงใส และ5) การเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปน
เครือขายพันธมิตรในการทํางานรวมกันยังมีคอนขางนอยเกินไป7 
 
วิเคราะหบทบาทกระทรวงศึกษาธิการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
  กระทรวงศึกษาธิการ เปนสวนราชการที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การศึกษา 
สรางโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหพลเมือง
มีคุณภาพ มีความสมานฉันทปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทย
สามารถเสริมสรางความม่ันคงของชาติและศักยภาพในการแขงขันใหเปนที่ยอมรับในระดับ สากล  
โด ยพ ระราช บั ญ ญั ติ ป รับ ป รุงกระท รวง  ท บ วง ก รม  พ .ศ . 2545 (ม าต รา  40) ได กํ าหน ด ให 
กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ ทุกประเภท 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริม และประสานงาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กระทรวงศึกษาธิการหรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา41 การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป
ตามกฎหมาย8 รวมทั้งมองถึงคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางหยั่งยืนซ่ึงอาจจะตองเพิ่มระดับคุณภาพของ
บทบาทกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยในหลายประเด็น ไดแก 
  1. การปฏิรูปแผนระบบการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอาจจะตองตั้งคําถามงายวา มีการ
ประเมินคุณภาพแผนระบบการจัดการศึกษาอยางไรที่เหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิรูปเพื่อการ

                                                           
  6 ดูเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562. 
  7 กลุมพัฒนาระบบบริหาร, บทบาทและภารกิจ สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค, (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559), หนา 7-8. 
  8  เรื่องเดียวกัน, หนา 5. 

 

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ไมอาจจะอยูในรูปแบบเดิมๆอีกตอไป เพราะฉะนั้น การตรวจสอบและ
ประเมินระบบการจัดการนอกจากนี้เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังตองดูในเร่ืองผลผลิตและผลลัพธใน
เชิงรูปธรรมที่มองเห็นทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบไมวาความสอดคลองกับธรรมชาติของคน
ไทย รวมไปถึงแผนระบบการจัดการศึกษาไมยึดโยงกับทุนิยมมากเกินไปจะทําใหการปฏิรูปแผนการจัด
การศึกษามีความเปนธรรมและเปนจริงได 
  2. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพในการแขงขันของผูเรียนทุกระดับ แนนอนวาการเขาถึงศาสตร
สมัยใหมอยางความรูเก่ียวกับ AI มีความจําเปนอยางมากตอการจัดการศึกษาที่มุงไปสูการสรางฐานความรู
อยางยั่งยืนตอระบบการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการสงเสริมนวัตกรรมการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหมให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมที่พรอมกับการปรับตัวไปสูระบบการแขงขันอยางทันถวงทีซ่ึงการ
พัฒนาคุณภาพของชาติอาจจะตองทบทวนบทบาทการทํางานเชิงรุกที่แนวโนมการสงเสริมความรูใหมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการจัดการศึกษาของอาชีวะ หรือการจัดการศึกษาฝายที่สรางประสบการณทางอาชีพใน
อนาคตที่สามารถยกระดับการแขงขันในทุกดานๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการไมอาจมองขามความกาวหนาของ
วิทยาการสมัยใหม เพราะฉะนั้น การเขาถึงความรูเหลานี้มิใชประกอบดวยแผนการสงเสริมเพียงอยางเดียวแต
อาจจะรวมไปดวยหลักสูตรระดับภาคีทั้งประเทศไปพรอมๆกันอยางตอเนื่องและมีพลังการขับเคลื่อนการ
แขงขันใหมากยิ่งข้ึน 
  3. การสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีความรูในการพัฒนาตนเองอยางถูกทิศทาง ซ่ึงอยางเขาใจ
ตรงกันวารัฐบาลปจจุบันพยายามมุงเนนการศึกษาไปในสวนของนวัตกรรม 4.0ที่มุงเนนและใหความสําคัญกับ
วิทยาศาสตร วิทยาการสมัยใหมทําใหกระแสทุกภาคสวนปรับทิศทางไปตามๆกันอยางตอเนื่องซ่ึงเสมือนกับ
คลื่นยักษขนาดใหญที่ไหลบาอยางบาคลั่งทําใหสิ่งขัดขวางจะตองไหลตามไปดวย แตถึงอยางไรก็ตาม
สังคมไทยเปนสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมคอยขางสูงมากทําใหความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตอยางมากแมวารัฐบาลจะปรับทิศทางการศึกษาในเชิงนวัตกรรมแตไม
ควรมองขามประเด็นทางสังคมที่ยังออนไหวในหลายๆเร่ือง เพราะฉะนั้น การสงเสริมสนับสนุนใหมีความรู
นอกจากเร่ืองนวัตกรรมแลวยังจะตองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมไปพรอมๆกันจะทําใหน้ําหนักของ
คุณภาพคนไทยไมเอียงไปขางใดขางหนึ่งอยางสุดโตง 
  4. การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับตลาดแรงงานโดยมี
ภาพเอกชนเขามาเอ้ือเฟอการเสนอแนะ โดยการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการ
ตลาดแรงงานซ่ึงในหลายๆสถาบันการศึกษาของชาติเร่ิมหันทิศทางปรับหลักสูตรของตนเองไปสูสายอาชีพที่
พรอมจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตแตถึงอยางไรก็ตามเม่ือเทียบสัดสวนของกลุมหลักสูตรที่ติดปญหา
มากมายที่ฝายควบคุมดูแลระบบการจัดการศึกษา และนโยบายการศึกษายังไมพรอมที่จะเปดโอกาสในการ
เขาถึงความพรอมไดมากเพราะเขมงวดตอการตรวจสอบและการประเมินผลตอดุดันทําใหขาดอิสรภาพ
ทางการปฏิบัติมากกวาที่จะสงเสริมภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมหรือเปดชองทางการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหเติบโตอยางตอเนื่องซ่ึงในระดับนโยบายอาจจะกระตุนและสอดรับการแผนปฏิบัติการจัด
การศึกษาอยางจริงจังในลักษณะภาคบังคับระดับสั่งการที่มุงสรางความสัมพันธกับภาคเอกชนที่สรางคนมา
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รองรับการทํางานไมวาจะภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงทักษะการพัฒนาศาสตรวิทยาการ
สมัยใหมๆทั้งระบบใหมากยิ่งข้ึน 
  5. ความยึดหยุนของกฎหมายการศึกษาไทย ซ่ึงเปนรับรูกันทั่วไปวากฎหมายเก่ียวกับการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะการบังคับใชที่ขาดลักษณะของความเปนทองถ่ินดังที่กลาวมาแลววาสังคมไทยเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมแตการใชกฎหมายมิไดมิความเปนพหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของแต
ละภาคที่มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงซ่ึงการควบคุมลักษณะดังกลาวยอมทําลายระบบวัฒนธรรมดังกลาวจน
กลายเปนวัฒนธรรมใหมที่พยายามทําใหทั้งประเทศเหมือนกันโดยขาดการวิเคราะหผลดีผลเสียตอกลุมชาติ
พันธุในบางกลุมเผาที่ยังไมพรอมตอการปรับเปลี่ยนวิธีคิดตอโลกสมัยใหมทําใหการจัดการศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกลับทําใหเกิดอุปสรรคและปญหาในเชิงระบบการศึกษาที่มีผลสืบเนื่องสงไปที่คุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมแมวาจะมีความพยายามที่จะกอใหเกิดความหลากหลายแตผูที่กําหนดกติกาทางการศึกษากลับมี
ความเขาใจนอยมากเม่ือเทียบกับความเปนจริงกับวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบัน เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษา
การอาจจะตองทําการบานในลักษณะการออกแบบการจัดการศึกษาใหมเกือบทั้งระบบที่พรอมจะสรางความ
เขาใจบนฐานของความแตกตางใหมากยิ่งข้ึน เชน การสงเสริมหลักสูตรภาษาทองถ่ินที่ชวยยกระดับคุณภาพ
ของผูเรียนไปสูการสรางภูมิปญญาเพื่อการดําเนินชีวิตตามแบบฉบับของกลุมอยางจริงจัง เพราะไมลืมไปวา
การสงเสริมใหคนไดรักษาอัตลักษณของตนเองเปนเร่ืองธรรมชาติที่ควรเกิดข้ึนมิใชสรางเบาหลอมใหคน
กลายเปนสิ่งๆเดียวกันที่นําไปสูความแตกตางและตกแยกในชาติจึงตองมีการจัดการระบบกฎหมายใหยึดหยุน
ตอการปรับตัวไดมากยิ่งข้ึน 
  6. การเสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดีเพื่อสรางฐานความรูแบบการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชน บทบาทสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่แมวาจะมีนวัตกรรมการพัฒนาไทยแลนด 4.0 ก็ตามแต
การสรางคุณภาพทางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีนับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางดังพระบรมราโชวาทของ
ในหลวงราชการที่ 9 ที่ทรงมองถึงความดีมากอนความเกงเสมอเพราะหากคนเกงมากๆแตสามารถสรางความ
เสียหายใหกับประเทศมากดวยเชนกันดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการอาจจะกรอบการทํางานใหสอดคลองกับ
บริบททางจริยธรรมกันมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนตําแหนงการบริหารในระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง
จะตองไมยอมรับบุคคลหากขาดไวซึ่งจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ดี ไมสงเสริมไมวาจะเปนลักษณะใดก็
ตามก็พรอมที่ปกปองคนดีใหสามารถเขามาบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยใหเกิด
เปนความยั่งยืนในสากลตอๆไป 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่ทุกคนตางก็ไดรับ
ความไมพอใจนักกับคุณภาพการศึกษาที่ผานมาเพราะการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการแมวาจะไดรับ
งบประมาณจัดสรรอยางมากแตหากมองถึงผลเชิงประจักษกลับทําใหคุณภาพการศึกษาไทยแยลงไปเร่ือยๆ 
อีกทั้งประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในยังขาดเสถียรภาพแบบองครวม ซ่ึงการวิเคราะหที่ผูเขียนมองวา
บทบาทกระทรวงศึกษาธิการควรเขาไปดูแลใหมากข้ึนอยาง การปฏิรูปแผนระบบการจัดการศึกษา การ
สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีความรูในการพัฒนาตนเองอยางถูกทิศทาง ยกระดับคุณภาพและศักยภาพใน

 

การแขงขันของผูเรียนทุกระดับ การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงานโดยมีภาพเอกชนเขามาเอ้ือเฟอการเสนอแนะ ความยึดหยุนของกฎหมายการศึกษาไทย และ
การเสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดีเพื่อสรางฐานความรูแบบการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน  
เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการอาจจะตองปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการและเพิ่มเติมบทบาทและ
ภารกิจที่ทําใหสังคมไทยเกิดความพอใจและสามาระคาดเดาในเชิงคุณภาพการศึกษาไทยในอีกมิติกวางมาก
ข้ึน การปรับทิศทางบทบาทจากเดิมที่มีการควบคุม สงเสริม และสนับสนุนภารกิจตางๆ กลับมาเพิ่มชวยเหลือ
เปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในชาติมิใชทําใหสถาบันเหลานั้นเกิด
ความกลัวไปตางๆ นานาซ่ึงไมเหมาะสมกับสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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รองรับการทํางานไมวาจะภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงทักษะการพัฒนาศาสตรวิทยาการ
สมัยใหมๆทั้งระบบใหมากยิ่งข้ึน 
  5. ความยึดหยุนของกฎหมายการศึกษาไทย ซ่ึงเปนรับรูกันทั่วไปวากฎหมายเก่ียวกับการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะการบังคับใชที่ขาดลักษณะของความเปนทองถ่ินดังที่กลาวมาแลววาสังคมไทยเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมแตการใชกฎหมายมิไดมิความเปนพหุวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของแต
ละภาคที่มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงซ่ึงการควบคุมลักษณะดังกลาวยอมทําลายระบบวัฒนธรรมดังกลาวจน
กลายเปนวัฒนธรรมใหมที่พยายามทําใหทั้งประเทศเหมือนกันโดยขาดการวิเคราะหผลดีผลเสียตอกลุมชาติ
พันธุในบางกลุมเผาที่ยังไมพรอมตอการปรับเปลี่ยนวิธีคิดตอโลกสมัยใหมทําใหการจัดการศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกลับทําใหเกิดอุปสรรคและปญหาในเชิงระบบการศึกษาที่มีผลสืบเนื่องสงไปที่คุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมแมวาจะมีความพยายามที่จะกอใหเกิดความหลากหลายแตผูที่กําหนดกติกาทางการศึกษากลับมี
ความเขาใจนอยมากเม่ือเทียบกับความเปนจริงกับวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบัน เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษา
การอาจจะตองทําการบานในลักษณะการออกแบบการจัดการศึกษาใหมเกือบทั้งระบบที่พรอมจะสรางความ
เขาใจบนฐานของความแตกตางใหมากยิ่งข้ึน เชน การสงเสริมหลักสูตรภาษาทองถ่ินที่ชวยยกระดับคุณภาพ
ของผูเรียนไปสูการสรางภูมิปญญาเพื่อการดําเนินชีวิตตามแบบฉบับของกลุมอยางจริงจัง เพราะไมลืมไปวา
การสงเสริมใหคนไดรักษาอัตลักษณของตนเองเปนเร่ืองธรรมชาติที่ควรเกิดข้ึนมิใชสรางเบาหลอมใหคน
กลายเปนสิ่งๆเดียวกันที่นําไปสูความแตกตางและตกแยกในชาติจึงตองมีการจัดการระบบกฎหมายใหยึดหยุน
ตอการปรับตัวไดมากยิ่งข้ึน 
  6. การเสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดีเพื่อสรางฐานความรูแบบการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชน บทบาทสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่แมวาจะมีนวัตกรรมการพัฒนาไทยแลนด 4.0 ก็ตามแต
การสรางคุณภาพทางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีนับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางดังพระบรมราโชวาทของ
ในหลวงราชการที่ 9 ที่ทรงมองถึงความดีมากอนความเกงเสมอเพราะหากคนเกงมากๆแตสามารถสรางความ
เสียหายใหกับประเทศมากดวยเชนกันดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการอาจจะกรอบการทํางานใหสอดคลองกับ
บริบททางจริยธรรมกันมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนตําแหนงการบริหารในระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง
จะตองไมยอมรับบุคคลหากขาดไวซึ่งจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่ดี ไมสงเสริมไมวาจะเปนลักษณะใดก็
ตามก็พรอมที่ปกปองคนดีใหสามารถเขามาบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยใหเกิด
เปนความยั่งยืนในสากลตอๆไป 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่ทุกคนตางก็ไดรับ
ความไมพอใจนักกับคุณภาพการศึกษาที่ผานมาเพราะการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการแมวาจะไดรับ
งบประมาณจัดสรรอยางมากแตหากมองถึงผลเชิงประจักษกลับทําใหคุณภาพการศึกษาไทยแยลงไปเร่ือยๆ 
อีกทั้งประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในยังขาดเสถียรภาพแบบองครวม ซ่ึงการวิเคราะหที่ผูเขียนมองวา
บทบาทกระทรวงศึกษาธิการควรเขาไปดูแลใหมากข้ึนอยาง การปฏิรูปแผนระบบการจัดการศึกษา การ
สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีความรูในการพัฒนาตนเองอยางถูกทิศทาง ยกระดับคุณภาพและศักยภาพใน

 

การแขงขันของผูเรียนทุกระดับ การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาสามารถออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงานโดยมีภาพเอกชนเขามาเอ้ือเฟอการเสนอแนะ ความยึดหยุนของกฎหมายการศึกษาไทย และ
การเสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดีเพื่อสรางฐานความรูแบบการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน  
เพราะฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการอาจจะตองปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการและเพิ่มเติมบทบาทและ
ภารกิจที่ทําใหสังคมไทยเกิดความพอใจและสามาระคาดเดาในเชิงคุณภาพการศึกษาไทยในอีกมิติกวางมาก
ข้ึน การปรับทิศทางบทบาทจากเดิมที่มีการควบคุม สงเสริม และสนับสนุนภารกิจตางๆ กลับมาเพิ่มชวยเหลือ
เปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในชาติมิใชทําใหสถาบันเหลานั้นเกิด
ความกลัวไปตางๆ นานาซ่ึงไมเหมาะสมกับสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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ศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เปนกรณีที่ศึกษา โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปน
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คําสําคัญ: การจัดการปา, พุทธเกษตร 
 
Abstract 

The objectives were in this research 1) to study the problems effecting in the natural 
resources and environment of the community in the Buddhist agriculture in the Nan province, 
2) to study the dependence of the natural resources and environment for working in the 
community and 3) to study the conceptual framework and management of community’s 
forest at the Buddhist agriculture in the Nan province. This research was mixed methods in 
both the qualitative and quantitative framework. It was studied in two ways to study the 
opinion of people in those areas in the case of study by using questionnaire and know the 
management of community’s forest. This was the qualitative research. The other hand, it was 
the qualitative research by interview from the propose sample as the village Bandong Pasak, 
Bhupiang District, Banpong, Santisuk District, Banluang, Banluang District, Bansilapet, Pua District 

and Buddhist Sangha, group of Love Nan City. In the other issues, there were the information, 
process to create the network, development of network’s ability and strategy of communities’ 
forest management, including the right careers in the Nan City. 

Keywords: Forest Management, Buddhist Agriculture 
 
บทนํา 

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนมนุษยหรือ
สัตว ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยไดรับประโยชนจากปาไมมากมาย นับตั้งแตในอดีตที่มนุษยไดเร่ิมพึ่งพาตนเอง 
มนุษยเรียนรูที่จะใชประโยชนจากปาไมเนื่องจากปาไมเนื่องจากปาไมเปนแหลงปจจัยสี่ อันไดแกอาหาร 
เสื้อผา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค และเม่ือมนุษยมีวิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันเปน
สังคมก็เร่ิมมีการจับจองพื้นที่อยูอาศัยเปนของตนเองมีการปฏิสัมพันธกันภายในสังคมมนุษยเร่ิมเรียนรูที่จะใช
พื้นที่เปนแหลงที่อยูอาศัยทํากิจกรรมตางๆเชนการสรางที่อยูอาศัยการทําเกษตรกรรมซ่ึงกิจกรรมตางๆ
เหลานี้ลวนแลวแตใชประโยชนจากพื้นที่ปาไมทั้งสิ้นการวิวัฒนาการดังกลาวนี้สืบเนื่องเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ยุคสมัยที่ความกาวหนาในสังคมมนุษย มีมากข้ึนมนุษยเรียนรูที่จะคิดคนเทคโนโลยีและวิทยาการ
ความกาวหนาตางๆข้ึนมาใหมเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตทําใหมนุษยเร่ิมเขาสูสังคม
อุตสาหกรรมมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติจากปาไมมาใชประโยชนทั้งในเร่ืองการใชพื้นที่การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆที่ ไดจากปาไม เปนวัตถุดิบทําใหป าไม ถูกทําลายมากข้ึนทั้ งนี้ป าไม เปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถือไดวามีคุณประโยชนตอสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนการมีสวนในการทําใหวัฏจักรของน้ํา
สมบูรณการชวยอนุรักษดินและเปนแหลงตนน้าํลําธารการชวยปรับสภาพบรรยากาศใหดํารงความสมดุลและ
อ่ืนๆ ดังนั้นการทําลายปาไมหรือการทําใหปาไมมีความเสื่อมโทรมจะสงผลตอความเปนอยูและสภาวะการ
ดํารงชีวิตทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไมวาจะเปนมนุษยพืชและสัตวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและโดยธรรมชาติ
ของปาไมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้นยากที่จะฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดดังนั้นการอนุรักษปาไมจึงถือ
เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งที่มนุษยผูใชประโยชนจากปาไมทุกคนจะตองมีสวนรวมกัน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 12 คร้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 
– 2579) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง
เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนฯ เพื่อมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปน
จุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการ
ปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง
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เคร่ืองมือเพื่อทราบถึงการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ (Inter view)จากพื้นที่กลุมเปาหมายคือหมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง 
หมูบานพงศ อําเภอสันติสุข หมูบานหลวง อําเภอบานหลวง หมูบานศิลาเพชร อําเภอปว และผูนําพระสงฆ
กลุมฮักเมืองนาน ในประเด็นของการกําหนดรูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายหมูบาน การพัฒนา
ศักยภาพเครือขาย และยุทธศาสตรของการจัดปาและสัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดนาน  
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Abstract 

The objectives were in this research 1) to study the problems effecting in the natural 
resources and environment of the community in the Buddhist agriculture in the Nan province, 
2) to study the dependence of the natural resources and environment for working in the 
community and 3) to study the conceptual framework and management of community’s 
forest at the Buddhist agriculture in the Nan province. This research was mixed methods in 
both the qualitative and quantitative framework. It was studied in two ways to study the 
opinion of people in those areas in the case of study by using questionnaire and know the 
management of community’s forest. This was the qualitative research. The other hand, it was 
the qualitative research by interview from the propose sample as the village Bandong Pasak, 
Bhupiang District, Banpong, Santisuk District, Banluang, Banluang District, Bansilapet, Pua District 

and Buddhist Sangha, group of Love Nan City. In the other issues, there were the information, 
process to create the network, development of network’s ability and strategy of communities’ 
forest management, including the right careers in the Nan City. 

Keywords: Forest Management, Buddhist Agriculture 
 
บทนํา 

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนมนุษยหรือ
สัตว ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยไดรับประโยชนจากปาไมมากมาย นับตั้งแตในอดีตที่มนุษยไดเร่ิมพึ่งพาตนเอง 
มนุษยเรียนรูที่จะใชประโยชนจากปาไมเนื่องจากปาไมเนื่องจากปาไมเปนแหลงปจจัยสี่ อันไดแกอาหาร 
เสื้อผา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค และเม่ือมนุษยมีวิวัฒนาการการตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันเปน
สังคมก็เร่ิมมีการจับจองพื้นที่อยูอาศัยเปนของตนเองมีการปฏิสัมพันธกันภายในสังคมมนุษยเร่ิมเรียนรูที่จะใช
พื้นที่เปนแหลงที่อยูอาศัยทํากิจกรรมตางๆเชนการสรางที่อยูอาศัยการทําเกษตรกรรมซ่ึงกิจกรรมตางๆ
เหลานี้ลวนแลวแตใชประโยชนจากพื้นที่ปาไมทั้งสิ้นการวิวัฒนาการดังกลาวนี้สืบเนื่องเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ยุคสมัยที่ความกาวหนาในสังคมมนุษย มีมากข้ึนมนุษยเรียนรูที่จะคิดคนเทคโนโลยีและวิทยาการ
ความกาวหนาตางๆข้ึนมาใหมเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตทําใหมนุษยเร่ิมเขาสูสังคม
อุตสาหกรรมมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติจากปาไมมาใชประโยชนทั้งในเร่ืองการใชพื้นที่การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆที่ ไดจากปาไม เปนวัตถุดิบทําใหป าไม ถูกทําลายมากข้ึนทั้ งนี้ป าไม เปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถือไดวามีคุณประโยชนตอสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนการมีสวนในการทําใหวัฏจักรของน้ํา
สมบูรณการชวยอนุรักษดินและเปนแหลงตนน้าํลําธารการชวยปรับสภาพบรรยากาศใหดํารงความสมดุลและ
อ่ืนๆ ดังนั้นการทําลายปาไมหรือการทําใหปาไมมีความเสื่อมโทรมจะสงผลตอความเปนอยูและสภาวะการ
ดํารงชีวิตทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไมวาจะเปนมนุษยพืชและสัตวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและโดยธรรมชาติ
ของปาไมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้นยากที่จะฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดดังนั้นการอนุรักษปาไมจึงถือ
เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งที่มนุษยผูใชประโยชนจากปาไมทุกคนจะตองมีสวนรวมกัน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 12 คร้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 
– 2579) ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง
เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนฯ เพื่อมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปน
จุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการ
ปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้ง
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แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู
การพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย1ไดกําหนด 

ยุทธศาสตรการเติบ โตที่ เป น มิตรกับสิ่ งแวดลอมเพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่ งยืนป จจุบั นสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ
รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทยซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไมทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคตปญหาสิ่งแวดลอม
เพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเขมขนซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสรางความ
ม่ันคงดานน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรนาใหมีประสิทธิภาพการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ
และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย 

พื้นที่ของจังหวัดนานสวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอนจากขอมูลของกรมปาไมพบวาในป 
พ.ศ.2419จังหวัดนานมีพื้นที่ปาสมบูรณที่อยูทั้งในและนอกเขตปาสงวนแหงชาติทั้งหมด 4,280,624 ไรคิด
เปนรอยละ73.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดพอถึงปพ.ศ.2424 จังหวัดนานมีพื้นที่ปา 3,409,374 ไรคิดเปนรอยละ 
48.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดในปพ.ศ.2432 พื้นที่ปาลดลงเหลือ 3,193,124 ไรหรือรอยละ 44.43 พื้นที่ถูกบุก
รุกถูกทําลายไปเร่ือยๆจนปพ.ศ. 2441 พื้นที่ปาลดลงเหลือประมาณ 2,994,000 ไรหรือรอยละ 41.77  
ของพื้นที่ทั้งหมดและตั้งแตปพ.ศ. 2448 เปนตนมาไดมีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (GIS) มาใชในการ
สํารวจพื้นที่ปาไมในจังหวัดนานพบวาในปพ.ศ.2441 จังหวัดนานมีพื้นที่ปาไม 4,103,440 ไรหรือรอยละ 
71.18 โดยมีการจัดตั้งอุทยานแหงชาติข้ึนครอบคลุมพื้นที่ในเขตตนน้ําลําธารซ่ึงถือวาเปนพื้นที่อนุรักษ
จํานวน 7 แหงประกอบดวยอุทยานแหงชาติดอยภูคาอุทยานแหงชาติแมจริมอุทยานแหงชาติขุนนานอุทยาน
แหงชาติถํ้าสะเกินอุทยานแหงชาตินันทบุรีอุทยานแหงชาติขุนสถานและอุทยานแหงชาติศรีนานกับอีกวน
อุทยานถํ้าผาตูบอีก 1 แหง2ซ่ึงในที่สุดเปนการทําลายหากดูลึกลงไปสามารถวิเคราะหเปนรายตําบล 
ที่ยกตัวอยางคือพื้นที่ปาไมอําเภอสันติสุข โดยเฉลี่ยปาในจังหวัดหายไปแลว 1 ใน 4 ของปาสงวน เฉพาะ
อําเภอสันติสุขหายไป 37%ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพาะปลูกขาวโพด
นอกจากนี้ยังมีการทํานาในบริเวณที่ลุมปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตวดังนั้นพื้นที่สวนใหญในจังหวัดนาน

                                                           
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2448 – 2461). หนา 40. 

จึงเปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติซ่ึงมีราษฎรเขาทํากินอยูเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแตยังขาดความ
เหมาะสมในการใชประโยชนของพื้นที่และปจจัยสนับสนุนเชนแหลงน้ําความรูทางดานการเกษตรของ
ประชาชนและความไมม่ันใจในกรรมสิทธิ์ของตนซ่ึงหากไมมีการจัดการแกไขที่เหมาะสมอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนอ่ืนที่มีความเก่ียวของไดดังนั้นจึงไดมีการเร่ิมจัดตั้งโครงการปาชุมชน
ในจังหวัดนานและไดมีการดําเนินโครงการปาชุมชนนับตั้งแตพ.ศ. 2430จนถึงปจจุบันแลวทั้งสิ้นเปนพื้นที่
600,000ไรใน 446 หมูบาน 98 ตําบล จาก 14 อําเภอของจังหวัดนาน การดําเนินการจัดตั้งโครงการปา
ชุมชนในแตละโครงการนั้นแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการใชพื้นที่ปาไมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
เพื่อประโยชนสวนรวมของสังคมพื้นที่ปาชุมชนเหลานั้นตางเกิดข้ึนจากการที่ประชาชนในชุมชนแตละชุมชน
เห็นความสําคัญของทรัพยากรปาไมในพื้นที่ของตนทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของประชาชนในทองถ่ิน
ซ่ึงเปนผูใกลชิดและรับทราบถึงปญหาโดยประชาชนเหลานี้ตางไดเขารวมกันในการดูแลรักษาพื้นที่ปาแตละ
สวนในชุมชนของตนซ่ึงชุมชนมีความตองการที่จะอนุรักษไวเปนสมบัติของสวนรวมโดยในปจจุบันพื้นที่ปา
ชุมชนในจังหวัดนานเปนพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนใหประชาชน
สามารถเขามาจัดการปาชุมชนดวยตนเองโดยนอกจากการใชประโยชนของประชาชนในดานการเก็บพืช
สมุนไพรแลวยังไดมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวของเชนการทัศนศึกษาจากหนวยงานภายนอกการสรางศาลาการ
เรียนรูของปาชุมชนการประชุมประชาชนทุกเดือนเพื่อรับทราบความคืบหนาเก่ียวกับพื้นที่ปาชุมชนและการ
ดูงานจากหนวยงานภายนอกเพื่อเสริมความเขมแข็งและการมีบทบาทของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 

ประวัติศาสตรเมืองนานเร่ิมปรากฏข้ึนราว พ.ศ. 1824 ภายใตการนําของพญาภูคาและนางพญา
จําปาผูเปนชายา ซ่ึงทั้งสองเปนชาวเมืองเงินยาง ไดเปนแกนนําพาผูคนอพยพมาตั้งศูนยการปกครองอยูที่
เมืองลาง ตอมาเพี้ยนเปนเมืองยาง (เชื่อกันวาคือบริเวณริมฝงดานใตของแมน้ํายางบริเวณตําบลศิลาเพชร 
อําเภอปว เลยไปถึงลําน้ําบั่ว ใกลทิวเขาดอยภูคาในเขตบานเสี้ยว บานทุงฆอง บานลอมกลาง ตําบลยม 
อําเภอทาวังผา) เพราะปรากฏรองรอยชุมชนในสภาพที่ เปนคูน้ํา คันดิน และกําแพงเมืองซอนกันอยู  
เห็นชัดเจนที่สุดคือบริเวณขางพระธาตุจอมพริกบานเสี้ยวมีกําแพงเมืองปรากฏอยูซ่ึงเปนปราการทิศใต และ
ปอมปราการทิศเหนือลักษณะที่ปรากฏเปนสันกําแพงดินบนยอดดอยมอนหลวง บานลอมกลาง เปนกําแพง
เมืองสูงถึง 3 ชั้น ในแตละชั้นกวาง 3 เมตร สูง 4 เมตร ขนานไปกับยอดดอยมอนหลวง ตอมาพระยาภูคา  
ไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยสงราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสรางเมืองใหม 
โดยขุนนุนผูพี่ไปสรางเมืองจันทบุรี (เมือ3งพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมืองวรนครหรือเมืองปว 

ภายหลังขุนฟองถึงแกพิราลัย เจาเกาเถ่ือนราชบุตรจึงไดข้ึนครองเมืองปวแทน ดานพญาภูคาครอง
เมืองยางมานานและมีอายุมากข้ึน มีความประสงคจะใหเจาเกาเถ่ือนผูหลานมาครองเมืองยางแทน จึงให
เสนาอํามาตยไปเชิญ เจาเกาเถ่ือนเกรงใจปูจึงยอมไปอยูเมืองยางและมอบใหชายาคือนางพญาแมทาวคําปน
ดูแลรักษาเมืองปวแทน เม่ือพญาภูคาถึงแกพิราลัย เจาเกาเถ่ือนจึงครองเมืองยางแทน ในชวงที่เมืองปววาง
จากผูนํา เนื่องจากเจาเกาเถ่ือนไปครองเมืองยางแทนปูนั้น พญางําเมืองเจาผูครองเมืองพะเยา จึงไดขยาย
อิทธิพลเขาครอบครองบานเมืองในเขตเมืองนานทั้งหมด นางพญาแมเทาคําปนพรอมดวยบุตรในครรภได

                                                           
3 https://th.wikipedia.org, สืบคนเมื่อ, 23 พ.ค. 2461. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1581

แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู
การพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย1ไดกําหนด 

ยุทธศาสตรการเติบ โตที่ เป น มิตรกับสิ่ งแวดลอมเพื่ อการพัฒ นาที่ ยั่ งยืนป จจุบั นสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ
รวมทั้งการดํารงชีวิตของคนไทยซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไมทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคตปญหาสิ่งแวดลอม
เพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเขมขนซ่ึงจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสรางความ
ม่ันคงดานน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรนาใหมีประสิทธิภาพการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ
และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศการเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย 

พื้นที่ของจังหวัดนานสวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอนจากขอมูลของกรมปาไมพบวาในป 
พ.ศ.2419จังหวัดนานมีพื้นที่ปาสมบูรณที่อยูทั้งในและนอกเขตปาสงวนแหงชาติทั้งหมด 4,280,624 ไรคิด
เปนรอยละ73.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดพอถึงปพ.ศ.2424 จังหวัดนานมีพื้นที่ปา 3,409,374 ไรคิดเปนรอยละ 
48.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดในปพ.ศ.2432 พื้นที่ปาลดลงเหลือ 3,193,124 ไรหรือรอยละ 44.43 พื้นที่ถูกบุก
รุกถูกทําลายไปเร่ือยๆจนปพ.ศ. 2441 พื้นที่ปาลดลงเหลือประมาณ 2,994,000 ไรหรือรอยละ 41.77  
ของพื้นที่ทั้งหมดและตั้งแตปพ.ศ. 2448 เปนตนมาไดมีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (GIS) มาใชในการ
สํารวจพื้นที่ปาไมในจังหวัดนานพบวาในปพ.ศ.2441 จังหวัดนานมีพื้นที่ปาไม 4,103,440 ไรหรือรอยละ 
71.18 โดยมีการจัดตั้งอุทยานแหงชาติข้ึนครอบคลุมพื้นที่ในเขตตนน้ําลําธารซ่ึงถือวาเปนพื้นที่อนุรักษ
จํานวน 7 แหงประกอบดวยอุทยานแหงชาติดอยภูคาอุทยานแหงชาติแมจริมอุทยานแหงชาติขุนนานอุทยาน
แหงชาติถํ้าสะเกินอุทยานแหงชาตินันทบุรีอุทยานแหงชาติขุนสถานและอุทยานแหงชาติศรีนานกับอีกวน
อุทยานถํ้าผาตูบอีก 1 แหง2ซ่ึงในที่สุดเปนการทําลายหากดูลึกลงไปสามารถวิเคราะหเปนรายตําบล 
ที่ยกตัวอยางคือพื้นที่ปาไมอําเภอสันติสุข โดยเฉลี่ยปาในจังหวัดหายไปแลว 1 ใน 4 ของปาสงวน เฉพาะ
อําเภอสันติสุขหายไป 37%ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพาะปลูกขาวโพด
นอกจากนี้ยังมีการทํานาในบริเวณที่ลุมปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตวดังนั้นพื้นที่สวนใหญในจังหวัดนาน

                                                           
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2448 – 2461). หนา 40. 

จึงเปนพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติซ่ึงมีราษฎรเขาทํากินอยูเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแตยังขาดความ
เหมาะสมในการใชประโยชนของพื้นที่และปจจัยสนับสนุนเชนแหลงน้ําความรูทางดานการเกษตรของ
ประชาชนและความไมม่ันใจในกรรมสิทธิ์ของตนซ่ึงหากไมมีการจัดการแกไขที่เหมาะสมอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนอ่ืนที่มีความเก่ียวของไดดังนั้นจึงไดมีการเร่ิมจัดตั้งโครงการปาชุมชน
ในจังหวัดนานและไดมีการดําเนินโครงการปาชุมชนนับตั้งแตพ.ศ. 2430จนถึงปจจุบันแลวทั้งสิ้นเปนพื้นที่
600,000ไรใน 446 หมูบาน 98 ตําบล จาก 14 อําเภอของจังหวัดนาน การดําเนินการจัดตั้งโครงการปา
ชุมชนในแตละโครงการนั้นแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการใชพื้นที่ปาไมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
เพื่อประโยชนสวนรวมของสังคมพื้นที่ปาชุมชนเหลานั้นตางเกิดข้ึนจากการที่ประชาชนในชุมชนแตละชุมชน
เห็นความสําคัญของทรัพยากรปาไมในพื้นที่ของตนทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของประชาชนในทองถ่ิน
ซ่ึงเปนผูใกลชิดและรับทราบถึงปญหาโดยประชาชนเหลานี้ตางไดเขารวมกันในการดูแลรักษาพื้นที่ปาแตละ
สวนในชุมชนของตนซ่ึงชุมชนมีความตองการที่จะอนุรักษไวเปนสมบัติของสวนรวมโดยในปจจุบันพื้นที่ปา
ชุมชนในจังหวัดนานเปนพื้นที่ปาชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนใหประชาชน
สามารถเขามาจัดการปาชุมชนดวยตนเองโดยนอกจากการใชประโยชนของประชาชนในดานการเก็บพืช
สมุนไพรแลวยังไดมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวของเชนการทัศนศึกษาจากหนวยงานภายนอกการสรางศาลาการ
เรียนรูของปาชุมชนการประชุมประชาชนทุกเดือนเพื่อรับทราบความคืบหนาเก่ียวกับพื้นที่ปาชุมชนและการ
ดูงานจากหนวยงานภายนอกเพื่อเสริมความเขมแข็งและการมีบทบาทของประชาชนในการจัดการปาชุมชน 

ประวัติศาสตรเมืองนานเร่ิมปรากฏข้ึนราว พ.ศ. 1824 ภายใตการนําของพญาภูคาและนางพญา
จําปาผูเปนชายา ซ่ึงทั้งสองเปนชาวเมืองเงินยาง ไดเปนแกนนําพาผูคนอพยพมาตั้งศูนยการปกครองอยูที่
เมืองลาง ตอมาเพี้ยนเปนเมืองยาง (เชื่อกันวาคือบริเวณริมฝงดานใตของแมน้ํายางบริเวณตําบลศิลาเพชร 
อําเภอปว เลยไปถึงลําน้ําบั่ว ใกลทิวเขาดอยภูคาในเขตบานเสี้ยว บานทุงฆอง บานลอมกลาง ตําบลยม 
อําเภอทาวังผา) เพราะปรากฏรองรอยชุมชนในสภาพที่ เปนคูน้ํา คันดิน และกําแพงเมืองซอนกันอยู  
เห็นชัดเจนที่สุดคือบริเวณขางพระธาตุจอมพริกบานเสี้ยวมีกําแพงเมืองปรากฏอยูซ่ึงเปนปราการทิศใต และ
ปอมปราการทิศเหนือลักษณะที่ปรากฏเปนสันกําแพงดินบนยอดดอยมอนหลวง บานลอมกลาง เปนกําแพง
เมืองสูงถึง 3 ชั้น ในแตละชั้นกวาง 3 เมตร สูง 4 เมตร ขนานไปกับยอดดอยมอนหลวง ตอมาพระยาภูคา  
ไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยสงราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสรางเมืองใหม 
โดยขุนนุนผูพี่ไปสรางเมืองจันทบุรี (เมือ3งพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมืองวรนครหรือเมืองปว 

ภายหลังขุนฟองถึงแกพิราลัย เจาเกาเถ่ือนราชบุตรจึงไดข้ึนครองเมืองปวแทน ดานพญาภูคาครอง
เมืองยางมานานและมีอายุมากข้ึน มีความประสงคจะใหเจาเกาเถ่ือนผูหลานมาครองเมืองยางแทน จึงให
เสนาอํามาตยไปเชิญ เจาเกาเถ่ือนเกรงใจปูจึงยอมไปอยูเมืองยางและมอบใหชายาคือนางพญาแมทาวคําปน
ดูแลรักษาเมืองปวแทน เม่ือพญาภูคาถึงแกพิราลัย เจาเกาเถ่ือนจึงครองเมืองยางแทน ในชวงที่เมืองปววาง
จากผูนํา เนื่องจากเจาเกาเถ่ือนไปครองเมืองยางแทนปูนั้น พญางําเมืองเจาผูครองเมืองพะเยา จึงไดขยาย
อิทธิพลเขาครอบครองบานเมืองในเขตเมืองนานทั้งหมด นางพญาแมเทาคําปนพรอมดวยบุตรในครรภได

                                                           
3 https://th.wikipedia.org, สืบคนเมื่อ, 23 พ.ค. 2461. 
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หลบหนีไปอยูบานหวยแรง จนคลอดไดบุตรชายชื่อวาเจาขุนใส เติบใหญไดเปนขุนนางรับใชพญางําเมืองจน
เปนที่โปรดปราน พญางําเมืองจึงสถาปนาใหเปนเจาขุนใสยศ ครองเมืองปราด ภายหลังมีกําลังพลมากข้ึนจึง
ยกทัพมาตอสูจนหลุดพนจากอํานาจเมืองพะเยา และไดรับการสถาปนาเปนพญาผานอง ข้ึนครองเมืองปว
อยางอิสระระหวางป 1864-1894 รวม 30 ปจึงพิราลัย 

องคพระบรมธาตุแชแหง อนุสรณความรักและความสัมพันธ ระหวางเมืองนานกับเมืองสุโขทัยใน
อดีตในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปวไดมีการขยายตัวมากข้ึน ตลอดจน
มีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยอยางใกลชิด พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวา ไดรับเชิญจากเจา
เมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจาเมืองสุโขทัย 
ไดพระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา 20 องค พระพิมพเงิน 20 องค ใหกับพญาการเมืองมาบูชา 
ณ เมืองปว ดวยพญาการเมืองไดปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงข้ึนที่บนภูเพียง
แชแหง พรอมทั้งไดอพยพผูคนจากเมืองปวลงมาสรางเมืองใหมที่บริเวณพระธาตุแชแหง เรียกวา ภูเพียงแช
แหงในป พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแกพิราลัย โอรสคือ
พญาผากองข้ึนครองแทน อยูมาเกิดปญหาความแหงแลง จึงยายเมืองมาสรางใหมที่ริมแมน้ํานานดาน
ตะวันตกบริเวณบานหวยไค คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนานในปจจุบัน เมื่อป พ.ศ. 1911 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน รวมทั้งศึกษาวิธีคิดปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนในการจัดการปาชุมชนเพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงแกไขอันจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตลอดจนองคกร
ทองถ่ินและหนวยงานที่มีความเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพตอไปโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเกิดการผสมผสานกับวิธีกาเรียนรูใหมๆที่เหมาะสมกับทองถ่ินอันจะกอใหเกิดการอนุรักษและใช
ประโยชนจากปาชุมชนไดอยางยั่งยืนอีกทั้งยังจะนําไปสูการจัดการปาชุมชนเพื่อเปนตนแบบใหกับชุมชนใน
พื้นที่อ่ืนๆของภูมิภาคประกอบกับในปจจุบันมีกลุมทุนและบุคคลภายนอกเขามาใชประโยชนและประกอบ
กิจกรรมในพื้นที่ชุมชนมากข้ึนซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการจัดการปาชุมชนดังนั้นกระบวนการของ
โครงการวิจัยจะนําไปสูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยจัดการทําแผนหรือแนวทางการจัดการปา
ชุมชนใหกับองคการหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปญหาผลกระทบดานทรัพยากรและสิง่แวดลอมของชุมชนหมูบานพทุธเกษตรในจังหวัด
นาน 

2.เพื่อศึกษาการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

3. เพื่อศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาขุมชนของหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตดานพ้ืนที่  
คณะผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จํานวน 4 หมูบาน ใน 4 อําเภอในจังหวัดนาน 

คือ หมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอสันติสุข หมูบานหลวง อําเภอบานหลวง หมูบานศิลา
เพชร อําเภอปวกลุมฮักเมืองนานอําเภอเมืองนาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
คณะผูวิจัยไดกําหนดเลือกผู ใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Random Selection)  

ซ่ึงคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญจากพื้นที่กลุมเปาหมายคือหมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอ
สันติสุข หมูบานหลวง อําเภอบานหลวง หมูบานศิลาเพชร อําเภอปว ในประเด็นของการกําหนดรูปแบบและ
กระบวนการสรางเครือขายหมูบาน การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และยุทธศาสตรของการจัดปาและ
สัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดนาน ใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเบื้องตน 

นอกจากนั้นผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยประชากรในพื้นที่จํานวน 2,033 คน ดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 1.การจัดปาตนน้ํา 2.การทํา

แนวเขตปองกันไฟปา 3. การบวชปา  4. การทําฝายชะลอน้ํา 5. กฎกติกาของชุมชน 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวจิัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เชื่อมโยง
ขอมูลความคิดเห็น การจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน เขาดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษา
ใน 2 ลักษณะการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนใน

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจงัหวัดนาน 

ศึ ก ษ า ป ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน
หมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

ศึกษาการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาขุมชนของ
หมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
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หลบหนีไปอยูบานหวยแรง จนคลอดไดบุตรชายชื่อวาเจาขุนใส เติบใหญไดเปนขุนนางรับใชพญางําเมืองจน
เปนที่โปรดปราน พญางําเมืองจึงสถาปนาใหเปนเจาขุนใสยศ ครองเมืองปราด ภายหลังมีกําลังพลมากข้ึนจึง
ยกทัพมาตอสูจนหลุดพนจากอํานาจเมืองพะเยา และไดรับการสถาปนาเปนพญาผานอง ข้ึนครองเมืองปว
อยางอิสระระหวางป 1864-1894 รวม 30 ปจึงพิราลัย 

องคพระบรมธาตุแชแหง อนุสรณความรักและความสัมพันธ ระหวางเมืองนานกับเมืองสุโขทัยใน
อดีตในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปวไดมีการขยายตัวมากข้ึน ตลอดจน
มีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยอยางใกลชิด พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวา ไดรับเชิญจากเจา
เมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจาเมืองสุโขทัย 
ไดพระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา 20 องค พระพิมพเงิน 20 องค ใหกับพญาการเมืองมาบูชา 
ณ เมืองปว ดวยพญาการเมืองไดปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงข้ึนที่บนภูเพียง
แชแหง พรอมทั้งไดอพยพผูคนจากเมืองปวลงมาสรางเมืองใหมที่บริเวณพระธาตุแชแหง เรียกวา ภูเพียงแช
แหงในป พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแกพิราลัย โอรสคือ
พญาผากองข้ึนครองแทน อยูมาเกิดปญหาความแหงแลง จึงยายเมืองมาสรางใหมที่ริมแมน้ํานานดาน
ตะวันตกบริเวณบานหวยไค คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนานในปจจุบัน เมื่อป พ.ศ. 1911 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน รวมทั้งศึกษาวิธีคิดปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนในการจัดการปาชุมชนเพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงแกไขอันจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตลอดจนองคกร
ทองถ่ินและหนวยงานที่มีความเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพตอไปโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูเกิดการผสมผสานกับวิธีกาเรียนรูใหมๆที่เหมาะสมกับทองถ่ินอันจะกอใหเกิดการอนุรักษและใช
ประโยชนจากปาชุมชนไดอยางยั่งยืนอีกทั้งยังจะนําไปสูการจัดการปาชุมชนเพื่อเปนตนแบบใหกับชุมชนใน
พื้นที่อ่ืนๆของภูมิภาคประกอบกับในปจจุบันมีกลุมทุนและบุคคลภายนอกเขามาใชประโยชนและประกอบ
กิจกรรมในพื้นที่ชุมชนมากข้ึนซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการจัดการปาชุมชนดังนั้นกระบวนการของ
โครงการวิจัยจะนําไปสูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยจัดการทําแผนหรือแนวทางการจัดการปา
ชุมชนใหกับองคการหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปญหาผลกระทบดานทรัพยากรและสิง่แวดลอมของชุมชนหมูบานพทุธเกษตรในจังหวัด
นาน 

2.เพื่อศึกษาการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

3. เพื่อศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาขุมชนของหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตดานพ้ืนที่  
คณะผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จํานวน 4 หมูบาน ใน 4 อําเภอในจังหวัดนาน 

คือ หมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอสันติสุข หมูบานหลวง อําเภอบานหลวง หมูบานศิลา
เพชร อําเภอปวกลุมฮักเมืองนานอําเภอเมืองนาน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
คณะผูวิจัยไดกําหนดเลือกผู ใหขอมูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Random Selection)  

ซ่ึงคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญจากพื้นที่กลุมเปาหมายคือหมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอ
สันติสุข หมูบานหลวง อําเภอบานหลวง หมูบานศิลาเพชร อําเภอปว ในประเด็นของการกําหนดรูปแบบและ
กระบวนการสรางเครือขายหมูบาน การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และยุทธศาสตรของการจัดปาและ
สัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดนาน ใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเบื้องตน 

นอกจากนั้นผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยประชากรในพื้นที่จํานวน 2,033 คน ดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 1.การจัดปาตนน้ํา 2.การทํา

แนวเขตปองกันไฟปา 3. การบวชปา  4. การทําฝายชะลอน้ํา 5. กฎกติกาของชุมชน 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวจิัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เชื่อมโยง
ขอมูลความคิดเห็น การจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน เขาดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษา
ใน 2 ลักษณะการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนใน

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจงัหวัดนาน 

ศึ ก ษ า ป ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน
หมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

ศึกษาการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาขุมชนของ
หมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
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พื้นที่เปนกรณีที่ศึกษา โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเคร่ืองมือเพื่อทราบถึงการจัดการปาของ
ชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ (Inter 
view)จากพื้นที่กลุมเปาหมายคือหมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอสันติสุข หมูบานหลวง 
อําเภอบานหลวง หมูบานศิลาเพชร อําเภอปว และผูนําพระสงฆกลุมฮักเมืองนาน ในประเด็นของการ
กําหนดรูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายหมูบาน การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และยุทธศาสตรของ
การจัดปาและสัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดนาน  
 
ผลการศึกษาวิจัย 

1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 201 คน 

คิดเปนรอยละ 201 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 ประถมศึกษา จํานวน 
141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 อาชีพเกษตรกร จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8 รายไดต่ํากวา - 5,000 
จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และสถานภาพสมรส จํานวน 251คน คิดเปนรอยละ 62.8 

2) ขอมูลเชิงปริมานการศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัด
นาน 

การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน โดยภาพรวมจําแนก
รายดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  =3.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ( =3.51) รองลงมาคือดานการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (  =3.48) ดานมีการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน (  =3.35) ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน( =3.23) และดานการพัฒนาดานการมีสวนรวมกับชุมชน( =2.93) ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ย
เก่ียวกับการศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน โดยภาพรวมจําแนก
รายดาน ที่นอยที่สุด 

1) ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปญหาและสงผลกระทบ 
การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน ทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชนมีปญหาและสงผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางเห็นไดชดัเจนจากสภาพอากาศที่แหงและไมมีน้ํา เกิดข้ึนเม่ือ
พื้นที่ที่ไดรับฝนตกนอยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไมสามารถทําการเกษตรกรรมอยางเทาที่จะ
เปนและขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช พืชพันธไมตลอดถึงการเกษตรกรรมตางๆ 
ขาดน้ํา ทําใหไมเจริญเติบโตตาปกติ ความแหงแลงเปนภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
ผลกระทบจากความแหงแลง การขาดแคลนน้ําไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมากในดานการเกษตรซ่ึงมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางเห็นไดชัด ตั้งแตการเพาะเมล็ดกลาจนถึงระยะเก็บเก่ียว สงผลให
รายไดของประชาชนในครัวเรือนลดลง กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจตามมา การขาดแคลนน้ํา ยังสงผล
กระทบใน การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค การการประมงในอางเก็บน้ําในชุมชน ซ่ึงนํามาสูปญหาที่
ตามมาก็สภาพของดินตอการเกษตรกรรม ตลอดความเสื่อมโทรมของดินที่สําคัญของพื้นที่เพราะปลูกวาม

ตองการใชน้ําเพิ่มมากข้ึน สภาพแวดลอมที่ไมมีลําน้ําธรรมชาติหรือไมเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนแหลงน้ําหรือ
แหลงน้ําไดรับการพัฒนาที่ไมเหมาะสมมีขนาดเล็กเกินไป ใชประโยชนไดไมเพียงพอแหลงเก็บกักน้ําตาม
ธรรมชาติและที่สรางข้ึนเสื่อมสภาพ ตื้นเขิน ชํารุด ทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา เก็บกักน้ําไวไดนอยจนถึงไม
สามารถเก็บกักน้ําไวได ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทําใหเกิดอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน 
ความอุดมสมบูรณ หรือ สาเหตุที่กอใหเกิดสภาพดินเสื่อมโทรม เกิดจากการชะลาง พังทลายของดิน และการ
ใชที่ดินโดยไมถูกตอง ขาดการบํารุงรักษา โดยสาเหตุสําคัญ และเผาปา เจอยาฆาแมลง ทั้งยังมีการปาชุมชน
ถูกบุกรุกอยางมากตอปาชุมชน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สรางข้ึนไดยากใชเวลานาน  ในขณะที่การทําลายปาไม
เปนไปไดโดยงายและรวดเร็ว  การทําลายปาไมนั้นกอใหเกิดการเสียสมดุลตามธรรมชาติและกอใหเกิดผล
เสียหายติดตามมา  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  ฝนแลง  นอกจากนี้ยังมีปญหาจากหมอกควันในพื้นที่ตอนบน
ของชุมชนเปนปญหาสําคัญเนื่องจากสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งทําใหเกิดความ
เสียหายตออาคารบานเรือน เกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเปนอุปสรรคใน
การเดินทางทั้งดานความเปนอยูที่กลาวมาขางตน การทําลายระบบนิเวศปาไม รวมทั้งผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวที่เปนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่ชุมชน ซ่ึงความรุนแรงของปญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจน
ในชวงหนาแลง(ธันวาคม- เมษายน) ของทุกป นอกจากนี้การที่ฝุนละอองที่เกิดข้ึนสามารถแขวนลอยอยูใน
บรรยากาศไดนาน นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุ
เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูฝน สภาพเปลี่ยนไปจากเดิมและอยูในสภาพที่ไมเอ้ืออํานวย
ตอผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากคุณสมบัติทางดานตางๆของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืช เชน สมบัติทางเคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทํา
ใหเกิดการอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน ความอุดมสมบูรณ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและอยูใน
สภาวะไมสมดุล  

2) ปญหาและผลกระทบสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่ยังมีการลักรอบเผาปาซ่ึงประสบปญหาหมอกควันปกคลุมในชวงฤดูแลง ทําให

หมอกควันแผปกคลุมทั่วริเวรแนวปาชุมชน กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจปาชุมชน และในชวงนี้เกษตรกรสวนใหญจําเปนตองเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชใน
ฤดูฝนที่จะมาถึงไดอนุโลมใหเผาไดเฉพาะพื้นที่เกษตร เกษตรกรในพื้นที่ยังมีการทําลายปาจึงกอใหเกิด
ผลกระทบในดานตางๆ การชะลางพังทลายของดิน ปาที่ถูกทําลายจะทําใหไมมีตนไม วัชพืช หญาปกคลุมดิน 
เม่ือฝนตกลงมาน้ําฝนจะกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณใหไหลไปกับกระแสน้ํา และคุณภาพของน้ําเสื่อมลง 
เม่ือฝนตกในบริเวณปาไมที่ถูกทําลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอนลงสู แหลงน้ําทําใหน้ําขุนและเกิดการ
ตื้นเขินสงผล ใหคุณภาพน้ําทั้งทางดาน กายภาพ และชีวภาพ ดอยลง ไมสามารถใชน้ําในการอุปโภค บริโภค 
ซ่ึงปญหาดังกลาวไดทําทําลายปาในชุมชน ประชาชนเกษตรกรรมในพื้นที่ยังมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในทางการเกษตร ที่สารปองกันกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดเชื้อรา สารกําจัดหนูและสัตวแทะ สารเคมี
กําจัดหอยและปูมีผูบริโภคจํานวนมากที่ถูกคุกคามจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ปนเปอนมา
จากกระบวนการผลิต ซ่ึงเม่ือสารเคมีเหลานี้เม่ือเขาสูรางกายจนเกิดผลกระทบตอรางกายทําใหเกิดปญหา
สุขภาพตามมานอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากข้ึนตามจํานวนของประชากร 
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พื้นที่เปนกรณีที่ศึกษา โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเคร่ืองมือเพื่อทราบถึงการจัดการปาของ
ชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ (Inter 
view)จากพื้นที่กลุมเปาหมายคือหมูบานดงปาสัก อําเภอภูเพียง หมูบานพงษ อําเภอสันติสุข หมูบานหลวง 
อําเภอบานหลวง หมูบานศิลาเพชร อําเภอปว และผูนําพระสงฆกลุมฮักเมืองนาน ในประเด็นของการ
กําหนดรูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายหมูบาน การพัฒนาศักยภาพเครือขาย และยุทธศาสตรของ
การจัดปาและสัมมาชีพในพื้นที่จังหวัดนาน  
 
ผลการศึกษาวิจัย 

1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 201 คน 

คิดเปนรอยละ 201 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 ประถมศึกษา จํานวน 
141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 อาชีพเกษตรกร จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8 รายไดต่ํากวา - 5,000 
จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และสถานภาพสมรส จํานวน 251คน คิดเปนรอยละ 62.8 

2) ขอมูลเชิงปริมานการศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัด
นาน 

การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน โดยภาพรวมจําแนก
รายดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  =3.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคาเฉลี่ยสูงสุดในดานนี้ ( =3.51) รองลงมาคือดานการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (  =3.48) ดานมีการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน (  =3.35) ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน( =3.23) และดานการพัฒนาดานการมีสวนรวมกับชุมชน( =2.93) ซ่ึงมีคาคะแนนเฉลี่ย
เก่ียวกับการศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน โดยภาพรวมจําแนก
รายดาน ที่นอยที่สุด 

1) ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปญหาและสงผลกระทบ 
การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน ทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชนมีปญหาและสงผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางเห็นไดชดัเจนจากสภาพอากาศที่แหงและไมมีน้ํา เกิดข้ึนเม่ือ
พื้นที่ที่ไดรับฝนตกนอยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไมสามารถทําการเกษตรกรรมอยางเทาที่จะ
เปนและขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช พืชพันธไมตลอดถึงการเกษตรกรรมตางๆ 
ขาดน้ํา ทําใหไมเจริญเติบโตตาปกติ ความแหงแลงเปนภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
ผลกระทบจากความแหงแลง การขาดแคลนน้ําไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมากในดานการเกษตรซ่ึงมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางเห็นไดชัด ตั้งแตการเพาะเมล็ดกลาจนถึงระยะเก็บเก่ียว สงผลให
รายไดของประชาชนในครัวเรือนลดลง กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจตามมา การขาดแคลนน้ํา ยังสงผล
กระทบใน การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค การการประมงในอางเก็บน้ําในชุมชน ซ่ึงนํามาสูปญหาที่
ตามมาก็สภาพของดินตอการเกษตรกรรม ตลอดความเสื่อมโทรมของดินที่สําคัญของพื้นที่เพราะปลูกวาม

ตองการใชน้ําเพิ่มมากข้ึน สภาพแวดลอมที่ไมมีลําน้ําธรรมชาติหรือไมเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนแหลงน้ําหรือ
แหลงน้ําไดรับการพัฒนาที่ไมเหมาะสมมีขนาดเล็กเกินไป ใชประโยชนไดไมเพียงพอแหลงเก็บกักน้ําตาม
ธรรมชาติและที่สรางข้ึนเสื่อมสภาพ ตื้นเขิน ชํารุด ทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา เก็บกักน้ําไวไดนอยจนถึงไม
สามารถเก็บกักน้ําไวได ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทําใหเกิดอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน 
ความอุดมสมบูรณ หรือ สาเหตุที่กอใหเกิดสภาพดินเสื่อมโทรม เกิดจากการชะลาง พังทลายของดิน และการ
ใชที่ดินโดยไมถูกตอง ขาดการบํารุงรักษา โดยสาเหตุสําคัญ และเผาปา เจอยาฆาแมลง ทั้งยังมีการปาชุมชน
ถูกบุกรุกอยางมากตอปาชุมชน ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สรางข้ึนไดยากใชเวลานาน  ในขณะที่การทําลายปาไม
เปนไปไดโดยงายและรวดเร็ว  การทําลายปาไมนั้นกอใหเกิดการเสียสมดุลตามธรรมชาติและกอใหเกิดผล
เสียหายติดตามมา  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  ฝนแลง  นอกจากนี้ยังมีปญหาจากหมอกควันในพื้นที่ตอนบน
ของชุมชนเปนปญหาสําคัญเนื่องจากสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งทําใหเกิดความ
เสียหายตออาคารบานเรือน เกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเปนอุปสรรคใน
การเดินทางทั้งดานความเปนอยูที่กลาวมาขางตน การทําลายระบบนิเวศปาไม รวมทั้งผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวที่เปนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของพื้นที่ชุมชน ซ่ึงความรุนแรงของปญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจน
ในชวงหนาแลง(ธันวาคม- เมษายน) ของทุกป นอกจากนี้การที่ฝุนละอองที่เกิดข้ึนสามารถแขวนลอยอยูใน
บรรยากาศไดนาน นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุ
เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูฝน สภาพเปลี่ยนไปจากเดิมและอยูในสภาพที่ไมเอ้ืออํานวย
ตอผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากคุณสมบัติทางดานตางๆของดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืช เชน สมบัติทางเคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพของดินสูญเสียโครงสรางทํา
ใหเกิดการอัดตัวแนน ขาดความโปรงพรุน ความอุดมสมบูรณ หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและอยูใน
สภาวะไมสมดุล  

2) ปญหาและผลกระทบสิ่งแวดลอมในชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่ยังมีการลักรอบเผาปาซ่ึงประสบปญหาหมอกควันปกคลุมในชวงฤดูแลง ทําให

หมอกควันแผปกคลุมทั่วริเวรแนวปาชุมชน กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจปาชุมชน และในชวงนี้เกษตรกรสวนใหญจําเปนตองเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อเพาะปลูกพืชใน
ฤดูฝนที่จะมาถึงไดอนุโลมใหเผาไดเฉพาะพื้นที่เกษตร เกษตรกรในพื้นที่ยังมีการทําลายปาจึงกอใหเกิด
ผลกระทบในดานตางๆ การชะลางพังทลายของดิน ปาที่ถูกทําลายจะทําใหไมมีตนไม วัชพืช หญาปกคลุมดิน 
เม่ือฝนตกลงมาน้ําฝนจะกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณใหไหลไปกับกระแสน้ํา และคุณภาพของน้ําเสื่อมลง 
เม่ือฝนตกในบริเวณปาไมที่ถูกทําลายก็จะพัดพาเอาดินโคลน ตะกอนลงสู แหลงน้ําทําใหน้ําขุนและเกิดการ
ตื้นเขินสงผล ใหคุณภาพน้ําทั้งทางดาน กายภาพ และชีวภาพ ดอยลง ไมสามารถใชน้ําในการอุปโภค บริโภค 
ซ่ึงปญหาดังกลาวไดทําทําลายปาในชุมชน ประชาชนเกษตรกรรมในพื้นที่ยังมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในทางการเกษตร ที่สารปองกันกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดเชื้อรา สารกําจัดหนูและสัตวแทะ สารเคมี
กําจัดหอยและปูมีผูบริโภคจํานวนมากที่ถูกคุกคามจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ปนเปอนมา
จากกระบวนการผลิต ซ่ึงเม่ือสารเคมีเหลานี้เม่ือเขาสูรางกายจนเกิดผลกระทบตอรางกายทําใหเกิดปญหา
สุขภาพตามมานอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากข้ึนตามจํานวนของประชากร 
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ถาหากไมมีการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตอง และเหมาะสมแลว ปญหาความสกปรกตางๆ ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซดสูงข้ึนจนเกิดปรากฏการณเรือนกระจก อีกทั้งการทําลายชั้นโอโซนซ่ึงทําใหพลังงานความ
รอนลงมาสูชั้นบรรยากาศใกลผิวโลกทําใหอุณหภูมิของอากาศสูงข้ึน และยังมีปจจัยอ่ืนๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทําใหระยะการพัดปกคลุมพื้นที่นอยลง ความหนาวเย็นและความแหงแลงจึง
พัดลงมาเร็วกวาปกติ สถานการณการเกิดความแหงแลง 

ความอุดมสมบูรณที่มีมากมายในอดีตสูญหายไปอยางรวดเร็วกวาที่อ่ืนในปจจุบัน“เขาหัวโลน” 
ไมไดมีเฉพาะ “ปาสงวนแหงชาติ” ที่อยูในการดูแลของกรมปาไมเทานั้น แตใน “ปาอนุรักษ” ปญหาการไม
สามารถยึดคืนพื้นที่ปากลับมาไดจริง ซ่ึงการตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย  
ปริมาณปาไมที่ถูกทําลายนี้นับวันจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ตามอัตราเพิ่มของจํานวนประชากร  ยิ่งมีประชากร
เพิ่มข้ึนเทาใด  ความตองการในการใชไมก็เพิ่มมาก รวมไปถึงมลภาวะอันเกิดจากการเผาไหมสามารถฟุง
กระจายเขาสูอากาศไดทั้งในระยะใกลหรือไกลออกไปเปนวงกวาง และสะสมอยูในดินและน้ํา เชนสารอันเกิด
จากการเผาไหมพีวีซี สารไดออกซิน ซ่ึงสามารถสะสมอยูไดในระยะเวลาที่ยาวนาน  กระจายเขาสูระบบหวง
โซอาหาร ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดโรคของทั้งคนและสัตว เชนการทําลายระบบประสาท  เปนสาเหตุใหเกิด
โรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว   สําหรับในคนสามารถรับสารตกคางเหลานี้ไดโดยผานการบริโภคปลา เนื้อสัตว 
พืชผักผลไมรวมทั้งผลิตภัณฑจากนมขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค  

ประชาชนยังยึดติดกับการแกไขปญหาขยะแบบเดิมๆ สถานที่มีกลิ่นเหม็น สกปรกไมนาชวนมอง 
จนทําใหไมมีใครในชุมชนยอมที่จะใหมีการสรางโรงกําจัดขยะในบริเวณใกลเคียงกับที่ตนเองอยูอาศัย 
เนื่องจาก หนวยงานทางภาครัฐไมมีแหลงกําจัดขยะเนื่องจากสาเหตุขอแรก เพราะไมรูวาจะชี้แจงยังไงให
ประชาชนในพื้นที่เขาใจ จึงตองนําขยะไปทิ้งในพื้นที่หางไกล นอกพื้นที่ ในปา สถานที่รกราง สรางปญหา
ใหกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆตามมา โดยเฉพาะทุกคนในชุมชนยังมองไมเห็นคุณคาของขยะเพราะวามีมูลคา
เล็กนอย  

ศึกษาการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

1) การพ่ึงพาทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตร 
การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของการพึ่งพาทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตร ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรใน

พื้นไดนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาชีพหลัก ภายในปาชุมชนยังคงหลงเหลือหลักฐานใหเห็นถึงความ
สมบูรณที่เคยมีในพรอมดวยพืชสมุนไพรพบไดงายในปาชุมชนยังเปนแหลงความรูใหกับเยาวชนและ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เขามาศึกษาวิจัยดานสมุนไพร การพึ่งพิงทรัพยากรปาไปพรอมกับการ
อนุรักษทรัพยากรตางในปาชุมชน เชน การสํารวจพันธุไม สมุนไพร และการขยายพันธุ โดยชาวบานในพื้นที่
นําภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต โดยนําไมไผจากปาชุมชน มาจักตอกขาย
สรางรายไดใหกับครัวเรือน ซ่ึงแตละวันจะมีพอคาแมคามารับซ้ือถึงที่ มีรายไดวันละ 200-300 บาท  
เปนอาชีพที่ผูสูงอายุทํากันทุกหลังคาเรือน หลังจากทําการเกษตรที่วางเวนจากการทําไรทํานา นอกจากนนี้
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดในจังหวัดนาน การประกอบอาชีพดวยการทํา  เม่ือไมพอกินพอใชก็ตองหันมาปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยอาศัยทรัพยากรใชชุมชนและสิ่งแวดลอมจากธรรมชายอํา

อวยใหเกิดประโยชนตอกลุมเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน จากความตองการขาวโพดมากข้ึน ไรหมุนเวียนจึง
กลายเปนไรถาวร กลายเปนที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด โดยไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
สรางปาสรางรายไดใหแกเกษตรกร ทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกอ่ืนๆ ชาวบานในพื้นที่มีความตองการ
อาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต และนําทรัพยากรธรรมชาติ เชน พืช สัตว ดิน น้ํา และแรธาตุ รูจัก
ชวยเหลือตนเอง ชุมชน และสังคม รูจักการให การเสียสละ สอนใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน  
ใชวัสดุที่มีในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด และอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมทางสายกลาง นอกจากนนี้ยัง
เกิดเกษตรผสมผสาน มีการขุดสระน้ํา บอน้ํา ที่เปนการพึ่งพาสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางอม เนื่องจาก
พื้นดินสวนมากเปนดินเหนียว ดินลูกรัง โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา และแสงแดดอยาง
เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความสมดุลของสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง การเลี้ยงปลาในนาขาวทําให
ไดผลผลิตขาวและปลาในพื้นที่เดียวกัน ชวยสรางเสถียรภาพและความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมใหเกิดข้ึนในไรนา และครอบครัวเกษตรกร มีการผลิตปุยไวใชเองจากมูลสัตวหรือเศษพืช ชวย
ลดตนทุนในการผลิต ลดความเสี่ยงในดานการผลิตที่อาจจะเสียหาย หรือความไมแนนอนและเสียเปรียบ
เร่ืองราคา ตลอดจนความไมแนนอนของดินฟาอากาศ ในดานสังคม เกษตรผสมผสานชวยใหคนในครอบครัว
มีงานทําตลอดป ภายในชุมชนมีการรวมกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก็จะทําใหคนในชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึนโดยไมตองพึ่งปจจัยจากภายนอก ผูที่อาศัยอยูในปามักจะมีอาชีพเก็บของปาขาย การสรางกิจกรรม
เพื่อการจัดการตนเองอยางเขมแข็งทั้งในดานสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อันเนื่องจากภูมิศาสตร 
การผลิตเกษตรอินทรีย การอนุรักษและพัฒนาเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมกําหนดการผลิตไดและ
ยังสามารถสรางรายไดจากการผลิตพันธพืช เศรษฐกิจระดับครัวเรือนและทองถ่ินผานกลุมสัจจะออมทรัพย 
ในชุมชนหมูบานเราจึงเห็นภาพของผูคนในสังคมที่ไรสังกัดองคกร แตทั้งผูใหญ หนุมสาว เด็กๆ ไดริเร่ิมและ
รวมมือกัน มีที่ ปรึกษาเปนพระสงฆผูสรางบารมีจากการทํางานเพื่อสังคมและนาํระบบความสัมพันธในชุมชน
แบบเดิมมาใชเก้ือกูลกัน โดยสนับสนุนการศึกษาดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึก รูคุณคาของทรัพยากร และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการอนุรักษ เกิดความรัก ความหวงแหน และใหความรวมมืออยางจริงจัง  

2. การพ่ึงสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตร 
เกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนของมีการพึ่งสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตรใหความสนใจและ

หันมาเลี้ยงวัวพื้นบานเปนอาชพี ดวยวัวเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญ เลี้ยงงาย และเปนการเลี้ยงแบบปลอยใหหา
กินเองตามธรรมชาติ แตการเลี้ยงแบบนี้ทําใหวัวขาดสารอาหาร นอกจากนี้ชาวบานในพื้นที่มีการพึ่งพา
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตนเอง ชุมชน โดยสามมารถพึ่งพาสิ่งแวดลอมโดยเพียงนําเปลือกขาวโพดออนมาเปน
อาหารเสริมใหกับวัวพื้นบาน โดยจะใหกินเชาและเย็น ตอเนื่องเปนประจํา นอกเหนือจากที่ไดปลอยใหวัวหา
กินเองตามธรรมชาติแลว เพียงเทานี้ก็จะชวยใหวัวพื้นบานแข็งแรง โตเร็ว เนื้อดี และขายไดราคาดีเปนที่
ตองการของตลาด กลุมเกษตรกรไดเรียนรูการอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ อาชีพเลี้ยงปลาการเกษตรอินทรีย
จนประสบความสําเร็จ อยูไดแบบพอเพียง ปจจุบันมีศูนยการเรียนรูปศุสัตวอินทรียใหความรูเกษตรกรใน
พื้นที่ ในการนี้ก็เชนเดียวกับวิธีการเลี้ยงปลากินพืชเลียนธรรมชาติเพื่อลดตนทุนถือไดวาเปนการพึ่งพา
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ถาหากไมมีการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตอง และเหมาะสมแลว ปญหาความสกปรกตางๆ ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซดสูงข้ึนจนเกิดปรากฏการณเรือนกระจก อีกทั้งการทําลายชั้นโอโซนซ่ึงทําใหพลังงานความ
รอนลงมาสูชั้นบรรยากาศใกลผิวโลกทําใหอุณหภูมิของอากาศสูงข้ึน และยังมีปจจัยอ่ืนๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทําใหระยะการพัดปกคลุมพื้นที่นอยลง ความหนาวเย็นและความแหงแลงจึง
พัดลงมาเร็วกวาปกติ สถานการณการเกิดความแหงแลง 

ความอุดมสมบูรณที่มีมากมายในอดีตสูญหายไปอยางรวดเร็วกวาที่อ่ืนในปจจุบัน“เขาหัวโลน” 
ไมไดมีเฉพาะ “ปาสงวนแหงชาติ” ที่อยูในการดูแลของกรมปาไมเทานั้น แตใน “ปาอนุรักษ” ปญหาการไม
สามารถยึดคืนพื้นที่ปากลับมาไดจริง ซ่ึงการตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย  
ปริมาณปาไมที่ถูกทําลายนี้นับวันจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  ตามอัตราเพิ่มของจํานวนประชากร  ยิ่งมีประชากร
เพิ่มข้ึนเทาใด  ความตองการในการใชไมก็เพิ่มมาก รวมไปถึงมลภาวะอันเกิดจากการเผาไหมสามารถฟุง
กระจายเขาสูอากาศไดทั้งในระยะใกลหรือไกลออกไปเปนวงกวาง และสะสมอยูในดินและน้ํา เชนสารอันเกิด
จากการเผาไหมพีวีซี สารไดออกซิน ซ่ึงสามารถสะสมอยูไดในระยะเวลาที่ยาวนาน  กระจายเขาสูระบบหวง
โซอาหาร ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดโรคของทั้งคนและสัตว เชนการทําลายระบบประสาท  เปนสาเหตุใหเกิด
โรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว   สําหรับในคนสามารถรับสารตกคางเหลานี้ไดโดยผานการบริโภคปลา เนื้อสัตว 
พืชผักผลไมรวมทั้งผลิตภัณฑจากนมขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค  

ประชาชนยังยึดติดกับการแกไขปญหาขยะแบบเดิมๆ สถานที่มีกลิ่นเหม็น สกปรกไมนาชวนมอง 
จนทําใหไมมีใครในชุมชนยอมที่จะใหมีการสรางโรงกําจัดขยะในบริเวณใกลเคียงกับที่ตนเองอยูอาศัย 
เนื่องจาก หนวยงานทางภาครัฐไมมีแหลงกําจัดขยะเนื่องจากสาเหตุขอแรก เพราะไมรูวาจะชี้แจงยังไงให
ประชาชนในพื้นที่เขาใจ จึงตองนําขยะไปทิ้งในพื้นที่หางไกล นอกพื้นที่ ในปา สถานที่รกราง สรางปญหา
ใหกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆตามมา โดยเฉพาะทุกคนในชุมชนยังมองไมเห็นคุณคาของขยะเพราะวามีมูลคา
เล็กนอย  

ศึกษาการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบาน
พุทธเกษตรในจังหวัดนาน 

1) การพ่ึงพาทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตร 
การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของการพึ่งพาทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตร ซ่ึงมีกลุมเกษตรกรใน

พื้นไดนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนอาชีพหลัก ภายในปาชุมชนยังคงหลงเหลือหลักฐานใหเห็นถึงความ
สมบูรณที่เคยมีในพรอมดวยพืชสมุนไพรพบไดงายในปาชุมชนยังเปนแหลงความรูใหกับเยาวชนและ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เขามาศึกษาวิจัยดานสมุนไพร การพึ่งพิงทรัพยากรปาไปพรอมกับการ
อนุรักษทรัพยากรตางในปาชุมชน เชน การสํารวจพันธุไม สมุนไพร และการขยายพันธุ โดยชาวบานในพื้นที่
นําภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต โดยนําไมไผจากปาชุมชน มาจักตอกขาย
สรางรายไดใหกับครัวเรือน ซ่ึงแตละวันจะมีพอคาแมคามารับซ้ือถึงที่ มีรายไดวันละ 200-300 บาท  
เปนอาชีพที่ผูสูงอายุทํากันทุกหลังคาเรือน หลังจากทําการเกษตรที่วางเวนจากการทําไรทํานา นอกจากนนี้
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดในจังหวัดนาน การประกอบอาชีพดวยการทํา  เม่ือไมพอกินพอใชก็ตองหันมาปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยอาศัยทรัพยากรใชชุมชนและสิ่งแวดลอมจากธรรมชายอํา

อวยใหเกิดประโยชนตอกลุมเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน จากความตองการขาวโพดมากข้ึน ไรหมุนเวียนจึง
กลายเปนไรถาวร กลายเปนที่ปลูกขาวโพดทั้งหมด โดยไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
สรางปาสรางรายไดใหแกเกษตรกร ทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกอ่ืนๆ ชาวบานในพื้นที่มีความตองการ
อาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต และนําทรัพยากรธรรมชาติ เชน พืช สัตว ดิน น้ํา และแรธาตุ รูจัก
ชวยเหลือตนเอง ชุมชน และสังคม รูจักการให การเสียสละ สอนใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน  
ใชวัสดุที่มีในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด และอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมทางสายกลาง นอกจากนนี้ยัง
เกิดเกษตรผสมผสาน มีการขุดสระน้ํา บอน้ํา ที่เปนการพึ่งพาสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางอม เนื่องจาก
พื้นดินสวนมากเปนดินเหนียว ดินลูกรัง โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน น้ํา และแสงแดดอยาง
เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด เกิดความสมดุลของสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง การเลี้ยงปลาในนาขาวทําให
ไดผลผลิตขาวและปลาในพื้นที่เดียวกัน ชวยสรางเสถียรภาพและความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมใหเกิดข้ึนในไรนา และครอบครัวเกษตรกร มีการผลิตปุยไวใชเองจากมูลสัตวหรือเศษพืช ชวย
ลดตนทุนในการผลิต ลดความเสี่ยงในดานการผลิตที่อาจจะเสียหาย หรือความไมแนนอนและเสียเปรียบ
เร่ืองราคา ตลอดจนความไมแนนอนของดินฟาอากาศ ในดานสังคม เกษตรผสมผสานชวยใหคนในครอบครัว
มีงานทําตลอดป ภายในชุมชนมีการรวมกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก็จะทําใหคนในชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึนโดยไมตองพึ่งปจจัยจากภายนอก ผูที่อาศัยอยูในปามักจะมีอาชีพเก็บของปาขาย การสรางกิจกรรม
เพื่อการจัดการตนเองอยางเขมแข็งทั้งในดานสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อันเนื่องจากภูมิศาสตร 
การผลิตเกษตรอินทรีย การอนุรักษและพัฒนาเมล็ดพันธุ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมกําหนดการผลิตไดและ
ยังสามารถสรางรายไดจากการผลิตพันธพืช เศรษฐกิจระดับครัวเรือนและทองถ่ินผานกลุมสัจจะออมทรัพย 
ในชุมชนหมูบานเราจึงเห็นภาพของผูคนในสังคมที่ไรสังกัดองคกร แตทั้งผูใหญ หนุมสาว เด็กๆ ไดริเร่ิมและ
รวมมือกัน มีที่ ปรึกษาเปนพระสงฆผูสรางบารมีจากการทํางานเพื่อสังคมและนาํระบบความสัมพันธในชุมชน
แบบเดิมมาใชเก้ือกูลกัน โดยสนับสนุนการศึกษาดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึก รูคุณคาของทรัพยากร และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการอนุรักษ เกิดความรัก ความหวงแหน และใหความรวมมืออยางจริงจัง  

2. การพ่ึงสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตร 
เกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนของมีการพึ่งสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตรใหความสนใจและ

หันมาเลี้ยงวัวพื้นบานเปนอาชพี ดวยวัวเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญ เลี้ยงงาย และเปนการเลี้ยงแบบปลอยใหหา
กินเองตามธรรมชาติ แตการเลี้ยงแบบนี้ทําใหวัวขาดสารอาหาร นอกจากนี้ชาวบานในพื้นที่มีการพึ่งพา
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตนเอง ชุมชน โดยสามมารถพึ่งพาสิ่งแวดลอมโดยเพียงนําเปลือกขาวโพดออนมาเปน
อาหารเสริมใหกับวัวพื้นบาน โดยจะใหกินเชาและเย็น ตอเนื่องเปนประจํา นอกเหนือจากที่ไดปลอยใหวัวหา
กินเองตามธรรมชาติแลว เพียงเทานี้ก็จะชวยใหวัวพื้นบานแข็งแรง โตเร็ว เนื้อดี และขายไดราคาดีเปนที่
ตองการของตลาด กลุมเกษตรกรไดเรียนรูการอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ อาชีพเลี้ยงปลาการเกษตรอินทรีย
จนประสบความสําเร็จ อยูไดแบบพอเพียง ปจจุบันมีศูนยการเรียนรูปศุสัตวอินทรียใหความรูเกษตรกรใน
พื้นที่ ในการนี้ก็เชนเดียวกับวิธีการเลี้ยงปลากินพืชเลียนธรรมชาติเพื่อลดตนทุนถือไดวาเปนการพึ่งพา



1588 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สิ่งแวดลอมเพื่อทําการเกษตรกรรมอยางแทจริง ทั้งการสงเสริมการเลี้ยงไก เปนอีกกิจกรรม มีประสบการณ 
โดยเร่ิมจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง ขยายพันธุและเปลี่ยนมาเปนระยะ ซ่ึงเลี้ยงมาตลอดจนถึงปจจุบัน กอนจะ
เร่ิมมาปรับการเลี้ยงไกแบบปลอยลาน โดยมีการจัดสรรพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ มากมายใชชีวิตไดอยาง
มีความสุข การเลี้ยงไกไขแบบปลอยลาน นอกจากนี้กลุมเกษตรกรในพื้นที่จะสังเกตปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ เชน มดอพยพ เพื่อดูวา ฝนจะมาตอนไหน หากมดเร่ิมขนไข ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม เปนการ
บงชี้วาฤดูกาลเร่ิมเปลี่ยนจากหนารอนแลงเขาสูหนาฝน ฝนก็จะตกและชาวนาจะเร่ิมเตรียมดินไถนาปลูกขาว 
การพยากรณอากาศดังกลาวเปนตัวอยางของภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดชวยเกษตรกรพื้นในมานานหลาย
ศตวรรษ แมจะมีการคาดการณสภาพอากาศที่ทันสมัย แตเกษตรกรในพื้นที่ก็อาศัยภูมิปญญาผานลงมาจาก
รุนสูรุนโดยการสังเกตปรากฏการณในธรรมชาติเปนหลัก เกษตรกรจึงมองเห็นโอกาสที่จะสรางรายไดจาก
ความตองการกบเพื่อการบริโภค เพราะกบเปนสัตวเลี้ยงงาย ใชเวลาไมมาก ลงทุนนอย และคุมคา มีการทํา
ฟารมเลี้ยงกบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ การเลี้ยงกบในขวด การเลี้ยงกบคอนโด 
แบบบอซีเมนต ฯลฯ เนื่องจากสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองใชไฟฟา นอกจากนี้ยังมีการปลุกยางพาราที่ปลูกเม่ือเจอ
แลงก็ไมตายแถมออกยอดออนหนาแลงดวยวิธีการตาง ๆ ตลอดถึงการปลูกขาวโพดในพื้นที่ดังกลาว โดย
อาศัยสิ่งแวดลอมมีการพึ่งสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตร  

การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
1) การจัดการปาชุมชนใหเกิดประโยชน  
จัดสรรพื้นที่ปาชุมชนเพื่อทําการเกษตรกรรมสรางรายไดแกครอบครัวและชุมชนเปนวิถีปฏิบัติและ

เปนการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการชวยลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมของคนในชุมชนโดยมีการจัดการปาชุมชนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และมีการใชทรัพยากรและ
ผลผลิตจากปาไดอยางมีประสิทธภิาพ การจัดการปาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  งานอาชีพ การสนับสนุน
กลาพันธุไม  การสนับสนุนการดับไฟปา  การสรางอางเก็บน้ํา  มีการใชประโยชนจากปาชุมชนคือ  เปน
แหลงอาหารธรรมชาติ  แหลงสมุนไพร  แหลงทองเที่ยวพักผอน  แหลงเลี้ยงสัตว  แหลงวัตถุดิบเพื่อการผลิต
วัสดุอุปกรณในครัวเรือนและการเกษตร  แหลงสรางรายไดและแหลงศึกษาเรียนรู สําหรับการอนุรักษน้ําใน
บริเวณตนน้ําลําธาร ตนไมทุกชนิดจะมีบทบาทสําคัญตอการชวยอนุรักษน้ํา ตั้งแตเม่ือเร่ิมมีฝนตกลงมาใน
พื้นที่ปา ความรุนแรงของฝนจะถูกสกัดก้ันดวยเรือน ยอดของตนไมและใบไม มิใหเม็ดฝนจํานวนมาก  
ตกกระแทกผิวดินไดโดยตรง เปนการชวยปองกัน มิใหน้ําไหลกัดเซาะพังทลายดินผิวหนาไปจนดิน เสื่อม
คุณภาพ ในทางนิเวศวิทยานิยมเรียกปาไมวา สังคมพืชคลุมดิน โดยสามารถสรางดานเศรษฐกิจ สิ่งตางๆ 
เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม ประโยชนในการอนุรักษและการปองกันภัยอันเกิดจาก
สิ่งแวดลอมรัฐจะตองเรงรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพื้นที่ปาไมใหแนนอนเพื่อกําหนดเขตการใช 
ประโยชนที่ดิน สําหรับเปนพื้นที่ที่ อยูอาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแตละ พื้นที่
แนนอนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมระดับชาติใหกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยปาไม ประชาชนมีความรูสึก รักและหวงแหน รูจักใชทรัพยากรปาไมอยางประหยัด  
รัฐจะตองใหความรู ทัศนคติ ความสํานึก ความรูสึก และทักษะ การวางแผนจัดการปาชุมชน และการจัดตั้ง

กลไกเพื่อจัดการปาชุมชนของชาวบาน หรือคนในชุมชนนั้นเกิดข้ึนมาไดดวยการวางแผนรวมกันของคนใน
ชุมชนที่ตองมีสวนรวมของสมาชิกอยางแทจริง  นอกจากนี้การวางแผนจัดการของชุมชน ยังตองเปนที่รับรู 
และยอมรับของชุมชนรอบขางดวย มิเชนนั้นก็อาจเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนข้ึนได  ดังนั้นการจัดการปา
ชุมชนที่จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนควรมีการทํางานรวมกันในรูปเครือขาย เชน เครือขายลุมน้ํา 
เครือขาย ปาชุมชน เปนตน  
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง ““ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน” ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้ 

1. ภาครัฐควรจะกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปญหาและสงผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยการหาขอมูล 
เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล ตามความเปนจริง พรอมทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะนําเอาปญหาไปสูการจัดทํา
นโยบายและประกาศ เปนนโยบายในที่สุด 

2. ควรจะมีการตั้งองคกรเฉพาะกิจข้ึนมาเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงองคกรเฉพาะ
กิจนี้ บุคลากรอาจจะสังกัดกรมตางๆ แลวคัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารวมทํางาน และ
บุคลากรเหลานั้นอาจจะมาจากหลายหนวยงานที่มีความเก่ียวเนื่องกับภารกิจการบริหารจัดการพื้นที่ปา 
ตลอดถึงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการปาไม นักวิชาการธรณี นักวิชาการน้ํา 
นักวิชาการดิน เปนตน โดยบุคลากรทั้งหมดเขามาทํางานรวมกันในหนวยงานเฉพาะกิจ คลายกับมาปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่เดียวกันเปนการบูรณาการทุกๆ องคความรู โดยข้ึนตรงตอหัวหนาชุดเฉพาะกิจ 
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สิ่งแวดลอมเพื่อทําการเกษตรกรรมอยางแทจริง ทั้งการสงเสริมการเลี้ยงไก เปนอีกกิจกรรม มีประสบการณ 
โดยเร่ิมจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง ขยายพันธุและเปลี่ยนมาเปนระยะ ซ่ึงเลี้ยงมาตลอดจนถึงปจจุบัน กอนจะ
เร่ิมมาปรับการเลี้ยงไกแบบปลอยลาน โดยมีการจัดสรรพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ มากมายใชชีวิตไดอยาง
มีความสุข การเลี้ยงไกไขแบบปลอยลาน นอกจากนี้กลุมเกษตรกรในพื้นที่จะสังเกตปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ เชน มดอพยพ เพื่อดูวา ฝนจะมาตอนไหน หากมดเร่ิมขนไข ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม เปนการ
บงชี้วาฤดูกาลเร่ิมเปลี่ยนจากหนารอนแลงเขาสูหนาฝน ฝนก็จะตกและชาวนาจะเร่ิมเตรียมดินไถนาปลูกขาว 
การพยากรณอากาศดังกลาวเปนตัวอยางของภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดชวยเกษตรกรพื้นในมานานหลาย
ศตวรรษ แมจะมีการคาดการณสภาพอากาศที่ทันสมัย แตเกษตรกรในพื้นที่ก็อาศัยภูมิปญญาผานลงมาจาก
รุนสูรุนโดยการสังเกตปรากฏการณในธรรมชาติเปนหลัก เกษตรกรจึงมองเห็นโอกาสที่จะสรางรายไดจาก
ความตองการกบเพื่อการบริโภค เพราะกบเปนสัตวเลี้ยงงาย ใชเวลาไมมาก ลงทุนนอย และคุมคา มีการทํา
ฟารมเลี้ยงกบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ การเลี้ยงกบในขวด การเลี้ยงกบคอนโด 
แบบบอซีเมนต ฯลฯ เนื่องจากสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองใชไฟฟา นอกจากนี้ยังมีการปลุกยางพาราที่ปลูกเม่ือเจอ
แลงก็ไมตายแถมออกยอดออนหนาแลงดวยวิธีการตาง ๆ ตลอดถึงการปลูกขาวโพดในพื้นที่ดังกลาว โดย
อาศัยสิ่งแวดลอมมีการพึ่งสิ่งแวดลอมในการประกอบอาชีพเกษตร  

การศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน 
1) การจัดการปาชุมชนใหเกิดประโยชน  
จัดสรรพื้นที่ปาชุมชนเพื่อทําการเกษตรกรรมสรางรายไดแกครอบครัวและชุมชนเปนวิถีปฏิบัติและ

เปนการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการชวยลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมของคนในชุมชนโดยมีการจัดการปาชุมชนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และมีการใชทรัพยากรและ
ผลผลิตจากปาไดอยางมีประสิทธภิาพ การจัดการปาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  งานอาชีพ การสนับสนุน
กลาพันธุไม  การสนับสนุนการดับไฟปา  การสรางอางเก็บน้ํา  มีการใชประโยชนจากปาชุมชนคือ  เปน
แหลงอาหารธรรมชาติ  แหลงสมุนไพร  แหลงทองเที่ยวพักผอน  แหลงเลี้ยงสัตว  แหลงวัตถุดิบเพื่อการผลิต
วัสดุอุปกรณในครัวเรือนและการเกษตร  แหลงสรางรายไดและแหลงศึกษาเรียนรู สําหรับการอนุรักษน้ําใน
บริเวณตนน้ําลําธาร ตนไมทุกชนิดจะมีบทบาทสําคัญตอการชวยอนุรักษน้ํา ตั้งแตเม่ือเร่ิมมีฝนตกลงมาใน
พื้นที่ปา ความรุนแรงของฝนจะถูกสกัดก้ันดวยเรือน ยอดของตนไมและใบไม มิใหเม็ดฝนจํานวนมาก  
ตกกระแทกผิวดินไดโดยตรง เปนการชวยปองกัน มิใหน้ําไหลกัดเซาะพังทลายดินผิวหนาไปจนดิน เสื่อม
คุณภาพ ในทางนิเวศวิทยานิยมเรียกปาไมวา สังคมพืชคลุมดิน โดยสามารถสรางดานเศรษฐกิจ สิ่งตางๆ 
เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม ประโยชนในการอนุรักษและการปองกันภัยอันเกิดจาก
สิ่งแวดลอมรัฐจะตองเรงรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกําหนดพื้นที่ปาไมใหแนนอนเพื่อกําหนดเขตการใช 
ประโยชนที่ดิน สําหรับเปนพื้นที่ที่ อยูอาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแตละ พื้นที่
แนนอนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมระดับชาติใหกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยปาไม ประชาชนมีความรูสึก รักและหวงแหน รูจักใชทรัพยากรปาไมอยางประหยัด  
รัฐจะตองใหความรู ทัศนคติ ความสํานึก ความรูสึก และทักษะ การวางแผนจัดการปาชุมชน และการจัดตั้ง

กลไกเพื่อจัดการปาชุมชนของชาวบาน หรือคนในชุมชนนั้นเกิดข้ึนมาไดดวยการวางแผนรวมกันของคนใน
ชุมชนที่ตองมีสวนรวมของสมาชิกอยางแทจริง  นอกจากนี้การวางแผนจัดการของชุมชน ยังตองเปนที่รับรู 
และยอมรับของชุมชนรอบขางดวย มิเชนนั้นก็อาจเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนข้ึนได  ดังนั้นการจัดการปา
ชุมชนที่จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนควรมีการทํางานรวมกันในรูปเครือขาย เชน เครือขายลุมน้ํา 
เครือขาย ปาชุมชน เปนตน  
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง ““ศึกษาวิธีคิดและการจัดการปาของชุมชนหมูบานพุทธเกษตรในจังหวัดนาน” ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้ 

1. ภาครัฐควรจะกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีปญหาและสงผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม โดยการหาขอมูล 
เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล ตามความเปนจริง พรอมทั้งมีความตั้งใจจริงที่จะนําเอาปญหาไปสูการจัดทํา
นโยบายและประกาศ เปนนโยบายในที่สุด 

2. ควรจะมีการตั้งองคกรเฉพาะกิจข้ึนมาเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงองคกรเฉพาะ
กิจนี้ บุคลากรอาจจะสังกัดกรมตางๆ แลวคัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารวมทํางาน และ
บุคลากรเหลานั้นอาจจะมาจากหลายหนวยงานที่มีความเก่ียวเนื่องกับภารกิจการบริหารจัดการพื้นที่ปา 
ตลอดถึงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการปาไม นักวิชาการธรณี นักวิชาการน้ํา 
นักวิชาการดิน เปนตน โดยบุคลากรทั้งหมดเขามาทํางานรวมกันในหนวยงานเฉพาะกิจ คลายกับมาปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่เดียวกันเปนการบูรณาการทุกๆ องคความรู โดยข้ึนตรงตอหัวหนาชุดเฉพาะกิจ 
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ชวงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองของคนไทย เชน เทศกาลตอนรับปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน 

เทศกาลเหลานี้เปนชวงที่มีจํานวนผูเสียชีวิตจากปจจัยเสี่ยง เชน อุบัติเหตุ ดื่มเหลาแลวมีอาการมึนเมาเกิด
การทะเลาะวิวาท จํานวนมากที่สุดสถิติ 7 วันอันตรายของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏวาในชวงเทศกาลที่มี
การเฉลิมฉลองมีจํานวนตัวเลขการประสบอุบัตเิหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จํานวนมากข้ึนทุก ๆ ป การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองไดจัดข้ึนในชวงเทศกาลปใหม 
พ.ศ. 2562 ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว มีจุดมุงหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทจากการดื่มเหลา เปนตน ซ่ึงเปนตนเหตุนําไปสูความเสี่ยง เพื่อสรางคานิยม
ปลูกฝงใหประชาชนทั่วไป วัยรุนสมัยใหมไดซึมซับคําสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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Abstract 

The period of celebration festival of Thai people such as New Year festival, 
Songkran festival etc. These celebrations are the period of death from the risk factors like 
accident, drinking alcohol leads to drunkard causing the quarrel as the number one. From 
the statistics of seven dangerous days  of Interior Ministry found that the period of 
celebration festival has many numbers of accident, injure and death in every year. To 
develop the Buddhism activity for risk factors reduction in the celebration festival to set up 
in the New Year festival in 2562 at Salalumduantemple, Salalumduansub-district, Muang 
district, Srakeowprovince had the objective for risk factors reduction from accident, quarrel 
from drinking alcohol etc. that causes leading to the risk, for value creation and cultivation 
for general people, modern teenagers can absorb the teaching of Dhamma in Buddhism.  
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บทนํา 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอแนวทางการรณรงคเพื่อลดการสูญเสียซํ้าซอนในเทศ

การที่สําคัญ ๆ ในประเทศไทย ถึงแมจะมีบทเรียนที่ ให เห็นอยูบอยคร้ังจากการดื่มแลวขับ ทําให
ความสามารถในการขับข่ียานพหนะลดลง ปจจัยหลักที่เราทราบกันโดยทั่วไป จากการตีแผจากสํานักสถิติ
แหงชาติหรือชองทางตามสื่อตาง ๆ มาออกมาประโคมขาวอยางตอเนื่องในประเด็น 7 วันอันตรายและการ
สูญเสียซํ้าซอนเม่ือพิจารณาแลว มีประเด็นที่นาสนใจคือ อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากความประมาทที่เกิดข้ึนจากผู
ขับข่ียานพาหนะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไป-กลับระหวางที่
ทํางานสูภูมิลําเนาของตนโดยใชเสนทางหลักสวนใหญจะเปนชวงตนและชวงปลายของ 7 วันอัตราย  
2) การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นภายในชุมชนของตนเองหรือเสนทางรองซ่ึงเปนชวงกลางของ  
7 วันอันตราย1 การสูญเสียในทั้งสองลักษณะดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาเปนการสูญเสียที่เกิดจากปจจัยที่
สามารถที่ควบคุมได ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรณรงคเร่ืองขับรถดีมีน้ําใจ 
รักษาวินัยจราจร หรือดื่มไมขับ จนถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดแลวก็ตามพรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกสารพัดวิธี ก็ยังไมวายเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในชวยเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง2 

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ไดออกมาเปดเผยขอมูลวาชวงเทศกาลป
ใหม 2562 ไดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิด
อุบัติเหตุรวม 3,719 คร้ัง มีผูเสียชีวิตรวม 463 ราย และผูบาดเจ็บรวม 3,892 คน โดยจังหวัดที่ไมมี
ผูเสียชีวิต มี 4 จังหวัด ไดแก แพร ตาก สมุทรสงคราม สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เปนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 118 คร้ัง จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 คน3ถึงแมวาจังหวัดสระแกวจะอยูในลําดับที่ 74 
เกาะกลุมร้ังทายก็ไมใชเร่ืองนายินดี จากขอมูลชุดดังกลาวจะเห็นไดวามีตัวเลขการเสียชีวิตที่นาเปนหวงถึงข้ัน
วิกฤตในภาพรวมทั้งประเทศ 

ในสวนจังหวัดสระแกวซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายในการศึกษาพบวาเทศกาลปใหม2561 ระหวางวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ของการรณรงคฯ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 48 
คร้ัง ผูบาดเจ็บ (Admit) 53 ราย ผูเสียชีวิต 5 ราย โดยผูเสียชีวิต ลดลงเม่ือเทียบจากชวงเดียวกันจากป 
2560 ที่ผานมา แตเม่ือเปรียบเทียบสถิติยอนหลัง  3 ปอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562 ในจังหวัด
สระแกวกลับพบวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกวาปที่แลว สวนอุบัติเหตุและผูบาดเจ็บลดลง สาเหตุหลักของ

                                                           
1 กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, “การปองกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม”, 

วารสารโรงพักเพ่ือประชาชน. ฉบับพิเศษ เลมท่ี 62-63 (ตุลาคม 2554- มกราคม 2556): 49-50. 
2 นิวัฒน อมาตยกุล และคณะ, “รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยการประยุกตใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา ผูขับรถยนตในเขตภาคกลางและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ”, วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2557): 36. 

3 ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.). สถิติเทศกาลปใหมพ.ศ. 2562. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.roadsafetythailand.com [19 กุมภาพันธ 2562]. 

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแลวขับ และขับรถเร็ว รวมถึงผูใชรถจักรยานยนตเปนกลุมที่มีอัตรา
การเสียชีวิตสูง  

ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตป พ.ศ. 2561 พบวา สถิติอุบัติเหตุลดลง รอยละ 20 ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ลดลง 10 คร้ัง) และ
จํานวนผูบาดเจ็บ (9 ราย) ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตเทาเดิม( 5 ราย ) โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง คือ  
การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ยังคงเปนปจจัยหลัก  สําหรับสถิติในป 2561 พบวา 
สถิติจํานวนคร้ังการเกิด และผูบาดเจ็บ ไดลดลง รอยละ 20 โดยสถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ของการรณรงคฯ 
จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ 38 คร้ัง (ลดลง 10 คร้ัง ) ผูบาดเจ็บ  36 ราย (ลดลง 9 ราย) และผูเสียชีวิต 5 
ราย (เทาเดิม) ซ่ึงเม่ือเทียบกับ ชวงเดียวกันชวงเทศกาลสงกรานต ป 2560 โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 
คือ การเมาสุรา ( 22 คร้ัง) มาเปนอันดับแรก4 

จากขอมูลดังที่กลาวมาแลว เปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงภาพการทํางานของภาครัฐแตเพียงฝาย
เดียว จึงเปนที่มาของแนวคิดเร่ือง“การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของ
ชุมชนดวยหลักเบญจศีลในพื้นที่จังหวัดสระแกว”ผานมุมมองที่หลากหลายไมวาจะเปนทางดาน
พระพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร ดานรัฐประศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสาธารณสุข ดานความม่ันคง  
จากการสนทนาจนบทเวทีเล็ก ถายทอดอุดมการณทํางานอยางเปนรูปธรรม นําไปสูพลังความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย “บวร” บาน วัด ราชการ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,ภาควิชา
รัฐศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วัดศาลา
ลําดวน,โรงเรียนบานศาลาลําดวน,โรงเรียนบานพราว,สถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว,โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศาลาลําดวน มีความมุงม่ันการทํางานภาคประชาสังคม ดวยการดึงเอาศักยภาพความสามารถ
ขององคกร หาแนวทางการทํางานภายใตโจทยหรือเปาหมายที่มีความทาทายเปนประหนึ่งเสียงเดียวกันวา 
จะทําอยางไรใหอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินลดลง ดวยการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เขากับสหวิทยากรจากองคกรเครือขายในพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยง นํารองในเทศการที่มีการเฉลิมฉลองไมวา
จะเปนเทศการข้ึนปใหม และเทศการสงกรานต การสูญเสียดังกลาวลวนมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล ไมอาจจะปฏิเสธไดซ่ึงหลังการ แนวคิด และวิธีปฏิบัตินั้นจะไดนําเสนอรายละเอียด
ในประเด็นตอไป 
  
การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปจจัยเส่ียง 

การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้จัดข้ึน ณ วัดศาลาลําดวน  
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยความรวมมือกันระหวางภาควิชารัฐศาสตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วัดศาลาลําดวน โรงเรียนบานศาลาลําดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาลําดวน  

                                                           
4 ทอลคนิวสออนไลน. สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตป 

พ.ศ. 2561. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.talknewsonline.com/?p=18327 [19 กุมภาพันธ 2562]. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1593

บทนํา 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอแนวทางการรณรงคเพื่อลดการสูญเสียซํ้าซอนในเทศ

การที่สําคัญ ๆ ในประเทศไทย ถึงแมจะมีบทเรียนที่ ให เห็นอยูบอยคร้ังจากการดื่มแลวขับ ทําให
ความสามารถในการขับข่ียานพหนะลดลง ปจจัยหลักที่เราทราบกันโดยทั่วไป จากการตีแผจากสํานักสถิติ
แหงชาติหรือชองทางตามสื่อตาง ๆ มาออกมาประโคมขาวอยางตอเนื่องในประเด็น 7 วันอันตรายและการ
สูญเสียซํ้าซอนเม่ือพิจารณาแลว มีประเด็นที่นาสนใจคือ อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากความประมาทที่เกิดข้ึนจากผู
ขับข่ียานพาหนะสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไป-กลับระหวางที่
ทํางานสูภูมิลําเนาของตนโดยใชเสนทางหลักสวนใหญจะเปนชวงตนและชวงปลายของ 7 วันอัตราย  
2) การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางระยะสั้นภายในชุมชนของตนเองหรือเสนทางรองซ่ึงเปนชวงกลางของ  
7 วันอันตราย1 การสูญเสียในทั้งสองลักษณะดังกลาว คณะผูวิจัยเห็นวาเปนการสูญเสียที่เกิดจากปจจัยที่
สามารถที่ควบคุมได ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรณรงคเร่ืองขับรถดีมีน้ําใจ 
รักษาวินัยจราจร หรือดื่มไมขับ จนถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดแลวก็ตามพรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกสารพัดวิธี ก็ยังไมวายเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในชวยเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง2 

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ไดออกมาเปดเผยขอมูลวาชวงเทศกาลป
ใหม 2562 ไดสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิด
อุบัติเหตุรวม 3,719 คร้ัง มีผูเสียชีวิตรวม 463 ราย และผูบาดเจ็บรวม 3,892 คน โดยจังหวัดที่ไมมี
ผูเสียชีวิต มี 4 จังหวัด ไดแก แพร ตาก สมุทรสงคราม สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เปนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 118 คร้ัง จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครราชสีมา 25 ราย จังหวัดที่มี
ผูบาดเจ็บสะสมสูงสุด เปนจังหวัดนครศรีธรรมราช 137 คน3ถึงแมวาจังหวัดสระแกวจะอยูในลําดับที่ 74 
เกาะกลุมร้ังทายก็ไมใชเร่ืองนายินดี จากขอมูลชุดดังกลาวจะเห็นไดวามีตัวเลขการเสียชีวิตที่นาเปนหวงถึงข้ัน
วิกฤตในภาพรวมทั้งประเทศ 

ในสวนจังหวัดสระแกวซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายในการศึกษาพบวาเทศกาลปใหม2561 ระหวางวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ของการรณรงคฯ มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 48 
คร้ัง ผูบาดเจ็บ (Admit) 53 ราย ผูเสียชีวิต 5 ราย โดยผูเสียชีวิต ลดลงเม่ือเทียบจากชวงเดียวกันจากป 
2560 ที่ผานมา แตเม่ือเปรียบเทียบสถิติยอนหลัง  3 ปอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2562 ในจังหวัด
สระแกวกลับพบวามีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกวาปที่แลว สวนอุบัติเหตุและผูบาดเจ็บลดลง สาเหตุหลักของ

                                                           
1 กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, “การปองกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม”, 

วารสารโรงพักเพ่ือประชาชน. ฉบับพิเศษ เลมท่ี 62-63 (ตุลาคม 2554- มกราคม 2556): 49-50. 
2 นิวัฒน อมาตยกุล และคณะ, “รูปแบบการปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตโดยการประยุกตใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา ผูขับรถยนตในเขตภาคกลางและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ”, วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2557): 36. 

3 ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.). สถิติเทศกาลปใหมพ.ศ. 2562. [ออนไลน] 
แหลงขอมูล: http://www.roadsafetythailand.com [19 กุมภาพันธ 2562]. 

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแลวขับ และขับรถเร็ว รวมถึงผูใชรถจักรยานยนตเปนกลุมที่มีอัตรา
การเสียชีวิตสูง  

ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานตป พ.ศ. 2561 พบวา สถิติอุบัติเหตุลดลง รอยละ 20 ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ลดลง 10 คร้ัง) และ
จํานวนผูบาดเจ็บ (9 ราย) ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตเทาเดิม( 5 ราย ) โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง คือ  
การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ยังคงเปนปจจัยหลัก  สําหรับสถิติในป 2561 พบวา 
สถิติจํานวนคร้ังการเกิด และผูบาดเจ็บ ไดลดลง รอยละ 20 โดยสถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ของการรณรงคฯ 
จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ 38 คร้ัง (ลดลง 10 คร้ัง ) ผูบาดเจ็บ  36 ราย (ลดลง 9 ราย) และผูเสียชีวิต 5 
ราย (เทาเดิม) ซ่ึงเม่ือเทียบกับ ชวงเดียวกันชวงเทศกาลสงกรานต ป 2560 โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง 
คือ การเมาสุรา ( 22 คร้ัง) มาเปนอันดับแรก4 

จากขอมูลดังที่กลาวมาแลว เปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงภาพการทํางานของภาครัฐแตเพียงฝาย
เดียว จึงเปนที่มาของแนวคิดเร่ือง“การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของ
ชุมชนดวยหลักเบญจศีลในพื้นที่จังหวัดสระแกว”ผานมุมมองที่หลากหลายไมวาจะเปนทางดาน
พระพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร ดานรัฐประศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสาธารณสุข ดานความม่ันคง  
จากการสนทนาจนบทเวทีเล็ก ถายทอดอุดมการณทํางานอยางเปนรูปธรรม นําไปสูพลังความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย “บวร” บาน วัด ราชการ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,ภาควิชา
รัฐศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วัดศาลา
ลําดวน,โรงเรียนบานศาลาลําดวน,โรงเรียนบานพราว,สถานีตํารวจภูธรเมืองสระแกว,โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศาลาลําดวน มีความมุงม่ันการทํางานภาคประชาสังคม ดวยการดึงเอาศักยภาพความสามารถ
ขององคกร หาแนวทางการทํางานภายใตโจทยหรือเปาหมายที่มีความทาทายเปนประหนึ่งเสียงเดียวกันวา 
จะทําอยางไรใหอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินลดลง ดวยการบูรณาการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เขากับสหวิทยากรจากองคกรเครือขายในพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยง นํารองในเทศการที่มีการเฉลิมฉลองไมวา
จะเปนเทศการข้ึนปใหม และเทศการสงกรานต การสูญเสียดังกลาวลวนมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
สวนผสมของแอลกอฮอล ไมอาจจะปฏิเสธไดซ่ึงหลังการ แนวคิด และวิธีปฏิบัตินั้นจะไดนําเสนอรายละเอียด
ในประเด็นตอไป 
  
การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือลดปจจัยเส่ียง 

การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้จัดข้ึน ณ วัดศาลาลําดวน  
ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว โดยความรวมมือกันระหวางภาควิชารัฐศาสตร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วัดศาลาลําดวน โรงเรียนบานศาลาลําดวน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาลําดวน  

                                                           
4 ทอลคนิวสออนไลน. สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตป 

พ.ศ. 2561. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.talknewsonline.com/?p=18327 [19 กุมภาพันธ 2562]. 



1594 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ทําความรวมมือและปรึกษาหารือออกแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกกับวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน สรางความนาสนใจและทําใหประชาชนทั่วไปอยากเขารวม
กิจกรรมในคร้ังนี ้การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมที่มีการเฉลิมฉลอง ออกแบบ
โดยใชกิจกรรมงานวัดทั่ว ๆ ไป นํามาประยุกตใหเขากับสภาพบริบทของทองถ่ิน นําการละเลน การเลนเกมส 
การเสี่ยงทาย การเสริมดวงชะตา การสนุกสนานกับวงดนตรีลําวงชาวบาน ปดทายดวยการฟงเทศนจาก
หลวงพอเจาอาวาสวัดศาลาลําดวนและรวมกันสวดมนตขามป ซ่ึงจะทําใหประชาชนทั่วไป วัยรุนและเยาวชน
คนรุนใหม ไดทั้งความสนุกสนาน บันเทิงใจ และไดซึมซับหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปดวยในคราวเดียว กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ที่ได
ประชุมรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในคร้ังนี้ มีรูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม 
2. กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและยาเสพติด 
3. กิจกรรมสวดมนตขามปเพิ่มราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสีย่งชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 

 
สอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพ่ือความเจริญตอนรับปใหม 

สอยดาวงานวัด เปนกิจกรรมทั่วไปที่มักพบเห็นไดจากงานวัดทั่ว ๆ ไป หากไปเที่ยวงานวัดขาง ๆ 
บานก็จะเห็นสอยดาวงานวัดที่ทางวัดไดจัดทําข้ึนเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาสนสถานหรือบูรณซอมแซม
โบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีพระสงฆ หองน้ําวัด เปนตนเปนที่ชื่นชอบสําหรับบุคคลที่ชอบการเสี่ยงโชค วัดดวง 
เปนอยางมาก แมวารูทั้งรูการเลนเสี่ยงโชคแบบนี้จะไดผลตอบแทนนอยแตจุดประสงคของผูเลนคือการได
ทาํบุญรวมสรางศาสนสถานในวัดรวมกัน ผลพลอยไดคือรางวัลจากการเสี่ยงโชค ดังนั้น การเลนสอยดาวงานวัด 
จึงเปนการเลนเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนาน ไดทําบุญรวมกันของชาวบานทั่วไป การเสริมดวงเพื่อความเปนสิริ
มงคลตอชีวิตเปนอีกวิธีการหนึ่งที่คนสวนใหญเห็นจนชินตา แมวาจะมีคําถามวาการเสริมดวงชะตาเปนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือไมเปนการมอมเมาญาติโยมหรือไม คําตอบของชาวบานทั่วไปนั่นก็คือความเชื่อ ความ
ศรัทธา วิถีชีวิต การอยูรวมกันระหวาง วัด และชาวบาน รวมกับความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ิน ดังนั้น กิจกรรม
เสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหมจึงเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวบานรูสึกสบายใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต

ตอไป การสรางกิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม เปนการปองกันความเสี่ยง
จากกิจกรรมการดื่มเหลาเพื่อการสังสรรคตอนรับปใหม กิจกรรมไดทั้งความสนุกสนาน การไดทํากิจกรรม
รวมกันกับครอบครัว และไดความสบายใจจากการเสริมดวงและการใหพรจากหลวงพอเจาอาวาสวัดศาลา
ลําดวน 

 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2  กิจกรรมสอยดาวและการเสริมดวงจากหลวงพอเจาอาวาส 

 
ลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและส่ิงเสพติด 

ลําวงชาวบานเปนศิลปะการแสดง เปนการละเลนเพื่อความสนุกสนาน ทําใหชาวบานไดผอนคลาย 
ไดสนุกสนานกับการลํา การเตน ซ่ึงวิธีการดั้งเดิมของการรวมลําวงชาวบาน ผูที่เขารวมลําวงสวนใหญจะชอบ
ดื่มเหลาเพื่อยอมใจใหมีความกลาที่จะแสดงออก และสามารถเตนบนเวทีไดอยางเต็มที่ สรางความคึกคะนอง 
เราใจ มีความมันสสะใจ สนุกสนาน ซ่ึงนั่นคือวิธีการลําวงชาวบานโดยทั่วไป ในคร้ังนี้กิจกรรมไดออกแบบให
การลาํวงชาวบานมีความสนุกสนาน ไมเสียอรรถรสการลําวงแบบดั้งเดิม แตสิ่งสําคัญคือการที่ไมมีเหลาและ
สิ่งเสพติดเขาไปรวมกิจกรรมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้การที่จะใหไมมีการดื่มเหลาและสิ่ง
เสพติดบางอยางนั้นเปนไปไดยากยิ่ง สิ่งที่นักวิจัยและหนวยงานที่เก่ียวของตองการเห็นก็คือการลดการดื่ม
เหลาและสิ่งมึนเมานอยลง กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและสิ่งเสพติดไดรับความรวมมือจาก
สวนปกครองทองถ่ิน ตํารวจ และทหาร  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1595

ทําความรวมมือและปรึกษาหารือออกแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกกับวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อให
สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน สรางความนาสนใจและทําใหประชาชนทั่วไปอยากเขารวม
กิจกรรมในคร้ังนี ้การออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหมที่มีการเฉลิมฉลอง ออกแบบ
โดยใชกิจกรรมงานวัดทั่ว ๆ ไป นํามาประยุกตใหเขากับสภาพบริบทของทองถ่ิน นําการละเลน การเลนเกมส 
การเสี่ยงทาย การเสริมดวงชะตา การสนุกสนานกับวงดนตรีลําวงชาวบาน ปดทายดวยการฟงเทศนจาก
หลวงพอเจาอาวาสวัดศาลาลําดวนและรวมกันสวดมนตขามป ซ่ึงจะทําใหประชาชนทั่วไป วัยรุนและเยาวชน
คนรุนใหม ไดทั้งความสนุกสนาน บันเทิงใจ และไดซึมซับหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปดวยในคราวเดียว กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสี่ยงชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ที่ได
ประชุมรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในคร้ังนี้ มีรูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม 
2. กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและยาเสพติด 
3. กิจกรรมสวดมนตขามปเพิ่มราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปจจัยเสีย่งชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 

 
สอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพ่ือความเจริญตอนรับปใหม 

สอยดาวงานวัด เปนกิจกรรมทั่วไปที่มักพบเห็นไดจากงานวัดทั่ว ๆ ไป หากไปเที่ยวงานวัดขาง ๆ 
บานก็จะเห็นสอยดาวงานวัดที่ทางวัดไดจัดทําข้ึนเพื่อหาเงินสมทบทุนสรางศาสนสถานหรือบูรณซอมแซม
โบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีพระสงฆ หองน้ําวัด เปนตนเปนที่ชื่นชอบสําหรับบุคคลที่ชอบการเสี่ยงโชค วัดดวง 
เปนอยางมาก แมวารูทั้งรูการเลนเสี่ยงโชคแบบนี้จะไดผลตอบแทนนอยแตจุดประสงคของผูเลนคือการได
ทาํบุญรวมสรางศาสนสถานในวัดรวมกัน ผลพลอยไดคือรางวัลจากการเสี่ยงโชค ดังนั้น การเลนสอยดาวงานวัด 
จึงเปนการเลนเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนาน ไดทําบุญรวมกันของชาวบานทั่วไป การเสริมดวงเพื่อความเปนสิริ
มงคลตอชีวิตเปนอีกวิธีการหนึ่งที่คนสวนใหญเห็นจนชินตา แมวาจะมีคําถามวาการเสริมดวงชะตาเปนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือไมเปนการมอมเมาญาติโยมหรือไม คําตอบของชาวบานทั่วไปนั่นก็คือความเชื่อ ความ
ศรัทธา วิถีชีวิต การอยูรวมกันระหวาง วัด และชาวบาน รวมกับความเชื่อดั้งเดิมของทองถ่ิน ดังนั้น กิจกรรม
เสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหมจึงเปนกิจกรรมที่ทําใหชาวบานรูสึกสบายใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต

ตอไป การสรางกิจกรรมสอยดาวพาเพลินและเสริมดวงเพื่อความเจริญตอนรับปใหม เปนการปองกันความเสี่ยง
จากกิจกรรมการดื่มเหลาเพื่อการสังสรรคตอนรับปใหม กิจกรรมไดทั้งความสนุกสนาน การไดทํากิจกรรม
รวมกันกับครอบครัว และไดความสบายใจจากการเสริมดวงและการใหพรจากหลวงพอเจาอาวาสวัดศาลา
ลําดวน 

 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2  กิจกรรมสอยดาวและการเสริมดวงจากหลวงพอเจาอาวาส 

 
ลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและส่ิงเสพติด 

ลําวงชาวบานเปนศิลปะการแสดง เปนการละเลนเพื่อความสนุกสนาน ทําใหชาวบานไดผอนคลาย 
ไดสนุกสนานกับการลํา การเตน ซ่ึงวิธีการดั้งเดิมของการรวมลําวงชาวบาน ผูที่เขารวมลําวงสวนใหญจะชอบ
ดื่มเหลาเพื่อยอมใจใหมีความกลาที่จะแสดงออก และสามารถเตนบนเวทีไดอยางเต็มที่ สรางความคึกคะนอง 
เราใจ มีความมันสสะใจ สนุกสนาน ซ่ึงนั่นคือวิธีการลําวงชาวบานโดยทั่วไป ในคร้ังนี้กิจกรรมไดออกแบบให
การลาํวงชาวบานมีความสนุกสนาน ไมเสียอรรถรสการลําวงแบบดั้งเดิม แตสิ่งสําคัญคือการที่ไมมีเหลาและ
สิ่งเสพติดเขาไปรวมกิจกรรมใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงกิจกรรมแบบนี้การที่จะใหไมมีการดื่มเหลาและสิ่ง
เสพติดบางอยางนั้นเปนไปไดยากยิ่ง สิ่งที่นักวิจัยและหนวยงานที่เก่ียวของตองการเห็นก็คือการลดการดื่ม
เหลาและสิ่งมึนเมานอยลง กิจกรรมลําวงชาวบานมหาสนุกปลอดเหลาและสิ่งเสพติดไดรับความรวมมือจาก
สวนปกครองทองถ่ิน ตํารวจ และทหาร  



1596 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การจัดกิจกรรมลําวงชาวบานเปนไปดวยความเรียบรอย ชาวบานไดมีการรวมกลุมกันข้ึนไปบนเวที
เพื่อลําวงกันเปนรอบ ๆ ตามบัตรคิดที่ทางคณะกรรมการวัดไดจัดจําหนายให การดําเนินกิจกรรมบนเวที
เปนไปดวยความสนุกสนาน มีการเตน มีการฟอนลํา อยางเมามันสกับดนตรีจังหวะสามซาที่พาเหลานักเตนที่
ชอบการลําวงไปอยางสนุกสนานสุด ๆ ในขณะเดียวกันหนวยงานที่รวมมือกันในคร้ังนี้ก็คอยเฝาระวังความ
เสี่ยงจากการดื่มเหลาและสิ่งเสพติดตาง ๆ รอบ ๆ บริเวณลานกิจกรรม ทหาร ตํารวจ ผูนําชุมชน และ
พระสงฆ ไดคอยลาดตะเวนเดินตรวจตราความเรียบรอยและเก็บขวดเหลาที่แอบซุกซอนเขามาในงาน ไมวา
จะเปนในรูปแบบใดก็ตาม เชน เบียรกระปอง ขวดพลาสติกใสเบียร ขวดน้ําเปลาใสเหลา ขวดชาเขียวใสเบียร 
เปนตน ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการคอยระวังปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้ ผูเขารวมงานมีการลดการดื่มเหลาในกิจกรรม
งานแฉลิมฉลองชวงเทศกาลตอนรับปใหมไดจํานวนมาก 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 การมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ กิจกรรมลําวงชาวบาน 

 
สวดมนตขามปเพ่ิมราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 

กิจกรรมสวดมนตขามปเปนกิจกรรมที่วัดตาง ๆ จัดข้ึนในชวงเทศกาลตอนรับปใหมทั่วประเทศ  
เพื่อชักชวนคนมาทําบุญ สรางกุศล คิดสิ่งดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปใหมที่จะเขามาถึง สิ่งที่ไมดีใหหายไปกับป
เกาที่ผานมากิจกรรมสวดมนตขามปที่วัดศาลาลําดวน เม่ือปที่ผานมามีคนมารวมงานสวดมนตขามปรอยกวา
คน การตอบรับการสวดมนตขามปยังไมดีเทาที่ควร สวนป พ.ศ. 2562 ทางนักวิจัยไดเขาไปรวมรณรงค
รวมกับวัดและหนวยงานราชการในทองถ่ินใหประชาชนสนใจการสวดมนตขามปทําดีเพื่อเพิ่มราศีใหกับ
ตัวเองและครอบครัว โดยใชกิจกรรมงานวัดเพื่อเพิ่มสนุกสนาน มีมหรสพดนตรีลําวงชาวบาน เปนตน เพื่อให
ประชาชนชาวบานสนใจ ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ มีประชาชนเขารวม
กิจกรรมมากกวาสองพันคน สวนใหญที่มารวมงานจะมาเปนครอบครัว พอ แม ลูก หรือ คูหนุมสาว เปนตน 
การสวดมนตขามปในคร้ังนี้เร่ิมสวดตั้งแต 4 ทุม เปนตนไป โดยกิจกรรมความสนุกสนานทุกอยางใหหยุดลง
ตอนเวลา 4 ทุม ทุกอยาง ทั้งกิจกรรมสอยดาวพาเพลิน ลําวงชาวบานมหาสนุก การสวดมนตทําใหจิตใจสงบ 
รูสึกเปนบุญเปนกุศล เหมือนไดรับพรกอนสิ้นปเกาและเขาสูปใหม ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอยูมีสุข 
เปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลเฉลิมฉลองอยางเชนเทศกาลตอนรับปใหม ไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพประกอบที่ 4  กิจกรรมสวดมนตขามป 

 
บทสรุป 

กิจกรรมที่พัฒนาข้ึนจากทีมนักวิจัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองชวงปใหม  
ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว ไดรับการตอบรับจากการรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยง 
ลดอัตราการดื่มเหลาในงานมหรสพสังสรรค ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ทหาร ตํารวจ และ
เจาหนาที่ทองถ่ิน การสวดมนตขามปเปนการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ใชเวลาซึมซับหลักธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารวมกับทุกคนในครอบครัวไปพรอม ๆ กันทุกคน ลดกิจกรรมการ
ดื่มสังสรรคดวยเหลา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการทําความดีตามหลักศาสนาพรอมนอมนําคําสอนไป
ประพฤติใชในชีวิตประจําวัน วัด บาน และหนวยงานราชการ ไดมีสวนรวมกันลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินชวงเทศกาลปใหมไดเปนอยางดี 
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การจัดกิจกรรมลําวงชาวบานเปนไปดวยความเรียบรอย ชาวบานไดมีการรวมกลุมกันข้ึนไปบนเวที
เพื่อลําวงกันเปนรอบ ๆ ตามบัตรคิดที่ทางคณะกรรมการวัดไดจัดจําหนายให การดําเนินกิจกรรมบนเวที
เปนไปดวยความสนุกสนาน มีการเตน มีการฟอนลํา อยางเมามันสกับดนตรีจังหวะสามซาที่พาเหลานักเตนที่
ชอบการลําวงไปอยางสนุกสนานสุด ๆ ในขณะเดียวกันหนวยงานที่รวมมือกันในคร้ังนี้ก็คอยเฝาระวังความ
เสี่ยงจากการดื่มเหลาและสิ่งเสพติดตาง ๆ รอบ ๆ บริเวณลานกิจกรรม ทหาร ตํารวจ ผูนําชุมชน และ
พระสงฆ ไดคอยลาดตะเวนเดินตรวจตราความเรียบรอยและเก็บขวดเหลาที่แอบซุกซอนเขามาในงาน ไมวา
จะเปนในรูปแบบใดก็ตาม เชน เบียรกระปอง ขวดพลาสติกใสเบียร ขวดน้ําเปลาใสเหลา ขวดชาเขียวใสเบียร 
เปนตน ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการคอยระวังปจจัยเสี่ยงในคร้ังนี้ ผูเขารวมงานมีการลดการดื่มเหลาในกิจกรรม
งานแฉลิมฉลองชวงเทศกาลตอนรับปใหมไดจํานวนมาก 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 การมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ กิจกรรมลําวงชาวบาน 

 
สวดมนตขามปเพ่ิมราศีใหกับตัวเองและครอบครัว 

กิจกรรมสวดมนตขามปเปนกิจกรรมที่วัดตาง ๆ จัดข้ึนในชวงเทศกาลตอนรับปใหมทั่วประเทศ  
เพื่อชักชวนคนมาทําบุญ สรางกุศล คิดสิ่งดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีตลอดปใหมที่จะเขามาถึง สิ่งที่ไมดีใหหายไปกับป
เกาที่ผานมากิจกรรมสวดมนตขามปที่วัดศาลาลําดวน เม่ือปที่ผานมามีคนมารวมงานสวดมนตขามปรอยกวา
คน การตอบรับการสวดมนตขามปยังไมดีเทาที่ควร สวนป พ.ศ. 2562 ทางนักวิจัยไดเขาไปรวมรณรงค
รวมกับวัดและหนวยงานราชการในทองถ่ินใหประชาชนสนใจการสวดมนตขามปทําดีเพื่อเพิ่มราศีใหกับ
ตัวเองและครอบครัว โดยใชกิจกรรมงานวัดเพื่อเพิ่มสนุกสนาน มีมหรสพดนตรีลําวงชาวบาน เปนตน เพื่อให
ประชาชนชาวบานสนใจ ซ่ึงผลที่ปรากฏจากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ มีประชาชนเขารวม
กิจกรรมมากกวาสองพันคน สวนใหญที่มารวมงานจะมาเปนครอบครัว พอ แม ลูก หรือ คูหนุมสาว เปนตน 
การสวดมนตขามปในคร้ังนี้เร่ิมสวดตั้งแต 4 ทุม เปนตนไป โดยกิจกรรมความสนุกสนานทุกอยางใหหยุดลง
ตอนเวลา 4 ทุม ทุกอยาง ทั้งกิจกรรมสอยดาวพาเพลิน ลําวงชาวบานมหาสนุก การสวดมนตทําใหจิตใจสงบ 
รูสึกเปนบุญเปนกุศล เหมือนไดรับพรกอนสิ้นปเกาและเขาสูปใหม ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอยูมีสุข 
เปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในชวงเทศกาลเฉลิมฉลองอยางเชนเทศกาลตอนรับปใหม ไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพประกอบที่ 4  กิจกรรมสวดมนตขามป 

 
บทสรุป 

กิจกรรมที่พัฒนาข้ึนจากทีมนักวิจัยเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองชวงปใหม  
ณ วัดศาลาลําดวน ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว ไดรับการตอบรับจากการรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยง 
ลดอัตราการดื่มเหลาในงานมหรสพสังสรรค ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ทหาร ตํารวจ และ
เจาหนาที่ทองถ่ิน การสวดมนตขามปเปนการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ใชเวลาซึมซับหลักธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารวมกับทุกคนในครอบครัวไปพรอม ๆ กันทุกคน ลดกิจกรรมการ
ดื่มสังสรรคดวยเหลา วัยรุนสวนใหญใหความสําคัญกับการทําความดีตามหลักศาสนาพรอมนอมนําคําสอนไป
ประพฤติใชในชีวิตประจําวัน วัด บาน และหนวยงานราชการ ไดมีสวนรวมกันลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินชวงเทศกาลปใหมไดเปนอยางดี 
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การพัฒนาเครือขายกูชีพเพ่ือลดระยะเวลาตอบสนองหลังรับแจงเหต ุ
Development the Resuscitation Network to Reduce  

Response Time after Notification  
 

เกตุกาล  ทิพยทิมพวงศ 
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม 

 
บทคัดยอ 

วิจัยเชิงพัฒนาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับ
แจง 2) พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย 3) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุ
โดยเครือขายประชากรที่ศึกษาคือเครือขายกูชีพที่ปฏิบัติงานในอําเภอทุงเสลี่ยม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 56 คน ใชเคร่ืองมือจากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก
ทรงคุณวุฒิ 3 ทาน   

ผลวิจัยพบวา ปญหาการออกรับเหตุข้ึนอยูกับระยะทางความพรอมของบุคลากรยานพาหนะและ
การประสานงานที่ชัดเจน หลังวิจัยไดรูปแบบการออกรับแจงเหตุ ประกอบดวย ศูนยสั่งการ/ประชาชนและผู
ประสบเหตุแจง เครือขายกูชีพในพื้นที่ออกรับเหตุรวมกับพยาบาลในรพสต.ในผูปวยที่วิกฤตมาก มีการผอง
ถายใหกับทีมกูชีพในโรงพยาบาล เครือขายมีความรูและทักษะในการชวยเหลือผูบาดเจ็บเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือประเมินผลการใชรูปแบบแลวพบวา ระยะเวลาในการรับแจงจนถึงที่
เกิดเหตุ (Response Time)  ในระยะทาง 10 กิโลเมตรใน 10 นาที เพิ่มเปน 51.15 %    

คําสําคัญ: เครือขายกูชีพ , ระยะเวลาตอบสนอง, การรับแจงเหตุ 
 
Abstract 

 This development research has the objectives to: 1) study the problems of using 
the time of receiving the notification after receiving the notification, 2. develop the model 
for issuing the cause by using the network, and, 3. evaluate the development of the 
issuance model accepted by the population network, which is the resuscitation network 
that operates in Thung Saliam District by selecting a sample group of 56 people using tools 
from Medical Institute, passed the examination of content validity from 3 qualified 
persons.  

 The Results of the research showed that the problem of the incident was based 
on the distance, availability of personnel, vehicles and clear coordination. After the 
research was conducted. Received notification of the incident, consisting of the command 
center / people and victims of the informal network of rescuers in the area. In critical 

critically ill patients, there was an increase in the number of rescuers for the rescuers in 
the network hospital, with the knowledge and skills to help the injured more significantly 
at the level of 0.05. Form and found that the time to be notified until the accident 
(Response Time) at a distance of 10 kilometers in 10 minutes is increased to 51. 15 % 

Keywords: the Resuscitation Network, Response Time, Notification 
 
บทนํา 

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บฉุกเฉินเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางกะทันหันตลอดเวลา ซ่ึงมีอันตราย
ตอการดํารงชีวิต หรือการทํางานของอวัยวะที่สําคัญ ตองประเมิน ดูแลและจัดการอยางทันทวงทีเพื่อปองกัน
การเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงที่มีมากข้ึน1   โดยระบบการแพทยฉุกเฉินจะดูแลตั้งแตการรับรู แจงประสาน 
เคลื่อนยายดูแลตั้งแตเกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาล ดูแลระหวางทางและการรักในโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
อีกทั้งการเจ็บปวยฉุกเฉินยังสงผลตอประชาชนในมิติดานเศรษฐกิจและสังคมและดานสุขภาพซ่ึงสิ่งเหลานี้ทํา
ใหคุณภาพชีวิตของประชากรลดลง   

ในประเทศที่พัฒนาแลวเชนสหรัฐอเมริกา ออสเตรีย อังกฤษ และในประเทศแถบยุโรปเคลื่อนยาย
ผูปวยมีมานานเกือบ 100 ป  อาจมีโครงสรางแตกตางกันไปแตมีเปาหมายเดียวคือใหผูรับบริการไดรับการ
ดูแลที่รวดเร็ว ถูกตอง สงผลใหอัตราการเสียชีวิตและพิการลดลง  

สําหรับประเทศไทย จากสํารวจ พบวาจํานวนผูปวยฉุกเฉินสูงถึง 4 ลานคนตอป และพบวาเสียชีวิต
นอกโรงพยาบาล  ซ่ึงในจํานวนนี้มีประมาณ 6,000 คน แสดงใหเห็นวาการดูแล ณ.จุดเกิดเหตุจนถึง
โรงพยาบาลนั้นมีความสําคัญดวยเหตุดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขจึงไดพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Emergency Medical Service : Pre-hospital EMS) ตั้งแต
กลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) และไดประกาศใหงานการแพทย
ฉุกเฉินเปนนโยบาย 1 ใน 4 ประการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศอยางจริงจัง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544 - 2549) 
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2551 ไดมีการจัดตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติข้ึนมาเพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบ
การบริหารจัดการในระดับประเทศ โดยไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือใน (การปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศโดยขยายเปนงานหนึ่งขององคการปกครองสวนทองถ่ิน2   

การเขาถึงผูบาดเจ็บที่รวดเร็วภายใน 10 นาที ในเขตรัศมี 10 กิโลเมตร ถามีการดูแลเบื้องตนที่
เหมาะสม กระบวนการนําสงที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหอัตรารอดชีวิมีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ

                                                           
1 กระทรวงสาธารณสุข, พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินการแพทยฉุกเฉิน พิมพคร้ังท่ี 1, (นนทบุรี 

2551), หนา 1.   
2 วิทยา ชาติบัญชาชัย, นครทิพยสุนทรศักดิ์ และไพศาล โชติกลอม. การพัฒนาระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินระดับตําบล จังหวัดขนแกน. รายงานการวิจัย, (ขอนแกน: โรงพยาบาลขอนแกน  2547), หนา 5. 
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บทคัดยอ 

วิจัยเชิงพัฒนาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับ
แจง 2) พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย 3) ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุ
โดยเครือขายประชากรที่ศึกษาคือเครือขายกูชีพที่ปฏิบัติงานในอําเภอทุงเสลี่ยม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 56 คน ใชเคร่ืองมือจากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก
ทรงคุณวุฒิ 3 ทาน   

ผลวิจัยพบวา ปญหาการออกรับเหตุข้ึนอยูกับระยะทางความพรอมของบุคลากรยานพาหนะและ
การประสานงานที่ชัดเจน หลังวิจัยไดรูปแบบการออกรับแจงเหตุ ประกอบดวย ศูนยสั่งการ/ประชาชนและผู
ประสบเหตุแจง เครือขายกูชีพในพื้นที่ออกรับเหตุรวมกับพยาบาลในรพสต.ในผูปวยที่วิกฤตมาก มีการผอง
ถายใหกับทีมกูชีพในโรงพยาบาล เครือขายมีความรูและทักษะในการชวยเหลือผูบาดเจ็บเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือประเมินผลการใชรูปแบบแลวพบวา ระยะเวลาในการรับแจงจนถึงที่
เกิดเหตุ (Response Time)  ในระยะทาง 10 กิโลเมตรใน 10 นาที เพิ่มเปน 51.15 %    

คําสําคัญ: เครือขายกูชีพ , ระยะเวลาตอบสนอง, การรับแจงเหตุ 
 
Abstract 

 This development research has the objectives to: 1) study the problems of using 
the time of receiving the notification after receiving the notification, 2. develop the model 
for issuing the cause by using the network, and, 3. evaluate the development of the 
issuance model accepted by the population network, which is the resuscitation network 
that operates in Thung Saliam District by selecting a sample group of 56 people using tools 
from Medical Institute, passed the examination of content validity from 3 qualified 
persons.  

 The Results of the research showed that the problem of the incident was based 
on the distance, availability of personnel, vehicles and clear coordination. After the 
research was conducted. Received notification of the incident, consisting of the command 
center / people and victims of the informal network of rescuers in the area. In critical 

critically ill patients, there was an increase in the number of rescuers for the rescuers in 
the network hospital, with the knowledge and skills to help the injured more significantly 
at the level of 0.05. Form and found that the time to be notified until the accident 
(Response Time) at a distance of 10 kilometers in 10 minutes is increased to 51. 15 % 

Keywords: the Resuscitation Network, Response Time, Notification 
 
บทนํา 

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บฉุกเฉินเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางกะทันหันตลอดเวลา ซ่ึงมีอันตราย
ตอการดํารงชีวิต หรือการทํางานของอวัยวะที่สําคัญ ตองประเมิน ดูแลและจัดการอยางทันทวงทีเพื่อปองกัน
การเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงที่มีมากข้ึน1   โดยระบบการแพทยฉุกเฉินจะดูแลตั้งแตการรับรู แจงประสาน 
เคลื่อนยายดูแลตั้งแตเกิดเหตุภายนอกโรงพยาบาล ดูแลระหวางทางและการรักในโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
อีกทั้งการเจ็บปวยฉุกเฉินยังสงผลตอประชาชนในมิติดานเศรษฐกิจและสังคมและดานสุขภาพซ่ึงสิ่งเหลานี้ทํา
ใหคุณภาพชีวิตของประชากรลดลง   

ในประเทศที่พัฒนาแลวเชนสหรัฐอเมริกา ออสเตรีย อังกฤษ และในประเทศแถบยุโรปเคลื่อนยาย
ผูปวยมีมานานเกือบ 100 ป  อาจมีโครงสรางแตกตางกันไปแตมีเปาหมายเดียวคือใหผูรับบริการไดรับการ
ดูแลที่รวดเร็ว ถูกตอง สงผลใหอัตราการเสียชีวิตและพิการลดลง  

สําหรับประเทศไทย จากสํารวจ พบวาจํานวนผูปวยฉุกเฉินสูงถึง 4 ลานคนตอป และพบวาเสียชีวิต
นอกโรงพยาบาล  ซ่ึงในจํานวนนี้มีประมาณ 6,000 คน แสดงใหเห็นวาการดูแล ณ.จุดเกิดเหตุจนถึง
โรงพยาบาลนั้นมีความสําคัญดวยเหตุดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขจึงไดพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Emergency Medical Service : Pre-hospital EMS) ตั้งแต
กลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) และไดประกาศใหงานการแพทย
ฉุกเฉินเปนนโยบาย 1 ใน 4 ประการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศอยางจริงจัง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544 - 2549) 
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2551 ไดมีการจัดตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติข้ึนมาเพื่อเปนหนวยงานรับผิดชอบ
การบริหารจัดการในระดับประเทศ โดยไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือใน (การปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศโดยขยายเปนงานหนึ่งขององคการปกครองสวนทองถ่ิน2   

การเขาถึงผูบาดเจ็บที่รวดเร็วภายใน 10 นาที ในเขตรัศมี 10 กิโลเมตร ถามีการดูแลเบื้องตนที่
เหมาะสม กระบวนการนําสงที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหอัตรารอดชีวิมีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ

                                                           
1 กระทรวงสาธารณสุข, พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินการแพทยฉุกเฉิน พิมพคร้ังท่ี 1, (นนทบุรี 

2551), หนา 1.   
2 วิทยา ชาติบัญชาชัย, นครทิพยสุนทรศักดิ์ และไพศาล โชติกลอม. การพัฒนาระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินระดับตําบล จังหวัดขนแกน. รายงานการวิจัย, (ขอนแกน: โรงพยาบาลขอนแกน  2547), หนา 5. 



1600 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การศึกษาของวราณี  โสไกร และพรรณวดี  ยศทวีไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของการสงตอระหวารูปแบบใหมและรูปแบบเดิม ทําใหสามารถยกระดับคุณภาพในการใหบริการตาม
มาตรฐานเฉลี่ยมากกวารอยละ 85 

สําหรับจังหวัดสุโขทัยจากขอมูลสถิติการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัดพบวามีแนวโนมการเสียชวีิตดวย
โรคและภัยตางๆ เพิ่มข้ึนทุกป ซ่ึงผูปวยฉุกเฉินที่เสียชีวิตสวนหนึ่งมาจากการขาดการชวยเหลือเบื้องตน และ
การนําสงที่ถูกตอง ดังนั้นการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุจึงเปนเร่ืองสําคัญ ที่ตองไดรับการพัฒนา 
ไดดําเนินการ โดยปจจุบันมีหนวยกูชีพ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท) จํานวน 63 แหง จากจํานวน 
อปท. ทั้งสิ้น 90 แหง คิดเปน 70.28% (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย, 2553:  
ไมมีเลขหนา)ใหบริการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลและรายงาน Case จํานวน 3,677 ราย Response Time 
ภายใน 10 นาที 74.13% เวลาเฉลี่ยที่ใช ใน 10 กิโลเมตร 19.12 นาที (สรุปรายงาน สํานักงานระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย , 2554 ) 

อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน (First Responder : FR) ที่ข้ึนทะเบียนกับ
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 7 หนวย และที่มีความพรอมในการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยาง
ตอเนื่อง จากขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน ตั้งแตป 2553 – 2555  
(21 กรกฎาคม 2555) โดยมีการประเมินผลการใหบริการในผูปวยฉุกเฉินทุกรายที่หนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน ได
นําสงที่โรงพยาบาลซ่ึงมีแพทย พยาบาล เปนผูประเมินผลการใหบริการตามแบบฟอรมบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน แยกการประเมินออกเปน 4 ดาน คือ ทางเดินหายใจ 
การหามเลือด การดามกระดูก และการเคลื่อนยายผูปวย พบจํานวนผูปวยที่จําเปนตองใหบริการฉุกเฉิน
ทั้งหมด จํานวน 1,175 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ไดรับบริการไมเหมาะสมตามเกณฑการบริการ จํานวน 
154 ราย คิดเปนรอยละ 13.10% (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน, 2553 : ไมมีเลขหนา)และไดใชเวลา Response Time ภายใน 10 นาที ใน 10 กิโลเมตร 
22.12 % ของจํานวนเคสที่ออกรับจากปญหาการใหบริการที่ลาชาและการชวยเหลือไมเมาะสมดังกลาว 
ผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุ พบวาปญหาบุคลากรขาดความรู ขาดทักษะ และความชํานาญ รวมทั้งขอบเขตที่
ชัดเจน ในการชวยเหลือทั้งดานการหามเลือด การดามกระดูกที่หัก การชวยฟนคืนชีพ การประเมินสภาพ
ผูปวย และการเคลื่อนยายผูปวย  ซ่ึงมีผลตอความปลอดภัยตอชีวิตของผูปวย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกูชีพ  ของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐานของอําเภอทุงเสลี่ยม  จึงมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา
เพื่อใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ เปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมไดเห็น
ความสําคัญดังกลาวจึงไดพัฒนาความรู ทักษะการประสานงานกับทีมเครือขายกูชีพ  เพื่อใหการออกรับเหตุ
หลังรับแจงไดอยางรวดเร็วและถูกตอง        
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย 

2. พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย กูชีพ 

3. ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพฒันาเพื่อศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับ
แจง ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน เครือขายกูชีพที่ปฏิบัติงานอยูในองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

ทั้ง 7 องคกร 5 ตําบลที่มีอยางครอบคลุมทั้งอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
2. กลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยมี

คุณสมบัติดังนี้  
1. ผานการอบรมหลักสูตรกูชีพพื้นฐานมาแลว 16 ชั่วโมง 
2. ปฏิบัติงานดานกูชีพกูภัยมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป 
3. อานออกเขียนได 
4. อายุ ไมต่ํากวา 15 ป ถึง 65 ป 
5. เพศชายและหญิง  

2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
จากคุณสมบัตไิดกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครกูชีพ ในองคการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทุงเสลี่

ยม จํานวน 56 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประกอบการวิจัยในคร้ังนี้  จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของบูรณา
การแนวคิดจากการออกปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการจัดทําแผน/แบบทดสอบและแผนการสอนความรูและ
ทักษะการชวยเหลือผูบาดเจ็บตามแนวทางสพฉ. และผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากทรงคุณวุฒิ 
3 ทาน เคร่ืองมือการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 2 ชุดคือ 

 1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนา  

3. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมประกอบดวย 2 เคร่ืองมือ ไดแก 
 1. แบบสอบถาม มีทัง้หมด 2 สวน ดังนี ้
  1.1 ขอมูลทั่วไปดานลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ เพศ อาชีพ รายได สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร ประสบการณอบรมดานการทํางาน
อาสาสมัครกูชีพ 
  1.2 ความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 3 ดานรวม 25 ขอ คือ ดานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 8 ขอ ดานการประเมินอาการและชวยฟนคืนชีพ จํานวน 8 ขอ ดานการ
ปฐมพยาบาลและชวยเหลือเบื้องตน จํานวน 9 ขอ เปนแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (ก, ข, ค, และ ง)                



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1601

การศึกษาของวราณี  โสไกร และพรรณวดี  ยศทวีไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของการสงตอระหวารูปแบบใหมและรูปแบบเดิม ทําใหสามารถยกระดับคุณภาพในการใหบริการตาม
มาตรฐานเฉลี่ยมากกวารอยละ 85 

สําหรับจังหวัดสุโขทัยจากขอมูลสถิติการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัดพบวามีแนวโนมการเสียชวีิตดวย
โรคและภัยตางๆ เพิ่มข้ึนทุกป ซ่ึงผูปวยฉุกเฉินที่เสียชีวิตสวนหนึ่งมาจากการขาดการชวยเหลือเบื้องตน และ
การนําสงที่ถูกตอง ดังนั้นการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุจึงเปนเร่ืองสําคัญ ที่ตองไดรับการพัฒนา 
ไดดําเนินการ โดยปจจุบันมีหนวยกูชีพ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท) จํานวน 63 แหง จากจํานวน 
อปท. ทั้งสิ้น 90 แหง คิดเปน 70.28% (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย, 2553:  
ไมมีเลขหนา)ใหบริการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลและรายงาน Case จํานวน 3,677 ราย Response Time 
ภายใน 10 นาที 74.13% เวลาเฉลี่ยที่ใช ใน 10 กิโลเมตร 19.12 นาที (สรุปรายงาน สํานักงานระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย , 2554 ) 

อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน (First Responder : FR) ที่ข้ึนทะเบียนกับ
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 7 หนวย และที่มีความพรอมในการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยาง
ตอเนื่อง จากขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน ตั้งแตป 2553 – 2555  
(21 กรกฎาคม 2555) โดยมีการประเมินผลการใหบริการในผูปวยฉุกเฉินทุกรายที่หนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน ได
นําสงที่โรงพยาบาลซ่ึงมีแพทย พยาบาล เปนผูประเมินผลการใหบริการตามแบบฟอรมบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน แยกการประเมินออกเปน 4 ดาน คือ ทางเดินหายใจ 
การหามเลือด การดามกระดูก และการเคลื่อนยายผูปวย พบจํานวนผูปวยที่จําเปนตองใหบริการฉุกเฉิน
ทั้งหมด จํานวน 1,175 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ไดรับบริการไมเหมาะสมตามเกณฑการบริการ จํานวน 
154 ราย คิดเปนรอยละ 13.10% (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน, 2553 : ไมมีเลขหนา)และไดใชเวลา Response Time ภายใน 10 นาที ใน 10 กิโลเมตร 
22.12 % ของจํานวนเคสที่ออกรับจากปญหาการใหบริการที่ลาชาและการชวยเหลือไมเมาะสมดังกลาว 
ผูวิจัยไดวิเคราะหหาสาเหตุ พบวาปญหาบุคลากรขาดความรู ขาดทักษะ และความชํานาญ รวมทั้งขอบเขตที่
ชัดเจน ในการชวยเหลือทั้งดานการหามเลือด การดามกระดูกที่หัก การชวยฟนคืนชีพ การประเมินสภาพ
ผูปวย และการเคลื่อนยายผูปวย  ซ่ึงมีผลตอความปลอดภัยตอชีวิตของผูปวย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครกูชีพ  ของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐานของอําเภอทุงเสลี่ยม  จึงมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา
เพื่อใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ เปนไปดวยความรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมไดเห็น
ความสําคัญดังกลาวจึงไดพัฒนาความรู ทักษะการประสานงานกับทีมเครือขายกูชีพ  เพื่อใหการออกรับเหตุ
หลังรับแจงไดอยางรวดเร็วและถูกตอง        
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย 

2. พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย กูชีพ 

3. ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพฒันาเพื่อศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับ
แจง ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน เครือขายกูชีพที่ปฏิบัติงานอยูในองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

ทั้ง 7 องคกร 5 ตําบลที่มีอยางครอบคลุมทั้งอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
2. กลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยมี

คุณสมบัติดังนี้  
1. ผานการอบรมหลักสูตรกูชีพพื้นฐานมาแลว 16 ชั่วโมง 
2. ปฏิบัติงานดานกูชีพกูภัยมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป 
3. อานออกเขียนได 
4. อายุ ไมต่ํากวา 15 ป ถึง 65 ป 
5. เพศชายและหญิง  

2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
จากคุณสมบัตไิดกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครกูชีพ ในองคการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอทุงเสลี่

ยม จํานวน 56 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประกอบการวิจัยในคร้ังนี้  จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของบูรณา
การแนวคิดจากการออกปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการจัดทําแผน/แบบทดสอบและแผนการสอนความรูและ
ทักษะการชวยเหลือผูบาดเจ็บตามแนวทางสพฉ. และผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากทรงคุณวุฒิ 
3 ทาน เคร่ืองมือการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 2 ชุดคือ 

 1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนา  

3. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมประกอบดวย 2 เคร่ืองมือ ไดแก 
 1. แบบสอบถาม มีทัง้หมด 2 สวน ดังนี ้
  1.1 ขอมูลทั่วไปดานลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ เพศ อาชีพ รายได สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร ประสบการณอบรมดานการทํางาน
อาสาสมัครกูชีพ 
  1.2 ความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 3 ดานรวม 25 ขอ คือ ดานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 8 ขอ ดานการประเมินอาการและชวยฟนคืนชีพ จํานวน 8 ขอ ดานการ
ปฐมพยาบาลและชวยเหลือเบื้องตน จํานวน 9 ขอ เปนแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (ก, ข, ค, และ ง)                



1602 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

โดยกําหนดตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว มีเกณฑใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 
คะแนน  
 2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน จํานวน 6 ดาน รวม 25 ขอ คือ ดานการยกและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน จํานวน 7 ขอ ดานการ
ปฐมพยาบาลและการหามเลือด จํานวน 7 ขอ ดานการดามกระดูกและขอ จํานวน 4 ขอ ดานการเปด
ทางเดินหายใจ จํานวน 2 ขอ ดานการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 ขอ และดานการดูแลผูปวยขณะ
นําสง จํานวน 3 ขอ มีเกณฑการประเมินใหคะแนน ดังนี้ ปฏิบัติถูกตองให 2 คะแนน ปฏิบัติไมถูกตอง 1 
คะแนน และไมปฏิบัตใิห 0 คะแนน 

เคร่ืองมือทั้ง 2 แบงระดับมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนํามาจัดเปน 3 ระดับ โดยใช
เกณฑแบงกลุมของเบสท  คือ 

 ระดับมาก  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 160.01 – 240 คะแนน 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 80.01 – 160 คะแนน 
 ระดับนอย  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 0 - 80 คะแนน 

 ชุดที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนา มีจํานวน 3 เคร่ืองมือ ไดแก 
 1. โปรแกรมการประยุกตเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีสวนรวม  
 2. โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและทักษะการบริการการแพทยฉุกเฉินของสา
สมัครกูชีพข้ันพื้นฐาน ใชเวลาอบรม 3 วัน 
 3. โปรแกรมการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ในชวงดําเนินการพัฒนา จํานวน 2 คร้ัง 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 
( Content Validity ) จากผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 ทาน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคําถามและวัตถุประสงค ( Index of Item – objective Congruence: IOC ) พบวา คา IOC ของ
แบบสอบถามนี้ = > 0.98 สอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา และหาความเที่ยง(Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha coefficient ) ของ Cronbach ไดคาความเที่ยง > .75 ซ่ึงมรคาตั้งแต ).75  
ข้ึนไป ถือวาอยูในเกณฑที่ใชได 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการพฒันาโดยการประยกุตใชการวางแผนแบบมีสวนรวมตามกระบวนการ เด็มม่ิง ( PLAN , 
DO , STUDY , ACT ซ่ึงมี ข้ันตอน ดังนี ้

1) ข้ันการสรางความสัมพันธศึกษาบริบทปญหาทั้งการสนับสนุนทรัพยากร ทางกายภาพ โดยการ
รวบรวมและคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของมีนายอําเภอเปนประธาน นายากองคการปกครองสวนทองถ่ินเปน
กรรมการเกิดบรรยากาศการเรียนรูแบบมีสวนรวม รวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ประเมินการทํางาน
ประชุมคืนขอมูลจัดทําแผนในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 

2) ข้ันกําหนดปญหาโดยแตละหนวยกูชีพนํามาเปนขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา ข้ันตอนการวางแผน 
(Planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนกาแบบมีสวนรวมโดยการคืนขอมูลแยกเปนแตละ
หนวยกูชีพ รวมวิเคราะหบริบท/สถานการณปจจุบัน หาโอกาสพัฒนาเขียนแผนยุทธศาสตร กําหนดจุดหมาย

ปลายทางกําหนดเปาประสงคกําหนดกิจกรรม  ใชเวลาประชุม 1 วัน โดยวิธีการบรรยาย ณ.วันที่  9 
มิถุนายน 2555  จากนั้นประชุมกลุมยอยที่ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทุกแหง  

 3) ข้ันปฏิบัติตามแผน (DO) พัฒนาบุคลากรใหมีพรอมรับเหตุ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู 
และทักษะการบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครกูชีพ ใชเวลา 3 วัน โดยวิธีการบรรยาย ฝกปฏิบัติ 
สาธิต และแสดงสถานการณจําลอง  กําหนดขอบเขต รัศมีการออกรับเหตุ 1 หนวยกูชีพ ตอ 10 กิโลเมตร 
ในทองถ่ินที่มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพสต ) มีหนาที่รวมนิเทศติดตาม  ตรวจสอบเคร่ืองมือความ
เพียงพอและพรอมใชมีใบรายการประเมินตรวจเช็คตามมาตรฐาน สพฉ. (ไดรับการนิเทศจากโรงพยาบาล ) 
ยานพาหะนะการออกรับเหตุใหเพียงพอพรอมใช กําหนดจุดจอดรถ ประกันเวลา 2 นาทีลอหมุนหลังรับแจง 
อบรมสุภาพบุรุษนักขับครบ 100%  สรางระบบการประสานงานจากศูนยสั่งการและทีม ALS เพื่อลด
ข้ันตอน มีหนาที่แนวทางปฏิบัติการออกรับเหตุชัดเจน  

4) ข้ันตอนการสังเกตผลการปฏิบัติ (Study) ตรวจสอบจากใบรายงาน Case โดยโรงพยาบาลเปนผู
นิเทศติดตาม สนับสนุนใหคําแนะนําการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย 
ฉุกเฉิน ของเจาหนาที่สาธารณสุขที่เก่ียวของ  หาโอกาสพัฒนาจากอุบัติการณ  นํามาปรับปรุงเร่ืองทีมเสริม
กรณี ทีมกูชีพในทองที่ติดภารกิจ โดยมีชองทางสื่อสารโดยวิทยุคลื่นเดียวกัน นํา IT มาปรับปรุงโดยสราง
เครือขายเชนกลุมไลน  ปรับปรุงโดยใชแผนที่เดินดินในการออกรับเหตุ มีจราจรออกรวมกรณียานชุมชน  

5)  ข้ันการสรุปผลการวิจัยและสะทอนผลการปฏิบัติ (ACT) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สะทอนการพัฒนา และถอดบทเรียนปจจัยความสําเร็จ สรางแนวทางในการปฏิบตัิงานการออกรับเหตุ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และการวิเคราะหขอมูลรายขอ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก paired t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรู และทักษะการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของอาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน กอนและหลังการพัฒนา 
 3. สถิติรายงานจากเอกสารรายงานการออกรับเหตุวิเคราะหในประเด็นชวงเวลา, การดูแลและปฐม
พยาบาล, การเลื่อนยายนําสง, การหามเลือด, การดาม, การชวยฟนคืนชีพและการชวยทางเดินหารใจโดยใช
การบันทึกขอมูล 43 แฟม โปรแกรม M Record V.3. 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 อาสาสมัครกูชีพ ของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน จํานวน 56 คน สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 82) มี
อายุชวง 15 – 25 ป รอยละ 32 โดยมีอายุต่ําสุด 15 ป อายุสูงสุด 60 ป มีอายุเฉลี่ย 33.42 ป มีสถานภาพ
สมรสคู รอยละ 56 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 34 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 30 
รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 32 รายไดตอเดือนต่ําสุด 1,000 บาท รายไดตอเดือนสูงสุด 
38,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,629.20 บาท ตําแหนงในการปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครกูชี รอยละ 
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โดยกําหนดตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว มีเกณฑใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 
คะแนน  
 2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน จํานวน 6 ดาน รวม 25 ขอ คือ ดานการยกและการเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน จํานวน 7 ขอ ดานการ
ปฐมพยาบาลและการหามเลือด จํานวน 7 ขอ ดานการดามกระดูกและขอ จํานวน 4 ขอ ดานการเปด
ทางเดินหายใจ จํานวน 2 ขอ ดานการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน จํานวน 2 ขอ และดานการดูแลผูปวยขณะ
นําสง จํานวน 3 ขอ มีเกณฑการประเมินใหคะแนน ดังนี้ ปฏิบัติถูกตองให 2 คะแนน ปฏิบัติไมถูกตอง 1 
คะแนน และไมปฏิบัตใิห 0 คะแนน 

เคร่ืองมือทั้ง 2 แบงระดับมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยนํามาจัดเปน 3 ระดับ โดยใช
เกณฑแบงกลุมของเบสท  คือ 

 ระดับมาก  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 160.01 – 240 คะแนน 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 80.01 – 160 คะแนน 
 ระดับนอย  หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนรวมระหวาง 0 - 80 คะแนน 

 ชุดที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนา มีจํานวน 3 เคร่ืองมือ ไดแก 
 1. โปรแกรมการประยุกตเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีสวนรวม  
 2. โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูและทักษะการบริการการแพทยฉุกเฉินของสา
สมัครกูชีพข้ันพื้นฐาน ใชเวลาอบรม 3 วัน 
 3. โปรแกรมการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ในชวงดําเนินการพัฒนา จํานวน 2 คร้ัง 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 
( Content Validity ) จากผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 ทาน โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคําถามและวัตถุประสงค ( Index of Item – objective Congruence: IOC ) พบวา คา IOC ของ
แบบสอบถามนี้ = > 0.98 สอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา และหาความเที่ยง(Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha coefficient ) ของ Cronbach ไดคาความเที่ยง > .75 ซ่ึงมรคาตั้งแต ).75  
ข้ึนไป ถือวาอยูในเกณฑที่ใชได 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการพฒันาโดยการประยกุตใชการวางแผนแบบมีสวนรวมตามกระบวนการ เด็มม่ิง ( PLAN , 
DO , STUDY , ACT ซ่ึงมี ข้ันตอน ดังนี ้

1) ข้ันการสรางความสัมพันธศึกษาบริบทปญหาทั้งการสนับสนุนทรัพยากร ทางกายภาพ โดยการ
รวบรวมและคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของมีนายอําเภอเปนประธาน นายากองคการปกครองสวนทองถ่ินเปน
กรรมการเกิดบรรยากาศการเรียนรูแบบมีสวนรวม รวมคิดรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ ประเมินการทํางาน
ประชุมคืนขอมูลจัดทําแผนในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 

2) ข้ันกําหนดปญหาโดยแตละหนวยกูชีพนํามาเปนขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา ข้ันตอนการวางแผน 
(Planning) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนกาแบบมีสวนรวมโดยการคืนขอมูลแยกเปนแตละ
หนวยกูชีพ รวมวิเคราะหบริบท/สถานการณปจจุบัน หาโอกาสพัฒนาเขียนแผนยุทธศาสตร กําหนดจุดหมาย

ปลายทางกําหนดเปาประสงคกําหนดกิจกรรม  ใชเวลาประชุม 1 วัน โดยวิธีการบรรยาย ณ.วันที่  9 
มิถุนายน 2555  จากนั้นประชุมกลุมยอยที่ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทุกแหง  

 3) ข้ันปฏิบัติตามแผน (DO) พัฒนาบุคลากรใหมีพรอมรับเหตุ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู 
และทักษะการบริการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครกูชีพ ใชเวลา 3 วัน โดยวิธีการบรรยาย ฝกปฏิบัติ 
สาธิต และแสดงสถานการณจําลอง  กําหนดขอบเขต รัศมีการออกรับเหตุ 1 หนวยกูชีพ ตอ 10 กิโลเมตร 
ในทองถ่ินที่มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รพสต ) มีหนาที่รวมนิเทศติดตาม  ตรวจสอบเคร่ืองมือความ
เพียงพอและพรอมใชมีใบรายการประเมินตรวจเช็คตามมาตรฐาน สพฉ. (ไดรับการนิเทศจากโรงพยาบาล ) 
ยานพาหะนะการออกรับเหตุใหเพียงพอพรอมใช กําหนดจุดจอดรถ ประกันเวลา 2 นาทีลอหมุนหลังรับแจง 
อบรมสุภาพบุรุษนักขับครบ 100%  สรางระบบการประสานงานจากศูนยสั่งการและทีม ALS เพื่อลด
ข้ันตอน มีหนาที่แนวทางปฏิบัติการออกรับเหตุชัดเจน  

4) ข้ันตอนการสังเกตผลการปฏิบัติ (Study) ตรวจสอบจากใบรายงาน Case โดยโรงพยาบาลเปนผู
นิเทศติดตาม สนับสนุนใหคําแนะนําการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย 
ฉุกเฉิน ของเจาหนาที่สาธารณสุขที่เก่ียวของ  หาโอกาสพัฒนาจากอุบัติการณ  นํามาปรับปรุงเร่ืองทีมเสริม
กรณี ทีมกูชีพในทองที่ติดภารกิจ โดยมีชองทางสื่อสารโดยวิทยุคลื่นเดียวกัน นํา IT มาปรับปรุงโดยสราง
เครือขายเชนกลุมไลน  ปรับปรุงโดยใชแผนที่เดินดินในการออกรับเหตุ มีจราจรออกรวมกรณียานชุมชน  

5)  ข้ันการสรุปผลการวิจัยและสะทอนผลการปฏิบัติ (ACT) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สะทอนการพัฒนา และถอดบทเรียนปจจัยความสําเร็จ สรางแนวทางในการปฏิบตัิงานการออกรับเหตุ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และการวิเคราะหขอมูลรายขอ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก paired t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรู และทักษะการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉิน
ของอาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน กอนและหลังการพัฒนา 
 3. สถิติรายงานจากเอกสารรายงานการออกรับเหตุวิเคราะหในประเด็นชวงเวลา, การดูแลและปฐม
พยาบาล, การเลื่อนยายนําสง, การหามเลือด, การดาม, การชวยฟนคืนชีพและการชวยทางเดินหารใจโดยใช
การบันทึกขอมูล 43 แฟม โปรแกรม M Record V.3. 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 อาสาสมัครกูชีพ ของหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน จํานวน 56 คน สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 82) มี
อายุชวง 15 – 25 ป รอยละ 32 โดยมีอายุต่ําสุด 15 ป อายุสูงสุด 60 ป มีอายุเฉลี่ย 33.42 ป มีสถานภาพ
สมรสคู รอยละ 56 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 34 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 30 
รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 32 รายไดตอเดือนต่ําสุด 1,000 บาท รายไดตอเดือนสูงสุด 
38,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,629.20 บาท ตําแหนงในการปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครกูชี รอยละ 
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100 มีประสบการณในการบริการการแพทยฉุกเฉินในชวง 2 – 5 ป รอยละ 36 ประสบการณต่ําสุด 1 ป 
สูงสุด 16 ป เฉลี่ย 5.38 ป มีประสบการณในการอบรมดานการแพทยฉุกเฉิน มากวา 2 คร้ัง มีรอยละ 60  
3.2 การวิเคราะหขอมูลตามประเด็นปญหา 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน โดยรวมรายดาน กอนและหลังการพฒันา 

ความรู 
หลังพัฒนา กอนพัฒนา n = 50 

T 
P- 

Value % x ̄ S.D. % x ̄ S.D. 
1. ดานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน/การประสานงาน 

75.21 6.01 0.73 50.75 4.13 1.34 9.42 >.001* 

2. ดานการประเมินอาการและการ
ชวยพื้นคืนชีพ 

78.25 6.26 1.00 59.25 4.74 1.70 6.13 >.001* 

3. ดานการปฐมพยาบาลและการ
ชวยเหลือเบื้องตน 

78.66 6.26 0.56 46.44 4.18 1.61 8.04 >.001* 

โดยรวม 77.41 19.35 1.61 50.24 13.05 3.55 12.91 >.001* 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบวา กอนการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพ มีความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ใน
ดานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และดานการประเมินอาการและชวยพื้นคืนชีพ อยูในระดับปานกลาง 
ดานการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน และโดยรวมอยูในระดับต่ําหลังการพัฒนา ความรูโดยรวม
และรายดานอยูในระดับสูง เม่ือเปรียบเทียบความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยรวมและรายดาน 
พบวา หลังการพัฒนา อาสาสมัครกูชีพมีความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉินมากกวากอนการพัฒนาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการปฏิบตัิการบริการการแพทยฉุกเฉินของ
อาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน โดยรวมและรายดาน กอนและหลังการพัฒนา 

ความรู 
หลังพัฒนา กอนพัฒนา n = 50 

T P- 
Value % x ̄ S.D. % x ̄ S.D. 

1. การยกและการเคลื่อนยาย 90.43 64.00 6.01 67.11 47.67 5.04 18.76 >.001* 
2. การปฐมพยาบาล/หามเลือด 92.50 55.50 4.54 65.93 39.56 4.58 20.93 >.001* 
3. การดามกระดูกและขอ 90.50 36.20 2.52 65.70 26.28 3.05 21.09 >.001* 
4. การเปดทางเดินหายใจ 91.90 18.38 1.86 63.60 12.72 1.38 18.11 >.001* 
5. การชวยฟนคืนชีพ 91.23 23.72 1.99 65.69 17.08 1.99 19.80 >.001* 
6. การรายงาน Case 91.08 21.86 1.57 63.58 15.26 0.87 29.33 >.001* 

โดยรวม 90.53 218.66 11.52 65.07 158.57 13.86 29.40 >.001* 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉินของ
อาสาสมัครกูชีพพบวา โดยรวมหลังการพัฒนา มีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการปฏิบัติการบริการมากกวา
กอนการพัฒนา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กอนการพฒันา อาสาสมัครกูชีพมีคาของคะแนนดานการ
ยกการเคลื่อนยายและดานการดามกระดูกและขอ อยูในระดับมาก ในสวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง
หลังการพัฒนา ในทุกดานมีคาเฉลี่ยของคะแนน อยูในระดับมาก 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครกูชีพในหนวย
กูชีพข้ันพื้นฐานกอนและหลังการพัฒนาพบวา  โดยภาพรวมหลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐานมีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินคะแนนเฉลี่ยมากกวากอนการพัฒนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลังการพัฒนา มีผลการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ดาน มากกวากอนการพัฒนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) 

คืนขอมูลใหกับกลุมตัวอยางประสานกับศูนยสั่งการที่โรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อรวมวางแผน กําหนด
เปาหมายอยางเปนรูปธรรมโดยอางอิงจากผลการวิจัย ตามแนวทางดังนี้ 

1. กําหนดเปนนโยบายสาธารณะเร่ิมจากนายอําเภอเปนประธาน นายยกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั้ง 6 แหงเปนรองประธาน กรรมการหัวหนาสวนราชการภายในอําเภอเปนกรรมการดานการดูแล
ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนเลขา จัดทําคําสั่งแตงตั้งระดับอําเภอ คําสั่งที่ ทล. 14/ 2555 
(เอกการ สรุปผลการประชุมหัวหนาสวนราชการ เดือน มิถุนายน 2560 ) 

2. หลักพัฒนาตามคําหลัก ใน 5 ขอสําคัญประกอบดวย  
 1. คน มุงพัฒนาสมรรถนะใหพรอมตอบสนองการดําเนินการ เปนวงรอบ ( PDSA ) ทั้ง หนวยกูชีพ 
ตามกระบวนการวิจัยที่วัดไดทั้งความรูและทักษะ  
 2. โครงสราง ปรับโครงสรางการทํางานใหมีการประสานภายในอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสานงานภายนอกที่ไรรอยตอภายในหนวยกูชีพ โดยโรงพยาบาลเปนคุณเอ้ือ และคุณประสาน  
 3. ความรู ขอมูลขาวสาร เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ใหตอบสนองตอการตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลไดทุกระดับ เนนการใช IT มาชวยใหงานสําเร็จ งายข้ึน รวดเร็วข้ึน จัดทํา ไลนกลุม  
 4. เครือขาย ประสานเครือขายทั้ง 4 กลุมหลัก คือ ผูใหบ ริการคือสมาชิกกูชีพทั้ง 56 คน 
ผูรับบริการคือประชาชนในเขตพื้นที่  ผูผลิตคือ โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม และผูควบคุมคุณภาพ คือสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินใหสงเสริมสนับสนุนตอกัน  
 5. คลัง จัดหาและจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนตางๆ ใหพอเพียงตอการขับเคลื่อนสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินสูเปาหมาย  

3. กําหนดแนวทางปฏิบัติ / ระบุบทบาทหนาที่จัดอัตรากําลังใหครอบคลุม 24 ชั่วโมง ยึดหลัก 5 ค.  
ประกอบดวย  

1. ครอบคลุม การบริการผูปวยวิกฤติที่เปนปญหาหลัก ทั้งอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉินทั่วไป
ไดดําเนินการใหความรูปฐมพยาบาลเบื้องตน แทรกในเนื้อหาการอบรม 3 วัน ตอหนึ่งหนวยกูชีพ  
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100 มีประสบการณในการบริการการแพทยฉุกเฉินในชวง 2 – 5 ป รอยละ 36 ประสบการณต่ําสุด 1 ป 
สูงสุด 16 ป เฉลี่ย 5.38 ป มีประสบการณในการอบรมดานการแพทยฉุกเฉิน มากวา 2 คร้ัง มีรอยละ 60  
3.2 การวิเคราะหขอมูลตามประเด็นปญหา 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน โดยรวมรายดาน กอนและหลังการพฒันา 

ความรู 
หลังพัฒนา กอนพัฒนา n = 50 

T 
P- 

Value % x ̄ S.D. % x ̄ S.D. 
1. ดานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน/การประสานงาน 

75.21 6.01 0.73 50.75 4.13 1.34 9.42 >.001* 

2. ดานการประเมินอาการและการ
ชวยพื้นคืนชีพ 

78.25 6.26 1.00 59.25 4.74 1.70 6.13 >.001* 

3. ดานการปฐมพยาบาลและการ
ชวยเหลือเบื้องตน 

78.66 6.26 0.56 46.44 4.18 1.61 8.04 >.001* 

โดยรวม 77.41 19.35 1.61 50.24 13.05 3.55 12.91 >.001* 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบวา กอนการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพ มีความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ใน
ดานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และดานการประเมินอาการและชวยพื้นคืนชีพ อยูในระดับปานกลาง 
ดานการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน และโดยรวมอยูในระดับต่ําหลังการพัฒนา ความรูโดยรวม
และรายดานอยูในระดับสูง เม่ือเปรียบเทียบความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยรวมและรายดาน 
พบวา หลังการพัฒนา อาสาสมัครกูชีพมีความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉินมากกวากอนการพัฒนาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการปฏิบตัิการบริการการแพทยฉุกเฉินของ
อาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน โดยรวมและรายดาน กอนและหลังการพัฒนา 

ความรู 
หลังพัฒนา กอนพัฒนา n = 50 

T P- 
Value % x ̄ S.D. % x ̄ S.D. 

1. การยกและการเคลื่อนยาย 90.43 64.00 6.01 67.11 47.67 5.04 18.76 >.001* 
2. การปฐมพยาบาล/หามเลือด 92.50 55.50 4.54 65.93 39.56 4.58 20.93 >.001* 
3. การดามกระดูกและขอ 90.50 36.20 2.52 65.70 26.28 3.05 21.09 >.001* 
4. การเปดทางเดินหายใจ 91.90 18.38 1.86 63.60 12.72 1.38 18.11 >.001* 
5. การชวยฟนคืนชีพ 91.23 23.72 1.99 65.69 17.08 1.99 19.80 >.001* 
6. การรายงาน Case 91.08 21.86 1.57 63.58 15.26 0.87 29.33 >.001* 

โดยรวม 90.53 218.66 11.52 65.07 158.57 13.86 29.40 >.001* 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติการบริการการแพทยฉุกเฉินของ
อาสาสมัครกูชีพพบวา โดยรวมหลังการพัฒนา มีคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการปฏิบัติการบริการมากกวา
กอนการพัฒนา เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กอนการพฒันา อาสาสมัครกูชีพมีคาของคะแนนดานการ
ยกการเคลื่อนยายและดานการดามกระดูกและขอ อยูในระดับมาก ในสวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง
หลังการพัฒนา ในทุกดานมีคาเฉลี่ยของคะแนน อยูในระดับมาก 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของอาสาสมัครกูชีพในหนวย
กูชีพข้ันพื้นฐานกอนและหลังการพัฒนาพบวา  โดยภาพรวมหลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐานมีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินคะแนนเฉลี่ยมากกวากอนการพัฒนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลังการพัฒนา มีผลการ
ประเมินทักษะการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ดาน มากกวากอนการพัฒนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001) 

คืนขอมูลใหกับกลุมตัวอยางประสานกับศูนยสั่งการที่โรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อรวมวางแผน กําหนด
เปาหมายอยางเปนรูปธรรมโดยอางอิงจากผลการวิจัย ตามแนวทางดังนี้ 

1. กําหนดเปนนโยบายสาธารณะเร่ิมจากนายอําเภอเปนประธาน นายยกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั้ง 6 แหงเปนรองประธาน กรรมการหัวหนาสวนราชการภายในอําเภอเปนกรรมการดานการดูแล
ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนเลขา จัดทําคําสั่งแตงตั้งระดับอําเภอ คําสั่งที่ ทล. 14/ 2555 
(เอกการ สรุปผลการประชุมหัวหนาสวนราชการ เดือน มิถุนายน 2560 ) 

2. หลักพัฒนาตามคําหลัก ใน 5 ขอสําคัญประกอบดวย  
 1. คน มุงพัฒนาสมรรถนะใหพรอมตอบสนองการดําเนินการ เปนวงรอบ ( PDSA ) ทั้ง หนวยกูชีพ 
ตามกระบวนการวิจัยที่วัดไดทั้งความรูและทักษะ  
 2. โครงสราง ปรับโครงสรางการทํางานใหมีการประสานภายในอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสานงานภายนอกที่ไรรอยตอภายในหนวยกูชีพ โดยโรงพยาบาลเปนคุณเอ้ือ และคุณประสาน  
 3. ความรู ขอมูลขาวสาร เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ใหตอบสนองตอการตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลไดทุกระดับ เนนการใช IT มาชวยใหงานสําเร็จ งายข้ึน รวดเร็วข้ึน จัดทํา ไลนกลุม  
 4. เครือขาย ประสานเครือขายทั้ง 4 กลุมหลัก คือ ผูใหบ ริการคือสมาชิกกูชีพทั้ง 56 คน 
ผูรับบริการคือประชาชนในเขตพื้นที่  ผูผลิตคือ โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม และผูควบคุมคุณภาพ คือสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินใหสงเสริมสนับสนุนตอกัน  
 5. คลัง จัดหาและจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนตางๆ ใหพอเพียงตอการขับเคลื่อนสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินสูเปาหมาย  

3. กําหนดแนวทางปฏิบัติ / ระบุบทบาทหนาที่จัดอัตรากําลังใหครอบคลุม 24 ชั่วโมง ยึดหลัก 5 ค.  
ประกอบดวย  

1. ครอบคลุม การบริการผูปวยวิกฤติที่เปนปญหาหลัก ทั้งอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉินทั่วไป
ไดดําเนินการใหความรูปฐมพยาบาลเบื้องตน แทรกในเนื้อหาการอบรม 3 วัน ตอหนึ่งหนวยกูชีพ  
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2. คลองแคลว ดวยการเพิ่มจํานวนหนวยกูชีพใหครอบคลุมพื้นที่ เพื่อใหสามารถไปถึง
ผูรับบริการอยางปลอดภัย ภายใน 8 นาที ของการแจงเหตุ โดยการกําหนดขอบเขต รัศมีการออกรับเหตุที่
ครอบคลุมทั้งอําเภอ ในหนวยกูชีพที่รับผิดชอบพื้นที่กวาง มากกวา 10 กิโลเมตร เชนเทศบาลกลางดงจะมี
หนวยกูชีพยอย เปนสาขาเชื่อกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

3. คุณภาพ ใชแบบประเมินของสถาบันการแพทยฉุกเฉินเปนเกณฑประกอบดวย  
ดานบุคลากร ดานอุปกรณ ดานความรูและทักษะ ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  
มีการประเมินตนเอง และการดําเนินการตามวงจรการพัฒนา ของหนวยบริการ สูมาตรฐานและความ
ปลอดภัยและ  

4. คุมครอง  ไดรับงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการทําประกันชวีิตใหกับ 
สมาชิกกูภัยทุกคน และพนักงานขับรถผานการอบรมหลักสูตร สุภาพบุรุษนักขับ 100 %   

5. ครบ 24 ชั่วโมง ซ่ึงเครือขายการแพทยฉุกเฉินจะพรอมสาธารณภัยเล็กและใหญ  
ทั้งเวลา 
จัดอัตรากําลังใหเพียงพอครบ 24 ชั่วโมงมี หนวยกูชีพละ 2 คนตอเวร 

4. แลกเปลี่ยนขอมูลผานเวที EMS Rally , Conference เหตุการณนาสนใจ 
5. นิเทศไขวสายผานการใชแบบฟอรมของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

อภิปรายผล 
การวิจัย การพัฒนาเครือขายกูชีพเพื่อ ลดระยะเวลาตอบสนองหลังรับแจงเหตุ อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงผูวิจัยจะไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย  1. ศึกษาปญหาการใช
ระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง 2. พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย 3. ประเมินผล
การพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 

วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง  พบวาการ 
ออกรับเหตุที่ใชเวลานานข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 

1. บุคคล ความพรอมทั้งความรูและทักษะ ความเพียงพอ การรับรูอาการที่ควรประสาน ความ
ตระหนักในการ ของผูบาดเจ็บแจงประสาน 1669 สอดคลองกับการศึกษาของ ประจักษวิช เล็บนาคและ
คณะที่ไดศึกษาประสิทธิภาพและความคุมคาของการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงทีที่พบวาความพรอม
และเพียงพอของอัตรากําลังและเคร่ืองมือเปนประเด็นหลักในการลดระยะเวลาในการเขาถึงผูบาดเจ็บ 

2. การติดตอสื่อสารรูป แบบที่มีจํานวนมาก 
3. ระบบที่มีข้ันตอนหลาก หลายในการตรวจทานประสานการรายงาน Case 
4. แนวทางปฏิบัติ / ขอบเขต / บทบาทหนาที่ ๆ ชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ ไพบูลย 

สุริยะวงศไพศาลและคณะที่ไดศึกษาองคความรูและถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินระดับพื้นที่ ของ ไพบูลย สุริยะวงศไพศาลและคณะที่พบวากาจัดการดานแนวทาง, การประสานงาน
รวมทั้งการลดข้ันตอนมีผลตอการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉินใหบรรลุเปาหมายในการเขาถึงบริการที่
รวดเร็ว 

วัตถุประสงคขอที่ 2 พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย กูชีพ ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขายกูชีพที่พัฒนาในดานความรูและทักษะโดยกระบวนการวิจัยไดผลดังนี้ 
 1. ดานความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉินหลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพมีความรู โดยรวมอยู
ในระดับสูงมากกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001)  ซ่ึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก อาสาสมัครกูชีพไดรับความรูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนแบบมีสวนรวม การนิเทศติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาที่เปนผลทําใหมีความรูมากข้ึนสอดคลอง
กับการศึกษาของไพรัช บุญจรัส ไดศึกษาการพัฒนาระบบและเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด 
มหาสารคาม  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ข้ันตอน ไดแก การวางแผนการปฏิบัติงานการ
สังเกตการณและการประเมินผลกลุมตัวอยางเปนประชาชน อสม. รวมทั้งบุคลากรดานสภาพ  โดยใช
กระบวนการจัดการความรูแกผูปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทองถ่ินมาชวยพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินมีการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผลปรากฏวา สามารถพัฒนาหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินใหมีมาตรฐานได และสรางการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจนสามารถใหบริการการแพทยฉุกเฉินไดตลอด 24 ชั่วโมง สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของรัศมี แมนประโคน3 ไดศึกษาและพัฒนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีการประชุมพัฒนาความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
รวมกับการประสานงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมรวมกับการพัฒนาการสื่อสาร การรับแจงเหตุ ผล
ปรากฏวาเจาหนาที่มีความรูเพิ่มข้ึนและมีผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน  

2. ดานทักษะการปฏิบัติในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน หลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพ มีทักษะการปฏิบัติในการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และมากกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (p < 0.001) เนื่องจากอาสาสมัครกูชีพ
ไดรับการพัฒนาทักษะการบริการจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของอยางตอเนื่อง เปนผลทําใหมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ
ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ4  พบวาหลังจากไดทําการฝกอบรมเพิ่มทักษะอยางตอเนื่อง ทําใหทักษะในการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินทั้งการหามเลือด การดามกระดูกและขอ การชวยฟนคืนชีพ การประเมินสภาพผูปวย 
และการเคลื่อนยายผูปวย มีคะแนนดีข้ึนกวากอนการอบรมเพิ่มทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 
.05) อีกทั้งสอดคลองกับการศึกษาของม่ิงขวัญ หนักแนน และอนุชา เศรษฐเสถียร ไดศึกษาการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลอุดรธานีไดจดัตั้งหนวยกูชีพนํารองและอบรมความรู สรางเครือขาย
อาสาสมัครกูชีพระดับตําบล และตั้งศูนย รับแจงเหตุและสั่งการที่ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อกํากับ 
ใหคําปรึกษา ดูแลการรักษาเบื้องตน มีการประชุมติดตามขอมูล รวมทั้งออกนิเทศติดตาม แกไขปญหาอยาง
                                                           

3 รัศมี แมนประโคน และคณะ,การพัฒนางานบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุโรงพยาบาลนา
โพธิ์, (จังหวัดบุรีรัมย:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. 2550) หนา 5. 

4 ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการบริการ การแพทยฉุกเฉิน
ในชุมชนกรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.เลย, ดุษฎีนิพนธ ปร.ด.ยุทธศาสตร
การพัฒนาภูมิภาค ,(เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552),หนา 7 
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2. คลองแคลว ดวยการเพิ่มจํานวนหนวยกูชีพใหครอบคลุมพื้นที่ เพื่อใหสามารถไปถึง
ผูรับบริการอยางปลอดภัย ภายใน 8 นาที ของการแจงเหตุ โดยการกําหนดขอบเขต รัศมีการออกรับเหตุที่
ครอบคลุมทั้งอําเภอ ในหนวยกูชีพที่รับผิดชอบพื้นที่กวาง มากกวา 10 กิโลเมตร เชนเทศบาลกลางดงจะมี
หนวยกูชีพยอย เปนสาขาเชื่อกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

3. คุณภาพ ใชแบบประเมินของสถาบันการแพทยฉุกเฉินเปนเกณฑประกอบดวย  
ดานบุคลากร ดานอุปกรณ ดานความรูและทักษะ ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย  
มีการประเมินตนเอง และการดําเนินการตามวงจรการพัฒนา ของหนวยบริการ สูมาตรฐานและความ
ปลอดภัยและ  

4. คุมครอง  ไดรับงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการทําประกันชวีิตใหกับ 
สมาชิกกูภัยทุกคน และพนักงานขับรถผานการอบรมหลักสูตร สุภาพบุรุษนักขับ 100 %   

5. ครบ 24 ชั่วโมง ซ่ึงเครือขายการแพทยฉุกเฉินจะพรอมสาธารณภัยเล็กและใหญ  
ทั้งเวลา 
จัดอัตรากําลังใหเพียงพอครบ 24 ชั่วโมงมี หนวยกูชีพละ 2 คนตอเวร 

4. แลกเปลี่ยนขอมูลผานเวที EMS Rally , Conference เหตุการณนาสนใจ 
5. นิเทศไขวสายผานการใชแบบฟอรมของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

อภิปรายผล 
การวิจัย การพัฒนาเครือขายกูชีพเพื่อ ลดระยะเวลาตอบสนองหลังรับแจงเหตุ อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงผูวิจัยจะไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย  1. ศึกษาปญหาการใช
ระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง 2. พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย 3. ประเมินผล
การพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 

วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาปญหาการใชระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง  พบวาการ 
ออกรับเหตุที่ใชเวลานานข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 

1. บุคคล ความพรอมทั้งความรูและทักษะ ความเพียงพอ การรับรูอาการที่ควรประสาน ความ
ตระหนักในการ ของผูบาดเจ็บแจงประสาน 1669 สอดคลองกับการศึกษาของ ประจักษวิช เล็บนาคและ
คณะที่ไดศึกษาประสิทธิภาพและความคุมคาของการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงทีที่พบวาความพรอม
และเพียงพอของอัตรากําลังและเคร่ืองมือเปนประเด็นหลักในการลดระยะเวลาในการเขาถึงผูบาดเจ็บ 

2. การติดตอสื่อสารรูป แบบที่มีจํานวนมาก 
3. ระบบที่มีข้ันตอนหลาก หลายในการตรวจทานประสานการรายงาน Case 
4. แนวทางปฏิบัติ / ขอบเขต / บทบาทหนาที่ ๆ ชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ ไพบูลย 

สุริยะวงศไพศาลและคณะที่ไดศึกษาองคความรูและถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินระดับพื้นที่ ของ ไพบูลย สุริยะวงศไพศาลและคณะที่พบวากาจัดการดานแนวทาง, การประสานงาน
รวมทั้งการลดข้ันตอนมีผลตอการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉินใหบรรลุเปาหมายในการเขาถึงบริการที่
รวดเร็ว 

วัตถุประสงคขอที่ 2 พัฒนารูปแบบในการออกรับเหตุโดยใชเครือขาย กูชีพ ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขายกูชีพที่พัฒนาในดานความรูและทักษะโดยกระบวนการวิจัยไดผลดังนี้ 
 1. ดานความรูในการบริการการแพทยฉุกเฉินหลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพมีความรู โดยรวมอยู
ในระดับสูงมากกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < 0.001)  ซ่ึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก อาสาสมัครกูชีพไดรับความรูการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนแบบมีสวนรวม การนิเทศติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาที่เปนผลทําใหมีความรูมากข้ึนสอดคลอง
กับการศึกษาของไพรัช บุญจรัส ไดศึกษาการพัฒนาระบบและเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด 
มหาสารคาม  โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ข้ันตอน ไดแก การวางแผนการปฏิบัติงานการ
สังเกตการณและการประเมินผลกลุมตัวอยางเปนประชาชน อสม. รวมทั้งบุคลากรดานสภาพ  โดยใช
กระบวนการจัดการความรูแกผูปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทองถ่ินมาชวยพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินมีการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผลปรากฏวา สามารถพัฒนาหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉินใหมีมาตรฐานได และสรางการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจนสามารถใหบริการการแพทยฉุกเฉินไดตลอด 24 ชั่วโมง สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของรัศมี แมนประโคน3 ไดศึกษาและพัฒนางานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย โดยมีการประชุมพัฒนาความรูความเขาใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
รวมกับการประสานงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมรวมกับการพัฒนาการสื่อสาร การรับแจงเหตุ ผล
ปรากฏวาเจาหนาที่มีความรูเพิ่มข้ึนและมีผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน  

2. ดานทักษะการปฏิบัติในการบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอาสาสมัครกูชีพ ในหนวยกูชีพข้ัน
พื้นฐาน หลังการพัฒนาอาสาสมัครกูชีพ มีทักษะการปฏิบัติในการบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และมากกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (p < 0.001) เนื่องจากอาสาสมัครกูชีพ
ไดรับการพัฒนาทักษะการบริการจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตามของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของอยางตอเนื่อง เปนผลทําใหมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกตองมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ
ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ4  พบวาหลังจากไดทําการฝกอบรมเพิ่มทักษะอยางตอเนื่อง ทําใหทักษะในการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินทั้งการหามเลือด การดามกระดูกและขอ การชวยฟนคืนชีพ การประเมินสภาพผูปวย 
และการเคลื่อนยายผูปวย มีคะแนนดีข้ึนกวากอนการอบรมเพิ่มทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 
.05) อีกทั้งสอดคลองกับการศึกษาของม่ิงขวัญ หนักแนน และอนุชา เศรษฐเสถียร ไดศึกษาการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลอุดรธานีไดจดัตั้งหนวยกูชีพนํารองและอบรมความรู สรางเครือขาย
อาสาสมัครกูชีพระดับตําบล และตั้งศูนย รับแจงเหตุและสั่งการที่ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อกํากับ 
ใหคําปรึกษา ดูแลการรักษาเบื้องตน มีการประชุมติดตามขอมูล รวมทั้งออกนิเทศติดตาม แกไขปญหาอยาง
                                                           

3 รัศมี แมนประโคน และคณะ,การพัฒนางานบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุโรงพยาบาลนา
โพธิ์, (จังหวัดบุรีรัมย:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. 2550) หนา 5. 

4 ผดุงศิษฏ ชํานาญบริรักษ. รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการบริการ การแพทยฉุกเฉิน
ในชุมชนกรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.เลย, ดุษฎีนิพนธ ปร.ด.ยุทธศาสตร
การพัฒนาภูมิภาค ,(เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552),หนา 7 



1608 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ตอเนื่อง พบวา ทําใหผูไดรับการชวยเหลือดวยระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มข้ึนทุกปและทําใหคุณภาพ
การชวยเหลือดีข้ึนตามลําดับ  

วัตถุประสงคขอที่ 3 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 
 จากผลการวิจัยพบวา เครือขายอาสาสมัครกูชีพฉุกเฉินหลังจากพัฒนาเพิ่มสูงมากข้ึน สอดคลองกับ
การศึกษาของ พัฒนวดี  ชูโตและคณะ  ที่ไดพบวาการฝกอบรม เพิ่มพูนทักษะจะชวยใหการปฏิบัติงานมี
คุณภาพและใหบริการที่รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง  (Respond Time)   
เปรียบเทียบรูปแบบการออกรับเหตุ กอนและหลังการพัฒนา 

  รูปแบบเกา                                     รูปแบบใหม                    
1. ผูปวย / แจงเหตุ 1669                      1. ผูบาดเจ็บแจง 1669 
2. 1669 โทรประสาน โรงพยาบาล          2. 1669 ประสาน FR ออกรับเหตุในเขตพื้นที่ 
3. โรงพยาบาลออกรับเหตุ   3. FR ถึงที่เกิดเหตุดูแลเบื้องตนนําสงโรงพยาบาล 
4. ถึงที่เกิดเหตุ นําผูปวยสงโรงพยาบาล 
จาการปรับปรุงรูปแบบใหมสามารถ ลดข้ันตอนใหสั้นลง ที่สําคัญลดระยะเวลาการเดินทางจาก

แบบเดิมที่โรงพยาบาลออกรับเองในทุกพื้นที่ดวยระยะทางที่ไกล  ซ่ึงใชเวลาเดินทางนาน  พัฒนาให FR  
ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ ในรัศมี 10 กิโลเมตรที่ผานการพัฒนาความรูและทักษะออกรับเหตุทําใหใชระยะเวลาสั้น
ลงดวยการ ประสานงานเปนเครือขายที่มีกระจายไปทั่วทั้งอําเภอ หลังจากที่ไดแบงรัศมีการออกรับเหตุ ใน 
10 กิโลเมตรตอหนึ่งหนวยกูชีพ ทําใหลดระยะเวลาในการออกเหตุ โดยใชเวลา 22.33 ลงเหลือ 7.22 นาที
ภายใน 10 กิโลเมตร  จากการประเมินผลโดยแบบฟอรมของการรายงาน Case ของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน พบวาใช ระยะเวลาในการรับแจงจนถึงที่เกิดเหตุ ( Response Time )  ในระยะทาง 10 กิโลเมตรใน 
10 นาที เพิ่มเปน 51.15 %  ของจํานวนเคสที่ออกรับ 
 
บทสรุป 

จากผลการวิจัย พบวาปญหาการออกรับเหตุ ข้ึนอยู กับระยะทางความพรอมของบุคลากร
ยานพาหนะและการประสานงานที่ชดัเจน หลังวิจัยไดรูปแบบการออกรับแจงเหตุ ประกอบดวย ศูนยสั่งการ/
ประชาชนและผูประสบเหตุแจง เครือขายกูชีพในพื้นที่ออกรับเหตุรวมกับพยาบาลในรพสต.ในผูปวยที่วิกฤต
มาก มีการผองถายใหกับทีมกูชีพในโรงพยาบาล เครือขายมีความรูและทักษะในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และเม่ือประเมินผลการใชรูปแบบแลวพบวา ระยะเวลาในการ
รับแจงเหตุ ( Response Time ) เหลือเฉลี่ย 7.71 นาที ในระยะทาง 10 กิโลเมตร   ระยะเวลาในการรับ
แจงจนถึงที่เกิดเหตุ ในระยะทาง 10 กิโลเมตรใน 10 นาที เพิ่มเปน 51.15 %    

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.วีรพงษ  ภูมิประภัทธ อ.ณรงคผลดก ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ชวยใหงานวิจัยคร้ังนี้
สําเร็จสมบูรณไปดวยดี ขอขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและองคการปกครองสวนทองถ่ินใน

ทุงเสลี่ยม ทั้ง 6 แหง มูลนิธิกูภัยเทพนิมิตและขาวภาพ กลุมตัวอยางและโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม ที่สนับสนุน
ขอมูล สํานักงานปลัดกระทรวงที่ชวยสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย และขอขอบคุณอาสาสมัครกูชีพ 
ในหนวยกูชีพข้ันพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในองคการปกครองสวนทองถ่ินในทุงเสลี่ยม ทั้ง 6 แหง มูลนิธิกูภัยเทพ
นิมิตและขาวภาพที่เขารวมวิจัย จนทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
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ตอเนื่อง พบวา ทําใหผูไดรับการชวยเหลือดวยระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มข้ึนทุกปและทําใหคุณภาพ
การชวยเหลือดีข้ึนตามลําดับ  

วัตถุประสงคขอที่ 3 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการออกรับเหตุโดยเครือขาย 
 จากผลการวิจัยพบวา เครือขายอาสาสมัครกูชีพฉุกเฉินหลังจากพัฒนาเพิ่มสูงมากข้ึน สอดคลองกับ
การศึกษาของ พัฒนวดี  ชูโตและคณะ  ที่ไดพบวาการฝกอบรม เพิ่มพูนทักษะจะชวยใหการปฏิบัติงานมี
คุณภาพและใหบริการที่รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการออกรับเหตุหลังรับแจง  (Respond Time)   
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1610 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การพัฒนารูปแบบการลดปญหาอุบัติเหตุจราจรดวยกลยุทธ 5 ส โดยชุมชนมีสวนรวม 
Development of Problem-solving Models of Traffic Accident  

with 5S Strategy by Community Participation 
 

เกตุกาล  ทิพยทิมพวงศ 
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุจราจร พัฒนารูปแบบการลด
ปญหาอุบัติเหตุจราจรดวยกลยุทธ 5 ส.โดยชุมชนมีสวนรวมและประเมินผลการใชรูปแบบการลดอุบัติเหตุ 
ผลการศึกษาพบวา อุบัติเหตุสวนใหญเกิดในผูชายวัยทํางาน ระหวางเวลา 17.00 - 22.00 น. สาเหตุจากเมา
สุรา รถมอเตอรไซด และเกิดที่ถนนในเขตหมูบาน การพัฒนารูปแบบโดยการใชขอมูลใหเกิดทีมสรางทีมจาก
การมีสวนรวมคิด,ทํา,รณรงคและประเมินผลตามกรอบของ 5 ส. ลดอัตราตายจาก 11.75 ตอแสนประชากร
เหลือ 4 ตอแสนประชากร จํานวนอุบัติเหตุลดลงจาก 936 เหลือ 602 คร้ัง 

คําสําคัญ: การลดอุบัติเหตุจราจร, กลยุทธ 5 ส.  
 
Abstract 

This developmental research has objective to analysis of traffic accidents and 
develop a model for reducing traffic accident problems with the 5S strategy by 
participating communities and evaluate the use of accident reduction model. The study 
found that most accidents occur in working men between 17.00 and 22.00 due to 
drunkenness, by in a motorcycle and occur on village road. The development of the 
model by using information to create a team from community participation, thinking, 
doing, campaigning and evaluating according to the framework of 5S strategy, it can reduce 
the death rate from 11.75 per 100,000 population to 4 per 100,000 population. The 
number of accidents decreased from 936 to 602. 

Keywords: Traffic Accident Reducion, 5S Strategy  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกที่ใหความสําคัญ จากรายงานขององคการอนามัยโลกคาดวา ป 
พ.ศ. 2573 หากวาไมมีมาตรการที่ดีในการปองกัน อุบัติภัยทางถนน จะมีจํานวน ผูเสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนมาก
เฉลี่ยป ละ 2.4 ลานคน ในแตละป มีผูคนจํานวน มากกวา 1.2 ลานคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามทองถนน
และมีผูคน จํานวน  20 – 50 ลานคนไดรับบาดเจ็บ และจํานวนผูพิการที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (Peden 

and Organization 2004)  และในป 2557 ประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลก มีสัดสวนการเสียชีวิตตอ
ประชากร 1 ตอ แสนคน อุบัติเหตุจราจรทําใหมีผูเสียชีวิตปละประมาณ 12,000 - 17,000 คน (เฉลี่ยวันละ 
33 - 47 คน) และมีผูบาดเจ็บอีกปละประมาณ 44,000 - 94,000 คน (เฉลี่ยวันละ 120 - 258 คน) และกรม
ทางหลวงรายงานเม่ือป 2554 วามีมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกรวม
ทั้งสิ้นป ละ 232,855 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 2.81 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ  ซ่ึงจาก 
ตัวเลขของการสูญเสียดังกลาว แสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุไดนํามาซ่ึงความสูญเสียอยางมหาศาลของ
ประเทศชาติ จังหวัดสุโขทัย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการจราจรสูงเปนอันดับตนๆ ของภาคเหนือ แนวโนมในป 
2554 พบวาอัตราการบาดเจ็บดวยอุบัติเหตุจราจร 8,549 ราย ตาย 99 รายมีผูบาดเจ็บจราจรเฉลี่ยประมาณ
วันละ 24 คน และมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเดือนละ 9 คน1  

ทุงเสลียม เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยที่มีเสนทางคมนาคมติดตอจังหวัดลําปางมีผูสัญจรที่
ประสบอุบัติเหตุพบวาสวนใหญเกิดจากการเมาสุรา (รอยละ 80.66) เกิดในรถมอเตอรไซด (รอยละ 81.22) 
และเกิดที่ถนนในเขตหมูบาน (รอยละ 55.08)   และเกิดจาก สภาพถนนที่เปนจุดอันตราย ไดแก ถนนแยก
ตางๆ ในหมูบาน ทางโคง  และสภาพถนนชํารุด หรือ ลื่น นอกจากนี้อําเภอทุงเสลี่ยมยังมีปจจัยเสริมสําคัญที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร ไดแกการขยายตัวอยางรวดเร็วของความตองการใชรถใชถนนเนื่องจากการเปน
สังคมเมืองที่มีถนนทางลัดไปยังอําเภอเถินจังหวัดลําปาง แตโครงสรางดานวิศวกรรมจราจรไมไดถูกปรับปรุง
ตามการเจริญเติบโตของเมือง โดยจุดออนของระบบแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรอยูที่การมีสวนรวม การใช
ขอมูลรวมกันประสานงานระหวางหนวยงาน การประเมินที่เปนระบบซ่ึงความรวมมือและการนิเทศติดตาม
อยางตอเนื่องเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย  คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแกไข
ปญหาดังกลาวข้ึน โดยใชการเสริมพลังตามหลักของกฎบัตรออตตาวา ใหคนสามารถควบคุมปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดสุขภาพ และเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหเหมาะสม รวม
ไปถึงการปรับสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการมีสุขภาพที่ดี ในการสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน/กระบวนการ
ชุมชน (Community strengthening) ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาทุกๆฝายที่ เก่ียวของทั้ง ผูบริหาร เจาหนาที่ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานในระดับจังหวัดและเครือขายภาคีในการปองกนอุบัติเหตุของ
อําเภอตองเขา มามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนอยาง
จริงจัง และตอเนื่อง 

โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมไดเห็นความสําคัญในแนวทางดังกลาว จึงไดพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุ
จราจรโดยสรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยประยุกตกับแนวทาง 5 ส.ประกอบดวย สารสนเทศ, สุดเสี่ยง,  
สุดคุม, สหวิชาชีพ, สวนรวม 

 ( ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน) โดยทําออกมาในรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา 
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Development of Problem-solving Models of Traffic Accident  

with 5S Strategy by Community Participation 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุจราจร พัฒนารูปแบบการลด
ปญหาอุบัติเหตุจราจรดวยกลยุทธ 5 ส.โดยชุมชนมีสวนรวมและประเมินผลการใชรูปแบบการลดอุบัติเหตุ 
ผลการศึกษาพบวา อุบัติเหตุสวนใหญเกิดในผูชายวัยทํางาน ระหวางเวลา 17.00 - 22.00 น. สาเหตุจากเมา
สุรา รถมอเตอรไซด และเกิดที่ถนนในเขตหมูบาน การพัฒนารูปแบบโดยการใชขอมูลใหเกิดทีมสรางทีมจาก
การมีสวนรวมคิด,ทํา,รณรงคและประเมินผลตามกรอบของ 5 ส. ลดอัตราตายจาก 11.75 ตอแสนประชากร
เหลือ 4 ตอแสนประชากร จํานวนอุบัติเหตุลดลงจาก 936 เหลือ 602 คร้ัง 

คําสําคัญ: การลดอุบัติเหตุจราจร, กลยุทธ 5 ส.  
 
Abstract 

This developmental research has objective to analysis of traffic accidents and 
develop a model for reducing traffic accident problems with the 5S strategy by 
participating communities and evaluate the use of accident reduction model. The study 
found that most accidents occur in working men between 17.00 and 22.00 due to 
drunkenness, by in a motorcycle and occur on village road. The development of the 
model by using information to create a team from community participation, thinking, 
doing, campaigning and evaluating according to the framework of 5S strategy, it can reduce 
the death rate from 11.75 per 100,000 population to 4 per 100,000 population. The 
number of accidents decreased from 936 to 602. 

Keywords: Traffic Accident Reducion, 5S Strategy  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาที่ทั่วโลกที่ใหความสําคัญ จากรายงานขององคการอนามัยโลกคาดวา ป 
พ.ศ. 2573 หากวาไมมีมาตรการที่ดีในการปองกัน อุบัติภัยทางถนน จะมีจํานวน ผูเสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนมาก
เฉลี่ยป ละ 2.4 ลานคน ในแตละป มีผูคนจํานวน มากกวา 1.2 ลานคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามทองถนน
และมีผูคน จํานวน  20 – 50 ลานคนไดรับบาดเจ็บ และจํานวนผูพิการที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (Peden 

and Organization 2004)  และในป 2557 ประเทศไทยติดอันดับ 2 ของโลก มีสัดสวนการเสียชีวิตตอ
ประชากร 1 ตอ แสนคน อุบัติเหตุจราจรทําใหมีผูเสียชีวิตปละประมาณ 12,000 - 17,000 คน (เฉลี่ยวันละ 
33 - 47 คน) และมีผูบาดเจ็บอีกปละประมาณ 44,000 - 94,000 คน (เฉลี่ยวันละ 120 - 258 คน) และกรม
ทางหลวงรายงานเม่ือป 2554 วามีมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกรวม
ทั้งสิ้นป ละ 232,855 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 2.81 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ  ซ่ึงจาก 
ตัวเลขของการสูญเสียดังกลาว แสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุไดนํามาซ่ึงความสูญเสียอยางมหาศาลของ
ประเทศชาติ จังหวัดสุโขทัย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการจราจรสูงเปนอันดับตนๆ ของภาคเหนือ แนวโนมในป 
2554 พบวาอัตราการบาดเจ็บดวยอุบัติเหตุจราจร 8,549 ราย ตาย 99 รายมีผูบาดเจ็บจราจรเฉลี่ยประมาณ
วันละ 24 คน และมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเดือนละ 9 คน1  

ทุงเสลียม เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยที่มีเสนทางคมนาคมติดตอจังหวัดลําปางมีผูสัญจรที่
ประสบอุบัติเหตุพบวาสวนใหญเกิดจากการเมาสุรา (รอยละ 80.66) เกิดในรถมอเตอรไซด (รอยละ 81.22) 
และเกิดที่ถนนในเขตหมูบาน (รอยละ 55.08)   และเกิดจาก สภาพถนนที่เปนจุดอันตราย ไดแก ถนนแยก
ตางๆ ในหมูบาน ทางโคง  และสภาพถนนชํารุด หรือ ลื่น นอกจากนี้อําเภอทุงเสลี่ยมยังมีปจจัยเสริมสําคัญที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร ไดแกการขยายตัวอยางรวดเร็วของความตองการใชรถใชถนนเนื่องจากการเปน
สังคมเมืองที่มีถนนทางลัดไปยังอําเภอเถินจังหวัดลําปาง แตโครงสรางดานวิศวกรรมจราจรไมไดถูกปรับปรุง
ตามการเจริญเติบโตของเมือง โดยจุดออนของระบบแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรอยูที่การมีสวนรวม การใช
ขอมูลรวมกันประสานงานระหวางหนวยงาน การประเมินที่เปนระบบซ่ึงความรวมมือและการนิเทศติดตาม
อยางตอเนื่องเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย  คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแกไข
ปญหาดังกลาวข้ึน โดยใชการเสริมพลังตามหลักของกฎบัตรออตตาวา ใหคนสามารถควบคุมปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดสุขภาพ และเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหเหมาะสม รวม
ไปถึงการปรับสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการมีสุขภาพที่ดี ในการสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน/กระบวนการ
ชุมชน (Community strengthening) ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาทุกๆฝายที่ เก่ียวของทั้ง ผูบริหาร เจาหนาที่ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานในระดับจังหวัดและเครือขายภาคีในการปองกนอุบัติเหตุของ
อําเภอตองเขา มามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดข้ึนอยาง
จริงจัง และตอเนื่อง 

โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมไดเห็นความสําคัญในแนวทางดังกลาว จึงไดพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุ
จราจรโดยสรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยประยุกตกับแนวทาง 5 ส.ประกอบดวย สารสนเทศ, สุดเสี่ยง,  
สุดคุม, สหวิชาชีพ, สวนรวม 

 ( ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน) โดยทําออกมาในรูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา 
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และนิเทศงาน รอบท่ี 1 ปงบประมาณ 2554 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2554; ณ. หองประชุมสํานักงาน
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1.กระบวนการสรางการมีสวนรวมของผูนําชุมชน 
2.องคประกอบและผลกระทบอุบัติเหตุจราจร 
3.กลยุทธ 5 ส.กําการสรางการมีสวนรวม 
4.การประเมินผลงานโครงการ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยชุมชนมีสวนรวม ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย โดยกําหนดวิธีการศึกษาประกอบดวย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูใหญบาน กํานันในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยจํานวน 
59 คน  โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจงประกอบดวยผูใหญบานและกํานันโดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1.กํานัน /  ผูใหญบาน 

2.กลยุทธ 5 ส. 

(สารสนเทศ/เส่ียง/สุดคุม/ 

สหวิชาชีพ/สวนรวม) 

1.อัตรา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร 

2.อัตราบาดเจ็บ  อุบัติเหตุ
จราจร 

  
 1. กลุมผูใหญบาน จํานวน 54 คน 

2. กลุมกํานัน ทั้ง 5 ตําบล จํานวน 5 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เก่ียวของโดยบูรณาการแนวคิดผลกระทบจากอุบัติเหตุซ่ึงแบงออกเปน  

1. แนวทางการสนทนากลุมการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  
เปน แนวคําถามเก่ียวกับประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนใน หมูบานแตละหมูของแตละตําบลในอําเภอทุงเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อนําไปทํา spot map บนแผนที่เดินดิน ตอนที่ 2 เปนแนวคําถามผลกระทบของ
อุบัติเหตุ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการจัดการ ชุมชนและความตองการชวยเหลือของชุมชน 

2. แนวทางการจัดทําแผน/โครงการ มีลักษณะเปนใบงานที่ระบุรายละเอียด หัวขอและประเด็น
สําคัญ ไดแกชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคกลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ 
วิธีการ ดําเนินโครงการหรือตารางที่หรือผังกํากับงาน ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณและประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ เก่ียวกับการลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

3. ตารางการประเมินโครงการลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนตาม CIPP Model ประกอบดวย 4 ดาน 
ไดแก การประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3 ทาน โดยพบวา คา IOC ของแนวทางสนทนา แนวทางทําแผนและการประเมินโครงการนี้ = 0.86 
สอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล กระทําเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอน 1 การวิเคราะหลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
เคร่ืองมือวิจัย 

- ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในเวที คืนขอมูล 
- แนวทางการสนทนากลุมการจัดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
- บันทึกการสนทนากลุม 
- กระบวนการศึกษาชุมชน 

ข้ันตอน  2 สรางแผนดําเนินงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
- แนวทางการจัดแผน/โครงการและการประเมินผล 
- การรวบรวมแผนปฏิบัติปองกันอุบัติเหตุ  
- กําหนดความเสี่ยง ดานพฤติกรรมและสถานที่สภาพถนน  
- จํานวน Social Mapping  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห สถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนอําเภอทุงเสลี่ยม  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการลดปญหาอุบัติเหตุโดยชุมชนมีสวนรวม 
3. เพื่อประเมินผล รูปแบบการลดปญหาอุบัติเหตุโดยชุมชนมีสวนรวม   

นิยามศัพท 
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย รูปแบบการลดปญหา : แนวทาง,กระบวนการ ที่แตงตางจากเดิมในการ

จัดการกับปญหาหรือผลเสียที่เกิดข้ึนอุบัติเหตุจราจร : ภัยจากการชน ประทะกันของยานพาหนะรวมทั้งคน
เดินเทาผูที่ไดรับผลกระทบกลยุทธ 5 ส. : เปนคําหลักเพื่อใหงายตอการจํา แนวทางที่กรมบรรเทาสาธารณ
ภัยไดแนะนําใหนํามาใชโดยปรับใหเหมาะกับบริบทแตละพื้นที่ประกอบดวย สารสนเทศ, สุดเสี่ยง, สุดคุม, 
สวนรวม, สหวิชาชีพ 
กรอบแนวคิด 

       ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วรรณกรรมสนับสนนุกรอบแนวคิด 
1.กระบวนการสรางการมีสวนรวมของผูนําชุมชน 
2.องคประกอบและผลกระทบอุบัติเหตุจราจร 
3.กลยุทธ 5 ส.กําการสรางการมีสวนรวม 
4.การประเมินผลงานโครงการ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาโดยชุมชนมีสวนรวม ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย โดยกําหนดวิธีการศึกษาประกอบดวย 
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59 คน  โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจงประกอบดวยผูใหญบานและกํานันโดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
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2.กลยุทธ 5 ส. 

(สารสนเทศ/เส่ียง/สุดคุม/ 

สหวิชาชีพ/สวนรวม) 

1.อัตรา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร 

2.อัตราบาดเจ็บ  อุบัติเหตุ
จราจร 

  
 1. กลุมผูใหญบาน จํานวน 54 คน 

2. กลุมกํานัน ทั้ง 5 ตําบล จํานวน 5 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เก่ียวของโดยบูรณาการแนวคิดผลกระทบจากอุบัติเหตุซ่ึงแบงออกเปน  

1. แนวทางการสนทนากลุมการจัดการอุบัติเหตุในชุมชน ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1  
เปน แนวคําถามเก่ียวกับประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนใน หมูบานแตละหมูของแตละตําบลในอําเภอทุงเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อนําไปทํา spot map บนแผนที่เดินดิน ตอนที่ 2 เปนแนวคําถามผลกระทบของ
อุบัติเหตุ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการจัดการ ชุมชนและความตองการชวยเหลือของชุมชน 

2. แนวทางการจัดทําแผน/โครงการ มีลักษณะเปนใบงานที่ระบุรายละเอียด หัวขอและประเด็น
สําคัญ ไดแกชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคกลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ 
วิธีการ ดําเนินโครงการหรือตารางที่หรือผังกํากับงาน ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณและประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ เก่ียวกับการลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

3. ตารางการประเมินโครงการลดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนตาม CIPP Model ประกอบดวย 4 ดาน 
ไดแก การประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3 ทาน โดยพบวา คา IOC ของแนวทางสนทนา แนวทางทําแผนและการประเมินโครงการนี้ = 0.86 
สอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล กระทําเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอน 1 การวิเคราะหลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
เคร่ืองมือวิจัย 

- ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุในเวที คืนขอมูล 
- แนวทางการสนทนากลุมการจัดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
- บันทึกการสนทนากลุม 
- กระบวนการศึกษาชุมชน 

ข้ันตอน  2 สรางแผนดําเนินงานเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
- แนวทางการจัดแผน/โครงการและการประเมินผล 
- การรวบรวมแผนปฏิบัติปองกันอุบัติเหตุ  
- กําหนดความเสี่ยง ดานพฤติกรรมและสถานที่สภาพถนน  
- จํานวน Social Mapping  
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- แผนการจัดการความเสี่ยงชุมชนประกอบดวย การคนหา/วิเคราะห/ปรับปรุง/
ประเมินผล 
ข้ันตอน 3 นําแผนปฏิบัติปฏิบัติการที่พัฒนาข้ึนไปใชในสถานที่จําลอง โดยใชเคร่ืองมือ ไดแก 

- ตารางการประเมินโครงการ  
- การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
- การบันทึกตารางประเมินผล 

  การวิเคราะหขอมูล 
1. แบบรายงานการประชุมการคืนขอมูลอุบัติเหตุ การสนทนากลุม และการสรุปบทเรียนวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลมาถอดเทป จากนั้นแยกประเภทขอมูล ตีความ และสรางแนวเร่ือง และสรุป
เปนผลการประชุม 

2. ขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะหจากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ นํามาเปนฐาน
วางแผนเปนโครงการ/แผนงาน ระบุรายละเอียด ไดแก ชื่อโครงการผูรับผิดชอบ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ วิธีการดําเนินโครงการ หรือตารางหรือผังกํากับงาน ดัชนี  
ชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                                    

3. ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมี สวนรวม และขอมูลจากตารางประเมินโครงการ นํามาวิเคราะห
รวมกับการสรุปบทเรียนเปนหมวดหมูตาม CIPP Model โดยวิเคราะหในประเด็น ที่ทั้ง 59 หมูบานไดจัดทํา
คือโครงการหมูบานปลอดอุบัติเหตุ ถนนปลอดภัย นํากรอบแนวคิดของ cipp model มาประเมินโครงการ 
ในรายยอยหมูบานและภาพรวมอําเภอใชรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม   
สถิติในการวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช การหาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เพื่อนําไปแปลผล 
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลดานกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญผูใหญบานกํานันเปนเพศชาย จํานวน 47 คน 
(รอยละ 79.66) รองลงมาคือเพศหญิง จํานวน 12คน (รอยละ 20.38) สวนใหญมีอายุระหวาง 30-60 ป 
จํานวน  44 คน (รอยละ 74.57) รองลงมาคืออายุมากกวา 60 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 25.42) การศึกษา
ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 29 คน(รอยละ49.1) มัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 20 คน(รอยละ33.89 )ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 คน (รอยละ 8.47) ประกาศนียบัตร (ปวช.) 
จํานวน 5 คน (รอยละ 8.47)  
 นําเสนอตามวัตถุประสงคดังน้ี           
 1. การวิเคราะหสถานการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนอําเภอทุงเสลี่ยม                          

1.1 ผลการจัดทํา spot map บนแผนที่เดินดิน ของหมูบานในอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัยพบวา อุบัติเหตุ เกิดข้ึนที่บริเวณถนนที่เปนสามแยกและสี่แยกในเกือบทุกตําบลบริเวณโคงในถนน
หมูบาน มีรายละเอียดดังตาราง 

 
 
 

ตารางที่ 1 สถิติอุบตัิเหตุจราจร อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตําบลตาง ๆ 
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บานใหม - โคงกาแฟเรือนแกว 

- หนาวัดใหญ 
- หนาทาขาวกํานันคิด 
- หนาตลาดนอยในหมู 2 

15 
17 
12 
12 

 
 
 
1 

12 
11 
12 
12 

 
  

12 
11 
11 
14 

 
 
 
1 

เขาแกว - แยกโรงเรียนชัยมงคล 
- หนาตลาดใน 
- สามแยกวัดเขาแกว 
- สี่เลนสวัดหมอน 
- แยกโรงเรียนสามหลัง 
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ไทยชนะศึก - หนาโรงเรียนไทยชนะศึก 
- แยกสายลมจอย 
- หนาโรงเรียนแมทุเลา 
- หนาคารแคร 
- โคงทุงพริก 
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ทุงเสลี่ยม - หนาเทศบาล 
- หนารร.ชนูปภัมธ 
- หนาเซเวน 
- หนาวัดพิพตน 
- แยกทาเดือ 
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กลางดง - แยกออสกา กาแฟสด 
- ตลาดสายใน 
- แยกเทศบาลกลางดง 
- แยกวัดมอน 
- แยกปอมตํารวจ 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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- แผนการจัดการความเสี่ยงชุมชนประกอบดวย การคนหา/วิเคราะห/ปรับปรุง/
ประเมินผล 
ข้ันตอน 3 นําแผนปฏิบัติปฏิบัติการที่พัฒนาข้ึนไปใชในสถานที่จําลอง โดยใชเคร่ืองมือ ไดแก 

- ตารางการประเมินโครงการ  
- การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
- การบันทึกตารางประเมินผล 

  การวิเคราะหขอมูล 
1. แบบรายงานการประชุมการคืนขอมูลอุบัติเหตุ การสนทนากลุม และการสรุปบทเรียนวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลมาถอดเทป จากนั้นแยกประเภทขอมูล ตีความ และสรางแนวเร่ือง และสรุป
เปนผลการประชุม 

2. ขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะหจากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ นํามาเปนฐาน
วางแผนเปนโครงการ/แผนงาน ระบุรายละเอียด ไดแก ชื่อโครงการผูรับผิดชอบ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ วิธีการดําเนินโครงการ หรือตารางหรือผังกํากับงาน ดัชนี  
ชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                                    

3. ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมี สวนรวม และขอมูลจากตารางประเมินโครงการ นํามาวิเคราะห
รวมกับการสรุปบทเรียนเปนหมวดหมูตาม CIPP Model โดยวิเคราะหในประเด็น ที่ทั้ง 59 หมูบานไดจัดทํา
คือโครงการหมูบานปลอดอุบัติเหตุ ถนนปลอดภัย นํากรอบแนวคิดของ cipp model มาประเมินโครงการ 
ในรายยอยหมูบานและภาพรวมอําเภอใชรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม   
สถิติในการวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช การหาคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน เพื่อนําไปแปลผล 
 
ผลการวิจัย 
 ขอมูลดานกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญผูใหญบานกํานันเปนเพศชาย จํานวน 47 คน 
(รอยละ 79.66) รองลงมาคือเพศหญิง จํานวน 12คน (รอยละ 20.38) สวนใหญมีอายุระหวาง 30-60 ป 
จํานวน  44 คน (รอยละ 74.57) รองลงมาคืออายุมากกวา 60 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 25.42) การศึกษา
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จํานวน 20 คน(รอยละ33.89 )ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 คน (รอยละ 8.47) ประกาศนียบัตร (ปวช.) 
จํานวน 5 คน (รอยละ 8.47)  
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1616 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

ตารางที่ 2 สถิติอุบตัิเหตุจราจร อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ปงบประมาณ 2558  - 2560 
ป บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2558 
2559 
2560 

954 
1,090 
1,128 

3 
4 
6 

ที่มา : รายงานจากโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย 
 

แสดงจํานวนการบาดเจบ็จําแนกตามกลุมอาย ุ

กลุมอายุ 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 -4 30 25 37 26 39 27 
5 – 9 50 52 56 58 61 59 

10 – 14 70 62 72 61 71 61 
15 – 24 65 40 70 62 73 62 
25 – 34 60 61 73 62 72 72 
35 – 44 71 51 79 59 81 72 
45 – 54 62 50 71 70 75 72 
55 – 64 65 55 60 69 72 76 

64 ปข้ึนไป 55 46 61 62 64 60 
รวม 528 462 579 511 608 518 

  
1.2 มีหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนที่เก่ียวของและภาคประชาชนปฏิบัติงาน

ชวยเหลือผูเกิดอุบัติเหตุ 
1.3 ผูใหขอมูลจัดลําดับความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอําเภอทุงเสลี่ยมโดย 

card technique เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ 1) การจัดการถนนปลอดภัย ติดปายเตือน กระจกเลนสนูน  
2) ปองกันการดื่มสุราขณะขับรถ 3) สภาพรถที่ปลอดภัย จึงนําปญหาที่ 1 ไปจัดทําเปนแผนระดับหมูบาน ใน
ข้ันตอนที่ 2  

2. สรางแผนปฏิบัติการจัดการปองกันอุบัติเหตุ ผลการดําเนินการในวันที่ 23 มีนาคม 2560 มี  
2 ข้ันตอน ดังนี้   
   

 
  2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนและการประเมินผลโดยใช 
CIPP Model   
  2.2 ดํ า เนิ นการจั ดทํ าแผนป ฏิบั ติ การ 3 ระยะตามวงจรอุบั ติ เหตุ จ ราจรโดย
เก่ียวของ ไดแก โครงการเฝาระวังประเมินความเสี่ยง โครงการเตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุและโครงการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุ ซ่ึงแผนงานทั้ง 3 โครงการแสดงรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ หลักการ
และเหตุผลวัตถุประสงค กลุมเปาหมายระยะเวลา สถานที่วิธีการดําเนินโครงการหรือตารางหรือผังกํากับงาน 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพงบประมาณประโยชน ที่คาดวาจะไดรับและโครงการเตรียม
ความพรอมรับอุบัติเหตุหมูถูกนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของทั้ง 5 ตําบล อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
ในปงบประมาณ 2559 

3. ข้ันตอน: นําแผนปฏิบัติการไปใชและประเมินผล โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 
3.1 สรางการมีสวนรวมโดยรวมคิดและรวมวางแผน โดยการคืนขอมูลใหกับทุกหมูบาน 

59หมูบาน ผานเวทีประชุมผูนําชุมชน ของแตละเดือน เร่ิมคร้ังแรก 23 มีนาคม 2559 นําเสนอสถิติ การเกิด
อุบัติเหตุ แสดงถึงผลเสียทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม จากนั้นแตละหมูบานวิเคราะหความเสี่ยงทั้งที่เปน
สิ่งแวดลอม สภาพถนน ยามพาหนะและพฤติกรรมของผูขับข่ี ทุกหมูบานนําแตละประเด็นมาจัดกลุม
เรียงลําดับความสําคัญของปญหาโดยใช card technique รวมวิเคราะหสาเหตุและวางแนวทางปองกัน 
จัดทําแผนพัฒนาระดับหมูบานนําเสนอแผนตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีนายอําเภอเปนประธาน
ติดตามงานในวาระประชุมของแตละเดือน        

3.2 ในข้ันดําเนินการ ฝกอบรมอาสาสมัครหมูบานและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานใหมี
ความรูและทักษะการปฐมพยาบาลการชวยเหลือผูบาดเจ็บจํานวน 59 หมูบาน  
  

ตารางที่ 4 การแกปญหาหรือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 5 อันดบัแรกของผูใหญบานกํานัน 
อันดับที ่ การแกไขปญหาหรือการแกไขอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

1 
2 
3 
4 
5  

การติดตั้งสัญญาณไฟในบริเวณทางแยก หรือจุดเสี่ยง 
การติดตั้งปายขอความบริเวณจุดเสี่ยง 
การตั้งจุดตรวจความเร็วของการใชรถยนต และรถจักรยานยนต 
การทําลูกระนาดบนถนนที่เปนจุดเสี่ยง 
การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคงหรือผิวถนนที่เปนจุดเสี่ยง 
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10 – 14 70 62 72 61 71 61 
15 – 24 65 40 70 62 73 62 
25 – 34 60 61 73 62 72 72 
35 – 44 71 51 79 59 81 72 
45 – 54 62 50 71 70 75 72 
55 – 64 65 55 60 69 72 76 

64 ปข้ึนไป 55 46 61 62 64 60 
รวม 528 462 579 511 608 518 

  
1.2 มีหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนที่เก่ียวของและภาคประชาชนปฏิบัติงาน

ชวยเหลือผูเกิดอุบัติเหตุ 
1.3 ผูใหขอมูลจัดลําดับความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอําเภอทุงเสลี่ยมโดย 

card technique เรียงจากมากไปนอย ดังนี้ 1) การจัดการถนนปลอดภัย ติดปายเตือน กระจกเลนสนูน  
2) ปองกันการดื่มสุราขณะขับรถ 3) สภาพรถที่ปลอดภัย จึงนําปญหาที่ 1 ไปจัดทําเปนแผนระดับหมูบาน ใน
ข้ันตอนที่ 2  

2. สรางแผนปฏิบัติการจัดการปองกันอุบัติเหตุ ผลการดําเนินการในวันที่ 23 มีนาคม 2560 มี  
2 ข้ันตอน ดังนี้   
   

 
  2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนและการประเมินผลโดยใช 
CIPP Model   
  2.2 ดํ า เนิ นการจั ดทํ าแผนป ฏิบั ติ การ 3 ระยะตามวงจรอุบั ติ เหตุ จ ราจรโดย
เก่ียวของ ไดแก โครงการเฝาระวังประเมินความเสี่ยง โครงการเตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุและโครงการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุ ซ่ึงแผนงานทั้ง 3 โครงการแสดงรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ หลักการ
และเหตุผลวัตถุประสงค กลุมเปาหมายระยะเวลา สถานที่วิธีการดําเนินโครงการหรือตารางหรือผังกํากับงาน 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพงบประมาณประโยชน ที่คาดวาจะไดรับและโครงการเตรียม
ความพรอมรับอุบัติเหตุหมูถูกนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของทั้ง 5 ตําบล อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
ในปงบประมาณ 2559 

3. ข้ันตอน: นําแผนปฏิบัติการไปใชและประเมินผล โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 
3.1 สรางการมีสวนรวมโดยรวมคิดและรวมวางแผน โดยการคืนขอมูลใหกับทุกหมูบาน 

59หมูบาน ผานเวทีประชุมผูนําชุมชน ของแตละเดือน เร่ิมคร้ังแรก 23 มีนาคม 2559 นําเสนอสถิติ การเกิด
อุบัติเหตุ แสดงถึงผลเสียทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม จากนั้นแตละหมูบานวิเคราะหความเสี่ยงทั้งที่เปน
สิ่งแวดลอม สภาพถนน ยามพาหนะและพฤติกรรมของผูขับข่ี ทุกหมูบานนําแตละประเด็นมาจัดกลุม
เรียงลําดับความสําคัญของปญหาโดยใช card technique รวมวิเคราะหสาเหตุและวางแนวทางปองกัน 
จัดทําแผนพัฒนาระดับหมูบานนําเสนอแผนตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีนายอําเภอเปนประธาน
ติดตามงานในวาระประชุมของแตละเดือน        

3.2 ในข้ันดําเนินการ ฝกอบรมอาสาสมัครหมูบานและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานใหมี
ความรูและทักษะการปฐมพยาบาลการชวยเหลือผูบาดเจ็บจํานวน 59 หมูบาน  
  

ตารางที่ 4 การแกปญหาหรือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 5 อันดบัแรกของผูใหญบานกํานัน 
อันดับที ่ การแกไขปญหาหรือการแกไขอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

1 
2 
3 
4 
5  

การติดตั้งสัญญาณไฟในบริเวณทางแยก หรือจุดเสี่ยง 
การติดตั้งปายขอความบริเวณจุดเสี่ยง 
การตั้งจุดตรวจความเร็วของการใชรถยนต และรถจักรยานยนต 
การทําลูกระนาดบนถนนที่เปนจุดเสี่ยง 
การปรับปรุงถนนบริเวณทางโคงหรือผิวถนนที่เปนจุดเสี่ยง 
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3.3 การประเมินผลดวย CIPP Model ผลการประเมินการฝกอบรม/การจัดการกับ
สภาพแวดลอม ลดพฤติกรรมเสี่ยง ผลการประเมิน มี ดังนี้ 

1. ดานบริบท (context) อยูในระดับมาก (x̄ = 3.97, S.D. = 0.46) บริบทของโครงการ/
แผนงาน พบวา วัตถุประสงค ชุมชนรับสามารถประเมินจุดเสี่ยงและมีแผนปองกันครบทั้ง 59 ชุมชน และ
เห็นควรดําเนินการทบทวนแผน เปนประจําทุกป 

 2. ดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับมาก (x̄ = 3.87, S.D. = 0.62) ปจจัยนําเขา 
พบวามีความพรอมของทรัพยากรในการดําเนินงาน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรไดแก กํานันและ
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทีมอาสาสมัครและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานมีความพรอม
และเต็มใจเขารวมกิจกรรม 2) ดานวัสดุอุปกรณ มีรถฉุกเฉินที่สามารถบริการชวยชีวิตในพื้นที่และ 3) ดาน
งบประมาณ ได รับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเพียงพอ 

 3. ดานกระบวนการ (Process) มากที่สุด (x̄ = 4.00, S.D. = 0.57)กระบวนการพบวา
การดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนด สิ่งที่พบวาเปนการปฏิบัติที่ดี ไดแก ดานการปรับปรุงถนน/โคง
ปลอดภัย บรรยากาศการประชาสัมพันธของกํานันและผูใหญ บาน เปนไปอยางเขาถึงทุกทองที่ ทีม
อาสาสมัครและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานเขารวมกิจกรรม ดวยความเขมแข็งทีมชวยเหลือผูบาดเจ็บจาก
ประสานงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล (ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย) 

4. ผลผลิต (Product) มากที่สุด (x̄ = 4.13, S.D. = 0.59)ผลลัพธ พบวามีผู เขารวม
กิจกรรม จัดทําแผน ติดตามนิเทศแผนเปนผูนําชุมชนประกอบดวยผูใหญบาน กํานัน จํานวน 59 คน 
ดําเนินการกิจกรรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการหลังเขารวมกิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมเขาใจถึง
ข้ันตอนการวิเคราะหจุดเสี่ยง การทําแผน ประสานงานชวยเหลือผูบาดเจ็บ และขอมูลสําหรับทําแผนคร้ัง
ตอไป 
 
การอภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัยดวยกลยุทธ 5 ส. ภายใต การมีสวนรวมขอผูใหญบานกํานัน ตองมีการใชขอมูลรวมกัน ส.ที่ 1. 
สารสนเทศวางเปาหมายและแนวทางการแกไขปญหา ฯ รวมทั้งการแสวงหาแหลงบประมาณในพื้นที่ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งขอมูลเชิงประจักษจากหลายหนวยงานที่มีเอกภาพถูกตอง ครบถวน 
สามารถนําไปใชวางแผนระบุมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมใหกับพื้นที่ สอดคลองกับการศึกษาของ  
สุรางค  ศีตมโนชญ ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาจราจรอยางมีสวนรวมในจังหวัดภูเก็ตที่
พบวาการใหขอมูลขาวสารเปนการสรางความเปนเจาของสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหา ส 2.  
สุดเสี่ยง คือ การใชแผนชุมชนลดจุดเสี่ยงในทุกหมูบาน และทุกทองที่มีแบบมีแผนปองกันและผูประสบ
อุบัติเหตุและสอดคลอง กับการศึกษาของกรพินธุ ลีลาวิวัฒน ที่ศึกษาในจุดเสี่ยงชุมชนเมืองพิษณุโลก พบวา 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาการ ขับข่ีรถจักรยานยนตรวมวางแผนปองกันไดชัดเจน ส 3. สห
วิชาชีพ คือ วิชาชีพที่เก่ียวของทั้ง 5 เสาหลัก บูรณาการทํางานรวมกัน ส 4. สุดคุมคือในแตละหมูบานได

เลือกมาตรการที่ไดผลและประหยัดคือการจัดทําโครงการหมูบานถนนปลอดภัย บุคคลตนแบบ ขยายสู 
ครอบครัวทั้งผูนําชุมชนและ อสม สอดคลองกับการศึกษาของจิตศจี จิตต พิศาล วันเพ็ญ แกวปานและสุริ
นทร กลัมพากร  ที่ศึกษาเร่ืองการปองกัน อุบัติเหตุจากการทํางานของผูขับข่ีรถจักรยานยนตรับจางในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา การปองกันอุบัติเหตุ เร่ิมจากตัวผูนําในทุกระดับ มีความสัมพันธกับการลด
อุบัติเหตุจราจร ส 5. การมีสวนรวม มีภาคีปองกันอุบัติเหตุระดับอําเภอ จัดตั้งคณะกรรมการการติดตาม/
ประสานงานอยางตอเนื่องที่กอใหเกิดความยั่งยืน จากกลยุทธทั้ง 5ส.สูโครงการหมูบานปลอดอุบัติเหตุ ถนน
ปลอดภัยทําในทุกหมูบานและใช CIPP MODEL ประเมินผลในภาพรวมของทั้งอําเภอ พบวาอยูระดับดี ถึงดี
มาก และจากการเก็บรวบรวมตัวชี้วัด สถิติรายงานอุบัติเหตุ 43 แฟม 19 สาเหตุ 

 
แผนภูมิแสดงขอมูลการเกิดอุบตัิเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในอําเภอทุงเสลี่ยม

 
ขอมูล สามารถลดอัตราตายจาก 11.75 ตอแสนประชากรลดลงเหลือ 4 ตอแสนประชากร จํานวน

อุบัติเหตุลดลงจาก 936 เหลือ 602 คร้ัง จากผลการวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุจราจรสวนหนึ่งไดมาจากการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและผลจากการคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของสรางความตระหนักเกิดสวนรวมใน
การแกไขปญหาโดยมีเปาหมาย เดียวกันคือการลดอุบัติเหตุอยางเปนรูปธรรมดังปรากฏในการศึกษาคร้ังนี้
สอดคลองกับ นเรศ คงโต และคณะที่ศึกษา รูปแบบการดําเนินงานอยางมีสวนรวม ของชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน ผลการศึกษาพบวา  องคประกอบการดําเนินงาน ที่นําไปสูความสําเร็จไดแก ความเขาใจ 
ในขอมูลและการเปนเจาของรับรูและตั้งใจที่จะสรางความรวมมือโดยอาศัยทักษะการ สื่อสาร การเชื่อม
ความสัมพันธ สรางโอกาสใหทุกภาคสวนมี สวนรวม สอดคลองกับ บริบูรณ อยูสุขสมบูรณ ศึกษาโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรเพื่อปองกัน และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต พบวา 
การศึกษาวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยใช ยุทธศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง ”
เขาใจ เขาถึง พัฒนา„ และแนวคิด ”6 ช„ คือ (ชวน เชื่อม ชง ชม ชอน และ เช็ค ) มาดําเนินการ ทําใหมี
แนวทางปองกันที่ครอบคลุม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1. Spot map แสดงถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุสามารถนําไปใชกับสาธารณภัยอ่ืนๆ ได  
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3.3 การประเมินผลดวย CIPP Model ผลการประเมินการฝกอบรม/การจัดการกับ
สภาพแวดลอม ลดพฤติกรรมเสี่ยง ผลการประเมิน มี ดังนี้ 

1. ดานบริบท (context) อยูในระดับมาก (x̄ = 3.97, S.D. = 0.46) บริบทของโครงการ/
แผนงาน พบวา วัตถุประสงค ชุมชนรับสามารถประเมินจุดเสี่ยงและมีแผนปองกันครบทั้ง 59 ชุมชน และ
เห็นควรดําเนินการทบทวนแผน เปนประจําทุกป 

 2. ดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับมาก (x̄ = 3.87, S.D. = 0.62) ปจจัยนําเขา 
พบวามีความพรอมของทรัพยากรในการดําเนินงาน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลากรไดแก กํานันและ
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทีมอาสาสมัครและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานมีความพรอม
และเต็มใจเขารวมกิจกรรม 2) ดานวัสดุอุปกรณ มีรถฉุกเฉินที่สามารถบริการชวยชีวิตในพื้นที่และ 3) ดาน
งบประมาณ ได รับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเพียงพอ 

 3. ดานกระบวนการ (Process) มากที่สุด (x̄ = 4.00, S.D. = 0.57)กระบวนการพบวา
การดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนด สิ่งที่พบวาเปนการปฏิบัติที่ดี ไดแก ดานการปรับปรุงถนน/โคง
ปลอดภัย บรรยากาศการประชาสัมพันธของกํานันและผูใหญ บาน เปนไปอยางเขาถึงทุกทองที่ ทีม
อาสาสมัครและอาสาสมัครปองกันภัยหมูบานเขารวมกิจกรรม ดวยความเขมแข็งทีมชวยเหลือผูบาดเจ็บจาก
ประสานงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล (ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือผูประสบภัย) 

4. ผลผลิต (Product) มากที่สุด (x̄ = 4.13, S.D. = 0.59)ผลลัพธ พบวามีผู เขารวม
กิจกรรม จัดทําแผน ติดตามนิเทศแผนเปนผูนําชุมชนประกอบดวยผูใหญบาน กํานัน จํานวน 59 คน 
ดําเนินการกิจกรรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการหลังเขารวมกิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมเขาใจถึง
ข้ันตอนการวิเคราะหจุดเสี่ยง การทําแผน ประสานงานชวยเหลือผูบาดเจ็บ และขอมูลสําหรับทําแผนคร้ัง
ตอไป 
 
การอภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัยดวยกลยุทธ 5 ส. ภายใต การมีสวนรวมขอผูใหญบานกํานัน ตองมีการใชขอมูลรวมกัน ส.ที่ 1. 
สารสนเทศวางเปาหมายและแนวทางการแกไขปญหา ฯ รวมทั้งการแสวงหาแหลงบประมาณในพื้นที่ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งขอมูลเชิงประจักษจากหลายหนวยงานที่มีเอกภาพถูกตอง ครบถวน 
สามารถนําไปใชวางแผนระบุมาตรการปองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมใหกับพื้นที่ สอดคลองกับการศึกษาของ  
สุรางค  ศีตมโนชญ ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาจราจรอยางมีสวนรวมในจังหวัดภูเก็ตที่
พบวาการใหขอมูลขาวสารเปนการสรางความเปนเจาของสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหา ส 2.  
สุดเสี่ยง คือ การใชแผนชุมชนลดจุดเสี่ยงในทุกหมูบาน และทุกทองที่มีแบบมีแผนปองกันและผูประสบ
อุบัติเหตุและสอดคลอง กับการศึกษาของกรพินธุ ลีลาวิวัฒน ที่ศึกษาในจุดเสี่ยงชุมชนเมืองพิษณุโลก พบวา 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาการ ขับข่ีรถจักรยานยนตรวมวางแผนปองกันไดชัดเจน ส 3. สห
วิชาชีพ คือ วิชาชีพที่เก่ียวของทั้ง 5 เสาหลัก บูรณาการทํางานรวมกัน ส 4. สุดคุมคือในแตละหมูบานได

เลือกมาตรการที่ไดผลและประหยัดคือการจัดทําโครงการหมูบานถนนปลอดภัย บุคคลตนแบบ ขยายสู 
ครอบครัวทั้งผูนําชุมชนและ อสม สอดคลองกับการศึกษาของจิตศจี จิตต พิศาล วันเพ็ญ แกวปานและสุริ
นทร กลัมพากร  ที่ศึกษาเร่ืองการปองกัน อุบัติเหตุจากการทํางานของผูขับข่ีรถจักรยานยนตรับจางในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา การปองกันอุบัติเหตุ เร่ิมจากตัวผูนําในทุกระดับ มีความสัมพันธกับการลด
อุบัติเหตุจราจร ส 5. การมีสวนรวม มีภาคีปองกันอุบัติเหตุระดับอําเภอ จัดตั้งคณะกรรมการการติดตาม/
ประสานงานอยางตอเนื่องที่กอใหเกิดความยั่งยืน จากกลยุทธทั้ง 5ส.สูโครงการหมูบานปลอดอุบัติเหตุ ถนน
ปลอดภัยทําในทุกหมูบานและใช CIPP MODEL ประเมินผลในภาพรวมของทั้งอําเภอ พบวาอยูระดับดี ถึงดี
มาก และจากการเก็บรวบรวมตัวชี้วัด สถิติรายงานอุบัติเหตุ 43 แฟม 19 สาเหตุ 

 
แผนภูมิแสดงขอมูลการเกิดอุบตัิเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในอําเภอทุงเสลี่ยม

 
ขอมูล สามารถลดอัตราตายจาก 11.75 ตอแสนประชากรลดลงเหลือ 4 ตอแสนประชากร จํานวน

อุบัติเหตุลดลงจาก 936 เหลือ 602 คร้ัง จากผลการวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุจราจรสวนหนึ่งไดมาจากการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและผลจากการคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของสรางความตระหนักเกิดสวนรวมใน
การแกไขปญหาโดยมีเปาหมาย เดียวกันคือการลดอุบัติเหตุอยางเปนรูปธรรมดังปรากฏในการศึกษาคร้ังนี้
สอดคลองกับ นเรศ คงโต และคณะที่ศึกษา รูปแบบการดําเนินงานอยางมีสวนรวม ของชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน ผลการศึกษาพบวา  องคประกอบการดําเนินงาน ที่นําไปสูความสําเร็จไดแก ความเขาใจ 
ในขอมูลและการเปนเจาของรับรูและตั้งใจที่จะสรางความรวมมือโดยอาศัยทักษะการ สื่อสาร การเชื่อม
ความสัมพันธ สรางโอกาสใหทุกภาคสวนมี สวนรวม สอดคลองกับ บริบูรณ อยูสุขสมบูรณ ศึกษาโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรเพื่อปองกัน และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต พบวา 
การศึกษาวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยใช ยุทธศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง ”
เขาใจ เขาถึง พัฒนา„ และแนวคิด ”6 ช„ คือ (ชวน เชื่อม ชง ชม ชอน และ เช็ค ) มาดําเนินการ ทําใหมี
แนวทางปองกันที่ครอบคลุม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1. Spot map แสดงถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุสามารถนําไปใชกับสาธารณภัยอ่ืนๆ ได  
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2. สามารถนํากลยุทธ 5 ส.นี้ไปปรับใชกับการปองกันปญหาโรคระบาด ตลอดจนโรคเร้ือรังตางๆ ที่
เนนการมีสวนรวมของชุมชน                

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
1. ควรมีการศึกษาบูรณาการของหนวยงานตางๆ เพื่อสะทอนออกมาเปนภาพรวมของอําเภอ

นําเสนอแลกเปลี่ยนในวงกวาง 
2. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานระยะยาวโดยนําปญหาและขอเสนอแนะมาปรับใชใหเกิด

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
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การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบตัิราชการ 
Performance Management for Achievement in Government 

Performance  
 

ศุภิสรา  บัวงาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
บทคัดยอ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) เปนกระบวนการในการสราง
สภาพแวดลอมและวิธีการในการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและการสรางความชัดเจนใน
ผลการปฏิบัติงานโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร การนําการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) มาปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติราชการ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนข้ึน การปฏิบัติงานของคนใน
องคกรชัดเจนและมุงไปในทิศทางเดียวกัน  มีการสื่อสารภายในองคกรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมโปรงใส สามารถสะทอนคุณลักษณะของตัวงานและ
คุณคาของผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานยัง
สามารถเอาไปใชประโยชนในงานบริหารบุคคลดานอ่ืนๆ อีกดวย 

คําสําคัญ: การบริหาร, การปฏิบัติงาน, ผลสัมฤทธิ์ 
 
Abstract 

Performance Management (PM) is a process to create an environment and working 
methods that support workers to perform their work with maximum efficiency with the main goal 
being to create higher productivity and performance and to create clarity in performance by 
aligning with the operational goals at the organization level. The implementation of Performance 
Management (PM) to be taken seriously and continuously will lead to the achievement of public 
performance, namely the efficiency, effectiveness of the performance that is increasing. The 
operation of the people in the organization is clear and aimed in the same direction. There is 
communication within the organization that is thoroughly in all directions. Resulting in the 
development of performance transparent concrete performance measurement, can accurately 
reflect the characteristics of the work and the value of the performance results. In addition, the 
results of the performance evaluation can also be utilized in other personal management tasks 
as well. 

Keywords: Management, Performance, Achievement 
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Performance Management for Achievement in Government 

Performance  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
บทคัดยอ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) เปนกระบวนการในการสราง
สภาพแวดลอมและวิธีการในการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและการสรางความชัดเจนใน
ผลการปฏิบัติงานโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร การนําการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) มาปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติราชการ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนข้ึน การปฏิบัติงานของคนใน
องคกรชัดเจนและมุงไปในทิศทางเดียวกัน  มีการสื่อสารภายในองคกรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมโปรงใส สามารถสะทอนคุณลักษณะของตัวงานและ
คุณคาของผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานยัง
สามารถเอาไปใชประโยชนในงานบริหารบุคคลดานอ่ืนๆ อีกดวย 

คําสําคัญ: การบริหาร, การปฏิบัติงาน, ผลสัมฤทธิ์ 
 
Abstract 

Performance Management (PM) is a process to create an environment and working 
methods that support workers to perform their work with maximum efficiency with the main goal 
being to create higher productivity and performance and to create clarity in performance by 
aligning with the operational goals at the organization level. The implementation of Performance 
Management (PM) to be taken seriously and continuously will lead to the achievement of public 
performance, namely the efficiency, effectiveness of the performance that is increasing. The 
operation of the people in the organization is clear and aimed in the same direction. There is 
communication within the organization that is thoroughly in all directions. Resulting in the 
development of performance transparent concrete performance measurement, can accurately 
reflect the characteristics of the work and the value of the performance results. In addition, the 
results of the performance evaluation can also be utilized in other personal management tasks 
as well. 

Keywords: Management, Performance, Achievement 



1622 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทนํา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจหลักในการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐ  

โดยการทํานุบํารุงสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภคุมครองและสงเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 
และใหการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศาสนา 25601 บัญญัติใหรัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภ
และคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด 
และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย จากภารกิจ
ดังกลาว จึงทําใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานที่มุงเนนในเร่ืองของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม แมการบริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงานก็ตองเนนที่หลักคุณธรรมคํานึงถึงความรู ความสามารถ 
ความเสมอภาค ความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน หลักความรู
ความสามารถที่จําเปน และความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หลักผลงาน มีการใหคุณใหโทษโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน แตในความเปนจริงทุกหนวยงานก็ยอมตอง
มีปญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล แมในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็มีปญหาเชนกัน ซ่ึงสาเหตุ
สําคัญของปญหาก็คือ เม่ือมีการแตงตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน จะมีการรองเรียน รองทุกข และมีบัตร
สนเทหเปนจํานวนมาก เพราะวาขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสวนใหญ
เปนขาราชการที่ตัดโอนมาจากหลายหนวยงาน ทั้งนี้หนวยงานแตละแหงจะมีลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
และรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไปแลวแตสภาพแวดลอมที่เปนตัวแปรสําคัญของ
หนวยงานนั้นๆ สภาพแวดลอมดังกลาว ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ คานิยม และ
ทัศนคติตางๆ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกร ซ่ึงพฤติกรรมบางรูปแบบนับวามี
ประโยชนทําใหหนวยงานพัฒนายิ่งข้ึน แตพฤติกรรมบางรูปแบบกลับเปนตัวปญหาที่ทําใหหนวยงานเกิดการ
ชะงักงันไมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคได การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี
ยอมสงผลใหบุคลากรภายในหนวยงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมคิดที่จะ
หลีกเลี่ยงงาน บุคลากรจะมีแรงกระตุนที่จะปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึงจะตองอาศัยระยะเวลา ข้ันตอน และปจจัยในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีที่มาจากมาตรา 12 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 25422  ซ่ึงออกตามความใน

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 67. 
2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2542. 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2534 มาตรา 3/1 ไดวางระบบการ
ปฏิบัติราชการแนวใหมที่มีความสําคัญในการสรางความรับผิดชอบของ  ผูบริหารงาน เพื่อที่จะกํากับการ
ปฏิบัติราชการใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน  จึงบัญญัติใหมีการจัดทําความตกลงที่เปน
ลายลักษณอักษรเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสมัฤทธิ์การปฏิบตัิราชการ คือ กระบวนการบริหารแบบบูรณาการ 
ซ่ึงเชื่อมโยงการวางแผนยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร การพัฒนา การติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไวดวยกันอยางเปนระบบ มีกระบวนการรวมกันระหวางฝายบริหาร หัวหนาทีมงาน และบุคลากร
แตละคนในการบริหารเพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบตอเปาหมาย และทิศทางขององคกร เนนการ
บริหารโดยขอตกลง (Contract) มากกวาการบริหารโดยคําสั่ง (Command) และเนนพันธะความรับผิดชอบ
รวมกันของบุคลากรที่เก่ียวของทั้งหมด มีกระบวนการสื่อสารอยางตอเนื่องระหวางผูปฏิบัติกับผูบังคับบัญชา 
ในเร่ืองการกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ เชน หนาที่สําคัญที่ผูปฏิบัติแตละ
คนตองทํา งานของผูปฏิบัติงานนั้นมีสวนสนับสนุนเปาหมายขององคกรอยางไร ผูปฏิบัติงานและ
ผูบังคับบัญชาจะทํางานรวมกันเพื่อรักษาระดับ ปรับปรุง พัฒนางานใหบรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายขององคกรไดอยางเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หมายถึง การบริหารแบบ
บูรณาการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยการ
สรางสภาพแวดลอมและวิธีการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและสรางความชัดเจนในผล
การปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร การนําระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานมาใชในระบบขาราชการพลเรือนของไทยเกิดข้ึนจากเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ที่ตองการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของขาราชการพล
เรือน โดยมุงให เห็นความสําคัญของขาราชการทุกระดับที่ มีตอความสําเร็จขององคกร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้ึน 
ทั้งนี้เนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือในการบริหารองคกรที่ใหความสําคัญกับ
กระบวนการทํางานโดยสมบูรณ ตั้งแตเร่ิมงานจนสําเร็จ มิใชเนนแคเร่ืองการประเมินเทานั้น ดังนั้นระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่สมบูรณจึงสรางเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรและเกิดความ
สอดคลองกันในทุกระดับเปาหมายขององคกร3 

สรุปไดวา การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อผลักดัน
ใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการใน

                                                           
3 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.ocsc.go.th/pm  

[28 พฤศจิกายน 2561]. 
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บทนํา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจหลักในการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐ  

โดยการทํานุบํารุงสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภคุมครองและสงเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 
และใหการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศาสนา 25601 บัญญัติใหรัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภ
และคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด 
และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย จากภารกิจ
ดังกลาว จึงทําใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานที่มุงเนนในเร่ืองของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม แมการบริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงานก็ตองเนนที่หลักคุณธรรมคํานึงถึงความรู ความสามารถ 
ความเสมอภาค ความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน หลักความรู
ความสามารถที่จําเปน และความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หลักผลงาน มีการใหคุณใหโทษโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน แตในความเปนจริงทุกหนวยงานก็ยอมตอง
มีปญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล แมในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติก็มีปญหาเชนกัน ซ่ึงสาเหตุ
สําคัญของปญหาก็คือ เม่ือมีการแตงตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน จะมีการรองเรียน รองทุกข และมีบัตร
สนเทหเปนจํานวนมาก เพราะวาขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสวนใหญ
เปนขาราชการที่ตัดโอนมาจากหลายหนวยงาน ทั้งนี้หนวยงานแตละแหงจะมีลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
และรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไปแลวแตสภาพแวดลอมที่เปนตัวแปรสําคัญของ
หนวยงานนั้นๆ สภาพแวดลอมดังกลาว ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ คานิยม และ
ทัศนคติตางๆ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกร ซ่ึงพฤติกรรมบางรูปแบบนับวามี
ประโยชนทําใหหนวยงานพัฒนายิ่งข้ึน แตพฤติกรรมบางรูปแบบกลับเปนตัวปญหาที่ทําใหหนวยงานเกิดการ
ชะงักงันไมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคได การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี
ยอมสงผลใหบุคลากรภายในหนวยงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมคิดที่จะ
หลีกเลี่ยงงาน บุคลากรจะมีแรงกระตุนที่จะปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึงจะตองอาศัยระยะเวลา ข้ันตอน และปจจัยในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีที่มาจากมาตรา 12 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 25422  ซ่ึงออกตามความใน

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 67. 
2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2542. 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2534 มาตรา 3/1 ไดวางระบบการ
ปฏิบัติราชการแนวใหมที่มีความสําคัญในการสรางความรับผิดชอบของ  ผูบริหารงาน เพื่อที่จะกํากับการ
ปฏิบัติราชการใหประสบความสําเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน  จึงบัญญัติใหมีการจัดทําความตกลงที่เปน
ลายลักษณอักษรเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสมัฤทธิ์การปฏิบตัิราชการ คือ กระบวนการบริหารแบบบูรณาการ 
ซ่ึงเชื่อมโยงการวางแผนยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร การพัฒนา การติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไวดวยกันอยางเปนระบบ มีกระบวนการรวมกันระหวางฝายบริหาร หัวหนาทีมงาน และบุคลากร
แตละคนในการบริหารเพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานที่สนองตอบตอเปาหมาย และทิศทางขององคกร เนนการ
บริหารโดยขอตกลง (Contract) มากกวาการบริหารโดยคําสั่ง (Command) และเนนพันธะความรับผิดชอบ
รวมกันของบุคลากรที่เก่ียวของทั้งหมด มีกระบวนการสื่อสารอยางตอเนื่องระหวางผูปฏิบัติกับผูบังคับบัญชา 
ในเร่ืองการกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ เชน หนาที่สําคัญที่ผูปฏิบัติแตละ
คนตองทํา งานของผูปฏิบัติงานนั้นมีสวนสนับสนุนเปาหมายขององคกรอยางไร ผูปฏิบัติงานและ
ผูบังคับบัญชาจะทํางานรวมกันเพื่อรักษาระดับ ปรับปรุง พัฒนางานใหบรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและเปาหมายขององคกรไดอยางเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หมายถึง การบริหารแบบ
บูรณาการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยการ
สรางสภาพแวดลอมและวิธีการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและสรางความชัดเจนในผล
การปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร การนําระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานมาใชในระบบขาราชการพลเรือนของไทยเกิดข้ึนจากเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ที่ตองการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของขาราชการพล
เรือน โดยมุงให เห็นความสําคัญของขาราชการทุกระดับที่ มีตอความสําเร็จขององคกร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้ึน 
ทั้งนี้เนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือในการบริหารองคกรที่ใหความสําคัญกับ
กระบวนการทํางานโดยสมบูรณ ตั้งแตเร่ิมงานจนสําเร็จ มิใชเนนแคเร่ืองการประเมินเทานั้น ดังนั้นระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่สมบูรณจึงสรางเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรและเกิดความ
สอดคลองกันในทุกระดับเปาหมายขององคกร3 

สรุปไดวา การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อผลักดัน
ใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการใน

                                                           
3 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.ocsc.go.th/pm  

[28 พฤศจิกายน 2561]. 
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ระดับองคกร หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกันโดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การพัฒนา
ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด และมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดี ความชอบแกผูปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดจากเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ที่จะปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการไดอยางจริงจังมากข้ึน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงไดศึกษาวิเคราะหหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเร่ิมจากการขอความรวมมือจากสวนราชการ
มารวมใหความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ซ่ึงปญหาที่พบมีมากมาย ไมวาจะเปนปญหาความไม
ชัดเจนในการประเมิน ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผูประเมินการใชความรูสึก
สวนตัวในการประเมิน เกิดการประเมินเพียงดานเดียวจากหัวหนาหรือบางกรณีก็เปนการประเมินแบบ
ปรองดองเพื่อไมตองการใหเกิดความขัดแยงประเมินตามระเบียบไมเปนไปตามเจตนารมณ ความเขาใจใน
แบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไมตรงกันของผูประเมินและผูถูกประเมิน การประเมินไมกอใหเกิดการ
พัฒนา ปญหาเหลานี้ทําใหเกิดการใชแบบประเมินไมตรงกับวัตถุประสงคหรือที่แยไปกวานั้นคือมีแลวไมใช 
ซ่ึงสาเหตุของปญหาเหลานี้สามารถเกิดข้ึนไดทั้งจากตัวระบบประเมินเอง เคร่ืองมือ และ/หรือผูใช 

ดังนั้นเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในการพัฒนาและนําระบบใหมมา
ใชในสวนราชการ จึงไดแก การพัฒนาระบบและเคร่ืองมือที่สะทอนความเปนจริงและเอ้ือประโยชนแกผูใช 
และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูใชคือผูประเมินและผูถูกประเมิน ซ่ึงผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่
สําคัญมากที่สุดเพราะระบบใดๆไมวาจะดีหรือสมบูรณเพียงใด หากผูใชขาดความรูความเขาใจและการ
ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยน ระบบและเคร่ืองมือคงจะไมมีคุณคาประโยชนอะไร 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) หรือที่เราๆ เรียกกันตดิปากวาระบบ PM ข้ึนเพื่อใหระบบนี้เปนเคร่ืองมือใน
การบริหารผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
คําถามที่เกิดข้ึนก็คือแลวการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานไปเก่ียวกับระบบ PM ดวยละ 
คําตอบสั้นๆ งายๆ ก็คือระบบประเมินผลเปนสวนหนึ่งของระบบ PM ดังนั้นเวลาที่เราไดยินคําวา ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ ระบบ PM นี้ เรามักตีความวาระบบ PM คือ ระบบประเมินใหมที่สํานักงาน 
ก.พ. จะนํามาใหใช ความคิดนี้ก็ถูกตองแตก็ไมทั้งหมด 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและระดับบุคคลเขาดวยกัน ซ่ึงตั้งอยูบน
ฐานกระบวนการความตอเนื่อง ตั้งแต 

1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรของ
องคกร 

2. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 

3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว

ตั้งแตแรก 
5. การนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก

ผูปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึนและสอดคลองกับ
ทิศทาง เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการ โดยมีการนําตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators - KPIs) มาใชเปนเคร่ืองมือกําหนดเปาหมายการทํางานของบุคคลรวมกัน ซ่ึงผูบังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดผลงานหลักที่กําหนดนั้นๆ เพื่อจะไดใหสิ่งจูงใจสําหรับการเสริมสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานที่มีผล
การปฏิบัติราชการดี เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ      ซ่ึงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบดวย
ข้ันตอนหลักดังแผนภาพ 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
1) ข้ันตอนการวางแผน เปนข้ันตอนในชวงตนรอบการประเมินที่ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจะได

มีการมอบหมายงานใหแกผูรับการประเมิน และรวมกับผูรับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการ พรอม
ทั้ ง กํ า ห น ด เป า ห ม า ย ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ว ม กั น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ 
ค า เป าหมายที่ เก่ี ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ ค าดหวังในรอบการประเมินนั้ นๆ ทั้ งนี้  สามารถ 
ปรับเปลี่ยนตามเปาหมายและแผนงานของหนวยงานหรือสวนราชการไดตามความจําเปน 

2) ข้ันตอนการติดตาม เปนข้ันตอนในระหวางรอบการประเมินที่ผูบังคับบัญชาจะทําการติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติราชการ เพื่อการกํากับดูแลการทํางานใหไดตามเปาหมาย ทําใหทราบและแกไข
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ระดับองคกร หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกันโดยผานกระบวนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การพัฒนา
ผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด และมีการนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดี ความชอบแกผูปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดจากเจตนารมณของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ที่จะปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการไดอยางจริงจังมากข้ึน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงไดศึกษาวิเคราะหหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเร่ิมจากการขอความรวมมือจากสวนราชการ
มารวมใหความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ซ่ึงปญหาที่พบมีมากมาย ไมวาจะเปนปญหาความไม
ชัดเจนในการประเมิน ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผูประเมินการใชความรูสึก
สวนตัวในการประเมิน เกิดการประเมินเพียงดานเดียวจากหัวหนาหรือบางกรณีก็เปนการประเมินแบบ
ปรองดองเพื่อไมตองการใหเกิดความขัดแยงประเมินตามระเบียบไมเปนไปตามเจตนารมณ ความเขาใจใน
แบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไมตรงกันของผูประเมินและผูถูกประเมิน การประเมินไมกอใหเกิดการ
พัฒนา ปญหาเหลานี้ทําใหเกิดการใชแบบประเมินไมตรงกับวัตถุประสงคหรือที่แยไปกวานั้นคือมีแลวไมใช 
ซ่ึงสาเหตุของปญหาเหลานี้สามารถเกิดข้ึนไดทั้งจากตัวระบบประเมินเอง เคร่ืองมือ และ/หรือผูใช 

ดังนั้นเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในการพัฒนาและนําระบบใหมมา
ใชในสวนราชการ จึงไดแก การพัฒนาระบบและเคร่ืองมือที่สะทอนความเปนจริงและเอ้ือประโยชนแกผูใช 
และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูใชคือผูประเมินและผูถูกประเมิน ซ่ึงผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่
สําคัญมากที่สุดเพราะระบบใดๆไมวาจะดีหรือสมบูรณเพียงใด หากผูใชขาดความรูความเขาใจและการ
ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยน ระบบและเคร่ืองมือคงจะไมมีคุณคาประโยชนอะไร 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) หรือที่เราๆ เรียกกันตดิปากวาระบบ PM ข้ึนเพื่อใหระบบนี้เปนเคร่ืองมือใน
การบริหารผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
คําถามที่เกิดข้ึนก็คือแลวการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานไปเก่ียวกับระบบ PM ดวยละ 
คําตอบสั้นๆ งายๆ ก็คือระบบประเมินผลเปนสวนหนึ่งของระบบ PM ดังนั้นเวลาที่เราไดยินคําวา ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ ระบบ PM นี้ เรามักตีความวาระบบ PM คือ ระบบประเมินใหมที่สํานักงาน 
ก.พ. จะนํามาใหใช ความคิดนี้ก็ถูกตองแตก็ไมทั้งหมด 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและระดับบุคคลเขาดวยกัน ซ่ึงตั้งอยูบน
ฐานกระบวนการความตอเนื่อง ตั้งแต 

1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรของ
องคกร 

2. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 

3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว

ตั้งแตแรก 
5. การนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก

ผูปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึนและสอดคลองกับ
ทิศทาง เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการ โดยมีการนําตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators - KPIs) มาใชเปนเคร่ืองมือกําหนดเปาหมายการทํางานของบุคคลรวมกัน ซ่ึงผูบังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดผลงานหลักที่กําหนดนั้นๆ เพื่อจะไดใหสิ่งจูงใจสําหรับการเสริมสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานที่มีผล
การปฏิบัติราชการดี เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ      ซ่ึงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบดวย
ข้ันตอนหลักดังแผนภาพ 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
1) ข้ันตอนการวางแผน เปนข้ันตอนในชวงตนรอบการประเมินที่ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจะได

มีการมอบหมายงานใหแกผูรับการประเมิน และรวมกับผูรับการประเมินวางแผนการปฏิบัติราชการ พรอม
ทั้ ง กํ า ห น ด เป า ห ม า ย ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ว ม กั น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ 
ค า เป าหมายที่ เก่ี ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ ค าดหวังในรอบการประเมินนั้ นๆ ทั้ งนี้  สามารถ 
ปรับเปลี่ยนตามเปาหมายและแผนงานของหนวยงานหรือสวนราชการไดตามความจําเปน 

2) ข้ันตอนการติดตาม เปนข้ันตอนในระหวางรอบการประเมินที่ผูบังคับบัญชาจะทําการติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติราชการ เพื่อการกํากับดูแลการทํางานใหไดตามเปาหมาย ทําใหทราบและแกไข
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ปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน อันจะทําใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

3) ข้ันตอนการพัฒนา เปนข้ันตอนที่เปนผลที่ไดจากการติดตามผลการทํางาน และเปนการใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ใหกับผูใตบังคับบัญชาวางานที่ทําอยูนั้นตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางาน
อยางไร และยังเปนข้ันตอนที่สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานอีกดวย 

4) ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนข้ันตอนในชวงสิ้นรอบการประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินรายนั้นๆ วาผลการปฏิบัติราชการ
ในระหวางรอบการประเมินเปนไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเปาหมายที่กําหนดไวตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)  
ที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนรอบการประเมินหรือไม เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูประเมินและผูรับการ
ประเมินรวมกันกําหนด 

5) ข้ันตอนการใหสิ่งจูงใจ เปนข้ันตอนที่นําผลการประเมินในข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มาพิจารณาใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลที่ไดมีการทุมเทการทํางานและไดผลงานที่ดีเกิดข้ึนแกหนวยงาน
หรือสวนราชการจากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในสวนราชการตามที่กลาวมาแลว
ขางตน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการในสวนราชการที่เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ” โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการกํากับติดตามเพื่อใหสวนราชการและจังหวัด สามารถ
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

2) เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและการใหเงินรางวัลประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะ
เปนการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของขาราชการหลักการของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
 
ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกลยุทธหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เนนความสําคัญของ
การมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการนปฏิบัติงานใหสูงข้ึน จึงนับวามี
ความสําคัญและเปนประโยชนทั้งตอสวนราชการและผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้4 

 
 

                                                           
4 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบ

บริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ, (นนทบุรี : โรงพิมพบริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จํากัด, 2552),  
หนา 1 – 2. 

1) ประโยชนตอสวนราชการ 
1.1 การปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของสวน

ราชการ 
1.2 การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกระบวนการตอเนื่องที่จะชวยผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุก

ระดับ ทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการ 
1.3 การนําตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator หรือที่เรียกโดยยอวา KPI) มาใช

เปนเคร่ืองมือกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ทําใหผูบริหารสามารถเก็บรวบรวมขอมูลผล
การปฏิบัติงานเพื่อนํามาสรางเปนขอมูลฐาน (Baseline) สําหรับการเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในอนาคต 

2) ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 
2.1 การกําหนดใหมีการวางแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคล นอกจากชวยใหผูปฏิบัติงานแตละคน

รับทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจนตั้งแตตนรอบการประเมินแลว ยังชวยใหเห็น
ภาพความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบกับผลสําเร็จขององคกรไดชัดเจนข้ึนอีกดวย 

2.2 ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมและตรงความตองการของแตละบุคคลมากข้ึน 
เนื่องจากกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการกําหนดไววาตองมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเปน
รายบุคคลเพื่อแกปญหาขอขัดของในการทํางาน อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานมุงเปาสูความสําเร็จขององคกรไดดียิ่งข้ึน 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมีความชัดเจนและเปนธรรมมากยิ่งข้ึนเพราะสิ่งที่ประเมิน
มาจากเปาหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไวอยางเปนทางการ และผูรับการประเมินจะไดรับทราบแลว
ตั้งแตตนรอบการประเมิน 
 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิราชการประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ไดแก (1) การวางแผนและ
การกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ (2) การติดตาม (3) การพัฒนา (4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ (5) การใหรางวัล ซ่ึงกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวยข้ันตอนหลักดัง
แผนภาพ5 

                                                           
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 2 – 5. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1627

ปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน อันจะทําใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

3) ข้ันตอนการพัฒนา เปนข้ันตอนที่เปนผลที่ไดจากการติดตามผลการทํางาน และเปนการใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ใหกับผูใตบังคับบัญชาวางานที่ทําอยูนั้นตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางาน
อยางไร และยังเปนข้ันตอนที่สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานอีกดวย 

4) ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนข้ันตอนในชวงสิ้นรอบการประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินรายนั้นๆ วาผลการปฏิบัติราชการ
ในระหวางรอบการประเมินเปนไปตามผลสัมฤทธิ์หรือเปาหมายที่กําหนดไวตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)  
ที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนรอบการประเมินหรือไม เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูประเมินและผูรับการ
ประเมินรวมกันกําหนด 

5) ข้ันตอนการใหสิ่งจูงใจ เปนข้ันตอนที่นําผลการประเมินในข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มาพิจารณาใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลที่ไดมีการทุมเทการทํางานและไดผลงานที่ดีเกิดข้ึนแกหนวยงาน
หรือสวนราชการจากกระบวนการในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในสวนราชการตามที่กลาวมาแลว
ขางตน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ 

หนาที่ของขาราชการในสวนราชการที่เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ” โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1) เพื่อเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการกํากับติดตามเพื่อใหสวนราชการและจังหวัด สามารถ
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

2) เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและการใหเงินรางวัลประจําปแกขาราชการพลเรือนสามัญตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะ
เปนการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของขาราชการหลักการของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
 
ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกลยุทธหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เนนความสําคัญของ
การมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการนปฏิบัติงานใหสูงข้ึน จึงนับวามี
ความสําคัญและเปนประโยชนทั้งตอสวนราชการและผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง สรุปไดดังนี้4 
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1.2 การบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนกระบวนการตอเนื่องที่จะชวยผลักดันใหผูปฏิบัติงานทุก

ระดับ ทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของสวนราชการ 
1.3 การนําตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator หรือที่เรียกโดยยอวา KPI) มาใช

เปนเคร่ืองมือกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติงานระดับองคกร ทําใหผูบริหารสามารถเก็บรวบรวมขอมูลผล
การปฏิบัติงานเพื่อนํามาสรางเปนขอมูลฐาน (Baseline) สําหรับการเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในอนาคต 

2) ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 
2.1 การกําหนดใหมีการวางแผนปฏิบัติราชการเปนรายบุคคล นอกจากชวยใหผูปฏิบัติงานแตละคน

รับทราบเปาหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอยางชัดเจนตั้งแตตนรอบการประเมินแลว ยังชวยใหเห็น
ภาพความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบกับผลสําเร็จขององคกรไดชัดเจนข้ึนอีกดวย 

2.2 ผูปฏิบัติงานจะไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมและตรงความตองการของแตละบุคคลมากข้ึน 
เนื่องจากกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการกําหนดไววาตองมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเปน
รายบุคคลเพื่อแกปญหาขอขัดของในการทํางาน อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาตัวผูปฏิบัติงานใหสามารถทํางานมุงเปาสูความสําเร็จขององคกรไดดียิ่งข้ึน 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมีความชัดเจนและเปนธรรมมากยิ่งข้ึนเพราะสิ่งที่ประเมิน
มาจากเปาหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไวอยางเปนทางการ และผูรับการประเมินจะไดรับทราบแลว
ตั้งแตตนรอบการประเมิน 
 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิราชการประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ไดแก (1) การวางแผนและ
การกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ (2) การติดตาม (3) การพัฒนา (4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และ (5) การใหรางวัล ซ่ึงกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบดวยข้ันตอนหลักดัง
แผนภาพ5 

                                                           
5 เรื่องเดียวกัน, หนา 2 – 5. 



1628 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

แผนภาพที่ 2 กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 
เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและหนวยงาน

ระดับตางๆ ซ่ึงผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคกร 

ในข้ันตอนแรกนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหทั้งสองฝายเขาใจรวมกันเก่ียวกับเปาหมายขององคกรวาจะตองทําอะไรใหสําเร็จใน
เวลาใด เหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จที่คาดหวังควรคุณภาพอยางไร 

การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ อาจดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
1. กําหนดปจจัยชี้วัดผลสําเร็จของงาน รวมทั้งมาตรฐานผลงานที่สามารถวัดประเมิน เขาใจ 

ตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จไดจริง 
2. กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ 
3. กําหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามเปาหมายและแผนงานของ

องคกรไดเม่ือจําเปน โดยผูบังคับบัญชาสามารถนําแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลนี้มาใชอางอิงประกอบการ
ติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ได 

2) การติดตาม 
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานตางๆ จําเปนตองมีการติดตามความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในแตละชวงเวลาวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ 
นอกจากเพื่อเปนการประเมินแนวโนมความเปนไปไดของความสําเร็จของการปฏิบัติราชการแลว ยังเปนการ
ทําความเขาใจปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน และตองการการปรับเปลี่ยนแนววิธีการดําเนินงานเพื่อให
งานบรรลุเปาหมาย 

การวางแผน 
(Plan) 

การติดตาม 
(Monitor) 

พัฒนา 
(Develop) 

ประเมิน 
(Appraise) 

ใหรางวัล 
(Reward) 

แมการติดตามผลการปฏิบัติราชการอาจใชการประชมุเพื่อพิจารณาความกาวหนาอยางเปนทางการ
หรืออาจใชการติดตามอยางไมเปนทางการก็ได แตสิ่งสําคัญก็คือการที่ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตลอดรอบการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายเปนระยะๆ  หากพบสถานการณที่อาจ
สงผลใหการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมายก็จะไดชวยแกไขปญหาอยางทันทวงที เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดภายในรอบการประเมินนั้น 

3) การพัฒนา 
ผลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติราชการในข้ันตอนที่ผานมา จะชวยใหผูบังคับบัญชาไดรับ

ทราบขอมูลสําคัญ 2 สวน คือ 
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความคืบหนาของเนื้องานวาผูปฏิบัติงานได

ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวไดดีเพียงไร 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เปนการพิจารณาวาในการปฏิบัติงานนั้น ผูปฏิบัติงานไดแสดง

พฤติกรรมที่คาดหวังมากนอยเพียงไร 
ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายรวมถึงทั้งการพัฒนางานและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชา

จะตองพิจารณาขอมูลทั้งสองสวนรวมกันเพื่อนําไปใชเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม
กับสภาพการทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายองคกรเกิดข้ึนไดจริง 

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินดวยวิธีการที่องคกรกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน
กําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึง
เปนวงจรที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการประเมินเปนการวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลาที่กําหนดไวแนชัด 
เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายในการปฏิบัติราชการของแตละบุคคลหรือขององคกรวาเปน
อยางไร 

5) การใหรางวัล 
การใหรางวัลตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ไดแก การใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลหรือ

กลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตกลงรวมกัน เพื่อจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
ดังกลาวทุมเทในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีตอไป และจูงใจใหบุคคลอ่ืนไดเห็นวาผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนมีผล
การปฏิบัติราชการออกมาดีก็จะไดรับรางวัลเปนสิ่งตอบแทน และจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการตนเองใหดีข้ึนในอนาคต 

หลักสําคัญของการใหรางวัล คือ รางวัลนั้นจะตองทําใหผูรับรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติที่พิเศษ
แตกตางจากผูอ่ืนที่ไมไดรับรางวัล และรางวัลนั้นมีคุณคาพอเหมาะพอสมกับสิ่งที่ตนเองเสียสละไปเพื่อใหได
รางวัลนั้นมา เชน การอุทิศเวลาสวนตัวทํางานนอกเวลาราชการเพื่อใหงานสําเร็จ เปนตน 
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แผนภาพที่ 2 กระบวนการบริหารผลการปฏิบตัิราชการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ 
เปนการกําหนดผลสําเร็จของงานและเปาหมายที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติงานและหนวยงาน

ระดับตางๆ ซ่ึงผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูปฏิบัติงานทุกระดับจะสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคกร 

ในข้ันตอนแรกนี้ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานจะรวมกันวางแผนและกําหนดข้ันตอน/วิธีการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหทั้งสองฝายเขาใจรวมกันเก่ียวกับเปาหมายขององคกรวาจะตองทําอะไรใหสําเร็จใน
เวลาใด เหตุใดจึงตองทําสิ่งเหลานั้น และผลสําเร็จที่คาดหวังควรคุณภาพอยางไร 

การวางแผนและการกําหนดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการ อาจดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
1. กําหนดปจจัยชี้วัดผลสําเร็จของงาน รวมทั้งมาตรฐานผลงานที่สามารถวัดประเมิน เขาใจ 

ตรวจสอบได มีความเที่ยงธรรม และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จไดจริง 
2. กําหนดผลงานพื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานตองทําใหสําเร็จ 
3. กําหนดแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามเปาหมายและแผนงานของ

องคกรไดเม่ือจําเปน โดยผูบังคับบัญชาสามารถนําแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลนี้มาใชอางอิงประกอบการ
ติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ได 

2) การติดตาม 
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานตางๆ จําเปนตองมีการติดตามความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อประเมินผลสําเร็จของงานในแตละชวงเวลาวาสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ 
นอกจากเพื่อเปนการประเมินแนวโนมความเปนไปไดของความสําเร็จของการปฏิบัติราชการแลว ยังเปนการ
ทําความเขาใจปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน และตองการการปรับเปลี่ยนแนววิธีการดําเนินงานเพื่อให
งานบรรลุเปาหมาย 

การวางแผน 
(Plan) 

การติดตาม 
(Monitor) 

พัฒนา 
(Develop) 

ประเมิน 
(Appraise) 

ใหรางวัล 
(Reward) 

แมการติดตามผลการปฏิบัติราชการอาจใชการประชมุเพื่อพิจารณาความกาวหนาอยางเปนทางการ
หรืออาจใชการติดตามอยางไมเปนทางการก็ได แตสิ่งสําคัญก็คือการที่ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตลอดรอบการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายเปนระยะๆ  หากพบสถานการณที่อาจ
สงผลใหการปฏิบัติราชการไมบรรลุเปาหมายก็จะไดชวยแกไขปญหาอยางทันทวงที เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานไดผลตามเปาหมายที่กําหนดภายในรอบการประเมินนั้น 

3) การพัฒนา 
ผลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติราชการในข้ันตอนที่ผานมา จะชวยใหผูบังคับบัญชาไดรับ

ทราบขอมูลสําคัญ 2 สวน คือ 
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความคืบหนาของเนื้องานวาผูปฏิบัติงานได

ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวไดดีเพียงไร 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เปนการพิจารณาวาในการปฏิบัติงานนั้น ผูปฏิบัติงานไดแสดง

พฤติกรรมที่คาดหวังมากนอยเพียงไร 
ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายรวมถึงทั้งการพัฒนางานและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชา

จะตองพิจารณาขอมูลทั้งสองสวนรวมกันเพื่อนําไปใชเปนหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม
กับสภาพการทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายองคกรเกิดข้ึนไดจริง 

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความสําเร็จของงานอันเปนผลมาจากการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินดวยวิธีการที่องคกรกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน
กําหนดรวมกันไวตั้งแตตนรอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึง
เปนวงจรที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยการประเมินเปนการวัดผลสําเร็จของงานในชวงเวลาที่กําหนดไวแนชัด 
เพื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของงานกับเปาหมายในการปฏิบัติราชการของแตละบุคคลหรือขององคกรวาเปน
อยางไร 

5) การใหรางวัล 
การใหรางวัลตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ไดแก การใหสิ่งตอบแทนแกบุคคลหรือ

กลุมบุคคลที่ปฏิบัติราชการไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตกลงรวมกัน เพื่อจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
ดังกลาวทุมเทในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดีตอไป และจูงใจใหบุคคลอ่ืนไดเห็นวาผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนมีผล
การปฏิบัติราชการออกมาดีก็จะไดรับรางวัลเปนสิ่งตอบแทน และจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการตนเองใหดีข้ึนในอนาคต 

หลักสําคัญของการใหรางวัล คือ รางวัลนั้นจะตองทําใหผูรับรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติที่พิเศษ
แตกตางจากผูอ่ืนที่ไมไดรับรางวัล และรางวัลนั้นมีคุณคาพอเหมาะพอสมกับสิ่งที่ตนเองเสียสละไปเพื่อใหได
รางวัลนั้นมา เชน การอุทิศเวลาสวนตัวทํางานนอกเวลาราชการเพื่อใหงานสําเร็จ เปนตน 
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โดยรางวัลที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบใหแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและพฤติกรรมที่ดีอาจเปนไดทั้ง
รางวัลที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตัวอยางรางวัลอยางเปนทางการ เชน การพิจารณาใหไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงเปนพิเศษ เปนตน สวนตัวอยางของรางวัลที่ไมเปนทางการ เชน การกลาวชมเชย
ผูมีพฤติกรรมในการทํางานที่พึงประสงค เปนตน  
 
ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ แมจะเปนกระบวนการที่ประกอบดวย 5 ข้ันตอน อันไดแก การ
วางแผน การติดตาม การพัฒนา การประเมิน และการใหรางวัล แตเนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการในราชการพลเรือนไทยยังเปนเร่ืองคอนขางใหม ดังนั้น จะเนนการอธิบายเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) เปนสําคัญ6 

สําหรับการใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ จะใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อน
เงินเดือน อันเปนการดําเนินการตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 
2551 ที่กําหนดความในวรรคหนึ่งวา “ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใต
บังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด” 

 
การประยุกตใชการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จนั้น ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เคร่ืองจักร
หรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงาน หรือคน (man) องคความรูในการบริหารงาน ในยุค
ตนๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม จะคิดถึงองคประกอบสําคัญดังกลาว เพื่อพิจารณากําหนด
เปาหมายขององคกร วาจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร   แตตอมามีการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสราง
ระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยใน
องคกรของตน เพื่อความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรม
ใหมๆ ที่เขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกร เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงถือวาเปนประเด็นที่สําคัญของสังคมไทยหรือองคกร ตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตอง
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตรมากข้ึน การ
แขงขันจะมีอัตราที่สูงข้ึน และเปนการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึน และจะกดดัน
เรียกรองในองคกร มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการ
                                                           

6 เรื่องเดียวกัน, หนา 6.  

เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด “การมีสวนรวม (Participation)” มากข้ึน “การใหอํานาจ 
(Empowerment)” “การเขาไปเก่ียวของ (Involvement)” “การทํางานเปนทีม (Teamwork)” ทั้ งหมด
จะตองพัฒนาไปพรอมๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความม่ันใจจาก 
องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) และการจัดการ 
(management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) นักวิชาการ  ชื่อ Luther Gulicks 
และคณะ7 ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” ไว 7 ประการ คือ 

1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องคกรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพื่อให หมูสมาชิก 
หรือบุคลากรในองคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทางเดียวกัน 

2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับบัญชา ที่คลองตัว 
การเชื่อมสายบังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกรเพื่อสนับสนุนนโยบายของผูบริหารใน
ระดับสูงเปนอยางดี 

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร 

4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนตรง รวมทั้งขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคกร 

5. การประสานงาน (Co – ordinating) เปนการประสานงานในเชิงระบบในองคกร หรือ นอก
ระบบนอกองคกร เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงคขององคกร เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง ทั้งในองคกรและ นอกองคกร 

6. การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การรายงานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และเปนขอมูลที่เปนมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาสนับสนุนขอมูลจะทําใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอ
ผูบริหาร 

7. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน  
แบบมาตรฐาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบในการบริหารงานองคกร 

สรุปไดวา หลักการบริหารงานสมัยใหม จําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการบริหารเขามา
สนับสนุนองคกร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย  
( บุคคล ) ขององคกรอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุน ดานฐานขอมูล 
การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความสามารถ 

ในการบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ จะตองมีการตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ การสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในองคกร การสรางทีมงานที่มี

                                                           
7 บุญเกียรติ โชควัฒนา, 63 หลักคิดและปรัชญาการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท ตถาตา

พับลิเคช่ัน จํากัด, 2549), หนา 6. 
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โดยรางวัลที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบใหแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและพฤติกรรมที่ดีอาจเปนไดทั้ง
รางวัลที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตัวอยางรางวัลอยางเปนทางการ เชน การพิจารณาใหไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงเปนพิเศษ เปนตน สวนตัวอยางของรางวัลที่ไมเปนทางการ เชน การกลาวชมเชย
ผูมีพฤติกรรมในการทํางานที่พึงประสงค เปนตน  
 
ขอบเขตของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ แมจะเปนกระบวนการที่ประกอบดวย 5 ข้ันตอน อันไดแก การ
วางแผน การติดตาม การพัฒนา การประเมิน และการใหรางวัล แตเนื่องจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการในราชการพลเรือนไทยยังเปนเร่ืองคอนขางใหม ดังนั้น จะเนนการอธิบายเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) เปนสําคัญ6 

สําหรับการใหรางวัลเพื่อตอบแทนผลสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ จะใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการเลื่อน
เงินเดือน อันเปนการดําเนินการตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 
2551 ที่กําหนดความในวรรคหนึ่งวา “ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใต
บังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด” 

 
การประยุกตใชการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จนั้น ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เคร่ืองจักร
หรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงาน หรือคน (man) องคความรูในการบริหารงาน ในยุค
ตนๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม จะคิดถึงองคประกอบสําคัญดังกลาว เพื่อพิจารณากําหนด
เปาหมายขององคกร วาจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร   แตตอมามีการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสราง
ระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยใน
องคกรของตน เพื่อความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรม
ใหมๆ ที่เขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกร เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงถือวาเปนประเด็นที่สําคัญของสังคมไทยหรือองคกร ตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตอง
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตรมากข้ึน การ
แขงขันจะมีอัตราที่สูงข้ึน และเปนการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึน และจะกดดัน
เรียกรองในองคกร มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการ
                                                           

6 เรื่องเดียวกัน, หนา 6.  

เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด “การมีสวนรวม (Participation)” มากข้ึน “การใหอํานาจ 
(Empowerment)” “การเขาไปเก่ียวของ (Involvement)” “การทํางานเปนทีม (Teamwork)” ทั้ งหมด
จะตองพัฒนาไปพรอมๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความม่ันใจจาก 
องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) และการจัดการ 
(management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) นักวิชาการ  ชื่อ Luther Gulicks 
และคณะ7 ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” ไว 7 ประการ คือ 

1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องคกรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพื่อให หมูสมาชิก 
หรือบุคลากรในองคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทางเดียวกัน 

2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับบัญชา ที่คลองตัว 
การเชื่อมสายบังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกรเพื่อสนับสนุนนโยบายของผูบริหารใน
ระดับสูงเปนอยางดี 

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร 

4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนตรง รวมทั้งขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคกร 

5. การประสานงาน (Co – ordinating) เปนการประสานงานในเชิงระบบในองคกร หรือ นอก
ระบบนอกองคกร เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงคขององคกร เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง ทั้งในองคกรและ นอกองคกร 

6. การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การรายงานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ และเปนขอมูลที่เปนมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาสนับสนุนขอมูลจะทําใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอ
ผูบริหาร 

7. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน  
แบบมาตรฐาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบในการบริหารงานองคกร 

สรุปไดวา หลักการบริหารงานสมัยใหม จําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการบริหารเขามา
สนับสนุนองคกร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย  
( บุคคล ) ขององคกรอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุน ดานฐานขอมูล 
การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความสามารถ 

ในการบริหารผลการปฏิบัติงานสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ จะตองมีการตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ การสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในองคกร การสรางทีมงานที่มี

                                                           
7 บุญเกียรติ โชควัฒนา, 63 หลักคิดและปรัชญาการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท ตถาตา

พับลิเคช่ัน จํากัด, 2549), หนา 6. 
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ประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม จะเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อนําองคกรเขาสูโลกาภิวัตนและความไดเปรียบใน เชิงแขงขันของระบบทุน
นิยมในปจจุบันซ่ึงไมอาจหลีกเลี่ยงได 

ดังนั้น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) จึงเปนกระบวนการใน
การสรางสภาพแวดลอมและวิธีการในการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและการสราง
ความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร จากคํา
จํากัดความและความหมายของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับกระบวนการที่เก่ียวของทั้งหมดที่มีความตอเนื่องและสอดคลองกัน มิไดมุงเนน
แตเพียงเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน   หรือการวัดผลงานใน ตอนทายที่สุดเทานั้น โดยเร่ิมตั้งแตการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หากนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่องแลวจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มพูนข้ึน การปฏิบัติงานของคนในองคกรชัดเจนและมุงไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองคกร
ที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมโปรงใส สามารถ
สะทอนคุณลักษณะของตัวงานและคุณคาของผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถเอาไปใชประโยชนในงานบริหารบุคคลดานอ่ืนๆ อีกดวย 
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การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท 
Promoting the Quality of life for the Elderly in Rural Areas 

 
พระสุนทร ชํากรม 

จุฬามณี แกวโพนทอง 
นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดยอ  

ชนบทเปนรากฐานแหงความเจริญและความม่ันคงของชาติ ปญหาที่เกิดข้ึนกับชนบทจึงเปนปญหา
ที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกสวนของสังคม การพัฒนาชนบทเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับคนจํานวนมาก และมี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีกิจกรรม
หรือโครงการจากหนวยงานภาครัฐ หรือภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพื่อใหชุมชนเกิดการสรางรายไดหรือ
เศรษฐกิจดีข้ึน นอกจากนี้บทบาทของผูสูงอายุเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร, เปนศูนยกลางของจิตใจ, เปนผูมี
ศักดิ์ศรี, มีคุณคาตอสังคม, เปนผูสูงอายุที่ดี และเปนผูดูแลตนเองในมิติทางสังคม เพื่อที่จะเปนตัวอยางใหแก
เยาวชนไดนําสิ่งดีดีจากผูสูงอายุไปปฏิบัติตามสืบไป 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The countryside is the foundation of prosperity and national security. The 
problems that occur with the countryside are a problem that affects all parts of society. 
Rural development is related to many people, and is important for sustainable economic 
and social development of the country.  The government should encourage activities or 
projects from government agencies or related network partners to make the community 
generate income or improve the economy.  In addition, the elderly are still in the shade, 
being the center of the mind, being a dignity, valuable for society, being a good elderly 
person, and being a self-care person in social dimensions in order to be an example for 
the youth to bring good things from the elderly to follow. 

Keywords: Quality of Life, the Elderly 
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ประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม จะเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการสมัยใหมเพื่อนําองคกรเขาสูโลกาภิวัตนและความไดเปรียบใน เชิงแขงขันของระบบทุน
นิยมในปจจุบันซ่ึงไมอาจหลีกเลี่ยงได 

ดังนั้น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) จึงเปนกระบวนการใน
การสรางสภาพแวดลอมและวิธีการในการทํางานที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การสรางผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนและการสราง
ความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับองคกร จากคํา
จํากัดความและความหมายของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับกระบวนการที่เก่ียวของทั้งหมดที่มีความตอเนื่องและสอดคลองกัน มิไดมุงเนน
แตเพียงเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน   หรือการวัดผลงานใน ตอนทายที่สุดเทานั้น โดยเร่ิมตั้งแตการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) หากนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่องแลวจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มพูนข้ึน การปฏิบัติงานของคนในองคกรชัดเจนและมุงไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองคกร
ที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมโปรงใส สามารถ
สะทอนคุณลักษณะของตัวงานและคุณคาของผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถเอาไปใชประโยชนในงานบริหารบุคคลดานอ่ืนๆ อีกดวย 
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บทคัดยอ  

ชนบทเปนรากฐานแหงความเจริญและความม่ันคงของชาติ ปญหาที่เกิดข้ึนกับชนบทจึงเปนปญหา
ที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกสวนของสังคม การพัฒนาชนบทเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับคนจํานวนมาก และมี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีกิจกรรม
หรือโครงการจากหนวยงานภาครัฐ หรือภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพื่อใหชุมชนเกิดการสรางรายไดหรือ
เศรษฐกิจดีข้ึน นอกจากนี้บทบาทของผูสูงอายุเปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร, เปนศูนยกลางของจิตใจ, เปนผูมี
ศักดิ์ศรี, มีคุณคาตอสังคม, เปนผูสูงอายุที่ดี และเปนผูดูแลตนเองในมิติทางสังคม เพื่อที่จะเปนตัวอยางใหแก
เยาวชนไดนําสิ่งดีดีจากผูสูงอายุไปปฏิบัติตามสืบไป 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The countryside is the foundation of prosperity and national security. The 
problems that occur with the countryside are a problem that affects all parts of society. 
Rural development is related to many people, and is important for sustainable economic 
and social development of the country.  The government should encourage activities or 
projects from government agencies or related network partners to make the community 
generate income or improve the economy.  In addition, the elderly are still in the shade, 
being the center of the mind, being a dignity, valuable for society, being a good elderly 
person, and being a self-care person in social dimensions in order to be an example for 
the youth to bring good things from the elderly to follow. 

Keywords: Quality of Life, the Elderly 
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บทนํา 
ชนบทเปนที่รวมของเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ และยังเปนแหลงผลิตตลาดรองรับ

การขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอ่ืน ดวยเหตุนี้ชนบทจึงเปนรากฐานแหงความเจริญ
และความม่ันคงของชาติ ปญหาที่เกิดข้ึนกับชนบทจึงเปนปญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกสวนของสังคม การ
พัฒนาชนบทเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับคนจํานวนมาก และมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศแบบยั่งยืน ในการวัดประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลนั้น ตัวชี้วัดที่
สําคัญ นอกเหนือจากความม่ังค่ังและความกินดีอยูดีคือ การดูแลใหความชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุ  
เปนบทบาทสําคัญที่รัฐจะตองใหการดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของกลุมบุคคลดังกลาวดวย ขณะที่ประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยมากข้ึน พบวาจํานวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ปญหาความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวย
ที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสงูถึง 34.9 เทา ในป 2546 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไมทั่วถึง1 เพื่อให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางมีคุณภาพ เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ2 ปจจุบันประชากรโลกไดเพิ่ม
จํานวนมากข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเกิดจากอัตราการเกิดและการตาย ซ่ึงสงผลกระทบ
เชนเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก ดวยเหตุนี้องคการสหประชาชาติ (UNFPA) ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ประชากรหรือมนุษย ซ่ึงเปนตัวแปรหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตางๆ โดยทั่วโลกไดมีการ
เฉลิมฉลองจํานวนประชากรโลกที่มีจํานวนครบ 5,000 ลาน เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 องคการ
สหประชาชาติจึงไดประกาศใหวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกป เปนวันประชากรโลก3 แนวโนมในอนาคตจะมี
วัยเด็กลดนอยลง โดยจํานวนของประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน แสดงวาโครงสรางของประชากรไดเปลี่ยนแปลง
เขาไปสูสังคมผูสูงอายุ (Anging Society) ซ่ึงขณะนี้ยุโรปกลายเปนภูมิภาคที่มีผูสูงอายุมากที่สุดในโลก 
โดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมัน และสวิสเซอรแลนด หลายตอหลายประเทศจึงพยายามศึกษาและวิจัย
เก่ียวกับผูสูงอายุมากข้ึนเพื่อพัฒนาประเทศของตนใหกลายเปน “สังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ” ในอนาคตชาว
เอเชียจะมีจํานวนสูงถึง 60% ของจํานวนประชากรโลก โดยประเทศจีนมาเปนอันดับ 1 และตามมาดวย
ประเทศอินเดีย สวนประเทศไทยนั้นอยูในอันดับที่ 19 ของโลก โดยมีประชากรจํานวน 66.374 ลานคน  
ซ่ึงคาดการณเอาไววาในป พ.ศ. 2562 ประชาชนชาวไทยจะมีจํานวน 70 ลานคน4 โครงสรางดานประชากร
                                                           

1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564, สํานักนายกรัฐมนตรี  : 
กรุงเทพมหานคร, 2561, หนา 3. 
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ของประเทศไทยเขาสูการเปน “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแตป 2548 คือ มีสัดสวนประชากรอายุ 60 
ปข้ึนไป สูงถึงรอยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากร ในป 2564 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ” (Complete aged society) เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด และในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ความสําเร็จในการคุมกําเนิด
ของประเทศไทย ทําใหอัตราการเกิดลดลงเปนอยางมาก นับตั้งแต พ.ศ. 2513 จนถึงปจจุบัน ประกอบกับ
ความกาวหนาทางการแพทยและระบบสาธารณสุข ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน เฉลี่ย 77 ป ทําให
โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก คาดวาในป พ.ศ. 2579 จะมีสัดสวนผูสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ แสดงวาประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัยแลวอยางรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงผูที่จะไดรับผลกระทบก็คือ 
คนวัย 40 ถึง 50 ป ในปจจุบัน ที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคต5 เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก การรับรูถึง
สถานการณผูสูงอายุไทย จะนํามาซ่ึงการวางแผนรองรับสังคมผูสูงอายุในทุกมิติและทุกภาคสวนตองรวมกัน 
เพื่อชวยสรางสุขใหผูสูงวัยไทย เพราะฉะนั้นประชากรไทย และประชากรทั่วโลกจะตองมีแผนการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อรองรับระบบสังคมในอนาคตตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

ราชบัณฑิตยสถาน.6 ไดใหความหมายของคําวา “พัฒนา” ในภาษาไทย มาจากคําวา “วฑฺฒน” 
ในภาษาบาลีและ “วรธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญ และการพัฒนา คือ การคุมครอง การ
เปลี่ยนแปลงใหอยูในสภาพที่เหมาะสมประการหนึ่ง การสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตองการใหเกิดข้ึนใน
ปริมาณที่เพียงพอ หรืออาจกลาวไดวา การพัฒนานั้นเปนการวางแผน เพื่อหามาตรการใหหลุดพนจากความ
ทุกขยากที่ไมพึงปรารถนา โดยการชักชวนหรือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมของประชากร
เปาหมาย โดยโครงการที่วางข้ึนนั้น เพื่อปฏิบัติการใหบรรลุผลตามเปาหมายไดดวยกลวิธีการพัฒนาการ
ทํางานตางๆ 

ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการนําวิธีการพัฒนามาใชในชุมชนวิธีการหนึ่ง  เชนเดียวกับการพัฒนา

การศึกษา การพัฒนาการเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงมี
ปรัชญา แนวความคิด หลักการ วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง การพัฒนาชุมชน
จึงแตกตางออกไป จากการพัฒนาที่กลาวมาแลว  ขางตน ดังนั้น การพัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงไมใชการ
พัฒนาชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเนื้อหาสาระของ การพัฒนาชุมชนมีขอบขายกวางขาวง จึงไดจัดแบงออกเปน 

                                                           
5 กรมกิจการผูสูงอายุ อางในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปท่ี 35 ฉบับท่ี 3,119 วันท่ี 3 – 6 มกราคม พ.ศ. 
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บทนํา 
ชนบทเปนที่รวมของเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ และยังเปนแหลงผลิตตลาดรองรับ

การขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอ่ืน ดวยเหตุนี้ชนบทจึงเปนรากฐานแหงความเจริญ
และความม่ันคงของชาติ ปญหาที่เกิดข้ึนกับชนบทจึงเปนปญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกสวนของสังคม การ
พัฒนาชนบทเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับคนจํานวนมาก และมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศแบบยั่งยืน ในการวัดประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลนั้น ตัวชี้วัดที่
สําคัญ นอกเหนือจากความม่ังค่ังและความกินดีอยูดีคือ การดูแลใหความชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุ  
เปนบทบาทสําคัญที่รัฐจะตองใหการดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของกลุมบุคคลดังกลาวดวย ขณะที่ประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยมากข้ึน พบวาจํานวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ปญหาความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวย
ที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสงูถึง 34.9 เทา ในป 2546 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไมทั่วถึง1 เพื่อให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางมีคุณภาพ เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ2 ปจจุบันประชากรโลกไดเพิ่ม
จํานวนมากข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเกิดจากอัตราการเกิดและการตาย ซ่ึงสงผลกระทบ
เชนเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก ดวยเหตุนี้องคการสหประชาชาติ (UNFPA) ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ประชากรหรือมนุษย ซ่ึงเปนตัวแปรหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตางๆ โดยทั่วโลกไดมีการ
เฉลิมฉลองจํานวนประชากรโลกที่มีจํานวนครบ 5,000 ลาน เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 องคการ
สหประชาชาติจึงไดประกาศใหวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกป เปนวันประชากรโลก3 แนวโนมในอนาคตจะมี
วัยเด็กลดนอยลง โดยจํานวนของประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน แสดงวาโครงสรางของประชากรไดเปลี่ยนแปลง
เขาไปสูสังคมผูสูงอายุ (Anging Society) ซ่ึงขณะนี้ยุโรปกลายเปนภูมิภาคที่มีผูสูงอายุมากที่สุดในโลก 
โดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมัน และสวิสเซอรแลนด หลายตอหลายประเทศจึงพยายามศึกษาและวิจัย
เก่ียวกับผูสูงอายุมากข้ึนเพื่อพัฒนาประเทศของตนใหกลายเปน “สังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ” ในอนาคตชาว
เอเชียจะมีจํานวนสูงถึง 60% ของจํานวนประชากรโลก โดยประเทศจีนมาเปนอันดับ 1 และตามมาดวย
ประเทศอินเดีย สวนประเทศไทยนั้นอยูในอันดับที่ 19 ของโลก โดยมีประชากรจํานวน 66.374 ลานคน  
ซ่ึงคาดการณเอาไววาในป พ.ศ. 2562 ประชาชนชาวไทยจะมีจํานวน 70 ลานคน4 โครงสรางดานประชากร
                                                           

1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564, สํานักนายกรัฐมนตรี  : 
กรุงเทพมหานคร, 2561, หนา 3. 

2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ขาวสาร สวทช: คลัสเตอรการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบท. [ออนไลน ] แหล งขอมูล : http://www.nstda.or.th/cpmo/index. 
php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=26 [8 กรกฏาคม 2558]. 

3 กุลพรภัสร จิระประไพ และ ธนนท นวมเพชร, สถิติบอกอะไร ผูสูงวัยปจจุบันและอนาคต, สํานักงาน
สถิติแหงชาติ : กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม, กรุงเทพมหานคร, 2562 

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : นครปฐม 

ของประเทศไทยเขาสูการเปน “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแตป 2548 คือ มีสัดสวนประชากรอายุ 60 
ปข้ึนไป สูงถึงรอยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากร ในป 2564 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ” (Complete aged society) เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด และในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) 
เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ความสําเร็จในการคุมกําเนิด
ของประเทศไทย ทําใหอัตราการเกิดลดลงเปนอยางมาก นับตั้งแต พ.ศ. 2513 จนถึงปจจุบัน ประกอบกับ
ความกาวหนาทางการแพทยและระบบสาธารณสุข ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน เฉลี่ย 77 ป ทําให
โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก คาดวาในป พ.ศ. 2579 จะมีสัดสวนผูสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ แสดงวาประเทศไทยกาวเขาสูสังคมสูงวัยแลวอยางรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงผูที่จะไดรับผลกระทบก็คือ 
คนวัย 40 ถึง 50 ป ในปจจุบัน ที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคต5 เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก การรับรูถึง
สถานการณผูสูงอายุไทย จะนํามาซ่ึงการวางแผนรองรับสังคมผูสูงอายุในทุกมิติและทุกภาคสวนตองรวมกัน 
เพื่อชวยสรางสุขใหผูสูงวัยไทย เพราะฉะนั้นประชากรไทย และประชากรทั่วโลกจะตองมีแผนการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อรองรับระบบสังคมในอนาคตตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

ราชบัณฑิตยสถาน.6 ไดใหความหมายของคําวา “พัฒนา” ในภาษาไทย มาจากคําวา “วฑฺฒน” 
ในภาษาบาลีและ “วรธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญ และการพัฒนา คือ การคุมครอง การ
เปลี่ยนแปลงใหอยูในสภาพที่เหมาะสมประการหนึ่ง การสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตองการใหเกิดข้ึนใน
ปริมาณที่เพียงพอ หรืออาจกลาวไดวา การพัฒนานั้นเปนการวางแผน เพื่อหามาตรการใหหลุดพนจากความ
ทุกขยากที่ไมพึงปรารถนา โดยการชักชวนหรือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมของประชากร
เปาหมาย โดยโครงการที่วางข้ึนนั้น เพื่อปฏิบัติการใหบรรลุผลตามเปาหมายไดดวยกลวิธีการพัฒนาการ
ทํางานตางๆ 

ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการนําวิธีการพัฒนามาใชในชุมชนวิธีการหนึ่ง  เชนเดียวกับการพัฒนา

การศึกษา การพัฒนาการเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงมี
ปรัชญา แนวความคิด หลักการ วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง การพัฒนาชุมชน
จึงแตกตางออกไป จากการพัฒนาที่กลาวมาแลว  ขางตน ดังนั้น การพัฒนาที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงไมใชการ
พัฒนาชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเนื้อหาสาระของ การพัฒนาชุมชนมีขอบขายกวางขาวง จึงไดจัดแบงออกเปน 

                                                           
5 กรมกิจการผูสูงอายุ อางในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปท่ี 35 ฉบับท่ี 3,119 วันท่ี 3 – 6 มกราคม พ.ศ. 
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3 สวน คือ ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ไดแก ความเปนมา ปรัชญา แนวความคิด 
ความหมาย ลักษณะ องคประกอบ เปาหมาย และการพัฒนาดานอ่ืนๆที่มีอยูในชุมชน7 

1. ความเปนมาของการพัฒนาชุมชน  (Community Development) มีที่ มาจากคําว า 
“การศึกษามวลชน” (Mass Education) โดยไดนํามาใชเปนคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ อันเปนผลมาจาก
จากรายงานเก่ียวกับการศึกษามวลชนในสั งคมแอฟ ริกา (Mass Education in African Society)  
ซ่ึงคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศอังกฤษ 
ไดนําเสนอตอรัฐบาล เม่ือป ค.ศ. 1944 รายงานฉบับนี้เสนอแนะใหรัฐบาลประเทศอังกฤษ กําหนดนโยบาย
การปกครองอาณานิคมใหทวีปแอฟริกา ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมควบคุมการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เพื่อสรางความ
รัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีแกประชาชน ซ่ึงเปนลักษณะของการพัฒนาชุมชน แตไมไดรับความ
นิยมมากนัก เพราะคําวา "มวลชน" มีความหมายไปในทางการเมืองมากเกินไป และคําวา "การศึกษา"  
ใน ประเทศตางๆ ก็ใหความหมายไดหลายประเด็น เม่ือแปลความหมายเปนภาษาทองถ่ินของแตละประเทศ  
ก็อาจจะมีความแตกตางกันและเกิดความเขาใจผิดข้ึนได คําวา “การพัฒนาชุมชน” ถูกนํามาใชแทนคําวา 
“การศึกษามวลชน” เปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1948 โดยที่ประชุมสัมมนาของผูเชี่ยวชาญเร่ืองการบริหารและ
การปกครองประเทศในทวีปแอฟริกา (African Administration) ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
หลังจากนั้นก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลายไปทั่วโลก 

2. การพัฒนาแบบมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของประชาชน (people’s participation) การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําที่เร่ิม

ใชกันเม่ือประมาณ 30 ปที่ผานมา เพื่อแสดงวาโครงการพัฒนาตางๆ ที่นําไปใหชาวบานในชุมชนตางๆ  
นั้น ประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวม บางก็บอกวามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมีสวนสมทบ
งบประมาณ 5-10% ถาไมมีเงินก็คิดจากมูลคาแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน หรืออะไรก็ไดที่มาจาก
ชุมชนงบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผนมาจากขางบน (top down) คือมาจากหนวยงาน
ภายนอกทั้งหนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนบางก็บอกวามีสวนรวมในทุกข้ันตอน คือ การเก็บขอมูลวาง
แผนการปฏิบัติ และประเมินผล และอางวานี่คือกระบวนการที่มาจากขางลาง (bottom up) รวมทั้งอางวา
ไดมีการทําประชาพิจารณ (public hearing) แลวซ่ึงหมายถึงวาไดรับการรับรอง จากชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน ทุนของชุมชน  
จึงตองมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีสวนรวมของประชาชน” ใหเหมาะสมกันในแตละเร่ือง
พรอมกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสม การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน  
คือ กระบวนการที่ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสไดแสดงทัศนะและเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา 
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบดวยการใหขอมูลขาวสารตอผูมีสวนเก่ียวของ การเปดรับ
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ความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ) การวางแผนรวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให
สามารถเขามามีสวนรวมไดโดยมีหลักการดังนี้คือ 

1) หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่สําคัญที่องคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ซ่ึงจะสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และตอผูมี
สวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบ จําเปนตองปฏิบัติ
โดยยึดหลักนิติธรรมและความโปรงใส 

2) หลักความคุมคา คือ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมี
ความสามารถในการแขงขันกับภายนอก 

3) เปาหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมอาจเปนทั้งเปาหมายและ
วิธีการ ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมแบบวิธีการ ตองอาศัยการรวมกลุมที่เขมแข็งทําใหคนสวนใหญจะมี
ความรูสึกความเปนเจาของ เกิดความรับผิดชอบรวมกันและการเกิดผลประโยชนของกลุมเนื่องจากความ
เขมแข็งของกลุมเปนเปาหมายที่ไดรับ8 นอกจากนี้ การมีสวนรวมแบงตามข้ันตอนในการพัฒนาออกเปน 5 
ข้ันตอน คือ 1) ข้ันริเร่ิมการพัฒนา คือประชาชนเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ภายในชุมชน 2) การวางแผนในการพัฒนา ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของ
โครงการ 3) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน 
หรือเขารวมบริหาร ประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 4) ประชาชนมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและ
จิตใจ และ 5) ประชาชนเขารวมประเมินการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด9  
 
การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง (Self - Reliance Community Development) 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนของการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มีผลทําใหหนวยงาน
ของรัฐพยายามปรับตัวเพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติดังกลาว ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัวในการที่
จะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนมากข้ึน การกระจายอํานาจลงสูชุมชนทําใหการพัฒนาชุมชนข้ึนอยู
กับประชาชนในทองถ่ินทั้งสิ้นและผูที่ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการ
ก็คือเจาหนาที่ภาครัฐในชุมชนบท10 การกระทําเชนนี้จะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไดเขามามีสวน
รวมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปญหาตางๆ ในชุมชนของตนเองดวย จะรูสึกรวมรับผิดชอบในการ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546 หนา 35 
9 ทศพล กฤตยพิสิฐ, “การมีสวนรวมของกํานันผูใหญบานเขตหนองจอกท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวทาง “บวร” และ “บรม” เพ่ือสรางอุดมการณแผนดินทองหนองจอก”, มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2537 

10 ทะนงศักดิ์ คุมไขนํ้า และคนอ่ืนๆ, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 
2534, หนา 18 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1637

3 สวน คือ ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ไดแก ความเปนมา ปรัชญา แนวความคิด 
ความหมาย ลักษณะ องคประกอบ เปาหมาย และการพัฒนาดานอ่ืนๆที่มีอยูในชุมชน7 

1. ความเปนมาของการพัฒนาชุมชน  (Community Development) มีที่ มาจากคําว า 
“การศึกษามวลชน” (Mass Education) โดยไดนํามาใชเปนคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ อันเปนผลมาจาก
จากรายงานเก่ียวกับการศึกษามวลชนในสั งคมแอฟ ริกา (Mass Education in African Society)  
ซ่ึงคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศอังกฤษ 
ไดนําเสนอตอรัฐบาล เม่ือป ค.ศ. 1944 รายงานฉบับนี้เสนอแนะใหรัฐบาลประเทศอังกฤษ กําหนดนโยบาย
การปกครองอาณานิคมใหทวีปแอฟริกา ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมควบคุมการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง เพื่อสรางความ
รัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีแกประชาชน ซ่ึงเปนลักษณะของการพัฒนาชุมชน แตไมไดรับความ
นิยมมากนัก เพราะคําวา "มวลชน" มีความหมายไปในทางการเมืองมากเกินไป และคําวา "การศึกษา"  
ใน ประเทศตางๆ ก็ใหความหมายไดหลายประเด็น เม่ือแปลความหมายเปนภาษาทองถ่ินของแตละประเทศ  
ก็อาจจะมีความแตกตางกันและเกิดความเขาใจผิดข้ึนได คําวา “การพัฒนาชุมชน” ถูกนํามาใชแทนคําวา 
“การศึกษามวลชน” เปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1948 โดยที่ประชุมสัมมนาของผูเชี่ยวชาญเร่ืองการบริหารและ
การปกครองประเทศในทวีปแอฟริกา (African Administration) ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
หลังจากนั้นก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลายไปทั่วโลก 

2. การพัฒนาแบบมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของประชาชน (people’s participation) การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําที่เร่ิม

ใชกันเม่ือประมาณ 30 ปที่ผานมา เพื่อแสดงวาโครงการพัฒนาตางๆ ที่นําไปใหชาวบานในชุมชนตางๆ  
นั้น ประชาชนในพื้นที่ มีสวนรวม บางก็บอกวามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมีสวนสมทบ
งบประมาณ 5-10% ถาไมมีเงินก็คิดจากมูลคาแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน หรืออะไรก็ไดที่มาจาก
ชุมชนงบประมาณเกือบทั้งหมด รวมทั้งการคิดและวางแผนมาจากขางบน (top down) คือมาจากหนวยงาน
ภายนอกทั้งหนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนบางก็บอกวามีสวนรวมในทุกข้ันตอน คือ การเก็บขอมูลวาง
แผนการปฏิบัติ และประเมินผล และอางวานี่คือกระบวนการที่มาจากขางลาง (bottom up) รวมทั้งอางวา
ไดมีการทําประชาพิจารณ (public hearing) แลวซ่ึงหมายถึงวาไดรับการรับรอง จากชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการชุมชน คน ทุนของชุมชน  
จึงตองมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีสวนรวมของประชาชน” ใหเหมาะสมกันในแตละเร่ือง
พรอมกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสม การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน  
คือ กระบวนการที่ผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสไดแสดงทัศนะและเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา 
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบดวยการใหขอมูลขาวสารตอผูมีสวนเก่ียวของ การเปดรับ
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ความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ) การวางแผนรวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให
สามารถเขามามีสวนรวมไดโดยมีหลักการดังนี้คือ 

1) หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที่สําคัญที่องคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ซ่ึงจะสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และตอผูมี
สวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบ จําเปนตองปฏิบัติ
โดยยึดหลักนิติธรรมและความโปรงใส 

2) หลักความคุมคา คือ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมี
ความสามารถในการแขงขันกับภายนอก 

3) เปาหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมอาจเปนทั้งเปาหมายและ
วิธีการ ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมแบบวิธีการ ตองอาศัยการรวมกลุมที่เขมแข็งทําใหคนสวนใหญจะมี
ความรูสึกความเปนเจาของ เกิดความรับผิดชอบรวมกันและการเกิดผลประโยชนของกลุมเนื่องจากความ
เขมแข็งของกลุมเปนเปาหมายที่ไดรับ8 นอกจากนี้ การมีสวนรวมแบงตามข้ันตอนในการพัฒนาออกเปน 5 
ข้ันตอน คือ 1) ข้ันริเร่ิมการพัฒนา คือประชาชนเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ภายในชุมชน 2) การวางแผนในการพัฒนา ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของ
โครงการ 3) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน 
หรือเขารวมบริหาร ประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 4) ประชาชนมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและ
จิตใจ และ 5) ประชาชนเขารวมประเมินการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด9  
 
การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง (Self - Reliance Community Development) 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนของการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มีผลทําใหหนวยงาน
ของรัฐพยายามปรับตัวเพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติดังกลาว ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัวในการที่
จะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนมากข้ึน การกระจายอํานาจลงสูชุมชนทําใหการพัฒนาชุมชนข้ึนอยู
กับประชาชนในทองถ่ินทั้งสิ้นและผูที่ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการ
ก็คือเจาหนาที่ภาครัฐในชุมชนบท10 การกระทําเชนนี้จะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองไดเขามามีสวน
รวมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปญหาตางๆ ในชุมชนของตนเองดวย จะรูสึกรวมรับผิดชอบในการ

                                                           
8 นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร, การพัฒนาองคกรชุมชน, อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546 หนา 35 
9 ทศพล กฤตยพิสิฐ, “การมีสวนรวมของกํานันผูใหญบานเขตหนองจอกท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวทาง “บวร” และ “บรม” เพ่ือสรางอุดมการณแผนดินทองหนองจอก”, มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2537 

10 ทะนงศักดิ์ คุมไขนํ้า และคนอ่ืนๆ, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 
2534, หนา 18 
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ดําเนินโครงการ เหมือนเปนปญหาของตนโดยแทจริงการพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนาดวยการจัด
กิจกรรมในดานใดยอมตั้งอยูบนพื้นฐานการสนับสนุน ใหประชาชนพึ่งตนเองไดเปนประการสําคัญ หากสิ่งใด
เกินกวาความสามารถของประชาชนเชนทางดานวิชาการและวัสดุที่จําเปน รัฐบาลยอมเขาใหการชวยเหลือ
เพื่อโครงการ กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลดวยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ทํางานกับประชาชน (work with 
people) หมายถึงรวมคิด รวมปรึกษา และรวมกันทํางาน ไมใชทําใหประชาชน (Work for people)  
แตฝายเดียว”11 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนแนวคิดที่เหมาะสม ที่จะใชอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคมของกลุมประเทศทางตะวันตกไดดี เพราะอาศัยพื้นฐานวัฒนธรรมทางตะวันตกเปนแนวคิดหลัก 
และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนทฤษฎีที่เกิดข้ึนจากการไดประจักษถึงความบกพรองของการ
พัฒนาตามกระแสหลัก เชนทฤษฎีทางพุทธศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม) ซ่ึง อาคม กลาววา
ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเปนทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมา
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของกลุมประเทศโลกที่สาม จากนักเศรษฐศาสตรและนักสังคมศาสตร
หลายๆ ประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสรางองคความรูทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่ผานมาวา ภายใต
กระบวนการพัฒนาของประเทศตางๆ ซ่ึงเปนการมองเพียงภาพรวมระดับประเทศที่มิไดคํานึงถึงความเปน
จริงระดับบุคคลวา รายไดประชาชาติที่เพิ่มข้ึนนั้นไดกระจายไปทุกระดับหรือไม 12 แนวคิดการพัฒนาชุมชน
แบบพึ่งตนเองเปนสิ่งที่นักพัฒนาและเจาหนาที่ภาครัฐในพื้นที่ชุมชนชนบทควรศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 
ชุมชน 

ชุมชน คือ “กลุมชนซ่ึงอยูรวมกันโดยมีความรูสึกผูกพันกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงจะทําใหเกิด
การปฏิบัติระหวางกันมีความสัมพันธระหวางกันและการรวมกันอยูในเขตนั้น” 13 หรือชุมชน คือ “หมูชน 
กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน มีความ
รูสึกผูกพันกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชือ้ชาติ เผาพันธุ หรือศาสนาเดียวกันก็
ตาม ที่ทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ” 14 “และมีการกระทํากิจกรรมตางๆ หลาย
ดานรวมกัน”15 “เพื่อสนองความตองการทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก ชุมชน”16 “เปนหนวยทาง

                                                           
11 จิตจํานง กิติกีรติ, การพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร : คุณพินอักษรกิจ, 2535, หนา 54 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534 หนา 75 
13 สุวิทย ยิ่งวรพันธ, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526 หนา 51 
14 จีรพรรณ กาญจนจิตรา, การพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2520 หนา 20 
15 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ

ทัศน, 2526, หนา 20 
16 สุวิทย ยิ่งวรพันธ, พัฒนาชนบทในประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2526 หนา 53 

สังคมที่ประกอบดวยกลุมตางๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน เชน ครอบครัวหลายๆ ครอบครัว โรงเรียนวัด รานคา 
โรงงาน ฯลฯ รวมกันเปนหมูบานเปนเมือง”17 

จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปความหมายของชุมชนไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลหลาๆ 
มารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือบังคับเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความใสใจรวมกันและ
มีผลประโยชนคลายๆกันและมีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
อีกอยางหนึ่งก็คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง 

ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เปนจริงอยู (สภาพที่ไมพึง
ปรารถนา ไมดีงาม) ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) กลาวคือเปนการจูงใจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลง สภาพของสวนประกอบตางๆ ในชุมชน จากสภาพ
ที่ไมพึงปรารถนาไปสูสภาพที่พึงปรารถนา อันเปนเปาหมายที่ชุมชนตั้งไว การพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการ วางแผน (Planned community change)  ลักษณะการพัฒนาชุมชนคือ  
การพัฒนาคนใหมี ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ การกระทํา การรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนรวม  และยังเปนกระบวนการ (Process) ทํางานอยางหนึ่งและ เปนกล
ยุทธๆ หนึ่ง (Strategy) ซ่ึงมีจุดหมายปลายทางสูงสุดอยูในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และคุณธรรม 
ทิศทางการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุแนวใหม 

การดูแลดานสวัสดิการผูสูงอายุที่ผานมาจะเปนไปในลักษณะที่รัฐเปนผูดําเนินการให ผูสูงอายุเปน
เพียงผูรับ ผูถูกดูแล ไมมีสวนรวมในการพัฒนา การจัดสวัสดิการแนวใหมที่ผูสูงอายุเปนหลักในการพัฒนา 
โดยมีลักษณะเปดกวาง มีความผสมผสานระหวางผูสูงอายุจากชุมชนและผูสูงอายุทั่วไป ไดเขามาทํางานเพื่อ
เปนกลไกหนึ่งของการพัฒนาที่สําคัญ เปนการเปลี่ยนภาพลักษณความสําคัญและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุจาก
ผูรับความชวยเหลือมาเปนผูมีภูมิปญญา ผูรู ผูเปนที่พึ่งเปนที่เคารพของชุมชน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมี
กิจกรรมหรือโครงการจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพื่อใหชุมชนเกิดการสรางรายได 
หรือเศรษฐกิจดีข้ึน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถสรางกระบวนการแกปญหาที่พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองของ
ชุมชน โดยกระจายการบริหารสินคาสูชุมชนและทองถ่ิน กอใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานและเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูสูงอายุกับคนในชุมชนและภาคีในทองถ่ินนั้น โดยเนนการเปนเจาของ รวมรับผิดชอบรวม  
รับประโยชนรวม และมีความเอ้ืออาทรตอผูขาดโอกาส มีความสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ขบวนการชุมชนในทองถ่ิน โดยในกระบวนการทํางานจะตองมีการสํารวจขอมูลเชิงลึกในดานปญหาและ
ความตองการของชุมชน แลวนําไปสูการวิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนดทิศทางการเดิน โดยยึดถือทุนที่มีอยูใน
ชุมชนเปนหลักและสรางเสริมใหทุนที่มีอยูในชุมชนมีความเติบโตข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวม มีที่
อยูอาศัยและที่ทํากิน มีธุรกิจชุมชน และมีเงินหมุนเวียน เพราะในปจจุบันแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต คือ
เมืองจะมีการเติบโตอยางรวดเร็ว จึงไมอาจแกปญหาไดดวยวิธีการที่รัฐเปนผูกําหนดเหมือนที่ผานมา ดวย
เหตุนี้ชุมชนทองถ่ินจึงเปนแกนหลักในการพัฒนา โดยกระบวนการพัฒนาเกิดจากขอมูลพื้นฐานและ
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ดําเนินโครงการ เหมือนเปนปญหาของตนโดยแทจริงการพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนาดวยการจัด
กิจกรรมในดานใดยอมตั้งอยูบนพื้นฐานการสนับสนุน ใหประชาชนพึ่งตนเองไดเปนประการสําคัญ หากสิ่งใด
เกินกวาความสามารถของประชาชนเชนทางดานวิชาการและวัสดุที่จําเปน รัฐบาลยอมเขาใหการชวยเหลือ
เพื่อโครงการ กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลดวยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ทํางานกับประชาชน (work with 
people) หมายถึงรวมคิด รวมปรึกษา และรวมกันทํางาน ไมใชทําใหประชาชน (Work for people)  
แตฝายเดียว”11 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนแนวคิดที่เหมาะสม ที่จะใชอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคมของกลุมประเทศทางตะวันตกไดดี เพราะอาศัยพื้นฐานวัฒนธรรมทางตะวันตกเปนแนวคิดหลัก 
และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนทฤษฎีที่เกิดข้ึนจากการไดประจักษถึงความบกพรองของการ
พัฒนาตามกระแสหลัก เชนทฤษฎีทางพุทธศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม) ซ่ึง อาคม กลาววา
ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเปนทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมา
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของกลุมประเทศโลกที่สาม จากนักเศรษฐศาสตรและนักสังคมศาสตร
หลายๆ ประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสรางองคความรูทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่ผานมาวา ภายใต
กระบวนการพัฒนาของประเทศตางๆ ซ่ึงเปนการมองเพียงภาพรวมระดับประเทศที่มิไดคํานึงถึงความเปน
จริงระดับบุคคลวา รายไดประชาชาติที่เพิ่มข้ึนนั้นไดกระจายไปทุกระดับหรือไม 12 แนวคิดการพัฒนาชุมชน
แบบพึ่งตนเองเปนสิ่งที่นักพัฒนาและเจาหนาที่ภาครัฐในพื้นที่ชุมชนชนบทควรศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 
ชุมชน 

ชุมชน คือ “กลุมชนซ่ึงอยูรวมกันโดยมีความรูสึกผูกพันกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงจะทําใหเกิด
การปฏิบัติระหวางกันมีความสัมพันธระหวางกันและการรวมกันอยูในเขตนั้น” 13 หรือชุมชน คือ “หมูชน 
กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน มีความ
รูสึกผูกพันกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชือ้ชาติ เผาพันธุ หรือศาสนาเดียวกันก็
ตาม ที่ทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ” 14 “และมีการกระทํากิจกรรมตางๆ หลาย
ดานรวมกัน”15 “เพื่อสนองความตองการทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก ชุมชน”16 “เปนหนวยทาง
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สังคมที่ประกอบดวยกลุมตางๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน เชน ครอบครัวหลายๆ ครอบครัว โรงเรียนวัด รานคา 
โรงงาน ฯลฯ รวมกันเปนหมูบานเปนเมือง”17 

จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปความหมายของชุมชนไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลหลาๆ 
มารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือบังคับเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความใสใจรวมกันและ
มีผลประโยชนคลายๆกันและมีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
อีกอยางหนึ่งก็คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง 

ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เปนจริงอยู (สภาพที่ไมพึง
ปรารถนา ไมดีงาม) ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) กลาวคือเปนการจูงใจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลง สภาพของสวนประกอบตางๆ ในชุมชน จากสภาพ
ที่ไมพึงปรารถนาไปสูสภาพที่พึงปรารถนา อันเปนเปาหมายที่ชุมชนตั้งไว การพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการ วางแผน (Planned community change)  ลักษณะการพัฒนาชุมชนคือ  
การพัฒนาคนใหมี ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ การกระทํา การรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนรวม  และยังเปนกระบวนการ (Process) ทํางานอยางหนึ่งและ เปนกล
ยุทธๆ หนึ่ง (Strategy) ซ่ึงมีจุดหมายปลายทางสูงสุดอยูในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และคุณธรรม 
ทิศทางการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุแนวใหม 

การดูแลดานสวัสดิการผูสูงอายุที่ผานมาจะเปนไปในลักษณะที่รัฐเปนผูดําเนินการให ผูสูงอายุเปน
เพียงผูรับ ผูถูกดูแล ไมมีสวนรวมในการพัฒนา การจัดสวัสดิการแนวใหมที่ผูสูงอายุเปนหลักในการพัฒนา 
โดยมีลักษณะเปดกวาง มีความผสมผสานระหวางผูสูงอายุจากชุมชนและผูสูงอายุทั่วไป ไดเขามาทํางานเพื่อ
เปนกลไกหนึ่งของการพัฒนาที่สําคัญ เปนการเปลี่ยนภาพลักษณความสําคัญและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุจาก
ผูรับความชวยเหลือมาเปนผูมีภูมิปญญา ผูรู ผูเปนที่พึ่งเปนที่เคารพของชุมชน รัฐบาลควรสนับสนุนใหมี
กิจกรรมหรือโครงการจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพื่อใหชุมชนเกิดการสรางรายได 
หรือเศรษฐกิจดีข้ึน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถสรางกระบวนการแกปญหาที่พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองของ
ชุมชน โดยกระจายการบริหารสินคาสูชุมชนและทองถ่ิน กอใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานและเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูสูงอายุกับคนในชุมชนและภาคีในทองถ่ินนั้น โดยเนนการเปนเจาของ รวมรับผิดชอบรวม  
รับประโยชนรวม และมีความเอ้ืออาทรตอผูขาดโอกาส มีความสัมพันธสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ขบวนการชุมชนในทองถ่ิน โดยในกระบวนการทํางานจะตองมีการสํารวจขอมูลเชิงลึกในดานปญหาและ
ความตองการของชุมชน แลวนําไปสูการวิเคราะหรวมกันเพื่อกําหนดทิศทางการเดิน โดยยึดถือทุนที่มีอยูใน
ชุมชนเปนหลักและสรางเสริมใหทุนที่มีอยูในชุมชนมีความเติบโตข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวม มีที่
อยูอาศัยและที่ทํากิน มีธุรกิจชุมชน และมีเงินหมุนเวียน เพราะในปจจุบันแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต คือ
เมืองจะมีการเติบโตอยางรวดเร็ว จึงไมอาจแกปญหาไดดวยวิธีการที่รัฐเปนผูกําหนดเหมือนที่ผานมา ดวย
เหตุนี้ชุมชนทองถ่ินจึงเปนแกนหลักในการพัฒนา โดยกระบวนการพัฒนาเกิดจากขอมูลพื้นฐานและ
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ขอเท็จจริงที่เปนอยูในชุมชน มิใชวางแผนมาจากขางบนเหมือนที่ผานมา โดยสนับสนุนใหชุมชนเปนแกนหลัก
ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจนประสานแผนและงบประมาณจากหนวยงานตางๆ ใหสนับสนุน
การพัฒนาอยางสรางสรรค ซ่ึงจะเปนการพัฒนาที่ประสานผลประโยชนกับทุกกลุมคนในเมืองไดอยางเปน
ธรรมและมองทิศทางการพัฒนาอยางเปนองครวม การพัฒนาชุมชนในชนบทควบคูกับการเห็นคุณคาของ
ผูสูงอายุเปนผูรู และเปนผูที่มีภูมิปญญา จึงเปนการสรางคุณคาของผูสูงอายุของสังคมไทย เพราะผูสูงอายุ
เปนบุคคลที่เพียบพรอมไปดวยความรู และประสบการณ เปนผูถึงพรอมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคา แมผูสูงอายุจะเขาสูวันที่รางกายออนแอเสื่อมถอยแลว แตทานก็ยังพรอม และสามารถที่จะ
ชวยเหลือครอบครัวได เชน ชวยดูแลบุตรหลาน ขณะที่พอแมออกไปทํางาน ชวยดูแลบานเรือน ผูสูงอายุบาง
ทานยังชวยหุงหาอาหารตางๆ ชวยทํางานเล็กๆ นอยๆ ตามกําลังของทานได นอกจากนั้น ยังชวยให
คําแนะนําปรึกษาในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานอาชีพการงาน ดานการดําเนินชีวิต ดานครอบครัว ดานสังคม 
และอ่ืนๆ ผูสูงอายุบางทานมีทักษะในวิชาชีพบางดาน เชน ชางไม ชางแกะสลัก ทําอาหารไทย ขนมไทย เย็บ
ปกถักรอย ดอกไม ดนตรี ฯลฯ ทานก็จะถายทอดใหแกบุตรหลาน และผูที่สนใจเพื่อดํารงวิชาชีพนั้นสืบไปใน
สังคมไทย ถึงแมบุตรหลานแตงงานมีเหยามีเรือนไปแลว ก็ยังนิยมอยูในครอบครัวเดียวกันกับพอแม ปูยา ตา
ยาย ทําใหรอบครัวมีความอบอุน บุตรธิดา นอกจากจะไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมแลว ยังไดรับการ
ดูแลจากปูยา ตายาย ทําใหเกิดความรักความอบอุน ภายในครอบครัว โอกาสที่เด็กจะไปเกเร หรือประพฤติ
ผิดนอกลูนอกทางจึงมีนอยมาก ประสบการณของผูสูงอายุ สามารถชวยสงเสริม อบรมเลี้ยงดูกลอมเกลาบุตร
หลาน ใหเปนพลเมืองดี เด็กๆ จะไดเรียนรูทั้งจากโรงเรียนและที่บาน เด็กๆ จะไดรับการอบรม โดยเฉพาะใน
เร่ืองความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ผูสูงอายุจะคอยใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ ให
คําปรึกษาทุกๆ เร่ือง ความสัมพันธของครอบครัวไทย แตดั้งเดิมไดหลอหลอมความรัก ความเคารพแก
ผูสูงอายุ ฉะนั้นผูสูงอายุมิตองการเพียงแตจะเปนฝายรับจากบุตรหลานหรือจากสังคมเทานั้น อันที่จริงทาน
พยายามที่จะชวยตนเองมากที่สุดเทาที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนเร่ืองอาชีพ รายได ความเปนอยู ทานจะ
อาศัยพึ่งพาลูกหลานตอเม่ือทานทําไมไหวแลวเทานั้น แมกระนั้นก็ตามทานก็ยินดีที่จะชวยเหลือครอบครัว 
ชวยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนในดานแรงกาย แรงสติปญญา ทักษะฝมือ 
คําแนะนําตางๆ เทาที่ทานจะใหได 
 
บทสรุป 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูเขียนวิเคราะหวาตองมีการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ
ของประเทศไทย ควบคูไปกับการพัฒนาชนบท ซ่ึงปฏิเสธไมไดวานับวันจํานวนผูสูงอายุในสังคมไทยนั้น
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จะตองมีการสนับสนุนทั้งสามสวนคือ รัฐบาล องคกรภาคีเครือขายที่เก่ียวของ และภาค
ประชาชน บวกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทอิงกับบริบทและตนทุนทางสังคมแลว ผูเขียนสรุปไดวา 

1. ผูสูงอายุคือรมโพธิ์รมไทร 
ผูสูงอายุในความหมายของสังคมไทยนั้น คือ รมโพธิ์รมไทร ที่เรายังใหความเคารพยกยองเพราะมี

คุณคาทั้งตอครอบครัวและสังคม แมวาผูสูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบาง แตก็ยังคงมี
ปฏิสัมพันธกับคนรุนปจจุบันเปนอยางดี ไมมีผูใดปลอยใหทานเผชิญความโดดเดี่ยวและทอดทิ้ง ในทาง

ตรงกันขาม ผูสูงอายุเปนที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน ปกปองคุมครองใหลูกหลานมีความสุข 
ใหความอบอุน รมเย็น เปนที่เคารพนับถือ ผูสูงอายุจึงเปรียบไดกับตนโพธิ์ ตนไทร ที่มีก่ิงกานแผปกคลุมเปน
รมเงาที่พึ่งไดทั้งกายและทางใจใหแกลูกหลาน 

2. ผูสูงอายุเปนศูนยกลางของจิตใจ 
สังคมไทยในปจจุบันใหการยกยองการเปนผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุเปนเสาหลัก สิ่งที่แสดงใหเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจน คือการมีวันผูสูงอายุที่กําหนดข้ึนในวันตรุษจีน และสงกรานตของทุกป โดยลูกหลานแม
อยูหางไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผูสูงอายุจึงเปนเสมือนศูนยกลางของจิตใจสําหรับลูกหลาน 
เม่ือสังคมและครอบครัวยกยองทานเชนนี้ ผูสูงอายุจึงตองวางตัวใหดี ไมใหลูกหลานตําหนิได ครองตัวใหเปน
ผูสูงอายุที่ดี จะไดรับการยกยอง และยอมรับจากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผูคนก็ยังเรียกขานวา ตา ยาย  
หรือ ลุง ปา อันเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่แสดงถึงการใหความเคารพยกยอง 

ดังนั้นควรตองสวมบทบาทของการเปนผูสูงอายุที่อยูในกรอบของ คุณธรรม ไมกินเหลาเมายา เลน
การพนัน ไมประพฤติใหเสื่อมเสีย ไมพูดมากไรสาระ สอเสียด ไมทําตัวจุนจาน ไมทําตัวใหลูกหลานอับอาย
ขายหนา ไมทําตัวใหผูอ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ตองทําตัวใหเปนแบบอยางแกลูกหลานและผูคนอ่ืนๆ อีกทั้งยัง
ตองเปนผูเสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน ที่สําคัญตองมีจิตใจดี เอ้ือเฟอเผื่อแผ แกผูคนทั่วไป 

3. ผูสูงอายุเปนผูมีศักดิ์ศรี 
ผูสูงอายุเปนผูที่มีศักดิ์ศรี เพราะเปนผูที่มีความประพฤติดี หมายถึงผูที่ทําตัวดีจนเปนที่ยอมรับของ

ผูอ่ืน เชน ไมเลนการพนัน ไมเที่ยวเตร ไมทะเลาะวิวาทกับผูใด ไมโกหก ไมทําตัวเปนปญหาแกใคร และยัง
เปนผูที่ทําประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชน ผูสูงอายุไทยโดยทั่วไปเปนคนไมอยูนิ่งดูดาย จะดูแล
ครอบครัว ทํางานในบานเทาที่จะทําได ดานศาสนา ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูอยูในศีลในธรรม เขาวัด ฟงธรรม 
มีเมตตาธรรม เอ้ืออาทรผูที่เดือดรอน ไมเบียดเบียนผูใด สรางบุญสรางกุศล การที่ทานเปนผูที่สั่งสมความดี
งาม มีความประพฤติที่ดี ทําตัวเปนพลเมืองดี ทําหนาที่ทางสังคมอยางตอเนื่องเชนนี้ ผูสูงอายุจึงไดรับการยก
ยองจากผูคน และเปนอยูอยางมีศักดิ์ศรีในชุมชน และสังคม 

4. ผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม 
การเปนผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม เพราะทุกทานไดผานการทําความดีมาแลว อยางนอยที่สุด  

คือ การไดอบรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเปนคนดี มีหนาที่การงานดี นอกจากนี้ผูสูงอายุตางก็มี
ประสบการณชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประสบการณความรูเหลานี้ยอมสืบสานภูมิ
ปญญาพื้นถ่ินตอไปสูคนรุนใหม ไดเปนอยางดี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมตางๆ นั้น ตองอาศัย
ประสบการณแหงผูรู คือ ผูสูงอายุทุกคนนั่นเอง นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผูผลิต ทํางานสราง
รายไดเลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเปนกําลังสําคัญในทางดานเศรษฐกิจมากอน ทานจึงเปนขุมทรัพยทางปญญา
แกชุมชน และสังคม ความกตัญูรูคุณตอบุพการี และผูมีบุญคุณ ยังคงเปนคานิยมอันดีงามของสังคมไทย 
ผูสูงอายุตางเชื่อวาความกตัญูยังคงดํารงอยู สิ่งนี้เปนการตอบแทนทางสังคม ที่อาจหาไดยากยิ่งในสังคมอ่ืน 
การแสดงออกถึงความกตัญูไดแก บุตรหลานมารดน้ําดําหัวในวันปใหม สงกรานต ใหความเคารพ เชื่อฟง
คําสั่งสอน อุปการะดวยการมอบทรัพยสินเงินทอง เอาใจใสสุขภาพ นอกจากนี้ยังแสดงออกไดโดยการบวช
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ขอเท็จจริงที่เปนอยูในชุมชน มิใชวางแผนมาจากขางบนเหมือนที่ผานมา โดยสนับสนุนใหชุมชนเปนแกนหลัก
ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ตลอดจนประสานแผนและงบประมาณจากหนวยงานตางๆ ใหสนับสนุน
การพัฒนาอยางสรางสรรค ซ่ึงจะเปนการพัฒนาที่ประสานผลประโยชนกับทุกกลุมคนในเมืองไดอยางเปน
ธรรมและมองทิศทางการพัฒนาอยางเปนองครวม การพัฒนาชุมชนในชนบทควบคูกับการเห็นคุณคาของ
ผูสูงอายุเปนผูรู และเปนผูที่มีภูมิปญญา จึงเปนการสรางคุณคาของผูสูงอายุของสังคมไทย เพราะผูสูงอายุ
เปนบุคคลที่เพียบพรอมไปดวยความรู และประสบการณ เปนผูถึงพรอมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคา แมผูสูงอายุจะเขาสูวันที่รางกายออนแอเสื่อมถอยแลว แตทานก็ยังพรอม และสามารถที่จะ
ชวยเหลือครอบครัวได เชน ชวยดูแลบุตรหลาน ขณะที่พอแมออกไปทํางาน ชวยดูแลบานเรือน ผูสูงอายุบาง
ทานยังชวยหุงหาอาหารตางๆ ชวยทํางานเล็กๆ นอยๆ ตามกําลังของทานได นอกจากนั้น ยังชวยให
คําแนะนําปรึกษาในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานอาชีพการงาน ดานการดําเนินชีวิต ดานครอบครัว ดานสังคม 
และอ่ืนๆ ผูสูงอายุบางทานมีทักษะในวิชาชีพบางดาน เชน ชางไม ชางแกะสลัก ทําอาหารไทย ขนมไทย เย็บ
ปกถักรอย ดอกไม ดนตรี ฯลฯ ทานก็จะถายทอดใหแกบุตรหลาน และผูที่สนใจเพื่อดํารงวิชาชีพนั้นสืบไปใน
สังคมไทย ถึงแมบุตรหลานแตงงานมีเหยามีเรือนไปแลว ก็ยังนิยมอยูในครอบครัวเดียวกันกับพอแม ปูยา ตา
ยาย ทําใหรอบครัวมีความอบอุน บุตรธิดา นอกจากจะไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมแลว ยังไดรับการ
ดูแลจากปูยา ตายาย ทําใหเกิดความรักความอบอุน ภายในครอบครัว โอกาสที่เด็กจะไปเกเร หรือประพฤติ
ผิดนอกลูนอกทางจึงมีนอยมาก ประสบการณของผูสูงอายุ สามารถชวยสงเสริม อบรมเลี้ยงดูกลอมเกลาบุตร
หลาน ใหเปนพลเมืองดี เด็กๆ จะไดเรียนรูทั้งจากโรงเรียนและที่บาน เด็กๆ จะไดรับการอบรม โดยเฉพาะใน
เร่ืองความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ผูสูงอายุจะคอยใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ ให
คําปรึกษาทุกๆ เร่ือง ความสัมพันธของครอบครัวไทย แตดั้งเดิมไดหลอหลอมความรัก ความเคารพแก
ผูสูงอายุ ฉะนั้นผูสูงอายุมิตองการเพียงแตจะเปนฝายรับจากบุตรหลานหรือจากสังคมเทานั้น อันที่จริงทาน
พยายามที่จะชวยตนเองมากที่สุดเทาที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนเร่ืองอาชีพ รายได ความเปนอยู ทานจะ
อาศัยพึ่งพาลูกหลานตอเม่ือทานทําไมไหวแลวเทานั้น แมกระนั้นก็ตามทานก็ยินดีที่จะชวยเหลือครอบครัว 
ชวยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่ทานจะทําได ไมวาจะเปนในดานแรงกาย แรงสติปญญา ทักษะฝมือ 
คําแนะนําตางๆ เทาที่ทานจะใหได 
 
บทสรุป 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูเขียนวิเคราะหวาตองมีการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ
ของประเทศไทย ควบคูไปกับการพัฒนาชนบท ซ่ึงปฏิเสธไมไดวานับวันจํานวนผูสูงอายุในสังคมไทยนั้น
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จะตองมีการสนับสนุนทั้งสามสวนคือ รัฐบาล องคกรภาคีเครือขายที่เก่ียวของ และภาค
ประชาชน บวกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทอิงกับบริบทและตนทุนทางสังคมแลว ผูเขียนสรุปไดวา 

1. ผูสูงอายุคือรมโพธิ์รมไทร 
ผูสูงอายุในความหมายของสังคมไทยนั้น คือ รมโพธิ์รมไทร ที่เรายังใหความเคารพยกยองเพราะมี

คุณคาทั้งตอครอบครัวและสังคม แมวาผูสูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบาง แตก็ยังคงมี
ปฏิสัมพันธกับคนรุนปจจุบันเปนอยางดี ไมมีผูใดปลอยใหทานเผชิญความโดดเดี่ยวและทอดทิ้ง ในทาง

ตรงกันขาม ผูสูงอายุเปนที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน ปกปองคุมครองใหลูกหลานมีความสุข 
ใหความอบอุน รมเย็น เปนที่เคารพนับถือ ผูสูงอายุจึงเปรียบไดกับตนโพธิ์ ตนไทร ที่มีก่ิงกานแผปกคลุมเปน
รมเงาที่พึ่งไดทั้งกายและทางใจใหแกลูกหลาน 

2. ผูสูงอายุเปนศูนยกลางของจิตใจ 
สังคมไทยในปจจุบันใหการยกยองการเปนผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุเปนเสาหลัก สิ่งที่แสดงใหเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจน คือการมีวันผูสูงอายุที่กําหนดข้ึนในวันตรุษจีน และสงกรานตของทุกป โดยลูกหลานแม
อยูหางไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผูสูงอายุจึงเปนเสมือนศูนยกลางของจิตใจสําหรับลูกหลาน 
เม่ือสังคมและครอบครัวยกยองทานเชนนี้ ผูสูงอายุจึงตองวางตัวใหดี ไมใหลูกหลานตําหนิได ครองตัวใหเปน
ผูสูงอายุที่ดี จะไดรับการยกยอง และยอมรับจากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผูคนก็ยังเรียกขานวา ตา ยาย  
หรือ ลุง ปา อันเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่แสดงถึงการใหความเคารพยกยอง 

ดังนั้นควรตองสวมบทบาทของการเปนผูสูงอายุที่อยูในกรอบของ คุณธรรม ไมกินเหลาเมายา เลน
การพนัน ไมประพฤติใหเสื่อมเสีย ไมพูดมากไรสาระ สอเสียด ไมทําตัวจุนจาน ไมทําตัวใหลูกหลานอับอาย
ขายหนา ไมทําตัวใหผูอ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ตองทําตัวใหเปนแบบอยางแกลูกหลานและผูคนอ่ืนๆ อีกทั้งยัง
ตองเปนผูเสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน ที่สําคัญตองมีจิตใจดี เอ้ือเฟอเผื่อแผ แกผูคนทั่วไป 

3. ผูสูงอายุเปนผูมีศักดิ์ศรี 
ผูสูงอายุเปนผูที่มีศักดิ์ศรี เพราะเปนผูที่มีความประพฤติดี หมายถึงผูที่ทําตัวดีจนเปนที่ยอมรับของ

ผูอ่ืน เชน ไมเลนการพนัน ไมเที่ยวเตร ไมทะเลาะวิวาทกับผูใด ไมโกหก ไมทําตัวเปนปญหาแกใคร และยัง
เปนผูที่ทําประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชน ผูสูงอายุไทยโดยทั่วไปเปนคนไมอยูนิ่งดูดาย จะดูแล
ครอบครัว ทํางานในบานเทาที่จะทําได ดานศาสนา ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูอยูในศีลในธรรม เขาวัด ฟงธรรม 
มีเมตตาธรรม เอ้ืออาทรผูที่เดือดรอน ไมเบียดเบียนผูใด สรางบุญสรางกุศล การที่ทานเปนผูที่สั่งสมความดี
งาม มีความประพฤติที่ดี ทําตัวเปนพลเมืองดี ทําหนาที่ทางสังคมอยางตอเนื่องเชนนี้ ผูสูงอายุจึงไดรับการยก
ยองจากผูคน และเปนอยูอยางมีศักดิ์ศรีในชุมชน และสังคม 

4. ผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม 
การเปนผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม เพราะทุกทานไดผานการทําความดีมาแลว อยางนอยที่สุด  

คือ การไดอบรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเปนคนดี มีหนาที่การงานดี นอกจากนี้ผูสูงอายุตางก็มี
ประสบการณชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประสบการณความรูเหลานี้ยอมสืบสานภูมิ
ปญญาพื้นถ่ินตอไปสูคนรุนใหม ไดเปนอยางดี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมตางๆ นั้น ตองอาศัย
ประสบการณแหงผูรู คือ ผูสูงอายุทุกคนนั่นเอง นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผูผลิต ทํางานสราง
รายไดเลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเปนกําลังสําคัญในทางดานเศรษฐกิจมากอน ทานจึงเปนขุมทรัพยทางปญญา
แกชุมชน และสังคม ความกตัญูรูคุณตอบุพการี และผูมีบุญคุณ ยังคงเปนคานิยมอันดีงามของสังคมไทย 
ผูสูงอายุตางเชื่อวาความกตัญูยังคงดํารงอยู สิ่งนี้เปนการตอบแทนทางสังคม ที่อาจหาไดยากยิ่งในสังคมอ่ืน 
การแสดงออกถึงความกตัญูไดแก บุตรหลานมารดน้ําดําหัวในวันปใหม สงกรานต ใหความเคารพ เชื่อฟง
คําสั่งสอน อุปการะดวยการมอบทรัพยสินเงินทอง เอาใจใสสุขภาพ นอกจากนี้ยังแสดงออกไดโดยการบวช
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ทดแทนบุญคุณ ลูกหลานที่เปนหญิงอาจบวชชีพราหมณใหพอแม สังคมไทยถือวาการไมทดแทนคุณ  
ไมกตัญูจัดเปนบาป ถูกสังคมตําหนิ ไมควรเอาเปนเยี่ยงอยาง 

5. ผูสูงอายุที่ดี 
เพื่อใหครอบครัว ชุมชนและสังคมไดเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุ ทานจึงตองทําตัวใหเหมาะสม

กับการเปนผูสูงอายุ ทําตัวใหเหมาะสมกับวัย สรางความนาเชื่อถือโดยไมพูดโกหก หลอกลวง เปนคนพูดจริง 
และสํารวมระวังในคําพูดอยางมีสติ เปนตัวอยางที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ชวยเหลืองานสาธารณะ 
เสียสละเพื่อสวนรวม ทั้งงานบุญหรือกิจกรรมทางศาสนา มีความเปนผูใหญ มีความยุติธรรม เมตตากรุณา  
มีใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคบคนพาล ไมเลนพนัน ไมดื่มเหลาเมายา ใหเปนที่อับอายแกลูกหลาน ไมทําตัวนา
รําคาญแกสมาชิกครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบาน ไมกลาวรายปายสีผูอ่ืน ไมพูดในสิ่งที่ไมควรพูด ไมติฉิน
นินทาใคร ไมจูจี้ข้ีบน เปนคนมีธรรมะ เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม มีจิตใจเยือกเย็น สงบ ไมวุนวายกับใคร 

6. ผูสูงอายุกับการดูแลตนเองในมิติทางสังคม 
การดูแลผูสูงอายุในมิติทางสังคมนี้ เปนองคประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองครวม ที่ไม

อาจแยกจากกันไดระหวางมิติของรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การเผชิญชีวิตของผูสูงอายุนั้นยอม
แตกตางกันไปตามภูมิหลัง และสภาวะสุขภาพ แตสิ่งสําคัญที่ผูสูงอายุตองดํารงอยูไดโดยไมมีความแตกตางก็
คือ การอยูรวมกันทางสังคมอยางมีความสุข และมีศักดิ์ศรี ผูสูงอายุกับการยอมรับจากสังคมนั้น จะตองเกิด
ข้ึนมาจากพลังภายในและภายนอก โดยเฉพาะพลังจากภายใน ก็คือความม่ันใจ ความเชื่อม่ันที่จะสราง
แรงจูงใจและมองโลกในแงดี โดยพิจารณาสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง และหลักพุทธศาสนาที่วา การเกิด 
การแก การเจ็บ การตาย ลวนเปนเร่ืองปกติธรรมดา ที่สัตวโลกทั้งหลายไมอาจหลีกเลี่ยงได จงมองตนเอง
อยางผูมีศักดิ์ศรี พิจารณาสิ่งตางๆ ที่สั่งสมมาในอดีต สิ่งใดที่ดีๆ ก็ควรจดจํา เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหยืนหยัด
ตอสูตอไป สิ่งไมดีทั้งหลายก็ควรละทิ้งไมใหหลงเหลือในความทรงจํา เพราะมีแตคอยบั่นทอนขวัญกําลังใจ 
และสุขภาพรางกาย 

มิติทางดานสังคมของผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ใหอยูตอไปอยางมี
ความสุข และมีคุณภาพ ลําพังแตการดูแลทางการแพทยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง ที่ผูสูงอายุจะมีโอกาสไดพบ
กับแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ซ่ึงก็ตอเม่ือมีปญหาสุขภาพ ก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 
แตผูสูงอายุตองอยูรวมกับครอบครัวและสังคมตลอดเวลา การดูแลตนเองทางสุขภาพจึงจะตองรวมถึงดาน
จิตใจ และความสัมพันธทางสังคมที่ดี ไมใชเฉพาะแตการกิน การนอน การใชยา แตตองดูแลตนเอง ครองตัว
ใหเปนผูสูงอายุที่มีศักดิ์ศรีอยางมีคุณภาพ โดยสรางความเชื่อถือจากสังคมภายนอก เปนอาหารเสริม เปนยา
บํารุง เปนการเยียวยาทางสังคม ซ่ึงมีพลังเพิ่มภูมิคุมกันใหผูสูงอายุสามารถยืนหยัดตอการมีชีวิตที่ดี ไดอยาง
สงางาม การอยูรวมกัน จะเปนเครือขายทางสังคมที่ชวยใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัว ญาติ และผองเพื่อนจะชวยใหผูสูงอายุเห็นคุณคาของตนเอง ชื่นใจ 
ภูมิใจและมีความสุขที่ลูกหลานและสังคมยอมรับ ในดานการเปนตัวตนหรืออัตลักษณของการเปนผูสูงอายุที่
ดีนั้น จึงข้ึนอยูกับการวางตัวใหอยูในกรอบของสังคม วัฒนธรรม ทําในสิ่งที่ควรทํา อีกทั้งการยกยอง
สรรเสริญนั้น เปนรางวัลที่เสริมสรางพลังใจใหผูสูงอายุมีชีวิตอยูตอไปไดดวยความเชื่อม่ัน ไมทอแท สิ้นหวัง 
อีกตอไป 
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ทดแทนบุญคุณ ลูกหลานที่เปนหญิงอาจบวชชีพราหมณใหพอแม สังคมไทยถือวาการไมทดแทนคุณ  
ไมกตัญูจัดเปนบาป ถูกสังคมตําหนิ ไมควรเอาเปนเยี่ยงอยาง 

5. ผูสูงอายุที่ดี 
เพื่อใหครอบครัว ชุมชนและสังคมไดเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุ ทานจึงตองทําตัวใหเหมาะสม

กับการเปนผูสูงอายุ ทําตัวใหเหมาะสมกับวัย สรางความนาเชื่อถือโดยไมพูดโกหก หลอกลวง เปนคนพูดจริง 
และสํารวมระวังในคําพูดอยางมีสติ เปนตัวอยางที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ชวยเหลืองานสาธารณะ 
เสียสละเพื่อสวนรวม ทั้งงานบุญหรือกิจกรรมทางศาสนา มีความเปนผูใหญ มีความยุติธรรม เมตตากรุณา  
มีใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคบคนพาล ไมเลนพนัน ไมดื่มเหลาเมายา ใหเปนที่อับอายแกลูกหลาน ไมทําตัวนา
รําคาญแกสมาชิกครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบาน ไมกลาวรายปายสีผูอ่ืน ไมพูดในสิ่งที่ไมควรพูด ไมติฉิน
นินทาใคร ไมจูจี้ข้ีบน เปนคนมีธรรมะ เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม มีจิตใจเยือกเย็น สงบ ไมวุนวายกับใคร 

6. ผูสูงอายุกับการดูแลตนเองในมิติทางสังคม 
การดูแลผูสูงอายุในมิติทางสังคมนี้ เปนองคประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองครวม ที่ไม

อาจแยกจากกันไดระหวางมิติของรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การเผชิญชีวิตของผูสูงอายุนั้นยอม
แตกตางกันไปตามภูมิหลัง และสภาวะสุขภาพ แตสิ่งสําคัญที่ผูสูงอายุตองดํารงอยูไดโดยไมมีความแตกตางก็
คือ การอยูรวมกันทางสังคมอยางมีความสุข และมีศักดิ์ศรี ผูสูงอายุกับการยอมรับจากสังคมนั้น จะตองเกิด
ข้ึนมาจากพลังภายในและภายนอก โดยเฉพาะพลังจากภายใน ก็คือความม่ันใจ ความเชื่อม่ันที่จะสราง
แรงจูงใจและมองโลกในแงดี โดยพิจารณาสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง และหลักพุทธศาสนาที่วา การเกิด 
การแก การเจ็บ การตาย ลวนเปนเร่ืองปกติธรรมดา ที่สัตวโลกทั้งหลายไมอาจหลีกเลี่ยงได จงมองตนเอง
อยางผูมีศักดิ์ศรี พิจารณาสิ่งตางๆ ที่สั่งสมมาในอดีต สิ่งใดที่ดีๆ ก็ควรจดจํา เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหยืนหยัด
ตอสูตอไป สิ่งไมดีทั้งหลายก็ควรละทิ้งไมใหหลงเหลือในความทรงจํา เพราะมีแตคอยบั่นทอนขวัญกําลังใจ 
และสุขภาพรางกาย 

มิติทางดานสังคมของผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ใหอยูตอไปอยางมี
ความสุข และมีคุณภาพ ลําพังแตการดูแลทางการแพทยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง ที่ผูสูงอายุจะมีโอกาสไดพบ
กับแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ซ่ึงก็ตอเม่ือมีปญหาสุขภาพ ก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 
แตผูสูงอายุตองอยูรวมกับครอบครัวและสังคมตลอดเวลา การดูแลตนเองทางสุขภาพจึงจะตองรวมถึงดาน
จิตใจ และความสัมพันธทางสังคมที่ดี ไมใชเฉพาะแตการกิน การนอน การใชยา แตตองดูแลตนเอง ครองตัว
ใหเปนผูสูงอายุที่มีศักดิ์ศรีอยางมีคุณภาพ โดยสรางความเชื่อถือจากสังคมภายนอก เปนอาหารเสริม เปนยา
บํารุง เปนการเยียวยาทางสังคม ซ่ึงมีพลังเพิ่มภูมิคุมกันใหผูสูงอายุสามารถยืนหยัดตอการมีชีวิตที่ดี ไดอยาง
สงางาม การอยูรวมกัน จะเปนเครือขายทางสังคมที่ชวยใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัว ญาติ และผองเพื่อนจะชวยใหผูสูงอายุเห็นคุณคาของตนเอง ชื่นใจ 
ภูมิใจและมีความสุขที่ลูกหลานและสังคมยอมรับ ในดานการเปนตัวตนหรืออัตลักษณของการเปนผูสูงอายุที่
ดีนั้น จึงข้ึนอยูกับการวางตัวใหอยูในกรอบของสังคม วัฒนธรรม ทําในสิ่งที่ควรทํา อีกทั้งการยกยอง
สรรเสริญนั้น เปนรางวัลที่เสริมสรางพลังใจใหผูสูงอายุมีชีวิตอยูตอไปไดดวยความเชื่อม่ัน ไมทอแท สิ้นหวัง 
อีกตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรม
สุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ  
เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แบบประเมินระดับ
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผลการวิจัยพบวา 1)คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกลุม
ทดลองหลังการทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)คาเฉลี่ย
คะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 
สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)คาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหลังทดลอง 12 สัปดาห กลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
 

Abstract 
 The quasi-experimental research was to study effects of health promotion program 
on health behavior and stroke risky opportunity level. Experimental group received a 
health promotion program. Collecting data from health promotion behavior and stroke 
risky opportunity questionnaire. The results of the study revealed that: 1) the mean score 
of health behaviors in an experimental group before and after implementation 12 weeks 
were significance at .05 level, 2) the mean score of health behaviors in an experimental 
group after implementation 12 weeks were significance higher than the control group at 
.05 level, 3)  the mean score of stroke risky opportunity level in an experimental group 
before and after implementation 12 weeks were significance at .01 level, and, 4) the mean 
score of stroke risky opportunity level in an experimental group after implementation 12 
weeks were significance higher than the control group at .01 level. 
Keywords: Health Promotion Program, Health Behavior, Stroke Risky Opportunity 

บทนํา 
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke, cerebrovascular disease) เปนโรคที่พบบอยในประชากรทั่วโลก 

เปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตและสงผลใหผูปวยทพุพลภาพในระยะเวลายาวนานทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง อัตราความชุกของโรคหลอดเลือดสมองเทากับ 1.88% ในคนที่มีอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไป และจะพบ
ในเพศชายมากกวาเพศหญิง(Nijasri C Suwanwela,2014) จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.25531  พบวาโรค
หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ในประชากรไทย จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย อัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนคนไทยในระหวางปงบประมาณ 2556-
2560 เทากับรอยละ 0.34, 0.41, 0.40, 0.43 และ 0.46 ตามลําดับอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 ในระหวางปงบประมาณ 2556-2560 เทากับรอยละ 0.75, 0.83, 0.80, 
0.82 และ 0.69 ตามลําดับอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัยใน
ระหวางปงบประมาณ 2556-2560 เทากับรอยละ 0.84, 0.83, 0.62, 0.91 และ 1.03 ตามลําดับ อัตราการ
ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตอําเภอคีรีมาศในระหวางปงบประมาณ 2556-2560 
เทากับรอยละ 0.71, 0.70, 1.04, 1.02 และ 1.21 ตามลําดับ อัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของ
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การศึกษารวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลก พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรม
สุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ  
เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แบบประเมินระดับ
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผลการวิจัยพบวา 1)คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกลุม
ทดลองหลังการทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)คาเฉลี่ย
คะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 
สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)คาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหลังทดลอง 12 สัปดาห กลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
 

Abstract 
 The quasi-experimental research was to study effects of health promotion program 
on health behavior and stroke risky opportunity level. Experimental group received a 
health promotion program. Collecting data from health promotion behavior and stroke 
risky opportunity questionnaire. The results of the study revealed that: 1) the mean score 
of health behaviors in an experimental group before and after implementation 12 weeks 
were significance at .05 level, 2) the mean score of health behaviors in an experimental 
group after implementation 12 weeks were significance higher than the control group at 
.05 level, 3)  the mean score of stroke risky opportunity level in an experimental group 
before and after implementation 12 weeks were significance at .01 level, and, 4) the mean 
score of stroke risky opportunity level in an experimental group after implementation 12 
weeks were significance higher than the control group at .01 level. 
Keywords: Health Promotion Program, Health Behavior, Stroke Risky Opportunity 

บทนํา 
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke, cerebrovascular disease) เปนโรคที่พบบอยในประชากรทั่วโลก 

เปนสาเหตุหลักที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตและสงผลใหผูปวยทพุพลภาพในระยะเวลายาวนานทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง อัตราความชุกของโรคหลอดเลือดสมองเทากับ 1.88% ในคนที่มีอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไป และจะพบ
ในเพศชายมากกวาเพศหญิง(Nijasri C Suwanwela,2014) จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.25531  พบวาโรค
หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ในประชากรไทย จากสถิติของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย อัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนคนไทยในระหวางปงบประมาณ 2556-
2560 เทากับรอยละ 0.34, 0.41, 0.40, 0.43 และ 0.46 ตามลําดับอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 2 ในระหวางปงบประมาณ 2556-2560 เทากับรอยละ 0.75, 0.83, 0.80, 
0.82 และ 0.69 ตามลําดับอัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัยใน
ระหวางปงบประมาณ 2556-2560 เทากับรอยละ 0.84, 0.83, 0.62, 0.91 และ 1.03 ตามลําดับ อัตราการ
ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในเขตอําเภอคีรีมาศในระหวางปงบประมาณ 2556-2560 
เทากับรอยละ 0.71, 0.70, 1.04, 1.02 และ 1.21 ตามลําดับ อัตราการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองของ
ประชาชนในเขตรพ.สต.บานหนองกกในระหวางปงบประมาณ 2556-2560 เทากับรอยละ 0.79, 0.78, 
0.95, 1.06 และ 1.41 ตามลําดับจากขอมูลโรคหลอดเลือดสมองดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีแนวโนมเพิ่ม
สูงข้ึนในทุกระดับโดยจะเห็นไดวาอัตราการปวยของเขตสุขภาพที่ 2 สูงกวาอัตราการปวยในระดับประเทศ 
อัตราการปวยในระดับจังหวัดสุโขทัย อัตราการปวยในระดับอําเภอคีรีมาศและอัตราการปวยในพื้นที่ รพ.สต.
บานหนองกก มีอัตราการปวยที่สูงกวาในระดับประเทศทั้งสิ้น สอดคลองกับรายงานการศึกษาที่เปน
การศึกษารวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลก พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปน
สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญอันดับ 1 ในเพศหญิงและอันดับ 2 ในเพศชาย นอกจากนี้ยังพบวาโรคหลอดเลือด
สมองยังเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year) ที่สําคัญอันดับที่ 2 ทั้งใน
ชายและหญิง  
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เจ็บปวยตอความเครียดและการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผูดูแล ของสมบัติ 
น้ําดอกไม2   การศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผูปวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงของปยนุช ภิญโย และคณะ3 การศึกษาเร่ืองผลของโปรแกรมการจัดประสบการณการเรียนรูการ
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ดูแลผูปวยที่บาน กรณีศึกษา ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังของสมพร เตชะ
พันธุ4 แนวคิดตามแบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร พบวาการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพนั้นมีมโนทัศนหลักที่สําคัญคือ ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลและประสบการณ พฤติกรรมที่
เฉพาะกับอารมณและความคิดและพฤติกรรม และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยดานพฤติกรรมที่
เฉพาะกับอารมณและความคิดมีความสัมพันธและสามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดผูวิจัยซ่ึง
เปนพยาบาลเวชปฏิบตัิที่ทํางานในชุมชนจึงมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาโดยการประยุกตใชแบบจําลองการ
สรางเสริมสุขภาพกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและ
เปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพใหกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเปนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ
ที่สนับสนุนใหกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตนเองไปสูพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ โดยผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและ
บุคลากรทางดานสุขภาพไดนําโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพไปใชกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตอไป
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลองและ
หลังทดลอง 12 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 

2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห 

3.เพื่อเปรียบเทียบระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 
12 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 

4.เพื่อเปรียบเทียบระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อชวยใหผูปวยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 2.เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการใหการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อปองกัน
การเกิดโรคหลอดเลอืดสมอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) โดยศึกษาแบบสองกลุม
วัดกอนและหลังการทดลอง (Paired Sample T-test) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอ 
                                                           

4 สมพร เตชะพันธุ. ผลของโปรแกรมการจัดประสบการณการเรียนรูการดูแลผูปวยท่ีบาน กรณีศึกษา : 
ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. รายงานการวิจัย,( มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556) 

พฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
กลุมผูปวยโรคเร้ือรังในเขตอําเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย จํานวน 60 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม จัดเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน 
 
นิยามศัพท 

โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมการใหความรูและฝกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนโดยประยุกตตามกรอบแนวคิด
แบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2011) ในดาน การรับรูประโยชน การรับรู
อุปสรรค การรับรูความสามารถแหงตน ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคลและอิทธิพลจาก
สถานการณ มีจุดมุงหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
ดานการบริโภคอาหาร ดานการใชยาและดานการออกกําลังกาย  

กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงบุคคลที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน
และ/หรือเปนโรคความดันโลหิตสูง ที่มีผลการตรวจเลือดประจําปที่มีคาระดับ คอเรสเตอรอล≥ 200   
และอาศัยอยูในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 พฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง เพื่อชวยสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันไมใหปวย
เปนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงประกอบไปดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดาน
การบริโภคอาหาร ดานการใชยาและดานการออกกําลังกาย 

 ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงแบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในระยะ 10 ขางหนา โดยแบงความเสี่ยงเปน 5 ระดับคือ ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก และสูง
อันตราย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) ชนิดสองกลุมวัดซํ้าเพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมและระดับโอกาเสี่ยงตอตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเปนระยะเวลา 12 สัปดาห  โดยกลุมทดลอง เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ  
เปนเวลา 2 วัน และมีการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการทดลอง จํานวน  
2 คร้ัง สวนกลุมควบคุมไดรับการใหการพยาบาลตามปกติ และติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นสุดสัปดาหที่ 12 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 773 คน อาศัยอยูใน

พื้นที่เขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1647

ดูแลผูปวยที่บาน กรณีศึกษา ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังของสมพร เตชะ
พันธุ4 แนวคิดตามแบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร พบวาการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพนั้นมีมโนทัศนหลักที่สําคัญคือ ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลและประสบการณ พฤติกรรมที่
เฉพาะกับอารมณและความคิดและพฤติกรรม และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยดานพฤติกรรมที่
เฉพาะกับอารมณและความคิดมีความสัมพันธและสามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดผูวิจัยซ่ึง
เปนพยาบาลเวชปฏิบตัิที่ทํางานในชุมชนจึงมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาโดยการประยุกตใชแบบจําลองการ
สรางเสริมสุขภาพกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและ
เปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพใหกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเปนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ
ที่สนับสนุนใหกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตนเองไปสูพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ โดยผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและ
บุคลากรทางดานสุขภาพไดนําโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพไปใชกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตอไป
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลองและ
หลังทดลอง 12 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 

2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห 

3.เพื่อเปรียบเทียบระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 
12 สัปดาห ของกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 

4.เพื่อเปรียบเทียบระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อชวยใหผูปวยมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 2.เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการใหการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อปองกัน
การเกิดโรคหลอดเลอืดสมอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) โดยศึกษาแบบสองกลุม
วัดกอนและหลังการทดลอง (Paired Sample T-test) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอ 
                                                           

4 สมพร เตชะพันธุ. ผลของโปรแกรมการจัดประสบการณการเรียนรูการดูแลผูปวยท่ีบาน กรณีศึกษา : 
ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. รายงานการวิจัย,( มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556) 

พฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
กลุมผูปวยโรคเร้ือรังในเขตอําเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย จํานวน 60 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม จัดเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน 
 
นิยามศัพท 

โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมการใหความรูและฝกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนโดยประยุกตตามกรอบแนวคิด
แบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2011) ในดาน การรับรูประโยชน การรับรู
อุปสรรค การรับรูความสามารถแหงตน ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคลและอิทธิพลจาก
สถานการณ มีจุดมุงหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
ดานการบริโภคอาหาร ดานการใชยาและดานการออกกําลังกาย  

กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงบุคคลที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน
และ/หรือเปนโรคความดันโลหิตสูง ที่มีผลการตรวจเลือดประจําปที่มีคาระดับ คอเรสเตอรอล≥ 200   
และอาศัยอยูในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 พฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง เพื่อชวยสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันไมใหปวย
เปนโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงประกอบไปดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดาน
การบริโภคอาหาร ดานการใชยาและดานการออกกําลังกาย 

 ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงแบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในระยะ 10 ขางหนา โดยแบงความเสี่ยงเปน 5 ระดับคือ ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก และสูง
อันตราย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) ชนิดสองกลุมวัดซํ้าเพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมและระดับโอกาเสี่ยงตอตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเปนระยะเวลา 12 สัปดาห  โดยกลุมทดลอง เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ  
เปนเวลา 2 วัน และมีการติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการทดลอง จํานวน  
2 คร้ัง สวนกลุมควบคุมไดรับการใหการพยาบาลตามปกติ และติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นสุดสัปดาหที่ 12 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 773 คน อาศัยอยูใน

พื้นที่เขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 
 



1648 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยมีอํานาจการทํานาย (power analysis) ที่ .80 กําหนด

ระดับความเชื่อม่ัน .05 ผลที่เกิดจาก สิ่งทดลอง (effect size) เทากับ .80 จากการเปดตารางสําเร็จรูป  
ของโคเฮน (Cohen, 1988, p. 55) ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 26 คนตอกลุม ผูวิจัยไดเพิ่มขนาด
ตัวอยางอีกรอยละ 15 เพื่อปองกัน การสูญหายของขอมูลระหวางวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางในการวิจัยได กลุม
ละ 30 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดแบบจําลองการสราง

เสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2011) 2.เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูล
ทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรสําหรับตรวจวัดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเร้ือรัง  
การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา และการตรวจรางกายประกอบไปดวย น้ําหนัก และสวนสูง และผลการตรวจเลือด
ประจําป (ระดับคอเลสเตอรอล) 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริม 2.3 แบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยนํามาจากเคร่ืองมือประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ซ่ึงเปนตารางสี (color chart) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1.การตรวจสอบความตรง (Validity) โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรม

สรางเสริมสุขภาพและแบบบันทึกขอมูลทั่วไป หาความตรงตามเนื้อหา ผานความเห็นชอบความตรงเชิงเนื้อ
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คาดัชนีความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI)  ไดเทากับ 0.92 
สําหรับแบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค ไมไดหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เนื่องจากเปนเคร่ืองมือมาตรฐาน ที่มีการใชกันอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศไทย เคร่ืองชั่งน้ําหนักชนิดยืนและแถบวัดความสูงมีการตรวจสอบความเปน
มาตรฐานกอนนําไปใช โดยนําไปเทียบคากับเคร่ืองชั่งน้ําหนักและแถบวัดความสูงของโรงพยาบาลคีรีมาศ
และใชเคร่ืองชั่งน้ําหนักอันเดียวกันตลอดการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การตรวจสอบความเชื่อม่ันเคร่ืองมือ (Reliability)  แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่มีลักษณะคลายกันกับกลุมเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมองในกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.93  แบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.96 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับวิจัยในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุโขทัย และไดรับการอนุมัติใหทําวิจัยได  
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 Mean SD t p-value 
พฤติกรรมสุขภาพกลุมทดลอง 
     กอนทดลอง n=30 
     หลังทดลอง n=30 

 
130.80 
179.27 

 
22.188 
9.663 

 
10.821 

 
.05 

พฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมหลังทดลอง 
     กลุมทดลอง n=30 
     กลุมควบคุม n=30 

 
179.27 
134.80 

 
9.63 
4.175 

 
22.653 

 
     .05 

ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลอง 
     กอนทดลอง n=30 
     หลังทดลอง n=30 

 
26.00 
17.00 

 
4.07 
4.67 

 
-8.115 

 
.01 

ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหวางกลุมหลังทดลอง 
     กลุมทดลอง n=30 
     กลุมควบคุม n=30 

 
17.00 
26.00 

 
4.67 
4.07 

 
-7.968 

 
.01 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล  
 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพระหวาง 
พฤติกรรมกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ชวงเวลาแตกตางกันของกลุมทดลองพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมหลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากอน
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <.05 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายในกลุม (Within 
Subject) และระหวางกลุม (Between Subject) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < .05  คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพกอนการทดลอง หลังการทดลอง 12 
สัปดาห ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 
 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลอง หลังการทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .01 ชวงเวลาแตกตางกันของกลุมทดลอง พบวาคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองหลังทดลอง 12 สัปดาห ต่ํากวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 คาเฉลี่ย
คะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ภายในกลุม (Within Subject) และระหวางกลุม 
(Between Subject) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < 
.01 กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < .01 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1649

ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยมีอํานาจการทํานาย (power analysis) ที่ .80 กําหนด

ระดับความเชื่อม่ัน .05 ผลที่เกิดจาก สิ่งทดลอง (effect size) เทากับ .80 จากการเปดตารางสําเร็จรูป  
ของโคเฮน (Cohen, 1988, p. 55) ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 26 คนตอกลุม ผูวิจัยไดเพิ่มขนาด
ตัวอยางอีกรอยละ 15 เพื่อปองกัน การสูญหายของขอมูลระหวางวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางในการวิจัยได กลุม
ละ 30 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดแบบจําลองการสราง

เสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2011) 2.เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูล
ทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรสําหรับตรวจวัดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเร้ือรัง  
การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา และการตรวจรางกายประกอบไปดวย น้ําหนัก และสวนสูง และผลการตรวจเลือด
ประจําป (ระดับคอเลสเตอรอล) 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริม 2.3 แบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยนํามาจากเคร่ืองมือประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ซ่ึงเปนตารางสี (color chart) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1.การตรวจสอบความตรง (Validity) โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรม

สรางเสริมสุขภาพและแบบบันทึกขอมูลทั่วไป หาความตรงตามเนื้อหา ผานความเห็นชอบความตรงเชิงเนื้อ
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน คาดัชนีความตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI)  ไดเทากับ 0.92 
สําหรับแบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค ไมไดหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เนื่องจากเปนเคร่ืองมือมาตรฐาน ที่มีการใชกันอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศไทย เคร่ืองชั่งน้ําหนักชนิดยืนและแถบวัดความสูงมีการตรวจสอบความเปน
มาตรฐานกอนนําไปใช โดยนําไปเทียบคากับเคร่ืองชั่งน้ําหนักและแถบวัดความสูงของโรงพยาบาลคีรีมาศ
และใชเคร่ืองชั่งน้ําหนักอันเดียวกันตลอดการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การตรวจสอบความเชื่อม่ันเคร่ืองมือ (Reliability)  แบบสอบถามพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่มีลักษณะคลายกันกับกลุมเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมองในกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.93  แบบประเมินระดับโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.96 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับวิจัยในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุโขทัย และไดรับการอนุมัติใหทําวิจัยได  
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 Mean SD t p-value 
พฤติกรรมสุขภาพกลุมทดลอง 
     กอนทดลอง n=30 
     หลังทดลอง n=30 

 
130.80 
179.27 

 
22.188 
9.663 

 
10.821 

 
.05 

พฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมหลังทดลอง 
     กลุมทดลอง n=30 
     กลุมควบคุม n=30 

 
179.27 
134.80 

 
9.63 
4.175 

 
22.653 

 
     .05 

ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลอง 
     กอนทดลอง n=30 
     หลังทดลอง n=30 

 
26.00 
17.00 

 
4.07 
4.67 

 
-8.115 

 
.01 

ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหวางกลุมหลังทดลอง 
     กลุมทดลอง n=30 
     กลุมควบคุม n=30 

 
17.00 
26.00 

 
4.67 
4.07 

 
-7.968 

 
.01 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล  
 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพระหวาง 
พฤติกรรมกอนทดลองและหลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ชวงเวลาแตกตางกันของกลุมทดลองพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมหลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากอน
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <.05 คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายในกลุม (Within 
Subject) และระหวางกลุม (Between Subject) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < .05  คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพกอนการทดลอง หลังการทดลอง 12 
สัปดาห ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 
 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง ระหวางกอนทดลอง หลังการทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .01 ชวงเวลาแตกตางกันของกลุมทดลอง พบวาคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองหลังทดลอง 12 สัปดาห ต่ํากวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 คาเฉลี่ย
คะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ภายในกลุม (Within Subject) และระหวางกลุม 
(Between Subject) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < 
.01 กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < .01 
 



1650 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

อภิปรายผล 
 สมมุติฐานขอที่ 1 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ  
กอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาหแตกตางกัน ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพระหวางพฤติกรรมกอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < .05 ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว อภิปรายไดวาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพที่ใช
ในกลุมทดลองนั้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก จากผลของคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากอนทดลอง จากผลการวิจัยดังกลาวได
สนับสนุนสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว ทําใหเห็นวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ของ
นิตยา  เพ็ญศิรินภาและคณะ5  ที่ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพแบบมีสวนรวม 
สําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรัง ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรังภายในกลุม ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ± S.D กอนและหลังการทดลอง เทากับ 63.7±4.99 และ 66.8±5.34 
ตามลําดับ โดยเพิ่มข้ึน 3.1 คะแนน และเม่ือทดสอบพบคะแนนหลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p-value 0.002) และสอดคลองกับการศึกษาของภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล6  
ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผลการทดลองพบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพรายดาน 6 ดาน พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และคาความดันโลหิตกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุมทดลอง พบวาภายหลังเขารวมโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคล 
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานการออกกําลัง
กาย และดานโภชนาการแตกตางจากกอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p–value เทากับ 
0.001, 0 .002 , และ 0.019 ตามลํ าดับ   และสอดคลองกับการศึกษาของ เสนาะ นพ โสภณ7   
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมกอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง แตหลังการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพจําแนกรายดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย  
ดานโภชนาการ ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนาจิตวิญญาณและดานการจัดการกับ
ความเครียด กอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง แตหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพจําแนกรายดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย ดานโภชนาการ 
ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนา จิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียด อยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นได
วาผลการศึกษาสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาคร้ังนี้ จึงสามารถสรุปไดวากลุมทดลองที่
ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ภายใตชุดของกิจกรรมที่ทําใหกลุมทดลองไดศึกษาถึงลักษณะสวน
บุคคลและประสบการณ ไดรวมกิจกรรมตามโปรแกรมที่มีผลตอพฤติกรรมที่เฉพาะกับอารมณและความคิด 
ซ่ึงประกอบดวย การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม  การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม  
การรับรูความสามารถของตนเอง อารมณที่เก่ียวของตอการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคล  และ
อิทธิพลจากสถานการณ  การจัดการกับความชื่นชอบและความตองการที่เขามาอยางกะทันหัน จนนําไปสู
ความมุงม่ันตอการปฏิบัติพฤติกรรม สงผลใหกลุมทดลองเกิดพฤติกรรมผลลัพธ คือการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองลดลง ทําใหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการทดลอง 
12 สัปดาห แตกตางและสูงกวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกอนการทดลอง 
 สมมุติฐานขอที่ 2 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ หลัง
ทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุม ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริม
สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพ หลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p < .05 ซ่ึงสนับสนุนสมมุตฐิานขอที่ 2 อภิปรายไดวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสราง
เสริมสุขภาพภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร  ซ่ึงเนนการสรางเสริมสุขภาพ 
เปนสิ่งกระตุนที่ชวยใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในเชิงบวก โดยใชกิจกรรมตามโปรแกรม
โดยใหกลุมทดลองไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมวิเคราะหสถานการณรวมกันโดยแบงเปนกลุม
ยอย ทําใหกลุมทดลองไดรับทราบขอมูล มีความเขาใจในสถานการณที่ตนเองเปนอยู การฟงการบรรยาย 
สาธิตโดยตัวแบบและการสาธิตยอนกลับ นําไปสูพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  สอดคลองกับการศึกษาของ
ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล   ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผลการทดลองพบวา ผลการ
เปรียบเทียบผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ และผลตางของคาความดันโลหิตระหวางกอนและหลังเขา
รวมโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาภายหลังเขารวมโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพฯ ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลองมีผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายแตกตางจากกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value เทากับ 0.004  และสอดคลอง
กับการศึกษาของ เสนาะ นพโสภณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา 
กอนการทดลองผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริม
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อภิปรายผล 
 สมมุติฐานขอที่ 1 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ  
กอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาหแตกตางกัน ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพระหวางพฤติกรรมกอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < .05 ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว อภิปรายไดวาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพที่ใช
ในกลุมทดลองนั้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก จากผลของคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากอนทดลอง จากผลการวิจัยดังกลาวได
สนับสนุนสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว ทําใหเห็นวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ที่ผูวิจัย
สรางข้ึน จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ของ
นิตยา  เพ็ญศิรินภาและคณะ5  ที่ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพแบบมีสวนรวม 
สําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรัง ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรังภายในกลุม ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ± S.D กอนและหลังการทดลอง เทากับ 63.7±4.99 และ 66.8±5.34 
ตามลําดับ โดยเพิ่มข้ึน 3.1 คะแนน และเม่ือทดสอบพบคะแนนหลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p-value 0.002) และสอดคลองกับการศึกษาของภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล6  
ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผลการทดลองพบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพรายดาน 6 ดาน พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และคาความดันโลหิตกอนและหลังเขารวมโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุมทดลอง พบวาภายหลังเขารวมโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคล 
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานการออกกําลัง
กาย และดานโภชนาการแตกตางจากกอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p–value เทากับ 
0.001, 0 .002 , และ 0.019 ตามลํ าดับ   และสอดคลองกับการศึกษาของ เสนาะ นพ โสภณ7   
ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมกอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง แตหลังการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองอยางมี

                                                           
5 นิตยา เพ็ญศิรินภา,ธีระวุธ ธรรมกุล และ กนิษฐ โงวศิริ. ผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพแบบมี
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สุโขทัยธรรมาธิราช.2561),หนา 59 

6 ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล, ผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุโรคความดัน
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 ท่ี 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-ธันวาคม, 2559,
หนา 168 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพจําแนกรายดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย  
ดานโภชนาการ ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนาจิตวิญญาณและดานการจัดการกับ
ความเครียด กอนการทดลองอยูในระดับปานกลาง แตหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพจําแนกรายดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย ดานโภชนาการ 
ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนา จิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียด อยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นได
วาผลการศึกษาสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาคร้ังนี้ จึงสามารถสรุปไดวากลุมทดลองที่
ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ภายใตชุดของกิจกรรมที่ทําใหกลุมทดลองไดศึกษาถึงลักษณะสวน
บุคคลและประสบการณ ไดรวมกิจกรรมตามโปรแกรมที่มีผลตอพฤติกรรมที่เฉพาะกับอารมณและความคิด 
ซ่ึงประกอบดวย การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม  การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม  
การรับรูความสามารถของตนเอง อารมณที่เก่ียวของตอการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคล  และ
อิทธิพลจากสถานการณ  การจัดการกับความชื่นชอบและความตองการที่เขามาอยางกะทันหัน จนนําไปสู
ความมุงม่ันตอการปฏิบัติพฤติกรรม สงผลใหกลุมทดลองเกิดพฤติกรรมผลลัพธ คือการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองลดลง ทําใหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการทดลอง 
12 สัปดาห แตกตางและสูงกวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกอนการทดลอง 
 สมมุติฐานขอที่ 2 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ หลัง
ทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุม ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริม
สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพ หลังทดลอง 12 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p < .05 ซ่ึงสนับสนุนสมมุตฐิานขอที่ 2 อภิปรายไดวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสราง
เสริมสุขภาพภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร  ซ่ึงเนนการสรางเสริมสุขภาพ 
เปนสิ่งกระตุนที่ชวยใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในเชิงบวก โดยใชกิจกรรมตามโปรแกรม
โดยใหกลุมทดลองไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมวิเคราะหสถานการณรวมกันโดยแบงเปนกลุม
ยอย ทําใหกลุมทดลองไดรับทราบขอมูล มีความเขาใจในสถานการณที่ตนเองเปนอยู การฟงการบรรยาย 
สาธิตโดยตัวแบบและการสาธิตยอนกลับ นําไปสูพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  สอดคลองกับการศึกษาของ
ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล   ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผลการทดลองพบวา ผลการ
เปรียบเทียบผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ และผลตางของคาความดันโลหิตระหวางกอนและหลังเขา
รวมโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาภายหลังเขารวมโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพฯ ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลองมีผลตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายแตกตางจากกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value เทากับ 0.004  และสอดคลอง
กับการศึกษาของ เสนาะ นพโสภณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา 
กอนการทดลองผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริม
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สุขภาพจําแนก รายดานทั้ง 6 ดานไมแตกตางกัน ภายหลังการทดลองผูปวย เบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริมสุข ภาพจําแนกรายดานทั้ง 6 ดานสูงกวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมุติฐานขอที่ 3 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง กอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกัน ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวากลุมทดลอง 
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หลัง
ทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3 ที่ตั้ง
ไวของกลุมทดลอง อภิปรายไดวาจากการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ สงผลใหกลุม
ทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องมาจากกิจกรรมในโปรแกรมทําใหกลุมทดลองเกิด การรับรูถึง
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม   รับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ รับรูความสามารถของตนเอง ทําใหเกิด
อารมณที่เก่ียวของกับการปฏิบัติพฤติกรรม การไดรับอิทธิพลระหวางบุคคล และอิทธิพลจากสถานการณ  
กลุมทดลองจึงเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตประจําวัน  และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิต (lifestyle modification)  นอกจากนี้การสะทอนขอมูลแกตนเอง ทําใหทราบถึงพฤติกรรม
ของตนเอง วาเปนไปในทิศทางบวกหรือลบ จึงทําใหกลุมทดลองระมัดระวังตัวที่จะควบคุมพฤติกรรมให
เหมาะสม ทําใหนําไปสูการคงพฤติกรรมนั้นไว หรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ  เปนการสงเสริมใหเกิดความภูมิใจที่ตนเองสามารถทําไดสําเร็จ  เกิดความพยายามในการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อคงพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่
สูงข้ึน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม
ทดลอง ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  และสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสนาะ นพโสภณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวาปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 กลุมทดลอง หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 สมมุติฐานขอที่ 4 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง หลังทดลอง 12 สัปดาห ต่ํากวากลุมควบคุม ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา กลุมทดลอง
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ลดลงกวากลุม
ควบคุม   ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 4 ที่ตั้งไว   เม่ือทดสอบความแตกตาง ของระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองกับกลุมควบคุม พบวาหลังการทดลอง 12 สัปดาห ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
ของกลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ทั้งนี้อภิปรายไดวาในกลุม
ทดลองแมวาระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง จะลดลงเร่ือย ๆ แตจะเปนในลักษณะที่คอย ๆ ลดลง
อยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เสนาะ นพโสภณ ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของ
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวากอนการทดลอง ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองและผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 กลุมควบคุม มีคะแนนคาเฉลี่ยระดับ น้ําตาลในเลือดไมแตกตางกัน ภายหลังการทดลอง

ผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด ต่ํากวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ เนาวรัตน  นวกุลพันธ 
และคณะ8   ไดนําแนวคิดแบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพมาประยุกตใชในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
พบวากลุมทดลองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงไดสูงกวากลุมควบคุม    
สรุปและขอเสนอแนะ 

1. โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด 
เลือดสมอง มีผลในการทําใหระดับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ดีข้ึนกวากอนการทดลอง และชวยลดระดับ
ความเสี่ยงของโรค  จึงควรมีการติดตามผลของโปรแกรมการวิจัยในคร้ังนี้ในกลุมทดลองในระยะเวลาที่
ยาวนานข้ึนเชน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อติดตามและศึกษาเปรียบเทียบความยั่งยืนของโปรแกรม และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับผูปวยโรคอ่ืน ๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเชนเดียวกันกับกลุม
ทดลอง    

2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขนําโปรแกรมการสราง 
เสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ไปประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการดูแลกลุมเสี่ยงและผูปวยโรคอ่ืน ๆ เพื่อใหมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรค 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1.นําผลการวิจัยเผยแพรในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด เพื่อเปนแนวทาง/ 
นโยบาย ในการใหการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 

 นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวปฏิบัตใินการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในสถานบริการสุขภาพ
ตาง ๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลระดับอําเภอ และโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
ตาง ๆ  
 
การพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 ไดรับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดานสาธารณสุขในมนุษย 
จังหวัดสุโขทัย (IRB 30/2561) 
 
  

                                                           
8 เนาวรัตน  นวกุลพันธ จรรจา สันตยากร, ปกรณ ประจัญบาน และ ศิวฤทธ์ิ รัศมีจันทร. ผลของ

โปรแกรม การสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุมเสี่ยง. 
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปท่ี 7 ฉบับท่ี1, 2556  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1653

สุขภาพจําแนก รายดานทั้ง 6 ดานไมแตกตางกัน ภายหลังการทดลองผูปวย เบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริมสุข ภาพจําแนกรายดานทั้ง 6 ดานสูงกวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมุติฐานขอที่ 3 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง กอนทดลอง หลังทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกัน ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวากลุมทดลอง 
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง หลัง
ทดลอง 12 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3 ที่ตั้ง
ไวของกลุมทดลอง อภิปรายไดวาจากการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ สงผลใหกลุม
ทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องมาจากกิจกรรมในโปรแกรมทําใหกลุมทดลองเกิด การรับรูถึง
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม   รับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ รับรูความสามารถของตนเอง ทําใหเกิด
อารมณที่เก่ียวของกับการปฏิบัติพฤติกรรม การไดรับอิทธิพลระหวางบุคคล และอิทธิพลจากสถานการณ  
กลุมทดลองจึงเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตประจําวัน  และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิต (lifestyle modification)  นอกจากนี้การสะทอนขอมูลแกตนเอง ทําใหทราบถึงพฤติกรรม
ของตนเอง วาเปนไปในทิศทางบวกหรือลบ จึงทําใหกลุมทดลองระมัดระวังตัวที่จะควบคุมพฤติกรรมให
เหมาะสม ทําใหนําไปสูการคงพฤติกรรมนั้นไว หรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ  เปนการสงเสริมใหเกิดความภูมิใจที่ตนเองสามารถทําไดสําเร็จ  เกิดความพยายามในการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อคงพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่
สูงข้ึน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม
ทดลอง ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  และสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสนาะ นพโสภณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวาปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 กลุมทดลอง หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 สมมุติฐานขอที่ 4 กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรค
หลอดเลือดสมอง หลังทดลอง 12 สัปดาห ต่ํากวากลุมควบคุม ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา กลุมทดลอง
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ มีระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ลดลงกวากลุม
ควบคุม   ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 4 ที่ตั้งไว   เม่ือทดสอบความแตกตาง ของระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด
เลือดสมองกับกลุมควบคุม พบวาหลังการทดลอง 12 สัปดาห ระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง 
ของกลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01 ทั้งนี้อภิปรายไดวาในกลุม
ทดลองแมวาระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง จะลดลงเร่ือย ๆ แตจะเปนในลักษณะที่คอย ๆ ลดลง
อยางคอยเปนคอยไป ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เสนาะ นพโสภณ ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของ
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวากอนการทดลอง ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมทดลองและผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 กลุมควบคุม มีคะแนนคาเฉลี่ยระดับ น้ําตาลในเลือดไมแตกตางกัน ภายหลังการทดลอง

ผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด ต่ํากวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ เนาวรัตน  นวกุลพันธ 
และคณะ8   ไดนําแนวคิดแบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพมาประยุกตใชในกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
พบวากลุมทดลองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงไดสูงกวากลุมควบคุม    
สรุปและขอเสนอแนะ 

1. โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอด 
เลือดสมอง มีผลในการทําใหระดับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ดีข้ึนกวากอนการทดลอง และชวยลดระดับ
ความเสี่ยงของโรค  จึงควรมีการติดตามผลของโปรแกรมการวิจัยในคร้ังนี้ในกลุมทดลองในระยะเวลาที่
ยาวนานข้ึนเชน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อติดตามและศึกษาเปรียบเทียบความยั่งยืนของโปรแกรม และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับผูปวยโรคอ่ืน ๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเชนเดียวกันกับกลุม
ทดลอง    

2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขนําโปรแกรมการสราง 
เสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและระดับโอกาสเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง ไปประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการดูแลกลุมเสี่ยงและผูปวยโรคอ่ืน ๆ เพื่อใหมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรค 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

1.นําผลการวิจัยเผยแพรในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด เพื่อเปนแนวทาง/ 
นโยบาย ในการใหการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 

 นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวปฏิบัตใินการดูแลกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในสถานบริการสุขภาพ
ตาง ๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลระดับอําเภอ และโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
ตาง ๆ  
 
การพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 ไดรับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดานสาธารณสุขในมนุษย 
จังหวัดสุโขทัย (IRB 30/2561) 
 
  

                                                           
8 เนาวรัตน  นวกุลพันธ จรรจา สันตยากร, ปกรณ ประจัญบาน และ ศิวฤทธ์ิ รัศมีจันทร. ผลของ

โปรแกรม การสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุมเสี่ยง. 
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปท่ี 7 ฉบับท่ี1, 2556  
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บรรณานุกรม 
เสนาะ นพโสภณ. “ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
 ชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-
 ธันวาคม, 2559 
นิตยา เพ็ญศิรินภา,ธีระวุธ ธรรมกุล และ กนิษฐ โงวศิริ. “ผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพแบบมี
 สวนรวมสําห รับผู สู งอายุที่ เป นโรคไมติดตอ เร้ือ รัง ใน พ้ืนที่ เทศบาลนครนนทบุ รี” .
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 
เนาวรัตน  นวกุลพันธ จรรจา สันตยากร, ปกรณ ประจัญบาน และ ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร. “ผลของโปรแกรม
 การสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของประชาชน
 กลุมเสี่ยง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ”  ปที่ 7 ฉบับที่1, 2556 
ปยนุช ภิญโยและคณะ, “การพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมีสวนรวมของชุมชนใน
 บริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารพยาบาลสงขลานครินทรปที่  35 ฉบับที่  2 
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 
ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล. “ผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุโรคความดัน
 โลหิตสูงในชุมชนคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการและ
 นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 8, 2560 
สมบัติ  น้ําดอกไม. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บปวย ตอความเครียด
 และการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผูดูแล”. วารสารคณะพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ฉบับที่ 24 เลมที่ 1, 2560 
  
  
 

ไทยแลนด 4.0: โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบัน 
Thailand 4.0: Economic Development Model of the Current 

Government 
 

อภิญญา อายเปย 
พนักงานฝายขาย บริษัท ซีพีออล จํากัด 

 
บทคัดยอ 
 Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใชในการผลักดันเพื่อใหประเทศไทย  
กาวพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) แกปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดหรือฐานะและ
แกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนดวยรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เนื่องจากที่ผานมาจนถึง
ปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูกับโมเดลทํามากไดนอยจึงจาํเปนตองปรับเปลี่ยนโมเดลมาเปนทํานอยไดมากซ่ึง
การลงมือทํานอยๆ แตไดผลตอบแทนมหาศาล เพื่อใหทุกภาคสวนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสูเปาหมาย
Thailand 4.0 โมเดลเศรษฐกิจ ประกอบดวย 1) สังคมไทย 4.0 2) คนไทย 4.0 3) เกษตรกร 4.0 4) SME 
4.0 5) จังหวัด 4.0 ที่จะนําพาประเทศไทย“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน” ในบริบทของโลกยุคThe Fourth 
Industrial Revolution อยางเปนรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดวางไวดวยการสราง
ความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยขับเคลื่อนผานกลไก “ประชารัฐ”  

คําสําคัญ ประเทศไทย 4.0, โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 "Thailand 4.0" is a policy vision of the Thai government used to push for Thailand 
step out of the middle income trap to solve the problem of inequality of income or 
position and solve unsustainable development with the form of driving economy with 
innovation. Since the past until present, Thailand is still stuck. with the model of making a 
lot, getting less, so it is necessary to change the model to do less getting a lot, which is a 
little action, but has huge returns in order for all sectors to drive in the same direction 
towards the goal of Thailand 4.0. The economic model consists of: 1) Thai society 4.0, 2) 
Thai people 4.0, 3) Farmers 4.0, 4) SME 4.0, and, 5) provinces 4.0, to bring Thailand "stable, 
prosperous, sustainable" in the world context of The Fourth Industrial Revolution in a 
concrete way according to the 20-year national strategic plan laid out by strengthening 
from the inside along with connecting with the world community in accordance with the 
concept " Sufficiency Economy Philosophy" by driving through the "civil state" mechanism. 

Keywords Thailand 4.0, Economic Development Model 
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บรรณานุกรม 
เสนาะ นพโสภณ. “ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
 ชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-
 ธันวาคม, 2559 
นิตยา เพ็ญศิรินภา,ธีระวุธ ธรรมกุล และ กนิษฐ โงวศิริ. “ผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพแบบมี
 สวนรวมสําห รับผู สู งอายุที่ เป นโรคไมติดตอ เร้ือ รัง ใน พ้ืนที่ เทศบาลนครนนทบุ รี” .
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 
เนาวรัตน  นวกุลพันธ จรรจา สันตยากร, ปกรณ ประจัญบาน และ ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร. “ผลของโปรแกรม
 การสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของประชาชน
 กลุมเสี่ยง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ”  ปที่ 7 ฉบับที่1, 2556 
ปยนุช ภิญโยและคณะ, “การพัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมีสวนรวมของชุมชนใน
 บริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารพยาบาลสงขลานครินทรปที่  35 ฉบับที่  2 
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 
ภณิภารัศม์ิ ธรรมโยธินกุล. “ผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรายบุคคลของผูสูงอายุโรคความดัน
 โลหิตสูงในชุมชนคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการและ
 นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 8, 2560 
สมบัติ  น้ําดอกไม. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บปวย ตอความเครียด
 และการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผูดูแล”. วารสารคณะพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ฉบับที่ 24 เลมที่ 1, 2560 
  
  
 

ไทยแลนด 4.0: โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบัน 
Thailand 4.0: Economic Development Model of the Current 

Government 
 

อภิญญา อายเปย 
พนักงานฝายขาย บริษัท ซีพีออล จํากัด 

 
บทคัดยอ 
 Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใชในการผลักดันเพื่อใหประเทศไทย  
กาวพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) แกปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดหรือฐานะและ
แกปญหาการพัฒนาที่ไมยั่งยืนดวยรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เนื่องจากที่ผานมาจนถึง
ปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูกับโมเดลทํามากไดนอยจึงจาํเปนตองปรับเปลี่ยนโมเดลมาเปนทํานอยไดมากซ่ึง
การลงมือทํานอยๆ แตไดผลตอบแทนมหาศาล เพื่อใหทุกภาคสวนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสูเปาหมาย
Thailand 4.0 โมเดลเศรษฐกิจ ประกอบดวย 1) สังคมไทย 4.0 2) คนไทย 4.0 3) เกษตรกร 4.0 4) SME 
4.0 5) จังหวัด 4.0 ที่จะนําพาประเทศไทย“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน” ในบริบทของโลกยุคThe Fourth 
Industrial Revolution อยางเปนรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดวางไวดวยการสราง
ความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยขับเคลื่อนผานกลไก “ประชารัฐ”  

คําสําคัญ ประเทศไทย 4.0, โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 "Thailand 4.0" is a policy vision of the Thai government used to push for Thailand 
step out of the middle income trap to solve the problem of inequality of income or 
position and solve unsustainable development with the form of driving economy with 
innovation. Since the past until present, Thailand is still stuck. with the model of making a 
lot, getting less, so it is necessary to change the model to do less getting a lot, which is a 
little action, but has huge returns in order for all sectors to drive in the same direction 
towards the goal of Thailand 4.0. The economic model consists of: 1) Thai society 4.0, 2) 
Thai people 4.0, 3) Farmers 4.0, 4) SME 4.0, and, 5) provinces 4.0, to bring Thailand "stable, 
prosperous, sustainable" in the world context of The Fourth Industrial Revolution in a 
concrete way according to the 20-year national strategic plan laid out by strengthening 
from the inside along with connecting with the world community in accordance with the 
concept " Sufficiency Economy Philosophy" by driving through the "civil state" mechanism. 

Keywords Thailand 4.0, Economic Development Model 
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บทนํา 
“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู  “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก  
คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ”ไปสูสินคาเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมและเปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน การพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” 
เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อน
ไปสูการเปนประเทศที่ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึก
กําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย
พัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก เปนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อกาวเขาสูโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในปจจุบัน โดยทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของตองมีการวางแผน รวมแรงรวมใจ
ชวยกันพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศไทยเปน “ประเทศพัฒนาแลว” อยางแทจริง 
 
กรอบแนวคิดโมเดล Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ําและกับดักความไมสมดุลพรอมๆ กับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู ประเทศในโลก
ที่หนึ่ง ที่มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในบริบทของโลกยุคThe Fourth Industrial Revolution อยางเปน
รูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดวางไว ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายในควบคูไป
กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไก
“ประชารัฐ”  

 
รูปที่ 1Thailand 4.0 

ที่มาจาก ดร.สุวิทย เมษอินทรี,ประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม, (กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,2561), หนา 5. 

สิ่งที่คนไทยคาดวาจะไดรับจาก Thailand 4.0 (ดังรูปที่ 1) คือ1  
1. อยูใน “สังคมไทย 4.0” ที่เปนสังคมที่มีความหวัง (Hope) เปนสังคมที่เปยมสุข (Happiness) 

และเปนสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony) เปนสังคมที่มีความพอเพียงโดยมีคนชนชั้นกลางเปนคนสวน
ใหญของประเทศ เกิดความเทาเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ําอยูในระดับต่ํามีสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ดี  

2. เปน คนไทย 4.0 ที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและไดรับสวัสดิการทางสังคมที่ 
เหมาะสมตลอดทุกชวงชีวิต เปนคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยูบนเวทีโลกไดอยางภาคภูมิใจและ
สามารถมีสวนรวมกับนานาชาติเพื่อทําใหโลกดีข้ึนนาอยูข้ึน  

3. เปน เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพนจากกับดักความยากจนโดยผันตัวเองจากเกษตรกรผูผลิตมาเปน 
ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีตนทุนการ ผลิตต่ํา 
สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป  

4. เปน SME 4.0 ที่สามารถสรางหรือใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคในการสราง
มูลคา ในสินคาและบริการมีความสามารถทางการคาขายสามารถเขาถึงตลาดในประเทศตลาด อาเซียน และ
ตลาดโลก ทําใหมีรายไดสูงข้ึนมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึนและมีอนาคตที่สดใส     
 5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศเศรษฐกิจขยายตัวสามารถทํางานในถ่ิน 
ฐานบานเกิดไดโดยไมจําเปนตองเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญเนื่องจากมีลูทางโอกาสและ
งานที่ดีกระจายอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ซ่ึงจากการศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินจะ
เกิดข้ึนไดนั้น ชุมชนทองถ่ินเองจะตองมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนวา 
มนุษยมีความสามารถ และมีพลังอันซอนเรน แฝงอยูทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มีความสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวยและผูใหการสนับสนุน ซ่ึงการอยู
กันในชุมชน สังคมมนุษยตองการอยูดวยความสุขกาย สบายใจและมีความเปนธรรมโดยชุมชนมีความสมดุล
ในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนทองถ่ินจะสามารถจัดการตนเองไดนั้น ชุมชนตองมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
ของคน และชุมชนวาสามารถจัดการตนเองได ดวยการยึดหลักการพึ่งตนเองเปนที่ตั้ง 

 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในปจจุบัน 

สภาพปญหาของประเทศไทยประสบอยูในปจจุบันคือการเปนประเทศที่ติดกับรายไดในกลุมปาน
กลาง จากคานิยามของธนาคารโลกในป พ.ศ. 2553 ประเทศที่ประชาชนตอหัวตอคนมีรายไดตั้งแต 1,006 
ถึง 3,975 เหรียญสหรัฐตอปจัดเปนประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross National Income- GNI) 
ในระดับปานกลางลางประเทศที่ประชาชนตอหัวตอคนมีรายไดตั้งแต 3,976 ถึง 12,275 เหรียญสหรัฐ
จัดเปนประเทศที่ มีรายไดมวลรวมประชาชาติในระดับปานกลาง-สูงโดยประเทศที่ มีรายไดมวลรวม

                                                           
 1 ดร.สุวิทย เมษอินทรี,ประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม, (กรุงเทพมหานคร:กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2561),หนา 4-5. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1657

บทนํา 
“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู  “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก  
คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ”ไปสูสินคาเชิง“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมและเปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน การพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” 
เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อน
ไปสูการเปนประเทศที่ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึก
กําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย
พัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก เปนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อกาวเขาสูโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในปจจุบัน โดยทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของตองมีการวางแผน รวมแรงรวมใจ
ชวยกันพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศไทยเปน “ประเทศพัฒนาแลว” อยางแทจริง 
 
กรอบแนวคิดโมเดล Thailand 4.0 
 Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ําและกับดักความไมสมดุลพรอมๆ กับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู ประเทศในโลก
ที่หนึ่ง ที่มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในบริบทของโลกยุคThe Fourth Industrial Revolution อยางเปน
รูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดวางไว ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายในควบคูไป
กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานกลไก
“ประชารัฐ”  

 
รูปที่ 1Thailand 4.0 

ที่มาจาก ดร.สุวิทย เมษอินทรี,ประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม, (กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี,2561), หนา 5. 

สิ่งที่คนไทยคาดวาจะไดรับจาก Thailand 4.0 (ดังรูปที่ 1) คือ1  
1. อยูใน “สังคมไทย 4.0” ที่เปนสังคมที่มีความหวัง (Hope) เปนสังคมที่เปยมสุข (Happiness) 

และเปนสังคมที่มีความสมานฉันท (Harmony) เปนสังคมที่มีความพอเพียงโดยมีคนชนชั้นกลางเปนคนสวน
ใหญของประเทศ เกิดความเทาเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ําอยูในระดับต่ํามีสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ดี  

2. เปน คนไทย 4.0 ที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและไดรับสวัสดิการทางสังคมที่ 
เหมาะสมตลอดทุกชวงชีวิต เปนคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยูบนเวทีโลกไดอยางภาคภูมิใจและ
สามารถมีสวนรวมกับนานาชาติเพื่อทําใหโลกดีข้ึนนาอยูข้ึน  

3. เปน เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพนจากกับดักความยากจนโดยผันตัวเองจากเกษตรกรผูผลิตมาเปน 
ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีตนทุนการ ผลิตต่ํา 
สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจากการแปรรูป  

4. เปน SME 4.0 ที่สามารถสรางหรือใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคในการสราง
มูลคา ในสินคาและบริการมีความสามารถทางการคาขายสามารถเขาถึงตลาดในประเทศตลาด อาเซียน และ
ตลาดโลก ทําใหมีรายไดสูงข้ึนมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึนและมีอนาคตที่สดใส     
 5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศเศรษฐกิจขยายตัวสามารถทํางานในถ่ิน 
ฐานบานเกิดไดโดยไมจําเปนตองเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญเนื่องจากมีลูทางโอกาสและ
งานที่ดีกระจายอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ซ่ึงจากการศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินจะ
เกิดข้ึนไดนั้น ชุมชนทองถ่ินเองจะตองมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนวา 
มนุษยมีความสามารถ และมีพลังอันซอนเรน แฝงอยูทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มีความสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวยและผูใหการสนับสนุน ซ่ึงการอยู
กันในชุมชน สังคมมนุษยตองการอยูดวยความสุขกาย สบายใจและมีความเปนธรรมโดยชุมชนมีความสมดุล
ในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนทองถ่ินจะสามารถจัดการตนเองไดนั้น ชุมชนตองมีความเชื่อม่ันในศักยภาพ
ของคน และชุมชนวาสามารถจัดการตนเองได ดวยการยึดหลักการพึ่งตนเองเปนที่ตั้ง 

 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในปจจุบัน 

สภาพปญหาของประเทศไทยประสบอยูในปจจุบันคือการเปนประเทศที่ติดกับรายไดในกลุมปาน
กลาง จากคานิยามของธนาคารโลกในป พ.ศ. 2553 ประเทศที่ประชาชนตอหัวตอคนมีรายไดตั้งแต 1,006 
ถึง 3,975 เหรียญสหรัฐตอปจัดเปนประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross National Income- GNI) 
ในระดับปานกลางลางประเทศที่ประชาชนตอหัวตอคนมีรายไดตั้งแต 3,976 ถึง 12,275 เหรียญสหรัฐ
จัดเปนประเทศที่ มีรายไดมวลรวมประชาชาติในระดับปานกลาง-สูงโดยประเทศที่ มีรายไดมวลรวม

                                                           
 1 ดร.สุวิทย เมษอินทรี,ประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม, (กรุงเทพมหานคร:กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2561),หนา 4-5. 



1658 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ประชาชาติในระดับสูงจะตองมีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 12,276 เหรียญสหรัฐข้ึนไปตอป2จากสถิติของธนาคารโลก 
พบวา ประเทศไทยไดหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติ ในระดับต่ํา ตั้งแต ป พ.ศ. 2531 
และหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติในระดับปานกลาง-ต่ํามา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 
ถึงแมวาสถิติ GNI โดยรวมของประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตก็นับวาเปนเวลาเกือบ 3 
ทศวรรษที่ประเทศไทยไมสามารถกาวขามจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง เม่ือ
เทียบกับประเทศญี่ปุนซ่ึงสามารถกาวขามไปสูประเทศที่มี GNI สูงตั้งแต พ.ศ. 2529, สิงคโปรตั้งแต พ.ศ. 
2534, อิสราเอลตั้งแต พ.ศ. 2535,และเกาหลีใตตั้งแต พ.ศ. 2545 GNI ถือวาอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
แบบยั่งยืน3  

สภาพปญหารายไดเฉลี่ยของประชากรกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตทางเศรษฐกิจจึง
กลายเปนเหตุผลหลักของการที่รัฐบาลไทยผลักดันนโยบายไทยแลนด 4.0 เพราะตองการที่จะกาวพนจาก
สภาวะของประเทศที่มีรายไดในระดับปานกลาง ไปสูประเทศที่มีรายไดระดับสูง ดร.สุวิทย  เมษินทรีย            
ใหสัมภาษณไวในขณะที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยวา การที่จะทําใหประเทศไทยพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลางไดนั้น รัฐบาลไดมีโครงการ “ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ” โดยเปาหมาย
คือการทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม” โดยมุงเปาไปที่การผลิต
สินคานวัตกรรม เปลี่ยนจากโมเดลเศรษฐกิจ 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนักไปที่  “เทคโนโลยีความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม” และสุดทายใหความสําคัญกับธุรกิจภาคการบริการ4จากบทสัมภาษณของสุวิทย 
เมษินทรีย รัฐบาลไดมีเปาหมายหลักในการพัฒนาภาคธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

“กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agricultural and Bio-Tech)” 
“กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness and Bio-Med)” 
“กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)”  
“กลุมดิจิทัลเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่ เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology”) 
จากบทสัมภาษณของ สุวิทย เมษินทรีย จะเห็นไดวารัฐบาลไดสรางเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจ

แบบครอบคลุมจักรวาล คือ การวางเปาหมายในธุรกิจทุกประเภทหากมองในแงของการใหความสําคัญใน
ภาคธุรกิจถือเปนเร่ืองที่ดีเพราะรัฐไมไดละเลยในการใหความสําคัญแกประเภทธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งแต
ในทางปฏิบัติ รัฐควรใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมในธุรกิจที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเปนหลัก
และธุรกิจที่ประเทศไทยควรมีการพัฒนาเปนลําดับแรกซ่ึงเม่ือภาคธุรกิจประเภทนี้ไดรับการพัฒนาแลวธุรกิจ
ประเภทอ่ืนจะสามารถพัฒนาตามไปไดในสวนของภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบไดแก ธุรกิจภาค
                                                           

2 Felipe, Jesus. Tracking the Middle-Income Trap: What is It, Who is in It, and Why? Part 
1. ADB Economics Working Paper Series (2012 No. 306).p5. 

3 มานพ  อุดมเกิดมงคล, The World Bankการพัฒนาระบบการเงินกับการเติบโตของเศรษฐกิจ
,สัมมนาวิชาการธนาคารแหงประเทศไทยประจําป 2555,วันท่ี 24-25 กันยายน 2555.หนา 3-13. 

4 ดร.สุวิทย เมษินทรีย,ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ,ไทยรัฐ,(2 พฤษภาคม 2559):4. 

การบริการและการทองเที่ยวและธุรกิจดานการเกษตร รัฐบาลควรเนนใหมีการพัฒนาและสนับสนุนสตารท
อัพ5ที่ทําธุรกิจดานการบริการ การทองเที่ยวและการเกษตรเปนกรณีพิเศษในสวนของประเภทธุรกิจที่ไทย
ควรมีการพัฒนาเปนลําดับแรกๆ เชน ธุรกิจดานโลจิสติกส และธุรกิจดานนวัตกรรมการศึกษาเม่ือทั้งโลจิ
สติกสและการศึกษาไดมีการพัฒนาจนอยูในสภาวะที่สามารถแขงขันไดในระดับแนวหนาของภูมิภาคธุรกิจ
ประเภทอ่ืนจะสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยผลพวงจากกําลังแรงงานที่มีศักยภาพในการแขงขันและระบบการ
ขนสงที่มีประสิทธิภาพ 

หากมองเปรียบเทียบการใชนโยบายดานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศในระดับสากลจะพบวา
นโยบายของรัฐบาลไทยที่เนนการใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไมถือเปนเร่ืองใหม 
รัฐบาลในประเทศตางๆทั่วโลกตางก็ตื่นตัวในการสนับสนุนดานนวัตกรรมแกประเทศของตนตัวอยางเชน 
รัฐบาลเนเธอรแลนดมีการใหการชวยเหลือทางตรงทางดานการเงินแกกับผูประกอบการดานนวัตกรรมโดย
ระบุเปาหมายไววาภายในป ค.ศ. 2020 รัฐบาลจะใชจายเพื่อการพัฒนาและวิจัยในวงงบประมาณ 2.5% 
ของ GDPของประเทศประเทศญี่ปุนมีกระทรวงนวัตกรรมและการคา (Ministry of Innovation and Trade 
–MITI) ซ่ึงมีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในองคกรเอกชน กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลมีการพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเนื่องตั้งแตการศึกษาพื้นฐานข้ันตนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
และสนับสนุนการศึกษาดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร (STEM)6

นอกจากนี้รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ยังมีงบประมาณในการสนับสนุนองคกรที่ทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร
โ ด ย ต ร ง ไ ด แ ก “the National Science Foundation, the Department of Energy’s Office of 
Science, และ the National Institute of Standards and Technology Laboratories”7ผลจากการที่
รัฐบาลเนเธอรแลนดรัฐบาลญี่ปุน และรัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนทางดานการพัฒนาและวิจัยทําใหเม่ือมีการ
จัดอันดับ Global Innovation Index หรือการจัดลําดับประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก ในป พ.ศ. 
2559 สหรัฐอเมริกาไดคะแนนเปนลําดับที่ 4 ประเทศเนเธอรแลนดไดคะแนนเปนลําดับที่ 9 และประเทศ
ญี่ปุนไดคะแนนเปนลาดับที่ 16 โดยประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียที่ติดอันดับประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุด 25 
ลําดับแรกของโลก ไดแก สิงคโปร(ลําดับที่ 6),เกาหลีใต(ลําดับที่ 11),ฮองกง(ถูกจัดอันดับแยกออกจาก
ประเทศจีนโดยฮองกงอยูลําดับที่ 14)และจีน(ลําดับที่ 25)8 ปญหาของโมเดลไทยแลนด 4.0 ที่พยายามเนน
สรางนวัตกรรมแทนเศรษฐกิจแบบ 3.0 ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก มีหลายประการดวยกัน ไดแก 
ความไมพรอมของรัฐบาลในการผลักดันระบบนิเวศนที่กอใหเกิดผูประกอบการดานนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบ

                                                           
5 วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง และวรมน ดํารงศิลปสกุล,สตารทอัพ,วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรปท่ี 

8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): หนา 67-99. 
6 Peerasit Patanakul and Pinto, Jeffrey K. Examining the Roles of Government Policy on 

Innovation. The Journal of High Technology Management Research, (2014). 25 (2),pp. 97-107. 
7 Whitehouse, 2011 as cited in Peerasit & Pinto, 2014, p.102. 
8 Dutta, Soumitra, Lanvin, Bruno, and Wunsch-Vincent, Sacha. (2016). The Global 

Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Cornell University, INSEAD and WIPO, 
Geneva. 
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พบวา ประเทศไทยไดหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติ ในระดับต่ํา ตั้งแต ป พ.ศ. 2531 
และหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดมวลรวมประชาชาติในระดับปานกลาง-ต่ํามา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 
ถึงแมวาสถิติ GNI โดยรวมของประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตก็นับวาเปนเวลาเกือบ 3 
ทศวรรษที่ประเทศไทยไมสามารถกาวขามจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง เม่ือ
เทียบกับประเทศญี่ปุนซ่ึงสามารถกาวขามไปสูประเทศที่มี GNI สูงตั้งแต พ.ศ. 2529, สิงคโปรตั้งแต พ.ศ. 
2534, อิสราเอลตั้งแต พ.ศ. 2535,และเกาหลีใตตั้งแต พ.ศ. 2545 GNI ถือวาอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
แบบยั่งยืน3  
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สภาวะของประเทศที่มีรายไดในระดับปานกลาง ไปสูประเทศที่มีรายไดระดับสูง ดร.สุวิทย  เมษินทรีย            
ใหสัมภาษณไวในขณะที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยวา การที่จะทําใหประเทศไทยพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลางไดนั้น รัฐบาลไดมีโครงการ “ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ” โดยเปาหมาย
คือการทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม” โดยมุงเปาไปที่การผลิต
สินคานวัตกรรม เปลี่ยนจากโมเดลเศรษฐกิจ 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนักไปที่  “เทคโนโลยีความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม” และสุดทายใหความสําคัญกับธุรกิจภาคการบริการ4จากบทสัมภาษณของสุวิทย 
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“กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness and Bio-Med)” 
“กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)”  
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จากบทสัมภาษณของ สุวิทย เมษินทรีย จะเห็นไดวารัฐบาลไดสรางเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจ
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อัพ5ที่ทําธุรกิจดานการบริการ การทองเที่ยวและการเกษตรเปนกรณีพิเศษในสวนของประเภทธุรกิจที่ไทย
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หากมองเปรียบเทียบการใชนโยบายดานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศในระดับสากลจะพบวา
นโยบายของรัฐบาลไทยที่เนนการใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไมถือเปนเร่ืองใหม 
รัฐบาลในประเทศตางๆทั่วโลกตางก็ตื่นตัวในการสนับสนุนดานนวัตกรรมแกประเทศของตนตัวอยางเชน 
รัฐบาลเนเธอรแลนดมีการใหการชวยเหลือทางตรงทางดานการเงินแกกับผูประกอบการดานนวัตกรรมโดย
ระบุเปาหมายไววาภายในป ค.ศ. 2020 รัฐบาลจะใชจายเพื่อการพัฒนาและวิจัยในวงงบประมาณ 2.5% 
ของ GDPของประเทศประเทศญี่ปุนมีกระทรวงนวัตกรรมและการคา (Ministry of Innovation and Trade 
–MITI) ซ่ึงมีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในองคกรเอกชน กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลมีการพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเนื่องตั้งแตการศึกษาพื้นฐานข้ันตนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
และสนับสนุนการศึกษาดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร (STEM)6

นอกจากนี้รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ยังมีงบประมาณในการสนับสนุนองคกรที่ทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร
โ ด ย ต ร ง ไ ด แ ก “the National Science Foundation, the Department of Energy’s Office of 
Science, และ the National Institute of Standards and Technology Laboratories”7ผลจากการที่
รัฐบาลเนเธอรแลนดรัฐบาลญี่ปุน และรัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนทางดานการพัฒนาและวิจัยทําใหเม่ือมีการ
จัดอันดับ Global Innovation Index หรือการจัดลําดับประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก ในป พ.ศ. 
2559 สหรัฐอเมริกาไดคะแนนเปนลําดับที่ 4 ประเทศเนเธอรแลนดไดคะแนนเปนลําดับที่ 9 และประเทศ
ญี่ปุนไดคะแนนเปนลาดับที่ 16 โดยประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียที่ติดอันดับประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุด 25 
ลําดับแรกของโลก ไดแก สิงคโปร(ลําดับที่ 6),เกาหลีใต(ลําดับที่ 11),ฮองกง(ถูกจัดอันดับแยกออกจาก
ประเทศจีนโดยฮองกงอยูลําดับที่ 14)และจีน(ลําดับที่ 25)8 ปญหาของโมเดลไทยแลนด 4.0 ที่พยายามเนน
สรางนวัตกรรมแทนเศรษฐกิจแบบ 3.0 ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก มีหลายประการดวยกัน ไดแก 
ความไมพรอมของรัฐบาลในการผลักดันระบบนิเวศนที่กอใหเกิดผูประกอบการดานนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบ

                                                           
5 วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง และวรมน ดํารงศิลปสกุล,สตารทอัพ,วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรปท่ี 

8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): หนา 67-99. 
6 Peerasit Patanakul and Pinto, Jeffrey K. Examining the Roles of Government Policy on 

Innovation. The Journal of High Technology Management Research, (2014). 25 (2),pp. 97-107. 
7 Whitehouse, 2011 as cited in Peerasit & Pinto, 2014, p.102. 
8 Dutta, Soumitra, Lanvin, Bruno, and Wunsch-Vincent, Sacha. (2016). The Global 

Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Cornell University, INSEAD and WIPO, 
Geneva. 
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ยั่งยืนดังที่ไดกลาวมาขางตนรัฐบาลสวนกลางไดทําหนาที่ในการสงผานนโยบายไปยังหนวยงานราชการโดย
แตละกระทรวงไดนานโยบายมาปฏิบัติปรับใช แตเปนเพียงแคการสนองตอนโยบายในระดับเบื้องตนคือการ
ใหความรูมีการอบรมผูประกอบการจริงแตเปนเพียงระยะสั้นและไมไดกาวไปสูข้ันตอนการผลิตนวัตกรรม 
ประการที่สอง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรก็อยูในระดับที่ไมสามารถกอใหเกิดนวัตกรรมใหมโดยไมตองพึ่งพิง
เงินทุนจากตางชาติ การที่รัฐบาลมีเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรมภายใน 3-5 ป จึงไมสามารถ
ทาํไดภายใตงบประมาณที่รัฐบาลไดลงทุนใหแกสตารทอัพในปจจุบัน กรณีที่เปรียบเทียบกับรัฐบาลสิงคโปร
ซ่ึงรัฐบาลมีการลงทุนหลากหลายประเภทใหแกสตารทอัพและศูนยบมเพาะธุรกิจซ่ึงรัฐจะมอบเงินใหในมูลคา
สูงสุดประมาณ 30 ลานบาทตอหนึ่งบริษัทสตารทอัพ (เทียบกับประเทศไทยโครงการคูปองนวัตกรรมใหเงิน
สูงสุด 1.5 ลานบาท) การใหเงินสนับสนุนแกผูประกอบการ การใหเงินสนับสนุนแกศูนยบมเพาะธุรกิจ และ
การใหสิทธิพิเศษทางภาษี9 ในขณะที่ประเทศไทยรัฐไมไดมีการรวมลงทุนโดยตรงกับสตารทอัพ และ ศูนยบม
เพาะธุรกิจหลักๆไดรับงบประมาณโดยตรงจากบริษัทแมซ่ึงเปนบริษัทเอกชน ประการที่สาม ความไมพรอม
ของผูประกอบการไทยผูประกอบการสวนใหญยังยึดติดกับการพัฒนาธุรกิจภายใตรูปแบบ SMEs ซ่ึงไม
สอดคลองกับวิสัยทัศนสตารทอัพที่สามารถเติบโตแบบกาวกระโดด ประการที่สี่ กฎหมายไทยในปจจุบันยัง
ไมเอ้ือตอการลงทุนในธุรกิจสตารทอัพเชน ยังไมมีกฎหมายที่รองรับการระดมทุนแบบ equity crowd 
funding หรือการระดมทุนผานสาธารณะโดยรูปแบบของการเขาถือหุน สวนประเทศไทยผูใหบริการดาน 
crowdfunding ยังไมสามารถเปดใหบริการ equity crowd funding ไดดวยขอจํากัดทางกฎหมาย แต
สามารถเปดระดมทุมในลักษณะอ่ืนๆได เชน การรับบริจาคเงินออนไลนเพื่อนําเงินไปผลิตสินคาและบริจาค
ใหแกชุมชนยากไร นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงมีกฎระเบียบที่จํากัดในการนําสตารทอัพเขาสูตลาดหุนเพื่อ
ระดมทุนในกรณีที่สตารทอัพตองการเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ MAI จะตองมี “ทุนชําระ
แลวหลัง IPO ตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป”12 ในขณะที่การระดุมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 
จะตองมี”ทุนชําระแลวหลัง IPO 300 ลานบาทข้ึนไป”ซ่ึงถือวาเปนการปรับเกณฑมาตรฐานเดิมใหสูงข้ึน ใน
สวนของตลาดหลักทรัพย MAI จากเดิมที่สามารถมีทุนชําระแลวหลังจาก IPO เพียง 20 ลานบาทเปน 50 
ลานบาท สงผลใหการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยของสตารทอัพสามารถทําไดยากข้ึน10 

โดยจากการศึกษาขางตน การซ้ือขายการลงทุนซ่ึงมีสินคาที่หลากหลายถูกผลิตออกมาสูตลาด      
และผูบริโภคก็สามารถที่จะเลือกซ้ือไดงายดายผานอินเตอรเน็ต การแขงขันทางดานราคาจึงไมใชความยั่งยืน
ในการทําธุรกิจของยุคนี้อีกตอไป เพราะการลดราคาของคุณก็ยอมมีขีดจํากัด แตการนําธุรกิจดวย ความคิด     
ไอเดีย และนวัตกรรมใหมๆ ที่สรางคุณคาแกผูคน พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดลอม จะชวยใหธุรกิจแตกตาง
และโดดเดนในตลาดไดอยางยั่งยืน ดังนั้น การที่ประเทศจะมุงหนาสูยุค 4.0 ผูประกอบการในประเทศไมวา
จะในธุรกิจดานไหน ก็ตองเปลี่ยนแนวคิด เปดมุมมองใหม ใสความคิดสรางสรรค และมุงมองหาเครือขาย
ความรวมมือในการดําเนินธุรกิจอีกดวย 

                                                           
9 Giouw, Jolie.Funding Startups in Singapore. Retrieved February 14, 2017,pp29-30. 
10 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ม.ป.ป.),บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจเปนการท่ัวไป (Common 

Shares).    (กรุงเทพมหานคร:ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย2560),หนา24. 

วิเคราะหไทยแลนด 4.0 โมเดลกับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบัน 
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนวิเคราะหไดวา รัฐบาลไทยที่ไดทําการประกาศโมเดลประเทศไทย 4.0  

ในป พ.ศ. 2559 โดยนโยบายของรัฐเนนไปที่การสรางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยปญหาของ
โมเดล 4.0 คือความไมพรอมในการสรางนวัตกรรมเพื่อการแขงขันของผูประกอบการอันเนื่องมาจากการขาด
การสนับสนุนในระดับที่ตอเนื่องและการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐที่ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูประกอบการนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแลวการเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสงผลให
รัฐบาลตองปรับตัวโดยเนนการเปดกวางใหประชาชนสามารถตรวจสอบภาครัฐไดทําใหประเทศไทยในอดีตที่
ผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่ เนนภาคการเกษตร 
ไปสู“ประเทศไทย 2.0” ที่ เนนอุตสาหกรรมเบาและกาวสู โมเดลปจจุบัน“ประเทศไทย 3.0”ที่ เนน
อุตสาหกรรมหนักทวาภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เปนอยูกันตอนนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญที่ไมอาจ
นําพาประเทศพัฒนาไปมากกวานี้จึงเปนประเด็นที่รัฐบาลตองสรางโมเดลใหมข้ึนมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใหไดภายใต 3 - 5 ปนี้ โดยสวนตัว
แลวมีความเห็นวาหลังจากที่มีการสรางนโยบายไทยแลนด 4.0 ข้ึนมามีหลายกระทรวงตอบรับนโยบายของ
รัฐบาลดวยการจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและผูประกอบการทั่วไปที่มีความ
ประสงคจะใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการ
พัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแตการพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพน
จากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางการเขาแขงขันเต็มรูปแบบกับนวัตกรรมจากประเทศอ่ืนๆ การใช
วิธีการใหทุนแบบใหเปลา การใหทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรโครงการอบรมระยะสั้นและการจัดการ
ประกวดแขงขันสตารทอัพอาจไมใชการพัฒนานิเวศนนวัตกรรมที่ยั่งยืนปญหาของการใหทุนแบบใหเปลาแก
ผูประกอบการคือการขาดการติดตามผลของการใหทุนในระยะยาวซ่ึงจะทําใหทราบไดวาหลงัจากการรับเงิน
สนับสนุนแลวสตารทอัพมีอัตราการประสบผลสําเร็จเปนอยางไร มีความตองการที่จะใชเงินทุนสนับสนุน
เพิ่มเติมหรือไมหรือตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมอ่ืนใดจากรัฐบาลและอีกปญหาหนึ่งที่ผูประกอบการพบ
คือการเบิกจายทุนมีขอจํากัดหลายประการจนในที่สุดการพึ่งพิงเงินทุนของตนเองหรือการรับเงินสนับสนุน
จากภาคเอกชนดูจะเปนหนทางที่กอใหเกิดความสะดวกมากกวาอีกดวย และในอีกประเด็นที่ไดวิเคราะห
ภายใตเงื่อนไข 4.0 จากการศึกษา Thailand 4.0 นับวาเปนโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคน
ตองมีสวนรวมไปดวยกันชวยกันผลักดันไปพรอมๆ กันสิ่งสําคัญที่สุดในการทําใหโมเดลนี้ประสบความสําเร็จ
ก็คือตองคิดใหมาก คิดใหจบ อานใหขาด ตองกลาเปลี่ยนแปลง อยามัวแตโทษกันเม่ือมีอะไรผิดพลาดเพราะ
ทุกอยางเปรียบเสมือนการเรียนรูถาไมเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ําอยูกับที่ซึ่งโมเดล Thailand 4.0 นี้บวก
กับพลังของคนในชาติการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศกําลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว” คงไมใชแคเร่ือง
ในความฝนอีกตอไป Thailand 4.0 พบวาเปนการมุงเนนการสรางสังคมแหงโอกาสและสังคมแหงความเทา
เทียมสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร สรางความสามารถใหแกผูคนเพื่อเพิ่มรายได ลดคาใชจาย 
และยกระดับคุณภาพชีวิตประเทศไทยยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางภูมิภาคการกระจายผลประโยชน
อันเปนผลพวงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมีความเหลื่อมล้ํ าปรากฏอยู ระหวางกลุมพื้นที่
ก รุง เทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป รียบ เที ยบ กับกลุ มพื้ นที่ ภ าค เหนื อ  ภาค
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ยั่งยืนดังที่ไดกลาวมาขางตนรัฐบาลสวนกลางไดทําหนาที่ในการสงผานนโยบายไปยังหนวยงานราชการโดย
แตละกระทรวงไดนานโยบายมาปฏิบัติปรับใช แตเปนเพียงแคการสนองตอนโยบายในระดับเบื้องตนคือการ
ใหความรูมีการอบรมผูประกอบการจริงแตเปนเพียงระยะสั้นและไมไดกาวไปสูข้ันตอนการผลิตนวัตกรรม 
ประการที่สอง เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรก็อยูในระดับที่ไมสามารถกอใหเกิดนวัตกรรมใหมโดยไมตองพึ่งพิง
เงินทุนจากตางชาติ การที่รัฐบาลมีเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรมภายใน 3-5 ป จึงไมสามารถ
ทาํไดภายใตงบประมาณที่รัฐบาลไดลงทุนใหแกสตารทอัพในปจจุบัน กรณีที่เปรียบเทียบกับรัฐบาลสิงคโปร
ซ่ึงรัฐบาลมีการลงทุนหลากหลายประเภทใหแกสตารทอัพและศูนยบมเพาะธุรกิจซ่ึงรัฐจะมอบเงินใหในมูลคา
สูงสุดประมาณ 30 ลานบาทตอหนึ่งบริษัทสตารทอัพ (เทียบกับประเทศไทยโครงการคูปองนวัตกรรมใหเงิน
สูงสุด 1.5 ลานบาท) การใหเงินสนับสนุนแกผูประกอบการ การใหเงินสนับสนุนแกศูนยบมเพาะธุรกิจ และ
การใหสิทธิพิเศษทางภาษี9 ในขณะที่ประเทศไทยรัฐไมไดมีการรวมลงทุนโดยตรงกับสตารทอัพ และ ศูนยบม
เพาะธุรกิจหลักๆไดรับงบประมาณโดยตรงจากบริษัทแมซ่ึงเปนบริษัทเอกชน ประการที่สาม ความไมพรอม
ของผูประกอบการไทยผูประกอบการสวนใหญยังยึดติดกับการพัฒนาธุรกิจภายใตรูปแบบ SMEs ซ่ึงไม
สอดคลองกับวิสัยทัศนสตารทอัพที่สามารถเติบโตแบบกาวกระโดด ประการที่สี่ กฎหมายไทยในปจจุบันยัง
ไมเอ้ือตอการลงทุนในธุรกิจสตารทอัพเชน ยังไมมีกฎหมายที่รองรับการระดมทุนแบบ equity crowd 
funding หรือการระดมทุนผานสาธารณะโดยรูปแบบของการเขาถือหุน สวนประเทศไทยผูใหบริการดาน 
crowdfunding ยังไมสามารถเปดใหบริการ equity crowd funding ไดดวยขอจํากัดทางกฎหมาย แต
สามารถเปดระดมทุมในลักษณะอ่ืนๆได เชน การรับบริจาคเงินออนไลนเพื่อนําเงินไปผลิตสินคาและบริจาค
ใหแกชุมชนยากไร นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงมีกฎระเบียบที่จํากัดในการนําสตารทอัพเขาสูตลาดหุนเพื่อ
ระดมทุนในกรณีที่สตารทอัพตองการเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ MAI จะตองมี “ทุนชําระ
แลวหลัง IPO ตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป”12 ในขณะที่การระดุมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 
จะตองมี”ทุนชําระแลวหลัง IPO 300 ลานบาทข้ึนไป”ซ่ึงถือวาเปนการปรับเกณฑมาตรฐานเดิมใหสูงข้ึน ใน
สวนของตลาดหลักทรัพย MAI จากเดิมที่สามารถมีทุนชําระแลวหลังจาก IPO เพียง 20 ลานบาทเปน 50 
ลานบาท สงผลใหการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยของสตารทอัพสามารถทําไดยากข้ึน10 

โดยจากการศึกษาขางตน การซ้ือขายการลงทุนซ่ึงมีสินคาที่หลากหลายถูกผลิตออกมาสูตลาด      
และผูบริโภคก็สามารถที่จะเลือกซ้ือไดงายดายผานอินเตอรเน็ต การแขงขันทางดานราคาจึงไมใชความยั่งยืน
ในการทําธุรกิจของยุคนี้อีกตอไป เพราะการลดราคาของคุณก็ยอมมีขีดจํากัด แตการนําธุรกิจดวย ความคิด     
ไอเดีย และนวัตกรรมใหมๆ ที่สรางคุณคาแกผูคน พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดลอม จะชวยใหธุรกิจแตกตาง
และโดดเดนในตลาดไดอยางยั่งยืน ดังนั้น การที่ประเทศจะมุงหนาสูยุค 4.0 ผูประกอบการในประเทศไมวา
จะในธุรกิจดานไหน ก็ตองเปลี่ยนแนวคิด เปดมุมมองใหม ใสความคิดสรางสรรค และมุงมองหาเครือขาย
ความรวมมือในการดําเนินธุรกิจอีกดวย 

                                                           
9 Giouw, Jolie.Funding Startups in Singapore. Retrieved February 14, 2017,pp29-30. 
10 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ม.ป.ป.),บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจเปนการท่ัวไป (Common 

Shares).    (กรุงเทพมหานคร:ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย2560),หนา24. 

วิเคราะหไทยแลนด 4.0 โมเดลกับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบัน 
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนวิเคราะหไดวา รัฐบาลไทยที่ไดทําการประกาศโมเดลประเทศไทย 4.0  

ในป พ.ศ. 2559 โดยนโยบายของรัฐเนนไปที่การสรางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยปญหาของ
โมเดล 4.0 คือความไมพรอมในการสรางนวัตกรรมเพื่อการแขงขันของผูประกอบการอันเนื่องมาจากการขาด
การสนับสนุนในระดับที่ตอเนื่องและการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐที่ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูประกอบการนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแลวการเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสงผลให
รัฐบาลตองปรับตัวโดยเนนการเปดกวางใหประชาชนสามารถตรวจสอบภาครัฐไดทําใหประเทศไทยในอดีตที่
ผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่ เนนภาคการเกษตร 
ไปสู“ประเทศไทย 2.0” ที่ เนนอุตสาหกรรมเบาและกาวสู โมเดลปจจุบัน“ประเทศไทย 3.0”ที่ เนน
อุตสาหกรรมหนักทวาภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เปนอยูกันตอนนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญที่ไมอาจ
นําพาประเทศพัฒนาไปมากกวานี้จึงเปนประเด็นที่รัฐบาลตองสรางโมเดลใหมข้ึนมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใหไดภายใต 3 - 5 ปนี้ โดยสวนตัว
แลวมีความเห็นวาหลังจากที่มีการสรางนโยบายไทยแลนด 4.0 ข้ึนมามีหลายกระทรวงตอบรับนโยบายของ
รัฐบาลดวยการจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและผูประกอบการทั่วไปที่มีความ
ประสงคจะใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการ
พัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองตอการขยายตัวของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแตการพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพน
จากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางการเขาแขงขันเต็มรูปแบบกับนวัตกรรมจากประเทศอ่ืนๆ การใช
วิธีการใหทุนแบบใหเปลา การใหทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรโครงการอบรมระยะสั้นและการจัดการ
ประกวดแขงขันสตารทอัพอาจไมใชการพัฒนานิเวศนนวัตกรรมที่ยั่งยืนปญหาของการใหทุนแบบใหเปลาแก
ผูประกอบการคือการขาดการติดตามผลของการใหทุนในระยะยาวซ่ึงจะทําใหทราบไดวาหลงัจากการรับเงิน
สนับสนุนแลวสตารทอัพมีอัตราการประสบผลสําเร็จเปนอยางไร มีความตองการที่จะใชเงินทุนสนับสนุน
เพิ่มเติมหรือไมหรือตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมอ่ืนใดจากรัฐบาลและอีกปญหาหนึ่งที่ผูประกอบการพบ
คือการเบิกจายทุนมีขอจํากัดหลายประการจนในที่สุดการพึ่งพิงเงินทุนของตนเองหรือการรับเงินสนับสนุน
จากภาคเอกชนดูจะเปนหนทางที่กอใหเกิดความสะดวกมากกวาอีกดวย และในอีกประเด็นที่ไดวิเคราะห
ภายใตเงื่อนไข 4.0 จากการศึกษา Thailand 4.0 นับวาเปนโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคน
ตองมีสวนรวมไปดวยกันชวยกันผลักดันไปพรอมๆ กันสิ่งสําคัญที่สุดในการทําใหโมเดลนี้ประสบความสําเร็จ
ก็คือตองคิดใหมาก คิดใหจบ อานใหขาด ตองกลาเปลี่ยนแปลง อยามัวแตโทษกันเม่ือมีอะไรผิดพลาดเพราะ
ทุกอยางเปรียบเสมือนการเรียนรูถาไมเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ําอยูกับที่ซึ่งโมเดล Thailand 4.0 นี้บวก
กับพลังของคนในชาติการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศกําลังพัฒนาไปสูประเทศพัฒนาแลว” คงไมใชแคเร่ือง
ในความฝนอีกตอไป Thailand 4.0 พบวาเปนการมุงเนนการสรางสังคมแหงโอกาสและสังคมแหงความเทา
เทียมสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร สรางความสามารถใหแกผูคนเพื่อเพิ่มรายได ลดคาใชจาย 
และยกระดับคุณภาพชีวิตประเทศไทยยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางภูมิภาคการกระจายผลประโยชน
อันเปนผลพวงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมีความเหลื่อมล้ํ าปรากฏอยู ระหวางกลุมพื้นที่
ก รุง เทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป รียบ เที ยบ กับกลุ มพื้ นที่ ภ าค เหนื อ  ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตโดยกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในรูป
รายไดของภูมิภาค รายไดประชากรตอหัว จํานวนเงินลงทุน แรงงานทักษะที่กระจุกตัวอยูในพื้นที่ดังกลาว 
ดังนั้นหนึ่งในประเด็นเชิงนโยบายที่ภาครัฐตองใหความสําคัญคงหนีไมพนการกระจายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ อยางทั่วถึง การสงเสริมใหเกิดการจางงานและการลงทุนในภูมิภาคและการ
กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใหเทาเทียมภายใตเงื่อนไข 4.0   

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการ          
และเทคโนโลยีโดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา
ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services   
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” ในดานตางๆ 
เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี้ 
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups)            

ดานเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เปนตน 
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยี

การแพทย สปา เปนตน 
3. กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม       

เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัวเชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟสไตลเทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน  
โดยอาจกลาวไดวา กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนอีก

นโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อนไปสูการ
เปนประเทศที่ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลังของ
ทุกภาคสวนภายใตแนวคิด ประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและ
บุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก หากยังคงยึดความคิดเดิมๆ ปญหาของการหลุดพนกับดักประเทศ
รายไดปานกลางจะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย ดังจะเห็นไดจากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปที่ผานมาเราใน
ฐานะตนทุนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ การขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุตามโมเดลประเทศไทย 

4.0 ที่ผานมาดิฉันมีขอเสนอแนะเห็นควรดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนแก
องคกรตางๆ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาไดระยะหนึ่งแลว นั่นคือการพัฒนาคนใหสอดรับ
กับทักษะของมนุษยในศตวรรษที่ 21 และมุงม่ันจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาการฝกอบรมใหทันสมัยสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยเพราะดิฉันเชื่อม่ันเสมอวาคนเปนผูกําหนดทิศทางของประเทศไมใช
ประเทศกําหนดทิศทางของคน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาประเทศไทยในปจจุบันพบวา ชุมชนไทยยังมีความแตกตางกันอยางมาก
ภายในประเทศ  ซ่ึงชุมชนไทยสวนมากยังเปนชุมชนชนบท ชาวชนบทไทยรอยละ  80  เปนเกษตรกรที่
เก่ียวของกับการทําเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน  สินคาออกที่ชวยผดุง
เศรษฐกิจของประเทศประมาณ รอยละ  90  เปนผลผลิตทางเกษตรกรรม  ไดแก  ขาว  ยางพารา  ขาวโพด  
ไมสัก  ปอ  มันสําปะหลัง เปนตน ซ่ึงในทุกปคนในชุมชนเหลานี้ลวนประสบปญหาทางดานราคาพืชผลทาง
การเกษตรอยูเสมอ ดังนั้นชุมชนเหลานี้ตองมีการพัฒนาปรับปรุงชุมชนของตนเองใหกาวทันยุคสมัยที่ไดมี
การนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศใหมีความม่ันคงแลว
กาวหนา โดยโมเดล Thailand 4.0 นับเปนโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนตองมีสวนรวมไป
ดวยกัน ชวยกันผลักดันไปพรอมๆ กัน สิ่งสําคัญที่สุดในการทําใหโมเดลนี้ประสบความสําเร็จก็คือ ตองคิดให
มาก คิดใหจบ อานใหขาด ตองกลาเปลี่ยนแปลง อยามัวแตโทษกันเม่ือมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอยาง
เปรียบเสมือนการเรียนรู ถาไมเปลี่ยนแปลงก็เหมือนย่ําอยูกับที่ ซ่ึงดวยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับ
พลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกําลังพัฒนา’ ไปสู ‘ประเทศพัฒนาแลว’ คงไมใชแคเร่ือง
ในความฝนอีกตอไป ทั้งนี้ทั้งนั้นชุมชนและบุคคลในสังคมตางมีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศชาติให
ดําเนินงานไปตามเปาหมายที่วางไวอยางเปนระบบ เพราะการเปลี่ยนแปลงตองอาศัยความเขาใจในบริบท 
ความรวมมือและความสามัคคีของคนในชาติ และเศรษฐกิจจะไมสามารถดําเนินไปไดเม่ือขาดความรวมมือ
และความสามัคคี และเม่ือเกิดผลประสบความสําเร็จเศรษฐกิจและรวมไปถึงชีวิตความเปนอยูของคนในชาติ
ก็จะดีข้ึนตามไปดวย 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตโดยกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนพื้นที่เปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในรูป
รายไดของภูมิภาค รายไดประชากรตอหัว จํานวนเงินลงทุน แรงงานทักษะที่กระจุกตัวอยูในพื้นที่ดังกลาว 
ดังนั้นหนึ่งในประเด็นเชิงนโยบายที่ภาครัฐตองใหความสําคัญคงหนีไมพนการกระจายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ อยางทั่วถึง การสงเสริมใหเกิดการจางงานและการลงทุนในภูมิภาคและการ
กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใหเทาเทียมภายใตเงื่อนไข 4.0   

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการ          
และเทคโนโลยีโดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา
ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services   
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” ในดานตางๆ 
เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี้ 
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups)            

ดานเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เปนตน 
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยี

การแพทย สปา เปนตน 
3. กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม       

เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัวเชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟสไตลเทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน  
โดยอาจกลาวไดวา กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนอีก

นโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อนไปสูการ
เปนประเทศที่ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสราง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลังของ
ทุกภาคสวนภายใตแนวคิด ประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและ
บุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก หากยังคงยึดความคิดเดิมๆ ปญหาของการหลุดพนกับดักประเทศ
รายไดปานกลางจะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย ดังจะเห็นไดจากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปที่ผานมาเราใน
ฐานะตนทุนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ การขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุตามโมเดลประเทศไทย 

4.0 ที่ผานมาดิฉันมีขอเสนอแนะเห็นควรดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาคนแก
องคกรตางๆ ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาไดระยะหนึ่งแลว นั่นคือการพัฒนาคนใหสอดรับ
กับทักษะของมนุษยในศตวรรษที่ 21 และมุงม่ันจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาการฝกอบรมใหทันสมัยสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยเพราะดิฉันเชื่อม่ันเสมอวาคนเปนผูกําหนดทิศทางของประเทศไมใช
ประเทศกําหนดทิศทางของคน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาประเทศไทยในปจจุบันพบวา ชุมชนไทยยังมีความแตกตางกันอยางมาก
ภายในประเทศ  ซ่ึงชุมชนไทยสวนมากยังเปนชุมชนชนบท ชาวชนบทไทยรอยละ  80  เปนเกษตรกรที่
เก่ียวของกับการทําเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน  สินคาออกที่ชวยผดุง
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reliance) หรือชวยตนเองได (self-help) ในการคิดตัดสินใจ และดําเนินการแกไขปญหา ตลอดจน
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คําสําคัญ:  การบริหารการพัฒนา, การพัฒนาชุมชนไทย.  
 

Abstracts 
Development of communities is an important mechanism to determine the 

direction, policies, guidelines and processes for community development, which must 
include elements of government, local, private and civil society to help for manage and 
develop their own communities in order to create a change in the local community in a 
better way with prosperity in every in terms of economy, society, politics and environment 
as well as being able to manage the situation of globalization in order to be able to be 
self-reliant or self-help in making decisions and solve problems as well as responding to 
their needs and participation by using basic concepts in community development at the 
operational level which can be integrated into the policy of the direction of community 
development in the 4.0 era with the master plan of the economic development and the 
12th National Society, along with the national strategic plan of 20 years, to help in the 
management of Thai community development for stability, prosperity and sustainability in 
the future. 
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บทนํา 
 ในยุคปจจุบันภายใตบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงทามกลางการแขงขันที่มีความรุนแรง ประเทศไทย
ของเราจําเปนตองมีการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาและทันสมัยมากข้ึนเพื่อประโยชนสุขของคนไทย
ทุกกลุมอยางมีความสมดุล เพราะวาประเทศของเรานั้นมีกลุมที่หลากหลายของประชากร ซ่ึงมีทั้ ง
ผูดอยโอกาส และผูที่มีสถานภาพสูง แตละกลุมมีความตองการกับความคาดหวังที่มีขีดความสามารถ
แตกตางออกกันไป โดยสิ่งที่รัฐจะตองทําก็คือ ตองมีการบริหาร การพัฒนาชุมชนที่มีความถูกตอง ซ่ึงการ
พัฒนาชุมชน เปนกลไกอันสําคัญที่จะกําหนดทศิทาง นโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน
ก็จะตองอันมีองคประกอบของทางภาครัฐ ภาคทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาสังคม เขามาชวยกันในการ
บริหารและพัฒนาชุมชนของตนเองใหมากข้ึน1 โดยการพัฒนาชุมชน จึงเปนภาระหนาที่ของคนทุกคนที่
จะตองรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนสุขรวมกัน และยังจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถ่ินในทางที่ดีข้ึน เจริญรุงเรืองข้ึน ในทุกๆ ดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณของกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองได (self-reliance) หรือชวยตนเองได (relf-help) ในการคิดตัดสินใจ และดําเนินการแกไขปญหา 
ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวมได 

การบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย จะมีการพัฒนาไดหรือไมนั้น และจะมีการดําเนินไปใน
ทิศทางก็จะตองมีองคประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งการปรับตัวใหทันตอภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดลอม โดยแนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สิ่งสําคัญของการพัฒนาชุมชนที่จะ
สามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ  อันประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 
ในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 1. ดานการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) 
เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวม  2. ดานการชวยเหลือตนเอง (Aided Self - 
Help) เปนแนวทางในการพัฒนาทีย่ึดเปนหลักการสาํคัญในการนํามาพัฒนาชุมชน 3. ดานความตองการของ
ประชาชน (Felt - Needs)  การพัฒนาชุมชนตองใหประชาชน และองคกรประชาชนคิด และตัดสินใจบน
พื้นฐานความตองการ  4. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) การพัฒนาชุมชนทองถ่ินถือเปน
กระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน การใหการศึกษา 
ตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน เปนตน2 และก็จะตองมี
แนวคิดข้ันพื้นฐานที่มีความสอดคลอง โดยสามารถบูรณาการเขากับนโยบาย ทิศทางของการพัฒนาชุมชนใน
ยุค 4.0 ซ่ึงมีแผนแมบทยุทศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พรอมกับแผน
ยุทธศาสตรของชาติ 20 ป เขามาเปนแมบทในการวางแนวทางที่จะทําการพัฒนาชุมชนของไทยไปในวัน
ขางหนาได ซ่ึงถาหากกระทําทําไดอยางจริงจังยอมทําใหชุมชนของไทยเรานั้นก็จะมีความเขมแข็ง ม่ันคง 

                                                           
1 นิรันดร จงวุฒิเวศน, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรําไทยเพรส จํากัด, 2550), หนา 56.  
2 นิรันดร จงวุฒิเวศน, หลักการพัฒนาชุมชน, (กรมการพัฒนาชุมชน : บริษัท รําไทยเพรส จํากัด, 2550), 

หนา 43. 

และเจริญกาวหนาไปไดอยางไมมีปญหาทางดานการบริหารจัดการใดๆ ทั้งสิ้นอีกทั้งก็จะทําใหการบริหารการ
พัฒนาชุมชนไทยเรานั้น ไดมีความสมดุล และสามารถบรรลุเปาหมายกับวัตถุประสงคตามนโยบายที่ไดวาง
เอาไว                                                 
 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตรท่ีสามารถนํามาบริหารการพัฒนาชุมชนไทย     

1. ความหมายการบริหารการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนเปนกลไกอันสําคัญที่กําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการ

พัฒนาเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายเบื้องหนา คือ ชุมชนที่มีความสมบูรณสนองความตองการของประชาชนสวน
ใหญใหไดดียิ่งข้ึน หรืออาจกลาวไดวา การพัฒนา เปนกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไมนา
พอใจไปสูสภาพที่นาพอใจ การพัฒนาเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งและมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ จะตองมีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว 
และทําใหลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมีความมุงหมายวา ลักษณะใหมที่เขามาแทนที่นั้นจะดีกวาลักษณะเกา 
สภาพเกา แตโดยธรรมชาติแลวการเปลี่ยนแปลงยอมเกิดปญหาในตัวมันเอง เพียงแตวาจะมีปญหามาก หรือ
ปญหานอย ถาหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถตีความหมายได  2 นัย คือ 1. การพัฒนาในความ
เขาใจแบบสมัยใหมหมายถึง การทําใหเจริญในดานวัตถุ รูปแบบ และในเชิงปริมาณ เชน ถนนหนทาง ตึก
รามบานชอง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เปนตน 2. การพัฒนาในแงของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้ง
ในดานรางกายและจิตใจ โดยเนนในดานคุณภาพชีวิต และหลักของความถูกตองพอดี ซ่ึงใหผลประโยชน
สูงสุด ความกลมกลืน และความเก้ือกูลแกสรรพชีวิตโดยไมเบียดเบียน ทําลายธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ทองถ่ินในทางที่ดีข้ึน และทําใหมีความเจริญรุงเรืองข้ึนในทุกๆ ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณของกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได (self-
reliance) หรือชวยตนเองได (relf-help)ในการคิดตัดสินใจ และดําเนินการแกไขปญหาตลอดจนตอบสนอง
ความตองการของตนเองและสวนรวม ดังนั้นชุมชนทองถ่ินจะพัฒนาไดหรือไม และดําเนินไปในทิศทาง จึง
ตองมีองคประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งการปรับตัวใหทันตอภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่สามารถนํามาบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย 
การมีสวนรวมของประชาชนในภู มิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนาเปนการเปด                    

โอการใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปญหาไดดวยตนเอง เพื่อประโยชนของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบตอการกระจายการพัฒนาไดอยางทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนา
ในอนาคตจะเนนที่การสรางความเขมแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบทใหสามารถพึ่งตนเองได โดยมี
เศรษฐกิจชุมชนที่ม่ันคงเปนตัวนํา และเปนฐานในการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาค
ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนละประชาชนจําเปนจะตองเขามาเสริมบทบาทของภาครัฐซ่ึงเปน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1667

บทนํา 
 ในยุคปจจุบันภายใตบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงทามกลางการแขงขันที่มีความรุนแรง ประเทศไทย
ของเราจําเปนตองมีการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาและทันสมัยมากข้ึนเพื่อประโยชนสุขของคนไทย
ทุกกลุมอยางมีความสมดุล เพราะวาประเทศของเรานั้นมีกลุมที่หลากหลายของประชากร ซ่ึงมีทั้ ง
ผูดอยโอกาส และผูที่มีสถานภาพสูง แตละกลุมมีความตองการกับความคาดหวังที่มีขีดความสามารถ
แตกตางออกกันไป โดยสิ่งที่รัฐจะตองทําก็คือ ตองมีการบริหาร การพัฒนาชุมชนที่มีความถูกตอง ซ่ึงการ
พัฒนาชุมชน เปนกลไกอันสําคัญที่จะกําหนดทศิทาง นโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน
ก็จะตองอันมีองคประกอบของทางภาครัฐ ภาคทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาสังคม เขามาชวยกันในการ
บริหารและพัฒนาชุมชนของตนเองใหมากข้ึน1 โดยการพัฒนาชุมชน จึงเปนภาระหนาที่ของคนทุกคนที่
จะตองรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนสุขรวมกัน และยังจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถ่ินในทางที่ดีข้ึน เจริญรุงเรืองข้ึน ในทุกๆ ดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณของกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองได (self-reliance) หรือชวยตนเองได (relf-help) ในการคิดตัดสินใจ และดําเนินการแกไขปญหา 
ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวมได 

การบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย จะมีการพัฒนาไดหรือไมนั้น และจะมีการดําเนินไปใน
ทิศทางก็จะตองมีองคประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งการปรับตัวใหทันตอภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดลอม โดยแนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สิ่งสําคัญของการพัฒนาชุมชนที่จะ
สามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ  อันประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 
ในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 1. ดานการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) 
เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวม  2. ดานการชวยเหลือตนเอง (Aided Self - 
Help) เปนแนวทางในการพัฒนาทีย่ึดเปนหลักการสาํคัญในการนํามาพัฒนาชุมชน 3. ดานความตองการของ
ประชาชน (Felt - Needs)  การพัฒนาชุมชนตองใหประชาชน และองคกรประชาชนคิด และตัดสินใจบน
พื้นฐานความตองการ  4. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) การพัฒนาชุมชนทองถ่ินถือเปน
กระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน การใหการศึกษา 
ตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน เปนตน2 และก็จะตองมี
แนวคิดข้ันพื้นฐานที่มีความสอดคลอง โดยสามารถบูรณาการเขากับนโยบาย ทิศทางของการพัฒนาชุมชนใน
ยุค 4.0 ซ่ึงมีแผนแมบทยุทศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พรอมกับแผน
ยุทธศาสตรของชาติ 20 ป เขามาเปนแมบทในการวางแนวทางที่จะทําการพัฒนาชุมชนของไทยไปในวัน
ขางหนาได ซ่ึงถาหากกระทําทําไดอยางจริงจังยอมทําใหชุมชนของไทยเรานั้นก็จะมีความเขมแข็ง ม่ันคง 

                                                           
1 นิรันดร จงวุฒิเวศน, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรําไทยเพรส จํากัด, 2550), หนา 56.  
2 นิรันดร จงวุฒิเวศน, หลักการพัฒนาชุมชน, (กรมการพัฒนาชุมชน : บริษัท รําไทยเพรส จํากัด, 2550), 

หนา 43. 

และเจริญกาวหนาไปไดอยางไมมีปญหาทางดานการบริหารจัดการใดๆ ทั้งสิ้นอีกทั้งก็จะทําใหการบริหารการ
พัฒนาชุมชนไทยเรานั้น ไดมีความสมดุล และสามารถบรรลุเปาหมายกับวัตถุประสงคตามนโยบายที่ไดวาง
เอาไว                                                 
 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตรท่ีสามารถนํามาบริหารการพัฒนาชุมชนไทย     

1. ความหมายการบริหารการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนเปนกลไกอันสําคัญที่กําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการ

พัฒนาเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายเบื้องหนา คือ ชุมชนที่มีความสมบูรณสนองความตองการของประชาชนสวน
ใหญใหไดดียิ่งข้ึน หรืออาจกลาวไดวา การพัฒนา เปนกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไมนา
พอใจไปสูสภาพที่นาพอใจ การพัฒนาเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งและมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ จะตองมีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว 
และทําใหลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมีความมุงหมายวา ลักษณะใหมที่เขามาแทนที่นั้นจะดีกวาลักษณะเกา 
สภาพเกา แตโดยธรรมชาติแลวการเปลี่ยนแปลงยอมเกิดปญหาในตัวมันเอง เพียงแตวาจะมีปญหามาก หรือ
ปญหานอย ถาหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถตีความหมายได  2 นัย คือ 1. การพัฒนาในความ
เขาใจแบบสมัยใหมหมายถึง การทําใหเจริญในดานวัตถุ รูปแบบ และในเชิงปริมาณ เชน ถนนหนทาง ตึก
รามบานชอง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เปนตน 2. การพัฒนาในแงของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้ง
ในดานรางกายและจิตใจ โดยเนนในดานคุณภาพชีวิต และหลักของความถูกตองพอดี ซ่ึงใหผลประโยชน
สูงสุด ความกลมกลืน และความเก้ือกูลแกสรรพชีวิตโดยไมเบียดเบียน ทําลายธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการดําเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ทองถ่ินในทางที่ดีข้ึน และทําใหมีความเจริญรุงเรืองข้ึนในทุกๆ ดานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวการณของกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได (self-
reliance) หรือชวยตนเองได (relf-help)ในการคิดตัดสินใจ และดําเนินการแกไขปญหาตลอดจนตอบสนอง
ความตองการของตนเองและสวนรวม ดังนั้นชุมชนทองถ่ินจะพัฒนาไดหรือไม และดําเนินไปในทิศทาง จึง
ตองมีองคประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งการปรับตัวใหทันตอภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่สามารถนํามาบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย 
การมีสวนรวมของประชาชนในภู มิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนาเปนการเปด                    

โอการใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปญหาไดดวยตนเอง เพื่อประโยชนของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบตอการกระจายการพัฒนาไดอยางทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนา
ในอนาคตจะเนนที่การสรางความเขมแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบทใหสามารถพึ่งตนเองได โดยมี
เศรษฐกิจชุมชนที่ม่ันคงเปนตัวนํา และเปนฐานในการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาค
ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนละประชาชนจําเปนจะตองเขามาเสริมบทบาทของภาครัฐซ่ึงเปน



1668 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผูสนับสนุนการพัฒนาเดิม เปนการผนึกกําลังในการพัฒนาและนาํไปสูความเขมแข็งของชุมชน โดยมีหลักการ
ดังตอไปนี้ คือ  

2.1 ดานการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) 
คือ เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนในทองถ่ินมีสวน

รวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการ และรวมบํารุงรักษาในการแกไขสิ่งที่เกิดข้ึน ที่จะแสดงให
เห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวม มีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคม
หรือการเมือง หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจ มติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม หรือการดําเนินการเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุง
สถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชน 

2.2 ดานการชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help)  
คือ เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปนหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินพึ่งตนเองไดมากข้ึน โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของ
ประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม โดยประชาชนจะตองมีการเรียนรู ที่จะพัฒนาตนเอง  
คือ จะตองเพิ่มทักษะและความสามารถใหตนเอง โดยเฉพาะทักษะและความสามารถในอาชีพของแตละคน  

2.3 ดานความตองการของชุมชน (Felt - Needs)  
คือ การพัฒนาชุมชนตองใหประชาชนเปนผูคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของคนใน

ชุมชนเอง เพื่อใหเกิดความคิดที่วา ภารกิจนี้เปนของประชาชนอยางแทจริงจึงจะสามารถสรางพลังสามัคคี
และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

2.4 ดานการศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education)  
คือ การพัฒนาชุมชนถือเปนกระบวนการใหการศึกษาตลอดชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคน การใหการศึกษาตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไปตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตในชุมชน  
เม่ือประชาชนไดมีการพัฒนาทางดานองคความรูแลวนั้นก็จะสามารถพลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก
ข้ึนในธรรมชาติของทักษะ แรงกระตุนของกิจการเพื่อใหมีความยืดหยุนมากข้ึนสงผลตอสภาพการทํางานที่ดี
ข้ึน  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ที่สามารถนํามาบริหารการพัฒนา
ชุมชนไทย  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน
โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยาง

ม่ันคงเกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน3 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 คร้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 – 
2579 ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGS) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนพัฒนา อยางกวางขวางและ
ตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยใน
แตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน โครงการ
สําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนา
เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  

แผนแมบทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ชุมชนรวมกันพัฒนาข้ึน โดย
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเขาใจศักยภาพที่เปน ทุน ที่แทจริงและพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกลาวไปสู
การพึ่ งตนเอง  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูนี้ เรียกวา ประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and 
Development - PR&D) หัวใจของประชาพิจัยและพัฒนาคือ การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับคนใน
ชุมชน เพื่อใหชุมชนหลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอกการทําประชา
พิจัยและพัฒนามีหลักสําคัญกลาวคือ รูจักตัวเอง รูจักโลก   พรอมเรียนรูจากตัวอยาง และหาความสําเร็จ
ของชุมชนอ่ืนๆ และรูจักรากเหงากับเอกลักษณ จนสามารถนํามาวิเคราะหขอมูล และคนหาทางเลือกใหม 
เพื่อที่จะเพิ่มพูนองคความรูจักศักยภาพและทุนของชุมชน พรอมที่จะนํามารางแผนแมบทในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองตอไป  

โดยการพัฒนาชุมชนไทยในยุคปจจุบันนี้ก็ไดมีการกําหนดลงในแผนยุทธศาสตรของชาติ 20 ป ซ่ึงก็
ไดเขามาเปนแมบทในการวางแนวทางที่จะทําการพัฒนาชมุชนของไทยไปในอนาคตคร้ังหนา โดยมีดังตอไปนี้ 
คือ  

                                                           
3 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร : กอง

แผนงานและสารสนเทศกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550),หนา 23. 
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ผูสนับสนุนการพัฒนาเดิม เปนการผนึกกําลังในการพัฒนาและนาํไปสูความเขมแข็งของชุมชน โดยมีหลักการ
ดังตอไปนี้ คือ  

2.1 ดานการมีสวนรวมของประชาชน (People Participation) 
คือ เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวนรวมที่วา ประชาชนในทองถ่ินมีสวน

รวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการ และรวมบํารุงรักษาในการแกไขสิ่งที่เกิดข้ึน ที่จะแสดงให
เห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวม มีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคม
หรือการเมือง หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจ มติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม หรือการดําเนินการเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุง
สถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชน 

2.2 ดานการชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help)  
คือ เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปนหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินพึ่งตนเองไดมากข้ึน โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนที่เกินขีดความสามารถของ
ประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม โดยประชาชนจะตองมีการเรียนรู ที่จะพัฒนาตนเอง  
คือ จะตองเพิ่มทักษะและความสามารถใหตนเอง โดยเฉพาะทักษะและความสามารถในอาชีพของแตละคน  

2.3 ดานความตองการของชุมชน (Felt - Needs)  
คือ การพัฒนาชุมชนตองใหประชาชนเปนผูคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของคนใน

ชุมชนเอง เพื่อใหเกิดความคิดที่วา ภารกิจนี้เปนของประชาชนอยางแทจริงจึงจะสามารถสรางพลังสามัคคี
และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

2.4 ดานการศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education)  
คือ การพัฒนาชุมชนถือเปนกระบวนการใหการศึกษาตลอดชีวิตแกประชาชน เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคน การใหการศึกษาตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไปตราบเทาที่บุคคลยังดํารงชีวิตในชุมชน  
เม่ือประชาชนไดมีการพัฒนาทางดานองคความรูแลวนั้นก็จะสามารถพลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก
ข้ึนในธรรมชาติของทักษะ แรงกระตุนของกิจการเพื่อใหมีความยืดหยุนมากข้ึนสงผลตอสภาพการทํางานที่ดี
ข้ึน  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ที่สามารถนํามาบริหารการพัฒนา
ชุมชนไทย  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน
โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยาง

ม่ันคงเกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน3 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 คร้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 – 
2579 ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGS) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน
ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนพัฒนา อยางกวางขวางและ
ตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยใน
แตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน โครงการ
สําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพื่อเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนา
เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  

แผนแมบทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ชุมชนรวมกันพัฒนาข้ึน โดย
กระบวนการเรียนรูที่ทําใหเขาใจศักยภาพที่เปน ทุน ที่แทจริงและพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกลาวไปสู
การพึ่ งตนเอง  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูนี้ เรียกวา ประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and 
Development - PR&D) หัวใจของประชาพิจัยและพัฒนาคือ การสรางกระบวนการเรียนรูใหกับคนใน
ชุมชน เพื่อใหชุมชนหลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอกการทําประชา
พิจัยและพัฒนามีหลักสําคัญกลาวคือ รูจักตัวเอง รูจักโลก   พรอมเรียนรูจากตัวอยาง และหาความสําเร็จ
ของชุมชนอ่ืนๆ และรูจักรากเหงากับเอกลักษณ จนสามารถนํามาวิเคราะหขอมูล และคนหาทางเลือกใหม 
เพื่อที่จะเพิ่มพูนองคความรูจักศักยภาพและทุนของชุมชน พรอมที่จะนํามารางแผนแมบทในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองตอไป  

โดยการพัฒนาชุมชนไทยในยุคปจจุบันนี้ก็ไดมีการกําหนดลงในแผนยุทธศาสตรของชาติ 20 ป ซ่ึงก็
ไดเขามาเปนแมบทในการวางแนวทางที่จะทําการพัฒนาชมุชนของไทยไปในอนาคตคร้ังหนา โดยมีดังตอไปนี้ 
คือ  

                                                           
3 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, (กรุงเทพมหานคร : กอง

แผนงานและสารสนเทศกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550),หนา 23. 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ปดังกลาวถือเปนฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะตองนําไปสู
การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคนประกอบไปดวย 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
มุงเนนการพัฒนาคน เคร่ืองมือเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) ตอยอดอดีต  
โดยมองกลับไปที่รากเหงา นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) ปรับปจจุบัน เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ และ (3) สรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคน
รุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่
รองรับอนาคต 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม ใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชพื้นที่เปนตัว
ตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อ
คนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา4 
 
บทวิเคราะหประเด็น  

สังคมไทยในปจจุบันปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมอยูแบบพอเพียง มาเปนสังคมที่มุงม่ันอยากอยู
แบบม่ังค่ังและรํ่ารวย มีการสะสมสวนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุงแสวงหากําไรมากที่สุด และสงเสริมการ
บริโภคในนามของ “การพัฒนา” รวมถึงการทําใหทันสมัย (Modernization) ซ่ึงในความเปนจริง คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยมิไดเพิ่มข้ึนจริงตามดัชนีการบริโภคและกําไร ตามวัตถุสิ่งของเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่ลน
เหลือแตอยางใด ปจจุบันจึงถือเปนยุคสมัยที่ผูคนมีหนี้สินมากมาย ครอบครัวแตกแยกลมเหลว เด็กขาดความ
อบอุน ชุมชนลมสลาย พอแมขายทุกอยางเพื่อใหไดเงินมาบริโภคตามกระแสทุนนิยมอันบาคลั่ง จึงเปนผล
พวงของการพัฒนา “เอาเงินนําหนา  เอาปญญาตามหลัง” การพัฒนาประเทศในรอบกวา 40 ปที่ผานมาที่
มุงเอาเศรษฐกิจนําหนา เอาตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตัวชี้วัด (GDP) ไดสรางชองวางรายไดระหวาง
คนจนกับคนรวยมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งมีคําเปรียบเปรยวา “สังคมไทยเปนสังคมรวยกระจุก จนกระจาย” 
ดัชนีความสุข (GDH) จึงเปนประเด็นที่คนทั่วไปเร่ิมกลาวถึงและเรียกรองใหกลับมาใชเปนหลักหรือเปาหมาย
ของการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน         

รัฐบาลทุกยุคสมัยตางก็พัฒนามาหลายโมเดล นับตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาค
เกษตรกรรมเปนหลัก กาวสูโมเดล “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนภาคอุตสาหกรรมเบาและ“ ประเทศไทย 3.0” 
ภาคอุตสาหกรรมหนัก จนถึงปจจุบันที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนารักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ไดแถลงนโยบายเพื่อนําพาพี่นองประชาชนกาวเขาสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ในอีก  3 - 5  ปขางหนานี้ 

บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการจัดการตนเองของชุมชน
ทองถ่ินจะเกิดข้ึนไดนั้น ชุมชนทองถ่ินเองจะตองมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนวา มนุษยมีความสามารถ และมีพลังอันซอนเรน (Potential Ability) แฝงอยูทั้งพลังความคิด ทักษะ 
แรงงานที่มีความสามารถพัฒนาตนเองไดตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวย
และผูใหการสนับสนุน ซ่ึงการอยูกันในชุมชน สังคมมนุษยตองการอยูดวยความสุขกาย สบายใจและมีความ
เปนธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนทองถ่ินจะสามารถจัดการตนเองไดนั้น 
ชุมชนตองมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของคน และชุมชนวาสามารถจัดการตนเองได ดวยการยึดหลักการ
พึ่งตนเองเปนที่ตั้ง โดยจะตองมีการปฏิบัติตามสิทธิหนาที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจาก
บุคคลมีหลายสถานภาพในคนเดียวกัน เชน อาจจะเปนนายกอบจ. อบต.กํานันผูใหญบาน และยังดํารง
ตําแหนงเปนประธานชมรมตางๆ เปนตน ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงตองปฏิบัติไปตามสถานภาพใน
สถานการณที่ตนเองรับผิดชอบ บทบาทชุมชนทองถ่ินกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเปน

                                                           
4 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ยุทธศาสตรชาติ 20 ป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟฟค ดีไซน จํากัด, 

2554), หนา 77. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1671

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปดังกลาวถือเปนฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะตองนําไปสู
การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคนประกอบไปดวย 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
มุงเนนการพัฒนาคน เคร่ืองมือเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) ตอยอดอดีต  
โดยมองกลับไปที่รากเหงา นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) ปรับปจจุบัน เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตางๆ และ (3) สรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคน
รุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่
รองรับอนาคต 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้ งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม ใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชพื้นที่เปนตัว
ตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อ
คนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา4 
 
บทวิเคราะหประเด็น  

สังคมไทยในปจจุบันปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมอยูแบบพอเพียง มาเปนสังคมที่มุงม่ันอยากอยู
แบบม่ังค่ังและรํ่ารวย มีการสะสมสวนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุงแสวงหากําไรมากที่สุด และสงเสริมการ
บริโภคในนามของ “การพัฒนา” รวมถึงการทําใหทันสมัย (Modernization) ซ่ึงในความเปนจริง คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยมิไดเพิ่มข้ึนจริงตามดัชนีการบริโภคและกําไร ตามวัตถุสิ่งของเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่ลน
เหลือแตอยางใด ปจจุบันจึงถือเปนยุคสมัยที่ผูคนมีหนี้สินมากมาย ครอบครัวแตกแยกลมเหลว เด็กขาดความ
อบอุน ชุมชนลมสลาย พอแมขายทุกอยางเพื่อใหไดเงินมาบริโภคตามกระแสทุนนิยมอันบาคลั่ง จึงเปนผล
พวงของการพัฒนา “เอาเงินนําหนา  เอาปญญาตามหลัง” การพัฒนาประเทศในรอบกวา 40 ปที่ผานมาที่
มุงเอาเศรษฐกิจนําหนา เอาตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตัวชี้วัด (GDP) ไดสรางชองวางรายไดระหวาง
คนจนกับคนรวยมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งมีคําเปรียบเปรยวา “สังคมไทยเปนสังคมรวยกระจุก จนกระจาย” 
ดัชนีความสุข (GDH) จึงเปนประเด็นที่คนทั่วไปเร่ิมกลาวถึงและเรียกรองใหกลับมาใชเปนหลักหรือเปาหมาย
ของการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน         

รัฐบาลทุกยุคสมัยตางก็พัฒนามาหลายโมเดล นับตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาค
เกษตรกรรมเปนหลัก กาวสูโมเดล “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนภาคอุตสาหกรรมเบาและ“ ประเทศไทย 3.0” 
ภาคอุตสาหกรรมหนัก จนถึงปจจุบันที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนารักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ไดแถลงนโยบายเพื่อนําพาพี่นองประชาชนกาวเขาสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ในอีก  3 - 5  ปขางหนานี้ 

บทบาทของชุมชนทองถ่ินในการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการจัดการตนเองของชุมชน
ทองถ่ินจะเกิดข้ึนไดนั้น ชุมชนทองถ่ินเองจะตองมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนวา มนุษยมีความสามารถ และมีพลังอันซอนเรน (Potential Ability) แฝงอยูทั้งพลังความคิด ทักษะ 
แรงงานที่มีความสามารถพัฒนาตนเองไดตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอํานวย
และผูใหการสนับสนุน ซ่ึงการอยูกันในชุมชน สังคมมนุษยตองการอยูดวยความสุขกาย สบายใจและมีความ
เปนธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนทองถ่ินจะสามารถจัดการตนเองไดนั้น 
ชุมชนตองมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของคน และชุมชนวาสามารถจัดการตนเองได ดวยการยึดหลักการ
พึ่งตนเองเปนที่ตั้ง โดยจะตองมีการปฏิบัติตามสิทธิหนาที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจาก
บุคคลมีหลายสถานภาพในคนเดียวกัน เชน อาจจะเปนนายกอบจ. อบต.กํานันผูใหญบาน และยังดํารง
ตําแหนงเปนประธานชมรมตางๆ เปนตน ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงตองปฏิบัติไปตามสถานภาพใน
สถานการณที่ตนเองรับผิดชอบ บทบาทชุมชนทองถ่ินกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเปน

                                                           
4 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ยุทธศาสตรชาติ 20 ป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟฟค ดีไซน จํากัด, 

2554), หนา 77. 



1672 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไมวาจะเปน อบจ. อบต. และเทศบาล มีหนาที่
กํากับดูแลและพัฒนาชุมชนของตนเอง ซ่ึงถือวา เปนองคกรที่ใกลชิดที่สุดของการพัฒนาชุมชนที่จะตองรับ 
และสนองนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” อยางแนนอน  

จึงขอยกตัวอยางจากการถอดบทเรียนการจัดการชุมชนของตนเองมาจากขอมูลการไปศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือวา เปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามโครงการความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศญี่ปุน จากการศึกษาพบวา หลักการสําคัญของการปกครองสวน
ทองถ่ินญี่ปุนที่มีหลักการสอดคลองกับหลักการพัฒนาชุมชนในหลายประการ เชน 

ประการที่ 1 ตองใหหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยปกครองตนเองในการบริหาร
ชุมชนทองถ่ิน 

ประการที่ 2 ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนพื้นที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทองถ่ิน         

ประการที่ 3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองรักษาความเปนชุมชนที่ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม 
ประเพณีและประวัติศาสตรของชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 

เชน  ตัวอยางเทศบาลนครซุซะคะ (SUZAKA) กําหนดเปาหมายเมือง ที่ดํารงชีวิตอยูอยางสงบสขุได 
วิสัยทัศนและวิธีคิดในการบริหารจัดการของผูบริหารเทศบาลนครซูซะคะ ไดมีการกําหนดเปาหมายและมี
การปฏิบัติงานใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดอยางนาสนใจ ดังนี้  

1. การสรางเมือง (เทศบาลนครซูซะคะ) โดยใหความสําคัญแกสุขภาพและสวัสดิการชุมชน 
2. การสรางเมืองที่สามารถศึกษาไดตลอดชีวิต โดยเนนวัฒนธรรมพื้นเมืองการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและภูมิปญญาทองถ่ิน         
3. การสรางเมืองที่มีสภาพแวดลอมการดํารงชีวิตใหปลอดภัย และประชาชนสามารถอาศัยอยูได

อย างสงบสุข  เชน  สรางที่ อยู อาศัยมีความสบายและมี คุณ ภาพ  การใชที่ ดิ นและน้ํ าไมทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การสรางวิวทิวทัศนที่สวยงาม และการสรางเมืองปลอดภัย เปนตน 

4. การสรางเมืองใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอุตสาหกรรม มีพัฒนาการคาและการ
ทองเที่ยว เปนตน         

5. การสรางเมืองใหมีความสําคัญแกสิทธิมนุษยชน เชน สังคมอบอุน มีการแลกเปลี่ยนกันหลาย
รูปแบบ 

6. การสรางเมืองที่ฝายเทศบาลนครซุซะคะ และภาคประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํางาน และอยาง
มีความกาวหนา เชน จัดทําแผนพัฒนา บริหารจัดการอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เปนตน 

ดังนั้น การบริหารการพัฒนาชุมชนไทยจะสามรถมีการพัฒนาไปขางหนาไดอยางสมบูรณนั้นคือ 
จะตองใหประชาชนในทองถ่ินพึ่งตนเองไดมากข้ึน โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม และประชาชนจะตองมีการเรียนรูที่จะ
พัฒนาตนเองอยูเสมอๆ                                                 
 

บทสรุป 
การพัฒนาชุมชนของไทย จะเดินหนา หรือกาวไปในทิศทางใด จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ  

ดวยแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน หลักการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ สิ่งแวดลอม และรวมทั้งภาวการณเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดการพลวัตตลอดเวลาเปนตัวแปรของการบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย ซ่ึงการ
พัฒนาไดหรือไมนั้น และจะมีการดําเนินไปในทิศทางก็จะตองมีองคประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพัฒนา
ชุมชน โดยสิ่งสําคัญของการพัฒนาชุมชนที่จะสามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ อันประกอบดวยแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 1. ดานการมี
สวนรวมของประชาชน (People Participation) เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักของการมีสวน
รวม  2. ดานการชวยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปนหลักการสําคัญ
ในการนํามาพัฒนาชุมชน 3. ดานความตองการของประชาชน (Felt - Needs) การพัฒนาชุมชนตองให
ประชาชน และองคกรประชาชนคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการ 4. การศึกษาภาคชีวิต  
(Life - Long Education) การพัฒนาชุมชนทองถ่ินถือเปนกระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแกประชาชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน การใหการศึกษา ตองใหโดยสามารถบูรณาการเขากับนโยบาย 
ทิศทางของการพัฒนาชุมชนในยุค 4.0 ซ่ึงมีแผนแมบทยุทศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พรอมกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 20 ป เขามาเปนแมบทในการวางแนวทางที่จะทําการพัฒนา
ชุมชนของไทยไปในวันขางหนาได ซ่ึงถาหากกระทําทําไดอยางจริงจังยอมทําใหชุมชนของไทยเรานั้นก็จะมี
ความเขมแข็ง ม่ันคง และเจริญกาวหนาไปไดอยางไมมีปญหาทางดานการบริหารจัดการใดๆ ซ่ึงก็สามารถ
สรางการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืนได คือ การพัฒนาที่สนองตอบความตองการของชนรุนปจจุบันโดยไม
กระทบกระเทือนชนรุนตอไปในการที่จะสนองตอบความตองการของตนเอง  ซ่ึงหมายถึง ขีดจํากัดของ
สิ่งแวดลอม  โดยคํานึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆ ไปโดยสามารถสรุป
คุณคาไดอยู 2 ดานก็คือ 

1) นามธรรม และรูปธรรม คือ รูปธรรมสามารถแยกออกไดอีกหลายประเภท ทั้งทางดานเกษตรกร 
หัตถกรรม สุขภาพ ภูมิปญญาชาวบานมีรูปแบบที่หลากหลาย แตในความหลากหลายนั้นมีจุดรวมกันอยู
อยางหนึ่งคือ คุณคาที่อยูเบื้องหลังภูมิปญญานั้นๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่เปนนามธรรม โดยเฉพาะโลกทัศนและชีวะ
ทัศนของผูคนและชุมชน เชน ดุลยภาพของธรรมชาติและการอยูรวมกันในชุมชน  การพึ่งตนเอง และการ
พึ่งพาอาศัยกัน เปนตน โดยทั่วไป รูปแบบ ซ่ึงเปนเทคนิคหรือวิธีการจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา สวนที่เปลี่ยนแปลงชาหรือแทบจะไมเปลี่ยนเลยคือ คุณคาของภูมิปญญานั้น ดวยเหตุนี้ การ
ประยุกตภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนจึงมุงไปสู รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคลองกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณคาเดิมไวใหมากที่สุด 

2) คุณคา และมูลคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมของเราในระยะที่เพิ่งผานมานี้จะมีความขัดแยงกัน
คอนขางรุนแรง ระหวางแนวคิดสองแนวนี้ ภายหลังจากไดนําแนวคิดการพัฒนาตามแบบอยางชาติทาง
ตะวันตกมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ สงผลใหประเทศไทยมีความกาวหนาทางวัตถุมากข้ึน พรอม
กับนิยมมูลคาหรือใหความสําคัญตอสิ่งตางในเชิงปริมาณก็เพิ่มมากตามไปดวย แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูคนใน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1673

สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไมวาจะเปน อบจ. อบต. และเทศบาล มีหนาที่
กํากับดูแลและพัฒนาชุมชนของตนเอง ซ่ึงถือวา เปนองคกรที่ใกลชิดที่สุดของการพัฒนาชุมชนที่จะตองรับ 
และสนองนโยบายโมเดล “ประเทศไทย 4.0” อยางแนนอน  

จึงขอยกตัวอยางจากการถอดบทเรียนการจัดการชุมชนของตนเองมาจากขอมูลการไปศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือวา เปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามโครงการความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศญี่ปุน จากการศึกษาพบวา หลักการสําคัญของการปกครองสวน
ทองถ่ินญี่ปุนที่มีหลักการสอดคลองกับหลักการพัฒนาชุมชนในหลายประการ เชน 

ประการที่ 1 ตองใหหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยปกครองตนเองในการบริหาร
ชุมชนทองถ่ิน 

ประการที่ 2 ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนพื้นที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทองถ่ิน         

ประการที่ 3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองรักษาความเปนชุมชนที่ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม 
ประเพณีและประวัติศาสตรของชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 

เชน  ตัวอยางเทศบาลนครซุซะคะ (SUZAKA) กําหนดเปาหมายเมือง ที่ดํารงชีวิตอยูอยางสงบสขุได 
วิสัยทัศนและวิธีคิดในการบริหารจัดการของผูบริหารเทศบาลนครซูซะคะ ไดมีการกําหนดเปาหมายและมี
การปฏิบัติงานใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดอยางนาสนใจ ดังนี้  

1. การสรางเมือง (เทศบาลนครซูซะคะ) โดยใหความสําคัญแกสุขภาพและสวัสดิการชุมชน 
2. การสรางเมืองที่สามารถศึกษาไดตลอดชีวิต โดยเนนวัฒนธรรมพื้นเมืองการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและภูมิปญญาทองถ่ิน         
3. การสรางเมืองที่มีสภาพแวดลอมการดํารงชีวิตใหปลอดภัย และประชาชนสามารถอาศัยอยูได

อย างสงบสุข  เชน  สรางที่ อยู อาศัยมีความสบายและมี คุณ ภาพ  การใชที่ ดิ นและน้ํ าไมทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การสรางวิวทิวทัศนที่สวยงาม และการสรางเมืองปลอดภัย เปนตน 

4. การสรางเมืองใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอุตสาหกรรม มีพัฒนาการคาและการ
ทองเที่ยว เปนตน         

5. การสรางเมืองใหมีความสําคัญแกสิทธิมนุษยชน เชน สังคมอบอุน มีการแลกเปลี่ยนกันหลาย
รูปแบบ 

6. การสรางเมืองที่ฝายเทศบาลนครซุซะคะ และภาคประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํางาน และอยาง
มีความกาวหนา เชน จัดทําแผนพัฒนา บริหารจัดการอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ เปนตน 

ดังนั้น การบริหารการพัฒนาชุมชนไทยจะสามรถมีการพัฒนาไปขางหนาไดอยางสมบูรณนั้นคือ 
จะตองใหประชาชนในทองถ่ินพึ่งตนเองไดมากข้ึน โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑที่เหมาะสม และประชาชนจะตองมีการเรียนรูที่จะ
พัฒนาตนเองอยูเสมอๆ                                                 
 

บทสรุป 
การพัฒนาชุมชนของไทย จะเดินหนา หรือกาวไปในทิศทางใด จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ  

ดวยแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน หลักการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ สิ่งแวดลอม และรวมทั้งภาวการณเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตนที่เกิดการพลวัตตลอดเวลาเปนตัวแปรของการบริหารการพัฒนาชุมชนของไทย ซ่ึงการ
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สังคมอีกจํานวนหนึ่งที่ยึดถือหรือนิยมคุณคา ซ่ึงเปนการใหความสําคัญตอจิตวิญญาณ และรากเหงาของ
ตนเอง  การนําคุณคาและมูลคามาเปนแนวทางประยุกตภูมิปญญาชาวบานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จะเปนการแกจุดออนอยางหนึ่งในสังคมไทย ใหหันกลับมาสรางความสมดุลใหกับแนวคิดทั้งสอง เพื่อสราง
ดุลยภาพแกชีวิต ชุมชน และธรรมชาติใหยั่งยืนสืบไปการประยุกตภูมิปญญาชาวบานตามแนวคิดเร่ืองคุณคา
และมูลคานี้ นาจะมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน หัตถกรรม สมุนไพร การนวด และ
ศิลปะตางๆ รวมไปถึงสถาปตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนมีคุณคาและพรอมที่
แปรเปนมูลคาถามีการจัดการที่เหมาะสมัย การนําแนวคิดเร่ืองคุณคาและมูลคามาเปนแนวทางประยุกตภูมิ
ปญญาชาวบานในการพัฒนาชุมชนและสังคม นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน ซ่ึงเปนสังคมยุค
หลังสมัยใหม ผูคนรองหาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมชุมชน นั้นเอง 
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 บทบาทของพระสงฆมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการพัฒนาสังคม เพื่อใหสังคมมีความเปนอยูที่ดี
ข้ึน การใหการศึกษา การบริการสังคมหรือการสงเคราะหประชาชนการสงเสริมอาชีพ ตลอดจนการสงเสริม
วัฒนธรรมประจําชาติการเผยแผพระธรรมคําสอนของศาสนา ใหสังคมไดยึดถือปฏิบัติจึงเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ซ่ึงในยุคไทยแลนด 4.0 เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม บทความนี้จึงมุงเนนการ
วิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม ผลการศึกษาไดวิธีการดังนี้ สงเสริมธรรมาภิบาล การเปน
แบบอยางที่ดี พัฒนาการเรียนรู ควบคูการสรางสุขภาวะ สรางประโยชนเพื่อสวนรวม ซ่ึงเปนบทบาทที่
พระสงฆในปจจุบันจําเปนตองเขามามีบทบาท เพื่อใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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Abstract 
 The role of monks is important to support social development. To make the 
society better, providing education, social services or public relief, career promotion as 
well as promoting the national culture, propagation of religious teachings for the society to 
adhere to, therefore it is beneficial to them and to participate in the Thai era, 4.0 that is an 
era of social change. This article focuses on analyzing the role of monks in social 
development. The results of the study are as follows: promote good governance, being a 
good model, learning development coupled with creating happiness, creating benefits for 
the public which is the role that the monks currently have to play in to create a stable 
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เปนปกติธรรมดาเสมอเปนเหตุปจจัย ที่สําคัญ ในบางยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการ
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เปนปกติธรรมดาเสมอเปนเหตุปจจัย ที่สําคัญ ในบางยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงตอทุกมิติ ในบางยุคการเปลี่ยนแปลง ทางดานการเมืองทําใหเกิดนโยบายที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร สังคมไทยไดผานการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพ
สังคมไทยในปจจุบัน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากข้ึนทุกวัน ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ การปรับตัว ทุกอยางดําเนินการไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนหันไปพึ่งวัตถุ เพื่อใชเปน
เคร่ืองอํานวยความสะดวกใหแกตนเองจนเกิดเปนความเคยชินคิดวาวัตถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เหลานี้  
คือ สิ่งจําเปนของการดํารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของรางกายและจิตใจของตนเอง ซ่ึงมีพลังและ
ศักยภาพมากกวาวัตถุหลายๆ ชิ้น ความทันสมัยของโลกในยุคปจจุบัน1 ที่เปนเร่ืองหนักใจแกสังคมไทยทั่วไป
ไมนอยไปกวาปญหาดานอ่ืนๆ นั่นคือ เม่ือโลกมีความเจริญดานวัตถุมากยิ่งข้ึนเทาใด ความเจริญดานจิตใจ
ของมนุษยในสังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง เพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกไดวา คนในปจจุบันตกอยู
ภายใตอํานาจของวัตถุนิยมก็วาได2   
 กระแสสังคมทุนนิยม ทําใหคนตองดิ้นรนตอสูเพื่อที่จะมี จะได จะเปน และใหไดมาซ่ึงวัตถุ ลาภ 
สักการะ สิ่งเหลานี้มนุษยเปนผูกําหนดข้ึนเองจนกระทั่งลืมนึกถึงเร่ืองจิตใจและคุณธรรม วันหนึ่งเปนวันที่
ตองประสบกับความทุกข วันนั้นจึงขวนขวายหาที่พึ่งดวยการหันหนาเขาวัด วัดเปนศูนยรวมจิตใจของคนใน
ชาติ วัดประกอบไปดวย ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และพระสงฆทําหนาที่ในการบริหารวัด เพราะฉะนั้น
พระสงฆจึงตองมีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา ทําใหพระสงฆจําเปนตองมีบทบาทและหนาที่แตกตางกันไปตามสถานการณ ตามเหตุและ
ผล ตลอดจนสังคมและสภาพแวดลอม ทั้งในดานการประกอบพิธีกรรม สนทนาธรรม การปฏิบัติธรรม สิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนหลักในการดํารงชีวิตและการพัฒนาจิตใจ ตลอดจนกระทั่งการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พระสงฆเปนหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในยุคปจจุบันในการที่จะดํารงไวซ่ึงการสืบตอ
พระพุทธศาสนา อันกอใหเกิดประสิทธิผลใหพระพุทธศาสนายั่งยืนสืบตอไปกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
(Socialization)3 เปนกระบวนการสวนหนึ่งซ่ึงมาจากพระพุทธศาสนาโดยการเรียนรูจากพระสงฆ (Input) 
ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูเบื้องตน (Primary knowledge) หลังจากเร่ิมเรียนรูจากครอบครัว เรียนรูจากสังคม 
ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก เปนสวนสําคัญที่จะนําคนเขาหาพระพุทธศาสนา  
 พระสงฆถูกลดบทบาทลงจากการเปนผูนําในดานตาง ๆ มาเปนผูประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางรัฐและประชาชน วัดและพระสงฆถูกลดบทบาทที่มีตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาของชาวชนบทลง 
จนกระทั่งเหลือเพียงบทบาทที่สําคัญเพียงเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปนคลังพัสดุเทานั้น 
นอกจากนั้นปจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีเหตุจากปจจัยภายใน สองประการคือ 
ประการแรก พระสงฆไมพยายามปรับปรุงตนเองใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไมพยายามประยุกตความ

                                                   
1 ฝายวิชาการ บริษัท สกายบุกส จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550 

– 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุกส จํากัด, 2549), หนา 20-25. 
2 พุทธทาสภิกขุ, บางแงมุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2542), 

หนา 45 - 47. 
3Davis Kinsey,  Human Society, (New York : The Macillan Company, 1966), p. 344. 

เจริญตาง ๆ เหลานั้นมาสรางเสริมบทบาทของตนเองข้ึนใหม และมีการสูญเสียภาวะผูนําทางปญญาของ
พระสงฆ เนื่องจากพระสงฆไมสามารถเขาใจถึงสภาพปญหาและโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได4 
ดังนั้นบทความนี้มุงเนนที่จะศึกษาบทบาทพระสงฆกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคไทยแลนด 4.0  
เพื่อนําเสนอการพัฒนาตนเองของพระสงฆรวมถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับชุมชน 
จังหวัด ตลอดไปถึงระดับประเทศ 
 
แนวคิดบทบาทพระสงฆ  
 บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ์และหนาที่ของสถานภาพ บุคคลที่มีสถานภาพตาง ๆ อาจมี
บทบาทตาง ๆ กันออกไป และทั้งบทบาททั้งสถานภาพก็เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ยิ่งสังคมซับซอนมาก
ข้ึนเทาไรบทบาทยิ่งแตกตางมากเทานั้น5 เปนแบบแผนของพฤติกรรม หรือการกระทําตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
อํานาจหนาที่และสิทธิซ่ึงผูกพันอยูกับสถานภาพ หรือ ฐานะตําแหนงทางสังคม โดยที่สังคมจะกําหนดหรือ
คาดหวังบทบาทของบุคคลในแตละสถานภาพหรือฐานะตําแหนงไวเพื่อใหผูที่อยูในสถานภาพหรือฐานะ
ตําแหนงนั้น ๆ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ6 บทบาท จึงเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ ในสิ่งที่
เราเปน เปนหนาที่ที่เราจะตองทํา เพราะเม่ือมีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน ก็ยอมมีการแสดงบทบาท
หลายบทบาทตามไปดวย พระสงฆในสังคมไทยมีฐานะและความเปนอยูที่แตกตางไปจากประชาชน  
มีระเบียบวินัยสําหรับการเปนอยู และไดรับการยกยองจากประชาชนใหอยูในฐานะที่เคารพและสักการะ   
จึงทําใหพระสงฆจํานวนมากไดทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือสังคมได เชน การอบรมสั่งสอน ใหคําแนะ
นะที่ถูกตองแกประชาชน บทบาทของพระสงฆ บทบาทตามหนาที่ของพระสงฆ คือ ธรรมทาน แปลวา การ
ใหธรรมะ การใหธรรมะนั้นมีความหมายกวางมาก แตถาแยกประเภทใหญ ๆ มี 2 อยางคือ ความจริงกับ
ความดีงาม เปนเร่ืองของปญญาอยางหนึ่ง คุณธรรมอยางหนึ่ง การใหธรรมะเปนทาน หมายถึง การใหความรู
ความเขาใจ และหลักแหงความดีหรือหลักที่จะใหเขาถึงมนุษยเขาถึงสัจจธรรม และทําใหใหเกิดความรู  
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถูกตอง ตั้งตนแตความรูสึกข้ันสูงสุด เขาในในชีวิตวา คืออะไร สภาวะที่แทจริง
ของสิ่งทั้งหลายเปนอยางไร ลงมาจนถึงความเขาใจทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับจริยธรรมในการดํารงชีวิตเปนแงของสัจ
จธรรมอยางหนึ่ง จริยธรรมอยางหนึ่ง รวมความคือ ชวยเหลือประชาชนในทางปญญา และในทางคุณธรรม
อันเปนบทบาทหลัก7 

                                                   
4 อภิชัย  พันธุเสน,  ความหวังทางออกและทางเลือกใหม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติง,2539), 

หนา 207. 
5 สุพัตรา  สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หนา 52 
6 ณัฐชยา  สมเขียวหวาน, “บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในจังหวัดราชบุรี”,  

วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541), หนา 14-
15. 

7 พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย,  (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพมูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2527), หนา 67. 
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เปลี่ยนแปลงตอทุกมิติ ในบางยุคการเปลี่ยนแปลง ทางดานการเมืองทําใหเกิดนโยบายที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร สังคมไทยไดผานการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพ
สังคมไทยในปจจุบัน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากข้ึนทุกวัน ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ การปรับตัว ทุกอยางดําเนินการไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนหันไปพึ่งวัตถุ เพื่อใชเปน
เคร่ืองอํานวยความสะดวกใหแกตนเองจนเกิดเปนความเคยชินคิดวาวัตถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เหลานี้  
คือ สิ่งจําเปนของการดํารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของรางกายและจิตใจของตนเอง ซ่ึงมีพลังและ
ศักยภาพมากกวาวัตถุหลายๆ ชิ้น ความทันสมัยของโลกในยุคปจจุบัน1 ที่เปนเร่ืองหนักใจแกสังคมไทยทั่วไป
ไมนอยไปกวาปญหาดานอ่ืนๆ นั่นคือ เม่ือโลกมีความเจริญดานวัตถุมากยิ่งข้ึนเทาใด ความเจริญดานจิตใจ
ของมนุษยในสังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง เพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกไดวา คนในปจจุบันตกอยู
ภายใตอํานาจของวัตถุนิยมก็วาได2   
 กระแสสังคมทุนนิยม ทําใหคนตองดิ้นรนตอสูเพื่อที่จะมี จะได จะเปน และใหไดมาซ่ึงวัตถุ ลาภ 
สักการะ สิ่งเหลานี้มนุษยเปนผูกําหนดข้ึนเองจนกระทั่งลืมนึกถึงเร่ืองจิตใจและคุณธรรม วันหนึ่งเปนวันที่
ตองประสบกับความทุกข วันนั้นจึงขวนขวายหาที่พึ่งดวยการหันหนาเขาวัด วัดเปนศูนยรวมจิตใจของคนใน
ชาติ วัดประกอบไปดวย ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และพระสงฆทําหนาที่ในการบริหารวัด เพราะฉะนั้น
พระสงฆจึงตองมีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา ทําใหพระสงฆจําเปนตองมีบทบาทและหนาที่แตกตางกันไปตามสถานการณ ตามเหตุและ
ผล ตลอดจนสังคมและสภาพแวดลอม ทั้งในดานการประกอบพิธีกรรม สนทนาธรรม การปฏิบัติธรรม สิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนหลักในการดํารงชีวิตและการพัฒนาจิตใจ ตลอดจนกระทั่งการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พระสงฆเปนหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในยุคปจจุบันในการที่จะดํารงไวซ่ึงการสืบตอ
พระพุทธศาสนา อันกอใหเกิดประสิทธิผลใหพระพุทธศาสนายั่งยืนสืบตอไปกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
(Socialization)3 เปนกระบวนการสวนหนึ่งซ่ึงมาจากพระพุทธศาสนาโดยการเรียนรูจากพระสงฆ (Input) 
ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูเบื้องตน (Primary knowledge) หลังจากเร่ิมเรียนรูจากครอบครัว เรียนรูจากสังคม 
ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก เปนสวนสําคัญที่จะนําคนเขาหาพระพุทธศาสนา  
 พระสงฆถูกลดบทบาทลงจากการเปนผูนําในดานตาง ๆ มาเปนผูประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางรัฐและประชาชน วัดและพระสงฆถูกลดบทบาทที่มีตอการดํารงชีวิตและการพัฒนาของชาวชนบทลง 
จนกระทั่งเหลือเพียงบทบาทที่สําคัญเพียงเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปนคลังพัสดุเทานั้น 
นอกจากนั้นปจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีเหตุจากปจจัยภายใน สองประการคือ 
ประการแรก พระสงฆไมพยายามปรับปรุงตนเองใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไมพยายามประยุกตความ

                                                   
1 ฝายวิชาการ บริษัท สกายบุกส จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550 

– 2554, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุกส จํากัด, 2549), หนา 20-25. 
2 พุทธทาสภิกขุ, บางแงมุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2542), 

หนา 45 - 47. 
3Davis Kinsey,  Human Society, (New York : The Macillan Company, 1966), p. 344. 

เจริญตาง ๆ เหลานั้นมาสรางเสริมบทบาทของตนเองข้ึนใหม และมีการสูญเสียภาวะผูนําทางปญญาของ
พระสงฆ เนื่องจากพระสงฆไมสามารถเขาใจถึงสภาพปญหาและโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได4 
ดังนั้นบทความนี้มุงเนนที่จะศึกษาบทบาทพระสงฆกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคไทยแลนด 4.0  
เพื่อนําเสนอการพัฒนาตนเองของพระสงฆรวมถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับชุมชน 
จังหวัด ตลอดไปถึงระดับประเทศ 
 
แนวคิดบทบาทพระสงฆ  
 บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ์และหนาที่ของสถานภาพ บุคคลที่มีสถานภาพตาง ๆ อาจมี
บทบาทตาง ๆ กันออกไป และทั้งบทบาททั้งสถานภาพก็เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ยิ่งสังคมซับซอนมาก
ข้ึนเทาไรบทบาทยิ่งแตกตางมากเทานั้น5 เปนแบบแผนของพฤติกรรม หรือการกระทําตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
อํานาจหนาที่และสิทธิซ่ึงผูกพันอยูกับสถานภาพ หรือ ฐานะตําแหนงทางสังคม โดยที่สังคมจะกําหนดหรือ
คาดหวังบทบาทของบุคคลในแตละสถานภาพหรือฐานะตําแหนงไวเพื่อใหผูที่อยูในสถานภาพหรือฐานะ
ตําแหนงนั้น ๆ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ6 บทบาท จึงเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ ในสิ่งที่
เราเปน เปนหนาที่ที่เราจะตองทํา เพราะเม่ือมีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน ก็ยอมมีการแสดงบทบาท
หลายบทบาทตามไปดวย พระสงฆในสังคมไทยมีฐานะและความเปนอยูที่แตกตางไปจากประชาชน  
มีระเบียบวินัยสําหรับการเปนอยู และไดรับการยกยองจากประชาชนใหอยูในฐานะที่เคารพและสักการะ   
จึงทําใหพระสงฆจํานวนมากไดทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือสังคมได เชน การอบรมสั่งสอน ใหคําแนะ
นะที่ถูกตองแกประชาชน บทบาทของพระสงฆ บทบาทตามหนาที่ของพระสงฆ คือ ธรรมทาน แปลวา การ
ใหธรรมะ การใหธรรมะนั้นมีความหมายกวางมาก แตถาแยกประเภทใหญ ๆ มี 2 อยางคือ ความจริงกับ
ความดีงาม เปนเร่ืองของปญญาอยางหนึ่ง คุณธรรมอยางหนึ่ง การใหธรรมะเปนทาน หมายถึง การใหความรู
ความเขาใจ และหลักแหงความดีหรือหลักที่จะใหเขาถึงมนุษยเขาถึงสัจจธรรม และทําใหใหเกิดความรู  
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถูกตอง ตั้งตนแตความรูสึกข้ันสูงสุด เขาในในชีวิตวา คืออะไร สภาวะที่แทจริง
ของสิ่งทั้งหลายเปนอยางไร ลงมาจนถึงความเขาใจทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับจริยธรรมในการดํารงชีวิตเปนแงของสัจ
จธรรมอยางหนึ่ง จริยธรรมอยางหนึ่ง รวมความคือ ชวยเหลือประชาชนในทางปญญา และในทางคุณธรรม
อันเปนบทบาทหลัก7 

                                                   
4 อภิชัย  พันธุเสน,  ความหวังทางออกและทางเลือกใหม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติง,2539), 

หนา 207. 
5 สุพัตรา  สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หนา 52 
6 ณัฐชยา  สมเขียวหวาน, “บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในจังหวัดราชบุรี”,  

วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541), หนา 14-
15. 

7 พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย,  (กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพมูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2527), หนา 67. 



1678 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 พระสงฆเปนผูนําทองถ่ินที่สําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน เพราะพระสงฆเปนผูที่ ประชาชนเคารพนับ
ถือ เปนที่พึ่งของประชาชนในทางศาสนา มีบทบาทในการรวบรวม ประชาชนใหเปนปกแผน น าประชาชน
สละแรงงานรวมกอสรางสาธารณสมบัติของวัดและ หมูบาน อบรมประชาชนใหรูจักการเสียสละเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม นอกจากนั้น พระสงฆยังมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนได โดยพระสงฆแนะนํา
ประชาชนไดตามหลักแหง พระพุทธศาสนา โดยเนนใหปฏิบัติตนตามวิธีการพัฒนาสังคม โดยยึดเปาหมาย 6 
ประการ8 คือ  
 1. สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ในทางศาสนานั้นสอน ใหคนรูจักอดทน 
มีความขยันหม่ันเพียร และขวนขวายทําตนใหเปนที่พึงแหงตนเอง ใหแตละ คนแตละครอบครัวพึ่งตัวเองได 
ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพไดตามความสามารถและ ความเหมาะสมงานพัฒนาสังคมมุงสงเสริม
ชวยเหลือประชาชนใหรูจักชวยตนเอง  
 2. สงเสริมการสรางสาธารณสมบัติ การพัฒนาสังคมเปนขบวนการที่มุงใหประชาชน เขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยการกระตุนยั่วยุใหประชาชนเกิด ความคิดริเร่ิม และ
รับผิดชอบในการทํางานพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง  
 3. สงเสริมการอนามัยและสุขาภิบาล พระสงฆเปนแบบอยางแกประชาชนอยูแลวใน เร่ืองความ
สะอาด ความเปนระเบียบ  
 4. สงเสริมการศึกษาและสันทนาการ งานพัฒนาสังคมมุงพัฒนาตัวตนเปนสําคัญ สวน การสราง
สาธารณะสมบัติเปนงานที่จะอํานวยประโยชนแกสังคมเพียงชั่วคราว โครงการสําคัญ  
 5. สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของทองถ่ิน การพัฒนาชุมชนนั้นแมจะ เปนการสราง
ความเจริญใหแกสังคม ในสวนที่เปนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินก็จะไดรับการ สงเสริมและฟนฟูใหดีข้ึน  
 6. สงเสริมการปกครองทองถ่ิน การปกครองตนเองนับเปนเปาหมายสําคัญที่สุด ของการพัฒนา
ชุมชน นับเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา 
 บทบาทของพระสงฆมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ สังคมใหมีความเปนอยูที่ดี
ข้ึน การใหการศึกษา การบริการสังคมหรือการสงเคราะหประชาชนการสงเสริมอาชีพ ตลอดจนการสงเสริม
วัฒนธรรมประจําชาติการเผยแผพระธรรมคําสอนของ ศาสนาใหสังคมไดยึดถือปฏิบัติจึงเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ทําใหสังคมมีระเบียบ มี ความสามัคคีเปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี  
เม่ือพระสงฆมีความรู ความสามารถ ไดเขามามีบทบาทในการชวยพัฒนาสงัคม ทําหนาที่ในการพัฒนาตน ใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาและไดรับการยอมรับในการพัฒนาสังคม บทบาทสําคัญใน การเผยแผ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีตอพระสงฆและบุคคลโดยทั่วไปไดนําไป ประพฤติปฏิบัติเพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคงอยู อีกทั้งชวยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ตลอดไปจนถึงการพัฒนาสังคมใหมีความ
เปนอยูที่ดี 
 

                                                   
 8 พวง สุวรรณรัฐ, ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น รายงานกิจการ
โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรุงนครการพิมพ), 2553. 

การวิเคราะหบทบาทพระสงฆในยุคไทยแลนด 4.0 
 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีผลตอสังคมไทย คือ พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยทุกคนรูวา
อะไรเปนอะไร และสอนใหรูวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงแทแนนอน ความสําคัญของพุทธศาสนาในการ
พัฒนา พุทธศาสนามีความเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทยเปนอยางยิ่ง เพราะหลักพุทธธรรมเปนการสราง
คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตบนฐานแหงความจริง รูจักพึ่งพา ตนเอง ขยัน ประหยัด 
เรียบงาย ใฝสันติ มีศีลธรรม เผื่อแผความรักและปราศจากความเห็นแกตัว เพื่อทําใหสังคมไทยสามารถ
ประสานการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจใหสอดคลองกลมกลืนกัน เพื่อเปาหมายแหงความพนทุกขไดอยาง
หมดจด ทั้งตองเนนวาการที่จะมีการพัฒนาทางดานจิตใจ จากการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆไทยสามารถ
วิเคราะหถึงบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ไดดังนี้ 
 1. สงเสริมธรรมาภิบาล การปกครอง ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองคมิไดใหความสําคัญกับ
ผูนําหรือการปกครองมากนัก การใหความสําคัญกับพระธรรมวินัยมากกวา เพราะพระธรรมวินัยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง แตผูนํามีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เม่ือมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเองในปจจุบัน
นี้ บทบาทดานการปกครองนี้ เปนการจัดระเบียบการปกครอง นอกจากจะใชธรรมวินัยเปนหลักในการ
ปกครองแลว เปนการปกครองในเชิงของธรรมาภิบาล คือ ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก 
เปนที่ยอมรับในสากลวาจะเปนหลักในการบริหารจัดการที่มีความสําคัญ คือ มีคุณคาที่ควรไดรับการสงเสริม
จากทุกภาคสวน ของสังคม เพราะเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางคุณภาพในทุกๆ ดาน  
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันจะสงผลใหการปกครอง การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม  
การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม มีความดีงาม และ   มีความเขมแข็งม่ันคง การสงเสริมธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย จะตองวิเคราะหสถานภาพของสังคมไทย และบูรณาการขอมูลตางๆ เพื่อนําไปสูการสรางวิธีการ
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิด ผลเปนไปตามเปาหมาย โดยพระสงฆจะมีบทบาทในการใหการสนับสนุนที่
จริงจังและเปนรูปธรรมในการสรางความตื่นตัวเร่ืองธรรมาภิบาล ใหความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจ ทําใหเกิด
การตระหนักรู และเขาใจ ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงเสริมการประยุกตใชหลักพุทธธรรม
ในการสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานของธรรมาภิบาลการทําใหเกิดการตระหนักรูและ
เขาใจ ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของสังคมไทย ตองพัฒนาชองทางการสื่อสาร เพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจใหแพรหลายทั้งในภาครัฐ และภาคประชาชน จูงใจใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวน เพราะจะไดเกิด
การเชื่อมโยงตรวจสอบ ซ่ึงกันและกันและผลักดันใหมีผูเก่ียวของเพิ่มข้ึน 
 2. การเปนแบบอยางที่ดี วิธีสรางศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนดวยการเปนตัวอยางที่ดี พระสงฆที่
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปดวยศีล สมบูรณไปดวยคุณธรรม มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ศรัทธาใน
ความหมายโดยทั่วไปไววา เปนความเชื่อในเร่ืองความสามารถของบุคคล สําคัญ ในการสรางศรัทธาของ
พระสงฆในปจจุบันแตละรูปจะแตกตางกันตามบริบทของการ เผยแผโดยการใหการอบรมการสอนการแสดง
ธรรมและการเขียนตําราและการปฏิบัติธรรมผาน สื่อตางๆ ในยุคสมัยปจจุบันนี้มีความเก่ียวเนื่องทางดาน
สังคมเปนอยางมาก ดวยปจจัยหลายๆ ดานโดยเฉพาะความเก่ียวเนื่องทางดานจิตวิญญาณ ฉะนั้น การ
บริหารวัดจึงตองปรับเปลี่ยน ระบบ รูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา แมแตการนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็ตองเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการเพื่อใหทัน



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1679

 พระสงฆเปนผูนําทองถ่ินที่สําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน เพราะพระสงฆเปนผูที่ ประชาชนเคารพนับ
ถือ เปนที่พึ่งของประชาชนในทางศาสนา มีบทบาทในการรวบรวม ประชาชนใหเปนปกแผน น าประชาชน
สละแรงงานรวมกอสรางสาธารณสมบัติของวัดและ หมูบาน อบรมประชาชนใหรูจักการเสียสละเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม นอกจากนั้น พระสงฆยังมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนได โดยพระสงฆแนะนํา
ประชาชนไดตามหลักแหง พระพุทธศาสนา โดยเนนใหปฏิบัติตนตามวิธีการพัฒนาสังคม โดยยึดเปาหมาย 6 
ประการ8 คือ  
 1. สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ในทางศาสนานั้นสอน ใหคนรูจักอดทน 
มีความขยันหม่ันเพียร และขวนขวายทําตนใหเปนที่พึงแหงตนเอง ใหแตละ คนแตละครอบครัวพึ่งตัวเองได 
ประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพไดตามความสามารถและ ความเหมาะสมงานพัฒนาสังคมมุงสงเสริม
ชวยเหลือประชาชนใหรูจักชวยตนเอง  
 2. สงเสริมการสรางสาธารณสมบัติ การพัฒนาสังคมเปนขบวนการที่มุงใหประชาชน เขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยการกระตุนยั่วยุใหประชาชนเกิด ความคิดริเร่ิม และ
รับผิดชอบในการทํางานพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจัง  
 3. สงเสริมการอนามัยและสุขาภิบาล พระสงฆเปนแบบอยางแกประชาชนอยูแลวใน เร่ืองความ
สะอาด ความเปนระเบียบ  
 4. สงเสริมการศึกษาและสันทนาการ งานพัฒนาสังคมมุงพัฒนาตัวตนเปนสําคัญ สวน การสราง
สาธารณะสมบัติเปนงานที่จะอํานวยประโยชนแกสังคมเพียงชั่วคราว โครงการสําคัญ  
 5. สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของทองถ่ิน การพัฒนาชุมชนนั้นแมจะ เปนการสราง
ความเจริญใหแกสังคม ในสวนที่เปนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินก็จะไดรับการ สงเสริมและฟนฟูใหดีข้ึน  
 6. สงเสริมการปกครองทองถ่ิน การปกครองตนเองนับเปนเปาหมายสําคัญที่สุด ของการพัฒนา
ชุมชน นับเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนา 
 บทบาทของพระสงฆมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ สังคมใหมีความเปนอยูที่ดี
ข้ึน การใหการศึกษา การบริการสังคมหรือการสงเคราะหประชาชนการสงเสริมอาชีพ ตลอดจนการสงเสริม
วัฒนธรรมประจําชาติการเผยแผพระธรรมคําสอนของ ศาสนาใหสังคมไดยึดถือปฏิบัติจึงเปนประโยชนแกตน
และสวนรวม ทําใหสังคมมีระเบียบ มี ความสามัคคีเปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี  
เม่ือพระสงฆมีความรู ความสามารถ ไดเขามามีบทบาทในการชวยพัฒนาสงัคม ทําหนาที่ในการพัฒนาตน ใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาและไดรับการยอมรับในการพัฒนาสังคม บทบาทสําคัญใน การเผยแผ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีตอพระสงฆและบุคคลโดยทั่วไปไดนําไป ประพฤติปฏิบัติเพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคงอยู อีกทั้งชวยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ตลอดไปจนถึงการพัฒนาสังคมใหมีความ
เปนอยูที่ดี 
 

                                                   
 8 พวง สุวรรณรัฐ, ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น รายงานกิจการ
โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรุงนครการพิมพ), 2553. 

การวิเคราะหบทบาทพระสงฆในยุคไทยแลนด 4.0 
 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีผลตอสังคมไทย คือ พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยทุกคนรูวา
อะไรเปนอะไร และสอนใหรูวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงแทแนนอน ความสําคัญของพุทธศาสนาในการ
พัฒนา พุทธศาสนามีความเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทยเปนอยางยิ่ง เพราะหลักพุทธธรรมเปนการสราง
คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหคนในสังคมดําเนินชีวิตบนฐานแหงความจริง รูจักพึ่งพา ตนเอง ขยัน ประหยัด 
เรียบงาย ใฝสันติ มีศีลธรรม เผื่อแผความรักและปราศจากความเห็นแกตัว เพื่อทําใหสังคมไทยสามารถ
ประสานการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจใหสอดคลองกลมกลืนกัน เพื่อเปาหมายแหงความพนทุกขไดอยาง
หมดจด ทั้งตองเนนวาการที่จะมีการพัฒนาทางดานจิตใจ จากการศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆไทยสามารถ
วิเคราะหถึงบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ไดดังนี้ 
 1. สงเสริมธรรมาภิบาล การปกครอง ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองคมิไดใหความสําคัญกับ
ผูนําหรือการปกครองมากนัก การใหความสําคัญกับพระธรรมวินัยมากกวา เพราะพระธรรมวินัยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง แตผูนํามีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เม่ือมองจากการปกครองภายในของพระสงฆเองในปจจุบัน
นี้ บทบาทดานการปกครองนี้ เปนการจัดระเบียบการปกครอง นอกจากจะใชธรรมวินัยเปนหลักในการ
ปกครองแลว เปนการปกครองในเชิงของธรรมาภิบาล คือ ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก 
เปนที่ยอมรับในสากลวาจะเปนหลักในการบริหารจัดการที่มีความสําคัญ คือ มีคุณคาที่ควรไดรับการสงเสริม
จากทุกภาคสวน ของสังคม เพราะเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางคุณภาพในทุกๆ ดาน  
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันจะสงผลใหการปกครอง การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม  
การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม มีความดีงาม และ   มีความเขมแข็งม่ันคง การสงเสริมธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย จะตองวิเคราะหสถานภาพของสังคมไทย และบูรณาการขอมูลตางๆ เพื่อนําไปสูการสรางวิธีการ
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิด ผลเปนไปตามเปาหมาย โดยพระสงฆจะมีบทบาทในการใหการสนับสนุนที่
จริงจังและเปนรูปธรรมในการสรางความตื่นตัวเร่ืองธรรมาภิบาล ใหความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจ ทําใหเกิด
การตระหนักรู และเขาใจ ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของสังคมไทย สงเสริมการประยุกตใชหลักพุทธธรรม
ในการสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานของธรรมาภิบาลการทําใหเกิดการตระหนักรูและ
เขาใจ ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของสังคมไทย ตองพัฒนาชองทางการสื่อสาร เพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจใหแพรหลายทั้งในภาครัฐ และภาคประชาชน จูงใจใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวน เพราะจะไดเกิด
การเชื่อมโยงตรวจสอบ ซ่ึงกันและกันและผลักดันใหมีผูเก่ียวของเพิ่มข้ึน 
 2. การเปนแบบอยางที่ดี วิธีสรางศรัทธาที่ดีที่สุดก็คือการสอนดวยการเปนตัวอยางที่ดี พระสงฆที่
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ งดงามไปดวยศีล สมบูรณไปดวยคุณธรรม มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ศรัทธาใน
ความหมายโดยทั่วไปไววา เปนความเชื่อในเร่ืองความสามารถของบุคคล สําคัญ ในการสรางศรัทธาของ
พระสงฆในปจจุบันแตละรูปจะแตกตางกันตามบริบทของการ เผยแผโดยการใหการอบรมการสอนการแสดง
ธรรมและการเขียนตําราและการปฏิบัติธรรมผาน สื่อตางๆ ในยุคสมัยปจจุบันนี้มีความเก่ียวเนื่องทางดาน
สังคมเปนอยางมาก ดวยปจจัยหลายๆ ดานโดยเฉพาะความเก่ียวเนื่องทางดานจิตวิญญาณ ฉะนั้น การ
บริหารวัดจึงตองปรับเปลี่ยน ระบบ รูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา แมแตการนําเสนอหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็ตองเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการเพื่อใหทัน
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กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงจะเปนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพื่อ
สืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคําสอนทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนําแหงจิตวิญาณของพระสงฆจะใชวิธีการแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทโดย 
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหยิบยกประวัติในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปฎก ข้ึนมาบรรยาย
แสดงใหเห็นชัดถึงหลักธรรมที่สามารถนําไปใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันใหแก เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปไดนําไปใช ดังนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่สืบ
ตอพระพุทธศาสนาอยางแทจริง การสรางบุคลากรไวสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเปรียบไดดั่งตระกูลที่ไมมี
ทายาทสืบทอด แมจะม่ังค่ังม่ันคงเพียงใดในเบื้องตน ที่สุดก็จะอยูไมได เชนเดียวกับพระพุทธศาสนา แมจะมี
คําสอนที่ดีวิเศษเพียงใด ถาขาดผูสืบทอดตอๆกันมา ก็สูญสลายไปเชนกัน จึงตองพยายามสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพ ไวสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมั่งคงตอไป  
 3. พัฒนาการเรียนรู ไมไดเจาะจงเฉพาะการศึกษาเลาเรียนในตํารับตําราเทานั้น แตเปนการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอยางครบถวนกระบวนความทั้งดานกาย วาจา ใจ โดยผานกระบวนการศึกษาพัฒนา มีการ
เลาเรียนเปนจุดเร่ิมตน แลวนํามาลงมือปฏิบัติ จนเกิดเปนผลของการปฏิบัตินั่นเอง แลวผลที่ไดรับจาก
การศึกษาพัฒนาตนก็จะเปนผลยอนกลับเปนขอมูลอันเปนปจจัยสําคัญเพื่อเปนกัลยาณมิตรในการศึกษา
พัฒนาตอไป ใหความสําคัญกับการฝกฝนตนเอง อันเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งในการเรียนรูตอไป เพราะมนุษย
นั้นจัดวาเปนผูที่สามารถฝกฝนอบรมตนไดดีกวาสัตวประเภทอ่ืน ๆ พระสงฆไทยในยุค 4.0 นั้นจึงตองเปนผู
ถายทอดการศึกษาเรียนรูในระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนที่หยาบเขาไปหาสวน
ที่ละเอียดและจากสวนที่งายกวาเขาไปหาสวนที่ยากและลึกซ้ึงกวา เม่ือแรกเร่ิมการฝก การฝกสวนหยาบ
ภายนอกในข้ันศีล ชวยเปนฐานแกการฝกสวนละเอียดภายใน ทําใหพรอมและสะดวกที่จะฝกในข้ันจิตและ
ปญญาใหไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือฝกข้ันละเอียดภายในคือข้ันจิตและปญญา ผลก็สงกลับออกมาชวยการดําเนินชีวิต
ดานนอก เชน มีความประพฤติสุจริตม่ันคง คิดแกปญหาและทํากิจตางๆ ดวยปญญา เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ทั้ง วิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุดจริตไมมีการ
เบียดเบียนผูอ่ืน เลี้ยงชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม บทบาทของพระสงฆจึงมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจหรือความชํานาญ เชน เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู ฝกใหเกิด
ความรูความเขาใจจนเปนหรือมีความชํานาญ เรียนรูจึงมีความหมายคือการเขาใจความหมายของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยประสบการณที่ไดรับการเรียนรูจนเกิดความรูความเขาใจมีความชํานาญที่ไดจากการฝกฝนนั่นเอง 
 4. ควบคูการสรางสุขภาวะ บทบาทพระสงฆกับการสรางสุขภาวะหรือสภาพที่เปนสุขในปจจุบัน 
เปนการการสงเสริมดานอาชีพและการสรางรายได มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย กลุมอาชีพเสริม ผูสูงอายุ และสวัสดิการชุมชนบนฐานพุทธธรรม การสงเสริมกิจกรรมการกอตั้ง
กลุมออมทรัพยและปลอยกูใหสมาชิก และนําไปจัดสวัสดิการแกสมาชิกภายในชุมชน บทบาทของพระสงฆ
ในการเปดพื้นที่วัดเปนพื้นที่แหงการสรางสุขภาวะ ผานการสงเสริมกิจกรรมสันทนาการ และการออกกําลัง
กาย มีกิจกรรมที่เก่ียวของ การเสริมสรางสุขภาพ รักษาสุขภาพ การจัดกิจกรรม ตางๆ เชน กีฬาพื้นบาน 
ชมรมผูสูงอายุ เปนตน การสงเสริมการใหความรูในการปลูกพืช สมุนไพร มีกิจกรรมที่เก่ียวของ คือ การจัด

กิจกรรมเรียนรูเพื่อสุขภาพ สงเสริมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินไดปลอดสารเคมี 
และเปนผักพื้นบานลดคาใชจายในครัวเรือน การใชทรัพยากรที่มีอยูในวัดให เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โดย
อาศัยความรวมมือ จากหนวยงานภาครัฐรวมกันออกแบบวิธีจัดการทรัพยากรที่มีอยูในวัดมาเปนองคความรู 
ในการทําแผนงานการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน สังคม เพื่อจัดทําแหลงการสงเสริมสุขภาพ ใหเปน
สถานที่ในการศึกษาเรียนรูการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การพัฒนาองคความรูทางพระพุทธศาสนามาใชใน
การสงเสริมสุขภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากคณะสงฆไดนําหลักทางพระพุทธศาสนา และความรูทาง
สาธารณสุข มาออกแบบวิธีการสงเสริมการถายทอดความรู เพื่อสรางกิจกรรม ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูใน
การจัดการการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบการทํากิจกรรมที่ เปนการสงเสริมสุขภาพ เชน การนํา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาเปนกิจกรรมทางกาย การฟอนรํา เลนดนตรีพื้นเมือง เปนตน เพื่อใหคนในทองถ่ิน 
และผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูประสบการณ จากแหลงมรดกทางวัฒนธรรม ใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน  
 5. สรางประโยชน เพ่ือสวนรวม  ความเจริญทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม  
ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง 
ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม   
จิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบที่เกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึกตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงอยูในจิตใจและสงผลมาสูการกระทําภายนอก ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 
รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 
ตระหนักเสมอวาตนเอง คือสวนหนึ่งของสังคมที่ตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ือง
ของสวนรวม ทั้งตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดวยเหตุนี้พระสงฆจึงมีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ปลูกฝงใหเกิดจิตสาธารณะกับบุคคลมากข้ึน เพื่อประโยชนที่จะเปนแนวคิดตอตนเอง อันจะสรางประโยชน 
กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม ดังนั้นปจจุบันพระสงฆจึงตองเขามามีบทบาทในการปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
สาธารณะใหกับบุคคล การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง
คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนเร่ืองที่เกิดจากภายใน จิตสาธารณะ เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึก
ใหคนรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม การสรางจิตสาธารณะในสังคมไทยใหเจริญงอกงามตองอาศัยระยะเวลาและความ
ตอเนื่องในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนในสังคม  
เพื่อรวมกันผลักดันใหมีผลเกิดข้ึนทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูการเปน
สังคมที่มีจิตสาธารณะอยางแทจริง 
 สรุปไดวาการจะพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด 4.0 จําเปนตองมีพื้นฐานมาจากความรูความเขาใจ
และจิตใจที่ดีทําเพื่อสวนรวม หลักพุทธธรรมจึงเปนหลักในการสรางคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหคนในสังคม
ดําเนินชีวิตบนฐานแหงความจริง เพื่อทําใหสังคมไทยสามารถประสานการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจ 
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0 จะครอบคลุมในทุกเร่ืองที่กอใหเกิดประโยชนกับ
สวนรวม ทั้งดานสงเสริมการปกครองในการสงเสริมการใชธรรมาภิบาลในการบริหารและปกครอง ดานสราง
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กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงจะเปนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวย ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน การรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การมีศาสนทายาทเพื่อ
สืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรมคําสอนทาง พระพุทธศาสนาไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนําแหงจิตวิญาณของพระสงฆจะใชวิธีการแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทโดย 
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหยิบยกประวัติในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปฎก ข้ึนมาบรรยาย
แสดงใหเห็นชัดถึงหลักธรรมที่สามารถนําไปใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันใหแก เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปไดนําไปใช ดังนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่สืบ
ตอพระพุทธศาสนาอยางแทจริง การสรางบุคลากรไวสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นเปรียบไดดั่งตระกูลที่ไมมี
ทายาทสืบทอด แมจะม่ังค่ังม่ันคงเพียงใดในเบื้องตน ที่สุดก็จะอยูไมได เชนเดียวกับพระพุทธศาสนา แมจะมี
คําสอนที่ดีวิเศษเพียงใด ถาขาดผูสืบทอดตอๆกันมา ก็สูญสลายไปเชนกัน จึงตองพยายามสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพ ไวสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมั่งคงตอไป  
 3. พัฒนาการเรียนรู ไมไดเจาะจงเฉพาะการศึกษาเลาเรียนในตํารับตําราเทานั้น แตเปนการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอยางครบถวนกระบวนความทั้งดานกาย วาจา ใจ โดยผานกระบวนการศึกษาพัฒนา มีการ
เลาเรียนเปนจุดเร่ิมตน แลวนํามาลงมือปฏิบัติ จนเกิดเปนผลของการปฏิบัตินั่นเอง แลวผลที่ไดรับจาก
การศึกษาพัฒนาตนก็จะเปนผลยอนกลับเปนขอมูลอันเปนปจจัยสําคัญเพื่อเปนกัลยาณมิตรในการศึกษา
พัฒนาตอไป ใหความสําคัญกับการฝกฝนตนเอง อันเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งในการเรียนรูตอไป เพราะมนุษย
นั้นจัดวาเปนผูที่สามารถฝกฝนอบรมตนไดดีกวาสัตวประเภทอ่ืน ๆ พระสงฆไทยในยุค 4.0 นั้นจึงตองเปนผู
ถายทอดการศึกษาเรียนรูในระบบการฝกอบรมจากภายนอกเขาไปหาภายใน จากสวนที่หยาบเขาไปหาสวน
ที่ละเอียดและจากสวนที่งายกวาเขาไปหาสวนที่ยากและลึกซ้ึงกวา เม่ือแรกเร่ิมการฝก การฝกสวนหยาบ
ภายนอกในข้ันศีล ชวยเปนฐานแกการฝกสวนละเอียดภายใน ทําใหพรอมและสะดวกที่จะฝกในข้ันจิตและ
ปญญาใหไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือฝกข้ันละเอียดภายในคือข้ันจิตและปญญา ผลก็สงกลับออกมาชวยการดําเนินชีวิต
ดานนอก เชน มีความประพฤติสุจริตม่ันคง คิดแกปญหาและทํากิจตางๆ ดวยปญญา เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ทั้ง วิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุดจริตไมมีการ
เบียดเบียนผูอ่ืน เลี้ยงชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม บทบาทของพระสงฆจึงมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจหรือความชํานาญ เชน เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู ฝกใหเกิด
ความรูความเขาใจจนเปนหรือมีความชํานาญ เรียนรูจึงมีความหมายคือการเขาใจความหมายของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยประสบการณที่ไดรับการเรียนรูจนเกิดความรูความเขาใจมีความชํานาญที่ไดจากการฝกฝนนั่นเอง 
 4. ควบคูการสรางสุขภาวะ บทบาทพระสงฆกับการสรางสุขภาวะหรือสภาพที่เปนสุขในปจจุบัน 
เปนการการสงเสริมดานอาชีพและการสรางรายได มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย กลุมอาชีพเสริม ผูสูงอายุ และสวัสดิการชุมชนบนฐานพุทธธรรม การสงเสริมกิจกรรมการกอตั้ง
กลุมออมทรัพยและปลอยกูใหสมาชิก และนําไปจัดสวัสดิการแกสมาชิกภายในชุมชน บทบาทของพระสงฆ
ในการเปดพื้นที่วัดเปนพื้นที่แหงการสรางสุขภาวะ ผานการสงเสริมกิจกรรมสันทนาการ และการออกกําลัง
กาย มีกิจกรรมที่เก่ียวของ การเสริมสรางสุขภาพ รักษาสุขภาพ การจัดกิจกรรม ตางๆ เชน กีฬาพื้นบาน 
ชมรมผูสูงอายุ เปนตน การสงเสริมการใหความรูในการปลูกพืช สมุนไพร มีกิจกรรมที่เก่ียวของ คือ การจัด

กิจกรรมเรียนรูเพื่อสุขภาพ สงเสริมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินไดปลอดสารเคมี 
และเปนผักพื้นบานลดคาใชจายในครัวเรือน การใชทรัพยากรที่มีอยูในวัดให เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต โดย
อาศัยความรวมมือ จากหนวยงานภาครัฐรวมกันออกแบบวิธีจัดการทรัพยากรที่มีอยูในวัดมาเปนองคความรู 
ในการทําแผนงานการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน สังคม เพื่อจัดทําแหลงการสงเสริมสุขภาพ ใหเปน
สถานที่ในการศึกษาเรียนรูการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การพัฒนาองคความรูทางพระพุทธศาสนามาใชใน
การสงเสริมสุขภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากคณะสงฆไดนําหลักทางพระพุทธศาสนา และความรูทาง
สาธารณสุข มาออกแบบวิธีการสงเสริมการถายทอดความรู เพื่อสรางกิจกรรม ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูใน
การจัดการการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบการทํากิจกรรมที่ เปนการสงเสริมสุขภาพ เชน การนํา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินมาเปนกิจกรรมทางกาย การฟอนรํา เลนดนตรีพื้นเมือง เปนตน เพื่อใหคนในทองถ่ิน 
และผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูประสบการณ จากแหลงมรดกทางวัฒนธรรม ใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน  
 5. สรางประโยชน เพ่ือสวนรวม  ความเจริญทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม  
ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง 
ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม   
จิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบที่เกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึกตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงอยูในจิตใจและสงผลมาสูการกระทําภายนอก ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 
รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม 
ตระหนักเสมอวาตนเอง คือสวนหนึ่งของสังคมที่ตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเร่ือง
ของสวนรวม ทั้งตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดวยเหตุนี้พระสงฆจึงมีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ปลูกฝงใหเกิดจิตสาธารณะกับบุคคลมากข้ึน เพื่อประโยชนที่จะเปนแนวคิดตอตนเอง อันจะสรางประโยชน 
กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม ดังนั้นปจจุบันพระสงฆจึงตองเขามามีบทบาทในการปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
สาธารณะใหกับบุคคล การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง
คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนเร่ืองที่เกิดจากภายใน จิตสาธารณะ เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึก
ใหคนรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม การสรางจิตสาธารณะในสังคมไทยใหเจริญงอกงามตองอาศัยระยะเวลาและความ
ตอเนื่องในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนในสังคม  
เพื่อรวมกันผลักดันใหมีผลเกิดข้ึนทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูการเปน
สังคมที่มีจิตสาธารณะอยางแทจริง 
 สรุปไดวาการจะพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด 4.0 จําเปนตองมีพื้นฐานมาจากความรูความเขาใจ
และจิตใจที่ดีทําเพื่อสวนรวม หลักพุทธธรรมจึงเปนหลักในการสรางคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหคนในสังคม
ดําเนินชีวิตบนฐานแหงความจริง เพื่อทําใหสังคมไทยสามารถประสานการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจ 
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมยุคไทยแลนด 4.0 จะครอบคลมุในทุกเร่ืองที่กอใหเกิดประโยชนกับ
สวนรวม ทั้งดานสงเสริมการปกครองในการสงเสริมการใชธรรมาภิบาลในการบริหารและปกครอง ดานสราง
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ความเชื่อและศรัทธาเปนการสอนดวยการเปนตัวอยางที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดานการศึกษาคือการ
พัฒนาการเรียนรูเพื่อเกิดความรูความเขาใจมีความชํานาญที่ไดจากการฝกฝนนั่นเอง ดานการดําเนินชีวิตคือ
การสรางสุขภาวะที่เปนการมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพการเปดพื้นที่วัดเปนพื้นที่
แหงการสรางสุขภาวะที่อยูบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานการสรางสาธารณะประโยชนคือการมีบทบาทใน
การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับบุคคล การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม สิ่งเหลานี้เองที่จะเปนปจจัยในการสงใหเกิดการพัฒนาประเทศตอไป 
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วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
 

บทคัดยอ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่กอใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง

ในระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการ
ดํารงชีพของประเทศใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเพิ่มข้ึนของรายไดที่แทจริงตอบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานพอ
เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคเกิดมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีข้ึน
กวาเดิม มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในระดับสูง ความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางสังคมที่เหมาะสม การพัฒนาเศรษฐกิจเปนการวิเคราะหในระยะ
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1684 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทนํา 
"ประ เทศไทย4.0"ห รือThailand4.0เป นน โยบายที่ รัฐบ าลที่ ม าจากการรัฐประหารของ                 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พยายามผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในชวงสุดทายกอน
การเลือกตั้งตาม "โรดแมป" ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) Thailand 4.0 คือ โมเดลในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย "ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน" ใหเกิดผลออกมาเปนรูปธรรม เนื่องจากขณะนี้โลก
เปลี่ยนไปแลว ประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนตาม1 เพื่อใหพนจากกับดัก 3 อยาง คือ 1.กับดักรายไดปานกลาง
เพราะเราใชเคร่ืองยนตเศรษฐกิจเดิมมา 50-60 ปแลวตองเปลี่ยนมาใชนวัตกรรมมาเพิ่มรายได 2.ความ
เหลื่อมล้ํารวยกระจุก-จนกระจาย ตองหาวิธีกระจายความเจริญออกไปนอกกรุงเทพฯ ซ่ึงรัฐบาลก็เร่ิมทําแลว
ดวยการแบงการพัฒนาออกเปน 18 กลุมจังหวัด และ 3.การพัฒนาที่ไมยั่งยืน เพราะเนนไปที่ดานเศรษฐกิจ
ไมไดคํานึงถึงดานสังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย Thailand 4.0 เปรียบเสมือน"ขับรถคันใหมที่มีสมรรถนะ
สูงกวาเดิมบนถนนราบเรียบที่สามารถเหยียบคันเรงไปขางหนาได" ซึ่งมีสิ่งที่ทําเพื่อรองรับนโยบายThailand 
4.0 ไปแลว อาทิ การสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต,การปรับจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสูการทําเกษตรยุคใหม,การสงเสริมผูประกอบการเร่ิมใหม(startup),การสงเสริมและสรางความรวมมือ
ระหวางเอกชนกับสถาบันการศึกษาและศูนยวิจัยเพื่อใหเกิดการนําผลการศึกษาวิจัยออกมาใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย,แนวทางประชารัฐ ฯลฯ2 

ในเวลานี้ทุกภาคสวนไมวาจะเปน"ภาครัฐ"หรือ"ภาคเอกชน"ตางก็มีการกลาวถึง"ไทยแลนด 4.0" 
โดยวาดฝนวาอนาคตของไทยจะกาวไปยุคประเทศเศรษฐกิจสมัยใหม ที่มีไอทีแอพลิเคชั่น,ดิจิทัลแพลตฟอรม 
และหุนยนตเปนตัวขับเคลื่อน การมองเปาหมายนั้นเปนเร่ืองงายแตการทําใหถึงเปาหมายนั้นยากกวา เพราะ
ปจจัยที่ทําใหประเทศ เขาสู 4.0 ได ไมไดทําเพียงแคลงทุนดานเทคโนโลยีแลวจะประสบความสําเร็จแตมัน
จะตองมี “ทรัพยากรบุคคล”ที่มีความรู ความสามารถในการเปนแกนขับเคลื่อนดวยดงันั้นเร่ืองการพัฒนาทุน
มนุษย (Human Capital)จึงเปนเร่ืองใกลตัวซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญตอยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 เปนอยาง
มากเพราะเปนหัวใจในการพัฒนาประเทศในทุกๆดานซ่ึงหากขาดคนที่มีความสามารถประเทศก็ไมสามารถ
เดินหนาไดตามแผนงานที่วางไวยิ่งมาวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ “บุคลากร”การทํางานในไทยก็นับวายังเปน
ปญหาอยูมากพอสมควร หากดูจากขอมูลของ "World Economic Forum" ไดมีการสํารวจเม่ือป2017 
ที่ผานมาเก่ียวกับการจัดอันดับทุนมนุษยของไทย (Human Capital Ranking) ซ่ึงพบวา ไทยเรากําลังจะมี
ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่จะมาชวยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอันดับแรก คือ จํานวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษามีการลดลงซ่ึงประเด็นนี้นาจะมาจากปญหาโครงสรางประชากรที่ปจจุบันคน
ไทยมีลูกชาและนอยลง ปญหาอีกขอ คือ เร่ืองความสมดุลทางเพศในองคกรที่ไมสมดุลสงผลตอการทํางานที่
จะขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไปและปญหาสุดทาย คือ เร่ืองสัดสวนแรงงานมีฝมือที่นอยกวาเกณฑเฉลี่ย
คอนขางมาก ขณะที่มีแรงงานไรฝมือสูงเกินไปจนกลายเปนชองวางตรงกลางที่ทําใหการขับเคลื่อนธุรกิจได
                                                           
 1 ดร.ชวลิต โพธ์ินคร,การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0,ใน รวมบทความทางวิชาการดานการพัฒนา
ประเทศ,รวบรวมจัดพิมพโดย จันทรา เทพอวยพร, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหิดล):7. 

2 พ งศ พิ พัฒ น  บัญ ชานนท ,วิ เคราะห ไทยแลนด  4.0: วิสั ย ทั ศน ช าติ ท่ี ยั งขาดรายละเอียด
,(กรุงเทพมหานคร:BBC,2561). (อัดสําเนา). 

ตามแผนทั้งหมดนี้ จุดออนเชิงโครงสรางใหญตรงกับการศึกษาของสถาบันไอเอ็มดีที่ระบุวาแรงงานไทยมี
จุดออนในเร่ืองของภาษา และความรูทางดานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเห็นไดวา“บุคลากรในองคกร”นั้นมี
ความสําคัญตอการแขงขันในทุกระดับไมวาจะเปนองคกรธุรกิจ หรือ การแขงขันของประเทศซ่ึงการที่จะ
ยกระดับการแขงขันไดการ ทุนมนุษย”จึงเปนที่สําคัญมากในทุกๆองคกรโดยเฉพาะในบริบทการแขงขันบน
เสนทางเศรษฐกิจดิจิทัล3การที่ประเทศตางๆเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึนขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจตางก็มีจุดหมายเพื่อ
ตองการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของประชากรในประเทศทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศจะเปนไปไดมาก-นอยเพียงใดตางก็ข้ึนอยูกับปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นๆ การที่ประเทศตางๆเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพ (Standard of Living) และความเปนอยูของประชาชน (Well being) ใหดี ข้ึนขณะที่การพัฒนา
เศรษฐกิจตางก็มีจุดหมายเพื่อตองการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของประชากร
ในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศจะเปนไปไดมาก-นอยเพียงใดตางก็ข้ึนอยูกับปจจัยดาน
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 

บทความวิชาการเลมนี้มุงการวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการ
พัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีขีดความสามารถในการ
ผลิตและการแขงขันสูงข้ึน การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การพัฒนาทางดานจิตใจรวมทั้งการพัฒนาชนบทใหเปนระบบและเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพที่
กลาวนี้คือความสําคัญและแนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยมุงเนนใหมีเกิดการพัฒนาในทุกๆ 
ดานเพื่อเพิ่มศักยภาพมีปจจัยทางเศรษฐกิจประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี เปนตน 
 
การบริหารการพัฒนาปจจัยส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจยุคสมัยใหม 

คือ กระบวนการที่กอใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในระยะเวลาที่นาน
พอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการดํารงชีพของประเทศ
ใหสูงข้ึนกอใหเกิดการเพิ่มข้ึนของรายไดที่แทจริงตอบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานพอเพื่อใหเกิดการกระจาย
รายไดอยางเสมอภาคเกิดมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีข้ึนกวาเดิมโดยประกอบดวย
องคประกอบดังนี้4 

1. มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในระดับสูง 
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

                                                           
3 พ งศ พิ พัฒ น  บัญ ชานนท ,วิ เคราะห ไทยแลนด  4.0: วิสั ย ทั ศน ช าติ ท่ี ยั งขาดรายละเอียด

,(กรุงเทพมหานคร:BBC,2561). (อัดสําเนา). 
 4 ดร. สมนิมิตร พุกงาม,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม,(กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาอนุรักษวิทยาคณะ
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2560), หนา 2. 
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บทนํา 
"ประ เทศไทย4.0"ห รือThailand4.0เป นน โยบายที่ รัฐบ าลที่ ม าจากการรัฐประหารของ                 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พยายามผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในชวงสุดทายกอน
การเลือกตั้งตาม "โรดแมป" ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) Thailand 4.0 คือ โมเดลในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย "ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน" ใหเกิดผลออกมาเปนรูปธรรม เนื่องจากขณะนี้โลก
เปลี่ยนไปแลว ประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนตาม1 เพื่อใหพนจากกับดัก 3 อยาง คือ 1.กับดักรายไดปานกลาง
เพราะเราใชเคร่ืองยนตเศรษฐกิจเดิมมา 50-60 ปแลวตองเปลี่ยนมาใชนวัตกรรมมาเพิ่มรายได 2.ความ
เหลื่อมล้ํารวยกระจุก-จนกระจาย ตองหาวิธีกระจายความเจริญออกไปนอกกรุงเทพฯ ซ่ึงรัฐบาลก็เร่ิมทําแลว
ดวยการแบงการพัฒนาออกเปน 18 กลุมจังหวัด และ 3.การพัฒนาที่ไมยั่งยืน เพราะเนนไปที่ดานเศรษฐกิจ
ไมไดคํานึงถึงดานสังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย Thailand 4.0 เปรียบเสมือน"ขับรถคันใหมที่มีสมรรถนะ
สูงกวาเดิมบนถนนราบเรียบที่สามารถเหยียบคันเรงไปขางหนาได" ซึ่งมีสิ่งที่ทําเพื่อรองรับนโยบายThailand 
4.0 ไปแลว อาทิ การสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต,การปรับจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสูการทําเกษตรยุคใหม,การสงเสริมผูประกอบการเร่ิมใหม(startup),การสงเสริมและสรางความรวมมือ
ระหวางเอกชนกับสถาบันการศึกษาและศูนยวิจัยเพื่อใหเกิดการนําผลการศึกษาวิจัยออกมาใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย,แนวทางประชารัฐ ฯลฯ2 

ในเวลานี้ทุกภาคสวนไมวาจะเปน"ภาครัฐ"หรือ"ภาคเอกชน"ตางก็มีการกลาวถึง"ไทยแลนด 4.0" 
โดยวาดฝนวาอนาคตของไทยจะกาวไปยุคประเทศเศรษฐกิจสมัยใหม ที่มีไอทีแอพลิเคชั่น,ดิจิทัลแพลตฟอรม 
และหุนยนตเปนตัวขับเคลื่อน การมองเปาหมายนั้นเปนเร่ืองงายแตการทําใหถึงเปาหมายนั้นยากกวา เพราะ
ปจจัยที่ทําใหประเทศ เขาสู 4.0 ได ไมไดทําเพียงแคลงทุนดานเทคโนโลยีแลวจะประสบความสําเร็จแตมัน
จะตองมี “ทรัพยากรบุคคล”ที่มีความรู ความสามารถในการเปนแกนขับเคลื่อนดวยดงันั้นเร่ืองการพัฒนาทุน
มนุษย (Human Capital)จึงเปนเร่ืองใกลตัวซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญตอยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 เปนอยาง
มากเพราะเปนหัวใจในการพัฒนาประเทศในทุกๆดานซ่ึงหากขาดคนที่มีความสามารถประเทศก็ไมสามารถ
เดินหนาไดตามแผนงานที่วางไวยิ่งมาวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ “บุคลากร”การทํางานในไทยก็นับวายังเปน
ปญหาอยูมากพอสมควร หากดูจากขอมูลของ "World Economic Forum" ไดมีการสํารวจเม่ือป2017 
ที่ผานมาเก่ียวกับการจัดอันดับทุนมนุษยของไทย (Human Capital Ranking) ซ่ึงพบวา ไทยเรากําลังจะมี
ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่จะมาชวยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอันดับแรก คือ จํานวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษามีการลดลงซ่ึงประเด็นนี้นาจะมาจากปญหาโครงสรางประชากรที่ปจจุบันคน
ไทยมีลูกชาและนอยลง ปญหาอีกขอ คือ เร่ืองความสมดุลทางเพศในองคกรที่ไมสมดุลสงผลตอการทํางานที่
จะขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไปและปญหาสุดทาย คือ เร่ืองสัดสวนแรงงานมีฝมือที่นอยกวาเกณฑเฉลี่ย
คอนขางมาก ขณะที่มีแรงงานไรฝมือสูงเกินไปจนกลายเปนชองวางตรงกลางที่ทําใหการขับเคลื่อนธุรกิจได
                                                           
 1 ดร.ชวลิต โพธ์ินคร,การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0,ใน รวมบทความทางวิชาการดานการพัฒนา
ประเทศ,รวบรวมจัดพิมพโดย จันทรา เทพอวยพร, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหิดล):7. 

2 พ งศ พิ พัฒ น  บัญ ชานนท ,วิ เคราะห ไทยแลนด  4.0: วิสั ย ทั ศน ช าติ ท่ี ยั งขาดรายละเอียด
,(กรุงเทพมหานคร:BBC,2561). (อัดสําเนา). 

ตามแผนทั้งหมดนี้ จุดออนเชิงโครงสรางใหญตรงกับการศึกษาของสถาบันไอเอ็มดีที่ระบุวาแรงงานไทยมี
จุดออนในเร่ืองของภาษา และความรูทางดานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเห็นไดวา“บุคลากรในองคกร”นั้นมี
ความสําคัญตอการแขงขันในทุกระดับไมวาจะเปนองคกรธุรกิจ หรือ การแขงขันของประเทศซ่ึงการที่จะ
ยกระดับการแขงขันไดการ ทุนมนุษย”จึงเปนที่สําคัญมากในทุกๆองคกรโดยเฉพาะในบริบทการแขงขันบน
เสนทางเศรษฐกิจดิจิทัล3การที่ประเทศตางๆเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึนขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจตางก็มีจุดหมายเพื่อ
ตองการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของประชากรในประเทศทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศจะเปนไปไดมาก-นอยเพียงใดตางก็ข้ึนอยูกับปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นๆ การที่ประเทศตางๆเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพ (Standard of Living) และความเปนอยูของประชาชน (Well being) ใหดี ข้ึนขณะที่การพัฒนา
เศรษฐกิจตางก็มีจุดหมายเพื่อตองการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มข้ึนของประชากร
ในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศจะเปนไปไดมาก-นอยเพียงใดตางก็ข้ึนอยูกับปจจัยดาน
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 

บทความวิชาการเลมนี้มุงการวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการ
พัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีขีดความสามารถในการ
ผลิตและการแขงขันสูงข้ึน การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การพัฒนาทางดานจิตใจรวมทั้งการพัฒนาชนบทใหเปนระบบและเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพที่
กลาวนี้คือความสําคัญและแนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยมุงเนนใหมีเกิดการพัฒนาในทุกๆ 
ดานเพื่อเพิ่มศักยภาพมีปจจัยทางเศรษฐกิจประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี เปนตน 
 
การบริหารการพัฒนาปจจัยส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจยุคสมัยใหม 

คือ กระบวนการที่กอใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในระยะเวลาที่นาน
พอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการดํารงชีพของประเทศ
ใหสูงข้ึนกอใหเกิดการเพิ่มข้ึนของรายไดที่แทจริงตอบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานพอเพื่อใหเกิดการกระจาย
รายไดอยางเสมอภาคเกิดมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีข้ึนกวาเดิมโดยประกอบดวย
องคประกอบดังนี้4 

1. มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในระดับสูง 
2. ความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

                                                           
3 พ งศ พิ พัฒ น  บัญ ชานนท ,วิ เคราะห ไทยแลนด  4.0: วิสั ย ทั ศน ช าติ ท่ี ยั งขาดรายละเอียด

,(กรุงเทพมหานคร:BBC,2561). (อัดสําเนา). 
 4 ดร. สมนิมิตร พุกงาม,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม,(กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาอนุรักษวิทยาคณะ
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2560), หนา 2. 
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3. มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางสังคมที่เหมาะสมการพัฒนาเศรษฐกิจเปนการ
วิเคราะหในระยะยาวที่มุงใหอุปทานรวม(Aggregate Supply)สูงข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหผลผลิต
ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมีการใชทรัพยากรหรือการจางงานภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

ทุกประเทศในโลกตองการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสูงข้ึนประเทศที่พัฒนาแลว
ตองการรักษามาตรฐานการครองชีพที่ดีและความม่ังค่ังของประเทศไวประเทศกําลังพัฒนาตองการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนและเพิ่มความม่ังค่ังของประเทศใหเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลว5

เพื่อใหรายไดประชาชาติของประเทศเพิ่มข้ึนโดยใชมาตรการและนโยบายตางๆสงเสริมการออม การลงทุน 
การผลิตซ่ึงแสดงถึงสภาพความเปนอยูและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศที่ดีข้ึน เพื่อใหการ
จางงานอยูในระดับสูง การวางงานจะเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลตอง
หาวิธีการสงเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อใหเกิดการจางงาน ประชาชนในประเทศมีงานทํา กระตุนการ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศสรางและรักษาเสถียรภาพระดับราคาสินคาในประเทศ หมายถึง การ
ควบคุมภาวะเงินเฟอภายในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากประชากรที่เพิ่มข้ึนสงผลใหระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวปริมาณเงินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนโอกาสที่จะเกิดเงินเฟอภายในประเทศสูงรัฐบาล
จึงตองหาวิธีควบคุมภาวะเงินเฟอโดยใชนโยบายการเงินและการคลัง กระจายรายไดอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมเม่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตเต็มที่แตผลของการพัฒนาไมกระจายสูคนหมูมากถือวาเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ไมสมบูรณ ตองมีการกระจายรายไดกระจายความม่ังค่ังสูประชาชนภายในประเทศใหเทา
เทียมกันเพื่อใหชองวางของรายไดนอยลง 
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายกําลังการผลิตสินคาและบริการ
โดยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร ปจจัยการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิตซ่ึงมีผลทําให
ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน(Real GNP) และรายไดที่แทจริงตอบุคคล (Real GNP per capita) สูงข้ึน 
สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการแหงการเจริญและพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สมํ่าเสมอเปนเวลานาน 
ซ่ึงมีผลทําใหรายไดที่แทจริงตอบุคคลสูงข้ึนและเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคประชาชนสวนใหญ
ไดรับประโยชนจากรายไดที่เพิ่มข้ึนอยางเทาเทียมกันดํารงชีวิตไดอยางสบายมีคุณคาและอิสรภาพในดาน
ตางๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบการเมือง ทัศนคติ การบริหาร การศึกษา
และคานิยมทางสังคมใหเหมาะสมโดยอาศัยอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GNP Growth Rate)เปน
เคร่ืองวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ6 
 
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจมีที่สําคัญ 
 โมเดล Thailand 4.0 ไมใชเร่ืองใหม! จริงๆประเทศไทยมีการพัฒนาตลอดเวลาหากยอนกลับไป
ตั้งแตสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในชวงนั้นอาจเรียกไดวาเปนยุค‘ความโชติชวง

                                                           
 5 เรื่องเดียวกัน หนา 4. 
 6 Pimpimon Kaewmanee, การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ,(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2559), หนา 6-7. 

ชัชวาล’ หลังจากนั้นสงครามเย็นเร่ิมคลายตัวลง ก็มาสูยุค ‘เปลี่ยนสนามรบ เปนสนามการคา’ ในสมัยของ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ดังนั้น วันนี้ประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานเชนเดียวกันโลกก็อยูในชวงเปลี่ยน
ผานดวย7 
 สถานการณโลกไมคอยดีนัก เพราะเปนผลจากการเกิด Slow Growth แลวก็ตอเนื่องมาตั้งแตป 
2008 สมัยตมยํากุงจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ยังไมฟนตัว ที่สําคัญ คือ มีความม่ังค่ังที่กระจุก คือ บางประเทศ
เทานั้นที่ไดผลพวงจากการเติบโตในชวงที่ผานมาซ่ึงไมเปนผลดีกับประชาคมโลกโดยรวมเปนที่มาที่ทําให
ประเทศไทยตองคิดหาโมเดลข้ึนมาใหมหลังจากที่ไดเร่ิมใชโมเดล 3.0 มาเปนเวลาหลายทศวรรษซ่ึงเรียกไดวา
ทั้งปะผุ ซอมแซม แตก็ถึงเวลาแลวที่จะตองเปลี่ยนเคร่ืองยนตตัวใหมข้ึนมาและนี่เองเปนที่มาของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ที่ รัฐบาลไดประกาศเดินหนาอยางชัดเจนโดยมีแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังนี้8 

1.การเติบโตแบบสมดุล (Balanced Growth) เปนการลงทุนพรอมกันทุกสวนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบ เนื่องจากอุตสาหกรรมหนึ่งจะกอใหเกิดตลาดและเปนที่มา
ของอุปทานของอุตสาหกรรมอ่ืนๆและควรสงเสริมใหมีการคาระหวางประเทศเพื่อขยายตลาด 

2.การเติบโตแบบขาดดุล (Unbalanced Growth) เปนการลงทุนเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการพึ่งพิงระหวางกันสูงทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางรวดเร็วแตการพัฒนาจะกระจุกตัวสงผลให
การกระจายรายไดไมกวางขวาง 

3.การพัฒนาแบบสมดุล (Balanced Development) เปนการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความเปนธรรมในสังคมควบคูกันไป ทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการกระจายรายได
และการกระจายการพัฒนาไปสูสวนภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable Development) เปนการพัฒนาที่รักษาความสมดุลทั้งในดาน
ตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเปนธรรมในสังคมควบคูกันไปอยาง
ตอเนื่องและมีเสถียรภาพใชทรัพยากรสนองความตองการในปจจุบันโดยไมทําลายความสามารถในการใช
ทรัพยากรของคนในรุนหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ(Economics Development)กระบวนการที่กอใหเกิด
ความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการดํารงชีพของประเทศใหสูงข้ึนกอใหเกิดการเพิ่มข้ึน
ของรายไดที่แทจริงตอบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานพอเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคเกิด
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีข้ึนกวาเดิม มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนใน
ระดับสูง ดานความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทาง
สังคมที่เหมาะสม  
                                                           
 7 Aware,ความเหมือนและความแตกตางระหวาง Industry 4.0 VS Thailand 4.0,เดลินิวส,(13 มิถุนายน 
2560):3. 
 8 Pimpimon Kaewmanee, การเจริญ เติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ,(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2559), หนา 9-11. 
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3. มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางสังคมที่เหมาะสมการพัฒนาเศรษฐกิจเปนการ
วิเคราะหในระยะยาวที่มุงใหอุปทานรวม(Aggregate Supply)สูงข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหผลผลิต
ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมีการใชทรัพยากรหรือการจางงานภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

ทุกประเทศในโลกตองการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสูงข้ึนประเทศที่พัฒนาแลว
ตองการรักษามาตรฐานการครองชีพที่ดีและความม่ังค่ังของประเทศไวประเทศกําลังพัฒนาตองการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนและเพิ่มความม่ังค่ังของประเทศใหเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลว5

เพื่อใหรายไดประชาชาติของประเทศเพิ่มข้ึนโดยใชมาตรการและนโยบายตางๆสงเสริมการออม การลงทุน 
การผลิตซ่ึงแสดงถึงสภาพความเปนอยูและฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศที่ดีข้ึน เพื่อใหการ
จางงานอยูในระดับสูง การวางงานจะเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลตอง
หาวิธีการสงเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อใหเกิดการจางงาน ประชาชนในประเทศมีงานทํา กระตุนการ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศสรางและรักษาเสถียรภาพระดับราคาสินคาในประเทศ หมายถึง การ
ควบคุมภาวะเงินเฟอภายในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากประชากรที่เพิ่มข้ึนสงผลใหระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวปริมาณเงินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนโอกาสที่จะเกิดเงินเฟอภายในประเทศสูงรัฐบาล
จึงตองหาวิธีควบคุมภาวะเงินเฟอโดยใชนโยบายการเงินและการคลัง กระจายรายไดอยางทั่วถึงและเปน
ธรรมเม่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตเต็มที่แตผลของการพัฒนาไมกระจายสูคนหมูมากถือวาเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ไมสมบูรณ ตองมีการกระจายรายไดกระจายความม่ังค่ังสูประชาชนภายในประเทศใหเทา
เทียมกันเพื่อใหชองวางของรายไดนอยลง 
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายกําลังการผลิตสินคาและบริการ
โดยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร ปจจัยการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิตซ่ึงมีผลทําให
ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน(Real GNP) และรายไดที่แทจริงตอบุคคล (Real GNP per capita) สูงข้ึน 
สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนกระบวนการแหงการเจริญและพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สมํ่าเสมอเปนเวลานาน 
ซ่ึงมีผลทําใหรายไดที่แทจริงตอบุคคลสูงข้ึนและเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคประชาชนสวนใหญ
ไดรับประโยชนจากรายไดที่เพิ่มข้ึนอยางเทาเทียมกันดํารงชีวิตไดอยางสบายมีคุณคาและอิสรภาพในดาน
ตางๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบการเมือง ทัศนคติ การบริหาร การศึกษา
และคานิยมทางสังคมใหเหมาะสมโดยอาศัยอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GNP Growth Rate)เปน
เคร่ืองวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ6 
 
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจมีที่สําคัญ 
 โมเดล Thailand 4.0 ไมใชเร่ืองใหม! จริงๆประเทศไทยมีการพัฒนาตลอดเวลาหากยอนกลับไป
ตั้งแตสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีในชวงนั้นอาจเรียกไดวาเปนยุค‘ความโชติชวง

                                                           
 5 เรื่องเดียวกัน หนา 4. 
 6 Pimpimon Kaewmanee, การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ,(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2559), หนา 6-7. 

ชัชวาล’ หลังจากนั้นสงครามเย็นเร่ิมคลายตัวลง ก็มาสูยุค ‘เปลี่ยนสนามรบ เปนสนามการคา’ ในสมัยของ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ดังนั้น วันนี้ประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานเชนเดียวกันโลกก็อยูในชวงเปลี่ยน
ผานดวย7 
 สถานการณโลกไมคอยดีนัก เพราะเปนผลจากการเกิด Slow Growth แลวก็ตอเนื่องมาตั้งแตป 
2008 สมัยตมยํากุงจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ยังไมฟนตัว ที่สําคัญ คือ มีความม่ังค่ังที่กระจุก คือ บางประเทศ
เทานั้นที่ไดผลพวงจากการเติบโตในชวงที่ผานมาซ่ึงไมเปนผลดีกับประชาคมโลกโดยรวมเปนที่มาที่ทําให
ประเทศไทยตองคิดหาโมเดลข้ึนมาใหมหลังจากที่ไดเร่ิมใชโมเดล 3.0 มาเปนเวลาหลายทศวรรษซ่ึงเรียกไดวา
ทั้งปะผุ ซอมแซม แตก็ถึงเวลาแลวที่จะตองเปลี่ยนเคร่ืองยนตตัวใหมข้ึนมาและนี่เองเปนที่มาของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ที่ รัฐบาลไดประกาศเดินหนาอยางชัดเจนโดยมีแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังนี้8 

1.การเติบโตแบบสมดุล (Balanced Growth) เปนการลงทุนพรอมกันทุกสวนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบ เนื่องจากอุตสาหกรรมหนึ่งจะกอใหเกิดตลาดและเปนที่มา
ของอุปทานของอุตสาหกรรมอ่ืนๆและควรสงเสริมใหมีการคาระหวางประเทศเพือ่ขยายตลาด 

2.การเติบโตแบบขาดดุล (Unbalanced Growth) เปนการลงทุนเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการพึ่งพิงระหวางกันสูงทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางรวดเร็วแตการพัฒนาจะกระจุกตัวสงผลให
การกระจายรายไดไมกวางขวาง 

3.การพัฒนาแบบสมดุล (Balanced Development) เปนการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความเปนธรรมในสังคมควบคูกันไป ทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการกระจายรายได
และการกระจายการพัฒนาไปสูสวนภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable Development) เปนการพัฒนาที่รักษาความสมดุลทั้งในดาน
ตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเปนธรรมในสังคมควบคูกันไปอยาง
ตอเนื่องและมีเสถียรภาพใชทรัพยากรสนองความตองการในปจจุบันโดยไมทําลายความสามารถในการใช
ทรัพยากรของคนในรุนหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ(Economics Development)กระบวนการที่กอใหเกิด
ความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องในระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการดํารงชีพของประเทศใหสูงข้ึนกอใหเกิดการเพิ่มข้ึน
ของรายไดที่แทจริงตอบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานพอเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคเกิด
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีข้ึนกวาเดิม มีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนใน
ระดับสูง ดานความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทาง
สังคมที่เหมาะสม  
                                                           
 7 Aware,ความเหมือนและความแตกตางระหวาง Industry 4.0 VS Thailand 4.0,เดลินิวส,(13 มิถุนายน 
2560):3. 
 8 Pimpimon Kaewmanee, การเจริญ เติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ,(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,2559), หนา 9-11. 
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การพัฒนาเศรษฐกิจเปนการวิเคราะหในระยะยาวที่มุงใหอุปทานรวมสูงข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให
ผลผลิตของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมีการใชทรัพยากรหรือการจางงานภายในประเทศเพิ่มข้ึนประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี9 
ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 ดงัน้ี10 
 1.ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี 

 1.1 ทุน (Capital) ทุนถือเปนปจจัยสําคัญ เปนกุญแจนําไปสูความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สิ่งสําคัญของการพัฒนาก็คือ การกระจายการลงทุนไปใหกวางและเปนไปอยางเพียงพอ เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมี
ประโยชน เชน ปาไม สัตวปา ที่ดิน แรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยโดยมนุษยใชทรัพยากรเหลานี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีทรัพยากรมาก จะทําใหประเทศนั้นๆ มีโอกาสพัฒนาไดมาก แตก็ตองรูจัก
ใชใหเกิดประโยชนอยางเพียงพอนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่มีอยูอยางตอเนื่องจะทําให
ประเทศนั้นๆ สามารถมีทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

 1.2.1 ทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึนจาการทที่ประชาชนรัฐบาลไดมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนตอทางเศรษฐกิจ 

 1.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาดาน การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การบริการ การทองเที่ยว ทําใหเกิดรายไดทั้งจากภาคการผลิตโดยตรง และดานการบริการ 

 1.2.3 การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนในดานตางๆ ที่กอใหเกิดรายได เชนการ
ขุดน้ํามัน กาชธรรมชาติ แรธาตุตางๆ นํามาใชประโยชนทดแทนการนําเขาและยังสามารถสงออกไปขายยัง
ตางประเทศได ทําใหเกิดรายไดมาพัฒนาประเทศ 

 1.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํามาใชสรางโรงงานพลังงานไฟฟา ผลิตกระแสไฟฟา
เพื่อการบริโภคของประชาชน เชน การนําแรธาตุ ถานหิน แก็สธรรมชาติ น้ํามันและพลังงานน้ํา 

 1.2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ เชาปาไม แหลงน้ํา ทะเล น้ําตก ภูเขา เปนตนใชเปนที่พักผอน 
และเปนแหลงทองเที่ยว สามารถเปนรายไดมาพัฒนาประเทศได 

 1.2.6 ใชในการคมนาคมขนสง เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง สามารถใชลําเลียงการขนสง
ทางวัตถุดิบ สินคา และการเดินทางสัญจรของประชาชน สนับสนุนการคาขายเพื่อพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 

 1.3 ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยเนนใหเห็นถึง ประสิทธิภาพ และคุณคาของประชากรเปนหลักการศึกษาประชากร 
                                                           
 9 ดร.วิรไท สันติประภพ, เดินหนาเศรษฐกิจไทย 2017 สูการพัฒนาอยางยั่งยืน,ไทยรัฐ,(2 พฤษภาคม 
2560):3. 
 10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณพิไลย นรสิงห,การพัฒนาคนเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูThailand 
4.0 (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,2560).(อัดสําเนา). 

ครอบคลุมไปถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการทํางาน ภาวะเจริญพันธุ อัตราการเกิด อัตราการตาย 
และอัตราการยายถ่ิน เปนตน คุณภาพของประชาชน เปนหนวยผลิตที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และ
พัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

 1.4 ผูประกอบการ (Entrepreneurship) ถือเปนปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการผลิต
ภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผูประกอบการจึงมีหนาที่และบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อยางแทจริง หนาที่เปนผูตัดสินใจเลือกการผลิตสินคาและบริการวาจะผลิตอะไร จํานวนเทาไรจะเลือกปจจัย
ในการผลิตเปนผูเลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการผลิต การขยายตลาดสินคาและการบริการเปนผูรับภาระ
ความเสี่ยงภัยและความไมแนนอนตางๆที่เกิดข้ึนจากการลงทุน ผูประกอบการมีหนาที่ดังกลาวเพื่อใหธุรกิจ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิตสินคา
และการบริการเพิ่มข้ึนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจางงาน การกระจายรายไดโครงสรางตลาดการคา
และการลงทุนซ่ึงทําใหเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

2. ปจจัยทางการเมือง 
ปจจัยทางการเมืองเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวความคิด

ทางการเมือง หรือปรัชญาทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แตละแบบตางมีอิทธิพลตอทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
แตกตางกัน เชนระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เสรีนิยมหรือ คอมมิวนิสต เปนตน นอกจากนี้แนวนโยบาย
เศรษฐกิจยอมมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ หรือเปลี่ยนแปลงไปไดพายใตกรอบการเมืองดวยกันเชนเสถียรภาพ
ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง และการบริหารจัดการอธิบายไดดังนี้ 

 2.1 เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศที่สงบสุข ปราศจากภัยสงคราม ระบบการเมืองใน
ประเทศดําเนินไปอยางเรียบรอยอยางตอเนื่องประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองจะทําใหประชาชน นัก
ธุรกิจ              นักลงทุน มีความม่ันใจการประกอบอาชีพรัฐบาลสามารถวางนโยบายและกําหนดมาตรการ
ทุกๆ ดานในการพัฒนาไดเต็มที่ 

 2.2 รูปแบบการปกครอง มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ระบบคอมมิวนิสต 
ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เปนตน ระบบการปกครองไมวาระบบใด หากผูปกครองประเทศขาดความ
รับผิดชอบ ไมซ่ือสัตย ขาดวิสัยทัศน มุงแสวงหาผลประโยชนสวนตนก็ไมสามารถนําพาประเทศใหประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจได ดังนั้นในการพัฒนาประเทศตองเปนผูบริหารประเทศตองมีความตั้งใจ
จริง มีความสามารถระดมความคิด ความรวมมือ รวมใจ จากประชาชนในประเทศ เพื่อใหประเทศประสบ
สําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม 

 2.3 การบริหารจัดการ ผูปกครองประเทศนอกจากควรมีวิสัยทัศนแลว การวางแผนกล
ยุทธกําหนดนโยบายแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว การบริหารจัดการบานเมืองใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สรางสังคมและบริหารจัดการใหการเมืองดําเนินไปได
อยางมีเสถียรภา 

 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1689

การพัฒนาเศรษฐกิจเปนการวิเคราะหในระยะยาวที่มุงใหอุปทานรวมสูงข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให
ผลผลิตของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมีการใชทรัพยากรหรือการจางงานภายในประเทศเพิ่มข้ึนประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี9 
ปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 ดงัน้ี10 
 1.ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี 

 1.1 ทุน (Capital) ทุนถือเปนปจจัยสําคัญ เปนกุญแจนําไปสูความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สิ่งสําคัญของการพัฒนาก็คือ การกระจายการลงทุนไปใหกวางและเปนไปอยางเพียงพอ เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมี
ประโยชน เชน ปาไม สัตวปา ที่ดิน แรธาตุ น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยโดยมนุษยใชทรัพยากรเหลานี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีทรัพยากรมาก จะทําใหประเทศนั้นๆ มีโอกาสพัฒนาไดมาก แตก็ตองรูจัก
ใชใหเกิดประโยชนอยางเพียงพอนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่มีอยูอยางตอเนื่องจะทําให
ประเทศนั้นๆ สามารถมีทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

 1.2.1 ทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึนจาการทที่ประชาชนรัฐบาลไดมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนตอทางเศรษฐกิจ 

 1.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาดาน การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การบริการ การทองเที่ยว ทําใหเกิดรายไดทั้งจากภาคการผลิตโดยตรง และดานการบริการ 

 1.2.3 การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนในดานตางๆ ที่กอใหเกิดรายได เชนการ
ขุดน้ํามัน กาชธรรมชาติ แรธาตุตางๆ นํามาใชประโยชนทดแทนการนําเขาและยังสามารถสงออกไปขายยัง
ตางประเทศได ทําใหเกิดรายไดมาพัฒนาประเทศ 

 1.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนํามาใชสรางโรงงานพลังงานไฟฟา ผลิตกระแสไฟฟา
เพื่อการบริโภคของประชาชน เชน การนําแรธาตุ ถานหิน แก็สธรรมชาติ น้ํามันและพลังงานน้ํา 

 1.2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ เชาปาไม แหลงน้ํา ทะเล น้ําตก ภูเขา เปนตนใชเปนที่พักผอน 
และเปนแหลงทองเที่ยว สามารถเปนรายไดมาพัฒนาประเทศได 

 1.2.6 ใชในการคมนาคมขนสง เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง สามารถใชลําเลียงการขนสง
ทางวัตถุดิบ สินคา และการเดินทางสัญจรของประชาชน สนับสนุนการคาขายเพื่อพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 

 1.3 ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยเนนใหเห็นถึง ประสิทธิภาพ และคุณคาของประชากรเปนหลักการศึกษาประชากร 
                                                           
 9 ดร.วิรไท สันติประภพ, เดินหนาเศรษฐกิจไทย 2017 สูการพัฒนาอยางยั่งยืน,ไทยรัฐ,(2 พฤษภาคม 
2560):3. 
 10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณพิไลย นรสิงห,การพัฒนาคนเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูThailand 
4.0 (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,2560).(อัดสําเนา). 

ครอบคลุมไปถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพการทํางาน ภาวะเจริญพันธุ อัตราการเกิด อัตราการตาย 
และอัตราการยายถ่ิน เปนตน คุณภาพของประชาชน เปนหนวยผลิตที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และ
พัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

 1.4 ผูประกอบการ (Entrepreneurship) ถือเปนปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการผลิต
ภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผูประกอบการจึงมีหนาที่และบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อยางแทจริง หนาที่เปนผูตัดสินใจเลือกการผลิตสินคาและบริการวาจะผลิตอะไร จํานวนเทาไรจะเลือกปจจัย
ในการผลิตเปนผูเลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการผลิต การขยายตลาดสินคาและการบริการเปนผูรับภาระ
ความเสี่ยงภัยและความไมแนนอนตางๆที่เกิดข้ึนจากการลงทุน ผูประกอบการมีหนาที่ดังกลาวเพื่อใหธุรกิจ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการผลิตสินคา
และการบริการเพิ่มข้ึนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจางงาน การกระจายรายไดโครงสรางตลาดการคา
และการลงทุนซ่ึงทําใหเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

2. ปจจัยทางการเมือง 
ปจจัยทางการเมืองเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวความคิด

ทางการเมือง หรือปรัชญาทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แตละแบบตางมีอิทธิพลตอทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
แตกตางกัน เชนระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เสรีนิยมหรือ คอมมิวนิสต เปนตน นอกจากนี้แนวนโยบาย
เศรษฐกิจยอมมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ หรือเปลี่ยนแปลงไปไดพายใตกรอบการเมืองดวยกันเชนเสถียรภาพ
ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง และการบริหารจัดการอธิบายไดดังนี้ 

 2.1 เสถียรภาพทางการเมือง ประเทศที่สงบสุข ปราศจากภัยสงคราม ระบบการเมืองใน
ประเทศดําเนินไปอยางเรียบรอยอยางตอเนื่องประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองจะทําใหประชาชน นัก
ธุรกิจ              นักลงทุน มีความม่ันใจการประกอบอาชีพรัฐบาลสามารถวางนโยบายและกําหนดมาตรการ
ทุกๆ ดานในการพัฒนาไดเต็มที่ 

 2.2 รูปแบบการปกครอง มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน ระบบคอมมิวนิสต 
ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เปนตน ระบบการปกครองไมวาระบบใด หากผูปกครองประเทศขาดความ
รับผิดชอบ ไมซ่ือสัตย ขาดวิสัยทัศน มุงแสวงหาผลประโยชนสวนตนก็ไมสามารถนําพาประเทศใหประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจได ดังนั้นในการพัฒนาประเทศตองเปนผูบริหารประเทศตองมีความตั้งใจ
จริง มีความสามารถระดมความคิด ความรวมมือ รวมใจ จากประชาชนในประเทศ เพื่อใหประเทศประสบ
สําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม 

 2.3 การบริหารจัดการ ผูปกครองประเทศนอกจากควรมีวิสัยทัศนแลว การวางแผนกล
ยุทธกําหนดนโยบายแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว การบริหารจัดการบานเมืองใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สรางสังคมและบริหารจัดการใหการเมืองดําเนินไปได
อยางมีเสถียรภา 

 
 



1690 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

3. ปจจัยทางสังคม  
ไดแก คานิยม ความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คานิยม

เปนสิ่งที่คนสนใจที่ปรารถนาที่จะได จะเปน หรือแนวทางการดําเนินชีวิตซ่ึงมีคานิยมหลายแบบเชน คานิยม
ทางสังคม จิตวิทยา ไดแก เชื่อฟงผูใหญ รักสันโดษ คานิยมทางจริยธรรม ที่ เชื่อในศาสนา กฎแหงกรรม ยึด
ความเมตตา คานิยมทางการเมือง ไดแก ยึดหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ยึดถือความตองการ
ของประชาชน ความสัมพันธของบุคคล บุคคลยอมมีสมาชิกภาพ เปนสวนหนึ่งของสังคมมีความสัมพันธ
เก่ียวของผูกพันกับกลุมที่ตนเองเปนสมาชิก ครอบครัวถือวาเปนสถาบันที่เล็กที่สุด ครอบครัวมีสวนปลูกฝง
คานิยมใหกับสมาชิกในครอบครัว ใหมีเหตุผล กลาคิด กลาตัดสินใจ ซ่ือสัตย และอ่ืนๆ จึงถือวาเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ก็ถือวามีอิทธิพล
ตอบุคคลมากดวยคําสอนและธรรมเนียมปฏิบัติในศาสนาตางๆ มีขอปฏิบัติ และสิ่งปลูกฝงความเชื่อ คานิยม
ใหกับบุคคลเปนเคร่ืองกระตุนหรือขัดขวางตอการพัฒนาเศรษฐกิจได 
 
บทวิเคราะหปจจัยส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเเลนด 
4.0 

จากการศึกษาและแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งสําหรับเศรษฐกิจและ
สังคมไทยการพัฒนาอยางยั่งยืนไมใชเปนความทาทายของประเทศไทยเทานั้นแตเปนความทาทายรวมกัน
ของทุกประเทศในโลกเรากําลังอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายดาน“ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลก
ขยายตัว ในระดับต่ําและผลิตภาพของแรงงานเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยในแตละปประชาชนจะรูสึกหวาดกลัว
อนาคตและมองไมออกวาจะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนไดอยางไรหรือจะสามารถยังชีพใหมั่นคงในอนาคต
ไดอยางไร” 

นอกจากนี้ โลกยังเผชิญกับปญหาทางกายภาพที่สําคัญอีกหลายดานที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิต ไมวาจะเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอน การขยายตัวของ
ประชากรโลกในกลุมชนชั้นกลางที่สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมือง การขาดแคลนน้ําสะอาด การลดพื้นที่
เพาะปลูกทางการเกษตรจนอาจทําใหเกิดปญหาความม่ันคงดานอาหาร ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆอยาง
ไมระมัดระวังจนนําไปสูการทําลายระบบนิเวศมากข้ึนและวนกลับมาซํ้าเติมปญหาโลกรอนเปนวงจรเสื่อมที่
ไหลลงเร่ือยๆ 

จากการวิเคราะหความคิดเห็นสวนตัวพบวาประเทศไทยนอกจากที่ตองเผชิญกับปญหาของโลก
รวมกับประเทศอ่ืนๆแลวยังตองเผชิญกับปญหาและความทาทายเฉพาะอีกหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาการ
กระจายรายไดและการกระจายโอกาสอยางเทาเทียมกัน ปญหาการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไมเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ปญหาการลงทุนในระดับต่ําตอเนื่อง ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาโครงสรางประชากร
ผูสูงอายุ ปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ ตลอดจนปญหาประสิทธิภาพของภาครัฐและการทุจริต         
คอรรัปชัน ปญหาเหลานี้ก็จะสงผลให‘เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ําเกินไปตอเนื่องนานเกินไปและมีคนจํานวนนอย
เกินไปที่ไดรับประโยชน’เชนเดียวกับที่กําลังเกิดข้ึนในเศรษฐกิจโลก ในดานเศรษฐกิจไทยวันนี้ฟนตัวคอยเปน

คอยไปแตยังมีภูมิคุมกันที่ดีกวาประเทศเกิดใหมกลาวตอไปวาภายใตปญหาและความทาทายของโลกที่จะ
รุนแรงและซับซอนข้ึนหลายประเทศหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพราะตระหนักวาหากไม
รีบปรับตัวโดยเร็วแลวการแกไขปญหาเหลานี้ในภายหลังจะยากข้ึนมากหรือเปนไปไมไดเลยศึกษาจากวงการ
วิชาการทั่วโลกกําลังคนหาองคความรูและตัวอยางของแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนที่จะนํามาใชเปนหลัก
คิดของการพัฒนาใหเกิดผลไดจริงในระดับตางๆ แมวาเศรษฐกิจไทยในวันนี้กําลังฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 
แตก็จัดไดวามีความม่ันคงมากกวาประเทศอุตสาหกรรมหลักและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมหลายประเทศ 
เพราะเศรษฐกิจไทยมีกันชน มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถรองรับแรงปะทะจากความผันผวนภายนอกได ระบบ
สถาบันการเงินมีความเขมแข็ง การวางงานอยูในระดับต่ํารัฐบาลมีฐานะการคลังที่ดีและกําลังเดินหนาปฏิรูป
เศรษฐกิจหลายเร่ืองซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญของการยกระดับศักยภาพและผลิตภาพของประเทศอยางไรก็ดี
ปฏิเสธไมไดวาเศรษฐกิจและสังคมไทยจะตองเผชิญกับความทาทาย ความไมแนนอน และความผันผวนจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกมาก จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ ‘เติบโตต่ําเกินไปตอเนื่องนาน
เกินไปและมีคนจํานวนนอยเกินไปที่ไดรับประโยชน’ นั่นเอง คน คือ ความทาทายของโมเดล Thailand 4.0 
คือ การที่ประเทศไทยมีโครงสรางประชากรและแรงงานที่อยูในกลุมวัยกลางคนรัฐบาลตองมีกลยุทธการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนใหคนกลุมนี้สามารถพึ่งพาตนเองได อาจดวยการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ฯลฯ ทําใหเขามีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริงสวนกลุมคนที่มีศักยภาพตองพยายามผลักดันใหเขานําพาเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ภาพรวมเขาสูกระบวนการ 4.0 เปนคนไทย 4.0 ไดจริงๆซ่ึงทั้งสองกลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปดวยกัน 

สิ่งที่ขาพเจาเห็นควรอยากจะเสนออยากจะใหมุงเนนก็คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีปจจัย
สําคัญ 2 สวน คือ ความรูและคุณธรรมตองเสริมสรางความรูให ‘คน’ ใหมีความรูจริง รูรอบ และรูลึกเพราะ
ความรูเปนปจจัยสําคัญมากที่ตองปลูกฝงและสรางใหกับ ‘คน’เชนเดียวกับการปลูกฝง‘คุณธรรม’ตองสราง
ให ‘คน’มีจิตสํานึกที่ถูกตอง อะไร คือ ความซ่ือสัตย อะไร คือ ความเหมาะสม เม่ือตระหนักถึงเชนนี้แลวก็
จะสามารถชวยกันสรางสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดแตจะทําอยางไรนั้นเร่ิมลงมือทําดวยตัวเองเลยนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติไดเลยไมตองรอคนอ่ืน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาความพยายามของประเทศไทยในการที่จะหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางดวย
การพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและบริการที่มีมูลคาสูงปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการ
พัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 วิเคราะหไดวาเปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรีที่ตองการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”กลาวคือ ในปจจุบันเรายังติดอยูในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ“ทํามาก ไดนอย”เราตองการปรับเปลี่ยนเปน“ทํานอย ไดมาก”นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา“โภคภัณฑ”ไปสูสินคาเชิง
“นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมอีกทั้งเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมาก
ข้ึน“ประเทศไทย 4.0”จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบในองคประกอบสําคัญคือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
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3. ปจจัยทางสังคม  
ไดแก คานิยม ความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คานิยม

เปนสิ่งที่คนสนใจที่ปรารถนาที่จะได จะเปน หรือแนวทางการดําเนินชีวิตซ่ึงมีคานิยมหลายแบบเชน คานิยม
ทางสังคม จิตวิทยา ไดแก เชื่อฟงผูใหญ รักสันโดษ คานิยมทางจริยธรรม ที่ เชื่อในศาสนา กฎแหงกรรม ยึด
ความเมตตา คานิยมทางการเมือง ไดแก ยึดหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ยึดถือความตองการ
ของประชาชน ความสัมพันธของบุคคล บุคคลยอมมีสมาชิกภาพ เปนสวนหนึ่งของสังคมมีความสัมพันธ
เก่ียวของผูกพันกับกลุมที่ตนเองเปนสมาชิก ครอบครัวถือวาเปนสถาบันที่เล็กที่สุด ครอบครัวมีสวนปลูกฝง
คานิยมใหกับสมาชิกในครอบครัว ใหมีเหตุผล กลาคิด กลาตัดสินใจ ซ่ือสัตย และอ่ืนๆ จึงถือวาเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ก็ถือวามีอิทธิพล
ตอบุคคลมากดวยคําสอนและธรรมเนียมปฏิบัติในศาสนาตางๆ มีขอปฏิบัติ และสิ่งปลูกฝงความเชื่อ คานิยม
ใหกับบุคคลเปนเคร่ืองกระตุนหรือขัดขวางตอการพัฒนาเศรษฐกิจได 
 
บทวิเคราะหปจจัยส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเเลนด 
4.0 

จากการศึกษาและแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งสําหรับเศรษฐกิจและ
สังคมไทยการพัฒนาอยางยั่งยืนไมใชเปนความทาทายของประเทศไทยเทานั้นแตเปนความทาทายรวมกัน
ของทุกประเทศในโลกเรากําลังอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายดาน“ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลก
ขยายตัว ในระดับต่ําและผลิตภาพของแรงงานเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยในแตละปประชาชนจะรูสึกหวาดกลัว
อนาคตและมองไมออกวาจะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนไดอยางไรหรือจะสามารถยังชีพใหมั่นคงในอนาคต
ไดอยางไร” 

นอกจากนี้ โลกยังเผชิญกับปญหาทางกายภาพที่สําคัญอีกหลายดานที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิต ไมวาจะเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือสภาวะโลกรอน การขยายตัวของ
ประชากรโลกในกลุมชนชั้นกลางที่สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมือง การขาดแคลนน้ําสะอาด การลดพื้นที่
เพาะปลูกทางการเกษตรจนอาจทําใหเกิดปญหาความม่ันคงดานอาหาร ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆอยาง
ไมระมัดระวังจนนําไปสูการทําลายระบบนิเวศมากข้ึนและวนกลับมาซํ้าเติมปญหาโลกรอนเปนวงจรเสื่อมที่
ไหลลงเร่ือยๆ 

จากการวิเคราะหความคิดเห็นสวนตัวพบวาประเทศไทยนอกจากที่ตองเผชิญกับปญหาของโลก
รวมกับประเทศอ่ืนๆแลวยังตองเผชิญกับปญหาและความทาทายเฉพาะอีกหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาการ
กระจายรายไดและการกระจายโอกาสอยางเทาเทียมกัน ปญหาการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไมเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ปญหาการลงทุนในระดับต่ําตอเนื่อง ปญหาคุณภาพการศึกษา ปญหาโครงสรางประชากร
ผูสูงอายุ ปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะ ตลอดจนปญหาประสิทธิภาพของภาครัฐและการทุจริต         
คอรรัปชัน ปญหาเหลานี้ก็จะสงผลให‘เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ําเกินไปตอเนื่องนานเกินไปและมีคนจํานวนนอย
เกินไปที่ไดรับประโยชน’เชนเดียวกับที่กําลังเกิดข้ึนในเศรษฐกิจโลก ในดานเศรษฐกิจไทยวันนี้ฟนตัวคอยเปน

คอยไปแตยังมีภูมิคุมกันที่ดีกวาประเทศเกิดใหมกลาวตอไปวาภายใตปญหาและความทาทายของโลกที่จะ
รุนแรงและซับซอนข้ึนหลายประเทศหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเพราะตระหนักวาหากไม
รีบปรับตัวโดยเร็วแลวการแกไขปญหาเหลานี้ในภายหลังจะยากข้ึนมากหรือเปนไปไมไดเลยศึกษาจากวงการ
วิชาการทั่วโลกกําลังคนหาองคความรูและตัวอยางของแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนที่จะนํามาใชเปนหลัก
คิดของการพัฒนาใหเกิดผลไดจริงในระดับตางๆ แมวาเศรษฐกิจไทยในวันนี้กําลังฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 
แตก็จัดไดวามีความม่ันคงมากกวาประเทศอุตสาหกรรมหลักและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมหลายประเทศ 
เพราะเศรษฐกิจไทยมีกันชน มีภูมิคุมกันที่ดีสามารถรองรับแรงปะทะจากความผันผวนภายนอกได ระบบ
สถาบันการเงินมีความเขมแข็ง การวางงานอยูในระดับต่ํารัฐบาลมีฐานะการคลังที่ดีและกําลังเดินหนาปฏิรูป
เศรษฐกิจหลายเร่ืองซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญของการยกระดับศักยภาพและผลิตภาพของประเทศอยางไรก็ดี
ปฏิเสธไมไดวาเศรษฐกิจและสังคมไทยจะตองเผชิญกับความทาทาย ความไมแนนอน และความผันผวนจาก
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกมาก จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ ‘เติบโตต่ําเกินไปตอเนื่องนาน
เกินไปและมีคนจํานวนนอยเกินไปที่ไดรับประโยชน’ นั่นเอง คน คือ ความทาทายของโมเดล Thailand 4.0 
คือ การที่ประเทศไทยมีโครงสรางประชากรและแรงงานที่อยูในกลุมวัยกลางคนรัฐบาลตองมีกลยุทธการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนใหคนกลุมนี้สามารถพึ่งพาตนเองได อาจดวยการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ฯลฯ ทําใหเขามีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริงสวนกลุมคนที่มีศักยภาพตองพยายามผลักดันใหเขานําพาเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ภาพรวมเขาสูกระบวนการ 4.0 เปนคนไทย 4.0 ไดจริงๆซ่ึงทั้งสองกลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปดวยกัน 

สิ่งที่ขาพเจาเห็นควรอยากจะเสนออยากจะใหมุงเนนก็คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีปจจัย
สําคัญ 2 สวน คือ ความรูและคุณธรรมตองเสริมสรางความรูให ‘คน’ ใหมีความรูจริง รูรอบ และรูลึกเพราะ
ความรูเปนปจจัยสําคัญมากที่ตองปลูกฝงและสรางใหกับ ‘คน’เชนเดียวกับการปลูกฝง‘คุณธรรม’ตองสราง
ให ‘คน’มีจิตสํานึกที่ถูกตอง อะไร คือ ความซ่ือสัตย อะไร คือ ความเหมาะสม เม่ือตระหนักถึงเชนนี้แลวก็
จะสามารถชวยกันสรางสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดแตจะทําอยางไรนั้นเร่ิมลงมือทําดวยตัวเองเลยนอม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติไดเลยไมตองรอคนอ่ืน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาความพยายามของประเทศไทยในการที่จะหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางดวย
การพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและบริการที่มีมูลคาสูงปจจัยสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการ
พัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 วิเคราะหไดวาเปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรีที่ตองการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”กลาวคือ ในปจจุบันเรายังติดอยูในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ“ทํามาก ไดนอย”เราตองการปรับเปลี่ยนเปน“ทํานอย ไดมาก”นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา“โภคภัณฑ”ไปสูสินคาเชิง
“นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมอีกทั้งเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมาก
ข้ึน“ประเทศไทย 4.0”จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบในองคประกอบสําคัญคือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
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ดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยีโดยเกษตรกรตองรํ่ารวยข้ึน
ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสูรวมถึงเปลีย่นจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูงเห็นไดวากระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต“ประเทศไทย 4.0”มีประเด็นที่สําคัญเปน
จุดเร่ิมตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่ ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน  
อยางเปนรูปธรรมที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจเปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใต
แนวคิด“ประชารัฐ”โดยเปนประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และ
บุคลากรระดับโลกภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”มีปจจัย
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารการพัฒนาประเทศไทยเเลนด 4.0 เปนองคประกอบสําคัญ 
คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี อีกทั้งปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญขาดไมได คือ คนทรัพยากรสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนการทําใหโมเดลนี้
ประสบความสําเร็จตองคิดใหมาก คิดใหจบ อานใหขาด ตองกลาเปลี่ยนแปลง อยามัวแตโทษกันเม่ือมีอะไร
ผิดพลาด เพราะทุกอยางเปรียบเสมือนการเรียนรู ถาไมเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราอยูกับที่ ซ่ึงดวยกับ
โมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ  การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกําลังพัฒนา’  
ไปสู ‘ประเทศพัฒนาแลว’ คงไมใชแคเร่ืองในความฝนอีกตอไป 
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บทคัดยอ 
โซเดียมเปนเกลือแรที่มีความจําเปนตอรางกาย ชวยในการควบคุมสารน้ําในรางกาย ควบคุมความ

ดันโลหิต และชวยในการทํางานของกลามเนื้อตาง ๆ ของรางกาย โซเดียมเปนเกลือแรที่รางกายไมสามารถ
สรางข้ึนไดเอง จึงจําเปนตองไดรับจากภัตตาหาร ซ่ึงโซเดียมมีในภัตตาหารแทบทุกชนิด แตอาจจะมีใน
ปริมาณมากนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของภัตตาหาร การปรุงแตง และวิธีการในการถนอมภัตตาหาร 
สําหรับปริมาณโซเดียมที่แนะนําในแตละวันมีความหลากหลายตั้งแต ไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน จนถึง  
ไมเกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน แตเนื่องจากการไดรับปริมาณโซเดียมในแตละวันตั้งแต 2,300 มิลลิกรัม/วัน  
ข้ึนไป มีความสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น
ในแตละวันจึงควรฉันภัตตาหารที่มีโซเดียมไมเกิน 2,300 มิลลิกรัม 

คําสําคัญ: โซเดียม, ภัตตาหาร, พระสงฆ, สามเณร 
 
Abstract 

Sodium is one of the important electrolyte for human body. It helps for controlling 
fluid body, blood pressure, and functions of muscles. Since human body cannot produce 
sodium, we need to eat sodium to maintain body function. Sodium can be found naturally 
in foods or is added during manufacturing. Although daily recommendation for dietary 
sodium intake varies from less than 2,000 to 2,400 mg, consumption of sodium higher than 
2,300 mg/day is associated with hypertension, kidney disease, and cardiovascular disease. 
Thus, we should maintain our dietary sodium no more than 2,300 mg/day. 

Keywords: Sodium, Diet, Monks, Novices 
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คือ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ และเทคโนโลยี อีกทั้งปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญขาดไมได คือ คนทรัพยากรสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนการทําใหโมเดลนี้
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การฉันภัตตาหารที่มีเกลือโซเดียมสงูในพระสงฆและสามเณร:  
สถานการณ ความสําคัญ และ การปองกัน 

Essessive Dietary Sodium Intake among Buddhist Monks and Novices: 
Situation, Significance, and Prevention 

 
เบญจมาศ สุขสถิตย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

บทคัดยอ 
โซเดียมเปนเกลือแรที่มีความจําเปนตอรางกาย ชวยในการควบคุมสารน้ําในรางกาย ควบคุมความ

ดันโลหิต และชวยในการทํางานของกลามเนื้อตาง ๆ ของรางกาย โซเดียมเปนเกลือแรที่รางกายไมสามารถ
สรางข้ึนไดเอง จึงจําเปนตองไดรับจากภัตตาหาร ซ่ึงโซเดียมมีในภัตตาหารแทบทุกชนิด แตอาจจะมีใน
ปริมาณมากนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของภัตตาหาร การปรุงแตง และวิธีการในการถนอมภัตตาหาร 
สําหรับปริมาณโซเดียมที่แนะนําในแตละวันมีความหลากหลายตั้งแต ไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน จนถึง  
ไมเกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน แตเนื่องจากการไดรับปริมาณโซเดียมในแตละวันตั้งแต 2,300 มิลลิกรัม/วัน  
ข้ึนไป มีความสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น
ในแตละวันจึงควรฉันภัตตาหารที่มีโซเดียมไมเกิน 2,300 มิลลิกรัม 

คําสําคัญ: โซเดียม, ภัตตาหาร, พระสงฆ, สามเณร 
 
Abstract 

Sodium is one of the important electrolyte for human body. It helps for controlling 
fluid body, blood pressure, and functions of muscles. Since human body cannot produce 
sodium, we need to eat sodium to maintain body function. Sodium can be found naturally 
in foods or is added during manufacturing. Although daily recommendation for dietary 
sodium intake varies from less than 2,000 to 2,400 mg, consumption of sodium higher than 
2,300 mg/day is associated with hypertension, kidney disease, and cardiovascular disease. 
Thus, we should maintain our dietary sodium no more than 2,300 mg/day. 

Keywords: Sodium, Diet, Monks, Novices 
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โซเดียม 
โซเดียม เปนเกลือแรชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนตอรางกาย เนื่องจากโซเดียมทําหนาที่ควบคุมสมดุลของ

สารน้ําในรางกาย ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติ ชวยในการทํางานของกลามเนื้อตาง ๆ รวมถึง
กลามเนื้อหัวใจ และระบบประสาท นอกจากนี้ยังชวยในการดูดซึมสารอาหารบางอยางในไตและลําไสเล็ก 

  
ความสําคัญของโซเดียมตอรางกาย 
 โซเดียมเปนหนึ่งในเกลือแรที่ มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการทํางานของรางกาย  
แตเนื่องจากรางกายไมสามารถสรางโซเดียมไดเอง จึงมีความจําเปนที่ตองฉันภัตตาหารที่มีโซเดียม โดยทั่วไป
โซเดียมจะอยูในรูปของเกลือโซเดียมคลอไรดหรือเกลือแกง ที่มีอัตราสวนของโซเดียมเทากับรอยละ 40  
 โซเดียมที่สะสมในรางกายจะอยูใน 2 ลักษณะ ไดแก โซเดียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได และโซเดียม
ที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนได ซ่ึงสวนใหญเปนโซเดียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได โดยสะสมอยูในเลือด สารน้ํา
นอกเซลลที่ไมใชน้ําเลือด สารน้ําระหวางเซลล สารน้ําภายในเซลล เนื้อเยื่อเก่ียวพัน และกระดูก ในขณะที่
โซเดียมในรางกายไมมีการแลกเปลี่ยนมักสะสมอยูที่กระดูก1  

โซเดียมมีหนาที่รักษาสมดุลของแรงดันออสโมติกและการกระจายตัวของน้ําในรางกายใหเปน
ปกติ สมดุลของกรดดาง การเตนของหัวใจและชีพจร ความดันโลหิตและการทํางานของเสนประสาทและ
กลามเนื้อ ในภาวะปกติรางกายจะควบคุมปริมาณของโซเดียมใหเหมาะสม โดยมีการขับออกใหสมดุลกับที่
ไดรับ ทําใหในภาวะปกติพบภาวะรางกายขาดโซเดียมไดไมบอย2  รางกายขับโซเดียมออกทางเหงื่อ อุจจาระ 
และปสสาวะ หากรางกายไดรับโซเดียมมากเกินกวาที่ขับออกได จะทําใหเกิดการค่ังของโซเดียมในรางกาย 
ทําใหน้ําถูกดึงออกมานอกเซลลมากข้ึน สารน้ําในระบบไหลเวียนเพิ่มมากข้ึน ทําใหความดันโลหิตเพิ่มข้ึน 
สงผลใหหัวใจทํางานหนักมากข้ึน 
 
แหลงอาหารท่ีมีโซเดียม 

โซเดียมที่รับประทานในแตละวัน อยูในรูปของเกลือแกง ซ่ึงประกอบดวยเกลือแร 2 ชนิด ไดแก 
โซเดียมกับคลอไรด ซ่ึงมีอัตราสวนของโซเดียมอยูที่รอยละ 40 รวมถึงจากภัตตาหารที่มีรสเค็ม เชน น้ําปลา 
ซอส ซีอ๊ิว หรือจากภัตตาหารที่ไมไดมีรสเค็ม เชน ผงชูรส เคร่ืองปรุงรสตาง ๆ  

โซเดียมมีในภัตตาหารแทบทุกชนิด แตอาจจะมีในปริมาณมากนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของ
ภัตตาหาร การปรุงแตง และวิธีการในการถนอมภัตตาหาร โดยทั่วไปโซเดียมในภัตตาหารที่บริโภคมาจาก 3 
ลักษณะ3 ไดแก 

                                                      
1 วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกใน

พระบรมราชนูปถัมภ, 2555): หนา 2-3. 
2 “เรื่องเดียวกัน, หนา 3-4.” 
3 อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 

1. ภัตตาหารตามธรรมชาติ เชน เนื้อสัตว นม ผักกาดหอม สัปปะรด ซ่ึงตามปกติภัตตาหารจาก
ธรรมชาติ จําพวกเนื้อสัตวตาง ๆ จะมีโซเดียมสูง ในขณะที่ ผัก ผลไม เนื้อปลา ธัญพืชและถ่ัวเมล็ดแหง  
มีโซเดียมต่ํา แตอยางไรก็ตามเม่ือมีการฉันภัตตาหารที่หลากหลายจะทําใหรางกายไดรับโซเดียมเพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย โดยไมจําเปนตองเพิ่มเคร่ืองปรุงรสใด ๆ  

2. ภัตตาหารสําเร็จรูปและภัตตาหารที่ใชเกลือในการถนอมภัตตาหาร เชน ไขเค็ม ปลากระปอง 
ภัตตาหารแปรรูป เชน เบคอน แฮม บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมคบเค้ียวตาง ๆ 

3. เคร่ืองปรุงรสตาง ๆ เชน น้ําปลา ซีอ๊ิว เตาเจี้ยว น้ํามันหอย ผงชูรส 
จากการศึกษาของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบวา รอยละ 71 ของโซเดียมที่คนไทยได

รับมาจากเคร่ืองปรุงรสที่ใชในระหวางการทําอาหาร ในขณะที่รอยละ 18 มาจากอาหารตามธรรมชาติ และ
รอยละ 11 มาจากการเติมขณะรับประทานอาหาร4  

 
ปริมาณโซเดียมบนฉลากภัตตาหาร 

ปริมาณโซเดียมตามเกณฑคําแนะนําของนักโภชนาการ5 ระบุวา หากเปนภัตตาหารวางควรมี
ปริมาณเกลือโซเดียมไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หากเปนภัตตาหารม้ือหลักควรมีโซเดียมไม
เกิน 600 มิลลิกรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หากมีปริมาณมากกวานั้นถือเปนเปนภัตตาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง 
 
ความตองการโซเดียมของรางกายในแตละวัน  

ข้ึนอยูกับ เพศ ชวงอายุ และสภาพรางกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้6 
  

                                                      
4 เรื่องเดียวกัน, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 
5 อารยะ โรจนวณิชชากร, “รายงานการสํารวจสถานการณการแสดงขอมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียม

บนฉลากอาหาร ในผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที ป 2555-2558”, รายงานการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, (นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559). 

6   คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรบัประจําวันสําหรับคนไทย, ปริมาณสารอาหารอางอิง
ท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546, (กรุงเทพมหานคร: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2546), หนา 301-302. 
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กลามเนื้อ ในภาวะปกติรางกายจะควบคุมปริมาณของโซเดียมใหเหมาะสม โดยมีการขับออกใหสมดุลกับที่
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ทําใหน้ําถูกดึงออกมานอกเซลลมากข้ึน สารน้ําในระบบไหลเวียนเพิ่มมากข้ึน ทําใหความดันโลหิตเพิ่มข้ึน 
สงผลใหหัวใจทํางานหนักมากข้ึน 
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โซเดียมมีในภัตตาหารแทบทุกชนิด แตอาจจะมีในปริมาณมากนอยแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของ
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2 “เรื่องเดียวกัน, หนา 3-4.” 
3 อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 

1. ภัตตาหารตามธรรมชาติ เชน เนื้อสัตว นม ผักกาดหอม สัปปะรด ซ่ึงตามปกติภัตตาหารจาก
ธรรมชาติ จําพวกเนื้อสัตวตาง ๆ จะมีโซเดียมสูง ในขณะที่ ผัก ผลไม เนื้อปลา ธัญพืชและถ่ัวเมล็ดแหง  
มีโซเดียมต่ํา แตอยางไรก็ตามเม่ือมีการฉันภัตตาหารที่หลากหลายจะทําใหรางกายไดรับโซเดียมเพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย โดยไมจําเปนตองเพิ่มเคร่ืองปรุงรสใด ๆ  

2. ภัตตาหารสําเร็จรูปและภัตตาหารที่ใชเกลือในการถนอมภัตตาหาร เชน ไขเค็ม ปลากระปอง 
ภัตตาหารแปรรูป เชน เบคอน แฮม บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมคบเค้ียวตาง ๆ 

3. เคร่ืองปรุงรสตาง ๆ เชน น้ําปลา ซีอ๊ิว เตาเจี้ยว น้ํามันหอย ผงชูรส 
จากการศึกษาของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบวา รอยละ 71 ของโซเดียมที่คนไทยได

รับมาจากเคร่ืองปรุงรสที่ใชในระหวางการทําอาหาร ในขณะที่รอยละ 18 มาจากอาหารตามธรรมชาติ และ
รอยละ 11 มาจากการเติมขณะรับประทานอาหาร4  

 
ปริมาณโซเดียมบนฉลากภัตตาหาร 

ปริมาณโซเดียมตามเกณฑคําแนะนําของนักโภชนาการ5 ระบุวา หากเปนภัตตาหารวางควรมี
ปริมาณเกลือโซเดียมไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หากเปนภัตตาหารม้ือหลักควรมีโซเดียมไม
เกิน 600 มิลลิกรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หากมีปริมาณมากกวานั้นถือเปนเปนภัตตาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง 
 
ความตองการโซเดียมของรางกายในแตละวัน  

ข้ึนอยูกับ เพศ ชวงอายุ และสภาพรางกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้6 
  

                                                      
4 เรื่องเดียวกัน, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 
5 อารยะ โรจนวณิชชากร, “รายงานการสํารวจสถานการณการแสดงขอมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียม

บนฉลากอาหาร ในผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันที ป 2555-2558”, รายงานการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, (นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559). 

6   คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรบัประจําวันสําหรับคนไทย, ปริมาณสารอาหารอางอิง
ท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546, (กรุงเทพมหานคร: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2546), หนา 301-302. 
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ตารางที่ 1 แสดงความตองการโซเดียมในแตละวัน  
 

อายุ 
ความตองการโซเดียม (มิลลิกรัม) 

 
เพศชาย 

 
เพศหญิง 

0 - 5 เดือน ข้ึนกับปริมาณน้ํานมแมที่เด็กไดรับ 
6 - 11 เดือน 175 - 550 

1 - 3 ป 225 - 675 
4 – 5 ป 300 - 950 
6 – 8 ป 300 - 950 
9 -12 ป 400 - 1,175 350 – 1,100 

13 – 15 ป 500 - 1,500 400 – 1,250 
16 – 18 ป 525 – 1,600 425 – 1,275 
19 – 30 ป 500 – 1,475 400 – 1,200 
31 – 70 ป 475 – 1,450 400 – 1,200 
70 ปข้ึนไป 400 – 1,200 350 – 1,050 

 
ปริมาณโซเดียมท่ีแนะนําในแตละวัน  

กองโภชนาการ กรมอนามัย ไดกําหนดปริมาณโซเดียมที่แนะนําใหควรบริโภคประจําวันสําหรับคน
ไทยไมควรมากกวา 2,400 มิลลิกรัม/วัน7 ในขณะที่สถาบันการแพทยของอเมริกาและสมาคมความดันโลหิต
สูงแหงอเมริกา แนะนําวาไมควรฉันบริโภคโซเดียมมากกวา 2,300 มิลลิกรัม/วัน ในขณะที่องคการอนามัย
โลกไดมีการรณรงคใหบริโภคโซเดียมไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน และมีเปาหมายสําคัญในการรณรงคให
ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงรอยละ 30 ภายในป 2568 ซ่ึงยุทธศาสตรการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ก็ไดตอบรับนโยบายนี้และบรรจุไวในเปาประสงคภายใตพันธกิจและยุทธศาสตร
ดวยเชนกัน8  

                                                      
7 “อางแลว, คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย, ปริมาณ

สารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546, หนา 301-302. 
8 กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตรลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

ในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568, (กรงุเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ, 2559). 

จากรายงานการสังเคราะหงานวิจัยที่ผานมา9 พบวา การรับประทานโซเดียมตั้งแต 2,300 
มิลลิกรัม/วัน ข้ึนไป มีความสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ดังนั้น ในแตละวันจึงไมควรรับประทานโซเดียมเกิน 2,300 มิลลิกรัม 

 
สถานการณการฉันภัตตาหารท่ีมีเกลือโซเดียมของพระสงฆและสามเณร 

ปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆและสามเณรฉัน เปนการคํานวณจากสมการ Intersalt โดยการ
ประมาณคาจากปริมาณโซเดียมและคริเอตินินที่ขับมาในปสสาวะ โดยมีสมการดังนี้ 

ปริมาณโซเดียมในภัตตาหารที่บริโภคตลอด 24 ชั่วโมง  )หนวยเปน mmol) ในเพศชาย: 23.51 
 +0.45* ปริมาณโซเดียมจากปสสาวะเวลาใดเวลาหนึ่ง )mmol/L) - 3.09*ปริมาณคริเอตินินจากปสสาวะ

เวลาใดเวลาหนึ่ง )mmol/L) + 4.16*ดัชนีมวลกาย  +0.22*อายุ  
สําหรับสถานการณในพระสงฆ จากการสํารวจจากพระสงฆ 269 รูปในจังหวัดพิจิตร ในป 

256110 พบวา ปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆฉันในแตละวันอยูระหวาง มิลลิกรัมตอวัน  6,240 – 2,030
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3,91 3 มิลลิกรัม )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 817  (โดยพระสงฆที่มีอายุระหวาง 

70-79 ปฉันเกลือโซเดียมสูงสุดในปริมาณ 4,063 มิลลิกรัม /วัน ในขณะที่พระสงฆอายุ 80 ปหรือมากกวาฉัน
เกลือโซเดียมนอยที่สุดในกลุม แตก็ยังคงสูงกวาปริมาณที่แนะนําในแตละวัน )ตารางที่ 1   (โดยรอยละ  98.30 
ของพระสงฆมีการฉันเกลือโซเดียมมากกวาปริมาณที่แนะนาํในแตละวัน ≤)2 ,300 มก /.วัน (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
ตารางที่  1 คาเฉลี่ยของปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆฉัน จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ )ป(  จํานวน คาเฉลี่ยของปริมาณเกลือโซเดยีมที่พระสงฆฉัน -)มิลลิกรัม/วัน(  

20-29 51 3,808 
30-44 66 3,950 
45-59 95 3,946 
60-69 36 3,894 
70-79 17 4,063 
80-84 4 3,645 
20-84 269 3,913 

 

                                                      
9 Cogswell, M. E. , Mugavero, K. , Bowman, B. A. , & Frieden, T. R, “ Dietary sodium and 

cardiovascular disease risk – Measurement matters”, New England Journal of Medicine, Vol. 375 
Issue 6 (Auguse 2016): 580-586. 

10 พระราชสิทธิเวที และ คณะ, “รายงานการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาวะภายใตหลักภาวนา 4  
ของพระสงฆจังหวัดพิจิตร”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 2561, หนา 72. 
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ตารางที่ 1 แสดงความตองการโซเดียมในแตละวัน  
 

อายุ 
ความตองการโซเดียม (มิลลิกรัม) 

 
เพศชาย 

 
เพศหญิง 

0 - 5 เดือน ข้ึนกับปริมาณน้ํานมแมที่เด็กไดรับ 
6 - 11 เดือน 175 - 550 

1 - 3 ป 225 - 675 
4 – 5 ป 300 - 950 
6 – 8 ป 300 - 950 
9 -12 ป 400 - 1,175 350 – 1,100 

13 – 15 ป 500 - 1,500 400 – 1,250 
16 – 18 ป 525 – 1,600 425 – 1,275 
19 – 30 ป 500 – 1,475 400 – 1,200 
31 – 70 ป 475 – 1,450 400 – 1,200 
70 ปข้ึนไป 400 – 1,200 350 – 1,050 

 
ปริมาณโซเดียมท่ีแนะนําในแตละวัน  

กองโภชนาการ กรมอนามัย ไดกําหนดปริมาณโซเดียมที่แนะนําใหควรบริโภคประจําวันสําหรับคน
ไทยไมควรมากกวา 2,400 มิลลิกรัม/วัน7 ในขณะที่สถาบันการแพทยของอเมริกาและสมาคมความดันโลหิต
สูงแหงอเมริกา แนะนําวาไมควรฉันบริโภคโซเดียมมากกวา 2,300 มิลลิกรัม/วัน ในขณะที่องคการอนามัย
โลกไดมีการรณรงคใหบริโภคโซเดียมไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน และมีเปาหมายสําคัญในการรณรงคให
ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงรอยละ 30 ภายในป 2568 ซ่ึงยุทธศาสตรการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ก็ไดตอบรับนโยบายนี้และบรรจุไวในเปาประสงคภายใตพันธกิจและยุทธศาสตร
ดวยเชนกัน8  

                                                      
7 “อางแลว, คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย, ปริมาณ

สารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546, หนา 301-302. 
8 กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ยุทธศาสตรลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

ในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568, (กรงุเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ, 2559). 

จากรายงานการสังเคราะหงานวิจัยที่ผานมา9 พบวา การรับประทานโซเดียมตั้งแต 2,300 
มิลลิกรัม/วัน ข้ึนไป มีความสัมพันธกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ดังนั้น ในแตละวันจึงไมควรรับประทานโซเดียมเกิน 2,300 มิลลิกรัม 

 
สถานการณการฉันภัตตาหารท่ีมีเกลือโซเดียมของพระสงฆและสามเณร 

ปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆและสามเณรฉัน เปนการคํานวณจากสมการ Intersalt โดยการ
ประมาณคาจากปริมาณโซเดียมและคริเอตินินที่ขับมาในปสสาวะ โดยมีสมการดังนี้ 

ปริมาณโซเดียมในภัตตาหารที่บริโภคตลอด 24 ชั่วโมง  )หนวยเปน mmol) ในเพศชาย: 23.51 
 +0.45* ปริมาณโซเดียมจากปสสาวะเวลาใดเวลาหนึ่ง )mmol/L) - 3.09*ปริมาณคริเอตินินจากปสสาวะ

เวลาใดเวลาหนึ่ง )mmol/L) + 4.16*ดัชนีมวลกาย  +0.22*อายุ  
สําหรับสถานการณในพระสงฆ จากการสํารวจจากพระสงฆ 269 รูปในจังหวัดพิจิตร ในป 

256110 พบวา ปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆฉันในแตละวันอยูระหวาง มิลลิกรัมตอวัน  6,240 – 2,030
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3,91 3 มิลลิกรัม )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 817  (โดยพระสงฆที่มีอายุระหวาง 

70-79 ปฉันเกลือโซเดียมสูงสุดในปริมาณ 4,063 มิลลิกรัม /วัน ในขณะที่พระสงฆอายุ 80 ปหรือมากกวาฉัน
เกลือโซเดียมนอยที่สุดในกลุม แตก็ยังคงสูงกวาปริมาณที่แนะนําในแตละวัน )ตารางที่ 1   (โดยรอยละ  98.30 
ของพระสงฆมีการฉันเกลือโซเดียมมากกวาปริมาณที่แนะนาํในแตละวัน ≤)2 ,300 มก /.วัน (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
ตารางที่  1 คาเฉลี่ยของปริมาณเกลือโซเดียมที่พระสงฆฉัน จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ )ป(  จํานวน คาเฉลี่ยของปริมาณเกลือโซเดยีมที่พระสงฆฉัน -)มิลลิกรัม/วัน(  

20-29 51 3,808 
30-44 66 3,950 
45-59 95 3,946 
60-69 36 3,894 
70-79 17 4,063 
80-84 4 3,645 
20-84 269 3,913 

 

                                                      
9 Cogswell, M. E. , Mugavero, K. , Bowman, B. A. , & Frieden, T. R, “ Dietary sodium and 

cardiovascular disease risk – Measurement matters”, New England Journal of Medicine, Vol. 375 
Issue 6 (Auguse 2016): 580-586. 

10 พระราชสิทธิเวที และ คณะ, “รายงานการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาวะภายใตหลักภาวนา 4  
ของพระสงฆจังหวัดพิจิตร”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 2561, หนา 72. 
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ตารางที่  2 จํานวนและรอยละของพระสงฆที่ฉันเกลือโซเดียมมากกวาปริมาณที่กําหนดในแตละวัน 
จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ )ป(  จํานวน พระสงฆที่ฉันเกลือโซเดียมสูงกวาปริมาณที่กําหนดในแตละวัน 

จํานวน รอยละ 
20-29 38 37 15.74 
30-44 57 55 23.40 
45-59 86 85 36.17 
60-69 33 33 14.04 
70-79 17 17 7.23 
80-84 4 4 1.70 
20-84 235 231 98.30 

 
ในสวนของสถานการณการฉันเกลือโซเดียมในสามเณรในจังหวัดพะเยา11 จํานวน 213 รูป พบวา

สามเณรฉันเกลือโซเดียมประมาณ 1,270 – 6,820 มิลลิกรัม/วัน โดยรอยละ 91.55 ของสามเณรฉันโซเดียม
มากกวาปริมาณที่แนะนําในแตละวัน 

เม่ือเปรียบเทียบสถานการณการฉันเกลือโซเดียมในพระสงฆและสามเณรกับผลจากการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวา พระสงฆและสามเณรฉัน
โซเดียมในปริมาณที่สูงมากกวาคนไทยในภาพรวม ที่รับประทานประมาณ 2,961.9 ถึง 3,633.8 มิลลิกรัม/
วัน12  

 
สาเหตุท่ีพระสงฆและสามเณรฉันเกลือโซเดียมในแตละวันมากกวาปริมาณท่ีแนะนํา  

พระสงฆฉันภัตตาหารจากการใสบาตร/ถวายของญาติโยม ซ่ึงมีการใชผงชูรสในการปรุงภัตตาหาร13  
หรือหากเปนภัตตาหารสําเร็จรูป หรือก่ึงสําเร็จรูปก็จะมีการเติมเกลือโซเดียมในการถนอมภัตตาหาร 
นอกจากนั้นอาจเนื่องดวยความชอบรับประทานภัตตาหารรสเค็ม มีการเติมเกลือหรือซอสที่มีรสเค็ม  
เชน น้ําปลา ซอสถ่ัวเหลืองลงในภัตตาหารกอนหรือขณะฉันภัตตาหาร นอกจากนั้นแลวปจจัยสําคัญอีก

                                                      
11 พระราชปริยัติ และ คณะ, “รายงานการพัฒนาศูนยสรางเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการสําหรับ

สามเณรจังหวัดพะเยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 2562. 

12 วิชัย เอกพลากร, “รายงานการสํารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย การสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552”, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, (นนทบุรี: 
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554). 

13  ลือชัย ศรีเงินยวง, ธนิตา วงษจินดา, และ ฐนิดา อภิชนะกุลชัย, สถานการณการบริโภคเกลือโซเดียมใน
ป ระชาก รไท ย : ก าร ศึ ก ษ า เชิ งป ริ ม าณ , <http:/ / thaincd.com/document/ file/  download/paper-
manual/download1no167.pdf>, 2550. 

ประการไดแก การที่พระสงฆและสามเณรสวนใหญไมทราบถึงผลของการฉันเกลือโซเดียมตอสุขภาวะ
รางกาย 
 
ผลกระทบกับรางกายเม่ือมีการฉันโซเดียมมากเกินไป 

เม่ือรับประทานโซเดียมมากเกินความตองการของรางกายและไตไมสามารถขับออกไดหมด จะ
เกิดการค่ังของโซเดียมในรางกาย ทําใหสารน้ําในรางกายเพิ่มข้ึน ทําใหสารน้ําในระบบไหลเวียนเพิ่มมาก
ข้ึน14 เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง15, 16, 17  หลอดเลือดหนาและแข็งตัว หัวใจตองทํางาน
เพิ่มข้ึน ทําใหกลามเนื้อหัวใจหองซายหนาข้ึน เกิดการสะสมของพังผืดในกลามเนื้อหัวใจ ไต และหลอด
เลือด18 กอใหเกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากเปนอันดับ
หนึ่งทั่วโลก19 การบริโภคโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมในแตละวันจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดความดัน
โลหิตสูงและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดได20, 21, 22, 23 
                                                      

14 “อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 
15 Guild, S.  J. , McBryde, F.  D. , Malpas, S.  C. , & Barrett, C.  J. , “ High dietary salt and 

angiotensin II chronically increase renal sympathetic nerve activity:  a direct telemetric study” , 
Hypertension, Vol. 59 Issue 3, (2012): 614-620. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.180885. 

16 Stabouli, S., Papakatsika, S., & Kotsis, V., “The role of obesity, salt and exercise on blood 
pressure in children and adolescents”, Expert Review of Cardiovascular Therapy, Vol 9 Issue 6, 
(2011): 753-761. doi: 10.1586/erc.11.63. 

17  Xu, J., Chen, X., Ge, Z., Liang, H., Yan, L., Guo, X., . . . Ma, J., “Associations of Usual 24-
Hour Sodium and Potassium Intakes with Blood Pressure and Risk of Hypertension among Adults 
in China's Shandong and Jiangsu Provinces”, Kidney and Blood Pressure Research, Vol 42 Issue 
1, (2017): 188-200. doi: 10.1159/000475486. 

18 “อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต 
19 World Health Organization, “Cardiovascular diseseases (CVDs)” , <http:/ /www.who.int/ 

mediacentre/factsheets/fs317/en/>, May 2017. 
20 He, F. J., Li, J., & Macgregor, G. A., “Effect of longer term modest salt reduction on blood 

pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials” , British Medical 
Journal, Vol 346, f1325 (2013), doi: 10.1136/bmj.f1325 

21 He, F. J., & MacGregor, G. A., “Salt reduction lowers cardiovascular risk: meta-analysis of 
outcome trials”, Lancet, Vol. 378 Issue 9789 (2011): 380-382. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61174-
4. 

22 Khaw, K. T., Bingham, S., Welch, A., Luben, R., O'Brien, E., Wareham, N., & Day, N., “Blood 
pressure and urinary sodium in men and women: the Norfolk Cohort of the European Prospective 
Investigation into Cancer (EPIC-Norfolk)” , The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 80 
Issue 5 (2004): 1397-1403. 

23 Rexhaj, E., Messerli, F. H., Cerny, D., & Bohlender, J., “Salt and Blood Pressure: Cutting 
Through the Scientific Fog” , Current Hypertension Reports, Vol 19 Issue 6, ( 2017) :  47.  doi: 
10.1007/s11906-017-0747-9 
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ตารางที่  2 จํานวนและรอยละของพระสงฆที่ฉันเกลือโซเดียมมากกวาปริมาณที่กําหนดในแตละวัน 
จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ )ป(  จํานวน พระสงฆที่ฉันเกลือโซเดียมสูงกวาปริมาณที่กําหนดในแตละวัน 

จํานวน รอยละ 
20-29 38 37 15.74 
30-44 57 55 23.40 
45-59 86 85 36.17 
60-69 33 33 14.04 
70-79 17 17 7.23 
80-84 4 4 1.70 
20-84 235 231 98.30 

 
ในสวนของสถานการณการฉันเกลือโซเดียมในสามเณรในจังหวัดพะเยา11 จํานวน 213 รูป พบวา

สามเณรฉันเกลือโซเดียมประมาณ 1,270 – 6,820 มิลลิกรัม/วัน โดยรอยละ 91.55 ของสามเณรฉันโซเดียม
มากกวาปริมาณที่แนะนําในแตละวัน 

เม่ือเปรียบเทียบสถานการณการฉันเกลือโซเดียมในพระสงฆและสามเณรกับผลจากการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวา พระสงฆและสามเณรฉัน
โซเดียมในปริมาณที่สูงมากกวาคนไทยในภาพรวม ที่รับประทานประมาณ 2,961.9 ถึง 3,633.8 มิลลิกรัม/
วัน12  

 
สาเหตุท่ีพระสงฆและสามเณรฉันเกลือโซเดียมในแตละวันมากกวาปริมาณท่ีแนะนํา  

พระสงฆฉันภัตตาหารจากการใสบาตร/ถวายของญาติโยม ซ่ึงมีการใชผงชูรสในการปรุงภัตตาหาร13  
หรือหากเปนภัตตาหารสําเร็จรูป หรือก่ึงสําเร็จรูปก็จะมีการเติมเกลือโซเดียมในการถนอมภัตตาหาร 
นอกจากนั้นอาจเนื่องดวยความชอบรับประทานภัตตาหารรสเค็ม มีการเติมเกลือหรือซอสที่มีรสเค็ม  
เชน น้ําปลา ซอสถ่ัวเหลืองลงในภัตตาหารกอนหรือขณะฉันภัตตาหาร นอกจากนั้นแลวปจจัยสําคัญอีก

                                                      
11 พระราชปริยัติ และ คณะ, “รายงานการพัฒนาศูนยสรางเสริมสุขภาวะดานอาหารและโภชนาการสําหรับ

สามเณรจังหวัดพะเยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) 2562. 

12 วิชัย เอกพลากร, “รายงานการสํารวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย การสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552”, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, (นนทบุรี: 
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554). 

13  ลือชัย ศรีเงินยวง, ธนิตา วงษจินดา, และ ฐนิดา อภิชนะกุลชัย, สถานการณการบริโภคเกลือโซเดียมใน
ป ระชาก รไท ย : ก าร ศึ ก ษ า เชิ งป ริ ม าณ , <http:/ / thaincd.com/document/ file/  download/paper-
manual/download1no167.pdf>, 2550. 

ประการไดแก การที่พระสงฆและสามเณรสวนใหญไมทราบถึงผลของการฉันเกลือโซเดียมตอสุขภาวะ
รางกาย 
 
ผลกระทบกับรางกายเม่ือมีการฉันโซเดียมมากเกินไป 

เม่ือรับประทานโซเดียมมากเกินความตองการของรางกายและไตไมสามารถขับออกไดหมด จะ
เกิดการค่ังของโซเดียมในรางกาย ทําใหสารน้ําในรางกายเพิ่มข้ึน ทําใหสารน้ําในระบบไหลเวียนเพิ่มมาก
ข้ึน14 เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง15, 16, 17  หลอดเลือดหนาและแข็งตัว หัวใจตองทํางาน
เพิ่มข้ึน ทําใหกลามเนื้อหัวใจหองซายหนาข้ึน เกิดการสะสมของพังผืดในกลามเนื้อหัวใจ ไต และหลอด
เลือด18 กอใหเกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากเปนอันดับ
หนึ่งทั่วโลก19 การบริโภคโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมในแตละวันจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดความดัน
โลหิตสูงและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดได20, 21, 22, 23 
                                                      

14 “อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต. 
15 Guild, S.  J. , McBryde, F.  D. , Malpas, S.  C. , & Barrett, C.  J. , “ High dietary salt and 

angiotensin II chronically increase renal sympathetic nerve activity:  a direct telemetric study” , 
Hypertension, Vol. 59 Issue 3, (2012): 614-620. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.180885. 

16 Stabouli, S., Papakatsika, S., & Kotsis, V., “The role of obesity, salt and exercise on blood 
pressure in children and adolescents”, Expert Review of Cardiovascular Therapy, Vol 9 Issue 6, 
(2011): 753-761. doi: 10.1586/erc.11.63. 

17  Xu, J., Chen, X., Ge, Z., Liang, H., Yan, L., Guo, X., . . . Ma, J., “Associations of Usual 24-
Hour Sodium and Potassium Intakes with Blood Pressure and Risk of Hypertension among Adults 
in China's Shandong and Jiangsu Provinces”, Kidney and Blood Pressure Research, Vol 42 Issue 
1, (2017): 188-200. doi: 10.1159/000475486. 

18 “อางแลว, วันทนีย เกรียงสินยศ, ลดโซเดียม ยืดชีวิต 
19 World Health Organization, “Cardiovascular diseseases (CVDs)” , <http:/ /www.who.int/ 

mediacentre/factsheets/fs317/en/>, May 2017. 
20 He, F. J., Li, J., & Macgregor, G. A., “Effect of longer term modest salt reduction on blood 

pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials” , British Medical 
Journal, Vol 346, f1325 (2013), doi: 10.1136/bmj.f1325 

21 He, F. J., & MacGregor, G. A., “Salt reduction lowers cardiovascular risk: meta-analysis of 
outcome trials”, Lancet, Vol. 378 Issue 9789 (2011): 380-382. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61174-
4. 

22 Khaw, K. T., Bingham, S., Welch, A., Luben, R., O'Brien, E., Wareham, N., & Day, N., “Blood 
pressure and urinary sodium in men and women: the Norfolk Cohort of the European Prospective 
Investigation into Cancer (EPIC-Norfolk)” , The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 80 
Issue 5 (2004): 1397-1403. 

23 Rexhaj, E., Messerli, F. H., Cerny, D., & Bohlender, J., “Salt and Blood Pressure: Cutting 
Through the Scientific Fog” , Current Hypertension Reports, Vol 19 Issue 6, ( 2017) :  47.  doi: 
10.1007/s11906-017-0747-9 



1700 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เสนทางสูการมีสุขภาพ ลดเค็ม ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง24,25 
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บทนํา 
ฟอนเจิง เอกลักษณการฟอนรําของชาวลานนาในภาคเหนือที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ 

ผูเขียนไดมีโอกาส ลงพื้นที่เพื่อวิจัยในพื้นที่ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร  ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมนันทนาการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีความสุข ที่ใชการฟอนเจิง เปนกิจกรรม
นันทนาการดานดนตรีและเพลงพื้นบาน  ไดเห็นวัฒนธรรมการฟอนแบบชาวบอเหล็กลอง ที่สามารถ
ผสมผสานเอาวัฒนธรรมทองถ่ินมาประยุกตกับกิจกรรมนันทนาการในปจจุบันอยางลงตัว เกิดความ
ประทับใจ  ตอมามีโอกาสไปบริการวิชาการใหแกชุมชน ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกทักษาศิลปะการฟอนเจิงของตําบลเสริมซาย และสํางาน
ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ลําปาง เห็นประโยชนที่เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะ ทาการฟอนที่สอดรับกับการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในพื้นที่ ผูเขียนจึงเขียนบทความนี้ เพื่อวิเคราะหการฟอนเจิง  
ในประเด็น “ดานสงเสริมสุขภาพ ดานการประยุกตทาการฟอนกับกิจกรรมนันทนาการ/ออกกําลัง
กาย และการสงเสริมใหเปนเอกลักษณของชุมชน”  

 
ตํานาน การฟอนเจิงลานนา 

เจิง คือชั้นเชิง ซ่ึงหมายถึง ศิลปะการตอสูของลานนาที่ถูกสรางสรรคข้ึนเปนแบบอยาง1 
และรวบรวมจากประสบการณ แตกแขนงกลยุทธโดยพิสดารออกไป แลวถายทอดศิลปะดังกลาวสืบ
ตอกันมาจนกลายเปนเอกลักษณของชุมชนนั้น ๆ อยางตอเนื่อง ชุมชนลานนาในอดีต เปนชุมชนใหญ
มีอาณาเขตกวางขวางถึงข้ึนเปนอาณาจักร การตอสูเพื่อรวบรวมหัวเมืองเขาเปนอาณาจักรยอมมี
ความสําคัญอยางยิ่ง การฝกปรือฝมือของทะแกลวทหารกลาตองมีอยูประจําและถึงแมจะออกมาใน
รูปแบบ ของการแสดงไปแลว แตก็ยังคงรูปแบบความมีเอกลักษณอยูอยางชัดเจน รองรอยในอดีตที่
ปรากฏเปนลายลักษณอักษรในเอกสารโบราณ เรายังมีขอมูลจํานวนจํากัด เพราะยังไมไดมีการศึกษา
เชิงวิชาการอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ชื่อทารําอาวุธของลานนาก็มีตัวอยางใหเห็น ดังปรากฏใน
คัมภีรใบลานซ่ึงจาร ดวยอักษรลานนาเร่ืองมหาชาติฉบับ "อินทรลงเหลา" กัณฑมหาราช ตอนที่พระ
เจาสัญชัยสั่งเสนาใหเตรียมทหารกองเกียรติยศไปรับพระเวสสันดรที่ ไปบวชเปนฤาษี ณ เขาวงกต 
ความตอนหนึ่งกลาวถึงทารําอาวุธของลานนาวา "ฝูงเชิงกินออกดูไวแวน ครุบคราบตะริง ทะราย 
ชะเลยดายเจิ้งจาน แมสี่ดานเลยไป เชิงชายไวถวนแถบ เชิงหอกอันนึ่งชื่อวาแม หมัดนอนแกลบกอง
กองวาง เสือลากหางเหินหอก ชางงาทอกตวงเต็ก กําแพงเพ็กดินแตก พาดพกแวดไวเวียน อินทรทือ
เทียนถอมถา เกินกายฟาสวักพระญาอินทร ชิดชินเก้ียวเกลาเชิงถ่ี ชองนางควี่เกลาพน ฝนแสนหา 
ฟาผาเวียงหิน ปนเมกเขา ไกเลียบแลวคุมเวียง สะเมียงตาบทันพรับ นับถริตาย พระญาลืมงาย-เหลน
ดาบ ยักษสาบฅนดิบ สามสิบรุมบทาว งาวราย เทเรือน เบินสามทา ผาพลแสน แขวนอากาศ น้ํานอย
ขาดสายตา หงสเสด็จลีลาแอนฟอน ซอนฅอนาง เสือลากหางเหลียวเหลา…" และมีตําราฟอนเชิงฟอน
ดาบที่เขียนลงในพับสามีผังการเดินของเทา ที่เรียกวา ขุม ตัวอยางเชน ๘ ขุม ๙ ขุม และ ๑๗ ขุม 
                                                           
 1 สน่ัน ธรรมธิ. (2537). ฟอนเชิง: อิทธิพลท่ีมีตอฟอนในลานนา. เชียงใหม: สันติภาพพริ้น.. 

เปนตน นอกจากนี้ยังมีลายฟอน เชน คุมหนา วาดบน ชางงาแบน พาดพก แทงบน ฯลฯ คัมภีร
ดังกลาวเขียนดวยอักษรลานนาพบที่วัดปาบง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 
จากศิลปะการตอสูสูการแสดงการฟอนเจิง 

ปจจุบันแมจะหมดสมัยการตอสูดวยอาวุธโบราณไปแลวก็ตาม กระนั้นก็ยังมีรองรอยหลง
เหลืออยู หากแตปรับเปลี่ยนมาเปนรูปแบบของการแสดง เชน ฟอนดาบ ฟอนเจิง รวมไปถึงการตี
ฆอง กลองประกอบการฟอน เชน กลองสะบัดชัย มองเซิง  ซึงเปนศิลปะประจําของชาวลานนาใน
ปจจุบัน ฟอนเจิง เปนการรายรําตามกระบวนทาตามแบบแผนที่แสดงออกถึงศิลปะในการตอสูของ
ชาย ซ่ึงทารํานั้นมีทั้งทาหลักและทาที่ผูรําแตละคนจะใชความสามารถเฉพาะตัว พลิกแพลงใหดู
สวยงาม ในระยะแรก ฟอนเจิง หมายรวมเอาทั้งการฟอนประกอบอาวุธและไมมีอาวุธโดยเรียก
ลักษณะการฟอนตาม นั้นคือ ใชไมคอน หรือไมพลองประกอบการรํา เรียกวา ฟอนเจิงไมคอน  
ใชหอกประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงหอก ใชดาบประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงดาบ 
ใชลา คือดาบวงพระจันทรประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงลา รายรําดวยมือเปลา เรียกวา ฟอน
เจิงมือ  ตอมา คําวาเจิง ในการฟอนประกอบอาวุธตาง ๆ ไดกรอนหายไป และเรียกการฟอนเจิง
ประกอบอาวุธตาง ๆ ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ เชน ฟอนไมคอน ฟอนหอก ฟอนดาบ ฟอนลา และ
เรียกการรายรําในลีลาการตอสูดวยมือเปลานี้วา2 ฟอนเจิง การฟอนเจิงประกอบอาวุธบางประเภท
นั้น ในระยะหลังไมคอยไดรับความนิยม เชน ฟอนเจิงไมคอน และฟอนเจิงหอก แตอาจพบอยูบางใน
การพิธีฟอนผี สวนการฟอนเจิงลานั้นไมปรากฏวามีการฟอนใหเห็น สวนการฟอนเจิงดาบนั้นไดรับ
ความนิยมมากทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองอยาง ในขบวนแหครัวทานเขาวัด และเปนที่นิยม
มากในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที สําหรับการฟอนเจิงมือ หรือฟอนเจิงนั้น จะมีลูกเลนได
มากกวาการฟอนประกอบอาวุธเพราะคลองตัวมากกวาที่จะตองแสดง การรําอาวุธควบคูกับการฟอน 
การฟอนเจิงนี้ มักดําเนินรวมกับตบบาผาบ หรือตบขนาบ คือการตบไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เพื่อใหเกิดเสียงดัง การฟอนเจิงหรือฟอนรําแสดงลีลาประกอบการตบไปตามรางกายดังกลาวมักเรียก
รวม กันวา ตบบาผาบฟอนเจิง และมักเปนการเร่ิมตนกอนที่จะมีการฟอนอาวุธ หรือกิจกรรมอ่ืนที่
คลายคลึงกัน 
 
จากประเพณีสูการประยุกตกับการออกกําลังกายเพ่ือสรางสุขภาพดีของชุมชน 
 การฟอนเจิงเปนศิลปะสืบมาจนกลายเปนเอกลักษณะ การฟอน (รํา)ดวยมือเปลา มีการ
เคลื่อนไหว ยกยายอวัยวะตางๆ ของรางกายไปในทวงทํานองตางๆ ตามจังหวะเสียงกลอง ทวงทา
ตางๆ ลวนมีผลในการออกกําลังกายใหกับอวัยวะทุกสวนในรางกาย  มีหลักฐานบันทึกวาผูสูงอายุไทย
ลานนาในอดีตที่ฝกฝนฟอนเจิงอยูเสมอจะเปนบุคคลที่มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ  แมวาอายุจะมาก

                                                           
 2 สน่ัน ธรรมธิ. อางแลว 
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ผูเขียนไดมีโอกาส ลงพื้นที่เพื่อวิจัยในพื้นที่ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร  ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมนันทนาการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีความสุข ที่ใชการฟอนเจิง เปนกิจกรรม
นันทนาการดานดนตรีและเพลงพื้นบาน  ไดเห็นวัฒนธรรมการฟอนแบบชาวบอเหล็กลอง ที่สามารถ
ผสมผสานเอาวัฒนธรรมทองถ่ินมาประยุกตกับกิจกรรมนันทนาการในปจจุบันอยางลงตัว เกิดความ
ประทับใจ  ตอมามีโอกาสไปบริการวิชาการใหแกชุมชน ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกทักษาศิลปะการฟอนเจิงของตําบลเสริมซาย และสํางาน
ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ลําปาง เห็นประโยชนที่เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะ ทาการฟอนที่สอดรับกับการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุในพื้นที่ ผูเขียนจึงเขียนบทความนี้ เพื่อวิเคราะหการฟอนเจิง  
ในประเด็น “ดานสงเสริมสุขภาพ ดานการประยุกตทาการฟอนกับกิจกรรมนันทนาการ/ออกกําลัง
กาย และการสงเสริมใหเปนเอกลักษณของชุมชน”  

 
ตํานาน การฟอนเจิงลานนา 

เจิง คือชั้นเชิง ซ่ึงหมายถึง ศิลปะการตอสูของลานนาที่ถูกสรางสรรคข้ึนเปนแบบอยาง1 
และรวบรวมจากประสบการณ แตกแขนงกลยุทธโดยพิสดารออกไป แลวถายทอดศิลปะดังกลาวสืบ
ตอกันมาจนกลายเปนเอกลักษณของชุมชนนั้น ๆ อยางตอเนื่อง ชุมชนลานนาในอดีต เปนชุมชนใหญ
มีอาณาเขตกวางขวางถึงข้ึนเปนอาณาจักร การตอสูเพื่อรวบรวมหัวเมืองเขาเปนอาณาจักรยอมมี
ความสําคัญอยางยิ่ง การฝกปรือฝมือของทะแกลวทหารกลาตองมีอยูประจําและถึงแมจะออกมาใน
รูปแบบ ของการแสดงไปแลว แตก็ยังคงรูปแบบความมีเอกลักษณอยูอยางชัดเจน รองรอยในอดีตที่
ปรากฏเปนลายลักษณอักษรในเอกสารโบราณ เรายังมีขอมูลจํานวนจํากัด เพราะยังไมไดมีการศึกษา
เชิงวิชาการอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ชื่อทารําอาวุธของลานนาก็มีตัวอยางใหเห็น ดังปรากฏใน
คัมภีรใบลานซ่ึงจาร ดวยอักษรลานนาเร่ืองมหาชาติฉบับ "อินทรลงเหลา" กัณฑมหาราช ตอนที่พระ
เจาสัญชัยสั่งเสนาใหเตรียมทหารกองเกียรติยศไปรับพระเวสสันดรที่ ไปบวชเปนฤาษี ณ เขาวงกต 
ความตอนหนึ่งกลาวถึงทารําอาวุธของลานนาวา "ฝูงเชิงกินออกดูไวแวน ครุบคราบตะริง ทะราย 
ชะเลยดายเจิ้งจาน แมสี่ดานเลยไป เชิงชายไวถวนแถบ เชิงหอกอันนึ่งชื่อวาแม หมัดนอนแกลบกอง
กองวาง เสือลากหางเหินหอก ชางงาทอกตวงเต็ก กําแพงเพ็กดินแตก พาดพกแวดไวเวียน อินทรทือ
เทียนถอมถา เกินกายฟาสวักพระญาอินทร ชิดชินเก้ียวเกลาเชิงถ่ี ชองนางควี่เกลาพน ฝนแสนหา 
ฟาผาเวียงหิน ปนเมกเขา ไกเลียบแลวคุมเวียง สะเมียงตาบทันพรับ นับถริตาย พระญาลืมงาย-เหลน
ดาบ ยักษสาบฅนดิบ สามสิบรุมบทาว งาวราย เทเรือน เบินสามทา ผาพลแสน แขวนอากาศ น้ํานอย
ขาดสายตา หงสเสด็จลีลาแอนฟอน ซอนฅอนาง เสือลากหางเหลียวเหลา…" และมีตําราฟอนเชิงฟอน
ดาบที่เขียนลงในพับสามีผังการเดินของเทา ที่เรียกวา ขุม ตัวอยางเชน ๘ ขุม ๙ ขุม และ ๑๗ ขุม 
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เปนตน นอกจากนี้ยังมีลายฟอน เชน คุมหนา วาดบน ชางงาแบน พาดพก แทงบน ฯลฯ คัมภีร
ดังกลาวเขียนดวยอักษรลานนาพบที่วัดปาบง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 
จากศิลปะการตอสูสูการแสดงการฟอนเจิง 

ปจจุบันแมจะหมดสมัยการตอสูดวยอาวุธโบราณไปแลวก็ตาม กระนั้นก็ยังมีรองรอยหลง
เหลืออยู หากแตปรับเปลี่ยนมาเปนรูปแบบของการแสดง เชน ฟอนดาบ ฟอนเจิง รวมไปถึงการตี
ฆอง กลองประกอบการฟอน เชน กลองสะบัดชัย มองเซิง  ซึงเปนศิลปะประจําของชาวลานนาใน
ปจจุบัน ฟอนเจิง เปนการรายรําตามกระบวนทาตามแบบแผนที่แสดงออกถึงศิลปะในการตอสูของ
ชาย ซ่ึงทารํานั้นมีทั้งทาหลักและทาที่ผูรําแตละคนจะใชความสามารถเฉพาะตัว พลิกแพลงใหดู
สวยงาม ในระยะแรก ฟอนเจิง หมายรวมเอาทั้งการฟอนประกอบอาวุธและไมมีอาวุธโดยเรียก
ลักษณะการฟอนตาม นั้นคือ ใชไมคอน หรือไมพลองประกอบการรํา เรียกวา ฟอนเจิงไมคอน  
ใชหอกประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงหอก ใชดาบประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงดาบ 
ใชลา คือดาบวงพระจันทรประกอบการรายรํา เรียกวา ฟอนเจิงลา รายรําดวยมือเปลา เรียกวา ฟอน
เจิงมือ  ตอมา คําวาเจิง ในการฟอนประกอบอาวุธตาง ๆ ไดกรอนหายไป และเรียกการฟอนเจิง
ประกอบอาวุธตาง ๆ ตามชื่อของอาวุธนั้น ๆ เชน ฟอนไมคอน ฟอนหอก ฟอนดาบ ฟอนลา และ
เรียกการรายรําในลีลาการตอสูดวยมือเปลานี้วา2 ฟอนเจิง การฟอนเจิงประกอบอาวุธบางประเภท
นั้น ในระยะหลังไมคอยไดรับความนิยม เชน ฟอนเจิงไมคอน และฟอนเจิงหอก แตอาจพบอยูบางใน
การพิธีฟอนผี สวนการฟอนเจิงลานั้นไมปรากฏวามีการฟอนใหเห็น สวนการฟอนเจิงดาบนั้นไดรับ
ความนิยมมากทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองอยาง ในขบวนแหครัวทานเขาวัด และเปนที่นิยม
มากในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที สําหรับการฟอนเจิงมือ หรือฟอนเจิงนั้น จะมีลูกเลนได
มากกวาการฟอนประกอบอาวุธเพราะคลองตัวมากกวาที่จะตองแสดง การรําอาวุธควบคูกับการฟอน 
การฟอนเจิงนี้ มักดําเนินรวมกับตบบาผาบ หรือตบขนาบ คือการตบไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เพื่อใหเกิดเสียงดัง การฟอนเจิงหรือฟอนรําแสดงลีลาประกอบการตบไปตามรางกายดังกลาวมักเรียก
รวม กันวา ตบบาผาบฟอนเจิง และมักเปนการเร่ิมตนกอนที่จะมีการฟอนอาวุธ หรือกิจกรรมอ่ืนที่
คลายคลึงกัน 
 
จากประเพณีสูการประยุกตกับการออกกําลังกายเพ่ือสรางสุขภาพดีของชุมชน 
 การฟอนเจิงเปนศิลปะสืบมาจนกลายเปนเอกลักษณะ การฟอน (รํา)ดวยมือเปลา มีการ
เคลื่อนไหว ยกยายอวัยวะตางๆ ของรางกายไปในทวงทํานองตางๆ ตามจังหวะเสียงกลอง ทวงทา
ตางๆ ลวนมีผลในการออกกําลังกายใหกับอวัยวะทุกสวนในรางกาย  มีหลักฐานบันทึกวาผูสูงอายุไทย
ลานนาในอดีตที่ฝกฝนฟอนเจิงอยูเสมอจะเปนบุคคลที่มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ  แมวาอายุจะมาก
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ข้ึนแตก็ยังมีพละกําลังดี มีประสาทหู ประสาทตาที่วองไวเหมือนคนวัยหนุมสาว3 การฟอนเจิงสามารถ
นํามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุภาคเหนือ เนื่องจาก 
ฟอนเจิงเปนศิลปวัฒนธรรมที่ผูสูงอายุสวนใหญรูจักดี และเปนที่ชื่นชอบกวาการออกกําลังกายแบบ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ทารําที่มีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย โดยการควบคุมจังหวะการรายรําดวย
เสียงกลอง ยังเปนเอกลักษณะที่สอดคลองกับบริบทของภาคเหนือ ในปพ.ศ. 2545 เครือขายหมอ
เมืองเชียงใหมและแกนนํากลุมลายเมืองไดจัดใหมีการสังคยานารูปแบบการฟอนเจิงเพื่อสุขภาพใน
แบบ ฉบับของคนภาคเหนือ 
  การออก กําลังกายแบบฟอนเจิงสามารถนํามาประยุกตใชในการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุโรคเร้ือรังได เม่ือเทียบฟอนเจิงกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิคได ความเขม(Intensity)จัด
อยูระดับปานกลาง การยืดกลามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนการเสริมสรางความ
สมดุลใหกับรางกาย เหมาะสมกับผูสูงอายุโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนการออกกําลังกายที่มีแบบแผนมี
เปาหมาย การออกกําลังกายที่ประยุกตกับการฟอนเจิง แบงชวงการออกกําลังกายออกเปน  
ชวงอบอุนรางกาย(Warm Up) (เวลา10 นาที) ชวงการออกกําลังกาย(Work Out) (เวลา30 นาที) 
และชวงผอนคลาย(Cool down) (เวลา8 นาที)      
 ชวงออกกําลังกาย ประกอบดวยทารําตามจังหวะเสียงกลองมองเซิง ที่มีการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อมัดใหญอยางตอเนื่อง และมีแบบแผนโดยในแตละทาของการรําประกอบไปดวยการยืด 
เหยียด หมุน และงอของกลามเนื้อและขอตางๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง(strength training) และเพิ่ม
ความยืดหยุน (flexibility) ของกลามเนื้อ โดยสัมพันธกับการหายใจเขา-ออก ซ่ึงการเคลื่อนไหวในแต
ละทวงทานั้นตองอาศัย สมาธิ เพื่อใหสัมพันธกับจังหวะกลองมองเซิง  ประกอบดวย 10 ทา ดังนี้ 
  ทาที่ 1 ทาตบมะผาบ (ขุมสาม) มี 7 จังหวะ เปนใชมือการตบไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เพื่อใหเกิดเสียงดัง มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ ลําาตัว
สวนลาง นอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง  
 ทาที่ 2 ทาสางมือ (ย่ําเทาอยูกับที่) มี 2 จังหวะ เปนการรายรําโดยการเคลื่อนไหวของมือ
และแขน สัมพันธกับเทา มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือนอง  
กลามเนื้อตนขา ดานหนา ทําตอเนื่องจนครบ 50 คร้ัง   
 ทาที่ 3 ทาสลับเหลี่ยม เปนการรายรํา ซ่ึงมีทั้งการรุกซ่ึงเปนสลับเหลี่ยมไปขางหนาและการ
รับซ่ึง เปนทาสลับเหลี่ยมหลัง โดยในขณะกาวเทาไปขางหนาและขางหลังมีการยกเทาสูง มีการ
เคลื่อนไหวของ กลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ นอง ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา 
กลามเนื้อตนขาดานใน และ หลังสวนลาง ทําตอเนื่องจนครบ 30 คร้ัง   
 ทาที่ 4 ทาสาวไหม เปนทารายรําที่มีการยกเทาขางใดขางหนึ่งสูงลอยจากพื้นในระดับเขา 
พรอมกับ การวาดมือเปนการรําสาวไหมเขา-ออก ซ่ึงผูที่ไมสามารถยืนทรงตัวขาเดียวไดใหวางเทาไว
กับพื้นไปขางหนา งอ เขาเล็กนอยโดยไมตองยกลอยจากพื้น เปนทาที่มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
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ไหล ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ นอง ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา ตนขาดานในสะโพก และหลัง 
ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 5 ทาแมสาวมือ เปนทารายรําที่มีการสาวมือเขาหาลําตัว คลายการสาวเชือก เปนการ 
ฝกการ ทํางานของกลามเนื้อแขนใหมีการสัมพันธกัน ผานการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อกลุมกลามเนื้อ
แขนดานใน ดานนอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง ทํา
ตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 6 ทาแทงมือไลศอก เปนทารายรําที่มีอาศัยความสัมพันธระหวางมือและเทารวมกับมี
การ เคลื่อนไหวของกลามเนื้อตนแขนดานใน แขนดานนอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน 
กลามเนื้อตนขา ดานหนา และนอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง 
 ทาที่ 7 ทายาง (ขุมหา) เปนทาการเดินไปตามขุมหรือจุด จํานวน 5 ขุม ตองอาศัยสมาธิและ
ความจําในการวางเทาให ถูกตามขุมที่กําหนดไว มีทั้งหมด 10 จังหวะ ทําทาในจังหวะที่ 1 ถึง 10 
สลับกัน โดยในขณะ กาวขาใหยกขาสูงในทางอเขาใหสนเทาแตะกับกนใหมากที่สุดพรอมทั้งมีการถาย
น้ําหนักในขณะกาวเดิน เพื่อความม่ันคงมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อขาดานในกลามเนื้อตนขา
ดานหนา และนอง ทําาตอเนื่องจนครบ 10 คร้ัง  
 ทาที่ 8 ทาบิดบัวบาน (ยางขุมหา) เปนทารายรําที่มุงความสัมพันธกันระหวางมือที่หมุนทา
บิดบัวบาน 4 จังหวะ และเทาที่เดินยาง (ขุมหา) 10 จังหวะ โดยมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตน
แขนดานใน แขนดาน นอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง 
นับจังหวะการยาง (ขุมหา) 1 ถึง 10 สลับกัน ทําตอเนื่องจนครบ 10 คร้ัง  
  ทาที่ 9 ทาถีบปด เปนทาที่มีการยกเทาข้ึนถีบไปขางหนาในเชิงรุก และมีการรายรําถอยหลัง 
เปนเชิงรับ สลับกัน มีทั้งหมด 8 จังหวะ มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตนแขนดานในแขนดานนอก 
ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 10 ทาสางมือ (ขุมสาม) เปนทารายรําที่มีการเคลื่อนไหวของมือและแขน สลับกับการ
เดินทําทาสลับกัน มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อกลามเนื้อตนแขนดานใน แขนดานนอกไหล อก ขา
ดานใน ตนขา ดานหนาและนอง ทําตอเนื่องจนครบ 50 คร้ัง 
 
ผลลัพธ : ชวยผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง ไดจริงหรือไม   
 การออกกําลังกายดวยการฟอนเจิงประยุกตมีการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญอยางตอเนื่อง      
เปนการบริหารใหรางกายเพิ่มสามารถในการรับออกซิเจน  ชีพจรเพิ่มข้ึนประมาณ รอยละ 55 ของ
อัตราการเตนของหัวใจสู งสุดขณ ะออกกําลั งกาย รางกายมีการกระตุ นระบบประสาท 
(sympathetic/ (parasympathetic) ในการเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ และมีผลเพิ่มอัตรา
การเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนรอยละ 40-60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ทําใหรางกายมีการใช 
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ข้ึนแตก็ยังมีพละกําลังดี มีประสาทหู ประสาทตาที่วองไวเหมือนคนวัยหนุมสาว3 การฟอนเจิงสามารถ
นํามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุภาคเหนือ เนื่องจาก 
ฟอนเจิงเปนศิลปวัฒนธรรมที่ผูสูงอายุสวนใหญรูจักดี และเปนที่ชื่นชอบกวาการออกกําลังกายแบบ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ทารําที่มีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย โดยการควบคุมจังหวะการรายรําดวย
เสียงกลอง ยังเปนเอกลักษณะที่สอดคลองกับบริบทของภาคเหนือ ในปพ.ศ. 2545 เครือขายหมอ
เมืองเชียงใหมและแกนนํากลุมลายเมืองไดจัดใหมีการสังคยานารูปแบบการฟอนเจิงเพื่อสุขภาพใน
แบบ ฉบับของคนภาคเหนือ 
  การออก กําลังกายแบบฟอนเจิงสามารถนํามาประยุกตใชในการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุโรคเร้ือรังได เม่ือเทียบฟอนเจิงกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิคได ความเขม(Intensity)จัด
อยูระดับปานกลาง การยืดกลามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนการเสริมสรางความ
สมดุลใหกับรางกาย เหมาะสมกับผูสูงอายุโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนการออกกําลังกายที่มีแบบแผนมี
เปาหมาย การออกกําลังกายที่ประยุกตกับการฟอนเจิง แบงชวงการออกกําลังกายออกเปน  
ชวงอบอุนรางกาย(Warm Up) (เวลา10 นาที) ชวงการออกกําลังกาย(Work Out) (เวลา30 นาที) 
และชวงผอนคลาย(Cool down) (เวลา8 นาที)      
 ชวงออกกําลังกาย ประกอบดวยทารําตามจังหวะเสียงกลองมองเซิง ที่มีการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อมัดใหญอยางตอเนื่อง และมีแบบแผนโดยในแตละทาของการรําประกอบไปดวยการยืด 
เหยียด หมุน และงอของกลามเนื้อและขอตางๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง(strength training) และเพิ่ม
ความยืดหยุน (flexibility) ของกลามเนื้อ โดยสัมพันธกับการหายใจเขา-ออก ซ่ึงการเคลื่อนไหวในแต
ละทวงทานั้นตองอาศัย สมาธิ เพื่อใหสัมพันธกับจังหวะกลองมองเซิง  ประกอบดวย 10 ทา ดังนี้ 
  ทาที่ 1 ทาตบมะผาบ (ขุมสาม) มี 7 จังหวะ เปนใชมือการตบไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
เพื่อใหเกิดเสียงดัง มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ ลําาตัว
สวนลาง นอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง  
 ทาที่ 2 ทาสางมือ (ย่ําเทาอยูกับที่) มี 2 จังหวะ เปนการรายรําโดยการเคลื่อนไหวของมือ
และแขน สัมพันธกับเทา มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือนอง  
กลามเนื้อตนขา ดานหนา ทําตอเนื่องจนครบ 50 คร้ัง   
 ทาที่ 3 ทาสลับเหลี่ยม เปนการรายรํา ซ่ึงมีทั้งการรุกซ่ึงเปนสลับเหลี่ยมไปขางหนาและการ
รับซ่ึง เปนทาสลับเหลี่ยมหลัง โดยในขณะกาวเทาไปขางหนาและขางหลังมีการยกเทาสูง มีการ
เคลื่อนไหวของ กลามเนื้อไหล บา ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ นอง ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา 
กลามเนื้อตนขาดานใน และ หลังสวนลาง ทําตอเนื่องจนครบ 30 คร้ัง   
 ทาที่ 4 ทาสาวไหม เปนทารายรําที่มีการยกเทาขางใดขางหนึ่งสูงลอยจากพื้นในระดับเขา 
พรอมกับ การวาดมือเปนการรําสาวไหมเขา-ออก ซ่ึงผูที่ไมสามารถยืนทรงตัวขาเดียวไดใหวางเทาไว
กับพื้นไปขางหนา งอ เขาเล็กนอยโดยไมตองยกลอยจากพื้น เปนทาที่มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
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ไหล ตนแขนดานหนา แขน ขอมือ นอง ยืดกลามเนื้อตนขาดานหนา ตนขาดานในสะโพก และหลัง 
ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 5 ทาแมสาวมือ เปนทารายรําที่มีการสาวมือเขาหาลําตัว คลายการสาวเชือก เปนการ 
ฝกการ ทํางานของกลามเนื้อแขนใหมีการสัมพันธกัน ผานการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อกลุมกลามเนื้อ
แขนดานใน ดานนอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง ทํา
ตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 6 ทาแทงมือไลศอก เปนทารายรําที่มีอาศัยความสัมพันธระหวางมือและเทารวมกับมี
การ เคลื่อนไหวของกลามเนื้อตนแขนดานใน แขนดานนอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน 
กลามเนื้อตนขา ดานหนา และนอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง 
 ทาที่ 7 ทายาง (ขุมหา) เปนทาการเดินไปตามขุมหรือจุด จํานวน 5 ขุม ตองอาศัยสมาธิและ
ความจําในการวางเทาให ถูกตามขุมที่กําหนดไว มีทั้งหมด 10 จังหวะ ทําทาในจังหวะที่ 1 ถึง 10 
สลับกัน โดยในขณะ กาวขาใหยกขาสูงในทางอเขาใหสนเทาแตะกับกนใหมากที่สุดพรอมทั้งมีการถาย
น้ําหนักในขณะกาวเดิน เพื่อความม่ันคงมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อขาดานในกลามเนื้อตนขา
ดานหนา และนอง ทําาตอเนื่องจนครบ 10 คร้ัง  
 ทาที่ 8 ทาบิดบัวบาน (ยางขุมหา) เปนทารายรําที่มุงความสัมพันธกันระหวางมือที่หมุนทา
บิดบัวบาน 4 จังหวะ และเทาที่เดินยาง (ขุมหา) 10 จังหวะ โดยมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตน
แขนดานใน แขนดาน นอก ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง 
นับจังหวะการยาง (ขุมหา) 1 ถึง 10 สลับกัน ทําตอเนื่องจนครบ 10 คร้ัง  
  ทาที่ 9 ทาถีบปด เปนทาที่มีการยกเทาข้ึนถีบไปขางหนาในเชิงรุก และมีการรายรําถอยหลัง 
เปนเชิงรับ สลับกัน มีทั้งหมด 8 จังหวะ มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อตนแขนดานในแขนดานนอก 
ไหล กลามเนื้ออก กลามเนื้อขาดานใน กลามเนื้อตนขาดานหนาและนอง ทําตอเนื่องจนครบ 20 คร้ัง   
 ทาที่ 10 ทาสางมือ (ขุมสาม) เปนทารายรําที่มีการเคลื่อนไหวของมือและแขน สลับกับการ
เดินทําทาสลับกัน มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อกลามเนื้อตนแขนดานใน แขนดานนอกไหล อก ขา
ดานใน ตนขา ดานหนาและนอง ทําตอเนื่องจนครบ 50 คร้ัง 
 
ผลลัพธ : ชวยผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง ไดจริงหรือไม   
 การออกกําลังกายดวยการฟอนเจิงประยุกตมีการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญอยางตอเนื่อง      
เปนการบริหารใหรางกายเพิ่มสามารถในการรับออกซิเจน  ชีพจรเพิ่มข้ึนประมาณ รอยละ 55 ของ
อัตราการเตนของหัวใจสู งสุดขณ ะออกกําลั งกาย รางกายมีการกระตุ นระบบประสาท 
(sympathetic/ (parasympathetic) ในการเพิ่มปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ และมีผลเพิ่มอัตรา
การเตนของหัวใจเพิ่มข้ึนรอยละ 40-60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ทําใหรางกายมีการใช 
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พลังงานประมาณ 4-7 กิโลแคลอรีตอนาที4 ในการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องของกลามเนื้อลายมัด 
ตางๆ รางกายจะมีการใชออกซิเจนจํานวนมากเพื่อกระตุนการทํางานของหัวใจและปอดมากข้ึนผาน
การใชพลังงานในกระบวนการเผาผลาญของกรดไขมัน และ กลูโคสจากกระแสเลือดเขาสูเซลล
กลามเนื้อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรับอินสุลินในเซลลกลามเนื้อ ชวยใหเนื้อเยื่อ รางกายมี
ความไวตออินสุลินดีข้ึนลดภาวะการดื้อตออินสุลิน ทําใหกลูโคสจากกระแสเลือดสามารถผานเขาสู 
เซลลไดดีข้ึน ทําใหรางกายนํากลูโคสไปใชเปนพลังงานไดดีข้ึน สงผลใหระดับน้ําตาลในกระแสเลือด
ลดลง สอดคลองกับผลการวิจัยการออกกําลังกายในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2  มีแนวทางดานการออกกําลังกาย แบบแอโรบิค ไดแก ฟอนเจิง รําไมพลอง 
 งานวิจัยการทดสอบการฟอนเจิงในสตรีสูงอายุ5 พบวา เปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 
ชวยเผาผลาญไขมันในรางกาย(Burn-out) ที่ใชเปนหลักในการสันดาปรวมกับออกซิเจนเพื่อใชเปน
พลังงานในการหดตัวของกลามเนื้อ สงผลใหสุขภาพโดยรวมดีข้ึน รวมทั้งความหนาแนนของมวล
กระดูกเพิ่มข้ึน6 ทําใหมีความคลองแคลว การเคลื่อนไหวตางๆดีข้ึน ทําใหการเดินการทรงตัวของ
ผูสูงอายุดีข้ึน 

 
ผลลัพธ : ความสุข ผูสูงอายุคือสุขภาพของชุมชน 

ความสุขของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมนันทนาการ การฟอนเจิง จากผลงานวิจัยกอนเขา
รวมกิจกรรม ความสุขของผูสูงอายุอยูในระดับเล็กนอย (คาเฉลี่ย 1.73) หลังการเขารวม  พบวา
ความสุขของผูสูงอายุอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 2.93)7 เพิ่มความสุขใหผูสูงอายุไมรูสึกวาเหว8 ในขณะ
ที่ตําบลเสริมซาย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง สัมภาษณผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ  ผูสูงอายุ
ทานหนึ่งใหความเห็นวา “ แมรางกายเราไมแข็งแรงมากนัก แตใจเราแข็งแรงมากวา คือใจมันสนุก 
เปนสุข ไมเบื่อ เมื่อไดออกมาทํากิจกรรมที่เราชอบนี่หละ ฟอนเจิง” 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 4 American College of Sports Medicine. (2 0 0 6 ) .  ACSM’s guidelines for exercise 
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บทเรียน : ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และตําบลบอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร 
 เปรียบเทียบประเด็นความเหมือนและความตางในการใชฟอนเจิงมาเปน กิจกรรม
นันทนาการ ออกกําลังกายของชุมชน  
 ตําบลบอเหล็กลอง ตําบลเสริมซาย 
ดานสงเสริมสุขภาพ  -ส ง เ ส ริ ม ด า น ร า ง ก า ย 

กลามเนื้อแข็งแรง ลดโรคไม
ติดตอเร้ือรัง 
-ด าน จิ ต ใจ  ไม ซึ ม เศร า  ไม
เครียด มีความสุข  

-ส ง เส ริ ม ด า น ร า ง ก า ย 
กลามเนื้อแข็งแรง ลดโรคไม
ติดตอเร้ือรัง 
-ดานจิตใจ ไม ซึมเศรา ไม
เครียด มีความสุข  

ดานการประยุกตทาการฟอนกับ
กิจกรรมนันทนาการ/ออกกําลัง
กาย  

-ป ระยุ กต ท าก ารฟ อน เจิ ง
บูรณาการกิจกรรมนันทนาการ
ตาราง 9 ชอง โดยเลือกทา
ฟอนเจิง 5-6 ทาเทานั้น 

-ประยุกตทาการฟอนกับการ
ออกกําลั งกายแบบ โรบิ ค 
ระดับปานกลาง เนน เพิ่ ม
ความแข็งแรงกลามเนื้อมัด
เล็ก และมัดใหญ 
ของการฟอนเจิง  

การสงเสริมใหเปนเอกลักษณของ
ชุมชน  

-ตําบลบอเหล็กลอง สงเสริมให 
ท าการฟ อน เจิ งบู รณ าการ
กิจกรรมนันทนาการตาราง 9 
ชอง  
เปนเอกลักษณของชุมชน และ
เปนตําบลตนแบบกิจกรรม
นันทนาการของอําเภอลอง 

-ชมรมผูสูงอายุ ตําบลเสริม
ซ า ย มี กิ จ ก ร ร ม พ บ ป ะ
แลกเปลี่ยน และฟอนเจิง 
รองเพลง ทุกวันพุธ จนเปน
เอกลักษณของตําบล และ
อําเภอเสริมงาม ไดรับเชิญไป
แสดงในงานประเพณีสําคัญ
ตางๆ  

 
บทสรุป 
  ฟอนเจิง เอกลักษณของลานนาที่สามารถบูรณาการกิจกรรมนันทนาการออกกําลังกาย
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ บทเรียน: ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพรและ ตําบลเสริมซาย 
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง มีความเหมือนบนความแตกตาง  เหมือนในดานการสงเสริมสุขภาพทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดครบองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ตางในทวงทาของการฟอนรําแตละพื้นที่ แม
จะมาจากวัฒนธรรมลานนาเดียวกัน ตางในการบูรณาการกับการออกกําลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการใหทันยุคสมัย การดูแลผูสูงอายุในชุมชนจําเปนตองจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งทางกายและทางจิตควบคูกันไปเสมอ การฟอนเจิงเปนเอกลักษณของลานนา 
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ที่มีการถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรม ที่สรางคุณคาใหผูสูงอายุ และยังสามารถบูรณาการเปน
กิจกรรมนันทนาการ หรือการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ชวยใหรางกายของผูสูงอายุมีความแข็งแรง
ยิ่งข้ึน จึงเปนทางเลือกใหมที่เหมาะกับวัยคนทํางานและวัยผูสูงอายุ 
 บทเรียนที่ไดรับจากตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร และตําบลเสริมซาย อ.เสริม
งาม จ.ลําปาง จึงเปนเสมือนแรงบันดาลใจให ผูเขียนมองถึง “คุณคาของผูสูงวัย ผานการถายทอดภูมิ
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบ
ลานเมืองนาน 2) เพื่อปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานลานนาเปนภาษาไทยปจจุบัน และ  3) เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยูบันทึกองคความรูใน คัมภีรใบลานเมืองนานโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศตอไป  เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) และ 
การวิจัยภาคสนาม (Field Study) กลาวคือ การเก็บขอมูลจากคัมภีรใบลานที่รวบรวมจากวัดในเมืองนาน 
และ การเก็บขอมูลจากเอกสาร จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย ฐานขอมูล
ออนไลน สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส นําเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) คัมภีรใบลานเปนเอกสารโบราณที่สําคัญของจังหวัดนาน มีคุณคาตอสังคม ละเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่มีคุณคาและเปนมรดกทางวัฒนธรรม ทางวิชาการ ที่มีการรวบรวมเร่ืองราวประวัติ พระ
ธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ กฎหมาย ตําราโหราศาสตร ตําราไสยศาสตร 
ของจังหวัดนาน 2) การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานเมืองนานเปนภาษาไทยปจจุบัน คัดเลือกวัดที่เก็บรักษา
คัมภีรใบลานที่เปนองคความรูทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาพื้นบาน รวมถึงศาสตรและความเชื่อของผูคนใน
จังหวัดนานที่มีการจารึกไวในคัมภีรใบลาน หรือพับสาที่ จํานวน 3 เร่ือง คือ คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะห
และนายเหย คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”  3) การ
อนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานเมืองนาน ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาเมืองนาน ดวยวิธีการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาและจัดทําทะเบียนรายการคัมภีรใบลานหรือพับสาจําแนกตามหมวดหมูคัมภีรใบลาน 
จํานวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร ของวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ,วัดภูมินทร 
อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
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จังหวัดนานที่มีการจารึกไวในคัมภีรใบลาน หรือพับสาที่ จํานวน 3 เร่ือง คือ คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะห
และนายเหย คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”  3) การ
อนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานเมืองนาน ดําเนินการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาเมืองนาน ดวยวิธีการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาและจัดทําทะเบียนรายการคัมภีรใบลานหรือพับสาจําแนกตามหมวดหมูคัมภีรใบลาน 
จํานวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร ของวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ,วัดภูมินทร 
อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
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Abstract 
 There were three objectives in this research: 1) to study the history of the scripture 
collection, 2) to transliterate their contents that were Lanna Language on the palm leaves 
from the old language into the new Thai language and 3) to conserve and renovate them 
in the communities to stay and save more. The scriptures were the palm leaves in the Nan 
City by using the modern technology for collecting the information in the technology any 
longer. This was the documentary study and field study because the data on the scriptures 
collected and read from temples in area of Nan City and the books, magazines, articles, 
research report, online and electronic media to present the results of this research in the 
objectives.   
 Findings:  1) the scriptures as palm leaves were the ancient and important data of 
Nan province and very valuable to the society and the historical evidence which became 
the academic legacy. They were collected on the history, Buddha’s teaching, archeological 
history, law and texts, astrology and superstition of the Nan province, 2) the transliteration 
of their contents into the modern Thai language by selecting the scriptures with the 
knowledge of Buddhism, villager wisdom, including the written sciences in the palm leaves 
and faith of people in the Nan province or the three stories from rolls of the mulberry 
paper, namely: the rice story of Mr. Hey, the story of welcome ceremony about the 
buffalo and rice, and the special scriptures on the palm leaves was with the forty models 
of meditation, 3) the conservation and renovation of the palm leaves in the Nan City were 
performed to protect and remake them by repairing and rebuilding, including registration 
of the palm leaves or the rolls of plants’ fiber-made paper that were provided into the 
groups from the 232 scriptures of Phra That Chae Haeng Temple where was the royal 
temple in Phu Phiang District and Phumin Temple in Muang District, Nan province.  

Keywords: Wisdom Resource, Scriptures of Palm Leaves, Conservation, Transliteration   
 
บทนํา 

ประเทศไทยนั้น ดินแดนลานนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ พบวา มีวรรณกรรมและ
โบราณคดีทางพุทธศาสนาอยางมากมาย ซ่ึงปรากฏมากกวาในภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยกระจัดกระจาย
อยูตามวัดและสถานที่ตาง ๆ ใน 8 - 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาสํารวจคัมภีรและวรรณกรรม
ลานนาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สํารวจตั้งแตป  พ.ศ. 2516 - 2526 ใน 525  
วัด ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวา มีคัมภีรวรรณกรรมลานนาถึง 410,775 ผูก/ฉบับ และจาก
การประมาณการของนักวิชาการดานวรรณกรรมลานนากลาววา ในดินแดนลานนามีวรรณกรรมดานตาง ๆ 

รวมกันไมต่ํากวาหนึ่งลานผูก/ฉบับ ซ่ึงสวนใหญเปนวรรณกรรมทางดานพระพุทธศาสนา อีกทั้งเปน
วรรณกรรมในดานอ่ืน ๆ เชน นิทานพื้นบาน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร จริยศาสตร ลัทธิ
พิธีกรรม เปนตน 

วรรณกรรมและโบราณคดีทางพุทธศาสนาที่สําคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏเปนจํานวนมากในดินแดน
ลานนา คือ “คัมภีรใบลาน” ตามหลักฐานเทาที่มีปรากฏในสังคมทองถ่ินลานนาพบวา คัมภีรใบลานนาจะมี
มาตั้งแตสมัยพระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนแหงนี้แลว กลาวคือ ตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีเปนตนมา 
จนถึงสมัยของพระเมืองแกว พระสงฆชาวลานนาไดรับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) ลังกา และไดนําเอาคัมภีร
พระไตรปฎกเขามาดวยเปนจํานวนมาก ความเปนไปทางดานศาสนาในระยะนั้นจึงมีการศึกษาภาษาบาลีกัน
อยางจริงจัง พระภิกษุมีความรูในภาษาบาลีอยางแตกฉานจนสามารถแตงคัมภีรเปนภาษาบาลีไดหลายสิบเร่ือง1  

การสํารวจคัมภีรใบลานหรือ “การคัดธัมม” เปนงานดานการสํารวจและอนุรักษคัมภีรใบลานที่เก็บ
ไวตามวัดตาง ๆ เพื่อใหทราบจํานวน ชื่อเร่ือง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีรใบลานเพื่อซอมแซมและเก็บรักษาให
เหมาะสม คัมภีรใบลานจํานวนมากมายที่มีอยูในปจจุบันบางแหงยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร ซ่ึง
เม่ือปลอยทิ้งไวเปนเวลานานก็ถูกทําลายจากสัตวตาง ๆ ตลอดจนความรอนและความชื้นเม่ือเก็บไวใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสมก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีรใบลาน การเก็บคัมภีรใบลานในหีบธรรมเปน
เวลานานทําใหใบลานหมดอายุเร็วข้ึน เพราะไมไดสัมผัสกับอากาศภายนอกและถูกกดทับเปนเวลานาน ๆ  
มีสวนทําใหใบลานงอหรือเสียหายได การสํารวจและการอนุรักษซอมแซมก็เปนการยืดอายุของใบลานอีกทาง
หนึ่งดวย ที่ผานมามีนักวิชาการ หนวยงาน และสถาบันตาง ๆ ไดสํารวจทําทะเบียนและถายไมโครฟลม
คัมภีรใบลานตามวัดตาง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนแลวจํานวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการสํารวจดังกลาว
แลวไดมีการจัดพิมพหนังสือรายชื่อคัมภีรใบลานที่สํารวจเสร็จแลว ซ่ึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป และยังเปนการกระตุนใหพระภิกษุ สามเณร ใหความสําคัญกับการเก็บรักษา
คัมภีรใบลานมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ยังคงมีคัมภีรใบลานอีกจํานวนมากมายมหาศาลในวัดตาง ๆ ทั่วภาคเหนือที่ยังไมได
สํารวจมากอนถาปลอยทิ้งไวก็อาจถูกทําลายเสียหายได การศึกษาการปริวรรตธรรมเมืองนาน เปนการศึกษา
เพื่อปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานเปนภาษาไทยปจจุบัน เพื่อใหนักวิชาการ ผูสนใจนําไปใชโยชนไดสะดวก 
เหมาะสมกับยุคสมัย และนําไปสูการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยู ไดรับ
การศึกษาเรียนรู และนํามาใชใหเกิดประโยชน งานวิจัยดังกลาวไดตอยอดมาจากการจัดโครงการอนุรักษ 
ฟนฟู และปริวรรตคัมภีรใบลานลานนา ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นวา การไดทํากิจกรรมรวมกับชุมชน ทําใหตระหนัก
ถึงคุณคาของภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมาตลอดจนไดรวมกับคนในทองถ่ินเพื่อสืบสานภูมิปญญา ดังนั้น 
การร้ือฟนคัมภีรใบลานลานนาถือเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน
และสังคม 

                                           
 1 ปรียานุช อนุสุเรนทร, การศึกษาวิเคราะหคัมภีรท่ีใชในเทศกาลเขาพรรษาของลานนา กรณีศึกษาจาก 4 
วัน ในจังหวัดเชียงใหม, (มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540),หนา 22-23. 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1713

Abstract 
 There were three objectives in this research: 1) to study the history of the scripture 
collection, 2) to transliterate their contents that were Lanna Language on the palm leaves 
from the old language into the new Thai language and 3) to conserve and renovate them 
in the communities to stay and save more. The scriptures were the palm leaves in the Nan 
City by using the modern technology for collecting the information in the technology any 
longer. This was the documentary study and field study because the data on the scriptures 
collected and read from temples in area of Nan City and the books, magazines, articles, 
research report, online and electronic media to present the results of this research in the 
objectives.   
 Findings:  1) the scriptures as palm leaves were the ancient and important data of 
Nan province and very valuable to the society and the historical evidence which became 
the academic legacy. They were collected on the history, Buddha’s teaching, archeological 
history, law and texts, astrology and superstition of the Nan province, 2) the transliteration 
of their contents into the modern Thai language by selecting the scriptures with the 
knowledge of Buddhism, villager wisdom, including the written sciences in the palm leaves 
and faith of people in the Nan province or the three stories from rolls of the mulberry 
paper, namely: the rice story of Mr. Hey, the story of welcome ceremony about the 
buffalo and rice, and the special scriptures on the palm leaves was with the forty models 
of meditation, 3) the conservation and renovation of the palm leaves in the Nan City were 
performed to protect and remake them by repairing and rebuilding, including registration 
of the palm leaves or the rolls of plants’ fiber-made paper that were provided into the 
groups from the 232 scriptures of Phra That Chae Haeng Temple where was the royal 
temple in Phu Phiang District and Phumin Temple in Muang District, Nan province.  
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เพื่อปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานเปนภาษาไทยปจจุบัน เพื่อใหนักวิชาการ ผูสนใจนําไปใชโยชนไดสะดวก 
เหมาะสมกับยุคสมัย และนําไปสูการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยู ไดรับ
การศึกษาเรียนรู และนํามาใชใหเกิดประโยชน งานวิจัยดังกลาวไดตอยอดมาจากการจัดโครงการอนุรักษ 
ฟนฟู และปริวรรตคัมภีรใบลานลานนา ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นวา การไดทํากิจกรรมรวมกับชุมชน ทําใหตระหนัก
ถึงคุณคาของภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมาตลอดจนไดรวมกับคนในทองถ่ินเพื่อสืบสานภูมิปญญา ดังนั้น 
การร้ือฟนคัมภีรใบลานลานนาถือเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน
และสังคม 

                                           
 1 ปรียานุช อนุสุเรนทร, การศึกษาวิเคราะหคัมภีรท่ีใชในเทศกาลเขาพรรษาของลานนา กรณีศึกษาจาก 4 
วัน ในจังหวัดเชียงใหม, (มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540),หนา 22-23. 
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ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษพระคัมภีรใบลาน เมืองนาน สถาบันวิจัยนานาชาติธรรม
ชัยฯ (DIRI) จะไดชวยดําเนินการบันทึกภาพคัมภีรอักษรธรรมลานนาดวยเทคโนโลยีชั้นสูง (Digitization) 
ซึ่งเปนการอนุรักษพระคัมภีรที่กาวหนาที่สุดในปจจุบันใหแก วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และทางวิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ จะประสานงานเพื่อนําคัมภีรอักษรธรรมลานนาตาง ๆ มาดําเนินการดิจิไทเซชั่น 
ซ่ึงขอมูลดิจิทัลที่ไดสามารถอนุรักษเนื้อหาในคัมภีรไดตลอดไป แมวัสดุที่จารพระสัทธรรมไวจะสูญสลายไป
ตามกาลเวลาก็ตาม ทั้งนี้ใหความสําคัญแกกลุมคัมภีรฉบับพระนครเมืองนาน เปนการสงเสริมการปริวรรต
พระสธรรมคัมภีรอักษรธรรมแบบภาษาลานนาในสมัยของเจาอนันตวรฤทธิเดชฯ ซ่ึงในจารึกพงศาวดารพระ
นครเมืองนานฉบับวัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน กลาวไววา มีการจัดทํา
การปริวรรต การเขียนจารึกพระสธรรมคัมภีรลงในใบลานใชระยะเวลาทั้งสิ้น 7 คร้ัง ภายใน 31 ป จํานวนกวา 
500 เร่ือง และกวา 5,000 ผูก ถือวาเปนการจัดทําพระไตรปฎกคร้ังสําคัญและยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร
ของพระนครเมืองนาน  

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาภูมิปญญาและอนุรักษคัมภีรใบลานเมืองนาน เพื่อเปนการรวบรวมองคความรู
และจัดทําฐานขอมูลจากวัดตาง ๆ ในเมืองนาน ตลอดจนการเชื่อมโยงองคความรูระหวางหนวยงาน
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ใหเปนระบบ โดยพัฒนาบมเพาะและถายทอด
องคความรูดานพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปญญาแหงประเทศไทย  ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหเปน
นวัตกรรม ตลอดจนปกปองคุมครองสิทธิและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากภูมิปญญาและวิถีชีวิตสังคมนคร
เมืองนานใหเปนสมบัติของอนุชนรุนหลังและประเทศชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานเมืองนาน 
เพื่อปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานลานนาเปนภาษาไทยปจจุบัน  
เพื่ออนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยูบันทึกองคความรูใน คัมภีรใบลาน

เมืองนานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาวิจัยนี้มีพื้นที่ศึกษาคือ วัดในจังหวัดนานที่มีคัมภีรใบลานและคัดเลือก
วัดที่เก็บรักษาคัมภีรใบลานเอาไว แตยังไมมีการสํารวจและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

ขอบเขตดานเนื้อหา คือ คัมภีรใบลานลานนาที่คนพบในวัดในจังหวัดนานที่เก็บรักษาคัมภีรใบลาน
เอาไว แตยังไมมีการสํารวจและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชงิเอกสาร  (Documentary Study) และ การวิจัย

ภาคสนาม (Field Study) โดยดําเนินการดังนี้ 
1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร

และหลักฐานที่เก่ียวของพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ เก่ียวกับการศึกษาภูมิ
ปญญาและอนุรักษคัมภีรใบลานลานน 

 2. การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานลานนาเปนภาษาไทยปจจุบัน 
 เกณฑในการคัดเลือกวรรณกรรมคัมภีรใบลานเพื่อใชในการปริวรรตมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  

1) คัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณดานเนื้อหามากที่สุด 2) มีขอบกพรองทางการพิมพนอยที่สุด  3) คัดเลือก
ฉบับที่บอกแหลงที่มาและปที่พิมพชัดเจน  

 จํานวนคัมภีรใบลานลานนานานที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑที่จะนําเสนอในการวิจัย จํานวน 4 เร่ือง 
ดังนี้ 
  1. คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะหและนายเหย 
  2. คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว 
  3. คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญขาว 
  4. คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   

เกณฑในการปริวรรตอักษรลานนาเปนอักษรไทยกลาง การปริวรรตคร้ังนี้เปนการศึกษาจากตนฉบับ
คัมภีรใบลานที่คัดลอกดวยภาษาธรรมลานนาและอักษรลานนา ซ่ึงยังไมมีการปริวรรตหรือจัดพิมพเผยแพร
ทั่วไป การปริวรรตคัมภีรใบลานลานนาจากอักษรและอักขรวิธีภาษาลานนาเปนอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย
กลาง เพื่อนําขอมูลมาศึกษา แตไมใชการตรวจชําระ เพราะปริวรรตจากคัมภีรใบลานแตละเร่ืองที่คัดเลือก
แลวเพียงฉบับเดียวโดยยึดเกณฑการปริวรรตอักษรลานนาเปนอักษรไทยกลางที่ใชในการจัดทําขอมูล
สถาปนา (Archetype) ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ปมาเปนแนวทางในการปริวรรต  
ซ่ึงมีหลักเกณฑสําคัญ2  ดังนี้ 

 1. เกณฑการปริวรรตตัวอักษร (พยัญชนะ สระตัวสะกด ตัวเลข และเคร่ืองหมายกํากับอักษรเพื่อให
รักษาอักขรวิธีและการออกเสียงใหตรงกับภาษาลานนามากที่สุด) 

 2. เกณฑในการปรับขอมูล (ปรับระบบอักขรวิธี พยัญชนะ สระ วรรณยุกต เคร่ืองหมายกํากับสระ 
ตัวสะกดและการันต และการปรับคําที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนเพื่อใหทราบถึงรากศัพท และวิธีการสะกดที่
ถูกตองตามอักขรวิธี) 

                                           
 2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม, ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับ
เชียงใหม 700 ป, (เชียงใหม: โรงพิมพมิ่งเมือง, 2538). 
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ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษพระคัมภีรใบลาน เมืองนาน สถาบันวิจัยนานาชาติธรรม
ชัยฯ (DIRI) จะไดชวยดําเนินการบันทึกภาพคัมภีรอักษรธรรมลานนาดวยเทคโนโลยีชั้นสูง (Digitization) 
ซึ่งเปนการอนุรักษพระคัมภีรที่กาวหนาที่สุดในปจจุบันใหแก วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และทางวิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ จะประสานงานเพื่อนําคัมภีรอักษรธรรมลานนาตาง ๆ มาดําเนินการดิจิไทเซชั่น 
ซ่ึงขอมูลดิจิทัลที่ไดสามารถอนุรักษเนื้อหาในคัมภีรไดตลอดไป แมวัสดุที่จารพระสัทธรรมไวจะสูญสลายไป
ตามกาลเวลาก็ตาม ทั้งนี้ใหความสําคัญแกกลุมคัมภีรฉบับพระนครเมืองนาน เปนการสงเสริมการปริวรรต
พระสธรรมคัมภีรอักษรธรรมแบบภาษาลานนาในสมัยของเจาอนันตวรฤทธิเดชฯ ซ่ึงในจารึกพงศาวดารพระ
นครเมืองนานฉบับวัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน กลาวไววา มีการจัดทํา
การปริวรรต การเขียนจารึกพระสธรรมคัมภีรลงในใบลานใชระยะเวลาทั้งสิ้น 7 คร้ัง ภายใน 31 ป จํานวนกวา 
500 เร่ือง และกวา 5,000 ผูก ถือวาเปนการจัดทําพระไตรปฎกคร้ังสําคัญและยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร
ของพระนครเมืองนาน  

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาภูมิปญญาและอนุรักษคัมภีรใบลานเมืองนาน เพื่อเปนการรวบรวมองคความรู
และจัดทําฐานขอมูลจากวัดตาง ๆ ในเมืองนาน ตลอดจนการเชื่อมโยงองคความรูระหวางหนวยงาน
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ใหเปนระบบ โดยพัฒนาบมเพาะและถายทอด
องคความรูดานพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปญญาแหงประเทศไทย  ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหเปน
นวัตกรรม ตลอดจนปกปองคุมครองสิทธิและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากภูมิปญญาและวิถีชีวิตสังคมนคร
เมืองนานใหเปนสมบัติของอนุชนรุนหลังและประเทศชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานเมืองนาน 
เพื่อปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานลานนาเปนภาษาไทยปจจุบัน  
เพื่ออนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยูบันทึกองคความรูใน คัมภีรใบลาน

เมืองนานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาวิจัยนี้มีพื้นที่ศึกษาคือ วัดในจังหวัดนานที่มีคัมภีรใบลานและคัดเลือก
วัดที่เก็บรักษาคัมภีรใบลานเอาไว แตยังไมมีการสํารวจและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

ขอบเขตดานเนื้อหา คือ คัมภีรใบลานลานนาที่คนพบในวัดในจังหวัดนานที่เก็บรักษาคัมภีรใบลาน
เอาไว แตยังไมมีการสํารวจและจัดเก็บอยางเปนระบบ 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชงิเอกสาร  (Documentary Study) และ การวิจัย

ภาคสนาม (Field Study) โดยดําเนินการดังนี้ 
1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร

และหลักฐานที่เก่ียวของพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ เก่ียวกับการศึกษาภูมิ
ปญญาและอนุรักษคัมภีรใบลานลานน 

 2. การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานลานนาเปนภาษาไทยปจจุบัน 
 เกณฑในการคัดเลือกวรรณกรรมคัมภีรใบลานเพื่อใชในการปริวรรตมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  

1) คัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณดานเนื้อหามากที่สุด 2) มีขอบกพรองทางการพิมพนอยที่สุด  3) คัดเลือก
ฉบับที่บอกแหลงที่มาและปที่พิมพชัดเจน  

 จํานวนคัมภีรใบลานลานนานานที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑที่จะนําเสนอในการวิจัย จํานวน 4 เร่ือง 
ดังนี้ 
  1. คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะหและนายเหย 
  2. คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว 
  3. คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญขาว 
  4. คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   

เกณฑในการปริวรรตอักษรลานนาเปนอักษรไทยกลาง การปริวรรตคร้ังนี้เปนการศึกษาจากตนฉบับ
คัมภีรใบลานที่คัดลอกดวยภาษาธรรมลานนาและอักษรลานนา ซ่ึงยังไมมีการปริวรรตหรือจัดพิมพเผยแพร
ทั่วไป การปริวรรตคัมภีรใบลานลานนาจากอักษรและอักขรวิธีภาษาลานนาเปนอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย
กลาง เพื่อนําขอมูลมาศึกษา แตไมใชการตรวจชําระ เพราะปริวรรตจากคัมภีรใบลานแตละเร่ืองที่คัดเลือก
แลวเพียงฉบับเดียวโดยยึดเกณฑการปริวรรตอักษรลานนาเปนอักษรไทยกลางที่ใชในการจัดทําขอมูล
สถาปนา (Archetype) ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ปมาเปนแนวทางในการปริวรรต  
ซ่ึงมีหลักเกณฑสําคัญ2  ดังนี้ 

 1. เกณฑการปริวรรตตัวอักษร (พยัญชนะ สระตัวสะกด ตัวเลข และเคร่ืองหมายกํากับอักษรเพื่อให
รักษาอักขรวิธีและการออกเสียงใหตรงกับภาษาลานนามากที่สุด) 

 2. เกณฑในการปรับขอมูล (ปรับระบบอักขรวิธี พยัญชนะ สระ วรรณยุกต เคร่ืองหมายกํากับสระ 
ตัวสะกดและการันต และการปรับคําที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนเพื่อใหทราบถึงรากศัพท และวิธีการสะกดที่
ถูกตองตามอักขรวิธี) 

                                           
 2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม, ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับ
เชียงใหม 700 ป, (เชียงใหม: โรงพิมพมิ่งเมือง, 2538). 
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 3.  การอนุรักษเอกสารโบราณ คัมภีรใบลาน พับสาที่มีอยูในวัด ในจังหวัดนาน อยางยั่งยืนโดยการทํา
ความสะอาด ลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาอยางถูกตองโดยความรวมมือของคนในชุมชน โดยการศึกษาในคร้ัง
นี้มีแนวทางดําเนินการศึกษาวิจัย ข้ันตอน และเคร่ืองการวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 1 แตงตั้งคณะทํางานระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ การวางกรอบในการคัดเลือกวัดและ
ชุมชนใหชัดเจน ในจังหวัดนาน ไดแก วัดพระธาตุแชงแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน และวัด
ภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
  2. การวิจัยภาคสนาม ( Field Study) ลงพื้นที่ เพื่อทําการสํารวจเอกสารคัมภีรโบราณ 
ทุกชนิดที่เก็บรักษาไวที่วัดนั้น ๆ ทําการอนุรักษ จัดหมวดหมู ลงทะเบียนเพื่อการสืบคนอยางเปนระบบ ถาย
สําเนา และเก็บรักษาตามเดิม 
  3. เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของแตละวัดที่ไดจากการศึกษาสํารวจรวบรวมขอมูล 
หลักฐานทางดานประวัติศาสตรที่เก่ียวของจากคัมภีรใบลาน ปบสา และคําบอกเลาของปราชญทองถ่ิน เปน
ตน เพื่อรวบรวมจัดทําประวัติและความเปนมาเพื่อเปนแหลงขอมูลในฐานะที่เปนศูนยเรียนรูของชุมชน 
อําเภอและจังหวัดตอไป 
  4.  การคัดเลือกเอกสารโบราณบางเร่ืองที่ เก่ียวของกับทองถ่ิน ศึกษารายละเอียด 
ปริวรรต เรียบเรียงดวยภาษาปจจุบัน 
  5. จัดกิจกรรมการถายทอดสาระภูมิปญญาในทองถ่ินนั้นดวยการฝกอบรม การเขียน  
การอาน การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กับชุมชนและนักวิชาการ เพื่ อการสืบทอดและเผยแพร                     
ภูมิปญญาใหแกสังคม 
  6. นําเสนอขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อนําเสนอในรูปแบบของการวิจัยและสรุปเปนองค
ความรูและขอเสนอแนะ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ รวบรวม และปริวรรตเอกสารโบราณลานนา 
 2. ไดปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีรใบลานลานนา เพื่อเผยแพรองคความรูใหแกสาธารณชน 
 3. ไดองคความรูเร่ืองการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยู ไดรับ
การศึกษาเรียนรู ตลอดจนการนํามาใชใหเกิดประโยชน 
 
ผลการวิจัย 

 1.ประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานจังหวัดนาน 
ประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานจังหวัดนาน จากการศึกษาภาษาบาลีรวมทั้ง

กระแสการจารคัมภีรใบลานเขามายังนครรัฐนานแหงนี้ใน 2 ยุคที่สําคัญ คือ 
  ยุคแรก เม่ือคร้ังพญาการเมืองแหงนครรัฐนานรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศและ

ภาษาบาลีจากกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ซ่ึงถือวาเปนกษัตริยที่ใชหลักการ

ศาสนาและการทหารในการปกครองพุทธจักรและอาณาจักรใหเปนปกแผน โดยอาศัยพระปรีชาสามารถใน
ดานพุทธศาสนา ทรงพระราชนิพนธไตรภูมิพระรวงเพื่อสอนเร่ืองนรกสวรรคใหประชาชนเกรงกลัวตอบาป
และหม่ันสั่งสมบุญกุศล อันมีนัยดานการปกครองบานเมืองใหพสกนิกรใตรมพระบารมีอยูเย็นเปนสุข ถือ
เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเลมแรก และเปนกุศโลบายที่พระองคทรงใชเพื่อสรางความสงบรมเย็น
ทางสังคมอยางแยบคาย นอกจากนี้พระองคยังมีสายพระเนตรที่กวางไกลในการขยายแสนยานุภาพทาง
การทหารและศาสนาผานศูนยกลางการคาเกลืออยางนานไปยังดินแดนตาง ๆ เพื่อใหอาณาจักรรอบขาง
ยอมรับพระองคในฐานะกษัตริยแหงกรุงสุโขทัย จึงโปรดเกลาฯ ใหสงมหาเถรธรรมบาลภิกขุ หนึ่งในพระ
อาจารยของพระองค ผูเปนที่เคารพของพญาการเมืองไปอยูที่นาน เม่ือพระมหาธรรมราชาลิไททรงใช
หลักการทางทหารและการพระศาสนาสําเร็จ การจารใบลานดวยภาษาบาลีจึงขยายไปอยางกวางขวางใน
เมืองนานนับแตนั้นมา  

 ยุคที่สอง รอยกวาปตอมาเปน ที่ภาษาบาลีและการจารคัมภีรใบลานเขามาสูนานนครเม่ือพระเจาติ
โลกราชกษัตริยแหงนครพิงคเชียงใหม มีพระราชประสงคจะครอบครองแหลงเกลือ จึงทรงยกทัพมาตีจน
สามารถผนวกนานเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาไดสําเร็จ รัชสมัยของพระองคถือเปนยุคทองของ
อาณาจักรลานนา ที่ รุงเรืองทั้งการขยายอาณาเขตไปครอบครองหัวเมืองนอยใหญจํานวนมาก อีกทั้ง
พระพุทธศาสนาและการศึกษาคัมภีรพระไตรปฎกก็เจริญรุงเรืองอยางสูงสุด ดังจะเห็นไดจากการที่พระองค
โปรดเกลาฯ ใหสังคายนาพระไตรปฎกบาลีแลวจารลงใบลานดวยอักษรธรรมแจกจายไปทั่วอาณาเขตที่ทรง
ปกครอง จึงสงผลใหนานในฐานะที่ เปนหนึ่งในเมืองข้ึนของอาณาจักรลานนารับความรุงเรืองดาน
พระพุทธศาสนาและการศึกษาภาษาบาลีเขามาดวย จากขอมูลดังกลาวจึงเห็นไดวา อิทธิพลจากอาณาจักร
สุโขทัยในยุคแรกและอาณาจักรลานนาในยคุตอมา ทําใหการจารคัมภีรใบลานพระไตรปฎกภาษาบาลีงอกงามใน
ดินแดนนครนาน จนกลายเปนศูนยกลางการศึกษาภาษาบาลีแหงหนึ่งที่สําคัญยิ่งในภาคเหนือดังจะเห็นไดวา 
คร้ังหนึ่งพระสิริมังคลาจารยจอมปราชญแหงลานนาผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีแตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากษวากย 
สัมพันธและฉันทลักษณ ไดเดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่นครนานนานถึง 2 ป เม่ือกลับไปเชียงใหมทานไดรจนา
ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ คือ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักกวาฬทีปนี การที่ทานเดินทาง
จากเชียงใหมซ่ึงเปนศูนยกลางการสังคายนาที่พร่ังพรอมไปดวยนักปราชญผูเชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยเพื่อไป
เรียนรูภาษาบาลีที่นาน แสดงวา นครแหงนี้ตองมีความสําคัญในดานการศึกษาพระไตรปฎกและภาษาบาลีไม
นอยทีเดียว กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร เจานครนานชั้นหลังทุกองคตางทรงใหการทํานุบํารุงอุปถัมภคํ้าจุน
พระพุทธศาสนาเปนอยางมากในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 เร่ือง ราชวงษปกรณ พงศาวดารเมืองนาน ฉบับ
พระเจาสุริยพงษผลิตเดช บันทึกไววา เจาอนันตวรฤทธิเดช เจานครนานองคที่ 62 จากจํานวน 64 พระองค 
ทรงสละทุนทรัพยสวนพระองคบูรณปฏิสังขรณวัดและปูชนียวัตถุเปนอันมากและทรงเปนองคประธานในการ
จัดสรางคัมภีรใบลาน จารึกพระธรรมคําสั่งสอนถึง 7 คร้ังระหวางปจุลศักราช 1217-1248 รวมแลวจํานวน
หลายพันผูก เม่ือจารคัมภีรใบลานแลวเสร็จในแตละคร้ัง ก็จัดใหมีงานสมโภชเฉลิมฉลอง ทั้งเจานาย ขาราชการ
ชั้นผูใหญและประชาชนตางเขารวมบูชากัณฑเทศนและถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆหมูใหญดวยศรัทธา   

 นับตั้งแตการสถาปนานครรัฐนานในศตวรรษที่ 18 จวบจนเจาผูครองนครนานองคสุดทายในป พ.ศ. 
2475 นครนานไดผานการศึกสงคราม และตกอยูภายใตการปกครองของแควนตาง ๆ ที่ผลัดกันข้ึนมาเรืองอํานาจ
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 3.  การอนุรักษเอกสารโบราณ คัมภีรใบลาน พับสาที่มีอยูในวัด ในจังหวัดนาน อยางยั่งยืนโดยการทํา
ความสะอาด ลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาอยางถูกตองโดยความรวมมือของคนในชุมชน โดยการศึกษาในคร้ัง
นี้มีแนวทางดําเนินการศึกษาวิจัย ข้ันตอน และเคร่ืองการวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 1 แตงตั้งคณะทํางานระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ การวางกรอบในการคัดเลือกวัดและ
ชุมชนใหชัดเจน ในจังหวัดนาน ไดแก วัดพระธาตุแชงแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน และวัด
ภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน  
  2. การวิจัยภาคสนาม ( Field Study) ลงพื้นที่ เพื่อทําการสํารวจเอกสารคัมภีรโบราณ 
ทุกชนิดที่เก็บรักษาไวที่วัดนั้น ๆ ทําการอนุรักษ จัดหมวดหมู ลงทะเบียนเพื่อการสืบคนอยางเปนระบบ ถาย
สําเนา และเก็บรักษาตามเดิม 
  3. เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของแตละวัดที่ไดจากการศึกษาสํารวจรวบรวมขอมูล 
หลักฐานทางดานประวัติศาสตรที่เก่ียวของจากคัมภีรใบลาน ปบสา และคําบอกเลาของปราชญทองถ่ิน เปน
ตน เพื่อรวบรวมจัดทําประวัติและความเปนมาเพื่อเปนแหลงขอมูลในฐานะที่เปนศูนยเรียนรูของชุมชน 
อําเภอและจังหวัดตอไป 
  4.  การคัดเลือกเอกสารโบราณบางเร่ืองที่ เก่ียวของกับทองถ่ิน ศึกษารายละเอียด 
ปริวรรต เรียบเรียงดวยภาษาปจจุบัน 
  5. จัดกิจกรรมการถายทอดสาระภูมิปญญาในทองถ่ินนั้นดวยการฝกอบรม การเขียน  
การอาน การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กับชุมชนและนักวิชาการ เพื่ อการสืบทอดและเผยแพร                     
ภูมิปญญาใหแกสังคม 
  6. นําเสนอขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อนําเสนอในรูปแบบของการวิจัยและสรุปเปนองค
ความรูและขอเสนอแนะ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ รวบรวม และปริวรรตเอกสารโบราณลานนา 
 2. ไดปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีรใบลานลานนา เพื่อเผยแพรองคความรูใหแกสาธารณชน 
 3. ไดองคความรูเร่ืองการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาที่มีอยูในชุมชนใหคงอยู ไดรับ
การศึกษาเรียนรู ตลอดจนการนํามาใชใหเกิดประโยชน 
 
ผลการวิจัย 

 1.ประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานจังหวัดนาน 
ประวัติความเปนมาของการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานจังหวัดนาน จากการศึกษาภาษาบาลีรวมทั้ง

กระแสการจารคัมภีรใบลานเขามายังนครรัฐนานแหงนี้ใน 2 ยุคที่สําคัญ คือ 
  ยุคแรก เม่ือคร้ังพญาการเมืองแหงนครรัฐนานรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศและ

ภาษาบาลีจากกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ซ่ึงถือวาเปนกษัตริยที่ใชหลักการ

ศาสนาและการทหารในการปกครองพุทธจักรและอาณาจักรใหเปนปกแผน โดยอาศัยพระปรีชาสามารถใน
ดานพุทธศาสนา ทรงพระราชนิพนธไตรภูมิพระรวงเพื่อสอนเร่ืองนรกสวรรคใหประชาชนเกรงกลัวตอบาป
และหม่ันสั่งสมบุญกุศล อันมีนัยดานการปกครองบานเมืองใหพสกนิกรใตรมพระบารมีอยูเย็นเปนสุข ถือ
เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเลมแรก และเปนกุศโลบายที่พระองคทรงใชเพื่อสรางความสงบรมเย็น
ทางสังคมอยางแยบคาย นอกจากนี้พระองคยังมีสายพระเนตรที่กวางไกลในการขยายแสนยานุภาพทาง
การทหารและศาสนาผานศูนยกลางการคาเกลืออยางนานไปยังดินแดนตาง ๆ เพื่อใหอาณาจักรรอบขาง
ยอมรับพระองคในฐานะกษัตริยแหงกรุงสุโขทัย จึงโปรดเกลาฯ ใหสงมหาเถรธรรมบาลภิกขุ หนึ่งในพระ
อาจารยของพระองค ผูเปนที่เคารพของพญาการเมืองไปอยูที่นาน เม่ือพระมหาธรรมราชาลิไททรงใช
หลักการทางทหารและการพระศาสนาสําเร็จ การจารใบลานดวยภาษาบาลีจึงขยายไปอยางกวางขวางใน
เมืองนานนับแตนั้นมา  

 ยุคที่สอง รอยกวาปตอมาเปน ที่ภาษาบาลีและการจารคัมภีรใบลานเขามาสูนานนครเม่ือพระเจาติ
โลกราชกษัตริยแหงนครพิงคเชียงใหม มีพระราชประสงคจะครอบครองแหลงเกลือ จึงทรงยกทัพมาตีจน
สามารถผนวกนานเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาไดสําเร็จ รัชสมัยของพระองคถือเปนยุคทองของ
อาณาจักรลานนา ที่ รุงเรืองทั้งการขยายอาณาเขตไปครอบครองหัวเมืองนอยใหญจํานวนมาก อีกทั้ง
พระพุทธศาสนาและการศึกษาคัมภีรพระไตรปฎกก็เจริญรุงเรืองอยางสูงสุด ดังจะเห็นไดจากการที่พระองค
โปรดเกลาฯ ใหสังคายนาพระไตรปฎกบาลีแลวจารลงใบลานดวยอักษรธรรมแจกจายไปทั่วอาณาเขตที่ทรง
ปกครอง จึงสงผลใหนานในฐานะที่ เปนหนึ่งในเมืองข้ึนของอาณาจักรลานนารับความรุงเรืองดาน
พระพุทธศาสนาและการศึกษาภาษาบาลีเขามาดวย จากขอมูลดังกลาวจึงเห็นไดวา อิทธิพลจากอาณาจักร
สุโขทัยในยุคแรกและอาณาจักรลานนาในยคุตอมา ทําใหการจารคัมภีรใบลานพระไตรปฎกภาษาบาลีงอกงามใน
ดินแดนนครนาน จนกลายเปนศูนยกลางการศึกษาภาษาบาลีแหงหนึ่งที่สําคัญยิ่งในภาคเหนือดังจะเห็นไดวา 
คร้ังหนึ่งพระสิริมังคลาจารยจอมปราชญแหงลานนาผูเชี่ยวชาญภาษาบาลีแตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากษวากย 
สัมพันธและฉันทลักษณ ไดเดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่นครนานนานถึง 2 ป เม่ือกลับไปเชียงใหมทานไดรจนา
ผลงานทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ คือ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักกวาฬทีปนี การที่ทานเดินทาง
จากเชียงใหมซ่ึงเปนศูนยกลางการสังคายนาที่พร่ังพรอมไปดวยนักปราชญผูเชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยเพื่อไป
เรียนรูภาษาบาลีที่นาน แสดงวา นครแหงนี้ตองมีความสําคัญในดานการศึกษาพระไตรปฎกและภาษาบาลีไม
นอยทีเดียว กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร เจานครนานชั้นหลังทุกองคตางทรงใหการทํานุบํารุงอุปถัมภคํ้าจุน
พระพุทธศาสนาเปนอยางมากในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 เร่ือง ราชวงษปกรณ พงศาวดารเมืองนาน ฉบับ
พระเจาสุริยพงษผลิตเดช บันทึกไววา เจาอนันตวรฤทธิเดช เจานครนานองคที่ 62 จากจํานวน 64 พระองค 
ทรงสละทุนทรัพยสวนพระองคบูรณปฏิสังขรณวัดและปูชนียวัตถุเปนอันมากและทรงเปนองคประธานในการ
จัดสรางคัมภีรใบลาน จารึกพระธรรมคําสั่งสอนถึง 7 คร้ังระหวางปจุลศักราช 1217-1248 รวมแลวจํานวน
หลายพันผูก เม่ือจารคัมภีรใบลานแลวเสร็จในแตละคร้ัง ก็จัดใหมีงานสมโภชเฉลิมฉลอง ทั้งเจานาย ขาราชการ
ชั้นผูใหญและประชาชนตางเขารวมบูชากัณฑเทศนและถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆหมูใหญดวยศรัทธา   

 นับตั้งแตการสถาปนานครรัฐนานในศตวรรษที่ 18 จวบจนเจาผูครองนครนานองคสุดทายในป พ.ศ. 
2475 นครนานไดผานการศึกสงคราม และตกอยูภายใตการปกครองของแควนตาง ๆ ที่ผลัดกันข้ึนมาเรืองอํานาจ
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หลายคร้ังหลายคราแตทามกลางความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง การศึกษาภาษาบาลีและการจารคัมภีรใบ
ลานก็ยังคงดําเนินอยางตอเนื่องไมขาดสายดวยแรงศรัทธาทั้งฝายอาณาจักรและพุทธจักรกอเกิดเปนอัตลักษณ
แหงวิถีชีวิตของชาวเมืองตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  

2. การอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนา 
คัมภีรใบลานเปนเอกสารโบราณประเภทที่เปนอินทรียวัตถุที่ไดมาจากพืช จึงไมคอยคงทนตอ

สิ่งแวดลอม เกิดการเปลี่ยนแปลงชํารุด เสียหายไดงาย การชํารุดเสื่อมสภาพแบงออกไดเปนหลายสาเหตุหลาย
กระบวนการ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนพรอมกัน หรือมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน จนบางคร้ังไมสามารถแยกออกจากกัน
ได ดังนั้น การอนุรักษดวยการซอมแซมและบํารุงรักษาเอกสารโบราณที่มีคุณคา จะเปนการยืดอายุของ
เอกสารและชวยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยใหยาวนานสืบไปการดูแลจัดเก็บที่ถูกตอง เหมาะสม 
เพื่อชวยยืดอายุของเอกสารในเบื้องตนปฏิบัติไดดังนี้ 

1. เก็บรักษาไวในหองที่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ อุณหภูมิระหวาง 22 - 24 องศาเซลเซียส ควบคุม
ความชื้นระหวาง 50 - 65 % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง แตถาไม สามารถควบคุม
ความชื้นใหต่ํากวา 70 % ไดควรปรับอุณหภูมิใหสูงกวา 22 องศาเซลเซียส เพื่อปองกัน การควบแนนกลั่นตัว
เปนหยดน้ําของไอน้ําในอากาศ หองที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปดไฟเฉพาะเวลาที่ จําเปน ติดผามานหรือมูลี่
เพื่อปองกันแสงจากภายนอก ประตูหนาตางที่เปนบานกระจกใส ควรติดฟลมที่มี คุณสมบัติสะทอนแสงและ
กรองรังสีอัลตราไวโอเลต  

 2. ถาไมสามารถจัดเก็บไวในหองที่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศไดควรเก็บรักษาไวในหองที่มีอากาศ 
หมุนเวียนถายเทไดดี หางไกลจากความรอน ความชื้นและแสงแดด ไมควรเก็บไวในหองใตดินหรือใต หลังคา 
เนื่องจากเปนจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไมเหมาะสม ประตู หนาตาง ควรกรุมุงลวดตาถ่ีๆ เพื่อ ปองกัน
แมลงและสัตวอ่ืนๆ ดูแลระวังปองกันอันตรายจากอัคคีภัยเปนพิเศษ เพราะคัมภีรใบลานเปนวัสดุ ติดไฟงาย  

 3. หองที่จัดเก็บตองปราศจากฝุนละออง แมลง จุลินทรียหม่ันดูแลรักษาความสะอาดอยาง 
สมํ่าเสมอ เม่ือพบปญหาจะสามารถแกไขไดทันที ใชผาแหง แปรงขนออน เคร่ืองดูดฝุนทําความสะอาด ระวัง
การใชผาเปยก เพราะจะทําใหฝุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งข้ึน นําเมล็ดพริกไทยใสผาโปรง หรือสําลี
ชุบน้ํามันการบูรวางตามซอกมุมตางๆ เพื่อชวยปองกันและไลแมลง หม่ันเปลี่ยนเมล็ดพริกไทย และน้ํามัน
การบูรเม่ือหมดกลิ่น  

4. การเก็บรักษาไวในตู ลิ้นชัก ชั้น กลอง ถาที่จัดเก็บทําดวยไมควรทาน้ํายาปองกันแมลง ไมควร ใช
ตูที่ทําจากไมอัด เพราะใหไอระเหยที่เปนอันตรายตอเอกสาร อุดรอยร่ัว รอยแตกราวใหสนิท เพื่อ ปองกันฝุน 
และแมลง ถาที่จัดเก็บเปนโลหะควรเปนโลหะปลอดสนิม กลองกระดาษควรผลิตจากกระดาษ ที่ไมเปนกรด 
ไมควรวางกับพื้นไมหรือพื้นโลหะโดยตรง ควรรองดวยแผนพลาสติกไรกรด หรือผาดิบที่ซัก สะอาดปราศจาก
แปงหรือกาว  

5. การใชวัสดุหอหุม ควรเปนวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ดาง สารเคมีที่เปนพิษ หรือทําใหเกิด 
คราบเปอน ไมควรใชกระดาษที่มีคุณภาพต่ํา เชน กระดาษสีน้ําตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ เพราะมี ฤทธิ์
เปนกรดและหมึกจะทําใหเกิดคราบเปอน ควรเลือกใชกระดาษนุมเนื้อละเอียดไมมีกรด เชน กระดาษ ทิชชูสี
ขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใชผาเลือกผาที่สีไมตก หรือผาดิบชนิดไมฟอกนํามาซักใหสะอาด ปราศจาก

แปงและกาว หรือสารเคมี ไมควรใชผาสักหลาดหรือผาที่มีเสนใยขนสัตวผสมอยู เพราะสามารถ ดึงดูดแมลง
ไดงาย  

6. เอกสารโบราณที่ไดรับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหมควรตรวจสอบหารองรอยของแมลง และ 
เชื้อราอยางละเอียด หากตรวจพบตองกําจัดออกไปกอนนําเขาเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษาตองหม่ัน 
ตรวจหารองรอยของแมลงและเชื้อราอยางสมํ่าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออกไวตางหาก และ 
ดําเนินการกําจัดออกใหหมด  

7. ลางมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกคร้ัง กอนจับตองสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและความ 
สกปรกจากมือ จะทําใหเอกสารโบราณเกิดความเปอน สกปรก เปนแหลงรวมเชื้อโรค การจับตอง หยิบยก 
เคลื่อนยาย ทําเทาที่จําเปนโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการชํารุดที่อาจเกิดข้ึนได  

8. ไมควรซอมแซมเอกสารดวยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหลานี้เม่ือนานไปจะหดตัวและแยก 
ออกจากกระดาษเหลือแตคราบสกปรก สีน้ําตาล เหลือง ติดฝงแนนอยูบนกระดาษ ไมควรใชเข็มหมุด เข็ม
กลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เปนโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมทําลายเนื้อกระดาษ ถาจําเปนตอง
ใชเทปกาวติดซอมรอยฉีกขาด ควรเปนเทปกาวที่ลอกออกไดงาย ไมทําลายเอกสาร เชน เทปกาวที่ทําจาก
กระดาษสาเคลือบดวยกาวเมทิล เซลลูโลส เปนตน  

9. ไมควรซอมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถาไมแนใจในวิธีการซอม ควรจัดเก็บเอกสารใน สภาพที่
ปลอดภัย ปรึกษาผูรูเพื่อไมใหการซอมแซมเปนการทําลายเอกสารใหชํารุดเสียหายมากข้ึนกวาเดิม  

10. สารเคมีที่นํามาใหตองผานการวิเคราะหและทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ ใชสารเคมีเม่ือมีความ 
จําเปน และใชดวยความระมัดระวัง ถาไมมีความชํานาญมากพอควรปรึกษาผูรู เพื่อปองกันอันตรายที่ 
เกิดข้ึนได  

11. เอกสารโบราณควรใหบริการจากสําเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน ไมโครฟลม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เปนตน แลวจัดเก็บตนฉบับในสภาพที่ปลอดภัยใหมีความ 
เสี่ยงตอความชํารุดเสียหายนอยที่สุด3  

3. การสืบคนและจัดทําทะเบียนรายการคัมภีรใบลานลานนา 
การสืบคนคัมภีรใบลานลานนาจังหวัดนานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวมคัมภีรใบลาน หรือพับสาตาม

วัดตาง ๆ ในจังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร ไดดําเนินการจัดทําทะเบียนรายการและจัดหมวดหมูในการจัดเก็บ
คัมภีรใบลาน เพื่อเปนระบบการอนุรักษที่เปนเร่ืองราวที่ถูกตองตรงตามแบบของทางราชการ ในการลงพื้นที่การ
สํารวจสืบคนขอมูลในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสํารวจและบันทึกขอมูลไวดังนี้ 1. คัดแยกคัมภีรใบลานเปนหมวดหมู 
รวม 21 หมวด 2. สํารวจผูก/เลม รายชื่อธรรมตามบัญชีและปายธรรม 

 4. การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีรใบลานลานนานาน 
การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลาน ซ่ึงเปนคัมภีรใบลานที่ถูกคนพบและรวบรวมมาจากวัดในจังหวัด

นาน ดําเนินการคัดเลือกคัมภีรใบลาน ที่เปนองคความรูทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาพื้นบานในจังหวัด

                                           
 3 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ความรูพ้ืนฐานดานการอนุรักษวัสดุจดหมายเหตุสําหรับนักอนุรักษ. 
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หลายคร้ังหลายคราแตทามกลางความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง การศึกษาภาษาบาลีและการจารคัมภีรใบ
ลานก็ยังคงดําเนินอยางตอเนื่องไมขาดสายดวยแรงศรัทธาทั้งฝายอาณาจักรและพุทธจักรกอเกิดเปนอัตลักษณ
แหงวิถีชีวิตของชาวเมืองตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  

2. การอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนา 
คัมภีรใบลานเปนเอกสารโบราณประเภทที่เปนอินทรียวัตถุที่ไดมาจากพืช จึงไมคอยคงทนตอ

สิ่งแวดลอม เกิดการเปลี่ยนแปลงชํารุด เสียหายไดงาย การชํารุดเสื่อมสภาพแบงออกไดเปนหลายสาเหตุหลาย
กระบวนการ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนพรอมกัน หรือมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน จนบางคร้ังไมสามารถแยกออกจากกัน
ได ดังนั้น การอนุรักษดวยการซอมแซมและบํารุงรักษาเอกสารโบราณที่มีคุณคา จะเปนการยืดอายุของ
เอกสารและชวยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยใหยาวนานสืบไปการดูแลจัดเก็บที่ถูกตอง เหมาะสม 
เพื่อชวยยืดอายุของเอกสารในเบื้องตนปฏิบัติไดดังนี้ 

1. เก็บรักษาไวในหองที่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ อุณหภูมิระหวาง 22 - 24 องศาเซลเซียส ควบคุม
ความชื้นระหวาง 50 - 65 % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง แตถาไม สามารถควบคุม
ความชื้นใหต่ํากวา 70 % ไดควรปรับอุณหภูมิใหสูงกวา 22 องศาเซลเซียส เพื่อปองกัน การควบแนนกลั่นตัว
เปนหยดน้ําของไอน้ําในอากาศ หองที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปดไฟเฉพาะเวลาที่ จําเปน ติดผามานหรือมูลี่
เพื่อปองกันแสงจากภายนอก ประตูหนาตางที่เปนบานกระจกใส ควรติดฟลมที่มี คุณสมบัติสะทอนแสงและ
กรองรังสีอัลตราไวโอเลต  

 2. ถาไมสามารถจัดเก็บไวในหองที่ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศไดควรเก็บรักษาไวในหองที่มีอากาศ 
หมุนเวียนถายเทไดดี หางไกลจากความรอน ความชื้นและแสงแดด ไมควรเก็บไวในหองใตดินหรือใต หลังคา 
เนื่องจากเปนจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไมเหมาะสม ประตู หนาตาง ควรกรุมุงลวดตาถ่ีๆ เพื่อ ปองกัน
แมลงและสัตวอ่ืนๆ ดูแลระวังปองกันอันตรายจากอัคคีภัยเปนพิเศษ เพราะคัมภีรใบลานเปนวัสดุ ติดไฟงาย  

 3. หองที่จัดเก็บตองปราศจากฝุนละออง แมลง จุลินทรียหม่ันดูแลรักษาความสะอาดอยาง 
สมํ่าเสมอ เม่ือพบปญหาจะสามารถแกไขไดทันที ใชผาแหง แปรงขนออน เคร่ืองดูดฝุนทําความสะอาด ระวัง
การใชผาเปยก เพราะจะทําใหฝุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งข้ึน นําเมล็ดพริกไทยใสผาโปรง หรือสําลี
ชุบน้ํามันการบูรวางตามซอกมุมตางๆ เพื่อชวยปองกันและไลแมลง หม่ันเปลี่ยนเมล็ดพริกไทย และน้ํามัน
การบูรเม่ือหมดกลิ่น  

4. การเก็บรักษาไวในตู ลิ้นชัก ชั้น กลอง ถาที่จัดเก็บทําดวยไมควรทาน้ํายาปองกันแมลง ไมควร ใช
ตูที่ทําจากไมอัด เพราะใหไอระเหยที่เปนอันตรายตอเอกสาร อุดรอยร่ัว รอยแตกราวใหสนิท เพื่อ ปองกันฝุน 
และแมลง ถาที่จัดเก็บเปนโลหะควรเปนโลหะปลอดสนิม กลองกระดาษควรผลิตจากกระดาษ ที่ไมเปนกรด 
ไมควรวางกับพื้นไมหรือพื้นโลหะโดยตรง ควรรองดวยแผนพลาสติกไรกรด หรือผาดิบที่ซัก สะอาดปราศจาก
แปงหรือกาว  

5. การใชวัสดุหอหุม ควรเปนวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ดาง สารเคมีที่เปนพิษ หรือทําใหเกิด 
คราบเปอน ไมควรใชกระดาษที่มีคุณภาพต่ํา เชน กระดาษสีน้ําตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ เพราะมี ฤทธิ์
เปนกรดและหมึกจะทําใหเกิดคราบเปอน ควรเลือกใชกระดาษนุมเนื้อละเอียดไมมีกรด เชน กระดาษ ทิชชูสี
ขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใชผาเลือกผาที่สีไมตก หรือผาดิบชนิดไมฟอกนํามาซักใหสะอาด ปราศจาก

แปงและกาว หรือสารเคมี ไมควรใชผาสักหลาดหรือผาที่มีเสนใยขนสัตวผสมอยู เพราะสามารถ ดึงดูดแมลง
ไดงาย  

6. เอกสารโบราณที่ไดรับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหมควรตรวจสอบหารองรอยของแมลง และ 
เชื้อราอยางละเอียด หากตรวจพบตองกําจัดออกไปกอนนําเขาเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษาตองหม่ัน 
ตรวจหารองรอยของแมลงและเชื้อราอยางสมํ่าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออกไวตางหาก และ 
ดําเนินการกําจัดออกใหหมด  

7. ลางมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกคร้ัง กอนจับตองสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและความ 
สกปรกจากมือ จะทําใหเอกสารโบราณเกิดความเปอน สกปรก เปนแหลงรวมเชื้อโรค การจับตอง หยิบยก 
เคลื่อนยาย ทําเทาที่จําเปนโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการชํารุดที่อาจเกิดข้ึนได  

8. ไมควรซอมแซมเอกสารดวยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหลานี้เม่ือนานไปจะหดตัวและแยก 
ออกจากกระดาษเหลือแตคราบสกปรก สีน้ําตาล เหลือง ติดฝงแนนอยูบนกระดาษ ไมควรใชเข็มหมุด เข็ม
กลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เปนโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมทําลายเนื้อกระดาษ ถาจําเปนตอง
ใชเทปกาวติดซอมรอยฉีกขาด ควรเปนเทปกาวที่ลอกออกไดงาย ไมทําลายเอกสาร เชน เทปกาวที่ทําจาก
กระดาษสาเคลือบดวยกาวเมทิล เซลลูโลส เปนตน  

9. ไมควรซอมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถาไมแนใจในวิธีการซอม ควรจัดเก็บเอกสารใน สภาพที่
ปลอดภัย ปรึกษาผูรูเพื่อไมใหการซอมแซมเปนการทําลายเอกสารใหชํารุดเสียหายมากข้ึนกวาเดิม  

10. สารเคมีที่นํามาใหตองผานการวิเคราะหและทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ ใชสารเคมีเม่ือมีความ 
จําเปน และใชดวยความระมัดระวัง ถาไมมีความชํานาญมากพอควรปรึกษาผูรู เพื่อปองกันอันตรายที่ 
เกิดข้ึนได  

11. เอกสารโบราณควรใหบริการจากสําเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เชน ไมโครฟลม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เปนตน แลวจัดเก็บตนฉบับในสภาพที่ปลอดภัยใหมีความ 
เสี่ยงตอความชํารุดเสียหายนอยที่สุด3  

3. การสืบคนและจัดทําทะเบียนรายการคัมภีรใบลานลานนา 
การสืบคนคัมภีรใบลานลานนาจังหวัดนานที่ไดจากการสํารวจและรวบรวมคัมภีรใบลาน หรือพับสาตาม

วัดตาง ๆ ในจังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร ไดดําเนินการจัดทําทะเบียนรายการและจัดหมวดหมูในการจัดเก็บ
คัมภีรใบลาน เพื่อเปนระบบการอนุรักษที่เปนเร่ืองราวที่ถูกตองตรงตามแบบของทางราชการ ในการลงพื้นที่การ
สํารวจสืบคนขอมูลในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสํารวจและบันทึกขอมูลไวดังนี้ 1. คัดแยกคัมภีรใบลานเปนหมวดหมู 
รวม 21 หมวด 2. สํารวจผูก/เลม รายชื่อธรรมตามบัญชีและปายธรรม 

 4. การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีรใบลานลานนานาน 
การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลาน ซ่ึงเปนคัมภีรใบลานที่ถูกคนพบและรวบรวมมาจากวัดในจังหวัด

นาน ดําเนินการคัดเลือกคัมภีรใบลาน ที่เปนองคความรูทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาพื้นบานในจังหวัด

                                           
 3 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ความรูพ้ืนฐานดานการอนุรักษวัสดุจดหมายเหตุสําหรับนักอนุรักษ. 
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นาน รวมถึงศาสตรและความเชื่อในบริบทในผูคนในจังหวัดนานที่มีการจารึกไวในคัมภีรใบลาน หรือพับสาที่
คนพบในวัดของจังหวัดนาน จํานวน 3 เร่ือง สามารถสรุปไดดังนี้ดังนี้ 

1) คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะหและนายเหย  
 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปบสา) มีจํานวน  1 ผูก จํานวน 8 หนา ขนาดของคัมภีร 10 

เซนติเมตร สีขาว-ดํา ในหนึ่งหนามีจํานวน  6 บรรทัด จารดวยอักษร ลานนา –บาลี  มีการเก็บรักษาอายุ 100 
ป  ไมระบุชื่อผูจารคัมภีร   รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดประเพณีพิธีกรรม โดยมีแหลงที่มา
คือ คือ วัดตาลชุม ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระครูวิสุทธิ์นันทสาร  
เจาคณะตําบลตาลชุม เจาอาวาสวัดตาลชุม อําเภอทาวังผาจังหวัดนาน  ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ  
สิริจนฺโท (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  

 ในคัมภีรไดบรรยายถึงพิธีกรรมของชาวลานนา เพื่อเปนสรางขวัญกําลังใจใหกับคนที่เจ็บปวย, 
ชาวบานจะนําเอาใบตองมาทําเปนกรวยแลวนําเอา ขาว กลวย ออย หมาก พลู ยาเสนและของคราวหวาน 
มาจัดแบงแตละอยางใหได 12 คํา  ที่ชาวลานนาเรียกวาเคร่ือง 12 และนําเสื้อผาคนที่ปวยคนที่ไมสบาย 
หรือ บุคคลที่ถึกเคราะหรายตางๆพรอมดอกไมธูปเทียนแลวไปนิมนตพระคุณเจาทําพิธีให เพื่อใหปดเคราะห 
ลดเคราะห ใหเคราะหหายไป ใหผูปวยหายจากภัยอันตรายหายจากความเจ็บปวยหรือใหพนจากเคราะห
ทั้งหลายเหมือนกับการอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปหายังเจากรรมนายเวร 

 2) คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว  
 คนพบเม่ือพุทธศักราช 2461 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปบสา) มีจํานวน 1 ผูก  จํานวน 20 หนา  

ขนาด 10 เซนติเมตร จารดวยอักษร ลานนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ป  ผูจารคัมภีรชื่อ สามเณรศรีชื่นแตม 
ณ บานถอน ตําบลยม อําเภอปว จังหวัดนาน  รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดประเพณีพิธีกรรม  
โดยมีแหลงที่มาคือ วัดน้ําลัด  ตําบลนาปง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระธรรมธรพนัส  
ทิพฺพเมธี เจาอาวาสวัดน้ําลัด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ สิริจนฺโท  (จันทะวอน)  
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน ปพุทธศักราช 2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,  

 คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควาย เปนคัมภีรในลานที่บอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับการทําพิธีสูขวัญควาย 
ซ่ึงเปนสัตวเลี้ยงที่ถูกใชงานเพื่อการดํารงชวีิตของเกษตรกรมาเปนเวลานาน การทําพิธีสูขวัญควายจึงเปนการ
ประกอบพิธีกรรมเพื่อเตือนใจผูคนใหเห็นคุณคาของควาย เปนอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ไดบอกเลาเร่ืองราว
เก่ียวกับการทําพิธีสูขวัญควาย 

 คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญเขา หรือขาว เปนคัมภีรในลานที่บอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับการทําพิธีสู
ขวัญขาว ซ่ึงเปนอาหารหลักของผูคนมาเปนเวลานาน ก็เปนอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ไดบอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับ
การทําพิธีสูขวัญขาว 

 3) คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   
 คัมภีรใบลานเร่ืองกรรมฐาน 40 ตัต คนพบเม่ือปพุทธศักราช  2475  มีจํานวน 1 ผูก ในหนึ่งหนา

คัมภีรมีจํานวน 4 บรรทัด  จํานวนทั้งหมด 80 หนา ขนาด 6 เซนติเมตร จารดวยอักษร ลานนา –บาลี มีการเก็บ
รักษาอายุ  84 ป ผูจารคัมภีรชื่อพระอธิการพระอิทธิวัง(เปง) โดยมีแหลงที่มาคือ คือ วัดดอนมูล ตําบลนาทะนุง 
อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระพระสมุหกิตตินันท ผาสุโก เจาอาวาสวัดดอนมูล อําเภอนา

หม่ืน จังหวัดนาน  ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ สิริจนฺโท (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 
2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  

 รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดบทสวดมนต ในคัมภีรไดบรรยายถึงวิธีการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยการ ใหทาน รักษาศีลและการชําระ
จิตใจของตนใหบริสุทธิ์กรรมฐาน ภาวนาที่พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนทั้ง 40 ประการคือ กะสิณะ(กสิน) 
10,  อสุภกรรมฐาน 10, อนุสสติกรรมฐาน 10, ธาตุวะฐานะ 4 (จตุธาตุววัฏฐาน), อาหาเลปฏิกุลสะปญญา
(อาหาเรปฏิกูลสัญญา)1,อรูปฌาณ 4 ตามหลัก พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุส
สติ เทวตานุสสติ และใหเกิดปญญาอันเปนหนทางแหงการหลุดพนจากวัฏสงสาร  

 
บทสรุป 
 สํารวจคัมภีรใบลานลานนาหรือ “การคัดธัมม” เปนงานดานการสํารวจและอนุรักษคัมภีรใบลานที่
เก็บไวตามวัดตางๆ เพื่อใหทราบจํานวน ชื่อเร่ือง ตลอดจนสภาพคัมภีรใบลานเพื่อซอมแซมและเก็บรักษาให
เหมาะสม คัมภีรใบลานจํานวนมากมายที่มีอยูในปจจุบันบางแหงยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร  
ซ่ึงเม่ือปลอยทิ้งไวเปนเวลานานก็ถูกทําลายจากสัตวตางๆ ตลอดจนความรอนและความชื้นเม่ือเก็บไวใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสมก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีรใบลาน การเก็บคัมภีรใบลานในหีบธรรมเปน
เวลานานทําใหใบลานหมดอายุเร็วข้ึนเพราะไมไดสัมผัสกับอากาศภายนอกและถูกกดทับเปนเวลานานๆ  
มีสวนทําใหใบลานงอ หรือเสียหายได  

การสํารวจและการอนุรักษซอมแซมก็เปนการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งดวยที่ผานมามี
นักวิชาการ หนวยงาน และสถาบันตางๆ ไดสํารวจทําทะเบียนและถายไมโครฟลมคัมภีรใบลานตามวัดตางๆ  
ในเขตภาคเหนือตอนบนแลวจํานวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการสํารวจดังกลาวแลว ไดมีการจัดพิมพหนังสือ
รายชื่อคัมภีรใบลานที่สํารวจเสร็จแลว ซ่ึงนับเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป และยังเปน
การกระตุนใหพระภิกษุ สามเณร ใหความสําคัญกับการเก็บรักษาคัมภีรใบลานมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานและการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลาน
สามารถใหขอเสนอแนะสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาโดยแบงเปน 3 สวนไดแก บทบาท
ของวัดและชุมชน บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ กลาวคือ 

 บทบาทของวัดและชุมชน นับวาเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบ
ลาน ในฐานะที่คัมภีรใบลานถูกคนพบและถูกเก็บรักษาในวัดและชุมชน อีกทั้งเร่ืองราวตาง ๆ ที่ถูกจารหรือ
บันทึกในคัมภีรใบลาน ลวนบอกเลาเร่ืองราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคนในชุมชนเอง  
ดวยเหตุนี้วัดและชุมชนจึงเปรียบเสมือนผูที่เปนเจาของคัมภีรใบลานรวมกัน ที่จะทําหนาที่เปนเจาภาพหลัก
ในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน สิ่งที่วัดและชุมชนพึงสังวรณ คือ การสงตอความรูสึกของ
การเปนเจาของและความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเพื่อสืบทอดรุนสูรุนตอไป เชน  
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นาน รวมถึงศาสตรและความเชื่อในบริบทในผูคนในจังหวัดนานที่มีการจารึกไวในคัมภีรใบลาน หรือพับสาที่
คนพบในวัดของจังหวัดนาน จํานวน 3 เร่ือง สามารถสรุปไดดังนี้ดังนี้ 

1) คัมภีรใบลานเร่ืองขาวลนเคราะหและนายเหย  
 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปบสา) มีจํานวน  1 ผูก จํานวน 8 หนา ขนาดของคัมภีร 10 

เซนติเมตร สีขาว-ดํา ในหนึ่งหนามีจํานวน  6 บรรทัด จารดวยอักษร ลานนา –บาลี  มีการเก็บรักษาอายุ 100 
ป  ไมระบุชื่อผูจารคัมภีร   รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดประเพณีพิธีกรรม โดยมีแหลงที่มา
คือ คือ วัดตาลชุม ตําบลตาลชุม อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระครูวิสุทธิ์นันทสาร  
เจาคณะตําบลตาลชุม เจาอาวาสวัดตาลชุม อําเภอทาวังผาจังหวัดนาน  ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ  
สิริจนฺโท (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  

 ในคัมภีรไดบรรยายถึงพิธีกรรมของชาวลานนา เพื่อเปนสรางขวัญกําลังใจใหกับคนที่เจ็บปวย, 
ชาวบานจะนําเอาใบตองมาทําเปนกรวยแลวนําเอา ขาว กลวย ออย หมาก พลู ยาเสนและของคราวหวาน 
มาจัดแบงแตละอยางใหได 12 คํา  ที่ชาวลานนาเรียกวาเคร่ือง 12 และนําเสื้อผาคนที่ปวยคนที่ไมสบาย 
หรือ บุคคลที่ถึกเคราะหรายตางๆพรอมดอกไมธูปเทียนแลวไปนิมนตพระคุณเจาทําพิธีให เพื่อใหปดเคราะห 
ลดเคราะห ใหเคราะหหายไป ใหผูปวยหายจากภัยอันตรายหายจากความเจ็บปวยหรือใหพนจากเคราะห
ทั้งหลายเหมือนกับการอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปหายังเจากรรมนายเวร 

 2) คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควายและขวัญขาว  
 คนพบเม่ือพุทธศักราช 2461 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปบสา) มีจํานวน 1 ผูก  จํานวน 20 หนา  

ขนาด 10 เซนติเมตร จารดวยอักษร ลานนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ป  ผูจารคัมภีรชื่อ สามเณรศรีชื่นแตม 
ณ บานถอน ตําบลยม อําเภอปว จังหวัดนาน  รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดประเพณีพิธีกรรม  
โดยมีแหลงที่มาคือ วัดน้ําลัด  ตําบลนาปง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระธรรมธรพนัส  
ทิพฺพเมธี เจาอาวาสวัดน้ําลัด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ สิริจนฺโท  (จันทะวอน)  
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน ปพุทธศักราช 2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,  

 คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญควาย เปนคัมภีรในลานที่บอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับการทําพิธีสูขวัญควาย 
ซ่ึงเปนสัตวเลี้ยงที่ถูกใชงานเพื่อการดํารงชวีิตของเกษตรกรมาเปนเวลานาน การทําพิธีสูขวัญควายจึงเปนการ
ประกอบพิธีกรรมเพื่อเตือนใจผูคนใหเห็นคุณคาของควาย เปนอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ไดบอกเลาเร่ืองราว
เก่ียวกับการทําพิธีสูขวัญควาย 

 คัมภีรใบลานเร่ืองคําสูขวัญเขา หรือขาว เปนคัมภีรในลานที่บอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับการทําพิธีสู
ขวัญขาว ซ่ึงเปนอาหารหลักของผูคนมาเปนเวลานาน ก็เปนอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ไดบอกเลาเร่ืองราวเก่ียวกับ
การทําพิธีสูขวัญขาว 

 3) คัมภีรใบลานเร่ือง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   
 คัมภีรใบลานเร่ืองกรรมฐาน 40 ตัต คนพบเม่ือปพุทธศักราช  2475  มีจํานวน 1 ผูก ในหนึ่งหนา

คัมภีรมีจํานวน 4 บรรทัด  จํานวนทั้งหมด 80 หนา ขนาด 6 เซนติเมตร จารดวยอักษร ลานนา –บาลี มีการเก็บ
รักษาอายุ  84 ป ผูจารคัมภีรชื่อพระอธิการพระอิทธิวัง(เปง) โดยมีแหลงที่มาคือ คือ วัดดอนมูล ตําบลนาทะนุง 
อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน ผูอุปถัมภคัมภีร คือพระพระสมุหกิตตินันท ผาสุโก เจาอาวาสวัดดอนมูล อําเภอนา

หม่ืน จังหวัดนาน  ผูปริวรรตคัมภีรคือพระบุญทิศ สิริจนฺโท (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 
2558 ผูแปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  

 รายละเอียดในคัมภีรใบลานดังกลาวอยูในหมวดบทสวดมนต ในคัมภีรไดบรรยายถึงวิธีการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยการ ใหทาน รักษาศีลและการชําระ
จิตใจของตนใหบริสุทธิ์กรรมฐาน ภาวนาที่พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนทั้ง 40 ประการคือ กะสิณะ(กสิน) 
10,  อสุภกรรมฐาน 10, อนุสสติกรรมฐาน 10, ธาตุวะฐานะ 4 (จตุธาตุววัฏฐาน), อาหาเลปฏิกุลสะปญญา
(อาหาเรปฏิกูลสัญญา)1,อรูปฌาณ 4 ตามหลัก พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุส
สติ เทวตานุสสติ และใหเกิดปญญาอันเปนหนทางแหงการหลุดพนจากวัฏสงสาร  

 
บทสรุป 
 สํารวจคัมภีรใบลานลานนาหรือ “การคัดธัมม” เปนงานดานการสํารวจและอนุรักษคัมภีรใบลานที่
เก็บไวตามวัดตางๆ เพื่อใหทราบจํานวน ชื่อเร่ือง ตลอดจนสภาพคัมภีรใบลานเพื่อซอมแซมและเก็บรักษาให
เหมาะสม คัมภีรใบลานจํานวนมากมายที่มีอยูในปจจุบันบางแหงยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร  
ซ่ึงเม่ือปลอยทิ้งไวเปนเวลานานก็ถูกทําลายจากสัตวตางๆ ตลอดจนความรอนและความชื้นเม่ือเก็บไวใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสมก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีรใบลาน การเก็บคัมภีรใบลานในหีบธรรมเปน
เวลานานทําใหใบลานหมดอายุเร็วข้ึนเพราะไมไดสัมผัสกับอากาศภายนอกและถูกกดทับเปนเวลานานๆ  
มีสวนทําใหใบลานงอ หรือเสียหายได  

การสํารวจและการอนุรักษซอมแซมก็เปนการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งดวยที่ผานมามี
นักวิชาการ หนวยงาน และสถาบันตางๆ ไดสํารวจทําทะเบียนและถายไมโครฟลมคัมภีรใบลานตามวัดตางๆ  
ในเขตภาคเหนือตอนบนแลวจํานวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการสํารวจดังกลาวแลว ไดมีการจัดพิมพหนังสือ
รายชื่อคัมภีรใบลานที่สํารวจเสร็จแลว ซ่ึงนับเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป และยังเปน
การกระตุนใหพระภิกษุ สามเณร ใหความสําคัญกับการเก็บรักษาคัมภีรใบลานมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานและการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลาน
สามารถใหขอเสนอแนะสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานลานนาโดยแบงเปน 3 สวนไดแก บทบาท
ของวัดและชุมชน บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ กลาวคือ 

 บทบาทของวัดและชุมชน นับวาเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบ
ลาน ในฐานะที่คัมภีรใบลานถูกคนพบและถูกเก็บรักษาในวัดและชุมชน อีกทั้งเร่ืองราวตาง ๆ ที่ถูกจารหรือ
บันทึกในคัมภีรใบลาน ลวนบอกเลาเร่ืองราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคนในชุมชนเอง  
ดวยเหตุนี้วัดและชุมชนจึงเปรียบเสมือนผูที่เปนเจาของคัมภีรใบลานรวมกัน ที่จะทําหนาที่เปนเจาภาพหลัก
ในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน สิ่งที่วัดและชุมชนพึงสังวรณ คือ การสงตอความรูสึกของ
การเปนเจาของและความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเพื่อสืบทอดรุนสูรุนตอไป เชน  
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การถายทอดความสามารถในการอานคัมภีรใบลาน การถายทอดกรรมวิธีจารใบลาน เปนตนเพื่อใหวัดและ
คนในชุมชนรวมมือรวมใจในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน 

 ในขณะเดียวบทบาทของคนในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาในชุมชน 
ปราชญชาวบาน และนักวิชาการทองถ่ิน ควรมีบทบาทในการชวยสงเสริมและสนับสนุนวัดและคนในชุมชน
ในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลาน โดยการใหความชวยเหลือดานองคความรูในการอนุรักษและฟนฟู
คัมภีรใบลานที่ถูกตองและเหมาะสม รวมไปถึงการสืบคนและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคัมภีรใบลานที่คนพบใน
ชุมชนอยางเปนระบบ เชน การทําสําเนาคัมภีรใบลาน การทํารายงานวิจัย การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบ
ลาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการสืบคนและนําไปใชประโยชนในศึกษา
เร่ืองราวของสังคมในอดีต เปนตนยิ่งไปกวานั้นคนในแวดวงวิชาการยังมีบทบาทในการกระตุนใหคนในชุมชน
เกิดความตื่นตัวที่จะหวงแหนคัมภีรใบลานของชุมชนไดอีกดวย 

 นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานในชุมชนคือ บทบาทใน
การหนุนเสริมและเอ้ืออํานวยการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชนตาง ๆ เชน การสนับสนุนทุนการ
วิจัยใหแกคนในแวดวงวิชาการสําหรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสืบคน การรวบรวม และการอนุรักษและ
ฟนฟูคัมภีรใบลานในชุมชน การสงสริมและผลักดันใหผูนําชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการกระตุนคนใน
ชุมชนใหรวมกันการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน เปนตน 

 อยางไรก็ตาม บทบาทของทั้งสามสวนนั้น ไมวาจะเปนบทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคนใน
แวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ ไมควรดําเนินการตามลําพังเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ทั้งสามสวนควร
รวมมือกันที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน การอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลา
นของชุมชนจึงจะเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม 
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order for the nation to have peace, harmony and sustainable development according to 
the philosophy of sufficiency economy which will make society a peaceful, fair and make 
people are happy, have a good quality of life and participate in national development and 
democratic governance with the King as Head of State. But society encountered problems 
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การถายทอดความสามารถในการอานคัมภีรใบลาน การถายทอดกรรมวิธีจารใบลาน เปนตนเพื่อใหวัดและ
คนในชุมชนรวมมือรวมใจในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน 

 ในขณะเดียวบทบาทของคนในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาในชุมชน 
ปราชญชาวบาน และนักวิชาการทองถ่ิน ควรมีบทบาทในการชวยสงเสริมและสนับสนุนวัดและคนในชุมชน
ในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลาน โดยการใหความชวยเหลือดานองคความรูในการอนุรักษและฟนฟู
คัมภีรใบลานที่ถูกตองและเหมาะสม รวมไปถึงการสืบคนและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคัมภีรใบลานที่คนพบใน
ชุมชนอยางเปนระบบ เชน การทําสําเนาคัมภีรใบลาน การทํารายงานวิจัย การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบ
ลาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการสืบคนและนําไปใชประโยชนในศึกษา
เร่ืองราวของสังคมในอดีต เปนตนยิ่งไปกวานั้นคนในแวดวงวิชาการยังมีบทบาทในการกระตุนใหคนในชุมชน
เกิดความตื่นตัวที่จะหวงแหนคัมภีรใบลานของชุมชนไดอีกดวย 

 นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานในชุมชนคือ บทบาทใน
การหนุนเสริมและเอ้ืออํานวยการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชนตาง ๆ เชน การสนับสนุนทุนการ
วิจัยใหแกคนในแวดวงวิชาการสําหรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสืบคน การรวบรวม และการอนุรักษและ
ฟนฟูคัมภีรใบลานในชุมชน การสงสริมและผลักดันใหผูนําชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการกระตุนคนใน
ชุมชนใหรวมกันการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลานของชุมชน เปนตน 

 อยางไรก็ตาม บทบาทของทั้งสามสวนนั้น ไมวาจะเปนบทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคนใน
แวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ ไมควรดําเนินการตามลําพังเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ทั้งสามสวนควร
รวมมือกันที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน การอนุรักษและฟนฟูคัมภีรใบลา
นของชุมชนจึงจะเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม 
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development of balance between the development of the material and the development 
of the mind at the same time, truly and sustainably. 

Keywords: Country reform, the Sufficiency Economy Philosophy 
 
บทนํา  
 ประเทศไทยในปจจุบันไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560       
โดยพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ โดยใหใชแทนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อันเนื่องมาจากปญหาการปกครองประเทศที่ไม
เสถียรภาพหรือราบร่ืนเรียบรอย เพราะยังคงประสบกับปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางคร้ังเปนวิกฤติทาง
รัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากผูที่ไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครอง
บานเมือง ทุจริต ฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติและ
ประชาชน จนทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเปนผล ไมอาจนํากฎเกณฑและกฎหมายที่ มีอยูมาใชแก
พฤติกรรมของบุคคลภายใตสถานการณในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกตางไปจากเดิมใหไดผลได
อยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยางรุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
 จากปญหาดังกลาวขางตน ควรมีการปฏิรูปประเทศไทยในดานการเมือง โดยจะตองมีการวิเคราะห
และตรึกตรองอยางถ่ีถวนในการบริหารการปกครองประเทศ การกําหนดกลไกและมาตรการการปองกันและ
การบริหารงานภาครัฐตอวิกฤตการณรวมทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแยง ควรมีการปฏิรูปประเทศไทยดวย
การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
ราชดํารัชแกชาวไทยนําไปใชในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหประชาชนดํารงตนและการปฏิบัติตนทาง     
สายกลาง มีเหตุผล มีสํานึกในทางธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต รอบรู มีสติ เพื่อให เกิดความสมดุล  
เพื่อ        ลดปญหา ความขัดแยง ความกระทบกระทั่ง ความอยากเอาชนะฝายตรงขามดวยทุกวิถีทาง 
ยกระดับการพัฒนาใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาจิตใจไปพรอมกันอยาง
แทจริงและยั่งยืน 
 
ความหมายและความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ 
 การปฏิรูปประเทศ คือ การบัญญัติใหมีการปฏิรูปประเทศและกําหนดเปาหมายในการปฏิรูป
ประเทศไว มีประเด็นหลักอยู 3 ประเด็น1 ดังตอไปนี้ 

1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ 
                                                           

2 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : https://www.nesdb. 
go.th.lewt_new. [29 ม.ีค. 62]. 
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3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพฒันาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
บัญญัติใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ดังตอไปนี ้
1. ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และใหประชาชนใชสิทธิ
เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 

2. ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เพื่อใหพรรค
การเมืองพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณทางการเมืองรวมกัน มีกระบวนการให
สมาชิกพรรคการเมืองมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  
และการคัดเลือกผูมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนง    
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

3. มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได
วิเคราะหผลกระทบ ความคุมคา และความเสี่ยงอยางรอบดาน 

4. มีกลไกที่กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ
รับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

5. มีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

วิทยากร  เชียงกูล ไดกลาวถึง การปฏิรูปประเทศไววา การปฏิรูปประเทศเปนการปรับเปลี่ยน
โครงสรางอยางถึงรากถึงโคน จากระบบทุน ผูกขาดทางเศรษฐกิจ การเมืองโดยคนกลุมนอย เปนระบบ
เศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีการแขงขันและการกระจายเปนธรรม เพื่อใหประชาชนสวนใหญมีชีวิตความ
เปนอยูอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ภายใตระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
เพื่อสวนรวม นั่นคือ นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมและยั่งยืน2 

ความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ 
ความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ เปาหมายและประการสําคัญของการปฏิรูปประเทศดานการ

เมืองไทยในขณะนี้ ไดแก การธํารงไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ที่มีความม่ันคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประเทศชาติ บานเมือง และประชาชน ทั้งนี้ประเทศชาติและสังคมตองมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี
ปรองดอง ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดังกลาว การ
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development of balance between the development of the material and the development 
of the mind at the same time, truly and sustainably. 
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บทนํา  
 ประเทศไทยในปจจุบันไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560       
โดยพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนผูรับสนองพระราชโองการ โดยใหใชแทนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อันเนื่องมาจากปญหาการปกครองประเทศที่ไม
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พฤติกรรมของบุคคลภายใตสถานการณในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกตางไปจากเดิมใหไดผลได
อยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยางรุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
 จากปญหาดังกลาวขางตน ควรมีการปฏิรูปประเทศไทยในดานการเมือง โดยจะตองมีการวิเคราะห
และตรึกตรองอยางถ่ีถวนในการบริหารการปกครองประเทศ การกําหนดกลไกและมาตรการการปองกันและ
การบริหารงานภาครัฐตอวิกฤตการณรวมทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแยง ควรมีการปฏิรูปประเทศไทยดวย
การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
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ยกระดับการพัฒนาใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาจิตใจไปพรอมกันอยาง
แทจริงและยั่งยืน 
 
ความหมายและความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ 
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3 วิทยากร  เชียงกูล, ปดกวาดประเทศไทยกาวยางอีกไกล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระอาทิตย, 

2557), หนา 10. 



1726 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ปฏิรูปการเมืองของไทยในขณะนี้ไมควรยึดติดหรือเครงครัดกับทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ และกฎกติกา
ประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกมากจนเกินไป แตควรมีความยืดหยุน โดยผสมผสานกับวิถีแบบ
ตะวันออก ประสบการณของประเทศที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งขอดีและจุดแข็งตาง ๆ ซ่ึงเปนลักษณะ
พิเศษพื้นฐานดั้งเดิมของไทยเขารวมดวย ทั้งนี้มิไดหมายความวาการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองจะ
ปฏิเสธแนวคิดสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันเปนสากล 

สําหรับจุดแข็งซ่ึงเปนลักษณะพิเศษพื้นฐานดั้งเดิมของไทยที่สําคัญที่สุดคือประเทศไทยมี “สถาบัน
พระมหากษัตริย” และ “ระบอบประชาธิปไตย” ที่เขมแข็งมีความยั่งยืนและเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยได
อยางยาวนาน กลาวคือ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                      
สถาบันพระมหากษัตริยนับเปนที่มาแหงความชอบธรรมสูงสุดในระบอบการเมืองไทยผานกระบวนการตาง ๆ 
ทั้งที่มีการบัญญัติไวในกฎหมายอยางเปนลายลักษณอักษรและเปนประเพณีแนวทางปฏิบัติตอกันมา เปนตน 
 พอสรุปความของการปฏิรูปประเทศไดวา การปฏิรูปประเทศ คือ การปรับเปลี่ยนระบอบการเมือง
การปกครองของไทยใหมีความเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางแทจริง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อให
การเลือกตั้งผูแทนที่มาจากประชาชนเปนการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกผูแทนของตนเพื่อเปน
ตัวแทนเขาไปปกครองและบริหารบานเมืองของประเทศ โดยมีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวน
รวมและความรับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม เพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา และประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
วัตถุกับการพัฒนาจิตใจ 
 
ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สมศักดิ์  คงเที่ยง ไดกลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดําเนินไปในทางสายกลาง 
และการพัฒนาอยางเปนข้ันเปนตอน โดยมีความสํานึกในคุณธรรมเปนองคกํากับควบคูไปกับการใชความรู
เพื่อใหเกิดความสมดุล พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและกาวทันตอโลกการสื่อสารไรพรมแดน เพื่อใหการ
พัฒนาและบริหารประเทศเปนไปอยางราบร่ืนม่ันคงและยั่งยืน3 

 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ ไดกลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางสายกลางไมสุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง การตัดสินใจหรือปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตองอยูบนพื้นฐานความ

                                                           
3 สมศักดิ์   คงเท่ียง, การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 22. 
 

เปนจริง ความถูกตองเปนอยางเปนเหตุเปนผลและไมประมาท เปนหลักการที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย ที่อยูรวมกันอยางสันติสุข และสามารถนํามาประยุกตใชไดในปจจุบันกับการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ 4 
 พอสรุปความของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิด  
หลักปฏิบัติ หลักการดําเนินชีวิต ในทางสายกลางโดยไมประมาท มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกาวทันตอโลกการสื่อสารที่ไรพรมแดนที่เกิดข้ึนอยางเปนเหตุเปนผลและประสบความสําเร็จ
ดวยความพอเพียงสามารถทําใหดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน หลุดพนจากความทุกขและมีความสุขในที่สุด 
ทําใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปอยางราบร่ืนและม่ันคง 
 
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เนื่องจากประเทศไทยในปจจุบัน ไดดําเนินการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 
โดยดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข  
เปนธรรม มีโอกาสอันทัดเทียมกันพรอมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหประเทศชาติมีความสงบ
เรียบรอยประชาชนทุกหมูเหลามีความสามัคคีปรองดองและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ ใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
แตยังคงประสบกับปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางคร้ังเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุ
สวนหนึ่งเกิดจากผูที่ไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริต ฉอฉลหรือบิดเบือน
อํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยาง
รุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจากกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ดังนั้นการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองเปนเร่ืองที่ละเอียดออนเปน
อยางมากที่จะสงผลใหพรรคการเมืองตาง ๆ เกิดความกระทบกระทั่งข้ึนไดอาจสอเคาทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน
ในการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองจึงควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัชแกชาวไทยนําไปใชในการบริหารงานภาครัฐ คือ  
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มาใชในการปฏิรูปประเทศไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันไดแก 

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนภูมิ  ธราวุธ5 ซ่ึงประกอบดวย
หลัก 3 ประการ ดังนี้   

                                                           
4 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยเศรษฐกิจ

พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), หนา 15. 
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ปฏิรูปการเมืองของไทยในขณะนี้ไมควรยึดติดหรือเครงครัดกับทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ และกฎกติกา
ประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกมากจนเกินไป แตควรมีความยืดหยุน โดยผสมผสานกับวิถีแบบ
ตะวันออก ประสบการณของประเทศที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งขอดีและจุดแข็งตาง ๆ ซ่ึงเปนลักษณะ
พิเศษพื้นฐานดั้งเดิมของไทยเขารวมดวย ทั้งนี้มิไดหมายความวาการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองจะ
ปฏิเสธแนวคิดสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันเปนสากล 

สําหรับจุดแข็งซ่ึงเปนลักษณะพิเศษพื้นฐานดั้งเดิมของไทยที่สําคัญที่สุดคือประเทศไทยมี “สถาบัน
พระมหากษัตริย” และ “ระบอบประชาธิปไตย” ที่เขมแข็งมีความยั่งยืนและเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยได
อยางยาวนาน กลาวคือ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                      
สถาบันพระมหากษัตริยนับเปนที่มาแหงความชอบธรรมสูงสุดในระบอบการเมืองไทยผานกระบวนการตาง ๆ 
ทั้งที่มีการบัญญัติไวในกฎหมายอยางเปนลายลักษณอักษรและเปนประเพณีแนวทางปฏิบัติตอกันมา เปนตน 
 พอสรุปความของการปฏิรูปประเทศไดวา การปฏิรูปประเทศ คือ การปรับเปลี่ยนระบอบการเมือง
การปกครองของไทยใหมีความเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางแทจริง 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อให
การเลือกตั้งผูแทนที่มาจากประชาชนเปนการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกผูแทนของตนเพื่อเปน
ตัวแทนเขาไปปกครองและบริหารบานเมืองของประเทศ โดยมีกระบวนการใหสมาชิกพรรคการเมืองมีสวน
รวมและความรับผิดชอบอยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เขามาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม เพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา และประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา
วัตถุกับการพัฒนาจิตใจ 
 
ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สมศักดิ์  คงเที่ยง ไดกลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดําเนินไปในทางสายกลาง 
และการพัฒนาอยางเปนข้ันเปนตอน โดยมีความสํานึกในคุณธรรมเปนองคกํากับควบคูไปกับการใชความรู
เพื่อใหเกิดความสมดุล พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและกาวทันตอโลกการสื่อสารไรพรมแดน เพื่อใหการ
พัฒนาและบริหารประเทศเปนไปอยางราบร่ืนม่ันคงและยั่งยืน3 

 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ ไดกลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางสายกลางไมสุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง การตัดสินใจหรือปฏิบัติภารกิจใด ๆ ตองอยูบนพื้นฐานความ

                                                           
3 สมศักดิ์   คงเท่ียง, การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 22. 
 

เปนจริง ความถูกตองเปนอยางเปนเหตุเปนผลและไมประมาท เปนหลักการที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย ที่อยูรวมกันอยางสันติสุข และสามารถนํามาประยุกตใชไดในปจจุบันกับการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ 4 
 พอสรุปความของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิด  
หลักปฏิบัติ หลักการดําเนินชีวิต ในทางสายกลางโดยไมประมาท มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกาวทันตอโลกการสื่อสารที่ไรพรมแดนที่เกิดข้ึนอยางเปนเหตุเปนผลและประสบความสําเร็จ
ดวยความพอเพียงสามารถทําใหดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน หลุดพนจากความทุกขและมีความสุขในที่สุด 
ทําใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปอยางราบร่ืนและม่ันคง 
 
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เนื่องจากประเทศไทยในปจจุบัน ไดดําเนินการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 
โดยดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข  
เปนธรรม มีโอกาสอันทัดเทียมกันพรอมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหประเทศชาติมีความสงบ
เรียบรอยประชาชนทุกหมูเหลามีความสามัคคีปรองดองและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ ใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
แตยังคงประสบกับปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางคร้ังเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุ
สวนหนึ่งเกิดจากผูที่ไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริต ฉอฉลหรือบิดเบือน
อํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยาง
รุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจากกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ดังนั้นการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองเปนเร่ืองที่ละเอียดออนเปน
อยางมากที่จะสงผลใหพรรคการเมืองตาง ๆ เกิดความกระทบกระทั่งข้ึนไดอาจสอเคาทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน
ในการปฏิรูปประเทศไทยดานการเมืองจึงควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัชแกชาวไทยนําไปใชในการบริหารงานภาครัฐ คือ  
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มาใชในการปฏิรูปประเทศไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันไดแก 

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนภูมิ  ธราวุธ5 ซ่ึงประกอบดวย
หลัก 3 ประการ ดังนี้   

                                                           
4 ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยเศรษฐกิจ

พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), หนา 15. 
 



1728 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

3.1 หลักความพอประมาณ ความพอดีตอความจําเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เปนทางสายกลางในการปฏิบัติ  ซ่ึงตองทํา
เปนลําดับข้ัน ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินกอน สามารถอุมชูตนเองและครอบครัวได โดยใช
วิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด ระมัดระวัง ถูกตองตามหลักวิชา เม่ือไดพื้นฐานม่ันคงแลว ปฏิบัติไดแลวจึง 

พัฒนาการประกอบอาชีพ การดําเนินงานใหมีความกาวหนาไปตามลําดับดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และประหยัด เพื่อปองกันความผิดพลาด ลมเหลว 

3.2 หลักความมีเหตุผล การพิจารณาตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดดวยความถ่ีถวน รอบคอบ                 
ไมยอทอ ไมอคติ บนพื้นฐานของขอมูล ความรู หลักวิชากฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

3.3 หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง 
ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การศึกษาและการ
แสวงหาความรูใหเพิ่มพูนอยูเสมอจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาอาชีพการดําเนินงานและการ
ดํารงชีวิตเพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดกับสถานการณอยางทันทวงที 

ซ่ึงประการดังกลาวขางตน ไดสอดคลองกับบทความวิชาการเร่ือง ประชาธิปไตยแบบพอเพียงใน
ประเทศไทย6 เปนการศึกษาแนวคิดและหลักการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากความไมสมดุลของการนําระบอบประชาธิปไตยเขามาใชกับสังคมไทย พบวา 
รูปแบบที่เหมาะสมพรอมทั้งการปฏิรูปดานการเมืองการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือหลัก 3 ประการ หลักความพอประมาณ หลักความมี
เหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตความรูและคุณธรรม อยูบนพื้นฐานการพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุ
ใหสมดุลกันและตองปฏิบัติตนใหมีความซ่ือสัตย สุจริต รอบรูอยางแทจริงอยางมีสติ จะทําใหการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศมีผูบริหารประเทศที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริต ในการบริหาร
ประเทศไทยอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูเขียนสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
  

                                                           
5 ธนภูมิ  ธราวุธ. รูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี, 2559), หนา 16. 

6 บุศรา  นิยมเวช. ประชาธิปไตยแบบพอเพียงในประเทศไทย, วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษศาสตรและ
สังคมศาสตร, ปท่ี 15 ฉบับท่ี 12 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555), หนา 7. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอยางยัง่ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บทสรุป 
 ตามเจตนารมณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมี
ความสงบสุข เปนธรรม มีโอกาสอันทัดเทียมกันพรอมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหประเทศชาติ           
มีความสงบเรียบรอยประชาชนทุกหมูเหลามีความสามัคคีปรองดองและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ ให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขนั้น แตในการบริหารประเทศไทยในปจจุบันประสบกับปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางคร้ังเปน
วิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากผูที่ไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการ
ปกครองบานเมือง ทุจริต ฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยางรุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

การปฏิรูปประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนแนวทางที่สําคัญโดยการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ หลัก 3 ประการ 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ภายใตความรูและคุณธรรม             
บนพื้นฐานการพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุใหสมดุลกันดวยความซ่ือสัตย สุจริต รอบรูอยางแทจริงอยางมีสติ 
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3.1 หลักความพอประมาณ ความพอดีตอความจําเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เปนทางสายกลางในการปฏิบัติ  ซ่ึงตองทํา
เปนลําดับข้ัน ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินกอน สามารถอุมชูตนเองและครอบครัวได โดยใช
วิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด ระมัดระวัง ถูกตองตามหลักวิชา เม่ือไดพื้นฐานม่ันคงแลว ปฏิบัติไดแลวจึง 

พัฒนาการประกอบอาชีพ การดําเนินงานใหมีความกาวหนาไปตามลําดับดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และประหยัด เพื่อปองกันความผิดพลาด ลมเหลว 

3.2 หลักความมีเหตุผล การพิจารณาตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดดวยความถ่ีถวน รอบคอบ                 
ไมยอทอ ไมอคติ บนพื้นฐานของขอมูล ความรู หลักวิชากฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

3.3 หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง 
ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การศึกษาและการ
แสวงหาความรูใหเพิ่มพูนอยูเสมอจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาอาชีพการดําเนินงานและการ
ดํารงชีวิตเพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดกับสถานการณอยางทันทวงที 

ซ่ึงประการดังกลาวขางตน ไดสอดคลองกับบทความวิชาการเร่ือง ประชาธิปไตยแบบพอเพียงใน
ประเทศไทย6 เปนการศึกษาแนวคิดและหลักการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากความไมสมดุลของการนําระบอบประชาธิปไตยเขามาใชกับสังคมไทย พบวา 
รูปแบบที่เหมาะสมพรอมทั้งการปฏิรูปดานการเมืองการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือหลัก 3 ประการ หลักความพอประมาณ หลักความมี
เหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใตความรูและคุณธรรม อยูบนพื้นฐานการพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุ
ใหสมดุลกันและตองปฏิบัติตนใหมีความซ่ือสัตย สุจริต รอบรูอยางแทจริงอยางมีสติ จะทําใหการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศมีผูบริหารประเทศที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริต ในการบริหาร
ประเทศไทยอยางยั่งยืนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูเขียนสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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เทพสตรี, 2559), หนา 16. 
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สังคมศาสตร, ปท่ี 15 ฉบับท่ี 12 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555), หนา 7. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยอยางยัง่ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บทสรุป 
 ตามเจตนารมณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมี
ความสงบสุข เปนธรรม มีโอกาสอันทัดเทียมกันพรอมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหประเทศชาติ           
มีความสงบเรียบรอยประชาชนทุกหมูเหลามีความสามัคคีปรองดองและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ ให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขนั้น แตในการบริหารประเทศไทยในปจจุบันประสบกับปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ บางคร้ังเปน
วิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากผูที่ไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการ
ปกครองบานเมือง ทุจริต ฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่ขัดแยงกันอยางรุนแรงเกิดจากปญหาทางดานการเมืองซ่ึงมาจาก
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อการบริหารประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

การปฏิรูปประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนแนวทางที่สําคัญโดยการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ หลัก 3 ประการ 
หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ภายใตความรูและคุณธรรม             
บนพื้นฐานการพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุใหสมดุลกันดวยความซ่ือสัตย สุจริต รอบรูอยางแทจริงอยางมีสติ 
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1730 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปประเทศดานการเมืองนั้นตองใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและให
ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําอยางแทจริง สําหรับ
บทบาททางการเมืองนั้น พรรคการเมืองจะตองพัฒนาเปนสถาบันการเมืองของประชาชนที่มีความรับผิดชอบ
อยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เปนผูนําประเทศปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรู ความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอประชาชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนพรอมทั้งมีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี จึงจะปฏิรูปประเทศ
ไทยไดอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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บทคัดยอ 
ความเชื่อเร่ืองพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนมสืบตอกันมาอยางชานาน สืบทอดรุน

สูรุนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ที่ไมอาจปฏิเสธได จากการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มี
ตอชาวจังหวัดนครพนม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาว
จังหวัดนครพนม ดังกลาว พบวา การเรียงลําดับตัวบท ที่ใชลําดับตัวบทในการสักการะขอพรและการไหว
บูชาการพญาศรีสัตตนาคราช สามารถแบงออกเปน 4 ประการ ไดแก การเสี่ยงทาย การบนบาน (การบา) 
การขอพร และการตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช อยางไรก็ตามการกระทําทั้ง 4 ประการขางตนเปน
การทําที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ที่ตอพญาศรีสัตตนาคราช เพราะเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชจะสาม
รถดลบันดาลใหตนไดทุกอยางสําเร็จสมดังปรารถนา สวนบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราช แบงออกเปน  
5 ประเด็น กลาวคือ บทบาทดานความเชื่อ บทบาทดานการบอกเลาประเพณี บทบาทดานพระพุทธศาสนา 
บทบาททางดานเศรษฐกิจ และบทบาทดานสังคมไทย ทั้งนี้โดยสวนใหญบทบาทที่กลาวมาขางตน เปน
บทบาทของการคลายความคับของใจใหแกชาวบาน เพื่อเติมเต็มความสุข ความสมบูรณมั่งคงของชีวิต 

คําสําคัญ: ตัวบท, บทบาท, พญาศรีสัตตนาคราช, จังหวัดนครพนม 
 
Abstract 

The belief in the Naga monument stories to Nakhon Phanom people inherited for 
long time ago to current generation undeniably. This study purposed to investigate matters 
and roles of Naga Monument among Nakhon Phanom people. It found that sequencing 
matters for of bless and worship the Naga monument could be divided into 4 aspects such 
as risk-taking, vowing (Baa), blessing and negotiating the power of the Naga monument. 
However, these 4 actions were from belief and faith in the Naga monument as they 
believed that the Naga monument can grant all of their wishes and desire. The roles of 
Naga Monument could be divided into 5 issues which were belief role, traditional role, 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปประเทศดานการเมืองนั้นตองใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและให
ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําอยางแทจริง สําหรับ
บทบาททางการเมืองนั้น พรรคการเมืองจะตองพัฒนาเปนสถาบันการเมืองของประชาชนที่มีความรับผิดชอบ
อยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เปนผูนําประเทศปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรู ความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอประชาชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนพรอมทั้งมีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี จึงจะปฏิรูปประเทศ
ไทยไดอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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บทคัดยอ 
ความเชื่อเร่ืองพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนมสืบตอกันมาอยางชานาน สืบทอดรุน

สูรุนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ที่ไมอาจปฏิเสธได จากการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มี
ตอชาวจังหวัดนครพนม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาว
จังหวัดนครพนม ดังกลาว พบวา การเรียงลําดับตัวบท ที่ใชลําดับตัวบทในการสักการะขอพรและการไหว
บูชาการพญาศรีสัตตนาคราช สามารถแบงออกเปน 4 ประการ ไดแก การเสี่ยงทาย การบนบาน (การบา) 
การขอพร และการตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช อยางไรก็ตามการกระทําทั้ง 4 ประการขางตนเปน
การทําที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ที่ตอพญาศรีสัตตนาคราช เพราะเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชจะสาม
รถดลบันดาลใหตนไดทุกอยางสําเร็จสมดังปรารถนา สวนบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราช แบงออกเปน  
5 ประเด็น กลาวคือ บทบาทดานความเชื่อ บทบาทดานการบอกเลาประเพณี บทบาทดานพระพุทธศาสนา 
บทบาททางดานเศรษฐกิจ และบทบาทดานสังคมไทย ทั้งนี้โดยสวนใหญบทบาทที่กลาวมาขางตน เปน
บทบาทของการคลายความคับของใจใหแกชาวบาน เพื่อเติมเต็มความสุข ความสมบูรณมั่งคงของชีวิต 

คําสําคัญ: ตัวบท, บทบาท, พญาศรีสัตตนาคราช, จังหวัดนครพนม 
 
Abstract 

The belief in the Naga monument stories to Nakhon Phanom people inherited for 
long time ago to current generation undeniably. This study purposed to investigate matters 
and roles of Naga Monument among Nakhon Phanom people. It found that sequencing 
matters for of bless and worship the Naga monument could be divided into 4 aspects such 
as risk-taking, vowing (Baa), blessing and negotiating the power of the Naga monument. 
However, these 4 actions were from belief and faith in the Naga monument as they 
believed that the Naga monument can grant all of their wishes and desire. The roles of 
Naga Monument could be divided into 5 issues which were belief role, traditional role, 
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Buddhism role, economic role and Thai society role. Most of the roles mentioned above 
were roles for relieve grievances among villagers as well as fulfill their happiness and 
wealthy of life. 

Keywords: Matters, Roles, the Naga Monument, Nakhon Phanom 
 
บทนํา 

ชาวอีสานมีความเชื่อในเร่ืองโลกของจิตวิญญาณมาชานาน จนบางคร้ังไมสามารถหาคําตอบใด ๆ         
วาความเชื่อเร่ืองเหลานี้เกิดข้ึนในสมัยใด แตถาตอบในทางวิชาการจะไดคําตอบวา เพราะมนุษยมีความกลัว
ซ่ึงเปนสัญชาตญาณอยูแลว เม่ือกลัวแลวก็ยอมแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และอธิบายปรากฏการณทาง
สังคมที่ยังไมรูวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวดา ภูตผีปศาจ และอีกความเชื่อที่ยังมีอยูในปจจุบันเร่ืองพญานาคที่
มีตํานานความเชื่อสืบทอดมรดกจากบรรพชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยมีความเชื่อวาพญานาคเปน
สัญลักษณแหงน้ํา และความอุดมสมบูรณใหโชคลาภ ทั้งยังชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยฝงรากลึกอยู
ในความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะคนอีสานที่มีความผูกพันกับสายน้ําโขง จึงมีวัฒนธรรมเก่ียวกับคานิยมที่
ปฏิบัติกันมา และไดรับการสั่งสมแนวคิด ภูมิปญญา ปลูกศรัทธา คติ ความเชื่อ จนเปนแบบแผนการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณคา  

นอกจากนี้ยังไดแสดงถึงความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ชาวอีสานเชื่อกันมาในสมัยอดีต ดังที่ 
กลาววา ความเชื่อในสิ่งที่เหนืออํานาจของมนุษย สังคมทุกสังคมเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย ไมมีรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง คําวา “ศาสนา” ที่ใชในที่นี้ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม คําสอนเก่ียวกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะไมไดเปนคําสอนของศาสดา ความเชื่อในเร่ืองภูตผีปศาจก็รวมเรียกวาความเชื่อ ทางศาสนา 
เพราะเปนความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนษุย ลักษณะสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย เชน พระภูมิเจาที่ ศาลปู
ตา เทพเจา และยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่อยูคูกับสังคมไทยมาอยางชานาน และเปนที่เลาขานกันมาจากรุน    
สูรุน คือความเชื่อเร่ือง พญานาค โดยสังคมไทยเชื่อกันวาพญานาคเปนสญัลักษณของความอุดมสมบรูณ เปน
ผูปกปกรักษาพระพุทธศาสนา โดยมีพญานาคนามวาพญานาคศรีสัตตนาคราช เปนผูยิ่งใหญเหนือหมูนาคทั้ง
ปวง พญานาคศรีสัตตนาคราชยังมีบทบาทหนาทีเ่ปนทีย่ึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสงัคม เวลามีเร่ืองทุกขใจ
เกิดเจ็บปวยไมทราบสาเหตุ การคาขายลงทุนทําธุรกิจ หรืออาจจะเปนในเร่ืองของหนาที่การงาน รวมไปถึง
การประกอบอาชีพตาง ๆ ประชาชนก็จะไปกราบไหวขอพรจากพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อใหสิ่งที่ตนตองการ
สําเร็จสมความปรารถนา  

ตัวบทในการสักการบูชา บนบาน ขอพร และการตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราชมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอชาวจงหวัดนครพนม เพราะตัวบทหรือคําพูดที่ผูศรัทธาตอพญาศรีสัตตนาคราช 
ที่ใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารกับพญาศรีสัตตนาคราช คือกุลแจดอกสําคัญที่ควรแกการศึกษาอยางยิ่ง ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษา  ตัวบท คติความเชื่อ และบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม 
โดยใชวิธีสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดนครพนม และผูที่ศรัทธาที่เดินทางมากราบไหวขอพรตอพญา
ศรีสัตตนาคราช  

พญาศรีสัตตนาคราชยังมีบทบาทของที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม ทําใหทราบถึงความเปนมาของ
พญานาค คติความเชื่อของชาวจังหวัดนครพนมที่มีตอพญาศรีสัตตนาคราช  ที่เกิดจากคติความเชื่อ อิทธิพล
ของคติความเชื่อที่สงผลตอวิถีชีวิต ปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยูของคติความเชื่อ ตลอดจนแนวโนมของคติ
ความเชื่อในสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคม พญาศรีสัตตนาคราชมีบทบาทตอคนในจังหวัดนครพนมเปน
อยางมาก ในเร่ืองการคาขาย การทองเที่ยว ตลอดจนในเร่ืองหนาที่การงานของชาวจังหวัดนครพนม และยัง
เปนเอกลักษณหนึ่งอยางที่ทําใหคนทั้งในและตางประเทศรูจักจังหวัดนครพนมมากข้ึน การประกอบพิธี
สักการบูชาหรือขอพรนั้น ผูคนสวนใหญถือวาเปนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ เม่ือขอพรแลวหนึ่งคร้ังก็จะมาเร่ือย ๆ จนทํา
ใหพญาศรีสัตตนาคราชเปนเหมือนสถานที่ผูคนเคารพศรัทธา ผลของการศึกษาคร้ังนี้สามารถ นําไปใช
ประโยชนตอการศึกษาดานคติชนวิทยา สามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวัน ดานความเชื่อในสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตวิญญาณ และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่เปรียบเสมือนศูนยรวมที่เชื่อมรอยความรัก
ความสามัคคีของชาวจังหวัดนครพนมใหมั่นคง  

ทั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราช” ที่มีตอชาวจังหวัด
นครพนม เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญของชาวจังหวัดนครพนม เพราะชาวนครพนมเชื่อวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่มีบทบาทตอชาวนครพนมและคนในสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครพนม และตัวบทที่ใชบูชา
ก็มีความสําคัญเชนกัน กลาวคือ ตัวบทในที่นี้อาจจะเปนบทสวดหรือคําพูดที่ใชในการบนบานศาลกลาว  
การขอพร ตอพญาศรีสัตตนาคราช ในพิธีสักการบูชาทุก ๆ ป โดยมีความมุงหมาย “เพื่อศึกษาตัวบทของ
พญาศรีสัตตนาคราช และบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม” ดังนี้ 
 
การศึกษาตัวบทในการทําพิธีสักการบูชาพญาศรีสัตตนาคราช 

 การเรียงลําดับตัวบท ที่ใชลําดับตัวบทในการสักการะขอพรมีการไหวบูชาการพญาศรีสัตตนาคราช    
การเสี่ยงทาย การบนบาน การขอพร และการตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช 

  ก. การบูชาพญาศรีสัตตนาคราช หมายถึง การไหวบูชาพญาศรีสัตตนาคราชเพื่อเปนศิริมงคลใน
การทํากิจการงานตาง ๆ หรืออาจเปนการเดินทาง การไหวพญาศรีสัตตนาคราชจึงนับวาเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจใหผูคนกราบไหวบูชาดังที่พิมพศักดิ์ จิตมาตย1 ชาวนบานที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดนครพนม  
กลาววา ในการประกอบพิธีสักการะพญาศรีสัตตนาคราชทุกคร้ัง ตองมีการกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนและชาว
จังหวัดนครพนมจะมีการเตรียมเคร่ืองไหวสักการะอยางพรอมเพรียง ซ่ึงเคร่ืองไหวสักการะนั้น ชาวจังหวัด
นครพนมแตละอําเภอ จะชวยกันจัดเตรียมมาเพื่อใหเพียงพอตอประชากร ที่เขารวมพิธีสักการะพญาศรีสัตต
นาคราช ประกอบดวย ธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง ถาเปนเคร่ืองราง แหวน ทอง จัดเคร่ือง
เซนไหวใสพาน จุดธูป ปก 16 ดอก ตอคน เม่ือธูปที่จุดดับลงจึงจะนําเคร่ืองรางนั้นมาติดตัว ใชเปนเคร่ืองราง
ได กรณีเปนรูปหลอที่มีอยูตามบาน ใหจัดพานพรอม ผลไม 5 อยาง ของหวาน 5 อยาง ไขตม 5 ฟอง  
น้ําสะอาด 1 แกว  จุดธูป 16 ดอก กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย เร่ิมจากการตั้ง นะโม 3 จบ การกลาวคําบูชา
พญาศรีสัตตนาคราช เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะในเทวโลกหรือวังบาดาลนั้น เขายึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ
                                                           

1 สัมภาษณ, พิมพศักดิ์ จิตมาตยชาวจังหวัดนครพนม.  เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2560   
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1733

Buddhism role, economic role and Thai society role. Most of the roles mentioned above 
were roles for relieve grievances among villagers as well as fulfill their happiness and 
wealthy of life. 

Keywords: Matters, Roles, the Naga Monument, Nakhon Phanom 
 
บทนํา 

ชาวอีสานมีความเชื่อในเร่ืองโลกของจิตวิญญาณมาชานาน จนบางคร้ังไมสามารถหาคําตอบใด ๆ         
วาความเชื่อเร่ืองเหลานี้เกิดข้ึนในสมัยใด แตถาตอบในทางวิชาการจะไดคําตอบวา เพราะมนุษยมีความกลัว
ซ่ึงเปนสัญชาตญาณอยูแลว เม่ือกลัวแลวก็ยอมแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และอธิบายปรากฏการณทาง
สังคมที่ยังไมรูวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวดา ภูตผีปศาจ และอีกความเชื่อที่ยังมีอยูในปจจุบันเร่ืองพญานาคที่
มีตํานานความเชื่อสืบทอดมรดกจากบรรพชนมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยมีความเชื่อวาพญานาคเปน
สัญลักษณแหงน้ํา และความอุดมสมบูรณใหโชคลาภ ทั้งยังชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยฝงรากลึกอยู
ในความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะคนอีสานที่มีความผูกพันกับสายน้ําโขง จึงมีวัฒนธรรมเก่ียวกับคานิยมที่
ปฏิบัติกันมา และไดรับการสั่งสมแนวคิด ภูมิปญญา ปลูกศรัทธา คติ ความเชื่อ จนเปนแบบแผนการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณคา  

นอกจากนี้ยังไดแสดงถึงความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ชาวอีสานเชื่อกันมาในสมัยอดีต ดังที่ 
กลาววา ความเชื่อในสิ่งที่เหนืออํานาจของมนุษย สังคมทุกสังคมเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย ไมมีรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง คําวา “ศาสนา” ที่ใชในที่นี้ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม คําสอนเก่ียวกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะไมไดเปนคําสอนของศาสดา ความเชื่อในเร่ืองภูตผีปศาจก็รวมเรียกวาความเชื่อ ทางศาสนา 
เพราะเปนความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนษุย ลักษณะสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย เชน พระภูมิเจาที่ ศาลปู
ตา เทพเจา และยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่อยูคูกับสังคมไทยมาอยางชานาน และเปนที่เลาขานกันมาจากรุน    
สูรุน คือความเชื่อเร่ือง พญานาค โดยสังคมไทยเชื่อกันวาพญานาคเปนสญัลักษณของความอุดมสมบรูณ เปน
ผูปกปกรักษาพระพุทธศาสนา โดยมีพญานาคนามวาพญานาคศรีสัตตนาคราช เปนผูยิ่งใหญเหนือหมูนาคทั้ง
ปวง พญานาคศรีสัตตนาคราชยังมีบทบาทหนาทีเ่ปนทีย่ึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสงัคม เวลามีเร่ืองทุกขใจ
เกิดเจ็บปวยไมทราบสาเหตุ การคาขายลงทุนทําธุรกิจ หรืออาจจะเปนในเร่ืองของหนาที่การงาน รวมไปถึง
การประกอบอาชีพตาง ๆ ประชาชนก็จะไปกราบไหวขอพรจากพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อใหสิ่งที่ตนตองการ
สําเร็จสมความปรารถนา  

ตัวบทในการสักการบูชา บนบาน ขอพร และการตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราชมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอชาวจงหวัดนครพนม เพราะตัวบทหรือคําพูดที่ผูศรัทธาตอพญาศรีสัตตนาคราช 
ที่ใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารกับพญาศรีสัตตนาคราช คือกุลแจดอกสําคัญที่ควรแกการศึกษาอยางยิ่ง ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษา  ตัวบท คติความเชื่อ และบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม 
โดยใชวิธีสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดนครพนม และผูที่ศรัทธาที่เดินทางมากราบไหวขอพรตอพญา
ศรีสัตตนาคราช  

พญาศรีสัตตนาคราชยังมีบทบาทของที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม ทําใหทราบถึงความเปนมาของ
พญานาค คติความเชื่อของชาวจังหวัดนครพนมที่มีตอพญาศรีสัตตนาคราช  ที่เกิดจากคติความเชื่อ อิทธิพล
ของคติความเชื่อที่สงผลตอวิถีชีวิต ปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยูของคติความเชื่อ ตลอดจนแนวโนมของคติ
ความเชื่อในสภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคม พญาศรีสัตตนาคราชมีบทบาทตอคนในจังหวัดนครพนมเปน
อยางมาก ในเร่ืองการคาขาย การทองเที่ยว ตลอดจนในเร่ืองหนาที่การงานของชาวจังหวัดนครพนม และยัง
เปนเอกลักษณหนึ่งอยางที่ทําใหคนทั้งในและตางประเทศรูจักจังหวัดนครพนมมากข้ึน การประกอบพิธี
สักการบูชาหรือขอพรนั้น ผูคนสวนใหญถือวาเปนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ เม่ือขอพรแลวหนึ่งคร้ังก็จะมาเร่ือย ๆ จนทํา
ใหพญาศรีสัตตนาคราชเปนเหมือนสถานที่ผูคนเคารพศรัทธา ผลของการศึกษาคร้ังนี้สามารถ นําไปใช
ประโยชนตอการศึกษาดานคติชนวิทยา สามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวัน ดานความเชื่อในสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตวิญญาณ และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่เปรียบเสมือนศูนยรวมที่เชื่อมรอยความรัก
ความสามัคคีของชาวจังหวัดนครพนมใหมั่นคง  

ทั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราช” ที่มีตอชาวจังหวัด
นครพนม เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญของชาวจังหวัดนครพนม เพราะชาวนครพนมเชื่อวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่มีบทบาทตอชาวนครพนมและคนในสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครพนม และตัวบทที่ใชบูชา
ก็มีความสําคัญเชนกัน กลาวคือ ตัวบทในที่นี้อาจจะเปนบทสวดหรือคําพูดที่ใชในการบนบานศาลกลาว  
การขอพร ตอพญาศรีสัตตนาคราช ในพิธีสักการบูชาทุก ๆ ป โดยมีความมุงหมาย “เพื่อศึกษาตัวบทของ
พญาศรีสัตตนาคราช และบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม” ดังนี้ 
 
การศึกษาตัวบทในการทําพิธีสักการบูชาพญาศรีสัตตนาคราช 

 การเรียงลําดับตัวบท ที่ใชลําดับตัวบทในการสักการะขอพรมีการไหวบูชาการพญาศรีสัตตนาคราช    
การเสี่ยงทาย การบนบาน การขอพร และการตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช 

  ก. การบูชาพญาศรีสัตตนาคราช หมายถึง การไหวบูชาพญาศรีสัตตนาคราชเพื่อเปนศิริมงคลใน
การทํากิจการงานตาง ๆ หรืออาจเปนการเดินทาง การไหวพญาศรีสัตตนาคราชจึงนับวาเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจใหผูคนกราบไหวบูชาดังที่พิมพศักดิ์ จิตมาตย1 ชาวนบานที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดนครพนม  
กลาววา ในการประกอบพิธีสักการะพญาศรีสัตตนาคราชทุกคร้ัง ตองมีการกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนและชาว
จังหวัดนครพนมจะมีการเตรียมเคร่ืองไหวสักการะอยางพรอมเพรียง ซ่ึงเคร่ืองไหวสักการะนั้น ชาวจังหวัด
นครพนมแตละอําเภอ จะชวยกันจัดเตรียมมาเพื่อใหเพียงพอตอประชากร ที่เขารวมพิธีสักการะพญาศรีสัตต
นาคราช ประกอบดวย ธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง ถาเปนเคร่ืองราง แหวน ทอง จัดเคร่ือง
เซนไหวใสพาน จุดธูป ปก 16 ดอก ตอคน เม่ือธูปที่จุดดับลงจึงจะนําเคร่ืองรางนั้นมาติดตัว ใชเปนเคร่ืองราง
ได กรณีเปนรูปหลอที่มีอยูตามบาน ใหจัดพานพรอม ผลไม 5 อยาง ของหวาน 5 อยาง ไขตม 5 ฟอง  
น้ําสะอาด 1 แกว  จุดธูป 16 ดอก กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย เร่ิมจากการตั้ง นะโม 3 จบ การกลาวคําบูชา
พญาศรีสัตตนาคราช เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะในเทวโลกหรือวังบาดาลนั้น เขายึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ
                                                           

1 สัมภาษณ, พิมพศักดิ์ จิตมาตยชาวจังหวัดนครพนม.  เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2560   
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อยางเครงครัด เม่ือจะไปขอพร ขอใหทานประทานสิ่งที่ปรารถนานั้น จะตองเขาใหถูกทาง การกลาวคําบูชา
พญาศรีสัตตนาคราช      ก็เหมือนเปนการกลาวสรรเสริญพระเกียรติพระบารมีของทานนั่นเอง ซ่ึงวาเปน
การใหความเคารพและนอบนอม แกทาน 

ตัวอยาง  
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) 

คําอธิษฐานบูชา 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา, อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา 

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.   
ตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การสื่อสาร ภาษาที่ใชในการบอกกลาว หรือการบนบานนั้น จะข้ึนตน

บทสวดดวยคําบูชาพระรัตนตรัยเพราะจากที่สํารวจชาวบานในจังหวัดนครพนมสวนใหญจะมีความเชื่อวา 
พระพุทธศาสนายิ่งใหญและอยูเหนือกวาเทพยดาทั้งปวง จากนั้นจึงกลาวคําอธิษฐานบูชาพญาศรีสัตต
นาคราช   จะใชภาษาบาลี ซ่ึงเปนบทถวายขอนอมกาย วาจา และจิตใจ กราบไหววันทา พญานาคะราช 
นามวา ศรีสัตตนาคราชตนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแกขาพเจา 

ข. การเสี่ยงทาย เปนพิธีการทํานายทายทักอนาคตของสภาพดินฟาอากาศ และบางคร้ังจะมีการ
เสี่ยงทายทํานายปริมาณของน้ําในแตละปเพื่อใชในการเกษตร วาจะความอุดมสมบูรณหรือไมอยางไร  
เพื่อเตรียมตัวกับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร ในการเสี่ยงทายนี้จะใชเกณฑวัดจากจํานวนของตัวพญานาคที่
จะใหน้ําในแตละป และนําไปทํานายปรากฏการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คําเสี่ยงทายในแตละปที่จะทํานายถึง
ปริมาณของน้ํา  และฝนที่จะตกในแตละปเพื่อใชในการเกษตร จึงเรียกวา “นาคใหน้ํา” จํานวนนาคใหน้ํามี
ไมเกิน 7 ตัว ถาปไหนอุดมสมบูรณมีน้ํามากเรียกวา “นาคใหน้ํา 1 ตัว” แตหากปไหนแหงแลงปนั้น เรียกวา 
“นาคใหน้ํา 7 ตัว” จะวัดกลับกันกับจํานวนนาค กลาวคือ ที่น้ําหายไปเกิดความแหงแลงนั้นก็เพราะ
พญานาคเก่ียงกันใหน้ํา แตละตัวจึงกลืนน้ําไวในทองไมยอมพนน้ําลงมา ซ่ึงคําทํานายเร่ืองนาคใหน้ํานี้  
จะปรากฏเห็นไดชัดที่สุด คือ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคลของแตละป 
ผลจากการเสี่ยงทายเปนการสรางพลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนําไปปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ 

ตัวบทในการเสี่ยงทายการทํานายนาคใหน้ําแตละป ข้ึนอยูกับปนักษัตร ดังนั้นการเสี่ยงทายจึงไมมี
ตัวบทที่แนนอน ดังที่อุระคินทร วิริยะบูรณะ2   กลาววา ปชวด นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม 
ปลายปมาก ปฉลูนาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนตน กลาง ปลาย เสมอกัน ปขาล นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนแรกงาม กลางป
นอย ปลายปมาก ปเถาะนาคใหน้ํา 2 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปงาม ปมะโรงนาคใหน้ํา 3 ตัว  
ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปนอย ปมะเส็ง นาคใหน้ํา 1 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปนอย ปมะเมีย 
นาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปงาม ปมะแม นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนตนกลาง ปลาย เสมอกัน 
ปวอกนาคใหน้ํา 2 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม ปลายปมาก ประกา นาคใหน้ํา 4 ตัว ฝนแรกนอย กลางป
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งาม ปลายปมาก ปจอนาคใหน้ํา 7 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม ปลายปมาก ปกุนนาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนแรก
งาม กลางปนอย ปลายปมาก จึงพอสรุปไดวา ไมวาปไหนจํานวนนาคจะใหน้ํามากหรือนอย ก็อยูที่ความขยัน
ของนาคดวย ปที่มีนาค 7 ตัว ใชวาจะใหน้ํามากนัก ถามีนาคหลายตัวจะเก่ียงกันใหน้ํา การเสี่ยงทายนาคให
น้ําจึงมีความเชื่อที่สําคัญในอาชีพเกษตร เพราะน้ําเปนปจจัยหลักของการประกอบอาชีพนี้ จึงมีการเสี่ยงทาย
เพื่อคาดการณสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเพราะปลูก 

ความเชื่อของมนุษยเกิดจากการยอมรับนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อตองการแสวงหาคําตอบในสิ่งที่ตน
ไมรู และเม่ือไมสามารถคนหาคําตอบไดก็จะการคาดคะเน หรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเคยรูมากอน หรือ
อาจจะการคาดคะเนตามที่เคยมีผูกลาวไวกอน ดังนั้นความเชื่อจึงอาจจะมีเหตุผลเพียงพอตอการยอมรับ
หรือไมก็ได ดังที่พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึง สาเหตุของความชื่อพอสรุปไดวา เปนธรรมดาของมนุษย
ถายังมีสิ่งใดที่ตนยังไมรู หรือยังไมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดเร่ืองนั้น ยอมเปนที่อยากรูอยากเห็น และเม่ือไม
สามารถที่จะรูได ก็จะใชวิธีการการคาดคะเนโดยอาจจะอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเคยรูมากอน 
หรือไมก็การคาดคะเนจากเร่ืองราวที่เคยมีผูเลาไวกอน และถาเร่ืองนั้นสอดคลองกับความรูสึกก็จะตกลงใจ
เชื่อทันที  

ค. การบนบาน (การบา) เพื่อรองขอตอพญาศรีสัตตนาคราชใหไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง  
เม่ือไดรับ ความสําเร็จแลวจะตองมีการแกบนตอพญาศรีสัตตนาคราช ผูบนบานจะตองบอกดวยบนเร่ือง
อะไร  ที่ไหน เม่ือไหร และจะแกบนดวยอะไร เทาใด  

 ตัวอยาง  
“นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ) เมตตัญจะ มหาลาโภ ปโยนาคะ 

ขันธะปะริตตัง” พญาศรีสัตตนาคราช  ม้ือนี้เปนม้ือสันตวันดีลูกหลานมาขอใหลูกไดเลื่อนตําแหนงไดเปน
หัวหนางานกอสราง ถาสิ่งที่ลูกหลานขอเปนจริง ลูกหลานสินําของมาถวาย พญาศรีสัตตนาคราชซอยลูกแน
เดอ สาธุ”   

  ตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การบนบานมีวัตถุประสงคเพื่อขอใหพญาศรีสัตตนาคราชชวยเร่ืองได
เลื่อนตําแหนงไดเปนหัวหนางานกอสราง เพราะเชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชจะชวยใหตน
สมความปรารถนาได หลังจากไดสมดังตั้งความปรารถนาแลว ผูบนบานจะตอบแทนหรือแกบนดวยการนํา
ของมาถวาย ดังนี้ เคร่ืองสักการะ 9 อยาง ผลไม 9 อยาง น้ําสะอาด 9 ขวด น้ําแดง 1 ขวด หมากพลูบุหร่ี 9 
ชุด ของหวานอยางละ 9 ชนิด ชาวบานมักจะบนบานเร่ืองหลักคือการบนใหถูกหวย การบนเพื่อไมติดทหาร
เกณฑเม่ือไปเกณฑทหาร การบนเพื่อใหคาขายไดกําไร การบนขอใหขายที่ดินไดราคาดี การบนเพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัย และขอใหไดบรรจุเขาทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนตามลําดับ 

ง. การบอกกลาวขอพร เปนพิธีกรรมที่มีข้ึนในโอกาสเดินทางไปทางานตางถ่ิน หรือไปอยูหมูบาน
ใหมหลังแตงงานมีครอบครัว ไปรับราชการทหาร ไปรับราชการอ่ืน ๆ การเขามาอยูในพื้นที่ ถ่ินจังหวัด
นครพนม หรือจังหวัดใกลเคียงที่อยูติดฝงแมน้ําโขง ดวยวิธีการบอกกลาวาพญาศรีสัตตนาคราช ใหปกปก
รักษาใหชีวิตแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง โดยเร่ิมจากการจุดธูป 19 ดอก พวงมาลัย 1 พวง แลว
จึงกลาวคําบูชาพญาศรีสัตตนาคราช  
   



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1735

อยางเครงครัด เม่ือจะไปขอพร ขอใหทานประทานสิ่งที่ปรารถนานั้น จะตองเขาใหถูกทาง การกลาวคําบูชา
พญาศรีสัตตนาคราช      ก็เหมือนเปนการกลาวสรรเสริญพระเกียรติพระบารมีของทานนั่นเอง ซ่ึงวาเปน
การใหความเคารพและนอบนอม แกทาน 

ตัวอยาง  
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) 

คําอธิษฐานบูชา 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา, อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา 

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.   
ตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การสื่อสาร ภาษาที่ใชในการบอกกลาว หรือการบนบานนั้น จะข้ึนตน

บทสวดดวยคําบูชาพระรัตนตรัยเพราะจากที่สํารวจชาวบานในจังหวัดนครพนมสวนใหญจะมีความเชื่อวา 
พระพุทธศาสนายิ่งใหญและอยูเหนือกวาเทพยดาทั้งปวง จากนั้นจึงกลาวคําอธิษฐานบูชาพญาศรีสัตต
นาคราช   จะใชภาษาบาลี ซ่ึงเปนบทถวายขอนอมกาย วาจา และจิตใจ กราบไหววันทา พญานาคะราช 
นามวา ศรีสัตตนาคราชตนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแกขาพเจา 

ข. การเสี่ยงทาย เปนพิธีการทํานายทายทักอนาคตของสภาพดินฟาอากาศ และบางคร้ังจะมีการ
เสี่ยงทายทํานายปริมาณของน้ําในแตละปเพื่อใชในการเกษตร วาจะความอุดมสมบูรณหรือไมอยางไร  
เพื่อเตรียมตัวกับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร ในการเสี่ยงทายนี้จะใชเกณฑวัดจากจํานวนของตัวพญานาคที่
จะใหน้ําในแตละป และนําไปทํานายปรากฏการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คําเสี่ยงทายในแตละปที่จะทํานายถึง
ปริมาณของน้ํา  และฝนที่จะตกในแตละปเพื่อใชในการเกษตร จึงเรียกวา “นาคใหน้ํา” จํานวนนาคใหน้ํามี
ไมเกิน 7 ตัว ถาปไหนอุดมสมบูรณมีน้ํามากเรียกวา “นาคใหน้ํา 1 ตัว” แตหากปไหนแหงแลงปนั้น เรียกวา 
“นาคใหน้ํา 7 ตัว” จะวัดกลับกันกับจํานวนนาค กลาวคือ ที่น้ําหายไปเกิดความแหงแลงนั้นก็เพราะ
พญานาคเก่ียงกันใหน้ํา แตละตัวจึงกลืนน้ําไวในทองไมยอมพนน้ําลงมา ซ่ึงคําทํานายเร่ืองนาคใหน้ํานี้  
จะปรากฏเห็นไดชัดที่สุด คือ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคลของแตละป 
ผลจากการเสี่ยงทายเปนการสรางพลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนําไปปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ 

ตัวบทในการเสี่ยงทายการทํานายนาคใหน้ําแตละป ข้ึนอยูกับปนักษัตร ดังนั้นการเสี่ยงทายจึงไมมี
ตัวบทที่แนนอน ดังที่อุระคินทร วิริยะบูรณะ2   กลาววา ปชวด นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม 
ปลายปมาก ปฉลูนาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนตน กลาง ปลาย เสมอกัน ปขาล นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนแรกงาม กลางป
นอย ปลายปมาก ปเถาะนาคใหน้ํา 2 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปงาม ปมะโรงนาคใหน้ํา 3 ตัว  
ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปนอย ปมะเส็ง นาคใหน้ํา 1 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปนอย ปมะเมีย 
นาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนแรกงาม กลางปงาม ปลายปงาม ปมะแม นาคใหน้ํา 3 ตัว ฝนตนกลาง ปลาย เสมอกัน 
ปวอกนาคใหน้ํา 2 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม ปลายปมาก ประกา นาคใหน้ํา 4 ตัว ฝนแรกนอย กลางป
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งาม ปลายปมาก ปจอนาคใหน้ํา 7 ตัว ฝนแรกนอย กลางปงาม ปลายปมาก ปกุนนาคใหน้ํา 5 ตัว ฝนแรก
งาม กลางปนอย ปลายปมาก จึงพอสรุปไดวา ไมวาปไหนจํานวนนาคจะใหน้ํามากหรือนอย ก็อยูที่ความขยัน
ของนาคดวย ปที่มีนาค 7 ตัว ใชวาจะใหน้ํามากนัก ถามีนาคหลายตัวจะเก่ียงกันใหน้ํา การเสี่ยงทายนาคให
น้ําจึงมีความเชื่อที่สําคัญในอาชีพเกษตร เพราะน้ําเปนปจจัยหลักของการประกอบอาชีพนี้ จึงมีการเสี่ยงทาย
เพื่อคาดการณสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเพราะปลูก 

ความเชื่อของมนุษยเกิดจากการยอมรับนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อตองการแสวงหาคําตอบในสิ่งที่ตน
ไมรู และเม่ือไมสามารถคนหาคําตอบไดก็จะการคาดคะเน หรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเคยรูมากอน หรือ
อาจจะการคาดคะเนตามที่เคยมีผูกลาวไวกอน ดังนั้นความเชื่อจึงอาจจะมีเหตุผลเพียงพอตอการยอมรับ
หรือไมก็ได ดังที่พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึง สาเหตุของความชื่อพอสรุปไดวา เปนธรรมดาของมนุษย
ถายังมีสิ่งใดที่ตนยังไมรู หรือยังไมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดเร่ืองนั้น ยอมเปนที่อยากรูอยากเห็น และเม่ือไม
สามารถที่จะรูได ก็จะใชวิธีการการคาดคะเนโดยอาจจะอาศัยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเคยรูมากอน 
หรือไมก็การคาดคะเนจากเร่ืองราวที่เคยมีผูเลาไวกอน และถาเร่ืองนั้นสอดคลองกับความรูสึกก็จะตกลงใจ
เชื่อทันที  

ค. การบนบาน (การบา) เพื่อรองขอตอพญาศรีสัตตนาคราชใหไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง  
เม่ือไดรับ ความสําเร็จแลวจะตองมีการแกบนตอพญาศรีสัตตนาคราช ผูบนบานจะตองบอกดวยบนเร่ือง
อะไร  ที่ไหน เม่ือไหร และจะแกบนดวยอะไร เทาใด  

 ตัวอยาง  
“นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ) เมตตัญจะ มหาลาโภ ปโยนาคะ 

ขันธะปะริตตัง” พญาศรีสัตตนาคราช  ม้ือนี้เปนม้ือสันตวันดีลูกหลานมาขอใหลูกไดเลื่อนตําแหนงไดเปน
หัวหนางานกอสราง ถาสิ่งที่ลูกหลานขอเปนจริง ลูกหลานสินําของมาถวาย พญาศรีสัตตนาคราชซอยลูกแน
เดอ สาธุ”   

  ตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การบนบานมีวัตถุประสงคเพื่อขอใหพญาศรีสัตตนาคราชชวยเร่ืองได
เลื่อนตําแหนงไดเปนหัวหนางานกอสราง เพราะเชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชจะชวยใหตน
สมความปรารถนาได หลังจากไดสมดังตั้งความปรารถนาแลว ผูบนบานจะตอบแทนหรือแกบนดวยการนํา
ของมาถวาย ดังนี้ เคร่ืองสักการะ 9 อยาง ผลไม 9 อยาง น้ําสะอาด 9 ขวด น้ําแดง 1 ขวด หมากพลูบุหร่ี 9 
ชุด ของหวานอยางละ 9 ชนิด ชาวบานมักจะบนบานเร่ืองหลักคือการบนใหถูกหวย การบนเพื่อไมติดทหาร
เกณฑเม่ือไปเกณฑทหาร การบนเพื่อใหคาขายไดกําไร การบนขอใหขายที่ดินไดราคาดี การบนเพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัย และขอใหไดบรรจุเขาทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนตามลําดับ 

ง. การบอกกลาวขอพร เปนพิธีกรรมที่มีข้ึนในโอกาสเดินทางไปทางานตางถ่ิน หรือไปอยูหมูบาน
ใหมหลังแตงงานมีครอบครัว ไปรับราชการทหาร ไปรับราชการอ่ืน ๆ การเขามาอยูในพื้นที่ ถ่ินจังหวัด
นครพนม หรือจังหวัดใกลเคียงที่อยูติดฝงแมน้ําโขง ดวยวิธีการบอกกลาวาพญาศรีสัตตนาคราช ใหปกปก
รักษาใหชีวิตแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง โดยเร่ิมจากการจุดธูป 19 ดอก พวงมาลัย 1 พวง แลว
จึงกลาวคําบูชาพญาศรีสัตตนาคราช  
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ตัวอยาง  
  “นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา 

วา, อิมัง    สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ขาพเจา ขอ
นอมกาย วาจา และจิตใจ กราบไหววันทา พญานาคราช นามวาศรีสัตตนาคราชตนนี้ ขอความสุขสวัสดี จง
บังเกิดมีแกขาพเจาทุกเม่ือเทอญ”  

 จากตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา ชาวนครพนมมีความเคารพนับถือพญาศรีสัตตนาคราช และใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ก็มีความเชื่อและศรัทธาตอพญาศรีสัตตนาคราช เชนเดียวกับจังหวัดนครพนม ขณะเดียวกัน
ความถ่ีในการขอพรจากพญาศรีสัตตนาคราช ดังนี้ การขอใหสุขภาพแข็งแรงมีความสุข ความเจริญในชีวิต
ครอบครัว ขอใหถูกหวย ขอใหหนาการงานเจริญรุงเรือง ขอใหการเดินทางดวยรถยนต จักรยานยนต
ปลอดภัยไมประสบอุบัติเหตุ ขอใหไดลาภยศสรรเสริญและอ่ืน ๆ  

จ. การตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช เปนพิธีการตอรองอํานาจตอพญศรีสัตตนาคราชให
ไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง เม่ือไดรับความสําเร็จแลวจะตองนําของที่ตอรองไปถวายตอพญาศรีสัตต
นาคราช แตถาไมไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง ผูตอรองก็ถือวาขอตกลงที่ตอรองนั้นเปนโมฆะ ผูตอรอง
จะตองบอกวาตอรองดวยเร่ืองอะไรและจะนําอะไรมาตอรอง  

ตัวอยาง 
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ)  ปโยเทวมนุสานัง ปโยพรหม 

มานมุตตะโม ปโยนาคสุปนนาทัง ปนินทริยังนะมามิหัง เอหิ เอหิ ศรีสัตตนาราชมหาฤทธา อุปะวะทะยะ
จะอะสะ    

ม้ือนี้เปนม้ือสันตวันดีลูกหลานมาขอใหลูกสอบบรรจุครูได ถาสิ่งที่ลูกหลานขอเปนจริง ลูกหลานสิ
นําของมาถวาย พญาศรีสัตตนาคราชซอยลูกแนเดอ สาธุ   

จากตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขอใหพญาศรีสัตตนาคราชชวยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพราะชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชจะชวย
ใหตนสมความปรารถนา หลังจากไดสมความปรารถนาผูตอรองจะตอบแทน หรือนําของตอรองมาถวาย  
ผูตอรองมักจะตอรองดวยเร่ือง การคาขายดีไดกําไรงาม การสอบเขามหาวิทยาลัยไดและบรรจุเขาที่ทํางาน
ไดตามลําดับ แตถาไมไดสิ่งตาง ๆ ที่ปรารถนาไวผูตองรองหรือผูบนบานก็จะไมนําสิ่งของมาถวายแกพญาศรี
สัตตนาคราช ตามที่ตกลงไว ลักษณะดังกลาวจึงถือวาเปนการตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช  

จะเห็นไดวาคํากลาวเสี่ยงทาย การบนบาน การขอพร และการตอรองอํานาจ (ตัวบท) จากพญาศรี
สัตตนาคราช ผูที่เปนเจาแหงริมฝงแมน้ําโขง ภาษาที่ใชจะเปนภาษาไทยถ่ินอีสานเปนสวนใหญ โดยจะบอก
กลาวถึงสิ่งที่ตองการสื่อกับพญาศรีสัตตนาคราช บทสวดที่เปนภาษาบาลีจะปรากฏนอยกวาภาษาไทยถ่ิน
อีสาน  จะใชบทสวดภาษาบาลี ในข้ันตอนแรก กลาวคือ ชวงกลาวคําถวายเคร่ืองสักการะแกพญาศรีสัตต
นาคราช หลังจากนั้นจะใชภาษาไทยถ่ินอีสานทั้งหมดจนเสร็จพิธี 

 
 

บทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชท่ีมีตอชาวจังหวัดนครพนม  
ในบทความนี้ผูศึกษาใชทฤษฎีบทบาทหนาที่ของคติชนในสังคมของ วิลเลียม บาสคอม (William 

Bascom) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังที่ศิราพร ณ กลาง3   กลาววา คติชน แตละประเภท มีบทบาท
หลายประการ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ผูเขียนบทความเร่ือง “Four funtions of foiklore” 
ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของคติชนในภาพรวมไว  4 ประการ คือ ประการแรก ใชอธิบายที่มาและเหตุผลใน
การทําพิธี ประการที่ 2 ทําหนาที่ในการใหการศึกษาในสังคมที่ใชในประเพณีบอกเลา ประการที่ 3 รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เปนแบบแผนของสังคม และประการที่ 4 ใหความ เพลิดเพลินและทางออกใหกับ
ความคับของใจของบุคคล ผูศึกษาจะไดอธิบายบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม 
ดังนี้ 

1. บทบาทดานความเชื่อ 
 พิธีกรรมที่เปนความเชื่อเร่ืองพญานาคของชาวนครพนม สําหรับชาวนครพนมถือเปนเร่ืองที่เลา

ขานกันมานานทั้งในพุทธประวัติก็ดี ตลอดจนเร่ืองราวจากบรรดาเกจิอาจารยหลายรูปก็ดี จึงไมนาแปลกใจ
ถาจะกลาววา “พญานาค” ถือเปนสวนหนึ่งสําหรับชีวิตของคนในจังหวัดนครพนมและอีกหลาย ๆ กรณีที่
เกิดข้ึนจากความเชื่อความศรัทธา จากความเชื่อและความศรัทธาของทั้งพี่นองชาวไทยและชาวลาว เก่ียวกับ
องคพญานาคที่คอยดูแลปกปกษรักษาผูคนในแถบลุมน้ําโขงและองคพระธาตุพนม กลาวคือ ทั้งฝงไทยและ
ฝงลาวตางมี กษัตริยแหงนาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแล 

ชาวนครพนมหรือจากทั่วสารทิศจะมาขอพรหรือบนบานองคพญาศรีสัตตนาคราช ทั้งในเร่ืองการ
เดินทางไปตางถ่ิน การที่จะขอใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เร่ืองการสอบเขาเรียน สอบบรรจุตาง ๆ  
อาจสัมฤทธิ์ผลเพราะเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  สวนใหญสมหวังตามความปรารถนา เม่ือไดผลตามที่บนไวผูบน
บานจะนําสิ่งของมาถวายพญาศรีสัตตนาคราชตามที่ตนใหคําสัญญาไว    

คุณคาของพิธีการบูชาพญานาคดานปจเจกบุคคล จากการสัมภาษณชาวนครพนม ทําใหทราบวา
การดําเนินชีวิตไปตามฮีตคองประเพณี ตามวิถีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนอีสาน ทําใหบุคคลมีที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ มีที่พึ่งทางใจ ทําใหบุคคลเกิดการยับยั้งชั่งใจไมประพฤติผิดจารีตประเพณี เพราะเกิดความยําเกรงใน
อํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช และเปนทางออกของความคับของใจ 

2. บทบาทดานการบอกเลาประเพณี 
ชาวนครพนมมีงานบุญประจําเดือนเรียกวา “ฮีตสิบสอง”  ในเดือนสิบก็จะมีงานประเพณีไหลเรือ

ไฟ ในทุก ๆ ป นับเปนงานบุญทองถ่ิน ซ่ึงเปน “ฮีต” หรือประเพณีทองถ่ินที่สืบทอดกันมานานในจังหวัด
นครพนม ฐิติรัตน  เกิดหาญ4  กลาววา พิธีไหลเรือไฟ เปนพิธีของพุทธศาสนิกชน ชาวบานที่อยูริมแมน้ําใหญ
ทางวัดและหมูบานนั้น ๆ ประดิษฐเรือไฟข้ึนก็เพื่อบูชา กับทั้งชาวบานพื้นเมืองดั้งเดิมมีความเชื่อวา ถาจัดพิธี
นี้ข้ึนจะเปนการคารวะพระยานาคซ่ึงสถิตอยูตามแมน้ําใหญ ใหคุมครองรักษาผูสัญจรทางน้ําไมใหมีภัย

                                                           
3 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน-นิทานพ้ืนบาน. พิมพคร้ังท่ี 2. 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2552), หนา 360-361 
4 ฐิติรัตน  เกิดหาญ,  ประเพณี 4 ภาค พิธีมงคลของไทย, (ม.ป.ท.), 2542, หนา 153 
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ตัวอยาง  
  “นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา 

วา, อิมัง    สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ขาพเจา ขอ
นอมกาย วาจา และจิตใจ กราบไหววันทา พญานาคราช นามวาศรีสัตตนาคราชตนนี้ ขอความสุขสวัสดี จง
บังเกิดมีแกขาพเจาทุกเม่ือเทอญ”  

 จากตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา ชาวนครพนมมีความเคารพนับถือพญาศรีสัตตนาคราช และใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ก็มีความเชื่อและศรัทธาตอพญาศรีสัตตนาคราช เชนเดียวกับจังหวัดนครพนม ขณะเดียวกัน
ความถ่ีในการขอพรจากพญาศรีสัตตนาคราช ดังนี้ การขอใหสุขภาพแข็งแรงมีความสุข ความเจริญในชีวิต
ครอบครัว ขอใหถูกหวย ขอใหหนาการงานเจริญรุงเรือง ขอใหการเดินทางดวยรถยนต จักรยานยนต
ปลอดภัยไมประสบอุบัติเหตุ ขอใหไดลาภยศสรรเสริญและอ่ืน ๆ  

จ. การตอรองอํานาจพญาศรีสัตตนาคราช เปนพิธีการตอรองอํานาจตอพญศรีสัตตนาคราชให
ไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง เม่ือไดรับความสําเร็จแลวจะตองนําของที่ตอรองไปถวายตอพญาศรีสัตต
นาคราช แตถาไมไดรับความสําเร็จตามที่มุงหวัง ผูตอรองก็ถือวาขอตกลงที่ตอรองนั้นเปนโมฆะ ผูตอรอง
จะตองบอกวาตอรองดวยเร่ืองอะไรและจะนําอะไรมาตอรอง  

ตัวอยาง 
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ (3 จบ)  ปโยเทวมนุสานัง ปโยพรหม 

มานมุตตะโม ปโยนาคสุปนนาทัง ปนินทริยังนะมามิหัง เอหิ เอหิ ศรีสัตตนาราชมหาฤทธา อุปะวะทะยะ
จะอะสะ    

ม้ือนี้เปนม้ือสันตวันดีลูกหลานมาขอใหลูกสอบบรรจุครูได ถาสิ่งที่ลูกหลานขอเปนจริง ลูกหลานสิ
นําของมาถวาย พญาศรีสัตตนาคราชซอยลูกแนเดอ สาธุ   

จากตัวบทขางตนแสดงใหเห็นวา การตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขอใหพญาศรีสัตตนาคราชชวยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพราะชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์ของพญาศรีสัตตนาคราชจะชวย
ใหตนสมความปรารถนา หลังจากไดสมความปรารถนาผูตอรองจะตอบแทน หรือนําของตอรองมาถวาย  
ผูตอรองมักจะตอรองดวยเร่ือง การคาขายดีไดกําไรงาม การสอบเขามหาวิทยาลัยไดและบรรจุเขาที่ทํางาน
ไดตามลําดับ แตถาไมไดสิ่งตาง ๆ ที่ปรารถนาไวผูตองรองหรือผูบนบานก็จะไมนําสิ่งของมาถวายแกพญาศรี
สัตตนาคราช ตามที่ตกลงไว ลักษณะดังกลาวจึงถือวาเปนการตอรองอํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช  

จะเห็นไดวาคํากลาวเสี่ยงทาย การบนบาน การขอพร และการตอรองอํานาจ (ตัวบท) จากพญาศรี
สัตตนาคราช ผูที่เปนเจาแหงริมฝงแมน้ําโขง ภาษาที่ใชจะเปนภาษาไทยถ่ินอีสานเปนสวนใหญ โดยจะบอก
กลาวถึงสิ่งที่ตองการสื่อกับพญาศรีสัตตนาคราช บทสวดที่เปนภาษาบาลีจะปรากฏนอยกวาภาษาไทยถ่ิน
อีสาน  จะใชบทสวดภาษาบาลี ในข้ันตอนแรก กลาวคือ ชวงกลาวคําถวายเคร่ืองสักการะแกพญาศรีสัตต
นาคราช หลังจากนั้นจะใชภาษาไทยถ่ินอีสานทั้งหมดจนเสร็จพิธี 

 
 

บทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชท่ีมีตอชาวจังหวัดนครพนม  
ในบทความนี้ผูศึกษาใชทฤษฎีบทบาทหนาที่ของคติชนในสังคมของ วิลเลียม บาสคอม (William 

Bascom) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังที่ศิราพร ณ กลาง3   กลาววา คติชน แตละประเภท มีบทบาท
หลายประการ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ผูเขียนบทความเร่ือง “Four funtions of foiklore” 
ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของคติชนในภาพรวมไว  4 ประการ คือ ประการแรก ใชอธิบายที่มาและเหตุผลใน
การทําพิธี ประการที่ 2 ทําหนาที่ในการใหการศึกษาในสังคมที่ใชในประเพณีบอกเลา ประการที่ 3 รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เปนแบบแผนของสังคม และประการที่ 4 ใหความ เพลิดเพลินและทางออกใหกับ
ความคับของใจของบุคคล ผูศึกษาจะไดอธิบายบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม 
ดังนี้ 

1. บทบาทดานความเชื่อ 
 พิธีกรรมที่เปนความเชื่อเร่ืองพญานาคของชาวนครพนม สําหรับชาวนครพนมถือเปนเร่ืองที่เลา

ขานกันมานานทั้งในพุทธประวัติก็ดี ตลอดจนเร่ืองราวจากบรรดาเกจิอาจารยหลายรูปก็ดี จึงไมนาแปลกใจ
ถาจะกลาววา “พญานาค” ถือเปนสวนหนึ่งสําหรับชีวิตของคนในจังหวัดนครพนมและอีกหลาย ๆ กรณีที่
เกิดข้ึนจากความเชื่อความศรัทธา จากความเชื่อและความศรัทธาของทั้งพี่นองชาวไทยและชาวลาว เก่ียวกับ
องคพญานาคที่คอยดูแลปกปกษรักษาผูคนในแถบลุมน้ําโขงและองคพระธาตุพนม กลาวคือ ทั้งฝงไทยและ
ฝงลาวตางมี กษัตริยแหงนาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแล 

ชาวนครพนมหรือจากทั่วสารทิศจะมาขอพรหรือบนบานองคพญาศรีสัตตนาคราช ทั้งในเร่ืองการ
เดินทางไปตางถ่ิน การที่จะขอใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เร่ืองการสอบเขาเรียน สอบบรรจุตาง ๆ  
อาจสัมฤทธิ์ผลเพราะเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์  สวนใหญสมหวังตามความปรารถนา เม่ือไดผลตามที่บนไวผูบน
บานจะนําสิ่งของมาถวายพญาศรีสัตตนาคราชตามที่ตนใหคําสัญญาไว    

คุณคาของพิธีการบูชาพญานาคดานปจเจกบุคคล จากการสัมภาษณชาวนครพนม ทําใหทราบวา
การดําเนินชีวิตไปตามฮีตคองประเพณี ตามวิถีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของคนอีสาน ทําใหบุคคลมีที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ มีที่พึ่งทางใจ ทําใหบุคคลเกิดการยับยั้งชั่งใจไมประพฤติผิดจารีตประเพณี เพราะเกิดความยําเกรงใน
อํานาจของพญาศรีสัตตนาคราช และเปนทางออกของความคับของใจ 

2. บทบาทดานการบอกเลาประเพณี 
ชาวนครพนมมีงานบุญประจําเดือนเรียกวา “ฮีตสิบสอง”  ในเดือนสิบก็จะมีงานประเพณีไหลเรือ

ไฟ ในทุก ๆ ป นับเปนงานบุญทองถ่ิน ซ่ึงเปน “ฮีต” หรือประเพณีทองถ่ินที่สืบทอดกันมานานในจังหวัด
นครพนม ฐิติรัตน  เกิดหาญ4  กลาววา พิธีไหลเรือไฟ เปนพิธีของพุทธศาสนิกชน ชาวบานที่อยูริมแมน้ําใหญ
ทางวัดและหมูบานนั้น ๆ ประดิษฐเรือไฟข้ึนก็เพื่อบูชา กับทั้งชาวบานพื้นเมืองดั้งเดิมมีความเชื่อวา ถาจัดพิธี
นี้ข้ึนจะเปนการคารวะพระยานาคซ่ึงสถิตอยูตามแมน้ําใหญ ใหคุมครองรักษาผูสัญจรทางน้ําไมใหมีภัย

                                                           
3 ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน-นิทานพ้ืนบาน. พิมพคร้ังท่ี 2. 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2552), หนา 360-361 
4 ฐิติรัตน  เกิดหาญ,  ประเพณี 4 ภาค พิธีมงคลของไทย, (ม.ป.ท.), 2542, หนา 153 
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อันตรายเกิดข้ึน การไหลเรือไฟ ทําใหเกิดความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน กลาวคือ การชวยกันทําทํา
เรือไฟแตละอําเภอ เรือไฟนั้นจะใชไมไผเปนโครงสราง กอนจะนําตะเกียงไฟในแขวนตามโครงสรางเหมือน
ใกลถึงวันออกพรรษา  

 สาเหตุของการไหลเรือไฟในวันออกพรรษานั้น ยังมีความเชื่อที่วาเปนการบูชารอยพระพุทธบาทใน
สมัยที่พระองคเสด็จมายังแมน้ํามหานทีซ่ึงเปนที่อยูของพญานาค พระองคทรงไดแสดงธรรมเทศนาโปรด
พญานาคที่เมืองบาดาลและพญานาคไดทูลขอพระองคประทับรอยไว ณ ริมฝงแมน้ําโขง ตอมาทั้งเหลา
เทวดามนุษยก็ไดไปสักการะรอยพระพุทธบาทจนถึงปจจุบนั จะเกิดบั้งไฟพญานาคลอยข้ึนเหนือน้ําในวันออก
พรรษาทุก ๆ ป เปนความเชื่อและเปนสิ่งที่ยืนยันความเปนอยูจริงของพญานาคและความศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง
ความเปนศิริมงคลแหงสายน้ําโขงสําหรับชาวบานทองถ่ินของฝงแมน้ําโขง 

คุณคาของประเพณีไหลเรือไฟดานครอบครัว ทําใหเกิดความสามัคคีในครอบครัว และชุมชนที่
ชวยกันทําเรือไฟ เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟ สมาชิกในครอบครัวมีความอดทน ออนนอม
ถอมตน และเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกครอบครัว เพื่อใหประกอบคุณงามความดีตอไปในชุมชน 
  3. บทบาทดานพระพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนามีเร่ืองราวเก่ียวกับพญานาค ที่เก่ียวกับชาวจังหวัดนครพนมบันทึกไวหลาย
เร่ืองหลายตน อาทิ พญานาคมุจลินท ไดแผพังพานปองกันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จากสายลมสาย
ฝน เม่ือคร้ังที่พระพุทธองคทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา 7 วัน หลังจากที่พระพุทธองคทรงตรัสรู หรือใน
สมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงไดแปลงกายเปนมนุษยแลวเขามาบวชเปน
พระภิกษุ แตเม่ือเผลอหลับแลวคืนรางเปนงูใหญ เม่ือความถึงพระพุทธองคจึงใหสึกออกไป นาคตนนั้นจึงทูล
ขอใหมีการบวชนาคกอนการบวชพระ เพื่อเปนกุศลและเปนการระลึกถึงความศรัทธาของตน 

 จึงกลาวไดวา พญานาคมีความเก่ียวของเก่ียวพันกับพระพุทธศาสนา ทั้งเปนผูปกปองคุมครององค
พระศาสดา และมีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา และเนื่องจากพญานาคราชเปนเจาแหง
ทรัพยใตพิภพบาดาล ดังนั้น หากสักการบูชาพญานาค คนสวนใหญจะตองมีความปรารถนา อยากไดสมบัติ
อันเปนความปรารถนาที่ประกอบไปดวยสัมมาทิฐิ กลาวคือ มีความอยากมี อยากได มีเจตนาอันเปนกุศล 
แลวใหสรางกุศลที่เปนมงคลแลวใหอธิษฐานเอา กลาวคือ เม่ือสรางบุญใหทานประกอบการบุญการกุศลตอ
พระพุทธศาสนา บิดามารดา ครูอุปชฌายอาจารย หรือการปฏิบัติธรรม 1-3-5-7 วัน ก็ตาม วันที่ลาศีล 8 รับ
ศีล 5 นั้น ก็ใหเปลงวาจาอธิษฐาน “ขออุทิศบุญกุศลใหพญานาคราช แลวปรารถนาจะใหสมบัติพญานาคเปน
สมบัติแหงขาพเจา ในการที่จะไปประกอบสัมมาอาชีวะหลังจากนี้ดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไมงอมืองอ
เทา จงเกิดอัศจรรยจะไดสมบัติพญานาคมาเปนสมบัติแหงตน คือ รํ่ารวยทันตาทันใจ” ทั้งนี้เนื่องจาก
พญานาคเปนสภาวะทิพยที่ปรารถนา “บุญ” และชื่นใจในการปฏิบัติธรรม การสรางบุญตามกิริยาวัตถุ 10 
ประการ และบุญกุศลทั้งหลาย เพราะเหตุนี้จึงมีผูคนทั้งชาวนครพนมและผูคนตางถ่ิน ที่มีใจศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเดินทางไปกราบไวบูชาพญาศรีสัตตนาคราชอยูอยางสมํ่าเสมอ 

คุณคาของการบูชาพญาศรีสัตตนาคราชดานศาสนา ทําใหชาวจังหวัดนครพนมและผูคนตางถ่ินที่
เดินทางไปสักการบูชา เกิดความเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชชวยปกปอง และเปรียบเสมือนแรงจูงใจใหกับ

ผูคนที่เลือกปฏิบัติในการทําความดี จึงกอใหเกิดความเลียมใสศรัทธาวาพญาศรีสัตตนาคราชเปนอยางยิ่ง 
และถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนที่ปฏิบัติจนถึงปจจุบัน 
  4. บทบาททางดานเศรษฐกิจ 

ในดานทางเศรษฐกิจนั้นสังคมปจจุบันมีปจจัยหลายอยาง ที่สงผลใหเกิดสภาพวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (open economy) คือเปนประเทศที่ติดตอ
ทําการซ้ือขายสินคาและบริการกับประเทศเพื่อนบาน การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะ
กลไกในการพัฒนา และนําความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศ สินคาสงออกของไทยสวนใหญจะเปนสินคา
เกษตรกรรม ไดแก ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก ขาวโพด ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง กุงสด ทุเรียน มังคุดและที่
สงออกมากข้ึนโดยเปนสินคาสงออกที่สําคัญไดแก ซีเมนต อัญมณี ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ผาไหมไทย เปนตน 
เศรษฐกิจการคาขายในจังหวัดนครพนมที่บริเวณแลนดมารกพญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งในตัวของเทศบาล
เมืองนครพนม มีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ผูคนที่เดินทางมาจากตางจังหวัดตางรวมใจกันมาสักการบูชาขอพรพญาศรี
สัตตนาคราช 

 การสักการบูชาขอพรพญาศรีสัตตนาคราชในเร่ืองการคาขาย ทําธุรกิจ หรือประกอบกิจการงาน
ตาง ๆ กลาวคือ ผูคนสวนมากจะมาขอพรทํามาหากินราบร่ืน เศรษฐกิจการงานใหดีข้ึน จึงมีความเชื่อวาเม่ือ
ขอพรกับพญานาคแลว จะทําใหการงานรุงเรืองข้ึน หากปฏิบัติอยูในศีลธรรมยิ่งจะทําใหการประกอบอาชีพดี
ยิ่งข้ึน เพราะมีความเชื่อที่วา พญานาคมีนิสัยชอบทําบุญใหทาน และปฏิบัติธรรมมีใจที่ม่ันคง ทําใหผูคน
ศรัทธาในตอพญานาควาสามารถชวยในเร่ืองโชคลาภ คาขาย ของคนในสังคม นอกจากจะชวยเหลือผูคนที่
เขามาสักการบูชา  ยังสงผลดีไปยังคนในทองถ่ินในเร่ืองคาขาย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก พญานาคจึง
มีความสําคัญมากกับชาวลุมแมน้ําโขง สอดคลองกับอนันตศักดิ์ พลแกวเกษ5   กลาววา คติความเชื่อและ
การรวมพิธีกรรม  ชวยสรางสํานึกความเปนพวกเดียวกัน มีคติความเชื่อเดียวกันดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม
ดวยความรักความสามัคคีเปนการสรางความสัมพันธในชุมชน อิทธิพลของคติความเชื่อที่สงผลตอวิถีชีวิตดาน
เศรษฐกิจของชุมชนการบนบานมีสวนชวยในการสรางกําลังใจตอการดําเนินธุรกิจ 

  คุณคาของการบูชาพญาศรีสัตตนาคราชดานเศรษฐกิจ ทําใหชาวจังหวัดนครพนมและ
ผูคนที่เดินทางไปสักการบูชา เกิดความเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชชวยใหประกอบอาชีพตาง ๆ เจริญรุงเรือง
มากยิ่งข้ึน จึงกอใหเกิดความเลียมใสศรัทธา วาพญานาคเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนที่ทําอาชีพตาง ๆ ใน
ปจจุบัน  

5. บทบาทดานสงัคมไทย 
ความเชื่อเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งของสังคมมนุษย ความเชื่อความศรัทธาที่ยึดถือเปนสิ่งสําคัญในการ 

ดําเนินชีวิตและความม่ันคงของสังคม ชาวไทยและชาวลาว ลวนมีความเชื่อผูกพันอยูกับองคพญานาค พอ ๆ 
กับความผูกพันในลําน้ําโขง รุนปูยาลวนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เปนผูดูแลปกปก
รักษาแถบลุมน้ําโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองคพระธาตุพนม พญาศรีสัตตนาคราชที่จังหวัดนครพนม  
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อันตรายเกิดข้ึน การไหลเรือไฟ ทําใหเกิดความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน กลาวคือ การชวยกันทําทํา
เรือไฟแตละอําเภอ เรือไฟนั้นจะใชไมไผเปนโครงสราง กอนจะนําตะเกียงไฟในแขวนตามโครงสรางเหมือน
ใกลถึงวันออกพรรษา  

 สาเหตุของการไหลเรือไฟในวันออกพรรษานั้น ยังมีความเชื่อที่วาเปนการบูชารอยพระพุทธบาทใน
สมัยที่พระองคเสด็จมายังแมน้ํามหานทีซ่ึงเปนที่อยูของพญานาค พระองคทรงไดแสดงธรรมเทศนาโปรด
พญานาคที่เมืองบาดาลและพญานาคไดทูลขอพระองคประทับรอยไว ณ ริมฝงแมน้ําโขง ตอมาทั้งเหลา
เทวดามนุษยก็ไดไปสักการะรอยพระพุทธบาทจนถึงปจจุบนั จะเกิดบั้งไฟพญานาคลอยข้ึนเหนือน้ําในวันออก
พรรษาทุก ๆ ป เปนความเชื่อและเปนสิ่งที่ยืนยันความเปนอยูจริงของพญานาคและความศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง
ความเปนศิริมงคลแหงสายน้ําโขงสําหรับชาวบานทองถ่ินของฝงแมน้ําโขง 

คุณคาของประเพณีไหลเรือไฟดานครอบครัว ทําใหเกิดความสามัคคีในครอบครัว และชุมชนที่
ชวยกันทําเรือไฟ เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟ สมาชิกในครอบครัวมีความอดทน ออนนอม
ถอมตน และเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกครอบครัว เพื่อใหประกอบคุณงามความดีตอไปในชุมชน 
  3. บทบาทดานพระพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนามีเร่ืองราวเก่ียวกับพญานาค ที่เก่ียวกับชาวจังหวัดนครพนมบันทึกไวหลาย
เร่ืองหลายตน อาทิ พญานาคมุจลินท ไดแผพังพานปองกันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จากสายลมสาย
ฝน เม่ือคร้ังที่พระพุทธองคทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา 7 วัน หลังจากที่พระพุทธองคทรงตรัสรู หรือใน
สมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงไดแปลงกายเปนมนุษยแลวเขามาบวชเปน
พระภิกษุ แตเม่ือเผลอหลับแลวคืนรางเปนงูใหญ เม่ือความถึงพระพุทธองคจึงใหสึกออกไป นาคตนนั้นจึงทูล
ขอใหมีการบวชนาคกอนการบวชพระ เพื่อเปนกุศลและเปนการระลึกถึงความศรัทธาของตน 

 จึงกลาวไดวา พญานาคมีความเก่ียวของเก่ียวพันกับพระพุทธศาสนา ทั้งเปนผูปกปองคุมครององค
พระศาสดา และมีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา และเนื่องจากพญานาคราชเปนเจาแหง
ทรัพยใตพิภพบาดาล ดังนั้น หากสักการบูชาพญานาค คนสวนใหญจะตองมีความปรารถนา อยากไดสมบัติ
อันเปนความปรารถนาที่ประกอบไปดวยสัมมาทิฐิ กลาวคือ มีความอยากมี อยากได มีเจตนาอันเปนกุศล 
แลวใหสรางกุศลที่เปนมงคลแลวใหอธิษฐานเอา กลาวคือ เม่ือสรางบุญใหทานประกอบการบุญการกุศลตอ
พระพุทธศาสนา บิดามารดา ครูอุปชฌายอาจารย หรือการปฏิบัติธรรม 1-3-5-7 วัน ก็ตาม วันที่ลาศีล 8 รับ
ศีล 5 นั้น ก็ใหเปลงวาจาอธิษฐาน “ขออุทิศบุญกุศลใหพญานาคราช แลวปรารถนาจะใหสมบัติพญานาคเปน
สมบัติแหงขาพเจา ในการที่จะไปประกอบสัมมาอาชีวะหลังจากนี้ดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไมงอมืองอ
เทา จงเกิดอัศจรรยจะไดสมบัติพญานาคมาเปนสมบัติแหงตน คือ รํ่ารวยทันตาทันใจ” ทั้งนี้เนื่องจาก
พญานาคเปนสภาวะทิพยที่ปรารถนา “บุญ” และชื่นใจในการปฏิบัติธรรม การสรางบุญตามกิริยาวัตถุ 10 
ประการ และบุญกุศลทั้งหลาย เพราะเหตุนี้จึงมีผูคนทั้งชาวนครพนมและผูคนตางถ่ิน ที่มีใจศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเดินทางไปกราบไวบูชาพญาศรีสัตตนาคราชอยูอยางสมํ่าเสมอ 

คุณคาของการบูชาพญาศรีสัตตนาคราชดานศาสนา ทําใหชาวจังหวัดนครพนมและผูคนตางถ่ินที่
เดินทางไปสักการบูชา เกิดความเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชชวยปกปอง และเปรียบเสมือนแรงจูงใจใหกับ

ผูคนที่เลือกปฏิบัติในการทําความดี จึงกอใหเกิดความเลียมใสศรัทธาวาพญาศรีสัตตนาคราชเปนอยางยิ่ง 
และถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนที่ปฏิบัติจนถึงปจจุบัน 
  4. บทบาททางดานเศรษฐกิจ 

ในดานทางเศรษฐกิจนั้นสังคมปจจุบันมีปจจัยหลายอยาง ที่สงผลใหเกิดสภาพวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (open economy) คือเปนประเทศที่ติดตอ
ทําการซ้ือขายสินคาและบริการกับประเทศเพื่อนบาน การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะ
กลไกในการพัฒนา และนําความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศ สินคาสงออกของไทยสวนใหญจะเปนสินคา
เกษตรกรรม ไดแก ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก ขาวโพด ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง กุงสด ทุเรียน มังคุดและที่
สงออกมากข้ึนโดยเปนสินคาสงออกที่สําคัญไดแก ซีเมนต อัญมณี ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ผาไหมไทย เปนตน 
เศรษฐกิจการคาขายในจังหวัดนครพนมที่บริเวณแลนดมารกพญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งในตัวของเทศบาล
เมืองนครพนม มีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ผูคนที่เดินทางมาจากตางจังหวัดตางรวมใจกันมาสักการบูชาขอพรพญาศรี
สัตตนาคราช 

 การสักการบูชาขอพรพญาศรีสัตตนาคราชในเร่ืองการคาขาย ทําธุรกิจ หรือประกอบกิจการงาน
ตาง ๆ กลาวคือ ผูคนสวนมากจะมาขอพรทํามาหากินราบร่ืน เศรษฐกิจการงานใหดีข้ึน จึงมีความเชื่อวาเม่ือ
ขอพรกับพญานาคแลว จะทําใหการงานรุงเรืองข้ึน หากปฏิบัติอยูในศีลธรรมยิ่งจะทําใหการประกอบอาชีพดี
ยิ่งข้ึน เพราะมีความเชื่อที่วา พญานาคมีนิสัยชอบทําบุญใหทาน และปฏิบัติธรรมมีใจที่ม่ันคง ทําใหผูคน
ศรัทธาในตอพญานาควาสามารถชวยในเร่ืองโชคลาภ คาขาย ของคนในสังคม นอกจากจะชวยเหลือผูคนที่
เขามาสักการบูชา  ยังสงผลดีไปยังคนในทองถ่ินในเร่ืองคาขาย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก พญานาคจึง
มีความสําคัญมากกับชาวลุมแมน้ําโขง สอดคลองกับอนันตศักดิ์ พลแกวเกษ5   กลาววา คติความเชื่อและ
การรวมพิธีกรรม  ชวยสรางสํานึกความเปนพวกเดียวกัน มีคติความเชื่อเดียวกันดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม
ดวยความรักความสามัคคีเปนการสรางความสัมพันธในชุมชน อิทธิพลของคติความเชื่อที่สงผลตอวิถีชีวิตดาน
เศรษฐกิจของชุมชนการบนบานมีสวนชวยในการสรางกําลังใจตอการดําเนินธุรกิจ 

  คุณคาของการบูชาพญาศรีสัตตนาคราชดานเศรษฐกิจ ทําใหชาวจังหวัดนครพนมและ
ผูคนที่เดินทางไปสักการบูชา เกิดความเชื่อวาพญาศรีสัตตนาคราชชวยใหประกอบอาชีพตาง ๆ เจริญรุงเรือง
มากยิ่งข้ึน จึงกอใหเกิดความเลียมใสศรัทธา วาพญานาคเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนที่ทําอาชีพตาง ๆ ใน
ปจจุบัน  

5. บทบาทดานสงัคมไทย 
ความเชื่อเปนพื้นฐานสําคัญยิ่งของสังคมมนุษย ความเชื่อความศรัทธาที่ยึดถือเปนสิ่งสําคัญในการ 

ดําเนินชีวิตและความม่ันคงของสังคม ชาวไทยและชาวลาว ลวนมีความเชื่อผูกพันอยูกับองคพญานาค พอ ๆ 
กับความผูกพันในลําน้ําโขง รุนปูยาลวนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เปนผูดูแลปกปก
รักษาแถบลุมน้ําโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองคพระธาตุพนม พญาศรีสัตตนาคราชที่จังหวัดนครพนม  

                                                           
5 อนันตศักดิ์ พลแกวเกษ. ,การศึกษาตัวบทและบทบาทของผีปูตา ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด 
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ถือวาเปนพญานาคทองเหลืองที่ใหญที่สุดของภาคอีสาน แนนอนวาจากประติมากรรมที่สูงคาผนวกกับความ
เชื่อความศรัทธาที่มีตอองคพญาศรีสัตตนาคราช ยอมสงผลใหจังหวัดนครพนม ดินแดนแหงลุมน้ําโขง
กลายเปนแลนดมารคสําคัญที่สรางคุณคาตอเศรษฐกิจของจังหวัดอยางไมอาจปฏิเสธ ณ บริเวณที่
ประดิษฐานองคพญานาค ลานศรีสัตตนาคราช    ริมฝงแมน้ําโขงหนาสํานักงานปาไม ถนนสุนทรวิจิตร  
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีคุณคาและบทบาท กลาวคือ ทําใหสังคมมีระเบียบแบบแผนที่ดีมีระบบ  
ทําใหวิถีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และความความศรัทธาสามารถเชื่อมโยมไปดวยกันไดเปนอยางดี  

  จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของคติชนวิทยา ในเร่ืองการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญา
ศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม สอดคลองกับ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ผูเขียน
บทความของนักคติชนวิทยา ซ่ึงไดนําแนวคิดของมาลีนอฟสก้ีมาวิพากษเชิงสรางสรรคใน บทความ “Four 
Function of Folklore” หรือบทบาทหนาที่  4 ประการ คือ ใชอธิบายที่มาและเหตุผลการกระทํา 
ความสําคัญของพิธีกรรม รักษามาตรฐานทางสังคม และใหความเพลิดเพลิน ซ่ึงจาก 4 บทบาทสามารถสรุป
ได เปนบทบาทเดียว คือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stability)  
ทั้งนี้บทบาท ของพญาศรีสัตตนาคราชที่กลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการรักษา
เสถียรภาพของวัฒนธรรมความเชื่อในทองถ่ินอีสาน นับเปนมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่ทรงคุณคา 
นอกจากจะชวยสรางขวัญและกําลังใจ ยังมีคุณคาทางดานจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมเสมือนเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจใหกับผูที่เดินทางไปกราบไหว และเปนอีกหนึ่งแหลงการเรียนรูทองถ่ินที่ควรคาแกการศึกษา 
และมีบทบาทที่สําคัญทางคติชน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัด
นครพนม ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก ขอมูลจากเอกสารวิชาการและจาก
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง จากการศึกษา พบวา ลัทธิเร่ืองพญานาคเปนความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทย 
เพราะเร่ิมมีมาตั้งแตสมัยอดีตในเร่ืองที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา โดยเขามาผสมผสานกับความเชือ่ของคนไทย
ในสังคมปจจุบัน จึงถือเปนความเชื่อเร่ิมแรกดั้งเดิมของชาวอีสาน ความเชื่อเร่ืองพญานาคยังมีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของชาวอีสานไมเสื่อมคลาย  

คติความเชื่อทําใหมนุษยเกิดพลังดานจิตใจ มีความหวังในการดําเนินชีวิตอยูอยางปลอดภัย  
คติความเชื่อเร่ืองพญานาคเปนบอเกิดของพิธีไหวสักการบูชาพญานาคศรีสัตตนาคราช ซ่ึงเชื่อวาเปน
พญานาคศรีสัตตนาคราชเปนพญานาคเปนพญานาคแหงลุมแมน้ําโขง ชาวนครพนมจึงใชพญาศรีสัตต
นาคราชเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเอกลักษณหนึ่งของชาวนครพนมที่คอยรักษาคุมครองใหชาวนครพนม
อยูเย็นเปนสุข ชาวนครพนมถือวาพญาศรีสัตตนาคราชเปนพญานาคที่ปกปองคุมครองชาวนครพนม การที่
ผูคนมาสักการบูชา ขอพรถือเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลสงไปใหตนทํากิจการงานใดก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

นอกจากนี้ยังพบวา พญาศรีสัตตนาคราชมีบทบาทสําคัญในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
ของชาวจังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูคนเลื่อมใสศรัทธาทั้งไดรับการยอมรับ และความไววางใจจากชาว
นครพนมวาเปนสิ่งคูบานคูเมือง พญาศรีสัตตนาคราชจึงเปรียบเสมือนสื่อกลางระหวางชาวนครพนมกับ

พญานาคหรือพญาศรีสัตตนาคราช ดังนั้นชาวจังหวัดนครพนมจึงใหความเคารพศรัทธา ทําใหมีการเดินทาง
มาสักการบูชาจึงมีการทําอยูเปนประจํา และมีจํานวนผูคนเพิ่มมากข้ึนที่เดินทางมาสักการะขอพรทั้งใน
ทองถ่ินและตางถ่ิน เพื่อมาขอพร กราบไว เพื่อเพิ่มความศิริมงคลแกตน ไมวาจะทํากิจการงานใด ๆ  
ก็จะประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

พิธีกรรม เปนแบบแผนอันศักดิ์สิทธที่จะนําพามนุษยไปสูจุดหมาย พิธีการบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
ตองอาศัยตัวบทในการติดตอสื่อสาร โดยผานแผนศิลาที่สะลักดวยหินออนเปนสื่อกลาง นอกจากนี้พิธีกรรม
ยังเปนจุดศูนยรวมจิตใจ สักการบูชาพญาศรีสัตตนาคราชของชาวนครพนม ยังทําใหชวยแกไขปญหาใน 
หลาย ๆ ดาน ทั้งเร่ืองปญหาครอบครัว สรางระบบครอบครัวใหมีความเหนียวแนนมากยิ่งข้ึน เพราะความ
เชื่อเร่ืองพญานาคหรือพญาศรีสัตตนาคราช เปนพื้นฐานของชาวลุมแมน้ําโขงที่ปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมา
เก่ียวกับการบูชาพญานาคตั้งแตสมัยอดีตตลอดจนถึงปจจุบัน  
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ถือวาเปนพญานาคทองเหลืองที่ใหญที่สุดของภาคอีสาน แนนอนวาจากประติมากรรมที่สูงคาผนวกกับความ
เชื่อความศรัทธาที่มีตอองคพญาศรีสัตตนาคราช ยอมสงผลใหจังหวัดนครพนม ดินแดนแหงลุมน้ําโขง
กลายเปนแลนดมารคสําคัญที่สรางคุณคาตอเศรษฐกิจของจังหวัดอยางไมอาจปฏิเสธ ณ บริเวณที่
ประดิษฐานองคพญานาค ลานศรีสัตตนาคราช    ริมฝงแมน้ําโขงหนาสํานักงานปาไม ถนนสุนทรวิจิตร  
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีคุณคาและบทบาท กลาวคือ ทําใหสังคมมีระเบียบแบบแผนที่ดีมีระบบ  
ทําใหวิถีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และความความศรัทธาสามารถเชื่อมโยมไปดวยกันไดเปนอยางดี  

  จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของคติชนวิทยา ในเร่ืองการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญา
ศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัดนครพนม สอดคลองกับ วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) ผูเขียน
บทความของนักคติชนวิทยา ซ่ึงไดนําแนวคิดของมาลีนอฟสก้ีมาวิพากษเชิงสรางสรรคใน บทความ “Four 
Function of Folklore” หรือบทบาทหนาที่  4 ประการ คือ ใชอธิบายที่มาและเหตุผลการกระทํา 
ความสําคัญของพิธีกรรม รักษามาตรฐานทางสังคม และใหความเพลิดเพลิน ซ่ึงจาก 4 บทบาทสามารถสรุป
ได เปนบทบาทเดียว คือ บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stability)  
ทั้งนี้บทบาท ของพญาศรีสัตตนาคราชที่กลาวมาขางตน ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการรักษา
เสถียรภาพของวัฒนธรรมความเชื่อในทองถ่ินอีสาน นับเปนมรดกทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่ทรงคุณคา 
นอกจากจะชวยสรางขวัญและกําลังใจ ยังมีคุณคาทางดานจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมเสมือนเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจใหกับผูที่เดินทางไปกราบไหว และเปนอีกหนึ่งแหลงการเรียนรูทองถ่ินที่ควรคาแกการศึกษา 
และมีบทบาทที่สําคัญทางคติชน 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาตัวบทและบทบาทของพญาศรีสัตตนาคราชที่มีตอชาวจังหวัด
นครพนม ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก ขอมูลจากเอกสารวิชาการและจาก
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกน
เร่ือง ฉาก และตัวละคร และเพื่อศึกษาคติความเชื่อ ซ่ึงประกอบดวยความเชื่อเร่ืองการจดจําอดีตชาติได 
คานิยม การเคารพผูอาวุโส การศึกษา ความเปนกุลสตรีไทย และวิถีชีวิตดานสังคม สิ่งแวดลอม อาชีพ  
ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอนคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา   
 ผลการศึกษาพบวา กลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ือปูนแดงปานดํา สามารถแบงออกได
เปน 4 ดาน ไดแก 1) โครงเร่ือง เปดเร่ืองดวยการเกร่ินเร่ืองใชตัวละครเอกฝายชายดําเนิน  2) แกนเร่ือง  
คือ การนําเสนอความรักที่สามารถจดจํากันไดหลายภพหลายชาติ 3) ฉาก ในเนื้อเร่ืองมี 7 ฉาก แตคณะเสียง    
อิสานนํามาแสดงเพิ่มเติมเปน 11 ฉาก และ 4) ตัวละคร มีนักแสดงในเร่ืองรวมทั้งหมด 21 คน สวน
การศึกษาดานคติความเชื่อ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความเชื่อดานพุทธศาสนา ความเชื่อกฎแหง
กรรม ความเชื่อเก่ียวกับการเวียนวายตายเกิด ความเชื่อเก่ียวกับนรก-สวรรค เปนตน  2) ความเชื่อเก่ียวกับ
สิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย และดานคานิยมประกอบดวย คานิยมเคารพ   ผูอาวุโส คานิยมการศึกษา 
เปนตน 
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Abstract 
 This study aimed to investigate performance strategies for Morlum Reung Tor Klon 
in terms of plots, themes, scenes, and characters. It also explored beliefs which consists of 
beliefs about recognizing previous life, values, respect for elders, education, Thai ladies’ 
manner, life style in society, environment, and career that appeared in the chapters of 
Morlum Reung Tor Klon in Siang Isan band in a story of Phoondang-phandum.   

 The result of performance strategies for Morlum Reung Tor Klon in Phoondang-
phandum story could be divided into 4 aspects: 1) the plot began by using the main men 
characters to proceed, 2) the theme was presented love that was recognizable in different 
lives, 3 there were 7 scenes in the story but Siang Isan band brings extended them to 11 
scenes, and 4. the characters totally included 21 actors. In term of belief, it divided into 2 
types which were: 1) belief in Buddhism; belief in Karma, belief about cycle of rebirth, 
beliefs about hell and heaven, etc., 2) belief about what specified human fate, and the 
values which consisted of respect for elders, values for education, etc. 

Keywords: Performance Strategies, Morlum Reung Tor Klon, Khonkaen rhythm, Siang Isan 
band 
 
บทนํา 
 “หมอลํา” เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอยางชานาน เปนสื่อแสดงใหเห็น
ถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนอีสานมาเปนเวลานาน ถือวาเปนศิลปะการแสดงที่สะทอนให
เห็นรากเหงาของคนในทองถ่ินไดอยางชัดเจน โดยผานตัวบทที่ผูแสดงถายทอดสูสาธารณะอยางเปดเผย  
อาจกลาวไดวา “หมอลํา” เปนศาสตรแหงการแสดงศิลปะพื้นบานที่มีคุณคา และมีความสําคัญยิ่งตอชาว
อีสานจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะใหทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูควบคูกันไปพนิดา  
สิทธิวรรณ1 กลาววา หมอลําเปนการแสดงพื้นบานที่เกาแกของชาวอีสานซ่ึงมีการแสดงในประเทศเพื่อนบาน
ดวยคือ ลาว จึงไมสามารถสืบคนไดวามีมาแตเม่ือใด หมอลําเปนเสมือนวิถีชีวิตของชาวอีสาน แบงเปน
ประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน หมอลําเร่ือง หมอลําหมู หมอลําเพลิน หมอลําโจทย หมอลําเก้ียว 
หมอลําชิงชู และปจจุบันพัฒนาตอมาตามลําดับจนมาเปนลําประยุกตใชแคนเปนเคร่ืองดนตรีประกอบ 
ลักษณะเคร่ืองแตงกายหมอลําประกอบดวยชายนุงโสรงไหม สวมเสื้อคอกลม ผาคาดเอว หมอลําหญิงนุงซ่ิน
ยาวคลุมเขา สวมเสื้อแขนสามสวน หมสไบ หมอแคนนุงโสรงไหม สวมเสื้อคอกลม และลักษณะการแสดงผู
แสดงยืนรําอยูกับที่เปนสวนใหญ อาจเคลื่อนที่บางระหวางหมอลําชายหญิงใชเวลาแสดงประมาณ 1 ถึง 2 
ชั่วโมง 
 คณะเสียงอิสานมีกลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน ที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ไมวาจะเปนทางดานเวที เคร่ืองเสียง การแสดง รวมไปถึงการนําเสนอ ลําเร่ืองตอกลอน 
ซ่ึงมีการนําเสนอที่แปลกใหมและสามารถทําใหผูที่รับชมติดตาติดใจในผลงานดานการแสดง เชน กลอนลํา
ของทางคณะ ซ่ึงเปนกลอนลําทํานองขอนแกน แตทางคณะสามารถนําเสนอใหเปนเอกลักษณเฉพาะของวงมี
การลําประกอบกับเคร่ืองดนตรีทั้งสองชนิดเขาดวยกัน คือ แคนและซอไปพรอม ๆ กัน ทําใหกลอนลํามีความ
ไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมีตัวเสริมในการนําเสนอดานการแสดง กลาวคือ ตัวละครหลัก และตัว
ละครรอง รวมไปถึงตัวละครที่สรางสีสันใหกับทางคณะ กลาวคือ ตัวตลกหรือตัวโจก สิ่งเหลานี้เปนการ
                                                           

1 พนิดา สิทธิวรรณ, ศิลปะการแสดงของไทย. ((ม.ป.ท.) : 2542), หนา 111 
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beliefs about recognizing previous life, values, respect for elders, education, Thai ladies’ 
manner, life style in society, environment, and career that appeared in the chapters of 
Morlum Reung Tor Klon in Siang Isan band in a story of Phoondang-phandum.   

 The result of performance strategies for Morlum Reung Tor Klon in Phoondang-
phandum story could be divided into 4 aspects: 1) the plot began by using the main men 
characters to proceed, 2) the theme was presented love that was recognizable in different 
lives, 3 there were 7 scenes in the story but Siang Isan band brings extended them to 11 
scenes, and 4. the characters totally included 21 actors. In term of belief, it divided into 2 
types which were: 1) belief in Buddhism; belief in Karma, belief about cycle of rebirth, 
beliefs about hell and heaven, etc., 2) belief about what specified human fate, and the 
values which consisted of respect for elders, values for education, etc. 

Keywords: Performance Strategies, Morlum Reung Tor Klon, Khonkaen rhythm, Siang Isan 
band 
 
บทนํา 
 “หมอลํา” เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอยางชานาน เปนสื่อแสดงใหเห็น
ถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนอีสานมาเปนเวลานาน ถือวาเปนศิลปะการแสดงที่สะทอนให
เห็นรากเหงาของคนในทองถ่ินไดอยางชัดเจน โดยผานตัวบทที่ผูแสดงถายทอดสูสาธารณะอยางเปดเผย  
อาจกลาวไดวา “หมอลํา” เปนศาสตรแหงการแสดงศิลปะพื้นบานที่มีคุณคา และมีความสําคัญยิ่งตอชาว
อีสานจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะใหทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรูควบคูกันไปพนิดา  
สิทธิวรรณ1 กลาววา หมอลําเปนการแสดงพื้นบานที่เกาแกของชาวอีสานซ่ึงมีการแสดงในประเทศเพื่อนบาน
ดวยคือ ลาว จึงไมสามารถสืบคนไดวามีมาแตเม่ือใด หมอลําเปนเสมือนวิถีชีวิตของชาวอีสาน แบงเปน
ประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน หมอลําเร่ือง หมอลําหมู หมอลําเพลิน หมอลําโจทย หมอลําเก้ียว 
หมอลําชิงชู และปจจุบันพัฒนาตอมาตามลําดับจนมาเปนลําประยุกตใชแคนเปนเคร่ืองดนตรีประกอบ 
ลักษณะเคร่ืองแตงกายหมอลําประกอบดวยชายนุงโสรงไหม สวมเสื้อคอกลม ผาคาดเอว หมอลําหญิงนุงซ่ิน
ยาวคลุมเขา สวมเสื้อแขนสามสวน หมสไบ หมอแคนนุงโสรงไหม สวมเสื้อคอกลม และลักษณะการแสดงผู
แสดงยืนรําอยูกับที่เปนสวนใหญ อาจเคลื่อนที่บางระหวางหมอลําชายหญิงใชเวลาแสดงประมาณ 1 ถึง 2 
ชั่วโมง 
 คณะเสียงอิสานมีกลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน ที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ไมวาจะเปนทางดานเวที เคร่ืองเสียง การแสดง รวมไปถึงการนําเสนอ ลําเร่ืองตอกลอน 
ซ่ึงมีการนําเสนอที่แปลกใหมและสามารถทําใหผูที่รับชมติดตาติดใจในผลงานดานการแสดง เชน กลอนลํา
ของทางคณะ ซ่ึงเปนกลอนลําทํานองขอนแกน แตทางคณะสามารถนําเสนอใหเปนเอกลักษณเฉพาะของวงมี
การลําประกอบกับเคร่ืองดนตรีทั้งสองชนิดเขาดวยกัน คือ แคนและซอไปพรอม ๆ กัน ทําใหกลอนลํามีความ
ไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมีตัวเสริมในการนําเสนอดานการแสดง กลาวคือ ตัวละครหลัก และตัว
ละครรอง รวมไปถึงตัวละครที่สรางสีสันใหกับทางคณะ กลาวคือ ตัวตลกหรือตัวโจก สิ่งเหลานี้เปนการ
                                                           

1 พนิดา สิทธิวรรณ, ศิลปะการแสดงของไทย. ((ม.ป.ท.) : 2542), หนา 111 



1744 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

นําเสนอในรูปแบบเฉพาะของทางคณะที่ไมเหมือนกับวงอ่ืน ๆ ในการนี้ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ2   
ไดอธิบายถึงกลวิธีวาหมายถึง การกระทําที่ทําใหเนื้อเร่ืองดําเนินไปตามโครงเร่ืองที่ผูกไวและใหบรรลุความมุง
หมายของเรา กลาวคือ การแบงเร่ืองเปนบท ๆ หรือไม จะตั้งตนบทที่หนึ่งดวยตัวเอกฝายหญิงหรือฝายชาย 
หรือจะตั้งตนดวยตัวละครที่ไมคอยสําคัญในเร่ือง ใหเห็นฉากของเร่ืองจะใชสํานวนอยางไร จะใชภาษา
สละสลวยพรรณนาภาพงาม ๆ ในชนบท หรือจะแสดงใหเห็นภาพที่นาสังเวชเนื่องมาจากความยากจนของ
ชาวชนบท จะใชฉากพียงแหงเดียว ใชเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนในชนบท หรือจะใหเกิดในเมืองหรือชนบท
สลับกันไป เราจะเลือกใชอารมณขันหรือไม หรือจะใชอารมณจริงจังหรือแทรกอธิบายปรัชญาชีวิตไปพลาง
ระหวางที่พรรณนาชีวิตในชนบท เหลานี้เปนกลวิธีที่ผูแตงจะตองกําหนดขบวนการของกลวิธีทั้งหมดเราอาจ
เรียกวา ลีลา ก็ได 
 ปจจุบันหมอลําเร่ืองตอกลอนที่ไดรับความนิยมสูงสุดก็คือ ทํานองขอนแกน โดยวัดจากการติดตอ
วาจางเพื่ อไปแสดงของแตละป  หรือแตละฤดูกาล เชนคณะเสียงอิสาน คณะประถมบันเทิงศิลป  
คณะระเบียบวาทะศิลป คณะรัตนศิลปอินตาไทยราษฎร ซ่ึงเปนหมอลําที่ไดรับการจัดอับใหเปนหนึ่งในสิบ
อันดับยอดเยี่ยมแหงป3  โดยมีลักษณะการลําที่เขาใจงาย คณะหมอลําที่ไดรับความนิยมจากประชาชนมา
เปนระยะเวลานานกวา 40 ป คือ คณะเสียงอิสาน ซ่ึงกลาวไดวา มีเอกลักษณของการนําเสนอคือการนํา
ทํานองการลําขอนแกนมาใชในการแสดง โดยเร่ืองที่นํามาใชแสดงมักจะเปนเร่ืองราวที่แตงข้ึนใหมใหทันสมัย 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับฟง นอกจากนี้ยังตองมีความสอดคลองกับสภาพของสังคมและความ
นิยมของทองถ่ินดวย พรอมทั้งยังแฝงปรัชญาแนวคิดตาง ๆ เอาไวในเร่ือง ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
กลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน คณะเสียงอิสานเร่ืองปูนแดงปานดํา ของฤดูกาล 
2552-2553 ซ่ึงเปนเร่ืองที่คณะเสียงอิสานแสดงไดสมบูรณที่สุด จึงเปนที่มาในการศึกษาในเนื้อเร่ืองนี้ของ
คณะเสียงอิสาน เพื่อเปนการอนุรักษและเผยแพรคุณคาของหมอลําเร่ืองตอกลอนใหแพรหลายตอไป 
  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก และตัวละคร 
ของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา 
 2. เพื่อศึกษาคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะเสียงอิ
สาน เร่ืองปูนแดงปานดํา 
 
 
 

                                                           
2 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย พิมพคร้ังท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการดําเนินการวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
(Descriptive analysis) จากเอกสาร หนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกลวิธีการนําเสนอหมอลํา คติความเชื่อ 
คานิยม และวิถีชีวิต รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการดูวีซีดีหมอลําเร่ืองตอกลอน 
คณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา แบงเร่ืองออกเปน 4 แผน เม่ือปการศึกษา 2560 จากเดือนมิถุนายน 
2560 – เดือนมิถุนายน 2561 จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ กลวิธีการนําเสนอหมอลํา
เร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก ตัวละคร คติความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต และนําเสนอ
ผลการวิจัยเปนรูปเลมตอคณะครุศาสตร มหาวิทยาลันราชภัฏรอยเอ็ด  

ขอบเขตการวิจัยคือการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน คณะเสียงอิ
สาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ฤดูกาล 2552-2553 ในดานกลวิธีการนําเสนอดานวิเคราะหโครงเร่ือง แกนเร่ือง 
ฉาก และตัวละคร และศึกษาในดานคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิตที่ปรากฏ โดยศึกษาตัวบทจากวีซีดี 
แบงเร่ืองออกเปน 4 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยประมาณ สาเหตุที่เลือกวิเคราะหเร่ืองนี้เพราะเปนเร่ืองที่มี
เนื้อหาที่มีความสมบูรณมากที่สุดของคณะเสียงอิสาน  

 
ผลการศึกษา 

1. กลวิธีการนําเสนอ เปนกลวิธีเทคนิคเฉพาะตัวละครของแตละคน ในดานการนําเสนอหมอลํา
เร่ืองตอกลอนของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ก็มีเอกลักษณเฉพาะของทางคณะที่ไดดําเนินการตาม
บทประพันธที่ไดแตงไว ซ่ึงจะมีการนําเสนอในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก รวมไปถึงตัวละคร เพื่อนํามา
ถายทอดเปนผลงานการแสดงดานหนาเวที ดังที่สมพร มันตะสูตร4  กลาวถึงความหมายของคําวา กลวิธีไววา 
กลวิธี หมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการแตงหนังสือเพื่อเรียกรองความสนใจใหผูอานสนใจในงานเขียนชิ้นนั้น 
หรือกลวิธีสรางความประทับใจใหเกิดในงานเขียนของตนนั่นเอง ประกอบดวยกลวิธีในการสรางเร่ืองหรือ
เสนอเร่ืองและกลวิธีในการใชคําเปนสําคัญซ่ึงอาจเรียกวา กลวิธีทางวรรณศิลปก็ได 
  1.1 โครงเร่ือง ผูวิจัยขออธิบายใหเขาใจตามหัวขอดังตอไปนี้ 
  การเปดเร่ือง การเปดเร่ืองในหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา ซ่ึงฉากแรกเปน
การเกร่ินเร่ือง โดยใชตัวละครเอกฝายชายดําเนินเร่ือง คือ “คําพลอย” มีการเปดดวยกลอนเพลง เพื่อดึงดูด
ความสนใจกอนเขาฉาก หลังจากนั้นใชกลอนลําในการดําเนินเร่ืองตอ  
 ตัวอยางกลอนลํา 
 “เวลากาลลวงยาย พนผานรายการเพลง เสียงบรรเลงของดนตรี สากลเงียบสงัดลงแลว บัดนี่หันมา
ทางกํ้า เสียงแคนมวลทางเกา มรดกตั้งแตเคา เดิมดั้งกอนมา คุณพอลุงและแมปา ปูยาตายาย สืบสานแต
นานแลว ฟงเสียงแคนลายนอย ลมวอยวอยออยอิง นิ้วไหวตีงเหล็กใสเตา ลมพานพาวแฮง 
มวนแฮง แสงเดือนหงายแจงทั่วฟา ปกครองจึกสักรัน ลมวอยวอยเสียงแคนดัง กลอมพูสาวจนลืมแจง บัดนี่
หันมาฟงทางกํ้า เสียงแคนมูลมังเกา มรดกตั้งแตเคา เสียงอิสานบลืมคาว เอามาตอนมิตรที่แกน” 
                                                           

4 สมพร มันตะสูตร, สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน. (กรุงเทพมหานคร : พีรพันธนา.2525),หนา 54 
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นําเสนอในรูปแบบเฉพาะของทางคณะที่ไมเหมือนกับวงอ่ืน ๆ ในการนี้ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ2   
ไดอธิบายถึงกลวิธีวาหมายถึง การกระทําที่ทําใหเนื้อเร่ืองดําเนินไปตามโครงเร่ืองที่ผูกไวและใหบรรลุความมุง
หมายของเรา กลาวคือ การแบงเร่ืองเปนบท ๆ หรือไม จะตั้งตนบทที่หนึ่งดวยตัวเอกฝายหญิงหรือฝายชาย 
หรือจะตั้งตนดวยตัวละครที่ไมคอยสําคัญในเร่ือง ใหเห็นฉากของเร่ืองจะใชสํานวนอยางไร จะใชภาษา
สละสลวยพรรณนาภาพงาม ๆ ในชนบท หรือจะแสดงใหเห็นภาพที่นาสังเวชเนื่องมาจากความยากจนของ
ชาวชนบท จะใชฉากพียงแหงเดียว ใชเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนในชนบท หรือจะใหเกิดในเมืองหรือชนบท
สลับกันไป เราจะเลือกใชอารมณขันหรือไม หรือจะใชอารมณจริงจังหรือแทรกอธิบายปรัชญาชีวิตไปพลาง
ระหวางที่พรรณนาชีวิตในชนบท เหลานี้เปนกลวิธีที่ผูแตงจะตองกําหนดขบวนการของกลวิธีทั้งหมดเราอาจ
เรียกวา ลีลา ก็ได 
 ปจจุบันหมอลําเร่ืองตอกลอนที่ไดรับความนิยมสูงสุดก็คือ ทํานองขอนแกน โดยวัดจากการติดตอ
วาจางเพื่ อไปแสดงของแตละป  หรือแตละฤดูกาล เชนคณะเสียงอิสาน คณะประถมบันเทิงศิลป  
คณะระเบียบวาทะศิลป คณะรัตนศิลปอินตาไทยราษฎร ซ่ึงเปนหมอลําที่ไดรับการจัดอับใหเปนหนึ่งในสิบ
อันดับยอดเยี่ยมแหงป3  โดยมีลักษณะการลําที่เขาใจงาย คณะหมอลําที่ไดรับความนิยมจากประชาชนมา
เปนระยะเวลานานกวา 40 ป คือ คณะเสียงอิสาน ซ่ึงกลาวไดวา มีเอกลักษณของการนําเสนอคือการนํา
ทํานองการลําขอนแกนมาใชในการแสดง โดยเร่ืองที่นํามาใชแสดงมักจะเปนเร่ืองราวที่แตงข้ึนใหมใหทันสมัย 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับฟง นอกจากนี้ยังตองมีความสอดคลองกับสภาพของสังคมและความ
นิยมของทองถ่ินดวย พรอมทั้งยังแฝงปรัชญาแนวคิดตาง ๆ เอาไวในเร่ือง ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
กลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน คณะเสียงอิสานเร่ืองปูนแดงปานดํา ของฤดูกาล 
2552-2553 ซ่ึงเปนเร่ืองที่คณะเสียงอิสานแสดงไดสมบูรณที่สุด จึงเปนที่มาในการศึกษาในเนื้อเร่ืองนี้ของ
คณะเสียงอิสาน เพื่อเปนการอนุรักษและเผยแพรคุณคาของหมอลําเร่ืองตอกลอนใหแพรหลายตอไป 
  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก และตัวละคร 
ของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา 
 2. เพื่อศึกษาคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะเสียงอิ
สาน เร่ืองปูนแดงปานดํา 
 
 
 

                                                           
2 ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย พิมพคร้ังท่ี 2. (กรุงเทพมหานคร : โครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย.2522),หนา 115 
3 อีสานไกดดอทคอม.  การจัดอันดับหมอลํายอดเยี่ยมแหงป. http://www.esanguide.com สืบคนวันท่ี 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการดําเนินการวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
(Descriptive analysis) จากเอกสาร หนังสือตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกลวิธีการนําเสนอหมอลํา คติความเชื่อ 
คานิยม และวิถีชีวิต รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการดูวีซีดีหมอลําเร่ืองตอกลอน 
คณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา แบงเร่ืองออกเปน 4 แผน เม่ือปการศึกษา 2560 จากเดือนมิถุนายน 
2560 – เดือนมิถุนายน 2561 จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ กลวิธีการนําเสนอหมอลํา
เร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก ตัวละคร คติความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต และนําเสนอ
ผลการวิจัยเปนรูปเลมตอคณะครุศาสตร มหาวิทยาลันราชภัฏรอยเอ็ด  

ขอบเขตการวิจัยคือการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน คณะเสียงอิ
สาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ฤดูกาล 2552-2553 ในดานกลวิธีการนําเสนอดานวิเคราะหโครงเร่ือง แกนเร่ือง 
ฉาก และตัวละคร และศึกษาในดานคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิตที่ปรากฏ โดยศึกษาตัวบทจากวีซีดี 
แบงเร่ืองออกเปน 4 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยประมาณ สาเหตุที่เลือกวิเคราะหเร่ืองนี้เพราะเปนเร่ืองที่มี
เนื้อหาที่มีความสมบูรณมากที่สุดของคณะเสียงอิสาน  

 
ผลการศึกษา 

1. กลวิธีการนําเสนอ เปนกลวิธีเทคนิคเฉพาะตัวละครของแตละคน ในดานการนําเสนอหมอลํา
เร่ืองตอกลอนของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ก็มีเอกลักษณเฉพาะของทางคณะที่ไดดําเนินการตาม
บทประพันธที่ไดแตงไว ซ่ึงจะมีการนําเสนอในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก รวมไปถึงตัวละคร เพื่อนํามา
ถายทอดเปนผลงานการแสดงดานหนาเวที ดังที่สมพร มันตะสูตร4  กลาวถึงความหมายของคําวา กลวิธีไววา 
กลวิธี หมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการแตงหนังสือเพื่อเรียกรองความสนใจใหผูอานสนใจในงานเขียนชิ้นนั้น 
หรือกลวิธีสรางความประทับใจใหเกิดในงานเขียนของตนนั่นเอง ประกอบดวยกลวิธีในการสรางเร่ืองหรือ
เสนอเร่ืองและกลวิธีในการใชคําเปนสําคัญซ่ึงอาจเรียกวา กลวิธีทางวรรณศิลปก็ได 
  1.1 โครงเร่ือง ผูวิจัยขออธิบายใหเขาใจตามหัวขอดังตอไปนี้ 
  การเปดเร่ือง การเปดเร่ืองในหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา ซ่ึงฉากแรกเปน
การเกร่ินเร่ือง โดยใชตัวละครเอกฝายชายดําเนินเร่ือง คือ “คําพลอย” มีการเปดดวยกลอนเพลง เพื่อดึงดูด
ความสนใจกอนเขาฉาก หลังจากนั้นใชกลอนลําในการดําเนินเร่ืองตอ  
 ตัวอยางกลอนลํา 
 “เวลากาลลวงยาย พนผานรายการเพลง เสียงบรรเลงของดนตรี สากลเงียบสงัดลงแลว บัดนี่หันมา
ทางกํ้า เสียงแคนมวลทางเกา มรดกตั้งแตเคา เดิมดั้งกอนมา คุณพอลุงและแมปา ปูยาตายาย สืบสานแต
นานแลว ฟงเสียงแคนลายนอย ลมวอยวอยออยอิง นิ้วไหวตีงเหล็กใสเตา ลมพานพาวแฮง 
มวนแฮง แสงเดือนหงายแจงทั่วฟา ปกครองจึกสักรัน ลมวอยวอยเสียงแคนดัง กลอมพูสาวจนลืมแจง บัดนี่
หันมาฟงทางกํ้า เสียงแคนมูลมังเกา มรดกตั้งแตเคา เสียงอิสานบลืมคาว เอามาตอนมิตรที่แกน” 
                                                           

4 สมพร มันตะสูตร, สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน. (กรุงเทพมหานคร : พีรพันธนา.2525),หนา 54 
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จากกลอนลําดังที่กลาวมาขางตน “คําพลอย” เปนตัวละครเอกที่สําคัญอีกหนึ่งตัวของเร่ือง กลอน

ลําดังกลาวที่เขียนข้ึนเร่ิมตนดวยกลอนลําทั่วไป กลาวถึง วิถีชีวิตของคนอีสาน  ซ่ึงประกอบไปดวยดนตรี
ประกอบการลํามีแคน เปนตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกลอนลําอีสาน มีการกลาวถึงหมอลํา  
คณะเสียงอิสาน ที่ชวยสืบสานกลอนลําใหอยูสืบไป หลังจากนั้นเปนการกลาวเขาเนื้อเร่ือง “ปูนแดงปานดํา”  

การดําเนินเร่ือง เปนการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทางดานแสดง ซ่ึงการดําเนินเร่ืองของ 
หมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํานั้น เปนเนื้อเร่ืองคอนขางยาวและซับซอน เพราะการนําเสนอเร่ือง
มีความแตกตางไปจากเร่ืองทั่วไป ทั้งนี้ ในดานการดําเนินเร่ืองตองประกอบไปดวยความขัดแยง ซ่ึงความ
ขัดแยงที่พบในเนื้อเร่ืองมีอยู 2 ดานดวยกันคือ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย และความขัดแยง
ระหวางมนุษยกับสังคม  

ดานกลวิธีเก่ียวกับการดําเนินเร่ือง เปนการเลาเร่ืองตามลําดับปฏิทิน การดําเนินเร่ืองของหมอลํา
เร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา เปนการดําเนินเร่ืองตามลําดับปฏิทิน ซ่ึงเกร่ินเร่ืองดวยการใหตัวละคร
เอกเปนคนดําเนินเร่ือง มีการใชบทเพลงในการเขาฉากและออกฉากในแตละคร้ัง สลับกับกลอนลําที่ขับรอง
ระหวางทําการแสดง มีการดําเนินเร่ืองดวยการสนทนา ซ่ึงการสนทนานี้สามารถทําใหเนื้อเร่ืองมีความชัดเจน
และสมบูรณยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังใชตัวละครประกอบเพื่อใชเปนตัวเสริมในเนื้อเร่ืองใหมีความสนุกสนานยิ่งข้ึน 
สําหรับคณะเสียงอิสานมีจุดเดนดานการแสดงคือกลอนลํา และตัวตลก โดยตัวตลกสามารถแสดงไดทุก
บทบาทซ่ึงนับไดวามีความสามารถ และเปนตัวชวยดําเนินเร่ืองไดดี  

การปดเร่ือง ใชการปดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม เปนการปดเร่ืองอยางมีความสุข หลังจากที่ตองฝา
ฟนอุปสรรค ซ่ึงการปดเร่ืองในลักษณะนี้นิยมใชกันโดยทั่วไป สําหรับการปดเร่ืองของหมอลําเร่ืองตอกลอน 
เร่ืองปูนแดงปานดํา ปดโดยใหตัวละครเอกของเร่ืองมีความสุขและสมหวัง หลังจากที่ผานอุปสรรคตาง ๆ  
ที่ผานมา โดยฉากดังกลาวนี้ เปนการสนทนาและกลาวความรูสึกผานบทกลอนลํา   
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “ปานดําเอย.. ตั้งแตมามื้อนี่ บุญซูพีสิมาลา บอกเถียงนาตีนดอน บอนที่เคยเนายั้ง  ฮอยความหลัง
ฝงใจอาย สาวทองไขซูพี่ อดีตฮักตั้งแตก้ี ยังจําไดบลายลา ฮักทอดินทอฟา สัญญาตอพี่คําพลอย อายหาก
มีฮอยปูน กานฝาตีนทองไขแตม ถึงสิตายไปแลว กลับคืนมาเกิดซาติใหม อายระลึกชาติได จังเดินดั้นดวนมา 
ทองไขเอยนองหลา อายขอสั่งนําสายลม แหนเดอ..”  

จากกลอนลําขางตนนี้ เปนกลอนลําจบเร่ือง ปูนแดงปานดํา ซ่ึงก็คือคนที่เปดเร่ืองไวในตอนตน  
คือตัวละครเอกของเร่ือง นั่นก็คือ “คําพลอย” แตในฉากสุดทาย คือ “บุญชู” คนที่มาเกิดชาติใหม  

1.2 แกนเร่ือง กลาวไดถึง เร่ืองปูนแดงปานดํา ก็คือ แกนเร่ืองใหญ คือผูแตงตองการนําเสนอ
ประเด็นสาระสําคัญเร่ืองใหญ ๆ เพียงเร่ืองเดียว คือความรักของหญิงชายคูหนึ่ง ที่มีการกลาวถึงการเวียน
วายตายเกิดแตละภพ มีการใชสัญลักษณแทนการจําในชาติตอมา กลาวคือ ตัวละครเอกฝายชายคือ  
“คําพลอย” ไดเสียชีวิตลง ทองไขผูเปนภรรยาของคําพลอยไดทําสัญลักษณไวที่ศพของคําพลอย หลังจากนั้น
คําพลอยไดมาเกิดชาติใหมมีชื่อวา “บุญชู” มีรอยปูนแดงที่เทาซายตามที่ทองไขทําสัญลักษณไวในชาติที่แลว 
และสามารถจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมา “ทองไข”   ซ่ึงเปนตัวละครเอกฝายหญิงเสียชีวิตลง บุญชูก็ได

ทําสัญลักษณไวหนาผากของศพทองไข โดยใชเขมาสีดําจากกนหมอนึ่ง หลังจากนั้นทองไขไดมาเกิดชาติใหม
มีชื่อวา “ปานดํา” ซ่ึงมีรอยปานดําอยูที่หนาผากที่บุญชูไดทําสัญลักษณไวในอดีตชาติ เม่ือทั้งสองกลับมาเกิด
ชาติใหม ทั้งคูก็สามารถจดจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมาทั้งคูไดครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป นี่ก็คือ
แกนเร่ืองที่ผูแตงตองการนําเสนอ 

1.3 ฉาก คือสถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณตามทองเร่ือง มีความถูกตองและสมจริงเหมาะสมกับ
แนวเร่ืองที่ไดกําหนดเอาไว ในการนําเสนอฉากของหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา จะแตกตางไป
จากฉากทั่ว ๆ ไป เนื่องจากการแสดงหมอลําเปนการแสดงโดยรายละเอียดที่จําลองความเปนจริง โดยจะใช
เวทีที่ ใชทําการแสดงสมมติเปนฉากข้ึน ทั้งนี้ ฉากที่อยูในเนื้อเร่ือง สามารถแบงออกไดเปน 7 ไดแก  
ฉากกระทอมปลายนาของทองไข ฉากวัดปาบานทับคอ ฉากบานของทองศรี กับคําพลอย ฉากบานของบุญชู 
ฉากบานของปานดํา ฉากบานของจันที และฉากทุงนาของจันทีกับทองใบซ่ึงทั้ง 7 ฉากที่กลาวมานี้ เม่ือนํามา
แสดงสามารถจัดได 11 ฉาก  

 1.4 ตัวละคร คือผูที่มีบทบาทในการดําเนินเร่ือง ซ่ึงตัวละครแตละตัวในเร่ืองปูนแดงปานดํา 
ตัวละครแตละตัว ผูแตงกําหนดข้ึนใหมีลักษณะนิสัยเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แปรปรวนของอารมณมากนัก ในดานกลวิธีการนําเสนอของหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะเสียงอิสาน  สิ่งที่มี
ความสําคัญมากที่สุดก็คือ ตัวละคร เนื่องจากตัวละครเปนตัวดําเนินเร่ืองในการแสดงลําเร่ืองตอกลอน ซ่ึงใน
เร่ือง ปูนแดงปานดํา มีตัวละครที่ทําการแสดงทั้งตัวหลักและรอง รวมไปถึงตัวละครประกอบที่ทําหนาที่คอย
สรางสีสันในการดําเนินเร่ือง ซ่ึงมีนักแสดงในเร่ืองรวมทั้งหมด 21 คน แตในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวเฉพาะตัวละคร
ที่เดน ๆ ในเร่ืองเทานั้น นอกจากนี้พบวา สําหรับ ตัวละครเอกทั้งฝายชายและหญิง มีการใชตัวละครถึงฝาย
ละ 3 ตัว การแสดงในเร่ืองนี้ตองใชจินตนาการในการบรรยายฉากดวยตนเอง เพื่อใหผูรับชมไดรับรูถึงความ
เปนจริงมากที่สุด  

2. คติความเชื่อ จากการศึกษาไดจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
   2.1 ความเชื่อพุทธศาสนา เนื้อหาที่เก่ียวกับพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอ
กลอนจําแนกได ดังนี้ 
  ความเชื่อหลักธรรมในพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่เก่ียวกับหลักธรรมของพระพุทธเจา  
ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน ดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 

“บําเพ็ญเพียรถือมั่น นานแลวอยูวัดปา คําสอนศาสดาบใหมีดางพรอย หลวงตานอยยึดใสใจ โยม
เอย ถือวาละลดไดเร่ืองกิเลสตัณหา กามราคีราคะหางไกลดอกไวเวน แลวบัดนี้ ญาติโยมมาประเคนให ดาน
จตุปจจัยถือไวถาสรางกอ พัฒนาวัดบานทับคอ พอไดคํ้าศาสนา บเคยอิดออนลาถึงสิแกชรากาล อายุวัย
สังขารผานมาเกือบพอรอย มีแนวคอยซุกคํ้า นั่นคือรสพระธรรม คําพระเจามั่นเที่ยง ละรูปรสกลิ่นเสียง 
ปฏิบัติบไดคาน จนไทบาน เพิ่นสะออน นอโยมเอย”  

 จากกลอนลําขางตน ผูถายทอดกลอนลํานี้คือพระ ซ่ึงตามบทใชชื่อวาหลวงตานอย พบหลักธรรม
หลัก ๆ 3 ประการดวยกันคือ การละกิเลส ตัณหา และราคะ แสดงใหเห็นวาความเปนมนุษยที่สมบูรณตอง
ละทั้งสามสิ่งนี้ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1747

  
จากกลอนลําดังที่กลาวมาขางตน “คําพลอย” เปนตัวละครเอกที่สําคัญอีกหนึ่งตัวของเร่ือง กลอน

ลําดังกลาวที่เขียนข้ึนเร่ิมตนดวยกลอนลําทั่วไป กลาวถึง วิถีชีวิตของคนอีสาน  ซ่ึงประกอบไปดวยดนตรี
ประกอบการลํามีแคน เปนตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกลอนลําอีสาน มีการกลาวถึงหมอลํา  
คณะเสียงอิสาน ที่ชวยสืบสานกลอนลําใหอยูสืบไป หลังจากนั้นเปนการกลาวเขาเนื้อเร่ือง “ปูนแดงปานดํา”  

การดําเนินเร่ือง เปนการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทางดานแสดง ซ่ึงการดําเนินเร่ืองของ 
หมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํานั้น เปนเนื้อเร่ืองคอนขางยาวและซับซอน เพราะการนําเสนอเร่ือง
มีความแตกตางไปจากเร่ืองทั่วไป ทั้งนี้ ในดานการดําเนินเร่ืองตองประกอบไปดวยความขัดแยง ซ่ึงความ
ขัดแยงที่พบในเนื้อเร่ืองมีอยู 2 ดานดวยกันคือ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย และความขัดแยง
ระหวางมนุษยกับสังคม  

ดานกลวิธีเก่ียวกับการดําเนินเร่ือง เปนการเลาเร่ืองตามลําดับปฏิทิน การดําเนินเร่ืองของหมอลํา
เร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา เปนการดําเนินเร่ืองตามลําดับปฏิทิน ซ่ึงเกร่ินเร่ืองดวยการใหตัวละคร
เอกเปนคนดําเนินเร่ือง มีการใชบทเพลงในการเขาฉากและออกฉากในแตละคร้ัง สลับกับกลอนลําที่ขับรอง
ระหวางทําการแสดง มีการดําเนินเร่ืองดวยการสนทนา ซ่ึงการสนทนานี้สามารถทําใหเนื้อเร่ืองมีความชัดเจน
และสมบูรณยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังใชตัวละครประกอบเพื่อใชเปนตัวเสริมในเนื้อเร่ืองใหมีความสนุกสนานยิ่งข้ึน 
สําหรับคณะเสียงอิสานมีจุดเดนดานการแสดงคือกลอนลํา และตัวตลก โดยตัวตลกสามารถแสดงไดทุก
บทบาทซ่ึงนับไดวามีความสามารถ และเปนตัวชวยดําเนินเร่ืองไดดี  

การปดเร่ือง ใชการปดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม เปนการปดเร่ืองอยางมีความสุข หลังจากที่ตองฝา
ฟนอุปสรรค ซ่ึงการปดเร่ืองในลักษณะนี้นิยมใชกันโดยทั่วไป สําหรับการปดเร่ืองของหมอลําเร่ืองตอกลอน 
เร่ืองปูนแดงปานดํา ปดโดยใหตัวละครเอกของเร่ืองมีความสุขและสมหวัง หลังจากที่ผานอุปสรรคตาง ๆ  
ที่ผานมา โดยฉากดังกลาวนี้ เปนการสนทนาและกลาวความรูสึกผานบทกลอนลํา   
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “ปานดําเอย.. ตั้งแตมามื้อนี่ บุญซูพีสิมาลา บอกเถียงนาตีนดอน บอนที่เคยเนายั้ง  ฮอยความหลัง
ฝงใจอาย สาวทองไขซูพี่ อดีตฮักตั้งแตก้ี ยังจําไดบลายลา ฮักทอดินทอฟา สัญญาตอพี่คําพลอย อายหาก
มีฮอยปูน กานฝาตีนทองไขแตม ถึงสิตายไปแลว กลับคืนมาเกิดซาติใหม อายระลึกชาติได จังเดินดั้นดวนมา 
ทองไขเอยนองหลา อายขอสั่งนําสายลม แหนเดอ..”  

จากกลอนลําขางตนนี้ เปนกลอนลําจบเร่ือง ปูนแดงปานดํา ซ่ึงก็คือคนที่เปดเร่ืองไวในตอนตน  
คือตัวละครเอกของเร่ือง นั่นก็คือ “คําพลอย” แตในฉากสุดทาย คือ “บุญชู” คนที่มาเกิดชาติใหม  

1.2 แกนเร่ือง กลาวไดถึง เร่ืองปูนแดงปานดํา ก็คือ แกนเร่ืองใหญ คือผูแตงตองการนําเสนอ
ประเด็นสาระสําคัญเร่ืองใหญ ๆ เพียงเร่ืองเดียว คือความรักของหญิงชายคูหนึ่ง ที่มีการกลาวถึงการเวียน
วายตายเกิดแตละภพ มีการใชสัญลักษณแทนการจําในชาติตอมา กลาวคือ ตัวละครเอกฝายชายคือ  
“คําพลอย” ไดเสียชีวิตลง ทองไขผูเปนภรรยาของคําพลอยไดทําสัญลักษณไวที่ศพของคําพลอย หลังจากนั้น
คําพลอยไดมาเกิดชาติใหมมีชื่อวา “บุญชู” มีรอยปูนแดงที่เทาซายตามที่ทองไขทําสัญลักษณไวในชาติที่แลว 
และสามารถจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมา “ทองไข”   ซ่ึงเปนตัวละครเอกฝายหญิงเสียชีวิตลง บุญชูก็ได

ทําสัญลักษณไวหนาผากของศพทองไข โดยใชเขมาสีดําจากกนหมอนึ่ง หลังจากนั้นทองไขไดมาเกิดชาติใหม
มีชื่อวา “ปานดํา” ซ่ึงมีรอยปานดําอยูที่หนาผากที่บุญชูไดทําสัญลักษณไวในอดีตชาติ เม่ือทั้งสองกลับมาเกิด
ชาติใหม ทั้งคูก็สามารถจดจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมาทั้งคูไดครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป นี่ก็คือ
แกนเร่ืองที่ผูแตงตองการนําเสนอ 

1.3 ฉาก คือสถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณตามทองเร่ือง มีความถูกตองและสมจริงเหมาะสมกับ
แนวเร่ืองที่ไดกําหนดเอาไว ในการนําเสนอฉากของหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา จะแตกตางไป
จากฉากทั่ว ๆ ไป เนื่องจากการแสดงหมอลําเปนการแสดงโดยรายละเอียดที่จําลองความเปนจริง โดยจะใช
เวทีที่ ใชทําการแสดงสมมติเปนฉากข้ึน ทั้งนี้ ฉากที่อยูในเนื้อเร่ือง สามารถแบงออกไดเปน 7 ไดแก  
ฉากกระทอมปลายนาของทองไข ฉากวัดปาบานทับคอ ฉากบานของทองศรี กับคําพลอย ฉากบานของบุญชู 
ฉากบานของปานดํา ฉากบานของจันที และฉากทุงนาของจันทีกับทองใบซ่ึงทั้ง 7 ฉากที่กลาวมานี้ เม่ือนํามา
แสดงสามารถจัดได 11 ฉาก  

 1.4 ตัวละคร คือผูที่มีบทบาทในการดําเนินเร่ือง ซ่ึงตัวละครแตละตัวในเร่ืองปูนแดงปานดํา 
ตัวละครแตละตัว ผูแตงกําหนดข้ึนใหมีลักษณะนิสัยเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แปรปรวนของอารมณมากนัก ในดานกลวิธีการนําเสนอของหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะเสียงอิสาน  สิ่งที่มี
ความสําคัญมากที่สุดก็คือ ตัวละคร เนื่องจากตัวละครเปนตัวดําเนินเร่ืองในการแสดงลําเร่ืองตอกลอน ซ่ึงใน
เร่ือง ปูนแดงปานดํา มีตัวละครที่ทําการแสดงทั้งตัวหลักและรอง รวมไปถึงตัวละครประกอบที่ทําหนาที่คอย
สรางสีสันในการดําเนินเร่ือง ซ่ึงมีนักแสดงในเร่ืองรวมทั้งหมด 21 คน แตในที่นี้ผูวิจัยขอกลาวเฉพาะตัวละคร
ที่เดน ๆ ในเร่ืองเทานั้น นอกจากนี้พบวา สําหรับ ตัวละครเอกทั้งฝายชายและหญิง มีการใชตัวละครถึงฝาย
ละ 3 ตัว การแสดงในเร่ืองนี้ตองใชจินตนาการในการบรรยายฉากดวยตนเอง เพื่อใหผูรับชมไดรับรูถึงความ
เปนจริงมากที่สุด  

2. คติความเชื่อ จากการศึกษาไดจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
   2.1 ความเชื่อพุทธศาสนา เนื้อหาที่เก่ียวกับพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอ
กลอนจําแนกได ดังนี้ 
  ความเชื่อหลักธรรมในพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่เก่ียวกับหลักธรรมของพระพุทธเจา  
ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน ดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 

“บําเพ็ญเพียรถือมั่น นานแลวอยูวัดปา คําสอนศาสดาบใหมีดางพรอย หลวงตานอยยึดใสใจ โยม
เอย ถือวาละลดไดเร่ืองกิเลสตัณหา กามราคีราคะหางไกลดอกไวเวน แลวบัดนี้ ญาติโยมมาประเคนให ดาน
จตุปจจัยถือไวถาสรางกอ พัฒนาวัดบานทับคอ พอไดคํ้าศาสนา บเคยอิดออนลาถึงสิแกชรากาล อายุวัย
สังขารผานมาเกือบพอรอย มีแนวคอยซุกคํ้า นั่นคือรสพระธรรม คําพระเจามั่นเที่ยง ละรูปรสกลิ่นเสียง 
ปฏิบัติบไดคาน จนไทบาน เพิ่นสะออน นอโยมเอย”  

 จากกลอนลําขางตน ผูถายทอดกลอนลํานี้คือพระ ซ่ึงตามบทใชชื่อวาหลวงตานอย พบหลักธรรม
หลัก ๆ 3 ประการดวยกันคือ การละกิเลส ตัณหา และราคะ แสดงใหเห็นวาความเปนมนุษยที่สมบูรณตอง
ละทั้งสามสิ่งนี้ 
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ความเชื่อเร่ืองการทําบุญ ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมนี้เปนความเชื่อทางพุทธ 
ศาสนา ซ่ึงมีแนวความคิดคือทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ดังนั้นการทําบุญจึงเปนผลสืบเนื่องมาจากแนวคิด

ดังกลาว บทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ไดแฝงความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมและการทําบุญไว
ดังนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
“ละทองไขเตรียมเอาได พาจังหันนําสง ตรงมาฮอดวัดกวาง หวังพอพี่เณร ละยังบ 

ตัดขาดเวน เทิงเปนหวงเทิงสงสาร ขอกินทานทําบุญ สงเพลจังหันอาย เปนหรือตายในใจนอง ยังหวังปอง
รวมกับพี่ บไดเจาชาตินี้ หวังรวมชาติสิมา ละหากแมนมีชาติ หนาฟาบเปลี่ยนเปนดิน หินบกลายเปนตมสวน
อีนางบลืมอาย”  

จากกลอนลําขางตน เปนบทกลอนลําการขับรองของทองไข ซึ่งเปนการใหความสําคัญตอพุทธ
ศาสนา คือการทําบุญถวายภัตตาหาร เนื่องจากวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมใหประพฤติ
ปฏิบัติใหอยูในศีลธรรม เห็นไดทองไขไปถวายเพลที่วัด ในขณะเดียวกัน การทําบุญคร้ังนี้ของทองไขมีเจตนา
อ่ืนแอบแฝง กลาวคือ เพื่อหวังไดพบกับเณรบุญชู ในการกระทําเชนนี้ทองไขไดแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวตอ
สามเณรบุญชู ซ่ึงเปนการกระทําผิดจารีตประเพณีหรือหลักการศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ในอนาคตอาจ
เปนสาเหตุใหสามเณรบุญชูไดละเมิดพระธรรมวินัย และสังคมคลายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได จึงถือ
วาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการประพฤติตน 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนวายตายเกิด แนวคิดทางพระพทุธศาสนาอีกประการ หนึ่งคือเร่ืองของ
วัฏสงสาร ซ่ึงทําใหสัตวโลกมีการเวียนไวตายเกิด บทหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา ไดแฝงความ
เชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิดไวดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “คําพลอยหันใจตื่น มืนตากะเทิงยาก ฝนใจอาปากตาน เปนการเวาสั่งลา ทองไขเอย
นองหลา ใหฟงพี่แนเดอคํา อยาใหมีเวรกรรม ตอพี่ชายเดอนอง ความฮักเฮาหมองเศรา มื่อนี่คงถึงคราวอาย
สิไดจากอุน เอาชีวิตทําบุญ หวังเปนทุนไวชาติหนา กลับมาพอพบกัน สวนวาชาตินี่นั้น”   
 จากกลอนลําขางตนนี้ เปนการกลาวลาของตัวละครเอกฝายชายคือคําพลอย ซ่ึงไดสั่งลาทองไขเปน
คร้ังสุดทาย คําพลอยพยายามหม่ันสรางบุญเพื่อหวังจะไดพบกับทองไขในชาติตอไป  
 ความเชื่อเกี่ยวกับนรก-สวรรค หมอลําเร่ืองตอกลอนไดแฝงความเชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิด
เร่ืองนรกสวรรค กลาวถึงตัวละครเอกทั้งฝายชายและหญิงกอนตาย ซ่ึงมีการรําพึงรําพันในการบรรยาย
พรรณนาเก่ียวกับชีวิตของมนุษยวามีความเชื่อเก่ียวกับนรกและสวรรค พบการกลาวถึงสวรรคของตัวละคร
เอกทั้งคูกอนตาย วาจะมีการไปรอคูของตนอยูบนสวรรค ซ่ึงนับวาเปนการกลาวถึงความเชื่อทางดานนรก
สวรรคอยางชัดเจน เปนเหตุการณทั้งหมดของทั้งสองคนถูกกําหนดไวใหผิดหวังในเร่ืองความรัก การพลัด
พรากจากกัน และการเวียนวายตายเกิดในแตละภพ โดยเขาทั้งคูไดรวมกันสรางบุญสรางกุศลหรือรวมกอเวร
กอกรรมที่กระทํารวมกันมา จึงทําใหชีวิตคูทั้งสองตองจบลงดวยความ โศกเศรา ซ่ึงที่พึ่งทางใจและสัจธรรม
ของชีวิตมนุษยที่แทจริงนั่นคือ นรก-สวรรค   
   

 ความเชื่อเกี่ยวกับการบวช ลําเร่ืองตอกลอนไดแฝงความเชื่อเร่ืองการบวชไวดังนี้  
  ตัวอยางคําพูด 
  “ข่ันสิเอากันอีหลีใหบักบุญชูมันบวชใหแมสากอน เพราะยามกูตายสิไดเกาะซายผาเหลือง
ข้ึนสวรรค” “แมหยา อันเร่ืองบวชนั้น ทองไขบไดหามพอดี้ดอก เพราะวาทองไขกะอยากใหอายคําพลอย
เพิ่นบวชคือกัน เพิ่นสิไดอุทิศสวนกุศลไปใหลูกเพิ่นนํา”  
 จากบทคําพูดขางตน เปนคําพูดที่แสดงถึงความเชื่อในการบวช เปนการยึดถือตามศาสนาที่ ตนนับ
ถือ ซ่ึงแมของบุญชู หวังใหลูกบวชทดแทนพระคุณพอกับแมเพื่อสงผลใหบุญชูและพอกับแมไดบุญกุศลอัน
สูงสุด กอนจะไดตกแตงกับทองไข  
 2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย ในประเด็นนี้เปนความเชื่อ อ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา บทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ไดแฝงความ
เชื่อเร่ืองตาง ๆ ไวดังนี้  
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “บุญชูพาแมกาวข้ึนเถียงเกาที่ยังจํา คองพี่ชายบนอคําคูที่เคยเคียงซอน เถียงดินดอนนาง
กับอายเคยหมายใจไดซอนฮวม ความสัญญาผูกมั่นแตคาวนั้นซ้ึงคักหลาย เจาสิฮูวาอายเกิดชาติใหม
มาตามหาบนอ ยังรอคอยคือคําจาตอวิญญาณอาย หรือมีชายเฮียงซอนตอนคําพลอยพเนจรไปหาหมองเกิด
ใหม อายยังบทันใหญมาใหนองไดพอพอจําไดแนบนอ”  
 จากกลอนลําขางตน เปนการระลึกชาติไดของตัวละครเอกนั่นคือบุญชู นับวาเปนการกําหนดชะตา
ชีวิตมนุษยใหมาพบกันในชาตินี้ ซ่ึงบุญชูกลับมาที่กระทอมปลายนาที่เคยสัญญารักกับทองไข คูรักกันในชาติ
ที่แลวโดยในชาติกอนบุญชูเปนคําพลอยเปนคูรักของทองไขที่มีอุปสรรคกับการพลัดพราก  

3. คานิยม 
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคานิยมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 คานิยมเคารพผูอาวุโส คนอีสานมีความเคารพนับถือและเชื่อฟงบุคคลที่เห็นวา

อาวุโสกวาตนเองเสมอ ความเคารพนับถือนี้แสดงออกมาใหเห็นทางพฤติกรรมตาง ๆ ตัวอยางเชน  
ตัวอยางบทสนทนา 

“บุญชู : หวัดดีครับแมใหญ” 
“ทองไข : เออ หวัดดีลูก” 

“บุญชู : อ่ัน คือจังซ่ีดอกครับแมใหญ ตามหาผูหญิงคนนึง แตกอนเพิ่นเปนเจาของเถียงนานอยหลัง
นี่นั้นหนะ ซือสาวทองไข แมใหญฮูจักเพิ่นบครับ”  

จากบทสนทนาขางตน เปนบทที่แสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอการเคารพผูใหญ ซ่ึงสังคม 
อีสานมีการปฏิบัติยึดถือเปนวัฒนธรรมกันมาอยางชานาน ซ่ึงบทนี้แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานในการ
เคารพผูอาวุโสไดเปนอยางดี 

3.2 คานิยมการศึกษาและการมีความรู ในการศึกษาคร้ังนี้พบตัวอยางของคานิยมการศึกษาและ
การมีความรู ในกลอนลําดังนี้ 
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ความเชื่อเร่ืองการทําบุญ ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมนี้เปนความเชื่อทางพุทธ 
ศาสนา ซ่ึงมีแนวความคิดคือทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ดังนั้นการทําบุญจึงเปนผลสืบเนื่องมาจากแนวคิด

ดังกลาว บทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ไดแฝงความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมและการทําบุญไว
ดังนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
“ละทองไขเตรียมเอาได พาจังหันนําสง ตรงมาฮอดวัดกวาง หวังพอพี่เณร ละยังบ 

ตัดขาดเวน เทิงเปนหวงเทิงสงสาร ขอกินทานทําบุญ สงเพลจังหันอาย เปนหรือตายในใจนอง ยังหวังปอง
รวมกับพี่ บไดเจาชาตินี้ หวังรวมชาติสิมา ละหากแมนมีชาติ หนาฟาบเปลี่ยนเปนดิน หินบกลายเปนตมสวน
อีนางบลืมอาย”  

จากกลอนลําขางตน เปนบทกลอนลําการขับรองของทองไข ซึ่งเปนการใหความสําคัญตอพุทธ
ศาสนา คือการทําบุญถวายภัตตาหาร เนื่องจากวัดคือสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมใหประพฤติ
ปฏิบัติใหอยูในศีลธรรม เห็นไดทองไขไปถวายเพลที่วัด ในขณะเดียวกัน การทําบุญคร้ังนี้ของทองไขมีเจตนา
อ่ืนแอบแฝง กลาวคือ เพื่อหวังไดพบกับเณรบุญชู ในการกระทําเชนนี้ทองไขไดแสดงพฤติกรรมเชิงชูสาวตอ
สามเณรบุญชู ซ่ึงเปนการกระทําผิดจารีตประเพณีหรือหลักการศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ในอนาคตอาจ
เปนสาเหตุใหสามเณรบุญชูไดละเมิดพระธรรมวินัย และสังคมคลายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได จึงถือ
วาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการประพฤติตน 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนวายตายเกิด แนวคิดทางพระพุทธศาสนาอีกประการ หนึ่งคือเร่ืองของ
วัฏสงสาร ซ่ึงทําใหสัตวโลกมีการเวียนไวตายเกิด บทหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา ไดแฝงความ
เชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิดไวดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “คําพลอยหันใจตื่น มืนตากะเทิงยาก ฝนใจอาปากตาน เปนการเวาสั่งลา ทองไขเอย
นองหลา ใหฟงพี่แนเดอคํา อยาใหมีเวรกรรม ตอพี่ชายเดอนอง ความฮักเฮาหมองเศรา มื่อนี่คงถึงคราวอาย
สิไดจากอุน เอาชีวิตทําบุญ หวังเปนทุนไวชาติหนา กลับมาพอพบกัน สวนวาชาตินี่นั้น”   
 จากกลอนลําขางตนนี้ เปนการกลาวลาของตัวละครเอกฝายชายคือคําพลอย ซ่ึงไดสั่งลาทองไขเปน
คร้ังสุดทาย คําพลอยพยายามหม่ันสรางบุญเพื่อหวังจะไดพบกับทองไขในชาติตอไป  
 ความเชื่อเกี่ยวกับนรก-สวรรค หมอลําเร่ืองตอกลอนไดแฝงความเชื่อเร่ืองการเวียนวายตายเกิด
เร่ืองนรกสวรรค กลาวถึงตัวละครเอกทั้งฝายชายและหญิงกอนตาย ซ่ึงมีการรําพึงรําพันในการบรรยาย
พรรณนาเก่ียวกับชีวิตของมนุษยวามีความเชื่อเก่ียวกับนรกและสวรรค พบการกลาวถึงสวรรคของตัวละคร
เอกทั้งคูกอนตาย วาจะมีการไปรอคูของตนอยูบนสวรรค ซ่ึงนับวาเปนการกลาวถึงความเชื่อทางดานนรก
สวรรคอยางชัดเจน เปนเหตุการณทั้งหมดของทั้งสองคนถูกกําหนดไวใหผิดหวังในเร่ืองความรัก การพลัด
พรากจากกัน และการเวียนวายตายเกิดในแตละภพ โดยเขาทั้งคูไดรวมกันสรางบุญสรางกุศลหรือรวมกอเวร
กอกรรมที่กระทํารวมกันมา จึงทําใหชีวิตคูทั้งสองตองจบลงดวยความ โศกเศรา ซ่ึงที่พึ่งทางใจและสัจธรรม
ของชีวิตมนุษยที่แทจริงนั่นคือ นรก-สวรรค   
   

 ความเชื่อเกี่ยวกับการบวช ลําเร่ืองตอกลอนไดแฝงความเชื่อเร่ืองการบวชไวดังนี้  
  ตัวอยางคําพูด 
  “ข่ันสิเอากันอีหลีใหบักบุญชูมันบวชใหแมสากอน เพราะยามกูตายสิไดเกาะซายผาเหลือง
ข้ึนสวรรค” “แมหยา อันเร่ืองบวชนั้น ทองไขบไดหามพอดี้ดอก เพราะวาทองไขกะอยากใหอายคําพลอย
เพิ่นบวชคือกัน เพิ่นสิไดอุทิศสวนกุศลไปใหลูกเพิ่นนํา”  
 จากบทคําพูดขางตน เปนคําพูดที่แสดงถึงความเชื่อในการบวช เปนการยึดถือตามศาสนาที่ ตนนับ
ถือ ซ่ึงแมของบุญชู หวังใหลูกบวชทดแทนพระคุณพอกับแมเพื่อสงผลใหบุญชูและพอกับแมไดบุญกุศลอัน
สูงสุด กอนจะไดตกแตงกับทองไข  
 2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย ในประเด็นนี้เปนความเชื่อ อ่ืน ๆ  
ที่นอกเหนือจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา บทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ไดแฝงความ
เชื่อเร่ืองตาง ๆ ไวดังนี้  
 ตัวอยางกลอนลํา 
  “บุญชูพาแมกาวข้ึนเถียงเกาที่ยังจํา คองพี่ชายบนอคําคูที่เคยเคียงซอน เถียงดินดอนนาง
กับอายเคยหมายใจไดซอนฮวม ความสัญญาผูกมั่นแตคาวนั้นซ้ึงคักหลาย เจาสิฮูวาอายเกิดชาติใหม
มาตามหาบนอ ยังรอคอยคือคําจาตอวิญญาณอาย หรือมีชายเฮียงซอนตอนคําพลอยพเนจรไปหาหมองเกิด
ใหม อายยังบทันใหญมาใหนองไดพอพอจําไดแนบนอ”  
 จากกลอนลําขางตน เปนการระลึกชาติไดของตัวละครเอกนั่นคือบุญชู นับวาเปนการกําหนดชะตา
ชีวิตมนุษยใหมาพบกันในชาตินี้ ซ่ึงบุญชูกลับมาที่กระทอมปลายนาที่เคยสัญญารักกับทองไข คูรักกันในชาติ
ที่แลวโดยในชาติกอนบุญชูเปนคําพลอยเปนคูรักของทองไขที่มีอุปสรรคกับการพลัดพราก  

3. คานิยม 
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคานิยมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 คานิยมเคารพผูอาวุโส คนอีสานมีความเคารพนับถือและเชื่อฟงบุคคลที่เห็นวา

อาวุโสกวาตนเองเสมอ ความเคารพนับถือนี้แสดงออกมาใหเห็นทางพฤติกรรมตาง ๆ ตัวอยางเชน  
ตัวอยางบทสนทนา 

“บุญชู : หวัดดีครับแมใหญ” 
“ทองไข : เออ หวัดดีลูก” 

“บุญชู : อ่ัน คือจังซ่ีดอกครับแมใหญ ตามหาผูหญิงคนนึง แตกอนเพิ่นเปนเจาของเถียงนานอยหลัง
นี่นั้นหนะ ซือสาวทองไข แมใหญฮูจักเพิ่นบครับ”  

จากบทสนทนาขางตน เปนบทที่แสดงถึงการมีสัมมาคารวะตอการเคารพผูใหญ ซ่ึงสังคม 
อีสานมีการปฏิบัติยึดถือเปนวัฒนธรรมกันมาอยางชานาน ซ่ึงบทนี้แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอีสานในการ
เคารพผูอาวุโสไดเปนอยางดี 

3.2 คานิยมการศึกษาและการมีความรู ในการศึกษาคร้ังนี้พบตัวอยางของคานิยมการศึกษาและ
การมีความรู ในกลอนลําดังนี้ 
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 ตัวอยางคําพูด 
  “นอนตื่นสวย มีแนวนอนตื่นสวยอยูเดะแม คาอานหนังสือ ใกลสิสอบแลวเดะแม”  
 จากขอความขางตน แสดงใหเห็นถึงการเล็งเห็นความสําคัญดานการศึกษา จึงไดนํามาไวในการ
แสดงหมอลําดวย ซ่ึงเปนคําพูดของพี่ชายของปาน  
 3.3 คานิยมเกี่ยวกับกุลสตรี ซ่ึงหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ืองปูนแดงปานดํา มีคานิยมเก่ียวกับการ
วางตัวของสตรีดังนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
  “นี่ละนอพี่นอง แนวฮักบสมหวัง ทองศรีเองกะเบิดทางสิจองใจผัวไว พอปานนอนกับขอน
ไม ซาวมือบายมิดอิมซิม ข่ันสิปาลัดถ่ิม ยานขายหนาอีหาไข คงสิยอมบได  ตองเปนฝายขัดขวาง 
เร่ืองทั้งหลายทั้งปวง ที่มันทําเอาไว ขอยสิทําลายมาง สางเอาใหจนมุน ขอยขาดความอบอุน มันกะตองนั่งให
นอนไขอยูทงนา” 
 จากกลอนลําขางตน แสดงใหเห็นถึงการมีคูครองของสตรี ผูถายทอดกลอนลํานี้คือ ทองศรีภรรยา
ของคําพลอย โดยทองศรีไดพูดถึงคําพลอยผูเปนสามีที่เขาไดผานพิธีแตงงาน อีกนัยหนึ่งทองไขแสดง
พฤติกรรมไมควรที่ไปพบกับบุญชูเชิงชูสาว เพราะรูทั้งรูวาบุญชูไดแตงงานกับทองศรีแลว เหตุการณนี้ถือวา
ทองไขประพฤติตนไมเปนกุลสตรี ขัดตอศีลธรรมและจารีตประเพณี  

นอกนี้จากตัวบทขางตน เม่ือวิเคราะหอีกมุมหนึ่งจะเห็นไดวา คําพลอย ผูเปนสามีทําตัวไมเปน
สุภาพบุรุษ กลาวคือ ตนไดแตงงานกับทองศรีถูกตองตามกฎหมาย และถือไดวาตนไดประกาศใหสังคม
รับทราบวาจะใชชีวิตรวมกับทองศรีตามหลักประเพณีและวัฒนธรรม ถึงแมนวาเดิมทีคําพลอยกับทองไขจะ
เคยเปนคนรักกันมากอนที่จะแตงงานกับทองศรี เม่ือแตงงานกับทองศรีแลวก็ไมควรแสดงพฤติกรรมที่ขัดตอ
ศีลธรรมและจารีตประเพณี โดยการลักลอบไปพบกับทองไขในเชิงชูสาว  

ตัวอยางกลอนลํา 
  ทองไขเอย..ความฮักมีตอนอง.. ความฮักมีตอนอง ดึงจองบมีวัน ยานแตความเฮาหวัง บ
อาจเปนไปได จนอายถือคีงไข ในหัวใจนาวนวง จนหัววินขวงขวง สิเปนบายอนคึดนํา บอยากฮอดขาวน้ํา 
ยามอยูหางทองไข ในหัวใจพี่คําพลอย ลอยลงจนงงเซอ บางคืนนอนละเมอฮอง หาทองไขอยูกลางบอน จน
ทองศรีบายเอาคอน ตีใหอายฮูเมียคีง นี่เปนสิ่งเล็กนอย บัดยามพีบมีอวน ขวนบเหลือคาคีง เปนหวงนําแต
ทางนอง จนกายาหมองเศรา เหงาระทมลมปวย โซคดียังอํานวย ไดมาพอหนานอง..ไดมาพอหนานอง พอได
เอ้ินสั่งควม เมียพี่เอย เอามื้อน้ําแกงทวม เดออุนคําสัญญา อายบืนมาหานาง กอนสิตายวายเมี่ยน อดสา
เพียนเอาเดอหลา บุตรตาเฮาพูเกิดใหม ถนอมเลี้ยงใหเขาใหญ พอไดเบิ่งตางหนา บัดยามอาย.. บอยูนํา  
โอย..เออ เออ เออ ละนา 
 จากกลอนลําขางตน ยอมแสดงใหเห็นวา คําพลอยไดลักลอบไปพบกับทองไขหญิงที่ไมใชภรรยา
ของตน เปนการแสดงใหเห็นวาคําพลอยเปนคนที่ไดทําผิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการครองเรือน  
ดวยเหตุนี้อาจทําใหตัวทองศรีผูเปนภรรยาเสียใจ และเปนการละเมิดสิทธิของทองศรีในฐานะภรรยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ลักษณะนี้ยอมแสดงใหเห็นวาบุญชูขาดความเปนสุภาพบุรุษชน 

 3.4 คานิยมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม ในที่นี้ขอกลาวถึงสังคมของชาวอีสานที่นับถือศาสนา
พุทธ เนื่องจากทั้งสองดานนี้เห็นไดเดนชัดที่สุดในหมอลําเร่ือง ปูนแดงปานดํา ซ่ึงมีคานิยมเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนของคนในสังคมดังนี้ 
 สังคมชาวอีสาน มีวัฒนธรรมอยางหนึ่งไดยึดถือกันมาซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางภาษา กลาวคือ 
บทผญา ในสมัยกอนผญามีบทบาทตอวิถีชีวิตของชาวอีสานเปนอยางมาก  
 ตัวอยางบทผญา 

“คะนิงนําแตกํ้า หลาอุนพูนใจ สาวทองไขเมียฮัก อยูจังไดนอนอง คงสิคองคอยอาย   
ฟายน้ําตาอุมลูกออน อายมาคิดอาวอน ยามฝนมาฟาฮองปาง เมียบักอายอยูจั่งใด ละนอแฟน...” 
 จากบทผญาขางตน เปนการกลาวผญาของคําพลอยที่คํานึงทั้งเปนหวงและคิดถึงทองไขอดีตเมียผู
เปนที่รักและลูกนอยของคําพลอย แตดวยทองศรีที่เปนภรรยาคนปจจุบันเกลียด   ทองไขและลูกมาก ทําให
คําพลอยตองแอบไปหาทองไขอยูเนื่อง ๆ เพราะถึงจะไมไดครองคูอยูรวมกันแตดวยสายสัมพันธจึงตัดกันไม
ขาด  

4. วิถีชีวิต จากการศึกษา พบวา วิถีชีวิตในการแสดง พอที่จะแบงไดดงันี้  
 4.1 สภาพแวดลอม ซ่ึ งในบทหมอลํ าเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํ า ไดกล าวถึง

สภาพแวดลอมไวดังนี้  
ตัวอยางกลอนลํา 
“บัดเมื่อสายลมตอง  ไดยินเสียงกาเวาฮอง อยูฮิมคองตนหวาใหญ วาแมนเสียงหมอมอาย   

คําพลอยเอ้ินอยากสั่งความ แนมไปเห็นตั้งแตน้ํา ลนฝง ขวมนาทาม ไดยินเสียงคืมคืม แมนทีตอนตน มองหา
แนวมาปอน บุตรตากะแปนเปา คําเอย.. เสียงกลอนเพลวัดทับคอ ดังตึ่งจังแมนยาม นอกจากหิวขาวน้ําใจแม
พอปานกัน จิตกระสันหวนคิด ฮําคนิงแตนําอาย คําพลอยเอย ซางมาปาเมียไว   กลางไฮแกมมูกา เดนอ..” 

จากบทกลอนลําที่ยกขางตนนี้ เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมความเปนอยู ผูลําสามารถถายทอด
ออกมาใหเขาใจสภาพแวดลอมเก่ียวกับวิถีชีวิตไดอยางชัดเจน ในบทกลอนนี้ผูถายทอดคือตัวละครเอกของ
เร่ือง คือทองไข ซ่ึงพอสรุปไดวา ทองไขอาศัยอยูที่กระทอมปลายนากับลูกสองคน ทามกลางธรรมชาติไร  

4.2 สภาพสังคม ในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา สวนใหญจะพบสภาพสังคม
ทางดานศาสนาเปนหลัก เนื่องจากชีวิตของคนอีสานมีวัดเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจไวคอยปฏิบัติอยูใน
ศีลธรรม สรุปไดดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 

“เอาบัดนี่ บําเพ็ญเพียรถือหมั่น ปฏิบัติกรรมฐาน นานแลวอยูวัดปา คําสอนศาสนา      
บมีใหดางพอย หลวงตานอยยึดใสใจ โยมเอย.. ถือวาละลดได เร่ืองกิเลสตัณหา กามราคีราคะ หางไกล
ดอกไลเวน แลวบัดนี่ ญาติโยมมาประเคนให ดานจตุปจจัย ถือไวดอกสรางกอ พัฒนาวัดบานทับคอ พอไดคํ้า
ศาสนา บเคยอิดออนลา ถึงสิแกชรากาล อายุวัยสังขาร ผานมาเกือบพอรอย มีแนวคอยซูคํ้า นั้นคือรสพระ
ธรรม คําพระเจาหมั่นเที่ยง ละรูปรสกลิ่นเสียง ปฏิบัติบไดคาน จนไทบานเพิ่นสะออน.. เออ เออ เออ..นอโยม
เอย” 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1751

 ตัวอยางคําพูด 
  “นอนตื่นสวย มีแนวนอนตื่นสวยอยูเดะแม คาอานหนังสือ ใกลสิสอบแลวเดะแม”  
 จากขอความขางตน แสดงใหเห็นถึงการเล็งเห็นความสําคัญดานการศึกษา จึงไดนํามาไวในการ
แสดงหมอลําดวย ซ่ึงเปนคําพูดของพี่ชายของปาน  
 3.3 คานิยมเกี่ยวกับกุลสตรี ซ่ึงหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ืองปูนแดงปานดํา มีคานิยมเก่ียวกับการ
วางตัวของสตรีดังนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
  “นี่ละนอพี่นอง แนวฮักบสมหวัง ทองศรีเองกะเบิดทางสิจองใจผัวไว พอปานนอนกับขอน
ไม ซาวมือบายมิดอิมซิม ข่ันสิปาลัดถ่ิม ยานขายหนาอีหาไข คงสิยอมบได  ตองเปนฝายขัดขวาง 
เร่ืองทั้งหลายทั้งปวง ที่มันทําเอาไว ขอยสิทําลายมาง สางเอาใหจนมุน ขอยขาดความอบอุน มันกะตองนั่งให
นอนไขอยูทงนา” 
 จากกลอนลําขางตน แสดงใหเห็นถึงการมีคูครองของสตรี ผูถายทอดกลอนลํานี้คือ ทองศรีภรรยา
ของคําพลอย โดยทองศรีไดพูดถึงคําพลอยผูเปนสามีที่เขาไดผานพิธีแตงงาน อีกนัยหนึ่งทองไขแสดง
พฤติกรรมไมควรที่ไปพบกับบุญชูเชิงชูสาว เพราะรูทั้งรูวาบุญชูไดแตงงานกับทองศรีแลว เหตุการณนี้ถือวา
ทองไขประพฤติตนไมเปนกุลสตรี ขัดตอศีลธรรมและจารีตประเพณี  

นอกนี้จากตัวบทขางตน เม่ือวิเคราะหอีกมุมหนึ่งจะเห็นไดวา คําพลอย ผูเปนสามีทําตัวไมเปน
สุภาพบุรุษ กลาวคือ ตนไดแตงงานกับทองศรีถูกตองตามกฎหมาย และถือไดวาตนไดประกาศใหสังคม
รับทราบวาจะใชชีวิตรวมกับทองศรีตามหลักประเพณีและวัฒนธรรม ถึงแมนวาเดิมทีคําพลอยกับทองไขจะ
เคยเปนคนรักกันมากอนที่จะแตงงานกับทองศรี เม่ือแตงงานกับทองศรีแลวก็ไมควรแสดงพฤติกรรมที่ขัดตอ
ศีลธรรมและจารีตประเพณี โดยการลักลอบไปพบกับทองไขในเชิงชูสาว  

ตัวอยางกลอนลํา 
  ทองไขเอย..ความฮักมีตอนอง.. ความฮักมีตอนอง ดึงจองบมีวัน ยานแตความเฮาหวัง บ
อาจเปนไปได จนอายถือคีงไข ในหัวใจนาวนวง จนหัววินขวงขวง สิเปนบายอนคึดนํา บอยากฮอดขาวน้ํา 
ยามอยูหางทองไข ในหัวใจพี่คําพลอย ลอยลงจนงงเซอ บางคืนนอนละเมอฮอง หาทองไขอยูกลางบอน จน
ทองศรีบายเอาคอน ตีใหอายฮูเมียคีง นี่เปนสิ่งเล็กนอย บัดยามพีบมีอวน ขวนบเหลือคาคีง เปนหวงนําแต
ทางนอง จนกายาหมองเศรา เหงาระทมลมปวย โซคดียังอํานวย ไดมาพอหนานอง..ไดมาพอหนานอง พอได
เอ้ินสั่งควม เมียพี่เอย เอามื้อน้ําแกงทวม เดออุนคําสัญญา อายบืนมาหานาง กอนสิตายวายเมี่ยน อดสา
เพียนเอาเดอหลา บุตรตาเฮาพูเกิดใหม ถนอมเลี้ยงใหเขาใหญ พอไดเบิ่งตางหนา บัดยามอาย.. บอยูนํา  
โอย..เออ เออ เออ ละนา 
 จากกลอนลําขางตน ยอมแสดงใหเห็นวา คําพลอยไดลักลอบไปพบกับทองไขหญิงที่ไมใชภรรยา
ของตน เปนการแสดงใหเห็นวาคําพลอยเปนคนที่ไดทําผิดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการครองเรือน  
ดวยเหตุนี้อาจทําใหตัวทองศรีผูเปนภรรยาเสียใจ และเปนการละเมิดสิทธิของทองศรีในฐานะภรรยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ลักษณะนี้ยอมแสดงใหเห็นวาบุญชูขาดความเปนสุภาพบุรุษชน 

 3.4 คานิยมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม ในที่นี้ขอกลาวถึงสังคมของชาวอีสานที่นับถือศาสนา
พุทธ เนื่องจากทั้งสองดานนี้เห็นไดเดนชัดที่สุดในหมอลําเร่ือง ปูนแดงปานดํา ซ่ึงมีคานิยมเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนของคนในสังคมดังนี้ 
 สังคมชาวอีสาน มีวัฒนธรรมอยางหนึ่งไดยึดถือกันมาซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางภาษา กลาวคือ 
บทผญา ในสมัยกอนผญามีบทบาทตอวิถีชีวิตของชาวอีสานเปนอยางมาก  
 ตัวอยางบทผญา 

“คะนิงนําแตกํ้า หลาอุนพูนใจ สาวทองไขเมียฮัก อยูจังไดนอนอง คงสิคองคอยอาย   
ฟายน้ําตาอุมลูกออน อายมาคิดอาวอน ยามฝนมาฟาฮองปาง เมียบักอายอยูจั่งใด ละนอแฟน...” 
 จากบทผญาขางตน เปนการกลาวผญาของคําพลอยที่คํานึงทั้งเปนหวงและคิดถึงทองไขอดีตเมียผู
เปนที่รักและลูกนอยของคําพลอย แตดวยทองศรีที่เปนภรรยาคนปจจุบันเกลียด   ทองไขและลูกมาก ทําให
คําพลอยตองแอบไปหาทองไขอยูเนื่อง ๆ เพราะถึงจะไมไดครองคูอยูรวมกันแตดวยสายสัมพันธจึงตัดกันไม
ขาด  

4. วิถีชีวิต จากการศึกษา พบวา วิถีชีวิตในการแสดง พอที่จะแบงไดดงันี้  
 4.1 สภาพแวดลอม ซ่ึ งในบทหมอลํ าเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํ า ไดกล าวถึง

สภาพแวดลอมไวดังนี้  
ตัวอยางกลอนลํา 
“บัดเมื่อสายลมตอง  ไดยินเสียงกาเวาฮอง อยูฮิมคองตนหวาใหญ วาแมนเสียงหมอมอาย   

คําพลอยเอ้ินอยากสั่งความ แนมไปเห็นตั้งแตน้ํา ลนฝง ขวมนาทาม ไดยินเสียงคืมคืม แมนทีตอนตน มองหา
แนวมาปอน บุตรตากะแปนเปา คําเอย.. เสียงกลอนเพลวัดทับคอ ดังตึ่งจังแมนยาม นอกจากหิวขาวน้ําใจแม
พอปานกัน จิตกระสันหวนคิด ฮําคนิงแตนําอาย คําพลอยเอย ซางมาปาเมียไว   กลางไฮแกมมูกา เดนอ..” 

จากบทกลอนลําที่ยกขางตนนี้ เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมความเปนอยู ผูลําสามารถถายทอด
ออกมาใหเขาใจสภาพแวดลอมเก่ียวกับวิถีชีวิตไดอยางชัดเจน ในบทกลอนนี้ผูถายทอดคือตัวละครเอกของ
เร่ือง คือทองไข ซ่ึงพอสรุปไดวา ทองไขอาศัยอยูที่กระทอมปลายนากับลูกสองคน ทามกลางธรรมชาติไร  

4.2 สภาพสังคม ในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ืองปูนแดงปานดํา สวนใหญจะพบสภาพสังคม
ทางดานศาสนาเปนหลัก เนื่องจากชีวิตของคนอีสานมีวัดเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจไวคอยปฏิบัติอยูใน
ศีลธรรม สรุปไดดังนี้ 
 ตัวอยางกลอนลํา 

“เอาบัดนี่ บําเพ็ญเพียรถือหมั่น ปฏิบัติกรรมฐาน นานแลวอยูวัดปา คําสอนศาสนา      
บมีใหดางพอย หลวงตานอยยึดใสใจ โยมเอย.. ถือวาละลดได เร่ืองกิเลสตัณหา กามราคีราคะ หางไกล
ดอกไลเวน แลวบัดนี่ ญาติโยมมาประเคนให ดานจตุปจจัย ถือไวดอกสรางกอ พัฒนาวัดบานทับคอ พอไดคํ้า
ศาสนา บเคยอิดออนลา ถึงสิแกชรากาล อายุวัยสังขาร ผานมาเกือบพอรอย มีแนวคอยซูคํ้า นั้นคือรสพระ
ธรรม คําพระเจาหมั่นเที่ยง ละรูปรสกลิ่นเสียง ปฏิบัติบไดคาน จนไทบานเพิ่นสะออน.. เออ เออ เออ..นอโยม
เอย” 



1752 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จากบทกลอนลําที่กลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตทางดานสังคม คือ สังคมดานการ
รักษาในรสพระธรรมคําสอนในทางศาสนา  

 4.3 อาชีพ ในบทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ที่นํามาศึกษานี้  ไดสะทอนสภาพดาน
วิถีชีวิตในเร่ืองของอาชีพของคนอีสานอยางชัดเจน ซ่ึงจะเปนอาชีพเก่ียวกับการทํานา ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
“ถึงเวลาตอนคุมน้ํา ขอนบอนบมีปลา หมาลงกวนแกนา มันทั่วหาปลาขอน จังออนซอนบักขามสม 

ตํากะปูคุยมาหอ ลวกผักขมปนเขียดโม บักแตงซางแซบคักหลาย ฝนกําลังสิยาย ฟาฮองผาหัวปลาเข็ง 
ขาวพวมมารสายลมพัก นกเจาซอมปลาซิวบอน ยายมีคอนกระติบขาว พาลูกสาวเตรียมเคลื่อนที่ คนเฮาซูมื้อ
นี่ บคือก้ีกอนหลัง ลักกันฮอดกลาบั้ง ขาวหลอยเก่ียวจนนาแปน จันทีนาติดแดน แมนลูกสาวแตมันฮาย”   

จากบทกลอนขางตนที่ยกมา แสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของอาชีพการทํานา ซ่ึงผูบรรยายกลอน
ลําบทนี้คือยายมี เปนยายของปานดํา ไดกลาวแสดงถึงชวงปลายเก็บเก่ียวขาว น้ําในนาเร่ิมลดลงปลาที่อาศัย
อยูในน้ําก็คอย ๆ ตาย มีหมาและนกที่คอยหาปลาที่กําลังแหงตายจากน้ําที่ลดลง นอกจากนั้นยังไดบรรยาย
ถึงกระบวนการหาอาหารในฤดูนี้ มีสมตํา ลวกผัก ปนกบเขียด และยังรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนอีสานเก่ียวกับ
การทํานาที่เปลี่ยนไป คือการลักขโมยตนขาว ขโมยเก็บเก่ียวขาวกัน ซ่ึงนับไดวาเปนการเลาสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูในดานอาชีพการทํานาไดอยางละเอียดและชัดเจนเปนอยางดี 
 
บทสรุป 

กลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ือปูนแดงปานดํา สามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก 
1. โครงเร่ือง ประกอบไปดวย การเปดเร่ือง มีการเปดดวยการเกร่ินเร่ือง โดยใชตัวละครเอกฝายชายดําเนิน 
และยังกลาวถึงปมเหตุของเนื้อเร่ือง คือความรัก การดําเนินเร่ือง มีการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทางดานแสดง  
ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย และความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม และการปดเร่ือง ใชการปด
เร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 2. แกนเร่ือง คือ การนําเสนอแกนเร่ืองใหญ 3. ฉาก พบวามี 7 ฉาก แตนํามาแสดง
ทั้งหมดได 11 ฉาก และ4. ตัวละคร พบวามีนักแสดงในเร่ืองรวมทั้งหมด 21 คน ทั้งนี้ตัวเอกฝายชายและ
หญิงมีการใชตัวละครถึงฝายละ 3 ตัว 
 สวนการศึกษาดานคติความเชื่อ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1. ความเชื่อพุทธ
ศาสนา พบ 5 ดาน ดังนี้ ความเชื่อหลักธรรมในพุทธศาสนา ความเชื่อกฎแหงกรรมและการทําบุญ ความเชื่อ
เก่ียวกับการเวียนวายตายเกิด ความเชื่อเก่ียวกับนรก-สวรรค และความเชื่อเก่ียวกับการบวช 2. ความเชื่อ
เก่ียวกับสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย ดานการศึกษาคานิยม แบงออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้ คานิยมเคารพ
ผูอาวุโส คานิยมการศึกษาและการมีความรู คานิยมเก่ียวกับกุลสตรี และคานิยมเก่ียวกับการปฏิบัติตนใน
สังคม ในดานนี้สามารถแบงออกเปน สังคมชาวพุทธ และสังคมชาวอีสาน สุดทายคือการศึกษาดานวิถีชีวิต 
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก สภาพแวดลอม สภาพสังคม  และอาชีพ 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนของคณะเสียงอิสาน ผลการวิจัย สามารถ
นํามาอภิปรายไดในประเด็นตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก และตัว
ละคร ของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ที่มีลักษณะโดดเดนที่ทําใหหมอลํา คณะเสียงอิสาน ไดรับ
ความนิยมระดับประเทศ คือ ตัวละคร ซ่ึงรวมทั้งตัวละครเอก ตัวละครรอง รวมไปถึงตัวละครที่เปนตลก  
โดยเฉพาะตัวละครเอกทั้งฝายหญิงและฝายชาย ถือวาเปนคณะแรกที่นักแสดงในคณะมีบทเพลงเปนของ
ตนเองเกือบทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเพลง จึงทําใหผูแสดงมีผลงานเปนของตน 
การนําเสนอบทเพลงในการแสดงทั้งชวงโชวคอนเสิรต และในชวงเตยสลับลําเร่ืองตอกลอนจะใชเปนบทเพลง
ของตนในการขับรอง เพื่อเปนจุดเดนของความบันเทิง และความเพลิดเพลินสนุกสนานในการแสดงยิ่งข้ึน 
สอดคลองกับธวัช ปุณโณทก5 กลาวถึง การเสนอแนวคิดในนวนิยายวาการเสนอแนวคิดจะสอดแทรกอยูใน
พฤติกรรมของตัวละครหรือคําพูดของตัวละคร โดยการเสนอแนวคิดนี้มักจะสอดแทรกซอนเรนอยูใน
พฤติกรรมของตัวละครที่เปนตัวเอกของเร่ือง ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะถายทอดแนวคิดเหลานี้มาสูผูรับสารโดย
ผานตัวละคร 
 2. จากการศึกษาคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะ
เสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ดานความเชื่อคณะเสียงอิสานไดนําเสนอที่เปนแกนเร่ืองของความเชื่อ 
กลาวคือ การระลึกชาติไดของตัวละครเอก ไดแก ตัวละครเอกฝายชาย คือ “คําพลอย” ตัวละครเอกฝาย
หญิง คือ “ทองไข” ซ่ึงทั้งสองไดมีการระลึกชาติได โดยฝายชายมีการใชมีการใชสัญลักษณแทนการจําในชาติ
ตอมา กลาวคือ รอยปูนแดงที่เทาซายตามที่ทองไขทําสัญลักษณไวในชาติที่แลว และสามารถจําเร่ืองราวใน
อดีตชาติได ดานฝายหญิงมีการใชสัญลักษณ โดยใชเขมากนหมอนึ้งสีดําบนหนาผาก เม่ือทั้งสองกลับมาเกิด
ชาติใหม ทั้งคูก็สามารถจดจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมาทั้งคูไดครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป  
ตามหลักพระพุทธศาสนามีการเวียนวายตายเกิดเปนธรรมดา ข้ึนอยูกับกรรมที่มนุษยไดสราง สอดคลองกับ
พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวล  ไดใหความหมายของคําวา “ความเชื่อ” ในพุทธศาสนาที่ตรงกับภาษา
บาลีวา “สัทธา” และตรงกับ ภาษาสันสกฤตวา “ศรัทธา” ไววา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบดวย
เหตุผล ความม่ันใจ ในความจริง ความดี สิ่งดีงาม และในการทําความดี ซ่ึงประกอบดวย 4 อยางคือ  
1. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม) 2. วิปากสัทธา (เชื่อผลของกรรม) 3. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของ
ตน) 4. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อปญญาตรัสรูของตถาคต)6  

 
 

                                                           
5 ธวัช ปุณโณทก, แนวทางศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช.2527), หนา 
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6 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังท่ี 8 . 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2538) 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1753

จากบทกลอนลําที่กลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตทางดานสังคม คือ สังคมดานการ
รักษาในรสพระธรรมคําสอนในทางศาสนา  

 4.3 อาชีพ ในบทหมอลําเร่ืองตอกลอนเร่ือง ปูนแดงปานดํา ที่นํามาศึกษานี้  ไดสะทอนสภาพดาน
วิถีชีวิตในเร่ืองของอาชีพของคนอีสานอยางชัดเจน ซ่ึงจะเปนอาชีพเก่ียวกับการทํานา ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยางกลอนลํา 
“ถึงเวลาตอนคุมน้ํา ขอนบอนบมีปลา หมาลงกวนแกนา มันทั่วหาปลาขอน จังออนซอนบักขามสม 

ตํากะปูคุยมาหอ ลวกผักขมปนเขียดโม บักแตงซางแซบคักหลาย ฝนกําลังสิยาย ฟาฮองผาหัวปลาเข็ง 
ขาวพวมมารสายลมพัก นกเจาซอมปลาซิวบอน ยายมีคอนกระติบขาว พาลูกสาวเตรียมเคลื่อนที่ คนเฮาซูมื้อ
นี่ บคือก้ีกอนหลัง ลักกันฮอดกลาบั้ง ขาวหลอยเก่ียวจนนาแปน จันทีนาติดแดน แมนลูกสาวแตมันฮาย”   

จากบทกลอนขางตนที่ยกมา แสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของอาชีพการทํานา ซ่ึงผูบรรยายกลอน
ลําบทนี้คือยายมี เปนยายของปานดํา ไดกลาวแสดงถึงชวงปลายเก็บเก่ียวขาว น้ําในนาเร่ิมลดลงปลาที่อาศัย
อยูในน้ําก็คอย ๆ ตาย มีหมาและนกที่คอยหาปลาที่กําลังแหงตายจากน้ําที่ลดลง นอกจากนั้นยังไดบรรยาย
ถึงกระบวนการหาอาหารในฤดูนี้ มีสมตํา ลวกผัก ปนกบเขียด และยังรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนอีสานเก่ียวกับ
การทํานาที่เปลี่ยนไป คือการลักขโมยตนขาว ขโมยเก็บเก่ียวขาวกัน ซ่ึงนับไดวาเปนการเลาสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูในดานอาชีพการทํานาไดอยางละเอียดและชัดเจนเปนอยางดี 
 
บทสรุป 

กลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอน เร่ือปูนแดงปานดํา สามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก 
1. โครงเร่ือง ประกอบไปดวย การเปดเร่ือง มีการเปดดวยการเกร่ินเร่ือง โดยใชตัวละครเอกฝายชายดําเนิน 
และยังกลาวถึงปมเหตุของเนื้อเร่ือง คือความรัก การดําเนินเร่ือง มีการกลาวถึงเนื้อเร่ืองทางดานแสดง  
ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย และความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม และการปดเร่ือง ใชการปด
เร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 2. แกนเร่ือง คือ การนําเสนอแกนเร่ืองใหญ 3. ฉาก พบวามี 7 ฉาก แตนํามาแสดง
ทั้งหมดได 11 ฉาก และ4. ตัวละคร พบวามีนักแสดงในเร่ืองรวมทั้งหมด 21 คน ทั้งนี้ตัวเอกฝายชายและ
หญิงมีการใชตัวละครถึงฝายละ 3 ตัว 
 สวนการศึกษาดานคติความเชื่อ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1. ความเชื่อพุทธ
ศาสนา พบ 5 ดาน ดังนี้ ความเชื่อหลักธรรมในพุทธศาสนา ความเชื่อกฎแหงกรรมและการทําบุญ ความเชื่อ
เก่ียวกับการเวียนวายตายเกิด ความเชื่อเก่ียวกับนรก-สวรรค และความเชื่อเก่ียวกับการบวช 2. ความเชื่อ
เก่ียวกับสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย ดานการศึกษาคานิยม แบงออกไดเปน 4 ดาน ดังนี้ คานิยมเคารพ
ผูอาวุโส คานิยมการศึกษาและการมีความรู คานิยมเก่ียวกับกุลสตรี และคานิยมเก่ียวกับการปฏิบัติตนใน
สังคม ในดานนี้สามารถแบงออกเปน สังคมชาวพุทธ และสังคมชาวอีสาน สุดทายคือการศึกษาดานวิถีชีวิต 
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก สภาพแวดลอม สภาพสังคม  และอาชีพ 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนของคณะเสียงอิสาน ผลการวิจัย สามารถ
นํามาอภิปรายไดในประเด็นตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนในดานโครงเร่ือง แกนเร่ือง ฉาก และตัว
ละคร ของคณะเสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ที่มีลักษณะโดดเดนที่ทําใหหมอลํา คณะเสียงอิสาน ไดรับ
ความนิยมระดับประเทศ คือ ตัวละคร ซ่ึงรวมทั้งตัวละครเอก ตัวละครรอง รวมไปถึงตัวละครที่เปนตลก  
โดยเฉพาะตัวละครเอกทั้งฝายหญิงและฝายชาย ถือวาเปนคณะแรกที่นักแสดงในคณะมีบทเพลงเปนของ
ตนเองเกือบทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเพลง จึงทําใหผูแสดงมีผลงานเปนของตน 
การนําเสนอบทเพลงในการแสดงทั้งชวงโชวคอนเสิรต และในชวงเตยสลับลําเร่ืองตอกลอนจะใชเปนบทเพลง
ของตนในการขับรอง เพื่อเปนจุดเดนของความบันเทิง และความเพลิดเพลินสนุกสนานในการแสดงยิ่งข้ึน 
สอดคลองกับธวัช ปุณโณทก5 กลาวถึง การเสนอแนวคิดในนวนิยายวาการเสนอแนวคิดจะสอดแทรกอยูใน
พฤติกรรมของตัวละครหรือคําพูดของตัวละคร โดยการเสนอแนวคิดนี้มักจะสอดแทรกซอนเรนอยูใน
พฤติกรรมของตัวละครที่เปนตัวเอกของเร่ือง ซ่ึงมีจุดมุงหมายที่จะถายทอดแนวคิดเหลานี้มาสูผูรับสารโดย
ผานตัวละคร 
 2. จากการศึกษาคติความเชื่อ คานิยม และวิถีชีวิต ที่ปรากฏในบทหมอลําเร่ืองตอกลอน คณะ
เสียงอิสาน เร่ืองปูนแดงปานดํา ดานความเชื่อคณะเสียงอิสานไดนําเสนอที่เปนแกนเร่ืองของความเชื่อ 
กลาวคือ การระลึกชาติไดของตัวละครเอก ไดแก ตัวละครเอกฝายชาย คือ “คําพลอย” ตัวละครเอกฝาย
หญิง คือ “ทองไข” ซ่ึงทั้งสองไดมีการระลึกชาติได โดยฝายชายมีการใชมีการใชสัญลักษณแทนการจําในชาติ
ตอมา กลาวคือ รอยปูนแดงที่เทาซายตามที่ทองไขทําสัญลักษณไวในชาติที่แลว และสามารถจําเร่ืองราวใน
อดีตชาติได ดานฝายหญิงมีการใชสัญลักษณ โดยใชเขมากนหมอนึ้งสีดําบนหนาผาก เม่ือทั้งสองกลับมาเกิด
ชาติใหม ทั้งคูก็สามารถจดจําเร่ืองราวในอดีตชาติได ตอมาทั้งคูไดครองคูกันอยางมีความสุขตลอดไป  
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1. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม) 2. วิปากสัทธา (เชื่อผลของกรรม) 3. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของ
ตน) 4. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อปญญาตรัสรูของตถาคต)6  

 
 

                                                           
5 ธวัช ปุณโณทก, แนวทางศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช.2527), หนา 
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6 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังท่ี 8 . 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2538) 
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3. กลวิธีในการนําเสนอความอลังการในดานตาง ๆ ประกอบไปดวยดังนี้  
 3.1 เวทีเคร่ืองเสียงและองคประกอบดานอ่ืน ๆ คณะเสียงอิสานนับไดวาเปนวงหมอลํา

คณะแรกที่กลานําเสนอของความยิ่งใหญอลังการกลาคิดกลาทํา และกลาลงทุนในการสรางเวทีเคร่ืองเสียง 
รวมไปถึง แสง สี เสียง ในการนําเสนออยางที่ไมเคยมีวงไหนทํามากอน นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการนําเอา
วัฒนธรรมของชาวอีสานที่เรียกวา “หมอลํา” ออกมานําเสนอในรูปแบบใหม ซ่ึงการนําเสนอในลักษณะนี้ก็
สามารถตอบโจทยผูรับชมไดเปนอยางดี  

 3.2 การนําเสนอชุดในการแสดง การนําเสนออีกดานที่เปนจุดปรับเปลี่ยนตอวงการหมอ
ลําเปนอยางมาก คือการนําเสนอชุดในดานการแสดงลําเร่ืองตอกลอน คณะเสียงอิสานมีการนําเอาชุดที่
แปลกใหมไปจากคณะอ่ืน ๆ 

 3.3 การบันทึกการแสดงสด อีกดานที่ทําใหวงหมอลําคณะเสียงอิสานเปนที่รับรูของ
มวลชน นั่นก็คือ การบันทึกการแสดงสดดานหนาเวที โดยจะมีการบันทึกออกเปนสองชวง ชวงแรกเปนการ
บันทึกโชวเพลงคอนเสิรต ชวงที่สองเปนการบันทึกหมอลําเร่ืองตอกลอน สําหรับในชวงที่สองนี้จะใชการ
บันทึกออกเปน 4 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดยประมาณ 

 3.4 สมาชิกในวง คณะเสียงอิสานไดสรางถึงความยิ่งใหญอลังการในการนําเอาคนจํานวน
มากมานําเสนอในดานการแสดง ทั้งนักรองนักแสดง นักดนตรี และรวมไปถึงหางเคร่ือง ซ่ึงนับไดวาเปนคณะ
หมอลําเร่ืองตอกลอนคณะแรกที่ใชสมาชิกในวงจํานวนมาก ปจจุบันมากกวาสี่รอยชีวิต ทั้งนี้ตัวละครเอกทุก
คนเปนผูมีความสามารถเชียวชาญในการลํา และมีความโดดเดนมีอัตลักษณเปนของตัวเอง ซ่ึงสอดคลองกับ
เพ็ญศรี ดุก และคณะ (2538 : 132) กลาววา หมอลําคือผูที่มีความชํานาญในการบรรยายเร่ืองราวตาง ๆ 
ดวยทํานองเพลง หมอลําเปนเพลงพื้นบานอีสานประเภทหนึ่ง ซ่ึงสืบทอดกันมาโดยวิธีการจดจําแบบมุขปามา
หลายชั่วอายุคน ลักษณะเดนของหมอลําคือ มีภาษาและทวงทํานองเฉพาะถ่ิน มีการสรางสรรคและรักษา
แบบแผนประเพณีของทองถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ เอาไว  

             
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดมีผูวิจัยทําการศึกษา และเร่ืองที่ใชทําการ
แสดงนั้นอาจเปนเร่ืองเก่ียวกับวรรณกรรมพื้นบานอีสาน หรือนอกเหนือจากเร่ืองที่ผูวิจัยไดศึกษา 
 2. ควรศึกษากลวิธีในการนําเสนอหมอลําเร่ืองตอกลอนทํานองขอนแกน ระหวางคณะเสียงอิสาน
กับคณะอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของภาษา เนื้อเร่ือง และรูปแบบการแสดง 
 
บรรณานุกรม 
ธวัช ปุณโณทก, แนวทางศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนาพานิช, 2527. 
พนิดา สิทธิวรรณ, ศิลปะการแสดงของไทย. (ม.ป.ท.) : 2542. 
พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท . (พิมพคร้ังที่  8). 
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พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย 
Buddhadhamma for Thai Society Developing to Democratization 

 
สาคร พรหมโคตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
บทคัดยอ 
 งานบทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการสงเสริมประชาธิปไตย 2) เพื่อศึกษา
วิเคราะหพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพัฒนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับพื้นฐาน ไดแก ไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หรือหลักมรรคมีองค 8 หลักพุทธธรรมที่ใช
วางกรอบบริหารบานเมือง ไดแก หลักอธิปไตย 3 หลักสุจริต 3 และ หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักพุทธธรรมกับ
การสรางผูนําที่ดีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ไดแก หลักเบญจศีล หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ราชธรรม  
หรือทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 12 หลักพุทธธรรมที่ใชในการพัฒนาประเทศ ไดแก ทิฏฐธัมมิกกัตถ
ประโยชน 4 อิทธิบาท 4 วุฑฒิธรรม 4 จักร 4 และ พละ 5  

คําสําคัญ: พุทธธรรม, การพัฒนาสังคมไทย, ความเปนประชาธิปไตย 
 
Abstract 
 The thesis entitle ‘Buddhadhamma for Developing Thai Society to 
Democratization’ consisted of 2 objectives as: 1) to investigate the Buddhist doctrine 
that promote politic and governance 2) to analyze the Buddhist doctrines for 
developing Thai society to democratization.  
 The result revealed that the Buddhist doctrines for promote politic and 
governance in a democracy can be classified for as the following; the Threefold 
Trainings or Sikkhã, the Four Noble Truths or Ariyasacca, the Noble Eightfold Path 
or Aṭṭhaṅgika-magga etc,. The Buddhist doctrines for identifying the management 
framework are as: - supremacy or Adhipateyya, Sucarita or good conduct and 
qualities of a good man Sappurisa-dhamma. Regarding to the Buddhist doctrines for 
cultivating leaders to develop democracy are the principle of Pañcasīla or the Five 
Precepts, Kalyãṇamitta or to have good friends and Rãjadhamma or virtues of a ruler. 
The Buddhist for developing country can be defined as:- Diṭṭhadhammikattha or 
present benefit, Iddhipãda or the Four Paths of Accomplishment, Vuḍḍhi-dhamma or 
virtues conducive to growth, Cakka or virtues wheeling one to prosperity and Bala or 
power. The Buddhist doctrines for social welfare can be classified as:- Saṅgahavatthu 
or principles of service and social integration and Rãja-saṅgahavatthu or a ruler’s 
bases of sympathy. The Buddhist doctrines for making a decision can be found as:- 

 

 

Agati or wrong course of behavior, Brahmavihãra or sublime states of mind, Loka-
dhamma or worldly conditions and the Four Noble Truths or Ariyasacca. The 
Buddhist doctrines used for developing the organization can be found as:- Gharãvãsa-
dhamma or virtues for a good household life, Disã or directions and Vajjī -
aparihãniyadhamma: things leading never to decline but only to prosperity.  

Keywords: Buddhadhamma, Thai Society Developing, Democratization 
 
บทนํา 

บทความวิจัยเร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย” ผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการสงเสริมการเมืองการปกครอง และ  
2) เพื่อศึกษาวิเคราะหพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Critical Study Research) โดยศึกษาคนควาขอมูลทางเอกสาร (Documentary 
Research) จากหลักฐานที่กลาวอางในพระไตรปฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา รวมถึงตําราเอกสาร หลักฐานทางวิชาการ วิทยานิพนธ หรืองานวิจัยตาง ๆ  
ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 
การปกครองระบบประชาธิปไตย 

ความเปนมาของประชาธิปไตย ความเปนมาของแนวความคิดการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นสามารถแยกไดเปนยุค ๆ ไดคือ 

1. ยุคกรีก  
เร่ิมเม่ือประมาณ 300 – 500 ปกอนคริสตกาล นักปราชญในทางรัฐศาสตรที่สําคัญในสมัยนั้น 

คือ เพลโต (Plato) ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาของวิชาทฤษฎีการเมือง (Political Theory) และอีกทาน
หนึ่ง คือ อริสโตเติล (Aristotle) ทานไดรับการยกยองวาเปนบิดาของวิชารัฐศาสตร (Political Science)  
ทั้งสองทานไดมอง “รัฐ” ในแงปรัชญา คือพิจารณาเห็นวาความรูทุกอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหมด  
ตามความคิดของอริสโตเติลไดแบงศาสตรออกเปน 3 ประเภท คือ ศาสตรในแงของทฤษฎี (Theoretical) 
ศาสตรในแงของการผลิต (Productive) และศาสตรในแงของการปฏิบัติ (Practical) 1 

2. ยุคโรมัน  
มีศูนยกลางอยูที่นครรัฐโรม (Rome) ซ่ึงตอมาเรียกวา อิตาลี อิทธิพลของอาณาจักรโรมัน

ในชวง 500 ปกอนคริสตศักราช จะอยูในบริเวณ กรีซ ซีเรีย ปาเลสไตน และ อียิปตประมาณ 2000 ปที่ผาน
มาสามารถยึดบริเวณ ซ่ึงปจจุบันคือฝร่ังเศสและอังกฤษได คนโรมันมีความขยัน กระเหม็ดกระแหม อดทน 
และเปนคนมีระเบียบวินัยตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบสูง ใหความสนใจสิ่งที่เปนประโยชนและใชการไดดี 
ดังนั้นจึงใหความสนใจและความสําคัญกับสิ่งประดิษฐทางวัตถุมากกวาสมัยกรีก 

3. ยุคกลาง  
                                                           

1 อานนท อาภาภิรม, รัฐศาสตรเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส พริ้นติ้ง, 2540), หนา 4. 
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พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย 
Buddhadhamma for Thai Society Developing to Democratization 

 
สาคร พรหมโคตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
บทคัดยอ 
 งานบทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการสงเสริมประชาธิปไตย 2) เพื่อศึกษา
วิเคราะหพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสูความเปนประชาธิปไตย  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพัฒนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับพื้นฐาน ไดแก ไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หรือหลักมรรคมีองค 8 หลักพุทธธรรมที่ใช
วางกรอบบริหารบานเมือง ไดแก หลักอธิปไตย 3 หลักสุจริต 3 และ หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักพุทธธรรมกับ
การสรางผูนําที่ดีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ไดแก หลักเบญจศีล หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ราชธรรม  
หรือทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 12 หลักพุทธธรรมที่ใชในการพัฒนาประเทศ ไดแก ทิฏฐธัมมิกกัตถ
ประโยชน 4 อิทธิบาท 4 วุฑฒิธรรม 4 จักร 4 และ พละ 5  

คําสําคัญ: พุทธธรรม, การพัฒนาสังคมไทย, ความเปนประชาธิปไตย 
 
Abstract 
 The thesis entitle ‘Buddhadhamma for Developing Thai Society to 
Democratization’ consisted of 2 objectives as: 1) to investigate the Buddhist doctrine 
that promote politic and governance 2) to analyze the Buddhist doctrines for 
developing Thai society to democratization.  
 The result revealed that the Buddhist doctrines for promote politic and 
governance in a democracy can be classified for as the following; the Threefold 
Trainings or Sikkhã, the Four Noble Truths or Ariyasacca, the Noble Eightfold Path 
or Aṭṭhaṅgika-magga etc,. The Buddhist doctrines for identifying the management 
framework are as: - supremacy or Adhipateyya, Sucarita or good conduct and 
qualities of a good man Sappurisa-dhamma. Regarding to the Buddhist doctrines for 
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Precepts, Kalyãṇamitta or to have good friends and Rãjadhamma or virtues of a ruler. 
The Buddhist for developing country can be defined as:- Diṭṭhadhammikattha or 
present benefit, Iddhipãda or the Four Paths of Accomplishment, Vuḍḍhi-dhamma or 
virtues conducive to growth, Cakka or virtues wheeling one to prosperity and Bala or 
power. The Buddhist doctrines for social welfare can be classified as:- Saṅgahavatthu 
or principles of service and social integration and Rãja-saṅgahavatthu or a ruler’s 
bases of sympathy. The Buddhist doctrines for making a decision can be found as:- 

 

 

Agati or wrong course of behavior, Brahmavihãra or sublime states of mind, Loka-
dhamma or worldly conditions and the Four Noble Truths or Ariyasacca. The 
Buddhist doctrines used for developing the organization can be found as:- Gharãvãsa-
dhamma or virtues for a good household life, Disã or directions and Vajjī -
aparihãniyadhamma: things leading never to decline but only to prosperity.  
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หลังจากจักรวรรดิโรมันไดเสื่อมลง อีก 300 ปตอมา ประวัติศาสตรยุโรปเขาสูยุคกลางยุคนี้ให
ความสําคัญกับศาสนา เชน ความสําคัญระหวางการเปนศาสนิกชน และการเปนพลเมืองของรัฐ ประจัก
พยานที่เห็นไดเดนชัดคือ ศาสนามีอิทธิพลในการสถาปนาและถอดถอนกษัตริย และเขามามีบทบาทบงการ
นโยบายของรัฐ  

4. ยุคใหม  
ในยุคนี้ประวัติศาสตรเร่ิมนับตั้งแตการสิ้นสุดของยุคกลาง คือ ในศตวรรษที่ 16 ในยุคใหมนี้จะ

ครอบคลุม “ยุคปจจุบัน” ดวย โดยเร่ิมจากขอเขียนของนักคิดและนักการเมืองชาวอิตาเลียน คือ นิโคโล  
มาเคียเวลลี่ (Machiavelli) ไดเขียนหนังสือที่ชื่อวา “The Prince” ซ่ึงแปลวา “เจา” นักปรัชญาทานนี้ให
ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองในลักษณะที่เปนปรากฏการณ หรือที่เรียกวาเปนการศึกษาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Education) นับไดวาเปนการศึกษาในมิติใหม โดยใหความสนใจปรากฏการณที่
เกิดข้ึนนั้น เปนกรณี ๆ ไป กลาวคือใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ  

จะเห็นไดวา ในยุคนี้มีเปนยุคแหงการศึกษาและโตเถียงถึงเร่ืองการกําเนิดรัฐและความถูกตอง
ที่เก่ียวกับการกําเนิดรัฐ รวมถึงขอบเขต หนาที่ กระบวนการ และปญหาจนกระทั่งในปจจุบันนี้ เรียกไดวา
เปนสิ่งที่สะทอนใหประชาชนไดรูจักระบบการเมืองการ 
 
บอเกิดประชาธิปไตย  

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 10-16 เปนยุคที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่
ประชาชนตางมีปญหาจากการใชอํานาจการปกครองของกษัตริย โดยขาดความ ยุติธรรมอยางรุนแรง ดังนั้น
หลังจากคริสโตเฟอร โคลัมบัส คนพบทวีปใหมคือ อเมริกา จึงเปนเหตุที่ทําใหประชาชนจากประเทศตาง ๆ 
ในยุโรปที่ไมอาจฝนทนกับความอยุติธรรมในสังคมไดตางอพยพกันไปตั้งถ่ินฐานใหมในอเมริกา นับตั้งแตป 
ค.ศ. 1607 จนกระทั่งถึง ป ค.ศ. 1732 ในระยะนี้มีชาวยุโรปที่หลั่งไหลไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อเมริกา โดยอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษ แตเนื่องจากประเทศอังกฤษไดทําการปกครองรัฐอาณานิคมเหลานั้นดวย 
ความไมเปนธรรมและเอาเปรียบอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการออกกฎหมาย กดข่ีและเอา
เปรียบ ซ่ึงอังกฤษไดออกกฎหมายข้ึนมาสําหรับใชบังคับใหประชาชนในอาณานิคมทั้งหมดนี้ตองเสียภาษี
ใหแกประเทศแมคืออังกฤษ ในอัตราที่สูงรวมทั้งกฎหมายที่ออกมาเพื่อบังคับในเร่ืองของการสงสินคาออกไป
ขายยังตางประเทศของรัฐอาณานิคมนั้นวาจะตองใชเรือขนสงสินคาของประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีอัตราคาระวาง
ที่สูงกวาเรือสินคาของประเทศอ่ืน ๆ มาก เหตุนี้ จึงเปนฉนวนสําคัญที่ทําใหเกิดสงครามเพื่อปลดแอกความไม
เปนธรรมนั้นข้ึนระหวางรัฐอาณานิคมทั้ง 13 แหงกับอังกฤษ  

จะเห็นไดวา การทําสงครามในคร้ังนั้น อังกฤษเปนฝายพายแพสงครามและยอมเจรจาสงบศึก
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1782 ปลดปลอยรัฐอาณานิคมทั้ง 13 นั้น ใหเปนอิสระไมตองข้ึนอยูกับอังกฤษอีก
ตอไป  

 
 

 

 

วิวัฒนาการของประชาธิปไตยในสังคมไทย  
วัฒนธรรมทางการปกครองของโลกตะวันตกไดแผอิทธิพลครอบคลุมไปทั่ว แมในประเทศไทยก็

ไดรับผลกระทบนั้นดวย โดยเฉพาะเม่ือกลุมบุคคลที่ไดรับอิทธิพลทางความคิดแบบประชาธิปไตยมาหลัง
จากนั้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดในทางการเมืองการปกครอง และที่เห็นไดชัดในยุคของ 
ร. 5 ที่พระองคทรงเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนนั้นโดยทรงมีกุศโลบายเพื่อที่จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงนั้น และพระองคก็ทรงกระทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในระบบทางสังคมหลายประการ เชน 
ปฏิรูปการปกครอง การศึกษา และทรงเลิกทาส เปนตน  

วิวัฒนาการทางประชาธิปไตย ของระบอบการเมืองการปกครองของไทยนั้น ควรแบงออกเปน 3 
ระยะ คือ ในชวงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสละพระราชอํานาจ (Prerogative) ของรัชกาลที่ 7 เปนระยะตน 
(First period) และหลังจากนั้นมาจนถึงยุค รสช. เปนระยะกลาง (Middle Period) และสิ้นสุดยุค รสช.  
ถึงปจจุบันเปนระยะสุดทายที่ประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการมาจนเรียกไดวาเปนประชาธิปไตยเต็มใบ ฉะนั้น จึง
ขอแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  

1. ระยะตน (First Period) 
ตั้งแตสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา อารยธรรมและ

แนวความคิดของตะวันตกไดแพรหลายเขามาในประเทศไทยเปนอยางมาก อันมีสาเหตุมาจากการเปด
ประเทศและการสนับสนุนใหคนไทยศึกษาถึงศิลปะวิทยาการทางตะวันตก รวมไปถึง การสงนักศึกษาไทยไป
ศึกษายังประเทศตะวันตก จากกระแสอารยธรรมและความคิดที่แตกตางเปนผลใหความเชื่อความศรัทธาใน
ลัทธิเทวสิทธิ (Divine Right) และระบบการปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยถูกกัดเซาะและไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงมิได สวนทางดานการเมืองไทยภายในเองก็มีปญหารุมเราตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ในชวงตนรัชกาล เพราะอํานาจทางการเมืองมิไดรวมอยูที่พระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว แตมีกลุมการเมือง
ที่มีบทบาทสําคัญ 3 กลุม คือ  

1.1 กลุมสยามหนุม (Young Siam) มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปน
หัวหนากลุมมีความคิดแบบหัวกาวหนาที่ตองการเปลี่ยนแปลงประเทศสูความทันสมัยแบบตะวันตก  

1.2 กลุมสยามเกา (Old Siam) มีกรมพระราชวังบวรชัยชาญเปนผูนํา ประกอบไปดวย
ขุนนางรุนเกาที่ไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะเกรงจะสงผลกระทบตออํานาจและผลประโยชน
ตอกลุมตน  

1.3 กลุมสยามอนุรักษ (Conservative Siam) เปนกลุมที่สาม มีสมเด็จพระยาบรม 
มหาศรีสุริยวงศ เปนหัวหนา รวมกับขุนนางในตระกูลบุนนาค โดยมีแนวคิดคัดคานการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนอยางถอนรากถอนโคน แตก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เห็นวาจําเปน ในป พ.ศ. 2427 ไดมี
เจานายและขุนนางคณะหนึ่ง (กลุมกาวหนา ร.ศ. 103) ซ่ึงสวนใหญเปนผูที่เคยไปศึกษาหรือมีประสบการณ
ในประเทศแถบยุโรปไดทําการยื่นหนังสือชี้ใหเห็นถึงสถานการณโลกในขณะนั้นวา ภัยจากประเทศ
มหาอํานาจตะวันตกอาจสงผลกระทบตอประเทศ จึงกราบบังคมทูลเสนอแนะถึงแนวทางแกไขและปองกัน 
โดยการยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) แลวสถาปนาระบอบ
กษัตริยที่อยูใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ที่มีคณะเสนาบดีหรือคณะรัฐมนตรี (Cabinet) 
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หลังจากจักรวรรดิโรมันไดเสื่อมลง อีก 300 ปตอมา ประวัติศาสตรยุโรปเขาสูยุคกลางยุคนี้ให
ความสําคัญกับศาสนา เชน ความสําคัญระหวางการเปนศาสนิกชน และการเปนพลเมืองของรัฐ ประจัก
พยานที่เห็นไดเดนชัดคือ ศาสนามีอิทธิพลในการสถาปนาและถอดถอนกษัตริย และเขามามีบทบาทบงการ
นโยบายของรัฐ  

4. ยุคใหม  
ในยุคนี้ประวัติศาสตรเร่ิมนับตั้งแตการสิ้นสุดของยุคกลาง คือ ในศตวรรษที่ 16 ในยุคใหมนี้จะ

ครอบคลุม “ยุคปจจุบัน” ดวย โดยเร่ิมจากขอเขียนของนักคิดและนักการเมืองชาวอิตาเลียน คือ นิโคโล  
มาเคียเวลลี่ (Machiavelli) ไดเขียนหนังสือที่ชื่อวา “The Prince” ซ่ึงแปลวา “เจา” นักปรัชญาทานนี้ให
ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองในลักษณะที่เปนปรากฏการณ หรือที่เรียกวาเปนการศึกษาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Education) นับไดวาเปนการศึกษาในมิติใหม โดยใหความสนใจปรากฏการณที่
เกิดข้ึนนั้น เปนกรณี ๆ ไป กลาวคือใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ  

จะเห็นไดวา ในยุคนี้มีเปนยุคแหงการศึกษาและโตเถียงถึงเร่ืองการกําเนิดรัฐและความถูกตอง
ที่เก่ียวกับการกําเนิดรัฐ รวมถึงขอบเขต หนาที่ กระบวนการ และปญหาจนกระทั่งในปจจุบันนี้ เรียกไดวา
เปนสิ่งที่สะทอนใหประชาชนไดรูจักระบบการเมืองการ 
 
บอเกิดประชาธิปไตย  

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 10-16 เปนยุคที่มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่
ประชาชนตางมีปญหาจากการใชอํานาจการปกครองของกษัตริย โดยขาดความ ยุติธรรมอยางรุนแรง ดังนั้น
หลังจากคริสโตเฟอร โคลัมบัส คนพบทวีปใหมคือ อเมริกา จึงเปนเหตุที่ทําใหประชาชนจากประเทศตาง ๆ 
ในยุโรปที่ไมอาจฝนทนกับความอยุติธรรมในสังคมไดตางอพยพกันไปตั้งถ่ินฐานใหมในอเมริกา นับตั้งแตป 
ค.ศ. 1607 จนกระทั่งถึง ป ค.ศ. 1732 ในระยะนี้มีชาวยุโรปที่หลั่งไหลไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อเมริกา โดยอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษ แตเนื่องจากประเทศอังกฤษไดทําการปกครองรัฐอาณานิคมเหลานั้นดวย 
ความไมเปนธรรมและเอาเปรียบอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการออกกฎหมาย กดข่ีและเอา
เปรียบ ซ่ึงอังกฤษไดออกกฎหมายข้ึนมาสําหรับใชบังคับใหประชาชนในอาณานิคมทั้งหมดนี้ตองเสียภาษี
ใหแกประเทศแมคืออังกฤษ ในอัตราที่สูงรวมทั้งกฎหมายที่ออกมาเพื่อบังคับในเร่ืองของการสงสินคาออกไป
ขายยังตางประเทศของรัฐอาณานิคมนั้นวาจะตองใชเรือขนสงสินคาของประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีอัตราคาระวาง
ที่สูงกวาเรือสินคาของประเทศอ่ืน ๆ มาก เหตุนี้ จึงเปนฉนวนสําคัญที่ทําใหเกิดสงครามเพื่อปลดแอกความไม
เปนธรรมนั้นข้ึนระหวางรัฐอาณานิคมทั้ง 13 แหงกับอังกฤษ  

จะเห็นไดวา การทําสงครามในคร้ังนั้น อังกฤษเปนฝายพายแพสงครามและยอมเจรจาสงบศึก
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1782 ปลดปลอยรัฐอาณานิคมทั้ง 13 นั้น ใหเปนอิสระไมตองข้ึนอยูกับอังกฤษอีก
ตอไป  

 
 

 

 

วิวัฒนาการของประชาธิปไตยในสังคมไทย  
วัฒนธรรมทางการปกครองของโลกตะวันตกไดแผอิทธิพลครอบคลุมไปทั่ว แมในประเทศไทยก็
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ถึงปจจุบันเปนระยะสุดทายที่ประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการมาจนเรียกไดวาเปนประชาธิปไตยเต็มใบ ฉะนั้น จึง
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ตั้งแตสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา อารยธรรมและ

แนวความคิดของตะวันตกไดแพรหลายเขามาในประเทศไทยเปนอยางมาก อันมีสาเหตุมาจากการเปด
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ศึกษายังประเทศตะวันตก จากกระแสอารยธรรมและความคิดที่แตกตางเปนผลใหความเชื่อความศรัทธาใน
ลัทธิเทวสิทธิ (Divine Right) และระบบการปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยถูกกัดเซาะและไดรับ
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1.1 กลุมสยามหนุม (Young Siam) มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปน
หัวหนากลุมมีความคิดแบบหัวกาวหนาที่ตองการเปลี่ยนแปลงประเทศสูความทันสมัยแบบตะวันตก  

1.2 กลุมสยามเกา (Old Siam) มีกรมพระราชวังบวรชัยชาญเปนผูนํา ประกอบไปดวย
ขุนนางรุนเกาที่ไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะเกรงจะสงผลกระทบตออํานาจและผลประโยชน
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1.3 กลุมสยามอนุรักษ (Conservative Siam) เปนกลุมที่สาม มีสมเด็จพระยาบรม 
มหาศรีสุริยวงศ เปนหัวหนา รวมกับขุนนางในตระกูลบุนนาค โดยมีแนวคิดคัดคานการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนอยางถอนรากถอนโคน แตก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เห็นวาจําเปน ในป พ.ศ. 2427 ไดมี
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ในประเทศแถบยุโรปไดทําการยื่นหนังสือชี้ใหเห็นถึงสถานการณโลกในขณะนั้นวา ภัยจากประเทศ
มหาอํานาจตะวันตกอาจสงผลกระทบตอประเทศ จึงกราบบังคมทูลเสนอแนะถึงแนวทางแกไขและปองกัน 
โดยการยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) แลวสถาปนาระบอบ
กษัตริยที่อยูใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ที่มีคณะเสนาบดีหรือคณะรัฐมนตรี (Cabinet) 



1760 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 

เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินตามกระทรวงตาง ๆ ภายหลังเหตุการณ ร.ศ. 130 พระองค
ทรงหวั่นวิตกถึงเหตุการณทํานองนี้ที่อาจเกิดข้ึนอีก จึงไดทรงดําเนินพระบรมราโชบายดานการเมืองการ
ปกครองหลายประการเพื่อเปนการปองกัน เชน การแสดงพระราชวินิจฉัยเร่ืองการปกครองในระบอบตางๆ 
การพยายามชี้วาการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศไทยเพราะคน
ไทยยังไมมีความรูพอที่จะปกครองตนเองได อาจเกิดมติมหาชนที่ผิด ๆ และจากการที่คนไทยยังขาดความรู
อาจเปนผลใหการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรจะมากไปดวยการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียงติดสินบน และไดผูแทนที่ไม
ดีเขาไปบริหารประเทศ ทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยกลายเปนคณาธิปไตย (Oligarchy) 2  

2. ระยะกลาง (Middle Periods)  
ในชวงนี้ไดมีกลุมบุคคลที่เรียกวา “คณะราษฎร” กลุมนี้ไดกอการเปลี่ยนแปลงการเมือง

การปกครองเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดเร่ิมกอตั้งข้ึนที่ประเทศฝร่ังเศส โดยมีนายปรีดี พนมยงค 
และ รอยโทประยูร ภมรมนตรี เปนผูริเร่ิม มีการประชุมคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ที่หอพักแหง
หนึ่งในประเทศฝร่ังเศส คณะราษฎรนี้มีเปาหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) เปนระบอบกษัตริยที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitution 
Monarchy) และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก 6 ประการ คือ 

2.1 จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลายเชน เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล 
ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศใหมั่นคง  

2.2 จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดลงใหมาก  
2.3 จะตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางาน

ใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก  
2.4 จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  
2.5 จะตองใหราษฎรมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เม่ือเสรีภาพนั่นไมขัดตอหลัก 4 

ประการดังกลาวขางตน  
2.6 ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร  

3. ระยะปจจุบัน (Present Period)  
ในชวงปลายรัชกาลที่  5 นั้น ประเทศไทยยังไมพรอมที่จะปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตย หลังจากนั้น เพื่อเปนการสรางความรูสึกที่ดีในกลุมทหารพระองคไดใหการสนับสนุนกิจการ
ทหารตลอดรัชสมัย และเปนการลดกระแสตอตานของผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบอบ
ประชาธิปไตย พระองคทรงจัดตั้งเมืองจําลองชื่อ “ดุสิตธานี” ที่บริเวณวังพญาไทข้ึนเพื่อเปนการใหมีการ
ทดลองจัดรูปแบบการปกครองในแบบประชาธิปไตยข้ึน ตอมาถึงยุครัชสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงครองราชยได 7 
ป ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ก็ตองสิ้นสุดลงเม่ือการปฏิวัติโดย คณะราษฎร เม่ือ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการปฏิวัติสําเร็จคณะราษฎรไดอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

                                                           
2 สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), หนา 59- 61. 

 

 

เจาอยูหัว ข้ึนเปนพระมหากษัตริยภายใต รัฐธรรมนูญ และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ในวันที่ 27 มิถุนายน และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับ
แรกเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตอมาพระองคประกาศสละราชสมบัติเม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
และทรงสละสิทธิ์ที่จะแตงตั้ง 

 
การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือประชาชนทุกหมูเหลากลาที่จะแสดงออกทาง
ความคิดที่ตองการใหการบริหารประเทศมีประสิทธิภาพเขมแข็ง กลาเผชิญวิกฤตการณตาง ๆ อยางไมยอทอ 
ประชาธิปไตยจะเจริญกาวหนาอยางยั่ งยืนได ก็ดวยอาศัยประชาชนทุกหมู เหลาเขามามีสวนรวม 
วิพากษวิจารณชี้แนะแนวทางในการผสานประโยชนรวมกัน มีความกลาในการปกปองบานเมือง และเห็น
พองตองกันวาเปนหนาที่ของทุกคน 

1. แนวคิดประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาใชหลักพุทธธรรมที่ มุงปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมหรือยึดหลักของธรรมาธิปไตยในการปกครองพระสงฆสาวก ผูที่เขามาบรรพชาอุปสมบทแลวให
ตั้งอยูในหลักความเสมอภาค หรือหลักพระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนาไมไดเนนที่ระบอบการปกครอง 
แตเนนที่การประพฤติใหถูกตองสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อประโยชนและความผาสุกแกคนหมูมาก ไมใหมีการ
สรางความขัดแยง หรือความแตกแยกแกหมูคณะแตใหพุทธสาวกประกอบตนอยูในพระธรรมวินัย และเม่ือมี
เหตุการณเก่ียวกับอธิกรณข้ึนภายในหมูสงฆพระองคก็ทรงหาวิธีการระงับอธิกรณที่เกิดข้ึนเพื่อใหหมูสงฆมี
ความสามัคคีปรองดองกัน ฉะนั้น ถาบุคคล รูจักนําหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาใชไดถูกตอง
แลว ก็จะสามารถปรับตนเองใหเขากันการปกครองแบบประชาธิปไตยไดเปนอยางดีและจะเปนสวนเก้ือกูล
การปกครองแบบประชาธิปไตย 

2. ผลการของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีนั้น จําเปนจะตองอาศัยหลักธรรมในทาง

ศาสนาเขามาเปนมิติในการตัดสินใจทางปกครอง พระพุทธวจนะของพระพุทธเจาจึงเปนบันไดนําทางใหแต
ละองคกรเนนย้ําถึงความถูกตองชอบธรรม ในเม่ือประชาชนไดรับสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ สิทธิ์ในการเลือกบุคคลเขาไปบริหารประเทศหรือสิทธิ์ในการถอดถอนผูสมัครที่ขาดจริยธรรม 
หรือละเวนปฏิบัติหนาที่ การไดรับบทบาทและการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทุกฝายที่มี
ผลประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ พุทธธรรมอันเปนหลักนําทางใหการปกครองนั้นดําเนินไปตาม
เจตนารมณที่ทุกคนตองการขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเทศเพื่อไปสูจุดหมายที่ดีงาม 

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเนนหนาที่และการเปน
ผูปกครองที่ดีเหมือนกับวิธีการปกครองอยางไรจะทําใหบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับราษฎรอยางเทาเทียมกัน 
ประชาธิปไตยตามพุทธปรัชญาเถรวาทกลาวถึงประโยชนตอระบบการปกครองอยางมากคือ  

2.1 ดานการบริหารปกครองแนวพุทธ สงเสริมหลักการมีสวนรวมในการปกครององ
คณ ะสงฆ โดยใหคณะสงฆ เป น ใหญ ในการวินิ จ ฉัยปญหาอธิกรณ ต าง ๆ  ห รือการทํ าสั งฆกรรม  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1761

 

 

เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินตามกระทรวงตาง ๆ ภายหลังเหตุการณ ร.ศ. 130 พระองค
ทรงหวั่นวิตกถึงเหตุการณทํานองนี้ที่อาจเกิดข้ึนอีก จึงไดทรงดําเนินพระบรมราโชบายดานการเมืองการ
ปกครองหลายประการเพื่อเปนการปองกัน เชน การแสดงพระราชวินิจฉัยเร่ืองการปกครองในระบอบตางๆ 
การพยายามชี้วาการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศไทยเพราะคน
ไทยยังไมมีความรูพอที่จะปกครองตนเองได อาจเกิดมติมหาชนที่ผิด ๆ และจากการที่คนไทยยังขาดความรู
อาจเปนผลใหการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรจะมากไปดวยการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียงติดสินบน และไดผูแทนที่ไม
ดีเขาไปบริหารประเทศ ทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยกลายเปนคณาธิปไตย (Oligarchy) 2  

2. ระยะกลาง (Middle Periods)  
ในชวงนี้ไดมีกลุมบุคคลที่เรียกวา “คณะราษฎร” กลุมนี้ไดกอการเปลี่ยนแปลงการเมือง

การปกครองเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดเร่ิมกอตั้งข้ึนที่ประเทศฝร่ังเศส โดยมีนายปรีดี พนมยงค 
และ รอยโทประยูร ภมรมนตรี เปนผูริเร่ิม มีการประชุมคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ที่หอพักแหง
หนึ่งในประเทศฝร่ังเศส คณะราษฎรนี้มีเปาหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) เปนระบอบกษัตริยที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitution 
Monarchy) และการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก 6 ประการ คือ 

2.1 จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลายเชน เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล 
ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศใหมั่นคง  

2.2 จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดลงใหมาก  
2.3 จะตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางาน

ใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก  
2.4 จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  
2.5 จะตองใหราษฎรมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เม่ือเสรีภาพนั่นไมขัดตอหลัก 4 

ประการดังกลาวขางตน  
2.6 ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร  

3. ระยะปจจุบัน (Present Period)  
ในชวงปลายรัชกาลที่  5 นั้น ประเทศไทยยังไมพรอมที่จะปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตย หลังจากนั้น เพื่อเปนการสรางความรูสึกที่ดีในกลุมทหารพระองคไดใหการสนับสนุนกิจการ
ทหารตลอดรัชสมัย และเปนการลดกระแสตอตานของผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบอบ
ประชาธิปไตย พระองคทรงจัดตั้งเมืองจําลองชื่อ “ดุสิตธานี” ที่บริเวณวังพญาไทข้ึนเพื่อเปนการใหมีการ
ทดลองจัดรูปแบบการปกครองในแบบประชาธิปไตยข้ึน ตอมาถึงยุครัชสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงครองราชยได 7 
ป ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ก็ตองสิ้นสุดลงเม่ือการปฏิวัติโดย คณะราษฎร เม่ือ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการปฏิวัติสําเร็จคณะราษฎรไดอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

                                                           
2 สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), หนา 59- 61. 

 

 

เจาอยูหัว ข้ึนเปนพระมหากษัตริยภายใต รัฐธรรมนูญ และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ในวันที่ 27 มิถุนายน และประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับ
แรกเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ตอมาพระองคประกาศสละราชสมบัติเม่ือวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 
และทรงสละสิทธิ์ที่จะแตงตั้ง 

 
การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือประชาชนทุกหมูเหลากลาที่จะแสดงออกทาง
ความคิดที่ตองการใหการบริหารประเทศมีประสิทธิภาพเขมแข็ง กลาเผชิญวิกฤตการณตาง ๆ อยางไมยอทอ 
ประชาธิปไตยจะเจริญกาวหนาอยางยั่ งยืนได ก็ดวยอาศัยประชาชนทุกหมู เหลาเขามามีสวนรวม 
วิพากษวิจารณชี้แนะแนวทางในการผสานประโยชนรวมกัน มีความกลาในการปกปองบานเมือง และเห็น
พองตองกันวาเปนหนาที่ของทุกคน 

1. แนวคิดประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาใชหลักพุทธธรรมที่ มุงปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมหรือยึดหลักของธรรมาธิปไตยในการปกครองพระสงฆสาวก ผูที่เขามาบรรพชาอุปสมบทแลวให
ตั้งอยูในหลักความเสมอภาค หรือหลักพระธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนาไมไดเนนที่ระบอบการปกครอง 
แตเนนที่การประพฤติใหถูกตองสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อประโยชนและความผาสุกแกคนหมูมาก ไมใหมีการ
สรางความขัดแยง หรือความแตกแยกแกหมูคณะแตใหพุทธสาวกประกอบตนอยูในพระธรรมวินัย และเม่ือมี
เหตุการณเก่ียวกับอธิกรณข้ึนภายในหมูสงฆพระองคก็ทรงหาวิธีการระงับอธิกรณที่เกิดข้ึนเพื่อใหหมูสงฆมี
ความสามัคคีปรองดองกัน ฉะนั้น ถาบุคคล รูจักนําหลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาใชไดถูกตอง
แลว ก็จะสามารถปรับตนเองใหเขากันการปกครองแบบประชาธิปไตยไดเปนอยางดีและจะเปนสวนเก้ือกูล
การปกครองแบบประชาธิปไตย 

2. ผลการของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีนั้น จําเปนจะตองอาศัยหลักธรรมในทาง

ศาสนาเขามาเปนมิติในการตัดสินใจทางปกครอง พระพุทธวจนะของพระพุทธเจาจึงเปนบันไดนําทางใหแต
ละองคกรเนนย้ําถึงความถูกตองชอบธรรม ในเม่ือประชาชนไดรับสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ สิทธิ์ในการเลือกบุคคลเขาไปบริหารประเทศหรือสิทธิ์ในการถอดถอนผูสมัครที่ขาดจริยธรรม 
หรือละเวนปฏิบัติหนาที่ การไดรับบทบาทและการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทุกฝายที่มี
ผลประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ พุทธธรรมอันเปนหลักนําทางใหการปกครองนั้นดําเนินไปตาม
เจตนารมณที่ทุกคนตองการขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเทศเพื่อไปสูจุดหมายที่ดีงาม 

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเนนหนาที่และการเปน
ผูปกครองที่ดีเหมือนกับวิธีการปกครองอยางไรจะทําใหบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับราษฎรอยางเทาเทียมกัน 
ประชาธิปไตยตามพุทธปรัชญาเถรวาทกลาวถึงประโยชนตอระบบการปกครองอยางมากคือ  

2.1 ดานการบริหารปกครองแนวพุทธ สงเสริมหลักการมีสวนรวมในการปกครององ
คณ ะสงฆ โดยใหคณะสงฆ เป น ใหญ ในการวินิ จ ฉัยปญหาอธิกรณ ต าง ๆ  ห รือการทํ าสั งฆกรรม  



1762 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 

เชน การอุปสมบท เปนตน หลักความเสมอภาคภายใตพระธรรมวินัย พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับความเทา
เทียมในความเปนมนุษย โอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรม การทํากรรมไมวาจะเกิดใน
ชนชั้นไหนถาทํากรรมที่เปนอกุศลก็ไปสูทุคติเหมือนกัน หรือแมการเขาอุปสมบทเปนพระภิกษุมีความเทา
เทียมกันภายใตพระธรรมวินัยคือการปฏิบัติตามสิกขาบทที่เทาเทียมกันและเคารพกันตามอาวุโสและตาม
พระธรรมวินัย ความเสมอภาคของสตรีกับบุรุษในดานสติปญญา เสรีภาพในการความคิดและการกระทํา 
หลักเสียงขางมากคือใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน  

2.2 หลักที่ทําใหหมูคณะอยูรวมกันในสังคมดวยความสามัคคีธรรมยึดพระธรรมวินัยเปน
หลักในการปกครอง เคารพธรรมเนียมตามพระธรรมวินัย มุงผลความสามัคคีและความผาสุกของหมูคณะ  

2.3 ในการนําหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปกครอง
ปจจุบันเพื่อใหเกิดความชอบธรรมในสังคมเปนไปเพื่อประโยชนแกมหาชนอยางทั่วถึง  

2.4 สงเสริมใหเกิดความสมดุลแหงสังคมผูปกครองจะตองปฏิบัติธรรมและทําหนาที่ของ
ตนโดยตองฝกตนเองใหดีเสียกอนจึงจะไปฝกผูอ่ืนได 

ฉะนั้น ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนานั้น เปนประชาธิปไตยที่ทั้งผูปกครอง และผูอยูใตปกครอง
จะตองมีคุณธรรมดวยกัน ซ่ึงหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาประกอบดวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และภราดรภาพเชนเดียวกันกับประชาธิปไตยทั่วไป พระพุทธศาสนาใหความสําคัญในเร่ืองความมี
คุณธรรมและจริยธรรม คือตองมีการพัฒนาใหสามารถนําไปถึงข้ันธรรมาธิปไตยใหได จึงจะถือวาเปนการ
ปกครองที่สามารถทําใหการปกครองเกิดความสงบสุขรวมเย็นโดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันอยาง
แทจริง เพราะพระพุทธศาสนาเนนคุณธรรมในตัวบุคคลมากกกวาในรูปแบบหรือระบบการปกครอง บางคร้ัง
รูปแบบการปกครองมีลักษณะใชเสียงของคนสวนมากในการปกครองประเทศ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้ ประชาชนเปนผูที่สําคัญที่สุดตอองคประกอบการปกครอง 
ความตางระหวางรูปแบบในการปกครองจึงข้ึนอยูกับขนาดของประเทศ จํานวนประชาชน ซ่ึงอาจรวมไปถึง
วิถีชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นเปนหลัก ความตางในรูปแบบหรือลักษณะของการปกครองจึงมี
ขอปลีกยอยแตกตางกันออกไป ดังนั้น ระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยจึงเปนไปตามตองการของ
ประชาชนและในขณะเดียวกันรูปแบบการปกครองตองสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณตาง ๆ 
ได  

แตอยางไรก็ตาม ทุกคนปรารถนารูปแบบการปกครองที่สามารถตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิต 
ฉะนั้น รูปแบบการปกครองที่สอดคลองกับความตองการจึงจําเปนจะตองอาศัยรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีหลักยึดบนความเทาเทียมกันในสิทธิเสรีภาพตามความปรารถนาของแตละปจเจก
ชน ในประเทศไทยรูปแบบการปกครองเปนแบบรัฐสภาที่ มีองคกรทั้งฝายบริหารและฝายควบคุม
ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ แตเม่ือกลาวตามหลักการแหงพระพุทธศาสนา
แลว การปกครองในลักษณะนี้ตรงกับการปกครองแบบโลกาธิปไตย ซึ่งเปนระบบที่ปรารภเอาเสียงสวนใหญ
ของประชาชนเปนประมาณ รูปแบบการปกครองโลกาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ยึดเอามติของเสียงคน
สวนใหญเปนเคร่ืองตัดสินโดยยึดหลักการการเคารพสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพของคนใน
สังคม แต เปาหมายคือตองการใหทุกคนได รับความเปนธรรม คุณคาของรูปแบบในการปกครอง

 

 

ประชาธิปไตยนี้จงึข้ึนอยูกับสิทธิ เสรีภาพ ที่ระบอบจะพึงใหไดอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงถาหากไมสามารถกระทํา
ใหเทาเทียมกันไดชองวางอุปสรรคทางการปกครองก็จะสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ถาหากระบอบ
ประชาธิปไตยไมประกอบดวยธรรม  

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงนําเสนอหลักธรรมาธิปไตย ซ่ึงเปนการยึดเอาธรรมเปนหลักหรือเอาความ
ถูกตอง ถือความดี งามเปนแนวความคิดที่ถือธรรมเปนหลักชัยแหงการบริหาร จัดการบานเมืองหรือองคกร
ใหมีความเจริญกาวหนา ม่ันคงสรางความสามัคคีปรองดองคนในชาติและเปนที่ยอมรับของคนทุกฝาย 
สงเสริมใหผู เขามาสู อํานาจจะตองเปนผูที่ มีธรรม โดยธรรม และเพื่อธรรม หลักธรรมาธิปไตยนั้น
ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) ธรรมฐิติ ผูทรงธรรม แนวคิดนี้ผูปกครองตองเปนผูมีคุณธรรม หรือเปนผูทรงไวซึ่ง
ธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรม หรือที่เรียกวาธรรมราชา2) ธรรมนิติ ระบบที่เปนธรรม กลาวคือ
ผูปกครองตองเขามาสูอํานาจตามแบบแผนที่สังคมไดวางเอาไว ซ่ึงระบบดังกลาวตองเปนธรรม หรือ
ธรรมาธิปไตยในรูปแบบการปกครอง 3) ธรรมมติ มติที่เปนธรรม กลาวคือเปาหมายของการบริหารปกครอง
ตองอยูที่ประชาชน คนใตการปกครองที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใส อยูรวมกันอยางสันติสุข มีมิตรภาพ 
ภารดรภาพ สิทธิเสรีภาพ ซ่ึงผูปกครองสามารถสรางวัฒนธรรมแบบแผนใหเกิดข้ึนดวยธรรม หรือเรียกวา 
ธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังตองพิจารณาตัดสินปญหาตาง ๆ ของบานเมืองดวยสติปญญาอันบริสุทธิ์วินิจฉัย
ตัดสินอยางยุติธรรม ดีที่สุดเทาที่มองเห็นดวยการคนควารับฟงแสวงหาความจริงของเนื้อแทในรูปแบบการ
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  

ความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ไมวาจะเปนในทางตรงหรือทางออม  
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน การกระทําโดยความ
สมัครใจของสมาชิกในสังคมระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสาระสําคัญอยูที่การคัดเลือกผูแทนเพื่อทําหนาที่
ผูปกครอง เร่ิมตนดวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การใหความสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคที่ตนพึงพอใจใหมี
สิทธิ์ในกระบวนการปกครอง และไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารประเทศ 
และนําเอาขอตกลงในการปกครองที่ไดจากการระดมความคิดมาเปนแนวปฏิบัติบริหารประเทศ แตในกรณี
เกิดปญหากับตัวแทนก็ตองใชระบบถอดถอนออกจากตําแหนงผูแทน ซ่ึงในมุมมองของพระพุทธศาสนาแลว 
การกระทําในลักษณะนี้คือการไดตัวแทนที่ไมประกอบดวยธรรม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดความตองการพัฒนา
ประชาชนทุกหมูเหลาใหมีศีลธรรมความประพฤติดีงาม หลักทศพิธราชธรรมเปนนิมิตหมายใหพลเมืองของ
ไทยรูจักการแบงปน การเสียสละ ความรับผิดชอบ เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความเทาเทียมใน
การดําเนินชีวิต ฝกหัดจิตใจเพื่อมิใหประพฤติที่เปนไปในสิ่งที่ไมดีไมงาม รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการที่วา สละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพรอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษา
ธรรม คือ ความถูกตองชอบธรรม ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 

ในสวนผูนําซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจนั้น ตองใชหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เปนคุณสมบัติของมิตรดีหรือ
มิตรแท คือบุคคลที่เขาไปคบหาหรือเขาไปหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ใชหลัก
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ ทาน ศีล ปริจาค ความซ่ือตรง ความออนโยนความอดทนเปนเคร่ืองเผา
กิเลส ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความหนักแนนในจิตใจ ความไมทําจิตใหขุนมัวดวยความอํานาจ
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เชน การอุปสมบท เปนตน หลักความเสมอภาคภายใตพระธรรมวินัย พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับความเทา
เทียมในความเปนมนุษย โอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรม การทํากรรมไมวาจะเกิดใน
ชนชั้นไหนถาทํากรรมที่เปนอกุศลก็ไปสูทุคติเหมือนกัน หรือแมการเขาอุปสมบทเปนพระภิกษุมีความเทา
เทียมกันภายใตพระธรรมวินัยคือการปฏิบัติตามสิกขาบทที่เทาเทียมกันและเคารพกันตามอาวุโสและตาม
พระธรรมวินัย ความเสมอภาคของสตรีกับบุรุษในดานสติปญญา เสรีภาพในการความคิดและการกระทํา 
หลักเสียงขางมากคือใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน  

2.2 หลักที่ทําใหหมูคณะอยูรวมกันในสังคมดวยความสามัคคีธรรมยึดพระธรรมวินัยเปน
หลักในการปกครอง เคารพธรรมเนียมตามพระธรรมวินัย มุงผลความสามัคคีและความผาสุกของหมูคณะ  

2.3 ในการนําหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปกครอง
ปจจุบันเพื่อใหเกิดความชอบธรรมในสังคมเปนไปเพื่อประโยชนแกมหาชนอยางทั่วถึง  

2.4 สงเสริมใหเกิดความสมดุลแหงสังคมผูปกครองจะตองปฏิบัติธรรมและทําหนาที่ของ
ตนโดยตองฝกตนเองใหดีเสียกอนจึงจะไปฝกผูอ่ืนได 

ฉะนั้น ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนานั้น เปนประชาธิปไตยที่ทั้งผูปกครอง และผูอยูใตปกครอง
จะตองมีคุณธรรมดวยกัน ซ่ึงหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาประกอบดวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และภราดรภาพเชนเดียวกันกับประชาธิปไตยทั่วไป พระพุทธศาสนาใหความสําคัญในเร่ืองความมี
คุณธรรมและจริยธรรม คือตองมีการพัฒนาใหสามารถนําไปถึงข้ันธรรมาธิปไตยใหได จึงจะถือวาเปนการ
ปกครองที่สามารถทําใหการปกครองเกิดความสงบสุขรวมเย็นโดยยึดหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันอยาง
แทจริง เพราะพระพุทธศาสนาเนนคุณธรรมในตัวบุคคลมากกกวาในรูปแบบหรือระบบการปกครอง บางคร้ัง
รูปแบบการปกครองมีลักษณะใชเสียงของคนสวนมากในการปกครองประเทศ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้ ประชาชนเปนผูที่สําคัญที่สุดตอองคประกอบการปกครอง 
ความตางระหวางรูปแบบในการปกครองจึงข้ึนอยูกับขนาดของประเทศ จํานวนประชาชน ซ่ึงอาจรวมไปถึง
วิถีชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นเปนหลัก ความตางในรูปแบบหรือลักษณะของการปกครองจึงมี
ขอปลีกยอยแตกตางกันออกไป ดังนั้น ระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยจึงเปนไปตามตองการของ
ประชาชนและในขณะเดียวกันรูปแบบการปกครองตองสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณตาง ๆ 
ได  

แตอยางไรก็ตาม ทุกคนปรารถนารูปแบบการปกครองที่สามารถตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิต 
ฉะนั้น รูปแบบการปกครองที่สอดคลองกับความตองการจึงจําเปนจะตองอาศัยรูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีหลักยึดบนความเทาเทียมกันในสิทธิเสรีภาพตามความปรารถนาของแตละปจเจก
ชน ในประเทศไทยรูปแบบการปกครองเปนแบบรัฐสภาที่ มีองคกรทั้งฝายบริหารและฝายควบคุม
ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ แตเม่ือกลาวตามหลักการแหงพระพุทธศาสนา
แลว การปกครองในลักษณะนี้ตรงกับการปกครองแบบโลกาธิปไตย ซึ่งเปนระบบที่ปรารภเอาเสียงสวนใหญ
ของประชาชนเปนประมาณ รูปแบบการปกครองโลกาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ยึดเอามติของเสียงคน
สวนใหญเปนเคร่ืองตัดสินโดยยึดหลักการการเคารพสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพของคนใน
สังคม แต เปาหมายคือตองการใหทุกคนได รับความเปนธรรม คุณคาของรูปแบบในการปกครอง

 

 

ประชาธิปไตยนี้จงึข้ึนอยูกับสิทธิ เสรีภาพ ที่ระบอบจะพึงใหไดอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงถาหากไมสามารถกระทํา
ใหเทาเทียมกันไดชองวางอุปสรรคทางการปกครองก็จะสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ถาหากระบอบ
ประชาธิปไตยไมประกอบดวยธรรม  

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงนําเสนอหลักธรรมาธิปไตย ซ่ึงเปนการยึดเอาธรรมเปนหลักหรือเอาความ
ถูกตอง ถือความดี งามเปนแนวความคิดที่ถือธรรมเปนหลักชัยแหงการบริหาร จัดการบานเมืองหรือองคกร
ใหมีความเจริญกาวหนา ม่ันคงสรางความสามัคคีปรองดองคนในชาติและเปนที่ยอมรับของคนทุกฝาย 
สงเสริมใหผู เขามาสู อํานาจจะตองเปนผูที่ มีธรรม โดยธรรม และเพื่อธรรม หลักธรรมาธิปไตยนั้น
ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) ธรรมฐิติ ผูทรงธรรม แนวคิดนี้ผูปกครองตองเปนผูมีคุณธรรม หรือเปนผูทรงไวซึ่ง
ธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรม หรือที่เรียกวาธรรมราชา2) ธรรมนิติ ระบบที่เปนธรรม กลาวคือ
ผูปกครองตองเขามาสูอํานาจตามแบบแผนที่สังคมไดวางเอาไว ซ่ึงระบบดังกลาวตองเปนธรรม หรือ
ธรรมาธิปไตยในรูปแบบการปกครอง 3) ธรรมมติ มติที่เปนธรรม กลาวคือเปาหมายของการบริหารปกครอง
ตองอยูที่ประชาชน คนใตการปกครองที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใส อยูรวมกันอยางสันติสุข มีมิตรภาพ 
ภารดรภาพ สิทธิเสรีภาพ ซ่ึงผูปกครองสามารถสรางวัฒนธรรมแบบแผนใหเกิดข้ึนดวยธรรม หรือเรียกวา 
ธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังตองพิจารณาตัดสินปญหาตาง ๆ ของบานเมืองดวยสติปญญาอันบริสุทธิ์วินิจฉัย
ตัดสินอยางยุติธรรม ดีที่สุดเทาที่มองเห็นดวยการคนควารับฟงแสวงหาความจริงของเนื้อแทในรูปแบบการ
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  

ความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ไมวาจะเปนในทางตรงหรือทางออม  
ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ในสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน การกระทําโดยความ
สมัครใจของสมาชิกในสังคมระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสาระสําคัญอยูที่การคัดเลือกผูแทนเพื่อทําหนาที่
ผูปกครอง เร่ิมตนดวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การใหความสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคที่ตนพึงพอใจใหมี
สิทธิ์ในกระบวนการปกครอง และไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารประเทศ 
และนําเอาขอตกลงในการปกครองที่ไดจากการระดมความคิดมาเปนแนวปฏิบัติบริหารประเทศ แตในกรณี
เกิดปญหากับตัวแทนก็ตองใชระบบถอดถอนออกจากตําแหนงผูแทน ซ่ึงในมุมมองของพระพุทธศาสนาแลว 
การกระทําในลักษณะนี้คือการไดตัวแทนที่ไมประกอบดวยธรรม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดความตองการพัฒนา
ประชาชนทุกหมูเหลาใหมีศีลธรรมความประพฤติดีงาม หลักทศพิธราชธรรมเปนนิมิตหมายใหพลเมืองของ
ไทยรูจักการแบงปน การเสียสละ ความรับผิดชอบ เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความเทาเทียมใน
การดําเนินชีวิต ฝกหัดจิตใจเพื่อมิใหประพฤติที่เปนไปในสิ่งที่ไมดีไมงาม รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ซ่ึงเปนไป
ตามหลักการที่วา สละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพรอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษา
ธรรม คือ ความถูกตองชอบธรรม ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 

ในสวนผูนําซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจนั้น ตองใชหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เปนคุณสมบัติของมิตรดีหรือ
มิตรแท คือบุคคลที่เขาไปคบหาหรือเขาไปหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ใชหลัก
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ ทาน ศีล ปริจาค ความซ่ือตรง ความออนโยนความอดทนเปนเคร่ืองเผา
กิเลส ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความหนักแนนในจิตใจ ความไมทําจิตใหขุนมัวดวยความอํานาจ



1764 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

 

ตัณหา หลักทศพิธราชธรรมสามารถนําไปพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ และถาผูนํา
ปฏิบัติไดครบถวนก็จะเปนผูนําที่ประกอบดวยธรรม เปนภาวะผูนําเชิงพุทธ ซ่ึงจะตองนําหลักธรรมไปบริหาร
ประเทศ โดยนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนการยกระดับตนเองใหเปนผูนําที่มีจิต
อาสาพัฒนา มีจิตสาธารณะ ถาผูนํายึดถือธรรมคือหลักการที่ถูกตอง จะสงผลใหประเทศมีความเจริญทั้งทาง
โลกคือดานวัตถุ เจริญทางธรรมคือดานจิตใจ และโดยเฉพาะถาผูนําหรือบุคคลนั้นวางตนบนพื้นฐาน
ธรรมาธิปไตย คือ 1) ผูนําจะตองรูธรรม คือเขาใจเหตุการณและปญหาทางดานการเมือง สภาพทางสังคม 
และทางดานเศรษฐกิจ 2) ผูนําจะตองเปนธรรม คือเม่ือรูเขาใจแลวจะตองใชวิธีดําเนินการหรือแกปญหา
อยางเปนธรรม อยางถูกตองตามที่ควร และจะตองใชวิธีการที่ดีงามดวย 3) ผูนําจะตองมีธรรม คือตองยึดม่ัน
ในความดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ 4) ผูนําจะตองเปนผูชอบธรรม คือเปนผูปกครองตามกติกาของสังคมหรือ
ระบอบการปกครองอันเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นโดยสุจริต 5) ผูนําจะตองสรางธรรม คือทําใหเกิดความเปน
ธรรมในกิจการตาง ๆ ของรัฐหรือสังคม ตองทําใหประชาชนเปนคนมีธรรมประจําใจและตัดสินสิ่งตาง ๆ 
โดยใชเหตุผลและความดีงามเปนหลักการ  

ในขณะเดียวกันใชหลักธรรมาธิปไตยเปนแนวทางในการบริหาร สังคมจะไดผูที่เปนที่พึ่งที่อาศัย 
บรรเทาปญหาทุกขสุขของประชาชน ก็จะเกิดความสุข ความสงบโดยใชระบบการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตยที่จัดตั้งไวเปนสื่อและเปนเคร่ืองมือดําเนินการ สรางประชาธิปไตยที่แทจริงในใจคน สังคมนั้นก็
จะเปนสังคมประชาธิปไตยที่ดี 

ในสวนประชาชนซ่ึงเปนผูตามนั้น การมีประชาชนที่มีคุณภาพ จะสงผลดีตอรูปแบบสาระของ
ระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนตองประกอบดวยศีลธรรมมีปญญาอยางไมงมงาย มีความเชื่อแบบ
ประชาธิปไตยคือนิยมความมีเปนอิสระ เสรีภาพของบุคคล และมองความสัมพันธระหวางคนกับรัฐวารัฐมี
บทบาทเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่ม่ันคง ปลอดภัย และสมบูรณมากกวาที่จะถือวารัฐ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญเหนือบุคคล ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชีวิต หรือบุคลิกภาพการปกครองจะดําเนิน
ไปไดใกลเคียงกันกับอุดมคติประชาธิปไตยใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ซ่ึงสวนใหญข้ึนอยูกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในประเทศเปนสําคัญ กลาวคือ ถาวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นดําเนินไปตามครรลองของ
ประชาธิปไตยแลว ระบอบการปกครองของประเทศนั้นก็ยอมจะใกลเคียงกับอุดมคติของประชาธิปไตยและ
วิถีชีวิตการปกครองตองอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเปนเคร่ืองกําหนดความเจริญความเสื่อมของสังคม  
การที่สังคมเจริญเปนผลสืบเนื่องมากจากคนในประเทศมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิต คือคนในสังคมมี
ความประพฤติดี คิดดี และทําดี ผลที่ไดก็คือมีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไมเปนการเบียดเบียนทั้งตนเองและ
ผูอ่ืน เปนลักษณะของความมีคุณธรรมจริยธรรม ทุกคนในสังคมมีความสุขสังคมนั้นผาสุกและสงบสุข  
จะประกอบการสิ่งใดมีแตความสําเร็จและความเจริญกาวหนา  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ทําใหพบวาแนวทางสําคัญถือเปนขอเสนอแนะตอการนําพุทธธรรมไป
ใชการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการกับหลักธรรมาธิปไตย แบงออกได 2 
ประเด็น ดังนี้ 

 

 

 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชประโยชน 

1.1 การพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยบนฐานแหงพุทธธรรม จะเกิดผลที่ดีได นั้น  
ตองนําหลักพุทธธรรม มาเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยนั่นคือ กลุมตางๆ ในสังคมตองตระหนักและ
เห็นคุณคาของหลักพุทธธรรมอยางแทจริง ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความศรัทธาและสงผลตอการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 

1.2 การพัฒนาคนเปนสิ่งสาํคัญตอผลแหงความสาํเร็จของระบอบประชาธิปไตย แตพบปญหา
ในข้ันตอนของการปฏิบัติ ดังนั้นทุกสวนของสังคมไมวาจะเปนครอบครัว ทุกสวนในสังคมตองชวยกัน และที่
สําคัญทุกคนตองชวยตัวเองพัฒนาตัวเอง ทั้งในดานวิทยาการตางๆ และมีการพัฒนาและขัดเกลาศีลธรรมให
เกิดข้ึนในจิตใจอยูเสมอการพัฒนาสังคมในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง ก็จะประสบผลสําเร็จและได
ผลสมบูรณดังที่ตั้งเปาหมายไว 

1.3 หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตย ตองอาศัยการรวมมือกันของทุก
ฝายดังที่กลาวมาทั้ง 2 ขอขางตน ดังนั้น การที่จะนําหลักพุทธธรรมมาใชในการพัฒนาการเมือง ตอง
ประกอบดวย 

1.3.1 ทําความเขาใจหลักพุทธธรรม หลักความคิดที่เปนแกนแทใหถูกตอง 

1.3.2 นําหลักคิดอันเปนเนื้อหาสาระไปสูการวางแผน และการปฏิบัติตนที่ถูกตอง 
ใชปญญาในสวนของการพัฒนาการเมืองและสังคมอยางชาญฉลาด และรูรอบ รูจักการแกปญหาที่ตรงวิธี
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของแผนที่วางไว 

1.3.3 รวมมือ รวมแรง รวมใจกันปฏิบัติอยางจริงจังและศรัทธาในหลักธรรม  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตยอยางแทจริง โดยมีการประเมินผลในรูปแบบตางๆ  
เพื่อเปนการวัดผลความสําเร็จ และขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางที่ไมตรงกับบริบท
หรือยุคสมัยออกไปได 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
เพื่อใหการเผยแผหลักพุทธธรรม หลักธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยเกิดองคความรูและ

การพัฒนาสังคมไทยอยางเขมแข็งตอเนื่อง จําเปนจะตองอาศัยการวิจัยขยายฐานองคความรูใหกวางขวางข้ึน
กวาเดิม ผูวิจัยจึงขอนําเสนอขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

2.1 ควรจะมีการศึกษาเร่ือง รูปแบบตัวบงชี้หลักพุทธธรรมที่สงเสริมหลักประชาธิปไตยใน
ทองถ่ินในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อใหทราบทิศทางที่กลมกลืนเปรียบเทียบระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาคทั้งจะเปนการตรวจสอบและประเมินความทัดเทียมความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย 

2.2 ควรจะมีการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของระบบและกลไกการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตกรอบแนวคิดเชิงพุทธ 

2.3 ควรจะมีการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชนในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
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ตัณหา หลักทศพิธราชธรรมสามารถนําไปพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ และถาผูนํา
ปฏิบัติไดครบถวนก็จะเปนผูนําที่ประกอบดวยธรรม เปนภาวะผูนําเชิงพุทธ ซ่ึงจะตองนําหลักธรรมไปบริหาร
ประเทศ โดยนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนการยกระดับตนเองใหเปนผูนําที่มีจิต
อาสาพัฒนา มีจิตสาธารณะ ถาผูนํายึดถือธรรมคือหลักการที่ถูกตอง จะสงผลใหประเทศมีความเจริญทั้งทาง
โลกคือดานวัตถุ เจริญทางธรรมคือดานจิตใจ และโดยเฉพาะถาผูนําหรือบุคคลนั้นวางตนบนพื้นฐาน
ธรรมาธิปไตย คือ 1) ผูนําจะตองรูธรรม คือเขาใจเหตุการณและปญหาทางดานการเมือง สภาพทางสังคม 
และทางดานเศรษฐกิจ 2) ผูนําจะตองเปนธรรม คือเม่ือรูเขาใจแลวจะตองใชวิธีดําเนินการหรือแกปญหา
อยางเปนธรรม อยางถูกตองตามที่ควร และจะตองใชวิธีการที่ดีงามดวย 3) ผูนําจะตองมีธรรม คือตองยึดม่ัน
ในความดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ 4) ผูนําจะตองเปนผูชอบธรรม คือเปนผูปกครองตามกติกาของสังคมหรือ
ระบอบการปกครองอันเปนที่ยอมรับในสังคมนั้นโดยสุจริต 5) ผูนําจะตองสรางธรรม คือทําใหเกิดความเปน
ธรรมในกิจการตาง ๆ ของรัฐหรือสังคม ตองทําใหประชาชนเปนคนมีธรรมประจําใจและตัดสินสิ่งตาง ๆ 
โดยใชเหตุผลและความดีงามเปนหลักการ  

ในขณะเดียวกันใชหลักธรรมาธิปไตยเปนแนวทางในการบริหาร สังคมจะไดผูที่เปนที่พึ่งที่อาศัย 
บรรเทาปญหาทุกขสุขของประชาชน ก็จะเกิดความสุข ความสงบโดยใชระบบการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตยที่จัดตั้งไวเปนสื่อและเปนเคร่ืองมือดําเนินการ สรางประชาธิปไตยที่แทจริงในใจคน สังคมนั้นก็
จะเปนสังคมประชาธิปไตยที่ดี 

ในสวนประชาชนซ่ึงเปนผูตามนั้น การมีประชาชนที่มีคุณภาพ จะสงผลดีตอรูปแบบสาระของ
ระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนตองประกอบดวยศีลธรรมมีปญญาอยางไมงมงาย มีความเชื่อแบบ
ประชาธิปไตยคือนิยมความมีเปนอิสระ เสรีภาพของบุคคล และมองความสัมพันธระหวางคนกับรัฐวารัฐมี
บทบาทเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่ม่ันคง ปลอดภัย และสมบูรณมากกวาที่จะถือวารัฐ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญเหนือบุคคล ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชีวิต หรือบุคลิกภาพการปกครองจะดําเนิน
ไปไดใกลเคียงกันกับอุดมคติประชาธิปไตยใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ซ่ึงสวนใหญข้ึนอยูกับวิถีชีวิตของ
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ทําใหพบวาแนวทางสําคัญถือเปนขอเสนอแนะตอการนําพุทธธรรมไป
ใชการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการกับหลักธรรมาธิปไตย แบงออกได 2 
ประเด็น ดังนี้ 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการผลักดันนโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ อาทิเชน ทฤษฎีชนชั้น
ผูนํา (elite theory) ทฤษฎีเก่ียวกับกลุม (group theory) และแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร
องคการภาครัฐ อาทิเชน การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration: PA) การจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management: NPM) และการบริหารปกครองภาครัฐใหม (New Public Governance: 
NPG) ทําใหทราบวา การที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนตรงตามความเปนจริงได
นั้น จําตองมีเปาประสงคหลักอยูที่การมุงสรางความตระหนักและสรางจิตสํานึกในความซ่ือสัตย สุจริต ความ 
รับผิดชอบ ความละตอความอายชั่วกลัวตอบาปของนักการเมืองทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน รวมทั้ง
ขาราชการ ทั้งในสวนกลางและทองถ่ิน ใหเกิดความสํานึกในการปฏิบัติภารกิจดวยความตั้งใจและไมโกง  
ซ่ึงนโยบายสาธารณะเรียกไดวา เปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่จําเปนตองมุงเนนสรางผลประโยชนใหกับ
ประชาชนเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนใหดียิ่งข้ึน ที่สําคัญ
ตองใหความสําคัญในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย รวมไปถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ หาก
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและตรงกับความตองการของประชาชน ก็จะสามารถชวยใหประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ การมุงแสวงหาความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการภาครัฐ 
รัฐบาลจําเปนตองทําการกําหนดเปาหมายของการจัดการภาครัฐในเร่ืองประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ใหสอดคลองกับยุคการเปลี่ยนแปลง และจําเปนตองกําหนดเปาหมายในเร่ืองความเสมอภาคควบคูกันไปดวย 
เพื่อใหเปนกลไกสงเสริมความยุติธรรม ลดชองวางของความไมเทาเทียมกัน และเพื่อเหนี่ยวร้ังความเสียหาย
จากการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาดในระดับตางๆ ภายในสังคม 

คําสําคัญ: การผลกัดัน, นโยบายสาธารณะ, การจัดการภาครัฐ 
 
Abstract 

 This academic article the objective is to present guidelines for driving public policy 
and public sector management. From studying the concepts, theories about public policy 
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formulation, such as elite theory, group theory and concepts and theories about 
government organization management, such as public administration (Public 
Administration: PA) New Public Management (NPM) and New Public Governance (NPG), 
make sure that pushing the public policy into concrete, clear and realistic must be a main 
objective to focus on raising awareness and creating consciousness, honesty, responsibility, 
respect, shame, evil, fear of the sin of both national and local politicians, including 
government officials, in both the central and local areas to realize the mission with 
intention and not to cheat. The public policy is called Is a government practice that needs 
to focus on creating benefits for the people to meet the needs of the people and improve 
people's lives better. Importantly, the government must be given in many aspects whether 
it is policy formulation Including implementing policies. If the government can actually 
implement and meet the needs of the people, will be able to truly help people live 
better lives. In the pursuit of the highest efficiency in public sector management, the 
government needs to set the goals of public management on the efficiency of 
management in accordance with the changing era, and need to set goals for equality in 
parallel to be a mechanism to promote justice, reduce the gap of inequality and to curb 
damage from misallocation of resources at various levels within society. 
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บทนํา 

 นโยบายสาธารณะมีความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะสงผลตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนทั้งประเทศ โดยรัฐบาลตองออกนโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อชวยแกไขปญหา หรือทํา
ใหประชาชนที่ชีวิตความเปนอยูที่ดียิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน สวนประชาชนเม่ือเห็น
วานโยบายของรัฐบาลมีประโยชนและตอบสนองตอความตองการในการดําเนินชีวิต ก็จะใหการสนับสนุน
รัฐบาลมากข้ึน หรืออาจะกลาวไดวา นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยผลประโยชนและแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธตอทั้งประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบายสาธารณะแบงออกเปนหลายประเภทดวยกันซ่ึงแตละ
ประเภทนั้นก็จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม สวนการนําไปใชบริหารประเทศนั้น ก็ข้ึนอยูกับ
รัฐบาลแตละชุดวาจะกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุงเนนสรางผลประโยชน
ใหกับประชาชนเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนใหดียิ่งข้ึน
 บริบทของนโยบายสาธารณะในกระแสการปฏิรูปมีเงื่อนไขของสังคมเขามาเก่ียวของที่สลับซับซอน
และหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบริบทของการบริหารงานภาครัฐเขาสูระบบอภิบาล
(Governance) ทําใหกระบวนการนโยบายมีผูแสดง และความตองการที่หลากหลายมากข้ึน ทําใหภาครัฐ

 
 

ตองหันกลับมาใหความสนใจตอการตอบสนองตอกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะความ
ตระหนักถึงภาวการณพึ่งพาหนวยงานตางๆ ในสังคมในการใหบริการสาธารณะและการแกไขปญหาสังคม
และกระบวนการการสงเสริมการมีสวนรมของพลเมือง ทําใหเกิดเครือขายนโยบายในลักษณะตางๆ  
ข้ึนพรอมๆ กับความตองการขอมูลและความรูในการใชเปนองคประกอบสําคัญในการวิเคราะหปญหาและ
ทางเลือกนโยบายสังคม ในลักษณะของการเมืองภาคพลเมือง เปนการเมืองที่ตั้งอยูบนฐานของการตระหนัก
รูถึงสิทธิและหนาที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติไดและนําไปสูพฤติกรรมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ไดอยางเหมาะสม1   

“ความอยูดีมีสุข” ของประชาชนนั้น ปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวชวยใหบังเกิดข้ึนไดอยางยั่งยืน 
คือ “นโยบายสาธารณะ” ของภาครัฐ เพราะเปรียบเสมือนแผนแมบทในการนําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณในการดําเนินการลงไปตอบสนองความตองการที่แทจริง ของประชาชน ผูเขียน
ตองการถายทอดและนําเสนอวิธีการในการผลักดันนโยบายสาธารณะใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนตรงตาม
ความเปนจริงมากยิ่งข้ึน รวมทั้งขอเสนอเพื่อการตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐใหเกิดความรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ เปาประสงคหลักอยูที่การมุงสรางความตระหนักและสรางจิตสํานึกในความ
ซ่ือสัตย สุจริต ความ รับผิดชอบ ความอายชั่วกลัวบาปของนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถ่ิน รวมทั้ง
ขาราชการ ทั้งในสวนกลางและทองถ่ิน ใหเกิดความสํานึกในการปฏิบัติภารกิจดวยความตั้งใจและไมโกง  
อันจะเปนตัวจักรสําคัญที่จะสามารถนําพาประเทศชาติและประชาชนไปสูความเจริญรุงเรืองและ อยูเย็นเปน
สุขได  โดยการถายทอดแนวความคิดและนําเสนอมุมมองของการผลักดันนโยบายสาธารณะ และการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภาครัฐนี้  จะมองผานบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนและ ภาคประชาสังคม  
ซ่ึงถือเปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไดเชนเดียวกัน เพราะตองยอมรับ วาการเติบโตของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ภาคประชาสังคม (Civil Society) รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) ไดมีการปรับตัว และ พัฒนารูปแบบการทํางาน ขององคกรใหมๆ ข้ึนมาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว2  
ภายใตสถานการณ ทางการเมืองของไทยที่มีความขัดแยงกันคอนขางสูง มีความออนไหว ความซับซอนของ 
โครงสรางทางการเมืองที่แปรเปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญป 2560 ก็ไดเปดชองทางการมีสวนรวมของประชาชนไวใหอยางกวางขวาง  
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intention and not to cheat. The public policy is called Is a government practice that needs 
to focus on creating benefits for the people to meet the needs of the people and improve 
people's lives better. Importantly, the government must be given in many aspects whether 
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implement and meet the needs of the people, will be able to truly help people live 
better lives. In the pursuit of the highest efficiency in public sector management, the 
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management in accordance with the changing era, and need to set goals for equality in 
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(1), 103-113. 

2 Olarn Ongla, Api-Fellowships Thailand 2 0 0 7  and the Working Group, (2 0 0 7 ) . 
Decentralization from the central state to local management As a participant in the Philippines, 
searching for information on 2 4  August 2 5 6 0 , from http://www.oknation.net/blog/print.php?id 
=104405 
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ (public policy) 
เม่ือพูดถึง “นโยบายสาธารณะ” (public policy) จะครอบคลุมความหมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ของภาครัฐบาล การตัดสินใจดําเนินการของรัฐบาล การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในเกิดประโยชนตอ
ประชาชน3   รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่กําหนดข้ึนมา เพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน  โดยมีแผนงาน
หรือโครงการที่กําหนดข้ึนมาอันประกอบไปดวย ทิศทางที่มีเปาหมาย มีคุณคา และรายละเอียดในการปฏิบัติ
ตางๆ หัวใจสําคัญของนโยบายสาธารณะ คือ กระบวนการของการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะ
โดยสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของในสังคมแตประเด็นที่เปนปญหาสําคัญมาทุกยุคทุกสมัย  
คือจุดออน ของนโยบายสาธารณะในสังคมไทยนโยบายสาธารณะที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เพราะนโยบายสวน
ใหญออกมาจากฝายการเมือง ฝายรัฐบาล ฝายราชการ โดยภาคประชาชนและภาคนักวิชาการมี สวนรวม
นอย  แตถามองถึงความสําคัญของนโยบายสาธารณะนั้น ตองยอมรับวามีคุณคา และมีประโยชนตอทุกฝาย
ที่เก่ียวของ ไดแก  
 1. ฝายรัฐบาล ซ่ึงสวนใหญผูที่กําหนดนโยบาย ก็คือ นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง จะไดรับ
ความศรัทธา ความเชื่อถือ ความชื่นชมและไดคะแนนนิยมของประชาชนที่จะทําใหเกิด การสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง สงผลตอเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลเอง ตัวอยางเชน การออกนโยบายสาธารณะเร่ือง
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน เรียนฟรี 15 ป เปนตน  
 2. ฝายขาราชการ สวนใหญคือขาราชการประจําที่เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ในภาครัฐตามนโยบายของขาราชการการเมืองที่กําหนดแนวทางลงมาเพื่อ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนทุกระดับ ขาราชการก็จะไดรับการยกยองเชิดชูและเปนที่ รักใครของมวลชนเชนเดียวกัน เพราะ
ขาราชการเหลานี้มีภาระหนาที่ในการใหบริการกับประชาชนอยางดีที่สุดอยูแลว  
 3. ฝายประชาชน ก็จะไดรับการตอบสนองความตองการในสวนตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปน ของการด
ดํารงชีวิตทําใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถตัดสินใจเลือกผูแทนหรือ พรรคการเมืองไดตรง
ตามคุณสมบัติอันพึงประสงคของการเปนผูแทนราษฎรที่ดี มีคุณภาพ คือ ตองเปนคนที่ มีความตั้งใจ
ชวยเหลือประชาชนอยางแทจริง นึกถึงผลประโยชนของประชาชน มากกวาของตนเองและพวกพอง  
ไมทุจริตคิดคดโกงงบประมาณของแผนดิน ซ่ึงก็คือเงินภาษี ที่มาจากประชาชนนั่นเอง 

 นโยบายสาธารณะ (public policy) ในอีกมุมมองหนึ่ง คือ แนวทางในการแกไขปญหาหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ซ่ึงเปนประโยชนหรือมีผลตอสาธารณะ ไมวาจะเปนการแกปญหาฝุนละองและควันพิษในเขต
พระนครหรือหัวเมืองใหญ การกระจายการถือครองทรัพยสินเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมมากข้ึน  
การปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีเพื่อใหเกิดการความเปนธรรมและเปนการหารายไดอันนําไปสูการจัด
สวัสดิการตางๆ ใหกับคนในสังคม สิ่งเหลานี้ลวนเปนการคิดแกไขปญหาและดําเนินกิจการงานอันเปนเร่ือง

                                         
3 Kampon Rujiwit. (2008 ). Public Policy, searching for information on 24  August 2007 , 

fromhttp://guru.google.com/guru/thread?tid=602681b6a466acf7. 
 

 

สาธารณะประโยชนทั้งสิ้น จึงตองทําออกมาเปนนโยบายสาธารณะมิใชจํากัดไวเปนเพียงแนวคิดที่เก็บไว
ประดับความรูใน หองเรียน งานวิจัย หรืองานสัมมนา 4 

สวนบทบาทของการผลักดันนโยบายสาธารณะ (Policy Advocacy) นั้นจะเปนการ ถอดรหัส
แนวความคิดของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงมาสูยุทธศาสตรและนโยบายให เกิดการยอมรับของ
ประชาชน เกิดความรวมมือของประชาชนและภาคเอกชน เพราะอยาลืมวา “เสียงประชาชน คือ เสียง
สวรรค”  รวมทั้งมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาค
ราชการ การดําเนินงานจะมีลักษณะทั้งจากระดับการ ตัดสินใจฐานบนลงมาสูฐานลาง และจากฐานลางข้ึน
ไปสูระดับการตัดสินใจที่ฐานบน 

รัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 พ.ค. 61  
ถือเปนวันครบรอบ 4 ปการรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ผลงานเดนที่ผาน
มาที่เปนนโยบายสาธารณะของรัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีดังนี้ 
 1. การทวงคืนผืนปาจากนายทุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเดินหนาอยางแข็ง
ขันและถือเปนผลงานที่คอนขางเดนชัดของ รัฐบาล และคสช.โดยสามารถทวงคืนผืนปาไดจํานวนมาก โดยใน
ป 59 สามารถทวงคืนผืนปาจากนายทุนได 1.4 สนไรและในป 60 ตั้งเปาทางคืน 1.07 แสนไร และในป 61 
ยังคงเดินหนาตอ 
 2. นับตั้งแตป 58 จากปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม จึงทํา
ใหไทยถูก “ใบเหลือง” จากทางสหภาพยุโรป (อียู) และคสช.ไดแกไขปญหาหลายดานทั้งการจดทะเบียน
เรือประมง แกปญหาการคามนุษย โดยการเดินหนาในเร่ืองนี้อยางจริงจัง จึงคาดวาจะไดรับการปลด
ใบเหลืองในเร็ววันนี้ 
 3. การเดินหนาจัดระเบียบสังคม ถือเปน จุดแข็งของ คสช. โดยเดินหนาจัดระเบียบในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะการตั้งแผงคาริมถนน จัดระเบียบรถตูโดยยายไปยังสถานีขนสงหมอชิต การข้ึนทะเบียนวิน
จักรยานยนต รวมถึงการจัดระเบียบแรงงานขามชาติ ของแรงงานชาวกัมพูชา เมียนมา และลาว 
 4. การปราบปรามผูมีอิทธิพล ถือเปนมาตรการที่ รัฐบาลและ คสช. ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ดําเนินการโดยทหาร ตํารวจและฝายปกครอง โดยกวาดลางจับกุมอาวุธสงคราม อาวุธปน กระสุน และวัตถุ
ระเบิดไดจํานวนมาก มีผูเก่ียวของกวา 30,000 คน รวมถึงและกําลังจับตาเครือขายและผูรวมขบวนการ
ทั้งหมด ไมเวนแมแตเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ 
 5. มาตรการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาล คสช. ถือเปนภารกิจหลักของรัฐบาล เบื้องตนรัฐบาล
ไดเปดลงทะเบียนผูมีรายไดนอย กวา 13 ลานคนและใหการชวยเหลือทั้งการใหบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การ
สรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกลุมคนเหลานี้ 
 6. ประกาศแกหนี้นอกระบบคร้ังใหญ โดยเนนการแกปญหาอยางครบวงจรตั้งแตเจาหนี้และ
มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ โดยใหเจาหนี้ที่ปลอยกูนอกระบบจัดตั้งเปนธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด

                                         
4 Tosaphon Trasanakunpun. (2009). Lawyer and Public Policy Drive, searched on 12 

September 2009, from http://www.prachatai.com / journal / 2009/06/24590. 
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ความหมายของนโยบายสาธารณะ (public policy) 
เม่ือพูดถึง “นโยบายสาธารณะ” (public policy) จะครอบคลุมความหมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ของภาครัฐบาล การตัดสินใจดําเนินการของรัฐบาล การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดในเกิดประโยชนตอ
ประชาชน3   รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่กําหนดข้ึนมา เพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน  โดยมีแผนงาน
หรือโครงการที่กําหนดข้ึนมาอันประกอบไปดวย ทิศทางที่มีเปาหมาย มีคุณคา และรายละเอียดในการปฏิบัติ
ตางๆ หัวใจสําคัญของนโยบายสาธารณะ คือ กระบวนการของการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะ
โดยสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของในสังคมแตประเด็นที่เปนปญหาสําคัญมาทุกยุคทุกสมัย  
คือจุดออน ของนโยบายสาธารณะในสังคมไทยนโยบายสาธารณะที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เพราะนโยบายสวน
ใหญออกมาจากฝายการเมือง ฝายรัฐบาล ฝายราชการ โดยภาคประชาชนและภาคนักวิชาการมี สวนรวม
นอย  แตถามองถึงความสําคัญของนโยบายสาธารณะนั้น ตองยอมรับวามีคุณคา และมีประโยชนตอทุกฝาย
ที่เก่ียวของ ไดแก  
 1. ฝายรัฐบาล ซ่ึงสวนใหญผูที่กําหนดนโยบาย ก็คือ นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง จะไดรับ
ความศรัทธา ความเชื่อถือ ความชื่นชมและไดคะแนนนิยมของประชาชนที่จะทําใหเกิด การสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง สงผลตอเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐบาลเอง ตัวอยางเชน การออกนโยบายสาธารณะเร่ือง
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมูบาน เรียนฟรี 15 ป เปนตน  
 2. ฝายขาราชการ สวนใหญคือขาราชการประจําที่เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ในภาครัฐตามนโยบายของขาราชการการเมืองที่กําหนดแนวทางลงมาเพื่อ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนทุกระดับ ขาราชการก็จะไดรับการยกยองเชิดชูและเปนที่ รักใครของมวลชนเชนเดียวกัน เพราะ
ขาราชการเหลานี้มีภาระหนาที่ในการใหบริการกับประชาชนอยางดีที่สุดอยูแลว  
 3. ฝายประชาชน ก็จะไดรับการตอบสนองความตองการในสวนตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปน ของการด
ดํารงชีวิตทําใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถตัดสินใจเลือกผูแทนหรือ พรรคการเมืองไดตรง
ตามคุณสมบัติอันพึงประสงคของการเปนผูแทนราษฎรที่ดี มีคุณภาพ คือ ตองเปนคนที่ มีความตั้งใจ
ชวยเหลือประชาชนอยางแทจริง นึกถึงผลประโยชนของประชาชน มากกวาของตนเองและพวกพอง  
ไมทุจริตคิดคดโกงงบประมาณของแผนดิน ซ่ึงก็คือเงินภาษี ที่มาจากประชาชนนั่นเอง 

 นโยบายสาธารณะ (public policy) ในอีกมุมมองหนึ่ง คือ แนวทางในการแกไขปญหาหรือดําเนิน
กิจการใดๆ ซ่ึงเปนประโยชนหรือมีผลตอสาธารณะ ไมวาจะเปนการแกปญหาฝุนละองและควันพิษในเขต
พระนครหรือหัวเมืองใหญ การกระจายการถือครองทรัพยสินเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมมากข้ึน  
การปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีเพื่อใหเกิดการความเปนธรรมและเปนการหารายไดอันนําไปสูการจัด
สวัสดิการตางๆ ใหกับคนในสังคม สิ่งเหลานี้ลวนเปนการคิดแกไขปญหาและดําเนินกิจการงานอันเปนเร่ือง

                                         
3 Kampon Rujiwit. (2008 ). Public Policy, searching for information on 24  August 2007 , 

fromhttp://guru.google.com/guru/thread?tid=602681b6a466acf7. 
 

 

สาธารณะประโยชนทั้งสิ้น จึงตองทําออกมาเปนนโยบายสาธารณะมิใชจํากัดไวเปนเพียงแนวคิดที่เก็บไว
ประดับความรูใน หองเรียน งานวิจัย หรืองานสัมมนา 4 

สวนบทบาทของการผลักดันนโยบายสาธารณะ (Policy Advocacy) นั้นจะเปนการ ถอดรหัส
แนวความคิดของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงมาสูยุทธศาสตรและนโยบายให เกิดการยอมรับของ
ประชาชน เกิดความรวมมือของประชาชนและภาคเอกชน เพราะอยาลืมวา “เสียงประชาชน คือ เสียง
สวรรค”  รวมทั้งมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยภาค
ราชการ การดําเนินงานจะมีลักษณะทั้งจากระดับการ ตัดสินใจฐานบนลงมาสูฐานลาง และจากฐานลางข้ึน
ไปสูระดับการตัดสินใจที่ฐานบน 

รัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 22 พ.ค. 61  
ถือเปนวันครบรอบ 4 ปการรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ผลงานเดนที่ผาน
มาที่เปนนโยบายสาธารณะของรัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีดังนี้ 
 1. การทวงคืนผืนปาจากนายทุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเดินหนาอยางแข็ง
ขันและถือเปนผลงานที่คอนขางเดนชัดของ รัฐบาล และคสช.โดยสามารถทวงคืนผืนปาไดจํานวนมาก โดยใน
ป 59 สามารถทวงคืนผืนปาจากนายทุนได 1.4 สนไรและในป 60 ตั้งเปาทางคืน 1.07 แสนไร และในป 61 
ยังคงเดินหนาตอ 
 2. นับตั้งแตป 58 จากปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม จึงทํา
ใหไทยถูก “ใบเหลือง” จากทางสหภาพยุโรป (อียู) และคสช.ไดแกไขปญหาหลายดานทั้งการจดทะเบียน
เรือประมง แกปญหาการคามนุษย โดยการเดินหนาในเร่ืองนี้อยางจริงจัง จึงคาดวาจะไดรับการปลด
ใบเหลืองในเร็ววันนี้ 
 3. การเดินหนาจัดระเบียบสังคม ถือเปน จุดแข็งของ คสช. โดยเดินหนาจัดระเบียบในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะการตั้งแผงคาริมถนน จัดระเบียบรถตูโดยยายไปยังสถานีขนสงหมอชิต การข้ึนทะเบียนวิน
จักรยานยนต รวมถึงการจัดระเบียบแรงงานขามชาติ ของแรงงานชาวกัมพูชา เมียนมา และลาว 
 4. การปราบปรามผูมีอิทธิพล ถือเปนมาตรการที่ รัฐบาลและ คสช. ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ดําเนินการโดยทหาร ตํารวจและฝายปกครอง โดยกวาดลางจับกุมอาวุธสงคราม อาวุธปน กระสุน และวัตถุ
ระเบิดไดจํานวนมาก มีผูเก่ียวของกวา 30,000 คน รวมถึงและกําลังจับตาเครือขายและผูรวมขบวนการ
ทั้งหมด ไมเวนแมแตเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ 
 5. มาตรการแกไขปญหาความยากจน รัฐบาล คสช. ถือเปนภารกิจหลักของรัฐบาล เบื้องตนรัฐบาล
ไดเปดลงทะเบียนผูมีรายไดนอย กวา 13 ลานคนและใหการชวยเหลือทั้งการใหบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การ
สรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกลุมคนเหลานี้ 
 6. ประกาศแกหนี้นอกระบบคร้ังใหญ โดยเนนการแกปญหาอยางครบวงจรตั้งแตเจาหนี้และ
มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ โดยใหเจาหนี้ที่ปลอยกูนอกระบบจัดตั้งเปนธุรกิจสินเชื่อรายยอยระดับจังหวัด

                                         
4 Tosaphon Trasanakunpun. (2009). Lawyer and Public Policy Drive, searched on 12 

September 2009, from http://www.prachatai.com / journal / 2009/06/24590. 
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ภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) นับตั้งแตเดือน ธ.ค. 59 จนถึง ก.พ. 61 มีนิติบุคคลยื่นคําขออนุญาต
ทั้งสิ้น 450 รายใน 66 จังหวัด  

นอกจากนี้ยังปลอยสินเชื่อรายยอยเพื่อใชจายฉุกเฉินผานธนาคารรัฐ 3 แหงเพื่อใหประชาชน
เขาถึงแหลงเงินทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ.61 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 228,180 คน เปนเงิน 10,127.15 ลาน
บาท 
 7. ปญหาขาวคางสตอกจากโครงการรับจํานําขาว เปนอีกโจทยหลักของคสช.ที่ตองดําเนินการ โดย
ตั้งแต คสช.เขามาบริหารประเทศ ก.พาณิชยระบายขาวออกไปแลวกวา 12 ลานตัน จากสตอกทั้งหมด 
17.76 ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 1.11 ลานบาท ( ก.ค.60) 
 8. การลงทุนโครงการเมกะโปรเจก โครงการสําคัญของรัฐบาล คือ โครงการพัฒนาเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ซ่ึงประกอบดวยโครงการใหญมากมาย ทั้งโครงการพัฒนาสนามบินอู
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาทาเรือ 
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 ซ่ึงไดมีการ ออก พ.ร.บ.เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเดือน พ.ค.61 ที่ผานมา รวมถึงการดึง แจ็ค หมา ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม บ.อาลีบาบา เขามารวมลงทุนในโครงการ สมารท ดิจิทัล ฮับ ในพื้นที่ ECC มูลคาลงทุนกวา11,000 
ลานบาท 
 9. การปลดธงแดง ICAO ไดเปนผลสําเร็จหลังจากที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(ICAO) ไดติดธงแดงประเทศไทย มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยดานการบินพลเรือน จนตอมาจากการ
เดินหนาแกปญหาอยางจริงจัง ICAO ไดถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยดานการบินพลเรือน (ปลดธงแดง) ไดสําเร็จในชวงปลายป 60 ที่ผานมา 
 10. การปราบการเดินหนาปราบปรามทุจริต เชนการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงของสํานักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ที่ขอเงินทอนวัดกวารอยละ 80 และมีวัดดังหลาย
แหงเก่ียวของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดตรวจพบการทุจริตกองทุนเสมาโดยมีขาราชการระดับสูงระดับสูงเขาไปมี
สวนเก่ียวของ โดยตลอดชวงเวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551-2561 พบวา ไดทําการทุจริตเงินงบประมาณใน
โครงการดังกลาวเปนจํานวนกวา 88 ลานบาท 
 อีกกรณีที่สรางความตกใจใหกับสังคม การทุจริตเงินสงเคราะหคนไรที่พึ่ง กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย (พม.) ที่มีเจาหนาที่ตั้งแตระดับลางไปจนถึงระดับปลัดกระทรวงที่มีสวนเก่ียวของ 
โดยมีการกระทําผิดใน 53 จังหวัด งบประมาณกวา 500 ลานบาท 

 11. โครงการไทยนิยม ยั่งยนื  
 เปนการดําเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติสูระดับพื้นที่ มุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน  เพื่อมาสูการจัดทํา
แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชนอยางยั่งยืน และการสรางความรูความเขาใจตามกรอบ
หลักการดําเนินการ 10 เร่ืองอยางมีแบบแผน สูการสรางการรับรูใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อใหเกิดโอกาส

 
 

ในการพัฒนาตนเองแผนการดําเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีแผนการลงพื้นที่จํานวน 4 คร้ัง ในคร้ังที่ 3 
เปนเร่ืองของการนําปญหาของแตละชุมชนมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไข  จัดทําเปนแผนงาน/โครงการ
ตามหลักเกณฑที่โครงการกําหนด เนนหลักการมีสวนรวม และตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง ซ่ึงกอใหโครงการที่เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสรางงาน สรางอาชีพ และสราง
รายไดใหกับประชาชนอยางยั่งยืน เกิดการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก หรือเชื่อมโยงการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ   

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  กลาวถึงนโยบายสาธารณะมีความสําคัญทั้งตอผูกําหนดนโยบายและ
ประชาชน กลาวคือ5   

ประการแรก ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย สวนใหญที่ตองรับผิดชอบตอการกําหนด นโยบาย
บริหารประเทศคือรัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของ ประชาชน ทั้งใน
ดานคานิยมของสังคมและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนจะทําให รัฐบาลไดรับความศรัทธา
เชื่อถือจากประชาชน โดยอยางยิ่งถารัฐบาลสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะทําให รัฐบาลไดรับการยอมรับและความ
นิยมจากประชนอยางกวางขวาง ผลดังกลาวจะสงเสริมใหรัฐบาล มีโอกาสดํารงอํานาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานข้ึนโดยอาจไดรับความไววางใจจากการเลือกตั้ง ใหทําหนาที่รัฐบาลบริหารประเทศตอไปอีก ในทาง
ตรงกันขาม หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่ไม สอดคลองกับคานิยมหรือความตองการของประชาชน 
ประชาชนอาจรวมตัวกันคัดคาน เพื่อกดดัน ในรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรง ถึงข้ันทําให
รัฐบาลหมดอํานาจไปหรือใน บางกรณีถึงแมวารัฐบาลจะกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับคานิยมและความ
ตองการของประชน แตรัฐบาลไมสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ปรากฏการณเชนนี้จะทําให 
ประชาชนเสื่อมศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาล และอาจสงผลใหรัฐบาลหมดโอกาสที่จะ บริหาร
ประเทศตอไป ดังนั้นจึงกลาวไดวา นโยบายสาธารณะมีผลตอการดํารงอยูของรัฐบาลอยางสําคัญ 

ประการที่สอง ความสําคัญตอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทาง การเมือง 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงความ ตองการของตน 
ผานกลไกตางๆ ทางการเมือง อาทิเชน ผานพรรคการเมือง ผานกลุมอิทธิพลและ ผลประโยชน   ผานระบบ
ราชการ ผานนักการเมือง  ผานฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  เปนตน ความตองการ (Demands) และการ
สนับสนุน  (Supports) ของประชานจะถูกนําเขาระบบการเมือง (Political System) เม่ือนโยบาย
สาธารณะถูกนําไปปฏิบัติ และปรากฏผลลัพธตามเปาประสงคที่พึง ปรารถนาจะทําใหไดรับความพอใจ และ
สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  (Feed Back) จะทําใหประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธาตอการ
บริหารงานของรัฐบาลมากข้ึน ในทางตรงขาม หาก ผลลัพธและคุณภาพของการนํานโยบายไปปฏิบัติไม
เปนไปตามเปาประสงคที่พึงปรารถนาของ ประชาชน  จะสงใหวิถีชีวิตของประชนตกต่ํา ปรากฏการณเชนนี้
                                         

5 Sombat Thamrongthanyawong. (2000). Public Policy: Concepts, Analysis and Processes. 
Type 4. Bangkok: Sema Tham 
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ภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) นับตั้งแตเดือน ธ.ค. 59 จนถึง ก.พ. 61 มีนิติบุคคลยื่นคําขออนุญาต
ทั้งสิ้น 450 รายใน 66 จังหวัด  

นอกจากนี้ยังปลอยสินเชื่อรายยอยเพื่อใชจายฉุกเฉินผานธนาคารรัฐ 3 แหงเพื่อใหประชาชน
เขาถึงแหลงเงินทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ.61 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 228,180 คน เปนเงิน 10,127.15 ลาน
บาท 
 7. ปญหาขาวคางสตอกจากโครงการรับจํานําขาว เปนอีกโจทยหลักของคสช.ที่ตองดําเนินการ โดย
ตั้งแต คสช.เขามาบริหารประเทศ ก.พาณิชยระบายขาวออกไปแลวกวา 12 ลานตัน จากสตอกทั้งหมด 
17.76 ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 1.11 ลานบาท ( ก.ค.60) 
 8. การลงทุนโครงการเมกะโปรเจก โครงการสําคัญของรัฐบาล คือ โครงการพัฒนาเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ซ่ึงประกอบดวยโครงการใหญมากมาย ทั้งโครงการพัฒนาสนามบินอู
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาทาเรือ 
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 ซ่ึงไดมีการ ออก พ.ร.บ.เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเดือน พ.ค.61 ที่ผานมา รวมถึงการดึง แจ็ค หมา ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม บ.อาลีบาบา เขามารวมลงทุนในโครงการ สมารท ดิจิทัล ฮับ ในพื้นที่ ECC มูลคาลงทุนกวา11,000 
ลานบาท 
 9. การปลดธงแดง ICAO ไดเปนผลสําเร็จหลังจากที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(ICAO) ไดติดธงแดงประเทศไทย มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยดานการบินพลเรือน จนตอมาจากการ
เดินหนาแกปญหาอยางจริงจัง ICAO ไดถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยดานการบินพลเรือน (ปลดธงแดง) ไดสําเร็จในชวงปลายป 60 ที่ผานมา 
 10. การปราบการเดินหนาปราบปรามทุจริต เชนการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงของสํานักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ที่ขอเงินทอนวัดกวารอยละ 80 และมีวัดดังหลาย
แหงเก่ียวของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดตรวจพบการทุจริตกองทุนเสมาโดยมีขาราชการระดับสูงระดับสูงเขาไปมี
สวนเก่ียวของ โดยตลอดชวงเวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551-2561 พบวา ไดทําการทุจริตเงินงบประมาณใน
โครงการดังกลาวเปนจํานวนกวา 88 ลานบาท 
 อีกกรณีที่สรางความตกใจใหกับสังคม การทุจริตเงินสงเคราะหคนไรที่พึ่ง กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย (พม.) ที่มีเจาหนาที่ตั้งแตระดับลางไปจนถึงระดับปลัดกระทรวงที่มีสวนเก่ียวของ 
โดยมีการกระทําผิดใน 53 จังหวัด งบประมาณกวา 500 ลานบาท 

 11. โครงการไทยนิยม ยั่งยนื  
 เปนการดําเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติสูระดับพื้นที่ มุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน  เพื่อมาสูการจัดทํา
แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชนอยางยั่งยืน และการสรางความรูความเขาใจตามกรอบ
หลักการดําเนินการ 10 เร่ืองอยางมีแบบแผน สูการสรางการรับรูใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อใหเกิดโอกาส

 
 

ในการพัฒนาตนเองแผนการดําเนนิงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีแผนการลงพื้นที่จํานวน 4 คร้ัง ในคร้ังที่ 3 
เปนเร่ืองของการนําปญหาของแตละชุมชนมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไข  จัดทําเปนแผนงาน/โครงการ
ตามหลักเกณฑที่โครงการกําหนด เนนหลักการมีสวนรวม และตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง ซ่ึงกอใหโครงการที่เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสรางงาน สรางอาชีพ และสราง
รายไดใหกับประชาชนอยางยั่งยืน เกิดการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก หรือเชื่อมโยงการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ   

 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  กลาวถึงนโยบายสาธารณะมีความสําคัญทั้งตอผูกําหนดนโยบายและ
ประชาชน กลาวคือ5   

ประการแรก ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย สวนใหญที่ตองรับผิดชอบตอการกําหนด นโยบาย
บริหารประเทศคือรัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของ ประชาชน ทั้งใน
ดานคานิยมของสังคมและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนจะทําให รัฐบาลไดรับความศรัทธา
เชื่อถือจากประชาชน โดยอยางยิ่งถารัฐบาลสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จะทําให รัฐบาลไดรับการยอมรับและความ
นิยมจากประชนอยางกวางขวาง ผลดังกลาวจะสงเสริมใหรัฐบาล มีโอกาสดํารงอํานาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานข้ึนโดยอาจไดรับความไววางใจจากการเลือกตั้ง ใหทําหนาที่รัฐบาลบริหารประเทศตอไปอีก ในทาง
ตรงกันขาม หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่ไม สอดคลองกับคานิยมหรือความตองการของประชาชน 
ประชาชนอาจรวมตัวกันคัดคาน เพื่อกดดัน ในรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรง ถึงข้ันทําให
รัฐบาลหมดอํานาจไปหรือใน บางกรณีถึงแมวารัฐบาลจะกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับคานิยมและความ
ตองการของประชน แตรัฐบาลไมสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ปรากฏการณเชนนี้จะทําให 
ประชาชนเสื่อมศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาล และอาจสงผลใหรัฐบาลหมดโอกาสที่จะ บริหาร
ประเทศตอไป ดังนั้นจึงกลาวไดวา นโยบายสาธารณะมีผลตอการดํารงอยูของรัฐบาลอยางสําคัญ 

ประการที่สอง ความสําคัญตอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทาง การเมือง 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงความ ตองการของตน 
ผานกลไกตางๆ ทางการเมือง อาทิเชน ผานพรรคการเมือง ผานกลุมอิทธิพลและ ผลประโยชน   ผานระบบ
ราชการ ผานนักการเมือง  ผานฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  เปนตน ความตองการ (Demands) และการ
สนับสนุน  (Supports) ของประชานจะถูกนําเขาระบบการเมือง (Political System) เม่ือนโยบาย
สาธารณะถูกนําไปปฏิบัติ และปรากฏผลลัพธตามเปาประสงคที่พึง ปรารถนาจะทําใหไดรับความพอใจ และ
สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  (Feed Back) จะทําใหประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธาตอการ
บริหารงานของรัฐบาลมากข้ึน ในทางตรงขาม หาก ผลลัพธและคุณภาพของการนํานโยบายไปปฏิบัติไม
เปนไปตามเปาประสงคที่พึงปรารถนาของ ประชาชน  จะสงใหวิถีชีวิตของประชนตกต่ํา ปรากฏการณเชนนี้
                                         

5 Sombat Thamrongthanyawong. (2000). Public Policy: Concepts, Analysis and Processes. 
Type 4. Bangkok: Sema Tham 
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จะทําใหประชาชนขาดความ เชื่อม่ันและศรัทธาตอรัฐบาล รัฐบาลจะตองทําการปรับเปลี่ยนนโยบาย   
หรือปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพื่อเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน   
มิฉะนั้น ประชาชนอาจไมใหการสนับสนุนรัฐบาลอีกตอไป  ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองกับ 
ประชาชน จึงเปนความสัมพันธแบบพลวัตร (Dynamic  System) ดังนั้น นโยบายสาธารณะใน ฐานะที่เปน
ผลผลิตของระบบการเมือง  จึงสงผลอยางสําคัญตอวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สรุปไดวา นโยบายสาธารณะที่ดีตองสอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน เม่ือถูก
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเสมอภาคทั่วหนา  
หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงขาม จะสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ยากจน  ดอย
การศึกษา และคุณภาพชีวิตต่ํา นอกจากนี้ ความสําคัญดังกลาวแลว นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะที่เปน เคร่ืองมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในดานตาง ๆ ไดแก   
 1. เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 2. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการแกไขปญหาที่สําคัญของประชาชน  
 4. เปนการใชอํานาจรัฐบาลเพื่อจัดสรรคานิยมทางสังคม  
 5. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม  
 6. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเสมอภาคในโอกาสแกประชาชน  
 7. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการกระจายรายไดใหแกประชาชน  
 8. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสูชนบท  
 9. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 10.  เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวานโยบายสาธารณะจะมีความสําคัญกวางขวางตอการพัฒนาประเทศ ดังได
กลาวแลว แตความสําเร็จของนโยบายสาธารณะก็ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก ประการแรก 
เปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะนําไปสู ความสําเร็จตองระบุเปาประสงคให
ชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเกิดความคาดเคลื่อนในการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่มี
เปาประสงคไมชัดเจน  มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลว ในการนํานโยบายปฏิบัติสูง  ประการที่สอง ตองมี
หนวยงานที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ กลาวคือ นโยบายที่สําคัญจะตองมี
หนวยงานที่มีความรูความสามารถเปน ผูรับผิดชอบโดยตรงและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีกลไกการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ อยางใกลชิด เพื่อใหม่ันใจวาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ประการที่สาม ตองมีงบประมาณสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเหมาะสม นโยบายใดที่ไม
มีงบประมาณสนับสนุนนโยบายนั้นจะไมมีโอกาสปรากฏเปนจริง จะเปนไดแต เพียงการแสดงความตั้งใจหรือ
การพูดที่ไมมีการกระทํา  กรณีเชนนี้ไมเรียกวาเปนนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะในสวนที่

 
 

รัฐบาลเลือก จะกระทําตองกระทําใหเปนรูปธรรม และปรากฏ เปนจริง  ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมี
งบประมาณสนับสนุนอยางเหมาะสมเทานั้น   

ประการสุดทาย ตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชน การที่ประชาชนใหการ สนับสนุนนโยบาย
ใด แสดงวา นโยบายนั้นสอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน การสนับสนุนจากประชาชน
จะเปนพลังสําคัญในการผลักดันใหการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

1. ทฤษฎีชนชั้นผูนํา (elite theory)  
 เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายถึง การกําหนดนโยบาย จากความปรารถนาและความตองการของชนชั้นผูนาํ
ประเทศเนื่องจากประเทศถูกปกครอง ดวยระบอบอํานาจนิยมเปนของผูปกครองประเทศแตผูเดียว ซ่ึงผูนํา
ในระบอบนี้ใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จหรือแบบเผด็จการ หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ฯลฯ เพราะหลักการของ
ตัวแบบชนชั้นผูนําที่ใชในการวิเคราะหการกําหนดนโยบายสาธารณะ จะใหความสําคัญกับบทบาทหรือ
อิทธิพลของชนชั้นผูนําหรือชนชั้นผูปกครอง ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอยางเด็ดขาด โดย
ชนชั้นปกครองเหลานี้จะยึดถือความพึงพอใจ (preference) หรือคานิยม (values) ของตนเองและพวกพอง
ที่ใกลชิดเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบาย ดวยเหตุนี้นโยบายจึงเปนสิ่งที่สะทอนถึงความพอใจหรือคานิยม 
สวนตัวของชนชั้นผูนําโดยตรง ขาราชการเปนเพียงผูทําหนาที่นํานโยบายที่กําหนดโดย ชนชั้นผูนําไปสู
ประชาชนเทานั้น ทิศทางของการกําหนดนโยบายจึงเปนทิศทางแบบ แนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้น
ผูปกครองลงมาสูประชาชน 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุม (group theory)  
 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายการกําหนด นโยบายสาธารณะที่มาจากระบอบการเมือง ที่ประกอบ
ไปดวย กลุมผลประโยชนที่ตางชวงชิงอํานาจและผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  เปรียบเสมือนระบอบที่มี
แรงผลักดันและแรงกดดันที่กระทําปฏิสัมพันธตอกันในการกําหนดนโยบายสาธารณะ   
 แนวคิดสําคัญของตัวแบบ ดุลยภาพระหวางกลุม ถือวานโยบายสาธารณะ คือ ผลของความสมดุล
ของการตอสูระหวางกลุม ความสมดุลเหลานี้ เกิดข้ึนจากอิทธิพลระหวางกลุมผลประโยชนที่ตกลง 
ประนีประนอมกับการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของกลุมผลประโยชนใดที่คาดหมายไดวา จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของ และนโยบายจะถูกเปลี่ยนทิศทาง ไปสูกลุมที่มีอิทธิพลมากกวา สวน
กลุมที่มีอิทธิพลนอยกวาจะเปนผูสูญเสียผลประโยชน ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุมจะใหคําอธิบายที่ชัดเจน
เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบของการตอสูระหวางกลุมโดยผูกําหนดนโยบายจะถูกพิจารณาวา
เปน  ผูที่ ตอบสนองตอความกดดันของกลุม ไดแก  การตอรอง (bargaining) การประนีประนอม 
(compromising) การพยายามที่จะกอใหเกิดการรวมกลุมเสียงขางมาก เพื่อใหการประนีประนอมประสบ
ผลสําเร็จโดยงาย โดยนัยนี้นักการเมืองที่เปนตัวแบบของกลุมที่มีรากฐานกวางขวางกวาจะไดเปรียบกลุมที่มี
รากฐานที่เล็กกวา  
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จะทําใหประชาชนขาดความ เชื่อม่ันและศรัทธาตอรัฐบาล รัฐบาลจะตองทําการปรับเปลี่ยนนโยบาย   
หรือปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพื่อเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน   
มิฉะนั้น ประชาชนอาจไมใหการสนับสนุนรัฐบาลอีกตอไป  ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองกับ 
ประชาชน จึงเปนความสัมพันธแบบพลวัตร (Dynamic  System) ดังนั้น นโยบายสาธารณะใน ฐานะที่เปน
ผลผลิตของระบบการเมือง  จึงสงผลอยางสําคัญตอวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สรุปไดวา นโยบายสาธารณะที่ดีตองสอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน เม่ือถูก
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเสมอภาคทั่วหนา  
หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงขาม จะสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ยากจน  ดอย
การศึกษา และคุณภาพชีวิตต่ํา นอกจากนี้ ความสําคัญดังกลาวแลว นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะที่เปน เคร่ืองมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในดานตาง ๆ ไดแก   
 1. เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 2. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการแกไขปญหาที่สําคัญของประชาชน  
 4. เปนการใชอํานาจรัฐบาลเพื่อจัดสรรคานิยมทางสังคม  
 5. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม  
 6. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเสริมสรางความเสมอภาคในโอกาสแกประชาชน  
 7. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการกระจายรายไดใหแกประชาชน  
 8. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสูชนบท  
 9. เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 10.  เปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวานโยบายสาธารณะจะมีความสําคัญกวางขวางตอการพัฒนาประเทศ ดังได
กลาวแลว แตความสําเร็จของนโยบายสาธารณะก็ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก ประการแรก 
เปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน นโยบายสาธารณะที่จะนําไปสู ความสําเร็จตองระบุเปาประสงคให
ชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเกิดความคาดเคลื่อนในการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ นโยบายสาธารณะใดก็ตามที่มี
เปาประสงคไมชัดเจน  มีโอกาสที่จะประสบความลมเหลว ในการนํานโยบายปฏิบัติสูง  ประการที่สอง ตองมี
หนวยงานที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ กลาวคือ นโยบายที่สําคัญจะตองมี
หนวยงานที่มีความรูความสามารถเปน ผูรับผิดชอบโดยตรงและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีกลไกการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ อยางใกลชิด เพื่อใหม่ันใจวาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเปาประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ประการที่สาม ตองมีงบประมาณสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเหมาะสม นโยบายใดที่ไม
มีงบประมาณสนับสนุนนโยบายนั้นจะไมมีโอกาสปรากฏเปนจริง จะเปนไดแต เพียงการแสดงความตั้งใจหรือ
การพูดที่ไมมีการกระทํา  กรณีเชนนี้ไมเรียกวาเปนนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะในสวนที่

 
 

รัฐบาลเลือก จะกระทําตองกระทําใหเปนรูปธรรม และปรากฏ เปนจริง  ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมี
งบประมาณสนับสนุนอยางเหมาะสมเทานั้น   

ประการสุดทาย ตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชน การที่ประชาชนใหการ สนับสนุนนโยบาย
ใด แสดงวา นโยบายนั้นสอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน การสนับสนุนจากประชาชน
จะเปนพลังสําคัญในการผลักดันใหการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

1. ทฤษฎีชนชั้นผูนํา (elite theory)  
 เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายถึง การกําหนดนโยบาย จากความปรารถนาและความตองการของชนชั้นผูนาํ
ประเทศเนื่องจากประเทศถูกปกครอง ดวยระบอบอํานาจนิยมเปนของผูปกครองประเทศแตผูเดียว ซ่ึงผูนํา
ในระบอบนี้ใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จหรือแบบเผด็จการ หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ฯลฯ เพราะหลักการของ
ตัวแบบชนชั้นผูนําที่ใชในการวิเคราะหการกําหนดนโยบายสาธารณะ จะใหความสําคัญกับบทบาทหรือ
อิทธิพลของชนชั้นผูนําหรือชนชั้นผูปกครอง ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอยางเด็ดขาด โดย
ชนชั้นปกครองเหลานี้จะยึดถือความพึงพอใจ (preference) หรือคานิยม (values) ของตนเองและพวกพอง
ที่ใกลชิดเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบาย ดวยเหตุนี้นโยบายจึงเปนสิ่งที่สะทอนถึงความพอใจหรือคานิยม 
สวนตัวของชนชั้นผูนําโดยตรง ขาราชการเปนเพียงผูทําหนาที่นํานโยบายที่กําหนดโดย ชนชั้นผูนําไปสู
ประชาชนเทานั้น ทิศทางของการกําหนดนโยบายจึงเปนทิศทางแบบ แนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้น
ผูปกครองลงมาสูประชาชน 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุม (group theory)  
 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายการกําหนด นโยบายสาธารณะที่มาจากระบอบการเมือง ที่ประกอบ
ไปดวย กลุมผลประโยชนที่ตางชวงชิงอํานาจและผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  เปรียบเสมือนระบอบที่มี
แรงผลักดันและแรงกดดันที่กระทําปฏิสัมพันธตอกันในการกําหนดนโยบายสาธารณะ   
 แนวคิดสําคัญของตัวแบบ ดุลยภาพระหวางกลุม ถือวานโยบายสาธารณะ คือ ผลของความสมดุล
ของการตอสูระหวางกลุม ความสมดุลเหลานี้ เกิดข้ึนจากอิทธิพลระหวางกลุมผลประโยชนที่ตกลง 
ประนีประนอมกับการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของกลุมผลประโยชนใดที่คาดหมายไดวา จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนนโยบายสาธารณะที่เก่ียวของ และนโยบายจะถูกเปลี่ยนทิศทาง ไปสูกลุมที่มีอิทธิพลมากกวา สวน
กลุมที่มีอิทธิพลนอยกวาจะเปนผูสูญเสียผลประโยชน ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุมจะใหคําอธิบายที่ชัดเจน
เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบของการตอสูระหวางกลุมโดยผูกําหนดนโยบายจะถูกพิจารณาวา
เปน  ผูที่ ตอบสนองตอความกดดันของกลุม ไดแก  การตอรอง (bargaining) การประนีประนอม 
(compromising) การพยายามที่จะกอใหเกิดการรวมกลุมเสียงขางมาก เพื่อใหการประนีประนอมประสบ
ผลสําเร็จโดยงาย โดยนัยนี้นักการเมืองที่เปนตัวแบบของกลุมที่มีรากฐานกวางขวางกวาจะไดเปรียบกลุมที่มี
รากฐานที่เล็กกวา  
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3. ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) 
 ทฤษฎีนี้เปนการอธิบายใหเห็นถึงนโยบาย สาธารณะที่มาจากกรอบความคิดเชิงฐานคติเปนระบบที่
คํานึงถึงระบบของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงจะตองทํางานอยางเปนระบบ โดยมีปฏิกิริยาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ  
โดย ไดนํามาประยุกตในการอธิบายการเมืองวา การเมืองดํารงอยูเสมือนชีวิตการเมือง (political life) 
ดังนั้น ชีวิตการเมืองจึงตองดํารงอยูอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวย ความสัมพันธระหวางระบบการเมือง 
และสิ่งแวดลอม (environment) ที่อยูลอมรอบระบบการเมือง พลังของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอระบบการเมือง 
เรียกวา ปจจัยนําเขา (input) ซ่ึงเปนเงื่อนไขหรือสถานการณสําคัญประกอบไปดวยความตองการ การ
เรียกรองและการสนับสนุนของประชาชนและสังคม สวนระบบการเมืองเปรียบเสมือนกลองดํา (black box) 
คือ กลุมของโครงสราง มีกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่สัมพันธกัน สวนการใชอํานาจในการบริหาร
ตามคานิยมของสังคม ประเพณี และกฎ ระเบียบตางๆ (conversion process) เม่ือปจจัยนําเขาไดเขามาสู
กระบวนการของกลองดํา ก็จะผลิตผลลัพธหรือผลผลิตออกมาเรียกวา ปจจัยนําออก (output) ของระบบ
การเมือง หรือผลผลิตของระบบการเมือง และผลผลิตของระบบการเมืองนี้เองก็จะทําหนาที่สงยอนกลับเขา
สูสิ่งแวดลอมในรูปของผลสะทอนกลับหรือผลกระทบ (feedback) เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม
และการสนับสนุนของประชาชนอันเปนองคประกอบสําคัญในการสรางแรงผลักดันของสิ่งแวดลอมที่มีตอ
ระบบการเมือง เกิดความสัมพันธ แบบพลวัตร (dynamic system) โดยจะมีการปรับตัวเพื่อสรางระบบใหมี
ความสมดุลเพื่อใหชีวิตการเมืองดํารงอยูไดตลอดไป   

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (institutional theory)  
ทฤษฎีนี้ แสดงใหเห็นถึงนโยบายสาธารณะ ในฐานะที่เปนผลผลิตของสถาบันทางการเมือง โดยโครงสราง
ของสถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบในสถาบัน และข้ันตอนการดําเนินการตางๆ ของสถาบันทาง
การเมือง ซ่ึงจะมีผลตอเนื่องตอการกําหนดนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ (Anderson, 
1994: 31-32) ทฤษฎีสถาบันการเมืองเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ ทั้งนี้ เพราะวา
กิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป ลวนมีศูนยกลางอยูที่สถาบันทางการเมืองทั้งสิ้น สถาบันทางการเมืองที่
สําคัญเหลานี้ ไดแก สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันการปกครองทองถ่ิน และ
สถาบันพรรคการเมือง เปนตน ซ่ึ’นโยบาย สาธารณะจะถูกกําหนดไปปฏิบัติและใชบังคับโดยสถาบันเหลานี้   
ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะและสถาบันราชการจะดําเนินไปอยางใกลชิด กลาวคือ นโยบายจะ
ไมมีผลเปนนโยบายสาธารณะจนกวานโยบายนั้นจะไดรับ ความเห็นชอบ ถูกนําไปปฏิบัติและใชบังคับโดย
สถาบันราชการที่รับผิดชอบหรือสถาบันราชการที่มีบทบาทในการกําหนดคุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
เพราะสถาบันราชการ เปนผูรับรองความชอบธรรม (legitimacy) ของนโยบาย เนื่องจากจะมีผลเปนขอ
ผูกพัน ทางกฎหมายที่ประชาชนตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังตองมีลักษณะของความครอบคลุม ทั้งสังคม 
(universality) และรัฐบาลเทานั้นที่เปนผูผูกขาดอํานาจการบังคับใช (coercion) กลาวคือ มีแตรัฐบาล
เทานั้นที่สามารถลงโทษผูฝาฝนนโยบายหรือกฎหมายของรัฐได   

นอกจากทฤษฎีสถาบันทางการเมืองนี้แลว Lester and Stewart ไดใหความสําคัญกับระบบ
ราชการและตัวขาราชการที่มีมุมมองที่เรียกวา Subgovernment Perspective มีสวนสําคัญและมีอิทธิพล

 
 

ยิ่งตอการกําหนดนโยบายอีกดวย โดยใหเหตุผลวา การทํางานของ Subgovernment ประกอบไปดวย 
บุคลากรที่มีการเชื่อมโยงกับนักการเมือง ผูเชี่ยวชาญระบบสภาในการแกปญหาสาธารณะ และระบบการ
ทํางานของราชการและ นักวิชาการในการแกปญหาสาธารณะ โดยนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงตัวเชื่อมโยงทั้ง 3 
สวน คือ ตัวขาราชการและองคการที่เก่ียวของ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในนโยบายสาธารณะ  อันเปน
สวนรวมที่เก่ียวของใกลเคียงกับตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ตอการกําหนดนโยบาย 

5. หลักทฤษฎีตัวแบบเชิงเหตุผล (rational model)  
 ในการศึกษา นโยบายสาธารณะดังที่ Dye ไดกลาวไววา ในความเขาใจของการตัดสินใจดวยเหตุผล 
เปนตัวแบบที่มุงเนนคุณคาของนโยบายสาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดทางสังคม โดยใชหลักของ
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ   คือ จะไมมีการใชนโยบายที่มีตนทุนสูงกวาคาผลประโยชน และผู
ตัดสินในการเลือกนโยบายนั้นจะเลือกทางเลือกที่ใหประโยชนตอบแทนตอตนทุนหรือการลงทุนของภาครัฐที่
สูงสุด เพื่อการนํานโยบายไปใชในการแกปญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน การปฏิบัติ โดยอาศัย
การใชปจจัยสําคัญในการเลือกนโยบายจาก ทฤษฎีการเลือกอยางมี เหตุผล (rational-choice theory) 
ผสมผสานกับหลักของเหตุผลดวย กลาวคือ ทฤษฎีการเลือกอยางมีเหตุผล เปนการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ของผูตัดสินใจเพื่อบรรลุความพึงพอใจ สูงสุดของตนเอง โดยใชหลักของเศรษฐศาสตรจุลภาค ปจจัยที่สําคัญ
อาจเปนอิทธิพลที่สูงสุด ในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือการดําเนินการตามนโยบาย นั้นๆ ใหเหมาะสม
กับสภาพของสิ่งแวดลอม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุด ภายใตกรอบความคิดของตัวแบบ หลัก
เหตุผล นโยบายสาธารณะจะมีลักษณะของหลักการ เหตุผลก็ตอเม่ือ ความแตกตางระหวางคุณคาที่บรรลุ
และคุณคาที่ตองสูญเสียไปมีคาเปนบวก และมีคามากกวาทางเลือกนโยบายอ่ืน ซ่ึงคาดังกลาวมีความ
หมายถึงการคํานวณคา คุณคาทั้งทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งหมด   
 
ความหมายของการจัดการภาครัฐ  (Public Management) 

 “การจัดการภาครัฐ” (Public Management) หมายถึง แนวคิดในการนําเอาหลักการบริหารงาน
แบบเอกชนมาใชในการบริหารงานหนวยงานภาครัฐ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐใหเปน
เหมือนเอกชน เกิดจากการที่หนวยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงปญหาของการทํางานของหนวยงานภาครัฐภายใต
กรอบของ การจัดการภาครัฐ (Public Administration) และได เห็นผลความสําเร็จของเอกชนอัน
เนื่องมาจากการนําเอาหลักการบริหารตางๆ ตามกรอบของการจัดการภาครัฐ (Public Management) มา
ใช  

 ในความเขาใจของผูเขียนเห็นวา Public Management เปนสวนหนึ่งของ Public Administrator 
ซ่ึงทั้งสองแนวคิดตางก็มีขอดีขอเสียในตัว การที่จะบริหารจัดการประเทศไดอยางดีเพื่อใหเกิดความผาสุกของ
ประชาชนนั้ น  จึ งจํ า เป นที่ จะต องใชกรอบความ คิดทั้ งของ Public Management และ Public 
Administrator ไปควบคูกัน โดยพิจารณาจากบริบทของสังคมไทยใหเหมาะสม เชน การนําเอาแนวความคิด
เร่ืองการกระจายอํานาจมาใชเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน แตเพิ่มความเขมขนในการ
ตรวจสอบผูที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐใหเปนเพียงผูกระตุนใหเกิดการ
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3. ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) 
 ทฤษฎีนี้เปนการอธิบายใหเห็นถึงนโยบาย สาธารณะที่มาจากกรอบความคิดเชิงฐานคติเปนระบบที่
คํานึงถึงระบบของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงจะตองทํางานอยางเปนระบบ โดยมีปฏิกิริยาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ  
โดย ไดนํามาประยุกตในการอธิบายการเมืองวา การเมืองดํารงอยูเสมือนชีวิตการเมือง (political life) 
ดังนั้น ชีวิตการเมืองจึงตองดํารงอยูอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบดวย ความสัมพันธระหวางระบบการเมือง 
และสิ่งแวดลอม (environment) ที่อยูลอมรอบระบบการเมือง พลังของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอระบบการเมือง 
เรียกวา ปจจัยนําเขา (input) ซ่ึงเปนเงื่อนไขหรือสถานการณสําคัญประกอบไปดวยความตองการ การ
เรียกรองและการสนับสนุนของประชาชนและสังคม สวนระบบการเมืองเปรียบเสมือนกลองดํา (black box) 
คือ กลุมของโครงสราง มีกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่สัมพันธกัน สวนการใชอํานาจในการบริหาร
ตามคานิยมของสังคม ประเพณี และกฎ ระเบียบตางๆ (conversion process) เม่ือปจจัยนําเขาไดเขามาสู
กระบวนการของกลองดํา ก็จะผลิตผลลัพธหรือผลผลิตออกมาเรียกวา ปจจัยนําออก (output) ของระบบ
การเมือง หรือผลผลิตของระบบการเมือง และผลผลิตของระบบการเมืองนี้เองก็จะทําหนาที่สงยอนกลับเขา
สูสิ่งแวดลอมในรูปของผลสะทอนกลับหรือผลกระทบ (feedback) เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม
และการสนับสนุนของประชาชนอันเปนองคประกอบสําคัญในการสรางแรงผลักดันของสิ่งแวดลอมที่มีตอ
ระบบการเมือง เกิดความสัมพันธ แบบพลวัตร (dynamic system) โดยจะมีการปรับตัวเพื่อสรางระบบใหมี
ความสมดุลเพื่อใหชีวิตการเมืองดํารงอยูไดตลอดไป   

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (institutional theory)  
ทฤษฎีนี้ แสดงใหเห็นถึงนโยบายสาธารณะ ในฐานะที่เปนผลผลิตของสถาบันทางการเมือง โดยโครงสราง
ของสถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบในสถาบัน และข้ันตอนการดําเนินการตางๆ ของสถาบันทาง
การเมือง ซ่ึงจะมีผลตอเนื่องตอการกําหนดนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ (Anderson, 
1994: 31-32) ทฤษฎีสถาบันการเมืองเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ ทั้งนี้ เพราะวา
กิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป ลวนมีศูนยกลางอยูที่สถาบันทางการเมืองทั้งสิ้น สถาบันทางการเมืองที่
สําคัญเหลานี้ ไดแก สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันการปกครองทองถ่ิน และ
สถาบันพรรคการเมือง เปนตน ซ่ึ’นโยบาย สาธารณะจะถูกกําหนดไปปฏิบัติและใชบังคับโดยสถาบันเหลานี้   
ความสัมพันธระหวางนโยบายสาธารณะและสถาบันราชการจะดําเนินไปอยางใกลชิด กลาวคือ นโยบายจะ
ไมมีผลเปนนโยบายสาธารณะจนกวานโยบายนั้นจะไดรับ ความเห็นชอบ ถูกนําไปปฏิบัติและใชบังคับโดย
สถาบันราชการที่รับผิดชอบหรือสถาบันราชการที่มีบทบาทในการกําหนดคุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
เพราะสถาบันราชการ เปนผูรับรองความชอบธรรม (legitimacy) ของนโยบาย เนื่องจากจะมีผลเปนขอ
ผูกพัน ทางกฎหมายที่ประชาชนตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังตองมีลักษณะของความครอบคลุม ทั้งสังคม 
(universality) และรัฐบาลเทานั้นที่เปนผูผูกขาดอํานาจการบังคับใช (coercion) กลาวคือ มีแตรัฐบาล
เทานั้นที่สามารถลงโทษผูฝาฝนนโยบายหรือกฎหมายของรัฐได   

นอกจากทฤษฎีสถาบันทางการเมืองนี้แลว Lester and Stewart ไดใหความสําคัญกับระบบ
ราชการและตัวขาราชการที่มีมุมมองที่เรียกวา Subgovernment Perspective มีสวนสําคัญและมีอิทธิพล

 
 

ยิ่งตอการกําหนดนโยบายอีกดวย โดยใหเหตุผลวา การทํางานของ Subgovernment ประกอบไปดวย 
บุคลากรที่มีการเชื่อมโยงกับนักการเมือง ผูเชี่ยวชาญระบบสภาในการแกปญหาสาธารณะ และระบบการ
ทํางานของราชการและ นักวิชาการในการแกปญหาสาธารณะ โดยนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงตัวเชื่อมโยงทั้ง 3 
สวน คือ ตัวขาราชการและองคการที่เก่ียวของ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในนโยบายสาธารณะ  อันเปน
สวนรวมที่เก่ียวของใกลเคียงกับตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ตอการกําหนดนโยบาย 

5. หลักทฤษฎีตัวแบบเชิงเหตุผล (rational model)  
 ในการศึกษา นโยบายสาธารณะดังที่ Dye ไดกลาวไววา ในความเขาใจของการตัดสินใจดวยเหตุผล 
เปนตัวแบบที่มุงเนนคุณคาของนโยบายสาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดทางสังคม โดยใชหลักของ
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ   คือ จะไมมีการใชนโยบายที่มีตนทุนสูงกวาคาผลประโยชน และผู
ตัดสินในการเลือกนโยบายนั้นจะเลือกทางเลือกที่ใหประโยชนตอบแทนตอตนทุนหรือการลงทุนของภาครัฐที่
สูงสุด เพื่อการนํานโยบายไปใชในการแกปญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน การปฏิบัติ โดยอาศัย
การใชปจจัยสําคัญในการเลือกนโยบายจาก ทฤษฎีการเลือกอยางมี เหตุผล (rational-choice theory) 
ผสมผสานกับหลักของเหตุผลดวย กลาวคือ ทฤษฎีการเลือกอยางมีเหตุผล เปนการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
ของผูตัดสินใจเพื่อบรรลุความพึงพอใจ สูงสุดของตนเอง โดยใชหลักของเศรษฐศาสตรจุลภาค ปจจัยที่สําคัญ
อาจเปนอิทธิพลที่สูงสุด ในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือการดําเนินการตามนโยบาย นั้นๆ ใหเหมาะสม
กับสภาพของสิ่งแวดลอม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุด ภายใตกรอบความคิดของตัวแบบ หลัก
เหตุผล นโยบายสาธารณะจะมีลักษณะของหลักการ เหตุผลก็ตอเม่ือ ความแตกตางระหวางคุณคาที่บรรลุ
และคุณคาที่ตองสูญเสียไปมีคาเปนบวก และมีคามากกวาทางเลือกนโยบายอ่ืน ซ่ึงคาดังกลาวมีความ
หมายถึงการคํานวณคา คุณคาทั้งทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งหมด   
 
ความหมายของการจัดการภาครัฐ  (Public Management) 

 “การจัดการภาครัฐ” (Public Management) หมายถึง แนวคิดในการนําเอาหลักการบริหารงาน
แบบเอกชนมาใชในการบริหารงานหนวยงานภาครัฐ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐใหเปน
เหมือนเอกชน เกิดจากการที่หนวยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงปญหาของการทํางานของหนวยงานภาครัฐภายใต
กรอบของ การจัดการภาครัฐ (Public Administration) และได เห็นผลความสําเร็จของเอกชนอัน
เนื่องมาจากการนําเอาหลักการบริหารตางๆ ตามกรอบของการจัดการภาครัฐ (Public Management) มา
ใช  

 ในความเขาใจของผูเขียนเห็นวา Public Management เปนสวนหนึ่งของ Public Administrator 
ซ่ึงทั้งสองแนวคิดตางก็มีขอดีขอเสียในตัว การที่จะบริหารจัดการประเทศไดอยางดีเพื่อใหเกิดความผาสุกของ
ประชาชนนั้ น  จึ งจํ า เป นที่ จะต องใชกรอบความ คิดทั้ งของ Public Management และ Public 
Administrator ไปควบคูกัน โดยพิจารณาจากบริบทของสังคมไทยใหเหมาะสม เชน การนําเอาแนวความคิด
เร่ืองการกระจายอํานาจมาใชเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน แตเพิ่มความเขมขนในการ
ตรวจสอบผูที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐใหเปนเพียงผูกระตุนใหเกิดการ
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บริการ (Catalyst) แลวใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบดานการใหบริการประชาชนในบริการสาธารณะบาง
ประเภท เชน รถเมล รถไฟ โทรศัพท เปนตน 

การจัดการภาครัฐแนวใหม หรือ Public Management กลาวไดวาเปนพาราไดม (Paradigm)  
ที่สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับในปจจุบันวาเปนกรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใชใน
การบริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี  โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเปน
ปรัชญาการบริหารที่รัฐบาลนํามาใชตั้งแตทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการบริหารภาครัฐมี
ความทันสมัย (Wikipedia Encyclopedia, 2019) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมนี้แลว  นักวิชาการคนที่สําคัญแรกๆ ที่ไดกลาวถึงไวก็คือ โจนาธาน บอสตัน  และคณะไดสรุป
ใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้  

1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะที่เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตาง
อยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 

2. ปรับเปลี่ยนจากการใหน้ําหนักความสําคัญที่เดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเร่ืองของการผลผลิตและผลลัพธ หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ ปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน 
(process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน 

3. ใหความสําคัญตอเร่ืองของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ให
ความสําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 

4. ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of 
centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ
คลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน 

5. เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงาน
อิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เปนภารกิจงานเชิงพาณิชยและไมใช
เชิงพาณิชยออกจากกัน  รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด 

6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing)  รวมทั้งประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน (competitive 
tendering)  เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงข้ึน 

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนด
เงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ 
การทําขอตกลงวาดวยผลงาน  (performance agreement)  การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจาง
บุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
และการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ (corporate image) 

 
 

9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน  (monetary incentives)  
มากข้ึน 

10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจายและเพิ่มผลผลิต 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารองคการภาครัฐ 

กลุมแรกคือ การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration: PA)   เปนการพัฒนาจากป
แรกๆ ของภาครัฐในชวงปลายศตวรรษที่ 19 และในชวงตนศตวรรษที่ 20 การ บริหารงานภาครัฐ (PA) ใน
ฐานะที่เปนขอมูลทางวิชาการของการศึกษาถูกพัฒนาข้ึนเปนฐานรากที่แข็งแรงมากกวา ทฤษฎีวินัยในส
หราชอาณาจักร และในฐานะที่เปนสาขาปฏิบัติมาถึงจุดที่สูงในสหราชอาณาจักรในยุครัฐสวัสดิการ ระหวาง 
ค.ศ. 1945-1979 เม่ือรัฐคาดวามีความม่ันใจที่จะตอบสนองความตองการของสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมด
ของ พลเมือง การบริหารงานภาครัฐ (PA) จะเปนเคร่ืองมือของโลกใหมนี้ที่ใหความสําคัญกับข้ันตอนการ
บริหารเพื่อรักษา ไวซ่ึงความเทาเทียมกัน องคประกอบที่สําคัญของการบริหารงานภาครัฐ (PA) สามารถ
กําหนดไดดังนี้ เชน การปกครองที่ใชหลักของกฎหมาย (rule of law) มุงเนนไปที่การบริหารตั้งกฎเกณฑ
และแนวทาง เปนตน 

กลุมที่สอง การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM)  การจัดการ
ภาค รัฐแนวใหม ตามแนวคิดของ Christopher Hood (1991) จากบ ทความที่ มี ชื่ อ ว า  A Public 
Management for all seasons? สะทอนใหเห็นวา แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management: NPM) เร่ิมตนข้ึนจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณทางการบริหารงานภาครัฐที่
เกิดข้ึน ราวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุมเวสมินสเตอร (Westminster) ซ่ึงไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และ แคนาดา ประเทศเหลานี้ไดดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐกาวหนาไปอยาง
มาก ดวยจุดประสงคที่ ตองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กลไกการบริหารงาน
ภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการจัดการ ที่สูงเพียงพอสําหรับรองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะ
และในทิศทางที่พึงประสงค ซ่ึงไดเกิดข้ึนจาก แนวโนมดังนี้คือ มีการลดขนาดการเติบโตของรัฐ มีการแปรรูป
โดยใหใหเอกชนรับดําเนินการแทน มีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการพัฒนาการผลิตสินคาแลบริการ
สาธารณะ และเปนหัวขอในความรวมมือระหวางประเทศในประเด็น การจัดการภาครัฐ การกําหนดนโยบาย 
และความรวมมือตางๆ ที่เกิดข้ึน 

กลุมที่สาม การบริหารปกครองภาครัฐใหม (New Public Governance: NPG) การบริหาร
ปกครองภาครัฐใหมตามแนวคิดของ Stephen P. Osborne สะทอนใหเห็นไดจากหนังสือชื่อ The New 
Public Governance? ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา กวาทศวรรษที่ผานมานับตั้งแตการพิมพเผยแพรผลงาน 
Christopher Hood ซ่ึงเปนงานที่มีอิทธิพลที่ทําใหเห็นลักษณะของกระบวนทัศนของการจัดการภาครัฐใหม 
(NPM) ในชวงเวลานั้น ชุมชนการวิจัยของแองโกลอเมริกันดูเหมือนจะมองวากระบวนทัศนนี้มีลักษณะที่โดด
เดนของการมี ระเบียบปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ซ่ึงหลายรอยปมาแลวที่อํานาจการ
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บริการ (Catalyst) แลวใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบดานการใหบริการประชาชนในบริการสาธารณะบาง
ประเภท เชน รถเมล รถไฟ โทรศัพท เปนตน 

การจัดการภาครัฐแนวใหม หรือ Public Management กลาวไดวาเปนพาราไดม (Paradigm)  
ที่สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับในปจจุบันวาเปนกรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใชใน
การบริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี  โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมถูกมองวาเปน
ปรัชญาการบริหารที่รัฐบาลนํามาใชตั้งแตทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหการบริหารภาครัฐมี
ความทันสมัย (Wikipedia Encyclopedia, 2019) และถาจะกลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมนี้แลว  นักวิชาการคนที่สําคัญแรกๆ ที่ไดกลาวถึงไวก็คือ โจนาธาน บอสตัน  และคณะไดสรุป
ใหเห็นสาระสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมไว ดังตอไปนี้  

1. มองวาการบริหารงานมีลักษณะที่เปนสากล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ไมมีความแตกตาง
อยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 

2. ปรับเปลี่ยนจากการใหน้ําหนักความสําคัญที่เดิมมุงเนนใหความสําคัญตอการควบคุมปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรและกฎระเบียบตาง ๆ มาเปนการควบคุมในเร่ืองของการผลผลิตและผลลัพธ หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ ปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนการของการทํางาน 
(process accountability) มาเนนภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน 

3. ใหความสําคัญตอเร่ืองของการใชความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวาการที่ให
ความสําคัญตอการกําหนดนโยบายแตเพียงอยางเดียว 

4. ใหความสําคัญตอการมอบอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (devolution of 
centralized power) ไปใหหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหผูบริหารของแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ
คลองตัวในการบริหารและการดําเนินงาน 

5. เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนวยงาน
อิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางการกํากับดูแลควบคุมที่เปนภารกิจงานเชิงพาณิชยและไมใช
เชิงพาณิชยออกจากกัน  รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด 

6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน (privatization) และใหมีการจางเหมา
บุคคลภายนอก (outsourcing)  รวมทั้งประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน (competitive 
tendering)  เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหสูงข้ึน 

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและกําหนด
เงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ 
การทําขอตกลงวาดวยผลงาน  (performance agreement)  การจายคาตอบแทนตามผลงาน การจัดจาง
บุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
และการใหความสําคัญตอการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ (corporate image) 

 
 

9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน  (monetary incentives)  
มากข้ึน 

10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดตนทุน
คาใชจายและเพิ่มผลผลิต 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารองคการภาครัฐ 

กลุมแรกคือ การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration: PA)   เปนการพัฒนาจากป
แรกๆ ของภาครัฐในชวงปลายศตวรรษที่ 19 และในชวงตนศตวรรษที่ 20 การ บริหารงานภาครัฐ (PA) ใน
ฐานะที่เปนขอมูลทางวิชาการของการศึกษาถูกพัฒนาข้ึนเปนฐานรากที่แข็งแรงมากกวา ทฤษฎีวินัยในส
หราชอาณาจักร และในฐานะที่เปนสาขาปฏิบัติมาถึงจุดที่สูงในสหราชอาณาจักรในยุครัฐสวัสดิการ ระหวาง 
ค.ศ. 1945-1979 เม่ือรัฐคาดวามีความม่ันใจที่จะตอบสนองความตองการของสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมด
ของ พลเมือง การบริหารงานภาครัฐ (PA) จะเปนเคร่ืองมือของโลกใหมนี้ที่ใหความสําคัญกับข้ันตอนการ
บริหารเพื่อรักษา ไวซ่ึงความเทาเทียมกัน องคประกอบที่สําคัญของการบริหารงานภาครัฐ (PA) สามารถ
กําหนดไดดังนี้ เชน การปกครองที่ใชหลักของกฎหมาย (rule of law) มุงเนนไปที่การบริหารตั้งกฎเกณฑ
และแนวทาง เปนตน 

กลุมที่สอง การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM)  การจัดการ
ภาค รัฐแนวใหม ตามแนวคิดของ Christopher Hood (1991) จากบ ทความที่ มี ชื่ อ ว า  A Public 
Management for all seasons? สะทอนใหเห็นวา แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management: NPM) เร่ิมตนข้ึนจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณทางการบริหารงานภาครัฐที่
เกิดข้ึน ราวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุมเวสมินสเตอร (Westminster) ซ่ึงไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และ แคนาดา ประเทศเหลานี้ไดดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐกาวหนาไปอยาง
มาก ดวยจุดประสงคที่ ตองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กลไกการบริหารงาน
ภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการจัดการ ที่สูงเพียงพอสําหรับรองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะ
และในทิศทางที่พึงประสงค ซ่ึงไดเกิดข้ึนจาก แนวโนมดังนี้คือ มีการลดขนาดการเติบโตของรัฐ มีการแปรรูป
โดยใหใหเอกชนรับดําเนินการแทน มีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการพัฒนาการผลิตสินคาแลบริการ
สาธารณะ และเปนหัวขอในความรวมมือระหวางประเทศในประเด็น การจัดการภาครัฐ การกําหนดนโยบาย 
และความรวมมือตางๆ ที่เกิดข้ึน 

กลุมที่สาม การบริหารปกครองภาครัฐใหม (New Public Governance: NPG) การบริหาร
ปกครองภาครัฐใหมตามแนวคิดของ Stephen P. Osborne สะทอนใหเห็นไดจากหนังสือชื่อ The New 
Public Governance? ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา กวาทศวรรษที่ผานมานับตั้งแตการพิมพเผยแพรผลงาน 
Christopher Hood ซ่ึงเปนงานที่มีอิทธิพลที่ทําใหเห็นลักษณะของกระบวนทัศนของการจัดการภาครัฐใหม 
(NPM) ในชวงเวลานั้น ชุมชนการวิจัยของแองโกลอเมริกันดูเหมือนจะมองวากระบวนทัศนนี้มีลักษณะที่โดด
เดนของการมี ระเบียบปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ซ่ึงหลายรอยปมาแลวที่อํานาจการ
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บริหารงานภาครัฐ (PA) ในพื้นที่ สาธารณะดูเหมือนจะไมมีอะไรในการเปลี่ยนแปลงสําคัญเชนนี้เลย ตั้งแต
นั้นมา ก็มีการอภิปรายเก่ียวกับผลกระทบ ของการจัดการภาครัฐใหม (NPM) ในประเด็นระเบียบปฏิบัติ และ
จริงๆ แลว มันเปนกระบวนทัศนทั้งหมดจริงหรือไม ซ่ึงไดกลายมาเปนสิ่งที่มีผูสนใจโตแยงมากข้ึน ซ่ึงประเด็น
ที่ถกเถียงข้ันสูงในที่นี้คือ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการสงมอบบริการสาธารณะไดผานการ
ออกแบบและรูปแบบการสงมอบ 3 ประการคือ ประการแรก การ บริหารงานภาครัฐ (PA) ที่มีความโดดเดน
และเกิดข้ึนมายาวนานนับถึงปลายศตวรรษที่ 19 ประมาณปลายป ค.ศ. 1970 จนถึงตนป ค.ศ.1980 
ประการที่สองคือ การจัดการภาครัฐแนวใหมใหม (NPM) นับแตจุดเร่ิมตนของศตวรรษที่ 21 และประการที่
สาม การบริหารปกครองภาครัฐใหม (NPG) จนถึงปจจุบัน6  
 
บทสรุป 

นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่รัฐเปนผูดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ชวยแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน เปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยผลประโยชนและแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธตอทั้งประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบายสาธารณะแบงออกเปนหลายประเภทดวยกัน ซ่ึงแตละ
ประเภทนั้นก็จะแตกตางกันออกไป ตามความเหมาะสม สวนการนําไปใชบริหารประเทศนั้นก็ข้ึนอยูกับ
รัฐบาลแตละชุดวาจะกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุงเนนสรางผลประโยชน
ใหกับประชาชนเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนใหดียิ่งข้ึนที่
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ออกแบบและรูปแบบการสงมอบ 3 ประการคือ ประการแรก การ บริหารงานภาครัฐ (PA) ที่มีความโดดเดน
และเกิดข้ึนมายาวนานนับถึงปลายศตวรรษที่ 19 ประมาณปลายป ค.ศ. 1970 จนถึงตนป ค.ศ.1980 
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อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 
Theravada Buddhism Influence on Buddhists in Xishuangbanna 

 
พระถุนนา  กิตฺติวณฺโณ 

วิทยาเขตพะเยา 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (2) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา (3) วิเคราะหอิทธิพล
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา  

ผลการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแผในประเทศจีน ในสมัยพระจักรพรรดิ ม่ิงตี่  
แห งราชวงศฮั่น ประมาณป พ.ศ. 608 โดยไดส งคณะทูตไปอัญเชิญพระไตรปฎกมาจากอินเดีย 
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้มีอยูสามนิกาย คือ มหายาน วัชรยาน และเถรวาท มีเพียงมณฑลยูนนาน
มณฑลเดียวเทานั้น ที่มีพระพุทธศาสนาครบทั้งสามนิกาย ชาวไทลื้อในสิบสองปนนานับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทแบบลังกาวงศ ซ่ึงไดรับการเผยแผจากพระสงฆลานนา ผานเมืองเชียงตุง ประเทศพมา แลว
ผสมผสานเขากับความเชื่อดั้งเดิม ปรากฏเปนวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมประเพณีอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะชาติพันธุอยางเหนียวแนน วัดเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและแหลงความรูที่สําคัญ ที่สอนใหรูถึงวิถี
ชีวิตของไทลื้ออยางรอบดาน ในชุมชนไทลื้อจะตองมีวัดอยางนอยหนึ่งแหงในหมูบาน แตละวัดมีความงดงาม
ดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอน และการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง พระพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ  
มีพุทธลักษณะสองสะทอนถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นชาว
ไทลื้อยังมีการใชภาษาที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมการทําบุญตามเทศกาลสําคัญๆ มีการทอผา
ถวายพระสงฆ เพื่อสะสมหรือสรางบุญดวยความศรัทธา เปนตน ในปจจุบันมีปจจัยสําคัญหลายดานที่สงผล
ตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทลื้อ ไมวาจะเปนการเมืองและนโยบายของรัฐ เศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว คานิยม ครอบครัว สิ่งแวดลอม ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ทําใหชาวไทลื้อตองปรับวิถีชีวิตของ
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

นับตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผจากอินเดียไปสูนานาประเทศในสมัยพระเจาอโศกมหาราช และ
เร่ิมแผขยายไปสูแผนดินจีนภายหลังการทําสังคายนาคร้ังที่ 4 โดยผานเสนทาง 4 เสนทาง อันไดแก (1) ตอน
เหนือสุดของอินเดีย (2) เสนทางผานภูเขาหิมาลัย (3) เสนทางเดินเทาผานพมา ลาว เวียดนาม และ (4) 
เสนทางเรือผานชวา ศรีวิชัย แลวข้ึนบกที่เมืองกวางตุง ชาวจีนเร่ิมรูจักพระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศฮั่น1 
ประมาณป พ.ศ. 337 - 763 โดยมีตํานานวา พระเจาอโศกมหาราชทรงรับสั่งใหสรางวิหาร สถูป เจดีย  
และเสาอโศก แลวใหประดิษฐานทั่วอินเดีย ซ่ึงมีการคนพบสถูปเจดียและเสาอโศกในจีน 19 แหง อันเปน
หลักฐานวาคนในถ่ินนี้ไดรับรูพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช2 ตามตํานานฝายจีนไดเลาไว
วา พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาสูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในราวป พ.ศ.327 แตปรากฏหลักฐาน
ในทางราชการพบวา ใน ป พ.ศ.608 พระจักรพรรดิม่ิงตี่ แหงราชวงศฮั่น3 ทรงสงคณะทูต 18 คน ไปสืบ
ศาสนา ณ เมืองโขตาน ซ่ึงในสมัยโบราณเปนดินแดนสวนหนึ่งของอินเดีย หลังจากนั้น คณะฑูตก็ไดกลับมา
ยังประเทศจีน พรอมดวยพระภิกษุจํานวน 2 รูป คือ พระกาศยปะมาตังคะ และพระธรรมรักษะ พรอมดวย
คัมภีรพระพุทธศาสนาสวนหนึ่ง พระภิกษุทั้งสองไดมาพํานักอยู ณ วัดมาขาว แหงนครโลยาง (ลกเอ๋ียง) และ
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2 พระมหาสมจินต  สมฺมาปฺโญ, พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญ่ีปุน, (กรุงเทพมหานคร: 

หจก.ไทยรายวันการพิมพ, 2551), หนา 1 - 2. 
3 黄忏华, 中国佛教史，（佛教院校教材，二零零三年），第一页. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1783

อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 
Theravada Buddhism Influence on Buddhists in Xishuangbanna 

 
พระถุนนา  กิตฺติวณฺโณ 

วิทยาเขตพะเยา 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (2) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา (3) วิเคราะหอิทธิพล
พระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา  

ผลการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแผในประเทศจีน ในสมัยพระจักรพรรดิ ม่ิงตี่  
แห งราชวงศฮั่น ประมาณป พ.ศ. 608 โดยไดส งคณะทูตไปอัญเชิญพระไตรปฎกมาจากอินเดีย 
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้มีอยูสามนิกาย คือ มหายาน วัชรยาน และเถรวาท มีเพียงมณฑลยูนนาน
มณฑลเดียวเทานั้น ที่มีพระพุทธศาสนาครบทั้งสามนิกาย ชาวไทลื้อในสิบสองปนนานับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทแบบลังกาวงศ ซ่ึงไดรับการเผยแผจากพระสงฆลานนา ผานเมืองเชียงตุง ประเทศพมา แลว
ผสมผสานเขากับความเชื่อดั้งเดิม ปรากฏเปนวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมประเพณีอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะชาติพันธุอยางเหนียวแนน วัดเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและแหลงความรูที่สําคัญ ที่สอนใหรูถึงวิถี
ชีวิตของไทลื้ออยางรอบดาน ในชุมชนไทลื้อจะตองมีวัดอยางนอยหนึ่งแหงในหมูบาน แตละวัดมีความงดงาม
ดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอน และการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง พระพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ  
มีพุทธลักษณะสองสะทอนถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นชาว
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ไดแปลพระคัมภีรเปนภาษาจีนหลายเลม ณ เวลานั้น พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได
เจริญรุงเรืองเปนอยางมาก โดยไดรับพระบรมราชูปถัมภจากราชวงศถังและราชวงศตอๆ มาโดยลําดับ 
อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาที่แผเขาสูจีนในชวงเวลาดังกลาวลวนเปนพระพุทธศาสนามหายาน 

พระพุทธศาสนาเถรวาทเร่ิมเขามาสูสิบสองปนนาในราวปลายคริสตศตวรรษที่  14 และตน
คริสตศตวรรษที่ 15 เปนพระพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกับพระพุทธศาสนาในรัฐอ่ืนๆ ที่มีการผสมผสาน
กับลัทธิฮินดู มหายานและการนับถือผี อันเปนลักษณะของพระพุทธศาสนาในรัฐไตที่สามารถสรางความเปน
เอกภาพในความแตกตางของความเชื่อทั้งหลาย4 ชาวไทลื้อสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดในสิบสองปนนา  
นบัถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด ทําใหมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง และมีความสืบเนื่องตอกันมา
นับแตอดีต ลักษณะเชนนี้จึงทําใหพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสิบสองปนนามีบทบาทที่สําคัญมากใน
ปจจุบัน5 

การดําเนินวิถีชีวิตดวยภูมิปญญาดั้งเดิม วิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันม่ันคงในพระพุทธศาสนา และภาษา
พูดที่คนไทกับสิบสองปนนา แมจะอยูคนละประเทศก็สามารถคุยกันรูเร่ืองเพราะมีรากฐานภาษาเดียวกัน สิ่ง
เหลานี้ทําใหสิบสองปนนากลายเปนดินแดนที่นักวิชาการ นักประวัติศาสตร นักมนุษยวิทยา นักการศาสนา 
ใหความสนใจเขาไปศึกษาและวิจัยเปนอันมาก6 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนมาของพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา และที่สําคัญคือ ตองการ
ศึกษาวาพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีอิทธิพลตอชาวพุทธสิบสองปนนามณฑลยูนนานอยางไร จึงทําให
พระพุทธศาสนาเถรวาทคงอยูไดถึงปจจุบัน ทั้งนี้นอกจากจะไดรับความรูในเร่ืองดังกลาวแลว ผลการศึกษาที่
ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและเผยแผพระพุทธศาสนาในสิบสองปนนาใหดํารงอยูยั่งยืนสืบ
ตอไป 
วัตถุประสงคการวิจัย 

(1) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(2) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา  
(3) วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 (1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล  
จากเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย ภาพถาย ฯลฯ ที่แสดง
                                                           

4 ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตรสิบสองปนนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถี
ทรรศน, 2544), หนา 239. 

5 郑筱筠，中国南传佛教研究，（北京：中国社会科学出版社，二零一二年），第十七页. 
6 มณี พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย, เลมท่ื 2, พิมพครั้งท่ี 4, (เชียงใหม: ทรัพยการ

พิมพ, 2543), หนา 11. 

 

ใหเห็นถึงพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในสิบสองปนนา โดยคนควา
จากแหลงวิทยาการตางๆ คือ หองสมุดประชาชน เขตปกครองตนเอง สิบสองปนนา และหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการเขียนงานวิจัยให
สมบูรณยิ่งข้ึน  
 (2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) เพื่อใหทราบถึง
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและพระภิกษุสงฆระดับชั้นปกครอง ในสิบสองปนนา จํานวน 20 รูป/ทาน ไดแก  
พระภิกษุสงฆระดับชั้นปกครอง จํานวน 5 รูป, ปราชญชาวบาน จํานวน 5ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 10 
ทาน  
 (3) การวิเคราะหขอมูล สรุป และนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมด ในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา พรอมขอเสนอแนะ เพื่อใหเห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา  
 
ผลการวิจัย  
 1. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อที่กวางใหญถึง 9,600,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกวา 
1,160,000,000 คน มีกลุมชนเผานอย 55 กลุม ไมรวมเชื้อสายจีน มีแมน้ําสายนอยใหญมากกวา 50,000 
กวาสาย แมน้ําสําคัญที่มีตนกําเนิดในประเทศจีน ไดแก แมน้ําเหลือง แมน้ําแยงซี แมน้ําโขง และแมน้ําสาละ
วิน ในดานการปกครองแบงเขตการปกครองเปน 22 มณฑล 5 เขตแควนปกครองตนเอง และ 3 มหานคร 
มีการรวมศูนยอํานาจการปกครองไวที่สวนกลาง ณ กรุงปกก่ิงเมืองหลวง ประเทศจีนในปจจุบัน7 ในดาน
ศาสนานั้ น  คนจีนสวนใหญ นับ ถือพระพุทธศาสนาแบบปะปนกับศาสนาขงจื้อและศาสนาเต า 
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้มีสามนิกายใหญๆ คือนิกายมหายาน นิกายวัชรยาน (ทิเบต) และนิกายเถรวาท 
มีเพียงมณฑลยูนนาน มณฑลเดียวเทานั้น ที่มีพระพุทธศาสนาครบทั้งสามนิกาย 

เม่ือกลาวถึงความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีนเร่ิมรูจัก
พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 4 จากพอคาตางเมือง ที่เดินทางมาคาขายกับจีน และเอเชียกลาง จากนั้น
พระเจาฮั่นม่ิงตี่ ไดทรงสุบินเห็นพระพุทธรูปลอยเขาพระราชวัง จึงทรงสนพระทัย แลวสงคณะทูตเดินทางไป
ยังอินเดีย เพื่ออัญเชิญพระไตรปฎก ตามตํานานฝายจีนกลาววา พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาสูประเทศ
จีน ราวป พ.ศ. 326 แตปรากฏหลักฐานในทางราชการ8 กลาววา ประมาณป พ.ศ. 608 ราชวงศฮั่น จึงเปน
ราชวงศแรกของจีนที่นับถือพระพุทธศาสนา และเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศถัง (พ.ศ. 1161 - 
1450) โดยเฉพาะสมัยการข้ึนครองราชยของถังไทจง ที่มีพระภิกษุชื่อ เฮี่ยงจัง (สวนจั้ง) หรือ “พระถังซําจั๋ง” 
ไดเดินทางไปศึกษาพุทธธรรมที่มหาวิทยาลัยนาลันทา และทองเที่ยวนมัสการปูชนียสถานที่อินเดีย รวมเวลา

                                                           
7 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编辑，（新华字典《一九九八年修订版》我国各省、直辖市、自治

区及省会（或首府）名称表，北京：商务印书馆，一九九八年五月第九版），第七百页. 
8 王志远，中国佛教初传史辩述评：纪念佛教传入中国中国两千年，禅刊，中华佛教在线. 
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ไดแปลพระคัมภีรเปนภาษาจีนหลายเลม ณ เวลานั้น พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได
เจริญรุงเรืองเปนอยางมาก โดยไดรับพระบรมราชูปถัมภจากราชวงศถังและราชวงศตอๆ มาโดยลําดับ 
อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาที่แผเขาสูจีนในชวงเวลาดังกลาวลวนเปนพระพุทธศาสนามหายาน 

พระพุทธศาสนาเถรวาทเร่ิมเขามาสูสิบสองปนนาในราวปลายคริสตศตวรรษที่  14 และตน
คริสตศตวรรษที่ 15 เปนพระพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกับพระพุทธศาสนาในรัฐอ่ืนๆ ที่มีการผสมผสาน
กับลัทธิฮินดู มหายานและการนับถือผี อันเปนลักษณะของพระพุทธศาสนาในรัฐไตที่สามารถสรางความเปน
เอกภาพในความแตกตางของความเชื่อทั้งหลาย4 ชาวไทลื้อสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดในสิบสองปนนา  
นบัถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด ทําใหมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง และมีความสืบเนื่องตอกันมา
นับแตอดีต ลักษณะเชนนี้จึงทําใหพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสิบสองปนนามีบทบาทที่สําคัญมากใน
ปจจุบัน5 

การดําเนินวิถีชีวิตดวยภูมิปญญาดั้งเดิม วิถีชีวิตที่ยังคงผูกพันม่ันคงในพระพุทธศาสนา และภาษา
พูดที่คนไทกับสิบสองปนนา แมจะอยูคนละประเทศก็สามารถคุยกันรูเร่ืองเพราะมีรากฐานภาษาเดียวกัน สิ่ง
เหลานี้ทําใหสิบสองปนนากลายเปนดินแดนที่นักวิชาการ นักประวัติศาสตร นักมนุษยวิทยา นักการศาสนา 
ใหความสนใจเขาไปศึกษาและวิจัยเปนอันมาก6 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนมาของพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา และที่สําคัญคือ ตองการ
ศึกษาวาพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีอิทธิพลตอชาวพุทธสิบสองปนนามณฑลยูนนานอยางไร จึงทําให
พระพุทธศาสนาเถรวาทคงอยูไดถึงปจจุบัน ทั้งนี้นอกจากจะไดรับความรูในเร่ืองดังกลาวแลว ผลการศึกษาที่
ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและเผยแผพระพุทธศาสนาในสิบสองปนนาใหดํารงอยูยั่งยืนสืบ
ตอไป 
วัตถุประสงคการวิจัย 

(1) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(2) ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา  
(3) วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 (1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล  
จากเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย ภาพถาย ฯลฯ ที่แสดง
                                                           

4 ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตรสิบสองปนนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถี
ทรรศน, 2544), หนา 239. 

5 郑筱筠，中国南传佛教研究，（北京：中国社会科学出版社，二零一二年），第十七页. 
6 มณี พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย, เลมท่ื 2, พิมพครั้งท่ี 4, (เชียงใหม: ทรัพยการ

พิมพ, 2543), หนา 11. 

 

ใหเห็นถึงพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในสิบสองปนนา โดยคนควา
จากแหลงวิทยาการตางๆ คือ หองสมุดประชาชน เขตปกครองตนเอง สิบสองปนนา และหองสมุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนในการเขียนงานวิจัยให
สมบูรณยิ่งข้ึน  
 (2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) เพื่อใหทราบถึง
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและพระภิกษุสงฆระดับชั้นปกครอง ในสิบสองปนนา จํานวน 20 รูป/ทาน ไดแก  
พระภิกษุสงฆระดับชั้นปกครอง จํานวน 5 รูป, ปราชญชาวบาน จํานวน 5ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 10 
ทาน  
 (3) การวิเคราะหขอมูล สรุป และนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมด ในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิง
พรรณนา พรอมขอเสนอแนะ เพื่อใหเห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา  
 
ผลการวิจัย  
 1. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อที่กวางใหญถึง 9,600,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกวา 
1,160,000,000 คน มีกลุมชนเผานอย 55 กลุม ไมรวมเชื้อสายจีน มีแมน้ําสายนอยใหญมากกวา 50,000 
กวาสาย แมน้ําสําคัญที่มีตนกําเนิดในประเทศจีน ไดแก แมน้ําเหลือง แมน้ําแยงซี แมน้ําโขง และแมน้ําสาละ
วิน ในดานการปกครองแบงเขตการปกครองเปน 22 มณฑล 5 เขตแควนปกครองตนเอง และ 3 มหานคร 
มีการรวมศูนยอํานาจการปกครองไวที่สวนกลาง ณ กรุงปกก่ิงเมืองหลวง ประเทศจีนในปจจุบัน7 ในดาน
ศาสนานั้ น  คนจีนสวนใหญ นับ ถือพระพุทธศาสนาแบบปะปนกับศาสนาขงจื้อและศาสนาเต า 
พระพุทธศาสนาในประเทศนี้มีสามนิกายใหญๆ คือนิกายมหายาน นิกายวัชรยาน (ทิเบต) และนิกายเถรวาท 
มีเพียงมณฑลยูนนาน มณฑลเดียวเทานั้น ที่มีพระพุทธศาสนาครบทั้งสามนิกาย 

เม่ือกลาวถึงความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีนเร่ิมรูจัก
พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 4 จากพอคาตางเมือง ที่เดินทางมาคาขายกับจีน และเอเชียกลาง จากนั้น
พระเจาฮั่นม่ิงตี่ ไดทรงสุบินเห็นพระพุทธรูปลอยเขาพระราชวัง จึงทรงสนพระทัย แลวสงคณะทูตเดินทางไป
ยังอินเดีย เพื่ออัญเชิญพระไตรปฎก ตามตํานานฝายจีนกลาววา พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาสูประเทศ
จีน ราวป พ.ศ. 326 แตปรากฏหลักฐานในทางราชการ8 กลาววา ประมาณป พ.ศ. 608 ราชวงศฮั่น จึงเปน
ราชวงศแรกของจีนที่นับถือพระพุทธศาสนา และเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศถัง (พ.ศ. 1161 - 
1450) โดยเฉพาะสมัยการข้ึนครองราชยของถังไทจง ที่มีพระภิกษุชื่อ เฮี่ยงจัง (สวนจั้ง) หรือ “พระถังซําจั๋ง” 
ไดเดินทางไปศึกษาพุทธธรรมที่มหาวิทยาลัยนาลันทา และทองเที่ยวนมัสการปูชนียสถานที่อินเดีย รวมเวลา

                                                           
7 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编辑，（新华字典《一九九八年修订版》我国各省、直辖市、自治

区及省会（或首府）名称表，北京：商务印书馆，一九九八年五月第九版），第七百页. 
8 王志远，中国佛教初传史辩述评：纪念佛教传入中国中国两千年，禅刊，中华佛教在线. 
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ถึง 16 ป เม่ือจาริกกลับประเทศจีน ทานไดเร่ิมแปลคัมภีรไดถึง 1,335 ปริเฉท และเขียนบันทึกการเดินทาง
ไปอินเดียชื่อวา บันทึกแควนตะวันตก เปนบันทึกเก่ียวกับลัทธิศาสนาของอินเดียโบราณและของประเทศ
บริเวณแถบเอเซียกลาง จากนั้นพระพุทธศาสนาก็เสื่อมลง แลวกลับฟนตัวข้ึนไดในสมัยราชวงศสุง หรือซอง 
ก็เสื่อมลงอีก นับตั้งแตสมัยราชวงศหงวนของมองโกลเปนตนมา มีเพียงพระเจาไทโจว ปฐมกษัตริยราชวงศ
เหม็ง ที่ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง การศึกษาธรรมวินัยเสื่อมลงอยางยิ่ง มีแตความเชื่อถือทางไสย
ศาสตรและพิธีกรรม กษัตริยบางองคทรงเลื่อมใสลัทธิเตาแลวทําลายพระพุทธศาสนา วัดใหญพระตองทํานา
และอาศัยคาเชานาเปนอยู สวนวัดเล็กก็อาศัยการใหเชากุฏิบาง ประกอบพิธีกงเตกบาง ไมมีกําลังบํารุงให
ศึกษาธรรมวินัยได จนถึงปลายราชวงศเซ็ง จึงมีขาราชการบางทานชวยฟนฟูประดับประคองไวบางสวน  

จนเขาสูยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญ ในป พ.ศ. 2455 ประเทศจีนไดเปลี่ยนชื่อประเทศเปน 
“สาธารณรัฐจีน”9 ซ่ึงรัฐบาลไมไดสนับสนุนพระพุทธศาสนา แตสนับสนุนลัทธิมารกซิสต มีการโจมตี
พระพุทธศาสนา และการกระทําอันเปนปฏิปกษตอพระพุทธศาสนามากข้ึน ในป พ.ศ. 2465 พระอาจารยไท
สู ไดทําการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง เร่ิมดวยการตั้งวิทยาลัยสงฆข้ึนที่ วูซัน เอหมิง เสฉวน และ
หลิ่งนาน เพื่อฝกผูนําทางพระพุทธศาสนาใหมีความรูทางพระธรรมวินัยและวิชาการทางโลกสมัยใหม และ
นํามาเผยแผเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม จนผูคนเลื่อมใสมากข้ึน จึงตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศจีนข้ึน 
กระทั่งป พ.ศ. 2472 ประชาชนและรัฐบาลจึงไดเขาใจในพระพุทธศาสนาดีข้ึน จนทางราชการไดออกคําสั่ง
พิทักษทรัพยสินของวดัหามนําไปใชในกิจการอ่ืน ในป พ.ศ. 2473 สาธารณรัฐจีนมีพระภิกษุและภิกษณุีรวม 
738,000 รูป มีวัดทั้งสิ้น 267,000 วัด ตอมาในป พ.ศ. 2492 สาธารณรัฐจีนไดเปลี่ยนชื่อประเทศอีกคร้ังหนึ่ง 
เปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ปกครองดวยลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหระบอบกษัตริยซ่ึงมีมาเกือบ 5,000 ป 
สิ้นสุดลง เกิดการแยงชิงอํานาจ ปรัชญาและศาสนาถูกทําลาย ศาสนาคริสตเขามาแทนที่ พระพุทธศาสนาไม
อาจอยูไดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะแรก ป พ.ศ. 2494 รัฐบาลไดออกกฎหมาย เพิกถอนสิทธิวัดใน
การยึดครองที่ดิน ซ่ึงเปนการบีบใหพระสงฆตองลาสิกขาบทโดยทางออม พระภิกษุที่ยังไมลาสิกขาก็ตองไป
ประกอบอาชีพเอง เชน ทําไร ทํานา เปนตน ทั้งที่ยังครองเพศเปนภิกษุอยู และในป พ.ศ. 2509 - 2512 เปน
ชวงปฏิวัติวัฒนธรรมคร้ังใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไดยึดวัดเปนของราชการ หามประกอบ
ศาสนกิจตางๆ การเผยแผพระพุทธศาสนาถือเปนความผิดกฎหมาย พระภิกษุถูกบังคับใหลาสิกขา คัมภีร
ตางๆ ถูกเผา พระพุทธรูปและวัดถูกทําลายไปเปนอันมาก จากเหตุการณนี้ทําใหพระพุทธศาสนาเกือบสูญสิ้น
ไปจากประเทศจีน10 กระทั่งเหมา เจอ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดถึงแกอสัญกรรม ในป  
พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดใหมของจีนจึงคลายความเขมงวดลงบางและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาของ
ประชาชนมากข้ึน  

ในปจจุบัน ประเทศจีนไดมีการฟนฟูพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานข้ึนใหม ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนั้นรัฐบาลจีนยงัใหการสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศจีน และสภาการศึกษา

                                                           
9  江灿腾，现代中国佛教思想论集，新文丰出版社，一九九零年. 
10 中国中央文献研究室 文化大革命时期国民经济状况研究述评，《当代中国史研究》二零零八年，第二期 

 

พระพุทธศาสนาแหงประเทศจีนข้ึนในกรุงปกก่ิง เพื่อเปนศูนยกลางการติดตอเผยแผพระพุทธศาสนากับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก 

2. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา 
เมืองสิบสองปนนา มีอาณาเขตติดกับแขวงหลวงน้ําทา แขวงพงสาลีของประเทศลาวและรัฐฉาน 

ประเทศพมา มีชายแดนที่มีความยาวถึง 966 กิโลเมตร มีแมน้ําโขงไหลผานตอนกลางเมือง ในสมัยโบราณ
เคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรนานเจามีเมืองหลวงอยูที่หนองแสหรือเมืองตาลี่ ในประเทศจีน ปจจุบันสิบสอง
ปนนาไดเปนราชอาณาจักรหอคําเชียงรุง11 สิบสองปนนาถูกเรียกวาเปนเมือง “สองฝงฟา” ดวยเปนเมืองข้ึน
ของประเทศจีนและพมา ถือวา “ฮอเปนพอ มานเปนแม” แตดวยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยูหางไกล ทําให
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศไมไดเขามาครอบงําสิบสองปนนามากนัก คร้ันจักรวรรดินิยมเขาสูเอเชีย เมือง
สิบสองปนนาจึงถูกแบงเปนหลายสวน สวนใหญอยูภายใตอํานาจของจีน บางสวนอยูในพมาของอังกฤษ และ
บางสวนถูกรวมเขากับลาวของฝร่ังเศส12 ดวยเหตุสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเมืองศูนยกลางของสิบสอง
ปนนานั้นไมเหมาะกับการขยายอํานาจเมือง ทั้งดานเศรษฐกิจยังดอยกวาเมืองอ่ืน ฐานะของเมืองไมไดโดด
เดนกวาเมืองอ่ืนหรือมีศักยภาพพอที่จะข้ึนมาเปนผูนํา หลายคร้ังจึงถูกโจมตี ปลนสดมภ และเผาทําลายโดย
กองกําลังจากเมืองอ่ืนๆ เม่ือเกิดการแยงชิงอํานาจ13 คร้ังที่พมาไดกอตั้งอาณาจักรตองอู และตองการขยาย
อาณาเขตไปทางทิศตะวันออก พมาไดโจมตีเมืองสิบสองปนนา ไดแบงเมืองเชียงรุง ออกเปนเมืองสิบสองปน
นา  

ในคริสตศตวรรษที่ 20 เปนยุคสมัยที่เกิดความขัดแยงรุนแรงในสิบสองปนนา มีการแยงชิงอํานาจ
ของเจานาย เกิดการเมืองภายใน จนจีนเขามาจัดการปกครองและลดอํานาจของระบบเจานายลง ในป  
พ.ศ.2492 เหมา เจอ ตุง ยึดอํานาจ และใชการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต มีการลิดรอนอํานาจเจาฟา 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในป พ.ศ.2496 ชาวไทลื้อทยอยหลบหนีออกเมือง กระทั่งเหมา เจอ ตุง 
ไดปฏิวัติวัฒนธรรมคร้ังใหญ ปรับเปลี่ยนใหมีการปกครองเปนระบบสังคมนิยมของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตั้งแตนั้นเปนตนมา14 

ความเชื่อของชาวไทลื้อสิบสองปนนานั้นมีลักษณะคลายกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ โดยเฉพาะความเชื่อ
ของคนลานนาไทย ซ่ึงมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ผูกพันกันมายาวนาน โดยมีการจารึกผานอักษรในคัมภีรใบลาน
ที่มีลักษณะเปนตั๋วเมือง ภาษาไทลื้อนั้นจัดอยูในกลุมภาษาไท-ไต ซ่ึงมีอักษรเปนของตัวเอง ที่มีลักษณะคลาย
กับตัวอักษรลานนามาก ปจจุบันรัฐบาลจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ไดปริวรรตอักษรไทลื้อใหมจนไมเหลือเคา
เดิม แตเหมือนอักษรพมา เร่ืองราวที่จารึกไดถูกนํามาถายทอดสูชนรุนหลัง เปนนิทานชาดกบาน นิทาน
ปรัมปราพื้นบาน เม่ือไปวัด พระสงฆก็จะนําคัมภีรใบลานที่จารึกเร่ืองราวเหลานี้มาเทศนา  

                                                           
11 何光岳，勐泐（金龙国）车里宣慰使刀氏世系《中国帝王大全》，海南出版社，一九九六. 
12 中缅关系概况，二零一四年十一月一日. 
13 สัมภาษณ เจากวานคําลือ เมืองแช, อางใน ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตรสิบ

สอง-ปนนา, หนา 38 – 39. 
14 เรื่องเดียวกัน, หนา 337 – 339. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1787

 

ถึง 16 ป เม่ือจาริกกลับประเทศจีน ทานไดเร่ิมแปลคัมภีรไดถึง 1,335 ปริเฉท และเขียนบันทึกการเดินทาง
ไปอินเดียชื่อวา บันทึกแควนตะวันตก เปนบันทึกเก่ียวกับลัทธิศาสนาของอินเดียโบราณและของประเทศ
บริเวณแถบเอเซียกลาง จากนั้นพระพุทธศาสนาก็เสื่อมลง แลวกลับฟนตัวข้ึนไดในสมัยราชวงศสุง หรือซอง 
ก็เสื่อมลงอีก นับตั้งแตสมัยราชวงศหงวนของมองโกลเปนตนมา มีเพียงพระเจาไทโจว ปฐมกษัตริยราชวงศ
เหม็ง ที่ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง การศึกษาธรรมวินัยเสื่อมลงอยางยิ่ง มีแตความเชื่อถือทางไสย
ศาสตรและพิธีกรรม กษัตริยบางองคทรงเลื่อมใสลัทธิเตาแลวทําลายพระพุทธศาสนา วัดใหญพระตองทํานา
และอาศัยคาเชานาเปนอยู สวนวัดเล็กก็อาศัยการใหเชากุฏิบาง ประกอบพิธีกงเตกบาง ไมมีกําลังบํารุงให
ศึกษาธรรมวินัยได จนถึงปลายราชวงศเซ็ง จึงมีขาราชการบางทานชวยฟนฟูประดับประคองไวบางสวน  

จนเขาสูยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญ ในป พ.ศ. 2455 ประเทศจีนไดเปลี่ยนชื่อประเทศเปน 
“สาธารณรัฐจีน”9 ซ่ึงรัฐบาลไมไดสนับสนุนพระพุทธศาสนา แตสนับสนุนลัทธิมารกซิสต มีการโจมตี
พระพุทธศาสนา และการกระทําอันเปนปฏิปกษตอพระพุทธศาสนามากข้ึน ในป พ.ศ. 2465 พระอาจารยไท
สู ไดทําการปฏิรูปพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง เร่ิมดวยการตั้งวิทยาลัยสงฆข้ึนที่ วูซัน เอหมิง เสฉวน และ
หลิ่งนาน เพื่อฝกผูนําทางพระพุทธศาสนาใหมีความรูทางพระธรรมวินัยและวิชาการทางโลกสมัยใหม และ
นํามาเผยแผเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม จนผูคนเลื่อมใสมากข้ึน จึงตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศจีนข้ึน 
กระทั่งป พ.ศ. 2472 ประชาชนและรัฐบาลจึงไดเขาใจในพระพุทธศาสนาดีข้ึน จนทางราชการไดออกคําสั่ง
พิทักษทรัพยสินของวดัหามนําไปใชในกิจการอ่ืน ในป พ.ศ. 2473 สาธารณรัฐจีนมีพระภิกษุและภิกษณุีรวม 
738,000 รูป มีวัดทั้งสิ้น 267,000 วัด ตอมาในป พ.ศ. 2492 สาธารณรัฐจีนไดเปลี่ยนชื่อประเทศอีกคร้ังหนึ่ง 
เปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ปกครองดวยลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหระบอบกษัตริยซ่ึงมีมาเกือบ 5,000 ป 
สิ้นสุดลง เกิดการแยงชิงอํานาจ ปรัชญาและศาสนาถูกทําลาย ศาสนาคริสตเขามาแทนที่ พระพุทธศาสนาไม
อาจอยูไดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะแรก ป พ.ศ. 2494 รัฐบาลไดออกกฎหมาย เพิกถอนสิทธิวัดใน
การยึดครองที่ดิน ซ่ึงเปนการบีบใหพระสงฆตองลาสิกขาบทโดยทางออม พระภิกษุที่ยังไมลาสิกขาก็ตองไป
ประกอบอาชีพเอง เชน ทําไร ทํานา เปนตน ทั้งที่ยังครองเพศเปนภิกษุอยู และในป พ.ศ. 2509 - 2512 เปน
ชวงปฏิวัติวัฒนธรรมคร้ังใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลไดยึดวัดเปนของราชการ หามประกอบ
ศาสนกิจตางๆ การเผยแผพระพุทธศาสนาถือเปนความผิดกฎหมาย พระภิกษุถูกบังคับใหลาสิกขา คัมภีร
ตางๆ ถูกเผา พระพุทธรูปและวัดถูกทําลายไปเปนอันมาก จากเหตุการณนี้ทําใหพระพุทธศาสนาเกือบสูญสิ้น
ไปจากประเทศจีน10 กระทั่งเหมา เจอ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน ไดถึงแกอสัญกรรม ในป  
พ.ศ. 2519 รัฐบาลชุดใหมของจีนจึงคลายความเขมงวดลงบางและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาของ
ประชาชนมากข้ึน  

ในปจจุบัน ประเทศจีนไดมีการฟนฟูพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานข้ึนใหม ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนั้นรัฐบาลจีนยงัใหการสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศจีน และสภาการศึกษา

                                                           
9  江灿腾，现代中国佛教思想论集，新文丰出版社，一九九零年. 
10 中国中央文献研究室 文化大革命时期国民经济状况研究述评，《当代中国史研究》二零零八年，第二期 

 

พระพุทธศาสนาแหงประเทศจีนข้ึนในกรุงปกก่ิง เพื่อเปนศูนยกลางการติดตอเผยแผพระพุทธศาสนากับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก 

2. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา 
เมืองสิบสองปนนา มีอาณาเขตติดกับแขวงหลวงน้ําทา แขวงพงสาลีของประเทศลาวและรัฐฉาน 

ประเทศพมา มีชายแดนที่มีความยาวถึง 966 กิโลเมตร มีแมน้ําโขงไหลผานตอนกลางเมือง ในสมัยโบราณ
เคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรนานเจามีเมืองหลวงอยูที่หนองแสหรือเมืองตาลี่ ในประเทศจีน ปจจุบันสิบสอง
ปนนาไดเปนราชอาณาจักรหอคําเชียงรุง11 สิบสองปนนาถูกเรียกวาเปนเมือง “สองฝงฟา” ดวยเปนเมืองข้ึน
ของประเทศจีนและพมา ถือวา “ฮอเปนพอ มานเปนแม” แตดวยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยูหางไกล ทําให
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศไมไดเขามาครอบงําสิบสองปนนามากนัก คร้ันจักรวรรดินิยมเขาสูเอเชีย เมือง
สิบสองปนนาจึงถูกแบงเปนหลายสวน สวนใหญอยูภายใตอํานาจของจีน บางสวนอยูในพมาของอังกฤษ และ
บางสวนถูกรวมเขากับลาวของฝร่ังเศส12 ดวยเหตุสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเมืองศูนยกลางของสิบสอง
ปนนานั้นไมเหมาะกับการขยายอํานาจเมือง ทั้งดานเศรษฐกิจยังดอยกวาเมืองอ่ืน ฐานะของเมืองไมไดโดด
เดนกวาเมืองอ่ืนหรือมีศักยภาพพอที่จะข้ึนมาเปนผูนํา หลายคร้ังจึงถูกโจมตี ปลนสดมภ และเผาทําลายโดย
กองกําลังจากเมืองอ่ืนๆ เม่ือเกิดการแยงชิงอํานาจ13 คร้ังที่พมาไดกอตั้งอาณาจักรตองอู และตองการขยาย
อาณาเขตไปทางทิศตะวันออก พมาไดโจมตีเมืองสิบสองปนนา ไดแบงเมืองเชียงรุง ออกเปนเมืองสิบสองปน
นา  

ในคริสตศตวรรษที่ 20 เปนยุคสมัยที่เกิดความขัดแยงรุนแรงในสิบสองปนนา มีการแยงชิงอํานาจ
ของเจานาย เกิดการเมืองภายใน จนจีนเขามาจัดการปกครองและลดอํานาจของระบบเจานายลง ในป  
พ.ศ.2492 เหมา เจอ ตุง ยึดอํานาจ และใชการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต มีการลิดรอนอํานาจเจาฟา 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในป พ.ศ.2496 ชาวไทลื้อทยอยหลบหนีออกเมือง กระทั่งเหมา เจอ ตุง 
ไดปฏิวัติวัฒนธรรมคร้ังใหญ ปรับเปลี่ยนใหมีการปกครองเปนระบบสังคมนิยมของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตั้งแตนั้นเปนตนมา14 

ความเชื่อของชาวไทลื้อสิบสองปนนานั้นมีลักษณะคลายกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ โดยเฉพาะความเชื่อ
ของคนลานนาไทย ซ่ึงมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ผูกพันกันมายาวนาน โดยมีการจารึกผานอักษรในคัมภีรใบลาน
ที่มีลักษณะเปนตั๋วเมือง ภาษาไทลื้อนั้นจัดอยูในกลุมภาษาไท-ไต ซ่ึงมีอักษรเปนของตัวเอง ที่มีลักษณะคลาย
กับตัวอักษรลานนามาก ปจจุบันรัฐบาลจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ไดปริวรรตอักษรไทลื้อใหมจนไมเหลือเคา
เดิม แตเหมือนอักษรพมา เร่ืองราวที่จารึกไดถูกนํามาถายทอดสูชนรุนหลัง เปนนิทานชาดกบาน นิทาน
ปรัมปราพื้นบาน เม่ือไปวัด พระสงฆก็จะนําคัมภีรใบลานที่จารึกเร่ืองราวเหลานี้มาเทศนา  

                                                           
11 何光岳，勐泐（金龙国）车里宣慰使刀氏世系《中国帝王大全》，海南出版社，一九九六. 
12 中缅关系概况，二零一四年十一月一日. 
13 สัมภาษณ เจากวานคําลือ เมืองแช, อางใน ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตรสิบ

สอง-ปนนา, หนา 38 – 39. 
14 เรื่องเดียวกัน, หนา 337 – 339. 
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พระพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกในสิบสองปนนา เปนพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ 
เชนเดียวกับลานนา โดยไดรับการเผยแผจากพระสงฆลานนาผานเมืองเชียงตุง ประเทศพมาอีกทีหนึ่ง แตไม
ปรากฏหลักฐานแนชัดวาเขามาในสมัยใด การเขามาของพระพุทธศาสนาในระยะแรกขัดแยงกับคติความเชื่อ
ดั้งเดิมอยูบาง แตก็ประนีประนอมแลวผสมผสานจนกลายเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไท
ลื้อในที่สุด ประมาณศตวรรษที่  3 พระพุทธศาสนาเถรวาทไดเขามาเมืองเชียงรุง และศตวรรษที่ 12 
พระพุทธศาสนาถึงจุดที่เจริญที่สุด ชาวไทลื้อเร่ิมสรางวัด และปฏิบัติศาสนากิจ มีประเพณีสงกรานตซ่ึงมีตน
กําเนิดจากอินเดีย เปนพิธีกรรมในศาสนาพราหมณไดแผเขามาเมืองเชียงรุงในชวงเวลาปลายศตวรรษที่ 12 
ตนศตวรรษ 13 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอพื้นที่ไทลื้อมากข้ึน มีการสืบทอดประเพณีสงกรานตและ
เขาพรรษาตลอดมา ชาวบานมาทําบุญที่วัด กระทั่งพุทธศิลปของไทลื้อซ่ึงเห็นไดจากพระพุทธรูป จิตรกรรม
ฝาผนังวัด วัด องคพระธาตุ เปนตน สําหรับชาวไทลื้อแลวพระพุทธศาสนาเปนคติความเชื่อและอุดมการณ
สังคมที่ควบคุมหรือกําหนดชี้แนะพฤติกรรมของชาวไทลื้อทั้งมวล  

อยางไรก็ตาม ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม วิกฤตทางการเมืองไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวไทลื้อเปน
อยางมาก เม่ือจีนคอมมิวนิสตเขายึดครองเมืองสิบสองปนนาแบบเบ็ดเสร็จในป พ.ศ. 2492 กษัตริยไทลื้อถูก
ลดบทบาทลง พระราชวังเวียงผาครางถูกทําลาย ชนชั้นปกครองไทลื้อหนีออกจากพื้นที่ พระพุทธศาสนา
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง พระสงฆถูกบังคับใหสึก บางรูปตองหนีไปที่อ่ืน วัดถูกทําลาย พระพุทธรูป  
และองคพระธาตุถูกทุบทําลาย เมืองสิบสองปนนาถูกปดนานหลายป เพื่อปฏิวัติสังคมและวัฒนธรรมคร้ัง
ใหญ จากเหตุการณดังกลาวทําใหพระพุทธศาสนาตองหยุดชะงักลง ชาวไทลื้อไมสามารถประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได สงผลกระทบสาํคัญใหพระพุทธศาสนาขาดความตอเนื่อง  

3. วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 
อิทธิพลดานความเชื่อ ระบบความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมของชาวไทลื้อนั้น15 มีพิธีไหวผีเรือน  

ผีตระกูล พิธีบูชายาขวัญขาว มีพิธีไหวใจบาน-ใจเมือง พิธีบวงสรวงเสื้อบาน เสื้อเมือง พิธีบายศรีสูขวัญ  
พิธีสืบชะตา คร้ันชาวไทลื้อรับพระพุทธศาสนาเถรวาทแลว ความเชื่อเร่ืองผีก็ยังคงสืบทอดตอมา เปนการนับ
ถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทควบคูไปกับการนับถือผีหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ อยางไรก็
ตามพวกเขาก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด ประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อคลายคลึง
กับชาวไท-ยวนในลานนา16 ความยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเห็นไดจากผูสูงอายุทั้งหญิงชายจะไปทําบุญถือศีล
ภาวนาและนอนวัดทุกวันพระ ความเชื่อในพระพุทธศาสนาเปนตัวกําหนดวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญและ
ความเปนอยูของชาวไทลื้อ โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนและเปนแหลงสะสมวรรณกรรม มีวรรณกรรม
รวมกับลานนาจํานวนมาก เชน ลังกาสิบโห โบระวง จําปาสี่ตน หูงผาคํา (หงสผาทองคํา) เจาสุธน ฯลฯ  
ยิ่งไปกวานั้น ความเชื่อเร่ืองการสรางโลก ยังสะทอนความคิดความเขาใจของชาวไทลื้อที่มีตอองคพระ

                                                           
15 西双版纳傣学研究会，西双版纳佛教，（昆明：云南民族出版社，二零一二年），第一四零⻚. 
16 อรุณรัตน วิเชียรเขียว, “ไทลื้อในสิบสองปนนาและลานนา”, ใน เอกสารการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง 

มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในลานนา, (เชียงราย: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบนรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2535), หนา 7. 

 

สัมมาสัมพุทธเจา บรรพบุรุษ เทวดาอินทร พรหม ยักษ ผีสาง และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ17 สิ่งเหลานี้เปน
องคประกอบความเชื่อและศาสนาที่สามารถพบเห็นไดในบริบททางสังคมไทลื้อผานบทวรรณกรรม เพื่อ
สื่อสารเร่ืองราวใหคนรุนหลังไดรับรู  

อิทธิพลดานวิถีชีวิต ชาวไทยลื้อในสิบสองปนนามีความสัมพันธใกลชิดกับดินแดนลานนาและลาน
ชางมาตั้งแตอดีต18 ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกับคนไทยในลานนาและคนลาวในลานชาง โดยเฉพาะการ
นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกัน ชาวไทลื้อเชื่อฟงคําสอนทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติอยาง
เครงครัด มีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการนับถือศาสนามากมาย โดยเฉพาะการไหวพระทําบุญ วัดถือเปน
ศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เปนโรงเรียน เปนที่ฝกฝนวิทยาการตางๆ และสอนใหรูถึงวิถีชีวิตของ
ไทลื้ออยางรอบดาน19 นอกจากนั้นยังเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน ในอดีต
เด็กชายไทลื้อเม่ือมีอายุ 8 ขวบตองบวช เพื่อเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆ จากวัด ทั้งภาษาไทลื้อ ตลอดจน
วิทยาการตางๆ ที่ไดถูกบันทึกไว ดวยความเชื่อในอานิสงคที่ไดจากการบวชเรียน ชายใดที่ยังไมไดบวชเรียน
ถือเปนคนดิบหรืออายดิบ เม่ือถึงเวลาเลือกคู หญิงชาวไทลื้อจะพอใจผูเคยบวชเรียนมากกวา คร้ันเม่ือลา
สิกขาบทแลวก็จะเปนผูที่มีความรูในหลายๆ ดาน เรียกวา “คัม ราม” หมายถึง “ผูมีความรู” จะเห็นไดวาวัด
เปนแหลงรวบรวมความรู เม่ือสามารถอานหนังสือออกก็สามารถที่จะเรียนรูเร่ืองอ่ืนๆ ได ในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจึงจําเปนตองมีวัด มีพระ และมีพุทธศาสนิกชนที่จะประกอบศาสนกิจ  

อิทธิพลดานศิลปกรรม 
ก. สถาปตยกรรม ในที่นี้ยกตัวอยางในเร่ืองของเจดีย และวัด (1) เจดีย ลักษณะเจดียสิบสองปนนา

นั้นไดรับอิทธิพลของลานนา และมีการบูชาเจดียธาตุเปรียบดั่งการบูชาพระพุทธเจา อันจะนํามาซ่ึงความสุข
และความเจริญรุงเรืองในภพนี้และภพหนา เปนความคลายคลึงทางความเชื่อเก่ียวกับเจดียธาตุของ
พระพุทธเจาในตํานานหลายสํานวน เชน ตํานานวัดจอมคําของไทขึนเมืองเชียงตุง ตํานานพระธาตุจอมทอง
ของไทลื้อเมืองเชียงรุง เปนตน เปนความเชื่อและศรัทธาของกลุมชนในสังคมไทที่ปรากฏคลายคลึงกัน พิธีข้ึน
ธาตุของชาวไทลื้อเปนงานไหวหรือฉลองพระธาตุ ซ่ึงมีความสําคัญถือเปนงานประจําปของเมือง 
สิบสองปนนา20 นิยมจัดในวันเพ็ญ เรียกวางานบุญเดือนเจียง ในวัดจะมีการประดับโคมไฟ และจุดดอกไมไฟ
ดวย (2) วัด สถาปตยกรรมของไทลื้อที่มีความโดดเดนปรากฏอยูในทุกหมูบาน คือ วัด วัดแตละแหงจะมี
การวางผังรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอนและการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง และมักอยูในตําแหนงที่โดด
เดนเปนพิเศษในหมูบาน แสดงถึงความเคารพนับถือสูงสุดของชาวบานที่มีตอพระพุทธศาสนา รวมทั้งการให
ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาในฐานะเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญยิ่ง ลักษณะของวัดจะมีขนาดและ
องคประกอบที่แตกตางกันไปตามลําดับชั้นในการปกครอง จะเห็นไดจากความสูงของฐานวิหาร ชอชั้น และ
ความงดงามวิจิตรตระการตาของหลังคาและหนาบัน และความโออาตระการตา ตลอดจนวัสดุที่ใชในการ
ตกแตงประดับประดา ยิ่งวัดมีฐานะความสําคัญเพียงใดองคประกอบเหลานี้ก็ยิ่งงดงามมากข้ึน สําหรับวัดใน
                                                           

17  郑筱筠，中国南传佛教研究，（北京：中国社会科学出版社，二零一二年），第七十六⻚. 
18 邓殿臣，《南传佛教史简编》，（中国佛教协会出版，一九九一年），第一九一页. 
19 西双版纳傣学研究会，西双版纳佛教，（昆明：云南民族出版社，二零一二年），第一五二页. 
20 中国佛教协会主编，中国佛教，（北京：中国社会科学出版社，二零零四年），第五三零页. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1789

 

พระพุทธศาสนาเถรวาทยุคแรกในสิบสองปนนา เปนพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ 
เชนเดียวกับลานนา โดยไดรับการเผยแผจากพระสงฆลานนาผานเมืองเชียงตุง ประเทศพมาอีกทีหนึ่ง แตไม
ปรากฏหลักฐานแนชัดวาเขามาในสมัยใด การเขามาของพระพุทธศาสนาในระยะแรกขัดแยงกับคติความเชื่อ
ดั้งเดิมอยูบาง แตก็ประนีประนอมแลวผสมผสานจนกลายเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไท
ลื้อในที่สุด ประมาณศตวรรษที่  3 พระพุทธศาสนาเถรวาทไดเขามาเมืองเชียงรุง และศตวรรษที่ 12 
พระพุทธศาสนาถึงจุดที่เจริญที่สุด ชาวไทลื้อเร่ิมสรางวัด และปฏิบัติศาสนากิจ มีประเพณีสงกรานตซ่ึงมีตน
กําเนิดจากอินเดีย เปนพิธีกรรมในศาสนาพราหมณไดแผเขามาเมืองเชียงรุงในชวงเวลาปลายศตวรรษที่ 12 
ตนศตวรรษ 13 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอพื้นที่ไทลื้อมากข้ึน มีการสืบทอดประเพณีสงกรานตและ
เขาพรรษาตลอดมา ชาวบานมาทําบุญที่วัด กระทั่งพุทธศิลปของไทลื้อซ่ึงเห็นไดจากพระพุทธรูป จิตรกรรม
ฝาผนังวัด วัด องคพระธาตุ เปนตน สําหรับชาวไทลื้อแลวพระพุทธศาสนาเปนคติความเชื่อและอุดมการณ
สังคมที่ควบคุมหรือกําหนดชี้แนะพฤติกรรมของชาวไทลื้อทั้งมวล  

อยางไรก็ตาม ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม วิกฤตทางการเมืองไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวไทลื้อเปน
อยางมาก เม่ือจีนคอมมิวนิสตเขายึดครองเมืองสิบสองปนนาแบบเบ็ดเสร็จในป พ.ศ. 2492 กษัตริยไทลื้อถูก
ลดบทบาทลง พระราชวังเวียงผาครางถูกทําลาย ชนชั้นปกครองไทลื้อหนีออกจากพื้นที่ พระพุทธศาสนา
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง พระสงฆถูกบังคับใหสึก บางรูปตองหนีไปที่อ่ืน วัดถูกทําลาย พระพุทธรูป  
และองคพระธาตุถูกทุบทําลาย เมืองสิบสองปนนาถูกปดนานหลายป เพื่อปฏิวัติสังคมและวัฒนธรรมคร้ัง
ใหญ จากเหตุการณดังกลาวทําใหพระพุทธศาสนาตองหยุดชะงักลง ชาวไทลื้อไมสามารถประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได สงผลกระทบสาํคัญใหพระพุทธศาสนาขาดความตอเนื่อง  

3. วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา 
อิทธิพลดานความเชื่อ ระบบความเชื่อและศาสนาดั้งเดิมของชาวไทลื้อนั้น15 มีพิธีไหวผีเรือน  

ผีตระกูล พิธีบูชายาขวัญขาว มีพิธีไหวใจบาน-ใจเมือง พิธีบวงสรวงเสื้อบาน เสื้อเมือง พิธีบายศรีสูขวัญ  
พิธีสืบชะตา คร้ันชาวไทลื้อรับพระพุทธศาสนาเถรวาทแลว ความเชื่อเร่ืองผีก็ยังคงสืบทอดตอมา เปนการนับ
ถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทควบคูไปกับการนับถือผีหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ อยางไรก็
ตามพวกเขาก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด ประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อคลายคลึง
กับชาวไท-ยวนในลานนา16 ความยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเห็นไดจากผูสูงอายุทั้งหญิงชายจะไปทําบุญถือศีล
ภาวนาและนอนวัดทุกวันพระ ความเชื่อในพระพุทธศาสนาเปนตัวกําหนดวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญและ
ความเปนอยูของชาวไทลื้อ โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนและเปนแหลงสะสมวรรณกรรม มีวรรณกรรม
รวมกับลานนาจํานวนมาก เชน ลังกาสิบโห โบระวง จําปาสี่ตน หูงผาคํา (หงสผาทองคํา) เจาสุธน ฯลฯ  
ยิ่งไปกวานั้น ความเชื่อเร่ืองการสรางโลก ยังสะทอนความคิดความเขาใจของชาวไทลื้อที่มีตอองคพระ

                                                           
15 西双版纳傣学研究会，西双版纳佛教，（昆明：云南民族出版社，二零一二年），第一四零⻚. 
16 อรุณรัตน วิเชียรเขียว, “ไทลื้อในสิบสองปนนาและลานนา”, ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในลานนา, (เชียงราย: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบนรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2535), หนา 7. 

 

สัมมาสัมพุทธเจา บรรพบุรุษ เทวดาอินทร พรหม ยักษ ผีสาง และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ17 สิ่งเหลานี้เปน
องคประกอบความเชื่อและศาสนาที่สามารถพบเห็นไดในบริบททางสังคมไทลื้อผานบทวรรณกรรม เพื่อ
สื่อสารเร่ืองราวใหคนรุนหลังไดรับรู  

อิทธิพลดานวิถีชีวิต ชาวไทยลื้อในสิบสองปนนามีความสัมพันธใกลชิดกับดินแดนลานนาและลาน
ชางมาตั้งแตอดีต18 ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกับคนไทยในลานนาและคนลาวในลานชาง โดยเฉพาะการ
นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกัน ชาวไทลื้อเชื่อฟงคําสอนทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติอยาง
เครงครัด มีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับการนับถือศาสนามากมาย โดยเฉพาะการไหวพระทําบุญ วัดถือเปน
ศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ เปนโรงเรียน เปนที่ฝกฝนวิทยาการตางๆ และสอนใหรูถึงวิถีชีวิตของ
ไทลื้ออยางรอบดาน19 นอกจากนั้นยังเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน ในอดีต
เด็กชายไทลื้อเม่ือมีอายุ 8 ขวบตองบวช เพื่อเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆ จากวัด ทั้งภาษาไทลื้อ ตลอดจน
วิทยาการตางๆ ที่ไดถูกบันทึกไว ดวยความเชื่อในอานิสงคที่ไดจากการบวชเรียน ชายใดที่ยังไมไดบวชเรียน
ถือเปนคนดิบหรืออายดิบ เม่ือถึงเวลาเลือกคู หญิงชาวไทลื้อจะพอใจผูเคยบวชเรียนมากกวา คร้ันเม่ือลา
สิกขาบทแลวก็จะเปนผูที่มีความรูในหลายๆ ดาน เรียกวา “คัม ราม” หมายถึง “ผูมีความรู” จะเห็นไดวาวัด
เปนแหลงรวบรวมความรู เม่ือสามารถอานหนังสือออกก็สามารถที่จะเรียนรูเร่ืองอ่ืนๆ ได ในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจึงจําเปนตองมีวัด มีพระ และมีพุทธศาสนิกชนที่จะประกอบศาสนกิจ  

อิทธิพลดานศิลปกรรม 
ก. สถาปตยกรรม ในที่นี้ยกตัวอยางในเร่ืองของเจดีย และวัด (1) เจดีย ลักษณะเจดียสิบสองปนนา

นั้นไดรับอิทธิพลของลานนา และมีการบูชาเจดียธาตุเปรียบดั่งการบูชาพระพุทธเจา อันจะนํามาซ่ึงความสุข
และความเจริญรุงเรืองในภพนี้และภพหนา เปนความคลายคลึงทางความเชื่อเก่ียวกับเจดียธาตุของ
พระพุทธเจาในตํานานหลายสํานวน เชน ตํานานวัดจอมคําของไทขึนเมืองเชียงตุง ตํานานพระธาตุจอมทอง
ของไทลื้อเมืองเชียงรุง เปนตน เปนความเชื่อและศรัทธาของกลุมชนในสังคมไทที่ปรากฏคลายคลึงกัน พิธีข้ึน
ธาตุของชาวไทลื้อเปนงานไหวหรือฉลองพระธาตุ ซ่ึงมีความสําคัญถือเปนงานประจําปของเมือง 
สิบสองปนนา20 นิยมจัดในวันเพ็ญ เรียกวางานบุญเดือนเจียง ในวัดจะมีการประดับโคมไฟ และจุดดอกไมไฟ
ดวย (2) วัด สถาปตยกรรมของไทลื้อที่มีความโดดเดนปรากฏอยูในทุกหมูบาน คือ วัด วัดแตละแหงจะมี
การวางผังรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอนและการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง และมักอยูในตําแหนงที่โดด
เดนเปนพิเศษในหมูบาน แสดงถึงความเคารพนับถือสูงสุดของชาวบานที่มีตอพระพุทธศาสนา รวมทั้งการให
ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาในฐานะเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญยิ่ง ลักษณะของวัดจะมีขนาดและ
องคประกอบที่แตกตางกันไปตามลําดับชั้นในการปกครอง จะเห็นไดจากความสูงของฐานวิหาร ชอชั้น และ
ความงดงามวิจิตรตระการตาของหลังคาและหนาบัน และความโออาตระการตา ตลอดจนวัสดุที่ใชในการ
ตกแตงประดับประดา ยิ่งวัดมีฐานะความสําคัญเพียงใดองคประกอบเหลานี้ก็ยิ่งงดงามมากข้ึน สําหรับวัดใน
                                                           

17  郑筱筠，中国南传佛教研究，（北京：中国社会科学出版社，二零一二年），第七十六⻚. 
18 邓殿臣，《南传佛教史简编》，（中国佛教协会出版，一九九一年），第一九一页. 
19 西双版纳傣学研究会，西双版纳佛教，（昆明：云南民族出版社，二零一二年），第一五二页. 
20 中国佛教协会主编，中国佛教，（北京：中国社会科学出版社，二零零四年），第五三零页. 
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ระดับต่ําสุด เชน วัดประจําหมูบานจะประกอบดวย วิหาร หอกลอง และกุฏิพระ ในขณะที่วัดใหญจะรวม
พระอุโบสถหรือโบสถ หอไตร และเจดียดวย  

สิบสองปนนามีคติความเชื่อเร่ืองพุทธสัญลักษณที่ปรากฏทางสถาปตยกรรมเปนไปในทํานอง
เดียวกับลานนาและพมา เชน การแทรกสัญลักษณที่หมายถึงสวรรคในเขตวัด การตีความวาบันไดนาคหรือ
กําแพงนาคที่ลอมรอบเขตวัดหมายถึงทางข้ึนสูสวรรคหรือเขตสวรรค สถาปตยกรรมวัดนอกจากจะสะทอน
ปรัชญาทางพุทธศาสนาแลว ในทางสังคม ความยิ่งใหญสวยงามของวัดยังเปนเคร่ืองมือในการแสดงสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานหรือชุมชน รวมถึงแสดงถึงศักดินาของวัดดวย ดังเชน ในอดีตวัดที่มี
สถานะเปนวัดหลวง มีหนาที่ปกรองกํากับวัดเล็กๆ หรือวัดหมูบานตางๆ เจาอาวาสและพระในวัดหลวงลวน
เปนเชื้อพระวงศทั้งสิ้น ในขณะที่วัดประจําหมูบานตางๆ หมูบานใด หากมีสมาชิกมากพอและมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีก็จะสรางวัดใหญใหใหญโตและสวยงาม ใชวัสดุที่มีคาได ขณะที่บางหมูบานมีขนาดเล็กแตมี
ความนับถือพุทธศาสนาอยางแรงกลาก็จะสรางวัดตามกําลังทรัพยของตน เชน อาจใชหญาคามุงหลังวิหารที่
กอสรางดวยไมไผ เปนตน 

ข. ประติมากรรม การสรางพระพุทธรูปของชาวไทลื้อ ไมเพียงแตมีแนวคิดตามหลักมหาปุริ
สลักษณะเปนหลักการสําคัญ ยังมีคติความเชื่อในการสรางและสักการบูชาพระพุทธรูปของชาวไทลื้อที่มี
แนวคิดสัญลักษณอ่ืนๆ ที่สําคัญจํานวนมาก อาทิ แนวคิดจากหลักพุทธธรรม แนวคิดพระอดีตพุทธเจา 
สัญลักษณพระฉัพพรรณรังสี ตลอดจนสัญลักษณจากเคร่ืองสักการะ เชน บันไดแกว บันไดทอง บันไดเงิน
และประเพณีการถวายตุง เปนตน นอกจากนี้ แนวคิดมหาปุริสลักษณะยังสะทอนความหมายเชิงสัญลักษณ
ผานงานพุทธศิลป รูปแบบตางๆ ทั้งพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ที่มีลักษณะ 3 มิติ และรูปเขียน
พระพุทธเจาในงานจิตรกรรมฝาผนัง และพระบฏ ที่มีลักษณะ 2 มิติ โดยสัมพันธเชื่อมโยงกับแนวคิด
สัญลักษณอ่ืนๆ ตามคติความเชื่อของชาวพุทธในลานนาแบบเปนองครวม21 อยางไรก็ตาม พุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปศิลปะไทลื้อแสดงออกดวยรูปทรงและวัสดุที่มีความเรียบงาย มีความตรงไปตรงมาและเปน
ธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เนนการพัฒนา
ความสงบสุขในจิตใจของปจเจกชน ดวยการฝกฝนสมาธิ การจัดตั้งพระพุทธรูปที่จัดตั้งเปนพระประธานในวดั 
โดยทั่วไปมักตั้งบนแทนในตําแหนงก่ึงกลางสุดปลายหองโถงทางดานทิศตะวันตก หันพระพักตรออกสูทิศ
ตะวันออก แทนที่ใชประดิษฐานพระพุทธรูปนี้มักเปนแทนสูง เรียกวาแทนชุกชีปดทองอราม ตกแตงดวยการ
ฝงแผนกระจกหรือพลอยสี พระพุทธรูปมีพระเมาลีเปนรูปเปลวเพลิง (สัญลักษณของการตรัสรู) พระกรรณ
ยาวจรดพระอังสะ (แสดงถึงพระปญญาอันล้ําเลิศ) พระพักตรทรงเหลี่ยมมักแยมสรวลแสดงถึงพระเมตตาอัน
ยิ่งใหญ พระศอใหญ พระอังสะผึ่งผาย หมจีวรประดิษฐานในทาสมาธิเพชรหรือก่ึงปทมะ สวนพระหัตถแสดง
ทาปางตางๆ ลักษณะของพระพุทธรูปมีสวนคลายคลึงกับพระพุทธรูปลานนาทางตอนเหนือของประเทศไทย  

 
 

                                                           
21 ฉลองเดช คูภานุมาต, “แนวคิดมหาปุริสลักษณะพุทธปฏิมาศิลปะไทลื้อ เพ่ือการสรางสรรคศิลปะไทย

รวมสมัย”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี 37 ฉบับท่ี 2 (2560): 105 – 130. 

 

อิทธิพลดานวัฒนธรรม 
การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมของชาวไทลื้อสิบสองปนนา  

ยังสะทอนให เห็นไดผ านวัฒนธรรมทางภาษา22 มีการใช คําที่ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา จากการศึกษาทางดานภาษาหรือคําสี่พยางคของชาวไทลื้อ23 อาทิ คําวา ชาติหนาชาติหลัง 
ทําบุญทําทาน ไหวพระไหวเจา กุศลผลบุญ ในบริบทของคําสี่พยางคที่ปรากฏเชน “คนเฮาเกิดมาบรูชาติหนา
ชาติหลัง เฮาจักหม่ันทําบุญไว” “เฮาเปนคนนับถือศาสนา ก็จักไดทําบุญทําทาน” “ขอยทํากุศลผลบุญ เผื่อ
ไวชาติหนา”เปนตน ยังมีตัวอยางของคําซ่ึงสะทอนความเชื่อเร่ืองภพภูมิโลกหนา และโลกหลังความตาย  
ที่ชาวไทลื้อใหความสําคัญเปนอยางมาก พวกเขาทําทุกสิ่งที่จะทําใหเกิดเปนบุญกุศลตอตนเอง เพื่อการไดข้ึน
ไปอยูบนสวรรค24 ปรากฏผานคําวา “ชาตินี้ชาติหนา” ในบริบทที่วา “...ก็หากเปนอานิสงส คําชูตนตัวใน
ชาตินี้ ชาติหนา” เปนตน จะเห็นวา คําหรือภาษาเหลานี้  สะทอนถึงความเชื่อถือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และยังทําใหเห็นวาชาวไทลื้อยังคงนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดํารงชีวิต
เชนเดียวกับสมัยกอน คือชาวไทลื้อจะไปวัดทุกวันพระ และรวมกิจกรรมทางศาสนาทุกอยาง เพราะถือวา
เปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ผูมีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมคําสอนของศาสนาอยางเครงครัด 

วัฒนธรรมที่สําคัญอีกอยางหนึ่ งคือการทอผา เพื่ อประดิษฐเปนเคร่ืองแตงกายใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน และใชในพิธีกรรมทางศาสนา ถือเปนอัตลักษณที่โดดเดนของผูหญิงไทลื้อมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ความสามารถในการสรางสรรคผืนผา การเลือกวัสดุ การยอมสี เทคนิคการทอ และลวดลายที่มี
ความหมายในชุมชนไทลื้อแตละแหง คือผลงานทางศิลปะอันประณีต และเปยมดวยคุณคา การทอผายังมี
บทบาทสําคัญในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การทอผาถวายใหพระสงฆเพื่อใชในโอกาสตางๆ และถวาย
เปนพุทธบูชานั้นเปนการสะสมสรางบุญดวยความศรัทธา นอกจากนั้นลวดลายที่ปรากฏบนผาทอบางชนิด 
เชน ตุง ผาเช็ดหลวง ยังเปนสัญลักษณเกาแกที่สืบทอดมาจากความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาติตางๆ อีกดวย ผาทอไทลื้อจึงผูกพันกับชีวิตและศรัทธา และเปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมที่ควรไดรับการศึกษา อนุรักษ และสงเสริมใหสืบเนื่องตอไป25 

การดํารงอยูพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา 
แมความเชื่อในพระพุทธศาสนาจะเปนตัวกําหนดประเพณีที่สําคัญของชาวไทลื้อดังไดกลาวไปแลว 

แตอยางไรก็ตาม วัฒนธรรมไทลื้อดานศาสนามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมแตละยุคสมัย รวมถึงกระแสโลกาภิวัฒนที่นําพาเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เทคโนโลยีมาสูสังคมชาวไทลื้อ
ทําใหชาวไทลื้อปรับวิถีชีวิตของตน ปจจุบันบทบาทและความสําคัญของศาสนาและวัดเปลี่ยนแปลงไป  
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ระดับต่ําสุด เชน วัดประจําหมูบานจะประกอบดวย วิหาร หอกลอง และกุฏิพระ ในขณะที่วัดใหญจะรวม
พระอุโบสถหรือโบสถ หอไตร และเจดียดวย  

สิบสองปนนามีคติความเชื่อเร่ืองพุทธสัญลักษณที่ปรากฏทางสถาปตยกรรมเปนไปในทํานอง
เดียวกับลานนาและพมา เชน การแทรกสัญลักษณที่หมายถึงสวรรคในเขตวัด การตีความวาบันไดนาคหรือ
กําแพงนาคที่ลอมรอบเขตวัดหมายถึงทางข้ึนสูสวรรคหรือเขตสวรรค สถาปตยกรรมวัดนอกจากจะสะทอน
ปรัชญาทางพุทธศาสนาแลว ในทางสังคม ความยิ่งใหญสวยงามของวัดยังเปนเคร่ืองมือในการแสดงสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานหรือชุมชน รวมถึงแสดงถึงศักดินาของวัดดวย ดังเชน ในอดีตวัดที่มี
สถานะเปนวัดหลวง มีหนาที่ปกรองกํากับวัดเล็กๆ หรือวัดหมูบานตางๆ เจาอาวาสและพระในวัดหลวงลวน
เปนเชื้อพระวงศทั้งสิ้น ในขณะที่วัดประจําหมูบานตางๆ หมูบานใด หากมีสมาชิกมากพอและมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีก็จะสรางวัดใหญใหใหญโตและสวยงาม ใชวัสดุที่มีคาได ขณะที่บางหมูบานมีขนาดเล็กแตมี
ความนับถือพุทธศาสนาอยางแรงกลาก็จะสรางวัดตามกําลังทรัพยของตน เชน อาจใชหญาคามุงหลังวิหารที่
กอสรางดวยไมไผ เปนตน 

ข. ประติมากรรม การสรางพระพุทธรูปของชาวไทลื้อ ไมเพียงแตมีแนวคิดตามหลักมหาปุริ
สลักษณะเปนหลักการสําคัญ ยังมีคติความเชื่อในการสรางและสักการบูชาพระพุทธรูปของชาวไทลื้อที่มี
แนวคิดสัญลักษณอ่ืนๆ ที่สําคัญจํานวนมาก อาทิ แนวคิดจากหลักพุทธธรรม แนวคิดพระอดีตพุทธเจา 
สัญลักษณพระฉัพพรรณรังสี ตลอดจนสัญลักษณจากเคร่ืองสักการะ เชน บันไดแกว บันไดทอง บันไดเงิน
และประเพณีการถวายตุง เปนตน นอกจากนี้ แนวคิดมหาปุริสลักษณะยังสะทอนความหมายเชิงสัญลักษณ
ผานงานพุทธศิลป รูปแบบตางๆ ทั้งพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ที่มีลักษณะ 3 มิติ และรูปเขียน
พระพุทธเจาในงานจิตรกรรมฝาผนัง และพระบฏ ที่มีลักษณะ 2 มิติ โดยสัมพันธเชื่อมโยงกับแนวคิด
สัญลักษณอ่ืนๆ ตามคติความเชื่อของชาวพุทธในลานนาแบบเปนองครวม21 อยางไรก็ตาม พุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปศิลปะไทลื้อแสดงออกดวยรูปทรงและวัสดุที่มีความเรียบงาย มีความตรงไปตรงมาและเปน
ธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา เนนการพัฒนา
ความสงบสุขในจิตใจของปจเจกชน ดวยการฝกฝนสมาธิ การจัดตั้งพระพุทธรูปที่จัดตั้งเปนพระประธานในวดั 
โดยทั่วไปมักตั้งบนแทนในตําแหนงก่ึงกลางสุดปลายหองโถงทางดานทิศตะวันตก หันพระพักตรออกสูทิศ
ตะวันออก แทนที่ใชประดิษฐานพระพุทธรูปนี้มักเปนแทนสูง เรียกวาแทนชุกชีปดทองอราม ตกแตงดวยการ
ฝงแผนกระจกหรือพลอยสี พระพุทธรูปมีพระเมาลีเปนรูปเปลวเพลิง (สัญลักษณของการตรัสรู) พระกรรณ
ยาวจรดพระอังสะ (แสดงถึงพระปญญาอันล้ําเลิศ) พระพักตรทรงเหลี่ยมมักแยมสรวลแสดงถึงพระเมตตาอัน
ยิ่งใหญ พระศอใหญ พระอังสะผึ่งผาย หมจีวรประดิษฐานในทาสมาธิเพชรหรือก่ึงปทมะ สวนพระหัตถแสดง
ทาปางตางๆ ลักษณะของพระพุทธรูปมีสวนคลายคลึงกับพระพุทธรูปลานนาทางตอนเหนือของประเทศไทย  
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รวมสมัย”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี 37 ฉบับท่ี 2 (2560): 105 – 130. 

 

อิทธิพลดานวัฒนธรรม 
การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมของชาวไทลื้อสิบสองปนนา  

ยังสะทอนให เห็นไดผ านวัฒนธรรมทางภาษา22 มีการใช คําที่ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา จากการศึกษาทางดานภาษาหรือคําสี่พยางคของชาวไทลื้อ23 อาทิ คําวา ชาติหนาชาติหลัง 
ทําบุญทําทาน ไหวพระไหวเจา กุศลผลบุญ ในบริบทของคําสี่พยางคที่ปรากฏเชน “คนเฮาเกิดมาบรูชาติหนา
ชาติหลัง เฮาจักหม่ันทําบุญไว” “เฮาเปนคนนับถือศาสนา ก็จักไดทําบุญทําทาน” “ขอยทํากุศลผลบุญ เผื่อ
ไวชาติหนา”เปนตน ยังมีตัวอยางของคําซ่ึงสะทอนความเชื่อเร่ืองภพภูมิโลกหนา และโลกหลังความตาย  
ที่ชาวไทลื้อใหความสําคัญเปนอยางมาก พวกเขาทําทุกสิ่งที่จะทําใหเกิดเปนบุญกุศลตอตนเอง เพื่อการไดข้ึน
ไปอยูบนสวรรค24 ปรากฏผานคําวา “ชาตินี้ชาติหนา” ในบริบทที่วา “...ก็หากเปนอานิสงส คําชูตนตัวใน
ชาตินี้ ชาติหนา” เปนตน จะเห็นวา คําหรือภาษาเหลานี้  สะทอนถึงความเชื่อถือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และยังทําใหเห็นวาชาวไทลื้อยังคงนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดํารงชีวิต
เชนเดียวกับสมัยกอน คือชาวไทลื้อจะไปวัดทุกวันพระ และรวมกิจกรรมทางศาสนาทุกอยาง เพราะถือวา
เปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ผูมีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมคําสอนของศาสนาอยางเครงครัด 

วัฒนธรรมที่สําคัญอีกอยางหนึ่ งคือการทอผา เพื่ อประดิษฐเปนเคร่ืองแตงกายใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน และใชในพิธีกรรมทางศาสนา ถือเปนอัตลักษณที่โดดเดนของผูหญิงไทลื้อมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ความสามารถในการสรางสรรคผืนผา การเลือกวัสดุ การยอมสี เทคนิคการทอ และลวดลายที่มี
ความหมายในชุมชนไทลื้อแตละแหง คือผลงานทางศิลปะอันประณีต และเปยมดวยคุณคา การทอผายังมี
บทบาทสําคัญในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การทอผาถวายใหพระสงฆเพื่อใชในโอกาสตางๆ และถวาย
เปนพุทธบูชานั้นเปนการสะสมสรางบุญดวยความศรัทธา นอกจากนั้นลวดลายที่ปรากฏบนผาทอบางชนิด 
เชน ตุง ผาเช็ดหลวง ยังเปนสัญลักษณเกาแกที่สืบทอดมาจากความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาติตางๆ อีกดวย ผาทอไทลื้อจึงผูกพันกับชีวิตและศรัทธา และเปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมที่ควรไดรับการศึกษา อนุรักษ และสงเสริมใหสืบเนื่องตอไป25 

การดํารงอยูพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา 
แมความเชื่อในพระพุทธศาสนาจะเปนตัวกําหนดประเพณีที่สําคัญของชาวไทลื้อดังไดกลาวไปแลว 

แตอยางไรก็ตาม วัฒนธรรมไทลื้อดานศาสนามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมแตละยุคสมัย รวมถึงกระแสโลกาภิวัฒนที่นําพาเศรษฐกิจระบบทุนนิยม เทคโนโลยีมาสูสังคมชาวไทลื้อ
ทําใหชาวไทลื้อปรับวิถีชีวิตของตน ปจจุบันบทบาทและความสําคัญของศาสนาและวัดเปลี่ยนแปลงไป  
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วัดไมใชศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยางของชาวไทลื้ออีกตอไป ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง ในวัดจะมี
เณรถึง 20 – 30 รูป และเจาอาวาสมักเปนคนในหมูบาน มีคนทําบุญเปนจํานวนมาก แตในปจจุบันดวยไมมี
เณรไมมีพระ เจาอาวาสไมใชคนในหมูบาน แตเปนพระที่ไดรับการนิมนตมาจากที่อ่ืน กระทั่งพมา เปนตน  
ทําใหหลายวัดขาดคนดูแล ทําความสะอาด อยูในสภาพทรุดโทรมมาก ซ่ึงแตกตางจากกอนหนานี้ คนทําบุญ
เลยไมคอยมี ผูสูงอายุก็เร่ิมละเลยการเขาวัดเพื่อทํากิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งการชวยทํางานวัดตางๆ 
แมแตพิธีกรรมและการทําบุญ บางสวนไมไดทําแลว เชน การทําบุญคัมภีร ที่ทุกบานจะตองนําคัมภีรไป
ทาํบุญ 1 เลม แลวพระจะอานคัมภีรเลมนั้นใหฟงทุกคน ปจจุบันพระมีนอย การอานคัมภีรจึงไมสามารถทํา
ไดทั่วถึง การทําบุญคัมภีรนี้เร่ิมหายไป เหลือเพียงอานเพียงเลมเดียวจบในพิธีกรรมเขาพรรษา ออกพรรษาก็
ไมคอยมีคนไปสวดมนตที่วัด ซ่ึงเปนการเร่ิมเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา ไมมีคนไปวัดหรือทําบุญมาก
เหมือนที่ผานมา ลูกชายไทลื้อไมยอมบวช สงผลใหศาสนาคอยๆ หายไป ไมมีผูสืบทอดหรือมีผลตอการสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทลื้อ เพราะวาวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิมจะบันทึกไวในพระคัมภีรวา ถาไมมีคนบวชก็จะไมมีใคร
อานภาษาไทลื้อได มีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทลื้อดานศาสนาที่สิบสองปนนา 
ในระดับที่มากไปสูระดับนอย ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ เศรษฐกิจดานการทองเที่ยว คานิยม 
สถาบันครอบครัว สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ในประเพณีสําคัญๆ ชาวไทลื้อทุกเพศทุกวัย
ยังคงใหความสําคัญมารวมกิจกรรม เชน พิธีสรงน้ําพระในวันข้ึนปใหมหรือเทศกาลสงกรานต การหยดน้ํา
ในชวงเขาพรรษา และพิธีการทําบุญในพิธีตานใหญ เปนตน 
 
บทสรุป 

การศึกษาเร่ือง "อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา" นี้ มีวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2) เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา และ (3) วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถร
วาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา ผลการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแผเขามาในประเทศจีน เม่ือ
ประมาณ ป พ.ศ. 608 ในสมัยพระจักรพรรดิม่ิงตี่ แหงราชวงศฮั่น โดยพระองคไดจัดสงคณะทูตไปยัง
ประเทศอินเดีย เพื่ออัญเชิญพระไตรปฎก จากนั้นทรงสรางวัดแปะเบยี่ข้ึนทางตะวันตกของลั่วหยาง ใน
ประเทศจีนมีการนับถือพระพุทธศาสนา 3 นิกายใหญๆ ไดแก มหายาน วัชรยาน และเถรวาท มณฑลยูน
นานเปนมณฑลเดียวเทานั้นที่มีครบทั้งสามนิกาย ชาวไทลื้อในสิบสองปนนานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรลานนา โดยผานมาทางเชียงตุง ประเทศพมา ประมาณ
ศตวรรษที่ 3 พระพุทธศาสนาเถรวาทไดเร่ิมเขามาเชียงตุงและเจริญรุงเรืองที่สุดในศตวรรษที่ 12 ที่ชาวไทลื้อ
เร่ิมสรางวัดและปฏิบัติศาสนกิจที่เครงครัด วัดเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ โดยมีคัมภีรเปน
แหลงความรูที่สําคัญ ชาวไทลื้อเชื่อวามีลูกชายตองบวชไปเรียนที่วัด นับตั้งแตพระพุทธศาสนาเถรวาทเขามา
ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทลื้อ จึงสะทอนออกมาเปนวิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรม
ประเพณีอันเปนเอกลักษณเฉพาะชาติพันธุ ในชุมชนไทลื้อจะมีวัดอยางนอยหนึ่งแหงในหมูบาน แตละวัดมี
ความงดงามดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอน และการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง มีพระพุทธปฏิมา

 

ศิลปะไทลื้อ มีวัฒนธรรมการใชภาษา ตลอดถึงการทอผาของผูหญิงไทลื้อเพื่อถวายพระสงฆ สิ่งเหลานี้ลวน
สองสะทอนถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 

เมืองสิบสองปนนาในปจจุบัน มีปจจัยหลายๆ ดาน รวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒนของโลกสมัยใหม  
ทําใหชาวไทลื้อตองปรับวิถีชีวิตของตน คนสวนใหญเร่ิมไมใหความสําคัญตอศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
โดยเฉพาะวัดไดกลายเปนสินคาทางการทองเที่ยว จํานวนคนบวชนอยลง คนเขาวัดนอยลง ซ่ึงมีผลอยางยิ่ง
ตอการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทลือ้ อยางไรก็ตาม ชาวไทลื้อยังเต็มเปยมไปดวยความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และมุงม่ันรวมกันอนุรักษฟนฟูเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนพุทธภูมิแหงนี้
ตอไป 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1793

 

วัดไมใชศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยางของชาวไทลื้ออีกตอไป ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง ในวัดจะมี
เณรถึง 20 – 30 รูป และเจาอาวาสมักเปนคนในหมูบาน มีคนทําบุญเปนจํานวนมาก แตในปจจุบันดวยไมมี
เณรไมมีพระ เจาอาวาสไมใชคนในหมูบาน แตเปนพระที่ไดรับการนิมนตมาจากที่อ่ืน กระทั่งพมา เปนตน  
ทําใหหลายวัดขาดคนดูแล ทําความสะอาด อยูในสภาพทรุดโทรมมาก ซ่ึงแตกตางจากกอนหนานี้ คนทําบุญ
เลยไมคอยมี ผูสูงอายุก็เร่ิมละเลยการเขาวัดเพื่อทํากิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งการชวยทํางานวัดตางๆ 
แมแตพิธีกรรมและการทําบุญ บางสวนไมไดทําแลว เชน การทําบุญคัมภีร ที่ทุกบานจะตองนําคัมภีรไป
ทาํบุญ 1 เลม แลวพระจะอานคัมภีรเลมนั้นใหฟงทุกคน ปจจุบันพระมีนอย การอานคัมภีรจึงไมสามารถทํา
ไดทั่วถึง การทําบุญคัมภีรนี้เร่ิมหายไป เหลือเพียงอานเพียงเลมเดียวจบในพิธีกรรมเขาพรรษา ออกพรรษาก็
ไมคอยมีคนไปสวดมนตที่วัด ซ่ึงเปนการเร่ิมเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา ไมมีคนไปวัดหรือทําบุญมาก
เหมือนที่ผานมา ลูกชายไทลื้อไมยอมบวช สงผลใหศาสนาคอยๆ หายไป ไมมีผูสืบทอดหรือมีผลตอการสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทลื้อ เพราะวาวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิมจะบันทึกไวในพระคัมภีรวา ถาไมมีคนบวชก็จะไมมีใคร
อานภาษาไทลื้อได มีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทลื้อดานศาสนาที่สิบสองปนนา 
ในระดับที่มากไปสูระดับนอย ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐ เศรษฐกิจดานการทองเที่ยว คานิยม 
สถาบันครอบครัว สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ในประเพณีสําคัญๆ ชาวไทลื้อทุกเพศทุกวัย
ยังคงใหความสําคัญมารวมกิจกรรม เชน พิธีสรงน้ําพระในวันข้ึนปใหมหรือเทศกาลสงกรานต การหยดน้ํา
ในชวงเขาพรรษา และพิธีการทําบุญในพิธีตานใหญ เปนตน 
 
บทสรุป 

การศึกษาเร่ือง "อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา" นี้ มีวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2) เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาเถรวาทในสิบสองปนนา และ (3) วิเคราะหอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถร
วาทที่มีตอชาวพุทธในสิบสองปนนา ผลการศึกษาพบวา พระพุทธศาสนาเร่ิมเผยแผเขามาในประเทศจีน เม่ือ
ประมาณ ป พ.ศ. 608 ในสมัยพระจักรพรรดิม่ิงตี่ แหงราชวงศฮั่น โดยพระองคไดจัดสงคณะทูตไปยัง
ประเทศอินเดีย เพื่ออัญเชิญพระไตรปฎก จากนั้นทรงสรางวัดแปะเบยี่ข้ึนทางตะวันตกของลั่วหยาง ใน
ประเทศจีนมีการนับถือพระพุทธศาสนา 3 นิกายใหญๆ ไดแก มหายาน วัชรยาน และเถรวาท มณฑลยูน
นานเปนมณฑลเดียวเทานั้นที่มีครบทั้งสามนิกาย ชาวไทลื้อในสิบสองปนนานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท
แบบลังกาวงศ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรลานนา โดยผานมาทางเชียงตุง ประเทศพมา ประมาณ
ศตวรรษที่ 3 พระพุทธศาสนาเถรวาทไดเร่ิมเขามาเชียงตุงและเจริญรุงเรืองที่สุดในศตวรรษที่ 12 ที่ชาวไทลื้อ
เร่ิมสรางวัดและปฏิบัติศาสนกิจที่เครงครัด วัดเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ โดยมีคัมภีรเปน
แหลงความรูที่สําคัญ ชาวไทลื้อเชื่อวามีลูกชายตองบวชไปเรียนที่วัด นับตั้งแตพระพุทธศาสนาเถรวาทเขามา
ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทลื้อ จึงสะทอนออกมาเปนวิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรม
ประเพณีอันเปนเอกลักษณเฉพาะชาติพันธุ ในชุมชนไทลื้อจะมีวัดอยางนอยหนึ่งแหงในหมูบาน แตละวัดมี
ความงดงามดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ซับซอน และการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง มีพระพุทธปฏิมา

 

ศิลปะไทลื้อ มีวัฒนธรรมการใชภาษา ตลอดถึงการทอผาของผูหญิงไทลื้อเพื่อถวายพระสงฆ สิ่งเหลานี้ลวน
สองสะทอนถึงจิตใจที่เปยมลนดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 
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ชาวบานหนองคอน ซ่ึงจัดเปนบุญประเพณีในทุกๆ ป ของการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน  ที่มีผลตอ
ดานวัฒนธรรม บุญอยูปริวาสกรรม นับวาเปนหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือน ของชาวอีสานที่ชาวบานหนอง
คอน ใหความสําคัญเสมอมา สืบตออายุพระพุทธศาสนา ดานสังคม ประเพณีบุญอยูการอยูปริวาสกรรมทํา
ใหประชาชนในเขตวัดบานหนองคอน ไดสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดานการศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรูในการเขาอยูปริวาสกรรม ใหคนรุนใหมสืบทอดประเพณีตอไป 
ดานเศรษฐกิจ พอคาแมขายมามาก ก็จะทําใหเศรษฐกิจในหมูบานที่จัดการเขาอยูปริวาสดีข้ึน การคาขายใน
ชุมชนมีปริมาณมาก เปนการกระจายรายไดสูชุมชน 

คําสําคัญ: ปริวาสกรรม, พระ, จังหวัดหนองคาย  
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study sakammaaPariv  in Theravada 
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Phonphaeng District, Nongkhai Province; and 3) to study the results of 
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Village, Phonphaeng District, Nongkhai Province. This research was the qualitative 
research by studying the data from the documents, field study and interview. 
 The results of the research were found that for the background of 

sakammaaPariv in the Theravada Buddhism, sakammaaPariv of the Buddhist monks 
has come from the time of the Buddha as appeared in. It means that the Buddhist 
monk who was the beginner of an ordinance of disesaaSangh  appeared including the 
act of probationary ritual and appeared in Dhamma and Vinaya consisting of four 
divisions. That are saannaparivAppaticcha r , saaapivPaticchann , saaparivaSamodh  
and saaarivSuddhantap . Each one has the cause of the act of probationary ritual from 
that offence. 
 The present situation of sakammaaPariv of the Buddhist monks in Wat 
Nongkhon Phonphaeng Sub-district, Ratanavapi District, Nongkhai Province was 
found that the ritual is practiced as the tradition that is called “ saaarivSuddhantap ”. It 
is only a saantaparivCurasuddha  in E-san region, because it is very easy for practice, 
does not have a lot of steps like the other probationary rituals. If any Buddhist monk 
violates the heavy offence, he realizes of his own offence how long he violates and he 
asks for the act of probationary ritual in accordance with the number of days as he 
keeps it as top secrete or for 10 days and 9 nights only. The tradition of 

sakammaaPariv at present emphasizes on the practical training including the subjects 
of meditation to maintain and to propagate Buddhism for stability and prevalence. 
 The sakammaaPariv of the Buddhist monks resulting in the impact on the 
Buddhists in the region of Wat Nongkhon, Phonphaeng Sub-district, Ratanavapi 
District, Nongkhai Province was found that the  sakammaaPariv  is one of the ancient 
Heet Sibsong traditions and Kongsibsi of E-san people. All these traditions have been 

still preserved in the present. The relationship of sakammaaPariv and the  way of life 
of Nongkhon people is managed as the yearly merit- making of sakammaaPariv  of 
Wat Nongkhon that impacts on the cultural aspect. sakammaaPariv  is considered as 
the important tradition in 12 months of E-san people. Nongkhon people take this 
tradition as the importance continuously in order to prolong Buddhism. In the social 
aspect, the tradition of sakammaaPariv  encourages people in the area of Wat 
Nongkhon that creates the unity by living together happily. In the educational aspect, 
it encourages people to learn sakammaaPariv in order to encourage the offspring to 
inherit all these tradition. In the economical aspect, the majority of merchants will 
make the better economic atmosphere in the village where is the place of 

sakammaaPariv . It creates a lot of trades and it spreads out the profits to the 
community. 
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บทนํา 
 การอยูปริวาสกรรมจัดเปนสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะเปนกระบวนการและข้ันตอนใน
การปฏิบัติของภิกษุที่ตองสังฆาทิเสส 13 ขอ แมขอใดขอหนึ่งไมวาจะปกปดไวหรือไมก็ตามจะตองปฏิบัติตาม
หลักการที่วางไวอยางเครงครัด ซ่ึงเปนกฎกติกาเฉพาะของทั้งนี้เพราะอาบัติสังฆาทิเสสแมจะเปนครุกาบัติ 
หรืออาบัติหนักก็ตาม แตก็จัดเปนจําพวกสเตกิจฉา คือ อาบัติที่พอแกไขได 
 สําหรับความเปนมาของการอยูปริวาสกรรมนั้นมีการเกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาไดทรงใหบัญญัติ
สิกขาบทสังฆาทิเสสแกภิกษุแลว1 ไดกลาวไวพระวินัยปฎกตอนหนึ่งวา ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว เปน
ผูควรแกมานัตตองอาบัติ 1 ตัวชื่อสัญเจตนิการสุกกวิสัฏฐิ ในระหวางปดไว 5 วัน บอกแกภิกษุทั้งหลายวา 
“ทานทั้งหลาย กระผมตองอาบัติ 1 ตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดไว 1 ปกษ ฯลฯ กระผมนั้นอยูปริวาส
แลวเปนผูควรแกมานัต ตองอาบัติ 1 ตั้วชื่อัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิในระหวาง ปดไว 5 วัน กระผมจะปฏิบัติ
อยางไร” ภิกษุทั้งหลายจึงนาเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 

“พระผูมีพระภาครับสั่งวา “ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติ 1 ตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ในระหวาง ปดไว 5 วัน แลวใหสโมธาน
ปริวาส เพื่ออาบัติตัวกอน” ภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงชักภิกษุอุทายีนั้นเขาหาอาบัติเดิม อยางนี้ คือ 
ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติตัวกอน อยางนี้คือ ฯลฯ สงฆให... ซ่ึงได
บัญญัติสิกขาบทข้ึนเพราะมีพระภิกษุ ไดกระทําผิดตอทางมรรคผมนิพาน พระพุทธเจาจึงได
บัญญัติสิกขานอยใหญข้ึนตามเหตุการณที่สมควรภายหลังจากที่มีภิกษุประพฤติเสียหายเกิดข้ึน
ในหมูสงฆพระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเล็กนอยตาง ๆ ที่เปนประเภทครุกาบัติ (อาบัติ
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ชาวบานหนองคอน ซ่ึงจัดเปนบุญประเพณีในทุกๆ ป ของการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน  ที่มีผลตอ
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ชุมชนมีปริมาณมาก เปนการกระจายรายไดสูชุมชน 
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เบา) อาทิเชน นิสสัคคิยปาจิตตีย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะไว ยังไมทรงบัญญัติสิกขาบทประเภท
ครุกาบั ติ  (อาบั ติหนั ก ) อัน ไดแก  ปาราชิ กและสั งฆาทิ เสส  ในระหวางนี้ ท รงแสดง
โอวาทปาติโมกข2 

 พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสา
วัตถี คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมา
ให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร 
การถูหลังเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  
การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา 
การรับบาตรจีวร การถูหลังเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระ
ภาคฯ 
 พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...คร้ันแลวทรงธรรมมิกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  
การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งเบื้องเช็ด
เทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดีตองอาบัติทุกกฎภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การลางเทา  
การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ําของภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกัน 
ตามลําดับผูแกพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจ 5 อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบนาฝน การสละภัต
และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกันตามลําดับผูแกพรรษาภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล  
เราจัดบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ตองประพฤติทุกรูป”3 
 ปริวาสกรรม เปนชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่สงฆจะพึงกระทํา ซ่ึงในปจจุบันนี้เปนที่รูจักกัน
แพรหลายในการอยูปริวาสและเม่ือมีการจัดงานปริวาสกันแพรหลายจึงมีสํานวนเพิ่มเขามาอีกคาหนึ่งวา 
“การอยูกรรม” จากนั้นก็นิยมเรียกรวมๆ กันวา “ปริวาสกรรม” แตคําวา “ปริวาส” “ปริวาสกรรม” นี้ก็ยัง
เปนคําที่ไมแจงชัดพอทั้งนี้ เพราะวาคาเหลานั้นยังเปนคําบาลีอยูมิไดแปลแตอยางใด นอกจากนี้ความ
สลับซับซอนของสังฆกรรมประเภทนี้ก็มีอยูหลายข้ันตอนพอสมควรอาจแบงไดเปน 4 ข้ันตอนใหญ ๆ ดังนี้  
 1. อยูประพฤติปริวาส  
 2. ประพฤติมานัตอยางนอย 6 ราตรี  
 3. ประพฤติมูลายปฏิกัสสนา (ถาตองอันตราบัติในระหวาง)  

                                                        
2 วิ.มหา. (ไทย) 6/127/228. 
3 วิ.มหา. (ไทย) 6/75/157 - 178. 

 4. พระสงฆ 20 รูปใหอัพภาน4 
 ในระหวางที่ถูกลงโทษเหลานี้ ภิกษุถูกตัดสิทธิมากมาย ทั้งยังตองคอยบอกความผิดของตนแกภิกษุ
ผูผานไปมา และบอกในที่ประชุมสงฆ เม่ือทําอุโบสถสังฆกรรมดวย เฉพาะนั้น พระภิกษุพึงบริหารตนดวย
การสมาทาน และปฏิบัติศีลสิกขาบทเพื่อการศึกษาใหดีและเอ้ือเฟอตอพระวินัยนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
พระสังฆาธิการ ผูบริหารหมูและบริหารวัด จะไดเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธบริษัทโดยทั่วไปเพื่อชวยกันสืบ
ทอดบวรพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองและม่ันคงยิ่งๆ ข้ึนไปในปจจุบันนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาการจัดปริวาสกรรม ที่ปรากฏในปจจุบันคอนขางไมสอดคลองกับพระวินัย
บัญญัติมากนัก เพราะการอยูปริวาสกรรมเปนเร่ืองของพระภิกษุผูตองอาบัติสังฆทิเสสเทานั้น และการอยู
ปริวาสกรรมนี้ก็เปนเพียงฐานวิธีเพื่อใหพระภิกษุผูตองครุกาบัติออกจากอาบัติได เปนปกตัตตะภิกษุคือเปน
พระภิกษุผูมีศีลโดยปกติตามพระวินัยหาใชวา ผูอยูปริวาสกรรมแลวจะเปนผูบริสุทธิ์ไปกวาปกตัตตะภิกษุหา
มิได ผูปฏิบัติธรรมหรือผูทรงศีลทรงธรรมตามพระธรรมวินัยโดยปกติ เปนการขจัดมลทินมัวหมองคือความ
หลงผิดเปนสีลัพพตปรามาส จึงไมใชเปนการถือศีลวัตรและการอยูปริวาสดวยความงมงาย 

วัดบานหนองคอน เปนวัดที่ประชาชนในอําเภอรัตนวาปนับถือ เปนที่เคารพบูชาและยังเปนที่ปฏิบัติ
ธรรม ภายในบริเวณวัดนั้นเงียบสงบอากาศเย็นสบายมีเสียงสัตวรองสื่อถึงความรมร่ืน วัดหนองคอน ตั้งอยูที่
บานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย บนทางหลวง สายหนองคาย-บึงกาฬ  
มีการจัดการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆข้ึน เพื่อเปนการอนุเคราะหตอพระสงฆ และยังเปนการใหพุทธ
บริษัทที่มีศรัทธาไดเขามาปฏิบัติธรรม ซ่ึงถือไดวาเปนการดําเนินการตามหลักการตามพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอ 
ชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย วาการจัดปริวาสกรรม

เปนการเสริมเปนประโยชนตอการพัฒนาอยางไร พรอมทั้งจะศึกษาวิธีบริหารและการจัดการ วามีอุปสรรค
อยางไร แลวนําผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกพระพุทธศาสนาสืบ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 

3. เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                                                        

4 พระมหาสม สริิปฺโญ (สอนสิงห), บริวาสทําไมทําไมปริวาส, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพตาลกุด, 
2539), หนา 1- 2. 
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เบา) อาทิเชน นิสสัคคิยปาจิตตีย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะไว ยังไมทรงบัญญัติสิกขาบทประเภท
ครุกาบั ติ  (อาบั ติหนั ก ) อัน ไดแก  ปาราชิ กและสั งฆาทิ เสส  ในระหวางนี้ ท รงแสดง
โอวาทปาติโมกข2 

 พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสา
วัตถี คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมา
ให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร 
การถูหลังเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  
การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา 
การรับบาตรจีวร การถูหลังเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระ
ภาคฯ 
 พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...คร้ันแลวทรงธรรมมิกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  
การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งเบื้องเช็ด
เทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดีตองอาบัติทุกกฎภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การลางเทา  
การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ําของภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกัน 
ตามลําดับผูแกพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจ 5 อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบนาฝน การสละภัต
และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกันตามลําดับผูแกพรรษาภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล  
เราจัดบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ตองประพฤติทุกรูป”3 
 ปริวาสกรรม เปนชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่สงฆจะพึงกระทํา ซ่ึงในปจจุบันนี้เปนที่รูจักกัน
แพรหลายในการอยูปริวาสและเม่ือมีการจัดงานปริวาสกันแพรหลายจึงมีสํานวนเพิ่มเขามาอีกคาหนึ่งวา 
“การอยูกรรม” จากนั้นก็นิยมเรียกรวมๆ กันวา “ปริวาสกรรม” แตคําวา “ปริวาส” “ปริวาสกรรม” นี้ก็ยัง
เปนคําที่ไมแจงชัดพอทั้งนี้ เพราะวาคาเหลานั้นยังเปนคําบาลีอยูมิไดแปลแตอยางใด นอกจากนี้ความ
สลับซับซอนของสังฆกรรมประเภทนี้ก็มีอยูหลายข้ันตอนพอสมควรอาจแบงไดเปน 4 ข้ันตอนใหญ ๆ ดังนี้  
 1. อยูประพฤติปริวาส  
 2. ประพฤติมานัตอยางนอย 6 ราตรี  
 3. ประพฤติมูลายปฏิกัสสนา (ถาตองอันตราบัติในระหวาง)  

                                                        
2 วิ.มหา. (ไทย) 6/127/228. 
3 วิ.มหา. (ไทย) 6/75/157 - 178. 

 4. พระสงฆ 20 รูปใหอัพภาน4 
 ในระหวางที่ถูกลงโทษเหลานี้ ภิกษุถูกตัดสิทธิมากมาย ทั้งยังตองคอยบอกความผิดของตนแกภิกษุ
ผูผานไปมา และบอกในที่ประชุมสงฆ เม่ือทําอุโบสถสังฆกรรมดวย เฉพาะนั้น พระภิกษุพึงบริหารตนดวย
การสมาทาน และปฏิบัติศีลสิกขาบทเพื่อการศึกษาใหดีและเอ้ือเฟอตอพระวินัยนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
พระสังฆาธิการ ผูบริหารหมูและบริหารวัด จะไดเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธบริษัทโดยทั่วไปเพื่อชวยกันสืบ
ทอดบวรพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองและม่ันคงยิ่งๆ ข้ึนไปในปจจุบันนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาการจัดปริวาสกรรม ที่ปรากฏในปจจุบันคอนขางไมสอดคลองกับพระวินัย
บัญญัติมากนัก เพราะการอยูปริวาสกรรมเปนเร่ืองของพระภิกษุผูตองอาบัติสังฆทิเสสเทานั้น และการอยู
ปริวาสกรรมนี้ก็เปนเพียงฐานวิธีเพื่อใหพระภิกษุผูตองครุกาบัติออกจากอาบัติได เปนปกตัตตะภิกษุคือเปน
พระภิกษุผูมีศีลโดยปกติตามพระวินัยหาใชวา ผูอยูปริวาสกรรมแลวจะเปนผูบริสุทธิ์ไปกวาปกตัตตะภิกษุหา
มิได ผูปฏิบัติธรรมหรือผูทรงศีลทรงธรรมตามพระธรรมวินัยโดยปกติ เปนการขจัดมลทินมัวหมองคือความ
หลงผิดเปนสีลัพพตปรามาส จึงไมใชเปนการถือศีลวัตรและการอยูปริวาสดวยความงมงาย 

วัดบานหนองคอน เปนวัดที่ประชาชนในอําเภอรัตนวาปนับถือ เปนที่เคารพบูชาและยังเปนที่ปฏิบัติ
ธรรม ภายในบริเวณวัดนั้นเงียบสงบอากาศเย็นสบายมีเสียงสัตวรองสื่อถึงความรมร่ืน วัดหนองคอน ตั้งอยูที่
บานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย บนทางหลวง สายหนองคาย-บึงกาฬ  
มีการจัดการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆข้ึน เพื่อเปนการอนุเคราะหตอพระสงฆ และยังเปนการใหพุทธ
บริษัทที่มีศรัทธาไดเขามาปฏิบัติธรรม ซ่ึงถือไดวาเปนการดําเนินการตามหลักการตามพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอ 
ชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย วาการจัดปริวาสกรรม

เปนการเสริมเปนประโยชนตอการพัฒนาอยางไร พรอมทั้งจะศึกษาวิธีบริหารและการจัดการ วามีอุปสรรค
อยางไร แลวนําผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกพระพุทธศาสนาสืบ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 

3. เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                                                        

4 พระมหาสม สริิปฺโญ (สอนสิงห), บริวาสทําไมทําไมปริวาส, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพตาลกุด, 
2539), หนา 1- 2. 



1800 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยศึกษาการเขาอยู 
ปริวาสกรรมของวัดบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานเอกสาร 
 งานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา 2 ดานดั้งนี้ 
 1) เอกสารข้ันปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาเตปฏก พุทธศักราช 2500 และพระไตรปฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 
 2) เอกสารทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา รวมทั้งตําราวิชาการสื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา 3 ดาน ดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2) เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 

3) เพื่อศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 3. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
 ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ศึกษา คือ วัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ที่
มีการปฏิบัติการอยูปริวาสกรรมทุกป 
 4. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 
  2. พระสงฆที่เขาปริวาสกรรม   จํานวน 5 รูป 
  3. ผูนําชุมชนหนองคอน    จํานวน 2 คน 
  4. ปราชญชาวบาน     จํานวน 2 คน 
  5. ชาวพุทธบานหนองคอน     จํานวน 13 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อศึกษา

การอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาการเขา
อยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัย
จะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง   
เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่ งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณ เชิงลึก  
เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  
บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการอยูปริวาสกรรม โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ 
(Primary Resources) ไดแก  พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติย ภู มิ 
(Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ 
เวปไซดที่เก่ียวของ  
  2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 
25 รูป/ โดยการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 

 2. พระสงฆที่เขาปริวาสกรรม   จํานวน 5 รูป 
 3. ผูนําชุมชนหนองคอน    จํานวน 2 คน 
 4. ปราชญชาวบาน     จํานวน 2 คน 
 5. ชาวพุทธบานหนองคอน     จํานวน 13 คน 

  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
      1. การอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุมีมาตั้งแตในสมัยพุทธกาลดังที่เห็นจากอาทิกัมมิกะหมายถึง
พระภิกษุผูที่เปนตนแหงบัญญัติสิขาบทสังฆาทิเสส ซ่ึงปรากฏมีข้ึนในพระวินัยและพระไตรปฎก รวมถึงเร่ือง
ของการอยูปริวาสกรรม ที่ปรากฏในพระธรรมวินัย และพระไตรปฎกซ่ึงมีอยูดวยกัน 4 อยางดังนี้ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1801

 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยศึกษาการเขาอยู 
ปริวาสกรรมของวัดบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานเอกสาร 
 งานวิจัยนี้ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา 2 ดานดั้งนี้ 
 1) เอกสารข้ันปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาเตปฏก พุทธศักราช 2500 และพระไตรปฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 
 2) เอกสารทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา รวมทั้งตําราวิชาการสื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาเนื้อหา 3 ดาน ดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2) เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 

3) เพื่อศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 3. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
 ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ศึกษา คือ วัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ที่
มีการปฏิบัติการอยูปริวาสกรรมทุกป 
 4. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญโดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 
  2. พระสงฆที่เขาปริวาสกรรม   จํานวน 5 รูป 
  3. ผูนําชุมชนหนองคอน    จํานวน 2 คน 
  4. ปราชญชาวบาน     จํานวน 2 คน 
  5. ชาวพุทธบานหนองคอน     จํานวน 13 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปฎก อรรถกถา และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ ที่เก่ียวของ  และวิจัยภาคสนามสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (In-dept interview)  ไดแก เพื่อศึกษาการอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อศึกษา

การอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาการเขา
อยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย การไดประชากรกลุมตัวอยางมาโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผูวิจัย
จะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) และมีการสัมภาษณภาคสนาม (Field work) อีกสวนหนึ่ง   
เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่ งข้ึน โดยการใชแบบสัมภาษณ เชิงลึก  
เพื่อสัมภาษณกลุมเปาหมาย  แบงกลุมศึกษาทําการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของสมาชิกแตละกลุม  
บันทึกขอมูล  เพื่อนําผลมาวิเคราะหและสังเคราะห  นําไปประกอบวิทยานิพนธใหสมบูรณตอไป  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาจากเอกสารตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการอยูปริวาสกรรม โดยเอกสารที่ใชเปนแหลงขอมูลอางอิงที่มาจากแหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิ 
(Primary Resources) ไดแก  พระไตรปฏกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมูลชั้นทุติย ภู มิ 
(Secondary Resources) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร วารสาร บทความ 
เวปไซดที่เก่ียวของ  
  2. การสัมภาษณเก็บขอมูล 
 การไดมาซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญ โดยการเลือกจากประชากรกลุมเปาหมาย (Target group) จํานวน 
25 รูป/ โดยการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก  
   1. พระสังฆาธิการ     จํานวน 3 รูป 

 2. พระสงฆที่เขาปริวาสกรรม   จํานวน 5 รูป 
 3. ผูนําชุมชนหนองคอน    จํานวน 2 คน 
 4. ปราชญชาวบาน     จํานวน 2 คน 
 5. ชาวพุทธบานหนองคอน     จํานวน 13 คน 

  3. ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูล 
รวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลว

นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของงานวิจัย สังเคราะหขอมูลที่รวบรวม แลวนํามาวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาเปนหมวดหมู ประเมินหลักฐานไดจากเอกสาร และขอมูล
ภาคสนาม และนํามาเสนองานวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
      1. การอยูปริวาสกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุมีมาตั้งแตในสมัยพุทธกาลดังที่เห็นจากอาทิกัมมิกะหมายถึง
พระภิกษุผูที่เปนตนแหงบัญญัติสิขาบทสังฆาทิเสส ซ่ึงปรากฏมีข้ึนในพระวินัยและพระไตรปฎก รวมถึงเร่ือง
ของการอยูปริวาสกรรม ที่ปรากฏในพระธรรมวินัย และพระไตรปฎกซ่ึงมีอยูดวยกัน 4 อยางดังนี้ 
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1. อัปปฏิจฉันนปริวาส ไดแกการอยูป ริวาสแหงเดียรถีย หมายถึงนักบวชนอกศาสนา  
ซ่ึงประสงคจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ใหมีกําหนดอยูปริวาส 4 เดือน 

2. ปฏิจฉันนปริวาส ไดแก ปริวาสที่สงฆพึงใหแกภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวปกปดไว เชน  
1 วันบาง 2 วันบาง จนกระทั่งถึง 10 ป 20 ป เปนตน หรือนานเทาวันที่ตนบวชเปนที่สุด ตามแตจะปดไว
นานเทาใด ตองอยูปริวาสนานเทานั้น ปฏิจฉันนปริวาสนี้หมายถึงวา ตองอาบัติขอใดขอหนึ่งก็รูปดไวนาน
เทาใดก็รู คําขอก็ตองบอกวันที่ปด บอกจํานวนของปริวาสที่ขอนั้นดวย 

3. สโมธานปริวาส รวบรวมหรือ ประมวล ไดแกรวบรวม วัน-คืน ที่ปดอาบัติไวก็ดีรวบรวมวัตถุ 
(คือขอสิกขาบทที่ตองอาบัติ) ในสังฆาทิเสส 13 ก็ดี เขาดวยกันแลวอยูปริวาสสโมธานปริวาส มี 3 คือ 
 1) โอธานสโมธาน คือ อาบัติมากกวาหนึ่ง ปกปดไวนานเทากัน เชน ตองอาบัติ 2 คร้ัง คราวละ 5 วัน 
ประมวลเขาดวยกัน ตองประพฤติปริวาส 5 วัน 2) อัคฆสโมธาน คือ อาบัติมากกวาหนึ่งและปกปดไวนานไม
เทากัน เชนตองอาบัติ 3 คราว ปดไว 3 วันบาง 7 วันบาง ประมวลเขาดวยกันประพฤติปริวาสเทาจานวน
วันที่มากที่สุด (คือ 7 วัน ) 3) มิสสกสโมธานปริวาส คือ อาบัติตางวัตถุกัน เชน สัญเจตนิกาก็มี กายสังสัคคะ
ก็มี ทุฏุลลวาจาก็มี มีวันปดเสมอกันก็มี ไมเสมอกันก็มี 
 4. สุทธันตปริวาส แปลวา ปริวาสที่กาหนดเอาความบริสุทธิ์เปนที่สุด หมายความวาภิกษุตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลว ไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกถึงจํานวนวันที่ปกปดไวไดไมแนนอน หรือระลึกถึงที่สุด
ราตรีไมไดเลย สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงขอสุทธันตปริวาสตอสงฆ แลวอยูปริวาสไปจนกวา 
จะแนใจวาบริสุทธิ์แลว จึงขอมานัตกะสงฆตอไป 

 2. สภาพการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 
 ความสําคัญของประเพณีที่มีความเปนมาตั้งแตสมัยโบราณ ประชาชนในอดีตมีความมุงหวัง
เพื่อที่จะสืบตอพระพุทธศาสนา จากการศึกษา การเขาอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย พบวา การอยูปริวาสที่ปฏิบัติเปนประเพณีกันอยูเปนแบบสุทธันตปริวาส 
เฉพาะจูฬสุทธันตปริวาสเทานั้น ในเขตภาคอีสาน นิยมจูฬสุทธันตปริวาสนั้น เนื่องจากการอยูปริวาสแบบนี้
งายตอการปฏิบัติ ไมมีข้ันตอนมากมายเหมือนกับปริวาสแบบอ่ืน เพราะถาภิกษุรูปใดตองอาบัติที่มีโทษหนัก
แลว ภายหลังระลึกไดวาตนเองไดลวงละเมิดอาบัติมาแลวเปนเวลาก่ีวันก่ีเดือน ก็ขอปริวาสเทากับวันที่ตนได
ปกปดไวเหลานั้นก็ดี และการการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย จัดปริวาสแบบ 10 วัน 9 คืน เทานั้น พระผูที่อยูปริวาสจะปกปดอาบัติหนักมานานเทาไรก็ตาม 
แตก็มาขออยูปริวาสเพียง 3 ราตรี อีก 6 ราตรีขอมานัตตครบ 6 ราตรีรุงเชาก็เปน อัพภานเชนนี้ทุกเขตภาค
อีสานตลอดจนทุกทั่วภาคอีสานในประเทศไทย ประเพณีการอยูปริวาสกรรมในสมัยปจจุบันเนนหนักไปใน
ดานการฝกฝนอบรมขอวัตรปฏิบัติตลอดจนพระกรรมฐาน เพื่อผลคือชวยจรรโลงและเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหมั่นคงและแผหลายออกไป 
  
  

 5.3 การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย   

 จากการศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ทําใหทราบวา การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆก็เหมือนกัน  
เม่ือสังคมไดรับเอาแนวคิดของการเขาอยูปริวาสกรรมมาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตยอมสงผลสืบตอมา
เปนวัฒนธรรมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภูมิปญญา ที่สั่งสมเอาความรูที่ชนรุนกอนไดสรรคสรางเอาไวและ
รักษาสืบทอดสงตอกันมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีสาระสําคัญอยูที่การเขาใจถึงแกนแทของชีวิตคือความเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การจะเขาใจในสิ่งนี้ไดที่สําคัญตองสรางสมเอาคุณงามความดีเปนพื้นฐานที่เรียกวา 
บารมี การเขาอยูปริวาสกรรมนั้นสวนใหญไมวาจะเปนการทําอะไรก็ตามแนวคิดในการสรางบารมีเปน
แนวคิดที่ถูกฝงลึกในจิตใจของคนอีสาน ผูที่สั่งสมเอาบารมีไวมากจะทําใหสามารถทําอะไรบรรลุผลสําเร็จทุก
ประการ  

การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆ มีแนวความคิดที่สั่งสมบารมีไว เพราะการดําเนินการแตละคร้ัง
หรือการทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ลวนแลวแตนําเอามาเปนบุญกุศลทั้งหมด โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองของการให
ทาน เปนปจจัยอันแรกที่งายที่สุดในการทํา แมแตการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆแนวความคิดเร่ืองการ
ใหทานก็ปรากฏอยูใหเห็นเสมอ อยางเชน การใหทานแกคนยากคนจน เพราะเวลาทําบุญในการเขาอยู
ปริวาสกรรมชาวบานจะนําเอาอาหารหรือสิ่งของตาง ๆ มาทําบุญเปนจํานวนมาก ของที่เหลือจากการทําบุญ
ก็แจกจายสงเคราะหแกชาวบานหรือแกชุมชนนั้น ๆ เพื่อประโยชนอยางสูงสุดของการใหทาน คือเปนไปเพื่อ
ประโยชนของคนหมูมาก ซ่ึงแนวความคิดนี้ถูกฝงลึกอยูในจิตใจของคนอีสานและถูกถายทอดสืบตอกันมาจน
เกิดเปนประเพณี สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เกิดข้ึนจากการเขาอยูปริวาสกรรมนั้นมิใชวาจะเปนการใหทานหรือ
การสรางบารมีเพียงอยางเดียว ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ อีกที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการในการเขากรรม สิ่งที่
เกิดข้ึนหลังจากการเขาอยูปริวาสกรรมหรือที่เรียกวา ผลที่เกิดจากการเขาอยูปริวาสกรรมนั้นมีอยูหลาย
ประการดวยกัน ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีงามและนานํามาสรางสรรคสืบตอใหปรากฏอันประกอบดวย 

จากการศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ทําใหทราบวา นอกจากจะเปนการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณรและผูที่สนใจแลวยังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทางดานพุทธศาสนาในระดับตาง ๆ กันอีกดวย 
กลาวคือยังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาในระดับของครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เปนตน 

ในดานครอบครัว จะสงเสริมใหเกิดสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง คือการปฏิสัมพันธกันระหวาง
ครอบครัว เพราะการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆนั้นทําใหครอบครัวไดเรียนรูถึงบุญพิธี การขวนขวายใน
บุญ การแสวงหาบุญในพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดการเรียนรูโดยการถายทอดความสําคัญของการเขากรรม
ผานการบอกเลา ความเชื่อ ทําใหคนในครอบครัวไดเรียนรูถึงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งดวย 

ในดานสังคม เม่ือครอบครัวตางใหความสนใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการเขากรรม แตละ
ครอบครัวรวมกันก็ทําใหเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู คือในสังคมนั้น ๆ จะมีแบบแผนและแนวปฏิบัติที่จะ
เขาสูสาระสําคัญหรือที่เรียกวาพิธีกรรมโดยผานผูมีประสบการณ ผูมีความรู ซ่ึงสวนมากจะเปนผูมีอายุ ทําให
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1. อัปปฏิจฉันนปริวาส ไดแกการอยูป ริวาสแหงเดียรถีย หมายถึงนักบวชนอกศาสนา  
ซ่ึงประสงคจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ใหมีกําหนดอยูปริวาส 4 เดือน 

2. ปฏิจฉันนปริวาส ไดแก ปริวาสที่สงฆพึงใหแกภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวปกปดไว เชน  
1 วันบาง 2 วันบาง จนกระทั่งถึง 10 ป 20 ป เปนตน หรือนานเทาวันที่ตนบวชเปนที่สุด ตามแตจะปดไว
นานเทาใด ตองอยูปริวาสนานเทานั้น ปฏิจฉันนปริวาสนี้หมายถึงวา ตองอาบัติขอใดขอหนึ่งก็รูปดไวนาน
เทาใดก็รู คําขอก็ตองบอกวันที่ปด บอกจํานวนของปริวาสที่ขอนั้นดวย 

3. สโมธานปริวาส รวบรวมหรือ ประมวล ไดแกรวบรวม วัน-คืน ที่ปดอาบัติไวก็ดีรวบรวมวัตถุ 
(คือขอสิกขาบทที่ตองอาบัติ) ในสังฆาทิเสส 13 ก็ดี เขาดวยกันแลวอยูปริวาสสโมธานปริวาส มี 3 คือ 
 1) โอธานสโมธาน คือ อาบัติมากกวาหนึ่ง ปกปดไวนานเทากัน เชน ตองอาบัติ 2 คร้ัง คราวละ 5 วัน 
ประมวลเขาดวยกัน ตองประพฤติปริวาส 5 วัน 2) อัคฆสโมธาน คือ อาบัติมากกวาหนึ่งและปกปดไวนานไม
เทากัน เชนตองอาบัติ 3 คราว ปดไว 3 วันบาง 7 วันบาง ประมวลเขาดวยกันประพฤติปริวาสเทาจานวน
วันที่มากที่สุด (คือ 7 วัน ) 3) มิสสกสโมธานปริวาส คือ อาบัติตางวัตถุกัน เชน สัญเจตนิกาก็มี กายสังสัคคะ
ก็มี ทุฏุลลวาจาก็มี มีวันปดเสมอกันก็มี ไมเสมอกันก็มี 
 4. สุทธันตปริวาส แปลวา ปริวาสที่กาหนดเอาความบริสุทธิ์เปนที่สุด หมายความวาภิกษุตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลว ไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกถึงจํานวนวันที่ปกปดไวไดไมแนนอน หรือระลึกถึงที่สุด
ราตรีไมไดเลย สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงขอสุทธันตปริวาสตอสงฆ แลวอยูปริวาสไปจนกวา 
จะแนใจวาบริสุทธิ์แลว จึงขอมานัตกะสงฆตอไป 

 2. สภาพการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย 
 ความสําคัญของประเพณีที่มีความเปนมาตั้งแตสมัยโบราณ ประชาชนในอดีตมีความมุงหวัง
เพื่อที่จะสืบตอพระพุทธศาสนา จากการศึกษา การเขาอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย พบวา การอยูปริวาสที่ปฏิบัติเปนประเพณีกันอยูเปนแบบสุทธันตปริวาส 
เฉพาะจูฬสุทธันตปริวาสเทานั้น ในเขตภาคอีสาน นิยมจูฬสุทธันตปริวาสนั้น เนื่องจากการอยูปริวาสแบบนี้
งายตอการปฏิบัติ ไมมีข้ันตอนมากมายเหมือนกับปริวาสแบบอ่ืน เพราะถาภิกษุรูปใดตองอาบัติที่มีโทษหนัก
แลว ภายหลังระลึกไดวาตนเองไดลวงละเมิดอาบัติมาแลวเปนเวลาก่ีวันก่ีเดือน ก็ขอปริวาสเทากับวันที่ตนได
ปกปดไวเหลานั้นก็ดี และการการอยูปริวาสกรรมของวัดหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย จัดปริวาสแบบ 10 วัน 9 คืน เทานั้น พระผูที่อยูปริวาสจะปกปดอาบัติหนักมานานเทาไรก็ตาม 
แตก็มาขออยูปริวาสเพียง 3 ราตรี อีก 6 ราตรีขอมานัตตครบ 6 ราตรีรุงเชาก็เปน อัพภานเชนนี้ทุกเขตภาค
อีสานตลอดจนทุกทั่วภาคอีสานในประเทศไทย ประเพณีการอยูปริวาสกรรมในสมัยปจจุบันเนนหนักไปใน
ดานการฝกฝนอบรมขอวัตรปฏิบัติตลอดจนพระกรรมฐาน เพื่อผลคือชวยจรรโลงและเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหมั่นคงและแผหลายออกไป 
  
  

 5.3 การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธบานหนองคอน ตําบลโพนแพง 
อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย   

 จากการศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ทําใหทราบวา การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆก็เหมือนกัน  
เม่ือสังคมไดรับเอาแนวคิดของการเขาอยูปริวาสกรรมมาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตยอมสงผลสืบตอมา
เปนวัฒนธรรมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ภูมิปญญา ที่สั่งสมเอาความรูที่ชนรุนกอนไดสรรคสรางเอาไวและ
รักษาสืบทอดสงตอกันมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีสาระสําคัญอยูที่การเขาใจถึงแกนแทของชีวิตคือความเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การจะเขาใจในสิ่งนี้ไดที่สําคัญตองสรางสมเอาคุณงามความดีเปนพื้นฐานที่เรียกวา 
บารมี การเขาอยูปริวาสกรรมนั้นสวนใหญไมวาจะเปนการทําอะไรก็ตามแนวคิดในการสรางบารมีเปน
แนวคิดที่ถูกฝงลึกในจิตใจของคนอีสาน ผูที่สั่งสมเอาบารมีไวมากจะทําใหสามารถทําอะไรบรรลุผลสําเร็จทุก
ประการ  

การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆ มีแนวความคิดที่สั่งสมบารมีไว เพราะการดําเนินการแตละคร้ัง
หรือการทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ลวนแลวแตนําเอามาเปนบุญกุศลทั้งหมด โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองของการให
ทาน เปนปจจัยอันแรกที่งายที่สุดในการทํา แมแตการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆแนวความคิดเร่ืองการ
ใหทานก็ปรากฏอยูใหเห็นเสมอ อยางเชน การใหทานแกคนยากคนจน เพราะเวลาทําบุญในการเขาอยู
ปริวาสกรรมชาวบานจะนําเอาอาหารหรือสิ่งของตาง ๆ มาทําบุญเปนจํานวนมาก ของที่เหลือจากการทําบุญ
ก็แจกจายสงเคราะหแกชาวบานหรือแกชุมชนนั้น ๆ เพื่อประโยชนอยางสูงสุดของการใหทาน คือเปนไปเพื่อ
ประโยชนของคนหมูมาก ซ่ึงแนวความคิดนี้ถูกฝงลึกอยูในจิตใจของคนอีสานและถูกถายทอดสืบตอกันมาจน
เกิดเปนประเพณี สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เกิดข้ึนจากการเขาอยูปริวาสกรรมนั้นมิใชวาจะเปนการใหทานหรือ
การสรางบารมีเพียงอยางเดียว ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ อีกที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการในการเขากรรม สิ่งที่
เกิดข้ึนหลังจากการเขาอยูปริวาสกรรมหรือที่เรียกวา ผลที่เกิดจากการเขาอยูปริวาสกรรมนั้นมีอยูหลาย
ประการดวยกัน ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีงามและนานํามาสรางสรรคสืบตอใหปรากฏอันประกอบดวย 

จากการศึกษาการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ทําใหทราบวา นอกจากจะเปนการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณรและผูที่สนใจแลวยังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทางดานพุทธศาสนาในระดับตาง ๆ กันอีกดวย 
กลาวคือยังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาในระดับของครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เปนตน 

ในดานครอบครัว จะสงเสริมใหเกิดสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง คือการปฏิสัมพันธกันระหวาง
ครอบครัว เพราะการเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆนั้นทําใหครอบครัวไดเรียนรูถึงบุญพิธี การขวนขวายใน
บุญ การแสวงหาบุญในพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดการเรียนรูโดยการถายทอดความสําคัญของการเขากรรม
ผานการบอกเลา ความเชื่อ ทําใหคนในครอบครัวไดเรียนรูถึงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งดวย 

ในดานสังคม เม่ือครอบครัวตางใหความสนใจในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในการเขากรรม แตละ
ครอบครัวรวมกันก็ทําใหเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู คือในสังคมนั้น ๆ จะมีแบบแผนและแนวปฏิบัติที่จะ
เขาสูสาระสําคัญหรือที่เรียกวาพิธีกรรมโดยผานผูมีประสบการณ ผูมีความรู ซ่ึงสวนมากจะเปนผูมีอายุ ทําให
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เกิดการเรียนรูถึงพิธีกรรมเนื่องดวยพุทธศาสนาซ่ึงเปนการเรียนรูเปนข้ึนเปนตอน แตละข้ันตอนจะแฝง
ธรรมะไวอยางชัดเจนทําใหเกิดเปนแบบแผนแหงการปฏิบัติหรือการถายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบองครวม คือถายทอดไดที่ละมาก ๆและเขาใจในทิศทางเดียวกันทําใหสังคมไดเรียนรูพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึนไป 

ในดานชุมชน เม่ือสังคมรวมกันหลายสังคมที่มีแบบปฏิบัติเหมือนเดียวกัน ความเปนชุมชนก็แผ
ขยายมากยิ่งข้ึน เม่ือชุมชนแผขยายกวางมากเทาใด พระพุทธศาสนาก็แผขยายไปมากเทานั้น ซ่ึงเปน
หลักการหนึ่งในการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการเผยแผแบบไดผลอยางดี คือนําเอาหลักการสําคัญคือ
การปฏิบัติเปนสื่อนําเสนอทําใหเกิดความเลื่อมใสตอคนในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย 

ในดานศาสนา การเขากรรมถือเปนหลักสําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา เม่ือมีการการเขา
อยูปริวาสกรรมของพระสงฆ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองในการเขากรรม ซ่ึงเปนแบบปฏิบัติที่สืบทอดตอกัน
มา ทําใหเกิดการเรียนรูสําหรับพระภิกษุสงฆและสามเณรผูที่มีพรรษานอย และยังไมมีประสบการณมาก
พอที่จะเรียนรูและทําความเขาใจได การศึกษาเรียนรูจึงเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเรียนรูที่ถูกวิธีและเปนการ
รักษาพระพุทธศาสนาโดยการถายทอดดวยประสบการณอีกทางหนึ่งดวยทําใหเกิดความรูความเขาใจไปใน
ทิศทางอันเดียวกันและสามารถทําใหผูปฏิบัติ ปฏิบัติไดถูกทางตามที่โบราณจารยไดประพฤติปฏิบัติไวเปน
การเผยแผพระพุทธศาสนาตอผูที่มีพรรษาใหมและผูสนใจในทางศาสนาอีกดวย 

ในดานวัฒนธรรม วัฒนธรรมถือเปนสิ่งที่ดีงามเพราะถูกถายทอดสืบตอมารุนตอรุน ซ่ึงวัฒนธรรม
นั้นเปนรากฐานสําคัญของสังคม ชุมชนนั้น ๆ ดวย การเขากรรมเปนวัฒนธรรมอันดีงาม เรียกอีกอยางหนึ่งวา
วัฒนธรรมแหงการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดความเขาใจอันดีดวยประสบการณตรง ซ่ึงวัฒนธรรมที่มี
อยูในสังคมนั้นลวนแลวแตมีบอเกิดมาจากพุทธศาสนาทั้งสิ้น และเปนฐานของประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาเรียกการเขากรรมอีกอยางหนึ่งวาเปนพุทธประเพณี ที่เปนประเพณีของการประพฤติปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพน พุทธวัฒนธรรม ประเพณีนี้ถูกถายทอดดวยตัวบุคคลผานประสบการณตรงจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอพระพุทธศาสนาจัดอยูในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดยมีวัฒนธรรม 
ประเพณีเปนจุดสรางความสนใจ ซ่ึงในลานนาถือวาเปนพุทธประเพณีที่เหมือนกันและมีรูปแบบที่คลายกัน
ตางกันตรงรายละเอียดเทานั้นจึงเปนเหตุของการเผยแผพระพุทธศาสนาที่แผขยายวงกวางโดยผาน
วัฒนธรรม ประเพณีนั่นเอง 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 การศึกษาที่มุงเนนพื้นที่ ผูศึกษาใครขอเสนอแนะประเด็นที่นาศึกษาคนควานําไปใช ดังตอไปนี้ 
 1) การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอ
รัตนวาป เปนที่นาควรศึกษาเปนแบบในการจัดปริวาสกรรม 
 2) เปนสถานที่แหลงเรียนรูของชุมชนขบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป ที่เก่ียวกับ
การอนุรักษประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

 จากการวิจัยศึกษาการอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ควรจะมีการศึกษาวิจัยดังนี้  
 1) การศึกษารูปแบบของการอยูปริวาสกรรมในยุคปจจุบัน 
 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการอยูปริวาสกรรม : กรณีศึกษาเดือนอาย 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1805

เกิดการเรียนรูถึงพิธีกรรมเนื่องดวยพุทธศาสนาซ่ึงเปนการเรียนรูเปนข้ึนเปนตอน แตละข้ันตอนจะแฝง
ธรรมะไวอยางชัดเจนทําใหเกิดเปนแบบแผนแหงการปฏิบัติหรือการถายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แบบองครวม คือถายทอดไดที่ละมาก ๆและเขาใจในทิศทางเดียวกันทําใหสังคมไดเรียนรูพระพุทธศาสนา
มากยิ่งข้ึนไป 

ในดานชุมชน เม่ือสังคมรวมกันหลายสังคมที่มีแบบปฏิบัติเหมือนเดียวกัน ความเปนชุมชนก็แผ
ขยายมากยิ่งข้ึน เม่ือชุมชนแผขยายกวางมากเทาใด พระพุทธศาสนาก็แผขยายไปมากเทานั้น ซ่ึงเปน
หลักการหนึ่งในการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการเผยแผแบบไดผลอยางดี คือนําเอาหลักการสําคัญคือ
การปฏิบัติเปนสื่อนําเสนอทําใหเกิดความเลื่อมใสตอคนในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย 

ในดานศาสนา การเขากรรมถือเปนหลักสําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา เม่ือมีการการเขา
อยูปริวาสกรรมของพระสงฆ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองในการเขากรรม ซ่ึงเปนแบบปฏิบัติที่สืบทอดตอกัน
มา ทําใหเกิดการเรียนรูสําหรับพระภิกษุสงฆและสามเณรผูที่มีพรรษานอย และยังไมมีประสบการณมาก
พอที่จะเรียนรูและทําความเขาใจได การศึกษาเรียนรูจึงเกิดข้ึน ทําใหเกิดการเรียนรูที่ถูกวิธีและเปนการ
รักษาพระพุทธศาสนาโดยการถายทอดดวยประสบการณอีกทางหนึ่งดวยทําใหเกิดความรูความเขาใจไปใน
ทิศทางอันเดียวกันและสามารถทําใหผูปฏิบัติ ปฏิบัติไดถูกทางตามที่โบราณจารยไดประพฤติปฏิบัติไวเปน
การเผยแผพระพุทธศาสนาตอผูที่มีพรรษาใหมและผูสนใจในทางศาสนาอีกดวย 

ในดานวัฒนธรรม วัฒนธรรมถือเปนสิ่งที่ดีงามเพราะถูกถายทอดสืบตอมารุนตอรุน ซ่ึงวัฒนธรรม
นั้นเปนรากฐานสําคัญของสังคม ชุมชนนั้น ๆ ดวย การเขากรรมเปนวัฒนธรรมอันดีงาม เรียกอีกอยางหนึ่งวา
วัฒนธรรมแหงการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดความเขาใจอันดีดวยประสบการณตรง ซ่ึงวัฒนธรรมที่มี
อยูในสังคมนั้นลวนแลวแตมีบอเกิดมาจากพุทธศาสนาทั้งสิ้น และเปนฐานของประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาเรียกการเขากรรมอีกอยางหนึ่งวาเปนพุทธประเพณี ที่เปนประเพณีของการประพฤติปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพน พุทธวัฒนธรรม ประเพณีนี้ถูกถายทอดดวยตัวบุคคลผานประสบการณตรงจากการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอพระพุทธศาสนาจัดอยูในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูพระพุทธศาสนา โดยมีวัฒนธรรม 
ประเพณีเปนจุดสรางความสนใจ ซ่ึงในลานนาถือวาเปนพุทธประเพณีที่เหมือนกันและมีรูปแบบที่คลายกัน
ตางกันตรงรายละเอียดเทานั้นจึงเปนเหตุของการเผยแผพระพุทธศาสนาที่แผขยายวงกวางโดยผาน
วัฒนธรรม ประเพณีนั่นเอง 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 การศึกษาที่มุงเนนพื้นที่ ผูศึกษาใครขอเสนอแนะประเด็นที่นาศึกษาคนควานําไปใช ดังตอไปนี้ 
 1) การเขาอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอ
รัตนวาป เปนที่นาควรศึกษาเปนแบบในการจัดปริวาสกรรม 
 2) เปนสถานที่แหลงเรียนรูของชุมชนขบานหนองคอน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป ที่เก่ียวกับ
การอนุรักษประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

 จากการวิจัยศึกษาการอยูปริวาสกรรมของพระสงฆที่มีผลตอชาวพุทธ บานหนองคอน ตําบลโพน
แพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย ควรจะมีการศึกษาวิจัยดังนี้  
 1) การศึกษารูปแบบของการอยูปริวาสกรรมในยุคปจจุบัน 
 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประเพณีการอยูปริวาสกรรม : กรณีศึกษาเดือนอาย 
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1806 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประยุกตใชหลักสติปฎฐาน 4 ในการดําเนินชีวิต 
ของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

An  Appication of The Principle Of Satipaththãna Iv for Lifestyle of 
Buddhists in Nongyong Sub-District, Pakkhat District,  

Buengkan Province 
 

พระธนภทัร  ธนภทฺโท 
พระราเชนทร วิสารโท 

ธวัญหทัย สินธุนอก 
วิทยาเขตหนองคาย 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาหลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏในคัมภีรของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการดําเนินชีวิต ของชาวพุทธตําบลหนองยอง  
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และ (3) เพื่อนําเสนอการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการพัฒนาชีวิต
ของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
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ทั้งตามหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงเปนมรรควิถีที่ฝกอบรมเปนพื้นฐานอยางม่ันคงดีแลว 
ยอมสงผลใหผูฝกปฏิบัติเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ และปญญาตามลําดับ อันเปนวิถีทางที่จะ
นาํไปสูความสุข สงบ การรูแจง อิสรภาพ และบรรลุถึงบรมสุขอยางแทจริง อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาการเจริญสติในทางพระพุทธศาสนานั้นจะยึดหลักการตามหลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏใน
คัมภีรพระไตรปฎก ซ่ึงถือวาเปนทางสายตรงและเปนทางสายเอก ที่จะนําผูปฏิบัติไปสูจุดหมายสูงสุด  
คือความหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขทั้งปวงได ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว 
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะ และปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน 4 ประการ”1 

นอกจากนั้น การฝกเจริญสติตามหลักอานาปานสติ ก็เปนวิธีการเจริญสติอีกอยางหนึ่งที่นิยมฝก
ปฏิบัติกันเปนสวนมาก และพระพุทธองคก็ทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุนบอยคร้ังใหภิกษุทั้งหลายฝก
ปฏิบัติ เพราะแมแตพระพุทธองคเองก็ทรงใชอานาปานสตินี้ เปนวิหารธรรมทั้งกอนและหลังการตรัสรู ดัง
พระพุทธพจนวา “ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยมอยู อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลานั้นเจริญ ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปอา
สวะ สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว 
บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว สิ้นภวสังโยชนหลุดพนแลว  

เพราะรูโดยชอบ อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลานั้นเจริญ ทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความอยู
เปนสุขในขณะปจจุบันและเพื่อมีสติ มีสัมปชัญญะ”2 

 สติจึงมีความสําคัญอยางที่สุด ตอการดําเนินชีวิตโดยที่พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกมหาสติ
ปฏฐาน 4 ทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเองและทรงสอนวิธีปฏิบัติมหาสติปฏฐาน  ความสําคัญของสติปฏฐาน
เห็นไดจากพระพุทธดํารัสในตอนเร่ิมตนมหาสติปฏฐานสูตรวา “ ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เปนทางเดียว  
เพื่อความบริสุทธิ์แหงเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุญายธรรม  
เพื่อทําใหแจงนิพพาน   ทางนี้คือสติปฏฐาน” 3  พระพุทธองคจึงสอนใหเราทั้งหลายเจริญสติ ก็เพื่อที่จะใหมี
สติอยูในอารมณปจจุบันไมเผลอสติ และสตินี้เปนปทัฏฐานเบื้องตนใหเกิดสมาธิ และสมาธิก็เปนปทัฏฐานให
เกิดปญญาสืบตอกันตามลําดับ และปญญานี้ก็เปนปญญาที่รูแจงตามความเปนจริง สามารถรูแจงในสภาวะ
คือรูในกฎของไตรลักษณนั่นเอง อนึ่ง ความรูตัวทั่วพรอมอยูเสมอวา ขณะนี้ เรากําลังทําอะไรอยู โดยไมเผลอ
สติ มีปญญาเขาไปสอดสองโดยไมตกอยูในอํานาจของกิเลสและตัณหา เม่ือบุคคลฝกฝนอบรมจิตอยูบอย ๆ 
ยอมสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหผานพนไปจากหวงแหงความทุกขทั้งปวงได หรือถาไมพนทุกขได ก็ยังทําให
ชีวิตนี้เปนอยูอยางไมประมาทยอมทําใหทุกขที่มีอยูเบาบางลงได   

การเจริญสติก็เพื่อพัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนา ไมวาจะเปนการงานทางโลกก็ดี การงานทางธรรม
คือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี ตองใชธรรมะคือตัวสติและปญญาเขาไปสอดสอง หรือรูเทาทัน เม่ือมีสติอยู

                                                
1 ที.ม. (ไทย) 10/373/301. 
2 สํ.ม. (ไทย) 19/ 987/469-470. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/373 /301-302. 

ตลอด  ยอมจะสําเร็จประโยชนไปดวยดี การเจริญสติดวยอาศัยการหายใจเขาออกในการดําเนินชีวิต  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาศึกษา ใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองของ
มหาสติปฏฐาน ซ่ึงเปนหลักธรรมคือสติ เพื่อพัฒนาชีวิตนั้นเปนหลักธรรมที่สามารถชวยใหมนุษยทุกชาติทุก
ศาสนาสามารถขจัดปญหาตางๆ ไปได และยังทําใหมนุษยเห็นคุณคาและความสําคัญของหลักธรรมคือมหา
สติปฏฐาน ในการแกไขปญหานั้นๆ ใหลุลวงผานไปดวยดี   

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ  การประยุกตใชหลักสติปฎฐาน 4 ในการดําเนิน
ชีวิตของชาวพุทธในชุมชน อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ซ่ึงจะทําการวิจัยเก่ียวกับสติปฏฐาน 4  ตามหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนา  โดยนําหลักคําสอนเก่ียวกับเร่ืองสติในการดําเนินชีวิตอยางไร สติมีประโยชน
และสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริงหรือไม  และสตินั้นหากนํามาใชก็จะเกิดคุณและ
ประโยชนแกผูนั้นมากนอยเพียงใด  สติจึงนับวาเปนหลักธรรมที่ดีที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตและ
แกปญหาสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาหลักสติปฏฐาน 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด จังหวัด

บึงกาฬ  
3.  เพื่อนําเสนอการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4  ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง  

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research)   โดยมีการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกัน ซ่ึงผูวิจัยมุงเนนศึกษา
วิเคราะหสติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร” ความสําคัญและประโยชนของสติ  
ในการดําเนินชีวิตและสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสุขใน
ชีวิตประจําวันได 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
ผูวิจัยมุงศึกษาหลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทาง

การประยุกตใชหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ 

2. ขอบเขตดานเอกสาร   
1. ชั้นปฐมภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา จากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
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ทั้งตามหลักสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงเปนมรรควิถีที่ฝกอบรมเปนพื้นฐานอยางม่ันคงดีแลว 
ยอมสงผลใหผูฝกปฏิบัติเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ และปญญาตามลําดับ อันเปนวิถีทางที่จะ
นาํไปสูความสุข สงบ การรูแจง อิสรภาพ และบรรลุถึงบรมสุขอยางแทจริง อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาการเจริญสติในทางพระพุทธศาสนานั้นจะยึดหลักการตามหลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏใน
คัมภีรพระไตรปฎก ซ่ึงถือวาเปนทางสายตรงและเปนทางสายเอก ที่จะนําผูปฏิบัติไปสูจุดหมายสูงสุด  
คือความหลุดพนจากกิเลสและกองทุกขทั้งปวงได ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว 
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะ และปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
เพื่อทําใหแจงนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน 4 ประการ”1 

นอกจากนั้น การฝกเจริญสติตามหลักอานาปานสติ ก็เปนวิธีการเจริญสติอีกอยางหนึ่งที่นิยมฝก
ปฏิบัติกันเปนสวนมาก และพระพุทธองคก็ทรงสรรเสริญมาก ทรงสนับสนุนบอยคร้ังใหภิกษุทั้งหลายฝก
ปฏิบัติ เพราะแมแตพระพุทธองคเองก็ทรงใชอานาปานสตินี้ เปนวิหารธรรมทั้งกอนและหลังการตรัสรู ดัง
พระพุทธพจนวา “ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล ยอมปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยมอยู อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลานั้นเจริญ ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปอา
สวะ สวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว 
บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว สิ้นภวสังโยชนหลุดพนแลว  

เพราะรูโดยชอบ อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลานั้นเจริญ ทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความอยู
เปนสุขในขณะปจจุบันและเพื่อมีสติ มีสัมปชัญญะ”2 

 สติจึงมีความสําคัญอยางที่สุด ตอการดําเนินชีวิตโดยที่พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกมหาสติ
ปฏฐาน 4 ทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเองและทรงสอนวิธีปฏิบัติมหาสติปฏฐาน  ความสําคัญของสติปฏฐาน
เห็นไดจากพระพุทธดํารัสในตอนเร่ิมตนมหาสติปฏฐานสูตรวา “ ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เปนทางเดียว  
เพื่อความบริสุทธิ์แหงเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุญายธรรม  
เพื่อทําใหแจงนิพพาน   ทางนี้คือสติปฏฐาน” 3  พระพุทธองคจึงสอนใหเราทั้งหลายเจริญสติ ก็เพื่อที่จะใหมี
สติอยูในอารมณปจจุบันไมเผลอสติ และสตินี้เปนปทัฏฐานเบื้องตนใหเกิดสมาธิ และสมาธิก็เปนปทัฏฐานให
เกิดปญญาสืบตอกันตามลําดับ และปญญานี้ก็เปนปญญาที่รูแจงตามความเปนจริง สามารถรูแจงในสภาวะ
คือรูในกฎของไตรลักษณนั่นเอง อนึ่ง ความรูตัวทั่วพรอมอยูเสมอวา ขณะนี้ เรากําลังทําอะไรอยู โดยไมเผลอ
สติ มีปญญาเขาไปสอดสองโดยไมตกอยูในอํานาจของกิเลสและตัณหา เม่ือบุคคลฝกฝนอบรมจิตอยูบอย ๆ 
ยอมสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหผานพนไปจากหวงแหงความทุกขทั้งปวงได หรือถาไมพนทุกขได ก็ยังทําให
ชีวิตนี้เปนอยูอยางไมประมาทยอมทําใหทุกขที่มีอยูเบาบางลงได   

การเจริญสติก็เพื่อพัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนา ไมวาจะเปนการงานทางโลกก็ดี การงานทางธรรม
คือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดี ตองใชธรรมะคือตัวสติและปญญาเขาไปสอดสอง หรือรูเทาทัน เม่ือมีสติอยู

                                                
1 ที.ม. (ไทย) 10/373/301. 
2 สํ.ม. (ไทย) 19/ 987/469-470. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/373 /301-302. 

ตลอด  ยอมจะสําเร็จประโยชนไปดวยดี การเจริญสติดวยอาศัยการหายใจเขาออกในการดําเนินชีวิต  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาศึกษา ใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองของ
มหาสติปฏฐาน ซ่ึงเปนหลักธรรมคือสติ เพื่อพัฒนาชีวิตนั้นเปนหลักธรรมที่สามารถชวยใหมนุษยทุกชาติทุก
ศาสนาสามารถขจัดปญหาตางๆ ไปได และยังทําใหมนุษยเห็นคุณคาและความสําคัญของหลักธรรมคือมหา
สติปฏฐาน ในการแกไขปญหานั้นๆ ใหลุลวงผานไปดวยดี   

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ  การประยุกตใชหลักสติปฎฐาน 4 ในการดําเนิน
ชีวิตของชาวพุทธในชุมชน อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ซ่ึงจะทําการวิจัยเก่ียวกับสติปฏฐาน 4  ตามหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนา  โดยนําหลักคําสอนเก่ียวกับเร่ืองสติในการดําเนินชีวิตอยางไร สติมีประโยชน
และสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดจริงหรือไม  และสตินั้นหากนํามาใชก็จะเกิดคุณและ
ประโยชนแกผูนั้นมากนอยเพียงใด  สติจึงนับวาเปนหลักธรรมที่ดีที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตและ
แกปญหาสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาหลักสติปฏฐาน 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด จังหวัด

บึงกาฬ  
3.  เพื่อนําเสนอการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4  ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง  

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research)   โดยมีการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกัน ซ่ึงผูวิจัยมุงเนนศึกษา
วิเคราะหสติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร” ความสําคัญและประโยชนของสติ  
ในการดําเนินชีวิตและสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสุขใน
ชีวิตประจําวันได 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
ผูวิจัยมุงศึกษาหลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทาง

การประยุกตใชหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ 

2. ขอบเขตดานเอกสาร   
1. ชั้นปฐมภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา จากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 



1810 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

2. ชั้นทุติยภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เปน
พระสงฆระดับพระสังฆาธิการ นักวิชาการ และแนวทางการประยุกตใชหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนิน
ชีวิตของชาวพุทธในตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 24 รูป/คน ไดแก 

1. พระสงฆระดับสงัฆาธิการ  จํานวน 5 รูป 
2. ผูนําชุมชน   จํานวน 3  คน 
3. นักวิชาการศาสนา   จํานวน 2  คน 
4. ปราชญชาวบาน   จํานวน 2 คน 
5. ชาวพุทธในตาํบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ    จํานวน 12 คน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง 
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documenty  Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนามโดยใชวิธีแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documenty  Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของกับพระไตรปฎก  หนังสือ  รายงานการวิจัย  รายงานการประชุม  ภาพถาย  
เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิด  หลักการในการนําหลักสติปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 

1) การศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับการนําหลักสติ
ปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ  

2) ทําการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักสติปฏฐาน 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท   
3) ศึกษาการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบล

หนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
4) สรุปผลการศึกษาที่ทําใหเห็นการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ 

ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) 

โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 
ในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคล โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เปน
พระสงฆระดับสังฆาธิการ นักวิชาการ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวพุทธในตําบลหนองยอง อําเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ไดแก 

1. พระสงฆระดับสงัฆาธิการ  จํานวน 5  รูป 
2. ผูนําชุมชน    จํานวน 3  คน 
3. นักวิชาการศาสนา   จํานวน 2  คน 
4. ปราชญชาวบาน   จํานวน 2  คน 
5. ชาวพุทธในตาํบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ   จํานวน 12 คน 

      รวมทั้งสิ้น  จํานวน   24  รูป/คน 
                ดําเนินการวิเคราะหแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการ
ดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โดยการวิเคราะหเชิงลึก (In-
depth  Interview) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของในการดําเนินการวิจัย 
 2) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจาการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนาม   
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญคือ  แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลัก 
สติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้จะเนน
การนําผลการวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณชนไดทราบ และสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนตอไปดวย 
 3) สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ ผูวิจัย ไดนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อการนําไปเปน
แนวทางในเชิงวิชาการดานการพัฒนาสังคม อันจะนํามาซ่ึงความสุขในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนสืบตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
วิปสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง วิธีการฝกฝนพัฒนาปญญา อาศัยสมมติบัญญัติเปนฐานเพื่อเขาถึง

ปรมัตถเปนอารมณ มี 6 หมวด หรือเรียกวาวิปสสนาภูมิ มีขันธ 5 เปนตน เม่ือกลาวโดยองครวมก็คือสติปฏ
ฐานสูตรนั่นเอง “ที่เปนแนวทางแหงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเปนทั้งสมถะและวิปสสนาอยู
ในตัว” เปนมรรควิถีหรือมรรคภาวนา ที่ผูใฝความหลุดพนพึงสําเหนียกมรรคปฏิปทาที่ใหถึงความดับทุกข 
เปรียบเหมือนแพที่อาศัยขามหวงน้ําใหญ กลาวคือ โอฆะ ทางที่ใหถึง อสังขตธรรม เพื่อทําใหแจงอรหัตผล
กลาวคือธรรมอันเกษมจากโยคะ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะกําหนดรูทุกขทําใหเกิดความโลงเบา รูและดับ
เวทนา 3 ละกิเลสอาสวะ อวิชชาตัณหาอุปาทานรูสภาวะทุกขรูกาย เพื่อทําใหแจงนิพพาน คือ ความบริสุทธิ์
แหงพรหมจรรยในทางพระพุทธศาสนา 

สติปฏฐาน 4 หมายถึง หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อการดับทุกข เพื่อบรรลุ
มรรคผลนิพพาน โดยใชความเพียรสัมปชัญญะสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม กําหนดรูในทุกอิริยาบถที่
กําลังกระทําในปจจุบันรูทันอารมณตางๆที่กําเกิดข้ึนอยูเนืองๆเพื่อพินิจพิจารณาใหรูแจงในรูปนามตามความ
เปนจริง จากการศึกษาสติปฏฐานที่พระพุทธเจาทรงแสดงในพระไตรปฎกพบวา สติปฏฐานปรากฏอยูใน
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2. ชั้นทุติยภูมิ ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เปน
พระสงฆระดับพระสังฆาธิการ นักวิชาการ และแนวทางการประยุกตใชหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนิน
ชีวิตของชาวพุทธในตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 24 รูป/คน ไดแก 

1. พระสงฆระดับสงัฆาธิการ  จํานวน 5 รูป 
2. ผูนําชุมชน   จํานวน 3  คน 
3. นักวิชาการศาสนา   จํานวน 2  คน 
4. ปราชญชาวบาน   จํานวน 2 คน 
5. ชาวพุทธในตาํบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ    จํานวน 12 คน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง 
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documenty  Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนามโดยใชวิธีแบบผสมผสาน ดังนี้ 
 1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documenty  Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของกับพระไตรปฎก  หนังสือ  รายงานการวิจัย  รายงานการประชุม  ภาพถาย  
เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิด  หลักการในการนําหลักสติปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 

1) การศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับการนําหลักสติ
ปฏฐาน 4 ไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ  

2) ทําการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักสติปฏฐาน 4 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท   
3) ศึกษาการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบล

หนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
4) สรุปผลการศึกษาที่ทําใหเห็นการประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ 

ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) 

โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 
ในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคล โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เปน
พระสงฆระดับสังฆาธิการ นักวิชาการ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวพุทธในตําบลหนองยอง อําเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  ไดแก 

1. พระสงฆระดับสงัฆาธิการ  จํานวน 5  รูป 
2. ผูนําชุมชน    จํานวน 3  คน 
3. นักวิชาการศาสนา   จํานวน 2  คน 
4. ปราชญชาวบาน   จํานวน 2  คน 
5. ชาวพุทธในตาํบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ   จํานวน 12 คน 

      รวมทั้งสิ้น  จํานวน   24  รูป/คน 
                ดําเนินการวิเคราะหแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการ
ดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  โดยการวิเคราะหเชิงลึก (In-
depth  Interview) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของในการดําเนินการวิจัย 
 2) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจาการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนาม   
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญคือ  แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลัก 
สติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้จะเนน
การนําผลการวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณชนไดทราบ และสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนตอไปดวย 
 3) สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ ผูวิจัย ไดนําเสนอขอมูลในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  การประยุกตใชหลักสติปฏฐาน 4 ในการ
ดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในชุมชน ตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อการนําไปเปน
แนวทางในเชิงวิชาการดานการพัฒนาสังคม อันจะนํามาซ่ึงความสุขในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนสืบตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลักสติปฏฐาน 4 ที่ปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
วิปสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง วิธีการฝกฝนพัฒนาปญญา อาศัยสมมติบัญญัติเปนฐานเพื่อเขาถึง

ปรมัตถเปนอารมณ มี 6 หมวด หรือเรียกวาวิปสสนาภูมิ มีขันธ 5 เปนตน เม่ือกลาวโดยองครวมก็คือสติปฏ
ฐานสูตรนั่นเอง “ที่เปนแนวทางแหงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะเปนทั้งสมถะและวิปสสนาอยู
ในตัว” เปนมรรควิถีหรือมรรคภาวนา ที่ผูใฝความหลุดพนพึงสําเหนียกมรรคปฏิปทาที่ใหถึงความดับทุกข 
เปรียบเหมือนแพที่อาศัยขามหวงน้ําใหญ กลาวคือ โอฆะ ทางที่ใหถึง อสังขตธรรม เพื่อทําใหแจงอรหัตผล
กลาวคือธรรมอันเกษมจากโยคะ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะกําหนดรูทุกขทําใหเกิดความโลงเบา รูและดับ
เวทนา 3 ละกิเลสอาสวะ อวิชชาตัณหาอุปาทานรูสภาวะทุกขรูกาย เพื่อทําใหแจงนิพพาน คือ ความบริสุทธิ์
แหงพรหมจรรยในทางพระพุทธศาสนา 

สติปฏฐาน 4 หมายถึง หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อการดับทุกข เพื่อบรรลุ
มรรคผลนิพพาน โดยใชความเพียรสัมปชัญญะสติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม กําหนดรูในทุกอิริยาบถที่
กําลังกระทําในปจจุบันรูทันอารมณตางๆที่กําเกิดข้ึนอยูเนืองๆเพื่อพินิจพิจารณาใหรูแจงในรูปนามตามความ
เปนจริง จากการศึกษาสติปฏฐานที่พระพุทธเจาทรงแสดงในพระไตรปฎกพบวา สติปฏฐานปรากฏอยูใน
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หลายแหงและทรงแสดงหลายรูปแบบ หลายลักษณะมีปรากฏอยูในปฎกทั้งสาม คือพระวินัยปฎก  
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 

ในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 ในที่นี้ผูวิจัยไดกลาวถึงหลักธรรมที่ มี
ความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติ พึ่งนํามาใชในขณะปฏิบัติ เชน หลักศรัทธา อันเปนจุดเร่ิมตนในการสรางหรือ
กอใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูปฏิบัติ หลักวิริยะ แปลวา ความเพียร อันเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญในการ
ปฏิบัติ เพราะเม่ือบุคคลขาดซ่ึงความเพียรแลวยอมกระทําการใดๆ ไมสําเร็จได หลักอินทรีย5อินทรียคือธรรม
ที่เปนใหญในกิจของตนหลักพละ 5 หมวดนี้เปนหลักปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพนโดยตรงธรรมอันเปน
กําลังที่เก้ือหนุนแกอริยมรรคโพชฌงค7คือธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู ซึงหลักธรรมดังกลาวมานี้ยอม
เก้ือหนุนตอพระโยคีผูปฏิบัติในการปฏิบัติสติปฏฐาน 4 นั้นพระพุทธเจาทรงกลาวถึงการพิจารณาเห็นชัดใน
ความเปนมนุษย และทรงแสดงทางแหงการหลุดพนจากวัฏฏะสงสารวา “ภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางเดียว
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพื่อลวงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทํา
ใหแจงนิพพานทางนี้คือ สติปฏฐาน 4 ประการ” โดยมีวิธีการกําหนด คือ 

กายานุปสสนา คือ การพิจารณากายหรือตามดูรูทันกายใหรูเห็นตามความเปนจริงวาเปนเพียงแค
กายไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 

เวทนานุปสสนา คือ การตามดูรูทันเวทนาคือเม่ือเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดีเฉยๆ ก็ดีทั้งที่เปน
ชนิดอามิสและนิรามิสก็รูชัดตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ การมีสติพิจารณาหรือกําหนดรูเวทนาทั้งหมดที่เกิดข้ึน
ในปจจุบันวาเวทนานี้เปนสักวาเวทนา (นาม)  

จิตตานุปสสนา คือ การตามดูรูทันจิตคือจิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะไมมีราคะ 
มีโทสะไมมีโทสะ มีโมหะไมมีโมหะ ฟุงซานเปนสมาธิหลุดพนยังไมหลุดพน ก็รูชัดตามที่มันเปนอยูใน
ขณะนั้นๆ 

ธัมมานุปสสนา คือ การตามดูรูทันธรรม ไดแก นิวรณ 5, ขันธ 5, อายตนะ 12, โพชฌงค  7  
และอริยสัจ 4 

2. สภาพการดําเนินชีวิต ของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีการพัฒนาดวยหลักธรรมคือสติมีประโยชนตอชีวิต สามารถนําไปสู
ความเจริญได หากไดนําสติเอาไปใชยอมเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคหลัก คือความหลุดพน  (นิพพาน) ในการพัฒนานั้นมีการ
พัฒนาอยูสองสวน คือกายกับจิต การพัฒนากายใหสอดคลองกับธรรมชาติตามความเปนจริง เปนการพัฒนา
ในระดับโลกียะ และการพัฒนาทางดานจิตเพื่อการเขาใจความเปนจริงของโลกตามหลักคําสอน มีอริยสัจ 4 
เปนตน ซ่ึงกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา คือ การพัฒนากายดวยศีลเปน
เบื้องตน พัฒนาจิตดวยสมาธิจนเกิดปญญาเปนทามกลางและที่สุด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคําสอน
พระพุทธศาสนา แบงการพัฒนาออกเปน 2 ข้ัน เพื่อความเหมาะสมแกสติปญญาของผูปฏิบัติตาม 
คือ ข้ันโลกียธรรม เปนหลักการดําเนินชีวิตเพื่อให เกิดความผาสุกในรูปแบบของพระอริยบุคคล  
คือ การดําเนินชีวิตที่ดีแตยังตองมีการเวียนวายตายเกิดอีก จนกวาจะไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิตข้ันสูงสุด 

คือ ข้ันโลกุตตระธรรม อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเขาสูพระนิพพาน ถือเปนเปาหมายสูงสุดและ
วัตถุประสงคหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

การเจริญสติปฏฐานเปนวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนา และเปนทางเดียวที่จะกาวสูปญญาข้ัน
สูงสุดได เพราะการฝกนี้ตองใชทั้งความเพียรตองมีทั้งสติและสัมปชัญญะ แมจะตองใชเวลาถึง 7 ป 7 เดือน 
หรือ 7 วัน ก็สามารถบรรลุอรหัตผล หรืออนาคามิผลได เพราะทางนี้ตองไปคนเดียวการฝกเพื่อพัฒนาตนนั้น 
ตองเร่ิมมาจากภายในตนพระพุทธองค เปนเพียงผูชี้ทางใหเทานั้นดังพุทธพจนที่วา “เธอทั้งหลายทําความ
เพียรเองเถิด ตถาคตเปนเพียงผูชี้บอกเทานั้น ผูบําเพ็ญภาวนาดําเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยูจักพนจาก
เคร่ืองผูกมารได” พระพุทธองคไดถายทอดหลักในการเจริญมหาสติปฏฐาน 4 มีข้ันตอนในการฝกปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) พิจารณาเห็นกายในกาย อยูดวยการมีสติพิจารณาลมหายใจเขาออก มีสติรูอิริยาบถใหญ  
คือ เดิน ยืน นั่ง นอน มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหว การกาวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู
เขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การเค้ียว การดื่ม การลิ้ม การถายอุจจาระและ
ปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 

2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เม่ือเสวยสุขเวทนาก็รูชัดวา “เราเสวยสุขเวทนา” เม่ือเสวย
ทุกขเวทนาก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เม่ือเสวยอทุกข มสุขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยอทุกข 
 มสุขเวทนา” 

3) พิ จารณาเห็นจิตในจิต จิตมีราคะก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” จิตปราศจากราคะก็รูชัดวา  
“จิตปราศจากราคะ” จิตมีโทสะก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะก็รูชัดวา “จิตปราศจากโทสะ”  
จิตมีโมหะก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ” จิตปราศจากโมหะก็รูชัดวา “จิตปราศจากโมหะ” 

4) พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายในธรรม คือ นิวรณ 5 อยูเม่ือกามฉันทะ (ความพอใจในกาม)  
เม่ือพยาบาท (ความคิดราย) เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหูเซ่ืองซึม) เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอน
ใจ) เม่ือวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 นี้ ภายในมีอยูก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู”  
เม่ือนิวรณ 5 ไมมีอยูก็รูชัดวานิวรณ 5 ไมมีอยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือเห็นความเกิดและดับของ
อุปาทานขันธ 5 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 อยูเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู 

การพัฒนากายตามแนวพระพุทธศาสนา สรุปไดวา การควบคุมกายและพัฒนาใหยิ่งๆ ข้ึนนั้น  
โดยอาศัยหลักมรรคมีองค 8  ซ่ึงเปนการพัฒนาที่เร่ิมตนจากกายเปนเบื้องตน แลวคอยพัฒนาหรือยกระดับ
เขาสูกระบวนการพัฒนาทางดานจิตใจ อันเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกตองใน
พระพุทธศาสนาตอไป สวนการพัฒนาเวทนานั้นเปนหลักการเขาใจสภาวะอันเกิดข้ึนทางกายบาง ทางใจบาง 
วาเปนสักแตวาความรูสึกที่ผานเขามากระทบไมวาจะ เปนเวทนาที่เปนสุข ทุกข หรือเฉยๆ เปนการทําความ
เขาใจในสภาวะอันเปนไปตามหลักของไตรลักษณ คือ ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวไมใชตน ในการพัฒนาใน
ดานเวทนานี้ก็เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกตัวบุคคล สําหรับการตอสูในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปน
คนสูการงานทั้งหนักและเบา ไมยอทอตออุปสรรคที่เขามากับทบ เปนตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกา
ยานุปสสนาและเวทนานุปสสนา เปนการพัฒนาในดานรางกายหรือการพัฒนาภายนอกเปนหลัก สวนหลัก
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หลายแหงและทรงแสดงหลายรูปแบบ หลายลักษณะมีปรากฏอยูในปฎกทั้งสาม คือพระวินัยปฎก  
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 

ในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 ในที่นี้ผูวิจัยไดกลาวถึงหลักธรรมที่ มี
ความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติ พึ่งนํามาใชในขณะปฏิบัติ เชน หลักศรัทธา อันเปนจุดเร่ิมตนในการสรางหรือ
กอใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูปฏิบัติ หลักวิริยะ แปลวา ความเพียร อันเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญในการ
ปฏิบัติ เพราะเม่ือบุคคลขาดซ่ึงความเพียรแลวยอมกระทําการใดๆ ไมสําเร็จได หลักอินทรีย5อินทรียคือธรรม
ที่เปนใหญในกิจของตนหลักพละ 5 หมวดนี้เปนหลักปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพนโดยตรงธรรมอันเปน
กําลังที่เก้ือหนุนแกอริยมรรคโพชฌงค7คือธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู ซึงหลักธรรมดังกลาวมานี้ยอม
เก้ือหนุนตอพระโยคีผูปฏิบัติในการปฏิบัติสติปฏฐาน 4 นั้นพระพุทธเจาทรงกลาวถึงการพิจารณาเห็นชัดใน
ความเปนมนุษย และทรงแสดงทางแหงการหลุดพนจากวัฏฏะสงสารวา “ภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางเดียว
เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพื่อลวงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทํา
ใหแจงนิพพานทางนี้คือ สติปฏฐาน 4 ประการ” โดยมีวิธีการกําหนด คือ 

กายานุปสสนา คือ การพิจารณากายหรือตามดูรูทันกายใหรูเห็นตามความเปนจริงวาเปนเพียงแค
กายไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 

เวทนานุปสสนา คือ การตามดูรูทันเวทนาคือเม่ือเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดีเฉยๆ ก็ดีทั้งที่เปน
ชนิดอามิสและนิรามิสก็รูชัดตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ การมีสติพิจารณาหรือกําหนดรูเวทนาทั้งหมดที่เกิดข้ึน
ในปจจุบันวาเวทนานี้เปนสักวาเวทนา (นาม)  

จิตตานุปสสนา คือ การตามดูรูทันจิตคือจิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะไมมีราคะ 
มีโทสะไมมีโทสะ มีโมหะไมมีโมหะ ฟุงซานเปนสมาธิหลุดพนยังไมหลุดพน ก็รูชัดตามที่มันเปนอยูใน
ขณะนั้นๆ 

ธัมมานุปสสนา คือ การตามดูรูทันธรรม ไดแก นิวรณ 5, ขันธ 5, อายตนะ 12, โพชฌงค  7  
และอริยสัจ 4 

2. สภาพการดําเนินชีวิต ของชาวพุทธตําบลหนองยอง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีการพัฒนาดวยหลักธรรมคือสติมีประโยชนตอชีวิต สามารถนําไปสู
ความเจริญได หากไดนําสติเอาไปใชยอมเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคหลัก คือความหลุดพน  (นิพพาน) ในการพัฒนานั้นมีการ
พัฒนาอยูสองสวน คือกายกับจิต การพัฒนากายใหสอดคลองกับธรรมชาติตามความเปนจริง เปนการพัฒนา
ในระดับโลกียะ และการพัฒนาทางดานจิตเพื่อการเขาใจความเปนจริงของโลกตามหลักคําสอน มีอริยสัจ 4 
เปนตน ซ่ึงกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา คือ การพัฒนากายดวยศีลเปน
เบื้องตน พัฒนาจิตดวยสมาธิจนเกิดปญญาเปนทามกลางและที่สุด การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคําสอน
พระพุทธศาสนา แบงการพัฒนาออกเปน 2 ข้ัน เพื่อความเหมาะสมแกสติปญญาของผูปฏิบัติตาม 
คือ ข้ันโลกียธรรม เปนหลักการดําเนินชีวิตเพื่อให เกิดความผาสุกในรูปแบบของพระอริยบุคคล  
คือ การดําเนินชีวิตที่ดีแตยังตองมีการเวียนวายตายเกิดอีก จนกวาจะไดรับการพัฒนาคุณภาพชวีิตข้ันสูงสุด 

คือ ข้ันโลกุตตระธรรม อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเขาสูพระนิพพาน ถือเปนเปาหมายสูงสุดและ
วัตถุประสงคหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

การเจริญสติปฏฐานเปนวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนา และเปนทางเดียวที่จะกาวสูปญญาข้ัน
สูงสุดได เพราะการฝกนี้ตองใชทั้งความเพียรตองมีทั้งสติและสัมปชัญญะ แมจะตองใชเวลาถึง 7 ป 7 เดือน 
หรือ 7 วัน ก็สามารถบรรลุอรหัตผล หรืออนาคามิผลได เพราะทางนี้ตองไปคนเดียวการฝกเพื่อพัฒนาตนนั้น 
ตองเร่ิมมาจากภายในตนพระพุทธองค เปนเพียงผูชี้ทางใหเทานั้นดังพุทธพจนที่วา “เธอทั้งหลายทําความ
เพียรเองเถิด ตถาคตเปนเพียงผูชี้บอกเทานั้น ผูบําเพ็ญภาวนาดําเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยูจักพนจาก
เคร่ืองผูกมารได” พระพุทธองคไดถายทอดหลักในการเจริญมหาสติปฏฐาน 4 มีข้ันตอนในการฝกปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) พิจารณาเห็นกายในกาย อยูดวยการมีสติพิจารณาลมหายใจเขาออก มีสติรูอิริยาบถใหญ  
คือ เดิน ยืน นั่ง นอน มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหว การกาวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู
เขา การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การเค้ียว การดื่ม การลิ้ม การถายอุจจาระและ
ปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 

2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เม่ือเสวยสุขเวทนาก็รูชัดวา “เราเสวยสุขเวทนา” เม่ือเสวย
ทุกขเวทนาก็รูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนา” เม่ือเสวยอทุกข มสุขเวทนา ก็รูชัดวา “เราเสวยอทุกข 
 มสุขเวทนา” 

3) พิ จารณาเห็นจิตในจิต จิตมีราคะก็รูชัดวา “จิตมีราคะ” จิตปราศจากราคะก็รูชัดวา  
“จิตปราศจากราคะ” จิตมีโทสะก็รูชัดวา “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะก็รูชัดวา “จิตปราศจากโทสะ”  
จิตมีโมหะก็รูชัดวา “จิตมีโมหะ” จิตปราศจากโมหะก็รูชัดวา “จิตปราศจากโมหะ” 

4) พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายในธรรม คือ นิวรณ 5 อยูเม่ือกามฉันทะ (ความพอใจในกาม)  
เม่ือพยาบาท (ความคิดราย) เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหูเซ่ืองซึม) เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอน
ใจ) เม่ือวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นิวรณ 5 นี้ ภายในมีอยูก็รูชัดวา “นิวรณ 5 ภายในของเรามีอยู”  
เม่ือนิวรณ 5 ไมมีอยูก็รูชัดวานิวรณ 5 ไมมีอยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือเห็นความเกิดและดับของ
อุปาทานขันธ 5 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 อยูเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจ 4 อยู 

การพัฒนากายตามแนวพระพุทธศาสนา สรุปไดวา การควบคุมกายและพัฒนาใหยิ่งๆ ข้ึนนั้น  
โดยอาศัยหลักมรรคมีองค 8  ซ่ึงเปนการพัฒนาที่เร่ิมตนจากกายเปนเบื้องตน แลวคอยพัฒนาหรือยกระดับ
เขาสูกระบวนการพัฒนาทางดานจิตใจ อันเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกตองใน
พระพุทธศาสนาตอไป สวนการพัฒนาเวทนานั้นเปนหลักการเขาใจสภาวะอันเกิดข้ึนทางกายบาง ทางใจบาง 
วาเปนสักแตวาความรูสึกที่ผานเขามากระทบไมวาจะ เปนเวทนาที่เปนสุข ทุกข หรือเฉยๆ เปนการทําความ
เขาใจในสภาวะอันเปนไปตามหลักของไตรลักษณ คือ ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวไมใชตน ในการพัฒนาใน
ดานเวทนานี้ก็เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกตัวบุคคล สําหรับการตอสูในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปน
คนสูการงานทั้งหนักและเบา ไมยอทอตออุปสรรคที่เขามากับทบ เปนตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกา
ยานุปสสนาและเวทนานุปสสนา เปนการพัฒนาในดานรางกายหรือการพัฒนาภายนอกเปนหลัก สวนหลัก
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จิตตานุปสสนาและธัมมานุปสสนานั้นเปนการพัฒนาภายใน กลาวคือการพัฒนาจิตหมายถึงการฝกฝนอบรม
จิตใจใหเขมแข็งสามารถตอสูกับความรูสึกฝายอกุศลหรือบาปทางใจไดไดแกการทําใจใหเกิดความสํารวม
ดวยดีเพราะเม่ือจิตใจสํารวมดีแลวสามารถเอาชนะพนจากเคร่ืองผูกของมารคือกามคุณทั้งหลายไดเพราะ
บุคคลที่สํารวมจิตซ่ึงมีธรรมชาติเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไมมีรูปรางอาศัยอยูในถํ้ายอมจักสามารถพน
จากเคร่ืองผูกแหงมารไดและถาบุคคลมีจิตใจไม ม่ันคงก็จะมีปญญาไมสมบูรณไมศรัทธาคําสอนของ
พระพุทธศาสนาไมอาจพัฒนาจิตใจใหดีงามไดการพัฒนาปญญาถือเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาทั้งหมด 
เพราะการที่บุคคลมีปญญาเขาใจทองแทตามแนวทางการดําเนินชีวิตแลว การพัฒนาในดานอ่ืนๆ ก็ยอม
เปนไปโดยอัตโนมัติ กลาวคือเม่ือบุคคลมีปญญาที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) แลวนอมนําหลักคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลว ก็เปนอันวาไดเขาสูแนวทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพนหรือเปาหมายสูงสุดของการ
ดําเนินชีวิตนั้นเอง 

3. การประยุกตหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง เปนการ
นําหลักปฏิบัติทั้ง 4 หมวด มาประยุกตใหเหมาะสมแกการงาน และสภาวะแหงบุคคล ซ่ึงในการนํามาปฏิบัติ
นี้ จะพบวา เปนการนําบางหมวดเทานัน้ เพื่อใหเหมาะแกสถานะแหงตน เชน ในหมวดกายานุปสสนา กลุมที่
นํามาใชมากที่สุดคือผูสูงอายุ เปนการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาทางดานกายภาพเปนสําคัญ สวนวัยกลางคน
จะมุงที่การพัฒนาในดานจิตใจเปนประการแรก เพราะยังอยูในวัยของการประกอบอาชีพ เปนการพัฒนาสติ
เพื่อใหเหมาะแกการงานที่ตนทําอยู ทั้งยังเปนการปฏิบัติเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนภายในจิตใจเพื่อ
ตอสูกับอุปสรรคตางๆ ที่เขามากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึงจะพบเปนบางสวนที่นําหลัก
เวทนานุปสสนามาใช คือ การกําหนดเวทนาที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนทุกข สุข หรือเฉยๆ สวนกลุมผูมีอายุจะ
นิยมนํามาประยุกตในขณะปฏิบัติแลว เกิดเวทนาข้ึนเฉพาะหนา คือในขณะปฏิบัตินั้นเอง การพัฒนาในหมวด
จิตก็เปนไปในลักษณะที่ใกลเคียงกับการพัฒนาในดานจิตใจ ซ่ึงในการพัฒนาหลักมหาสติปฏฐาน 4 ของชาว
พุทธตําบลหนองยองนี้ผูวิจัยไดศึกษาใน 4 ดาน คือ  

1) ดานรางกาย การพัฒนาทางดานรางกายดวยหลักมหาสติปฏฐาน 4 โดยเฉพาะหลักกายานุปสส
นานั้นถือเปนหลักกายบริหารที่ดี เม่ือผูปฏิบัติธรรมพิจารณาและปฏิบัติบอยๆ จะทําใหแกชา ซ่ึงฟงดูอาจไม
สมดวยซ่ึงเหตุและผล แตเม่ือพิจารณาในดานผลการปฏิบัติกอใหเกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจ จะพบวา
เม่ือบุคคลมีความสุขจะทําใหไมเครียดและไมแกไว เปนปฏิบัติตนเพื่อดํารงสมรรถภาพทางกายและจิต  
เปนบทบาทหนาที่ของบุคคลที่จะตองดูแลตนเอง เพื่อปองกันการเจ็บปวย ซ่ึงจะกอใหเกิดความทุกขทาง
รางกายและจิตใจที่จะมาบั่นทอนสุขภาพของตนเองได โดยบุคคลควรมุงเนนการปฏิบัติตนในลักษณะสุขภาพ
องครวมอยางเปนระบบทั้งในปจจัยตัวบุคคล สิ่งแวดลอมและระบบบริการสุขภาพที่มีผลกระทบโดยตรง 
โดยบุคคลแตละคนควรสรางความตระหนักและการพัฒนาจิตสํานึกของตนเองตอการดํารงสมรรถภาพทาง
กายและจิตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

2) ดานจิตใจ การพัฒนาดานจิตใจเปนไปเพื่อการงานและความม่ันคงทางจิตใจเปนสําคัญ ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิตเปนแบบเกษตรกรรมเปนสวนมาก การพัฒนาดานจิตใจจึงเปนไปเพื่อความม่ันคงแหงจิต  
ไมหวั่นไหวตออายตนะภายนอกที่มากระทบไมวาจะเปน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณที่เกิดทาง
ใจ ไมหวั่นไหวตออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิต ไมหวั่นไหวตอคํานินทา ไมหวั่นไหวตอกิเลสที่ยั่วยวน 

เชน การแสวงหาความสุขทางกายโดยการกูหนี้มาซ้ือเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบาย แตกอใหเกิดความ
ทุกขทางใจ เปนตน เปนการสรางกําลังใจใหเกิดความม่ันคงและคลายออกจากเร่ืองของการครองเรือน  
เปนการเตรียมตัวกอนตายโดยการพิจารณาหลักของสามัญลกัษณะ คือ ความไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตน 
โดยเปนการพัฒนาดานจิตใจเพื่อการเตรียมตัวกอนตายอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ดานเศรษฐกิจ ในสวนของการนําหลักมหาสติปฏฐาน 4 มาประยุกตใชในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจนี้ ชาวพุทธตําบลหนองยอง ใชหลักของสติมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เพื่อใหการงานที่ทํา
เกิดประสบความสําเร็จและลดปญหาซ่ึงเปนธรรมดาของการทํางานยอมเกิดปญหาและอุปสรรคเปนเร่ือง
ปกติ เม่ือเราไมเกิดความยอทอตอปญหาเหลานั้น แลวสรางกําลังใจใหแกตนเอง เปนการพิจารณานําหลักทํา
ในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใหเหมาะสมแกการงานของตน กลาวคือเม่ือบุคคลรูจักการพัฒนา
ตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสมแลวยอมไดรับประโยชน คือ ประโยชนในปจจุบัน เชนการดําเนินชวีิตที่ดี 
มีสติพิจารณาเหตุการณตางๆ ที่ประสบ ทั้งยังเปนการดําเนินชีวิตที่ตัง้อยูบนฐานของความพอดี ไมแสวงหา
ในสิ่งซ่ึงกอใหเกิดโทษ รูและเขาใจในสภาวะอันเกิดข้ึนกับการดําเนินชีวิต พิจารณาเห็นประโยชนที่จะไดรับ
ในอนาคตหรือชาติหนา เปนการดําเนินชีวิตดวยหลักการของเหตุและผล  

4) ดานสังคม สติเปนหัวใจสําคัญในการอยูรวมกันของคนในสังคม เพราะสติยอมคุมครองบุคคลผูมี
สติ ดังนั้นการที่บุคคลผูปฏิบัติตามยอมไดรับประโยชนแกตนเองเปนเบื้องตนและสงผลแกบุคคลที่อยูรอบขาง 
ไมวาจะเปนสังคมครอบครัว หมูบาน เร่ือยไปจนถึงสังคมขนาดใหญไดแกประเทศชาติ หลักการของ
พระพุทธศาสนาคือการสรางคมสันติใหเกิดมีแกโลกทั้งมวล โดยหลักการของมหาสติปฏฐาน 4 เปนการ
พัฒนาเพื่อใหบุคคลมีสติ เม่ือมีสติแลวก็พัฒนาตอไปเปนปญญา ซ่ึงปญญาที่ไดจากการพิจารณานี้ถือวาเปน
ปญญาแหงการรูแจง ทั้งการปฏิบัติธรรมดังกลาวจากการสัมภาษณจะพบวาคนที่ไปปฏิบัติธรรมประจําปบาง 
หรือการบวชชีพราหมณบาง จะรูและเขาใจในหลักการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4 เปนอยางดี ซ่ึงการไป
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนหมูใหญ เปนการสรางความสามัคคีอีกรูปแบบหนึ่งใหเกิดข้ึนทั้ง วัด บาน และ
สังคม เปนการรวมมือกันเพื่อทําซ่ึงประโยชนทั้งที่เปนเร่ืองสวนตัวและสวนรวมดวย  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในชีวิต 
1) การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักมหาสติปฏฐาน 4 เพื่อประยุกตใหเหมาะสมแกสถานะภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2) การสงเสริมสนับสนุนการเผยแผหลักมหาสติปฏฐาน 4 แกพระสงฆและประชาชนทั่วไป  

เพื่อสรางองคความรูและการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
3) การดูแลสุขภาพกายและจิตตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4  
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางของวัดสวางมีชัย ตําบลสมสนุก 

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ”    
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จิตตานุปสสนาและธัมมานุปสสนานั้นเปนการพัฒนาภายใน กลาวคือการพัฒนาจิตหมายถึงการฝกฝนอบรม
จิตใจใหเขมแข็งสามารถตอสูกับความรูสึกฝายอกุศลหรือบาปทางใจไดไดแกการทําใจใหเกิดความสํารวม
ดวยดีเพราะเม่ือจิตใจสํารวมดีแลวสามารถเอาชนะพนจากเคร่ืองผูกของมารคือกามคุณทั้งหลายไดเพราะ
บุคคลที่สํารวมจิตซ่ึงมีธรรมชาติเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไมมีรูปรางอาศัยอยูในถํ้ายอมจักสามารถพน
จากเคร่ืองผูกแหงมารไดและถาบุคคลมีจิตใจไม ม่ันคงก็จะมีปญญาไมสมบูรณไมศรัทธาคําสอนของ
พระพุทธศาสนาไมอาจพัฒนาจิตใจใหดีงามไดการพัฒนาปญญาถือเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาทั้งหมด 
เพราะการที่บุคคลมีปญญาเขาใจทองแทตามแนวทางการดําเนินชีวิตแลว การพัฒนาในดานอ่ืนๆ ก็ยอม
เปนไปโดยอัตโนมัติ กลาวคือเม่ือบุคคลมีปญญาที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) แลวนอมนําหลักคําสอนไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลว ก็เปนอันวาไดเขาสูแนวทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพนหรือเปาหมายสูงสุดของการ
ดําเนินชีวิตนั้นเอง 

3. การประยุกตหลักมหาสติปฏฐาน 4 ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตําบลหนองยอง เปนการ
นําหลักปฏิบัติทั้ง 4 หมวด มาประยุกตใหเหมาะสมแกการงาน และสภาวะแหงบุคคล ซ่ึงในการนํามาปฏิบัติ
นี้ จะพบวา เปนการนําบางหมวดเทานัน้ เพื่อใหเหมาะแกสถานะแหงตน เชน ในหมวดกายานุปสสนา กลุมที่
นํามาใชมากที่สุดคือผูสูงอายุ เปนการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาทางดานกายภาพเปนสําคัญ สวนวัยกลางคน
จะมุงที่การพัฒนาในดานจิตใจเปนประการแรก เพราะยังอยูในวัยของการประกอบอาชีพ เปนการพัฒนาสติ
เพื่อใหเหมาะแกการงานที่ตนทําอยู ทั้งยังเปนการปฏิบัติเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนภายในจิตใจเพื่อ
ตอสูกับอุปสรรคตางๆ ที่เขามากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซ่ึงจะพบเปนบางสวนที่นําหลัก
เวทนานุปสสนามาใช คือ การกําหนดเวทนาที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนทุกข สุข หรือเฉยๆ สวนกลุมผูมีอายุจะ
นิยมนํามาประยุกตในขณะปฏิบัติแลว เกิดเวทนาข้ึนเฉพาะหนา คือในขณะปฏิบัตินั้นเอง การพัฒนาในหมวด
จิตก็เปนไปในลักษณะที่ใกลเคียงกับการพัฒนาในดานจิตใจ ซ่ึงในการพัฒนาหลักมหาสติปฏฐาน 4 ของชาว
พุทธตําบลหนองยองนี้ผูวิจัยไดศึกษาใน 4 ดาน คือ  

1) ดานรางกาย การพัฒนาทางดานรางกายดวยหลักมหาสติปฏฐาน 4 โดยเฉพาะหลักกายานุปสส
นานั้นถือเปนหลักกายบริหารที่ดี เม่ือผูปฏิบัติธรรมพิจารณาและปฏิบัติบอยๆ จะทําใหแกชา ซ่ึงฟงดูอาจไม
สมดวยซ่ึงเหตุและผล แตเม่ือพิจารณาในดานผลการปฏิบัติกอใหเกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจ จะพบวา
เม่ือบุคคลมีความสุขจะทําใหไมเครียดและไมแกไว เปนปฏิบัติตนเพื่อดํารงสมรรถภาพทางกายและจิต  
เปนบทบาทหนาที่ของบุคคลที่จะตองดูแลตนเอง เพื่อปองกันการเจ็บปวย ซ่ึงจะกอใหเกิดความทุกขทาง
รางกายและจิตใจที่จะมาบั่นทอนสุขภาพของตนเองได โดยบุคคลควรมุงเนนการปฏิบัติตนในลักษณะสุขภาพ
องครวมอยางเปนระบบทั้งในปจจัยตัวบุคคล สิ่งแวดลอมและระบบบริการสุขภาพที่มีผลกระทบโดยตรง 
โดยบุคคลแตละคนควรสรางความตระหนักและการพัฒนาจิตสํานึกของตนเองตอการดํารงสมรรถภาพทาง
กายและจิตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

2) ดานจิตใจ การพัฒนาดานจิตใจเปนไปเพื่อการงานและความม่ันคงทางจิตใจเปนสําคัญ ซ่ึงการ
ดําเนินชีวิตเปนแบบเกษตรกรรมเปนสวนมาก การพัฒนาดานจิตใจจึงเปนไปเพื่อความม่ันคงแหงจิต  
ไมหวั่นไหวตออายตนะภายนอกที่มากระทบไมวาจะเปน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณที่เกิดทาง
ใจ ไมหวั่นไหวตออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการดําเนินชีวิต ไมหวั่นไหวตอคํานินทา ไมหวั่นไหวตอกิเลสที่ยั่วยวน 

เชน การแสวงหาความสุขทางกายโดยการกูหนี้มาซ้ือเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบาย แตกอใหเกิดความ
ทุกขทางใจ เปนตน เปนการสรางกําลังใจใหเกิดความม่ันคงและคลายออกจากเร่ืองของการครองเรือน  
เปนการเตรียมตัวกอนตายโดยการพิจารณาหลักของสามัญลกัษณะ คือ ความไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตน 
โดยเปนการพัฒนาดานจิตใจเพื่อการเตรียมตัวกอนตายอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ดานเศรษฐกิจ ในสวนของการนําหลักมหาสติปฏฐาน 4 มาประยุกตใชในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจนี้ ชาวพุทธตําบลหนองยอง ใชหลักของสติมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เพื่อใหการงานที่ทํา
เกิดประสบความสําเร็จและลดปญหาซ่ึงเปนธรรมดาของการทํางานยอมเกิดปญหาและอุปสรรคเปนเร่ือง
ปกติ เม่ือเราไมเกิดความยอทอตอปญหาเหลานั้น แลวสรางกําลังใจใหแกตนเอง เปนการพิจารณานําหลักทํา
ในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใหเหมาะสมแกการงานของตน กลาวคือเม่ือบุคคลรูจักการพัฒนา
ตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสมแลวยอมไดรับประโยชน คือ ประโยชนในปจจุบัน เชนการดําเนินชวีิตที่ดี 
มีสติพิจารณาเหตุการณตางๆ ที่ประสบ ทั้งยังเปนการดําเนินชีวิตที่ตัง้อยูบนฐานของความพอดี ไมแสวงหา
ในสิ่งซ่ึงกอใหเกิดโทษ รูและเขาใจในสภาวะอันเกิดข้ึนกับการดําเนินชีวิต พิจารณาเห็นประโยชนที่จะไดรับ
ในอนาคตหรือชาติหนา เปนการดําเนินชีวิตดวยหลักการของเหตุและผล  

4) ดานสังคม สติเปนหัวใจสําคัญในการอยูรวมกันของคนในสังคม เพราะสติยอมคุมครองบุคคลผูมี
สติ ดังนั้นการที่บุคคลผูปฏิบัติตามยอมไดรับประโยชนแกตนเองเปนเบื้องตนและสงผลแกบุคคลที่อยูรอบขาง 
ไมวาจะเปนสังคมครอบครัว หมูบาน เร่ือยไปจนถึงสังคมขนาดใหญไดแกประเทศชาติ หลักการของ
พระพุทธศาสนาคือการสรางคมสันติใหเกิดมีแกโลกทั้งมวล โดยหลักการของมหาสติปฏฐาน 4 เปนการ
พัฒนาเพื่อใหบุคคลมีสติ เม่ือมีสติแลวก็พัฒนาตอไปเปนปญญา ซ่ึงปญญาที่ไดจากการพิจารณานี้ถือวาเปน
ปญญาแหงการรูแจง ทั้งการปฏิบัติธรรมดังกลาวจากการสัมภาษณจะพบวาคนที่ไปปฏิบัติธรรมประจําปบาง 
หรือการบวชชีพราหมณบาง จะรูและเขาใจในหลักการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4 เปนอยางดี ซ่ึงการไป
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนหมูใหญ เปนการสรางความสามัคคีอีกรูปแบบหนึ่งใหเกิดข้ึนทั้ง วัด บาน และ
สังคม เปนการรวมมือกันเพื่อทําซ่ึงประโยชนทั้งที่เปนเร่ืองสวนตัวและสวนรวมดวย  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในชีวิต 
1) การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักมหาสติปฏฐาน 4 เพื่อประยุกตใหเหมาะสมแกสถานะภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2) การสงเสริมสนับสนุนการเผยแผหลักมหาสติปฏฐาน 4 แกพระสงฆและประชาชนทั่วไป  

เพื่อสรางองคความรูและการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
3) การดูแลสุขภาพกายและจิตตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4  
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางของวัดสวางมีชัย ตําบลสมสนุก 

อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ”    
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2) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4 
โดยศึกษาเฉพาะดาน เชน กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมานุปสสนา” 

3) ควรมีการศึกษาวิจั ย เร่ือง “การพัฒ นาด านกายและจิต ใจตามแนวป ฏิบั ติ แบบ 
มหาสติปฏฐาน 4” 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การดูแลสุขภาพตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4” 
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2) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4 
โดยศึกษาเฉพาะดาน เชน กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมานุปสสนา” 

3) ควรมีการศึกษาวิจั ย เร่ือง “การพัฒ นาด านกายและจิต ใจตามแนวป ฏิบั ติ แบบ 
มหาสติปฏฐาน 4” 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง “การดูแลสุขภาพตามแนวทางการปฏิบัติแบบมหาสติปฏฐาน 4” 
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บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในมุมมองการคลังสาธารณะ 
State Welfare Card in the Perspective of Public Finance. 

 
ดุสิต  สุนทร 

สํานักงานคลังจังหวัดนาน 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้เปนบทความที่มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห และสังเคราะห 

การคลังสาธารณะ (Public Finance) 2) เพื่อวิเคราะห และสังเคราะห ความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ทางดานรายไดและ 3) เพื่อวิเคราะห และสังเคราะห มาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จากการดําเนินการ
วิเคราะห สังเคราะหมาแลวนั้น พบวา 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ถือเปนมาตรการในการชวยเหลือประชาชนอีกมาตรการหนึ่งที่มีความโดด
เดนของรัฐบาลชุดปจจุบัน ซ่ึงทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยซ่ึงผานเกณฑคุณสมบัติไดรับการดูแลจากภาครัฐ
โดยตรงผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ ในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เชน ใชบัตรฯรูดซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 
ชําระคาโดยสารรถประจําทาง รถเมล บขส. เปนตน อันเปนการชวยลดคาครองชีพของประชาชนอีกทางหนึง่ 
ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตรมองวามาตรการนี้เปนเพิ่มกําลังซ้ือ (Purchasing Power) ใหแกประชาชนที่ขาด
แคลนกําลังทรัพย ถือเปนการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศทางหนึ่ง โดยเปนการสงผานการใช
จายในการคลังสาธารณะซ่ึงเปนดาน (Supply Side) ไปเพิ่ มการบริโภคของภาคเอกชน (Private 
Consumption) ซ่ึงเปนดานอุปสงค (Demand Side) ของระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐบาลยังใชการอัดฉีด
เงินงบประมาณผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทําหนาที่ทางเศรษฐกิจ ในการกระจายรายไดและความม่ังค่ังของ
สั งคม  (Distribution Function) และ รักษ า เส ถีย รภ าพ ทางเศรษฐ กิจ  (Stabilization Function )  
ตามหลักการทํางานของการคลังสาธารณะ (Public Finance) 

คําสําคัญ : การคลังสาธารณะ,บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 
Abstract 
 State welfare card is one of the measures that were dominant into the 
performance of the present government .This allows people with low in come who meet 
the qualifications to be the public sector through the provision of benefit. In a welfare 
state, the card was used to purchase basic consumer goods or paid for bus fare that help 
reduce the cost of living. In the economics view, this measure is to increase the purchasing 
power people who are lack of income.  It is a way to stimulate the overview of the 
country’s economy.  It is the supply side to increase the consumption of private sectors 
according to the demand side of economy. The government also used the fund of state 

budget through welfare to increase income distribution and wealth of society (Distribution 
Function) and also to stabilize the economy (Stabilization Function) on principles of public 
finance in the economy. 

Keywords: Public Finance, State Welfare Card 
 

บทนํา 
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (State Welfare card) หรือ บัตรประชารัฐ หรือบัตรคนจน เปนมาตรการ

ของรัฐที่ไมเพียงแตสงผลกระทบตอประชาชนผูมีรายไดนอยซ่ึงถือเปนบุคคลสวนใหญของประเทศ แตยัง
สงผลถึงประชาชนทั่วไปผูเสียภาษี รานธงฟาประชารัฐในชุมชน (รานโชวหวย) หรือแมกระทั่งหางคาปลีกคา
สง ขนาดใหญซ่ึงในมุมทางดานวิชาการอันวาดวยการคลังสาธารณะนั้น สามารถ วิเคราะห สังเคราะห
แนวนโยบายนี้ ไดอยางไรบาง รัฐทุมงบประมาณในมาตรการนี้ มีทฤษฎีอะไรรองรับ หรือเปนเพียงแคหวังผล
ทางการเมือง  นอกจากการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยแลวองคาพยพอ่ืนๆของสังคมเศรษฐกิจนี้จะ
ไดรับสิ่งใดตอบแทน ทั้งภาครัฐบาลเองจะไดสิ่งใดกลับคืน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจะไดรับ
ผลกระทบหรือไม อยางไรนั้น คงตองพิจารณากันอยางถวนถ่ี ซ่ึงผูเขียนในฐานะอดีตนักศึกษาเศรษฐศาสตร 
และยังคงสนใจศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐตางๆ จึงขอนําเสนอมุมมองความคิด  
ผานการคนควา วิเคราะห สังเคราะห จนตกผลึกตามทัศนะของผูเขียนเอง โดยสรุปไดที่มาที่ไปของบทความ
สาระสําคัญ รายละเอียดดังจะกลาวตอไป โดยบทความนี้เปนเพียงทัศนะความคิดเห็นของผูเขียนเทานั้นมิได
รวมถึงหนวยงานตนสังกัดแตอยางใด 
 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับบทความวิชาการนี้นั้น มีดวยกัน คือ 1).แนวคิด 
ทฤษฎี เก่ียวกับ การคลังสาธารณะ(Public Finance) 2) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําทางดานรายได 3) มาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐซ่ึงผูเขียนจักขออธิบายเพิ่มเติมตอไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคลังสาธารณะ(Public Finance) 
การคลังสาธารณะ(Public Finance) คือ การใชจายของภาครัฐ(Government Expenditure) 

การจัดเก็บภาษีหรือจัดหารายได (Government Revenue) และการกอหนี้สาธารณะ(Public Debt)1ซ่ึงผูที่
มีหนาที่ดําเนินการใชเคร่ืองมือทางดานการคลังสาธารณะ คือ รัฐบาล 

โดยศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม2 ไดขยายความ การคลังสาธารณะตามแนวทางของ 
ศาสตราจารย ริชารดเอ มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave) นักเศรษฐศาสตรดานการคลังสาธารณะ วา

                                                           
1 รศ.สุกัญญา ตันธนาวัฒน และคณะ,เศรษฐศาสตรท่ัวไป,(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2552 ), หนา 304. 
2 ศ.เกริกเกียรติ  พิพัฒน เสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย , พิมพครั้งท่ี  9, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552) 
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ทางการเมือง  นอกจากการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยแลวองคาพยพอ่ืนๆของสังคมเศรษฐกิจนี้จะ
ไดรับสิ่งใดตอบแทน ทั้งภาครัฐบาลเองจะไดสิ่งใดกลับคืน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจะไดรับ
ผลกระทบหรือไม อยางไรนั้น คงตองพิจารณากันอยางถวนถ่ี ซ่ึงผูเขียนในฐานะอดีตนักศึกษาเศรษฐศาสตร 
และยังคงสนใจศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐตางๆ จึงขอนําเสนอมุมมองความคิด  
ผานการคนควา วิเคราะห สังเคราะห จนตกผลึกตามทัศนะของผูเขียนเอง โดยสรุปไดที่มาที่ไปของบทความ
สาระสําคัญ รายละเอียดดังจะกลาวตอไป โดยบทความนี้เปนเพียงทัศนะความคิดเห็นของผูเขียนเทานั้นมิได
รวมถึงหนวยงานตนสังกัดแตอยางใด 
 
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

ประเด็นเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับบทความวิชาการนี้นั้น มีดวยกัน คือ 1).แนวคิด 
ทฤษฎี เก่ียวกับ การคลังสาธารณะ(Public Finance) 2) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําทางดานรายได 3) มาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐซ่ึงผูเขียนจักขออธิบายเพิ่มเติมตอไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคลังสาธารณะ(Public Finance) 
การคลังสาธารณะ(Public Finance) คือ การใชจายของภาครัฐ(Government Expenditure) 

การจัดเก็บภาษีหรือจัดหารายได (Government Revenue) และการกอหนี้สาธารณะ(Public Debt)1ซ่ึงผูที่
มีหนาที่ดําเนินการใชเคร่ืองมือทางดานการคลังสาธารณะ คือ รัฐบาล 

โดยศาสตราจารย เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม2 ไดขยายความ การคลังสาธารณะตามแนวทางของ 
ศาสตราจารย ริชารดเอ มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave) นักเศรษฐศาสตรดานการคลังสาธารณะ วา

                                                           
1 รศ.สุกัญญา ตันธนาวัฒน และคณะ,เศรษฐศาสตรท่ัวไป,(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2552 ), หนา 304. 
2 ศ.เกริกเกียรติ  พิพัฒน เสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย , พิมพครั้งท่ี  9, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552) 
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รัฐบาลมีเปาหมายหลักในทางเศรษฐกิจ 3 ประการ คือ 1. หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation 
Function) รัฐบาลตองทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินคาและบริการสาธารณะ 
สินคาเอกชน ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผานการใชนโยบายดานการคลังสาธารณะ เชน  
สรางถนนลาดยางใหมีโครงขายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 
ขยายขอบเขตการใหบริการไฟฟาประปาแกประชาชนไดถวนทั่วทุกคนในทุกทองที่ของประเทศ 

2. หนาที่ในการกระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) รัฐบาลตองทํา
หนาที่ในการกระจายรายไดความม่ังค่ังและความเจริญอันเกิดจากผลประโยชนทางการคลังไมใหมีชองวาง
ระหวางคนรวยและคนยากจนมากเกินไป มีสวัสดิการและคุณภาพในการชีวิตที่มีความเหลื่อมล้ํานอยที่สุด 
ทั้งนี้ตองใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทุกคนในประเทศก็จะไดรับประโยชนจากนโยบายการคลังของรัฐ 
เชน นโยบายเรียนฟรี นโยบาย 30 รักษาทุกโรค เปนตน 

3. หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความม่ันคง (Stabilization Function) การคลัง
สาธารณะตองสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาลและประชาชนเพื่อคํ้ายันใหประเทศใหมีความม่ันคง เชน  
การรักษาระดับการจางงาน ระดับการลงทุน ระดับอัตราเงินเฟอ ระดับราคาสินคาและบริการ และอัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลตองถือเอาหนาที่ทั้ง 3 ประการนี้เปนเสาหลักธงชัยในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ  
ซ่ึงเคร่ืองมือที่สําคัญ คือ การใชนโยบายดานการคลังสาธารณะ 
 
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความยากจนและความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

ในทางเศรษฐศาสตรไดใหนิยามและวิธีวัดความยากจนไวหลายแนวทาง ดังนี้ 
จากวารสารเศรษฐสาร3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหแนวคิดการวัดความ

ยากจนแบงไดเปน 2 แนวคิดคือ 
1. แนวคิดการวัดความยากจนแบบสมบูรณ (Absolute Poverty Concept) คือการพิจารณาหา

เกณฑแบงคนยากจนและคนที่ไมยากจนออกจากกันโดยใชเกณฑแบบสัมบูรณที่สะทอนระดับคาครองชีพข้ัน
ตํ่าสุดที่มนุษยจะยังชีพอยูไดในสังคมนั้นๆ โดยใชเสนความยากจน (Poverty Line) เปนเคร่ืองมือสําหรับใช
วัดภาวะความยากจนโดยคํานวณจากตนทุนคาครองชีพหรือคาใชจายของแตละบุคคลในการไดมาซ่ึงปจจัย
ในการดํารงชีวิต 

2. แนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมพัทธ (Relative Poverty Concept) คือการพิจารณาความ
ยากจนโดยเปรียบเทียบระดับรายไดตางๆของประชากรแตละกลุมในสังคมนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
พิจารณาสภาวะการกระจายรายไดนั่นเองวิธีการที่นิยม มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 คือ การกําหนดรอยละ  
(เชน รอยละ 10) ของครัวเรือนที่อยูชวงระดับรายไดตํ่าสุดเปนครัวเรือนยากจนที่สุด สวนรอยละของ
ครัวเรือนที่อยูชวงรายไดสูงข้ึนมาก็ถือวายากจนนอยกวา แบบที่ 2 คือ กําหนดจากรอยละของรายไดเฉลี่ยตอ

                                                           
3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได

ในสังคมเศรษฐกิจไทย , วารสารเศรษฐสาร ปท่ี 4 ฉบับท่ี 12 ธันวาคม 2533 , 2533 

คน สมมติวารายไดเฉลี่ยตอคน คือ 200,000 บาทตอป อาจกําหนดวาผูที่มีรายไดตํ่ากวารอยละ 50 ของ
รายไดเฉลี่ยตอคนหรือประมาณ 100,000 บาทตอป เปนคนยากจน เปนตน 

นอกจากนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย(TDRI)4 ไดปรับปรุง เทคนิคการคํานวณ เสนความยากจน (Poverty Line) ใหม โดยอางอิง
ทฤษฎีอรรถประโยชนสูงสุด (Maximize Utilities) ของผูบริโภค โดยเปนการสะทอนมาตรฐานการครองชีพ
ข้ันต่ําของสังคม (Minimum Standard of Living) แยกยอยเปนเสนความยากจนดานอาหาร และ  
เสนความยากจนในหมวดสินคาที่มิใชอาหาร 

ซ่ึงจากนิยมและวิธีการวัดความยากจนจากเสนความยากจนดังกลาวพอที่จะสรุปไดวา ความยากจน 
หมายถึง การมีรายไดต่ํากวาคาครองชีพข้ันต่ําในการดํารงชีวิตทั้งในดานอาหารและมิใชอาหาร 

เม่ือเกิดภาวะความยากจนข้ึนในสังคมแลวก็มิอาจปฏิเสธไดวา ความเหลื่อมล้ําของการดํารงชีวิต
ของคนในสังคมก็ตามมา ทั้งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสวัสดิการข้ันพื้นฐาน เชน การสาธารณสุข 
การศึกษาหรือแมกระทั้งการแสวงหาปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตอ่ืนๆ 
 
มาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

แนวคิด ที่มา 
แนวคิดนี้เกิดจาก สถานการณประเด็นปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยที่ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติระบุในรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559 5วาในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผานมาสถานการณความยากจนใน
ภาพรวมของประเทศไทยดีข้ึนมากโดยสัดสวนความยากจนลดลงจาก รอยละ 65.17 ในป 2531 เหลือรอย
ละ8.6 คิดเปนจํานวนคนจนประมาณ 5.81 ลานคนในป 2559และมี “คนเกือบจน” (Near Poor) จํานวน 
5.79 ลานคนเม่ือรวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบวามีจํานวน 11.6 ลานคนหรือรอยละ 17.2  
ของประชากรทั้งหมดและเม่ือพิจารณาชองวางความยากจน (Poverty Gap) และความรุนแรงของปญหา
ความยากจนพบวามีแนวโนมลดลงในชวงเกือบ 15 ปที่ผานมาโดยชองวางความยากจนลดลงจากรอยละ
7.80 ในป 2545 เหลือรอยละ 1.42 ในป 2559 แตก็เพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.14 ในป 2558 สวนความรุนแรง
ของปญหาความยากจนลดลงจากรอยละ 2.69 ในป 2545 เหลือรอยละ 0.38 ในป 2559 โดยที่เพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 0.30 ในป 2558  อยางไรก็ตามปญหาความยากจนที่เปนความยากจนมากหรือความยากจนเร้ือรัง 
(Chronic Poverty) มีแนวโนมลดลงโดยสะทอนจากสัดสวนคนจนมากที่มีแนวโนมลดลงจากรอยละ17.98 
ของประชากรทั้งประเทศในป 2545 เหลือรอยละ 2.88 ในป 2559 โดยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 2.24 ในป 2558 
ทางสภาพัฒนฯ ยังคงเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการแกปญหาในเร่ืองการเขาถึงบริการภาครัฐใน
กลุมเปาหมายคนยากจนเร้ือรังเพราะยังเปนกลุมที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความยากจนไดยากซ่ึงควรตองมี
                                                           

4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559, กรุงเทพมหานคร, 2560, หนา 68-78 

5 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559, กรุงเทพมหานคร, 2560, หนา 1-5 
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รัฐบาลมีเปาหมายหลักในทางเศรษฐกิจ 3 ประการ คือ 1. หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร (Allocation 
Function) รัฐบาลตองทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินคาและบริการสาธารณะ 
สินคาเอกชน ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผานการใชนโยบายดานการคลังสาธารณะ เชน  
สรางถนนลาดยางใหมีโครงขายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 
ขยายขอบเขตการใหบริการไฟฟาประปาแกประชาชนไดถวนทั่วทุกคนในทุกทองที่ของประเทศ 

2. หนาที่ในการกระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) รัฐบาลตองทํา
หนาที่ในการกระจายรายไดความม่ังค่ังและความเจริญอันเกิดจากผลประโยชนทางการคลังไมใหมีชองวาง
ระหวางคนรวยและคนยากจนมากเกินไป มีสวัสดิการและคุณภาพในการชีวิตที่มีความเหลื่อมล้ํานอยที่สุด 
ทั้งนี้ตองใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทุกคนในประเทศก็จะไดรับประโยชนจากนโยบายการคลังของรัฐ 
เชน นโยบายเรียนฟรี นโยบาย 30 รักษาทุกโรค เปนตน 

3. หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความม่ันคง (Stabilization Function) การคลัง
สาธารณะตองสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาลและประชาชนเพื่อคํ้ายันใหประเทศใหมีความม่ันคง เชน  
การรักษาระดับการจางงาน ระดับการลงทุน ระดับอัตราเงินเฟอ ระดับราคาสินคาและบริการ และอัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลตองถือเอาหนาที่ทั้ง 3 ประการนี้เปนเสาหลักธงชัยในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ  
ซ่ึงเคร่ืองมือที่สําคัญ คือ การใชนโยบายดานการคลังสาธารณะ 
 
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความยากจนและความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

ในทางเศรษฐศาสตรไดใหนิยามและวิธีวัดความยากจนไวหลายแนวทาง ดังนี้ 
จากวารสารเศรษฐสาร3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหแนวคิดการวัดความ

ยากจนแบงไดเปน 2 แนวคิดคือ 
1. แนวคิดการวัดความยากจนแบบสมบูรณ (Absolute Poverty Concept) คือการพิจารณาหา

เกณฑแบงคนยากจนและคนที่ไมยากจนออกจากกันโดยใชเกณฑแบบสัมบูรณที่สะทอนระดับคาครองชีพข้ัน
ตํ่าสุดที่มนุษยจะยังชีพอยูไดในสังคมนั้นๆ โดยใชเสนความยากจน (Poverty Line) เปนเคร่ืองมือสําหรับใช
วัดภาวะความยากจนโดยคํานวณจากตนทุนคาครองชีพหรือคาใชจายของแตละบุคคลในการไดมาซ่ึงปจจัย
ในการดํารงชีวิต 

2. แนวคิดการวัดความยากจนแบบสัมพัทธ (Relative Poverty Concept) คือการพิจารณาความ
ยากจนโดยเปรียบเทียบระดับรายไดตางๆของประชากรแตละกลุมในสังคมนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
พิจารณาสภาวะการกระจายรายไดนั่นเองวิธีการที่นิยม มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 คือ การกําหนดรอยละ  
(เชน รอยละ 10) ของครัวเรือนที่อยูชวงระดับรายไดตํ่าสุดเปนครัวเรือนยากจนที่สุด สวนรอยละของ
ครัวเรือนที่อยูชวงรายไดสูงข้ึนมาก็ถือวายากจนนอยกวา แบบที่ 2 คือ กําหนดจากรอยละของรายไดเฉลี่ยตอ

                                                           
3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได

ในสังคมเศรษฐกิจไทย , วารสารเศรษฐสาร ปท่ี 4 ฉบับท่ี 12 ธันวาคม 2533 , 2533 

คน สมมติวารายไดเฉลี่ยตอคน คือ 200,000 บาทตอป อาจกําหนดวาผูที่มีรายไดตํ่ากวารอยละ 50 ของ
รายไดเฉลี่ยตอคนหรือประมาณ 100,000 บาทตอป เปนคนยากจน เปนตน 

นอกจากนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย(TDRI)4 ไดปรับปรุง เทคนิคการคํานวณ เสนความยากจน (Poverty Line) ใหม โดยอางอิง
ทฤษฎีอรรถประโยชนสูงสุด (Maximize Utilities) ของผูบริโภค โดยเปนการสะทอนมาตรฐานการครองชีพ
ข้ันต่ําของสังคม (Minimum Standard of Living) แยกยอยเปนเสนความยากจนดานอาหาร และ  
เสนความยากจนในหมวดสินคาที่มิใชอาหาร 

ซ่ึงจากนิยมและวิธีการวัดความยากจนจากเสนความยากจนดังกลาวพอที่จะสรุปไดวา ความยากจน 
หมายถึง การมีรายไดต่ํากวาคาครองชีพข้ันต่ําในการดํารงชีวิตทั้งในดานอาหารและมิใชอาหาร 

เม่ือเกิดภาวะความยากจนข้ึนในสังคมแลวก็มิอาจปฏิเสธไดวา ความเหลื่อมล้ําของการดํารงชีวิต
ของคนในสังคมก็ตามมา ทั้งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสวัสดิการข้ันพื้นฐาน เชน การสาธารณสุข 
การศึกษาหรือแมกระทั้งการแสวงหาปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตอ่ืนๆ 
 
มาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

แนวคิด ที่มา 
แนวคิดนี้เกิดจาก สถานการณประเด็นปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยที่ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติระบุในรายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559 5วาในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผานมาสถานการณความยากจนใน
ภาพรวมของประเทศไทยดีข้ึนมากโดยสัดสวนความยากจนลดลงจาก รอยละ 65.17 ในป 2531 เหลือรอย
ละ8.6 คิดเปนจํานวนคนจนประมาณ 5.81 ลานคนในป 2559และมี “คนเกือบจน” (Near Poor) จํานวน 
5.79 ลานคนเม่ือรวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบวามีจํานวน 11.6 ลานคนหรือรอยละ 17.2  
ของประชากรทั้งหมดและเม่ือพิจารณาชองวางความยากจน (Poverty Gap) และความรุนแรงของปญหา
ความยากจนพบวามีแนวโนมลดลงในชวงเกือบ 15 ปที่ผานมาโดยชองวางความยากจนลดลงจากรอยละ
7.80 ในป 2545 เหลือรอยละ 1.42 ในป 2559 แตก็เพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.14 ในป 2558 สวนความรุนแรง
ของปญหาความยากจนลดลงจากรอยละ 2.69 ในป 2545 เหลือรอยละ 0.38 ในป 2559 โดยที่เพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 0.30 ในป 2558  อยางไรก็ตามปญหาความยากจนที่เปนความยากจนมากหรือความยากจนเร้ือรัง 
(Chronic Poverty) มีแนวโนมลดลงโดยสะทอนจากสัดสวนคนจนมากที่มีแนวโนมลดลงจากรอยละ17.98 
ของประชากรทั้งประเทศในป 2545 เหลือรอยละ 2.88 ในป 2559 โดยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 2.24 ในป 2558 
ทางสภาพัฒนฯ ยังคงเห็นวามีความจําเปนตองดําเนินการแกปญหาในเร่ืองการเขาถึงบริการภาครัฐใน
กลุมเปาหมายคนยากจนเร้ือรังเพราะยังเปนกลุมที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความยากจนไดยากซ่ึงควรตองมี
                                                           

4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559, กรุงเทพมหานคร, 2560, หนา 68-78 

5 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,รายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559, กรุงเทพมหานคร, 2560, หนา 1-5 
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การคนหาเปาหมายและการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเจาะจง (Targeting) ใหกับกลุมนี้เพื่อใหความ
ยากจนหมดไปในอนาคต ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่ตองหาทางเยียวยาแกไขผานนโยบายและมาตรการตางๆ 
ของรัฐในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพื้นฐานใหสามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับ
ความตองการของคนในสังคมและตองเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมและใชได
อยางเปนธรรมเพื่อพยายามลดชองวางของความยากจนใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันใหมากข้ึน
ประกอบกับ รัฐบาลตองการผลักดันยุทธศาสตร National e-Payment 6ซ่ึงมุงการโอนเงินสวัสดิการแหงรัฐ
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตมีขอจํากัดเร่ืองขอมูลที่ไมเพียงพอและยังไมไดมีการชําระระบบขอมูล 
ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงเห็นวาควรจะมีการลงทะเบียนใหมเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันมาก
ข้ึนมีความถูกตองสมบูรณโดยจะมีการสะสางขอมูลซํ้าซอนไมทันสมัยออกไปซ่ึงจะทําใหการชวยเหลือตรงกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการอยางแทจริง “บัตรสวัสดิการแหงรัฐ” จึงเกิดข้ึนมารองรับกับขอมูลปจจุบันและยัง
เปนการแสดงตัวตนไดดวยวาเปนตัวจริงเปนผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแลวเพื่อที่การโอนเงิน
สวัสดิการจะไดมี ประสิทธิภาพคือจายตรงใหกับผูที่มีสิทธิจริงๆทําใหตองมีการจัดลงทะเบียนเกิดข้ึน จากนั้น
จึงมีมติ คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
รายไดใหแกผูมีรายไดนอย คร้ังที่1 และมติ ครม.เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 เห็นชอบโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ พ.ศ.2560 โดยมีการปรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนใหรัดกุมข้ึน  

คุณสมบัติของผูมีรายไดนอยที่มาลงทะเบียนอยางแรก คือ ตองมีสัญชาติไทย จากนั้นจะถูกแบงเปน 
2 กลุมคือ 

1. กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป 
2. กลุมที่มีรายได เกิน 30,000 บาทตอป แต ไมเกิน 100,000 บาท ตอป  
ทั้งนี้การกําหนดเกณฑนี้มาจากการพิจารณาดูเสนของความยากจน (Poverty Line) ที่ใชเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลักซ่ึงไดกําหนดไววาเสนความยากจน
ซ่ึงจะอยูที่รายไดประมาณ 2,000 กวาบาท/เดือนหรือปละไมเกิน 30,000 บาทจึงเทากับวาถามีรายได ตั้งแต 
0-30,000 บาทตอป ถือวาเปนผูที่ยากจน สวนผูที่มีรายไดตั้งแต 30,000- 100,000 บาท เปนผูที่อยูสูงกวา
เสนความยากจนถือเปนแคผูมีรายไดนอยซ่ึงมีฐานการคํานวณมาจากคาแรงข้ันต่ําวันละ 300 บาททํางาน
เดือนละประมาณ 20-22 วัน เทากับมีรายไดเดือนละประมาณ 6,000-7,000 บาทหรือเทากับปละประมาณ 
90,000 บาท จึงเปนที่มาของการขีดเสนกลุมผูมีรายไดนอยที่ไมเกิน 100,000 บาท/ป กลุม 2 ตัวเลขนี้จึง
เปนฐานพิจารณาของทางกระทรวงการคลังในการลงทะเบียน 

การตรวจสอบคุณสมบัติจะกระทําโดยตรวจสอบผานเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
กับฐานขอมูลของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ เชน ดานรายได ตรวจสอบกับทางกรมสรรพากร ที่จะชวย
ตรวจสอบในเร่ืองการมีรายได โดยดูจากขอมูลถูกหักภาษี ณ ที่จาย เชน การรับจางทําของ หรือรายไดจาก
ดอกเบี้ยซ่ึงจะไมเก่ียวกับการยื่นหรือไมยื่นเสียภาษีประจําป คือ ดูเพียงวามีรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวจริง

                                                           
6 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,จุดเริ่มตนมาตรการสวัสดิการแหงรัฐ นวัตกรรมแกปญหาความยากจน, 

วารสารไทยคูฟาฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561, 2561,หนา 6-7. 

หรือไม หรือการมีงานทําตรวจสอบกับสํานักงานประกันสังคม  เปนตน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ตรวจสอบการมีทรัพยสินทางการเงิน อาทิ เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุนกู สลากออม
สินตรวจสอบกับ ธนาคารพาณิชยตางๆ และธนาคารแหงประเทศไทย หรือ ตรวจสอบการถือครองพาหนะ
ซ่ึงตรวจสอบกับกรมการขนสงทางบกกรณีที่มีอสังหาริมทรัพยถาเปนที่อยูอาศัยตองไมเกิน 1 ไรแตถาทํา
การเกษตร ตองไมเกิน 10 ไรตรวจสอบกับกรมที่ดินและหากเปนเกษตรกร ก็จะตองมีการลงทะเบียน
เกษตรกร ดวย เปนตน 

โดยมีการเปดใหลงทะเบียนรอบแรก ระหวางวันที่  3 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
และการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมผานทมีไทยนิยมยั่งยืน ในระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 
มีผูผานสิทธิ์ทั้งสองรอบรวมทั้งสิ้น 14.5 ลานคน7 

ซ่ึงเม่ือผานคุณสมบัติแลวจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐนําใชจาย ณ รานธงฟาประชารัฐ ที่เขารวม
โครงการไดทุกแหงทั่วประเทศ โดยจะใชบัตรไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนมา 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
กลุมที่ 1กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป ไดรับวงเงินพื้นฐาน 300 บาทตอเดือนและหาก

ลงทะเบียนพัฒนาตนเองจะไดรับอีก 200 บาท ตอ เดือน หรือหากเปนผูสูงอายุ ไดรับเพิ่มอีก คนละ 100 
บาท/เดือน (วงเงินสวนเพิ่มจะไดรับจนกวาจะครบกําหนด) 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีรายได เกิน 30,000 บาทแต ไมเกิน 100,000 บาท ตอป ไดรับวงเงินพื้นฐาน 200 
บาทตอเดือนและหากลงทะเบียนพัฒนาตนเองจะไดรับอีก 100 บาท ตอ เดือน หรือหากเปนผูสูงอายุ ไดรับ
เพิ่มอีก คนละ 50 บาท/เดือน (วงเงินสวนเพิ่มจะไดรับจนกวาจะครบกําหนด) 

สิทธิประโยชนเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ทั้ง 2 กลุมไดเหมือนกัน เชน คากาซหุงตมใหอีก 45 บาท/คน/   
3 เดือน คาใชจายในการเดินทางคารถเมลรถไฟฟาเดือนละ 500 บาท/คน/เดือน คารถไฟ 500 บาท/คน/
เดือน คารถบขส. 500 บาท/คน/เดือน คาไฟฟา และ คาน้ําประปา อีกไมเกินครัวเรือนละ 230 และ 100 
บาท   เปนตน โดยรัฐบาลใชงบประมาณจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

ผลของนโยบายดังกลาวทําการวิเคราะห สังเคราะห จําแนกตามแตละภาคสวน ดังนี้ 
 
ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
1. ผูมีรายไดนอยมีกําลังซ้ือ (Purchasing Power) เพิ่มข้ึน เนื่องจากประชากรกลุมนี้เปนกลุมที่มี

กําลังซ้ือต่ําเพราะกําลังซ้ือในปจจุบันถูกลดทอนลงดวยปญหาหนี้ครัวเรือนที่มีสัดสวนที่สูงถึง รอยละ 79.5 
ของ GDP ซ่ึงเม่ือเทียบกับรายไดของครัวเรือนแลว คือ เม่ือครัวเรือนมีรายได 100 บาท จะมีภาระหนี้สินรอ
อยูถึง 79.5 บาท อีกนัยหนึ่งคือกําลังซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ในแตละครัวเรือนเหลือเพียง 20.5 บาท 
  

                                                           
7กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ,กรมบัญชีกลางสรุปการใชจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ 14.5 

ลานราย ,ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับท่ี 28/2562  วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562, 2562 
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การคนหาเปาหมายและการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางเจาะจง (Targeting) ใหกับกลุมนี้เพื่อใหความ
ยากจนหมดไปในอนาคต ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่ตองหาทางเยียวยาแกไขผานนโยบายและมาตรการตางๆ 
ของรัฐในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพื้นฐานใหสามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับ
ความตองการของคนในสังคมและตองเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมและใชได
อยางเปนธรรมเพื่อพยายามลดชองวางของความยากจนใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันใหมากข้ึน
ประกอบกับ รัฐบาลตองการผลักดันยุทธศาสตร National e-Payment 6ซ่ึงมุงการโอนเงินสวัสดิการแหงรัฐ
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตมีขอจํากัดเร่ืองขอมูลที่ไมเพียงพอและยังไมไดมีการชําระระบบขอมูล 
ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงเห็นวาควรจะมีการลงทะเบียนใหมเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันมาก
ข้ึนมีความถูกตองสมบูรณโดยจะมีการสะสางขอมูลซํ้าซอนไมทันสมัยออกไปซ่ึงจะทําใหการชวยเหลือตรงกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการอยางแทจริง “บัตรสวัสดิการแหงรัฐ” จึงเกิดข้ึนมารองรับกับขอมูลปจจุบันและยัง
เปนการแสดงตัวตนไดดวยวาเปนตัวจริงเปนผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแลวเพื่อที่การโอนเงิน
สวัสดิการจะไดมี ประสิทธิภาพคือจายตรงใหกับผูที่มีสิทธิจริงๆทําใหตองมีการจัดลงทะเบียนเกิดข้ึน จากนั้น
จึงมีมติ คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
รายไดใหแกผูมีรายไดนอย คร้ังที่1 และมติ ครม.เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 เห็นชอบโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ พ.ศ.2560 โดยมีการปรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนใหรัดกุมข้ึน  

คุณสมบัติของผูมีรายไดนอยที่มาลงทะเบียนอยางแรก คือ ตองมีสัญชาติไทย จากนั้นจะถูกแบงเปน 
2 กลุมคือ 

1. กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป 
2. กลุมที่มีรายได เกิน 30,000 บาทตอป แต ไมเกิน 100,000 บาท ตอป  
ทั้งนี้การกําหนดเกณฑนี้มาจากการพิจารณาดูเสนของความยากจน (Poverty Line) ที่ใชเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลักซ่ึงไดกําหนดไววาเสนความยากจน
ซ่ึงจะอยูที่รายไดประมาณ 2,000 กวาบาท/เดือนหรือปละไมเกิน 30,000 บาทจึงเทากับวาถามีรายได ตั้งแต 
0-30,000 บาทตอป ถือวาเปนผูที่ยากจน สวนผูที่มีรายไดตั้งแต 30,000- 100,000 บาท เปนผูที่อยูสูงกวา
เสนความยากจนถือเปนแคผูมีรายไดนอยซ่ึงมีฐานการคํานวณมาจากคาแรงข้ันต่ําวันละ 300 บาททํางาน
เดือนละประมาณ 20-22 วัน เทากับมีรายไดเดือนละประมาณ 6,000-7,000 บาทหรือเทากับปละประมาณ 
90,000 บาท จึงเปนที่มาของการขีดเสนกลุมผูมีรายไดนอยที่ไมเกิน 100,000 บาท/ป กลุม 2 ตัวเลขนี้จึง
เปนฐานพิจารณาของทางกระทรวงการคลังในการลงทะเบียน 

การตรวจสอบคุณสมบัติจะกระทําโดยตรวจสอบผานเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
กับฐานขอมูลของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ เชน ดานรายได ตรวจสอบกับทางกรมสรรพากร ที่จะชวย
ตรวจสอบในเร่ืองการมีรายได โดยดูจากขอมูลถูกหักภาษี ณ ที่จาย เชน การรับจางทําของ หรือรายไดจาก
ดอกเบี้ยซ่ึงจะไมเก่ียวกับการยื่นหรือไมยื่นเสียภาษีประจําป คือ ดูเพียงวามีรายไดตามเกณฑที่กําหนดไวจริง

                                                           
6 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,จุดเริ่มตนมาตรการสวัสดิการแหงรัฐ นวัตกรรมแกปญหาความยากจน, 

วารสารไทยคูฟาฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561, 2561,หนา 6-7. 

หรือไม หรือการมีงานทําตรวจสอบกับสํานักงานประกันสังคม  เปนตน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ตรวจสอบการมีทรัพยสินทางการเงิน อาทิ เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุนกู สลากออม
สินตรวจสอบกับ ธนาคารพาณิชยตางๆ และธนาคารแหงประเทศไทย หรือ ตรวจสอบการถือครองพาหนะ
ซ่ึงตรวจสอบกับกรมการขนสงทางบกกรณีที่มีอสังหาริมทรัพยถาเปนที่อยูอาศัยตองไมเกิน 1 ไรแตถาทํา
การเกษตร ตองไมเกิน 10 ไรตรวจสอบกับกรมที่ดินและหากเปนเกษตรกร ก็จะตองมีการลงทะเบียน
เกษตรกร ดวย เปนตน 

โดยมีการเปดใหลงทะเบียนรอบแรก ระหวางวันที่  3 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
และการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมผานทมีไทยนิยมยั่งยืน ในระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 
มีผูผานสิทธิ์ทั้งสองรอบรวมทั้งสิ้น 14.5 ลานคน7 

ซ่ึงเม่ือผานคุณสมบัติแลวจะไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐนําใชจาย ณ รานธงฟาประชารัฐ ที่เขารวม
โครงการไดทุกแหงทั่วประเทศ โดยจะใชบัตรไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนมา 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
กลุมที่ 1กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอป ไดรับวงเงินพื้นฐาน 300 บาทตอเดือนและหาก

ลงทะเบียนพัฒนาตนเองจะไดรับอีก 200 บาท ตอ เดือน หรือหากเปนผูสูงอายุ ไดรับเพิ่มอีก คนละ 100 
บาท/เดือน (วงเงินสวนเพิ่มจะไดรับจนกวาจะครบกําหนด) 

กลุมที่ 2 กลุมที่มีรายได เกิน 30,000 บาทแต ไมเกิน 100,000 บาท ตอป ไดรับวงเงินพื้นฐาน 200 
บาทตอเดือนและหากลงทะเบียนพัฒนาตนเองจะไดรับอีก 100 บาท ตอ เดือน หรือหากเปนผูสูงอายุ ไดรับ
เพิ่มอีก คนละ 50 บาท/เดือน (วงเงินสวนเพิ่มจะไดรับจนกวาจะครบกําหนด) 

สิทธิประโยชนเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ทั้ง 2 กลุมไดเหมือนกัน เชน คากาซหุงตมใหอีก 45 บาท/คน/   
3 เดือน คาใชจายในการเดินทางคารถเมลรถไฟฟาเดือนละ 500 บาท/คน/เดือน คารถไฟ 500 บาท/คน/
เดือน คารถบขส. 500 บาท/คน/เดือน คาไฟฟา และ คาน้ําประปา อีกไมเกินครัวเรือนละ 230 และ 100 
บาท   เปนตน โดยรัฐบาลใชงบประมาณจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

ผลของนโยบายดังกลาวทําการวิเคราะห สังเคราะห จําแนกตามแตละภาคสวน ดังนี้ 
 
ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
1. ผูมีรายไดนอยมีกําลังซ้ือ (Purchasing Power) เพิ่มข้ึน เนื่องจากประชากรกลุมนี้เปนกลุมที่มี

กําลังซ้ือต่ําเพราะกําลังซ้ือในปจจุบันถูกลดทอนลงดวยปญหาหนี้ครัวเรือนที่มีสัดสวนที่สูงถึง รอยละ 79.5 
ของ GDP ซ่ึงเม่ือเทียบกับรายไดของครัวเรือนแลว คือ เม่ือครัวเรือนมีรายได 100 บาท จะมีภาระหนี้สินรอ
อยูถึง 79.5 บาท อีกนัยหนึ่งคือกําลังซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ในแตละครัวเรือนเหลือเพียง 20.5 บาท 
  

                                                           
7กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ,กรมบัญชีกลางสรุปการใชจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ 14.5 

ลานราย ,ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับท่ี 28/2562  วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562, 2562 



1824 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จาก 100 บาท เทานั้น8 ซ่ึงเม่ือเทียบกับคาครองชีพและราคาสินคาในปจจุบันถือวารายไดในสวน
หลังจากหักภาระหนี้แลว   ถือวาคงเหลือนอยมากสงผลใหดําเนินชีวิตประจําไดอยางยากลําบาก 

2. เปนการชวยเหลือที่ตรงกับผูที่ตองการความชวยเหลือจริงๆ เพราะนอกจากจะออกบัตรใหแกผูมี
รายไดนอยแลวยังรวมถึงผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ ผูพิการ อีกดวย 

รานธงฟาประชารัฐ 
1. รานธงฟาประชารัฐที่เขารวมโครงการสวนใหญจะเปนรานคาในชุมชนทองถ่ินที่ภาวะกิจการอยู

ในชวงถดถอยประสบปญหายอดขายตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจ กําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง ผลกระทบจาก
การเขามาของรานสะดวกซ้ือ แตพอเขารวมโครงการทําใหรานคาพลิกฟนมีผลประกอบการที่ดี ข้ึน
คอนขางมาก9 หลายรานจากเดิมที่เกือบปดกิจการก็มีผลประกอบที่มีกําไร10 บางรานคาก็มีการลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อขยายกิจการ11 

ภาครัฐ 
1. รานธงฟาที่เขารวมโครงการรับชําระบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มีการซ้ือขายสินคาที่ผานระบบภาษี

มากข้ึนเพราะทุกยอดการใชจายผานบัตรจะถูกโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว ทําใหรายได
ดังกลาวไมสามารถหลบเลี่ยงได ซ่ึงเม่ือมีรายไดมากข้ึนก็จะทําใหตองเสียภาษีมากข้ึนตาม บางรานคามีรายได
เพิ่มมากข้ึนมากกวาปละ 1.8 ลานบาท ก็ตองไปจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ทั้งนี้ทั้งการซ้ือขายผาน
ระบบภาษีและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ทําใหรานคาจําตองซ้ือสินคามาจําหนายจากรานคาสงที่ออก
ใบเสร็จและใบกํากับภาษีใหไดเทานั้นมิเชนนั้นแลวจะไมมีเอกสารมาหักคาใชจายเพื่อลดหยอนกอนคํานวณ
ภาษีเงินไดและนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม กระบวนการนี้จะชวยใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรไดมากข้ึนและกําจัด
กระบวนการหลบเลี่ยงภาษีไดอีกชองทางหนึ่ง 

2. เตรียมการเขาสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society) เนื่องจากแรกเร่ิมของโครงการนี้มีเปาหมาย
หลักคือการอัดฉีดเงินงบประมาณจากภาครัฐสงถึงผูถือบัตรฯ แลวสงตอไปยังรานคาที่เขารวมโครงการ จะไม
มีการใชเงินสดในทุกข้ันตอน เพื่อเปนการทดสอบแนวทางความเปนไปไดของ สังคมไรเงินสด ซ่ึงหากมี
ประเด็นปญหาอุปสรรคใดที่เกิดข้ึนก็จะไดนําไปแกไขเตรียมความพรอมรองรับการใชมาตรการลดใชเงินสด
อยางเต็มรูปแบบตอไปในอนาคต 
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แหลงขอมูล: https://www.thairath.co.th/content/1514503 [8 มีนาคม 62]. 
10 บางกอกบิสนิวสออนไลน. ชําแหละบัตรคนจนคืนชีพโชวหวย. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http:// 
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komchadluek.net/news/hotclip/362509 [14 กุมภาพันธ 62]. 

เศรษฐกิจของประเทศ 
1. มาตรการนี้ชวยกระตุนเศรษฐกิจผานการบริโภคของภาคประชาชน (Private Consumption) 

อันเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝงอุปสงค (Demand Side) ที่มีประสิทธิภาพอีกกลไกหนึ่งเพราะเปนดานที่
สะทอนการมีรายไดมีกําลังซ้ือของประชาชนอยางแทจริงอันเปนตัวตั้งตนที่ดีที่จะนําไปสูการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชน (Private Investment) การจางงาน กอใหเกิด Demand Push สงผลตอฝงอุปทาน 
(Supply Side) ตอไป 

2. จากการที่กรมบัญชีกลาง ไดแถลงขาวสรุปการใชจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ 14.5 ลาน
ราย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 มียอดการใชจายของผูมีสิทธิที่ไดรับสิทธิ
ชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามมาตรการตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 76,802.78 ลานบาท12ลานบาท 
ซ่ึงเงินจํานวนนี้คือเงินหมุนเวียนในระบบฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ฐานะทางการคลังของประเทศ 

รัฐบาลแบกรับภาระคาใชจายจากมาตรการนี้หลายประการ เชน คาใชจายที่โอนเขาบัตรเฉลี่ยเดือน
ละไมต่ํากวาเดือน 4,500 ลานบาท ทั้งยังมีมาตรการเสริมเปนวงเงินสวนเพิ่ม เชน เงินของขวัญปใหม  เงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูถือบัตรที่มีอายุ 65 ปบริบูรณข้ึนไป และยังตองแบกรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ เชน 
คาเคร่ืองรูดบัตร EDC ที่กระจายอยูทั่วประเทศ รวมทั้งคาบํารุงรักษา ถึงแมวาชวงหลังนี้ไดเปลี่ยนมาใหราน
ธงฟาที่สมัครเขารวมโครงการใหม ใช Application ถุงเงินประชารัฐแทนเคร่ือง EDC แลวก็ตาม ซ่ึงเคร่ืองรูด
บัตร EDC มีคาบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานที่คอนขางสูง ดังนั้นรัฐบาลจําตองมีมาตรการในการกํากับ
ควบคุมดูแลการใชจายเงินอยางใกลชิดเพื่อมิใหเกิดปญหาดานดานงบการคลังของประเทศตามมาในอนาคต 

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นมาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐนี้ ยังมีสิ่งที่ตอง ปรับปรุง แกไข และพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ เงินงบประมาณที่ทุมลงไป ตอไปดังนี้ 

1) ควรเปดใหลงทะเบียนรอบใหมทุกปเพราะ มีผูที่เขาเกณฑไดรับบัตรสวัสดิการเพิ่มมากข้ึนทั้งผูที่
มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ผูที่ไมมีเงินได ผูที่ลงทะเบียนไมทันในรอบกอนและผูที่เพิ่งวางงาน 

2) ควรมีการปรับเกณฑการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองผูที่จะผานสิทธิ์มากข้ึน และควรจะมีเกณฑแยก
ระหวางกลุมผูสูงอายุหรือผูพิการหรือผูปวยติดเตียงและประชาชนทั่วไปเพราะทั้งสองกลุมมีการศักยภาพใน
การหาเลี้ยงชีพแตกตางกันทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3) ควรมีการตรวจสอบผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทุกปเพื่อคัดกรองผูที่ขาดคุณสมบัติ เชน มีรายได
เพิ่มข้ึน มีทรัพยสินเพิ่มข้ึน หรือ มีงานทํา เปนตน ซ่ึงเม่ือตรวจพบแลวตองมีการระงับการโอนเงินเขาบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ 

4) กรณีการเพิ่มวงเงินสําหรับผูที่แสดงความประสงค พัฒนาตนเองควรมีการเพิ่มวงเงินใหหลังจาก
มีการพัฒนาตนเองเสร็จสิ้นแลว และวงเงินที่ไดรับควรเทากันทั้งสองกลุม ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่มากข้ึน 
                                                           

12 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับท่ี 43/2562วันท่ี 28 มีนาคม 2562 
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จาก 100 บาท เทานั้น8 ซ่ึงเม่ือเทียบกับคาครองชีพและราคาสินคาในปจจุบันถือวารายไดในสวน
หลังจากหักภาระหนี้แลว   ถือวาคงเหลือนอยมากสงผลใหดําเนินชีวิตประจําไดอยางยากลําบาก 

2. เปนการชวยเหลือที่ตรงกับผูที่ตองการความชวยเหลือจริงๆ เพราะนอกจากจะออกบัตรใหแกผูมี
รายไดนอยแลวยังรวมถึงผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ ผูพิการ อีกดวย 

รานธงฟาประชารัฐ 
1. รานธงฟาประชารัฐที่เขารวมโครงการสวนใหญจะเปนรานคาในชุมชนทองถ่ินที่ภาวะกิจการอยู

ในชวงถดถอยประสบปญหายอดขายตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจ กําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง ผลกระทบจาก
การเขามาของรานสะดวกซ้ือ แตพอเขารวมโครงการทําใหรานคาพลิกฟนมีผลประกอบการที่ดี ข้ึน
คอนขางมาก9 หลายรานจากเดิมที่เกือบปดกิจการก็มีผลประกอบที่มีกําไร10 บางรานคาก็มีการลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อขยายกิจการ11 

ภาครัฐ 
1. รานธงฟาที่เขารวมโครงการรับชําระบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มีการซ้ือขายสินคาที่ผานระบบภาษี

มากข้ึนเพราะทุกยอดการใชจายผานบัตรจะถูกโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว ทําใหรายได
ดังกลาวไมสามารถหลบเลี่ยงได ซ่ึงเม่ือมีรายไดมากข้ึนก็จะทําใหตองเสียภาษีมากข้ึนตาม บางรานคามีรายได
เพิ่มมากข้ึนมากกวาปละ 1.8 ลานบาท ก็ตองไปจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ทั้งนี้ทั้งการซ้ือขายผาน
ระบบภาษีและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ทําใหรานคาจําตองซ้ือสินคามาจําหนายจากรานคาสงที่ออก
ใบเสร็จและใบกํากับภาษีใหไดเทานั้นมิเชนนั้นแลวจะไมมีเอกสารมาหักคาใชจายเพื่อลดหยอนกอนคํานวณ
ภาษีเงินไดและนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม กระบวนการนี้จะชวยใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรไดมากข้ึนและกําจัด
กระบวนการหลบเลี่ยงภาษีไดอีกชองทางหนึ่ง 

2. เตรียมการเขาสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society) เนื่องจากแรกเร่ิมของโครงการนี้มีเปาหมาย
หลักคือการอัดฉีดเงินงบประมาณจากภาครัฐสงถึงผูถือบัตรฯ แลวสงตอไปยังรานคาที่เขารวมโครงการ จะไม
มีการใชเงินสดในทุกข้ันตอน เพื่อเปนการทดสอบแนวทางความเปนไปไดของ สังคมไรเงินสด ซ่ึงหากมี
ประเด็นปญหาอุปสรรคใดที่เกิดข้ึนก็จะไดนําไปแกไขเตรียมความพรอมรองรับการใชมาตรการลดใชเงินสด
อยางเต็มรูปแบบตอไปในอนาคต 
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komchadluek.net/news/hotclip/362509 [14 กุมภาพันธ 62]. 

เศรษฐกิจของประเทศ 
1. มาตรการนี้ชวยกระตุนเศรษฐกิจผานการบริโภคของภาคประชาชน (Private Consumption) 

อันเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝงอุปสงค (Demand Side) ที่มีประสิทธิภาพอีกกลไกหนึ่งเพราะเปนดานที่
สะทอนการมีรายไดมีกําลังซ้ือของประชาชนอยางแทจริงอันเปนตัวตั้งตนที่ดีที่จะนําไปสูการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชน (Private Investment) การจางงาน กอใหเกิด Demand Push สงผลตอฝงอุปทาน 
(Supply Side) ตอไป 

2. จากการที่กรมบัญชีกลาง ไดแถลงขาวสรุปการใชจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ 14.5 ลาน
ราย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 มียอดการใชจายของผูมีสิทธิที่ไดรับสิทธิ
ชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามมาตรการตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 76,802.78 ลานบาท12ลานบาท 
ซ่ึงเงินจํานวนนี้คือเงินหมุนเวียนในระบบฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ฐานะทางการคลังของประเทศ 

รัฐบาลแบกรับภาระคาใชจายจากมาตรการนี้หลายประการ เชน คาใชจายที่โอนเขาบัตรเฉลี่ยเดือน
ละไมต่ํากวาเดือน 4,500 ลานบาท ทั้งยังมีมาตรการเสริมเปนวงเงินสวนเพิ่ม เชน เงินของขวัญปใหม  เงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูถือบัตรที่มีอายุ 65 ปบริบูรณข้ึนไป และยังตองแบกรับภาระคาใชจายอ่ืนๆ เชน 
คาเคร่ืองรูดบัตร EDC ที่กระจายอยูทั่วประเทศ รวมทั้งคาบํารุงรักษา ถึงแมวาชวงหลังนี้ไดเปลี่ยนมาใหราน
ธงฟาที่สมัครเขารวมโครงการใหม ใช Application ถุงเงินประชารัฐแทนเคร่ือง EDC แลวก็ตาม ซ่ึงเคร่ืองรูด
บัตร EDC มีคาบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานที่คอนขางสูง ดังนั้นรัฐบาลจําตองมีมาตรการในการกํากับ
ควบคุมดูแลการใชจายเงินอยางใกลชิดเพื่อมิใหเกิดปญหาดานดานงบการคลังของประเทศตามมาในอนาคต 

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นมาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐนี้ ยังมีสิ่งที่ตอง ปรับปรุง แกไข และพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ เงินงบประมาณที่ทุมลงไป ตอไปดังนี้ 

1) ควรเปดใหลงทะเบียนรอบใหมทุกปเพราะ มีผูที่เขาเกณฑไดรับบัตรสวัสดิการเพิ่มมากข้ึนทั้งผูที่
มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ผูที่ไมมีเงินได ผูที่ลงทะเบียนไมทันในรอบกอนและผูที่เพิ่งวางงาน 

2) ควรมีการปรับเกณฑการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองผูที่จะผานสิทธิ์มากข้ึน และควรจะมีเกณฑแยก
ระหวางกลุมผูสูงอายุหรือผูพิการหรือผูปวยติดเตียงและประชาชนทั่วไปเพราะทั้งสองกลุมมีการศักยภาพใน
การหาเลี้ยงชีพแตกตางกันทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3) ควรมีการตรวจสอบผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทุกปเพื่อคัดกรองผูที่ขาดคุณสมบัติ เชน มีรายได
เพิ่มข้ึน มีทรัพยสินเพิ่มข้ึน หรือ มีงานทํา เปนตน ซ่ึงเม่ือตรวจพบแลวตองมีการระงับการโอนเงินเขาบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ 

4) กรณีการเพิ่มวงเงินสําหรับผูที่แสดงความประสงค พัฒนาตนเองควรมีการเพิ่มวงเงินใหหลังจาก
มีการพัฒนาตนเองเสร็จสิ้นแลว และวงเงินที่ไดรับควรเทากันทั้งสองกลุม ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่มากข้ึน 
                                                           

12 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับท่ี 43/2562วันท่ี 28 มีนาคม 2562 
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5) ควรมีการประชาสัมพันธ ในสื่อตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ โทรทัศน วิทยุ ในรายละเอียดของเงื่อนไข
การใชบัตร ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเงื่อนไขของรานคาและการเปดใหมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม
และโครงการตอเนื่องอ่ืน ๆ เชน ลงทะเบียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

จากกรอบทฤษฎีดังกลาวขางตนประกอบกับพิจารณาแจกแจงรายละเอียดของมาตรการบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ นํามาสูการวิเคราะห สังเคราะห แลวพบวา 

รัฐบาลเห็นวาปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของประชากรไทย เปนปญหา
ที่สําคัญของประเทศที่ตองมีมาตรการเรงดวนมาบรรเทา รัฐบาลจึงเลือกใชเคร่ืองมือที่สามารถดําเนินการได
รวดเร็วทันทีและมีประสิทธิภาพซ่ึงก็คือ มาตรการทางดานการคลังสาธารณะ โดยดําเนินการผานมาตรการ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซ่ึงจากการดําเนินการนี้รัฐบาลไดตอบโจทย ตามหนาที่หลกัทางเศรษฐกิจ 2 ประการ 
คือ  

1. หนาที่ในการกระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) ใหแกผู มี
รายไดนอยทําใหกลุมคนเหลานี้มีกําลังซ้ือมากข้ึนเปนการลดชองวาง ลดความเหลื่อมล้ําใหเหลือนอยที่สุด  
ทั้งยังทําใหผูมีรายไดนอยมีสวัสดิการและคุณภาพในการชีวิตที่ดีข้ึน และนอกจากนี้มีการออกบัตรครอบคลุม
ประชากรทุกพื้นที่ของประเทศ 

2. หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Function) ซ่ึงมาตรการชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐนี้ กอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ซ่ึงทําใหปจเจกบุคคล และ
ครัวเรือน ซ่ึง เปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดแตเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของเศรษฐกิจในภาพใหญ มีแรง
เร่ิมตนชีวิตใหลืมตาอาปากได ซ่ึงหากปจเจกบุคคลเร่ิมยืนได ครัวเรือนก็จะมีความเขมแขงตามมา ชุมชน 
และประเทศ จะมีความม่ันคงและเสถียรภาพมากข้ึนตามมา 

เม่ือมีการกระจายรายไดที่ดีข้ึน เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน การคาและการลงทุนก็จะตามมา สงผลให
เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพตามไปดวย 

 
บทสรุป 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่เปนมาตรการที่ออกมาชวยเหลือผูที่มีคาครองชีพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
หรือผูมีรายไดนอย เพื่อชวยเหลือในดานคาครองชีพพื้นฐานถือเปนการเพิ่มกําลังซ้ือใหแกประชากรกลุมนั้น 
และลดชองวางระหวางประชากรกลุมคนรวยและคนจนใหแคบลง ซ่ึงเม่ือมองในมุมของการคลังสาธารณะ
แลวพบวา มาตรการดังกลาวถือไดวาตอบโจทยตามหนาที่ของรัฐบาลในดานเศรษฐกิจ ไดแกชวยในการ
กระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(Stabilization Function) 

อยางไรก็ตามแมวามาตรการนี้จะมีเจตนาที่ดี มีเปาประสงคที่ชัดเจนก็จําตองมีการปรับปรุงแกไข
หลักเกณฑวิธีการบางอยางใหมีความเหมาะสมมากข้ึนสอดคลองกับความเปนจริงเพื่อใหงบประมาณที่ใชใน
โครงการนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดดังนี้ 

1) ใชฐานรายไดและทรัพยสนิใกลเคียงกับปที่รับลงทะเบยีนใหมากที่สุด โดยจากเดิมใชฐานขอมูลป 
พ.ศ.2559 หากมีการลงทะเบียนอีกคร้ังในป พ.ศ. 2562 ควรใชฐานขอมูลป พ.ศ. 2561 เปนอยางนอย 

2) ใชขอมูลในระดับ Big Data จากฐานขอมูลของประชาชนทั้งประเทศทั้งรายได ทรัพยสิน หนี้สิน 
สถานภาพความเปนอยู ฯลฯ เพื่อสํารวจความเหมาะสมของแตละบุคคลและทําการออกบัตรแกผูที่ผาน
เกณฑการประเมินโดยที่ไมตองใหมีการลงทะเบียน 

3) ใชบัตรประชาชนแทนบัตรประชารัฐเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มความรวดเร็วในการออกบัตร
สวัสดิการที่การออกบัตรคร้ังแรกภาครัฐจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้จะตองมีการประมวลผลผู
ผานสิทธิถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐรวมกับฐานขอมูลของกรมการปกครองเสียกอน 

4) เปลี่ยนใหรานธงฟาประชารัฐมาใชแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐแทนเคร่ืองรูดบัตร ETC 
ทั้งหมดเพื่อประหยัดคาใชจายของทั้งรานธงฟาประชารัฐและภาครัฐ ในการซ้ือเคร่ือง ETC ใหมและ
บํารุงรักษา 

5) ใชฐานขอมูลผูลงทะเบียนทั้งหมดประมวลผลรวมกับฐานขอมูลพฤติกรรมการใชจายเพื่อใช
ประเมินผลการใหเหลือผูถือบัตรแตละรายใหตรงกับความตองการเปนรายปจเจกบุคคลตอไป 

6) ใหมีการใชจายบัตรประชารัฐผานการรูดบัตรหรือผานแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐเทานั้น   
มิใหมีการอนุญาตใหมีการใชบัตรกดเงินสดไดจากวงเงินที่มีอยูในบัตร เพื่อปองกันไมใหมีการใชเงินอยางผิด
วัตถุประสงค 
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5) ควรมีการประชาสัมพันธ ในสื่อตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ โทรทัศน วิทยุ ในรายละเอียดของเงื่อนไข
การใชบัตร ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเงื่อนไขของรานคาและการเปดใหมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม
และโครงการตอเนื่องอ่ืน ๆ เชน ลงทะเบียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

จากกรอบทฤษฎีดังกลาวขางตนประกอบกับพิจารณาแจกแจงรายละเอียดของมาตรการบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ นํามาสูการวิเคราะห สังเคราะห แลวพบวา 

รัฐบาลเห็นวาปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของประชากรไทย เปนปญหา
ที่สําคัญของประเทศที่ตองมีมาตรการเรงดวนมาบรรเทา รัฐบาลจึงเลือกใชเคร่ืองมือที่สามารถดําเนินการได
รวดเร็วทันทีและมีประสิทธิภาพซ่ึงก็คือ มาตรการทางดานการคลังสาธารณะ โดยดําเนินการผานมาตรการ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซ่ึงจากการดําเนินการนี้รัฐบาลไดตอบโจทย ตามหนาที่หลกัทางเศรษฐกิจ 2 ประการ 
คือ  

1. หนาที่ในการกระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) ใหแกผู มี
รายไดนอยทําใหกลุมคนเหลานี้มีกําลังซ้ือมากข้ึนเปนการลดชองวาง ลดความเหลื่อมล้ําใหเหลือนอยที่สุด  
ทั้งยังทําใหผูมีรายไดนอยมีสวัสดิการและคุณภาพในการชีวิตที่ดีข้ึน และนอกจากนี้มีการออกบัตรครอบคลุม
ประชากรทุกพื้นที่ของประเทศ 

2. หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Function) ซ่ึงมาตรการชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐนี้ กอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ซ่ึงทําใหปจเจกบุคคล และ
ครัวเรือน ซ่ึง เปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดแตเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของเศรษฐกิจในภาพใหญ มีแรง
เร่ิมตนชีวิตใหลืมตาอาปากได ซ่ึงหากปจเจกบุคคลเร่ิมยืนได ครัวเรือนก็จะมีความเขมแขงตามมา ชุมชน 
และประเทศ จะมีความม่ันคงและเสถียรภาพมากข้ึนตามมา 

เม่ือมีการกระจายรายไดที่ดีข้ึน เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน การคาและการลงทุนก็จะตามมา สงผลให
เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพตามไปดวย 

 
บทสรุป 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ที่เปนมาตรการที่ออกมาชวยเหลือผูที่มีคาครองชีพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
หรือผูมีรายไดนอย เพื่อชวยเหลือในดานคาครองชีพพื้นฐานถือเปนการเพิ่มกําลังซ้ือใหแกประชากรกลุมนั้น 
และลดชองวางระหวางประชากรกลุมคนรวยและคนจนใหแคบลง ซ่ึงเม่ือมองในมุมของการคลังสาธารณะ
แลวพบวา มาตรการดังกลาวถือไดวาตอบโจทยตามหนาที่ของรัฐบาลในดานเศรษฐกิจ ไดแกชวยในการ
กระจายรายไดและความม่ังค่ังของสังคม (Distribution Function) และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(Stabilization Function) 

อยางไรก็ตามแมวามาตรการนี้จะมีเจตนาที่ดี มีเปาประสงคที่ชัดเจนก็จําตองมีการปรับปรุงแกไข
หลักเกณฑวิธีการบางอยางใหมีความเหมาะสมมากข้ึนสอดคลองกับความเปนจริงเพื่อใหงบประมาณที่ใชใน
โครงการนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดดังนี้ 

1) ใชฐานรายไดและทรัพยสนิใกลเคียงกับปที่รับลงทะเบยีนใหมากที่สุด โดยจากเดิมใชฐานขอมูลป 
พ.ศ.2559 หากมีการลงทะเบียนอีกคร้ังในป พ.ศ. 2562 ควรใชฐานขอมูลป พ.ศ. 2561 เปนอยางนอย 

2) ใชขอมูลในระดับ Big Data จากฐานขอมูลของประชาชนทั้งประเทศทั้งรายได ทรัพยสิน หนี้สิน 
สถานภาพความเปนอยู ฯลฯ เพื่อสํารวจความเหมาะสมของแตละบุคคลและทําการออกบัตรแกผูที่ผาน
เกณฑการประเมินโดยที่ไมตองใหมีการลงทะเบียน 

3) ใชบัตรประชาชนแทนบัตรประชารัฐเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มความรวดเร็วในการออกบัตร
สวัสดิการที่การออกบัตรคร้ังแรกภาครัฐจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้จะตองมีการประมวลผลผู
ผานสิทธิถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐรวมกับฐานขอมูลของกรมการปกครองเสียกอน 

4) เปลี่ยนใหรานธงฟาประชารัฐมาใชแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐแทนเคร่ืองรูดบัตร ETC 
ทั้งหมดเพื่อประหยัดคาใชจายของทั้งรานธงฟาประชารัฐและภาครัฐ ในการซ้ือเคร่ือง ETC ใหมและ
บํารุงรักษา 

5) ใชฐานขอมูลผูลงทะเบียนทั้งหมดประมวลผลรวมกับฐานขอมูลพฤติกรรมการใชจายเพื่อใช
ประเมินผลการใหเหลือผูถือบัตรแตละรายใหตรงกับความตองการเปนรายปจเจกบุคคลตอไป 

6) ใหมีการใชจายบัตรประชารัฐผานการรูดบัตรหรือผานแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐเทานั้น   
มิใหมีการอนุญาตใหมีการใชบัตรกดเงินสดไดจากวงเงินที่มีอยูในบัตร เพื่อปองกันไมใหมีการใชเงินอยางผิด
วัตถุประสงค 
 
บรรณานุกรม 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ,กรมบัญชีกลางสรุปการใชจายบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิ 14.5 

ลานราย ,ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 28/2562  วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562, 2562. 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางรายงานผลการใชจายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 43/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562,2562. 
เกริกเกียรติ  พิพัฒน เสรีธรรม ศ., การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย , พิมพค ร้ังที่  9, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552) 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได 
คมชัดลึกออนไลน. ธงฟาประชารัฐ กระตุนยอดขายโชวหวย. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www. 
 komchadluek.net/news/hotclip/362509 [14 กุมภาพันธ 62]. 
ไทยรัฐออนไลน. บัตรคนจน ดันรานโชหวยโต ธุรกิจของกินของใชเงินสะพัด. [ออนไลน] แหลงขอมูล: 
 https://www.thairath.co.th/content/1514503 [8 มีนาคม 62]. 

ในสังคมเศรษฐกิจไทย , วารสารเศรษฐสาร ปที่ 4 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2533 , 2533 
บางกอกบิสนิวสออนไลน . ชําแหละบัตรคนจนคืนชีพโชวหวย. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http:// 
 www.bangkokbiznews.com/news/detail/777083 [15 ตุลาคม 60]. 
ผูจัดการ 360 องศา. ภาระหน้ีครัวเรือน ภัยรายเศรษฐกิจไทย. [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://goto 
 manager.com /content/ภาระหนี้ครัวเรือน ภัยรายเศรษฐกิจไทย [10เมษายน62]. 



1828 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสังคม ,รายงานการวิเคราะหสถานการณความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย ป 2559, กรุงเทพมหานคร, 2560 , หนา 1-5 และ
หนา 68-78 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,จุดเร่ิมตนมาตรการสวัสดิการแหงรัฐ นวัตกรรมแกปญหาความยากจน, 
วารสารไทยคูฟา ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561, 2561,หนา 6-7. 

สุกัญญา ตันธนาวัฒน รศ. และคณะ,เศรษฐศาสตรทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
,2552), หนา 304. 

ครูบากัญจนอรัญวาสีกับการสรางคัมภีรใบลานในเมืองนาน (พ.ศ.2375-2360) 
Gruba Kanchana Aranyavasi and the Palm Leaf Manuscripts Copied 

Project in Nan (1832-1837 A.D.) 
 

ดิเรก อินจันทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้มุงนําเสนอเร่ืองราวและเหตุการณที่ครูบากัญจนอรัญวาสี (พ.ศ.2332-2411) ที่ไดไป
สํารวจและคัดลอกคัมภีรใบลานที่เมืองนาน ระหวางป พ.ศ.2375-2380 โดยศึกษาจากหลักฐานตางๆ  
เชน จารึก และใบลาน ที่บันทึกในชวงเวลาดังกลาว 

ครูบากัญจนอรัญวาสี และคณะจากเมืองแพร ไดเดินทางไปรวบรวมและคัดลอกคัมภีรใบลานที่เปน
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสส และคัมภีรบาลีไวยากรณ ตามวัดตางๆ  
ในเมืองนาน จํานวนทั้งสิ้น 142 มัด (1603 ผูก) แลวนําไปเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
ภายใตการสนับสนุนและความรวมมือของเจาผูปกครอง พระราชวงศ ขาราชการ พระภิกษุสามเณร และ
ฆราวาสทั้งจากเมืองแพรและเมืองนาน โดยเหตุการณเหลานี้ไดถูกกลาวถึงโดยยอในจารึก จารึกพระมหากัญ
จนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก (พ.ศ.2380) แตเม่ือศึกษาขอมูลจากคัมภีรใบลานที่สรางในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ทําใหทราบถึงรายชื่อผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งที่เปนผูปกครองเมืองนานในระดับตางๆ พระเถระ 
พระภิกษุสามเณร และฆราวาสที่มีสวนเก่ียวของ ตลอดจนกลาวถึงชื่อวัดและเหตุการณที่นาสนใจเก่ียวกับ
เมืองนาน ที่ไมปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร เชน พื้นเมืองนาน หรือพงศาวดารนครนาน หรือตํานานอ่ืนๆ 

คําสําคัญ ครูบากัญจนอรัญวาสี, คัมภีรใบลาน, เมืองนาน 
 

Abstract 
This article aims to present the history of the copied Buddhist palm leaf 

manuscripts project in Nan province by Gruba Kanchana Aranyavasi during 1832-1837 A.D. 
from inscriptions and palm leaf manuscripts. 

Gruba Kanchana Aranyavasi (1789-1868 A.D.), the supreme monk in Phrae province 
and his followers, collected and copied the 142 sets (1,603 phuk) of Tipitaka, Atthagatha 
Tika, Anutika, Yojana, Ganthi pakaranavisesa and Pali grammar that were kept in several 
temple in Nan Province. All of copied palm leaf manuscripts were taken and kept at Wat 
Sungmen, Phrae province. This project was supported by Kings, Dynasties, officers, laymen, 
monks and novices of both Phrae and Nan. This short history was scribed on an inscription 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1829
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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงนําเสนอเร่ืองราวและเหตุการณที่ครูบากัญจนอรัญวาสี (พ.ศ.2332-2411) ที่ไดไป
สํารวจและคัดลอกคัมภีรใบลานที่เมืองนาน ระหวางป พ.ศ.2375-2380 โดยศึกษาจากหลักฐานตางๆ  
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ฆราวาสทั้งจากเมืองแพรและเมืองนาน โดยเหตุการณเหลานี้ไดถูกกลาวถึงโดยยอในจารึก จารึกพระมหากัญ
จนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก (พ.ศ.2380) แตเม่ือศึกษาขอมูลจากคัมภีรใบลานที่สรางในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ทําใหทราบถึงรายชื่อผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งที่เปนผูปกครองเมืองนานในระดับตางๆ พระเถระ 
พระภิกษุสามเณร และฆราวาสที่มีสวนเก่ียวของ ตลอดจนกลาวถึงชื่อวัดและเหตุการณที่นาสนใจเก่ียวกับ
เมืองนาน ที่ไมปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร เชน พื้นเมืองนาน หรือพงศาวดารนครนาน หรือตํานานอ่ืนๆ 
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Abstract 
This article aims to present the history of the copied Buddhist palm leaf 

manuscripts project in Nan province by Gruba Kanchana Aranyavasi during 1832-1837 A.D. 
from inscriptions and palm leaf manuscripts. 

Gruba Kanchana Aranyavasi (1789-1868 A.D.), the supreme monk in Phrae province 
and his followers, collected and copied the 142 sets (1,603 phuk) of Tipitaka, Atthagatha 
Tika, Anutika, Yojana, Ganthi pakaranavisesa and Pali grammar that were kept in several 
temple in Nan Province. All of copied palm leaf manuscripts were taken and kept at Wat 
Sungmen, Phrae province. This project was supported by Kings, Dynasties, officers, laymen, 
monks and novices of both Phrae and Nan. This short history was scribed on an inscription 
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in 1837 A.D. Some detail such as name of people or temple that related and the various 
events that happened in this article were collected and analyzed from data or notes in 
palm leaf manuscripts of this project. Some of them were not recorded in other historical 
books of Nan Province. 
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บทนํา 

เมืองนาน หรือนันทบุรี (ในคัมภีรใบลานบางผูกเรียกวา เมืองชยนันทปุรี) เปนนครเกาแกแหงหนึ่ง
ในเขตภาคเหนือของไทย มีความเจริญรุงเรืองมาชานานดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน ตลอดจนเร่ืองราวความเปนมาของเมืองนาน
ที่เปนบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน จารึก ใบลาน และพับสา และอ่ืนๆ ซ่ึงมีการศึกษาและตีพิมพ
แพรหลายแลวในปจจุบัน  

ในที่นี้จะกลาวถึงความเคลื่อนไหวสําคัญที่เก่ียวกับคัมภีรใบลานในเมืองนาน ซ่ึงปรากฏหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร คือเร่ืองราวของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถระจากเมืองแพรที่ได จัดสรางคัมภีรใบลานใน
เมืองนาน ระหวางป พ.ศ.2376-2480 โดยมีหลักฐานสําคัญ คือจารึกพระมหากัญจนะมหาเถรสราง
พระไตรปฎก พ.ศ.2380 (จารึกเมืองนาน นน.465/2523) คัมภีรใบลานเร่ืองตํานานสังคายนาธรรม คร้ังที่ 6 
(จารเม่ือ พ.ศ.2453) และเสนธรรมที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางในเมืองนาน (ดิเรก อินจันทร, 2560: 167-
174) เปนตน โดยที่ผานมามีบทความ หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธหลายเลมที่กลาวถึงเร่ืองราวดังกลาว 
โดยใหขอมูลเก่ียวกับการเดินทางไปสรางคัมภีรใบลาน การเฉลิมฉลองคัมภีรธรรม และรายชื่อคัมภีรใบลานที่
สรางข้ึนในเมืองนานเปนหลัก แตขอมูลละเอียดที่เก่ียวกับวันเวลา สถานที่และบุคคลที่เก่ียวของในการสราง
คัมภีรธรรมคร้ังนั้นมีการกลาวถึงนอยมาก  

บทความนี้จึงมุงที่จะนําเสนอรายละเอียดเหตุการณที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางคัมภีรธรรมในเมือง
นาน โดยอาศัยจารึก ตํานาน และขอความตางๆ ที่ปรากฏในคัมภีรใบลานเหลานั้น ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
สภาพสังคมและเร่ืองราวของเมืองนานในชวงเวลาดังกลาวดวย 

 
ประวัติชีวิตของครูบากัญจนอรัญวาสี 

ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจาอาวาสวัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
เกิดเม่ือ พ.ศ.2332 เม่ือบรรพชาและอุปสมบทแลวไดศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสูงเมน และวัดศรีชุม 
หลังจากดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดสูงเมนไดระยะหนึ่ง จึงเร่ิมจัดสรางและรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎก 
ตลอดจนคัมภีรสําคัญอ่ืนๆ ในเมืองแพร ลําปาง เชียงใหม ลําพูน นาน ตาก และหลวงพระบาง (สปป.ลาว) 
เพื่อนํามาประดิษฐานไวที่วัดสูงเมน ซ่ึงปจจุบันถือไดวาเปนแหลงรวบรวมคัมภีรใบลานที่สําคัญและมีจํานวน
มากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ในบั้นปลายชีวิตทานไดจาริกไปสรางคัมภีรธรรมที่จังหวัดตาก และ
มรณภาพเม่ือประมาณ พ.ศ.2411 (ดูเพิ่มเติมที่ ดิเรก อินจันทร, 2560: 40) 

ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางคัมภีรธรรมในเมืองนาน 
เร่ืองราวของครูบากัญจนะอรัญวาสีมหาเถรที่ไดไปสรางคัมภีรธรรมที่เม่ืองนาน ไมปรากฏใน

พื้นเมืองนานหรือพงศาวดารนครนาน แตปรากฏในหลักฐานอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) จารึกพระมหากัญจนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

นาน จารึกอักษรธรรมลานนาบนหินชนวนสีดํา มีดวงชะตาของครูบากัญจนอรัญวาสี และฤกษยามที่ไดมีการ
ฉลองคัมภีรธรรมที่สรางในเมืองนาน ที่ระบุวา เม่ือ จ.ศ.1195 (พ.ศ.2375-2376) ครูบากัญจนอรัญวาสีจาก
เมือแพรและศิษยเดินทางมายังเมืองนานไดชักชวนคณะสงฆ เจาผูครองเมืองนาน พรอมทั้งพระราชวงศและ
เจานายทั้งหลายสรางคัมภีรธรรมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสานาใหครบ 5,000 ป โดยคร้ังนั้นไดสราง
คัมภีรธรรม จํานวน 142 มัด คือ 1,603 ผูก แลวไดจัดงานเฉลิมฉลองเม่ือ จ.ศ.1199 ( พ.ศ.2380) จากนั้นครู
บากัญจนอรัญวาสีไดนําคัมภีรใบลานกลับไปยังเมืองแพร 

2) คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาเร่ือง “ชุมนุมสังคายนาธรรมคร้ังที่ 6” พบที่วัดสูงเมน จารเม่ือ 
จ.ศ.1272 (พ.ศ.2453) กลาวถึงการสรางคัมภีรใบลานพระไตรปฎกที่เมืองนานวา ครูบากัญจนอรัญวาสี
พรอมศิษย ไดเล็งเห็นวาเมืองนานซ่ึงตั้งอยูไมใกลจากเมืองแพรและมีคัมภีรใบลานพระไตรปฎกจํานวนมาก 
จึงเดินทางไปพบกับพระมหาราชครูเมืองนาน แลวพระรัตนหัวเมืองแกวจึงกราบทูลใหเจาเมืองนานทราบ  
ซ่ึงพระองคไดพระราชทานเงินหนึ่งพันกหาปณะเพื่อรวมทําบุญในการสรางคัมภีรใบลานในคร้ังนั้นดวย  

3) คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาเร่ือง “เสนธรรมเมืองนาน” พบที่วัดสูงเมน แตไมระบุปที่จาร 
โดยขอความในสวนปกใบลานระบุวา “เสนชื่อธัมมสางในเมืองนานแล พระมหาเถรเจาตนชื่อกัญจนอรัญวาสี
เมืองแพร สางธัมมในเมืองนาน ไดธัมมรอยปลาย 4 สิบ 2 มัด จัดเปนผูกไดพันปลายหกรอยปลาย 3 ผูกแล 
ฯ” ในสวนที่เปนเนื้อหาไดบอกชื่อคัมภีรแตละมัดวามีเร่ืองอะไรบาง แตละเร่ืองมีก่ีผูก แลวมีตัวเลขระบุลําดับ
ของแตละมัดดวย นอกจากนั้นยังพบวามีคัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาของวัดนาปง อ.เมือง จ.นาน ไมระบุ
ชื่อและปที่สราง เนื้อหากลาวถึงชื่อคัมภีรธรรมที่ครูบากัญจนะสรางในเมืองนาน เมืองหลวงพระบาง เมือง
แพร และเมืองเชียงใหม 

4) ไมบัญชัก หรือปายไมของคัมภีรใบลานทุกมัดที่สรางในเมืองนาน จะมีขอความที่บอกชื่อคัมภีร
และจํานวนผูก พรอมทั้งระบุวาเปนคัมภีรใบลานที่สรางในเมืองนาน เชน  

“ตัวปาฬีนัตถัปปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย มหาวัคค มัดตน มีสิบผูก ฯ ครูบาเจากัญจนอรัญญวาสีเมือง
แพรเปนเคลาแล สัทธาพายนอก เจาราชวงสเมืองนานเปนเคลาสัทธาแล ฯ สางในเมืองนาน” 

5) ขอความหนาทับ (ปก) หรือขอความทายใบลานที่ผูจารมักจะบอกวันเวลาที่จารเสร็จ ชื่อผูจาร 
ชื่อคัมภีร ชื่อศรัทธาเจาภาพ คําอธิษฐาน และขอความอ่ืนๆ โดยคัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางใน
เมืองนาน พบวาสวนมากผูจารจะเปนชาวเมืองนาน เชน  

 “จุฬสักกราช 1196 ตัว ปลีมะเมีย...ปถมมุลสัทธามหาครูบาเจาตนสถิตสํารานวันสุงเหม
นเมืองโกเสยยะพละ มาเมตตาในเมืองเชยยนันทปุรี มาสํารานในวัดชางคํ้า จิ่งหาไดยังโปฏปตตามา
แจกห้ือสัทธาแตมเขียนตามเจตนาแล ขานอยแสนราชมณเฑียร ไดรับลิกขิตตะดวยหัตถกัมมแหงขา 
ตามลายมือบงามนี้แล...” 

(ธัมมสังคิณีปกรณะ, PNTMP143_014_070103031_00_009) 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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บทนํา 

เมืองนาน หรือนันทบุรี (ในคัมภีรใบลานบางผูกเรียกวา เมืองชยนันทปุรี) เปนนครเกาแกแหงหนึ่ง
ในเขตภาคเหนือของไทย มีความเจริญรุงเรืองมาชานานดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน ตลอดจนเร่ืองราวความเปนมาของเมืองนาน
ที่เปนบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน จารึก ใบลาน และพับสา และอ่ืนๆ ซ่ึงมีการศึกษาและตีพิมพ
แพรหลายแลวในปจจุบัน  

ในที่นี้จะกลาวถึงความเคลื่อนไหวสําคัญที่เก่ียวกับคัมภีรใบลานในเมืองนาน ซ่ึงปรากฏหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษร คือเร่ืองราวของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถระจากเมืองแพรที่ได จัดสรางคัมภีรใบลานใน
เมืองนาน ระหวางป พ.ศ.2376-2480 โดยมีหลักฐานสําคัญ คือจารึกพระมหากัญจนะมหาเถรสราง
พระไตรปฎก พ.ศ.2380 (จารึกเมืองนาน นน.465/2523) คัมภีรใบลานเร่ืองตํานานสังคายนาธรรม คร้ังที่ 6 
(จารเม่ือ พ.ศ.2453) และเสนธรรมที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางในเมืองนาน (ดิเรก อินจันทร, 2560: 167-
174) เปนตน โดยที่ผานมามีบทความ หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธหลายเลมที่กลาวถึงเร่ืองราวดังกลาว 
โดยใหขอมูลเก่ียวกับการเดินทางไปสรางคัมภีรใบลาน การเฉลิมฉลองคัมภีรธรรม และรายชื่อคัมภีรใบลานที่
สรางข้ึนในเมืองนานเปนหลัก แตขอมูลละเอียดที่เก่ียวกับวันเวลา สถานที่และบุคคลที่เก่ียวของในการสราง
คัมภีรธรรมคร้ังนั้นมีการกลาวถึงนอยมาก  

บทความนี้จึงมุงที่จะนําเสนอรายละเอียดเหตุการณที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางคัมภีรธรรมในเมือง
นาน โดยอาศัยจารึก ตํานาน และขอความตางๆ ที่ปรากฏในคัมภีรใบลานเหลานั้น ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
สภาพสังคมและเร่ืองราวของเมืองนานในชวงเวลาดังกลาวดวย 

 
ประวัติชีวิตของครูบากัญจนอรัญวาสี 

ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจาอาวาสวัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
เกิดเม่ือ พ.ศ.2332 เม่ือบรรพชาและอุปสมบทแลวไดศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสูงเมน และวัดศรีชุม 
หลังจากดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดสูงเมนไดระยะหนึ่ง จึงเร่ิมจัดสรางและรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎก 
ตลอดจนคัมภีรสําคัญอ่ืนๆ ในเมืองแพร ลําปาง เชียงใหม ลําพูน นาน ตาก และหลวงพระบาง (สปป.ลาว) 
เพื่อนํามาประดิษฐานไวที่วัดสูงเมน ซ่ึงปจจุบันถือไดวาเปนแหลงรวบรวมคัมภีรใบลานที่สําคัญและมีจํานวน
มากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ในบั้นปลายชีวิตทานไดจาริกไปสรางคัมภีรธรรมที่จังหวัดตาก และ
มรณภาพเม่ือประมาณ พ.ศ.2411 (ดูเพิ่มเติมที่ ดิเรก อินจันทร, 2560: 40) 

ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางคัมภีรธรรมในเมืองนาน 
เร่ืองราวของครูบากัญจนะอรัญวาสีมหาเถรที่ไดไปสรางคัมภีรธรรมที่เม่ืองนาน ไมปรากฏใน

พื้นเมืองนานหรือพงศาวดารนครนาน แตปรากฏในหลักฐานอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) จารึกพระมหากัญจนะมหาเถรสรางพระไตรปฎก ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

นาน จารึกอักษรธรรมลานนาบนหินชนวนสีดํา มีดวงชะตาของครูบากัญจนอรัญวาสี และฤกษยามที่ไดมีการ
ฉลองคัมภีรธรรมที่สรางในเมืองนาน ที่ระบุวา เม่ือ จ.ศ.1195 (พ.ศ.2375-2376) ครูบากัญจนอรัญวาสีจาก
เมือแพรและศิษยเดินทางมายังเมืองนานไดชักชวนคณะสงฆ เจาผูครองเมืองนาน พรอมทั้งพระราชวงศและ
เจานายทั้งหลายสรางคัมภีรธรรมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสานาใหครบ 5,000 ป โดยคร้ังนั้นไดสราง
คัมภีรธรรม จํานวน 142 มัด คือ 1,603 ผูก แลวไดจัดงานเฉลิมฉลองเม่ือ จ.ศ.1199 ( พ.ศ.2380) จากนั้นครู
บากัญจนอรัญวาสีไดนําคัมภีรใบลานกลับไปยังเมืองแพร 

2) คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาเร่ือง “ชุมนุมสังคายนาธรรมคร้ังที่ 6” พบที่วัดสูงเมน จารเม่ือ 
จ.ศ.1272 (พ.ศ.2453) กลาวถึงการสรางคัมภีรใบลานพระไตรปฎกที่เมืองนานวา ครูบากัญจนอรัญวาสี
พรอมศิษย ไดเล็งเห็นวาเมืองนานซ่ึงตั้งอยูไมใกลจากเมืองแพรและมีคัมภีรใบลานพระไตรปฎกจํานวนมาก 
จึงเดินทางไปพบกับพระมหาราชครูเมืองนาน แลวพระรัตนหัวเมืองแกวจึงกราบทูลใหเจาเมืองนานทราบ  
ซ่ึงพระองคไดพระราชทานเงินหนึ่งพันกหาปณะเพื่อรวมทําบุญในการสรางคัมภีรใบลานในคร้ังนั้นดวย  

3) คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาเร่ือง “เสนธรรมเมืองนาน” พบที่วัดสูงเมน แตไมระบุปที่จาร 
โดยขอความในสวนปกใบลานระบุวา “เสนชื่อธัมมสางในเมืองนานแล พระมหาเถรเจาตนชื่อกัญจนอรัญวาสี
เมืองแพร สางธัมมในเมืองนาน ไดธัมมรอยปลาย 4 สิบ 2 มัด จัดเปนผูกไดพันปลายหกรอยปลาย 3 ผูกแล 
ฯ” ในสวนที่เปนเนื้อหาไดบอกชื่อคัมภีรแตละมัดวามีเร่ืองอะไรบาง แตละเร่ืองมีก่ีผูก แลวมีตัวเลขระบุลําดับ
ของแตละมัดดวย นอกจากนั้นยังพบวามีคัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาของวัดนาปง อ.เมือง จ.นาน ไมระบุ
ชื่อและปที่สราง เนื้อหากลาวถึงชื่อคัมภีรธรรมที่ครูบากัญจนะสรางในเมืองนาน เมืองหลวงพระบาง เมือง
แพร และเมืองเชียงใหม 

4) ไมบัญชัก หรือปายไมของคัมภีรใบลานทุกมัดที่สรางในเมืองนาน จะมีขอความที่บอกชื่อคัมภีร
และจํานวนผูก พรอมทั้งระบุวาเปนคัมภีรใบลานที่สรางในเมืองนาน เชน  

“ตัวปาฬีนัตถัปปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย มหาวัคค มัดตน มีสิบผูก ฯ ครูบาเจากัญจนอรัญญวาสีเมือง
แพรเปนเคลาแล สัทธาพายนอก เจาราชวงสเมืองนานเปนเคลาสัทธาแล ฯ สางในเมืองนาน” 

5) ขอความหนาทับ (ปก) หรือขอความทายใบลานที่ผูจารมักจะบอกวันเวลาที่จารเสร็จ ชื่อผูจาร 
ชื่อคัมภีร ชื่อศรัทธาเจาภาพ คําอธิษฐาน และขอความอ่ืนๆ โดยคัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางใน
เมืองนาน พบวาสวนมากผูจารจะเปนชาวเมืองนาน เชน  

 “จุฬสักกราช 1196 ตัว ปลีมะเมีย...ปถมมุลสัทธามหาครูบาเจาตนสถิตสํารานวันสุงเหม
นเมืองโกเสยยะพละ มาเมตตาในเมืองเชยยนันทปุรี มาสํารานในวัดชางคํ้า จิ่งหาไดยังโปฏปตตามา
แจกห้ือสัทธาแตมเขียนตามเจตนาแล ขานอยแสนราชมณเฑียร ไดรับลิกขิตตะดวยหัตถกัมมแหงขา 
ตามลายมือบงามนี้แล...” 

(ธัมมสังคิณีปกรณะ, PNTMP143_014_070103031_00_009) 



1832 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
“จุฬสักขาดไดพันปลายรอย 90 5 (1195) ตัว วันนั้น ขาไดรับจางสางเขียนธัมม 50 ชาตนิี้ 

อนุโมทนาคํ้าชูยังสวาธุเจาเมืองแพ เพื่อไวโชฏกะสาสนาพระโคดมเจาตอเทา 5 พันพระวัสสาดีหลี 
นามปญญัตติ สีวิไชยภิกขุลิกขิตตะปางเมื่ออยูสถิตสําราญวัดทานาวตีนเชียงพูเพียงใตธาตุแชแหงใน
เมืองนานวันนั้นแล ฯ” 

(นิสสยัหาสบิขาติ ผูก 1, DELMN001_034_1287_032) 
 

กระบวนการสรางคัมภีรธรรมในเมืองนานของครูบากัญจนอรัญวาสี 
จากขอความทั้งในจารึก และใบลานหลายผูก ทําใหทราบวา ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมดวยคณะ

ลูกศิษยเดินทางไปเมืองนานกอนเดือนมิถุนายน พ.ศ.23751 แลวไดพบกับพระมหาราชครูเมืองนาน2 แลว
พระญารัตนะหัวเมืองแกวไดแจงใหเจาหลวงเมืองนาน คือพระญามหายศ ซ่ึงพระองครับเปนเจาภาพรวม
ทําบุญดวยดังปรากฏในจารึกดังกลาว โดยในปดังกลาวทานไดจําพรรษาที่วัดชางคํ้า3 จากนั้นครูบากัญจน
อรัญวาสีซ่ึงไดรับการอุปถัมภจากพระญาอินทวิไชย เจาหลวงเมืองแพร และเจามหายศ เจาหลวงเมืองนาน 
ไดนําใบลานเปลาไปถวายพระภิกษุสามเณร หรือมอบใหฆราวาสที่อาศัยอยูในเมืองนาน4 เพื่อใหคัดลอก
คัมภีรใบลานที่สําคัญๆ เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสส และคัมภีร
ภาษาบาลีตางๆ โดยพบวามีทั้งการจารเพื่อรวมทําบุญ5 และรับจางจารใบลานดวย6 นอกจากนั้นยังพบวามี
การมอบหมายหรือ “ตกธรรม” คือนําใบลานตนฉบับและใบลานใหมไปแจกจายใหภิกษุสามเณร  
หรือฆราวาสทั้งหลายไดนําไปจาร คัมภีรใบลานที่จารเสร็จแลวนํามาถวายครูบากัญจนอรัญวาสี จะมีการ

                                                           
1 “อภิธัมมาปฏก” จารเมื่อ จ.ศ.1195 เดือน 9 แรม 4 คํ่า (PNTMP176_582_070104192_00_056) 
2 นาจะหมายถึงสังฆราชาทิพวังโส วัดพญาวัด ซึ่งไดรับการสถาปนาเมื่อ พ.ศ.2364 (พงศาวดารนครนาน, 

2556: 88) 
3 “อัฏฐรัสสภิกขุเขียนปลางเมื่อจําวัสสาอยูวัดชางคํ้า เมืองนานวันน้ัน”

PNTMP181_488_070104218_00_008) 
4 “มุลสัทธามหาอรัญวาสีเจาตนช่ือวาครูบากัญจนะวัดสุงเหมน เมืองแพ มีสัทธาจิ่งนํามายังโปฏกปตตะใบ

ลานมาจําพระวัสสาอยูวัดชางคํ้าดานใต จิ่งไดปลงรัชฏะวัตถุปูชาลายมือขา ผูราชาปญญัตติช่ือวาแสนมโนอักสร...” 
(PNTMP173_059_070104169_02_008) 

5 “นิไสยคัทธนาปฏฐาน ผูก ๕ น้ี สามิการามเจาตนช่ือนามัสสสังฆปญญัตติวา กัตติยะแตมคํ้าชูกับดวย
มหาสวาธุหลวงเจาเมืองแพ ปลางเมื่อทานสระเด็จมาอยูสฏิตสํารานวัดชางคํ้าเมืองนานวันน้ันแล ฯ” (นิสสัยคัทธนา
ปฏฐาน ผูก 5 หนาลานท่ี 50)  

6 “ปถมมุลสัทธาหมายมีเจามหาอุปปราชาแลอัคคราชเทวีช่ือวาแมเจานางยอดเปนประธาน แลราชปุตตา
ปุตตีแลสัมพันธวงสาเจาชูตน ไดริลังสางจางเขียนยังรัสสธัมมเทสนาช่ือวาคถามหาเวสสันตระ แลไดใสรักแลฅําแดง
แสงเรืองเรื่อ เพ่ือไวเปนท่ีไหวแลปูชาแกฅนแลเทวดาทังหลายตราบ 5 พันพระวัสสาแทดีหลี นิจฺจํ ธุวํ” (คาถาเวสสัน
ตระ, PNTMP070 120119_02) 

ตรวจทานกับตนฉบับ ดังจะพบขอความวา “ทองธานตามจบับเกลา” หรือ “ทองธานตามยาเคลา” เกือบทุก
ผูก  

ในทายคัมภีรใบลานเร่ือง ธัมมัตถสังคหะ ไดกลาวถึงเร่ืองราวการเดินทางและการสรางคัมภีรของครู
บากัญจนอรัญวาสีในเมืองนาน ดังนี้ 

“จุฬสักกพทะได 1195 ตัว มะเมงสนํา ไทยภาสาวาปกาไส ดวยอัตถะคําไทยวางูนอย
อยากอาหาร เดือนอัสสยุชชะ คือเดือน 11 หูรา ไคลคลาออกได 7 ฅํ่า เมง 4 ไทยเมืองเม็ด ยาม
เที่ยงวัน ผูขานอยเลกขมัตถะปริปุณณะแลวยามนั้นแล ฯ ปถมมุลสัทธาหนพายในหมายมี
มหารัญญาเถรเจาตนมีอภิเธยยะชื่อกัญจนะเจาเมืองแพ เปนเคลาเปนประธานกวาอนุสิสสานุสิสสะ
เจาชูพระองค ก็ชวนกันจระเดินเทสจาริกดวยมหาปณฐมัคคันตกันตระอันเปนสมาจิสมะดวยขันติ
กลวุสสาหะ มีปญญินทรียะเปนกอน กายินทริยะเปนปลาย จิ่งไดมารอดมาเถิงในนันทรัฏฐะถานะ
ที่นี้ แลวจิ่งเอาสัทธิวิหาริกมาสถิตดวยธัมมสุขวิหารในกุญชรถัมภารามที่นั้น ไนย 1 นาโคถัมภรามที่
นั้น จิ่งมีมโนปุพพังคมจิต ติดในสุปฏิปตติ ปริยัตติธัมม โลกุตตรธัมมเจา แลนิพพานธัมมเจาโยดยิ่ง 
จิ่งขงขวายหาไดยังธัมมธารปตตะใบลาน มาจางสางเขียนยังกัมพีรวจนะเจา ดวงชื่อวาธัมมัตถ
สังคหะกับนี้ ไวโชฏกะวรพุทธสาสนาโคตมะเจา...” 
 
คณะศิษยของครูบากัญจนอรัญวาสีที่เดินทางจากเมืองแพรไปจําพรรษาที่วัดชางคํ้าเมืองนาน นาจะ

มีหลายรูป แตพบรายชื่อที่สันนิษฐานวาเปนพระภิกษุสามเณรชาวเมืองแพร ไดแก ชวนภิกขุ อฆรัสสภิกขุ ทุ
ขนานอริยะ (“เอาน้ํามันไปสงครูบายามทานจําวัสสาวัดชางคํ้า”) ขัตติยสามเณร และคันธิยสามเณร 

ครูบากัญจนอรัญวาสีใชเวลาประมาณ 5 ป ในการสรางคัมภีรใบลานที่เมืองนาน แลวมีการจัดงาน
เฉลิมฉลองคัมภีรใบลานที่สรางใหม เม่ือวันเพ็ญเดือน 9 (เหนือ) จ.ศ.1199 ดร.ฮันส เพนธ ไดคํานวณและ
สรุปวา ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2380 ซ่ึงอยูในชวงที่เจาอชิตวงศปกครองเมืองนาน (ฮันส เพนธ และ
คณะ, 2544: 40) แตในชวง พ.ศ.2379 ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมคณะไดเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง 
เพื่อสรางคัมภีรใบลานเปนเวลาประมาณ 1 ป เม่ือเฉลิมฉลองเสร็จแลวไดนําคัมภีรใบลานเหลานั้นกลับมา
เก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน จากนั้นจึงไดเฉลิมฉลองคัมภีรธรรมใบลานที่สรางในเมืองนานตามลําดับ 

 
คัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางที่เมืองนาน 
คัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางในเมืองนาน จากขอมูลในจารึกและเสนธรรม มีจํานวน

ทั้งสิ้น 142 มัด หรือ 1,603 ผูก (ดูรายชื่อคัมภีรใบลานทั้งหมดที่ ดิเรก อินจันทร, 2560: 167-174)  
ซ่ึงสวนมากจะเปนพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสสและคัมภีรไวยากรณบาลี 
โดยมีทั้งที่เปนภาษาบาลี นิสสัย ศัพท และโวหาร ซ่ึงคัมภีรใบลานเหลานี้หลายๆ เร่ือง ถือไดวามีความสําคัญ 
นาสนใจ และหาไดยาก โดยเฉพาะคัมภีรปกรณวิเสส เชน จักกวาฬทีปนีสัมโมหวิโนทนี มณีปทีป มธุรัสส
ลังกา มหาวังสะ จิตตมาลี มังคลทีปนี และอรุณวดี รวมถึงคัมภีรไวยากรณ เชน ฎีกากัจจายนาตถะ (สนทิ 
นาม สมาส การก ตัทธิต) เปนตน 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1833

 
“จุฬสักขาดไดพันปลายรอย 90 5 (1195) ตัว วันนั้น ขาไดรับจางสางเขียนธัมม 50 ชาตนิี้ 

อนุโมทนาคํ้าชูยังสวาธุเจาเมืองแพ เพื่อไวโชฏกะสาสนาพระโคดมเจาตอเทา 5 พันพระวัสสาดีหลี 
นามปญญัตติ สีวิไชยภิกขุลิกขิตตะปางเมื่ออยูสถิตสําราญวัดทานาวตีนเชียงพูเพียงใตธาตุแชแหงใน
เมืองนานวันนั้นแล ฯ” 

(นิสสยัหาสบิขาติ ผูก 1, DELMN001_034_1287_032) 
 

กระบวนการสรางคัมภีรธรรมในเมืองนานของครูบากัญจนอรัญวาสี 
จากขอความทั้งในจารึก และใบลานหลายผูก ทําใหทราบวา ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมดวยคณะ

ลูกศิษยเดินทางไปเมืองนานกอนเดือนมิถุนายน พ.ศ.23751 แลวไดพบกับพระมหาราชครูเมืองนาน2 แลว
พระญารัตนะหัวเมืองแกวไดแจงใหเจาหลวงเมืองนาน คือพระญามหายศ ซ่ึงพระองครับเปนเจาภาพรวม
ทําบุญดวยดังปรากฏในจารึกดังกลาว โดยในปดังกลาวทานไดจําพรรษาที่วัดชางคํ้า3 จากนั้นครูบากัญจน
อรัญวาสีซ่ึงไดรับการอุปถัมภจากพระญาอินทวิไชย เจาหลวงเมืองแพร และเจามหายศ เจาหลวงเมืองนาน 
ไดนําใบลานเปลาไปถวายพระภิกษุสามเณร หรือมอบใหฆราวาสที่อาศัยอยูในเมืองนาน4 เพื่อใหคัดลอก
คัมภีรใบลานที่สําคัญๆ เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสส และคัมภีร
ภาษาบาลีตางๆ โดยพบวามีทั้งการจารเพื่อรวมทําบุญ5 และรับจางจารใบลานดวย6 นอกจากนั้นยังพบวามี
การมอบหมายหรือ “ตกธรรม” คือนําใบลานตนฉบับและใบลานใหมไปแจกจายใหภิกษุสามเณร  
หรือฆราวาสทั้งหลายไดนําไปจาร คัมภีรใบลานที่จารเสร็จแลวนํามาถวายครูบากัญจนอรัญวาสี จะมีการ

                                                           
1 “อภิธัมมาปฏก” จารเมื่อ จ.ศ.1195 เดือน 9 แรม 4 คํ่า (PNTMP176_582_070104192_00_056) 
2 นาจะหมายถึงสังฆราชาทิพวังโส วัดพญาวัด ซึ่งไดรับการสถาปนาเมื่อ พ.ศ.2364 (พงศาวดารนครนาน, 

2556: 88) 
3 “อัฏฐรัสสภิกขุเขียนปลางเมื่อจําวัสสาอยูวัดชางคํ้า เมืองนานวันน้ัน”

PNTMP181_488_070104218_00_008) 
4 “มุลสัทธามหาอรัญวาสีเจาตนช่ือวาครูบากัญจนะวัดสุงเหมน เมืองแพ มีสัทธาจิ่งนํามายังโปฏกปตตะใบ

ลานมาจําพระวัสสาอยูวัดชางคํ้าดานใต จิ่งไดปลงรัชฏะวัตถุปูชาลายมือขา ผูราชาปญญัตติช่ือวาแสนมโนอักสร...” 
(PNTMP173_059_070104169_02_008) 

5 “นิไสยคัทธนาปฏฐาน ผูก ๕ น้ี สามิการามเจาตนช่ือนามัสสสังฆปญญัตติวา กัตติยะแตมคํ้าชูกับดวย
มหาสวาธุหลวงเจาเมืองแพ ปลางเมื่อทานสระเด็จมาอยูสฏิตสํารานวัดชางคํ้าเมืองนานวันน้ันแล ฯ” (นิสสัยคัทธนา
ปฏฐาน ผูก 5 หนาลานท่ี 50)  

6 “ปถมมุลสัทธาหมายมีเจามหาอุปปราชาแลอัคคราชเทวีช่ือวาแมเจานางยอดเปนประธาน แลราชปุตตา
ปุตตีแลสัมพันธวงสาเจาชูตน ไดริลังสางจางเขียนยังรัสสธัมมเทสนาช่ือวาคถามหาเวสสันตระ แลไดใสรักแลฅําแดง
แสงเรืองเรื่อ เพ่ือไวเปนท่ีไหวแลปูชาแกฅนแลเทวดาทังหลายตราบ 5 พันพระวัสสาแทดีหลี นิจฺจํ ธุวํ” (คาถาเวสสัน
ตระ, PNTMP070 120119_02) 

ตรวจทานกับตนฉบับ ดังจะพบขอความวา “ทองธานตามจบับเกลา” หรือ “ทองธานตามยาเคลา” เกือบทุก
ผูก  

ในทายคัมภีรใบลานเร่ือง ธัมมัตถสังคหะ ไดกลาวถึงเร่ืองราวการเดินทางและการสรางคัมภีรของครู
บากัญจนอรัญวาสีในเมืองนาน ดังนี้ 

“จุฬสักกพทะได 1195 ตัว มะเมงสนํา ไทยภาสาวาปกาไส ดวยอัตถะคําไทยวางูนอย
อยากอาหาร เดือนอัสสยุชชะ คือเดือน 11 หูรา ไคลคลาออกได 7 ฅํ่า เมง 4 ไทยเมืองเม็ด ยาม
เที่ยงวัน ผูขานอยเลกขมัตถะปริปุณณะแลวยามนั้นแล ฯ ปถมมุลสัทธาหนพายในหมายมี
มหารัญญาเถรเจาตนมีอภิเธยยะชื่อกัญจนะเจาเมืองแพ เปนเคลาเปนประธานกวาอนุสิสสานุสิสสะ
เจาชูพระองค ก็ชวนกันจระเดินเทสจาริกดวยมหาปณฐมัคคันตกันตระอันเปนสมาจิสมะดวยขันติ
กลวุสสาหะ มีปญญินทรียะเปนกอน กายินทริยะเปนปลาย จิ่งไดมารอดมาเถิงในนันทรัฏฐะถานะ
ที่นี้ แลวจิ่งเอาสัทธิวิหาริกมาสถิตดวยธัมมสุขวิหารในกุญชรถัมภารามที่นั้น ไนย 1 นาโคถัมภรามที่
นั้น จิ่งมีมโนปุพพังคมจิต ติดในสุปฏิปตติ ปริยัตติธัมม โลกุตตรธัมมเจา แลนิพพานธัมมเจาโยดยิ่ง 
จิ่งขงขวายหาไดยังธัมมธารปตตะใบลาน มาจางสางเขียนยังกัมพีรวจนะเจา ดวงชื่อวาธัมมัตถ
สังคหะกับนี้ ไวโชฏกะวรพุทธสาสนาโคตมะเจา...” 
 
คณะศิษยของครูบากัญจนอรัญวาสีที่เดินทางจากเมืองแพรไปจําพรรษาที่วัดชางคํ้าเมืองนาน นาจะ

มีหลายรูป แตพบรายชื่อที่สันนิษฐานวาเปนพระภิกษุสามเณรชาวเมืองแพร ไดแก ชวนภิกขุ อฆรัสสภิกขุ ทุ
ขนานอริยะ (“เอาน้ํามันไปสงครูบายามทานจําวัสสาวัดชางคํ้า”) ขัตติยสามเณร และคันธิยสามเณร 

ครูบากัญจนอรัญวาสีใชเวลาประมาณ 5 ป ในการสรางคัมภีรใบลานที่เมืองนาน แลวมีการจัดงาน
เฉลิมฉลองคัมภีรใบลานที่สรางใหม เม่ือวันเพ็ญเดือน 9 (เหนือ) จ.ศ.1199 ดร.ฮันส เพนธ ไดคํานวณและ
สรุปวา ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2380 ซ่ึงอยูในชวงที่เจาอชิตวงศปกครองเมืองนาน (ฮันส เพนธ และ
คณะ, 2544: 40) แตในชวง พ.ศ.2379 ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมคณะไดเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง 
เพื่อสรางคัมภีรใบลานเปนเวลาประมาณ 1 ป เม่ือเฉลิมฉลองเสร็จแลวไดนําคัมภีรใบลานเหลานั้นกลับมา
เก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน จากนั้นจึงไดเฉลิมฉลองคัมภีรธรรมใบลานที่สรางในเมืองนานตามลําดับ 

 
คัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางที่เมืองนาน 
คัมภีรใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสรางในเมืองนาน จากขอมูลในจารึกและเสนธรรม มีจํานวน

ทั้งสิ้น 142 มัด หรือ 1,603 ผูก (ดูรายชื่อคัมภีรใบลานทั้งหมดที่ ดิเรก อินจันทร, 2560: 167-174)  
ซ่ึงสวนมากจะเปนพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสสและคัมภีรไวยากรณบาลี 
โดยมีทั้งที่เปนภาษาบาลี นิสสัย ศัพท และโวหาร ซ่ึงคัมภีรใบลานเหลานี้หลายๆ เร่ือง ถือไดวามีความสําคัญ 
นาสนใจ และหาไดยาก โดยเฉพาะคัมภีรปกรณวิเสส เชน จักกวาฬทีปนีสัมโมหวิโนทนี มณีปทีป มธุรัสส
ลังกา มหาวังสะ จิตตมาลี มังคลทีปนี และอรุณวดี รวมถึงคัมภีรไวยากรณ เชน ฎีกากัจจายนาตถะ (สนทิ 
นาม สมาส การก ตัทธิต) เปนตน 



1834 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เม่ือ พ.ศ.2530 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศ สหพันธรัฐเยอรมัน ไดสํารวจ ทําทะเบียนและถายไมโครฟลมคัมภีรใบลานทั้งหมดของวัดสูงเมน 
ปจจุบันไดเผยแพรในฐานขอมูล “หอสมุดคัมภีรใบลานลานนา” (www.lannamanuscripts.net) สวน
คัมภีรใบลานตนฉบับยังคงเก็บรักษาและจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑคัมภีรใบลานที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร ซ่ึงผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาและเยี่ยมชมได 

 
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนชวงท่ีครูบากัญจนะไปสรางคัมภีรธรรมท่ีเมืองนาน 

ชวงกลางป พ.ศ.2375 ที่ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมดวยศิษยไดเดินทางไปเมืองนาน ขณะนั้นเจา
ผูปกครองคือเจามหายศ ไดรวมสรางคัมภีรธรรมดวย มีการกลาวถึงพระนามวา “สมเด็จมหาราชอนันตรย
ราชาธิราชเจา”7 หรือ “สมเด็จปรมบพิตราภูมินทราธิราช เจาหลวงเมืองนาน”8 แตไดถึงแกพิราลัย เม่ือ 
พ.ศ.2478 เจาอชติวงศในฐานพระยุวราช หรืออุปราช9 ไดทําหนาที่ปกครองเมืองนานแทน 

ผูที่มีสวนในการจารคัมภีรใบลานถวายครูบากัญจนอรัญวาสีในคร้ังนั้น ประกอบดวยครูบา เจา
อาวาส พระภิกษุ และสามเณรวัดตางๆ เชน วัดชางคํ้า (กุญชถัมภการาม, นาโคถัมภราม, ถัมภคัชชาราม, 
สิฏฐถัมภราโม) วัดน้ําลอมนางเหลียว (เมืองนานฝายเวียงกล้ําวันออก) วัดศรีพันตน (สหสฺสโพธิขนฺธราม-ริม
หนองหาน วันตกเวียง) วัดนาปง (เขตฺตชยนาราม) วัดพระเนตร (เชยยภูมิแกวกวางภะเนดชาง) วัดดอนชัย
น้ําลอม (เขตตคาราม) วัดสรีสองเมือง วัดพระเกิด วัดพระญาพู วัดภุมมินท วัดหัวนา วัดกอก วัดลองทอง วัด
ทานาวแกวโคมคํา วัดนาดอน วัดนาเทา วัดตาลชุม วัดนาโธง วัดนาบุก วัดบานมวง (อัมพาราม) วัดดอนทัน 
วัดงัวแดง (ทงงัวแดงดานใต) วัดดอยแกว วัดอรัญญวาสี (สรีดอนสวัรค) วัดปาลาน (โปฏกวนาราม เมืองงั่ว) 
วัดบุญยืน (บุญยืนสบสา) วัดงั่ว วัดน้ําครก วัดตนหนุน (ตนหนุนน้ําสา) วัดเรือง วัดยางแคง วัดลองบัว  
วัดพระบาท (พระบาทหัวขัวยาว) วัดสวนม่ิงแกวเมืองมูนบุญเรือง วัดหัวเวียง วัดชางเผือก (ประตูหนองบัว) 
วัดดอนแหง วัดพวงคระยอม วัดปราสาท วัดสรีดอนยาว เมืองลิม (วัดหัวดอนยาว) วัดลองแง เมืองฅวาง  
วัดบานทึด (เมืองควาง-เมืองแงง) วัดสบกอน (เชียงกลาง) วัดปาแดงเมืองภง (โลหชณะ) และวัดชัมลานาไฮ 
เปนตน 

                                                           
7 “สักกราชะได 1195 ตวั ปกาไส สมเด็จมหาราชอนันตรยราชาธิราชเจา ทรงราชสัทธาตนเสวยในนันทปุ

รี ไดสางยังธัมมตัวปาฬีจักกวาฬทีปนีอันน้ีไวโชฏกะวรพุทธสาสนา 5 พันวัสสา...” (DELMN008_191_0721_031) 
// (จุฬสักราชได 1196 ตัว เดือน 12 ออก 6 คํ่า) ธัมมจันโทรัสสภิกขุ ปางเมตตาสัทราบานนาบุก คํ้าชูสมเด็จ
มหาราชตนเสวยเมืองเชยยนันทปุรี (PNTMP174_212_070104176_00_036) 

8 “มหาสัทธาสมเด็จปรัมมบอพิตรตราภุมมินทาธิราช เจาหลวงเมืองนาน สางคํ้าชูพระมหากัญจนเถร..” 
(PNTMP186_128_070104246_01_004) 

9 สรีสวัสสดีอัพภิวันทนพพระไตรรัตนโอกาส จุฬศกพทะได 1195 ตัว ปกาไส เดือน 5 โหรา แรม 5 ฅํ่า 
พร่ําวาไดวัน 5 ไทยดับเรา ปถมมุลสัทธาหมายมีเจามหาอุปปราชาแลอัคคราชเทวีช่ือวาเจานางยอดเปนประธาน แล
ราชปุตตาปุตตีสัม พันธวงสาเจาชุตน ได ริลั งส างจางเขียนยังรสะมมเทสนาช่ือวาอนุสติ กัมมัฏฐาน...
(PNTMP236_105_070120119_01_007) 

สวนฆราวาสที่รวมสรางคัมภีรใบลานมีทั้งเชื้อพระวงศ เสนาอามาตย และบุคคลทั่วไป โดยพบวามี
เจานายตางเมือง รวมจารและสรางคัมภีรใบลานดวย เชน เจาเมืองเชียงแขง เจาพระวังขวาพรอมชายา เจา
ยุวราชเมืองไชยสาครรัฏฐะ พระญาอามาจจ พระญาพิชชวงสา (เมืองลา) พระญาขัตติยะ (เมืองลา) ปูแสน
กลางเมือง (แสนหลวงกลางเมือง) แสนสิงหะอภิชัยอักษร (เมืองเลน) แสนสุภอักษร แสนรัตนอักษร แสน
พรหมโวหาร แสนไชยปราการ แสนไชยลาภ แสนมโนอักษร แสนธนัญชัย แสนสิทธิ แสนเสมอใจ หม่ืนสีไชย 
เจาหนานจันทะ หม่ืนพันธุระ หม่ืนสีไชย หม่ืนเสมอใจ หม่ืนทิพพอักษร และทาวธัมมสร เปนตน 

เจาภาพ หรือเจาศรัทธาที่รวมสราง โดยบูชาคัมภีรใบลานที่ผูอ่ืนจารแลวนํามาถวายครูบากัญจนะ 
นอกจากเจาหลวงเมืองนาน (มหายสวรราชะตนเปนเจาเมืองนันทปุรี) แลวยังมีบุคคลอ่ืนๆ ดวย เชน แมเจา
หลามาดาราชวังโส พอออกอุปราชหลวง เจาขนานอินทวงสาเมืองเชียงแขง เจาเมืองสัมปุนราชปุรี เจาสรี
สิทธิวงสา (เมืองเลน) แสนสิทธิ แสนหลวงกลางเวียงและนางแกวกัญญา พระญารัตนะเมืองแกวพรอมดวย
นางใจแกว เจานายหนานวงส และแสนมโนเชยยา เปนตน 

จากขอมูลทั้งในสวนหนาทับหรือปกใบลานและขอมูลบันทึกทายใบลาน ยังไดกลาวถึงสภาพสังคม 
และเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวกับเมืองนานในชวงที่ครูบากัญจนะไปสรางคัมภีรใบลานในคร้ังนั้นดวย เชน  
มีเจานายและผูคนจากเมืองอ่ืนๆ เชน เมืองพง เมืองลา เมืองเชียงของ มาพํานักอยูในเมืองนาน ซ่ึงเปนผล
สืบเนื่องจากการที่เจาหลวงสุมนเทวราชไดกวาดตอนเจานายและผูคนจากเมืองลา เมืองพง เมืองเชียงแข็ง 
และเมืองพูคา เม่ือป พ.ศ.2354 (พงศาวดารนครนาน,, 81) เม่ือป พ.ศ.2377 วัดพระแกวเมืองนานยังสรางไม
เสร็จ ตอมาเม่ือ พ.ศ.2380 เจาหลวงเมืองนานยายเขามาอยูคุมหลวงเมืองใหม ชวงป พ.ศ.2378 และพบวามี
การเขาเวรนอนเฝาคุมหลวงเมืองนาน นอกจากนั้นยังพบวาในคัมภีรใบลานที่จารในเมืองนาน มีการใชอักษร
พิเศษ เชน กุงนอนเฟอย อักษรไทนิเทศ และอักษรฝกขาม เขียนขอความในสวนหนาทับหรือปก และทายใบ
ลาน ตลอดจนพบวาคัมภีรใบลานบางผูกจารดวยอักษรธรรมลาว ตนฉบับที่นํามาคัดลอกบางผูกเปนอักษร
ธรรมลาว หรืออักษรพวน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการติดตอกันระหวางหัวเมืองใกลเคียง 

เร่ืองราวการสรางคัมภีรธรรมคร้ังใหญและสําคัญของเมืองนาน ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในชวงที่เจามหา
ยศและเจาอชิตวงศปกครองเมืองนานเทานั้น เพราะในสมัยตอมาเจาอนันตวรฤทธิเดช เจาผูครองนครนาน 
ระหวาง พ.ศ.2394-2434 ไดมีการสรางคัมภีรใบลานพระไตรปฎและคัมภีรที่สําคัญอ่ืนๆ อีก 7 คร้ัง รวม
จํานวนคัมภีรใบลานที่สราง จํานวน 566 มัด (ดูเพิ่มเติมที่ พงศาวดารนครนาน, 106-128) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความศรัทธาและวิริยะของเจาผูปกครอง พระเถระ พระภิกษุสามเณร และนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลาย  
ที่มีแนวคิดเร่ืองการสรางคัมภีรใบลานเพื่อใชเปนคูมือในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธ
ศาสนา ตลอดจนแนวคิดเร่ืองการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผานการจารคัมภีรใบลาน ดังคําปรารถนาของ
เจาภาพและผูจารที่มักระบุไวในทายใบลานวา “เพื่อคํ้าชูโชฏกะวรพุทธสาสนาตราบ 5,000 พระวัสสา ตาม
อายุลานเปนเขตแล” 

 
 
 
 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1835

เม่ือ พ.ศ.2530 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศ สหพันธรัฐเยอรมัน ไดสํารวจ ทําทะเบียนและถายไมโครฟลมคัมภีรใบลานทั้งหมดของวัดสูงเมน 
ปจจุบันไดเผยแพรในฐานขอมูล “หอสมุดคัมภีรใบลานลานนา” (www.lannamanuscripts.net) สวน
คัมภีรใบลานตนฉบับยังคงเก็บรักษาและจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑคัมภีรใบลานที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร ซ่ึงผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาและเยี่ยมชมได 

 
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนชวงท่ีครูบากัญจนะไปสรางคัมภีรธรรมท่ีเมืองนาน 

ชวงกลางป พ.ศ.2375 ที่ครูบากัญจนอรัญวาสีพรอมดวยศิษยไดเดินทางไปเมืองนาน ขณะนั้นเจา
ผูปกครองคือเจามหายศ ไดรวมสรางคัมภีรธรรมดวย มีการกลาวถึงพระนามวา “สมเด็จมหาราชอนันตรย
ราชาธิราชเจา”7 หรือ “สมเด็จปรมบพิตราภูมินทราธิราช เจาหลวงเมืองนาน”8 แตไดถึงแกพิราลัย เม่ือ 
พ.ศ.2478 เจาอชติวงศในฐานพระยุวราช หรืออุปราช9 ไดทําหนาที่ปกครองเมืองนานแทน 

ผูที่มีสวนในการจารคัมภีรใบลานถวายครูบากัญจนอรัญวาสีในคร้ังนั้น ประกอบดวยครูบา เจา
อาวาส พระภิกษุ และสามเณรวัดตางๆ เชน วัดชางคํ้า (กุญชถัมภการาม, นาโคถัมภราม, ถัมภคัชชาราม, 
สิฏฐถัมภราโม) วัดน้ําลอมนางเหลียว (เมืองนานฝายเวียงกล้ําวันออก) วัดศรีพันตน (สหสฺสโพธิขนฺธราม-ริม
หนองหาน วันตกเวียง) วัดนาปง (เขตฺตชยนาราม) วัดพระเนตร (เชยยภูมิแกวกวางภะเนดชาง) วัดดอนชัย
น้ําลอม (เขตตคาราม) วัดสรีสองเมือง วัดพระเกิด วัดพระญาพู วัดภุมมินท วัดหัวนา วัดกอก วัดลองทอง วัด
ทานาวแกวโคมคํา วัดนาดอน วัดนาเทา วัดตาลชุม วัดนาโธง วัดนาบุก วัดบานมวง (อัมพาราม) วัดดอนทัน 
วัดงัวแดง (ทงงัวแดงดานใต) วัดดอยแกว วัดอรัญญวาสี (สรีดอนสวัรค) วัดปาลาน (โปฏกวนาราม เมืองงั่ว) 
วัดบุญยืน (บุญยืนสบสา) วัดงั่ว วัดน้ําครก วัดตนหนุน (ตนหนุนน้ําสา) วัดเรือง วัดยางแคง วัดลองบัว  
วัดพระบาท (พระบาทหัวขัวยาว) วัดสวนม่ิงแกวเมืองมูนบุญเรือง วัดหัวเวียง วัดชางเผือก (ประตูหนองบัว) 
วัดดอนแหง วัดพวงคระยอม วัดปราสาท วัดสรีดอนยาว เมืองลิม (วัดหัวดอนยาว) วัดลองแง เมืองฅวาง  
วัดบานทึด (เมืองควาง-เมืองแงง) วัดสบกอน (เชียงกลาง) วัดปาแดงเมืองภง (โลหชณะ) และวัดชัมลานาไฮ 
เปนตน 

                                                           
7 “สักกราชะได 1195 ตวั ปกาไส สมเด็จมหาราชอนันตรยราชาธิราชเจา ทรงราชสัทธาตนเสวยในนันทปุ

รี ไดสางยังธัมมตัวปาฬีจักกวาฬทีปนีอันน้ีไวโชฏกะวรพุทธสาสนา 5 พันวัสสา...” (DELMN008_191_0721_031) 
// (จุฬสักราชได 1196 ตัว เดือน 12 ออก 6 คํ่า) ธัมมจันโทรัสสภิกขุ ปางเมตตาสัทราบานนาบุก คํ้าชูสมเด็จ
มหาราชตนเสวยเมืองเชยยนันทปุรี (PNTMP174_212_070104176_00_036) 

8 “มหาสัทธาสมเด็จปรัมมบอพิตรตราภุมมินทาธิราช เจาหลวงเมืองนาน สางคํ้าชูพระมหากัญจนเถร..” 
(PNTMP186_128_070104246_01_004) 

9 สรีสวัสสดีอัพภิวันทนพพระไตรรัตนโอกาส จุฬศกพทะได 1195 ตัว ปกาไส เดือน 5 โหรา แรม 5 ฅํ่า 
พร่ําวาไดวัน 5 ไทยดับเรา ปถมมุลสัทธาหมายมีเจามหาอุปปราชาแลอัคคราชเทวีช่ือวาเจานางยอดเปนประธาน แล
ราชปุตตาปุตตีสัม พันธวงสาเจาชุตน ได ริลั งส างจางเขียนยังรสะมมเทสนาช่ือวาอนุสติ กัมมัฏฐาน...
(PNTMP236_105_070120119_01_007) 

สวนฆราวาสที่รวมสรางคัมภีรใบลานมีทั้งเชื้อพระวงศ เสนาอามาตย และบุคคลทั่วไป โดยพบวามี
เจานายตางเมือง รวมจารและสรางคัมภีรใบลานดวย เชน เจาเมืองเชียงแขง เจาพระวังขวาพรอมชายา เจา
ยุวราชเมืองไชยสาครรัฏฐะ พระญาอามาจจ พระญาพิชชวงสา (เมืองลา) พระญาขัตติยะ (เมืองลา) ปูแสน
กลางเมือง (แสนหลวงกลางเมือง) แสนสิงหะอภิชัยอักษร (เมืองเลน) แสนสุภอักษร แสนรัตนอักษร แสน
พรหมโวหาร แสนไชยปราการ แสนไชยลาภ แสนมโนอักษร แสนธนัญชัย แสนสิทธิ แสนเสมอใจ หม่ืนสีไชย 
เจาหนานจันทะ หม่ืนพันธุระ หม่ืนสีไชย หม่ืนเสมอใจ หม่ืนทิพพอักษร และทาวธัมมสร เปนตน 

เจาภาพ หรือเจาศรัทธาที่รวมสราง โดยบูชาคัมภีรใบลานที่ผูอ่ืนจารแลวนํามาถวายครูบากัญจนะ 
นอกจากเจาหลวงเมืองนาน (มหายสวรราชะตนเปนเจาเมืองนันทปุรี) แลวยังมีบุคคลอ่ืนๆ ดวย เชน แมเจา
หลามาดาราชวังโส พอออกอุปราชหลวง เจาขนานอินทวงสาเมืองเชียงแขง เจาเมืองสัมปุนราชปุรี เจาสรี
สิทธิวงสา (เมืองเลน) แสนสิทธิ แสนหลวงกลางเวียงและนางแกวกัญญา พระญารัตนะเมืองแกวพรอมดวย
นางใจแกว เจานายหนานวงส และแสนมโนเชยยา เปนตน 

จากขอมูลทั้งในสวนหนาทับหรือปกใบลานและขอมูลบันทึกทายใบลาน ยังไดกลาวถึงสภาพสังคม 
และเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวกับเมืองนานในชวงที่ครูบากัญจนะไปสรางคัมภีรใบลานในคร้ังนั้นดวย เชน  
มีเจานายและผูคนจากเมืองอ่ืนๆ เชน เมืองพง เมืองลา เมืองเชียงของ มาพํานักอยูในเมืองนาน ซ่ึงเปนผล
สืบเนื่องจากการที่เจาหลวงสุมนเทวราชไดกวาดตอนเจานายและผูคนจากเมืองลา เมืองพง เมืองเชียงแข็ง 
และเมืองพูคา เม่ือป พ.ศ.2354 (พงศาวดารนครนาน,, 81) เม่ือป พ.ศ.2377 วัดพระแกวเมืองนานยังสรางไม
เสร็จ ตอมาเม่ือ พ.ศ.2380 เจาหลวงเมืองนานยายเขามาอยูคุมหลวงเมืองใหม ชวงป พ.ศ.2378 และพบวามี
การเขาเวรนอนเฝาคุมหลวงเมืองนาน นอกจากนั้นยังพบวาในคัมภีรใบลานที่จารในเมืองนาน มีการใชอักษร
พิเศษ เชน กุงนอนเฟอย อักษรไทนิเทศ และอักษรฝกขาม เขียนขอความในสวนหนาทับหรือปก และทายใบ
ลาน ตลอดจนพบวาคัมภีรใบลานบางผูกจารดวยอักษรธรรมลาว ตนฉบับที่นํามาคัดลอกบางผูกเปนอักษร
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บทสรุป 
เร่ืองราวและเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนเม่ือครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถรจากเมืองแพรไปสํารวจและ

สรางคัมภีรใบลานที่เมืองนานระหวางป พ.ศ.2375-2380 มีความสําคัญหลายประการ เพราะเปนรวบรวม
คัมภีรใบลานสําคัญทางศาสนา เชน พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณวิเสส  
และคัมภีรบาลีไวยากรณ ที่เก็บรักษาไวตามวัดตางๆ ในเมืองนาน เพื่อนํามาคัดลอกหรือจารใหม แลว
รวบรวมมาเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จํานวนทั้งสิ้น 142 มัด หรือ 1,603 ผูก  
โดยไดรับการสนับสนนุและความรวมมือเปนอยางดีทั้งฝายเมืองแพรและเมืองนาน จากรายชื่อคัมภีรใบลานที่
ไดจัดสรางนั้นยังแสดงใหเห็นวาเมืองนานในยุคสมัยนั้นมีคัมภีรใบลานที่สําคัญอยูจํานวนมาก นอกจากนั้นยัง
พบขอมูลทางประวัติศาสตรที่ผูจารไดบันทึกเร่ืองราวไว เชน รายชื่อเจานาย ขาราชการ พระเถระ พระภิกษุ
สามเณร และฆราวาสที่ มีสวนรวมในการสรางคัมภีรใบลานคร้ังนั้น พบการกลาวถึงชื่อวัดวาอาราม  
และเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในชวงนั้น สามารถใชเปนหลักฐานประกอบหรือขยายความประวัติศาสตรเมือง
นานในยุคสมัยนั้นได 

แมวาเร่ืองราวการเดินทางไปสรางคัมภีรใบลานที่เมืองนานของครูบากัญจนอรัญวาสี จะไมได
กลาวถึงละเอียดในจารึก ใบลาน หรือพับสาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตจากการศึกษาขอมูลเฉพาะที่บันทึกในสวน
ของปกและทายใบลานจํานวนหนึ่งซ่ึงเก็บรักษาไวที่วัดสูงเมน ทําใหไดขอมูลที่ละเอียดข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง 
ผูเขียนเชื่อวาหากมีการรวบรวมขอมูลจากทายใบลานที่เก่ียวของทุกผูกทั้งที่วัดสูงเมนและในเมืองนาน  
ก็จะทําใหประวัติการสรางคัมภีรใบลานที่เมืองนานของครูบากัญจนอรัญวาสีมีความสมบูรณยิ่งกวานี้ 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษา
แนวคิดและการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถาน สวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขาย  
และ 3) วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดวยการศึกษาจากพระไตรปฎก หนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวของ และ ภาคสนาม เพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมายเพื่อนําไปวิเคราะหประกอบงานวิจัยเร่ืองนี้ ดวยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรแนวพุทธเปนเกษตรที่ถือเอาแมแบบของมัชฌิมปฏิปทาหรือทางสายกลาง
ในการทํางาน ไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน ดําเนินกิจกรรมดวยหลักทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน คือ ขยันหา 
รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตชอบ และมีหลักธรรมที่มีความสําคัญอีก 5 ประการ คือ ดานจิตใจ เปนที่พึ่ง
ของตนเอง ดานสังคม ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชและจัดการอยาง
ฉลาด ดานเทคโนโลยีและดานเศรษฐกิจ ลดรายจายและเพิ่มรายได โดยนําหลักธรรมมาประยุกตใช กับการ
แกปญหาเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรวิถีพุทธ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 
 การพัฒนาเกษตรแนวพุทธของสํานักธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  พบวา สถานที่แหงนี้เปน
ศูนยการเรียนรูของชาวบาน เปนตนแบบที่ดีของการดําเนินงานเกษตรวิถีพุทธของสังคม เพราะไดชวยเหลือ
ชุมชน ดวยการสรางเกษตรวิถีพุทธ ทําใหเปนที่พึ่งทางดานจิตใจ และชวยแกปญหาเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวชุมชนใหยั่งยืนได ดวยการนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการเกษตรใหเขากับพื้นที่ของตน  
เชน หลักศีล 5 อิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เปนตน การสวดมนตทุกคร้ังในขณะปลูกพืชทุกชนิด นอกจาก
การสวดเพื่อขจัดอันตรายแลว และทําความคุมครองใหม่ันคงแลวก็ยังเปนอยูเหมือนเดิม แตพิธีสวดมนตนี้ก็
ยังสรางความม่ันใจและเกิดสมาธิในการที่จะปลูกพืชพันธุธัญญาหารตางๆ ใหมีความเจริญเติบโตข้ึนมาไดตาม

ความประสงค การนําบทสวดมนตมาประยุกตใชในทางการเกษตร จึงเปนการเหมาะสมกับยุคสมัย เพราะ
เปนการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรวิถีพุทธ หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถดํารงชีพไดอยาง
พอเพียง และสามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดภายในครอบครัวและสังคมได 
 ดานผลสําเร็จของกลุมสมาชิกที่นําแนวคิดการเกษตรวิถีพุทธ เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
พบวา สมาชิกกลุมเครือขายเกษตรวิถีพุทธ และประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงาน ไดนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติก็ไดประสบความสําเร็จ ทําใหพลังชุมชนในแหลงนั้น เกิดความเขมแข็ง สามารถปรับวิถีชีวิตของตน
อยางเห็นไดชัด เปนที่นาพอใจ ดังตัวอยางชุมชนบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมืองอุดรธานี, ชุมชน
บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง, ชุมชนบานดอนคง ตําบลอุมจาน  อําเภอประจักษศิลปาคม  
และชุมชนบานปาปอแดง ตําบลจําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นับไดวาเปนการเร่ิมตนที่เปนแนวทาง
ในการแกไขเศรษฐกิจชุมชนไดในทางหนึ่ง ถึงแมวาจะเปนการเร่ิมตนไดไมนาน คือ การลดคาใชจายในการ
บริโภคใหนอยลงไดอยางเหมาะสม มีการปลูกพืช ผลไมไวบริโภคในไรนาของตน อีกทั้งมีความตระหนักวา
ชีวิตของมีความปลอดภัย เพราะไมตองเสี่ยงภัยที่เกิดจากสารพิษตกคาง ทําใหมีความสุขสงบในการดํารงชีวิต 
เพราะไดอยูกับธรรมชาติมากข้ึน และมีการกอใหเกิดการชวยเหลือกันในชุมชน ตามหลักปฏิจจสมุปบาท  
ทําใหไมตองซ้ือหาพืชผักบางชนิด เพราะคนในชุมชนจักปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคเองตามที่ตนสามารถทําได 
ไมเดือดรอน เพราะตนเปนที่พึ่งของตนได   
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Abstract 

The purposes of this research were; 1)  to study the concept related to the 
Buddhist agriculture in Thai society; 2)  to study the concept and the Buddhist 
agriculture in the Center of Dhammasathan in Suanpa Tungnakamlaung and the 
network groups; and 3)  to analyze the Buddhist agriculture and to create the 
community power in Udonthani Province. This research was the qualitative research 
by studying from Tipitaka, books and related researches and field studies. After that 
the researchers interviewed the key informants for the data and brought them for 
analysis in compiling this research with descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the Buddhist agriculture took the 
model of apatipadaMajim  or the Middle way in working, that did not harm oneself or 
others.For the principle of ikatthaDittadhamm , it was diligent to search for required 
things, to protect them well, to have good friends and to live with the right livelihood 
and to have five important principles of Dhamma. For the aspect of spirituality, it was 
the self-refugee. In the aspect of society, It assisted the others. In the aspect of the 
natural resources, it used and managed wisely. In the aspect of technology and 
economy,  
it decreased the payment and increased the incomes by applying the principle of 
Dhamma for solving the problem of single agriculture. Being the Buddhist agriculture 
could make the community economy strong. 
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Buddhist agriculture in Thai society; 2)  to study the concept and the Buddhist 
agriculture in the Center of Dhammasathan in Suanpa Tungnakamlaung and the 
network groups; and 3)  to analyze the Buddhist agriculture and to create the 
community power in Udonthani Province. This research was the qualitative research 
by studying from Tipitaka, books and related researches and field studies. After that 
the researchers interviewed the key informants for the data and brought them for 
analysis in compiling this research with descriptive analysis. 
 The results of the research were found that the Buddhist agriculture took the 
model of apatipadaMajim  or the Middle way in working, that did not harm oneself or 
others.For the principle of ikatthaDittadhamm , it was diligent to search for required 
things, to protect them well, to have good friends and to live with the right livelihood 
and to have five important principles of Dhamma. For the aspect of spirituality, it was 
the self-refugee. In the aspect of society, It assisted the others. In the aspect of the 
natural resources, it used and managed wisely. In the aspect of technology and 
economy,  
it decreased the payment and increased the incomes by applying the principle of 
Dhamma for solving the problem of single agriculture. Being the Buddhist agriculture 
could make the community economy strong. 
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 The development of Buddhist agriculture of the center of Dhammasathana 
Suanpatungnakamloung was found that this place is the learning center of the 
villagers and the good model of Buddhist agriculture of the society because it assists 
the community to create the Buddhist agriculture and to be the spiritual refuge and to 
solve the economic problem in the family and community sustainably by applying the 
principle of Dhamma for agriculture with appropriation with their own locality such 
as the principle of Five Precepts, the Four Path of Accomplishment, and the Four 
principles of service and social integration etc. Every reciting mantra was the moment 
of planting the various seeds. Besides, reciting mantra could destroy the peril for 
protecting for the sake of sustainability. It still exists as the same manner but this 
ritual of reciting mantra could create the certainty and results in the meditation for 
planting the seeds. This could make them grow in accordance with the objectives. The 
application of chant of mantra for agriculture should be appropriate for this period 
because it is the mixed innovation with the Buddhist agriculture. If the practitioners 
pay attention to do, they can live sufficiently and can decrease the payment and 
increase the incomes in family and society. 
 In the aspect of members’  groups who apply the Buddhist agriculture for 
solving the economic problems in the community, it was found that the Buddhist 
member network and general people who come to visit this place take this model for 
practice  and achieve the successfulness because of creating the community power in 
that area to be strong and to be able to adapt themselves as seen clearly and to be 
satisfied such as the community of  Bannakamloung, Nakha Sub-district, Maung 
District, Udonthani Province and the community of Banpa Po Daeng, Champi Sub-
district, Srithat District, Udonthani Province. They are considered as the beginning to 
be guideline for solving the community economy in one level. Although it does not 
begin so long, it can decrease the payment in consumption appropriately. That is to 
plant the seeds for consumption in their own farming lands and again to realize of 
their own lives with security because they must not risk of disaster those results in the 
existing toxic substance and to make them happy in living. That is because they can 
live with the nature and they can assist each other in the community in accordance 
with the principle of the Dependent Origination. Therefore, they must not pay for the 
other plants because people in the community can plant the seeds for their 
consumption without troubles because the self is the self-refuge. 

Keywords: Agriculture, Buddhist way, Management, Community Power 
 
บทนํา 
 การทําการเกษตรโดยนําหลักธรรมะขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาปฏิบัติและใชเปนหลักหรือ
เปนแกนในการทําการเกษตรเปนสิ่งที่มนุษยเราเรียนรูและทําความเขาใจใหมากข้ึนกับเกษตรวิถีพุทธเพราะ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงเปนแหลงสําคัญในการเพาะปลูกพืชและผลิตอาหารเพื่อหลอเลี้ยง

ประชากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหมีการนําทรัพยากร ดิน น้ํา พลังงานและพื้นที่ปาไมมาใชเพื่อ
ทําการเกษตรในปริมาณมาก พื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณของไทยไดลดนอยลง เนื่องจากพื้นที่เหมาะสม
ทางการเกษตรไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองการเพิ่มข้ึนของประชากร มีการกอสรางอาคาร
บานเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึน และพื้นที่ที่เหลืออยูจํานวนมากเปนดินที่มีปญหา
ตอการนํามาใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินเปร้ียวจัด ดินเค็ม ดินทราย ไมเหมาะสมตอการทํา
การเกษตร ทําใหผลผลิตต่ํา การปรับปรุงพื้นที่เหลานี้ใหเหมาะสมจะตองเสียคาใชจายในการปรับปรุงสูงมาก 
และตองใชแผนระยะยาวในการแกไขปญหาที่ผานมาการเกษตรกรรมของไทยถูกผลักดันเขาสูระบบ
เกษตรกรรมกระแสหลัก (Mainstream agriculture) หรือเกษตรกรรมเคมี (Chemical agriculture)  
ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งตางๆ ทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก1 (Department of Agriculture, 1993 : 
153.) 
 (1) ปญหาตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เชน ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษใน
สิ่งแวดลอม และปญหาการระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากการใชปุยเคมีเปนระยะเวลานานโดยไมมีการ
ปรับปรุงดิน ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป จนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
ทําใหเกษตรกรตองใชปุยเคมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตอัตราการเพิ่มผลผลิตตอการเพิ่มของปุยเคมีกลับลดลง  
และการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาการตกคางในสิ่งแวดลอม เชน สะสมในดิน น้ํา 
และอากาศ นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนตอระบบนิเวศ เชน ผีเสื้อ ผึ้ง  
ทําใหความสมดุลของธรรมชาติเสียไป เกิดการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย  
 (2) ปญหาตอเศรษฐกิจ แมเกษตรกรรมแผนใหมจะมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนอาหารและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร แตในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันขาม 
เนื่องจากพบวาตนทุนการผลิตสูงกวารายไดทําใหเกิดปญหาหนี้สิน เกษตรกรตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ มากมาย นอกจากนี้ในระดับประเทศก็เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเขาปุยเคมี 
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และเมล็ดพืชจากตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดดุลทางการคา  
 (3) ปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การใชสารเคมีในทางการเกษตร นอกจากจะ
ตกคางในสิ่งแวดลอมแลว และยังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรที่ใชบริโภคดวย และ  
 (4) ปญหาทางศีลธรรม การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งมีชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนาถือวาเปนบาปขัดกับหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีลขอที่ 1 (ปาณาติปาต) ชาวพุทธ ผูเครงครัด
ในศีลธรรมจะไมทําบาปนี้เด็ดขาด  
 หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน วัดและพระสงฆจึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนพระสงฆหลายรูป
ไดพยายามร้ือฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบานในยุคภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในข้ัน
วิกฤตินี้ ข้ึนมาใหมโดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบันซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนใหชัดเจนและตรงจุด
พยายามคนหาแกนของพุทธธรรม เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยแลวนํามาเปนหลักในการแกปญหา
                                                           
 1 Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Sustainable 
Agriculture, Thai Agriculture Future, (Bangkok: Department of Agriculture, 1993 
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 The development of Buddhist agriculture of the center of Dhammasathana 
Suanpatungnakamloung was found that this place is the learning center of the 
villagers and the good model of Buddhist agriculture of the society because it assists 
the community to create the Buddhist agriculture and to be the spiritual refuge and to 
solve the economic problem in the family and community sustainably by applying the 
principle of Dhamma for agriculture with appropriation with their own locality such 
as the principle of Five Precepts, the Four Path of Accomplishment, and the Four 
principles of service and social integration etc. Every reciting mantra was the moment 
of planting the various seeds. Besides, reciting mantra could destroy the peril for 
protecting for the sake of sustainability. It still exists as the same manner but this 
ritual of reciting mantra could create the certainty and results in the meditation for 
planting the seeds. This could make them grow in accordance with the objectives. The 
application of chant of mantra for agriculture should be appropriate for this period 
because it is the mixed innovation with the Buddhist agriculture. If the practitioners 
pay attention to do, they can live sufficiently and can decrease the payment and 
increase the incomes in family and society. 
 In the aspect of members’  groups who apply the Buddhist agriculture for 
solving the economic problems in the community, it was found that the Buddhist 
member network and general people who come to visit this place take this model for 
practice  and achieve the successfulness because of creating the community power in 
that area to be strong and to be able to adapt themselves as seen clearly and to be 
satisfied such as the community of  Bannakamloung, Nakha Sub-district, Maung 
District, Udonthani Province and the community of Banpa Po Daeng, Champi Sub-
district, Srithat District, Udonthani Province. They are considered as the beginning to 
be guideline for solving the community economy in one level. Although it does not 
begin so long, it can decrease the payment in consumption appropriately. That is to 
plant the seeds for consumption in their own farming lands and again to realize of 
their own lives with security because they must not risk of disaster those results in the 
existing toxic substance and to make them happy in living. That is because they can 
live with the nature and they can assist each other in the community in accordance 
with the principle of the Dependent Origination. Therefore, they must not pay for the 
other plants because people in the community can plant the seeds for their 
consumption without troubles because the self is the self-refuge. 
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เปนแกนในการทําการเกษตรเปนสิ่งที่มนุษยเราเรียนรูและทําความเขาใจใหมากข้ึนกับเกษตรวิถีพุทธเพราะ
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ประชากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหมีการนําทรัพยากร ดิน น้ํา พลังงานและพื้นที่ปาไมมาใชเพื่อ
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ทางการเกษตรไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ชุมชนเพื่อตอบสนองการเพิ่มข้ึนของประชากร มีการกอสรางอาคาร
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เกษตรกรรมกระแสหลัก (Mainstream agriculture) หรือเกษตรกรรมเคมี (Chemical agriculture)  
ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งตางๆ ทําใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก1 (Department of Agriculture, 1993 : 
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 (1) ปญหาตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เชน ปญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษใน
สิ่งแวดลอม และปญหาการระบาดของโรคและแมลง เนื่องจากการใชปุยเคมีเปนระยะเวลานานโดยไมมีการ
ปรับปรุงดิน ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป จนไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
ทําใหเกษตรกรตองใชปุยเคมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตอัตราการเพิ่มผลผลิตตอการเพิ่มของปุยเคมีกลับลดลง  
และการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาการตกคางในสิ่งแวดลอม เชน สะสมในดิน น้ํา 
และอากาศ นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังทําลายแมลงที่เปนประโยชนตอระบบนิเวศ เชน ผีเสื้อ ผึ้ง  
ทําใหความสมดุลของธรรมชาติเสียไป เกิดการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืชมากข้ึนดวย  
 (2) ปญหาตอเศรษฐกิจ แมเกษตรกรรมแผนใหมจะมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนอาหารและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร แตในระยะยาวจะปรากฏผลในทางตรงกันขาม 
เนื่องจากพบวาตนทุนการผลิตสูงกวารายไดทําใหเกิดปญหาหนี้สิน เกษตรกรตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ มากมาย นอกจากนี้ในระดับประเทศก็เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการนําเขาปุยเคมี 
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และเมล็ดพืชจากตางประเทศ ทําใหเกิดการขาดดุลทางการคา  
 (3) ปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การใชสารเคมีในทางการเกษตร นอกจากจะ
ตกคางในสิ่งแวดลอมแลว และยังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรที่ใชบริโภคดวย และ  
 (4) ปญหาทางศีลธรรม การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งมีชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนาถือวาเปนบาปขัดกับหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีลขอที่ 1 (ปาณาติปาต) ชาวพุทธ ผูเครงครัด
ในศีลธรรมจะไมทําบาปนี้เด็ดขาด  
 หลายชุมชนในชนบทภาคอีสาน วัดและพระสงฆจึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนพระสงฆหลายรูป
ไดพยายามร้ือฟนและแสวงหาบทบาทในการเปนผูนําชาวบานในยุคภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในข้ัน
วิกฤตินี้ ข้ึนมาใหมโดยพยายามมองปญหาสังคมปจจุบันซ่ึงมีความสลับซับซอนข้ึนใหชัดเจนและตรงจุด
พยายามคนหาแกนของพุทธธรรม เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยแลวนํามาเปนหลักในการแกปญหา
                                                           
 1 Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Sustainable 
Agriculture, Thai Agriculture Future, (Bangkok: Department of Agriculture, 1993 
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และพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึนตัวอยางเชน พระสงฆจังหวัดอุดรธานีที่ไดนํา
หลักธรรมในการทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรมชี้แนะประชาชน หรือกลุมเกษตรกรในบานนาคําหลวง 
ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดานการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเวลา
หลายสิบปที่ผานไป  เชน การทําไรออย หรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืนๆ เสริม
หรือหมุนเวียนเลย จึงทําใหสภาพดินมีปญหา ผลผลิตตกต่ําและที่ซํ้ารายรายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย 
แทบจะไมมีเงินสําหรับเลี้ยงชีพ เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยางเหมาะสมแกพื้นที่และฤดูกาลนั่นเอง 
นอกจากนั้น พบวา ในสมัยอดีตหลายปที่ผานมาชาวบานในละแวกบานนาคําหลวง และหลายๆ หมูบานใน
จังหวัดอุดรธานีลวนมีสภาพเหมือนกับหมูบานอ่ืนๆในภาคอีสาน โดยประชาชนสวนใหญของชุมชน มีสภาพที่
อดอยาก ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานดานการเกษตร การเปนหนี้สินลนตัวปลูกขาวแตไมมีขาวกิน
ปลูกพืชก็ขายไมไดราคาที่เปนธรรม แมจะเลี้ยงสัตวก็ถูกโรคระบาดคุณภาพชีวิตคอนขางต่ํา แลวยังชอบเลน
การพนัน หวยใตดิน ไกชนและอบายมุขตางๆ ขาดการใสใจดานสุขภาพอนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลาน
เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสพระสงฆบางกลุมในจังหวัดอุดรธานี  เม่ือเห็นประชาชนประสบกับปญหาเชนนี้
จึงไดตั้งปณิธานไววาจะหาทางแกปญหาความยากจนปญหาหนี้สินและปญหาสุขภาพอนามัยใหกับชาวบาน
ใหได ดวยการนําหลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการทําเกษตรแนวพุทธ เพื่อทํา
ใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 3. เพื่อวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documenty  Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในภาคสนามโดยใชวิธีวิทยากรแบบผสมผสานดังนี้ 

1)  การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documenty  Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของกับพระไตรปฎก  หนังสือ  รายงานการวิจัย  รายงานการประชุม  ภาพถาย  
เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  ดังนี้ 

1. การศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลจากเอกสาและหลักฐานที่เก่ียวของกับแนวคิดและ
การจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัด
อุดรธานีทั้งหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ  

2. ทําการวิเคราะหแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  
3. ศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา คําหลวง 

และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี   
4. สรุปผลการศึกษาที่ทําใหเห็นถึงเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลัง

ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) 

โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

1. ทําการศึกษาและคัดเลือกองคกร ชุมชน จํานวน  4 กลุม  โดยการกําหนดกลุม เปาหมาย
ดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 1) ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
กลุมเกษตรกรบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบล
จําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3) สวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี 4) สวนเกษตรบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี  

2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  การประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมผูใหขอมูลเชิง
นโยบายที่มีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลงัชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  และกลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน  
จํานวน 34 รูป/คน 

3. ดําเนินการวิเคราะหแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ  การบริหาร
จัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและ
กลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานีของการวิเคราะหเชิงลึก 
(In-depth  Interview) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการวิจัย 

4. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจาการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนาม   
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญคือ  แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้จะเนนการนําผลการวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณชนได
ทราบและสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนตอไปดวย 

5. สรุปผลการศึกษาวจิัยและขอเสนอแนะ 
3.2 พื้นที่การวิจัย และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 
 การศึกษาคร้ังนี้  ไดทําการศึกษาเร่ือง เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลัง
ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1) กลุมผูใหขอมูลเชิงนโยบายที่มีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 
แบงเปน 

 1.1 ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง     จํานวน 1 รูป/คน 
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และพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดีข้ึนตัวอยางเชน พระสงฆจังหวัดอุดรธานีที่ไดนํา
หลักธรรมในการทํางานดานการเกษตรกรรมไปอบรมชี้แนะประชาชน หรือกลุมเกษตรกรในบานนาคําหลวง 
ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเคยประสบกับปญหาในดานการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนเวลา
หลายสิบปที่ผานไป  เชน การทําไรออย หรือไรมันสําปะหลังเพียงอยางเดียว โดยไมมีการปลูกพืชอ่ืนๆ เสริม
หรือหมุนเวียนเลย จึงทําใหสภาพดินมีปญหา ผลผลิตตกต่ําและที่ซํ้ารายรายไดตอคนตอปก็นอยลงไปดวย 
แทบจะไมมีเงินสําหรับเลี้ยงชีพ เพราะไมรูจักการทําเกษตรอยางเหมาะสมแกพื้นที่และฤดูกาลนั่นเอง 
นอกจากนั้น พบวา ในสมัยอดีตหลายปที่ผานมาชาวบานในละแวกบานนาคําหลวง และหลายๆ หมูบานใน
จังหวัดอุดรธานีลวนมีสภาพเหมือนกับหมูบานอ่ืนๆในภาคอีสาน โดยประชาชนสวนใหญของชุมชน มีสภาพที่
อดอยาก ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานดานการเกษตร การเปนหนี้สินลนตัวปลูกขาวแตไมมีขาวกิน
ปลูกพืชก็ขายไมไดราคาที่เปนธรรม แมจะเลี้ยงสัตวก็ถูกโรคระบาดคุณภาพชีวิตคอนขางต่ํา แลวยังชอบเลน
การพนัน หวยใตดิน ไกชนและอบายมุขตางๆ ขาดการใสใจดานสุขภาพอนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลาน
เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสพระสงฆบางกลุมในจังหวัดอุดรธานี  เม่ือเห็นประชาชนประสบกับปญหาเชนนี้
จึงไดตั้งปณิธานไววาจะหาทางแกปญหาความยากจนปญหาหนี้สินและปญหาสุขภาพอนามัยใหกับชาวบาน
ใหได ดวยการนําหลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเปนการทําเกษตรแนวพุทธ เพื่อทํา
ใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 3. เพื่อวิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documenty  Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในภาคสนามโดยใชวิธีวิทยากรแบบผสมผสานดังนี้ 

1)  การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documenty  Study)  ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของกับพระไตรปฎก  หนังสือ  รายงานการวิจัย  รายงานการประชุม  ภาพถาย  
เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  ดังนี้ 

1. การศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลจากเอกสาและหลักฐานที่เก่ียวของกับแนวคิดและ
การจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง และกลุมเครือขายในเขตจังหวัด
อุดรธานีทั้งหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ  

2. ทําการวิเคราะหแนวคิดเกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  
3. ศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนา คําหลวง 

และกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี   
4. สรุปผลการศึกษาที่ทําใหเห็นถึงเกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลัง

ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนการศึกษาในภาคสนาม (Field Study) 

โดยศึกษาจากกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประกอบงานวิจัย แลวนําเสนองานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

1. ทําการศึกษาและคัดเลือกองคกร ชุมชน จํานวน  4 กลุม  โดยการกําหนดกลุม เปาหมาย
ดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 1) ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง 
กลุมเกษตรกรบานนาคําหลวง ตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) สวนเกษตรบานปาปอแดง ตําบล
จําป อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3) สวนเกษตรบานดอนคง ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี 4) สวนเกษตรบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี  

2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  การประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมผูใหขอมูลเชิง
นโยบายที่มีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลงัชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  และกลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน  
จํานวน 34 รูป/คน 

3. ดําเนินการวิเคราะหแนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ  การบริหาร
จัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวงและ
กลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  กระบวนการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานีของการวิเคราะหเชิงลึก 
(In-depth  Interview) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการวิจัย 

4. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจาการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนาม   
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญคือ  แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา  รูปแบบความสัมพันธ   
การบริหารจัดการ  เกษตรวิถีพุทธในสังคมไทย  เกษตรวิถีพุทธของศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคํา
หลวงและกลุมเครือขายในเขตจังหวัดอุดรธานี  ทั้งนี้จะเนนการนําผลการวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณชนได
ทราบและสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนตอไปดวย 

5. สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 
3.2 พื้นที่การวิจัย และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 
 การศึกษาคร้ังนี้  ไดทําการศึกษาเร่ือง เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลัง
ชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1) กลุมผูใหขอมูลเชิงนโยบายที่มีมุมมองตอเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 
แบงเปน 

 1.1 ศูนยปฏิบัติธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง     จํานวน 1 รูป/คน 
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   1.2 สวนเกษตรบานปาปอแดง อําเภอศรีธาตุ      จํานวน 1 รูป/คน 
  1.3 สวนเกษตรบานดอนคง อําเภอประจักษศิลปาคม    จํานวน 1 รูป/คน 
  1.4 สวนเกษตรบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง   จํานวน 1 รูป/คน 

 2) กลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน 
     2.1 พระสงฆ    จํานวน   5 รูป 

  2.2 ผูนําทองถ่ิน    จํานวน   5 คน 
  2.3 กลุมเกษตรกร    จํานวน 20 คน 

  รวมทั้งสิ้น    จํานวน 34 รูป/คน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1) แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 เกษตรแนวพุทธ คือ การเห็นธรรมะคือการเห็นความจริงของชีวิตซ่ึงประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4  
และ จิตใจอีกหนึ่งนอกเหนือจากการทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิตแลว  ประสบการณ
ดังกลาวยังไดกลายเปนรากฐานของการพัฒนาความคิดและแนวทางปฏิบัติเร่ือง “พุทธเกษตรกรรม” เราตอง
รูจักชีวิตกอนจึงรูวาควรทําการเกษตรเชนไรหลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบัติตนในทางสายกลาง) ในทาง
พุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ การไมยึดถือสุดทางทั้ง 2 ไดแก อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบ
ตนเองใหลําบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย   เปนการเกษตรที่
ถือเอาแมแบบหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักความเปนสายกลางในการทํางาน ไมเบียดเบียนทั้งตนเองและ
ผูอ่ืน นอกจากนั้น ยังตองดําเนินกิจกรรมทั้งปวงดวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในปจจุบันที่คฤหัสถถึง
ถือเอามาปฏิบัติในการทํางาน  คือ มีความพากเพียร ขยัน ไมเกียจคราน รูจักรักษาและปกปองดูแลกิจการที่
ตนดําเนินการอยูใหปลอดภัย  หรือมีภูมิคุมกันที่ดี  รูจักคบหาสมาคมกับผูรูดานการเกษตรดวยกัน หรือมีผู
แนะนําที่ดี  และรูจักใชจายทรัพยในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมแกอัตภาพของแตละครอบครัว 
 เกษตรแนวพุทธ  มีหลักสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ  1) ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง  
มีจิตสํานึกที่ดี 2 ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหใชและจัดการอยางฉลาด 4) ดานเทคโนโลยี 5) ดานเศรษฐกิจ คือจะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ 
เพิ่มรายไดและยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช  หลักเกษตรแนวพระพุทธศาสนา ยึดความเพียรที่บริบูรณและมี
ความเพียรที่ประคับประคองไวสมํ่าเสมอไมหยอนนัก ไมตึงนัก ไมใหจิตปรุงแตงภายในไมใหฟุงซานภายนอก 
มีความเพียรทางกาย เชน เพียรพยายามทางกายตลอดเวลา รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานที่
ตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร  ดวยการคบคนดีเปนมิตร ไมคบไมเอาอยางผูชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  
เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงธรรม ผูที่มีความสามารถ นาคบเคารพนับถือ กราบไหวบูชา  
มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน  เปนการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาไดไมใหฝดเคืองและ
ไมใหฟุมเฟอยนัก สมชีวิตาเนนหนักไปในดานการเลี้ยงชีวิต หลักการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา เปน
หลักที่มีความเชื่อ ศรัทธา และสงเสริมใหมนุษยพัฒนาฝกฝนตนเองใหสมบูรณสูงสุดได  โดยใชพระธรรมเปน
เคร่ืองมือฝกฝน ประโยชนในทางโลกของฆราวาส คือ ความสําเร็จในหนาที่การงานของตนที่ทําอยู โดยไมขัด

กับศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง วัดและพระสงฆ จึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนในทุกยุคทุกสมัย โดย
พยายามมองปญหาสังคมปจจุบันนํามาเปนหลักในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของ
ชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน โดยนําแกนของพุทธธรรม  เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยดวยการนํา
หลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยว  มาเปนการทําเกษตรแนวพุทธเพื่อทําใหเศรษฐกิจชุมชน
มีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนและถาวร 
 2)  แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในสังคมไทย 
  พระพุทธศาสนานั้นมีความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในดานเกษตรมาเปนเวลาชานาน 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร ไดสืบทอดกันมาเปน
เวลากวา 2,500 ป โดยปรากฏในคัมภีรชั้นปฐมภูมิหลายแหง เชน  ในคัมภีรวินัยปฎก  มหาวิภังค  ภูตคาม
วรรค เปนตน จะเก่ียวเนื่องทําใหทราบชนิดของพืชและวิธีการขยายพันธพืช ประเภทตาง ๆ  โดยมีหลักคํา
สอนที่สอดคลองกับชีวิตและความเปนอยูที่เปนจริงของสังคม  และมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริย  ซ่ึงมี
พระราชกรณียะกิจสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุง  พุทธศาสนาในฐานะทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกมา
ตลอด อิทธิพลของคําสอนในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมิไดสอนแตเร่ืองชีวิต  ที่ใหเก่ียวของกับความเปนจริงตาม
กฎธรรมชาติอยางถูกตองเทานั้น  แตรวมไปถึงการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมซ่ึงเปน “สัมมาอาชีวะ” 
หรือ  เลี้ยงชีพชอบ อันเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ  อยางถูกตองตามหลักธรรมชาติ  และกฎของธรรมชาติ   
ซ่ึงก็คือวิถีชีวิตของคนสวนใหญในชนบท  การที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแนวพุทธ  สาเหตุที
สําคัญสวนหนึ่ง คือ ปญหาความลมเหลวของภาคเกษตร  และปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  
แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรมยั่งยืนจึงไดถูกเผยแพรไป โดยเกษตรกรที่มีภูมิปญญา  ตอมาปจเจกเกษตรกรที่
ถึงพรอมดวยปญญาและประสบการณเกษตรกรรม  จนสามารถวิเคราะหและคนพบคําตอบไดดวยตนเองวา  
แทจริงแลวเกษตรยั่งยืนยังมีเปาหมายการผลิตที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
ที่มีเปาหมายในการบรรลุความสุขทางดานจิตใจไดอีกดวย เกษตรกลุมนี้จึงทําการเกษตรแนวพุทธ และเปน
แกนกลางที่สําคัญของเกษตรแนวพุทธ ที่จะเติบโตขยายสรางเครือขายตอไป   
 นอกจากนี้  เม่ือเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนเกษตรยั่งยืนสูการเปนชุมชนเกษตรแนว
พุทธ โดยมี 4 องคประกอบไดแก (1)  พุทธกระบวนทัศน ประกอบดวย วิธีการผลิตและรูปแบบการเกษตร 
(2) วิถีชีวิตชุมชน (3) การรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปสู องคประกอบที่  (4) การพึ่งตนเอง 
โดยในเบื้องตนจะเปนการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจจึงมีชีวิตที่สงบสุข  สวนรูปแบบการเกษตรแนวพุทธ
สามารถจําแนกไดเปน 5 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบนา (2) รูปแบบนาและปา (3) รูปแบบนาไรและวัวควาย 
(4) รูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผัก และ (5) รูปแบบนาไรเนนวัวควาย ทั้งนี้ ความสําเร็จผลของเกษตรกร
แนวพุทธ  นอกจากจะข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางระบบนิเวศ  และเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรแตละรายที่
ทําการเกษตรตามองคประกอบตาง ๆ ดังกลาว  ดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 5 รูปแบบ หรือผสมผสานกัน
ตามความเหมาะสมของแตละบุคคลในแตละสภาพพื้นที่แลว  เกษตรกรแนวพุทธยังตองตระหนักในความ
เปนพุทธศาสนิกชนที่ดีดวย กลาวคือ ตองประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวย
จึงจะไดชื่อวา “เกษตรกรแนวพุทธ” และมีหนาที่สําคัญในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนดวย  สวนรูปแบบ
ตาง ๆ ของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  มีความแตกตาง หลากหลายตามลักษณะของสภาพระบบนิเวศ  
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   1.2 สวนเกษตรบานปาปอแดง อําเภอศรีธาตุ      จํานวน 1 รูป/คน 
  1.3 สวนเกษตรบานดอนคง อําเภอประจักษศิลปาคม    จํานวน 1 รูป/คน 
  1.4 สวนเกษตรบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง   จํานวน 1 รูป/คน 

 2) กลุมผูใหขอมูลในทองถ่ิน 
     2.1 พระสงฆ    จํานวน   5 รูป 

  2.2 ผูนําทองถ่ิน    จํานวน   5 คน 
  2.3 กลุมเกษตรกร    จํานวน 20 คน 

  รวมทั้งสิ้น    จํานวน 34 รูป/คน 
 

สรุปผลการวิจัย 
1) แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 เกษตรแนวพุทธ คือ การเห็นธรรมะคือการเห็นความจริงของชีวิตซ่ึงประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4  
และ จิตใจอีกหนึ่งนอกเหนือจากการทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิตแลว  ประสบการณ
ดังกลาวยังไดกลายเปนรากฐานของการพัฒนาความคิดและแนวทางปฏิบัติเร่ือง “พุทธเกษตรกรรม” เราตอง
รูจักชีวิตกอนจึงรูวาควรทําการเกษตรเชนไรหลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบัติตนในทางสายกลาง) ในทาง
พุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ การไมยึดถือสุดทางทั้ง 2 ไดแก อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบ
ตนเองใหลําบากเกินไป และ กามสุขัลลิกานโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย   เปนการเกษตรที่
ถือเอาแมแบบหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือหลักความเปนสายกลางในการทํางาน ไมเบียดเบียนทั้งตนเองและ
ผูอ่ืน นอกจากนั้น ยังตองดําเนินกิจกรรมทั้งปวงดวยหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในปจจุบันที่คฤหัสถถึง
ถือเอามาปฏิบัติในการทํางาน  คือ มีความพากเพียร ขยัน ไมเกียจคราน รูจักรักษาและปกปองดูแลกิจการที่
ตนดําเนินการอยูใหปลอดภัย  หรือมีภูมิคุมกันที่ดี  รูจักคบหาสมาคมกับผูรูดานการเกษตรดวยกัน หรือมีผู
แนะนําที่ดี  และรูจักใชจายทรัพยในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสมแกอัตภาพของแตละครอบครัว 
 เกษตรแนวพุทธ  มีหลักสําคัญ 5 ประการ กลาวคือ  1) ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง  
มีจิตสํานึกที่ดี 2 ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหใชและจัดการอยางฉลาด 4) ดานเทคโนโลยี 5) ดานเศรษฐกิจ คือจะตองมุงลดรายจายกอนเปนสําคัญ 
เพิ่มรายไดและยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช  หลักเกษตรแนวพระพุทธศาสนา ยึดความเพียรที่บริบูรณและมี
ความเพียรที่ประคับประคองไวสมํ่าเสมอไมหยอนนัก ไมตึงนัก ไมใหจิตปรุงแตงภายในไมใหฟุงซานภายนอก 
มีความเพียรทางกาย เชน เพียรพยายามทางกายตลอดเวลา รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานที่
ตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร  ดวยการคบคนดีเปนมิตร ไมคบไมเอาอยางผูชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  
เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงธรรม ผูที่มีความสามารถ นาคบเคารพนับถือ กราบไหวบูชา  
มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน  เปนการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาไดไมใหฝดเคืองและ
ไมใหฟุมเฟอยนัก สมชีวิตาเนนหนักไปในดานการเลี้ยงชีวิต หลักการเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา เปน
หลักที่มีความเชื่อ ศรัทธา และสงเสริมใหมนุษยพัฒนาฝกฝนตนเองใหสมบูรณสูงสุดได  โดยใชพระธรรมเปน
เคร่ืองมือฝกฝน ประโยชนในทางโลกของฆราวาส คือ ความสําเร็จในหนาที่การงานของตนที่ทําอยู โดยไมขัด

กับศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง วัดและพระสงฆ จึงยังคงเปนศูนยกลางของชุมชนในทุกยุคทุกสมัย โดย
พยายามมองปญหาสังคมปจจุบันนํามาเปนหลักในการแกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของ
ชาวบานและชุมชนใหดีข้ึน โดยนําแกนของพุทธธรรม  เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับกาลสมัยดวยการนํา
หลักธรรมมาใชกับการแกปญหาการเกษตรเชิงเดี่ยว  มาเปนการทําเกษตรแนวพุทธเพื่อทําใหเศรษฐกิจชุมชน
มีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนและถาวร 
 2)  แนวคิดการเกษตรแนวพุทธในสังคมไทย 
  พระพุทธศาสนานั้นมีความผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในดานเกษตรมาเปนเวลาชานาน 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร ไดสืบทอดกันมาเปน
เวลากวา 2,500 ป โดยปรากฏในคัมภีรชั้นปฐมภูมิหลายแหง เชน  ในคัมภีรวินัยปฎก  มหาวิภังค  ภูตคาม
วรรค เปนตน จะเก่ียวเนื่องทําใหทราบชนิดของพืชและวิธีการขยายพันธพืช ประเภทตาง ๆ  โดยมีหลักคํา
สอนที่สอดคลองกับชีวิตและความเปนอยูที่เปนจริงของสังคม  และมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริย  ซ่ึงมี
พระราชกรณียะกิจสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุง  พุทธศาสนาในฐานะทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภกมา
ตลอด อิทธิพลของคําสอนในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมิไดสอนแตเร่ืองชีวิต  ที่ใหเก่ียวของกับความเปนจริงตาม
กฎธรรมชาติอยางถูกตองเทานั้น  แตรวมไปถึงการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมซ่ึงเปน “สัมมาอาชีวะ” 
หรือ  เลี้ยงชีพชอบ อันเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ  อยางถูกตองตามหลักธรรมชาติ  และกฎของธรรมชาติ   
ซ่ึงก็คือวิถีชีวิตของคนสวนใหญในชนบท  การที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแนวพุทธ  สาเหตุที
สําคัญสวนหนึ่ง คือ ปญหาความลมเหลวของภาคเกษตร  และปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  
แนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรมยั่งยืนจึงไดถูกเผยแพรไป โดยเกษตรกรที่มีภูมิปญญา  ตอมาปจเจกเกษตรกรที่
ถึงพรอมดวยปญญาและประสบการณเกษตรกรรม  จนสามารถวิเคราะหและคนพบคําตอบไดดวยตนเองวา  
แทจริงแลวเกษตรยั่งยืนยังมีเปาหมายการผลิตที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
ที่มีเปาหมายในการบรรลุความสุขทางดานจิตใจไดอีกดวย เกษตรกลุมนี้จึงทําการเกษตรแนวพุทธ และเปน
แกนกลางที่สําคัญของเกษตรแนวพุทธ ที่จะเติบโตขยายสรางเครือขายตอไป   
 นอกจากนี้  เม่ือเรียนรูแนวทางการจัดการตนเองของชุมชนเกษตรยั่งยืนสูการเปนชุมชนเกษตรแนว
พุทธ โดยมี 4 องคประกอบไดแก (1)  พุทธกระบวนทัศน ประกอบดวย วิธีการผลิตและรูปแบบการเกษตร 
(2) วิถีชีวิตชุมชน (3) การรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงนําไปสู องคประกอบที่  (4) การพึ่งตนเอง 
โดยในเบื้องตนจะเปนการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจจึงมีชีวิตที่สงบสุข  สวนรูปแบบการเกษตรแนวพุทธ
สามารถจําแนกไดเปน 5 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบนา (2) รูปแบบนาและปา (3) รูปแบบนาไรและวัวควาย 
(4) รูปแบบนาไรวัวควายเนนสวนผัก และ (5) รูปแบบนาไรเนนวัวควาย ทั้งนี้ ความสําเร็จผลของเกษตรกร
แนวพุทธ  นอกจากจะข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางระบบนิเวศ  และเศรษฐกิจสังคมเฉพาะของเกษตรกรแตละรายที่
ทําการเกษตรตามองคประกอบตาง ๆ ดังกลาว  ดวยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 5 รูปแบบ หรือผสมผสานกัน
ตามความเหมาะสมของแตละบุคคลในแตละสภาพพื้นที่แลว  เกษตรกรแนวพุทธยังตองตระหนักในความ
เปนพุทธศาสนิกชนที่ดีดวย กลาวคือ ตองประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวย
จึงจะไดชื่อวา “เกษตรกรแนวพุทธ” และมีหนาที่สําคัญในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนดวย  สวนรูปแบบ
ตาง ๆ ของการทําเกษตรกรรมยั่งยืน  มีความแตกตาง หลากหลายตามลักษณะของสภาพระบบนิเวศ  



1846 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  แนวทางของรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไดรับการยอมรับจากขบวนการ
เกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศเทศไทยนั้น สามารถจําแนกไดเปนกลุมหรือรูปแบบใหญ 6 รูปแบบสําคัญ ๆ 
ดังนี้   1. ระบบไรหมุนเวียน 2. วนเกษตร 3. เกษตรผสมผสาน 4. เกษตรอินทรีย 5. เกษตรธรรมชาติ และ 
6. เกษตรทฤษฎีใหม   ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถือวา ความจริงของธรรมชาติ
คือไตรลักษณหรือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  ดังนั้น  การเขาใจถึงธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรแนวพทุธ
จึงเปนการบรรลุความสุขทางดานจิตใจดวย  โดยเกษตรกรที่ถึงพรอมดวยปญญา ความเพียร และปฏิบัติไป
ดวยจนสามารถวิเคราะห  และคนพบคําตอบไดดวยตนเอง คือเกษตรกรแนวพุทธผูที่จะพึ่งพาตนเอง
ชวยเหลือชุมชนเติบโตและขยายสรางเครือขายตอไป 
 3)  วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุที่แทจริง 
และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม และหลักปฏิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการ
เชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบที่ไดรับการศึกษาหา
ความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบ ที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ เปาหมาย
ดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนทั้งดาน
คุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการ
ปฏิบัติที่เรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ความเขาใจแกนแท
ของชีวิต คือหัวใจสําคัญของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมยั่งยืนกับ 
ระบบเกษตรกรรมแผนใหมซ่ึงมีรากฐานอยูที่การวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ  พุทธเกษตรกรรมนั้น
เร่ิมตนข้ึนที่การพูดถึงชีวิตของคน โดยตระหนักวาชีวิตคนนั้นเปน อันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกธรรมชาติ
ภายนอก โดยมี “อาหาร” เปนตัวเชื่อมสัมพันธระหวางสองสิ่ง ดังกลาว ในแงนี้ โลกธรรมชาติ ระบบ
เกษตรกรรมที่ผลิตอาหารและชีวิตคน จึงเปนสามสิ่งที่เก่ียวเนื่องกันแยกออกจากกันมิได การทําลาย
ธรรมชาติเปนการทําลายชีวิตคนดวย นวเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุ งนาคําหลวง ผู วิจัย
อาศัยหลักอุตุนิยาม และพีชนิยาม คือพืชมีอยูแลวเพียงรูจักนําเอาพืชมาทําอยางไรใหเกิดการงอกงาม 
โดยอาศัยอุตุนิยามคือ น้ํา ดิน ลม ในการทําใหพืชเจริญเติบโต 

การดําเนินงานของสวนเกษตรธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน 
เปนตนแบบที่ดีดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ   
ทําใหเปนที่พึงทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนที่ยั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรม
ไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง เชน ศีล 5 หลักอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เปน
ตน  การสวดมนตทุก ๆ คร้ังในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพื่อขจัดอันตราย และทํา
ความคุมครองใหมั่นคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนต
นี้สามารถเรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพื่อสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ทําใหจิตตั้งม่ัน 
มีสมาธิ มีพลังจิตที่สะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ทั้งการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมี
สารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ที่ปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล 

มีผลผลิตที่ดีตามที่ตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร  
จึงเหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยัน
โต, อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําให
คุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไม
ขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบ
สุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอม   
 ในดานองคความรูใหม การเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปาหมายมุงผลิต
พืชผลทางการเกษตรเพื่อคนในชุมชน ไดรับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอ
สุขภาพ ดังนั้น ผลผลิตสวนใหญจะนํามาจําหนายในชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก บางสวนก็จําหนายใน
ตลาดนัดชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาถูก  ที่สําคัญจะชวยใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน คือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน 
เพราะเม่ือใดก็ตามที่คนในชุมชน หรือผูประกอบอาชีพคาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคา
กําไรเกินควร  มีความสุจริตประพฤติดีงามทางดานการพูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน 
เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ก็จะมีความเจริญตั้งม่ัน สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น 
เกษตรกรในชุมชนทั้งหลาย โดยเฉพาะผูที่ประกอบธุรกิจการคาขายตาง ๆ หากหวังที่จะประสบความสําเร็จ
ในอาชีพคาขายที่ ตนทํ าอยู  จึ งควรทํ าความเข าใจในเหตุและผลของการขาดทุนและได กําไร ที่
พระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปนหลักปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนได
เสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  โดยมีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับ
หลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุกแหงเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนอยางแทจริง เชน ผลผลิตจากธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง  นําไปจําหนาย ณ ตลาดชุมชนและตลาดในเมือง  โดยผูที่ไดรับผิดชอบจากธรรมสถาน
ฯ รายรับที่ไดรับก็นํามาเปนคาใชจายเก่ียวกับคาดําเนินการงานสวนหนึ่ง  อีกสวนบํารุงพระภิกษุสามเณร
ดานปจจัย 4 รวมทั้งคาใชจายในการตอนรับคณะบุคคล สถาบัน ที่มาศึกษาดูงาน  โดยหลักแลวธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง  ตองการใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรแนวพุทธ เปนวิทยาทานแกคนในชุมชนและ
อ่ืน ๆ  ซ่ึงเม่ือศึกษาดูงานแลวจะเกิดแนวคิดนําไปสานตอเปนเครือขายเกษตรแนวพุทธ  ซ่ึงใหเปนทางเลือก
ในการแกปญหาทางการเกษตรอีกทางหนึ่งแกเกษตรกรในสังคมไทย  
 
อภิปรายผล 

แนวคิดเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น  ไดกลาวถึงทั้งองครวมในหลักพุทธธรรม เชน ทิฏฐ 
ธัมมิกัตถประโยชน และไตรสิกขา เปนตน  และแยกอธิบายในแตละสวนของหลักธรรมในแตละหัวขอสําคัญ
ตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไปวา  มีความสัมพันธและสอดคลองตองกันตลอดมา เพราะยังคงอิงอาศัยหลัก
พุทธธรรม โดยพยายามชี้ใหเห็นวา เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนใน
เร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสายกลาง มาเปนหลักพื้นฐาน โดยมุงเนนใหประชาชนดํารงอยูใน
ความพอเพียงทั้งในการบริโภค และการดําเนินชีวิต  อีกทั้งยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  แนวทางของรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไดรับการยอมรับจากขบวนการ
เกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศเทศไทยนั้น สามารถจําแนกไดเปนกลุมหรือรูปแบบใหญ 6 รูปแบบสําคัญ ๆ 
ดังนี้   1. ระบบไรหมุนเวียน 2. วนเกษตร 3. เกษตรผสมผสาน 4. เกษตรอินทรีย 5. เกษตรธรรมชาติ และ 
6. เกษตรทฤษฎีใหม   ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถือวา ความจริงของธรรมชาติ
คือไตรลักษณหรือ อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  ดังนั้น  การเขาใจถึงธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรแนวพทุธ
จึงเปนการบรรลุความสุขทางดานจิตใจดวย  โดยเกษตรกรที่ถึงพรอมดวยปญญา ความเพียร และปฏิบัติไป
ดวยจนสามารถวิเคราะห  และคนพบคําตอบไดดวยตนเอง คือเกษตรกรแนวพุทธผูที่จะพึ่งพาตนเอง
ชวยเหลือชุมชนเติบโตและขยายสรางเครือขายตอไป 
 3)  วิเคราะหการเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี 

เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนา  เกิดจากการคิดหาวิธีการแกไขปญหาจากตนเหตุที่แทจริง 
และมีฐานคิดสอดคลองกับวิถีพุทธ คือ หลักนิยาม และหลักปฏิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีแนวปฏิบัติการ
เชื่อมโยงสรรสิ่งอยางเก้ือกูลกันและกัน  จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบระเบียบที่ไดรับการศึกษาหา
ความรู ทดลองดวยหลักวิชาการอยางละเอียด สุขุม และรอบคอบ ที่มีเปาหมายที่ชัดเจนเปนลําดับ เปาหมาย
ดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถเปนไปไดในปจจุบันและอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดดุลยภาพความยั่งยืนทั้งดาน
คุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน นําไปสูวิธีการ
ปฏิบัติที่เรียบงาย เปนแบบอยางบูรณาการการเรียนรูรวมกัน โดยประสานการทํางานใหเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย ตลอดจนเปนการพัฒนาคนพรอม ๆ กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนระบบ ความเขาใจแกนแท
ของชีวิต คือหัวใจสําคัญของพุทธเกษตรกรรม ซ่ึงสอดคลองกับเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมยั่งยืนกับ 
ระบบเกษตรกรรมแผนใหมซ่ึงมีรากฐานอยูที่การวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ  พุทธเกษตรกรรมนั้น
เร่ิมตนข้ึนที่การพูดถึงชีวิตของคน โดยตระหนักวาชีวิตคนนั้นเปน อันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกธรรมชาติ
ภายนอก โดยมี “อาหาร” เปนตัวเชื่อมสัมพันธระหวางสองสิ่ง ดังกลาว ในแงนี้ โลกธรรมชาติ ระบบ
เกษตรกรรมที่ผลิตอาหารและชีวิตคน จึงเปนสามสิ่งที่เก่ียวเนื่องกันแยกออกจากกันมิได การทําลาย
ธรรมชาติเปนการทําลายชีวิตคนดวย นวเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุ งนาคําหลวง ผู วิจัย
อาศัยหลักอุตุนิยาม และพีชนิยาม คือพืชมีอยูแลวเพียงรูจักนําเอาพืชมาทําอยางไรใหเกิดการงอกงาม 
โดยอาศัยอุตุนิยามคือ น้ํา ดิน ลม ในการทําใหพืชเจริญเติบโต 

การดําเนินงานของสวนเกษตรธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง  เปนศูนยเรียนรูของชาวบาน 
เปนตนแบบที่ดีดานเกษตรแนวพุทธแกสังคม เพราะไดชวยเหลือชุมชน ดวยการสรางนวเกษตรแนวพุทธ   
ทําใหเปนที่พึงทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชนที่ยั่งยืนได  ดวยการนําหลักธรรม
ไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง เชน ศีล 5 หลักอิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 เปน
ตน  การสวดมนตทุก ๆ คร้ังในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด นอกจากจะเปนการสวดเพื่อขจัดอันตราย และทํา
ความคุมครองใหมั่นคงแลว สันติสุขและความอยูดีกินดี ก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิม พิธีสวดมนต
นี้สามารถเรียกไดวา  เปนพิธีกรรมเพื่อสรางความม่ันใจใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ทําใหจิตตั้งม่ัน 
มีสมาธิ มีพลังจิตที่สะอาดสดใส มีความตั้งใจ และสนใจการปลูกพืชตาง ๆ ทั้งการรดน้ํา ใสปุยธรรมชาติ ไมมี
สารพิษ และการพูดคุยกับพืชเหลานี้ จึงทําใหพืชตาง ๆ ที่ปลูกมีความสดชื่น เจริญงอกงาม ออกดอก ออกผล 

มีผลผลิตที่ดีตามที่ตองการได  การนําแนวคิดการนําบทสวดมนตดังกลาวนั้นมาประยุกตใชในทางเกษตร  
จึงเหมาะกับยุคสมัย เพราะมีการผสมผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนวพุทธ โดยนําบทสวดมนต เชน ชะยัน
โต, อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถะลัทโธ เปนตน หากผูปฏิบัติตั้งใจทํา ก็จะสามารถทําใหมีอยูมีกิน ทําให
คุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึนได เพราะเกิดอานิสงสของบทสวดมนตนั้น เกิดผลเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไม
ขาดทุน ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวยใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบ
สุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุและบริโภคนิยม ทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอม   
 ในดานองคความรูใหม การเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปาหมายมุงผลิต
พืชผลทางการเกษตรเพื่อคนในชุมชน ไดรับผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และมีประโยชนตอ
สุขภาพ ดังนั้น ผลผลิตสวนใหญจะนํามาจําหนายในชุมชนและใกลเคียงในราคาถูก บางสวนก็จําหนายใน
ตลาดนัดชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพในราคาถูก  ที่สําคัญจะชวยใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชุมชน คือการแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดชุมชน หรือตลาดนัดชุมชนเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืน 
เพราะเม่ือใดก็ตามที่คนในชุมชน หรือผูประกอบอาชีพคาขายดวยการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางกันไมคา
กําไรเกินควร  มีความสุจริตประพฤติดีงามทางดานการพูดและการกระทํา รักและเคารพในอาชีพของตน 
เม่ือนั้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ก็จะมีความเจริญตั้งม่ัน สามารถแกไขเศรษฐกิจชุมชนไปดวย  ดังนั้น 
เกษตรกรในชุมชนทั้งหลาย โดยเฉพาะผูที่ประกอบธุรกิจการคาขายตาง ๆ หากหวังที่จะประสบความสําเร็จ
ในอาชีพคาขายที่ ตนทํ าอยู  จึ งควรทํ าความเข าใจในเหตุและผลของการขาดทุนและได กําไร ที่
พระพุทธศาสนานําเสนอไว และยึดเปนหลักปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญกาวหนาแหงอาชีพการงานของตนได
เสมอแบบยั่งยืน  และควรมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  โดยมีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแพรคูกับ
หลักธรรม  ประชาชนควรใชวัตถุทุกแหงเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนอยางแทจริง เชน ผลผลิตจากธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง  นําไปจําหนาย ณ ตลาดชุมชนและตลาดในเมือง  โดยผูที่ไดรับผิดชอบจากธรรมสถาน
ฯ รายรับที่ไดรับก็นํามาเปนคาใชจายเก่ียวกับคาดําเนินการงานสวนหนึ่ง  อีกสวนบํารุงพระภิกษุสามเณร
ดานปจจัย 4 รวมทั้งคาใชจายในการตอนรับคณะบุคคล สถาบัน ที่มาศึกษาดูงาน  โดยหลักแลวธรรมสถาน
สวนปาทุงนาคําหลวง  ตองการใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรแนวพุทธ เปนวิทยาทานแกคนในชุมชนและ
อ่ืน ๆ  ซ่ึงเม่ือศึกษาดูงานแลวจะเกิดแนวคิดนําไปสานตอเปนเครือขายเกษตรแนวพุทธ  ซ่ึงใหเปนทางเลือก
ในการแกปญหาทางการเกษตรอีกทางหนึ่งแกเกษตรกรในสังคมไทย  
 
อภิปรายผล 

แนวคิดเกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น  ไดกลาวถึงทั้งองครวมในหลักพุทธธรรม เชน ทิฏฐ 
ธัมมิกัตถประโยชน และไตรสิกขา เปนตน  และแยกอธิบายในแตละสวนของหลักธรรมในแตละหัวขอสําคัญ
ตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไปวา  มีความสัมพันธและสอดคลองตองกันตลอดมา เพราะยังคงอิงอาศัยหลัก
พุทธธรรม โดยพยายามชี้ใหเห็นวา เกษตรตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนใน
เร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสายกลาง มาเปนหลักพื้นฐาน โดยมุงเนนใหประชาชนดํารงอยูใน
ความพอเพียงทั้งในการบริโภค และการดําเนินชีวิต  อีกทั้งยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร  
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มีความเปนอิสระ และมีความม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย  ใหลด ละ  
เลิก ความโลภและการเบียดเบียน ใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจักเมตตาและการให  
ตลอดจนใหประสานประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยไมเปนการทําลายอีก
ดวยหลักการเหลานี้ มีปรากฏอยูในหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเปนรากฐานของวัฒนธรรมและ
สังคมไทยมานาน   

ความสําคัญหรือประโยชนของเกษตรแนวพุทธนั้น มีทั้งประโยชนในปจจุบันคือประโยชนเพื่อตนเอง 
ครอบครัว ญาติมิตรสหาย และประโยชนในอนาคต ดังนี้ 1) ประโยชนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน
ในปจจุบันหรือประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว เม่ือปฏิบัติไดตามหลักของโภควิภาคตามที่พระพุทธเจา
ตรัสไวแลว ยอมไมประสบปญหาดานการเงิน การดําเนินชีวิต ใชชีวิตไดอยางมีความสุข  2) ประโยชนใน
ระดับสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนในอนาคตหรือในภายภาคหนา  เม่ือปจจุบันไมประสบปญหาดานการเงิน 
การดําเนินชีวิตในอนาคตยอมมีหลักประกันวาจะไมประสบกับปญหาที่ไมคาดคิด  หรือเม่ือประสบกับปญหา
ที่ไมคาดคิดยอมมีวิธีแกไขไปไดดวยดี  เพราะไดเตรียมพรอมไวแลว 

 การดําเนินงานเกษตรแนวพุทธเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนของพระธรรมวิมลมุนี ทําใหธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนศูนยกลางเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ ใหความชวยเหลือในดานของ
จิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธที่เขารวมกิจกรรมตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา  เพื่อใหกิจกรรมทางการ
เกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน โดยเนนใชหลักธรรมเปน
เคร่ืองมือในชวยเหลือ ดวยนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสายกลาง 
รูจักประมาณตน มาเปนหลักพื้นฐานโดยมุงเนนใหเกษตรกร ดํารงอยูในความพอเพียงทั้งในการบริโภค  
และการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร มีความเปนอิสระ และมีความ
ม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย สอนใหลด ละ เลิก ความโลภและการ
เบียดเบียน มุงใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจักเมตตาและการให ตลอดจนใหประสาน
ประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมโดยไมเปนการทําลายอีกดวย ทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด “ทฤษฎีใหม” อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานไว เพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแตบุคคล  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาตินั้น  มีรากฐานมาจากพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักทางสายกลาง
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธธรรมนั่นเอง  นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ยังสอดคลองและมีพื้นฐานมาจากองคธรรม  ในพระพุทธศาสนาเกือบ
ทุกประการ เชน หลักในเร่ืองของความสันโดษ ความพอเพียง ความสมถะ ความไมโลภ ไมเบียดเบียนกัน 
ความมีเมตตา เก้ือกูลที่ชีวิตพึงมีตอชีวิต  ตอชุมชน  ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการมี
สัมมาอาชีวะ  เปนตน 

 การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี และผลของการดําเนินงานเกษตรแนว
พุทธเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน ของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง บานนาคําหลวง ตําบลนาขา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลาวไดวา เปนนวเกษตรแนวพุทธ ซ่ึงเปนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับหลัก
ผสมผสานกันระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรแนวพุทธ ซ่ึงสามารถ

สังเกตเห็นไดจากการพึ่งตนเอง  เพราะตนทุนการผลิตไมสูงมาก แตไดผลผลิตที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พึ่งตนเอง  ทางเศรษฐกิจ   ดวยมีการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง  มีความสมดุลในธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  
สรางพฤติกรรมที่ใชจายไมฟุมเฟอย  เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะมีการผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนว
พุทธโดยไดนําบทสวดมนตบทตาง ๆ เชน ชยันโต,   อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถลัทโธ เปนตน มาสวดกอน
และหลังการปลูกพืชทุกคร้ัง  ผูวิจัยพบวา หากตั้งใจทํา ก็สามารถมีอยูมีกิน พอเพียง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน
ได  ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน  ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวย
ใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุบริโภคนิยม และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม   

 ดวยการสรางนวเกษตรทําใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ และการใหความชวยเหลือ
ในดานของจิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธที่เขารวมกิจกรรมตองมีการตื่นตัวปรับตัวเองตลอดเวลา  เพื่อให
กิจกรรมทางการเกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน โดยเนน
ใชธรรมะเปน เค ร่ืองมือนําพา คือไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา”  
หรือ การเดินสายกลาง รูจักประมาณตน มาเปนหลักพื้นฐาน โดยมุงเนนใหเกษตรกรและประชาชนในชุมชน  
ดํารงอยูในความพอเพียงดานการบริโภค และการดําเนินชีวิต   

  การดําเนินการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการทําใหเปนที่พึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ทางดานการทําการเกษตรแนวพุทธ การนํา
หลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง  สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนที่
เห็นไดชัด คือ การมีวิถีชีวิตที่มีการซ้ือกินนอยลง มีอาหารการกินในไรนาของตนเอง ทั้งมีความรูสึกชีวิต
ปลอดภัย  เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ ใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน และเกิดความขยัน อยากอยูในไรนา  
เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในไรนาตลอดวัน  มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนไม รวมถึงรูสึก 
มีเพื่อนมีชุมชนของตนเอง  ทําใหไมตองซ้ือพืช ผัก ผลไม บางชนิด ที่สามารถปลูกกินเองไดในพื้นที่ใชสอย
ของตนเอง ทั้งในวัดและบาน สวน ไร นา เทาที่มีอยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปจําหนายในชุมชน
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกดวย เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ 
สามารถสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  
โดยมีการผลิตแบบใชเอง กินเอง มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม กับพฤติกรรมที่ไมฟุมเฟอย ทําให
เศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน  มีชีวิตที่สงบสุขและไมทําลายสิ่งแวดลอม   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย เร่ือง การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธที่ปรากฏในชุมชนเกษตรยั่งยืนจังหวัด
ขอนแกน ที่พบวา มีวิถีชีวิตในการทําการเกษตรที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เหมือนๆ กัน โดยมีเปาหมายในการบรรลุความสุขทางดานจิตใจซ่ึงในเบื้องตนเกษตรกรมีความสามารถ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้เกษตรกรไดปรับวิถีการผลิตตั้งแตการปรับโครงสรางการผลิต การลดหรือ
เลิกการใชสารเคมี  การผลิตที่หลากหลายและเก้ือกูลกันรวมทั้งการรักษาสมดุลยของธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน การปรับปรุงบํารุงดินและการจัดการวงจรธาตุ
อาหารพืชอยางเหมาะสม  สอดคลองกับหลักคําสอนปฐวีขณนสิกขาบท การอนุรักษน้ําสอดคลองกับหลักคํา
สอนในเสขิยกัณฑ การสงเสริมการเก้ือกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตในไรนาสอดคลองกับหลักคําสอนในภูตคาม
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มีความเปนอิสระ และมีความม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย  ใหลด ละ  
เลิก ความโลภและการเบียดเบียน ใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจักเมตตาและการให  
ตลอดจนใหประสานประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยไมเปนการทําลายอีก
ดวยหลักการเหลานี้ มีปรากฏอยูในหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเปนรากฐานของวัฒนธรรมและ
สังคมไทยมานาน   

ความสําคัญหรือประโยชนของเกษตรแนวพุทธนั้น มีทั้งประโยชนในปจจุบันคือประโยชนเพื่อตนเอง 
ครอบครัว ญาติมิตรสหาย และประโยชนในอนาคต ดังนี้ 1) ประโยชนในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน
ในปจจุบันหรือประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว เม่ือปฏิบัติไดตามหลักของโภควิภาคตามที่พระพุทธเจา
ตรัสไวแลว ยอมไมประสบปญหาดานการเงิน การดําเนินชีวิต ใชชีวิตไดอยางมีความสุข  2) ประโยชนใน
ระดับสัมปรายิกัตถะ คือประโยชนในอนาคตหรือในภายภาคหนา  เม่ือปจจุบันไมประสบปญหาดานการเงิน 
การดําเนินชีวิตในอนาคตยอมมีหลักประกันวาจะไมประสบกับปญหาที่ไมคาดคิด  หรือเม่ือประสบกับปญหา
ที่ไมคาดคิดยอมมีวิธีแกไขไปไดดวยดี  เพราะไดเตรียมพรอมไวแลว 

 การดําเนินงานเกษตรแนวพุทธเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนของพระธรรมวิมลมุนี ทําใหธรรม
สถานสวนปาทุงนาคําหลวง เปนศูนยกลางเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ ใหความชวยเหลือในดานของ
จิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธที่เขารวมกิจกรรมตองมีการปรับตัวเองตลอดเวลา  เพื่อใหกิจกรรมทางการ
เกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน โดยเนนใชหลักธรรมเปน
เคร่ืองมือในชวยเหลือ ดวยนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา” หรือ การเดินสายกลาง 
รูจักประมาณตน มาเปนหลักพื้นฐานโดยมุงเนนใหเกษตรกร ดํารงอยูในความพอเพียงทั้งในการบริโภค  
และการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังมีความซ่ือสัตย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร มีความเปนอิสระ และมีความ
ม่ันคงในจิตใจ ไมตกไปสูกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไดโดยงาย สอนใหลด ละ เลิก ความโลภและการ
เบียดเบียน มุงใหรูจักมัธยัสถ อดออม ไมเอารัด เอาเปรียบ รูจักเมตตาและการให ตลอดจนใหประสาน
ประโยชนระหวางตนกับผูอ่ืนและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมโดยไมเปนการทําลายอีกดวย ทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด “ทฤษฎีใหม” อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานไว เพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแตบุคคล  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาตินั้น  มีรากฐานมาจากพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักทางสายกลาง
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธธรรมนั่นเอง  นอกจากนี้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ยังสอดคลองและมีพื้นฐานมาจากองคธรรม  ในพระพุทธศาสนาเกือบ
ทุกประการ เชน หลักในเร่ืองของความสันโดษ ความพอเพียง ความสมถะ ความไมโลภ ไมเบียดเบียนกัน 
ความมีเมตตา เก้ือกูลที่ชีวิตพึงมีตอชีวิต  ตอชุมชน  ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการมี
สัมมาอาชีวะ  เปนตน 

 การเกษตรวิถีพุทธกับการสรางพลังชุมชนในจังหวัดอุดรธานี และผลของการดําเนินงานเกษตรแนว
พุทธเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน ของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง บานนาคําหลวง ตําบลนาขา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลาวไดวา เปนนวเกษตรแนวพุทธ ซ่ึงเปนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับหลัก
ผสมผสานกันระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรแนวพุทธ ซ่ึงสามารถ

สังเกตเห็นไดจากการพึ่งตนเอง  เพราะตนทุนการผลิตไมสูงมาก แตไดผลผลิตที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พึ่งตนเอง  ทางเศรษฐกิจ   ดวยมีการผลิตแบบใชเอง  บริโภคเอง  มีความสมดุลในธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม  
สรางพฤติกรรมที่ใชจายไมฟุมเฟอย  เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะมีการผสานนวัตกรรมรวมกับเกษตรแนว
พุทธโดยไดนําบทสวดมนตบทตาง ๆ เชน ชยันโต,   อิติปโส, สักกัต๎วา, โส อัตถลัทโธ เปนตน มาสวดกอน
และหลังการปลูกพืชทุกคร้ัง  ผูวิจัยพบวา หากตั้งใจทํา ก็สามารถมีอยูมีกิน พอเพียง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน
ได  ทําใหเศรษฐกิจไดสมดุล  พอกินพอใชไมขาดทุน  ไมเปนหนี้สิน ทําใหลดรายจาย และเพิ่มรายได ทําดวย
ใจรักเอาใจใส ขยันอดทน ทําใหมีชีวิตที่สงบสุขแบบพอเพียง  ไมลุมหลงกับวัตถุบริโภคนิยม และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม   

 ดวยการสรางนวเกษตรทําใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรแนวพุทธ และการใหความชวยเหลือ
ในดานของจิตใจ ชุมชนเกษตรกรแนวพุทธที่เขารวมกิจกรรมตองมีการตื่นตัวปรับตัวเองตลอดเวลา  เพื่อให
กิจกรรมทางการเกษตรเขากับสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศเกษตรไดอยางเหมาะสมและกลมกลืน โดยเนน
ใชธรรมะเปน เค ร่ืองมือนําพา คือไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรม เชนในเร่ือง “มัชฌิมาปฎิปทา”  
หรือ การเดินสายกลาง รูจักประมาณตน มาเปนหลักพื้นฐาน โดยมุงเนนใหเกษตรกรและประชาชนในชุมชน  
ดํารงอยูในความพอเพียงดานการบริโภค และการดําเนินชีวิต   

  การดําเนินการเกษตรแนวพุทธของธรรมสถานสวนปาทุงนาคําหลวง โดยการทําใหเปนที่พึง
ทางดานจิตใจ  และชวยแกปญหาเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน ทางดานการทําการเกษตรแนวพุทธ การนํา
หลักธรรมไปประยุกตใชในการทําการเกษตรเขากับพื้นที่ของตนเอง  สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนที่
เห็นไดชัด คือ การมีวิถีชีวิตที่มีการซ้ือกินนอยลง มีอาหารการกินในไรนาของตนเอง ทั้งมีความรูสึกชีวิต
ปลอดภัย  เพราะไมตองเสี่ยงภัยตอสารพิษ ใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน และเกิดความขยัน อยากอยูในไรนา  
เพราะรูสึกสบายใจและมีงานทําในไรนาตลอดวัน  มีความสุขสงบในชีวิตเพราะไดอยูกับตนไม รวมถึงรูสึก 
มีเพื่อนมีชุมชนของตนเอง  ทําใหไมตองซ้ือพืช ผัก ผลไม บางชนิด ที่สามารถปลูกกินเองไดในพื้นที่ใชสอย
ของตนเอง ทั้งในวัดและบาน สวน ไร นา เทาที่มีอยางไมเดือดรอน และยังสามารถนําไปจําหนายในชุมชน
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกดวย เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการเกษตรไปสูการเกษตรแนวพุทธ 
สามารถสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  
โดยมีการผลิตแบบใชเอง กินเอง มีความสมดุลธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม กับพฤติกรรมที่ไมฟุมเฟอย ทําให
เศรษฐกิจไดสมดุล พอกินพอใชไมขาดทุน ไมเปนหนี้สิน  มีชีวิตที่สงบสุขและไมทําลายสิ่งแวดลอม   
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย เร่ือง การศึกษาวิเคราะหเกษตรแนวพุทธที่ปรากฏในชุมชนเกษตรยั่งยืนจังหวัด
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วรรค  และเกษตรกรยังมีวิถีชีวิตที่มีการซ้ือกินนอยลงมีความขยันและใชเวลาอยูกับไรนามากข้ึน เอ้ือเฟอตอ
ญาติมิตร  จิตใจสงบและมีความสุขในครอบครัว 

 ดังนั้น ผูที่ทําการเกษตรอินทรียก็มีโอกาสในการจะพึ่งพาตนเองได  และยังเปนที่พึ่งของคนอ่ืนไดอีก
ดวย ดังพระพุทธเจาตรัสไววา ...ตนเปนที่พึ่งแหงตน... ทั้งนี้มีดัชนีชี้วัดอยู 3 อยาง คือ อยูรอด ดวยการทํามา
หากินเปน  อยูดี ดวยการลดรายจายและเพิ่มรายได  อยูเพื่อชวยเหลือคนในสังคมได สิ่งเหลานี้ใหคําตอบได
วาเหตุใดในปจจุบันคนไทยถึงเห็นแกตัวกันมาก เพราะไมสามารถทําตัวใหอยูรอดได จึงตองพึ่งพาคนอ่ืนรํ่าไป 
ถาปฏิบัติการเกษตรแนวพุทธสิ่งที่จะเกิดข้ึน คือการเกิดคนอินทรีย เพราะไมมีสารพิษในรางกายและกิเลสก็มี
นอยไมเบียดเบียนผูอ่ืน เกิดตลาดอินทรีย ผูบริโภคอินทรีย เงินหมุนเวียนก็เปนเงินอินทรียเพราะไดมา 
ดวยความสจุริต ไมไดเปนเงินรอนหรือทุจริตคอรรัปชั่นมา รวมทั้งเกิดสังคมอินทรียโดยคนอยูอยางมีศักดิ์ศรี 
เงยหนาไมอายฟากมหนาไมอายดิน เม่ือเกิดข้ึนอยางกวางขวางก็จะทําใหปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไมมี 
เพราะคนสามารถพึ่งพาตนเองได ซ่ึงเปนสิ่งที่คนไทยกําลังถวิลหาอยางมากในปจจุบันนี้ “ยกตัวอยางเร่ือง
ขาว หากมีการทําการเกษตรอินทรียก็จะไดขาวคุณภาพดี โดยไมตองเอาปริมาณและเงินเปนตัวตั้ง ก็จะ
สามารถสงไปยังตางประเทศซ่ึงตองการผลผลิตอินทรียเปนอยางมาก  โดยไมปดก้ันตลาดได แตหากเรามุงแต
การเงิน ซ่ึงสอดคลองกับไดใหความหมายของ “พุทธเศรษฐศาสตร” กลาวไวในโครงการเกษตรสูการเรียนรู
อยางยั่งยืนวา หากทํามาหากินอยางเดียว แตไมทํามาหาธรรม จนเกิดเปนการทุจริตคอรรัปชั่น การเกษตรใน
โลกปจจุบันมีความตองการผลิตผลที่มีกระบวนการเปนอินทรียหรือปลอดสารเคมีทั้งหมด  เนื่องจากหันมา
สนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 
 
องคความรูใหม 
 องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย ไดแก แนวคิดการเกษตรวิถีพุทธ เปนการอาศัยหลักการทาง
พระพุทธศาสนาผสมการการใชเทคโนโลยี และตาม คุณคาแท คือ ประโยชนสุขทั้งตนเองและผูอ่ืน ความรูที่
ไดรับ ความคิด และการพัฒนาตัวเองทั้งภายนอกและภายใน คุณคาเทียม คือ สิ่งทั้งหลายที่มนุษยพอกพูน
ใหแกสิ่งนั้น มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมดานการเทคโนโลยียอมจะพัฒนาตนเองอยางมี
คุณภาพ คือการใช ศักยภาพหรือความสามารถที่ มีอยู ในตนให เกิดประโยชน รวมทั้ งเปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนการรักษาระบบธรรมชาติใหเกิดสมดุล ชาวบานก็มีความสุขกับการได
เปนผูสรางอาชีพและรายได ทําใหมีความเปนอยูแบบพออยูพอกิน ไมตองทุกขใจมากกับการดิ้นรนหาเงินมา
เลี้ยงชีพและการใชสิ่งของเกินความจําเปน ในสวนของสังคมทําใหชาวบานไดรวมกลุมกัน ไดแนวคิดใหม ๆ 
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกัน เปนการไดสรางสังคมแหงเกษตรกรรมยุค
ใหมที่กาวกันการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนชุมชนเขมแข็ง เพราะชาวบานมีเวลาใหกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และทําอยางมีความหวังกําลังใจ ไมใชทําตามยถากรรมเหมือนกับที่บรรพบุรุษไดทํากันมาใน
อดีต ดังนั้น โอกาสที่จะติดอบายมุขจึงมีนอยมาก เพราะเมื่อเศรษฐกิจดีพอใชได ไมมีปญหาเร่ืองหนี้สินมาก
ชาวบานก็ไมตองหาเงินโดยวิธีที่ไมถูกตอง หรือไมดื่มสุราแกกลุมครอบครัวก็ไมคอยทะเลาะเบาะแวงกัน
เพราะปญหาความยากจน ปจจัยสําคัญแหงความสามัคคีคือชาวบานไดพบปะทํางานรวมกันอยูเปนประจํา 
ทําใหมีความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เม่ือเปนเชนนี้ก็ทําใหหมูบานไมมีปญหาในการปกครอง  
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บทคัดยอ 

ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคน
เห็นแกตัว  หวังเพื่อประโยชนสวนตนทั้งสิ้นโดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของ
คนอ่ืนเปนเร่ืองไกลตัว  แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได  มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอา
เปรียบกันมีจิตสํานึกดี ปญหาตาง ๆ  ก็จะไมตามมา จะแกไขปญหางายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา 
"หนาที่ และมีวินัย "  

กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้ง
อาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มากข้ึน 
 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป 
โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ 
ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, การแกปญหาเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 Many problems happen in the society at t present such as economic problem, 
social problem due to the selfishness and doing for individual benefit. People do not 
realize the problems of others and think that the others’ problems do not their own 
business. But the people can solve these problems by seeing the human beings equally 
and do not take an advantage of each other. If the people should have good 
consciousness on helping each other, then these problems will not take place. At the 

same time, the way to solve the problem will be easy, just the people have good 
consciousness and know their duties and disciplines. 
         The trend on changing of economy and society and influence of globalization could 
effect on community and people in the society through body, mind, mindfulness, wisdom, 
emotion and value. Every sector in both of government and religion must cooperate for 
protecting and solving the problems in the social system, value, idealism including 
morality and ethics and also should help for cultivating the individual consciousness in the 
society to have the more responsibility on society. 
          To solve the problems systematically, the most importance is to use the principle 
of Dhamma to be applied with daily life along with life standard creation of the youths 
who are the new population of society in the next generation. Family institution has the 
most influence to the youths because it is the first social institution to teach them through 
the mind, to give love, to have warmth, to take responsibility, to take care and govern 
them correctly that can create the youths to be the standard persons with morality 
certainly. Moreover, it could help reduce the problems for society. It effected on society 
to have the happiness because the youths at the present are the leaders and they will 
help develop the society and the country in the future.  

Keywords: Buddhism, Economic Problems Solutions 
 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญ ตลอดทั้ง
ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต จําเปนตองอาศัยเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา อยูดีกินดี
ถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็ยอมจะทําใหสังคมมีความม่ันคง  แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวน
ใหญมีความเดือนรอนในเร่ืองการกินดีอยูดี ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม สังคมยอมมีแต
ความเดือดรอน  เปนหนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฏหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฎการณทาง
สังคมเชนนี้ สาเหตุที่แทจริงก็เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของมวล
มนุษย  ซ่ึงมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพื่อปากเพื่อทองที่เรียกวา ทํามาหากินนั่งเอง 
ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 1) ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมได มีคนเปนจํานวนไมนอยที่เผชิญกับปญหานี้ บางคนแมมีหนาที่การ
งานทําแลว  บางคนจบการศึกษาเปนผูใหญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมีงานทําไดรับเงินเดือน
มากพอสมควรแตก็ไมสามารถสรางเนื้อสรางตัวในทางเศรษฐกิจได  บางคนแมมีอายุมากถึงวัยกลางคนแลว  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1853

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
Buddhism and Economic Problems Solutions 

 
พระครูปุริมานุรักษ 

เดช ชูจันอัด 
มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
บทคัดยอ 

ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันนี้ เชนปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคน
เห็นแกตัว  หวังเพื่อประโยชนสวนตนทั้งสิ้นโดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของ
คนอ่ืนเปนเร่ืองไกลตัว  แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได  มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอา
เปรียบกันมีจิตสํานึกดี ปญหาตาง ๆ  ก็จะไมตามมา จะแกไขปญหางายมาก เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา 
"หนาที่ และมีวินัย "  

กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้ง
อาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มากข้ึน 
 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป 
โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ 
ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปน
บุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันขางหนา 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, การแกปญหาเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 Many problems happen in the society at t present such as economic problem, 
social problem due to the selfishness and doing for individual benefit. People do not 
realize the problems of others and think that the others’ problems do not their own 
business. But the people can solve these problems by seeing the human beings equally 
and do not take an advantage of each other. If the people should have good 
consciousness on helping each other, then these problems will not take place. At the 

same time, the way to solve the problem will be easy, just the people have good 
consciousness and know their duties and disciplines. 
         The trend on changing of economy and society and influence of globalization could 
effect on community and people in the society through body, mind, mindfulness, wisdom, 
emotion and value. Every sector in both of government and religion must cooperate for 
protecting and solving the problems in the social system, value, idealism including 
morality and ethics and also should help for cultivating the individual consciousness in the 
society to have the more responsibility on society. 
          To solve the problems systematically, the most importance is to use the principle 
of Dhamma to be applied with daily life along with life standard creation of the youths 
who are the new population of society in the next generation. Family institution has the 
most influence to the youths because it is the first social institution to teach them through 
the mind, to give love, to have warmth, to take responsibility, to take care and govern 
them correctly that can create the youths to be the standard persons with morality 
certainly. Moreover, it could help reduce the problems for society. It effected on society 
to have the happiness because the youths at the present are the leaders and they will 
help develop the society and the country in the future.  

Keywords: Buddhism, Economic Problems Solutions 
 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญ ตลอดทั้ง
ประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต จําเปนตองอาศัยเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตอง
อาศัยปจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา อยูดีกินดี
ถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็ยอมจะทําใหสังคมมีความม่ันคง  แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวน
ใหญมีความเดือนรอนในเร่ืองการกินดีอยูดี ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม สังคมยอมมีแต
ความเดือดรอน  เปนหนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฏหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฎการณทาง
สังคมเชนนี้ สาเหตุที่แทจริงก็เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ อันเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของมวล
มนุษย  ซ่ึงมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพื่อปากเพื่อทองที่เรียกวา ทํามาหากินนั่งเอง 
ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 1) ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมได มีคนเปนจํานวนไมนอยที่เผชิญกับปญหานี้ บางคนแมมีหนาที่การ
งานทําแลว  บางคนจบการศึกษาเปนผูใหญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมีงานทําไดรับเงินเดือน
มากพอสมควรแตก็ไมสามารถสรางเนื้อสรางตัวในทางเศรษฐกิจได  บางคนแมมีอายุมากถึงวัยกลางคนแลว  
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หรือบางคนแมเกิดในตระกูลที่รํ่ารวยแตก็ยังไมสามารถยืนอยูดวยลําแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได   
และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร  แมกาลเวลาจะลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม  
ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึนกวาเดิมได บุคคลตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญ
กับปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดทั้ง ๆ ที่สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร  นาจะประสบ
ความสําเร็จมากกวานี้  ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวานี้  แมมีครอบครัวแลวก็ตอง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู  หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดที่เลี้ยงไมรูจักโต  สําหรับปญหาดังกลาว  ไดมีหลักคํา
สอนในทางพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนธรรมะเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวันแลว  ก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไข
ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดอยางแนนอน  หลักธรรมดังกลาว  มีดังนี้ 
 2) ปญหาการกระจายรายได   ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ  ชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนรํ่ารวยมีจํานวนนอย
แตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก  เม่ือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมี
เชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งข้ึน  เม่ืออยากจะทําอะไร
ก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน   
ความยากจนก็ดี  การกูหนี้ยืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น 
 3) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  ในการทํางานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงของกลาง  คือ   
เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข  เม่ือมีงานทํา  ก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน  ดังคําขวัญที่วา  
"งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข"  ก็ยอมมีผูที่เปนเจาของงานในฐานะนายจาง  และผูทํางานในฐานะ
ลูกจาง  นานจางกับลูกจางนี้  ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยูบอยคร้ัง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลาย
อยาง  เชน  ลูกจางไมสนใจและรับผดิชอบตอหนาที่การงานเทาที่ควร  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมี
ผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของนายจาง  สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  นายจางใช
วิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหข้ึนคาจางเนื่องจาก
คาจางต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมข้ึนใหเลานี้  เปนตน  ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน
สังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมักเสีย  เชน  ถานายจางข้ึนคาแรงคาจางแกลูกจาง
นายจางก็จะรูวา  เปนการเสีย  เพราะตนทุนสูงข้ึน  เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดข้ึนเนื่องจาก
ลูกจางรูสึกวา  ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันข้ึนเพื่อ
เรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคมลูกจางและการนัดหยุดงาน  เปนตน  เพื่อใหมีกําลังตอรองกับ
นายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการ  มีการรวมกําลังลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางและใช
วิธีการตาง ๆ  เชน นัดหยุดงานก็เพื่อใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง  กลาวคือ  ถาอํานาจการเจรจาตอรอง
ของฝายใดมากวาก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา  ดวยเหตุนี้  ความขัดแยงจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ  
โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร  การหยุดงาน  หรือการทําลายซ่ึงกันและ
กัน  จึงเปนเหตุการณธรรมดา  ในระบบเศรษฐกิจ  เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย  ตลอดทําให
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน 

 4) ปญหาโจรผูรายชุกชุม  โจรผูรายปลนทรัพยสินของผู อ่ืน  นอกจากเปนผูทําผิดกฎหมาย
บานเมืองเปนอาชญากรนําความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและทําลายเศรษฐกิจ
ของชาติอีกดวย  เพราะเปนผูเบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไมประกอบ
สัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนซ่ึงทําการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อประโยชนและความเจริญของบานเมือง
การแกปญหาโจรผูราย จะตองแกใหถูกจุดและผูที่จะแกไขไดดี  ไดแกผูเปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือ
ผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขที่ปญหาเศรษฐกิจ  
 
ผลกระทบตอสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้งตนได เปนตนไม
สามารถจะกระทําอะไรตามที่ตองการ 
 2. ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจนเปนภาระของสังคม
ที่จะตองใหความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม  เปนตน 
 3. ในแงของการเมือง เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนัก
ปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อม่ันระหวางประเทศ 
 
พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษย
ใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมี
มาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาก
เพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  และเชื่อวา เม่ือมีสินคา  และมีการบริการที่ผลิต
ไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน  ความสุขดังกลาว   
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข  และโกุตตรสุข โลกิยสุข 
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไมเจือดวยอามิส ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
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หรือบางคนแมเกิดในตระกูลที่รํ่ารวยแตก็ยังไมสามารถยืนอยูดวยลําแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได   
และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร  แมกาลเวลาจะลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม  
ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึนกวาเดิมได บุคคลตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญ
กับปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดทั้ง ๆ ที่สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร  นาจะประสบ
ความสําเร็จมากกวานี้  ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวานี้  แมมีครอบครัวแลวก็ตอง
พึ่งพาอาศัยผูอ่ืนอยู  หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดที่เลี้ยงไมรูจักโต  สําหรับปญหาดังกลาว  ไดมีหลักคํา
สอนในทางพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนธรรมะเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวันแลว  ก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไข
ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดอยางแนนอน  หลักธรรมดังกลาว  มีดังนี้ 
 2) ปญหาการกระจายรายได   ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ  ชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจน  คนรวยก็รวยเหลือเกิน  สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนรํ่ารวยมีจํานวนนอย
แตมีรายไดมาก  ขณะเดียวกัน  คนจนมีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก  เม่ือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมี
เชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งข้ึน  เม่ืออยากจะทําอะไร
ก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด  และโอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน   
ความยากจนก็ดี  การกูหนี้ยืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น 
 3) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  ในการทํางานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงของกลาง  คือ   
เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข  เม่ือมีงานทํา  ก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน  ดังคําขวัญที่วา  
"งานคือเงิน  เงินคืองาน  บันดาลสุข"  ก็ยอมมีผูที่เปนเจาของงานในฐานะนายจาง  และผูทํางานในฐานะ
ลูกจาง  นานจางกับลูกจางนี้  ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยูบอยคร้ัง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลาย
อยาง  เชน  ลูกจางไมสนใจและรับผดิชอบตอหนาที่การงานเทาที่ควร  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมี
ผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของนายจาง  สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  นายจางใช
วิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหข้ึนคาจางเนื่องจาก
คาจางต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมข้ึนใหเลานี้  เปนตน  ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน
สังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมักเสีย  เชน  ถานายจางข้ึนคาแรงคาจางแกลูกจาง
นายจางก็จะรูวา  เปนการเสีย  เพราะตนทุนสูงข้ึน  เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดข้ึนเนื่องจาก
ลูกจางรูสึกวา  ถูกนายจางเอาเปรียบหรือปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันข้ึนเพื่อ
เรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคมลูกจางและการนัดหยุดงาน  เปนตน  เพื่อใหมีกําลังตอรองกับ
นายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการ  มีการรวมกําลังลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางและใช
วิธีการตาง ๆ  เชน นัดหยุดงานก็เพื่อใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง  กลาวคือ  ถาอํานาจการเจรจาตอรอง
ของฝายใดมากวาก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา  ดวยเหตุนี้  ความขัดแยงจึงมักจะเกิดข้ึนเสมอ  
โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร  การหยุดงาน  หรือการทําลายซ่ึงกันและ
กัน  จึงเปนเหตุการณธรรมดา  ในระบบเศรษฐกิจ  เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย  ตลอดทําให
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเม่ือมีการหยุดงาน 

 4) ปญหาโจรผูรายชุกชุม  โจรผูรายปลนทรัพยสินของผู อ่ืน  นอกจากเปนผูทําผิดกฎหมาย
บานเมืองเปนอาชญากรนําความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและทําลายเศรษฐกิจ
ของชาติอีกดวย  เพราะเปนผูเบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไมประกอบ
สัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนซ่ึงทําการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อประโยชนและความเจริญของบานเมือง
การแกปญหาโจรผูราย จะตองแกใหถูกจุดและผูที่จะแกไขไดดี  ไดแกผูเปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือ
ผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขที่ปญหาเศรษฐกิจ  
 
ผลกระทบตอสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้งตนได เปนตนไม
สามารถจะกระทําอะไรตามที่ตองการ 
 2. ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจนเปนภาระของสังคม
ที่จะตองใหความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม  เปนตน 
 3. ในแงของการเมือง เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนัก
ปกครอง คุณภาพของประชาชน และการใหความเชื่อม่ันระหวางประเทศ 
 
พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพื่อบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษย
ใหเกิดความม่ังค่ังสมบูรณดวยโภคทรัพย  หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพื่อใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมี
มาตรฐานในการครองชีพสูงข้ึน ในทางเศรษฐกิจถือวา  ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาก
เพียงใด  ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  และเชื่อวา เม่ือมีสินคา  และมีการบริการที่ผลิต
ไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ประชาชนก็จะมีความสุขและความเปนอยูดีข้ึน  ความสุขดังกลาว   
จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ จะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพื่อจะสรางความสุขใจดาน
วัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษย
เชนเดียวกัน แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข  และโกุตตรสุข โลกิยสุข 
เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้  
เพราะเปนความสุขของการแสดวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของ
ผูสิ้นกิเลสาสวะ และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณ
กามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข หรือสุขไมเจือดวยอามิส ซ่ึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนไดจากการบรรเทาความ
ตองการหรือทะยานอยากเสียได เปนความสุขที่เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจ
ชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
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หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางทีทานเรียกวา หัวใจ
เศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ  
 1) ตองมีความหม่ัน คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต 
รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพยขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจ
ขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม 
 2)  ตองการรักษา คือ ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถาเปนทรัพยก็ตองยิ่งรูจักเก็บออม
ขอนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ 
สมานสุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ 
 4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคือง
หรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจํา
ครอบครัวนั่นเอง 
การเวนจากอบายมุข(เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ คือ 
  1)  จากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง (แมแตนักเลงชาย) 
  2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
  3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 
  4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 
ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ทําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ คือ 
 1) ของหาย รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
 3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
 4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 
 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 หลักกตัญุตา คือ ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบไม
โลภมากจนเกินไปและเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมใหฟุมเฟอยจนเกินไป 
และตองมีอัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่
การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้นๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ 
พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว 5 ประการ คือ 
  

 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงลักษณะของพอคา ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา ตองประกอบดวยลักษณะ 3 
ประการ คือ 
 1) จักขุมา มีหูตาไวกวางขวาง สามารถจําแนกตนทุน กําไร สินคาตาง ๆไดเปนอยางดีวา สินคา
ชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้ ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร เปนตน 
 2) วิธูโร มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา จําหนายสินคาออก รอบรูการตลาด
อํานาจการซ้ือของลูกคาเปนตน ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
 3) นิสสยสัมปนโน เปนคนมีหัวใจในทางการคา และมีแหลงเงินตางๆ ใหการสนับสนุน เชน คุนเคย
กับเศรษฐีคฤหบดี นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 
หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 

1) เนนการพึ่งตนเอง: ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวยการ
พิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท: เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมายทาง
ธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง: ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่ เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ: ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน: ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิตไปตาม
ทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงผลประโยชน
สวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ: ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอ
ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  
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หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 
 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางทีทานเรียกวา หัวใจ
เศรษฐี  (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ  
 1) ตองมีความหม่ัน คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต 
รูจักใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซ่ึงเปนทางใหไดทรัพยขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจ
ขอแรกคือ Production หลักผลิตกรรม 
 2)  ตองการรักษา คือ ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียรนั้น ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถาเปนทรัพยก็ตองยิ่งรูจักเก็บออม
ขอนี้ตรงกับหลัก Saving หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพื่อน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณ 
สมานสุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ  
ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี ตรงกับหลัก Cooperation หลักสหกรณ 
 4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคือง
หรือฟุมเฟอย ตรงกับหลัก Household Budget งบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจํา
ครอบครัวนั่นเอง 
การเวนจากอบายมุข(เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ คือ 
  1)  จากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง (แมแตนักเลงชาย) 
  2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
  3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 
  4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 
ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ทําใหตระกูลม่ังค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ คือ 
 1) ของหาย รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
 3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
 4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 
 เพียงเทานี้  ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เม่ือแกที่บุคคลหรือ
ครอบครัวได ก็ชื่อวาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 
 หลักกตัญุตา คือ ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบไม
โลภมากจนเกินไปและเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมใหฟุมเฟอยจนเกินไป 
และตองมีอัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่
การงานความรูความสามารถแคไหนเพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้นๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืม
ตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอาใจใสดูแลในเร่ืองคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ 
พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว 5 ประการ คือ 
  

 (1) จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
 (2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
 (3) ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 
 (4) มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
 (5) ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนร่ืนเริงตามสมควร 
 การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงลักษณะของพอคา ที่อาจสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา ตองประกอบดวยลักษณะ 3 
ประการ คือ 
 1) จักขุมา มีหูตาไวกวางขวาง สามารถจําแนกตนทุน กําไร สินคาตาง ๆไดเปนอยางดีวา สินคา
ชนิดนี้ซื้อมาราคาเทานี้ ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร เปนตน 
 2) วิธูโร มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซ้ือสินคาเขา จําหนายสินคาออก รอบรูการตลาด
อํานาจการซ้ือของลูกคาเปนตน ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 
 3) นิสสยสัมปนโน เปนคนมีหัวใจในทางการคา และมีแหลงเงินตางๆ ใหการสนับสนุน เชน คุนเคย
กับเศรษฐีคฤหบดี นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ เปนตน 
หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร 

1) เนนการพึ่งตนเอง: ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวยการ
พิจารณาอยางแยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกัน
ในทางเศรษฐศาสตรคือ  

2) เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท: เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมายทาง
ธรรม และยังนํามาประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3) เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง: ประโยชนขอนี้ 
กอใหเกิดความรวมมือกันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซ่ึงมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัดออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ  

4) เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่ เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ: ขอนี้จะเนนการผลิต-ไมผลิต การบริโภค ไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง  

5) เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน: ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิตไปตาม
ทางสายกลางมุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงผลประโยชน
สวนตัวเปนหลัก ถาหันมารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล  

6) พยายามละกิเลสและความโลภ: ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอ
ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและ
สังคม  
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7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด: เนนการมีจิตใจ
เปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสูปญญา
และความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึงอาจจะ
มองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางสังคม ส่ิงแวดลอม 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และจริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาไดยาก
มากผิดกับเม่ือ 10-20 ปที่แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได  
ไมมีจิตใจเอ้ือเฟอตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่ เชน ในร้ัว
มหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจน
ขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 
ปญหาของสังคม 
 1) ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิกของ
สังคมทุกคน  ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุด 
ถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยาราง 
คนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซ่ึงเปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไม
เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นปญหาความแตกรัวในครอบครัว จึงนับวาเปนปญหาสังคมทีสําคัญมากที่จะตองไดรับ
การแกไขอีกหลาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากที่จะตองรับการแกไข
จากหาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูกตองเพื่อผลประโยชนตอการอยูรวมกับของครอบครัวและสังคมโดย
สวนรวม 
 2) ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูใน
ปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 3. ปญหาศีลธรรมเสื่อมปญหาขอนี้จุดสําคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเองแตละคน
มักจะวางเฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต เชน พวกขโมยก็ไมอยากใหใครมา
ขโมยพวกตนตอไป พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใชอํานาจนอกหนาที่ขูดรีด

เนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุกวัน ๆ มีเพื่อบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความปราณี เจาที่ไมยุติธรรม  
นี้เปนความจริงซ่ึงสามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้ 
 4. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคม 
ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเปนผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหา
สังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอางในเม่ือถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 
  ก) ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไมม่ันคง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเพราะพอแมไมรับผิดชอบเต็มที่ 
หรืออาจเกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
  ข) ชีวิตการแตงงานไมราบร่ืน เม่ือหยารางกับสามี ตองเลี้ยงตนเอง เม่ือไมรูวาจะหาวิธีใด
เลี้ยงชีพจึงตองหากินทางนี้ 
  ค) ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ตองทํามาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได 
  ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง   
  จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทํางานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว  เลยกลายเปนโสเภณีไป 
  ฉ) เพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ช) เพราะคบเพื่อนไมดี เลยถูกเพื่อชักชวนไปทํางานประเภทบริการอ่ืน ๆกอน แลวในที่สุด
ก็กลายเปนบริการทางเพศ 
  ซ) เพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปกระกอบอาชีพเชนนั้นเปนตน 
 สาเหตุตาง ๆ ตามที่ยกมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนี้แหละที่ทําใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง  
ตัวนอย ๆ อายุ 12-18 ตองกลายเปนโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัวโสเภณี
บางคนถูกบังคับใหทํางานชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา ไมใหหยุด หรือไมใหมาสาย  
จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ตายดานตั้งแตเยาววัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิงโสเภณี  
จนกลายเปนปญหาสังคมนั้น มีหลายประการ  เชน  
 1) การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เปนผูสําสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่จะ
แพรเชื้อกามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความกําหนัดไดเปนอยางมากและงายดาย เชน โรคเริม  
แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม ซิฟลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดส 
 2) ทําลายความม่ันคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะนําเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของ
ครอบครัว  แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคนนอกจากจะเสียเงินไปเปนคาบํารุงบําเรอ
ใหโสเภณีแลวก็ตองนําเงินทองมาใชจายเปนคายารักษาโรค เปนจํานวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดนําเงินนั้นไป
ใชจายบํารุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีใน
เร่ืองเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ัง หรือบางทีก็เกิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายใน
ครอบครัว  ขาดความไววางใจกันในระหวางคูครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอุนและมีปมดอยเปน
การทําลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได ซ่ึงก็เปนการบอนทําลายความม่ันคงของครอบครัวอันเปน
สถาบันพื้นฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 
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7) การเนนความซ่ือสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด: เนนการมีจิตใจ
เปนกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซ่ึงจิตที่สงบและมีสติม่ันคง นําไปสูปญญา
และความพนทุกข 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซ่ึงอาจจะ
มองวาเปนเร่ืองเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซ่ึงเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป  

 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาวิกฤติทางสังคม ส่ิงแวดลอม 
วิกฤติดานสังคม 
 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และจริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาไดยาก
มากผิดกับเม่ือ 10-20 ปที่แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได  
ไมมีจิตใจเอ้ือเฟอตอกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แต
การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรมลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที่ เชน ในร้ัว
มหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปนสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตา
เบิกบาน ไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน นายทุนขมเหงคนจน
ขมผูใชแรงงาน  มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้  เปนอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  มีคนเขาใจ
หรือยึดม่ันในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับก็วาได  
ไมวาสังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด  แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 
ปญหาของสังคม 
 1) ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม สมาชิกของ
สังคมทุกคน  ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุด 
ถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยาราง 
คนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซ่ึงเปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไม
เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นปญหาความแตกรัวในครอบครัว จึงนับวาเปนปญหาสังคมทีสําคัญมากที่จะตองไดรับ
การแกไขอีกหลาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากที่จะตองรับการแกไข
จากหาย ๆ ฝาย โดยรวดเร็วและถูกตองเพื่อผลประโยชนตอการอยูรวมกับของครอบครัวและสังคมโดย
สวนรวม 
 2) ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูใน
ปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 3. ปญหาศีลธรรมเสื่อมปญหาขอนี้จุดสําคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเองแตละคน
มักจะวางเฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต เชน พวกขโมยก็ไมอยากใหใครมา
ขโมยพวกตนตอไป พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใชอํานาจนอกหนาที่ขูดรีด

เนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุกวัน ๆ มีเพื่อบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความปราณี เจาที่ไมยุติธรรม  
นี้เปนความจริงซ่ึงสามารถพิจารณาเห็นไดในสังคมทุกวันนี้ 
 4. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคม 
ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเปนผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหา
สังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอางในเม่ือถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 
  ก) ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไมม่ันคง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนเพราะพอแมไมรับผิดชอบเต็มที่ 
หรืออาจเกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
  ข) ชีวิตการแตงงานไมราบร่ืน เม่ือหยารางกับสามี ตองเลี้ยงตนเอง เม่ือไมรูวาจะหาวิธีใด
เลี้ยงชีพจึงตองหากินทางนี้ 
  ค) ประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ตองทํามาหากินแบบนี้ เพราะถือวา จะชวย
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบานได 
  ง) เหตุผลสวนตัวบางอยาง   
  จ) เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทํางานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูก
บังคับใหขายตัว  เลยกลายเปนโสเภณีไป 
  ฉ) เพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ช) เพราะคบเพื่อนไมดี เลยถูกเพื่อชักชวนไปทํางานประเภทบริการอ่ืน ๆกอน แลวในที่สุด
ก็กลายเปนบริการทางเพศ 
  ซ) เพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปกระกอบอาชีพเชนนั้นเปนตน 
 สาเหตุตาง ๆ ตามที่ยกมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนี้แหละที่ทําใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง  
ตัวนอย ๆ อายุ 12-18 ตองกลายเปนโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัวโสเภณี
บางคนถูกบังคับใหทํางานชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา ไมใหหยุด หรือไมใหมาสาย  
จนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ตายดานตั้งแตเยาววัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิงโสเภณี  
จนกลายเปนปญหาสังคมนั้น มีหลายประการ  เชน  
 1) การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เปนผูสําสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่จะ
แพรเชื้อกามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความกําหนัดไดเปนอยางมากและงายดาย เชน โรคเริม  
แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม ซิฟลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดส 
 2) ทําลายความม่ันคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะนําเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของ
ครอบครัว  แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคนนอกจากจะเสียเงนิไปเปนคาบํารุงบําเรอ
ใหโสเภณีแลวก็ตองนําเงินทองมาใชจายเปนคายารักษาโรค เปนจํานวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดนําเงินนั้นไป
ใชจายบํารุงความสุขแกครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีใน
เร่ืองเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยคร้ัง หรือบางทีก็เกิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายใน
ครอบครัว  ขาดความไววางใจกันในระหวางคูครอง สมาชิกของครอบครัวขาดความอบอุนและมีปมดอยเปน
การทําลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได ซ่ึงก็เปนการบอนทําลายความม่ันคงของครอบครัวอันเปน
สถาบันพื้นฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 
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 3) เปนตนเหตุทําลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่วๆ ไป จะตอง
เปนผูมีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรี แตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมากใน
พวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่ดีงาม
และมีความประพฤติชั่วชากักขฬะหยาบโลน 
 
ผลกระทบกับสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย ขาดสติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน 
 2. ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปญหาดังกลาวขางตน 
 3. ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกัน
ยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
 4. ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  
การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของสังคมดวย 
 
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง 
สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ การบกพรองในหนาที่ของบุคคล ไมคนใดก็
คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัว  ควรจะได
พิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงานกลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นําไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวใน 
สังขปตตชาดกวามี 8 อยาง คือ 
 1) สามี เปนคนเข็ญใจ 2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก  4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา 6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน 8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 

 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 
4 ประการดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่  4 การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหายแลวพยายามเลือกคบ
แตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมีความสําคัญมาก  
คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่กลาวกันวา "คบคนดีเปน
ศรีแกตัว"จะรูไดอยางไรวา เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น มีลักษณะอยางไร  พระพุทธเจาไดทรงกําหนด
ลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  หรือเพื่อนแท มี 4 ประการ
คือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ  2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนําประโยชน  4) เพื่อนที่มีความรักใคร 
 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด พอบานแม
เรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผูเปนสามี  
ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดูหม่ิน
เหยียดหยามภรรยา ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี เปนตน 
 สวนผูเปนภรรยา ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบานใน
ฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการมาใชตอกันใน
บานดวย ดังนี้ 
 1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซ่ือสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน และรวมกัน
อดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ สวนตนเพื่อคูครองได 
เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของ
คูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะสตรีมี
ความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว   
สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ เปนตน สมาชิก
ครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบานแมบานหรือ
เปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรมกับลูก ๆ ทุก
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 3) เปนตนเหตุทําลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่วๆ ไป จะตอง
เปนผูมีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรี แตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมากใน
พวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่ดีงาม
และมีความประพฤติชั่วชากักขฬะหยาบโลน 
 
ผลกระทบกับสังคมไทย 
 1. ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย ขาดสติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน 
 2. ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปญหาดังกลาวขางตน 
 3. ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกัน
ยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
 4. ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  
การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของสังคมดวย 
 
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
  ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง 
สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือ การบกพรองในหนาที่ของบุคคล ไมคนใดก็
คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรองพอ ๆ กัน  สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัว  ควรจะได
พิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจแตงงานกลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเร่ืองสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะ
นําไปสูการแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวใน 
สังขปตตชาดกวามี 8 อยาง คือ 
 1) สามี เปนคนเข็ญใจ 2) สามีเปนข้ีโรค 
 3) สามีเปนคนแก  4) สามีเปนคนข้ีเมา 
 5) สามีเปนคนโฉดเขลา 6) สามีเปนคนเพิกเฉย 
 7) สามีไมทํามาหากิน 8) สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 

 สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 
4 ประการดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่  4 การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหายแลวพยายามเลือกคบ
แตเพื่อนที่ดีที่เปนกัลยามิตร เพราะเพื่อนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมีความสําคัญมาก  
คนทีไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็เพราะมีเพื่อนดี  หรือคบแตเพื่อนดีนั่นเองดังที่กลาวกันวา "คบคนดีเปน
ศรีแกตัว"จะรูไดอยางไรวา เพื่อนดีที่จัดเปนกัลยาณมิตรนั้น มีลักษณะอยางไร  พระพุทธเจาไดทรงกําหนด
ลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควา ลักษณะของเพื่อนที่ดี  หรือเพื่อนแท มี 4 ประการ
คือ 
 1) เพื่อนที่มีอุปการะ  2) เพื่อนที่รวมสุขรวมทุกข 
 3) เพื่อนที่แนะนําประโยชน  4) เพื่อนที่มีความรักใคร 
 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด พอบานแม
เรือนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผูเปนสามี  
ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดูหม่ิน
เหยียดหยามภรรยา ไมเก่ียวของกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี เปนตน 
 สวนผูเปนภรรยา ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบานใน
ฐานะที่ตนเปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปน
ขาศึก ตอความเปนภรรยาสามี  ไดแก การเก่ียวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปน
ตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการมาใชตอกันใน
บานดวย ดังนี้ 
 1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซ่ือสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 
 2. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขา
หากัน 
 3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน และรวมกัน
อดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ สวนตนเพื่อคูครองได 
เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของ
คูครองไมในแคบ 
 ฝายพอบานหรือสามี ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะสตรีมี
ความทุกขอันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชาย ซ่ึงสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว   
สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซ่ึงบางคราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย  
ฝายชายควรเขาใจ ผูหญิงมีครรภ ซ่ึงยามนั้นตองการความเอาใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ เปนตน สมาชิก
ครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือลูก ๆ ผูที่เปนพอบานแมบานหรือ
เปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุด และยุติธรรมกับลูก ๆ ทุก
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คน หนาที่ของพอแมนั้น พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลูกทําชั่ว 
แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เปนตน 
 ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
เปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน  
สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซ่ึงอาจจะนํามาใช
ในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะใหไดผลดี  
ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบทางฝายบานเมือง อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางานเม่ือเห็นวาสิ่งแวดลอม
ใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย ก็จะเปนอุบายวิธีแกไขที่
ไดผลมากทางหนึ่ง 
 ปญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว สวนครอบครัว 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น ไดกลาวไวแลว   
แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูการแกปญหา
ศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทับใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
ไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใคร
ของคนทั้งหลายได เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็มักจะขมขูหรือ
เหยียบผูอ่ืนโดยปราศจากความปรานี 
 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไวในหนังสือเบญจ
ศีลเบญจธรรม เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการ 
ตาง ๆ คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยที่เสียไปนี้ ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม ยอมเปนบอเกิดแหงโรค อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 
 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี

คนไปเที่ยวโสเภณี ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งข้ึน
แลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึนก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะเปน
ภาพยนต  วีดีโอ  ละคร  เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่การ
สื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5 เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป      
มิใหขาดมิใหทําลาย ซ่ึงในศีล 5นั้น  มีขอที่ 3 ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียด
ดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้เปนข้ันของศีล  
แตจะมีธรรมควบคูดวย คือ จะตองมีกามสังวรปติวัตร และสทารสันโดษ เพราะฉะนั้นบุคคลแตละคนนี้แหละ
ที่เปนตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกามสังวร  ซ่ึงพระพุทธองคได
ทรงแนะนําให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม" ก็เพราะในดานของปจเจกชน  
หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  
ทั้งจะวิจิตรพิศดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไม
เหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให
นอยลง นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา "น้ํามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชนเพราะเม่ือ
เปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามีหรือภรรยา เปนเพื่อนคูชิดมิตร
คูใจเปนคูสรางคูสม มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมีเพื่อนตาง
เพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม ถาจะใหดีก็ตองใหพอแมทั้ง
สองฝายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตาม
ประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน จะตองแนใจวาเปแนความรักที่บริสุทธิ์จริงใจตอกัน
ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงข้ันมืดมน ดังที่กลาวกันวา "ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมิดมน"  รักอยาง
นี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยางนี้ มีจุดหมายที่แนนอน 
เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของ
ตน" (โดยไมแยงชิงกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน) คําวาสันโดยที่นําเอามาใชเปนภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา  
สํโตษะ คือความยินดี ความพอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมาย คําวา
สันโดษวา "ความยินดีหรือความพอใจเทาที่ตนมีอยู; มักนอย" (อัปปจฉตา) ซ่ึงตรงขามกับมหิจฉตา ที่แปลวา 
"มักมาก" ในของของผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนคําวา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ 
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คน หนาที่ของพอแมนั้น พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมใหลูกทําชั่ว 
แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เปนตน 
 ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตางๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
เปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน  
สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 
 สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซ่ึงอาจจะนํามาใช
ในกรณีนี้ไดเชนเดียวกัน สวนที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะใหไดผลดี  
ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบทางฝายบานเมือง อาจจะแกดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางานเม่ือเห็นวาสิ่งแวดลอม
ใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย ก็จะเปนอุบายวิธีแกไขที่
ไดผลมากทางหนึ่ง 
 ปญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว สวนครอบครัว 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น ไดกลาวไวแลว   
แตในที่นี้นับวาสําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูการแกปญหา
ศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการกับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 
 1) พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทับใจใน
ความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา ความชั่วเปนตัว
สกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ 
 2) พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
ไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใคร
ของคนทั้งหลายได เพราะคนที่ลืมตนนั้นเม่ือตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอ่ืนก็มักจะขมขูหรือ
เหยียบผูอ่ืนโดยปราศจากความปรานี 
 ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไวในหนังสือเบญจ
ศีลเบญจธรรม เก่ียวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการ 
ตาง ๆ คือ 
 1) ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยที่เสียไปนี้ ไมใชสําหรับทําอุปการะโดย
ฐานเมตตาที่ไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 
 2) หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม ยอมเปนบอเกิดแหงโรค อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ 
เสียกําลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
 3) เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝายชายตางคนก็
จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันข้ึนเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันข้ึนแลวทําลายกัน 
 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ แกกันไปใหถึง
ตนเหตุจริง ๆ นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมี

คนไปเที่ยวโสเภณี ตราบนั้นก็ตองมีโสเภณีแน และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งข้ึน
แลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศรุนแรงเพิ่มข้ึนก็เพราะ 
 1) สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะเปน
ภาพยนต  วีดีโอ  ละคร  เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็กและผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งข้ึน  ฉะนั้น  ตราบใดที่การ
สื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เรงเรา  ปลุกอารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยู
ตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และโสเภณีมีแตจะถูกเพิ่มจํานวนใหมา
รองรับอารมณกามของผูชายมากข้ึน พรอมกันนั้น  สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกคา  กามตัณหา
ก็เพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึนไปอีก 
 2)  ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5 เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป      
มิใหขาดมิใหทําลาย ซ่ึงในศีล 5นั้น  มีขอที่ 3 ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียด
ดังกลาวไวในบทที่  2  ขอที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม  เม่ืองดเวนจากการประพฤติในกามนี้เปนข้ันของศีล  
แตจะมีธรรมควบคูดวย คือ จะตองมีกามสังวรปติวัตร และสทารสันโดษ เพราะฉะนั้นบุคคลแตละคนนี้แหละ
ที่เปนตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแตละคนขาดธรรมคือกามสังวร  ซ่ึงพระพุทธองคได
ทรงแนะนําให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมักมากในกาม" ก็เพราะในดานของปจเจกชน  
หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยูเร่ือยไป  
ทั้งจะวิจิตรพิศดารข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะทําใหเต็มอ่ิมนั้นไมได  มันไม
เหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดข้ึนก็คือ วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให
นอยลง นอยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 
 การจะถือหลักที่วา "น้ํามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชนเพราะเม่ือ
เปนผูใหญจบการศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามีหรือภรรยา เปนเพื่อนคูชิดมิตร
คูใจเปนคูสรางคูสม มีความรักที่บริสุทธิ์ตอกัน ซ่ือสัตยตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมีเพื่อนตาง
เพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม ถาจะใหดีก็ตองใหพอแมทั้ง
สองฝายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือมีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตาม
ประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง  ไมปลอดภัยแน จะตองแนใจวาเปแนความรักที่บริสุทธิ์จริงใจตอกัน
ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงข้ันมืดมน ดังที่กลาวกันวา "ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมิดมน"  รักอยาง
นี้มีเพื่อตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยางนี้ มีจุดหมายที่แนนอน 
เพื่อจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว   
 พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของ
ตน" (โดยไมแยงชิงกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน) คําวาสันโดยที่นําเอามาใชเปนภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา  
สํโตษะ คือความยินดี ความพอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมาย คําวา
สันโดษวา "ความยินดีหรือความพอใจเทาที่ตนมีอยู; มักนอย" (อัปปจฉตา) ซ่ึงตรงขามกับมหิจฉตา ที่แปลวา 
"มักมาก" ในของของผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนคําวา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ 
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และมีอีกศัพทหนึ่งวา สนฺตุฏฐิ (สันตุฎฐี) ซ่ึงก็หมายถึง "ยินดีดวยของของตน" เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระ
พุทธศาสนสุภาษิตที่วา "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ" แปลตามที่ทานแปลกันมาวา "ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง" 
และอีกบทหนึ่งวา "ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ" แปลวา "ไดสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีขอนาสังเกตวา "ตุฎฐพฺพํ"  
ที่แปลวา "สันโดษ" แปลวา "พอใจ" ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีวา "สันโดษที่เปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตุฏโฐ ภาษาสันสกฤต
วา สํตุษฺฎิ ก็มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดยกนํามาเสนอ ตั้งแตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Contenment และ Satisfaction สําหรับ Contentedness ตรงกับคําวา สันโดษ ซ่ึงใหความหมายวา 
"พอใจ; สันโดษ; พอความตองการ" ตามความหมายที่ผานมา คําวา "สันโดษ" ไมไดแปลหรือมีความหมายวา 
ไมใหพัฒนาตน สังคม หรือประเทศชาติ แตประการใด คําสอนเร่ือง "สันโดษ" เทากับสอนให "รูจักพอ" คําวา  
"สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ 
   1)  ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิติธรรม 
   2)  ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไมยินดีจนเกินกําลัง 
  3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตน 
  สันโดษทั้ง 3 เปนไปในปจจัย 4 (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช/
สําหรับคฤหัสถ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมี
ปรากฎอยูในพระคัมภีรอรรถกถาและฎีกามากมาย ไมนอยกวา 10 แหง การสอนเร่ืองสันโดษ เปนการสอนมิ
ใหมีความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน  
ก็ใชไดทีละคัน มีบาน 10 หลัง ก็นอนได คืนละหลัง จะโลภมาก มักมาก ไปทําไมกัน คําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 ปฎก คือ พระวินัยปฎก 21,500 พระธรรมขันธพระ
สุตตันตปฎก 21,500 พระธรรมขันธ และพระอภิธัมมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสันโดษ เทานั้น ยังมีคําสอนที่ใหขยันหม่ันเพียร (อุฏฐานะ)   
มีความเพียร (วิริยะ/วายามะ) ใหมีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพื่อนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพ
พอสมควร ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม 
สันโดษ   มิไดหมายความวา สอนใหงอมืองอเทา ไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน ไมประกอบการงานอาชีพแต
อยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวอีกวา ตองมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)**  
คือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีคําสอนที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (creative 
thinking) เชนจักร 4 คือธรรมะที่นําชีวิตไปสูความรุงเรือง ดุจลอรถนํารถไปสูที่หมายฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส 
อยูที่ในถ่ินที่ดี สัปปุริสปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ ปุพเพกตปุญญตา 
ความเปนผูทําดีไวกอน)  จักร 4 นี้ เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ชวยใหชีวิตประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ  
ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ 4 มี (สัปปุริสสํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟงพระสัทธรรม เอาใจใสใน
การศึกษาหาความรู โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย/แยบยล ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตวา มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจัก

ประมาณ (ความรูจักพอ) จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามีมัชฌิมา ความรูจักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง 
มีอัตตัญุตา ใหรูจักประมาณตนพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทําใหผูปฏิบัติ มีชีวิตที่
เจริญรุงเรือง พัฒนาสังคม ประเทศชาติใหเจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนั้นมองอะไรอยามองดาน
เดียว ตองมองอยางข้ึนที่สูงมอง หรือตองมองอยางนกมอง (bird's eye view) คําวาสันโดษนี้ อาจไดแปลวา 
"พอ, ความพอ, ความรูจักพอ" คนรูจักพอ จึงจะเปนคนรํ่ารวย คนไมรูจักพอจึงเปนคนจนอยูตลอดกาล คนไม
รูจักพอ จึงเทากับเปนคนมีไมพอ พอไมมีนั่นเอง หากบุคคลในสังคมมีคําวาพอแลวยอมไมกอสรางปญหาใดๆ 
ใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
 ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคา
แพงที่ทุกคนไดรับ สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากใน
สังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึงตองทําทุกวิถีทางทีจ่ะสรางคุณภาพที่สูงข้ึนไปแกประชาชนในสังคมไทย 
 เชื่อวาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแก
ตัวควรจะมองปญหาสังคม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้ และคง
ไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา   
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และมีอีกศัพทหนึ่งวา สนฺตุฏฐิ (สันตุฎฐี) ซ่ึงก็หมายถึง "ยินดีดวยของของตน" เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระ
พุทธศาสนสุภาษิตที่วา "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ" แปลตามที่ทานแปลกันมาวา "ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง" 
และอีกบทหนึ่งวา "ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ" แปลวา "ไดสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีขอนาสังเกตวา "ตุฎฐพฺพํ"  
ที่แปลวา "สันโดษ" แปลวา "พอใจ" ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีวา "สันโดษที่เปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตุฏโฐ ภาษาสันสกฤต
วา สํตุษฺฎิ ก็มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดยกนํามาเสนอ ตั้งแตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Contenment และ Satisfaction สําหรับ Contentedness ตรงกับคําวา สันโดษ ซ่ึงใหความหมายวา 
"พอใจ; สันโดษ; พอความตองการ" ตามความหมายที่ผานมา คําวา "สันโดษ" ไมไดแปลหรือมีความหมายวา 
ไมใหพัฒนาตน สังคม หรือประเทศชาติ แตประการใด คําสอนเร่ือง "สันโดษ" เทากับสอนให "รูจักพอ" คําวา  
"สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ คือ 
   1)  ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิติธรรม 
   2)  ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไมยินดีจนเกินกําลัง 
  3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตน 
  สันโดษทั้ง 3 เปนไปในปจจัย 4 (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช/
สําหรับคฤหัสถ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมี
ปรากฎอยูในพระคัมภีรอรรถกถาและฎีกามากมาย ไมนอยกวา 10 แหง การสอนเร่ืองสันโดษ เปนการสอนมิ
ใหมีความปรารถนามาก อยากมีมาก (มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน  
ก็ใชไดทีละคัน มีบาน 10 หลัง ก็นอนได คืนละหลัง จะโลภมาก มักมาก ไปทําไมกัน คําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 ปฎก คือ พระวินัยปฎก 21,500 พระธรรมขันธพระ
สุตตันตปฎก 21,500 พระธรรมขันธ และพระอภิธัมมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสันโดษ เทานั้น ยังมีคําสอนที่ใหขยันหม่ันเพียร (อุฏฐานะ)   
มีความเพียร (วิริยะ/วายามะ) ใหมีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพื่อนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพ
พอสมควร ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม 
สันโดษ   มิไดหมายความวา สอนใหงอมืองอเทา ไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน ไมประกอบการงานอาชีพแต
อยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวอีกวา ตองมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)**  
คือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีคําสอนที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (creative 
thinking) เชนจักร 4 คือธรรมะที่นําชีวิตไปสูความรุงเรือง ดุจลอรถนํารถไปสูที่หมายฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส 
อยูที่ในถ่ินที่ดี สัปปุริสปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ ปุพเพกตปุญญตา 
ความเปนผูทําดีไวกอน)  จักร 4 นี้ เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ชวยใหชีวิตประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ  
ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ 4 มี (สัปปุริสสํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟงพระสัทธรรม เอาใจใสใน
การศึกษาหาความรู โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย/แยบยล ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตวา มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจัก

ประมาณ (ความรูจักพอ) จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามีมัชฌิมา ความรูจักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง 
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ความยากจนคือสภาวะที่มีความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จําเปนข้ันพื้นฐาน  เชน  การขาด
แคลนหรือไมมีที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหารเคร่ืองบริโภคและเคร่ืองอุปโภคใชสอย  รวมทั้งการขาดแคลน
เงินตราที่จะนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา  ปจจัยสี่ 
 ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซ่ึงถือกันวา  เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ   
พรอมมูลดวยเทคโนโลยี  เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมี
ความยากจนขาดแคลน  แตในความเปนจริง  ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคน
รํ่ารวยเสมอกัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย  เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3  ระดับ  การยับยั้งและการ
บรรเทาปญหาเปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด   เพราะการแกปญหาความยากจน   
ตองคอย ๆ คิดอานแกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร  ไมอาจจะรีบรอนแกไขให
เห็นผลทันทีทันใดได วิธีการทางพระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ   
ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัวบุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ  โดยใชหลักอริยสัจ 4   
ซ่ึงประกอบดวย ศึกษาปญหา คนหาสาเหตุ กําหนดเปาหมาย กําหนดวิธีการ  

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, การแกปญหาความยากจน, อริยสัจ 4 
 
Abstract 
 Poverty is the state of basic economic factors which are lacking such as scarcity or 
no residence, being lack of food for consumption and usage materials including being lack 
of money to use in daily life. Buddhism called this as four necessities. 
 Poverty is a big problem for a long time and very vast area. It means at present 
although Thai society in the globalization age has development for information technology 
and advanced technology, people are still very poor in all regions of Thailand. To solve 
the poverty problem for Thailand and to make the people be rich equally, it must have 

the following three levels. Relieving the poverty is easier than solving because for the 
latter the people must think within the short period. In Buddhism methods which consist 
of body and mind provide the main content that focuses on individual problem by using 
the principle of Four Noble Truths. It consists of studying the problem, searching for the 
cause of problem, targeting the objective and setting up the methodology.  

Keywords: Buddhism, Poverty Problem Solutions, Four Noble Truths 
 
บทนํา 

การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในประเทศไทย เปนเหตุใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย  กลาวโดย
สรุป ปญหาเหลานั้นอาจแบงได 5 ประเด็นสําคัญ คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ เชน ปญหาความยากจน ปญหา
ที่ทํากิน เปนตน, ดานสังคม เชน ปญหาเร่ืองที่อยูอาศัย ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เปนตน,  
ดานการแพทยและการสาธารณสุข เชน ปญหาการขาดแคลนหมอและพยาบาล  ปญหาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 
เปนตน , ดานการศึกษา เชน  ปญหาโอกาสดานการศึกษา เปนตน , และดานสิ่ งแวดลอมรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปญหาทําลายสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษตาง ๆ เปนตน  

การแกปญหาความยากจน  โดยนําเอาหลักอริยสัจสี่มาประยุกตใชในการแกปญหาดังกลาวเปน
ตัวอยาง  เพื่อแสดงใหเห็นวา  เราสามารถใชวิธีการแบบอริยสัจสี่แกปญหาดังกลาวไดอยางไร  มีข้ันตอน
อยางไร  และจะกอใหเกิดผลดีอยางไร 

คําวา “ยากจน” นั้น  จากการคนควาในพระไตรปฎก ไดพบวา  มีพระบาลีที่มีความหมายวา  
ยากจนไว  2 ศัพท คือ “ทฬิทฺทิยํ” ดังพระพุทธดํารัสวา “ความเปนคนจนเปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก”1  
และ “ทุคฺคโต” ดังนายวีชกะกราบทูลพระเจาวิเทหราชวา  “แมขาพเจาจะเปนคนยากจนอยางนี้ก็ตั้งม่ันอยู
ในความประพฤติชอบ”2   

ความยากจนคือสภาวะที่มีความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จําเปนข้ันพื้นฐาน เชน การขาด
แคลนหรือไมมีที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหารเคร่ืองบริโภคและเคร่ืองอุปโภคใชสอย รวมทั้งการขาดแคลน
เงินตราที่จะนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา ปจจัยสี่  นั้นเอง 

 
สาเหตุแหงปญหาความยากจน 
 สาเหตุของความยากจน ตามที่ไดศึกษาจากเอกสารที่มีผูศึกษาวิจัยไว7 สรุปไดเปน 9  ประเด็น
สําคัญ คือ 1) เกิดจากความเกียจคราน 2) เกิดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร 3) เกิดจากมีการศึกษา
ต่ํา 4) เกิดจากการไมมีงานทําหรือวางงาน 5) เกิดจากรายไดต่ํา 6) เกิดจากขาดการกระจายรายไดที่
เหมาะสม 7) เกิดจากภัยธรรมชาติ 8) เกิดจากการคุกคามกอกวนของโจรผูราย 9) เกิดจากความแกชรา
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ  กลาวโดยสรุป สาเหตุของความยากจนมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง   
และสาเหตุภายนอกคือบุคคลและสภาพภายนอกรอบ ๆ ตัว  แตสวนใหญแลวเนนสาเหตุภายนอกมากกวา
สาเหตุภายใน 
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ที่ทํากิน เปนตน, ดานสังคม เชน ปญหาเร่ืองที่อยูอาศัย ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เปนตน,  
ดานการแพทยและการสาธารณสุข เชน ปญหาการขาดแคลนหมอและพยาบาล  ปญหาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 
เปนตน , ดานการศึกษา เชน  ปญหาโอกาสดานการศึกษา เปนตน , และดานสิ่ งแวดลอมรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปญหาทําลายสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษตาง ๆ เปนตน  

การแกปญหาความยากจน  โดยนําเอาหลักอริยสัจสี่มาประยุกตใชในการแกปญหาดังกลาวเปน
ตัวอยาง  เพื่อแสดงใหเห็นวา  เราสามารถใชวิธีการแบบอริยสัจสี่แกปญหาดังกลาวไดอยางไร  มีข้ันตอน
อยางไร  และจะกอใหเกิดผลดีอยางไร 

คําวา “ยากจน” นั้น  จากการคนควาในพระไตรปฎก ไดพบวา  มีพระบาลีที่มีความหมายวา  
ยากจนไว  2 ศัพท คือ “ทฬิทฺทิยํ” ดังพระพุทธดํารัสวา “ความเปนคนจนเปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก”1  
และ “ทุคฺคโต” ดังนายวีชกะกราบทูลพระเจาวิเทหราชวา  “แมขาพเจาจะเปนคนยากจนอยางนี้ก็ตั้งม่ันอยู
ในความประพฤติชอบ”2   

ความยากจนคือสภาวะที่มีความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จําเปนข้ันพื้นฐาน เชน การขาด
แคลนหรือไมมีที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหารเคร่ืองบริโภคและเคร่ืองอุปโภคใชสอย รวมทั้งการขาดแคลน
เงินตราที่จะนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา ปจจัยสี่  นั้นเอง 

 
สาเหตุแหงปญหาความยากจน 
 สาเหตุของความยากจน ตามที่ไดศึกษาจากเอกสารที่มีผูศึกษาวิจัยไว7 สรุปไดเปน 9  ประเด็น
สําคัญ คือ 1) เกิดจากความเกียจคราน 2) เกิดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร 3) เกิดจากมีการศึกษา
ต่ํา 4) เกิดจากการไมมีงานทําหรือวางงาน 5) เกิดจากรายไดต่ํา 6) เกิดจากขาดการกระจายรายไดที่
เหมาะสม 7) เกิดจากภัยธรรมชาติ 8) เกิดจากการคุกคามกอกวนของโจรผูราย 9) เกิดจากความแกชรา
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ  กลาวโดยสรุป สาเหตุของความยากจนมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง   
และสาเหตุภายนอกคือบุคคลและสภาพภายนอกรอบ ๆ ตัว  แตสวนใหญแลวเนนสาเหตุภายนอกมากกวา
สาเหตุภายใน 



1868 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

รศ. สุพัตร สุภาพ ไดเสนอวิธีการแกและปองกันปญหาความยากจนไว  ดังนี้9 
1) ดานเศรษฐกิจ ใหเงินทุนชาวนากูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชเปนการลงทุนปลูกพืชสําหรับ

ชาวนาที่ยากจน หรือใหเงินสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือโรคระบาด เพื่อมิใหชาวนามี
หนี้สินลนพนตัว และมีกําลังใจตอสูอุปสรรคตอไป พยุงราคาขาวเพื่อปองกันพอคาคนกลางกดราคาขาว
ชาวนาหรือรับซ้ือขาวไวเม่ือราคาขาวตกต่ํา มีการแจกแจงรายไดอยางยุติธรรม คือใหทุกคนมีรายไดเพียงพอ
แกการครองชีพตามความจําเปน 

2) ดานสุขภาพ ใหมีการรักษาพยาบาลฟรีแกผูยากจนทุกคน เปนการใหความคุมครองปองกันใน
เร่ืองสุขภาพพลานามัย จัดหาอุปกรณเทียมบางอยางแกบุคคลที่มีขอบกพรองทางรางกาย  เชน  ขาเทียม  
แขนเทียม  หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

3)  ดานการศึกษา ใหคนยากจนมีการศึกษาฟรีถึง  ม. 6 และหากเด็กไมอาจจะศึกษาตอไดดวย
เหตุใดก็ตาม ใหมีการฝกอาชีพตามถนัดเพื่อจะมีรายไดเลี้ยงตัวและครอบครัว 

4) ดานอาชีพ มีบางคนกลาววา ถามีงานใหคนทําทุกคนจะไมมีใครอดอยาก การทํางานมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง  คนขยันหม่ันเพียรจะไดปจจัย 4 ในการดํารงชีพ แตสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ตองตอสูและ
แขงขันกันมาก ถาสังคมไมชวยเหลือบาง คนยากจนคงจะพัฒนาไดยาก 

5) ดานภาษี ควรใชกฎหมายเก็บภาษีคนรํ่ารวยและชั้นกลางมากข้ึน เพื่อใชพัฒนาคนจนเพื่อให
ความแตกตางระหวางคนจนและคนรวยลดนอยลง เชน จัดเก็บภาษีรายไดที่ดิน มรดก  ทองเที่ยว  เปนตน 

6) ดานการวางแผนครอบครัว เปนการชะลอการเกิด  เพื่อไมใหครอบครัวมีสมาชิกมากเกินไป
เพราะการมีลูกมากจะทําใหยากจนลง เนื่องจากรายไดคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนหรือลดลง แตรายจายเพิ่มมากกวา
รายไดโดยเฉพาะในหมูคนยากจน 

7)  ดานการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ เชน รถยนต หรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะพบวา  
จํานวนผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในปหนึ่ง ๆ มีจํานวนไมนอย โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงภัย เชน ในโรงงานเคร่ือง
กระปองงานกอสรางเปนตน 

8)  การประกันความม่ันคงทางสังคม โดยออกมาในรูป 
 8.1 การประกันสังคม โดยใหนายจางกับลูกจาง หรือรัฐบาลรวมกันออกเงินสมทบในการ

ประกันเพื่อเปนหลักประกันวา ถาเกิดขาดรายไดเพราะชราภาพ  ทุพพลภาพ เจ็บปวยวางงาน  ตาย  มีผูที่
ตองอยูในอุปการะ  จะมีเงินใชจายเลี้ยงดูครอบครัวเปนการบรรเทาปญหาความยากจน 

 8.2 เปนการสงเคราะห ผูที่ตองขาดรายไดแตไมเขาขายอยูในการประกันสังคมโดยผูรับ
การสงเคราะหไมตองออกเงินสมทบ รัฐจะใหการชวยเหลือโดยการทดสอบความจําเปนวา ทุกขยากจริง
หรือไม และผูเขาขายการสงเคราะห คือคนชรา ตาบอด ทุพพลภาพ เด็ก ตองอยูในอุปการะสงเคราะห
ครอบครัวที่มีบุตรมาก ฯลฯ 

9) ดานการพัฒนาทองถิ่น เปนโครงการที่ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึน   
การแกปญหาความยากจนดวยวิธีอริยสัจส่ี 

ปญหาความยากจนในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ เทาที่ไดกลาวมาแลวขางตน รัฐและนักวิชาการ
ไดพยายามหาวิธีแกไขมาแลวหลายแนวทาง แตก็ยังไมปรากฏวา ปญหาความยากจนหมดไปจากสังคมไทย 

ทั้งไมมีรายงานจากงานวิจัยหรือเอกสารใด ๆ แสดงวา ปญหาดังกลาวไดมีการแกไขดวยวิธีใดบาง และผล
ของการแกไขดวยวิธีนั้น ๆ เปนอยางไร ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยวิธีการอริยสัจสี่
นาจะไดผลมากที่สุดโดยดําเนินการตามกระบวนการของอริยสัจสี่ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  
1.1 ศึกษาปญหา คือ การศึกษา รวบรวมขอมูลของปญหาจากเอกสารงานวิจัยและตําราตาง ๆ 

เพื่อใหทราบสภาพปญหาที่เรียกวา ความยากจนนั้นคืออะไร และผลจากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา คนยากจน
มี 2 กลุม คือ   

1) ยากจนโดยกําเนิด หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่มีบุรพการี คือ บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย  
มีฐานะความเปนอยูยากจนหรือคอนขางยากจนขาดแคลน เม่ือใหกําเนิดลูกหลาน ๆ ของคนเหลานั้น ก็ตอง
เปนคนยากจนตามบรรพบุรุษ   

2)  ยากจนภายหลัง หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่ไมไดยากจนมาแตกําเนิด  มีฐานะความเปนอยู
ที่ดีหรือคอนขางดี สมบูรณดวยทรัพยสินตาง ๆ เกิดในตระกูลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือคอนขางดีหรือ
ปานกลาง ภายหลังกลายเปนคนยากจนเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน  เพราะประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําการคาขายขาดทุนอยางหนัก  เพราะโรคภัยไขเจ็บ ตาง ๆ หรือเพราะความ
ประพฤติเสียหายของตนหรือของคนในครอบครัว  เชน  ติดการพนัน ติดยาเสพติด เปนตน 

1.2 คนหาสาเหตุ เม่ือทราบสภาพปญหาแลว สิ่งที่จะทําตอไปก็คือตองคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาความยากจน ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ไดมีผูวิจัยไวแลว พบวา สาเหตุของความยากจนสรุปไดเปน 
9 ประการ ซ่ึงมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง และสาเหตุภายนอกคือสภาพแวดลอมตางๆ สวนใหญเนน
สาเหตุภายนอกมากกวาสาเหตุภายใน 

ในทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่แสดงถึงสาเหตุของความยากจนไวทั้งแสดงไวโดยตรงและแสดง
ไวโดยออมเชน คําสอนเร่ืองอบายมุข ความตั้งอยูไมไดนานของตระกูล ประโยชนปจจุบัน มงคล 38 (บางขอ) 

กลาวโดยสรุป สาเหตุของความจนตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีทั้งสาเหตุภายในและสาเหตุ
ภายนอก แตพระพุทธศาสนาเนนสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงหมายถึงเนนเร่ืองคุณธรรมในตัว
บุคคลเปนสําคัญเปนสาเหตุหลัก 

1.3 กําหนดเปาหมาย เม่ือรูปญหาและสาเหตุอยางถูกตองครบถวนแลว ก็ตองกําหนด  
หรือวางเปาหมายในการแกปญหานั้นอยางชัดเจนวา มีเปาหมายในการแกไขอยางไร  กลุมเปาหมายในการ
แกไขคือใคร มีขอบเขตมากนอยเพียงไร เนื่องจากปญหาความยากจนเปนเร่ืองใหญและสลับซับซอน   

จากการศึกษาขอมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเทาที่ผานมา พบวา ไมมีการกําหนดเปาหมายใน
การแกไขปญหานี้ไวแตอยางใด อาจเปนเพราะเหตุนี้ การแกไขปญหาความยากจนเทาที่ผานมาจึงไมมี
ทิศทางและข้ันตอนที่ชัดเจน ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอทิศทางและข้ันตอนการแกปญหานี้ตาม
หลักการของอริยสัจสี่วา ควรดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1) การยับย้ัง คือ หาทางดําเนินการเพื่อไมใหปญหาความยากจนลุกลามขยายตัวเปนวงกวาง
ออกไปมากกวาที่เปนอยู  
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รศ. สุพัตร สุภาพ ไดเสนอวิธีการแกและปองกันปญหาความยากจนไว  ดังนี้9 
1) ดานเศรษฐกิจ ใหเงินทุนชาวนากูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชเปนการลงทุนปลูกพืชสําหรับ

ชาวนาที่ยากจน หรือใหเงินสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือโรคระบาด เพื่อมิใหชาวนามี
หนี้สินลนพนตัว และมีกําลังใจตอสูอุปสรรคตอไป พยุงราคาขาวเพื่อปองกันพอคาคนกลางกดราคาขาว
ชาวนาหรือรับซ้ือขาวไวเม่ือราคาขาวตกต่ํา มีการแจกแจงรายไดอยางยุติธรรม คือใหทุกคนมีรายไดเพียงพอ
แกการครองชีพตามความจําเปน 

2) ดานสุขภาพ ใหมีการรักษาพยาบาลฟรีแกผูยากจนทุกคน เปนการใหความคุมครองปองกันใน
เร่ืองสุขภาพพลานามัย จัดหาอุปกรณเทียมบางอยางแกบุคคลที่มีขอบกพรองทางรางกาย  เชน  ขาเทียม  
แขนเทียม  หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

3)  ดานการศึกษา ใหคนยากจนมีการศึกษาฟรีถึง  ม. 6 และหากเด็กไมอาจจะศึกษาตอไดดวย
เหตุใดก็ตาม ใหมีการฝกอาชีพตามถนัดเพื่อจะมีรายไดเลี้ยงตัวและครอบครัว 

4) ดานอาชีพ มีบางคนกลาววา ถามีงานใหคนทําทุกคนจะไมมีใครอดอยาก การทํางานมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง  คนขยันหม่ันเพียรจะไดปจจัย 4 ในการดํารงชีพ แตสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ตองตอสูและ
แขงขันกันมาก ถาสังคมไมชวยเหลือบาง คนยากจนคงจะพัฒนาไดยาก 

5) ดานภาษี ควรใชกฎหมายเก็บภาษีคนรํ่ารวยและชั้นกลางมากข้ึน เพื่อใชพัฒนาคนจนเพื่อให
ความแตกตางระหวางคนจนและคนรวยลดนอยลง เชน จัดเก็บภาษีรายไดที่ดิน มรดก  ทองเที่ยว  เปนตน 

6) ดานการวางแผนครอบครัว เปนการชะลอการเกิด  เพื่อไมใหครอบครัวมีสมาชิกมากเกินไป
เพราะการมีลูกมากจะทําใหยากจนลง เนื่องจากรายไดคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนหรือลดลง แตรายจายเพิ่มมากกวา
รายไดโดยเฉพาะในหมูคนยากจน 

7)  ดานการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ เชน รถยนต หรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะพบวา  
จํานวนผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในปหนึ่ง ๆ มีจํานวนไมนอย โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงภัย เชน ในโรงงานเคร่ือง
กระปองงานกอสรางเปนตน 

8)  การประกันความม่ันคงทางสังคม โดยออกมาในรูป 
 8.1 การประกันสังคม โดยใหนายจางกับลูกจาง หรือรัฐบาลรวมกันออกเงินสมทบในการ

ประกันเพื่อเปนหลักประกันวา ถาเกิดขาดรายไดเพราะชราภาพ  ทุพพลภาพ เจ็บปวยวางงาน  ตาย  มีผูที่
ตองอยูในอุปการะ  จะมีเงินใชจายเลี้ยงดูครอบครัวเปนการบรรเทาปญหาความยากจน 

 8.2 เปนการสงเคราะห ผูที่ตองขาดรายไดแตไมเขาขายอยูในการประกันสังคมโดยผูรับ
การสงเคราะหไมตองออกเงินสมทบ รัฐจะใหการชวยเหลือโดยการทดสอบความจําเปนวา ทุกขยากจริง
หรือไม และผูเขาขายการสงเคราะห คือคนชรา ตาบอด ทุพพลภาพ เด็ก ตองอยูในอุปการะสงเคราะห
ครอบครัวที่มีบุตรมาก ฯลฯ 

9) ดานการพัฒนาทองถิ่น เปนโครงการที่ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึน   
การแกปญหาความยากจนดวยวิธีอริยสัจส่ี 

ปญหาความยากจนในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ เทาที่ไดกลาวมาแลวขางตน รัฐและนักวิชาการ
ไดพยายามหาวิธีแกไขมาแลวหลายแนวทาง แตก็ยังไมปรากฏวา ปญหาความยากจนหมดไปจากสังคมไทย 

ทั้งไมมีรายงานจากงานวิจัยหรือเอกสารใด ๆ แสดงวา ปญหาดังกลาวไดมีการแกไขดวยวิธีใดบาง และผล
ของการแกไขดวยวิธีนั้น ๆ เปนอยางไร ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยวิธีการอริยสัจสี่
นาจะไดผลมากที่สุดโดยดําเนินการตามกระบวนการของอริยสัจสี่ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  
1.1 ศึกษาปญหา คือ การศึกษา รวบรวมขอมูลของปญหาจากเอกสารงานวิจัยและตําราตาง ๆ 

เพื่อใหทราบสภาพปญหาที่เรียกวา ความยากจนนั้นคืออะไร และผลจากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา คนยากจน
มี 2 กลุม คือ   

1) ยากจนโดยกําเนิด หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่มีบุรพการี คือ บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย  
มีฐานะความเปนอยูยากจนหรือคอนขางยากจนขาดแคลน เม่ือใหกําเนิดลูกหลาน ๆ ของคนเหลานั้น ก็ตอง
เปนคนยากจนตามบรรพบุรุษ   

2)  ยากจนภายหลัง หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่ไมไดยากจนมาแตกําเนิด  มีฐานะความเปนอยู
ที่ดีหรือคอนขางดี สมบูรณดวยทรัพยสินตาง ๆ เกิดในตระกูลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือคอนขางดีหรือ
ปานกลาง ภายหลังกลายเปนคนยากจนเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน  เพราะประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําการคาขายขาดทุนอยางหนัก  เพราะโรคภัยไขเจ็บ ตาง ๆ หรือเพราะความ
ประพฤติเสียหายของตนหรือของคนในครอบครัว  เชน  ติดการพนัน ติดยาเสพติด เปนตน 

1.2 คนหาสาเหตุ เม่ือทราบสภาพปญหาแลว สิ่งที่จะทําตอไปก็คือตองคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาความยากจน ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ไดมีผูวิจัยไวแลว พบวา สาเหตุของความยากจนสรุปไดเปน 
9 ประการ ซ่ึงมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง และสาเหตุภายนอกคือสภาพแวดลอมตางๆ สวนใหญเนน
สาเหตุภายนอกมากกวาสาเหตุภายใน 

ในทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่แสดงถึงสาเหตุของความยากจนไวทั้งแสดงไวโดยตรงและแสดง
ไวโดยออมเชน คําสอนเร่ืองอบายมุข ความตั้งอยูไมไดนานของตระกูล ประโยชนปจจุบัน มงคล 38 (บางขอ) 

กลาวโดยสรุป สาเหตุของความจนตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีทั้งสาเหตุภายในและสาเหตุ
ภายนอก แตพระพุทธศาสนาเนนสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงหมายถึงเนนเร่ืองคุณธรรมในตัว
บุคคลเปนสําคัญเปนสาเหตุหลัก 

1.3 กําหนดเปาหมาย เม่ือรูปญหาและสาเหตุอยางถูกตองครบถวนแลว ก็ตองกําหนด  
หรือวางเปาหมายในการแกปญหานั้นอยางชัดเจนวา มีเปาหมายในการแกไขอยางไร  กลุมเปาหมายในการ
แกไขคือใคร มีขอบเขตมากนอยเพียงไร เนื่องจากปญหาความยากจนเปนเร่ืองใหญและสลับซับซอน   

จากการศึกษาขอมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเทาที่ผานมา พบวา ไมมีการกําหนดเปาหมายใน
การแกไขปญหานี้ไวแตอยางใด อาจเปนเพราะเหตุนี้ การแกไขปญหาความยากจนเทาที่ผานมาจึงไมมี
ทิศทางและข้ันตอนที่ชัดเจน ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอทิศทางและข้ันตอนการแกปญหานี้ตาม
หลักการของอริยสัจสี่วา ควรดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1) การยับย้ัง คือ หาทางดําเนินการเพื่อไมใหปญหาความยากจนลุกลามขยายตัวเปนวงกวาง
ออกไปมากกวาที่เปนอยู  
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2) การบรรเทา คือ หาทางดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณของปญหาใหผอนคลายความรุนแรงลง  
หรือลดจํานวนของคนยากจนลงใหอยูในระดับที่นาพอใจ  

3)การกําจัด คือ ดําเนินการแกไขปญหาความยากจนข้ันเด็ดขาด หรือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ตามที่กําหนดไว 

ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซึ่งถือกันวา เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมมูล
ดวยเทคโนโลยี เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมีความ
ยากจนขาดแคลน แตในความเปนจริง ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคนรํ่ารวยเสมอ
กัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3 ระดับ การยับยั้งและการบรรเทาปญหา
เปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด เพราะการแกปญหาความยากจน  ตองคอย ๆ คิดอาน
แกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร ไมอาจจะรีบรอนแกไขใหเห็นผลทันทีทันใดได 

1.4 กําหนดวิธีการ การที่จะบรรลุเปาหมายในการแกปญหาไดนั้น จําเปนตองมีวิธีการสําหรับ
ดําเนินการที่เหมาะสมหรือเพื่อจะใหการแกปญหาไดรับผลดีดังที่ตั้งเปาหมายไว สําหรับวิธีการแกปญหานี้   

จากการศึกษาเอกสารขอมูลตาง ๆ เทาที่ มีการศึกษาวิจัย พบวา มีการเสนอวิธีการแกไขไว
หลากหลายวิธีซ่ึงสวนใหญเนนหนักไปทางวิธีการภายนอกคือสภาพแวดลอมเปนหลัก สวนวิธีการทาง
พระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ  ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัว
บุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอวิธีการตามแนวอริยสัจสี่ที่จะนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวไดเปน 3  วิธี ดังนี้  

1) วิธีการทางกาย หมายถึง การกําหนดวิธีการใหกลุมเปาหมาย สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง เชน 
สรางงาน สรางอาชีพ พรอมทั้งมีผูนําที่คอยกํากับสั่งการวางแผนกําหนดทิศทางแนวทางนโยบายที่จะให
บรรลุเปาหมาย  

2) วิธีการทางใจ หมายถึง วิธีการแกปญหาที่จิตใจ กลาวคือ การมุงแกที่จิตใจของบุคคลเปนสําคัญ 
เชน การแกคานิยมที่ไมถูกตอง การพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาจิตใจของกลุมเปาหมายใหมีความรูและยึดม่ัน
คุณธรรม อันจะเปนพลังใหเกิดความตื่นตัวและกระตือรือรนในการสรางตนสรางฐานะในวิธีทางที่ถูกตอง 
ตลอดถึงพัฒนาสติปญญาของกลุมเปาหมายใหเกิดความเฉลียวฉลาด รวมถึงการระดมมันสมอง ความคิดเห็น
กุศโลบายอันเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติเพื่อแกปญหาและปองกัน โดยเชิญบุคคลที่มีทั้งความรูความสามารถ
มีวิสัยทัศนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการแกปญหามาประชุม แสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนของตน 
เพื่อรวมกันกําหนดวิธีการแกและปองกันปญหาอยางเหมาะสม 

3) วิธีการทางกายและใจ หมายถึง การสรางกิจกรรมที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรวมมือรวมใจกัน
ทําเพื่อชวยกันแกปญหารวมกัน  

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นปฏิบัติการ ไดแก การลงมือแกปญหา โดยอาศัยหลักการ 3  ประการ คือ ดาน
ความรู, ดานพฤติกรรม, และดานจิตใจ 

2.1 ดานความรู คือ ตองใหกลุมเปาหมายรูปญหา รูความจริง รูวิธีแกไขและวิธีปองกันการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนจริงเก่ียวกับสภาพปจจุบันของปญหาความยากจนแกหนวยงานราชการองคกรเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปใหทั่วถึง โดยผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยูทั้งของรัฐและของเอกชน  เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพ อยางถูกตองตรงไปตรงมาไมบิดเบียนขอมูลที่เปนจริงเพื่อประโยชนแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนสิ่งที่จําเปนตองทําตองเผยแพร เพื่อจะไดนําเอาไปวิเคราะหคิดอานวางแผนหาวิธีแกไขปญหาตอไป 
ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงถึงความจริงของประเทศวา “คนที่ถือวาเปนคนยากจนนั้นถือเอารายไดเปน
สําคัญ คือผูที่มีรายไดไมเกิน 30 บาทตอวัน หรือ 888 บาทตอเดือน ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ มีจํานวนถึงรอยละ 16 
หรือ 9.8 ลานคนของประชากรจํานวน 60 กวาลานคนในประเทศไทย” 11  

นอกจากนั้น ตองมีการจัดประชุมสัมมนาใหความรูเร่ืองเก่ียวกับปญหาความยากจน โดยเชิญผูที่มี
ความรูความสามารถทั้งฝายนักการเมือง ขาราชการประจํา นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชนและผู
ที่ประสบปญหาดวยตน เขามามีสวนรวมปรึกษาหารือถกปญหาแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนในแนวทางการ
แกไขและปองกันปญหา  เพื่อใหไดขอยุติสําหรับนําไปปฏิบัติเพื่อแกและปองกันปญหา อยางสมํ่าเสมอ
จนกวาจะแกปญหาไดสําเร็จ 

2.2 ดานพฤติกรรม ในดานพฤติกรรมนี้จะตองปฏิบัติการหรือดําเนินการที่จะให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกกลุมเปาหมาย โดยมีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ 

1) ควบคุม แยกออกเปน 2 ฝาย ดังนี้  
ฝายเจาหนาที่รัฐ ผูคุมอํานาจการบริหารประเทศ จะตองมีคุณธรรมในการทํางาน เชน ในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศชาติอันเปนการกระจายรายไดไปในทองถ่ินภูมิภาคตาง ๆ ตองจัดสรร
ใหทั่วถึง โดยใหความรวมมือกับองคกรเอกชนตางๆ เพื่อสรางงานสรางรายไดสรางเศรษฐกิจใหประเทศชาติ 
ตองจัดการศึกษาอันเปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ตองไมใชอํานาจหนาที่สราง
ความเดือดรอนแกประชาชน ตองใหความเปนธรรมแกประชาชน ทํางานเพื่อเปนการชวยแกปญหาให
ประชาชน และตองจัดสวัสดิการสังคมที่จําเปนข้ันพื้นฐานดานตาง ๆ   

ฝายประชาชนตองขยันหม่ันเพียรทํางาน ไมงอมืองอเทา ไมเลือกงานหรือเก่ียงงานมากเกินไปตอง
สนใจพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของตน ใหมีความพรอมกับการทํางานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
และตองมีคุณธรรม คือ อัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไวโดยชอบเหมาะสม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนคือหลัก
คุณธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน อิทธิบาทคือหลักธรรมที่ใหประสบผลสําเร็จในทุกเร่ือง สังคหวัตถุ
คือหลักธรรมสําหรับสงเคราะหชวยเหลือกัน  และความไมประมาทในการทําหนาที่ของตน ๆ ตองปลูกฝง
คุณธรรมเหลานี้ใหมีประจําภายในจิตใจตนดวยการนําเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

2) การแกไข วิธีแกปญหาตามหลักการของพระพุทธศาสนาตองแกที่สาเหตุ  ฉะนั้นกอนจะ
แกปญหาจึงตองกําหนดสาเหตุใหชัดเจน แลวแกใหตรงกับสาเหตุหรือทําใหตรงประเด็น  หากเปนสาเหตุทาง
กายหรือสาเหตุภายนอกก็ตองแกดวยวิธีการทางกายภาพ ถาเปนสาเหตุภายในหรือสาเหตุทางจิตใจก็ตองแก
ดวยวิธีการทางจิตใจ สาเหตุความยากจน มี 9 ประการดังกลาวแลวขางตน ตองแกดวยวิธีการ ดังนี้ 

(1) ความยากจนที่เกิดจากความเกียจครานแกดวยหลักธรรมปฏิบัติ คือการตั้งตนไวชอบทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน และอิทธิบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
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2) การบรรเทา คือ หาทางดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณของปญหาใหผอนคลายความรุนแรงลง  
หรือลดจํานวนของคนยากจนลงใหอยูในระดับที่นาพอใจ  

3)การกําจัด คือ ดําเนินการแกไขปญหาความยากจนข้ันเด็ดขาด หรือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ตามที่กําหนดไว 

ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซึ่งถือกันวา เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมมูล
ดวยเทคโนโลยี เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมีความ
ยากจนขาดแคลน แตในความเปนจริง ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคนรํ่ารวยเสมอ
กัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3 ระดับ การยับยั้งและการบรรเทาปญหา
เปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด เพราะการแกปญหาความยากจน  ตองคอย ๆ คิดอาน
แกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร ไมอาจจะรีบรอนแกไขใหเห็นผลทันทีทันใดได 

1.4 กําหนดวิธีการ การที่จะบรรลุเปาหมายในการแกปญหาไดนั้น จําเปนตองมีวิธีการสําหรับ
ดําเนินการที่เหมาะสมหรือเพื่อจะใหการแกปญหาไดรับผลดีดังที่ตั้งเปาหมายไว สําหรับวิธีการแกปญหานี้   

จากการศึกษาเอกสารขอมูลตาง ๆ เทาที่ มีการศึกษาวิจัย พบวา มีการเสนอวิธีการแกไขไว
หลากหลายวิธีซ่ึงสวนใหญเนนหนักไปทางวิธีการภายนอกคือสภาพแวดลอมเปนหลัก สวนวิธีการทาง
พระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ  ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัว
บุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอวิธีการตามแนวอริยสัจสี่ที่จะนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวไดเปน 3  วิธี ดังนี้  

1) วิธีการทางกาย หมายถึง การกําหนดวิธีการใหกลุมเปาหมาย สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง เชน 
สรางงาน สรางอาชีพ พรอมทั้งมีผูนําที่คอยกํากับสั่งการวางแผนกําหนดทิศทางแนวทางนโยบายที่จะให
บรรลุเปาหมาย  

2) วิธีการทางใจ หมายถึง วิธีการแกปญหาที่จิตใจ กลาวคือ การมุงแกที่จิตใจของบุคคลเปนสําคัญ 
เชน การแกคานิยมที่ไมถูกตอง การพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาจิตใจของกลุมเปาหมายใหมีความรูและยึดม่ัน
คุณธรรม อันจะเปนพลังใหเกิดความตื่นตัวและกระตือรือรนในการสรางตนสรางฐานะในวิธีทางที่ถูกตอง 
ตลอดถึงพัฒนาสติปญญาของกลุมเปาหมายใหเกิดความเฉลียวฉลาด รวมถึงการระดมมันสมอง ความคิดเห็น
กุศโลบายอันเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติเพื่อแกปญหาและปองกัน โดยเชิญบุคคลที่มีทั้งความรูความสามารถ
มีวิสัยทัศนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการแกปญหามาประชุม แสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนของตน 
เพื่อรวมกันกําหนดวิธีการแกและปองกันปญหาอยางเหมาะสม 

3) วิธีการทางกายและใจ หมายถึง การสรางกิจกรรมที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรวมมือรวมใจกัน
ทําเพื่อชวยกันแกปญหารวมกัน  

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นปฏิบัติการ ไดแก การลงมือแกปญหา โดยอาศัยหลักการ 3  ประการ คือ ดาน
ความรู, ดานพฤติกรรม, และดานจิตใจ 

2.1 ดานความรู คือ ตองใหกลุมเปาหมายรูปญหา รูความจริง รูวิธีแกไขและวิธีปองกันการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนจริงเก่ียวกับสภาพปจจุบันของปญหาความยากจนแกหนวยงานราชการองคกรเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปใหทั่วถึง โดยผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยูทั้งของรัฐและของเอกชน  เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพ อยางถูกตองตรงไปตรงมาไมบิดเบียนขอมูลที่เปนจริงเพื่อประโยชนแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนสิ่งที่จําเปนตองทําตองเผยแพร เพื่อจะไดนําเอาไปวิเคราะหคิดอานวางแผนหาวิธีแกไขปญหาตอไป 
ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงถึงความจริงของประเทศวา “คนที่ถือวาเปนคนยากจนนั้นถือเอารายไดเปน
สําคัญ คือผูที่มีรายไดไมเกิน 30 บาทตอวัน หรือ 888 บาทตอเดือน ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ มีจํานวนถึงรอยละ 16 
หรือ 9.8 ลานคนของประชากรจํานวน 60 กวาลานคนในประเทศไทย” 11  

นอกจากนั้น ตองมีการจัดประชุมสัมมนาใหความรูเร่ืองเก่ียวกับปญหาความยากจน โดยเชิญผูที่มี
ความรูความสามารถทั้งฝายนักการเมือง ขาราชการประจํา นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชนและผู
ที่ประสบปญหาดวยตน เขามามีสวนรวมปรึกษาหารือถกปญหาแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนในแนวทางการ
แกไขและปองกันปญหา  เพื่อใหไดขอยุติสําหรับนําไปปฏิบัติเพื่อแกและปองกันปญหา อยางสมํ่าเสมอ
จนกวาจะแกปญหาไดสําเร็จ 

2.2 ดานพฤติกรรม ในดานพฤติกรรมนี้จะตองปฏิบัติการหรือดําเนินการที่จะให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกกลุมเปาหมาย โดยมีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ 

1) ควบคุม แยกออกเปน 2 ฝาย ดังนี้  
ฝายเจาหนาที่รัฐ ผูคุมอํานาจการบริหารประเทศ จะตองมีคุณธรรมในการทํางาน เชน ในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศชาติอันเปนการกระจายรายไดไปในทองถ่ินภูมิภาคตาง ๆ ตองจัดสรร
ใหทั่วถึง โดยใหความรวมมือกับองคกรเอกชนตางๆ เพื่อสรางงานสรางรายไดสรางเศรษฐกิจใหประเทศชาติ 
ตองจัดการศึกษาอันเปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ตองไมใชอํานาจหนาที่สราง
ความเดือดรอนแกประชาชน ตองใหความเปนธรรมแกประชาชน ทํางานเพื่อเปนการชวยแกปญหาให
ประชาชน และตองจัดสวัสดิการสังคมที่จําเปนข้ันพื้นฐานดานตาง ๆ   

ฝายประชาชนตองขยันหม่ันเพียรทํางาน ไมงอมืองอเทา ไมเลือกงานหรือเก่ียงงานมากเกินไปตอง
สนใจพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของตน ใหมีความพรอมกับการทํางานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
และตองมีคุณธรรม คือ อัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไวโดยชอบเหมาะสม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนคือหลัก
คุณธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน อิทธิบาทคือหลักธรรมที่ใหประสบผลสําเร็จในทุกเร่ือง สังคหวัตถุ
คือหลักธรรมสําหรับสงเคราะหชวยเหลือกัน  และความไมประมาทในการทําหนาที่ของตน ๆ ตองปลูกฝง
คุณธรรมเหลานี้ใหมีประจําภายในจิตใจตนดวยการนําเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

2) การแกไข วิธีแกปญหาตามหลักการของพระพุทธศาสนาตองแกที่สาเหตุ  ฉะนั้นกอนจะ
แกปญหาจึงตองกําหนดสาเหตุใหชัดเจน แลวแกใหตรงกับสาเหตุหรือทําใหตรงประเด็น  หากเปนสาเหตุทาง
กายหรือสาเหตุภายนอกก็ตองแกดวยวิธีการทางกายภาพ ถาเปนสาเหตุภายในหรือสาเหตุทางจิตใจก็ตองแก
ดวยวิธีการทางจิตใจ สาเหตุความยากจน มี 9 ประการดังกลาวแลวขางตน ตองแกดวยวิธีการ ดังนี้ 

(1) ความยากจนที่เกิดจากความเกียจครานแกดวยหลักธรรมปฏิบัติ คือการตั้งตนไวชอบทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน และอิทธิบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
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อัตตสัมมาปณิธิ12แปลวา การตั้งตนไวชอบ อันการตั้งตนไวชอบนอกจากจะใชแกปญหาความ
ยากจนแลว ปญหาอ่ืน ๆ ที่เหลือก็ตองใชคุณธรรมขอนี้เปนเคร่ืองมือแกไขดวยเชนกัน การตั้งตนไวอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลเปนเร่ืองที่สําคัญมาก บุคคลตองมีความตื่นตัวอยูเสมอ รูวา เวลาไหนสมควรทํา
อะไร ทําตนใหเหมาะสมกับวัย เชน วัยเด็ก ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาการแสวงหาความรู
ความสามารถใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อความเฉลียวฉลาดรอบรู สมบูรณดวยวิชาความรูและการ
ประพฤติปฏิบัติวัยทํางาน ตองมีความขยันหม่ันเพียรขวนขวายในการแสวงหาและกระทําการงานอยาง
จริงจังประกอบสัมมาอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนและคนอ่ืน  ปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับ
สมัยนิยมเพื่อเปนอุบายใหไดทรัพย ดังพระบาลีวา “บุคคลผูทําการงานอันสมควร  มีความขยัน  ยอมจะได
ทรัพย”13 วัยชราตองแสวงหาเสบียงทางคือบุญกุศล กลาวคือ ตองรีบเรงทําบุญกุศลคุณงามความดีไวใหมาก 
ไมประมาทในชีวิต การตั้งตนไวชอบ มีอุปการะมากแกมนุษยเปนอุดมมงคลคือเหตุใหไดรับความสุขความ
เจริญทุกดานทั้งโลกิยะ ไดแก ตําแหนง หนาที่ ทรัพยสินเงินทอง เคร่ืองอุปโภคบริโภคอันเปนปจจัยเก้ือหนุน
แกการดํารงชีวิต หรือหากมีเหตุปจจัยพอเหมาะ การตั้งตนไวชอบนี้สามารถอํานวยใหไดถึงโลกุตรทรัพยคือ
มรรคผลนิพพาน 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน14 คือ คุณธรรมที่สามารถจะอํานวยประโยชนสุขใหในปจจุบัน หรือเรียกวา 
“หัวใจเศรษฐี” เปนหลักคุณธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติไดความสมบูรณแหงโภคทรัพย มี 4 คือ  

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ประกอบดวยความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ทั้งกสิ
กรรมคือการทํานา ทําสวน ทําไร พาณิชยกรรมคือการคาขาย    โครักขกรรมคือการเลี้ยงสัตว รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หรืออาชีพอิสระทุกอยาง เปนคนขยันไมเกียจครานในการทํางานนั้น ประกอบดวย
ปญญาเคร่ืองสอดสองในการทํางานนั้น สามารถทํางานไดดี สรุปวา ในการทํางานตองประกอบดวยคุณธรรม 
2 อยาง คือ ความขยันและความเฉลียวฉลาด จึงจะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงาน 

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักวิธีการเก็บรักษาคุมครองโภคทรัพยที่หามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ไวสําหรับใชจายซ้ือหาเคร่ืองบริโภคอุปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
สรุปวา เม่ือไดทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการเก็บรักษาทรัพยอยางดีดวย  จึงจะแกและปองกันปญหาความ
ยากจนได  ถาหามาไดเทาไรใชจายหมดเกลี้ยงเทานั้น  ไมมีการเก็บรักษาไวเลย อยางนี้แกปญหาความ
ยากจนไมได        

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักการเลือกคบเพื่อน ควรละเวนคนชั่วคนที่ชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เลือกคบแตคนดีมีศีลธรรม ความรู ความสามารถ ที่คอยใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนและ
เก้ือกูลแกอาชีพการงาน  

สมชีวิตา เลี้ยงชีพแตพอเหมาะ คือ รูจักเหตุแหงความเจริญไพบูลยและความเสื่อมของโภคทรัพย 
แลวเลี้ยงชีพใหพอดีกับรายได รูจักการจับจายใชสอยซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคแตพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอย
สุรุยสุรายใชจายเกินตัวเกินกวารายได อันจะเปนเหตุใหตองหยิบยืมเปนหนี้คนอ่ืน และในที่สุดตองกลายเปน
คนยากจน เม่ือมีทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการที่ดี  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีจัดการกับทรัพยโดยทรงสอนใหแบง
ทรัพยนั้นออกเปน 4 สวน15  คือ สวนที่หนึ่ง ใชจายเพื่อเลี้ยงตนบริวาร คนที่ควรบํารุงเลี้ยงเชน บิดามารดา  
สมณะ พราหมณ เปนตน และใชทําสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน อีกสองสวน ใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ 

เชน เงินลงทุน คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คาน้ําคาไฟ คาภาษีอากร เปนตน สวนที่สี่ เก็บเอาไวใชเม่ือคราว
จําเปน เชน เวลาเจ็บปวย เกิดภัย อันตราย แกชรา หรือประสพอุบัติทําใหทุพพลภาพ เปนตน 

 และทรงสอนวิธีจายโภคทรัพยเพื่อใหไดรับประโยชน 5 ประการ ดังพระบาลีวา “อุบาสกผูฉลาด 
พึงถือเอาโภคะดวยเหตุ 5 ประการ คือ 

1) เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และคนที่อยูในการปกครอง ดูแลใหเปนสุข 
2) เลี้ยงมิตรสหายและเพื่อนรวมงานใหเปนสุข 
3) ใชปองกันและแกไขภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน รักษาตนใหปลอดภัย 
4) ทําพลีกรรม คือสละทรัพยเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง กลาวคือ 1. ญาติพลี คือ การชวยเหลือ

ญาติพี่นองที่ประสบความทุกข เนื่องดวยเหตุตาง ๆ ที่มาขอความชวยเหลือ 2. อติถิพลี คือ การตอนรับแขก
ผูมาเยี่ยมเยือน 3. ปุพพเปตพลี คือ การบําเพ็ญบุญกุศลอุทิศใหแดบุคคลผูเคยมีอุปการคุณแกตนที่ลวงลับไป 
4. ราชพลี คือ การบํารุงราชการดวยการเสียภาษี เปนตน 5. เทวตาพลี คือ การทําบุญอุทิศสิ่งที่ตนเคารพ
บูชาตามความเชื่อหรือตามประเพณี    

5) อุปถัมภบํารุงพระสงฆและบรรพชิตผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ16 
อิทธิบาท หมายถึง มรรคหรือปฏิปทาที่เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ สวนนวโกวาท ใหความหมายอิทธิบาทวา

18คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค มี 4 คือฉันทะ หมายถึงพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ หมายถึง เพียร
ประกอบสิ่งนั้น จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณา
เหตุผลในสิ่งนั้น 

(2) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร แกดวยหลักความรู และหลักศีลธรรม  คือ ตองควบคุม
ความกําหนัดดวยการสมาทาน รักษาศีล 5 ขอที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ  การละเวนจากการสําสอน
ทางเพศ หรือรักษาอุโบสถศีลขอ 3 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือการงดเวนอยางเด็ดจากการเสพสมหรือการสมสู
กันระหวางชายหญิง ซ่ึงถือวาเปนความประพฤติที่ไมประเสริฐ  อยางจริง และแกดวยกลไกของรัฐ ดวย
วิธีการใหความรูดานการคุมกําเนิด หรือ การวางแผนครอบครัว ใหมีสัดสวนประชากรที่พอเหมาะ หรืออาจมี
การกําจัดจํานวนของครอบครัววามีลูกไดก่ีคน  เปนตน 

(3) การศึกษาต่ํา ที่เกิดเพราะตนเองไมเรียนแกดวยหลักความรู คือการใหความรูวา การศึกษาดี
อยางไร มีประโยชนอยางไรจําเปนอยางไรบางตอชีวิต และแกดวยหลักคุณธรรม  คือ อิทธิบาท ตองมีความ
พอใจ ความเพียรพยาม ความเอาใจใส และมองเห็นคุณคาคุณประโยชนในการศึกษาเลาเรียน และการดํารง
ตนไวใหเหมาะสมกับวัยดังที่กลาวแลว   

   กรณีเกิดเพราะขาดโอกาส แกดวยกลไกของรัฐ กลาวคือ หนวยงานราชการที่บทบาทหนาที่
รับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษาตองมีคุณธรรมคือความไมประมาทในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในวัยที่ตองไดรับการศึกษาเลาเรียน  ตองมีความสมํ่าเสมอ  ไมมีอคติ
คือความลําเอียง  จัดการศึกษาอยางเหมาะสมและทั่วถึง  สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาทุกดาน  

(4) ไมมีงานทํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยคุณธรรม คือ อิทธิบาท และอุฏฐานสัมปทา ปลูกฝงใหมี
ความพอใจรักการทํางาน อดทนขยันเอาจริงในการทาํงาน มีสติปญญาในการทํางานเพื่อพัฒนาฝมือ พัฒนา
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อัตตสัมมาปณิธิ12แปลวา การตั้งตนไวชอบ อันการตั้งตนไวชอบนอกจากจะใชแกปญหาความ
ยากจนแลว ปญหาอ่ืน ๆ ที่เหลือก็ตองใชคุณธรรมขอนี้เปนเคร่ืองมือแกไขดวยเชนกัน การตั้งตนไวอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลเปนเร่ืองที่สําคัญมาก บุคคลตองมีความตื่นตัวอยูเสมอ รูวา เวลาไหนสมควรทํา
อะไร ทําตนใหเหมาะสมกับวัย เชน วัยเด็ก ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาการแสวงหาความรู
ความสามารถใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อความเฉลียวฉลาดรอบรู สมบูรณดวยวิชาความรูและการ
ประพฤติปฏิบัติวัยทํางาน ตองมีความขยันหม่ันเพียรขวนขวายในการแสวงหาและกระทําการงานอยาง
จริงจังประกอบสัมมาอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนและคนอ่ืน  ปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับ
สมัยนิยมเพื่อเปนอุบายใหไดทรัพย ดังพระบาลีวา “บุคคลผูทําการงานอันสมควร  มีความขยัน  ยอมจะได
ทรัพย”13 วัยชราตองแสวงหาเสบียงทางคือบุญกุศล กลาวคือ ตองรีบเรงทําบุญกุศลคุณงามความดีไวใหมาก 
ไมประมาทในชีวิต การตั้งตนไวชอบ มีอุปการะมากแกมนุษยเปนอุดมมงคลคือเหตุใหไดรับความสุขความ
เจริญทุกดานทั้งโลกิยะ ไดแก ตําแหนง หนาที่ ทรัพยสินเงินทอง เคร่ืองอุปโภคบริโภคอันเปนปจจัยเก้ือหนุน
แกการดํารงชีวิต หรือหากมีเหตุปจจัยพอเหมาะ การตั้งตนไวชอบนี้สามารถอํานวยใหไดถึงโลกุตรทรัพยคือ
มรรคผลนิพพาน 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน14 คือ คุณธรรมที่สามารถจะอํานวยประโยชนสุขใหในปจจุบัน หรือเรียกวา 
“หัวใจเศรษฐี” เปนหลักคุณธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติไดความสมบูรณแหงโภคทรัพย มี 4 คือ  

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ประกอบดวยความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ทั้งกสิ
กรรมคือการทํานา ทําสวน ทําไร พาณิชยกรรมคือการคาขาย    โครักขกรรมคือการเลี้ยงสัตว รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หรืออาชีพอิสระทุกอยาง เปนคนขยันไมเกียจครานในการทํางานนั้น ประกอบดวย
ปญญาเคร่ืองสอดสองในการทํางานนั้น สามารถทํางานไดดี สรุปวา ในการทํางานตองประกอบดวยคุณธรรม 
2 อยาง คือ ความขยันและความเฉลียวฉลาด จึงจะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงาน 

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักวิธีการเก็บรักษาคุมครองโภคทรัพยที่หามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ไวสําหรับใชจายซ้ือหาเคร่ืองบริโภคอุปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
สรุปวา เม่ือไดทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการเก็บรักษาทรัพยอยางดีดวย  จึงจะแกและปองกันปญหาความ
ยากจนได  ถาหามาไดเทาไรใชจายหมดเกลี้ยงเทานั้น  ไมมีการเก็บรักษาไวเลย อยางนี้แกปญหาความ
ยากจนไมได        

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักการเลือกคบเพื่อน ควรละเวนคนชั่วคนที่ชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เลือกคบแตคนดีมีศีลธรรม ความรู ความสามารถ ที่คอยใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนและ
เก้ือกูลแกอาชีพการงาน  

สมชีวิตา เลี้ยงชีพแตพอเหมาะ คือ รูจักเหตุแหงความเจริญไพบูลยและความเสื่อมของโภคทรัพย 
แลวเลี้ยงชีพใหพอดีกับรายได รูจักการจับจายใชสอยซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคแตพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอย
สุรุยสุรายใชจายเกินตัวเกินกวารายได อันจะเปนเหตุใหตองหยิบยืมเปนหนี้คนอ่ืน และในที่สุดตองกลายเปน
คนยากจน เม่ือมีทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการที่ดี  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีจัดการกับทรัพยโดยทรงสอนใหแบง
ทรัพยนั้นออกเปน 4 สวน15  คือ สวนที่หนึ่ง ใชจายเพื่อเลี้ยงตนบริวาร คนที่ควรบํารุงเลี้ยงเชน บิดามารดา  
สมณะ พราหมณ เปนตน และใชทําสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน อีกสองสวน ใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ 

เชน เงินลงทุน คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คาน้ําคาไฟ คาภาษีอากร เปนตน สวนที่สี่ เก็บเอาไวใชเม่ือคราว
จําเปน เชน เวลาเจ็บปวย เกิดภัย อันตราย แกชรา หรือประสพอุบัติทําใหทุพพลภาพ เปนตน 

 และทรงสอนวิธีจายโภคทรัพยเพื่อใหไดรับประโยชน 5 ประการ ดังพระบาลีวา “อุบาสกผูฉลาด 
พึงถือเอาโภคะดวยเหตุ 5 ประการ คือ 

1) เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และคนที่อยูในการปกครอง ดูแลใหเปนสุข 
2) เลี้ยงมิตรสหายและเพื่อนรวมงานใหเปนสุข 
3) ใชปองกันและแกไขภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน รักษาตนใหปลอดภัย 
4) ทําพลีกรรม คือสละทรัพยเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง กลาวคือ 1. ญาติพลี คือ การชวยเหลือ

ญาติพี่นองที่ประสบความทุกข เนื่องดวยเหตุตาง ๆ ที่มาขอความชวยเหลือ 2. อติถิพลี คือ การตอนรับแขก
ผูมาเยี่ยมเยือน 3. ปุพพเปตพลี คือ การบําเพ็ญบุญกุศลอุทิศใหแดบุคคลผูเคยมีอุปการคุณแกตนที่ลวงลับไป 
4. ราชพลี คือ การบํารุงราชการดวยการเสียภาษี เปนตน 5. เทวตาพลี คือ การทําบุญอุทิศสิ่งที่ตนเคารพ
บูชาตามความเชื่อหรือตามประเพณี    

5) อุปถัมภบํารุงพระสงฆและบรรพชิตผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ16 
อิทธิบาท หมายถึง มรรคหรือปฏิปทาที่เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ สวนนวโกวาท ใหความหมายอิทธิบาทวา

18คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค มี 4 คือฉันทะ หมายถึงพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ หมายถึง เพียร
ประกอบสิ่งนั้น จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณา
เหตุผลในสิ่งนั้น 

(2) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร แกดวยหลักความรู และหลักศีลธรรม  คือ ตองควบคุม
ความกําหนัดดวยการสมาทาน รักษาศีล 5 ขอที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ  การละเวนจากการสําสอน
ทางเพศ หรือรักษาอุโบสถศีลขอ 3 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือการงดเวนอยางเด็ดจากการเสพสมหรือการสมสู
กันระหวางชายหญิง ซ่ึงถือวาเปนความประพฤติที่ไมประเสริฐ  อยางจริง และแกดวยกลไกของรัฐ ดวย
วิธีการใหความรูดานการคุมกําเนิด หรือ การวางแผนครอบครัว ใหมีสัดสวนประชากรที่พอเหมาะ หรืออาจมี
การกําจัดจํานวนของครอบครัววามีลูกไดก่ีคน  เปนตน 

(3) การศึกษาต่ํา ที่เกิดเพราะตนเองไมเรียนแกดวยหลักความรู คือการใหความรูวา การศึกษาดี
อยางไร มีประโยชนอยางไรจําเปนอยางไรบางตอชีวิต และแกดวยหลักคุณธรรม  คือ อิทธิบาท ตองมีความ
พอใจ ความเพียรพยาม ความเอาใจใส และมองเห็นคุณคาคุณประโยชนในการศึกษาเลาเรียน และการดํารง
ตนไวใหเหมาะสมกับวัยดังที่กลาวแลว   

   กรณีเกิดเพราะขาดโอกาส แกดวยกลไกของรัฐ กลาวคือ หนวยงานราชการที่บทบาทหนาที่
รับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษาตองมีคุณธรรมคือความไมประมาทในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในวัยที่ตองไดรับการศึกษาเลาเรียน  ตองมีความสมํ่าเสมอ  ไมมีอคติ
คือความลําเอียง  จัดการศึกษาอยางเหมาะสมและทั่วถึง  สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาทุกดาน  

(4) ไมมีงานทํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยคุณธรรม คือ อิทธิบาท และอุฏฐานสัมปทา ปลูกฝงใหมี
ความพอใจรักการทํางาน อดทนขยันเอาจริงในการทาํงาน มีสติปญญาในการทํางานเพื่อพัฒนาฝมือ พัฒนา
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งาน และพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน กรณีที่เกิดเพราะปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ คือ รัฐตองไมวางเฉย
หรือไมทําอะไร ๆ เพื่อแกปญหา ตองมีนโยบาย มีมาตรการในการจัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานในรูปแบบตาง ๆ เชน งานดานสาธารณูปโภค เปนตน อันจะเปนการพัฒนา
ชาติและชวยใหคนมีงานทําไปพรอมๆ กัน 

(5) รายไดต่ํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยหลักความรูและคุณธรรม ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ กลาวคือ 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม อุฏฐานสัมปทา ความขยันหม่ันเพียรในการทํางานและในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานความรูความสามารถของตนใหทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของโลก อธิบายวา  
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดหรือเพื่อพูนรายไดนั้น นอกจากจะมีความขยันหม่ันเพียรแลว ยังตองมี
การกระทําที่เหมาะสมดวย เชน กลุมอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และมีฐานะ
คอนขางยากจน ตองมีความรอบรูในการเพาะปลูก เชน  การทําไรนาสวนผสม เปนตน รูจักพัฒนาสินคาของ
ตนใหเปนที่ตองการของตลาด มีวิธีจัดการกับพืชผลผลิตภัณฑทางการเกษตรใหไดราคา เชน การรวมกลุม
เปนสหกรณในรูปแบบตาง ๆ เชน สหกรณแปรรูปผลิตผลการเกษตร เปนตน เพื่อสรางอํานาจการตอรอง
ราคา  หรือหาอาชีพเสริม เชน  การคาขาย และการคาขายก็ตองมีธรรม 3 ประการ19 คือ เปนคนมีตาดี หูตา
ไวกวางขวาง คือ รูสิ่งที่จะพึงซ้ือขายวา สิ่งนี้  ซ้ือมาเทานี้ขายไปเทานี้  จักไดทุนและมีกําไรเทานี้ อยางหนึ่ง, 
มีธุระดี คือ  ฉลาดซ้ือและขาย ชํานาญในการคาขาย รอบรูการตลาดและการเคลื่อนไหวความตองการของ
ตลาด  รูอํานาจซ้ือของลูกคา รูจักวิธีชักชวนใหลูกคามาซ้ือสินคาของตน รูกาละเทศะในการขาย รูแหลงทําเล
สําหรับทําการคาขาย อยางหนึ่ง, และมีคนซ่ึงจะเปนที่พึ่งได คือ เศรษฐี หรือ นายทุนผูรํ่ารวย ที่ใหกูยืมเงิน
ลงทุน รูจักทําตนใหเปนที่ไววางใจของคนมีเงิน เชน นายธนาคาร สามารถจะกูเงินมาลงทุนดําเนินกิจการได
โดยสะดวก กรณีที่เกิดจากปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ เชน รายไดต่ําเพราะคาแรงต่ํา ก็ตองเพิ่ม
คาแรงข้ึนใหเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ  สามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมฝดเคืองเกินไป  หรือเพราะขาย
สิ้นคาเกษตรไดราคาต่ํากวาตนทุน  รัฐตองแทรกแซงหรือประกันราคาสินคา และตรวจสอบพอคาคนกลาง
ไมใหคดโกงเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 

(6) การกระจายรายไดที่ไมเหมาะสมสาเหตุนี้แกที่กลไกลของรัฐโดยหนวยงานราชการซ่ึงกํากับ
ดูแลในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ตองกระจายเงินงบประมาณใหครอบคลุมทั่วถึงและเปนประโยชน
แกประชาชน ดังนั้น รัฐตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ เชน  ซ่ือสัตยสุจริต  มีอุดมการณมุงม่ันในการ
ทํางาน  ทําประโยชนใหแกหนวยงานองคกรและประชาชน   เตรียมพรอมรับเหตุการณตาง ๆ มีความ
โปรงใสไมทําทุจริต มีเมตตากรุณา ปราศจากอคติ มีสังคหวัตถุคือ การชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง พูดจา
และทําตนใหเกิดประโยชน และวางตนใหเหมาะสมแกหนาที่การงานรับผิดชอบ 

 (7) ภัยธรรมชาติและโรคระบาดแกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาท  เจาหนาที่รัฐและ
ประชาชนตองมีความพรอมรับสถานการณอยูเสมอ  รูจักหาวิธีการหรือแนวทางแกไขและปองกันปญหา  
เชน ภัยธรรมชาติเกิดจากอะไรบาง เกิดจากการตัดไมทําลายปาเพื่อผลประโยชนสวนตัวของกลุมบุคคลบาง
กลุมหรือไม รัฐตองมีมาตรการหามการตัดไมอยางกวดขันโดยมีกฎหมายและบทลงโทษอยางหนักแกผูฝาฝน  
ตองชวยกันดูแลรักษาปาไมทั้งฝายเจาหนาที่รัฐและประชาชน  ตองสรางเข่ือนกักเก็บน้ําซ่ึงจะไดประโยชนทั้ง
การปองกันน้ําทวมและมีน้ําบริโภคอุปโภค สําหรับกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติข้ึนแลว หนวยงานรัฐซ่ึงมีหนาที่

บําบัดทุกขบํารุงสุขตองชวยเหลือแกปญหาเฉพาะหนาใหแกประชาชนผูประสบปญหา เชน จัดหาเคร่ือง
บริโภคอุปโภคที่จําเปนเรงดวนให จัดหาที่อยูอาศัยในพื้นที่อันเหมาะสม หางานใหประชาชนที่ประสบปญหา
ทําเพื่อชวยเหลือใหมีรายได สงเคราะหครอบครัวผูที่เสียชีวิตและขอความรวมมือจากองคกรเอกชน ในกรณี
โรคระบาด แกดวยความไมประมาทของเกษตรกรคอยดูแลเอาใจใสพืชผลของตนอยางสมํ่าเสมอ ปองกันดวย
การฉีดยาบางหรือวิธีอยางอ่ืน หรือถาหากโรคระบาดอยางหนักตองอาศัยทางภาครัฐชวย 

(8) การคุกคามกอกวนของโจรผูรายแกดวยกลไกของรัฐและหลักคุณธรรมคือความไมประมาท 
กลาวคือ เจาหนาที่รัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน ตํารวจ  ทหาร เปนตน ตองดําเนิน
มาตรการทั้งปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด ลงโทษผูกระทําความผิดอยางหนัก ประชาชนทุกคนใน
บริเวณพื้นที่ประสบปญหาตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดวยการชี้ขอมูลเบาะแสของกลุมโจรกอรายให
เจาหนาที่ทราบ มีความสามัคคีปรองดองชวยเหลือกันในกลุมชาวบาน ตองตั้งเวรยามผลัดเปลี่ยนกันดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน 

 (9) ชราหรือทุพพลภาพ แกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาทและวางตนใหเหมาะสม 
กลาวคือ คนชราหรือทุพพลภาพที่มีลูกหลานญาติพี่นอง คนเหลานั้นตองชวยกันดูแลรักษาใหการอนุเคราะห
ชวยเหลือ  อันเปนการประพฤติตามหลักคุณธรรมหนาที่ซ่ึงจะตองปฏิบัติแกกันและกันคือ “ทานเลี้ยงเรา
มาแลวตองเลี้ยงทานตอบ”20 อันเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณ  และกตเวทีคือการตอบแทนคุณตาม
กําลังความรูความสามารถของตน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางพอเหมาะในสังคม สวนคนชราและทุพพล
ภาพที่ไมมีญาติ หนวยงานของรัฐตองใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน จัดที่พักให เลี้ยงดู ใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย เปนตน  

3) การพัฒนา แยกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาวัตถุ และพัฒนาจิตใจ การพัฒนาวัตถุนั้น หมายถึง 
การพัฒนาตัวบุคคลกลุมเปาหมาย บทสรุปของการพัฒนาบุคคลในปญหานี้  ก็คือ การทําใหคนยากจนมี
รายไดเพียงพอตอมาตรฐานการดํารงชีพ ดังนั้น ในการพัฒนาวัตถุจึงเนนไปที่บุคคลกลุมเปาหมาย ดวยการ
พัฒนาทั้งดานความรู เร่ืองทักษะฝมือในการทํางาน และการสรางงานของฝายรัฐ ทําใหประชาชนมีงานทํา
ดวยการจัดหางานอาชีพให หรือชวยเหลือในดานเงินลงทุนสําหรับเปนกองทุนกูยืมไปประกอบอาชีพ ทั้งเปน
กลุมและงานอาชีพอิสระ สวนการพัฒนาจิตใจจะยกไปกลาวในลําดับถัดไป 

2.3 ดานจิตใจ เปนหลักสําคัญมากที่สุดสําหรับการแกไขและปองกันปญหาทุกอยาง ทั้งสวนปญหา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในการแกไขและปองกันปญหาความยากจนนี้ก็ดี ปญหาอ่ืนๆ  
อีก 6 ปญหาที่เหลือก็ดี ในงานวิจัยนี้ เนนในเร่ืองแกและปองกันปญหาดานจิตใจไปพรอม ๆ กับการแกไขใน
ดานวัตถุ ซ่ึงจะเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น ไดรับผลดี และยั่งยืนที่สุด  

มนุษยมีสวนสําคัญอยู 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ รางกายเปนสวนรับคําสั่ง  จิตใจเปนสวนผูสั่ง 
แตจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ตองมีครบบริบูรณทั้งสวนรางกายอวัยวะนอยใหญและจิตใจที่สมบูรณไม
วิกลจริตบาใบหรือปญญาออน 

จิตใจมีความสําคัญตอมนุษย ในฐานะเปนบอเกิดของคุณความดีและความชั่วทุกประเภท พระบาลี
ในพระคัมภีรไตรปฎก พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึงเร่ืองความสําคัญของจิตในไวในที่หลายแหง 
จะอัญเชิญมาพอเปนตัวอยาง ดังนี้ 
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งาน และพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน กรณีที่เกิดเพราะปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ คือ รัฐตองไมวางเฉย
หรือไมทําอะไร ๆ เพื่อแกปญหา ตองมีนโยบาย มีมาตรการในการจัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานในรูปแบบตาง ๆ เชน งานดานสาธารณูปโภค เปนตน อันจะเปนการพัฒนา
ชาติและชวยใหคนมีงานทําไปพรอมๆ กัน 

(5) รายไดต่ํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยหลักความรูและคุณธรรม ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ กลาวคือ 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม อุฏฐานสัมปทา ความขยันหม่ันเพียรในการทํางานและในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานความรูความสามารถของตนใหทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของโลก อธิบายวา  
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดหรือเพื่อพูนรายไดนั้น นอกจากจะมีความขยันหม่ันเพียรแลว ยังตองมี
การกระทําที่เหมาะสมดวย เชน กลุมอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และมีฐานะ
คอนขางยากจน ตองมีความรอบรูในการเพาะปลูก เชน  การทําไรนาสวนผสม เปนตน รูจักพัฒนาสินคาของ
ตนใหเปนที่ตองการของตลาด มีวิธีจัดการกับพืชผลผลิตภัณฑทางการเกษตรใหไดราคา เชน การรวมกลุม
เปนสหกรณในรูปแบบตาง ๆ เชน สหกรณแปรรูปผลิตผลการเกษตร เปนตน เพื่อสรางอํานาจการตอรอง
ราคา  หรือหาอาชีพเสริม เชน  การคาขาย และการคาขายก็ตองมีธรรม 3 ประการ19 คือ เปนคนมีตาดี หูตา
ไวกวางขวาง คือ รูสิ่งที่จะพึงซ้ือขายวา สิ่งนี้  ซ้ือมาเทานี้ขายไปเทานี้  จักไดทุนและมีกําไรเทานี้ อยางหนึ่ง, 
มีธุระดี คือ  ฉลาดซ้ือและขาย ชํานาญในการคาขาย รอบรูการตลาดและการเคลื่อนไหวความตองการของ
ตลาด  รูอํานาจซ้ือของลูกคา รูจักวิธีชักชวนใหลูกคามาซ้ือสินคาของตน รูกาละเทศะในการขาย รูแหลงทําเล
สําหรับทําการคาขาย อยางหนึ่ง, และมีคนซ่ึงจะเปนที่พึ่งได คือ เศรษฐี หรือ นายทุนผูรํ่ารวย ที่ใหกูยืมเงิน
ลงทุน รูจักทําตนใหเปนที่ไววางใจของคนมีเงิน เชน นายธนาคาร สามารถจะกูเงินมาลงทุนดําเนินกิจการได
โดยสะดวก กรณีที่เกิดจากปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ เชน รายไดต่ําเพราะคาแรงต่ํา ก็ตองเพิ่ม
คาแรงข้ึนใหเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ  สามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมฝดเคืองเกินไป  หรือเพราะขาย
สิ้นคาเกษตรไดราคาต่ํากวาตนทุน  รัฐตองแทรกแซงหรือประกันราคาสินคา และตรวจสอบพอคาคนกลาง
ไมใหคดโกงเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 

(6) การกระจายรายไดที่ไมเหมาะสมสาเหตุนี้แกที่กลไกลของรัฐโดยหนวยงานราชการซ่ึงกํากับ
ดูแลในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ตองกระจายเงินงบประมาณใหครอบคลุมทั่วถึงและเปนประโยชน
แกประชาชน ดังนั้น รัฐตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ เชน  ซ่ือสัตยสุจริต  มีอุดมการณมุงม่ันในการ
ทํางาน  ทําประโยชนใหแกหนวยงานองคกรและประชาชน   เตรียมพรอมรับเหตุการณตาง ๆ มีความ
โปรงใสไมทําทุจริต มีเมตตากรุณา ปราศจากอคติ มีสังคหวัตถุคือ การชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง พูดจา
และทําตนใหเกิดประโยชน และวางตนใหเหมาะสมแกหนาที่การงานรับผิดชอบ 

 (7) ภัยธรรมชาติและโรคระบาดแกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาท  เจาหนาที่รัฐและ
ประชาชนตองมีความพรอมรับสถานการณอยูเสมอ  รูจักหาวิธีการหรือแนวทางแกไขและปองกันปญหา  
เชน ภัยธรรมชาติเกิดจากอะไรบาง เกิดจากการตัดไมทําลายปาเพื่อผลประโยชนสวนตัวของกลุมบุคคลบาง
กลุมหรือไม รัฐตองมีมาตรการหามการตัดไมอยางกวดขันโดยมีกฎหมายและบทลงโทษอยางหนักแกผูฝาฝน  
ตองชวยกันดูแลรักษาปาไมทั้งฝายเจาหนาที่รัฐและประชาชน  ตองสรางเข่ือนกักเก็บน้ําซ่ึงจะไดประโยชนทั้ง
การปองกันน้ําทวมและมีน้ําบริโภคอุปโภค สําหรับกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติข้ึนแลว หนวยงานรัฐซ่ึงมีหนาที่

บําบัดทุกขบํารุงสุขตองชวยเหลือแกปญหาเฉพาะหนาใหแกประชาชนผูประสบปญหา เชน จัดหาเคร่ือง
บริโภคอุปโภคที่จําเปนเรงดวนให จัดหาที่อยูอาศัยในพื้นที่อันเหมาะสม หางานใหประชาชนที่ประสบปญหา
ทําเพื่อชวยเหลือใหมีรายได สงเคราะหครอบครัวผูที่เสียชีวิตและขอความรวมมือจากองคกรเอกชน ในกรณี
โรคระบาด แกดวยความไมประมาทของเกษตรกรคอยดูแลเอาใจใสพืชผลของตนอยางสมํ่าเสมอ ปองกันดวย
การฉีดยาบางหรือวิธีอยางอ่ืน หรือถาหากโรคระบาดอยางหนักตองอาศัยทางภาครัฐชวย 

(8) การคุกคามกอกวนของโจรผูรายแกดวยกลไกของรัฐและหลักคุณธรรมคือความไมประมาท 
กลาวคือ เจาหนาที่รัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน ตํารวจ  ทหาร เปนตน ตองดําเนิน
มาตรการทั้งปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด ลงโทษผูกระทําความผิดอยางหนัก ประชาชนทุกคนใน
บริเวณพื้นที่ประสบปญหาตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดวยการชี้ขอมูลเบาะแสของกลุมโจรกอรายให
เจาหนาที่ทราบ มีความสามัคคีปรองดองชวยเหลือกันในกลุมชาวบาน ตองตั้งเวรยามผลัดเปลี่ยนกันดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน 

 (9) ชราหรือทุพพลภาพ แกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาทและวางตนใหเหมาะสม 
กลาวคือ คนชราหรือทุพพลภาพที่มีลูกหลานญาติพี่นอง คนเหลานั้นตองชวยกันดูแลรักษาใหการอนุเคราะห
ชวยเหลือ  อันเปนการประพฤติตามหลักคุณธรรมหนาที่ซ่ึงจะตองปฏิบัติแกกันและกันคือ “ทานเลี้ยงเรา
มาแลวตองเลี้ยงทานตอบ”20 อันเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณ  และกตเวทีคือการตอบแทนคุณตาม
กําลังความรูความสามารถของตน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางพอเหมาะในสังคม สวนคนชราและทุพพล
ภาพที่ไมมีญาติ หนวยงานของรัฐตองใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน จัดที่พักให เลี้ยงดู ใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย เปนตน  

3) การพัฒนา แยกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาวัตถุ และพัฒนาจิตใจ การพัฒนาวัตถุนั้น หมายถึง 
การพัฒนาตัวบุคคลกลุมเปาหมาย บทสรุปของการพัฒนาบุคคลในปญหานี้  ก็คือ การทําใหคนยากจนมี
รายไดเพียงพอตอมาตรฐานการดํารงชีพ ดังนั้น ในการพัฒนาวัตถุจึงเนนไปที่บุคคลกลุมเปาหมาย ดวยการ
พัฒนาทั้งดานความรู เร่ืองทักษะฝมือในการทํางาน และการสรางงานของฝายรัฐ ทําใหประชาชนมีงานทํา
ดวยการจัดหางานอาชีพให หรือชวยเหลือในดานเงินลงทุนสําหรับเปนกองทุนกูยืมไปประกอบอาชีพ ทั้งเปน
กลุมและงานอาชีพอิสระ สวนการพัฒนาจิตใจจะยกไปกลาวในลําดับถัดไป 

2.3 ดานจิตใจ เปนหลักสําคัญมากที่สุดสําหรับการแกไขและปองกันปญหาทุกอยาง ทั้งสวนปญหา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในการแกไขและปองกันปญหาความยากจนนี้ก็ดี ปญหาอ่ืนๆ  
อีก 6 ปญหาที่เหลือก็ดี ในงานวิจัยนี้ เนนในเร่ืองแกและปองกันปญหาดานจิตใจไปพรอม ๆ กับการแกไขใน
ดานวัตถุ ซ่ึงจะเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น ไดรับผลดี และยั่งยืนที่สุด  

มนุษยมีสวนสําคัญอยู 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ รางกายเปนสวนรับคําสั่ง  จิตใจเปนสวนผูสั่ง 
แตจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ตองมีครบบริบูรณทั้งสวนรางกายอวัยวะนอยใหญและจิตใจที่สมบูรณไม
วิกลจริตบาใบหรือปญญาออน 

จิตใจมีความสําคัญตอมนุษย ในฐานะเปนบอเกิดของคุณความดีและความชั่วทุกประเภท พระบาลี
ในพระคัมภีรไตรปฎก พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึงเร่ืองความสําคัญของจิตในไวในที่หลายแหง 
จะอัญเชิญมาพอเปนตัวอยาง ดังนี้ 



1876 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 “ธรรมทั้งหลาย (ทั้งความดีทั้งความชั่ว) มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถา
บุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว (มีจิตชั่วหรือจิตทราม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตามบุคคล
นั้นเพราะทุจริต 3 อยางนั้น (คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว) เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไปอยู 
ฉะนั้น”21 และวา “เม่ือจิตใจเศราหมองตองหวังได (ที่จะไป) ทุคติที่ไมดีมีความเดือดรอน”22 (นี่เปนดานชั่ว)  

 “ถาบุคคลมีใจผองใส (จิตใจที่ดีงาม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะ
สุจริต 3 อยาง (คิดดี พูดดี ทําดี) เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น”23 และวา “เม่ือจิตไมเศราหมองหวังได(ที่
จะไป) สุคติที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข”24 (นี่เปนดานดี)  

ทรงสอนย้ําเร่ืองจิตใจวา “โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจ
ของธรรมอันหนึ่งคือจิต”25    

“การฝกฝนจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณอันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี 
เพราะวา จิตที่บุคคลฝกดีแลวนําสุขมาให  

จิตใจมีความสําคัญมากดังที่กลาวมา ดังนั้น การแกปญหาที่จิตใจจึงถือไดวา เปนการแกปญหาที่ตรง
ประเด็น และยังจะเปนการปองกันปญหาไดเปนอยางดีอีกดวย ฉะนั้น ในการแกปญหาประชากรในสวนของ
ปญหาความยากจนนี้ จึงไดนําเอาหลักจิตใจมาเปนสวนสําคัญในการแกปญหา  และการแกปญหาในดาน
จิตใจนี้ ตองทําดวยวิธีอบรม ฝกฝนและพัฒนา   

อบรม คือ การทําจิตใหเสพคุน หรือคุนเคย หรือเคยชินอยูกับสิ่งนั้น ๆ   
ฝกฝน คือ การทําจิตใหเกิดความชํานาญความคลองตัว เหมาะแกการใชงาน   
พัฒนา คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน ใหเปนไปเพื่อการสรางสรรความ

เจริญรุงเรืองและกาวหนา  
ทั้งการอบรม ฝกฝนและพัฒนาจิต ตองอาศัยหลักคุณธรรมเปนอุบายหรือเคร่ืองมือ  จึงจะไดรับ

ผลสําเร็จดังความประสงค หลักคุณธรรมที่สามารถนํามาสําหรับอบรมฝกฝนและพัฒนาจิตเพื่อแกและ
ปองกันปญหาความยากจน ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน อิทธิบาท สังคหวัตถุ และความ
ไมประมาท ดังกลาวมาแลวขางตน 

อนึ่ง การแกที่คานิยมในเร่ืองวัตถุหรือบริโภคนิยม เชน การแขงขันกันดานวัตถุที่มากเกินความ
จําเปน เชน บานคนอ่ืนมีรถยนต โทรทัศน ตูเย็น เคร่ืองประดับ เปนตน ที่มีราคาแพง ๆ  หรูหรา ที่ถือเขาใจ
กันวา เปนเคร่ืองบงชี้ถึงฐานะทางสังคมแลว บานเราก็ตองมีเหมือนกัน ทั้งหมด  พยายามลดคานิยมเหลานั้น
หันมาดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงายพอเหมาะพอดีกับตนโดยไมตองเดือดรอน รูจักแสวงหาทรัพยมาเพิ่มเติม 
รูจักการใชจาย รูจักการเก็บออมทรัพยไวเพื่ออนาคต ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการแกและปองกันปญหาความ
ยากจน 

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตรวจสอบ เปนข้ันตอนทบทวนดูผลของการแกไขและปองกันปญหาความ
ยากจนวา ไดรับผลเปนอยางไรบาง แกไขและปองกันปญหาไดจริงหรือไมปญหาลดความรุนแรงหรือไม
จํานวนผูตกอยูในภาวะยากจนหรือคนจนลดลงหรือไมข้ันตรวจสอบนี้แบงออกเปน3คือ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ของข้ันเตรียมการที่ดําเนินไปแลววา ถูกตองหรือไม  อยางไร คือ 
ตรวจสอบปญหาความยากจนวา เปนปญหาจริงหรือไม คนกลุมใดบางไดรับความเดือดรอน ปญหาอยูใน

ระดับรุนแรงหรือไม ตรวจสอบสาเหตุของปญหาวา อะไรบางเปนสาเหตุทําใหเกิดความยากจน สาเหตุครบ
หรือยัง ถูกตองหรือไม ตรวจสอบเปาหมายในการแกปญหาวา ถูกตองเพียงพอหรือยัง และตรวจสอบวิธีการ
ที่จะใชแกปญหาวา ถูกตองชัดเจนหรือไม 

3.2 ตรวจสอบความครบถวน ของข้ันปฏิบัติการวา ครบถวนหรือบกพรองอยางไรหรือไม ตอง
แกไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม คือ ตรวจสอบการใหความรู การควบคุมพฤติกรรม  และการพัฒนาจิตใจ
วา ไดดําเนินไปอยางถูกตองครบถวนหรือไมโดยเฉพาะในสวนของกลุมเปาหมาย  และฝายเจาหนาที่รัฐ ได
ชวยแกไขปญหาอยางไรบาง หลังจากที่ไดดําเนินการในดานการใหความรู การควบคุมพฤติกรรมและการ
พัฒนาจิตใจเพื่อแกปญหาแลว ไดรับผลสรุปอยางไรบาง แกปญหาไดจริงหรือไมได ยังมีอะไรตองทําเพิ่มเติม
อีกบางหรือไม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ของผลการแกปญหาทุกข้ันตอนและทุกดานวา  สมบูรณแบบหรือไม 
คือ ตรวจสอบความรูที่ไดรับไปนั้นสมบูรณหรือยัง ขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ สมบูรณแลวหรือยังประชาชนรูสึกอยางไรกับปญหาความยากจน  มีสวนชวยกันแกไขอยางไร
บาง  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม สภาพจิตใจหลังจากที่ไดรับการแกไขโดยการให
ความรู การอบรม ฝกฝน พัฒนาแลว มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือไม เพราะเหตุไร ถาหากรายไดของ
ประชากรเพิ่มข้ึน จํานวนคนยากจนลดลง แสดงวา การแกปญหาไดผลจริง แตถาหากทุกอยางยังเหมือนเดิม
หรือคนจนกลับเพิ่มมากข้ึน  แสดงวา การแกปญหาไมไดผล อาจมีข้ันตอนไหนหรือสวนใดของวิธีแกไขและ
ปองกันปญหายังบกพรองอยู จะไดรีบแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณ  

 
บทสรุป 

สรุปพบวา ปญหาประชากรในประเด็นปญหาความยากจนนี้ เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ใหความสนใจเปนพิเศษเพราะเปนปญหาเก่ียวกับการดํารงชีพของประชากร และพบวา  สาเหตุของความ
ยากจนสวนใหญมาจากปจจัยภายนอก มีเพียง 2 ปจจัยเทานั้นที่เปนสาเหตุภายใน  คือ การศึกษา และ
คานิยม ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายามหาแนวทาง วิธีการที่หลากหลายนําเสนอมาเพื่อแกปญหาความ
ยากจน ทั้งประเภทที่ยากจนมาตั้งแตกําเนิด และยากจนภายหลัง ซ่ึงวิธีการหรือแนวทางที่ไดนําเสนอมาเปน
นโยบายหรือแผนปฏิบัติการนั้น ๆ ก็ยังไมสามารถแกหรือกําจัดปญหาความยากจนไดเปนที่นาพอใจ เพราะ
ปจจุบันยังปรากฏวา มีคนไทยจํานวนไมนอยที่ยังตกอยูในภาวะยากจน  มีการดํารงชีพที่ต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปน แตไมพบวา ไดมีการนําวิธีการตาง ๆ ดังกลาวแลวไปแกไขปญหาความยากจนอยางไร เพียงไร 
ทั้งไมพบรายงานผลการแกไขปญหาดังกลาววา  ไดผลแคไหนเพียงไร  

ในบทความนี้ขอเสนอการแกปญหาความยากจน ดวยวิธีการแบบอริยสัจสี่ซ่ึงตองแกที่ 2 ฝาย  
คือ กลุมเปาหมาย ไดแก ประชากรที่ประสบปญหาความยากจน และฝายรัฐ ผู คุมนโยบาย คุมเงิน
งบประมาณของชาติ ตองมีความตั้งใจจริงรวมกันที่จะแกไขและปองกันปญหา และยังตองอาศัยความรวมมือ
จากภาคเอกชน ดวยการนําเอาวิธีแกไขและปองกันปญหาดวยวิธีอริยสัจสี่ทั้ง 3 ข้ันตอน  คือ  ข้ันเตรียมการ 
ข้ันดําเนินการ และข้ันตรวจสอบ ไปใชดําเนินการแกไขและปองกันปญหาอยางถูกตองครบถวนสมบูรณแลว 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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 “ธรรมทั้งหลาย (ทั้งความดีทั้งความชั่ว) มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถา
บุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว (มีจิตชั่วหรือจิตทราม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตามบุคคล
นั้นเพราะทุจริต 3 อยางนั้น (คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว) เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไปอยู 
ฉะนั้น”21 และวา “เม่ือจิตใจเศราหมองตองหวังได (ที่จะไป) ทุคติที่ไมดีมีความเดือดรอน”22 (นี่เปนดานชั่ว)  

 “ถาบุคคลมีใจผองใส (จิตใจที่ดีงาม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะ
สุจริต 3 อยาง (คิดดี พูดดี ทําดี) เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น”23 และวา “เม่ือจิตไมเศราหมองหวังได(ที่
จะไป) สุคติที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข”24 (นี่เปนดานดี)  

ทรงสอนย้ําเร่ืองจิตใจวา “โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจ
ของธรรมอันหนึ่งคือจิต”25    

“การฝกฝนจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณอันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี 
เพราะวา จิตที่บุคคลฝกดีแลวนําสุขมาให  

จิตใจมีความสําคัญมากดังที่กลาวมา ดังนั้น การแกปญหาที่จิตใจจึงถือไดวา เปนการแกปญหาที่ตรง
ประเด็น และยังจะเปนการปองกันปญหาไดเปนอยางดีอีกดวย ฉะนั้น ในการแกปญหาประชากรในสวนของ
ปญหาความยากจนนี้ จึงไดนําเอาหลักจิตใจมาเปนสวนสําคัญในการแกปญหา  และการแกปญหาในดาน
จิตใจนี้ ตองทําดวยวิธีอบรม ฝกฝนและพัฒนา   

อบรม คือ การทําจิตใหเสพคุน หรือคุนเคย หรือเคยชินอยูกับสิ่งนั้น ๆ   
ฝกฝน คือ การทําจิตใหเกิดความชํานาญความคลองตัว เหมาะแกการใชงาน   
พัฒนา คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน ใหเปนไปเพื่อการสรางสรรความ

เจริญรุงเรืองและกาวหนา  
ทั้งการอบรม ฝกฝนและพัฒนาจิต ตองอาศัยหลักคุณธรรมเปนอุบายหรือเคร่ืองมือ  จึงจะไดรับ

ผลสําเร็จดังความประสงค หลักคุณธรรมที่สามารถนํามาสําหรับอบรมฝกฝนและพัฒนาจิตเพื่อแกและ
ปองกันปญหาความยากจน ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน อิทธิบาท สังคหวัตถุ และความ
ไมประมาท ดังกลาวมาแลวขางตน 

อนึ่ง การแกที่คานิยมในเร่ืองวัตถุหรือบริโภคนิยม เชน การแขงขันกันดานวัตถุที่มากเกินความ
จําเปน เชน บานคนอ่ืนมีรถยนต โทรทัศน ตูเย็น เคร่ืองประดับ เปนตน ที่มีราคาแพง ๆ  หรูหรา ที่ถือเขาใจ
กันวา เปนเคร่ืองบงชี้ถึงฐานะทางสังคมแลว บานเราก็ตองมีเหมือนกัน ทั้งหมด  พยายามลดคานิยมเหลานั้น
หันมาดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงายพอเหมาะพอดีกับตนโดยไมตองเดือดรอน รูจักแสวงหาทรัพยมาเพิ่มเติม 
รูจักการใชจาย รูจักการเก็บออมทรัพยไวเพื่ออนาคต ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการแกและปองกันปญหาความ
ยากจน 

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตรวจสอบ เปนข้ันตอนทบทวนดูผลของการแกไขและปองกันปญหาความ
ยากจนวา ไดรับผลเปนอยางไรบาง แกไขและปองกันปญหาไดจริงหรือไมปญหาลดความรุนแรงหรือไม
จํานวนผูตกอยูในภาวะยากจนหรือคนจนลดลงหรือไมข้ันตรวจสอบนี้แบงออกเปน3คือ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ของข้ันเตรียมการที่ดําเนินไปแลววา ถูกตองหรือไม  อยางไร คือ 
ตรวจสอบปญหาความยากจนวา เปนปญหาจริงหรือไม คนกลุมใดบางไดรับความเดือดรอน ปญหาอยูใน

ระดับรุนแรงหรือไม ตรวจสอบสาเหตุของปญหาวา อะไรบางเปนสาเหตุทําใหเกิดความยากจน สาเหตุครบ
หรือยัง ถูกตองหรือไม ตรวจสอบเปาหมายในการแกปญหาวา ถูกตองเพียงพอหรือยัง และตรวจสอบวิธีการ
ที่จะใชแกปญหาวา ถูกตองชัดเจนหรือไม 

3.2 ตรวจสอบความครบถวน ของข้ันปฏิบัติการวา ครบถวนหรือบกพรองอยางไรหรือไม ตอง
แกไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม คือ ตรวจสอบการใหความรู การควบคุมพฤติกรรม  และการพัฒนาจิตใจ
วา ไดดําเนินไปอยางถูกตองครบถวนหรือไมโดยเฉพาะในสวนของกลุมเปาหมาย  และฝายเจาหนาที่รัฐ ได
ชวยแกไขปญหาอยางไรบาง หลังจากที่ไดดําเนินการในดานการใหความรู การควบคุมพฤติกรรมและการ
พัฒนาจิตใจเพื่อแกปญหาแลว ไดรับผลสรุปอยางไรบาง แกปญหาไดจริงหรือไมได ยังมีอะไรตองทําเพิ่มเติม
อีกบางหรือไม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ของผลการแกปญหาทุกข้ันตอนและทุกดานวา  สมบูรณแบบหรือไม 
คือ ตรวจสอบความรูที่ไดรับไปนั้นสมบูรณหรือยัง ขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ สมบูรณแลวหรือยังประชาชนรูสึกอยางไรกับปญหาความยากจน  มีสวนชวยกันแกไขอยางไร
บาง  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม สภาพจิตใจหลังจากที่ไดรับการแกไขโดยการให
ความรู การอบรม ฝกฝน พัฒนาแลว มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือไม เพราะเหตุไร ถาหากรายไดของ
ประชากรเพิ่มข้ึน จํานวนคนยากจนลดลง แสดงวา การแกปญหาไดผลจริง แตถาหากทุกอยางยังเหมือนเดิม
หรือคนจนกลับเพิ่มมากข้ึน  แสดงวา การแกปญหาไมไดผล อาจมีข้ันตอนไหนหรือสวนใดของวิธีแกไขและ
ปองกันปญหายังบกพรองอยู จะไดรีบแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณ  

 
บทสรุป 

สรุปพบวา ปญหาประชากรในประเด็นปญหาความยากจนนี้ เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ใหความสนใจเปนพิเศษเพราะเปนปญหาเก่ียวกับการดํารงชีพของประชากร และพบวา  สาเหตุของความ
ยากจนสวนใหญมาจากปจจัยภายนอก มีเพียง 2 ปจจัยเทานั้นที่เปนสาเหตุภายใน  คือ การศึกษา และ
คานิยม ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายามหาแนวทาง วิธีการที่หลากหลายนําเสนอมาเพื่อแกปญหาความ
ยากจน ทั้งประเภทที่ยากจนมาตั้งแตกําเนิด และยากจนภายหลัง ซ่ึงวิธีการหรือแนวทางที่ไดนําเสนอมาเปน
นโยบายหรือแผนปฏิบัติการนั้น ๆ ก็ยังไมสามารถแกหรือกําจัดปญหาความยากจนไดเปนที่นาพอใจ เพราะ
ปจจุบันยังปรากฏวา มีคนไทยจํานวนไมนอยที่ยังตกอยูในภาวะยากจน  มีการดํารงชีพที่ต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปน แตไมพบวา ไดมีการนําวิธีการตาง ๆ ดังกลาวแลวไปแกไขปญหาความยากจนอยางไร เพียงไร 
ทั้งไมพบรายงานผลการแกไขปญหาดังกลาววา  ไดผลแคไหนเพียงไร  

ในบทความนี้ขอเสนอการแกปญหาความยากจน ดวยวิธีการแบบอริยสัจสี่ซ่ึงตองแกที่ 2 ฝาย  
คือ กลุมเปาหมาย ไดแก ประชากรที่ประสบปญหาความยากจน และฝายรัฐ ผู คุมนโยบาย คุมเงิน
งบประมาณของชาติ ตองมีความตั้งใจจริงรวมกันที่จะแกไขและปองกันปญหา และยังตองอาศัยความรวมมือ
จากภาคเอกชน ดวยการนําเอาวิธีแกไขและปองกันปญหาดวยวิธีอริยสัจสี่ทั้ง 3 ข้ันตอน  คือ  ข้ันเตรียมการ 
ข้ันดําเนินการ และข้ันตรวจสอบ ไปใชดําเนินการแกไขและปองกันปญหาอยางถูกตองครบถวนสมบูรณแลว 
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ปญหาก็จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพ ในที่สุดปญหาความยากจนก็จะลดนอยลงหรือ
อาจหมดสิ้นไปจากสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน  
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,467 
คน สุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้น น าเสนอข้อมูลโดยใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบความสัมพันธ์ Pearson chi-square test  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเป็นเพศหญิงมากที่สุด 784 คน 
(53.4%) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลจ านวน 794 คน (54.1%) อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 777 คน 
(53%) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา  341 คน (23.2%) รายได้ของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนจ าวน 910 คน (62.0) ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ
มากที่สุดโดยมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุจ านวน 1,081 คน (73.7%) น้ าหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์
จ านวน 158 คน (10.7%)  น้ าหนักค่อนข้างมากและมากกว่าเกณฑ์จ านวน  228 คน (15.6%)  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุจ านวน 1,083 คน (73.8%) ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 190 คน (13%)  ค่อนข้างสูงและสูงกว่าเกณฑ์
จ านวน 194 คน (13.2%)  น้ าหนักเทียบกับส่วนสูงสมส่วนจ านวน 1,060 คน (72.2%) ค่อนข้างผอมและ
ผอมจ านวน 179 คน (12.2%) ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วนจ านวน 228 คน (15.6%) ระยะเวลาของการมี
กิจกรรมทางกายเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1,771 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นกิจกรรมในระดับเบาเป็นส่วนใหญ่ 1,360 นาที 
และกิจกรรมระดับหนักและปานกลาง 287 นาที และ 124 นาทีตามล าดับ และกิจกรรมทางกายมากกว่า 
420 นาทีต่อสัปดาห์จ านวน 1,413 คน (96.3) ปัจจัยด้านเพศ แหล่งที่อยู่อาศัยและการศึกษาสูงสุดของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การแก้ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการควรได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  และมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ  
มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายระดับหนัก
เพิ่มมากขึ้น  

ค าส าคัญ : ภาวะโภชนาการ, กิจกรรทางกาย, นักเรียนอายุ 6-12 ป ี
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บทคัดย่อ  
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ผอมจ านวน 179 คน (12.2%) ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วนจ านวน 228 คน (15.6%) ระยะเวลาของการมี
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Abstract 
 This research aimed to study nutritional status physical activity and personal factors 
related to nutritional status of students aged 6 - 1 2  years in Chiang Rai. The samples were 
1,467 children, randomized by stratified method. Presenting data uses the percentage, mean, 
standard deviation and Pearson chi-square Correlation statistics test.  

The results showed that the most students, 784 students (53.4%), were female, 
divided in 794 people (54.1%) living in the upper secondary school area, 777 people (53%) 
being at the highest level of parents. Moreover, 341 people (23.2%) are from the primary 
school. The most of income of parents is less than 5,000 baht per month. 910 people (62.0%) 
of Nutritional status is the most normal. 1,081 people (73.7%) are under weight and severely 
underweight. For heavy weight, it is more than 228 (15.6%). The height for age of 1,083 
people (73.8%) is stunted and severely stunted students amount 190 persons (13%). 194 
students (13.2%) have the weight at height.  1,060 students (72.2%) were normal. 179 
students (12.2%) were thin and very thin. 228 students (15.6%) are over weigh. The average 
physical activity is 1,771 minutes per week. The normal activity is 1,360 minutes and 287 
minutes of intensity. The moderate physical activity is 124 minutes. Besides, Physical activity 
is more than 420 minutes per week.  For gender factor, it was found that the parents' housing 
and highest education are related to nutritional status with statistical significance. (p<.05) 
Malnutrition problems should be attended from parents. It should have a monitor and 
surveillance nutritional status. The linkage system between schools and families should be 
encouraged especially in more physical activity.  

Keywords: Nutritional status, Physical activity, Student 6-12 Years Old 
 
บทน า  

ภาวะโภชนาการเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญถึงการมีภาวะโภชนการเกินและโภชนาการขาด การ
เจริญเติบโตของเด็กยังเป็นดัชนีที่ส าคัญของภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ (WHO,1995) และคุณภาพชีวิต 
ซึ่งการศึกษาสภาวการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กจะท าให้ทราบถึงผลกระทบ และแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา1 วัยเรียนเป็นช่วงวัยท่ีมีการเจริญเติบโตด้านร่างกาย และจิตใจ ภาวะโภชนาการนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ภูมิต้านโรคบกพร่องจึงท าให้ป่วยบ่อย เป็นนาน และรุนแรง อีกทั้งยังกระทบ

                                                            
1 Anurag S, Syed EM, Payal MS, et al. (2012 ) .  Nutritional status of school-age children-a 

scenario of urban slums in India. Archives of Public Health, 70(1), 1-8. 

ต่อสติปัญญา ความรู้ และความส าเร็จทางการศึกษา2   นั่นหมายว่าภาวะทุพโชนาการ เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 6.7% และมี
ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง เตี้ยแคระแกร็นถึง 10.5% พบมากที่สุดในภาคเหนือซึ่งในบางจังหวัดสูงถึงร้อยละ 
24.9  ส่วนภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันพบ 5.4%3    แม้ว่าประเทศไทยจะด าเนินการขจัดปัญหาภาวะ
โภชนาการขาดและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ แต่ เด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและอ้วนกลับเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ โดยในปีในปีพ.ศ. 2552 พบร้อยละ 9.7 และ 10 ปีต่อมา พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.4 4   
ซึ่งภาวะทุพโภชนาการในช่วงต้นของชีวิตมีบทบาทส าคัญต่อสุขภาพในระยะยาว หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้   

ภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ทางด้านร่างกายได้แก่ โรคข้อ และกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ น าไปสู่การ
เกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง5  ในเด็กวัยเรียนปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีภาวะน้ าหนักเกินในเด็กได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และปัจจัยภายนอกได้แก่ สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ6   เพศชายพบได้มากกว่าหญิง เด็กในเขตเทศบาลมีภาวะโภชนาการ
เกินมากว่านอกเขตเทศบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ าหนักเกินได้แก่ ความเชื่อด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การมีแหล่งจ าหน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน และรายได้ครอบครัว7   เศรษฐานะ
และการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยผู้ปกครองที่มีเศรษฐานะดีนักเรียนจะมี
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่สูงกว่าฐานะอื่นๆ ร้อยละ 14.9 และผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูง
กว่าระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีภาวะอ้วนสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ร้อยละ 13.7   

การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน จ าเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอเพียง ในปี  
พ.ศ. 2561 พบว่าเด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางทายอย่างเพียงพอเพียงร้อยละ 27 นอกจากนี้เด็กยังมีความเบื่อ

                                                            
2 ลัดดา  เหมาะสุวรรณ. โภชนาการเด็กไทย. ใน: วิชัย เอกพลากร, รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชน

ไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (สุขภาพเด็ก). ม.ป.ท.; หน้า 103-123. 
3 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย  

พ.ศ. 2558-2559.(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสถิติแห่งชาติ.2562)  
4 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, รายงานประจ าปีกรมอนามัย. (นนทบุรี;   

กองแผนงาน.2527) 
5 Centers of Disease Control and Prevention. (2008). Overweight and obesity. Retrived from 

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/contributing_factors.htm 
6 Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health promotion planning an educational and 

ecological approach (4th ed). New York: McGraw Hill.   
7 ลลิดา แจ่มจรัส, สถิติการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มี

ภาวะโภชนาการเกินในจังหวัดก าแพงเพชร. รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545. 
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Abstract 
 This research aimed to study nutritional status physical activity and personal factors 
related to nutritional status of students aged 6 - 1 2  years in Chiang Rai. The samples were 
1,467 children, randomized by stratified method. Presenting data uses the percentage, mean, 
standard deviation and Pearson chi-square Correlation statistics test.  

The results showed that the most students, 784 students (53.4%), were female, 
divided in 794 people (54.1%) living in the upper secondary school area, 777 people (53%) 
being at the highest level of parents. Moreover, 341 people (23.2%) are from the primary 
school. The most of income of parents is less than 5,000 baht per month. 910 people (62.0%) 
of Nutritional status is the most normal. 1,081 people (73.7%) are under weight and severely 
underweight. For heavy weight, it is more than 228 (15.6%). The height for age of 1,083 
people (73.8%) is stunted and severely stunted students amount 190 persons (13%). 194 
students (13.2%) have the weight at height.  1,060 students (72.2%) were normal. 179 
students (12.2%) were thin and very thin. 228 students (15.6%) are over weigh. The average 
physical activity is 1,771 minutes per week. The normal activity is 1,360 minutes and 287 
minutes of intensity. The moderate physical activity is 124 minutes. Besides, Physical activity 
is more than 420 minutes per week.  For gender factor, it was found that the parents' housing 
and highest education are related to nutritional status with statistical significance. (p<.05) 
Malnutrition problems should be attended from parents. It should have a monitor and 
surveillance nutritional status. The linkage system between schools and families should be 
encouraged especially in more physical activity.  

Keywords: Nutritional status, Physical activity, Student 6-12 Years Old 
 
บทน า  

ภาวะโภชนาการเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญถึงการมีภาวะโภชนการเกินและโภชนาการขาด การ
เจริญเติบโตของเด็กยังเป็นดัชนีที่ส าคัญของภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ (WHO,1995) และคุณภาพชีวิต 
ซึ่งการศึกษาสภาวการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กจะท าให้ทราบถึงผลกระทบ และแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา1 วัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกาย และจิตใจ ภาวะโภชนาการนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ภูมิต้านโรคบกพร่องจึงท าให้ป่วยบ่อย เป็นนาน และรุนแรง อีกทั้งยังกระทบ

                                                            
1 Anurag S, Syed EM, Payal MS, et al. (2012 ) .  Nutritional status of school-age children-a 

scenario of urban slums in India. Archives of Public Health, 70(1), 1-8. 

ต่อสติปัญญา ความรู้ และความส าเร็จทางการศึกษา2   นั่นหมายว่าภาวะทุพโชนาการ เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีเด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 6.7% และมี
ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง เตี้ยแคระแกร็นถึง 10.5% พบมากที่สุดในภาคเหนือซึ่งในบางจังหวัดสูงถึงร้อยละ 
24.9  ส่วนภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันพบ 5.4%3    แม้ว่าประเทศไทยจะด าเนินการขจัดปัญหาภาวะ
โภชนาการขาดและมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ แต่ เด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและอ้วนกลับเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ โดยในปีในปีพ.ศ. 2552 พบร้อยละ 9.7 และ 10 ปีต่อมา พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.4 4   
ซึ่งภาวะทุพโภชนาการในช่วงต้นของชีวิตมีบทบาทส าคัญต่อสุขภาพในระยะยาว หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้   

ภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ทางด้านร่างกายได้แก่ โรคข้อ และกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ น าไปสู่การ
เกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง5  ในเด็กวัยเรียนปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีภาวะน้ าหนักเกินในเด็กได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และปัจจัยภายนอกได้แก่ สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ6   เพศชายพบได้มากกว่าหญิง เด็กในเขตเทศบาลมีภาวะโภชนาการ
เกินมากว่านอกเขตเทศบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ าหนักเกินได้แก่ ความเชื่อด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การมีแหล่งจ าหน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน และรายได้ครอบครัว7   เศรษฐานะ
และการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยผู้ปกครองที่มีเศรษฐานะดีนักเรียนจะมี
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่สูงกว่าฐานะอื่นๆ ร้อยละ 14.9 และผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูง
กว่าระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีภาวะอ้วนสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ ร้อยละ 13.7   

การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน จ าเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอเพียง ในปี  
พ.ศ. 2561 พบว่าเด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางทายอย่างเพียงพอเพียงร้อยละ 27 นอกจากนี้เด็กยังมีความเบื่อ

                                                            
2 ลัดดา  เหมาะสุวรรณ. โภชนาการเด็กไทย. ใน: วิชัย เอกพลากร, รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชน

ไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (สุขภาพเด็ก). ม.ป.ท.; หน้า 103-123. 
3 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย  

พ.ศ. 2558-2559.(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสถิติแห่งชาติ.2562)  
4 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, รายงานประจ าปีกรมอนามัย. (นนทบุรี;   

กองแผนงาน.2527) 
5 Centers of Disease Control and Prevention. (2008). Overweight and obesity. Retrived from 

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/contributing_factors.htm 
6 Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health promotion planning an educational and 

ecological approach (4th ed). New York: McGraw Hill.   
7 ลลิดา แจ่มจรัส, สถิติการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มี

ภาวะโภชนาการเกินในจังหวัดก าแพงเพชร. รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2545. 



1882 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หน่ายต่อการท ากิจกรรมทางกาย และมีภาวะเนือยนิ่ง8  การมีกิจกรรทางกายไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพนอกจากมีผลน าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วนั้น และเป็นสัญญาณอันตรายที่จะขัดขวางการ
เจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน องค์การอนามัยโลกแนะน าว่าการมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกที่มีความหนัก
ระดับปานกลางถึงหนักมาก อย่างน้อย 3 วันต่อ สัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ เป็นการฝึก
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากท ากิจกรรมที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ เช่น การวิ่ง 
การกระโดด จะท าให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย (WHO, 2010) ดังนั้นกิจกรรมทางกายจึงเป็นตัวแปร
ส าคัญหากมีการส่งเสริมให้เพิ่มกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายในโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการ
ป้องกันปัญหาโรคอ้วนในเด็ก และลดความรุนแรงของปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้9   

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสาเหตุและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการเกินนั้นเกิดจากหลาย
สาเหตุ ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี) โดยส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจัดการได้ด้วยตนเองทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ าหนักส่วนสูง การ
ออกก าลังกาย และความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กร่วมกันอย่างเหมาะสม    จังหวัด
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวหลายโครงการเช่น 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส น าผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรมาจัดท าอาหารกลางวันมีการ
ติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน การจัดบริการสุขภาพ
อย่างทั้วถึง พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพในบทเรียน แต่ภาวะ
โภชนาการเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ าเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนการ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมทางกายของนักเรียนเพื่อให้วัยเรียนสูงดีสมส่วน มีภาวะโภชการตามเกณฑ์  
และพัฒนาแผนงาน นโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นจังหวัดเชียงราย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกายของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย     
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ            

6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย   
   
 
 
                                                            

8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564). 

9 ธัญลักษณ์วดี  ก้อนทองถม, อาภาวรรณ หนูคง และ พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ผลของโปรแกรมการควบคุม
น้ าหนักต่อพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการท ากิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน. วาร 
สารการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30(2), 2561,หน้า 28-40. 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจ านวน 578 โรง 
ทั้งหมด 96,987คน   ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Yamane10   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(ก าหนดให้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.03)  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 ,099 คน  
เพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บเพิ่ม 20% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,308 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดส านักประถมศึกษาจังหวัด
เชียงรายทั้งหมดออกเป็น 4 เขตการศึกษา สุ่มอย่างง่ายเขตการศึกษาละ  1 อ าเภอ รวม 4 อ าเภอ แต่ละ
อ าเภอสุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อย่างละ 1 โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนในเขต
การศึกษาที่ 3 เพิ่มโรงเรียนขนาดใหญ่อีก 1 โรงเรียนรวมเป็น 13 โรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนอายุเกิน 12 ปี 
แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ชั้นเรียนละ 1 ห้อง จึงท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น
เป็น 1,467 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  10 ข้อ ส่วนที่ 2 

น้ าหนัก และส่วนสูง จ านวน  2  ข้อ ส่วนที่ 3 กิจกรรมทางกายประกอบด้วยกิจกรรมที่มีความหนักระดับเบา 
ปานกลาง และหนัก จ านวน 23 ข้อ  ถามความถี่ของกิจกรรมและระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 ใช้แบบสอบถามจากการส ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4  

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ก่อนการเก็บข้อมูลได้ท าการทดสอบหาความเท่ียง (Reliability) กับนักเรียนอายุ 6-12 ปีที่มี

คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ส่วนที่ 2 กิจกรรมทางกาย เท่ากับ 0.85 

4. การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่  
1) คัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย  
2) มีการฝึกอบรมให้ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าใจเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล         
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เก็บข้อมูลโดยนักวิจัยอธิบายประเภทของกิจกรรมทางกาย

พร้อมกับดูรูปภาพกิจกรรมประกอบจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างบอกความถี่ของกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ และ
ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม และท าทีละข้อ
ร่วมกับการอธิบายข้อค าถามแต่ละข้อโดยละเอียด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อธิบาย
เช่นเดียวกัน แต่จะให้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และท าทีละข้อพร้อมกับดูรูปภาพในโปสเตอร์ประกอบ 

4) นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1883

หน่ายต่อการท ากิจกรรมทางกาย และมีภาวะเนือยนิ่ง8  การมีกิจกรรทางกายไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพนอกจากมีผลน าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วนั้น และเป็นสัญญาณอันตรายท่ีจะขัดขวางการ
เจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน องค์การอนามัยโลกแนะน าว่าการมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกที่มีความหนัก
ระดับปานกลางถึงหนักมาก อย่างน้อย 3 วันต่อ สัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ เป็นการฝึก
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากท ากิจกรรมที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ เช่น การวิ่ง 
การกระโดด จะท าให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย (WHO, 2010) ดังนั้นกิจกรรมทางกายจึงเป็นตัวแปร
ส าคัญหากมีการส่งเสริมให้เพิ่มกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายในโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการ
ป้องกันปัญหาโรคอ้วนในเด็ก และลดความรุนแรงของปัญหาภาวะโภชนาการเกินได้9   

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการเกินนั้นเกิดจากหลาย
สาเหตุ ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี) โดยส่งเสริมให้เด็กวัย
เรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจัดการได้ด้วยตนเองทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ าหนักส่วนสูง การ
ออกก าลังกาย และความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กร่วมกันอย่างเหมาะสม    จังหวัด
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวหลายโครงการเช่น 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส น าผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรมาจัดท าอาหารกลางวันมีการ
ติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน การจัดบริการสุขภาพ
อย่างทั้วถึง พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพในบทเรียน แต่ภาวะ
โภชนาการเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ าเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนการ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมทางกายของนักเรียนเพื่อให้วัยเรียนสูงดีสมส่วน มีภาวะโภชการตามเกณฑ์  
และพัฒนาแผนงาน นโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นจังหวัดเชียงราย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกายของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย     
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ            

6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย   
   
 
 
                                                            

8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564). 

9 ธัญลักษณ์วดี  ก้อนทองถม, อาภาวรรณ หนูคง และ พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ผลของโปรแกรมการควบคุม
น้ าหนักต่อพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการท ากิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน. วาร 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจ านวน 578 โรง 
ทั้งหมด 96,987คน   ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Yamane10   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(ก าหนดให้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.03)  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 ,099 คน  
เพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บเพิ่ม 20% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,308 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดส านักประถมศึกษาจังหวัด
เชียงรายทั้งหมดออกเป็น 4 เขตการศึกษา สุ่มอย่างง่ายเขตการศึกษาละ  1 อ าเภอ รวม 4 อ าเภอ แต่ละ
อ าเภอสุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อย่างละ 1 โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนในเขต
การศึกษาที่ 3 เพิ่มโรงเรียนขนาดใหญ่อีก 1 โรงเรียนรวมเป็น 13 โรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนอายุเกิน 12 ป ี
แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ชั้นเรียนละ 1 ห้อง จึงท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น
เป็น 1,467 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  10 ข้อ ส่วนที่ 2 

น้ าหนัก และส่วนสูง จ านวน  2  ข้อ ส่วนที่ 3 กิจกรรมทางกายประกอบด้วยกิจกรรมที่มีความหนักระดับเบา 
ปานกลาง และหนัก จ านวน 23 ข้อ  ถามความถี่ของกิจกรรมและระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 ใช้แบบสอบถามจากการส ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4  

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ก่อนการเก็บข้อมูลได้ท าการทดสอบหาความเที่ยง (Reliability) กับนักเรียนอายุ 6-12 ปีที่มี

คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ส่วนที่ 2 กิจกรรมทางกาย เท่ากับ 0.85 

4. การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่  
1) คัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย  
2) มีการฝึกอบรมให้ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าใจเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล         
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เก็บข้อมูลโดยนักวิจัยอธิบายประเภทของกิจกรรมทางกาย

พร้อมกับดูรูปภาพกิจกรรมประกอบจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างบอกความถี่ของกิจกรรมนั้นใน 1 สัปดาห์ และ
ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม และท าทีละข้อ
ร่วมกับการอธิบายข้อค าถามแต่ละข้อโดยละเอียด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อธิบาย
เช่นเดียวกัน แต่จะให้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และท าทีละข้อพร้อมกับดูรูปภาพในโปสเตอร์ประกอบ 

4) นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล 
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1884 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

5. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ภาวะโภชนาการ ค านวณจากโปรแกรมออนไลน์ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(INMU-Thai Growth) จ าแนกเป็นน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง น าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละ  แยกตามเขตการศึกษา  

กิจกรรมทางกาย น าผลรวมความถี่ และระยะเวลาแต่ละครั้งมาค านวณจ านวนเวลารวมทั้งหมดของ
กิจกรรมทางกายต่อสัปดาห์  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการใช้สถิติ Pearson chi-
square test  
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนของการวิจัย โดยชี้แจงสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
และระยะเวลาของการท าวิจัย พร้อมกับชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ และลงชื่อยินยอมเพื่อขอความ
ร่วมมือในการวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย      
 
ผลการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 ,467 คน ทั้ง 4 เขตการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายเป็นเพศชายทั้งหมด 683 คน (46.6%) และหญิง 784 คน (53.4%) อยู่นอกเขตเทศบาล 794 คน     
(ร้อยละ 54.1) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่ามากที่สุด (ร้อยละ 
23.20) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 15.40) ส่วนใหญ่อาชีพหลักของผู้ปกครอง
รับจ้างรายวัน (ร้อยละ 31.4) รองลงมาเป็นเกษตรกรรอ้ยละ 23.10 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทมาก
ที่สุด (ร้อยละ 62.0) รองลงมารายได้ 5,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 21.10) ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,467) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
(คน) 

ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ   ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง (n=1,214) 
ชาย  683 46.6 ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 341 28.1 
หญิง 784 53.4 มัธยมศึกษาตอนต้น 480 39.5 

เขตการศึกษา   ปริญญาตรีและสูงกว่า              249        20.5 
1 319 21.7 ไม่เคยเรียน 144 11.9 
2 355 24.2 อาชีพหลักของผู้ปกครอง (n=1,323)  
3 447 30.5 รับจ้างรายวัน 323 24.4 
24.44 346 23.6 รับจ้างรายเดือน  460 34.8 

   เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก    174        13.2 

เขตการปกครอง 
ในเทศบาล  673 45.9 ว่างงาน เกษียน 20 1.5 
นอกเทศบาล  794 54.1 เจ้าของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่     8  0.6 

ระดับการศึกษา    เกษตรกร 338 25.5 
ประถมศึกษาปีที่ 1 235 16.0    
ประถมศึกษาปีที่ 2 241 16.4 รายได้จากการท างานต่อเดือนของผู้ปกครอง 
ประถมศึกษาปีที่ 3 214 14.6 น้อยกว่า 5,000 บาท  910 62.0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 241 16.4 5,001 – 15,000 บาท 310 21.1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 280 19.1 15,001 – 25,000 บาท  167 11.4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 256 17.5   มากกว่า 25,000 บาท  80 5.5 

 
ภาวะโภชนาการ  

ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข , 2561) พบว่า สัดส่วนของการมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการในระดับดีมากกว่าร้อยละ 
66 แต่มีนักเรียนน้ าหนักมากเกินเกณฑ์อายุถึงร้อยละ 15.6 เริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 9.8 ท้วม ร้อยละ 5.0 
อย่างไรก็ตามก็ยังพบภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์โดยมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุถึงร้อยละ 10.7 
ขณะเดียวกันยังพบว่ามีนักเรียนเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 13 ผอมและค่อนข้างผอมร้อยละ 12.2   
ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละภาวะโภชนาการของนักเรียน 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย 

การประเมิน 
ภาวะโภชนาการ 

ระดับภาวะโภชนการ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ปกติ มากกว่าเกณฑ์ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 158 10.7 1,081 73.7 228 15.6 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 190 13.0 1,083 73.8 194 13.2 
น้ าหนักเทียบกับส่วนสูง 179 12.2 1,060 72.2 228 15.6 

 
  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1885

5. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ภาวะโภชนาการ ค านวณจากโปรแกรมออนไลน์ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(INMU-Thai Growth) จ าแนกเป็นน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง น าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละ  แยกตามเขตการศึกษา  

กิจกรรมทางกาย น าผลรวมความถี่ และระยะเวลาแต่ละครั้งมาค านวณจ านวนเวลารวมทั้งหมดของ
กิจกรรมทางกายต่อสัปดาห์  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการใช้สถิติ Pearson chi-
square test  
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยชี้แจงสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
และระยะเวลาของการท าวิจัย พร้อมกับชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ และลงชื่อยินยอมเพื่อขอความ
ร่วมมือในการวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย      
 
ผลการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 ,467 คน ทั้ง 4 เขตการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายเป็นเพศชายท้ังหมด 683 คน (46.6%) และหญิง 784 คน (53.4%) อยู่นอกเขตเทศบาล 794 คน     
(ร้อยละ 54.1) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่ามากที่สุด (ร้อยละ 
23.20) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 15.40) ส่วนใหญ่อาชีพหลักของผู้ปกครอง
รับจ้างรายวัน (ร้อยละ 31.4) รองลงมาเป็นเกษตรกรรอ้ยละ 23.10 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทมาก
ที่สุด (ร้อยละ 62.0) รองลงมารายได้ 5,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 21.10) ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,467) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
(คน) 

ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ   ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง (n=1,214) 
ชาย  683 46.6 ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 341 28.1 
หญิง 784 53.4 มัธยมศึกษาตอนต้น 480 39.5 

เขตการศึกษา   ปริญญาตรีและสูงกว่า              249        20.5 
1 319 21.7 ไม่เคยเรียน 144 11.9 
2 355 24.2 อาชีพหลักของผู้ปกครอง (n=1,323)  
3 447 30.5 รับจ้างรายวัน 323 24.4 
24.44 346 23.6 รับจ้างรายเดือน  460 34.8 

   เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก    174        13.2 

เขตการปกครอง 
ในเทศบาล  673 45.9 ว่างงาน เกษียน 20 1.5 
นอกเทศบาล  794 54.1 เจ้าของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่     8  0.6 

ระดับการศึกษา    เกษตรกร 338 25.5 
ประถมศึกษาปีที่ 1 235 16.0    
ประถมศึกษาปีที่ 2 241 16.4 รายได้จากการท างานต่อเดือนของผู้ปกครอง 
ประถมศึกษาปีที่ 3 214 14.6 น้อยกว่า 5,000 บาท  910 62.0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 241 16.4 5,001 – 15,000 บาท 310 21.1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 280 19.1 15,001 – 25,000 บาท  167 11.4 
ประถมศึกษาปีที่ 6 256 17.5   มากกว่า 25,000 บาท  80 5.5 

 
ภาวะโภชนาการ  

ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข , 2561) พบว่า สัดส่วนของการมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการในระดับดีมากกว่าร้อยละ 
66 แต่มีนักเรียนน้ าหนักมากเกินเกณฑ์อายุถึงร้อยละ 15.6 เริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 9.8 ท้วม ร้อยละ 5.0 
อย่างไรก็ตามก็ยังพบภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์โดยมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุถึงร้อยละ 10.7 
ขณะเดียวกันยังพบว่ามีนักเรียนเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 13 ผอมและค่อนข้างผอมร้อยละ 12.2   
ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละภาวะโภชนาการของนักเรียน 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย 

การประเมิน 
ภาวะโภชนาการ 

ระดับภาวะโภชนการ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ปกติ มากกว่าเกณฑ์ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 158 10.7 1,081 73.7 228 15.6 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 190 13.0 1,083 73.8 194 13.2 
น้ าหนักเทียบกับส่วนสูง 179 12.2 1,060 72.2 228 15.6 

 
  



1886 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี จ าแนกตามเขตการศึกษา  

 
 
จากภาพที่ 1 จ าแนกตามเขตการศึกษาโดยเขต 1 เป็นเขตเมือง เขต 2 และ 4 เป็นชานเมือง ส่วน

เขตที่ 3 เป็นชนบท ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี พบว่ามีนักเรียนเตี้ยร้อยละ  6.9 มากที่สุดเขต
ที่ 3 ถึงร้อยละ 15.0 น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.5 มากที่สุดเขตที่ 1 ร้อยละ 5.3 รองลงมาเป็นเขตที่ 3 
ร้อยละ  5.1 ผอมร้อยละ 6.3 มากท่ีสุดเขตท่ี 1 สูงถึงร้อยละ 12.5 และอ้วนร้อยละ 4.9 มากที่สุดเขตที่ 2 
ร้อยละ 6.5  
กิจกรรมทางกาย 

จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระยะเวลารวมในการมีกิจกรรมทางกายเท่ากับ 1,771 นาทีต่อสัปดาห์ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางกายในระดับเบา 1,360 นาทีต่อสัปดาห์ และมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 
และหนัก จ านวน 124 ชั่วโมง และ 287 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 นักเรียนจ านวน 
1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 มีระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเหมาะสมตามระยะเวลาที่
องค์การอนามัยโลกแนะน า (WHO, 2010)  ส าหรับการพักผ่อนนอนหลับนักเรียนทุกคนนอนหลับเพียงพอ
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน  

 
ตารางท่ี 3 ระยะเวลาเฉลี่ยของการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน 6-12 ปี ในจังหวัดเชียงราย 

ระดับกิจกรรมทางกาย ระยะเวลารวม 
(นาที/สัปดาห์) 

SD 

เบา  
นั่งเรียนหนังสือ จดบทเรียน นั่งอ่านหนังสือ นั่งพูด
โทรศัพท์ นั่ งพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ เดินใน
โรงเรียน และนั่งเล่นดนตรี 

1,360 664.05 
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เตี้ย น้ าหนักน้อย ผอม อ้วน 

เขต 1 เขต 2 เขต3 เขต 4 รวม 

ปานกลาง  
กวาดห้อง ถูห้อง เต้นประกอบเพลงจังหวะช้า เร็ว 
เดินเร็ว เล่นปิงปอง 

124 350.71 

หนัก  
เดินเร็วมาก เต้นแอโรบิก เล่นฟุตบอล แข่งขันฟุตบอล 
วิ่งเหยาะ กระโดดเชือก ขี่จักรยานเร็ว ว่ายน้ า เดินขึ้น
บันได เดินแบกของขึ้นบันได เดินขึ้นเขา 

287 214.13 

รวม 1,771 832.21 
 
ตารางท่ี  4  แสดงจ านวน ร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายต่อภาวะ
โภชนาการเกิน  (n=1,476) 

ปัจจัย 

ภาวะผอม 
ค่อนข้าง

ผอม 
จ านวน (%) 

ภาวะ
โภชนาการ 
ตามเกณฑ ์

จ านวน (%) 

ภาวะอ้วน 
จ านวน 
(%) 

2 
Asymp 

Sig. 

เพศ    18.70 .00 
      ชาย  77 (11.3) 470 (68.8) 136 (19.9)   
      หญิง 102 (13.0) 590 (75.3) 92 (11.7)   
ระดับการศึกษา    .642 .725 
      ประถมศึกษาตอนต้น 88 (12.8) 499 (72.3) 103 (14.9)   
      ประถมศึกษาตอนปลาย 91 (11.7) 561 (72.2) 125 (16.1)   
เขตความเจริญ     16.752 .002 

เมือง  54 (16.9) 216 (67.7) 49 (15.4)   
ชานเมือง  80 (11.4) 496 (70.8) 125 (17.8)   
ชนบท  45 (10.1) 348 (77.9) 54 (12.1)   

รายได้ของผู้ปกครอง    3.989 .678 
น้อยกว่า 5,000 บาท  

109 (12.0) 670  (73.6) 
131  

(14.4) 
  

5,001 – 15,000 บาท 40  (12.9) 214  (69.0) 56  (18.1)   
15,001 – 25,000 บาท  19  (11.4) 118  (70.7) 30 (18.0)   
มากกว่า 25,000 บาท  11  (13.8) 58  (72.5) 11  (13.8)   

การศึกษาของผู้ปกครอง 
(n=1,214)    27.945 .000 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1887

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี จ าแนกตามเขตการศึกษา  

 
 
จากภาพที่ 1 จ าแนกตามเขตการศึกษาโดยเขต 1 เป็นเขตเมือง เขต 2 และ 4 เป็นชานเมือง ส่วน

เขตที่ 3 เป็นชนบท ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี พบว่ามีนักเรียนเตี้ยร้อยละ  6.9 มากที่สุดเขต
ที่ 3 ถึงร้อยละ 15.0 น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.5 มากที่สุดเขตที่ 1 ร้อยละ 5.3 รองลงมาเป็นเขตที่ 3 
ร้อยละ  5.1 ผอมร้อยละ 6.3 มากที่สุดเขตที่ 1 สูงถึงร้อยละ 12.5 และอ้วนร้อยละ 4.9 มากที่สุดเขตที่ 2 
ร้อยละ 6.5  
กิจกรรมทางกาย 

จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระยะเวลารวมในการมีกิจกรรมทางกายเท่ากับ 1,771 นาทีต่อสัปดาห์ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางกายในระดับเบา 1,360 นาทีต่อสัปดาห์ และมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 
และหนัก จ านวน 124 ชั่วโมง และ 287 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 นักเรียนจ านวน 
1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 มีระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเหมาะสมตามระยะเวลาที่
องค์การอนามัยโลกแนะน า (WHO, 2010)  ส าหรับการพักผ่อนนอนหลับนักเรียนทุกคนนอนหลับเพียงพอ
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน  

 
ตารางท่ี 3 ระยะเวลาเฉลี่ยของการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน 6-12 ปี ในจังหวัดเชียงราย 

ระดับกิจกรรมทางกาย ระยะเวลารวม 
(นาที/สัปดาห์) 

SD 

เบา  
นั่งเรียนหนังสือ จดบทเรียน นั่งอ่านหนังสือ นั่งพูด
โทรศัพท์  นั่ งพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ เดินใน
โรงเรียน และนั่งเล่นดนตรี 

1,360 664.05 
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เตี้ย น้ าหนักน้อย ผอม อ้วน 

เขต 1 เขต 2 เขต3 เขต 4 รวม 

ปานกลาง  
กวาดห้อง ถูห้อง เต้นประกอบเพลงจังหวะช้า เร็ว 
เดินเร็ว เล่นปิงปอง 

124 350.71 

หนัก  
เดินเร็วมาก เต้นแอโรบิก เล่นฟุตบอล แข่งขันฟุตบอล 
วิ่งเหยาะ กระโดดเชือก ขี่จักรยานเร็ว ว่ายน้ า เดินขึ้น
บันได เดินแบกของขึ้นบันได เดินขึ้นเขา 

287 214.13 

รวม 1,771 832.21 
 
ตารางท่ี  4  แสดงจ านวน ร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายต่อภาวะ
โภชนาการเกิน  (n=1,476) 

ปัจจัย 

ภาวะผอม 
ค่อนข้าง

ผอม 
จ านวน (%) 

ภาวะ
โภชนาการ 
ตามเกณฑ ์

จ านวน (%) 

ภาวะอ้วน 
จ านวน 
(%) 

2 
Asymp 

Sig. 

เพศ    18.70 .00 
      ชาย  77 (11.3) 470 (68.8) 136 (19.9)   
      หญิง 102 (13.0) 590 (75.3) 92 (11.7)   
ระดับการศึกษา    .642 .725 
      ประถมศึกษาตอนต้น 88 (12.8) 499 (72.3) 103 (14.9)   
      ประถมศึกษาตอนปลาย 91 (11.7) 561 (72.2) 125 (16.1)   
เขตความเจริญ     16.752 .002 

เมือง  54 (16.9) 216 (67.7) 49 (15.4)   
ชานเมือง  80 (11.4) 496 (70.8) 125 (17.8)   
ชนบท  45 (10.1) 348 (77.9) 54 (12.1)   

รายได้ของผู้ปกครอง    3.989 .678 
น้อยกว่า 5,000 บาท  

109 (12.0) 670  (73.6) 
131  

(14.4) 
  

5,001 – 15,000 บาท 40  (12.9) 214  (69.0) 56  (18.1)   
15,001 – 25,000 บาท  19  (11.4) 118  (70.7) 30 (18.0)   
มากกว่า 25,000 บาท  11  (13.8) 58  (72.5) 11  (13.8)   

การศึกษาของผู้ปกครอง 
(n=1,214)    27.945 .000 



1888 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 29 (8.5) 262 (76.8) 50 (14.7)   
มัธยมศึกษา/ปวส./อนุปริญญา 70 (14.6) 334 (69.6) 76 (15.8)   
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา

ตร ี
40 (16.1) 162 (65.1) 47 (18.9)   

ไม่เคยเรียน  13 (9.0) 123 (85.4) 8 (5.6)   
อาชีพของผู้ปกครอง (n=1,323)    12.745 .238 

รับจ้างรายวัน 47 (14.6) 228 (70.6) 48 (14.9)   
รับจ้างรายเดือน  56 (12.2) 325 (70.7) 79 (17.2)   
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก     28 (16.1) 117 (67.2) 29 (16.7)   
ว่างงาน เกษียน 2 (10.0) 13 (65.0) 5 (25.0)   
เจ้าของบรษิัทธรุกิจขนาดใหญ่                 1 (12.5) 7 (87.5) 0   
เกษตรกร 33 (9.8) 262 (77.5) 43 (12.7)   

กิจกรรมทางกาย     .256 .880 
น้อยกว่า 420 นาทีต่อสัปดาห์  7 (12.5) 39 (69.6) 10 (17.9)   
มากกว่า 420 นาทีต่อสัปดาห์  

171  (12.1) 
1019  
(72.4) 

218 (15.5)   

 
จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกาย กับภาวะโภชนาการพบว่า เพศมี

ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 18.70, p= .00) 
กล่าวได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีภาวะโภชนาการที่แตกต่างกัน และเขตความเจริญมีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 16.752,  p= .002) กล่าวได้ว่านักเรียนใน
เขตเมือง ชานเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการที่แตกต่างกัน และการศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (Chi-square = 27.945, p= .00) กล่าวได้ว่าระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันนักเรียนจะมีภาวะโภชนาการท่ีแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาของ
นักเรียน รายได้ผุ้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง และกิจกรรมทางกายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวโภชนาการได้ปัจจัย
ด้านครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กวัยเรียน จากการศึกษาพบว่ารายได้ของครอบครัวไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการซึ่งต่างจากการศึกษาอื่นที่รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การรับประทานอาหารซึ่งจะส่งต่อภาวะโภชนาการตามมาได้11 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ 
ในทางกลับกันจากการศึกษาในประเทศอินเดียวชี้ชัดว่า ครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่ ามีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการขาดของลูก12  นอกจากนี้พื้นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะความเป็นเขตเมืองจะพบภาวะ
โภชนาการเกินได้มากกว่าเขตอ่ืน  แตกต่างจากการศึกษานี้ที่พบว่าว่าเด็กวัยเรียนจะมีภาวะโภชนาการเกิน
พบได้มากในเขตชานเมือง ส่วนภาวะโภชนาการขาดยังพบมากในเขตชนบท นอกจากนี้ยังพบภาวะ 
ทุพโภชนาการ เตี้ย และค่อนข้างเตี้ยในเขตชนบทถึงร้อยละ 13 เนื่องจากเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กชาติ
พันธุ์ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านพันธุกรรมถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้ปัจจัยด้านอายุแม่ตอนตั้งครรภ์ ระดับ
การศึกษาของแม่ รายได้ของครอบครัวที่มีผลต่อภาวะเตี้ยของลูก13  

ส าหรับกิจกรรมทางกาย แม้ว่านักเรียนจะมีระยะเวลารวมต่อสั ปดาห์ มากกว่า 420 นาที  
แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นระดับเบาและปานกลาง ดังนั้นจึงควรเพิ่มระดับความหนักของกิจกรรมให้มากขึ้น 
โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายโดย เพิ่มกิจกรรมกลางแจ้ง และเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา บูรณาการเขา้
กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ14 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการนั้น 
กิจกรรมทางกายไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศบลาซิลที่ว่ากิจกรรม
ทางกายในระดับที่เพียงพอและไม่เพียงพอไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่อ้วนและไม่อ้วนดังนั้นจึง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ15   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและ
ขาดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่มระบบติดตาม

                                                            
11 สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคของ

เด็กวัยเรียน. ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 
3-5 ก.พ. 2553. กรุงเทพมหานคร. 

12 Ajit Kumar Dey and Ajoy Bhusan Nath, (2017). NUTRITIONAL STATUS OF SCHOOL GOING 
CHILDREN (6-15 YEARS) IN A SEMI-URBAN AREA OF CACHAR DISTRICT, ASSAM. J. Evolution Med. 
Dent. Sci,6 (54),4057-4062. 

13 ประสิทธิ์ เชจรจิต, นิภาพร ชุติมันต์ และบังอร กุมพล. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการต่ าของเด็กวัยเรียนในอ าเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์.วารสารสาธารณสุขศาสตร     มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น      ,6(3).2556,หน้า 168-175 

14 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการและคณะ, กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพส าหรับนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, (8).2560,หน้า 141-154. 

15  L.G. Coelho, A.P. Cândido, G.L. Machado-Coelho, S.N. Freitas. (2012). Association 
between nutritional status, food habits and physical activity level in schoolchildren. J Pediatr (Rio 
J), 88, pp. 406-412 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1889

ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 29 (8.5) 262 (76.8) 50 (14.7)   
มัธยมศึกษา/ปวส./อนุปริญญา 70 (14.6) 334 (69.6) 76 (15.8)   
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา

ตร ี
40 (16.1) 162 (65.1) 47 (18.9)   

ไม่เคยเรียน  13 (9.0) 123 (85.4) 8 (5.6)   
อาชีพของผู้ปกครอง (n=1,323)    12.745 .238 

รับจ้างรายวัน 47 (14.6) 228 (70.6) 48 (14.9)   
รับจ้างรายเดือน  56 (12.2) 325 (70.7) 79 (17.2)   
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก     28 (16.1) 117 (67.2) 29 (16.7)   
ว่างงาน เกษียน 2 (10.0) 13 (65.0) 5 (25.0)   
เจ้าของบรษิัทธรุกิจขนาดใหญ่                 1 (12.5) 7 (87.5) 0   
เกษตรกร 33 (9.8) 262 (77.5) 43 (12.7)   

กิจกรรมทางกาย     .256 .880 
น้อยกว่า 420 นาทีต่อสัปดาห์  7 (12.5) 39 (69.6) 10 (17.9)   
มากกว่า 420 นาทีต่อสัปดาห์  

171  (12.1) 
1019  
(72.4) 

218 (15.5)   

 
จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกาย กับภาวะโภชนาการพบว่า เพศมี

ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 18.70, p= .00) 
กล่าวได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีภาวะโภชนาการที่แตกต่างกัน และเขตความเจริญมีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 16.752,  p= .002) กล่าวได้ว่านักเรียนใน
เขตเมือง ชานเมืองและชนบทมีภาวะโภชนาการที่แตกต่างกัน และการศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (Chi-square = 27.945, p= .00) กล่าวได้ว่าระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันนักเรียนจะมีภาวะโภชนาการท่ีแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาของ
นักเรียน รายได้ผุ้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง และกิจกรรมทางกายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวโภชนาการได้ปัจจัย
ด้านครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กวัยเรียน จากการศึกษาพบว่ารายได้ของครอบครัวไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการซึ่งต่างจากการศึกษาอื่นที่รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การรับประทานอาหารซึ่งจะส่งต่อภาวะโภชนาการตามมาได้11 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ 
ในทางกลับกันจากการศึกษาในประเทศอินเดียวชี้ชัดว่า ครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่ ามีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการขาดของลูก12  นอกจากนี้พื้นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะความเป็นเขตเมืองจะพบภาวะ
โภชนาการเกินได้มากกว่าเขตอ่ืน  แตกต่างจากการศึกษานี้ที่พบว่าว่าเด็กวัยเรียนจะมีภาวะโภชนาการเกิน
พบได้มากในเขตชานเมือง ส่วนภาวะโภชนาการขาดยังพบมากในเขตชนบท นอกจากนี้ยังพบภาวะ 
ทุพโภชนาการ เตี้ย และค่อนข้างเตี้ยในเขตชนบทถึงร้อยละ 13 เนื่องจากเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กชาติ
พันธุ์ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านพันธุกรรมถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้ปัจจัยด้านอายุแม่ตอนตั้งครรภ์ ระดับ
การศึกษาของแม่ รายได้ของครอบครัวที่มีผลต่อภาวะเตี้ยของลูก13  

ส าหรับกิจกรรมทางกาย แม้ว่านักเรียนจะมีระยะเวลารวมต่อสั ปดาห์ มากกว่า 420 นาที  
แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นระดับเบาและปานกลาง ดังนั้นจึงควรเพิ่มระดับความหนักของกิจกรรมให้มากขึ้น 
โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายโดย เพิ่มกิจกรรมกลางแจ้ง และเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา บูรณาการเขา้
กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ14 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการนั้น 
กิจกรรมทางกายไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศบลาซิลที่ว่ากิจกรรม
ทางกายในระดับที่เพียงพอและไม่เพียงพอไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่อ้วนและไม่อ้วนดังนั้นจึง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ15   
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและ
ขาดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่มระบบติดตาม

                                                            
11 สุขุม พันธ์ุณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคของ

เด็กวัยเรียน. ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 
3-5 ก.พ. 2553. กรุงเทพมหานคร. 

12 Ajit Kumar Dey and Ajoy Bhusan Nath, (2017). NUTRITIONAL STATUS OF SCHOOL GOING 
CHILDREN (6-15 YEARS) IN A SEMI-URBAN AREA OF CACHAR DISTRICT, ASSAM. J. Evolution Med. 
Dent. Sci,6 (54),4057-4062. 

13 ประสิทธิ์ เชจรจิต, นิภาพร ชุติมันต์ และบังอร กุมพล. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการต่ าของเด็กวัยเรียนในอ าเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์.วารสารสาธารณสุขศาสตร     มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น      ,6(3).2556,หน้า 168-175 

14 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการและคณะ, กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพส าหรับนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, (8).2560,หน้า 141-154. 

15  L.G. Coelho, A.P. Cândido, G.L. Machado-Coelho, S.N. Freitas. (2012). Association 
between nutritional status, food habits and physical activity level in schoolchildren. J Pediatr (Rio 
J), 88, pp. 406-412 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง “คณะสงฆกับการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ  2) เพื่อสรางแบบจําลอง
การจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเปน
การศึกษาทั้งเอกสาร การศึกษาในเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถามจาก
พระสังฆาธิการ และการวิจัยคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล
สําคัญ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ใน

ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะในดาน
การเสริมสรางซ่ึงกันและกันที่มีคะแนนในอันดับสูงสุด รองลงมาคือดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ดาน
การพึ่งพิงอิงรวมกัน ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน ดานการมี
สวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง และดานการรับรูมุมมองรวมกันตามลําดับ 

2. แบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ นอกจากจะประกอบดวย 7 มิติ
สําคัญขางตนแลวยังมีภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีการดําเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสน
พิธี และความเปนพุทธบริษัท 4 ที่สะทอนผานการบริหารจัดการเร่ืองระบบและโครงสรางองคกร แผน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธองคกร การแสวงหาความรวมมือ การมีสวนหรือทีมงาน การเสริมสรางแรงจูงใจ 
องคการแหงการเรียนรู และศูนยถายทอดเทคโนโลยีระดับชุมชน 

3. รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จะตองมี
การประยุกตใชหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เปนตน อริยมรรค สังคหวัตถุธรรม สาราณียธรรม ทุติย
ปาปณิกธรรม สัปปุริสธรรม อัปริหานิยธรรม อิทธิบาทธรรม พรหมวิหารธรรม คารวะธรรม กัลยาณมิตร
ธรรม และหลักธรรมอ่ืน ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเครือขายวัฒนธรรมเกิดความราบร่ืนและยั่งยืนตอไป 
คําสําคัญ :  การจัดการเครือขาย, เครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ, องคกรคณะสงฆ 
 

Abstract 
The objectives of Buddhist cultural network management of Sangha in Mekong 

sub-region is a study to: 1) to study the management of cultural network management of 
sangha 2) to create a Buddhist cultural network management model of sangha and 3) to 
develop a Buddhist cultural network management of Sangha in Mekong sub-region. Use 
the mixed method research, studying documentary research, quantitative research by 
collecting data using questionnaires from sangha administrators and qualitative research by 
in-depth interviews from key informants. 

Findings were as follow:  
1. The level of opinions of sangha administrators on cultural network management 

of sangha, overall, it was found to be at a high level, when considering each side was 
found, complementary relationship, interaction, interdependence, common vision, mutual 
interests/benefits, all stakeholders participation and common perception. 

2. Buddhist cultural network management model of sangha in 7 important 
dimensions mentioned above, there is still local wisdom, norm - folkways, culture, 
traditions, ordinances and Buddhist that are reflected through the management of systems 
and organizational structures, strategic plan or corporate strategy, cooperation, motivation 
organization, learning organization and community technology transfer center 

3. Buddhist cultural network management of Sangha in Mekong sub-region. Must 
be applied to the principles of Buddhism of the sacred Buddha image, magga: the noble 
eightfold path, bases of sympathy, Sangahavatthu: bases of social solidarity, 
Sàraniyadhamma: states of conciliation, Pàpanikadhamma: qualities of a successful 
administrators, Sappurisa-dhamma: virtues of a gentleman, Aparihàniyadhamma: conditions 
of welfare, Iddhipàda: path of accomplishment, Brahmavihàra: sublime states of mind, 
Gàravatà: respect, Kalyànamitta-dhamma: qualities of a good friend and other principles to 
ensure smooth and sustainable cultural network management. 

Keywords: Network management, Buddhist cultural network, Sangha organizations. 
 

บทนํา 
“วัด” ยังมีความเปนศูนยกลางในทางพระพุทธศาสนาของชุมชนและประชาชน และเกิดการ

เชื่อมตอเปนไปในลักษณะของเครือขายที่มีพัฒนาการมาจากชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อใชวัดเปนศูนยกลาง
ในการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอมามีการอบรมนักธรรม อบรมบาลี จนกลายเปนสํานัก
เรียน ในขณะเดียวกันวัดยังเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม ศาสนพิธี รวมถึงเปนที่สืบสาน
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and organizational structures, strategic plan or corporate strategy, cooperation, motivation 
organization, learning organization and community technology transfer center 

3. Buddhist cultural network management of Sangha in Mekong sub-region. Must 
be applied to the principles of Buddhism of the sacred Buddha image, magga: the noble 
eightfold path, bases of sympathy, Sangahavatthu: bases of social solidarity, 
Sàraniyadhamma: states of conciliation, Pàpanikadhamma: qualities of a successful 
administrators, Sappurisa-dhamma: virtues of a gentleman, Aparihàniyadhamma: conditions 
of welfare, Iddhipàda: path of accomplishment, Brahmavihàra: sublime states of mind, 
Gàravatà: respect, Kalyànamitta-dhamma: qualities of a good friend and other principles to 
ensure smooth and sustainable cultural network management. 

Keywords: Network management, Buddhist cultural network, Sangha organizations. 
 

บทนํา 
“วัด” ยังมีความเปนศูนยกลางในทางพระพุทธศาสนาของชุมชนและประชาชน และเกิดการ

เชื่อมตอเปนไปในลักษณะของเครือขายที่มีพัฒนาการมาจากชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อใชวัดเปนศูนยกลาง
ในการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอมามีการอบรมนักธรรม อบรมบาลี จนกลายเปนสํานัก
เรียน ในขณะเดียวกันวัดยังเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม ศาสนพิธี รวมถึงเปนที่สืบสาน



1894 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตโบราณ จนเปนลักษณะเปนไปตามฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ที่มักจะใชวัดเปนศูนยกลาง ขณะเดียวกันยังใชวัดและพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงไปยังชุมชน
ขางเคียง เปนตนวา เสร็จงานบุญหมูบานนี้ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผูหลักผูใหญในหมูบานนี้ก็จะไปชวยกัน
จัดงานบุญประเพณีของหมูบานนั้น ซ่ึงถือเปนวิถีทางวัฒนธรรมที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเก้ือกูล สนับสนุนและชวยเหลือกันแหละกัน เม่ือวัด พระภิกษุ สามเณร มีคงวามใกลชิดกันใน
ลักษณะของสังฆะหรือสังคมสงฆ เหลาบรรดาผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน รวมถึงปราชญชุมชน ปราชญทองถ่ิน
ในแตละชุมชน แตละหมูบาน ก็จะมีความใกลชิดสนิทสนมกัน เม่ือผูใหญมีความใกลชิดสนิทสนมกันบรรดา
ลูกหลานก็จะผูกพันรักใครเปนกลมเกลียวกันตามไปดวย 

การทํางานรวมในลักษณะภาคีเครือขายขางตน หลายหมูบานหลายชุมชนไดสนับสนุนชวยเหลือกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ ถือเปนความรวมมือรวมใจ จนเกิดความรูสึกผูกพัน เชื่อถือเชื่อใจ
กันและกันจนเกิดพลัง1 และเปนเร่ืองที่บุคคล กลุมคน ประชาชนหรือองคกรไดรวมพิจารณาเพื่อขับเคลื่อน
หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนผานศาสนพิธี รวมถึงเปนที่สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา โดยรวมกันวางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและรวมกันรับผิดชอบดวยความสมัคร
ใจ2 เปนการเปดโอกาสใหวัด บาน โรงเรียนหรือราชการเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณา
ตัดสินใจ การรวมกันปฏิบัติ รวมกันรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ เพื่อการสืบสานและสืบทอด3 ทั้งนี้เพราะมนุษย
ทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข หากไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนที่
ยอมรับซ่ึงกันและกัน ก็พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมและเครือขายของชุมชน4  

ในทางวิชาการการกอเกิดของเครือขายนั้นเร่ิมที่บุคคล กลุมบุคคล องคกรมารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวาง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงค
เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรือ อีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก แลวเกิดความคิดที่จะ
รวมตัวกัน ถาสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถ
พัฒนาตอไปจนกลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ 
หรือกลุมเครือขายทางชนชาติพันธุ หากมองในมิติขององคประกอบสําคัญของการกอเกิดความเปนเครือขาย
นั้น หากมองในเชิงโครงสราง ที่ เชื่อมโยงตอกันดวยบุคคล กลุมบุคคล หรือในมิติ อ่ืน ก็จะพบวามี
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงตอกันในลักษณะตาง ๆ เปนตนวา มีการเชื่อมโยงกันทางความคิด (Cognitive 
Structure) การเชื่อมโยงกันตามลําดับข้ัน (Hierarchy) การเชื่อมโยงกันในลักษณะของการแบงงานกันทํา 
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(Division of works)5 ขณะเดียวกันนักวิชาการยังมองวาองคประกอบของเครือขายนั้น นาจะประกอบดวย 
1) การรับรูมุมมองรวมกันหรือการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเปนเครือขาย 2) การมีวิสัยทัศนรวมกันหรือการ
มองเห็นภาพของจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายเดียวกัน 3) การเกิดผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกันที่จะไดรวมกัน 4) การมีสวนรวมในฐานะหุนสวนหรือสมาชิกเครือขาย 5) มีการเสริมสราง
ซ่ึงกันและกัน โดยเอาจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝาย 6) มีการพึ่งอิงรวมกันเนื่องจากตาง
ฝายตางมีความจําเปนตอกัน และ 7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูให
เปนผูรับไดในเวลาเดียวกัน 

ปจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางสังคม ความเชื่อ คานิยม และภาวะแวดลอมจาก
ชุมชนชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปเปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท หรือมีความเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทํามีผลตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางที่คนในพื้น ถ่ินมีมาตั้งแตดั้ งเดิม เชน คานิยมของในเร่ืองความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ เชน การชวยเหลือกันอยางดีในการทํานาจนกอใหเกิดประเพณีลงแขก และเปนการ
แสดงออกถึงนํ้าใจ ความสามัคคีไดเร่ิมหดหายไป เนื่องจากเกิดการแขงขันตอสูเพื่อการอยูรอดในสังคมที่มาก
ข้ึน ผูคนจึงมุงคํานึงถึงตนเองกอนผูอ่ืน ชุมชนและสังคมจึงเกิดการดูดซับและเปลี่ยนรูปแบบจากความเปน
สังคมชนบทกลับกลายไปมาเปนสังคมเมืองข้ึน ประกอบกับมีการไหลบาทางวัฒนธรรม ทําใหแนวความคิด 
ความรูสึก วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันยังเกิดแนวคิดใหม
ตามวัฒนธรรมตะวันตกที่วาทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเทาเทียมกัน ควรมีสิทธิมีเสียงในดานตาง ๆ เทาเทียม
โดยเฉพาะกลุมคนรุนหนุมสาว จึงทําใหเกิดปญหาการละเลยไมสนใจปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม แตหันไปมุงที่จะมีอิสระและสิทธิในการตัดสินชีวิตของตัวเอง จนเกิดปญหาชองวางระหวางวัยข้ึนใน
ชุมชนและสังคม รวมทั้งปญหาทางดานศีลธรรม ระเบียบ แบบแผน ประเพณี ที่กลายเกิดความตึงเครียดใน
สังคมมากยิ่งข้ึน 

จากสภาพปญหาขางตนหากมองถึงสถาบันทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดหรือคณะสงฆใน
ระดับตาง ๆ จะเขามามีสวนสนับสนุนและเปนฟนเฟองสําคัญในการแกไขและดํารงไวซ่ึงความดีงามใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยการอาศัยเครือขายที่มีพื้นฐานมาจากอยูรวมกันเปนหมูคณะของชุมชนและ
สังคม ประกอบกับความเปนสังคมสงฆ ที่อาจจะผนึกกันดวยกฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนเคร่ืองรองรับสถานภาพแหงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ  และการเชื่อมโยงกับสาย
สัมพันธกับคนสวนใหญของสังคม ซ่ึงในวัฒนธรรมชาวพุทธ การเปนองคการ คือ สงฆ หรือคณะสงฆ 
ประกอบกับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายที่สําคัญที่เรียกวา พุทธบริษัท 4 จนกลายเปนกลุมสังคม (Social 
Group) และเปนองคการสังคม (Social Organization) ที่มีการขับเคลื่อนหรือดําเนินงานที่ประสานสัมพันธ
ระหวางกัน และเปนไปตามปกติวิถีอยางสมํ่าเสมอทั้งในระดับวัด ชุมชน จนไปถึงเครือขายหรือสังคมขนาด
ใหญ ที่อาจจะมีการจัดระดับชั้นความสัมพันธระหวางกันเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ใชตกลงรวมกัน และจะเปนหนทางหรือแนวทางที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการอนุรักษ รักษา 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตโบราณ จนเปนลักษณะเปนไปตามฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ที่มักจะใชวัดเปนศูนยกลาง ขณะเดียวกันยังใชวัดและพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงไปยังชุมชน
ขางเคียง เปนตนวา เสร็จงานบุญหมูบานนี้ทั้งพระภิกษุ สามเณร และผูหลักผูใหญในหมูบานนี้ก็จะไปชวยกัน
จัดงานบุญประเพณีของหมูบานนั้น ซ่ึงถือเปนวิถีทางวัฒนธรรมที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเก้ือกูล สนับสนุนและชวยเหลือกันแหละกัน เม่ือวัด พระภิกษุ สามเณร มีคงวามใกลชิดกันใน
ลักษณะของสังฆะหรือสังคมสงฆ เหลาบรรดาผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน รวมถึงปราชญชุมชน ปราชญทองถ่ิน
ในแตละชุมชน แตละหมูบาน ก็จะมีความใกลชิดสนิทสนมกัน เม่ือผูใหญมีความใกลชิดสนิทสนมกันบรรดา
ลูกหลานก็จะผูกพันรักใครเปนกลมเกลียวกันตามไปดวย 

การทํางานรวมในลักษณะภาคีเครือขายขางตน หลายหมูบานหลายชุมชนไดสนับสนุนชวยเหลือกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ ถือเปนความรวมมือรวมใจ จนเกิดความรูสึกผูกพัน เชื่อถือเชื่อใจ
กันและกันจนเกิดพลัง1 และเปนเร่ืองที่บุคคล กลุมคน ประชาชนหรือองคกรไดรวมพิจารณาเพื่อขับเคลื่อน
หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนผานศาสนพิธี รวมถึงเปนที่สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา โดยรวมกันวางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและรวมกันรับผิดชอบดวยความสมัคร
ใจ2 เปนการเปดโอกาสใหวัด บาน โรงเรียนหรือราชการเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณา
ตัดสินใจ การรวมกันปฏิบัติ รวมกันรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ เพื่อการสืบสานและสืบทอด3 ทั้งนี้เพราะมนุษย
ทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข หากไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนที่
ยอมรับซ่ึงกันและกัน ก็พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมและเครือขายของชุมชน4  

ในทางวิชาการการกอเกิดของเครือขายนั้นเร่ิมที่บุคคล กลุมบุคคล องคกรมารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวาง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงค
เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรือ อีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก แลวเกิดความคิดที่จะ
รวมตัวกัน ถาสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถ
พัฒนาตอไปจนกลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ 
หรือกลุมเครือขายทางชนชาติพันธุ หากมองในมิติขององคประกอบสําคัญของการกอเกิดความเปนเครือขาย
นั้น หากมองในเชิงโครงสราง ที่ เชื่อมโยงตอกันดวยบุคคล กลุมบุคคล หรือในมิติ อ่ืน ก็จะพบวามี
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงตอกันในลักษณะตาง ๆ เปนตนวา มีการเชื่อมโยงกันทางความคิด (Cognitive 
Structure) การเชื่อมโยงกันตามลําดับข้ัน (Hierarchy) การเชื่อมโยงกันในลักษณะของการแบงงานกันทํา 
                                                           

1 นิรันดร จงวุฒิเวศ, กลวิธีแนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนใน
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา,บรรณาธิการโดย ทวี ทองหงสวิวัฒน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย
การศึกษานโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), หนา34. 

2 อเนก เหลาธรรมทัศน, “ประชาสังคมพัฒนาการและนัยยะแหงอนาคต”, วารสารนิเวศวิทยา, ฉบับท่ี 
23, ประจําป 2557, หนา 34. 

3 ยุวัฒน วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห
ไทย, 2546), หนา 25. 

4 นงเยาว หลีพันธ, การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กใน
จังหวัดจันทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547), หนา 10. 

(Division of works)5 ขณะเดียวกันนักวิชาการยังมองวาองคประกอบของเครือขายนั้น นาจะประกอบดวย 
1) การรับรูมุมมองรวมกันหรือการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเปนเครือขาย 2) การมีวิสัยทัศนรวมกันหรือการ
มองเห็นภาพของจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายเดียวกัน 3) การเกิดผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกันที่จะไดรวมกัน 4) การมีสวนรวมในฐานะหุนสวนหรือสมาชิกเครือขาย 5) มีการเสริมสราง
ซ่ึงกันและกัน โดยเอาจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝาย 6) มีการพึ่งอิงรวมกันเนื่องจากตาง
ฝายตางมีความจําเปนตอกัน และ 7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูให
เปนผูรับไดในเวลาเดียวกัน 

ปจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางสังคม ความเชื่อ คานิยม และภาวะแวดลอมจาก
ชุมชนชนบทไดเปลี่ยนแปลงไปเปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท หรือมีความเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทํามีผลตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางที่คนในพื้น ถ่ินมีมาตั้งแตดั้ งเดิม เชน คานิยมของในเร่ืองความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ เชน การชวยเหลือกันอยางดีในการทํานาจนกอใหเกิดประเพณีลงแขก และเปนการ
แสดงออกถึงนํ้าใจ ความสามัคคีไดเร่ิมหดหายไป เนื่องจากเกิดการแขงขันตอสูเพื่อการอยูรอดในสังคมที่มาก
ข้ึน ผูคนจึงมุงคํานึงถึงตนเองกอนผูอ่ืน ชุมชนและสังคมจึงเกิดการดูดซับและเปลี่ยนรูปแบบจากความเปน
สังคมชนบทกลับกลายไปมาเปนสังคมเมืองข้ึน ประกอบกับมีการไหลบาทางวัฒนธรรม ทําใหแนวความคิด 
ความรูสึก วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันยังเกิดแนวคิดใหม
ตามวัฒนธรรมตะวันตกที่วาทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเทาเทียมกัน ควรมีสิทธิมีเสียงในดานตาง ๆ เทาเทียม
โดยเฉพาะกลุมคนรุนหนุมสาว จึงทําใหเกิดปญหาการละเลยไมสนใจปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม แตหันไปมุงที่จะมีอิสระและสิทธิในการตัดสินชีวิตของตัวเอง จนเกิดปญหาชองวางระหวางวัยข้ึนใน
ชุมชนและสังคม รวมทั้งปญหาทางดานศีลธรรม ระเบียบ แบบแผน ประเพณี ที่กลายเกิดความตึงเครียดใน
สังคมมากยิ่งข้ึน 

จากสภาพปญหาขางตนหากมองถึงสถาบันทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดหรือคณะสงฆใน
ระดับตาง ๆ จะเขามามีสวนสนับสนุนและเปนฟนเฟองสําคัญในการแกไขและดํารงไวซ่ึงความดีงามใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยการอาศัยเครือขายที่มีพื้นฐานมาจากอยูรวมกันเปนหมูคณะของชุมชนและ
สังคม ประกอบกับความเปนสังคมสงฆ ที่อาจจะผนึกกันดวยกฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนเคร่ืองรองรับสถานภาพแหงการอยูรวมกันเปนหมูคณะ  และการเชื่อมโยงกับสาย
สัมพันธกับคนสวนใหญของสังคม ซ่ึงในวัฒนธรรมชาวพุทธ การเปนองคการ คือ สงฆ หรือคณะสงฆ 
ประกอบกับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายที่สําคัญที่เรียกวา พุทธบริษัท 4 จนกลายเปนกลุมสังคม (Social 
Group) และเปนองคการสังคม (Social Organization) ที่มีการขับเคลื่อนหรือดําเนินงานที่ประสานสัมพันธ
ระหวางกัน และเปนไปตามปกติวิถีอยางสมํ่าเสมอทั้งในระดับวัด ชุมชน จนไปถึงเครือขายหรือสังคมขนาด
ใหญ ที่อาจจะมีการจัดระดับชั้นความสัมพันธระหวางกันเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ใชตกลงรวมกัน และจะเปนหนทางหรือแนวทางที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการอนุรักษ รักษา 

                                                           
5 นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทํางาน : ขอควรพิจารณา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2543), หนา 6. 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินไว การศึกษาการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของ
คณะสงฆและการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขายทาง
วัฒนธรรมระดับชุมชน ทองถ่ิน จึงมีความจําเปนและสําคัญ ทั้งนี้เพราะจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่จะนําไปสู
การขยายผลในการเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนในโอกาสตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ  
2. เพื่อสรางแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ  
3. เพื่อเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติ
ของความเปนทุนทางสังคม การสรางเครือขาย แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม ประชาคมอาเซียน เครือขาย
องคกรสงฆทางพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเครือขาย โดยมุงศึกษาหาคําตอบ
เพื่อใหไดองคความรูในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธที่จะมีสวนในการเสริมสรางความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนใน 7 ดาน คือ 1) การรับรูมุมมองรวมกัน 2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 3) การ
เกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน 4) การมีสวนรวมอยางกวางขวาง 5) การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 6) 
การพึ่งพิงอิงรวมกัน และ 7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พระ
สังฆาธิการตั้งแตระดับเจาอาวาสวัดข้ึนไปในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครพนม จํานวน 701 รูป กําหนด
กลุมตัวอยางโดยการใชสูตรทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 255 ตัวอยาง โดยมีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) ที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ผูแทนคณะสงฆระดับอําเภอ จังหวัด 
ผูแทนสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และภาคีเครือขายทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 15 รูป/คน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเปนการศึกษาทั้ง
เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) จากเจาคณะพระสังฆาธิการ และการวิจัย
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) โดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลและความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพไปจัดสรางเปนแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในพื้นที่จังหวัด
นครพนม และนําไปสูการสังเคราะหเปนรูปแบบในการบริหารจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ทั้งนี้มีวิธี
การศึกษาใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อคนหาขอมูลความรูเก่ียวกับ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของความเปนทุนทางสังคม การสรางเครือขาย แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 
ประชาคมอาเซียน เครือขายองคกรสงฆทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเครือขาย 
รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 2. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากพระสังฆาธิการ
ผูปกครองตั้งแตระดับเจาอาวาสวัดข้ึนไปในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครพนม ประกอบดวย 1) อําเภอ
เมือง 2) อําเภอธาตุพนม 3) อําเภอทาอุเทน 4) อําเภอนาแก 5) อําเภอวังยาง 6) อําเภอศรีสงคราม  
7) อําเภอบานแพง 8) อําเภอปลาปาก 9) อําเภอเรณูนคร 10) อําเภอนาหวา 11) อําเภอโพนสวรรค และ 
12) อําเภอนาทม 

 3 . ก าร ศึ ก ษ าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) โด ย มี ก ลุ ม ผู ให ข อ มู ล สํ า คั ญ  
(Key Informant) ที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ผูแทนคณะสงฆระดับจังหวัดและ
อําเภอ ผูแทนสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล และภาคีเครือขายทางพระพุทธศาสนาและทาง
วัฒนธรรม จํานวน 15 รูป/คน ทั้งนี้ เพื่อทราบถึงแนวคิด มุมมองทางการบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธ 
และนําไปสูการวิเคราะหแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ และรูปแบบการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ 
จากการศึกษาสภาพการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิ

การซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง พบวา พระสังฆาธิการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 94 รูป 
คิดเปนรอยละ 36.86 มีพรรษาระหวาง 16–20 พรรษา จํานวน 88 รูป คิดเปนรอยละ 34.50 มีระดับ
การศึกษาสามัญในระดับ ปวส./ปริญญาตรี จํานวน  86 รูป คิดเปนรอยละ 33.72 มีระดับการศึกษา
นักธรรมในระดับนักธรรมเอก จํานวน 111 รูป คิดเปนรอยละ 44.33 และมีระดับการศึกษาบาลีในระดับ
เปรียญธรรม 1–3 จํานวน 112 รูป คิดเปนรอยละ  43.92   

สําหรับระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ 
โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะใน
ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกันที่มีคะแนนในอันดับสูงสุด รองลงมาคือดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน  
ดานการมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง และดานการรับรูมุมมองรวมกัน ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด คือ 

1. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการรับรูมุมมองรวมกัน 
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธงาน
ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาใหเกิดการรับรูรวมกัน 2) มีการปรับปรุงแกไขปญหา



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1897

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินไว การศึกษาการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของ
คณะสงฆและการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขายทาง
วัฒนธรรมระดับชุมชน ทองถ่ิน จึงมีความจําเปนและสําคัญ ทั้งนี้เพราะจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่จะนําไปสู
การขยายผลในการเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนในโอกาสตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ  
2. เพื่อสรางแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ  
3. เพื่อเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติ
ของความเปนทุนทางสังคม การสรางเครือขาย แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม ประชาคมอาเซียน เครือขาย
องคกรสงฆทางพระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเครือขาย โดยมุงศึกษาหาคําตอบ
เพื่อใหไดองคความรูในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธที่จะมีสวนในการเสริมสรางความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนใน 7 ดาน คือ 1) การรับรูมุมมองรวมกัน 2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 3) การ
เกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน 4) การมีสวนรวมอยางกวางขวาง 5) การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 6) 
การพึ่งพิงอิงรวมกัน และ 7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พระ
สังฆาธิการตั้งแตระดับเจาอาวาสวัดข้ึนไปในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครพนม จํานวน 701 รูป กําหนด
กลุมตัวอยางโดยการใชสูตรทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 255 ตัวอยาง โดยมีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) ที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ผูแทนคณะสงฆระดับอําเภอ จังหวัด 
ผูแทนสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และภาคีเครือขายทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 15 รูป/คน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเปนการศึกษาทั้ง
เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) จากเจาคณะพระสังฆาธิการ และการวิจัย
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) โดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลและความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพไปจัดสรางเปนแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในพื้นที่จังหวัด
นครพนม และนําไปสูการสังเคราะหเปนรูปแบบในการบริหารจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ทั้งนี้มีวิธี
การศึกษาใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อคนหาขอมูลความรูเก่ียวกับ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของความเปนทุนทางสังคม การสรางเครือขาย แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 
ประชาคมอาเซียน เครือขายองคกรสงฆทางพระพุทธศาสนา หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเครือขาย 
รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 2. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากพระสังฆาธิการ
ผูปกครองตั้งแตระดับเจาอาวาสวัดข้ึนไปในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครพนม ประกอบดวย 1) อําเภอ
เมือง 2) อําเภอธาตุพนม 3) อําเภอทาอุเทน 4) อําเภอนาแก 5) อําเภอวังยาง 6) อําเภอศรีสงคราม  
7) อําเภอบานแพง 8) อําเภอปลาปาก 9) อําเภอเรณูนคร 10) อําเภอนาหวา 11) อําเภอโพนสวรรค และ 
12) อําเภอนาทม 

 3 . ก าร ศึ ก ษ าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) โด ย มี ก ลุ ม ผู ให ข อ มู ล สํ า คั ญ  
(Key Informant) ที่ใชสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ไดแก ผูแทนคณะสงฆระดับจังหวัดและ
อําเภอ ผูแทนสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล และภาคีเครือขายทางพระพุทธศาสนาและทาง
วัฒนธรรม จํานวน 15 รูป/คน ทั้งนี้ เพื่อทราบถึงแนวคิด มุมมองทางการบริหารจัดการเครือขายเชิงพุทธ 
และนําไปสูการวิเคราะหแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ และรูปแบบการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ 
จากการศึกษาสภาพการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิ

การซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง พบวา พระสังฆาธิการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-50 ป จํานวน 94 รูป 
คิดเปนรอยละ 36.86 มีพรรษาระหวาง 16–20 พรรษา จํานวน 88 รูป คิดเปนรอยละ 34.50 มีระดับ
การศึกษาสามัญในระดับ ปวส./ปริญญาตรี จํานวน  86 รูป คิดเปนรอยละ 33.72 มีระดับการศึกษา
นักธรรมในระดับนักธรรมเอก จํานวน 111 รูป คิดเปนรอยละ 44.33 และมีระดับการศึกษาบาลีในระดับ
เปรียญธรรม 1–3 จํานวน 112 รูป คิดเปนรอยละ  43.92   

สําหรับระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ 
โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะใน
ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกันที่มีคะแนนในอันดับสูงสุด รองลงมาคือดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน  
ดานการมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง และดานการรับรูมุมมองรวมกัน ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด คือ 

1. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการรับรูมุมมองรวมกัน 
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธงาน
ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาใหเกิดการรับรูรวมกัน 2) มีการปรับปรุงแกไขปญหา
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หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมทําใหเกิดการรับรูและเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน และ  
3) มีการกําหนดรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินงานในการจัดการเครือขายวัฒนธรรม  

2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการแสดงหรือขยายผลในเร่ืองบ
งานประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาถูกกําหนดในวิสัยทัศน 2) มีการกําหนดชองทาง
ในการเผยแผหรือเผยแพรประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา และ 3) มีการขยาย
เครือขายประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาลงไปถึงชุมชนหมูบาน 

3. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการเกิดผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกัน กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆเพื่อกอใหเกิดการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2) มีการสานตอและพัฒนา
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆใหเกิดความเจริญกาวหนา และ 3) มีการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของ
คณะสงฆกอใหเกิดการเขารวมเปนเครือขายทางวัฒนธรรม 

4. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการมีสวนรวมของเครือขาย
อยางกวางขวาง กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) สรางรับรูในการ
จัดการเครือขายของคณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม 2) การรวมตัดสินใจในการจัดการเครือขาย
ของคณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม และ 3) การรวมขับเคลื่อนงานของเครือขายในความดูแลของ
คณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม 

5. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางใน
การเผยแผหรือเผยแพรอยางตอเนื่อง 2) มีการปรับปรุงงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของเครือขายใหได
คุณภาพสูงข้ึน และ 3) มีการแกไขปญหาในระบบเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมรวมกันกอใหเกิดการ
เก้ือหนุนหรือการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 

6. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน กลุม
ตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการจัดการเครือขายงานประเพณีหรือ
วัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกัน 2) มีการชวยเหลือในการดําเนินงานงานประเพณีหรือวัฒนธรรมระหวางกันของ
คณะสงฆ และ 3) มีการสนับสนุนการจัดการเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมกอใหเกิดการพึ่งพิงอิง
อาศัยกัน 

7. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยน กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในกลุมสมาชิกเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆ 2) มีการพัฒนาความรูรวมกันของ
สมาชิกเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆ และ 3) มีการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเครือขาย
เนื่องในงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆเปนการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางเครือขาย 

 
 

2. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informants) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆใน 7 มิติ  ไดแก 
ปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเกิดผลประโยชนและความ
สนใจรวมกัน การมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง และการรับรูมุมมองรวมกัน พบวา  

1. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการรับรูมุมมองรวมกัน ซ่ึงเปนเปนเร่ืองสําคัญนั้นและจําเปน
อยางยิ่งที่คณะสงฆจะตองสรางทีมงานที่มีคุณภาพที่จะมามีสวนชวยสนับสนุน สงเสริมใหการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรมใหเกิดการรับรูที่กวางขวางยิ่งข้ึน โดยจะตองพัฒนาทักษะที่สําคัญเพื่อใหทีมงานมีความเห็นที่ตั้งอยู
บนมีสัมมาทิฐิใน 3 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนาใหเกิดความมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ มีขอปฏิบัติตางๆ  
มีจรรยาบรรณของความเปนทีมงานที่ดีขององคกร 2) ทีมงานจะตองมีวิชาความรูและคุณธรรม จริยธรรม  
มีความสํานึกผิดชอบชั่วดี คิดและทํากอนที่จะพูด ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ มีความเขาใจและเห็นอกเห็น
ใจซ่ึงกันและกัน และ 3) ปฏิบัติหนาที่ยึดหลักขอเท็จจริงใหเกิดความเทาเทียม มีความสามัคคี และจะตองมีการ
มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ   

2. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนนั้น พระสังฆาธิการผูปกครองใน
แตละระดับจะตองดูความสามารถของบุคลากรในสังกัดของตน มีการถายทอดคําสั่งใหชัดเจนวาสามารถที่ 
จะทํางานที่มอบหมายใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จไดหรือไม อยางไร เม่ือพระสังฆาธิการผูปกครองไดมอบหมาย
ภาระงานมาใหในการทํางานเปนทีม หัวหนาทีมจะตองเปนผูดูแลควบคุม จะตองมีการมอบหมายงานตอทีมที่
ชัดเจนและสรางขอตกลงรวมกันผลตอบแทนตางๆ ที่จะเกิดข้ึนก็จะตองมีความชอบธรรมในการจัดสรรปนสวน
ใหลงตัวระบบทีมจึงจะอยูตอไปได เพราะถาเกิดวาการทํางานสําเร็จไปแลวมีผลประโยชนไมเทาเทียมหรือไมลง
ตัวกัน การทํางานเปนคร้ังตอไปทีมก็จะประสบปญหา ดังนั้นการดูแลในเร่ืองของการบริหารจัดการ การดูแล
เพื่อนรวมทีมจะตองเปนไปให ถูกตอง มีความชัดเจนในบริบทของผลประโยชนรวมกันอยางเทาเทียม  
และจะตองไมมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอภิสิทธิ์ชนเหนือความถูกตองชอบธรรม 

3. ในการทํางานรวมกันในรูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการพึ่งพิงอิงรวมกันจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทุกคน ทุกฝายจะตองมีความเมตตาตอกันทั้งตอหนาและลับหลัง สนับสนุนชวยเหลือกิจธุระของหมูคณะ
ดวยความเต็มใจ มีเมตตาวจีกรรม ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี 
กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน มีเมตตามโนกรรมอันเปนที่ตั้งแหงจิตที่ปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน เม่ือไดสิ่งของรางวัลหรือสิ่งใดมาโดยชอบธรรม
ถึงแมเปนของเล็กนอยก็ไมหวงไวผูเดียว มีการนํามาแบงปนเฉลี่ยชวยเหลือเจือจานใหมี ใชสอยทั่วกัน ที่สําคัญ
จะตองมีหรือยึดม่ันในสีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันทั้งตอหนาและลับหลัง มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ และที่สําคัญคือมีความคิดเห็นที่ตั้งอยูบนทิฎฐิ
สามัญญตาหรือการมีความเห็นชอบรวมกันในการขวนขวายทํากิจธุระของคณะสงฆใหสําเร็จลุลวงและบรรลุยัง
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยผานการฝกฝนเพื่อเพิ่มความถนัด ทักษะ และความสามารถ และมีการ
สงเสริมใหไดรับการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ มโนทัศน รวมทั้งทัศนคติเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ไมวาจะดวยเทคโนโลยีเทคนิคการทํางาน สภาพแวดลอม   



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมทําใหเกิดการรับรูและเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน และ  
3) มีการกําหนดรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินงานในการจัดการเครือขายวัฒนธรรม  

2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการแสดงหรือขยายผลในเร่ืองบ
งานประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาถูกกําหนดในวิสัยทัศน 2) มีการกําหนดชองทาง
ในการเผยแผหรือเผยแพรประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา และ 3) มีการขยาย
เครือขายประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาลงไปถึงชุมชนหมูบาน 

3. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการเกิดผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกัน กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆเพื่อกอใหเกิดการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2) มีการสานตอและพัฒนา
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆใหเกิดความเจริญกาวหนา และ 3) มีการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของ
คณะสงฆกอใหเกิดการเขารวมเปนเครือขายทางวัฒนธรรม 

4. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการมีสวนรวมของเครือขาย
อยางกวางขวาง กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) สรางรับรูในการ
จัดการเครือขายของคณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม 2) การรวมตัดสินใจในการจัดการเครือขาย
ของคณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม และ 3) การรวมขับเคลื่อนงานของเครือขายในความดูแลของ
คณะสงฆเพื่อเปนสวนหนึ่งการมีสวนรวม 

5. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 
กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางใน
การเผยแผหรือเผยแพรอยางตอเนื่อง 2) มีการปรับปรุงงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของเครือขายใหได
คุณภาพสูงข้ึน และ 3) มีการแกไขปญหาในระบบเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมรวมกันกอใหเกิดการ
เก้ือหนุนหรือการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน 

6. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน กลุม
ตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการจัดการเครือขายงานประเพณีหรือ
วัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกัน 2) มีการชวยเหลือในการดําเนินงานงานประเพณีหรือวัฒนธรรมระหวางกันของ
คณะสงฆ และ 3) มีการสนับสนุนการจัดการเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมกอใหเกิดการพึ่งพิงอิง
อาศัยกัน 

7. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆ ดานการปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยน กลุมตัวอยางเห็นวาในการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการควรที่จะ 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในกลุมสมาชิกเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆ 2) มีการพัฒนาความรูรวมกันของ
สมาชิกเครือขายงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆ และ 3) มีการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเครือขาย
เนื่องในงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของคณะสงฆเปนการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางเครือขาย 

 
 

2. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informants) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆใน 7 มิติ  ไดแก 
ปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเกิดผลประโยชนและความ
สนใจรวมกัน การมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง และการรับรูมุมมองรวมกัน พบวา  

1. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการรับรูมุมมองรวมกัน ซ่ึงเปนเปนเร่ืองสําคัญนั้นและจําเปน
อยางยิ่งที่คณะสงฆจะตองสรางทีมงานที่มีคุณภาพที่จะมามีสวนชวยสนับสนุน สงเสริมใหการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรมใหเกิดการรับรูที่กวางขวางยิ่งข้ึน โดยจะตองพัฒนาทักษะที่สําคัญเพื่อใหทีมงานมีความเห็นที่ตั้งอยู
บนมีสัมมาทิฐิใน 3 ประเด็น ไดแก 1) การพัฒนาใหเกิดความมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ มีขอปฏิบัติตางๆ  
มีจรรยาบรรณของความเปนทีมงานที่ดีขององคกร 2) ทีมงานจะตองมีวิชาความรูและคุณธรรม จริยธรรม  
มีความสํานึกผิดชอบชั่วดี คิดและทํากอนที่จะพูด ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ มีความเขาใจและเห็นอกเห็น
ใจซ่ึงกันและกัน และ 3) ปฏิบัติหนาที่ยึดหลักขอเท็จจริงใหเกิดความเทาเทียม มีความสามัคคี และจะตองมีการ
มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ   

2. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนนั้น พระสังฆาธิการผูปกครองใน
แตละระดับจะตองดูความสามารถของบุคลากรในสังกัดของตน มีการถายทอดคําสั่งใหชัดเจนวาสามารถที่ 
จะทํางานที่มอบหมายใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จไดหรือไม อยางไร เม่ือพระสังฆาธิการผูปกครองไดมอบหมาย
ภาระงานมาใหในการทํางานเปนทีม หัวหนาทีมจะตองเปนผูดูแลควบคุม จะตองมีการมอบหมายงานตอทีมที่
ชัดเจนและสรางขอตกลงรวมกันผลตอบแทนตางๆ ที่จะเกิดข้ึนก็จะตองมีความชอบธรรมในการจัดสรรปนสวน
ใหลงตัวระบบทีมจึงจะอยูตอไปได เพราะถาเกิดวาการทํางานสําเร็จไปแลวมีผลประโยชนไมเทาเทียมหรือไมลง
ตัวกัน การทํางานเปนคร้ังตอไปทีมก็จะประสบปญหา ดังนั้นการดูแลในเร่ืองของการบริหารจัดการ การดูแล
เพื่อนรวมทีมจะตองเปนไปให ถูกตอง มีความชัดเจนในบริบทของผลประโยชนรวมกันอยางเทาเทียม  
และจะตองไมมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอภิสิทธิ์ชนเหนือความถูกตองชอบธรรม 

3. ในการทํางานรวมกันในรูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการพึ่งพิงอิงรวมกันจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทุกคน ทุกฝายจะตองมีความเมตตาตอกันทั้งตอหนาและลับหลัง สนับสนุนชวยเหลือกิจธุระของหมูคณะ
ดวยความเต็มใจ มีเมตตาวจีกรรม ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี 
กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน มีเมตตามโนกรรมอันเปนที่ตั้งแหงจิตที่ปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน เม่ือไดสิ่งของรางวัลหรือสิ่งใดมาโดยชอบธรรม
ถึงแมเปนของเล็กนอยก็ไมหวงไวผูเดียว มีการนํามาแบงปนเฉลี่ยชวยเหลือเจือจานใหมี ใชสอยทั่วกัน ที่สําคัญ
จะตองมีหรือยึดม่ันในสีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันทั้งตอหนาและลับหลัง มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ และที่สําคัญคือมีความคิดเห็นที่ตั้งอยูบนทิฎฐิ
สามัญญตาหรือการมีความเห็นชอบรวมกันในการขวนขวายทํากิจธุระของคณะสงฆใหสําเร็จลุลวงและบรรลุยัง
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยผานการฝกฝนเพื่อเพิ่มความถนัด ทักษะ และความสามารถ และมีการ
สงเสริมใหไดรับการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ มโนทัศน รวมทั้งทัศนคติเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ไมวาจะดวยเทคโนโลยีเทคนิคการทํางาน สภาพแวดลอม   
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4. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน เจาคณะพระสังฆาธิการแตละรูป/ทาน
ตางก็มีจุดเดน จุดดอย หรือมีหลักการหรือทักษะทางการบริหารจัดการที่แตกตางกันไป และไมสามารถที่จะ
ระบุไดวาสิ่งไหนดีแคไหน อยางไร ซ่ึงตองดูบริบทโดยรอบในแตละพื้นที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะตองพัฒนาหรือ
สรางพระสังฆาธิการยุคใหมใหมีวิสัยทัศนและความสามารถที่หลากหลายและจะตองพัฒนาหรือตองทําอยาง
เรงดวน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งนี้เพื่อจะเปนกําลังสําคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนา
และการจัดการเครือขายวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป ในขณะเดียวกันก็มองวาพระสังฆาธิการผูปกครองถือเปน
ผูบริหารที่มิใชผูปฏิบัติ ฉะนั้นเม่ือจะบริการกิจการงานใด ๆ ก็สมควรที่จะใชศิลปะที่เปนทักษะสําคัญในการนํา
หรือภาวะผูนําที่ตนพึงมีมาใชในการชักจูงใหผูปฏิบัติทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และเจา
อาวาสหรือผูนําสงฆจะตองเปนแบบอยางที่ดีแกพระภิกษุสามเณร มีศีลจริยวัตรที่งดงาม มีความประพฤติดี 
ประพฤติชอบ ทําตนหรือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีศีลเปนคุณเคร่ืองแหงความดี มีจิตอุทิศตนบวชถวาย
พระพุทธศาสนา เห็นประโยชนและความสําคัญของการบวช หม่ันสรางศาสนทายาทอยูเสมอ เปนผูมีพหูสูต  
มีความรู เปนนักปราชญราชบัณฑิต มีความรอบรูและสามารถที่จะรับฟงผูอ่ืนไดดี เปนผูที่มีความเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะและมีจิตอาสา โดยมีใจเอ้ือเฟอบริการ ทั้งนี้เพราะในการ
จัดการเครือขายวัฒนธรรมนั้นมีความยากลําบาก ทั้งในการอยูรวมกันและทํางานรวมกันกับคณะสงฆ ลําบากใน
การที่จะตองเสาะแสวงหาความรวมมือในลักษณะเชิงบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชน และ
ประชาชน ซ่ึงจะตองอาศัยวิสัยทัศน จริยาวัตรที่ดีงาม ความมานะพยายาม การมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว แนวแน จึงจะ
สามารถนําพาองคกรคณะสงฆและพัฒนาในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมไปตลอดรอดฝง 

5. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกันนั้น เม่ือเราทํางาน
รวมกันกับคนหลายคน สิ่งที่จําเปนและสําคัญก็คือการนอมนําเอาหลักสารณียธรรมมาของพระพุทธองคมา
ประยุกตใช เพื่อกอใหเกิดความสมบูรณทางการบริหารจัดการเครือขายวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะหลักสาราณีย
ธรรมคือธรรมที่ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีที่เหลาคนดีพึงปฏิบัติตอกัน กลาวคือ 1) ความมีเมตตา
กายกรรมหรือการชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ เคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง 2) 
ความมีเมตตาวจีกรรมหรือการชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนํา ตักเตือนกันและกันดวย
ความหวังดี ทั้งตอหนาและลับหลัง 3) ความมีเมตตามโนกรรมหรือการตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 4) ความมีสาธารณโภคิตาคือการแบงปน 
ชวยเหลือเจือจุลกัน เม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็ไมหวงไวผูเดียว ใหนํามาแบงปนเฉลี่ย
เจือจานใหไดมีสวนรวมใชสอยทั่วกัน 5) การรักษาม่ันซ่ึงสีลสามัญญตาเพื่อใหเกิดศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อน
เพื่อรวมงาน มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ 
และ 6) การฝกปฏิบัติและพัฒนาใหเกิดทิฎฐิสามัญญตาหรือมีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนรวมงานทั้งตอหนา
และลับหลัง มีความเห็นชอบรวมกัน เพื่อนําไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข หรือขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหหมด
สิ้นไป 

6. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆจังหวัดนครพนมนั้น คณะสงฆพยายามที่จะ
ขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางและมุงม่ันพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน 
อีกทั้งในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆยังไดสรางแรงจูงใจ มีการจัดทํากระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใหทีมงานไดเรียนรู เขาใจ เขาถึง และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
ขณะเดียวกันในสวนของพระสังฆาธิการผูปกครองยังไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหทําการการศึกษา คนควา 
และวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการจัดการเครือขายวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนใหการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆนําไปสูการพัฒนาหมูบาน ชุมชน สังคมใหอยูรวมกันสันติสุขบนฐานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ถือเปนการพัฒนาคนในชุมชน สังคมใหมีสวนสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน และรวมกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงามผานประสบการณ เคารพภูมิปญญาของทองถ่ิน และมุงเนนการ
ทํางานเปนทีม เม่ือเกิดขอผิดพลาดก็ใหโอกาสและรวมกันแกไข ใหกําลังใจ ไมตอกย้ําไมช้ําเติม และชวยกันทุก
ภาคสวนขององคกรอยางสัมพันธเชื่อมโยง รวมถึงมีการริเร่ิมเติมเต็มการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะ
สงฆจังหวัดนครพนมอยูตลอดเวลา 

7. การพัฒนาคานิยมรวมหรือการรับรูมุมมองรวมกันในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมถือเปนพื้นฐาน
ในการสรางแรงจูงใจที่ผลักดันหรือเปนแรงขับใหบุคคลหรือเครือขาย มีพฤติกรรมที่จะตอบสนองตอเปาหมาย 
หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมพึงปรารถนา การพัฒนาดานแรงจูงใจ อัตมโนทัศน และอุปนิสัย จะเปนตัวชวย
ในการเพิ่มทักษะพฤติกรรม การกระทําและผลการปฏิบัติงานใหกับการจัดการเครือขายวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะ
คุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย แรงจูงใจ อุปนิสัย มโนทัศน และความรู ถือเปนสมรรถนะพื้นฐานของ
บุคคลโดยเม่ือบุคคลแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามคานิยมรวมของการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรม เขาจะมีความมานะพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุยังวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากข้ึน  
และสุดทายผลสําเร็จก็จะเกิดข้ึนกับการจัดการเครือขายวัฒนธรรมโดยสะทอนจากเกิดผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหรือทีมงานนั่นเอง คานิยมรวมในการการจัดการเครือขายวัฒนธรรมยังเปนสิ่งที่แสดงออกถึงดานความ
มุงม่ันความสําเร็จ เปนสิ่งที่บุคลากรแสดงเจตนาที่จะขับเคลื่อนภาคีเครือขายวัฒนธรรมใหประสบความสําเร็จ 
เม่ือเกิดความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ก็จะเกิดการตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานใหมีความทาทาย และ
ก็จะพยายามรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานใหเสร็จ พยายามทํางานใหสูงกวาเปาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว รวมทั้ง
นําผลงานที่ผานมาเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องทั้งดานคุณภาพ
หรือปริมาณซ่ึงจะสะทอนผลในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 

กลาวโดยสรุป แบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆนั้น นอกจากจะ
ประกอบไปดวย 7 มิติสําคัญ ไดแก การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน การพึ่งพิงอิง
รวมกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน การมีสวนรวมของเครือขายอยาง
กวางขวาง และการรับรูมุมมองรวมกันแลว จากการวิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นที่เปนประเด็น
สําคัญที่จะตองนําไปสูการเชื่อมโยงเปนแบบจําลองการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ  
ยังประกอบดวยภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีการดําเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนพิธี และ
ความเปนพุทธบริษัท 4 ที่สะทอนผานการขับเคลื่อนทางการบริหารจัดการเครือขายไมวาจะเปนเร่ืองของ
ระบบและโครงสรางองคกร แผนยุทธศาสตรหรือกลยุทธองคกร การแสวงหาความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ในพื้นที่ การมีสวนรวมกันในการดําเนินงานหรือขับเคลื่อนในลักษณะที่เปนทีมเดียวกัน กลุมหรือหมูคณะ
เดียวกัน มีการสนับสนุนชวยเหลือเก้ือกูลในลักษณะของการเสริมสรางแรงจูงใจของกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและริเร่ิมเติมเต็มซ่ึงกันและกันในลักษณะ
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4. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน เจาคณะพระสังฆาธิการแตละรูป/ทาน
ตางก็มีจุดเดน จุดดอย หรือมีหลักการหรือทักษะทางการบริหารจัดการที่แตกตางกันไป และไมสามารถที่จะ
ระบุไดวาสิ่งไหนดีแคไหน อยางไร ซ่ึงตองดูบริบทโดยรอบในแตละพื้นที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะตองพัฒนาหรือ
สรางพระสังฆาธิการยุคใหมใหมีวิสัยทัศนและความสามารถที่หลากหลายและจะตองพัฒนาหรือตองทําอยาง
เรงดวน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งนี้เพื่อจะเปนกําลังสําคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนา
และการจัดการเครือขายวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป ในขณะเดียวกันก็มองวาพระสังฆาธิการผูปกครองถือเปน
ผูบริหารที่มิใชผูปฏิบัติ ฉะนั้นเม่ือจะบริการกิจการงานใด ๆ ก็สมควรที่จะใชศิลปะที่เปนทักษะสําคัญในการนํา
หรือภาวะผูนําที่ตนพึงมีมาใชในการชักจูงใหผูปฏิบัติทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และเจา
อาวาสหรือผูนําสงฆจะตองเปนแบบอยางที่ดีแกพระภิกษุสามเณร มีศีลจริยวัตรที่งดงาม มีความประพฤติดี 
ประพฤติชอบ ทําตนหรือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีศีลเปนคุณเคร่ืองแหงความดี มีจิตอุทิศตนบวชถวาย
พระพุทธศาสนา เห็นประโยชนและความสําคัญของการบวช หม่ันสรางศาสนทายาทอยูเสมอ เปนผูมีพหูสูต  
มีความรู เปนนักปราชญราชบัณฑิต มีความรอบรูและสามารถที่จะรับฟงผูอ่ืนไดดี เปนผูที่มีความเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีจิตสาธารณะและมีจิตอาสา โดยมีใจเอ้ือเฟอบริการ ทั้งนี้เพราะในการ
จัดการเครือขายวัฒนธรรมนั้นมีความยากลําบาก ทั้งในการอยูรวมกันและทํางานรวมกันกับคณะสงฆ ลําบากใน
การที่จะตองเสาะแสวงหาความรวมมือในลักษณะเชิงบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชน และ
ประชาชน ซ่ึงจะตองอาศัยวิสัยทัศน จริยาวัตรที่ดีงาม ความมานะพยายาม การมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว แนวแน จึงจะ
สามารถนําพาองคกรคณะสงฆและพัฒนาในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมไปตลอดรอดฝง 

5. การจัดการเครือขายวัฒนธรรมที่จะกอใหเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกันนั้น เม่ือเราทํางาน
รวมกันกับคนหลายคน สิ่งที่จําเปนและสําคัญก็คือการนอมนําเอาหลักสารณียธรรมมาของพระพุทธองคมา
ประยุกตใช เพื่อกอใหเกิดความสมบูรณทางการบริหารจัดการเครือขายวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะหลักสาราณีย
ธรรมคือธรรมที่ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีที่เหลาคนดีพึงปฏิบัติตอกัน กลาวคือ 1) ความมีเมตตา
กายกรรมหรือการชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ เคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับหลัง 2) 
ความมีเมตตาวจีกรรมหรือการชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนํา ตักเตือนกันและกันดวย
ความหวังดี ทั้งตอหนาและลับหลัง 3) ความมีเมตตามโนกรรมหรือการตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 4) ความมีสาธารณโภคิตาคือการแบงปน 
ชวยเหลือเจือจุลกัน เม่ือไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็ไมหวงไวผูเดียว ใหนํามาแบงปนเฉลี่ย
เจือจานใหไดมีสวนรวมใชสอยทั่วกัน 5) การรักษาม่ันซ่ึงสีลสามัญญตาเพื่อใหเกิดศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อน
เพื่อรวมงาน มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ 
และ 6) การฝกปฏิบัติและพัฒนาใหเกิดทิฎฐิสามัญญตาหรือมีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนรวมงานทั้งตอหนา
และลับหลัง มีความเห็นชอบรวมกัน เพื่อนําไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข หรือขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหหมด
สิ้นไป 

6. ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆจังหวัดนครพนมนั้น คณะสงฆพยายามที่จะ
ขับเคลื่อนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวางและมุงม่ันพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน 
อีกทั้งในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆยังไดสรางแรงจูงใจ มีการจัดทํากระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใหทีมงานไดเรียนรู เขาใจ เขาถึง และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
ขณะเดียวกันในสวนของพระสังฆาธิการผูปกครองยังไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหทําการการศึกษา คนควา 
และวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการจัดการเครือขายวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนใหการจัดการ
เครือขายวัฒนธรรมของคณะสงฆนําไปสูการพัฒนาหมูบาน ชุมชน สังคมใหอยูรวมกันสันติสุขบนฐานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ถือเปนการพัฒนาคนในชุมชน สังคมใหมีสวนสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน และรวมกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงามผานประสบการณ เคารพภูมิปญญาของทองถ่ิน และมุงเนนการ
ทํางานเปนทีม เม่ือเกิดขอผิดพลาดก็ใหโอกาสและรวมกันแกไข ใหกําลังใจ ไมตอกย้ําไมช้ําเติม และชวยกันทุก
ภาคสวนขององคกรอยางสัมพันธเชื่อมโยง รวมถึงมีการริเร่ิมเติมเต็มการจัดการเครือขายวัฒนธรรมของคณะ
สงฆจังหวัดนครพนมอยูตลอดเวลา 

7. การพัฒนาคานิยมรวมหรือการรับรูมุมมองรวมกันในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมถือเปนพื้นฐาน
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คุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย แรงจูงใจ อุปนิสัย มโนทัศน และความรู ถือเปนสมรรถนะพื้นฐานของ
บุคคลโดยเม่ือบุคคลแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามคานิยมรวมของการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรม เขาจะมีความมานะพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุยังวัตถุประสงคหรือเปาหมายมากข้ึน  
และสุดทายผลสําเร็จก็จะเกิดข้ึนกับการจัดการเครือขายวัฒนธรรมโดยสะทอนจากเกิดผลการปฏิบัติงานของ
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องคการแหงการเรียนรู และมีการถายทอดจากรุนสูรุน การฝกอบรม พัฒนา เพื่อกอใหเกิดทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และเกิดเครือขายที่กวางขวางยิ่งข้ึนในลักษณะของศูนยการเรียนรูหรือศูนยการถายทอด
เทคโนโลยีระดับชุมชนกระจายอยูทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง เกิดคุณคา และเปนตนแบบ
ที่จะนําไปสูการขยายผลในพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป 

 
5.3 รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
จากการสังเคราะหขอมูลวิจัยเชิงสํารวจและแนวคิดของผูใหขอมูลสําคัญที่ไดจากการวิจัย 

พบวา รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆที่จะสงผลตอการเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมในมิติตางๆ จากการวิจัยสรุปไดเปนแผนภาพองคความรู ดังนี้ 

 
ภูมิ

ปญญา
ทองถิ่น 

 วิถีการดําเนิน
ชีวิต 

 วิถี
วัฒนธรรม 

 ขนบ 
ธรรมเนียม 

 
ประเพณี 

 
ศาสนพิธี 

 ความเปน
พุทธบริษัท 
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มี
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2. จัดการ
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หรือแบบมี
สวนรวมให
มากข้ึน (อัปริ
หานิยธรรม) 
3. จัดการ
แบบ

 1. วางตัว
ให
เหมาะสม 
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เปนกลาง
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ดวยความ
เที่ยงธรรม
และเทา
เทียม 
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ดวยการเผื่อ
แผแบงปน 
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แผน
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รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 

จากแผนภาพอธิบายไดวา 
1. ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะ
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การบริหารจัดการเครือขายเปนไปดวยสมัครสมาน สามัคคี และสําเร็จราบร่ืน  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1903
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 1. จัดการ
ดวยความ
เที่ยงธรรม
และเทา
เทียม 
2. จัดการ
ดวยความ
สมัครสมาน
สามัคคี 
3. จัดการ
ดวยสังคห
วัตถุธรรม

 1. ประชุม
ปรึกษาหารือ
เปน
เนืองนิตย  
2. เคารพให
เกียรติและ
นับถือกัน  
3. เคารพกฎ 
กติกา 
มารยาท 
4. สงเสริม
และ

 1. เห็นชอบ
ตามทํานอง
คลองธรรม 
2. ดําริชอบ
ประกอบดวย
ธรรม  
3. มีสาราณีย
ธรรมหรือ
หลักแหง
สามัคคีธรรม 
4. มีพรหม
วิหารธรรม 

สนับสนนุ
และ
เก้ือกูลกัน 
4. ยึด
ประโยชน
ของ
สวนรวม
เปนสําคัญ 
5. ปฏิบัติ
ตอกันดวย
ความ 
สุจริตทั้ง
กาย วาจา 
ใจ 

ผสมผสาน
ตาม
สถานการณ
และปญหา 
(สัปปุริส
ธรรม) 
4. จัดการ
แบบ 
คณะกรรมการ 
5. จัดการ
แบบภาคี
เครือขาย (สา
ราณียธรรม)  

แตกตาง 
4. เปนที่พึ่ง
ของกันและ
กัน 
5. ชวย
แกไข
จุดออน
และจุด
ดอยของ
กันและกัน
เสมอ 

และพันธ
กิจ 
   4. 
จัดการแบบ
มีสวนรวม 
  5.จัดการ
และปฏิบตัิ
ตาม
ระเบยีบ 
 

ดวยการเผื่อ
แผแบงปน 
4. จัดการ
ดวย สา
ราณียธรรม
ดวยการ
เคารพนับ
ถือกัน 
5. จัดการ
อยาง ผูมี
ไมตรีจิต
แหง
กัลยาณมิตร
ธรรม 

สนับสนนุ
ความถูกตอง 
5. เนนการ
ประสานใจ 
ประสานงาน 
และประสาน
ประโยชน 

เมตตา 
กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขา 
5. เคารพ 
ใหเกียรติ
และนบัถือ
กันตาม
อาวุโสและ 
ความดีงาม 

             
             

ระบบ
และ

โครงสราง
องคกร 

 
แผน

ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธ 

 

การ
แสวงหา
ความ
รวมมือ 

 
การมีสวน
รวมหรือ
ทีมงาน 

 
การสราง
แรงจูงใจ
รวมกัน 

 องคการแหง
การเรียนรู  

ศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยี

ชุมชน 
 

รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 

จากแผนภาพอธิบายไดวา 
1. ดานการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะ

สงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 
  1) การมีความสํารวมระวังตอกัน ใหเกียรติ ใหความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ไมวาจะ

เปนการปฏิบัติตอกันดวยกาย วาจา  หรือใจก็ตาม 
  2) มีความเคารพในกฎ กติกา หรือนโยบายที่ไดสรุปและตกลงรวมกัน และปฏิบัติหรือ

ดําเนินการตามกฎ กติกา หรือนโยบายนั้น 
  3) มีการสนับสนุนและเก้ือกูลกันในภารกิจหนาที่ซ่ึงกันและกัน เพื่อใหการขับเคลื่อนหรือ

การบริหารจัดการเครือขายเปนไปดวยสมัครสมาน สามัคคี และสําเร็จราบร่ืน  
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4) ทุกภาคสวนตางก็ยึดประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ และรวมกันผลักดันเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนยิ่งยืนนานตอไป 

5) ทุกภาคสวนปฏิบัติ บริหารจัดการ ขับเคลื่อนโครงการของกันและกัน ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได 

2. ดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของ
คณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) มีการบริหารจัดการแบบแนวดิ่งหรือตามสายการบังคับบัญชาใหสั้นลง ทั้งนี้เพื่อ
กระบวนการและข้ันตอนที่ไมจําเปน และงายตอการขับเคลื่อนที่สะดวกและคลองตัวยิ่งข้ึน 

2) มีการบริหารจัดการแบบแนวราบหรือแบบมีสวนรวมใหมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความ
รวมมือและเพื่อเปดโอกาสใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสานและมีความยืดหยุนเพื่อใหการขับเคลื่อนหรือการ
บริหารเครือขายวัฒนธรรมเปนไปตามสถานการณและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ณ เวลานั้น 

4) มีการบริหารจัดการในแบบคณะกรรมการ เพื่อเปดโอกาสใหภาคีเครือขายในทุกภาค
สวนไดมีโอกาสรวมคิด รวมตัดสินใจ โดยยึดถือมติที่ประชุมของคณะกรรมการเปนสําคัญ 

5) มีการบริหารจัดการแบบภาคีเครือขาย ที่ตองเสาะแสวงหาความรวมมือจากองคกร 
หนวยงาน หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ มามีสวนสนับสนุนความสําเร็จ หรือเพื่อใหบรรลุยังวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ไดตั้งไว  

3. ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆนั้น 
จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือวางตัวใหเหมาะสมทั้งใน
ระดับบุคคลหรือองคกร กลาวคือจะตองเปนไปดวยการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ไมกาวลวง ละเมิด หรือลด
ความนาเชื่อถือ เชื่อม่ันของกันและกัน 

 2) จะตองวางตนเปนกลางและหนักแนน เนื่องจากเปนการขับเคลื่อนโดยคนหลายคน 
กลุมหลายกลุม หรือองคกรหลายองคกร ฉะนั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งซ่ึงกันและกัน สิ่งที่จะเปนและ
สําคัญก็คือทุกคนทุกฝายจะตองมีความหนักแนนและเปนกลาง และมองเปาหมายเปนสําคัญ 

3) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น การยอมรับในความแตกตางถือวาเปนเร่ืองที่มี
ความจําเปนและสําคัญ เนื่องจากตางบุคคล ตางกลุม ตางองคกร ตางก็มีที่มาและภารกิจหนาที่หรือ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ฉะนั้นเพื่อลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน ทุกคน ทุกฝายจะตองพรอมและ
ยอมรับความแตกตางของกันและกันดวย การทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ 

4) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น ตางบุคคล ตางกลุม ตางองคกร ยอมมีความ
พรอมหรือความรูความสามารถที่แตกตางกัน ฉะนั้นจะตองมีการหลอมรวมสิ่งเหลานั้นใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เปนทีมเดียวกัน และเปนที่พึ่งของกันและกัน  

5) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น ทุกคน ทุกกลุม ทุกองคกร จะตองมีสวน
สนับสนุนและชวยเหลือกันและกัน และตองชวยกันพยายามแกไขจุดออนและจุดดอยของกันและกันเพื่อให
งานที่ขับเคลื่อนเกิดคุณภาพ มีแระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆนั้น 
จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือจะตองมีมาตรการ
ปองกันความเสี่ยง และลดทอนขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในทุกกระบวนการหรือข้ันตองของการดําเนินงาน 

2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธนั้นจะตองมีเกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานที่จะเปน
ตัวบงชี้ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการทํางาน 

3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธนั้นจะตองมีการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
และพันธกิจ ทั้งนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสาํคัญก็คือจัดการแบบมีสวน
รวม ซ่ึงจะมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหความเปนภาคีและเครือขายมีความเปนปกแผนและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือการจัดการและ
ปฏิบัติที่เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ กติกา มารยาท ที่ทุกคน ทุกกลุม หรือทุกฝายยึดถือรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อเปนบรรทัดฐานและการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันในทางปฏิบัติ 

5. ดานการเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธของคณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของความเที่ยงธรรมและเทาเทียม และ
การมีศีลตองเสมอกัน คือ ความประพฤติถูกตอง ถูกธรรมเหมือนกัน กอนทําตองมีข้ันตอน ปรับความเห็น
ไมใหขัดแยง เรามีความคิดตางไดแตเราไมคิดขัดแยง ตั้งใจอยูในกรอบ พรอมทํางานรวมกัน โดยไมมีความ
แตกแยกและมีความคิดเห็นเสมอกัน คือความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการปรับตัว ปรับความคิด ปรับความเห็นรวมกันเพื่อใหสมดุลกันหรือเสมอกัน พรอมจะทําในสิ่ง
ที่ถูกตองดวยกัน 

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีจะตอง
กระทําโดยยึดถือกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือนโยบาย มีความเปนสังฆะหรือความเปนหมูคณะ เปนองคกร ที่ให
ความเคารพนับถือกัน  

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการมีสังคหวัตถุธรรมควร ที่จะมี
สวนในการประสานใจ ประสานงาน ประสานประโยชนซ่ึงกันและกัน บนพื้นฐานของการเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอนการกลาววาจาก็ควรกลาวคํา
สุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคีทําใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือตลอดถึงคําที่แสดงถึงประโยชน
ประกอบดวยเหตุผลที่เปนหลักฐานจูงใจใหนิยมตาม ขณะเดียวกันก็จะตองประพฤติประโยชน สราง
ประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดถึงแกไขปรับปรุงสงเสริมในทาง
จริยธรรมอยางเสมอตนเสมอปลายและปฏิบัติสมํ่าเสมอกันทั้งองคกร 
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4) ทุกภาคสวนตางก็ยึดประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ และรวมกันผลักดันเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนยิ่งยืนนานตอไป 

5) ทุกภาคสวนปฏิบัติ บริหารจัดการ ขับเคลื่อนโครงการของกันและกัน ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได 

2. ดานการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของ
คณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) มีการบริหารจัดการแบบแนวดิ่งหรือตามสายการบังคับบัญชาใหสั้นลง ทั้งนี้เพื่อ
กระบวนการและข้ันตอนที่ไมจําเปน และงายตอการขับเคลื่อนที่สะดวกและคลองตัวยิ่งข้ึน 

2) มีการบริหารจัดการแบบแนวราบหรือแบบมีสวนรวมใหมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความ
รวมมือและเพื่อเปดโอกาสใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสานและมีความยืดหยุนเพื่อใหการขับเคลื่อนหรือการ
บริหารเครือขายวัฒนธรรมเปนไปตามสถานการณและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ณ เวลานั้น 

4) มีการบริหารจัดการในแบบคณะกรรมการ เพื่อเปดโอกาสใหภาคีเครือขายในทุกภาค
สวนไดมีโอกาสรวมคิด รวมตัดสินใจ โดยยึดถือมติที่ประชุมของคณะกรรมการเปนสําคัญ 

5) มีการบริหารจัดการแบบภาคีเครือขาย ที่ตองเสาะแสวงหาความรวมมือจากองคกร 
หนวยงาน หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ มามีสวนสนับสนุนความสําเร็จ หรือเพื่อใหบรรลุยังวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ไดตั้งไว  

3. ดานการพึ่งพิงอิงรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆนั้น 
จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) ในการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือวางตัวใหเหมาะสมทั้งใน
ระดับบุคคลหรือองคกร กลาวคือจะตองเปนไปดวยการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ไมกาวลวง ละเมิด หรือลด
ความนาเชื่อถือ เชื่อม่ันของกันและกัน 

 2) จะตองวางตนเปนกลางและหนักแนน เนื่องจากเปนการขับเคลื่อนโดยคนหลายคน 
กลุมหลายกลุม หรือองคกรหลายองคกร ฉะนั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งซ่ึงกันและกัน สิ่งที่จะเปนและ
สําคัญก็คือทุกคนทุกฝายจะตองมีความหนักแนนและเปนกลาง และมองเปาหมายเปนสําคัญ 

3) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น การยอมรับในความแตกตางถือวาเปนเร่ืองที่มี
ความจําเปนและสําคัญ เนื่องจากตางบุคคล ตางกลุม ตางองคกร ตางก็มีที่มาและภารกิจหนาที่หรือ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ฉะนั้นเพื่อลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน ทุกคน ทุกฝายจะตองพรอมและ
ยอมรับความแตกตางของกันและกันดวย การทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ 

4) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น ตางบุคคล ตางกลุม ตางองคกร ยอมมีความ
พรอมหรือความรูความสามารถที่แตกตางกัน ฉะนั้นจะตองมีการหลอมรวมสิ่งเหลานั้นใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เปนทีมเดียวกัน และเปนที่พึ่งของกันและกัน  

5) ในการทํางานเปนภาคีเครือขายกันนั้น ทุกคน ทุกกลุม ทุกองคกร จะตองมีสวน
สนับสนุนและชวยเหลือกันและกัน และตองชวยกันพยายามแกไขจุดออนและจุดดอยของกันและกันเพื่อให
งานที่ขับเคลื่อนเกิดคุณภาพ มีแระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆนั้น 
จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือจะตองมีมาตรการ
ปองกันความเสี่ยง และลดทอนขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนในทุกกระบวนการหรือข้ันตองของการดําเนินงาน 

2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธนั้นจะตองมีเกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานที่จะเปน
ตัวบงชี้ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการทํางาน 

3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธนั้นจะตองมีการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
และพันธกิจ ทั้งนี้เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสาํคัญก็คือจัดการแบบมีสวน
รวม ซ่ึงจะมีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหความเปนภาคีและเครือขายมีความเปนปกแผนและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือการจัดการและ
ปฏิบัติที่เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎ กติกา มารยาท ที่ทุกคน ทุกกลุม หรือทุกฝายยึดถือรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อเปนบรรทัดฐานและการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันในทางปฏิบัติ 

5. ดานการเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธของคณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของความเที่ยงธรรมและเทาเทียม และ
การมีศีลตองเสมอกัน คือ ความประพฤติถูกตอง ถูกธรรมเหมือนกัน กอนทําตองมีข้ันตอน ปรับความเห็น
ไมใหขัดแยง เรามีความคิดตางไดแตเราไมคิดขัดแยง ตั้งใจอยูในกรอบ พรอมทํางานรวมกัน โดยไมมีความ
แตกแยกและมีความคิดเห็นเสมอกัน คือความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการปรับตัว ปรับความคิด ปรับความเห็นรวมกันเพื่อใหสมดุลกันหรือเสมอกัน พรอมจะทําในสิ่ง
ที่ถูกตองดวยกัน 

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีจะตอง
กระทําโดยยึดถือกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือนโยบาย มีความเปนสังฆะหรือความเปนหมูคณะ เปนองคกร ที่ให
ความเคารพนับถือกัน  

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการมีสังคหวัตถุธรรมควร ที่จะมี
สวนในการประสานใจ ประสานงาน ประสานประโยชนซ่ึงกันและกัน บนพื้นฐานของการเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอนการกลาววาจาก็ควรกลาวคํา
สุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคีทําใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือตลอดถึงคําที่แสดงถึงประโยชน
ประกอบดวยเหตุผลที่เปนหลักฐานจูงใจใหนิยมตาม ขณะเดียวกันก็จะตองประพฤติประโยชน สราง
ประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดถึงแกไขปรับปรุงสงเสริมในทาง
จริยธรรมอยางเสมอตนเสมอปลายและปฏิบัติสมํ่าเสมอกันทั้งองคกร 
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4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานหลักสราณียธรรมหรือดวยความรัก 
ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลักปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงาม
ความดี มีการเคารพใหเกียรติกันและนับถือกันดวยความรู ความสามารถตอกันและกันทั้งตอหนาและลบัหลงั 
ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานแหงการมีกัลยาณมิตรธรรม เร่ิมตั้งแต
การมีนารัก สบายใจ สนิทสนมเปนกันเอง ความรูสึกอบอุนใจเปนที่พึ่งไดและปลอดภัย นาเจริญใจหรือนายก
ยอง อยูในฐานะทรงคุณความรูและภูมิปญญา รูจักพูดใหไดผล พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูด
อะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี มีความอดทนตอถอยคํา พรอมรับฟง
คําปรึกษา ซักถาม คําเสนอ  วิพากษวิจารณ สามารถแถลงเร่ืองล้ําลึก ยุงยาก หรือซับซอนใหเขาใจงาย และ
ไมแนะนําในเร่ืองเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 

6. ดานการมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธของคณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงเปน
หลักการบริหารจัดการที่ไมมีความเสื่อม เปนเร่ืองของการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองฝาย
เดียว เร่ิมตั้งแตการสรางความสมัครสมานสามัคคีดวยความพรอมเพรียงกันหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปน
เนืองนิตย เขาประชุมพรอมกัน เลิกประชุมพรอมกัน เคารพและรักษาหลักการ มติหรือความดีเดิมๆ ใหคงไว 
ใหเกียรติยกยองผูอาวุโส ผูบังคับบัญชา ปกปองดูแลผูที่ออนแอหรือยังไมเขมแข็ง ซ่ึงหากมีการบริหารจัดการ
ในลักษณะนี้ยอมที่จะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรือแนนอน  

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสราณียธรรม หรือการ
แสดงออกตอกันดวยความเคารพและใหเกียรติ ดวยความรัก ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลัก
ปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงามความดี นับถือกันดวยความรู ความสามารถ
ตอกันและกันทั้งตอหนาและลับหลัง ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ 
เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการปฏิบัติหนาที่จะตองกระทําโดย
ยึดถือมติ กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือนโยบายของภาคีเครือขาย มีความเปนสังฆะหรือความเปนหมูคณะ เปน
องคกร ที่ใหความเคารพนับถือกัน  

4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการมีศีลตองเสมอกัน มีความ
ประพฤติถูกตอง ถูกธรรมเหมือนกัน กอนทําตองมีข้ันตอน มีความคิดตางไดแตเราไมคิดขัดแยง ตั้งใจอยูใน
กรอบ พรอมทํางานรวมกัน โดยไมมีความแตกแยกและมีความคิดเห็นเสมอกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
เปาหมายเดียวกัน และพรอมจะทําในสิ่งที่ถูกตองดวยกัน 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการประสานใจ ประสานงาน 
ประสานประโยชนซ่ึงกันและกัน บนพื้นฐานของการเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวย
สิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนํา ประพฤติประโยชน สรางประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน ตลอดถึงแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรมอยางเสมอตนเสมอปลายและปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกันทั้งองคกร 

7. ดานการรับรูมุมมองรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ
จังหวัดนครพนมนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสัมมาทิฏฐิ กลาวคือ  
มีความเห็นดี เห็นชอบ เห็นถูกตามทํานองคลองธรรมการเพงพิจารณาใหเห็นของจริงผูบริหารจะตองเปนผูที่
รูจริงในสิ่งที่ทําแนะนําในสิ่งที่ถูกตองแกสมาชิกในองคกรไดอยางเหมาะสมมีปญญารอบรู มีความรอบคอบ
สามารถที่จะดําเนินการใหองคกรไดบรรลุตามเปาหมายอยางดี 

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสัมมาสังกัปปะ คือ มีดําริที่
เปนไปในทางที่ชอบประกอบไปดวยธรรมนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งอยูบนฐานของความพอใจ ความตองการที่
จะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไปความเพียรหม่ันประกอบสิ่งนั้น
ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิต
ฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา และมีความคิดไตรตรอง หม่ันใชปญญา
พิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผนวัดผล และมี
การคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสาราณียธรรมหรือดวยความรัก 
ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลักปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงาม
ความดี มีการเคารพใหเกียรติกันและนับถือกันดวยความรู ความสามารถตอกันและกันทั้งตอหนาและลบัหลงั 
ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักพรหมวิหารธรรม ที่เปนหลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ ทั้งมีความเมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหคนอ่ืนหรือผูอ่ืนมี
ความสุข มีความกรุณาหรือความสงสารที่จะชวยใหพนทุกขหรือบําบัดความทุกข มีจิตมุทิตาหรือความยินดี
เม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข และมีอุเบกขาหรือการวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง และรูจักวางเฉย 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการใหความเคารพ ใหเกียรตินับถือ
กันตามอาวุโส และความดีงาม ถือเปนการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักอปริหานิยธรรม เพื่อใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองฝายเดียว เร่ิมตั้งแตการสรางความสมัครสมานสามัคคีดวยความพรอมเพรียงกันหม่ัน
ประชุมปรึกษาหารือกันเปนเนืองนิตย เขาประชุมพรอมกัน เลิกประชุมพรอมกัน เคารพและรักษาหลักการ 
มติหรือความดีเดิมๆ ใหคงไว ใหเกียรติยกยองผูอาวุโส ผูบังคับบัญชา ปกปองดูแลผูที่ออนแอหรือยังไม
เขมแข็ง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” พบวามีความสอดคลองการศึกษาวิจัย เร่ือง “การมีสวนรวมของเครือขายวัฒนธรรมและชุมชนในการ
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4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานหลักสราณียธรรมหรือดวยความรัก 
ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลักปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงาม
ความดี มีการเคารพใหเกียรติกันและนับถือกันดวยความรู ความสามารถตอกันและกันทั้งตอหนาและลบัหลงั 
ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานแหงการมีกัลยาณมิตรธรรม เร่ิมตั้งแต
การมีนารัก สบายใจ สนิทสนมเปนกันเอง ความรูสึกอบอุนใจเปนที่พึ่งไดและปลอดภัย นาเจริญใจหรือนายก
ยอง อยูในฐานะทรงคุณความรูและภูมิปญญา รูจักพูดใหไดผล พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูด
อะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี มีความอดทนตอถอยคํา พรอมรับฟง
คําปรึกษา ซักถาม คําเสนอ  วิพากษวิจารณ สามารถแถลงเร่ืองล้ําลึก ยุงยาก หรือซับซอนใหเขาใจงาย และ
ไมแนะนําในเร่ืองเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 

6. ดานการมีสวนรวมของเครือขายอยางกวางขวาง สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิง
พุทธของคณะสงฆนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงเปน
หลักการบริหารจัดการที่ไมมีความเสื่อม เปนเร่ืองของการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองฝาย
เดียว เร่ิมตั้งแตการสรางความสมัครสมานสามัคคีดวยความพรอมเพรียงกันหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปน
เนืองนิตย เขาประชุมพรอมกัน เลิกประชุมพรอมกัน เคารพและรักษาหลักการ มติหรือความดีเดิมๆ ใหคงไว 
ใหเกียรติยกยองผูอาวุโส ผูบังคับบัญชา ปกปองดูแลผูที่ออนแอหรือยังไมเขมแข็ง ซ่ึงหากมีการบริหารจัดการ
ในลักษณะนี้ยอมที่จะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรือแนนอน  

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสราณียธรรม หรือการ
แสดงออกตอกันดวยความเคารพและใหเกียรติ ดวยความรัก ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลัก
ปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงามความดี นับถือกันดวยความรู ความสามารถ
ตอกันและกันทั้งตอหนาและลับหลัง ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ 
เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการปฏิบัติหนาที่จะตองกระทําโดย
ยึดถือมติ กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือนโยบายของภาคีเครือขาย มีความเปนสังฆะหรือความเปนหมูคณะ เปน
องคกร ที่ใหความเคารพนับถือกัน  

4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการมีศีลตองเสมอกัน มีความ
ประพฤติถูกตอง ถูกธรรมเหมือนกัน กอนทําตองมีข้ันตอน มีความคิดตางไดแตเราไมคิดขัดแยง ตั้งใจอยูใน
กรอบ พรอมทํางานรวมกัน โดยไมมีความแตกแยกและมีความคิดเห็นเสมอกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน มี
เปาหมายเดียวกัน และพรอมจะทําในสิ่งที่ถูกตองดวยกัน 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการประสานใจ ประสานงาน 
ประสานประโยชนซ่ึงกันและกัน บนพื้นฐานของการเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวย
สิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนํา ประพฤติประโยชน สรางประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน ตลอดถึงแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรมอยางเสมอตนเสมอปลายและปฏิบัติ
สมํ่าเสมอกันทั้งองคกร 

7. ดานการรับรูมุมมองรวมกัน สิ่งที่สําคัญในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ
จังหวัดนครพนมนั้น จะพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคือ 

1) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสัมมาทิฏฐิ กลาวคือ  
มีความเห็นดี เห็นชอบ เห็นถูกตามทํานองคลองธรรมการเพงพิจารณาใหเห็นของจริงผูบริหารจะตองเปนผูที่
รูจริงในสิ่งที่ทําแนะนําในสิ่งที่ถูกตองแกสมาชิกในองคกรไดอยางเหมาะสมมีปญญารอบรู มีความรอบคอบ
สามารถที่จะดําเนินการใหองคกรไดบรรลุตามเปาหมายอยางดี 

2) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสัมมาสังกัปปะ คือ มีดําริที่
เปนไปในทางที่ชอบประกอบไปดวยธรรมนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งอยูบนฐานของความพอใจ ความตองการที่
จะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไปความเพียรหม่ันประกอบสิ่งนั้น
ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิต
ฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา และมีความคิดไตรตรอง หม่ันใชปญญา
พิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผนวัดผล และมี
การคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

3) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักสาราณียธรรมหรือดวยความรัก 
ความเมตตาทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนหลักปฏิบัติที่พึงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความระลึกถึงคุณงาม
ความดี มีการเคารพใหเกียรติกันและนับถือกันดวยความรู ความสามารถตอกันและกันทั้งตอหนาและลบัหลงั 
ถือเปนการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตั้งอยูบนความเขาใจ เชื่อใจ เชื่อม่ัน เคารพและศรัทธาตอกันและกัน 

4) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของหลักพรหมวิหารธรรม ที่เปนหลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ ทั้งมีความเมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหคนอ่ืนหรือผูอ่ืนมี
ความสุข มีความกรุณาหรือความสงสารที่จะชวยใหพนทุกขหรือบําบัดความทุกข มีจิตมุทิตาหรือความยินดี
เม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข และมีอุเบกขาหรือการวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง และรูจักวางเฉย 

5) จัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธบนพื้นฐานของการใหความเคารพ ใหเกียรตินับถือ
กันตามอาวุโส และความดีงาม ถือเปนการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักอปริหานิยธรรม เพื่อใหเกิด
ความเจริญรุงเรืองฝายเดียว เร่ิมตั้งแตการสรางความสมัครสมานสามัคคีดวยความพรอมเพรียงกันหม่ัน
ประชุมปรึกษาหารือกันเปนเนืองนิตย เขาประชุมพรอมกัน เลิกประชุมพรอมกัน เคารพและรักษาหลักการ 
มติหรือความดีเดิมๆ ใหคงไว ใหเกียรติยกยองผูอาวุโส ผูบังคับบัญชา ปกปองดูแลผูที่ออนแอหรือยังไม
เขมแข็ง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” พบวามีความสอดคลองการศึกษาวิจัย เร่ือง “การมีสวนรวมของเครือขายวัฒนธรรมและชุมชนในการ
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บริหารจัดการวัฒนธรรม”6 ที่คนพบวา เครือขายหลักในชุมชนไดแกกลุมเครือขายวัดที่มีพระภิกษุเปนแกน
นํา และมีบทบาทหนาที่ในการรักษาความเปนกลุมและเครือขาย มีหนาที่แกปญหาและ สรางความสามัคคี
แกชุมชน และมีความคลายคลึงกับการศึกษาวิจัย “รูปแบบเครือขายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชน
รวมกันของการพัฒนาภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน”7 ที่พบรูปแบบการบริหารจัดการเครือขายใหเกิดพลวัต
พลังการขับเคลื่อนรวมกัน (Dynamic of driven together) ที่มีปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ 4 ดาน  
คือ การมีแรงจูงใจและเปาหมาย ความไววางใจและมุงม่ัน ระดับความสัมพันธของเครือขายทรัพยากรและ
การบริหารจัดการที่มีความสอดคลองและประสานกัน 

ขณะเดียวกันยังสอดคลองกับประเด็นเร่ืองของ “พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยกับบทบาทของ
วัดในฐานะสื่อกลางในการฟนฟูวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของงานพิพิธภณฑสถานไทย”8 ที่พบวา บทบาทสวนหนึ่งของวัดที่มีตอการอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงวัดแตละแหงจะดําเนินงานตามรูปแบบและแนวทางที่ตนเองเห็นวาเปนประโยชนกับ
ทองถ่ินของตนได และจะมีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดกระแสการหวงแหน การรักษาไวซ่ึงความเปน
ทองถ่ินของตน แตทั้งนี้การที่จะทําการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นคงไมไดเปนหนาที่ที่จะตอง
กระทําของวัดหรือพระสงฆตามลําพังแตเพียงผูเดียว หากแตกระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาขาด
ความเขาใจ ความรวมมือรวมใจจากประชาชนที่เปนสมาชิกของทองถ่ิน โดยบุคลากรตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน 
เชน ครู ผูนําทองถ่ิน องคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน โดยมีนักวิชาการทองถ่ิน นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาจากภายนอก และหนวยงานของรัฐ คอยเปนปจจยัเสริมในการดําเนินการดังกลาวใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวดวย 

ในการศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” ยังคนพบกลิ่นไอของการมีสวนรวมในเร่ืองของศาสนพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมที่เปนที่สะทอนใหเห็น
วา “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมน้ําโขงในประเทศไทย”9 สวนใหญการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมน้ําโขงจะประกอบไปดวยเร่ืองของ
พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดาน ความเชื่อ และคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมเปนเร่ืองหลัก และมี 

                                                           
6 ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ, “การมีสวนรวมของเครือขายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร

จัดการวัฒนธรรม”, รายงานวิจัย, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551, หนา 
26. 

7 วรชัย วิภูอุปรโคตร และคณะ, “รูปแบบเครือขายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชนรวมกันของการ
พัฒนาภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน”, รายงานวิจัย , Journal of Community Development Research 
(Humanities and Social Sciences) 2017; (10)1, pp. 37-51. 

8 ตอจรัส พงษสาลี, “พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยกับบทบาทของวัดในฐานะสื่อกลางในการฟนฟู
วัฒนธรรมระดับทองถ่ิน มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตรและพัฒนาการของงานพิพิธภณฑสถานไทย”, 
รายงานวิจัย, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร : องคการมหาชน, 2547, หนา 63-64. 

9  อุดม จูมพลหลา และคณะ, “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมนํ้าโขงใน
ประเทศไทย”, รายงานวิจัย, ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม : โรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ, 
2550, หนา 141-145. 

“การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนดวยการสังเคราะห
งานวิจัย”10  ผานระบบความเชื่อและคานิยม และการรวมกลุมกันเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิม การเรียนรูวัฒนธรรม 
การอนุรักษวัฒนธรรม และการสืบทอดวัฒนธรรมและการเผยแพรวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางุณคาและ
มูลคา โดยเฉพาะในเร่ืองของการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในพื้นที่นั้นๆ  

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลวิจัยเร่ือง “การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบานชากแงว อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี”11 แลวพบวา 1) เม่ือใดที่เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานที่
มีสวนเก่ียวของจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ 2) เม่ือใดที่ชุมชนมีความเขมแข็งดานการ
บริหารจัดการจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ 3) เม่ือใดที่ชุมชนเกิดการเรียนรูและเห็นประโยชน
ตาง ๆ รวมกัน จะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาสิ่งตาง ๆ อยางมีเอกภาพภายในชุมชน 4) เม่ือใดชุมชน
เกิดองคความรูและเห็นคุณคาของทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จะนําไปสูความหวงแหนในสิ่งเหลานั้น และ 5) 
เม่ือใดที่หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องเก่ียวกับองคความรูดานการจัดการทุน
วัฒนธรรมทองถ่ิน จะทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในประโยชนของสิ่งเหลานั้นเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอไปในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” คณะผูวิจัยขอเสนอแนะไวดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ

รักความผูกพันในองคกรคณะสงฆเพื่อกอใหเกิดพลังแหงการมีสวนรวมที่เขมแข็ง  
  2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริม สนับสนุนการสราง

สามัคคีธรรมใหเกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆและภาคีเครือขาย  
  3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร

คณะสงฆเปนกําลังสําคัญในการจัดการเครือขายทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนอยางเขมแข็งในทุกชุมชนและสังคม  

                                                           
10 นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรม

ไทยอยางยั่งยืนดวยการสังเคราะหงานวิจัย”, รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร : มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2557, หนา 62-64. 

11 คัชพล จ่ันเพชร และพิทักษ ศิริวงศ, “การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานชากแงว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, 
รายงานวิจัย, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 
(10)1, pp. 111-121. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1909

บริหารจัดการวัฒนธรรม”6 ที่คนพบวา เครือขายหลักในชุมชนไดแกกลุมเครือขายวัดที่มีพระภิกษุเปนแกน
นํา และมีบทบาทหนาที่ในการรักษาความเปนกลุมและเครือขาย มีหนาที่แกปญหาและ สรางความสามัคคี
แกชุมชน และมีความคลายคลึงกับการศึกษาวิจัย “รูปแบบเครือขายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชน
รวมกันของการพัฒนาภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน”7 ที่พบรูปแบบการบริหารจัดการเครือขายใหเกิดพลวัต
พลังการขับเคลื่อนรวมกัน (Dynamic of driven together) ที่มีปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ 4 ดาน  
คือ การมีแรงจูงใจและเปาหมาย ความไววางใจและมุงม่ัน ระดับความสัมพันธของเครือขายทรัพยากรและ
การบริหารจัดการที่มีความสอดคลองและประสานกัน 

ขณะเดียวกันยังสอดคลองกับประเด็นเร่ืองของ “พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยกับบทบาทของ
วัดในฐานะสื่อกลางในการฟนฟูวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของงานพิพิธภณฑสถานไทย”8 ที่พบวา บทบาทสวนหนึ่งของวัดที่มีตอการอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงวัดแตละแหงจะดําเนินงานตามรูปแบบและแนวทางที่ตนเองเห็นวาเปนประโยชนกับ
ทองถ่ินของตนได และจะมีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดกระแสการหวงแหน การรักษาไวซ่ึงความเปน
ทองถ่ินของตน แตทั้งนี้การที่จะทําการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นคงไมไดเปนหนาที่ที่จะตอง
กระทําของวัดหรือพระสงฆตามลําพังแตเพียงผูเดียว หากแตกระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาขาด
ความเขาใจ ความรวมมือรวมใจจากประชาชนที่เปนสมาชิกของทองถ่ิน โดยบุคลากรตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน 
เชน ครู ผูนําทองถ่ิน องคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน โดยมีนักวิชาการทองถ่ิน นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาจากภายนอก และหนวยงานของรัฐ คอยเปนปจจยัเสริมในการดําเนินการดังกลาวใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวดวย 

ในการศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” ยังคนพบกลิ่นไอของการมีสวนรวมในเร่ืองของศาสนพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมที่เปนที่สะทอนใหเห็น
วา “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมน้ําโขงในประเทศไทย”9 สวนใหญการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมน้ําโขงจะประกอบไปดวยเร่ืองของ
พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดาน ความเชื่อ และคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมเปนเร่ืองหลัก และมี 

                                                           
6 ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ, “การมีสวนรวมของเครือขายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร

จัดการวัฒนธรรม”, รายงานวิจัย, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551, หนา 
26. 

7 วรชัย วิภูอุปรโคตร และคณะ, “รูปแบบเครือขายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชนรวมกันของการ
พัฒนาภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน”, รายงานวิจัย , Journal of Community Development Research 
(Humanities and Social Sciences) 2017; (10)1, pp. 37-51. 

8 ตอจรัส พงษสาลี, “พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยกับบทบาทของวัดในฐานะสื่อกลางในการฟนฟู
วัฒนธรรมระดับทองถ่ิน มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตรและพัฒนาการของงานพิพิธภณฑสถานไทย”, 
รายงานวิจัย, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร : องคการมหาชน, 2547, หนา 63-64. 

9  อุดม จูมพลหลา และคณะ, “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุมแมนํ้าโขงใน
ประเทศไทย”, รายงานวิจัย, ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม : โรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ, 
2550, หนา 141-145. 

“การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนดวยการสังเคราะห
งานวิจัย”10  ผานระบบความเชื่อและคานิยม และการรวมกลุมกันเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิม การเรียนรูวัฒนธรรม 
การอนุรักษวัฒนธรรม และการสืบทอดวัฒนธรรมและการเผยแพรวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางุณคาและ
มูลคา โดยเฉพาะในเร่ืองของการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนในพื้นที่นั้นๆ  

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลวิจัยเร่ือง “การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบานชากแงว อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี”11 แลวพบวา 1) เม่ือใดที่เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานที่
มีสวนเก่ียวของจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ 2) เม่ือใดที่ชุมชนมีความเขมแข็งดานการ
บริหารจัดการจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ 3) เม่ือใดที่ชุมชนเกิดการเรียนรูและเห็นประโยชน
ตาง ๆ รวมกัน จะนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาสิ่งตาง ๆ อยางมีเอกภาพภายในชุมชน 4) เม่ือใดชุมชน
เกิดองคความรูและเห็นคุณคาของทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จะนําไปสูความหวงแหนในสิ่งเหลานั้น และ 5) 
เม่ือใดที่หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องเก่ียวกับองคความรูดานการจัดการทุน
วัฒนธรรมทองถ่ิน จะทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในประโยชนของสิ่งเหลานั้นเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอไปในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง” คณะผูวิจัยขอเสนอแนะไวดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ

รักความผูกพันในองคกรคณะสงฆเพื่อกอใหเกิดพลังแหงการมีสวนรวมที่เขมแข็ง  
  2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริม สนับสนุนการสราง

สามัคคีธรรมใหเกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆและภาคีเครือขาย  
  3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร

คณะสงฆเปนกําลังสําคัญในการจัดการเครือขายทางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนอยางเขมแข็งในทุกชุมชนและสังคม  

                                                           
10 นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรม

ไทยอยางยั่งยืนดวยการสังเคราะหงานวิจัย”, รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร : มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2557, หนา 62-64. 

11 คัชพล จ่ันเพชร และพิทักษ ศิริวงศ, “การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานชากแงว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, 
รายงานวิจัย, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 
(10)1, pp. 111-121. 
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  4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร
คณะสงฆและภาคีเครือขายเปนกําลังสําคัญในการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับชุมชนและ
สังคม  

  5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร
คณะสงฆเปนกําลังสําคัญในเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ ควรมีการสงเสริมใหองคกร

คณะสงฆและภาคีเครือขายรวมกันสรางความรักความผูกพัน ความหวงหาอาทร ความชวยเหลือเก้ือกูล 
ความรวมแรงรวมใจ และความเสมอภาคเทาเทียม ใหเกิดข้ึน ขณะเดียวกันจะตองหลีกเลี่ยงการรังเกียจ
เดียดฉันท การแบงแยกแตกตาง การแกงแยงแขงขัน และการเอารัดเอาเปรียบไมใหเกิดข้ึนดวย   

  2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสํานึก ใหทุกคนทุกฝายปฏิบัติตอ
กันดวยความเมตตา พูดจาปราศรัยตอกันดวยความเมตตา คิดแตเร่ืองดีหรือเร่ืองที่มีประโยชนตอกัน ทั้งนี้
จะตองสนับสนุนและสงเสริมใหทุกรูปตั้งม่ันอยูในศีลในธรรมและมีธรรมเสมอกัน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิด
ความเห็นที่สอดคลองตองกันและเปนความเห็นที่ชอบประกอบดวยธรรม ถือเปนการเสริมสรางพลงัแหงการ
บริหารจัดการเครือขายทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง  

  3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหทุกคนทุกฝายควรใชหลักการเจรจา ไกล
เกลี่ย ประนีประนอม หรือดําเนินการใหเปนไปตามหลักพุทธธรรม ไมวาจะเปนหลักพรหมวิหารธรรม หลัก
สาราณียธรรม หลักอัปหานิยธรรมเพื่อลดปญหาความขัดแยงในชุมชนและสังคม 

  4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
และสังคมไดเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกัน พัฒนารวมกัน หรือแกไขในทุกปญหาเพื่อสวนรวมรวมกัน
เพื่อจะไดขยายผลการเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนใหเกิดรูปธรรม  

  5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในชุมชนและทองถ่ินนอมนํา
หลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความเอ้ืออาทร และนํามาซ่ึงการมี
สวนรวมที่จะอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งในเร่ือง 1) การเบียดเบียนตนเองและผู อ่ืน 2) การไมเบียดบัง
ผลประโยชนสวนรวมเพื่อสวนตัว 3) การไมละเมิดซ่ึงสิทธิ เสรีภาพ หรือกระทําใหเกิดความไมเสมอภาคและ
เทาเทียม 4) การพูดจาหรือสื่อสารที่ตั้งอยูบนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ 5) การมีสติ
ที่พึงระลึกไดในทางที่ชอบกอรปไปดวยธรรม มีเหตุ มีผล 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  1) ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการเครือขายทาง

วัฒนธรรม 

  2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครือขายการจัดการวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพื่อรองรับการ
เขาถึงของผูคนในเขตประชาคมอาเซียนไดงายข้ึน 

  3) ควรมีการศึกษาการพัฒนาสูองคการแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปนองคกรภาคี
เครือขายทางวัฒนธรรมตนแบบที่จะนําไปสูการประยุกตใชในระดับตาง ๆ ตอไป 

  4) ควรมีการศึกษาการพัฒนาภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมเชิงรุกที่เกิดจากความตองการ
ของภาคีเครือขายมากกวาที่จะดําเนินการตามระบบและกลไกของระบบราชการ 

  5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาคีเครือขายในรูปแบบอ่ืนกับการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆจังหวัดนครพนมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคม
อาเซียนเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานที่จะนําไปสูการสรางความยั่งยืนในอนาคต 
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Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1911

  4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร
คณะสงฆและภาคีเครือขายเปนกําลังสําคัญในการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับชุมชนและ
สังคม  

  5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธ ควรที่จะมีการสงเสริมสนับสนุนใหองคกร
คณะสงฆเปนกําลังสําคัญในเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ ควรมีการสงเสริมใหองคกร

คณะสงฆและภาคีเครือขายรวมกันสรางความรักความผูกพัน ความหวงหาอาทร ความชวยเหลือเก้ือกูล 
ความรวมแรงรวมใจ และความเสมอภาคเทาเทียม ใหเกิดข้ึน ขณะเดียวกันจะตองหลีกเลี่ยงการรังเกียจ
เดียดฉันท การแบงแยกแตกตาง การแกงแยงแขงขัน และการเอารัดเอาเปรียบไมใหเกิดข้ึนดวย   

  2) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสํานึก ใหทุกคนทุกฝายปฏิบัติตอ
กันดวยความเมตตา พูดจาปราศรัยตอกันดวยความเมตตา คิดแตเร่ืองดีหรือเร่ืองที่มีประโยชนตอกัน ทั้งนี้
จะตองสนับสนุนและสงเสริมใหทุกรูปตั้งม่ันอยูในศีลในธรรมและมีธรรมเสมอกัน ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิด
ความเห็นที่สอดคลองตองกันและเปนความเห็นที่ชอบประกอบดวยธรรม ถือเปนการเสริมสรางพลังแหงการ
บริหารจัดการเครือขายทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง  

  3) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหทุกคนทุกฝายควรใชหลักการเจรจา ไกล
เกลี่ย ประนีประนอม หรือดําเนินการใหเปนไปตามหลักพุทธธรรม ไมวาจะเปนหลักพรหมวิหารธรรม หลัก
สาราณียธรรม หลักอัปหานิยธรรมเพื่อลดปญหาความขัดแยงในชุมชนและสังคม 

  4) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
และสังคมไดเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกัน พัฒนารวมกัน หรือแกไขในทุกปญหาเพื่อสวนรวมรวมกัน
เพื่อจะไดขยายผลการเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียนใหเกิดรูปธรรม  

  5) ในการจัดการเครือขายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในชุมชนและทองถ่ินนอมนํา
หลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความสามัคคี ความปรองดอง ความเอ้ืออาทร และนํามาซ่ึงการมี
สวนรวมที่จะอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งในเร่ือง 1) การเบียดเบียนตนเองและผู อ่ืน 2) การไมเบียดบัง
ผลประโยชนสวนรวมเพื่อสวนตัว 3) การไมละเมิดซ่ึงสิทธิ เสรีภาพ หรือกระทําใหเกิดความไมเสมอภาคและ
เทาเทียม 4) การพูดจาหรือสื่อสารที่ตั้งอยูบนฐานของความสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และ 5) การมีสติ
ที่พึงระลึกไดในทางที่ชอบกอรปไปดวยธรรม มีเหตุ มีผล 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  1) ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีกับการสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการเครือขายทาง

วัฒนธรรม 

  2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาเครือขายการจัดการวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพื่อรองรับการ
เขาถึงของผูคนในเขตประชาคมอาเซียนไดงายข้ึน 

  3) ควรมีการศึกษาการพัฒนาสูองคการแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปนองคกรภาคี
เครือขายทางวัฒนธรรมตนแบบที่จะนําไปสูการประยุกตใชในระดับตาง ๆ ตอไป 

  4) ควรมีการศึกษาการพัฒนาภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมเชิงรุกที่เกิดจากความตองการ
ของภาคีเครือขายมากกวาที่จะดําเนินการตามระบบและกลไกของระบบราชการ 

  5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาคีเครือขายในรูปแบบอ่ืนกับการจัดการเครือขาย
วัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆจังหวัดนครพนมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประชาคม
อาเซียนเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานที่จะนําไปสูการสรางความยั่งยืนในอนาคต 
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1914 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายจีน กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายมอญ กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายยวน 
กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายเขมร กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสาย
ลาวโซง และกลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง 

หากพิจารณาเฉพาะกลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง พบวา มีการตั้งถ่ินฐานและสืบสายเลือด
กันมาหลายชวงอายุคนอยูในพื้นที่อําเภอโพธาราม โดยชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงหรือลาวเวียงนี้ คือ ชนชาติ
ลาวกลุมหนึ่งที่มีเชื้อสายลาวจากเวียงจันทน ซ่ึงถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยประมาณ 200 ปมาแลว 
ซ่ึงการเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยของลาวเวียงเร่ิมข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี แตไมปรากฏวาเขามาใน
พุทธศักราชใด ทราบแตเพียงวาเปนชวงที่พมามีอํานาจในการปกครองเวียงจันทน ชนเวียงจันทนและหัว
เมืองลาวใกลเคียงตางลี้ภัยอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในประเทศไทยมาจนปจจุบันนี้และมี
ลูกหลานสืบสายเลือดกันมาหลายชวงอายุคน ชาวลาวเวียงถือเปนแบบอยางที่ดี ในเร่ืองความรัก  
ความสามัคคีของหมูคณะ ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ จากหลักฐานอันเปนที่ประจักษ คือ ประเพณี
สารทลาวเวียง ซ่ึงเปนประเพณีที่อยูคูกาบชุมชนลาวเวียงมาตั้งแตกอตั้งชุมชนและยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศระยะที่ผานมาเนนการเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลกั 
ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิต โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วแต
ประการเดียว ทําใหบุคคลและสังคมรวมทั้งโครงการสรางและกลไกการบริหารและการจัดการตาง ๆ ปรับตัว
ตามไมทัน เกิดความไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ1 คนชนบทซึมซับความ
เจริญทางเทคโนโลยีจากเมืองใหญ เร่ิมปรับปรุงแนวทางการดําเนินชีวิตจากเดิมใหทันสมัย คนเร่ิมเหินหางวัด 
ศูนยรวมของคนในหมูบานเร่ิมเปลี่ยนจากวัดมาเปนรานกาแฟ วิถีชีวิตของคนในชนบทแมเม่ือมองอยางผิวเผิน
จะดูเสมือนเปลี่ยนแปรไป2 

จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง หรือ ลาวเวียงราชบุรี มีหนทาง
ในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของตนเองมาชานานหลายทศวรรษแลวไดอยางไรให
สมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจ ดังกลาวนี้ ผูเขียนจะเร่ิมตนนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ หลังจากนั้นจะนําขอมูลนี้ไปเปนฐานในการวิเคราะหตอไป 

 
ประวัติความเปนมาของลาวเวียงราชบุรี 

หลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา ชาวลาวเวียงไดเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัย
ธนบุรีตอเนื่องถึงตอนตนรัตนโกสินทรนั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามาในคราวที่สมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชทรงโปรด ฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกเปนแมทัพพรอมดวยเจาพระยาสุรสีห  
ยกทัพไปปราบปรามกรุงศรีสัตนาคนหุต ใน พ.ศ. 2322 โดยตีเมืองเวียงจันทน เมืองหลวงพระบาง และเมือง 
                                                 

1 นิคม มุสิกะคามะ, วัฒนธรรมบทบาทใหมในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: รุงศิลปการพิมพ, 
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หนา 34. 

อ่ืน ๆ ในอาณาจักรลานชาง สาเหตุเนื่องจากเจานายลาวในขณะนั้นไมสามัคคีกัน3 คร้ังนั้น บานเมืองลาว 
มีความออนแอ เม่ือปราบลาวไดสําเร็จแลว โปรดฯ ใหกองทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต เมืองมวย  
ซ่ึงตั้งอยูริมเขตแดนญวนซ่ึงเปนถ่ินที่อยูของไทยทรงดํา4 หลังสงครามในคร้ังนี้ไทยไดอัญเชิญพระแกวมรกต
และพระบางจากเวียงจันทนกลับมากรุงธนบุรีดวย และไดกวาดตอนครอบครัวลาวจากอาณาจักรลานชาง
รวมทั้ง ครอบครัวไทยทรงดําจากเมืองทันตและเมืองมวยกลับมาดวย สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โปรด ฯ ใหครอบครัวลาวตั้ง บานเรือนอยูที่เมืองสระบุรีและราชบุรี5 

โดยการตั้งบานเรือนของชาวลาวเวียงในราชบุรีนั้น โปรด ฯ ใหอยูในบริเวณที่ทางการกําหนดให  
คือ บริเวณวัดพญาไม อําเภอเมืองราชบุรี ตอมาเม่ือครอบครัวขยายใหญข้ึน ไดขามฝงแมน้ําแมกลองไปทาง
ทิศตะวันตก และตั้งหลักแหลงบริเวณตําบลเขาแรง ตําบลเขาวังสะดึงส ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองราชบุรี 
ตําบลนางแกว ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม เปนตน6 ประกอบกับมีขอสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร
บางทานเชื่อวาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดมีการกวาดตอนชาวลาวเวียงคร้ังใหญที่สุดเขามา
ในประเทศไทย และใหมาต้ังถ่ินฐานในเขตหัวเมืองชั้นใน แถบเมืองนครชัยศรี นครปฐมมีบางสวน
อพยพโยกยายมาเมืองราชบุรีและเมืองใกลเคียงเพ่ืออยูรวมกับพ่ีนองชาวเวียงเดิมท่ีมาอยูกอนแลว  
ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองท่ีหลายจังหวัดในปจจุบันนี้ 

การอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ เกิดข้ึนอีกเม่ือเกิดกบฏเจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาด
ตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง มาไวในหัวเมืองชั้นในเปนจํานวนมาก แมในพระราชพงศาวดารจะ
มิไดระบุวา การกวาดตอนคร้ังนี้ ไดสงคนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีอีกหรือไม แตก็เชื่อวาตองมีบาง ดวยเปน
เมืองหนาดาน และเคยมีพวกพองมาอาศัยอยูกอนแลว7 

คนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีใหมๆ ตั้งหลักแหลงกันอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลอง โดยเฉพาะบริเวณ  
วัดคงคาราม ในปจจุบัน ตอมากลุมคนมอญขยายตัวอพยพเขามาอยูมากข้ึน ตามประวัติระบุวา เปนกลุม
มอญ 7 หัวเมือง จากกาญจนบุรี ซ่ึงเปนกลุมชนชั้นเจานาย มีสิทธิ์ในการเลือกที่อยู มากกวาคนลาวเวียง  
ชาวลาวเวียงจึงคอยๆถอยรนเขาไปตอนใน ถาดูตามแผนที่ โดยใชแมน้ําแมกลองเปนแกน เห็นไดวา ตลอดริม
ฝงน้ํา ทั้งสองฟาก ตั้งแตอําเภอบานโปง ลงมาถึง อําเภอโพธาราม จะเปนกลุมคนมอญเกือบทั้งหมด ถัดจาก
ฝงแมน้ําทางดานทิศตะวันออก หรือฝงซาย ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเปนกลุมคนลาวเวียง ตั้งแต 
บานเลือก บานฆอง บานบอมะกรูด บานสิงห บานกําแพงเหนือ บานกําแพงใต บานบางลาน บานดอนทราย 

                                                 
3 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 8 ชาติพันธุในราชบุรี, (ราชบุรี: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 

2546), หนา 110. 
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 163. 
5 พัชรินทร ศุขประมูล, “สมัยประวัติศาสตร”, ใน ราชบุรี, สงศรี ประพัฒนทอง บรรณาธิการ, 

(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), หนา 127-128. 
6 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 8 ชาติพันธุในราชบุรี, หนา 98. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 
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กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายจีน กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายมอญ กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายยวน 
กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายเขมร กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสาย
ลาวโซง และกลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง 

หากพิจารณาเฉพาะกลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง พบวา มีการตั้งถ่ินฐานและสืบสายเลือด
กันมาหลายชวงอายุคนอยูในพื้นที่อําเภอโพธาราม โดยชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงหรือลาวเวียงนี้ คือ ชนชาติ
ลาวกลุมหนึ่งที่มีเชื้อสายลาวจากเวียงจันทน ซ่ึงถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยประมาณ 200 ปมาแลว 
ซ่ึงการเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยของลาวเวียงเร่ิมข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี แตไมปรากฏวาเขามาใน
พุทธศักราชใด ทราบแตเพียงวาเปนชวงที่พมามีอํานาจในการปกครองเวียงจันทน ชนเวียงจันทนและหัว
เมืองลาวใกลเคียงตางลี้ภัยอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในประเทศไทยมาจนปจจุบันนี้และมี
ลูกหลานสืบสายเลือดกันมาหลายชวงอายุคน ชาวลาวเวียงถือเปนแบบอยางที่ดี ในเร่ืองความรัก  
ความสามัคคีของหมูคณะ ความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ จากหลักฐานอันเปนที่ประจักษ คือ ประเพณี
สารทลาวเวียง ซ่ึงเปนประเพณีที่อยูคูกาบชุมชนลาวเวียงมาตั้งแตกอตั้งชุมชนและยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศระยะที่ผานมาเนนการเรงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลกั 
ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิต โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วแต
ประการเดียว ทําใหบุคคลและสังคมรวมทั้งโครงการสรางและกลไกการบริหารและการจัดการตาง ๆ ปรับตัว
ตามไมทัน เกิดความไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ1 คนชนบทซึมซับความ
เจริญทางเทคโนโลยีจากเมืองใหญ เร่ิมปรับปรุงแนวทางการดําเนินชีวิตจากเดิมใหทันสมัย คนเร่ิมเหินหางวัด 
ศูนยรวมของคนในหมูบานเร่ิมเปลี่ยนจากวัดมาเปนรานกาแฟ วิถีชีวิตของคนในชนบทแมเม่ือมองอยางผิวเผิน
จะดูเสมือนเปลี่ยนแปรไป2 

จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา กลุมชาติพันธุชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง หรือ ลาวเวียงราชบุรี มีหนทาง
ในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของตนเองมาชานานหลายทศวรรษแลวไดอยางไรให
สมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจ ดังกลาวนี้ ผูเขียนจะเร่ิมตนนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ หลังจากนั้นจะนําขอมูลนี้ไปเปนฐานในการวิเคราะหตอไป 

 
ประวัติความเปนมาของลาวเวียงราชบุรี 

หลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา ชาวลาวเวียงไดเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัย
ธนบุรีตอเนื่องถึงตอนตนรัตนโกสินทรนั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามาในคราวที่สมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชทรงโปรด ฯ ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกเปนแมทัพพรอมดวยเจาพระยาสุรสีห  
ยกทัพไปปราบปรามกรุงศรีสัตนาคนหุต ใน พ.ศ. 2322 โดยตีเมืองเวียงจันทน เมืองหลวงพระบาง และเมือง 
                                                 

1 นิคม มุสิกะคามะ, วัฒนธรรมบทบาทใหมในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: รุงศิลปการพิมพ, 
2545), หนา 3. 

2 บันเทิง พาพิจิตร, ประเพณีวัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2549), 
หนา 34. 

อ่ืน ๆ ในอาณาจักรลานชาง สาเหตุเนื่องจากเจานายลาวในขณะนั้นไมสามัคคีกัน3 คร้ังนั้น บานเมืองลาว 
มีความออนแอ เม่ือปราบลาวไดสําเร็จแลว โปรดฯ ใหกองทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต เมืองมวย  
ซ่ึงตั้งอยูริมเขตแดนญวนซ่ึงเปนถ่ินที่อยูของไทยทรงดํา4 หลังสงครามในคร้ังนี้ไทยไดอัญเชิญพระแกวมรกต
และพระบางจากเวียงจันทนกลับมากรุงธนบุรีดวย และไดกวาดตอนครอบครัวลาวจากอาณาจักรลานชาง
รวมทั้ง ครอบครัวไทยทรงดําจากเมืองทันตและเมืองมวยกลับมาดวย สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช โปรด ฯ ใหครอบครัวลาวตั้ง บานเรือนอยูที่เมืองสระบุรีและราชบรีุ5 

โดยการตั้งบานเรือนของชาวลาวเวียงในราชบุรีนั้น โปรด ฯ ใหอยูในบริเวณที่ทางการกําหนดให  
คือ บริเวณวัดพญาไม อําเภอเมืองราชบุรี ตอมาเม่ือครอบครัวขยายใหญข้ึน ไดขามฝงแมน้ําแมกลองไปทาง
ทิศตะวันตก และตั้งหลักแหลงบริเวณตําบลเขาแรง ตําบลเขาวังสะดึงส ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองราชบุรี 
ตําบลนางแกว ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม เปนตน6 ประกอบกับมีขอสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร
บางทานเชื่อวาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดมีการกวาดตอนชาวลาวเวียงคร้ังใหญที่สุดเขามา
ในประเทศไทย และใหมาต้ังถ่ินฐานในเขตหัวเมืองชั้นใน แถบเมืองนครชัยศรี นครปฐมมีบางสวน
อพยพโยกยายมาเมืองราชบุรีและเมืองใกลเคียงเพ่ืออยูรวมกับพ่ีนองชาวเวียงเดิมท่ีมาอยูกอนแลว  
ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองท่ีหลายจังหวัดในปจจุบันนี้ 

การอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ เกิดข้ึนอีกเม่ือเกิดกบฏเจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาด
ตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง มาไวในหัวเมืองชั้นในเปนจํานวนมาก แมในพระราชพงศาวดารจะ
มิไดระบุวา การกวาดตอนคร้ังนี้ ไดสงคนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีอีกหรือไม แตก็เชื่อวาตองมีบาง ดวยเปน
เมืองหนาดาน และเคยมีพวกพองมาอาศัยอยูกอนแลว7 

คนลาวเวียงมาอยูที่ราชบุรีใหมๆ ตั้งหลักแหลงกันอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลอง โดยเฉพาะบริเวณ  
วัดคงคาราม ในปจจุบัน ตอมากลุมคนมอญขยายตัวอพยพเขามาอยูมากข้ึน ตามประวัติระบุวา เปนกลุม
มอญ 7 หัวเมือง จากกาญจนบุรี ซ่ึงเปนกลุมชนชั้นเจานาย มีสิทธิ์ในการเลือกที่อยู มากกวาคนลาวเวียง  
ชาวลาวเวียงจึงคอยๆถอยรนเขาไปตอนใน ถาดูตามแผนที่ โดยใชแมน้ําแมกลองเปนแกน เห็นไดวา ตลอดริม
ฝงน้ํา ทั้งสองฟาก ตั้งแตอําเภอบานโปง ลงมาถึง อําเภอโพธาราม จะเปนกลุมคนมอญเกือบทั้งหมด ถัดจาก
ฝงแมน้ําทางดานทิศตะวันออก หรือฝงซาย ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเปนกลุมคนลาวเวียง ตั้งแต 
บานเลือก บานฆอง บานบอมะกรูด บานสิงห บานกําแพงเหนือ บานกําแพงใต บานบางลาน บานดอนทราย 

                                                 
3 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 8 ชาติพันธุในราชบุรี, (ราชบุรี: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 

2546), หนา 110. 
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 163. 
5 พัชรินทร ศุขประมูล, “สมัยประวัติศาสตร”, ใน ราชบุรี, สงศรี ประพัฒนทอง บรรณาธิการ, 

(กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), หนา 127-128. 
6 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 8 ชาติพันธุในราชบุรี, หนา 98. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 13. 
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ในเขตอําเภอโพธาราม และเขตอําเภอบานโปง เชน บานดอนเสลา บานหนองปลาดุก บานหนองออ  
บานอออีเขียว บานฆองนอย ฯลฯ 

นอกจากนี้ ที่ริมฝงขวาของแมน้ําแมกลองบริเวณ วัดสรอยฟา มีกลุมคนลาวเวียงตกคางอยูอีก
จํานวนหนึ่งปจจุบันถูกกลืนกลายไปมากแลว แตพวกมอญและไทยละแวกใกลเคียงยังเรียกกันวา หมูลาว 
และผูเฒาบางคนยังเรียกวัดสรอยฟาวา วัดลาว และที่ วัดปาไผ ซ่ึงตั้งอยูอีกฟากหนึ่งของแมน้ํา มีคนเกาแก
เลาวา เดิมเปน วัดลาว ดังนั้น จึงมีการเรียกยานนี้วา บางลาว และยังมีลาวเวียงอีกกลุมหนึ่ง เดินทางจาก
ริมน้ําแมกลอง มาทางทิศตะวันตก ตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอจอมบึง เชน ที่บานนาสมอ บานสูงเนิน  
บานทําเนียบ บานหนอง บานเกา บานวังมะเดื่อ เปนตน โดยสาเหตุสําคัญของการยายถ่ินฐานของชาวลาว
เวียง นาจะมาจากการขยายตัวของประชากร ทําใหตองหาที่ดินทํากินใหม การยายถ่ินฐานเร่ิมปรากฏมากข้ึน 
เม่ือมีการยกเลิกระบบไพรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 เปน
ตนมา ซ่ึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนกับคนกลุมอ่ืนๆดวย 

ในอําเภอโพธารามมีชาวลาวเวียงอาศัยอยูมาก เพราะหลังจากอพยพมาจากวัดพญาไม อําเภอเมือง
ราชบุรี และอพยพมาจากสรอยฟาปจจุบันมีมากแถบบานเลือก บานฆอง บานสราง(บอมะกรูด) บานสิงห 
กําแพงเหนือ กําแพงใต บางลานและดอนทรายมีอาศัยอยูหนาแนน ในปจจุบันยังคงยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมดั้ งเดิม นับตั้ งแตอพยพมาเม่ือสองรอยกวาปมาแลวไมวาจะเปนภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตยังเปนเปนแบบเดิมเม่ือคร้ังอยูประทศลาว โดยประเพณีและวัฒนธรรม
และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยังยึดถือปฏิบัติสอดคลองกับฮีตสิบสอง ไมวาจะเปนบุญเทศนมหาชาติ  
บุญขาวจี่ บุญเดือนสิบ เลี้ยงผีบรรพบุรุษ (ยายขาวหอ) ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหดอกไม ฯลฯ 

ประมวลความวา ชาวลาวเวียงไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัยธนบุรีตอเนื่องถึง
ตอนตนรัตนโกสินทรนั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามา โดยการอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ 
เกิดข้ึนคราวเกิดกบฏเจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาดตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง 
มาไวในหัวเมืองชั้นในเปนจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองที่หลาย
จังหวัดในปจจุบันนี้ และที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ ชาวลาวเวียงเปนแบบอยางในเร่ืองความรัก ความสามัคคีของ
หมูคณะ ความกตัญูกตเวที ตอบรรพบุรุษ ไดแก ประเพณีสารทลาวเวียง ประเพณีนี้อยูคูกาบชุมชนลาว
เวียงมาตั้งแตกอตั้งชุมชน และยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ 

 
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียง 

กลุมชาติพันธุลาวเวียง เปนกลุมชาติพันธุที่มีภูมิปญญาในการดํารงวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่คลายคลึงกับกลุมชาติพันธุอ่ืน แตเม่ือมีการเคลื่อนยายประชากรประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาไดเสื่อมหายและเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิม อยางไรก็ตามกลุมชาติพันธุลาว
เวียงแมยังคงอนุรักษประเพณีบุญกลางบานไวจนถึงปจจุบันของเปนเวลา 200 ป ประเพณีและวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุลาวเวียงเปนเอกลักษณเฉพาะที่มีคุณคาและเปนที่รูจักและปฏิบัติตอกันมาเปนเวลานาน 
และเปนที่รูจักในนามของประเพณีฮีต 12 ดังนี้ 

1. เดือนอาย ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเขากรรม ชวงที่จัด คือ เดือนธันวาคม ซ่ึงอยูในชวงฤดู
หนาว ลักษณะงานจุดประสงคของงานนี้เพื่อใหพระภิกษุเขาพิธีกรรมปลงอาบัติดวยการอยูในเขตที่จํากัด 
เพื่อชําระจิตใจใหสะอาด มีบทผญาที่กลาวถึงบุญประจําเดือนนี้วา ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเม่ือเดือนเจียงเขา กลายมา
แถมถาย ฝูงหมูสังฆเจา ก็เตรียมเขาอยูกรรม มันหากธรรมเนียมนี้ ถือมาตั้งแตกอนอยาไดละหางเวน เข็นสิ
ของแลนนํา แทแลว8 

2. เดือนยี่ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญคูณลาน ชวงที่จัด คือ หลังฤดูเก็บเก่ียว ลักษณะงาน กอนที่
จะนําขาวที่นวดแลวไปเก็บในยุงขาว จะมีการทําบุญขวัญขาว มีการนิมนตพระภิกษุมาสวดเปนสิริมงคล และ
เปนนิมิตรหมายที่ดีใหปตอๆไปทํานาเกิดผลดียิ่ง ๆ ข้ึน มีคํากลาวไวเปนผญาวา เดือนยี่ ใหเอาคันหลาวขน
เข็นขาว โฮมลานรวมใหญ มางแลวตีฟาดฟุงเปนกุมแลว กอบุญ เหลือจากนั้นใหขนข้ึนใสเยีย ความหมาย  
คือ เดือนสองใหเอาคันหลาวขน (หาบ) ขาว มารวมที่ลานใหญ ยกข้ึนแลวตีลง เม่ือขาวรวมเปนกองแลว  
ใหสรางกองบุญ เหลือจากนั้นใหขนเก็บที่ยุงขาวไว ทานชนิดหนึ่งและเปนการทําบุญที่มีอานิสงสมากดังที่ได
กลาวแลว นักปราชญโบราณอีสานจึงไดยึดถือปฏิบัติเปนประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

3. เดือนสาม ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญขาวจี่ ชวงที่จัด คือ หลังงานมาฆะบูชา ลักษณะงาน 
ชาวนาจะนําขาวจี่หรือขาวเหนียวที่นึ่งสกุแลว ปนเปนกอนเทาไขเปดทาเกลือ นําไปเสียบไมยาง จากนั้นตีไข
ทาใหทั่วแลวยางจนไขสุกและถอดไมเสียบออกนําน้ําตาลออยยัดลงตรงกลางเปนไส นําถวายพระสงฆในชวง
ที่หมดฤดูทํานาแลว เพื่อเปนการทําบุญ มีคําผญาโบราณแสดงไววา เถิงเดือนสามไดพากันจี่ขาวจี่ ไปถวาย
สังฆเจาเอาแทหมูบุญกุศล ยังสินําคํ้าตามเฮาม้ือละคาบ หากธรรมเนียมจังซ่ีมีแทแตนานคอง หากเคยมีมาแตปาง
ปฐมพุน อยาพากันไลถ่ิมประเพณีแตเกา บานเมืองเฮาสิเศราภัยฮายสิแลนตาม ใหทําไปทุกบานทุกที่เอาบุญ
พอเอย9 

4. เดือนสี่ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเผวส ชวงที่จัด คือ เดือนสี่ขางข้ึนหรือขางแรมก็ได ลักษณะ
งาน งานบุญเผวสหรืองานบุญมหาชาติ เชนเดียวกับงานฟงเทศพระเวสสันดรชาดก อันเปนชาดกที่ยิ่งใหญ 
ชาวบานจะชวยกันตกแตงประดับประดาโรงธรรม ดวยดอกไม ใชดอกบัวประดับธรรมมาสน มีการจัดรูป
ขบวนแหพระเวสสันดรและนางมัทรี ออกจากปาเขาในเมืองไปสิ้นสุดที่พระอุโบสถ มีการเทศนมหาเวสสันดร
ตลอดวัน ดังมีบทผญาความวา ใหคอยซอมไปขางหนาเดือนสิมาเปนเดือนสี่ หลังจากบุญขาวจี่สิมา 
บุญผะเหวดเจาเฮาสิไดแตงทาน ทุกเขตบานยานถ่ินดินอีสาน สุขสําราญเหลือหลายมวนมิงกะเลยฟอน  
ตกหวางตอนคนตั้งใจฟงสิวอนหวี่ ตอนกัณหาชาลีสิพรากพอแมแกวคนสิไหนั่งฟง 

5. เดือนหา ชาวลาวเวียงมีประเพณีบญุสงกรานต ชวงที่จัด คือ ตรุษสงกรานต ลักษณะงาน นับเปน
งานที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากที่สุดและยังถือเปนวันปใหมของลาวเชนเดียวกับไทย ชาวลาวจะ
มีการรดน้ําพระพุทธรูป พระสงฆและผูหลักผูใหญ เรียกวา สรงน้ํา หรืออีกอยางหนึ่ง เรียกวา ตรุษสงกรานต 
โดยตรุษสรงกรานต คือ วันที่พระอาทิตยเคลื่อนยายจากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน ในระยะนี้เรียกวาตรุษ

                                                 
8 อุดม บัวศรี, วัฒธรรมอีสาน, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแกน, 2546), หนา 99. 
9 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ของดีอีสาน, (ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, 2540), หนา 31. 
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ในเขตอําเภอโพธาราม และเขตอําเภอบานโปง เชน บานดอนเสลา บานหนองปลาดุก บานหนองออ  
บานอออีเขียว บานฆองนอย ฯลฯ 

นอกจากนี้ ที่ริมฝงขวาของแมน้ําแมกลองบริเวณ วัดสรอยฟา มีกลุมคนลาวเวียงตกคางอยูอีก
จํานวนหนึ่งปจจุบันถูกกลืนกลายไปมากแลว แตพวกมอญและไทยละแวกใกลเคียงยังเรียกกันวา หมูลาว 
และผูเฒาบางคนยังเรียกวัดสรอยฟาวา วัดลาว และที่ วัดปาไผ ซ่ึงตั้งอยูอีกฟากหนึ่งของแมน้ํา มีคนเกาแก
เลาวา เดิมเปน วัดลาว ดังนั้น จึงมีการเรียกยานนี้วา บางลาว และยังมีลาวเวียงอีกกลุมหนึ่ง เดินทางจาก
ริมน้ําแมกลอง มาทางทิศตะวันตก ตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอจอมบึง เชน ที่บานนาสมอ บานสูงเนิน  
บานทําเนียบ บานหนอง บานเกา บานวังมะเดื่อ เปนตน โดยสาเหตุสําคัญของการยายถ่ินฐานของชาวลาว
เวียง นาจะมาจากการขยายตัวของประชากร ทําใหตองหาที่ดินทํากินใหม การยายถ่ินฐานเร่ิมปรากฏมากข้ึน 
เม่ือมีการยกเลิกระบบไพรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 เปน
ตนมา ซ่ึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนกับคนกลุมอ่ืนๆดวย 

ในอําเภอโพธารามมีชาวลาวเวียงอาศัยอยูมาก เพราะหลังจากอพยพมาจากวัดพญาไม อําเภอเมือง
ราชบุรี และอพยพมาจากสรอยฟาปจจุบันมีมากแถบบานเลือก บานฆอง บานสราง(บอมะกรูด) บานสิงห 
กําแพงเหนือ กําแพงใต บางลานและดอนทรายมีอาศัยอยูหนาแนน ในปจจุบันยังคงยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมดั้ งเดิม นับตั้ งแตอพยพมาเม่ือสองรอยกวาปมาแลวไมวาจะเปนภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตยังเปนเปนแบบเดิมเม่ือคร้ังอยูประทศลาว โดยประเพณีและวัฒนธรรม
และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยังยึดถือปฏิบัติสอดคลองกับฮีตสิบสอง ไมวาจะเปนบุญเทศนมหาชาติ  
บุญขาวจี่ บุญเดือนสิบ เลี้ยงผีบรรพบุรุษ (ยายขาวหอ) ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหดอกไม ฯลฯ 

ประมวลความวา ชาวลาวเวียงไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัยธนบุรีตอเนื่องถึง
ตอนตนรัตนโกสินทรนั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามา โดยการอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ 
เกิดข้ึนคราวเกิดกบฏเจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาดตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง 
มาไวในหัวเมืองชั้นในเปนจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองที่หลาย
จังหวัดในปจจุบันนี้ และที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ ชาวลาวเวียงเปนแบบอยางในเร่ืองความรัก ความสามัคคีของ
หมูคณะ ความกตัญูกตเวที ตอบรรพบุรุษ ไดแก ประเพณีสารทลาวเวียง ประเพณีนี้อยูคูกาบชุมชนลาว
เวียงมาตั้งแตกอตั้งชุมชน และยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ 

 
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียง 

กลุมชาติพันธุลาวเวียง เปนกลุมชาติพันธุที่มีภูมิปญญาในการดํารงวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่คลายคลึงกับกลุมชาติพันธุอ่ืน แตเม่ือมีการเคลื่อนยายประชากรประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาไดเสื่อมหายและเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิม อยางไรก็ตามกลุมชาติพันธุลาว
เวียงแมยังคงอนุรักษประเพณีบุญกลางบานไวจนถึงปจจุบันของเปนเวลา 200 ป ประเพณีและวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุลาวเวียงเปนเอกลักษณเฉพาะที่มีคุณคาและเปนที่รูจักและปฏิบัติตอกันมาเปนเวลานาน 
และเปนที่รูจักในนามของประเพณีฮีต 12 ดังนี้ 

1. เดือนอาย ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเขากรรม ชวงที่จัด คือ เดือนธันวาคม ซ่ึงอยูในชวงฤดู
หนาว ลักษณะงานจุดประสงคของงานนี้เพื่อใหพระภิกษุเขาพิธีกรรมปลงอาบัติดวยการอยูในเขตที่จํากัด 
เพื่อชําระจิตใจใหสะอาด มีบทผญาที่กลาวถึงบุญประจําเดือนนี้วา ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเม่ือเดือนเจียงเขา กลายมา
แถมถาย ฝูงหมูสังฆเจา ก็เตรียมเขาอยูกรรม มันหากธรรมเนียมนี้ ถือมาตั้งแตกอนอยาไดละหางเวน เข็นสิ
ของแลนนํา แทแลว8 

2. เดือนยี่ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญคูณลาน ชวงที่จัด คือ หลังฤดูเก็บเก่ียว ลักษณะงาน กอนที่
จะนําขาวที่นวดแลวไปเก็บในยุงขาว จะมีการทําบุญขวัญขาว มีการนิมนตพระภิกษุมาสวดเปนสิริมงคล และ
เปนนิมิตรหมายที่ดีใหปตอๆไปทํานาเกิดผลดียิ่ง ๆ ข้ึน มีคํากลาวไวเปนผญาวา เดือนยี่ ใหเอาคันหลาวขน
เข็นขาว โฮมลานรวมใหญ มางแลวตีฟาดฟุงเปนกุมแลว กอบุญ เหลือจากนั้นใหขนข้ึนใสเยีย ความหมาย  
คือ เดือนสองใหเอาคันหลาวขน (หาบ) ขาว มารวมที่ลานใหญ ยกข้ึนแลวตีลง เม่ือขาวรวมเปนกองแลว  
ใหสรางกองบุญ เหลือจากนั้นใหขนเก็บที่ยุงขาวไว ทานชนิดหนึ่งและเปนการทําบุญที่มีอานิสงสมากดังที่ได
กลาวแลว นักปราชญโบราณอีสานจึงไดยึดถือปฏิบัติเปนประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

3. เดือนสาม ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญขาวจี่ ชวงที่จัด คือ หลังงานมาฆะบูชา ลักษณะงาน 
ชาวนาจะนําขาวจี่หรือขาวเหนียวที่นึ่งสกุแลว ปนเปนกอนเทาไขเปดทาเกลือ นําไปเสียบไมยาง จากนั้นตีไข
ทาใหทั่วแลวยางจนไขสุกและถอดไมเสียบออกนําน้ําตาลออยยัดลงตรงกลางเปนไส นําถวายพระสงฆในชวง
ที่หมดฤดูทํานาแลว เพื่อเปนการทําบุญ มีคําผญาโบราณแสดงไววา เถิงเดือนสามไดพากันจี่ขาวจี่ ไปถวาย
สังฆเจาเอาแทหมูบุญกุศล ยังสินําคํ้าตามเฮาม้ือละคาบ หากธรรมเนียมจังซ่ีมีแทแตนานคอง หากเคยมีมาแตปาง
ปฐมพุน อยาพากันไลถ่ิมประเพณีแตเกา บานเมืองเฮาสิเศราภัยฮายสิแลนตาม ใหทําไปทุกบานทุกที่เอาบุญ
พอเอย9 

4. เดือนสี่ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเผวส ชวงที่จัด คือ เดือนสี่ขางข้ึนหรือขางแรมก็ได ลักษณะ
งาน งานบุญเผวสหรืองานบุญมหาชาติ เชนเดียวกับงานฟงเทศพระเวสสันดรชาดก อันเปนชาดกที่ยิ่งใหญ 
ชาวบานจะชวยกันตกแตงประดับประดาโรงธรรม ดวยดอกไม ใชดอกบัวประดับธรรมมาสน มีการจัดรูป
ขบวนแหพระเวสสันดรและนางมัทรี ออกจากปาเขาในเมืองไปสิ้นสุดที่พระอุโบสถ มีการเทศนมหาเวสสันดร
ตลอดวัน ดังมีบทผญาความวา ใหคอยซอมไปขางหนาเดือนสิมาเปนเดือนสี่ หลังจากบุญขาวจี่สิมา 
บุญผะเหวดเจาเฮาสิไดแตงทาน ทุกเขตบานยานถ่ินดินอีสาน สุขสําราญเหลือหลายมวนมิงกะเลยฟอน  
ตกหวางตอนคนตั้งใจฟงสิวอนหวี่ ตอนกัณหาชาลีสิพรากพอแมแกวคนสิไหนั่งฟง 

5. เดือนหา ชาวลาวเวียงมีประเพณีบญุสงกรานต ชวงที่จัด คือ ตรุษสงกรานต ลักษณะงาน นับเปน
งานที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากที่สุดและยังถือเปนวันปใหมของลาวเชนเดียวกับไทย ชาวลาวจะ
มีการรดน้ําพระพุทธรูป พระสงฆและผูหลักผูใหญ เรียกวา สรงน้ํา หรืออีกอยางหนึ่ง เรียกวา ตรุษสงกรานต 
โดยตรุษสรงกรานต คือ วันที่พระอาทิตยเคลื่อนยายจากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน ในระยะนี้เรียกวาตรุษ

                                                 
8 อุดม บัวศรี, วัฒธรรมอีสาน, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแกน, 2546), หนา 99. 
9 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ของดีอีสาน, (ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ, 2540), หนา 31. 
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สงกรานต เพราะมีกําหนดทําในเดือนหาจึงไดชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา บุญเดือนหา โดยถือวาเปนวันข้ึนปใหม
ของไทยในสมัยโบราณ ดังที่ปรากฏในบทผญาเก่ียวกับบุญเดือนหาวา พอเถิงเดือนหาไดพวกไพรซาวเมือง  
จงพากันสรงน้ําขัดสีพระพุทธรูป ใหทําทุกวัดแทอยาไลมางหางเสีย ใหพากันทําแท ๆ ไผ ๆ บไดวาทุกทั่วทีป
แผนหญาใหทําแทซูคน จักสิสุขยิ่งลนทําถืกคําสอน ถึกฮีตคองควรถือแตปางปฐมพุน10 สอดคลองกับที่
พระพุทธเจาตรัสอานิสงสของการกอเจดียทรายของพระเจาปเสนทิโกศล11 

6. เดือนหก ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญบั้งไฟ ชวงที่จัดเดือนหกกอนฤดูกาลทํานามาถึง ยางเขาฤดู
ฝน ลักษณะงาน คลายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน จุดประสงคเพื่อบูชาหลักเมือง และขอใหฝนตกตอง
ตามฤดูกาล ปใดทีไ่มมีการทําบุญบั้งไฟเชื่อวาปนั้นจะเกิดเภทภัยตาง ๆ และเปนสัญญาณวาฤดูการทํานาจะ
เร่ิมตนแลว นับเปนงานที่กระทํากันมาแตโบราณ โดยในเดือนนี้ไดมีบทผญาเก่ียวกับประเพณีการทําบุญใน
เดือนนี้วา ฮอดเดือนหกเสียงฟาไขประตูฮอง บอกขาวเมืองคนมีแตฝนกับลมสงเสียงกึกกอง สายตามองเห็น
แลวในใจก็หากมวน เขียดอีโมออกเตนฟอนเก้ียวใสผูสาว12 

7. เดือนเจ็ด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญซําฮะ ชวงที่จัด คือ กอนเขาพรรษา ลักษณะงาน งานเล็ก ๆ 
แตสําคัญจุดประสงคเพื่อเปนการชําระลางเสนียดจัญไรที่จะเกิดกับบานเมือง เพื่อใหบานเมืองมีความสงบสุข 
บุญเดือนเจ็ดนี้นักปราชญโบราณไดกลาวไวเปนผญาวา เดือนเจ็ดเผาความฮายอันตรายบมาผาน นิมนตพระ
ข้ึนบานเล็งเปาเขาใสธรรม บุญสิมาสอยยู ซูสงราศี บารมีผลทานสิไลมารใหเลยพน ตั้งแตคนเฮาไดเคยยินมา
ตั้งแตกอน บุญซําฮะสละความเดือดฮอน เมืองบานสิฮมเย็น มีความหมาย คือ เดือนเจ็ดเผาความชั่วราย 
อันตรายไมมาผาน นิมนตพระข้ึนบาน เพื่อธรรมคําสอน บุญจะคอยชวยสงเสริมสรางราศี บารมีผลทานจะไล
มารใหหนีพน ตั้งแตคนเราเคยไดยินที่ผานมาบุญชําระสละความเดือดรอน บานเมืองจะรมเย็นเปนสุข 

8. เดือนแปด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเขาพรรษา ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ลักษณะ
งาน เปนการเร่ิมตนฤดูเขาพรรษาเหมือนชาวไทย พระสงฆจะหยุดออกบิณฑบาตเปนเวลา 3 เดือนตามพุทธ
บัญญัติ นับแตวันเขาพรรษาเปนตนไปในวันแรกนี้จะมีการทําบุญกันที่วัดตาง ๆ เพราะมีกําหนดทํากันใน
เดือน 8 เปนประจํา จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา บุญเดือนแปด13 ดังบทผญาวา พอเถิงเดือนแปดไดล่ําลวง
มาเถิง ฝูงหมูสังโฆเจาเขาวัสสาจําจอย ทําตามฮอยของเจาพระโคดมทํากอน บมีลอนเลิกรางทําแทสูภาย 
แลวพากันผายหาของไปเททอด ทําทานไปอยาไดครานเอาไวหมูบุญ14 

9. เดือนเกา ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน การสวงเฮือ และการลองเฮือไฟ ชวงที่
จัด คือ เดือนเกา ลักษณะงาน บุญหอขาวประดับดิน เปนการทําพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลใหกับวิญาณบรรพ
บุรุษ และวิญญาณไรญาติใหออกมารับสวนบุญ ชาวบานจะนําอาหารหวานคาว บุหร่ี หมาก พลู ใสลงใน
กรวยใบตองไปวางตามพื้นดินหรือใตตนไมบริเวณร้ัวบาน ร้ัววัด การสวงเฮือ สวง หมายถึง แขงขัน เฮือ 

                                                 
10 สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, พิมพครั้งท่ี 4, (อุบลราชธานี: สํานักพิมพมรดกอีสาน, 2539), หนา 36-37. 
11 ขุ.ธ. (ไทย ) 26/131/179. 
12 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, (มปป.: มปท.), หนา 88-89. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 124-125. 
14 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ของดีอีสาน, หนา 44. 

หมายถึง เรือ เปนงานบุญแขงเรือประจําเดือนเกา ทุกคุม (หมูบาน) จะนําเรือเขาแขงขัน ในอดีตการแขงเรือ
ถือเปนการฝกซอมฝพายเพื่อตอสูขาศึกที่มาทางน้ํา ปจจุบันนับเปนงานบุญที่สนุกสนานงานหนึ่งของชาว
หลวงพระบาง 

10. เดือนสิบ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญขาวสาก ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 ลักษณะ
งาน จุดประสงคของการจัดงานเพื่ออุทิศสวนกุศลใหคนตายหรือเปรต หางจากงานวันบุญหอขาวประดับดิน 
15 วันอันเปนเวลาที่เปรตตองกับไปยังที่อยูของตน ดังบทผญาวา พอถึงเดือนสิบแลวทายกทอดอวยทาน 
ขาวสากนําไปใหสังโฆทานทอด พากันหวังยอดแกวนิพพานพุนที่สูง ฝงูหมูลุงอาวปาคณาเนืองนอมสง ศรัทธา
ลงทอดไวทานใหแผไป อุทิศใหฝูงเปรตเปโต พากันโมทนานําซูคนจนเกลี้ยง 

11. เดือนสิบเอ็ด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญออกพรรษา ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 
ลักษณะงาน เปนงานตักบาตรเทโว มีการจัดอาหารไปถวายพระภิกษุสามเณร มีการกวนขาวทิพย (กระยา
สารท) ถวาย มีการถวายผาจํานําพรรษาและปราสาทผึ้ง โดยการนํา ไมไผมาสานเปนรูปปราสาทตกแตง
สวยงาม จัดขบวนแหปราสาทผึ้งไปถวายพระในตอนคํ่าเพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ ดังมีบทผญากลาว
ถึง ฮีตสิบเอ็ด วา ฮีตสิบเอ็ดนั้น เถิงเดือนสิบเอ็ดแลว ก็แมนแนวทางปอง เปนคองของพระเจาเคยเขาแลว
ออกมา เถิงวัสสาแลวสามเดือนก็เลยออก เฮียกวาออกพรรษา ปวารณากลาวไวเฮาไดกลาวมา 

12. เดือนสิบสอง ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญกฐิน ชวงที่จัด คือ แรม 1 คํ่า เดือน 11 ถึงวันเพ็ญ
เดือน 12 ลักษณะงาน เปนการถวายผาแดพระสงฆที่จําพรรษามาตลอดชวงเขาพรรษา นับเปนงานบุญที่
กระทํากันมาแตโบราณ ดังมีบทผญา ความวา เดือนสิบสองมาแลวลมวอยหนาวสั่น เดือนนี้หนาวสะบั้นบคือ
แทแตหลัง ในเดือนนี้เพิ่นวาใหลงทอดพายเฮือ ชวยกันบูชาฝูงนาโคนาคเนาวในพื้น ชื่อวาอุสุภะนาโคเนาวใน
พื้นแผน สิบหาสกุลบอกไวบูชาใหสงการ15 

ประมวลความวา วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียงที่ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน เรียกวา ฮีต 12 คือ 
เดือนอายมีประเพณีบุญเขากรรม เดือนยี่มีประเพณีบุญคูณลาน เดือนสามมีประเพณีบุญขาวจี่ เดือนสี่มี
ประเพณีบุญเผวส เดือนหามีประเพณีบุญสงกรานต เดือนหก มีประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดมีประเพณีบุญ
ซําฮะ เดือนแปดมีประเพณีบุญเขาพรรษา เดือนเกามีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน เดือนสิบมีประเพณีบุญ
ขาวสาก เดือนสิบเอ็ดมีประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองมีประเพณีบุญกฐิน 
 
แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินทางพระพุทธศาสนา 

การอนุรักษ (Conservation) เปนการใชและจัดการทรัพยากรทั้งที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสราง
ข้ึนอยางฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอยางรอบคอบสําหรับทรัพยากรเหลานั้น เพื่อบรรลุความตองการใน
อนาคตและใหหมายรวมถึงการปองกัน การดูแล การรักษา เพื่อใหคงคุณคาไว การสงวน และการปฏิสังขรณ 
และการบูรณะดวย16 

                                                 
15 สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, หนา 112. 
16 กรมศิลปากร, คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, 

พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสมานพันธ จํากัด, 2544, หนา 35. 
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สงกรานต เพราะมีกําหนดทําในเดือนหาจึงไดชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา บุญเดือนหา โดยถือวาเปนวันข้ึนปใหม
ของไทยในสมัยโบราณ ดังที่ปรากฏในบทผญาเก่ียวกับบุญเดือนหาวา พอเถิงเดือนหาไดพวกไพรซาวเมือง  
จงพากันสรงน้ําขัดสีพระพุทธรูป ใหทําทุกวัดแทอยาไลมางหางเสีย ใหพากันทําแท ๆ ไผ ๆ บไดวาทุกทั่วทีป
แผนหญาใหทําแทซูคน จักสิสุขยิ่งลนทําถืกคําสอน ถึกฮีตคองควรถือแตปางปฐมพุน10 สอดคลองกับที่
พระพุทธเจาตรัสอานิสงสของการกอเจดียทรายของพระเจาปเสนทิโกศล11 

6. เดือนหก ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญบั้งไฟ ชวงที่จัดเดือนหกกอนฤดูกาลทํานามาถึง ยางเขาฤดู
ฝน ลักษณะงาน คลายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน จุดประสงคเพื่อบูชาหลักเมือง และขอใหฝนตกตอง
ตามฤดูกาล ปใดที่ไมมีการทําบุญบั้งไฟเชื่อวาปนั้นจะเกิดเภทภัยตาง ๆ และเปนสัญญาณวาฤดูการทํานาจะ
เร่ิมตนแลว นับเปนงานที่กระทํากันมาแตโบราณ โดยในเดือนนี้ไดมีบทผญาเก่ียวกับประเพณีการทําบุญใน
เดือนนี้วา ฮอดเดือนหกเสียงฟาไขประตูฮอง บอกขาวเมืองคนมีแตฝนกับลมสงเสียงกึกกอง สายตามองเห็น
แลวในใจก็หากมวน เขียดอีโมออกเตนฟอนเก้ียวใสผูสาว12 

7. เดือนเจ็ด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญซําฮะ ชวงที่จัด คือ กอนเขาพรรษา ลักษณะงาน งานเล็ก ๆ 
แตสําคัญจุดประสงคเพื่อเปนการชําระลางเสนียดจัญไรที่จะเกิดกับบานเมือง เพื่อใหบานเมืองมีความสงบสุข 
บุญเดือนเจ็ดนี้นักปราชญโบราณไดกลาวไวเปนผญาวา เดือนเจ็ดเผาความฮายอันตรายบมาผาน นิมนตพระ
ข้ึนบานเล็งเปาเขาใสธรรม บุญสิมาสอยยู ซูสงราศี บารมีผลทานสิไลมารใหเลยพน ตั้งแตคนเฮาไดเคยยินมา
ตั้งแตกอน บุญซําฮะสละความเดือดฮอน เมืองบานสิฮมเย็น มีความหมาย คือ เดือนเจ็ดเผาความชั่วราย 
อันตรายไมมาผาน นิมนตพระข้ึนบาน เพื่อธรรมคําสอน บุญจะคอยชวยสงเสริมสรางราศี บารมีผลทานจะไล
มารใหหนีพน ตั้งแตคนเราเคยไดยินที่ผานมาบุญชําระสละความเดือดรอน บานเมืองจะรมเย็นเปนสุข 

8. เดือนแปด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญเขาพรรษา ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ลักษณะ
งาน เปนการเร่ิมตนฤดูเขาพรรษาเหมือนชาวไทย พระสงฆจะหยุดออกบิณฑบาตเปนเวลา 3 เดือนตามพุทธ
บัญญัติ นับแตวันเขาพรรษาเปนตนไปในวันแรกนี้จะมีการทําบุญกันที่วัดตาง ๆ เพราะมีกําหนดทํากันใน
เดือน 8 เปนประจํา จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา บุญเดือนแปด13 ดังบทผญาวา พอเถิงเดือนแปดไดล่ําลวง
มาเถิง ฝูงหมูสังโฆเจาเขาวัสสาจําจอย ทําตามฮอยของเจาพระโคดมทํากอน บมีลอนเลิกรางทําแทสูภาย 
แลวพากันผายหาของไปเททอด ทําทานไปอยาไดครานเอาไวหมูบุญ14 

9. เดือนเกา ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน การสวงเฮือ และการลองเฮือไฟ ชวงที่
จัด คือ เดือนเกา ลักษณะงาน บุญหอขาวประดับดิน เปนการทําพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลใหกับวิญาณบรรพ
บุรุษ และวิญญาณไรญาติใหออกมารับสวนบุญ ชาวบานจะนําอาหารหวานคาว บุหร่ี หมาก พลู ใสลงใน
กรวยใบตองไปวางตามพื้นดินหรือใตตนไมบริเวณร้ัวบาน ร้ัววัด การสวงเฮือ สวง หมายถึง แขงขัน เฮือ 

                                                 
10 สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, พิมพครั้งท่ี 4, (อุบลราชธานี: สํานักพิมพมรดกอีสาน, 2539), หนา 36-37. 
11 ขุ.ธ. (ไทย ) 26/131/179. 
12 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, (มปป.: มปท.), หนา 88-89. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 124-125. 
14 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน, ของดีอีสาน, หนา 44. 

หมายถึง เรือ เปนงานบุญแขงเรือประจําเดือนเกา ทุกคุม (หมูบาน) จะนําเรือเขาแขงขัน ในอดีตการแขงเรือ
ถือเปนการฝกซอมฝพายเพื่อตอสูขาศึกที่มาทางน้ํา ปจจุบันนับเปนงานบุญที่สนุกสนานงานหนึ่งของชาว
หลวงพระบาง 

10. เดือนสิบ ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญขาวสาก ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 ลักษณะ
งาน จุดประสงคของการจัดงานเพื่ออุทิศสวนกุศลใหคนตายหรือเปรต หางจากงานวันบุญหอขาวประดับดิน 
15 วันอันเปนเวลาที่เปรตตองกับไปยังที่อยูของตน ดังบทผญาวา พอถึงเดือนสิบแลวทายกทอดอวยทาน 
ขาวสากนําไปใหสังโฆทานทอด พากันหวังยอดแกวนิพพานพุนที่สูง ฝงูหมูลุงอาวปาคณาเนืองนอมสง ศรัทธา
ลงทอดไวทานใหแผไป อุทิศใหฝูงเปรตเปโต พากันโมทนานําซูคนจนเกลี้ยง 

11. เดือนสิบเอ็ด ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญออกพรรษา ชวงที่จัด คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 
ลักษณะงาน เปนงานตักบาตรเทโว มีการจัดอาหารไปถวายพระภิกษุสามเณร มีการกวนขาวทิพย (กระยา
สารท) ถวาย มีการถวายผาจํานําพรรษาและปราสาทผึ้ง โดยการนํา ไมไผมาสานเปนรูปปราสาทตกแตง
สวยงาม จัดขบวนแหปราสาทผึ้งไปถวายพระในตอนคํ่าเพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ ดังมีบทผญากลาว
ถึง ฮีตสิบเอ็ด วา ฮีตสิบเอ็ดนั้น เถิงเดือนสิบเอ็ดแลว ก็แมนแนวทางปอง เปนคองของพระเจาเคยเขาแลว
ออกมา เถิงวัสสาแลวสามเดือนก็เลยออก เฮียกวาออกพรรษา ปวารณากลาวไวเฮาไดกลาวมา 

12. เดือนสิบสอง ชาวลาวเวียงมีประเพณีบุญกฐิน ชวงที่จัด คือ แรม 1 คํ่า เดือน 11 ถึงวันเพ็ญ
เดือน 12 ลักษณะงาน เปนการถวายผาแดพระสงฆที่จําพรรษามาตลอดชวงเขาพรรษา นับเปนงานบุญที่
กระทํากันมาแตโบราณ ดังมีบทผญา ความวา เดือนสิบสองมาแลวลมวอยหนาวสั่น เดือนนี้หนาวสะบั้นบคือ
แทแตหลัง ในเดือนนี้เพิ่นวาใหลงทอดพายเฮือ ชวยกันบูชาฝูงนาโคนาคเนาวในพื้น ชื่อวาอุสุภะนาโคเนาวใน
พื้นแผน สิบหาสกุลบอกไวบูชาใหสงการ15 

ประมวลความวา วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียงที่ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน เรียกวา ฮีต 12 คือ 
เดือนอายมีประเพณีบุญเขากรรม เดือนยี่มีประเพณีบุญคูณลาน เดือนสามมีประเพณีบุญขาวจี่ เดือนสี่มี
ประเพณีบุญเผวส เดือนหามีประเพณีบุญสงกรานต เดือนหก มีประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดมีประเพณีบุญ
ซําฮะ เดือนแปดมีประเพณีบุญเขาพรรษา เดือนเกามีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน เดือนสิบมีประเพณีบุญ
ขาวสาก เดือนสิบเอ็ดมีประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองมีประเพณีบุญกฐิน 
 
แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินทางพระพุทธศาสนา 

การอนุรักษ (Conservation) เปนการใชและจัดการทรัพยากรทั้งที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสราง
ข้ึนอยางฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอยางรอบคอบสําหรับทรัพยากรเหลานั้น เพื่อบรรลุความตองการใน
อนาคตและใหหมายรวมถึงการปองกัน การดูแล การรักษา เพื่อใหคงคุณคาไว การสงวน และการปฏิสังขรณ 
และการบูรณะดวย16 

                                                 
15 สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, หนา 112. 
16 กรมศิลปากร, คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, 

พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสมานพันธ จํากัด, 2544, หนา 35. 



1920 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

อนุรักษ คือ รักษาใหคงเดิม17 การสงวนปกปกรักษาจากความสูญเสียละทิ้งทําลายเพื่อทําใหมรดก
วัฒนธรรมเหลานั้นสามารถใหความสุขทางจิตใจของตนและของคนรุนตอไป ในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ
เปนสิ่งที่ควรระมัดระวังเนื่องจากตองเก่ียวของกับการเขาไปกระทําหยุดยั้งขัดขวางการเสื่อมของสิ่งของวัสดุ
เดิมทําใหเปลี่ยนรูปลักษณะและบางคร้ังจะยากตอการคืนสภาพ18 

การอนุรักษเปนการกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษา สงเสริม และเผยแพรในกิจการใด ๆ  
ก็ตาม เชน การอนุรักษวัฒนธรรม การอนุรักษสัตวปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ19 เปนการใชอยาง
สมเหตุสมผลเพื่อการมีใชตลอดไป เปนคํานิยามงาย ๆ แตเปนการเนนการใชทรัพยากรเปนพื้นฐาน อีกทั้งยัง
มีแนวทางการใชตลอดไป ซ่ึงหมายถึงวาจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะทําใหมีทรัพยากรเปนตนทุน (Stock)  
ที่สามารถมีใหใชตลอดไป อยางไรก็ตาม การใชนี้มิไดหมายถึงเฉพาะการนํามาบริโภค ดื่ม กิจ หรือสัมผัส 
เทานั้น แตหมายความรวมถึง การเก็บเอาไวชมเชย ฟนฟู หรือพัฒนาสิ่งนั้นใหดีข้ึนก็ได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การสงวนหรือการแบงเขตที่จะสงวนไวก็ได20 นอกจากนี้แลว การอนุรักษยังเปนกระบวนการสงวนรักษาที่ได
เขมงวดเปนลักษณะผอนคลายเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไวมิให
สูญหายหรือถูกเปลี่ยนไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสมหรือกลาวโดยหลักการ คือ การพิทักษ
รักษาสภาพและเอกลักษณแตไมหวงหามในการใช21 

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก จึงได กําหนด
แนวความคิดไวชัดเจนวาการพัฒนาที่ถูกตองมีลักษณะเร่ิมจากภายในประยุกตและประดิษฐคิดคนภายใน
วัฒนธรรมแตงละแหงเอง ไมมีใครสามารถใหขอเสนอแนะแบบสําเร็จรูปกับทุกเร่ืองทุกปญหาไดวา จะนําเอา
คุณคาศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามมาประยุกตผสมผสานหรือสรางใหมอยางไร ใหสอดคลองกับการ
แกปญหาและการพัฒนา เปนเร่ืองที่สมาชิกในชุมชนจะรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางของตนเอง22  
การอนุรักษที่ดีตองดําเนินไปโดยเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม คือ มีทั้งการรักษาคุณคาเดิมของสิ่งนั้น ๆ 
พรอมทั้งมีการพัฒนาควบคูกันไปดวย การอนุรักษไมไดเปนเพียงการเก็บรักษาของเกาเขาพิพิธภัณฑเทานั้น 
หากตองศึกษาคนควาและนําคุณคาที่ไดเผยแพรกลับไปสูสังคมอยางกวางขวางอีกคร้ังเปนการยกระดับสังคม
ใหหันมาสนใจในมรดกศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น การอนุรักษที่ดีจึงมีหลักสําคัญอยู 2 ประการ คือ 
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หนา 6. 

1. อนุรักษเพื่อรักษาวัฒนธรรม ใหพนจากการเสื่อมสลายโดยธรรมชาติและกาลเวลา 
2. อนุรักษเพื่อพัฒนามรดกวัฒนธรรม ใหกลับมาเปนสวนหนึ่งของสังคมปจจุบันใหได 
การอนุรักษจะกอใหเกิดประโยชนตอเราหลากหลายประการดวยกัน คือ ไดเปนการเก็บรักษา

คุณคามรดกวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดไปยังชนรุนหลัง ไดเปนการศึกษาคนความรดกทางวัฒนธรรมและเผยแพร
เพื่อยกระดับสังคม และทําใหสังคมสามารถพัฒนาไดอยางเหมาะสมและเปนตัวของตัวเองบนรากฐานมรดก
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตนเอง23 

ประมวลความวา การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินเปนการรักษาวิถีชีวิตของของชนชาติไทย  
ที่มีความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมกลืนกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ถาปราศจากมนุษยและสังคม วัฒนธรรมก็จะถึงจุดอวสาน ซ่ึงเรียกกันวา วัฒนธรรมที่ตายแลว 
และจากการที่ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนานี้เองที่ทําใหคนไทยมีใจกวาง ไมมีนิสัยกีดกันหรือเบียดเบียน
ชนชาติอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน มีไมตรีตอทุกคนตลอดจนทําใหคนไทยยอมรับและปรับตัวเขากับสิ่งที่มาจากตาง
วัฒนธรรมไดงาย เปนตน 
 
บทสรุป 

ชาวลาวเวียงไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัยธนบุรีตอเนื่องถึงตอนตนรัตนโกสินทร
นั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามา โดยการอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ เกิดข้ึนคราวเกิดกบฏ
เจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุง
รัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาดตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง มาไวในหัวเมืองชั้นใน
เปนจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองที่หลายจังหวัดในปจจุบันนี้ 
และที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ ชาวลาวเวียงเปนแบบอยางในเร่ืองความรัก ความสามัคคีของหมูคณะ  
ความกตัญูกตเวที ตอบรรพบุรุษ ไดแก ประเพณีสารทลาวเวียง ประเพณีนี้อยูคูกาบชุมชนลาวเวียงมา
ตั้งแตกอตั้งชุมชน และยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ 

วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียงที่ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน เรียกวา ฮีต 12 คือ เดือนอายมีประเพณี
บุญเขากรรม เดือนยี่มีประเพณีบุญคูณลาน เดือนสามมีประเพณีบุญขาวจี่ เดือนสี่มีประเพณีบุญเผวส เดือน
หามีประเพณีบุญสงกรานต เดือนหก มีประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดมีประเพณีบุญซําฮะ เดือนแปดมี
ประเพณีบุญเขาพรรษา เดือนเกามีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน เดือนสิบมีประเพณีบุญขาวสาก เดือนสิบ
เอ็ดมีประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองมีประเพณีบุญกฐิน 

ความสําเร็จของการอนุรักษอยูที่พื้นฐานทางวัฒนธรรมของแตละกลุมประชาชาติหรือแตละกลุม
สังคม วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปเปนความเจริญก็อยูที่คนในสังคมมีปญญาความสามารถคนพบสิ่งที่มีอยูแลวแต
ยังซอนเรนอยูและประดิษฐเสริมสิ่งใหมบนรากฐานสิ่งเกา เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกของสังคมตนเอาไว 
การเปลี่ยนแปลงไปขางหนาเทานั้นที่จะทําใหวัฒนธรรมมีเสถียรภาพ 
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อนุรักษ คือ รักษาใหคงเดิม17 การสงวนปกปกรักษาจากความสูญเสียละทิ้งทําลายเพื่อทําใหมรดก
วัฒนธรรมเหลานั้นสามารถใหความสุขทางจิตใจของตนและของคนรุนตอไป ในการปฏิบัติการในงานอนุรักษ
เปนสิ่งที่ควรระมัดระวังเนื่องจากตองเก่ียวของกับการเขาไปกระทําหยุดยั้งขัดขวางการเสื่อมของสิ่งของวัสดุ
เดิมทําใหเปลี่ยนรูปลักษณะและบางคร้ังจะยากตอการคืนสภาพ18 

การอนุรักษเปนการกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษา สงเสริม และเผยแพรในกิจการใด ๆ  
ก็ตาม เชน การอนุรักษวัฒนธรรม การอนุรักษสัตวปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ19 เปนการใชอยาง
สมเหตุสมผลเพื่อการมีใชตลอดไป เปนคํานิยามงาย ๆ แตเปนการเนนการใชทรัพยากรเปนพื้นฐาน อีกทั้งยัง
มีแนวทางการใชตลอดไป ซ่ึงหมายถึงวาจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะทําใหมีทรัพยากรเปนตนทุน (Stock)  
ที่สามารถมีใหใชตลอดไป อยางไรก็ตาม การใชนี้มิไดหมายถึงเฉพาะการนํามาบริโภค ดื่ม กิจ หรือสัมผัส 
เทานั้น แตหมายความรวมถึง การเก็บเอาไวชมเชย ฟนฟู หรือพัฒนาสิ่งนั้นใหดีข้ึนก็ได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การสงวนหรือการแบงเขตที่จะสงวนไวก็ได20 นอกจากนี้แลว การอนุรักษยังเปนกระบวนการสงวนรักษาที่ได
เขมงวดเปนลักษณะผอนคลายเพื่อปกปองสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไวมิให
สูญหายหรือถูกเปลี่ยนไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสมหรือกลาวโดยหลักการ คือ การพิทักษ
รักษาสภาพและเอกลักษณแตไมหวงหามในการใช21 

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก จึงได กําหนด
แนวความคิดไวชัดเจนวาการพัฒนาที่ถูกตองมีลักษณะเร่ิมจากภายในประยุกตและประดิษฐคิดคนภายใน
วัฒนธรรมแตงละแหงเอง ไมมีใครสามารถใหขอเสนอแนะแบบสําเร็จรูปกับทุกเร่ืองทุกปญหาไดวา จะนําเอา
คุณคาศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามมาประยุกตผสมผสานหรือสรางใหมอยางไร ใหสอดคลองกับการ
แกปญหาและการพัฒนา เปนเร่ืองที่สมาชิกในชุมชนจะรวมกันพิจารณากําหนดแนวทางของตนเอง22  
การอนุรักษที่ดีตองดําเนินไปโดยเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม คือ มีทั้งการรักษาคุณคาเดิมของสิ่งนั้น ๆ 
พรอมทั้งมีการพัฒนาควบคูกันไปดวย การอนุรักษไมไดเปนเพียงการเก็บรักษาของเกาเขาพิพิธภัณฑเทานั้น 
หากตองศึกษาคนควาและนําคุณคาที่ไดเผยแพรกลับไปสูสังคมอยางกวางขวางอีกคร้ังเปนการยกระดับสังคม
ใหหันมาสนใจในมรดกศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น การอนุรักษที่ดีจึงมีหลักสําคัญอยู 2 ประการ คือ 
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1. อนุรักษเพื่อรักษาวัฒนธรรม ใหพนจากการเสื่อมสลายโดยธรรมชาติและกาลเวลา 
2. อนุรักษเพื่อพัฒนามรดกวัฒนธรรม ใหกลับมาเปนสวนหนึ่งของสังคมปจจุบันใหได 
การอนุรักษจะกอใหเกิดประโยชนตอเราหลากหลายประการดวยกัน คือ ไดเปนการเก็บรักษา

คุณคามรดกวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดไปยังชนรุนหลัง ไดเปนการศึกษาคนความรดกทางวัฒนธรรมและเผยแพร
เพื่อยกระดับสังคม และทําใหสังคมสามารถพัฒนาไดอยางเหมาะสมและเปนตัวของตัวเองบนรากฐานมรดก
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตนเอง23 

ประมวลความวา การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินเปนการรักษาวิถีชีวิตของของชนชาติไทย  
ที่มีความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมกลืนกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ถาปราศจากมนุษยและสังคม วัฒนธรรมก็จะถึงจุดอวสาน ซ่ึงเรียกกันวา วัฒนธรรมที่ตายแลว 
และจากการที่ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนานี้เองที่ทําใหคนไทยมีใจกวาง ไมมีนิสัยกีดกันหรือเบียดเบียน
ชนชาติอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน มีไมตรีตอทุกคนตลอดจนทําใหคนไทยยอมรับและปรับตัวเขากับสิ่งที่มาจากตาง
วัฒนธรรมไดงาย เปนตน 
 
บทสรุป 

ชาวลาวเวียงไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในราชบุรี ตั้งแตสมัยธนบุรีตอเนื่องถึงตอนตนรัตนโกสินทร
นั้น เพราะเปนเชลยสงครามที่ถูกกวาดตอนเขามา โดยการอพยพชาวลาวเวียงคร้ังใหญ เกิดข้ึนคราวเกิดกบฏ
เจาอนุวงศ ป พ.ศ.2369-2371 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุง
รัตนโกสินทร เหตุการณคร้ังนี้นําไปสูการกวาดตอนชาวลาวเวียง และหัวเมืองใกลเคียง มาไวในหัวเมืองชั้นใน
เปนจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนมากข้ึนจนออกแมแผลูกอีกมากมายในหลายทองที่หลายจังหวัดในปจจุบันนี้ 
และที่นาสนใจอยางยิ่ง คือ ชาวลาวเวียงเปนแบบอยางในเร่ืองความรัก ความสามัคคีของหมูคณะ  
ความกตัญูกตเวที ตอบรรพบุรุษ ไดแก ประเพณีสารทลาวเวียง ประเพณีนี้อยูคูกาบชุมชนลาวเวียงมา
ตั้งแตกอตั้งชุมชน และยังนํามาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ 

วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินลาวเวียงที่ปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน เรียกวา ฮีต 12 คือ เดือนอายมีประเพณี
บุญเขากรรม เดือนยี่มีประเพณีบุญคูณลาน เดือนสามมีประเพณีบุญขาวจี่ เดือนสี่มีประเพณีบุญเผวส เดือน
หามีประเพณีบุญสงกรานต เดือนหก มีประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดมีประเพณีบุญซําฮะ เดือนแปดมี
ประเพณีบุญเขาพรรษา เดือนเกามีประเพณีบุญหอขาวประดับดิน เดือนสิบมีประเพณีบุญขาวสาก เดือนสิบ
เอ็ดมีประเพณีบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองมีประเพณีบุญกฐิน 

ความสําเร็จของการอนุรักษอยูที่พื้นฐานทางวัฒนธรรมของแตละกลุมประชาชาติหรือแตละกลุม
สังคม วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปเปนความเจริญก็อยูที่คนในสังคมมีปญญาความสามารถคนพบสิ่งที่มีอยูแลวแต
ยังซอนเรนอยูและประดิษฐเสริมสิ่งใหมบนรากฐานสิ่งเกา เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกของสังคมตนเอาไว 
การเปลี่ยนแปลงไปขางหนาเทานั้นที่จะทําใหวัฒนธรรมมีเสถียรภาพ 
 

                                                 
23 เรื่องเดียวกัน, หนา 9. 
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กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้าํโขง  
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บทคัดยอ 
การวิจัย เร่ือง กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ

เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปน
พลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพนธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง 
 การวิจัย ในค ร้ังนี้  เป นการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดย ศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยในภาคสนาม กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก พระสงฆ ในกลุมอารย
ธรรม 5 เชียง ดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 60 รูป/คน 
ไดแก ชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย และ งานวิจัยเอกสาร  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
  1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก พัฒนาทางกาย 
พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา และพัฒนาทาง
วินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ปจจัย
ภายนอก (ปรโตโฆสะ) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม) สมาธิ  
(ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
  1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1923
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บทคัดยอ 
การวิจัย เร่ือง กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ

เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปน
พลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพนธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง 
 การวิจัย ในค ร้ังนี้  เป นการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดย ศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยในภาคสนาม กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก พระสงฆ ในกลุมอารย
ธรรม 5 เชียง ดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 60 รูป/คน 
ไดแก ชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย และ งานวิจัยเอกสาร  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
  1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก พัฒนาทางกาย 
พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา และพัฒนาทาง
วินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ปจจัย
ภายนอก (ปรโตโฆสะ) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม) สมาธิ  
(ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
  1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต  



1924 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ดานวิถีปฏิบัติ  ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี  ดานสถาปตยกรรม ดานการศึกษา และ  
ดานการเมืองการปกครอง  
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย  เชียงใหม เชียง
ทอง  เชียงตุงเขมรัฐ และ เชียงรุงอาฬวี 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทสวา
สะ การอยูในถ่ินที่ดี  (2) สัปปุ ริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุ รุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย และ ดานสมานัตตา: ดวยการให
ความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3 . แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสรางความสั ม พันธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา และเครือขายความรวมมือทางศาสนา
และวัฒนธรรม  
 3.2. การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
คือ ดานทาน ไดแก การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห ดานปยวาจา ไดแก การเผยแผ  
ดานอัตถจริยา ไดแก การศาสนศึกษา และการสาธารณูปการ และ ดานสมานัตตา ไดแก การปกครอง 

คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม, กลุมอารยธรรม 5 เชียง, การเสริมสรางความเปนพลเมือง 
     ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

Abstract 
The purposes of this research, which is concerned with process of cross cultural 

learning and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized group in Mekong region, are 
including: 1) to study aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that 
are between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong region; 
2) to study process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks; and 3) to propose guidelines of cross cultural learning development and 
relationship building between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 This research is qualitative research that the researchers studied through 
document research and fieldwork research. The important importations were given by 5 
Chiang civilized monks. They got a deep interviewed. Moreover, there was focus group 
discussion with 60 People/monks, especially who can give important information. They are 
communities, religious leader, and community leader who have lived in the designated 
areas. The information was also gotten by researched document. 
 Results of the study 

1. Aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that are 
between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong 
region. 
 1.1 Principle of Life of quality development. 1) Life quality development There are 
physical development, emotional development, social development, thinking 
development, mental develop ment, cognitive development, and disciplined 
development. 2) Buddhism principle of life quality development There are 2 steps of 
Buddhism principle of life quality development. The first step is learning that are included 
external factor (another’s utterance). And the second step are precepts (behavior practice), 
concentrate (mental practice), and wisdom (aware and considered practice). 
  1.2 Aspects of cross-cultural learning between culture of Buddhism and culture of 
5 Chiang civilized group in Mekong region. They are divided into 6 parts. Language and 
communication, Values towards society and way of life, In practice, belief, culture, tradition 
and tradition, Art and architecture, Education, Politics. 
  2. Process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks in Mekong region. 
 2.1 Process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized group. Chiang Rai Chiang 
Mai Chiang Thong Chiang Rung Arawi 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1925

ดานวิถีปฏิบัติ  ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี  ดานสถาปตยกรรม ดานการศึกษา และ  
ดานการเมืองการปกครอง  
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย  เชียงใหม เชียง
ทอง  เชียงตุงเขมรัฐ และ เชียงรุงอาฬวี 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทสวา
สะ การอยูในถ่ินที่ดี  (2) สัปปุ ริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุ รุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย และ ดานสมานัตตา: ดวยการให
ความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3 . แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสรางความสั ม พันธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
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     ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

Abstract 
The purposes of this research, which is concerned with process of cross cultural 

learning and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized group in Mekong region, are 
including: 1) to study aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that 
are between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong region; 
2) to study process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks; and 3) to propose guidelines of cross cultural learning development and 
relationship building between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 This research is qualitative research that the researchers studied through 
document research and fieldwork research. The important importations were given by 5 
Chiang civilized monks. They got a deep interviewed. Moreover, there was focus group 
discussion with 60 People/monks, especially who can give important information. They are 
communities, religious leader, and community leader who have lived in the designated 
areas. The information was also gotten by researched document. 
 Results of the study 

1. Aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that are 
between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong 
region. 
 1.1 Principle of Life of quality development. 1) Life quality development There are 
physical development, emotional development, social development, thinking 
development, mental develop ment, cognitive development, and disciplined 
development. 2) Buddhism principle of life quality development There are 2 steps of 
Buddhism principle of life quality development. The first step is learning that are included 
external factor (another’s utterance). And the second step are precepts (behavior practice), 
concentrate (mental practice), and wisdom (aware and considered practice). 
  1.2 Aspects of cross-cultural learning between culture of Buddhism and culture of 
5 Chiang civilized group in Mekong region. They are divided into 6 parts. Language and 
communication, Values towards society and way of life, In practice, belief, culture, tradition 
and tradition, Art and architecture, Education, Politics. 
  2. Process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks in Mekong region. 
 2.1 Process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized group. Chiang Rai Chiang 
Mai Chiang Thong Chiang Rung Arawi 
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 2.2 Process of cross-cultural learning and strengthening citizenship in way of 
Buddhism of 5 Chiang civilized monks in Mekong region. Principle of life quality 
development and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized communities. 
There are set of four virtues that are including: 1) Patirupadesavasa is living in a suitable 
region; 2) Sappurisupatsaya is making friend with good man; 3) Attasammapanidhi is setting 
oneself in the right place; and 4) Pubbekatapunnata is the state of having done meritorious 
action. Roles of monk and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized monks. 
There are including: administration, religious education, publicity, welfare education, public 
utility, and public welfare. 
 2.3 Development of cross cultural learning and relationship building of Buddhism, 
and development of culture and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized monks in 
Mekong region. There are 4 objects of sympathy (Sangahavatthu) 1) Giving (Dana): to give 
generously 2) Pleasant speech (Piyavaca): to give an advice 3) Benefaction: to serve help 
with public mind, property, and energy .4) Impartiality: to serve help for everyone equally 
  3. The way of cross cultural learning development and relationship building 
of Buddhism culture and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 3.1 Building of cooperation network for development of cross cultural learning and 
relationship building Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 1) Cooperation 
network of education, they are including: (1) there is exchange program between personal 
and 5 Chiang civilized monk students; (2) there is teaching about story of 5 Chiang 
civilizations; and (3) there is organization which is education center of 5 Chiang group. 2) 
Cooperation network of Buddhism are: (1) sight development of 5 Chiang group; (2) Great-
Brit sermon of 5 Chiang group; (3) 5 Chiang group’s ceremony of distributed food by ticket. 
3) Cooperation network of religious and culture, they are including: (1) there is project 
which develops potential of 5 Chiang dissemination monks and (2) there is empower 
development of religious network and culture together.  
 3.2 Application of Dhamma for development of crosses cultural learning and 
relationship building in way of Buddhism and culture of 5 Chiang monks.  There are 4 
objects of sympathy principle and roles of monk which are concerned with process of 
cross cultural learning of 5 Chiang monks 1) Giving (Dana): welfare education and public 
welfare 2) Pleasant speech (Piyavaca): dissemination of knowledge and advice  
3) Benefaction: religious education and public utility 4) Impartiality: administration  

Keywords: The process of cross-cultural learning, the group of 5 Chiang civilizations,  
                the strengthening citizenship in Mekong region 
 

บทนํา 
  พระสงฆ เปนผูปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เปนผูดํารงพระศาสนาใหยั่งยืนสืบมาจนถึง
ปจจุบัน เปนผูปลูกฝงจิตวิญญาณของมนุษยใหเขาถึงความเปนแกนแทของวัฒนธรรม รวมทั้งเปนผูนําในการ
ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนแบบอยางในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหแก 
ชนรุนหลัง มีจิตสํานึกในดานการฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนผูนําในการฟนฟูและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดทั้งสืบสานใหคนรุนใหมไดอยางยั่งยืน เปนผูที่มีบทบาทในการพัฒนาสงเสริม
ดานการอนุรักษ โบราณวัตถุและโบราณสถานภายในวัด เปนผูมีบทบาทในการเปนผูนําชุมชนในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อการอนุรักษ และรักษาโบราณวัตถุและโบราณสถานใหคงอยูตกทอดถึงรุนลูกรุนหลาน 
เปนผูที่มีบทบาทในการใหความรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การใหความรูและสราง
จิตสํานึกแกชาวบานใหเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ินโดยสามารถทําได 3 ลักษณะ คือ การให
การศึกษาและการสรางจิตสํานึก การอนุรักษแหลงโบราณคดี โดยรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อเผยแพรแกประชาชนและใหความรูแกชาวบานที่เปนเจาของที่ดินตลอดถึงเยาวชนในทองถ่ินนั้นๆ 
ความสามารถในการถายทอดความรูของพระสงฆ กลาวคือ การใหความรูแกคนในชุมชน และคนในวัดเพื่อ
รณรงคและสรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวมในการบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และกิจกรรมที่เก่ียวของ
กับศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน พระสงฆจึงถือวาเปนผูนําชุมชน เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน ชีวิตของ
ประชาชนผูกพันกับพระสงฆไมทางใดก็ทางหนึ่ง บทบาทหลักของพระสงฆ คือการใหการศึกษาแกประชาชน 
โดยเฉพาะในดานการดํารงชีวิตที่ดีงาม ชีวิตที่ประเสริฐตามหลักทางพระพุทธศาสนา บทบาทความเปนผูนํา
ดานภูมิปญญา โดยเฉพาะในดานคุณธรรมและจริยธรรม การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชน
ตามประเพณี การประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆ  
  ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม เร่ิมจากการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตาง  
กลุมคนที่มีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวขาม
วัฒนธรรมซ่ึงมี 8 กลุม ประกอบดวย นักทองเที่ยวขามประเทศ (tourists) นักศึกษาระหวางประเทศ 
(international students) ผูที่ไปอยูชั่วคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ (business sojourners) คูสมรสที่สมรส
กับชาวตางชาติและเด็ก (spouses and children) ผูอพยพเพื่อไปตั้งรกราก (immigrants) ผูลี้ภัยขาม
ประเทศ (refugees) เจาของธุรกิจที่ตองยายธุรกิจ (business expatriate) และนักธุรกิจระหวางประเทศ 
(international business man) ดังนั้น หากบุคคลทั้ง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรม
กอนที่จะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดข้ึนของความสะเทือนใจ
ทางวัฒนธรรม (culture shock) ไดในระดับหนึ่ง  
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ประกอบดวย เชียงใหม และเชียงราย 
ประเทศไทย เชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้ง 5 เชียง มีความสัมพันธกันทั้งในดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 
ดานภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียงนี้ มุงเนน
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 2.2 Process of cross-cultural learning and strengthening citizenship in way of 
Buddhism of 5 Chiang civilized monks in Mekong region. Principle of life quality 
development and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized communities. 
There are set of four virtues that are including: 1) Patirupadesavasa is living in a suitable 
region; 2) Sappurisupatsaya is making friend with good man; 3) Attasammapanidhi is setting 
oneself in the right place; and 4) Pubbekatapunnata is the state of having done meritorious 
action. Roles of monk and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized monks. 
There are including: administration, religious education, publicity, welfare education, public 
utility, and public welfare. 
 2.3 Development of cross cultural learning and relationship building of Buddhism, 
and development of culture and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized monks in 
Mekong region. There are 4 objects of sympathy (Sangahavatthu) 1) Giving (Dana): to give 
generously 2) Pleasant speech (Piyavaca): to give an advice 3) Benefaction: to serve help 
with public mind, property, and energy .4) Impartiality: to serve help for everyone equally 
  3. The way of cross cultural learning development and relationship building 
of Buddhism culture and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 3.1 Building of cooperation network for development of cross cultural learning and 
relationship building Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 1) Cooperation 
network of education, they are including: (1) there is exchange program between personal 
and 5 Chiang civilized monk students; (2) there is teaching about story of 5 Chiang 
civilizations; and (3) there is organization which is education center of 5 Chiang group. 2) 
Cooperation network of Buddhism are: (1) sight development of 5 Chiang group; (2) Great-
Brit sermon of 5 Chiang group; (3) 5 Chiang group’s ceremony of distributed food by ticket. 
3) Cooperation network of religious and culture, they are including: (1) there is project 
which develops potential of 5 Chiang dissemination monks and (2) there is empower 
development of religious network and culture together.  
 3.2 Application of Dhamma for development of crosses cultural learning and 
relationship building in way of Buddhism and culture of 5 Chiang monks.  There are 4 
objects of sympathy principle and roles of monk which are concerned with process of 
cross cultural learning of 5 Chiang monks 1) Giving (Dana): welfare education and public 
welfare 2) Pleasant speech (Piyavaca): dissemination of knowledge and advice  
3) Benefaction: religious education and public utility 4) Impartiality: administration  
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ตามประเพณี การประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆ  
  ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม เร่ิมจากการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตาง  
กลุมคนที่มีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวขาม
วัฒนธรรมซ่ึงมี 8 กลุม ประกอบดวย นักทองเที่ยวขามประเทศ (tourists) นักศึกษาระหวางประเทศ 
(international students) ผูที่ไปอยูชั่วคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ (business sojourners) คูสมรสที่สมรส
กับชาวตางชาติและเด็ก (spouses and children) ผูอพยพเพื่อไปตั้งรกราก (immigrants) ผูลี้ภัยขาม
ประเทศ (refugees) เจาของธุรกิจที่ตองยายธุรกิจ (business expatriate) และนักธุรกิจระหวางประเทศ 
(international business man) ดังนั้น หากบุคคลทั้ง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรม
กอนที่จะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดข้ึนของความสะเทือนใจ
ทางวัฒนธรรม (culture shock) ไดในระดับหนึ่ง  
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ประกอบดวย เชียงใหม และเชียงราย 
ประเทศไทย เชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้ง 5 เชียง มีความสัมพันธกันทั้งในดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ 
ดานภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียงนี้ มุงเนน
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การเสริมสรางความเปนพลเมืองดี เปนการจัดการเรียนรูในอันทีจ่ะสืบทอดวัฒนธรรมความเปนพลเมืองที่ดีของ
ชาติ กอเกิดการสืบสานอุดมการณและความเปนพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี  
อยูรวมกันระหวางชาติบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคมของชนชาตินั้นๆ เคารพในความเปนอยู และ
เคารพในระบอบการปกครองของชนชาตนิั้นๆ 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมุงศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  โดยมุงเนนศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และความสัมพันธดานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันระหวางชนชาติอยาง 
สันติสุข การมีกิจกรรมรวมกันโดยผานเครือขายการเรียนรูขามวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมาในเบื้องตน นอกจากนั้น
ผลของการดําเนินกิจกรรมยังสงเสริมในดานธุรกิจการทองเที่ยว สินคา OTOP หรือ SME ของประเทศอีกดาน
หนึ่งดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 3 . เพื่ อ เสนอแนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมกับการสรางความสัมพันธ 
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน 
 2. ประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ  
 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 60 รูป/คน ประกอบดวย 
 2.1 ผู ให สั มภาษณ เชิ งลึ ก  (Indepth Interview) ได แก  ผู แทนชุ มชน ในกลุ ม อารยธรรม 
5 เชียง ชุมชนละ 10 คน รวมจํานวน 50 รูป ประกอบดวย (1) ชุมชนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย (2) ชุมชนวัดศรีดอนไชย อําเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  
(3) ชุมชนวัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (5) ชุมชน 
วัดปาเชตมหาราชฐาน เมืองเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(5) ชุมชนวัดเชียงทอง เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2 ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน  
ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย จํานวน 10 รูป/คน 

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
 3.1 แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) 
สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ และผูเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 
เชียง โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวของ โดยมีเนื้อหาที่สําคัญ เชน 
แนวคิด หลักการ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม และแนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 3.2 การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยดําเนินการรวมกับชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนํา
ชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยมีประเด็นสนทนา เชน ทิศทางและการพัฒนากระบวนการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุม 
น้ําโขง 
 4. การวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูล
เชิงประจักษ จากการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย เปนกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุป
ตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอ
ดังนี้ 1) ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 3) นําผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่มีตอกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง และ 4) การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และ
แนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อนําไปประยุกตในระดับนโยบาย องคกร 
ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1 .1 หลั กการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต  ประกอบด วย  ด านการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต  ได แก 
พัฒนาทางกาย พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา 
และพัฒนาทางวินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา 
คือ ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม) 
สมาธิ (ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
 1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม  ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาที่สําคัญและนิยมใชในการ
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การเสริมสรางความเปนพลเมืองดี เปนการจัดการเรียนรูในอันทีจ่ะสืบทอดวัฒนธรรมความเปนพลเมืองที่ดีของ
ชาติ กอเกิดการสืบสานอุดมการณและความเปนพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี  
อยูรวมกันระหวางชาติบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคมของชนชาตินั้นๆ เคารพในความเปนอยู และ
เคารพในระบอบการปกครองของชนชาตนิั้นๆ 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมุงศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  โดยมุงเนนศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และความสัมพันธดานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันระหวางชนชาติอยาง 
สันติสุข การมีกิจกรรมรวมกันโดยผานเครือขายการเรียนรูขามวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมาในเบื้องตน นอกจากนั้น
ผลของการดําเนินกิจกรรมยังสงเสริมในดานธุรกิจการทองเที่ยว สินคา OTOP หรือ SME ของประเทศอีกดาน
หนึ่งดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 3 . เพื่ อ เสนอแนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมกับการสรางความสัมพันธ 
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน 
 2. ประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ  
 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 60 รูป/คน ประกอบดวย 
 2.1 ผู ให สั มภาษณ เชิ งลึ ก  (Indepth Interview) ได แก  ผู แทนชุ มชน ในกลุ ม อารยธรรม 
5 เชียง ชุมชนละ 10 คน รวมจํานวน 50 รูป ประกอบดวย (1) ชุมชนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย (2) ชุมชนวัดศรีดอนไชย อําเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  
(3) ชุมชนวัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (5) ชุมชน 
วัดปาเชตมหาราชฐาน เมืองเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(5) ชุมชนวัดเชียงทอง เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2 ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน  
ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย จํานวน 10 รูป/คน 

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
 3.1 แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) 
สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ และผูเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 
เชียง โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวของ โดยมีเนื้อหาที่สําคัญ เชน 
แนวคิด หลักการ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม และแนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 3.2 การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยดําเนินการรวมกับชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนํา
ชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยมีประเด็นสนทนา เชน ทิศทางและการพัฒนากระบวนการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุม 
น้ําโขง 
 4. การวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูล
เชิงประจักษ จากการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย เปนกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุป
ตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอ
ดังนี้ 1) ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 3) นําผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่มีตอกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง และ 4) การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และ
แนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อนําไปประยุกตในระดับนโยบาย องคกร 
ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1 .1 หลั กการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต  ประกอบด วย  ด านการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต  ได แก 
พัฒนาทางกาย พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา 
และพัฒนาทางวินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา 
คือ ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม) 
สมาธิ (ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
 1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม  ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาที่สําคัญและนิยมใชในการ
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สื่อสาร การสั่งสอนธรรม และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก ภาษาลานนา หรือตั๋วเมืองดานคานิยม
ที่ มีตอสังคมและวิถีชีวิต ประชาชนสวนใหญยึดม่ันในพระพุทธศาสนา จึงมีกิจกรรมที่ เก่ียวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนามากมาย ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี นอกจากจะนับถือ
พระพุทธศาสนาแลว ประชาชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ยังมีคติความเชื่อผีซ่ึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
มาก ดานสถาปตยกรรม มีสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาคลายคลึงกัน ดานการศึกษา มีศึกษาเลา
เรียนทั้งการศึกษาดานพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผานมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในประเทศไทย ดานการเมืองการปกครอง มีระเบียบปฏิบัติในการ
ปกครอง ดูแล รักษา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนกิจ คลายคลึงกัน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงรายนครแหง 
แบบแผนและความงดงาม เชียงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง เชียงทอง นครแหงความงดงามหลัง 
มานไหมและสายน้ํา เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทส 
วาสะ การอยูในถ่ินที่ดี (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และหลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย และดานสมานัตตา: ดวยการให
ความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3 . แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสร างความสั ม พั นธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 ผลการวิจัย พบวา 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  

  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ คือ (1) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและพระนิสิต
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
(3) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา คือ (1) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของ
กลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (3) การทําบุญสลากภัตรของกลุม
อารยธรรม 5 เชียง 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
นักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกัน 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
คือ (1) ดานทาน ไดแก การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห (2) ดานปยวาจา ไดแก การเผยแผ 
(3) ดานอัตถจริยา ไดแก การศาสนศึกษา และการสาธารณูปการ (4) ดานสมานัตตา ไดแก การปกครอง 
 
อภิปรายผล 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง1 คือกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดแมน้ําโขง ซ่ึงเปนแมน้ําที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 12 ของโลก เปนแมน้ําที่ยาวที่มีความยาว 4,200 กิโลเมตร เปน 1 ใน 15 ของแมน้ําที่ยาวที่สุดใน
กลุมอีกทั้งเปนแมน้ํานานาชาติสายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดจากที่ราบสูงในทิเบตแลวไหลลงสู
ทะเลจีนใตที่ประเทศเวียดนาม ในปหนึ่งๆ แมน้ําโขงไดปลอยน้ําลงสูทะเลประมาณ 475,000 ลานลูกบาศก
เมตรหรือโดยเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลในแตละปของแมน้ําโขง
จัดเปนแมน้ําที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับ 6 ของโลก ทําใหประเทศสองฝงแมน้ําไดใชประโยชนในการดํารง
ชีพมายาวนานหลายศตวรรษ อนุภูมิภาคนี้แมมีขนาดเล็กแตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ประกอบกับการมีแมน้ําโขงเปนเสมือนสายใยเชื่อมโยงสายสัมพันธของประชากรสองฝง
แมน้ํามายาวนานในประวัติศาสตรที่มีวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ รวมกันมาหลายศตวรรษ 
หากไดมีการรวมกลุมกันอยางม่ันคง จะกอใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมาอยางสมดุล 
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นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1931

สื่อสาร การสั่งสอนธรรม และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก ภาษาลานนา หรือตั๋วเมืองดานคานิยม
ที่ มีตอสังคมและวิถีชีวิต ประชาชนสวนใหญยึดม่ันในพระพุทธศาสนา จึงมีกิจกรรมที่ เก่ียวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนามากมาย ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี นอกจากจะนับถือ
พระพุทธศาสนาแลว ประชาชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ยังมีคติความเชื่อผีซ่ึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
มาก ดานสถาปตยกรรม มีสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาคลายคลึงกัน ดานการศึกษา มีศึกษาเลา
เรียนทั้งการศึกษาดานพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผานมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในประเทศไทย ดานการเมืองการปกครอง มีระเบียบปฏิบัติในการ
ปกครอง ดูแล รักษา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนกิจ คลายคลึงกัน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงรายนครแหง 
แบบแผนและความงดงาม เชียงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง เชียงทอง นครแหงความงดงามหลัง 
มานไหมและสายน้ํา เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทส 
วาสะ การอยูในถ่ินที่ดี (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และหลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย และดานสมานัตตา: ดวยการให
ความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3 . แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสร างความสั ม พั นธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 ผลการวิจัย พบวา 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  

  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ คือ (1) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและพระนิสิต
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
(3) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา คือ (1) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของ
กลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (3) การทําบุญสลากภัตรของกลุม
อารยธรรม 5 เชียง 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
นักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกัน 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
คือ (1) ดานทาน ไดแก การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห (2) ดานปยวาจา ไดแก การเผยแผ 
(3) ดานอัตถจริยา ไดแก การศาสนศึกษา และการสาธารณูปการ (4) ดานสมานัตตา ไดแก การปกครอง 
 
อภิปรายผล 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง1 คือกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดแมน้ําโขง ซ่ึงเปนแมน้ําที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 12 ของโลก เปนแมน้ําที่ยาวที่มีความยาว 4,200 กิโลเมตร เปน 1 ใน 15 ของแมน้ําที่ยาวที่สุดใน
กลุมอีกทั้งเปนแมน้ํานานาชาติสายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดจากที่ราบสูงในทิเบตแลวไหลลงสู
ทะเลจีนใตที่ประเทศเวียดนาม ในปหนึ่งๆ แมน้ําโขงไดปลอยน้ําลงสูทะเลประมาณ 475,000 ลานลูกบาศก
เมตรหรือโดยเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลในแตละปของแมน้ําโขง
จัดเปนแมน้ําที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับ 6 ของโลก ทําใหประเทศสองฝงแมน้ําไดใชประโยชนในการดํารง
ชีพมายาวนานหลายศตวรรษ อนุภูมิภาคนี้แมมีขนาดเล็กแตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ประกอบกับการมีแมน้ําโขงเปนเสมือนสายใยเชื่อมโยงสายสัมพันธของประชากรสองฝง
แมน้ํามายาวนานในประวัติศาสตรที่มีวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ รวมกันมาหลายศตวรรษ 
หากไดมีการรวมกลุมกันอยางม่ันคง จะกอใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมาอยางสมดุล 
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1932 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 จากการศึกษาลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒ นธรรม  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง2 ปรากฏวา มีลักษณะ 
 2 ประการ คือ 
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับแต
อดีตถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักที่ตองพัฒนาตน เพราะคนจะเปนมนุษยไดนั้นตองเปนผูที่มีจิตใจสูง 
และในหมูมนุษยผูที่พัฒนาตนหรือฝกตนแลวประเสริฐสุด มีสาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง เพราะ
คนมีพฤติกรรมหลายอยางที่ผูอ่ืนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดยกเวน ตนเองตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง
เท านั้ น  เชน  พฤติกรรมทางเพศห รือการที่ มีป ฏิ กิ ริยาทางอารมณ  เร่ืองความโลภ ความโกรธ  
และความหลง เปนตน เพราะพฤติกรรมบางอยางของมนุษยที่ทําลายคุณภาพตนหลายประการ 
เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เนื่องจากเปนกิจกรรมทางสมอง  
เชนการคิด การใฝฝน จินตนาการ หรือการวางแผน เปนตน และเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
คนนั้นเปนเร่ืองยากและไมมีความสุข หาก ตนเองไมสมัครใจทําดวยตนเอง ถารอที่จะใหคนอ่ืนมาชวยก็มัก 
ไมสําเร็จ โดยเฉพาะถาตนเองขาดความตั้งใจอยางแนวแน 
  หลักการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ข้ันของการฝกฝนตนเองในการศึกษา 
การฝกฝนใหเกิด สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนรากฐานของการฝกและพัฒนาตนเอง ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 2 อยาง  
คือ 1) ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลั่นกรองรับเอาคําอบรมสั่งสอนจากพอ แม พี่ นอง สื่อมวลชน
ตางๆ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการรับเอาความรูสังคม และวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาตนเองตอไป 2) ปจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ) คือ การรูจักเลือกปฏิบัติ เลือกหากัลยาณมิตร ซ่ึงคนมองเห็นประโยชนและสามารถตีคุณคา
ได ซ่ึงจะตองมีการฝกฝน ตามองคประกอบดานการมีสติพื้นฐาน เปนผูมีศีล มีระเบียบ วินัย เปนผูมี 
แรงจูงใจใฝสรางสรรค เปนผูมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เปนผูมีความเชื่อในหลักเหตุผล มีความ
กระตือรือรนและการเปนผูมีวิจารณญาณหาเหตุผล รูจักพิจารณาอยางรอบคอบ และข้ันที่ 2 ไตรสิกขา  
เปนข้ันการพัฒนาคนอยางสมบูรณแบบ และในข้ันนี้ตองมีการศึกษาเร่ืองศักยภาพของมนุษย หลักสําคัญใน
การพัฒนามนุษยในข้ันนี้คือ 1) ศีล เปนการฝกพฤติกรรม โดยมีวินัยเปนเคร่ืองมือในการฝก 2) สมาธิ  
เปนการฝกดานจิต ฝกดานคุณธรรม ความมีจิตเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 3) ปญญา เปนการฝกในดาน
การรู การพิจารณา การไตรตรองหาเหตุผลของการดําเนินชีวิต ในขณะที่สังคมโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลง
สังคมของชุมชน กําลังไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม  

                                                           
2 เรียกวา กลุมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พมา-เวียดนาม) ลุมแมนํ้าโขงเปนท่ีอยูอาศัยของ

หลายชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดตอกันหลายประเทศ นับเปนแหลงอารยธรรมท่ีสําคัญซ่ึงมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ คานิยม ท้ังท่ีมีความคลายคลึงและแตกตางดวยลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังมีการไปมาหา
สู มีการคาขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลใหวัฒนธรรมของแตละประเทศ มีท้ังท่ี
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะท่ีมีความคลายคลึงในบางสวนของการดําเนินวิถีชีวิต กลาวไดวา ไทย-
ลาว-กัมพูชา มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพรอมของวัฒนธรรมมากกวาพมาและเวียดนามซ่ึงไดรับอิทธิพล 
จากจีน 

  1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม  ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียง ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 
  1) ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาที่สําคัญและนิยมใชในการสื่อสารและสั่งสอนธรรม 
ไดแก ภาษาลานนา หรือตั๋วเมือง มีสาเหตุแหงการแพรกระจายของภาษาหรืออักษรลานนาไปสูดินแดนใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เปน 2 ลักษณะ คือ การอพยพผูคนในชวงการทําศึกสงคราม และอิทธิพลของการ
เผยแผพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาลานนาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปนสื่อในการสรางความสัมพันธกันอยางเดนชัดใน 3 ประเด็น 
ไดแก ความสัมพันธทางดานคานิยมที่ มีตอสังคม วิถีชีวิต ความสัมพันธทางดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม จารีต และประเพณี และ ความสัมพันธทางดานศิลปะ และสถาปตยกรรม3 
  2) ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ ในทางพระพุทธศาสนา กลุมอารยธรรม 5 เชียงมีความเชื่อในคําสอนของพุทธศาสนา
เปนหลักสําคัญ และใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต อีกทั้งใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงสงผลตอสังคม
และวิถีชีวิตกลุมอารยธรรม 5 เชียง มุงเนนที่จะประกอบบุญกุศลใหตนเองหลุดพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย 
  3) ดานปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต และประเพณี มีลักษณะดานวิถีปฏิบัติ  
ความเชื่อ และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีประเพณีเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาคลายคลงึกัน 
ประชาชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีอาชีพในการเกษตรเปนหลัก และนับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 
ดังนั้นจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวของกับการเกษตร เก่ียวกับวิถีชีวิต และเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  
มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการผสมกลมกลืนจนเปนเนื้อเดียวกัน 
  4) ดานสถาปตยกรรม มีสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาคลายคลึงกัน ไดแก 
วิหารหลวง ซุมประตูโขง กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร สถาปตยกรรมที่เห็นเดนชัดในอาณาจักร
ลานนาในกลุม 5 เชียง คือสถาปตยกรรมที่ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ไดแก วิหารหลวง ซุมประตูโขง 
กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร เปนตน 
  5) ดานการศึกษา ตนพุทธศตวรรษ 2520 เปนมา เม่ือสถานการณทางการเมืองในกลุม
อารยธรรม 5 เชียงเร่ิมผอนคลายลง สงผลใหเปดกวางทางดานศาสนาและวัฒนธรรม กลุมอารยธรรม 
5 เชียง เชน เชียงตุง เชียงทอง และเชียงรุง ไดตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลําเนา พรอมๆ ไปกับขบวนการฟนฟู
เชิงจิตวิญญาณและการเยียวยาทางจิตใจ ผานการฟนฟูพระพุทธศาสนาและการสรางวัด และพุทธสถาน
ตางๆ4 การฟนฟูคร้ังนี้อาศัย “พระสงฆขามพรมแดน โดยผานกระบวนการศึกษาเลาเรียนทั้งการศึกษาดาน
พระป ริยัติ ธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี  แผนกสามัญ ศึกษา และการศึกษาระดับ อุดมศึกษา 

                                                           
3 พระครูวิมลศิลปกิจ, “การวิเคราะหบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาลานนาในกลุม 5 
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4 ลมูล จันทนหอม, “ภาษาและวรรณกรรมไทลื้อสิบสองปนนา”, สิบสองปนนา, (กรุงเทพมหานคร : 

อรุณการพิมพ, 2535, หนา 73-74. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1933

 จากการศึกษาลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒ นธรรม  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง2 ปรากฏวา มีลักษณะ 
 2 ประการ คือ 
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับแต
อดีตถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักที่ตองพัฒนาตน เพราะคนจะเปนมนุษยไดนั้นตองเปนผูที่มีจิตใจสูง 
และในหมูมนุษยผูที่พัฒนาตนหรือฝกตนแลวประเสริฐสุด มีสาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง เพราะ
คนมีพฤติกรรมหลายอยางที่ผูอ่ืนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดยกเวน ตนเองตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง
เท านั้ น  เชน  พฤติกรรมทางเพศห รือการที่ มีป ฏิ กิ ริยาทางอารมณ  เร่ืองความโลภ ความโกรธ  
และความหลง เปนตน เพราะพฤติกรรมบางอยางของมนุษยที่ทําลายคุณภาพตนหลายประการ 
เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เนื่องจากเปนกิจกรรมทางสมอง  
เชนการคิด การใฝฝน จินตนาการ หรือการวางแผน เปนตน และเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
คนนั้นเปนเร่ืองยากและไมมีความสุข หาก ตนเองไมสมัครใจทําดวยตนเอง ถารอที่จะใหคนอ่ืนมาชวยก็มัก 
ไมสําเร็จ โดยเฉพาะถาตนเองขาดความตั้งใจอยางแนวแน 
  หลักการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ข้ันของการฝกฝนตนเองในการศึกษา 
การฝกฝนใหเกิด สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนรากฐานของการฝกและพัฒนาตนเอง ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 2 อยาง  
คือ 1) ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลั่นกรองรับเอาคําอบรมสั่งสอนจากพอ แม พี่ นอง สื่อมวลชน
ตางๆ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการรับเอาความรูสังคม และวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาตนเองตอไป 2) ปจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ) คือ การรูจักเลือกปฏิบัติ เลือกหากัลยาณมิตร ซ่ึงคนมองเห็นประโยชนและสามารถตีคุณคา
ได ซ่ึงจะตองมีการฝกฝน ตามองคประกอบดานการมีสติพื้นฐาน เปนผูมีศีล มีระเบียบ วินัย เปนผูมี 
แรงจูงใจใฝสรางสรรค เปนผูมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เปนผูมีความเชื่อในหลักเหตุผล มีความ
กระตือรือรนและการเปนผูมีวิจารณญาณหาเหตุผล รูจักพิจารณาอยางรอบคอบ และข้ันที่ 2 ไตรสิกขา  
เปนข้ันการพัฒนาคนอยางสมบูรณแบบ และในข้ันนี้ตองมีการศึกษาเร่ืองศักยภาพของมนุษย หลักสําคัญใน
การพัฒนามนุษยในข้ันนี้คือ 1) ศีล เปนการฝกพฤติกรรม โดยมีวินัยเปนเคร่ืองมือในการฝก 2) สมาธิ  
เปนการฝกดานจิต ฝกดานคุณธรรม ความมีจิตเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 3) ปญญา เปนการฝกในดาน
การรู การพิจารณา การไตรตรองหาเหตุผลของการดําเนินชีวิต ในขณะที่สังคมโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลง
สังคมของชุมชน กําลังไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม  

                                                           
2 เรียกวา กลุมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พมา-เวียดนาม) ลุมแมนํ้าโขงเปนท่ีอยูอาศัยของ

หลายชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดตอกันหลายประเทศ นับเปนแหลงอารยธรรมท่ีสําคัญซ่ึงมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ คานิยม ท้ังท่ีมีความคลายคลึงและแตกตางดวยลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังมีการไปมาหา
สู มีการคาขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลใหวัฒนธรรมของแตละประเทศ มีท้ังท่ี
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะท่ีมีความคลายคลึงในบางสวนของการดําเนินวิถีชีวิต กลาวไดวา ไทย-
ลาว-กัมพูชา มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพรอมของวัฒนธรรมมากกวาพมาและเวียดนามซ่ึงไดรับอิทธิพล 
จากจีน 

  1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม  ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียง ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 
  1) ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาที่สําคัญและนิยมใชในการสื่อสารและสั่งสอนธรรม 
ไดแก ภาษาลานนา หรือตั๋วเมือง มีสาเหตุแหงการแพรกระจายของภาษาหรืออักษรลานนาไปสูดินแดนใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เปน 2 ลักษณะ คือ การอพยพผูคนในชวงการทําศึกสงคราม และอิทธิพลของการ
เผยแผพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธศาสนาเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช
ภาษาลานนาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปนสื่อในการสรางความสัมพันธกันอยางเดนชัดใน 3 ประเด็น 
ไดแก ความสัมพันธทางดานคานิยมที่ มีตอสังคม วิถีชีวิต ความสัมพันธทางดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ 
วัฒนธรรม จารีต และประเพณี และ ความสัมพันธทางดานศิลปะ และสถาปตยกรรม3 
  2) ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ ในทางพระพุทธศาสนา กลุมอารยธรรม 5 เชียงมีความเชื่อในคําสอนของพุทธศาสนา
เปนหลักสําคัญ และใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต อีกทั้งใชเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงสงผลตอสังคม
และวิถีชีวิตกลุมอารยธรรม 5 เชียง มุงเนนที่จะประกอบบุญกุศลใหตนเองหลุดพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย 
  3) ดานปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต และประเพณี มีลักษณะดานวิถีปฏิบัติ  
ความเชื่อ และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีประเพณีเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาคลายคลงึกัน 
ประชาชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีอาชีพในการเกษตรเปนหลัก และนับถือพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 
ดังนั้นจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวของกับการเกษตร เก่ียวกับวิถีชีวิต และเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  
มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการผสมกลมกลืนจนเปนเนื้อเดียวกัน 
  4) ดานสถาปตยกรรม มีสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาคลายคลึงกัน ไดแก 
วิหารหลวง ซุมประตูโขง กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร สถาปตยกรรมที่เห็นเดนชัดในอาณาจักร
ลานนาในกลุม 5 เชียง คือสถาปตยกรรมที่ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ไดแก วิหารหลวง ซุมประตูโขง 
กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร เปนตน 
  5) ดานการศึกษา ตนพุทธศตวรรษ 2520 เปนมา เม่ือสถานการณทางการเมืองในกลุม
อารยธรรม 5 เชียงเร่ิมผอนคลายลง สงผลใหเปดกวางทางดานศาสนาและวัฒนธรรม กลุมอารยธรรม 
5 เชียง เชน เชียงตุง เชียงทอง และเชียงรุง ไดตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลําเนา พรอมๆ ไปกับขบวนการฟนฟู
เชิงจิตวิญญาณและการเยียวยาทางจิตใจ ผานการฟนฟูพระพุทธศาสนาและการสรางวัด และพุทธสถาน
ตางๆ4 การฟนฟูคร้ังนี้อาศัย “พระสงฆขามพรมแดน โดยผานกระบวนการศึกษาเลาเรียนทั้งการศึกษาดาน
พระป ริยัติ ธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี  แผนกสามัญ ศึกษา และการศึกษาระดับ อุดมศึกษา 

                                                           
3 พระครูวิมลศิลปกิจ, “การวิเคราะหบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาลานนาในกลุม 5 

เชียง”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, ปท่ี 36 (1) : 95-110, 2559, หนา 8-9.  
4 ลมูล จันทนหอม, “ภาษาและวรรณกรรมไทลื้อสิบสองปนนา”, สิบสองปนนา, (กรุงเทพมหานคร : 

อรุณการพิมพ, 2535, หนา 73-74. 



1934 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผานมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในประเทศไทย 
  6) ดานการเมืองการปกครอง มีระเบียบปฏิบัติในการปกครอง ดูแล รักษา ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนกิจ คลายคลึงกัน ซ่ึงพระพุทธศาสนาก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มี
บทบาทในการเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมอารยธรรม 5 เชียง เขาไว 
 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง พอสรุปไดวา คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ลวนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัตน รวมทั้งการแบงเขตรัฐชาติ
ตางๆ ในดินแดนแถบลุมน้ําโขง และกระแสความผกผันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทําใหวิวัฒนาการ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ไมเดนชัดและออนดอยลงไป ความสัมพันธระหวางชาติพันธุถูกปดก้ันดวย
อํานาจรัฐและลัทธิทางการเมือง ถึงแมวาปจจุบันความเปนรัฐชาติและอาณาจักรจะสูญสิ้นไปไมต่ํากวารอยป
แลวก็ตาม ในกลุมชนตางๆ ก็ยังมีผูคนบางคนและบางชุมชนที่สามารถดํารงอัตลักษณของตนเองและยังสืบ
สานภู มิปญญาของบรรพบุ รุษ เอาไว ไดอยางเขมแข็ง ที่ เห็นไดชัดเจนคือ อักษรเขียน ภาษาพูด  
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น ดินแดนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาตั้งม่ัน
อยูอยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กอใหเกิดพุทธศิลปะ สถาปตยกรรม จิตรกรรม วัฒนธรรมตางๆ  
อยางมากมาย แมจะลวงเลยไปหลายรอยปแลวตาม ก็ยังปรากฏใหเห็นอยูจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปน
เชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง หาเชียง คือ หาเมืองหลักในลุม
น้ําโขงจากตนน้ํา คือ เชียงใหม เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง คืออูอารยธรรมอันงดงาม มีอายุไม
นอยกวา 3,000 ป5 เชียงราย นครแหงแบบแผนและความงดงาม เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณระหวางลุม
แมน้ํากกและแมน้ําโขง ที่เปนจุดกําเนิดความรุงเรืองทางวัฒนธรรมไทยวน ซ่ึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
พัฒนาการทางศิลปะและวัฒนธรรมของลานนาที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน เปนที่ยอมรับกันวา
เปนรูปแบบความงดงามที่มีแบบแผนที่คลาสสิคในหลายๆ แขนง เชน สถาปตยกรรม ผาแพรพรรณ ดนตรี 
และอาหาร เปนตน เชียงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง ศูนยกลางของอาณาจักรลานนา เม่ือป  
พ.ศ. 2389 ความม่ังค่ังของนครเชียงใหม เกิดข้ึนจากการคาทางไกล จากเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล ข้ึนมาสู
เมืองตางๆ โดยมีนครเชียงใหม ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนชุมทางสําคัญที่ไดกลายเปนความสัมพันธทางการเมือง 
การปกครอง โดยเฉพาะการศาสนาในนครเชียงใหม นับไดวาเปนศูนยกลางในการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ยังแถบนี้ สงผลใหหัวเมืองนอยใหญตางไดรับอิทธิพลทางภาษา วรรณกรรม และงานศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีทั้งลักษณะรวมและแตกตางกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละแหง 

                                                           
5 จินจุทา อิสริยพัช. “ประวัติศาสตร 5 เชียง”. [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.youtube.com 

/watch?v=n5SmvJBe Hw [8 ธันวาคม 2560]. 

กลายเปนเอกลักษณทางศิลปะอันเปนจุดเดนของทองถ่ินตางๆ อยางนาสนใจ เชียงทอง นครแหงความ
งดงามหลังมานไหมและสายน้ํา หลวงพระบาง ความสัมพันธเหนือดินแดนสองฝงโขงที่ยั่งยืนอยูในภูมิภาค
ทางตอนบนแถบนี้ เมืองเชียงทองหรือนครหลวงพระบาง ศูนยกลางแหงอาณาจักรลานชาง นับเปนหลักฐาน
สําคัญที่ยืนยันถึงความสัมพันธไทยวนและไทลาวมีมาอยางยาวนาน นับเร่ิมตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตน
มา สําหรับงานศิลปกรรมนั้น เมืองเชียงทองไดพัฒนารูปแบบข้ึนมาไดดวยตนเอง แตสําหรับบางลักษณะก็ยัง
ปรากฏถึงอิทธิพลทั้งดานรูปแบบ และแนวทางความคิดที่ไดรับจากลานนาอยูอยางชัดเจน ทั้งงานทางดาน
สถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมแขนงตางๆ แตอยางไรก็ตาม มนตเสนหของศิลปกรรมลานชางก็ยังโดดเดน 
โดยเฉพาะที่นครหลวงพระบางยังคงไดรับการสืบสานและอนุรักษอยูเปนอยางดีจากทุกภาคสวนในปจจุบันนี้ 
เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ ประชาชนชนเผาไทเขิน หรือไทขืน กลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีถ่ินฐานอยู
ลุมแมน้ําเขิน อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับอาณาจักรลานนามาตั้งแตคร้ังอดีต นับตั้งแตรัฐสมัยของ
พญามังราย แหงนครเชียงใหม อันมีเอกสารตํานานเมืองตุง ซ่ึงไดบันทึกถึงความสัมพันธนั้นอยางชัดเจน 
ถึงแมวาในปจจุบันจะไดอยูในอิทธิพลและอํานาจของวัฒนธรรมพมาที่ครอบงําอยู หากแตความสัมพันธทาง
ประวัติศาสตรก็ยังคงแนบแนนมาโดยตลอด และยังพบวาวัฒนธรรมไทเขินก็ยังคงงดงามอยูเปนเสนหดึงดูด
ใหผูคนเขาไปทองเที่ยวอยูเสมอ และ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา ศูนยกลางของวัฒนธรรมไทลื้อแหง
อาณาจักรสิบสองปนนาในอดีต ที่เคยรุงเรืองและมีความสําคัญในฐานะของเมืองสามฝายฟา อันหมายถึงมี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรที่ตั้งระหวางพมา ลานนา และจีน เปนเหตุใหตางฝายพยามยามแผอิทธิพลเหนือ
ดินแดนสิบสองปนนาอยูมาโดยตลอด ซ่ึงลักษณะดังกลาวไดสะทอนออกมาจากการแสดงศิลปกรรมแขนง
ตางๆ ที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหวางพมา ลานนา และจีน กลายเปนวิถีชีวิตที่ชาวไทลื้อไดคุนเคย  
จนกลายเปนเอกลักษณอยูบนพื้นฐานสามเสาของอํานาจจากภายนอกที่สงผลถึงลักษณะเดนทางศิลปกรรม
นับจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 1) หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียงไดยึดหลักหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ที่เรียกวา จักร 4 ไดแก ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในทองถ่ินที่
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ตองกระทํา สัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ คือคนดี คนสงบ อัตตสัมมาปณิธิ  
การตั้งตนไวชอบ หมายถึง การตั้งอยูในสุจริต 3 และ ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดกระทําบุญไวกอน 
หมายความวา ไดทําบุญไวในอดีต บุญนั้น กลาวโดยเหตุ ไดแก กุศลกรรมหรือความดี กลาวโดยผล ไดแก 
ความสุข 
  2) หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของพระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของ
พระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาที่ของพระสงฆ ดังนี้ (1) ดานการปกครอง การปกครองสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง นอกจากเปนไป
ตามหลักธรรมวินัยแลว ยังอนุโลมเปนไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตามระบอบการปกครองของ
แตละประเทศ อยางไรก็ตาม การบริหารปกครองพระสงฆจะดีข้ึนไดนั้นตองอาศัยปจจัยอยางอ่ืนอีก ไดแก 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1935

ผานมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในประเทศไทย 
  6) ดานการเมืองการปกครอง มีระเบียบปฏิบัติในการปกครอง ดูแล รักษา ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนกิจ คลายคลึงกัน ซ่ึงพระพุทธศาสนาก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มี
บทบาทในการเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมอารยธรรม 5 เชียง เขาไว 
 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง พอสรุปไดวา คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ลวนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัตน รวมทั้งการแบงเขตรัฐชาติ
ตางๆ ในดินแดนแถบลุมน้ําโขง และกระแสความผกผันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทําใหวิวัฒนาการ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ไมเดนชัดและออนดอยลงไป ความสัมพันธระหวางชาติพันธุถูกปดก้ันดวย
อํานาจรัฐและลัทธิทางการเมือง ถึงแมวาปจจุบันความเปนรัฐชาติและอาณาจักรจะสูญสิ้นไปไมต่ํากวารอยป
แลวก็ตาม ในกลุมชนตางๆ ก็ยังมีผูคนบางคนและบางชุมชนที่สามารถดํารงอัตลักษณของตนเองและยังสืบ
สานภู มิปญญาของบรรพบุ รุษ เอาไว ไดอยางเขมแข็ง ที่ เห็นไดชัดเจนคือ อักษรเขียน ภาษาพูด  
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น ดินแดนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาตั้งม่ัน
อยูอยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กอใหเกิดพุทธศิลปะ สถาปตยกรรม จิตรกรรม วัฒนธรรมตางๆ  
อยางมากมาย แมจะลวงเลยไปหลายรอยปแลวตาม ก็ยังปรากฏใหเห็นอยูจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปน
เชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง หาเชียง คือ หาเมืองหลักในลุม
น้ําโขงจากตนน้ํา คือ เชียงใหม เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง คืออูอารยธรรมอันงดงาม มีอายุไม
นอยกวา 3,000 ป5 เชียงราย นครแหงแบบแผนและความงดงาม เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณระหวางลุม
แมน้ํากกและแมน้ําโขง ที่เปนจุดกําเนิดความรุงเรืองทางวัฒนธรรมไทยวน ซ่ึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
พัฒนาการทางศิลปะและวัฒนธรรมของลานนาที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน เปนที่ยอมรับกันวา
เปนรูปแบบความงดงามที่มีแบบแผนที่คลาสสิคในหลายๆ แขนง เชน สถาปตยกรรม ผาแพรพรรณ ดนตรี 
และอาหาร เปนตน เชียงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง ศูนยกลางของอาณาจักรลานนา เม่ือป  
พ.ศ. 2389 ความม่ังค่ังของนครเชียงใหม เกิดข้ึนจากการคาทางไกล จากเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล ข้ึนมาสู
เมืองตางๆ โดยมีนครเชียงใหม ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนชุมทางสําคัญที่ไดกลายเปนความสัมพันธทางการเมือง 
การปกครอง โดยเฉพาะการศาสนาในนครเชียงใหม นับไดวาเปนศูนยกลางในการเผยแผพระพุทธศาสนาไป
ยังแถบนี้ สงผลใหหัวเมืองนอยใหญตางไดรับอิทธิพลทางภาษา วรรณกรรม และงานศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีทั้งลักษณะรวมและแตกตางกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแตละแหง 
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/watch?v=n5SmvJBe Hw [8 ธันวาคม 2560]. 

กลายเปนเอกลักษณทางศิลปะอันเปนจุดเดนของทองถ่ินตางๆ อยางนาสนใจ เชียงทอง นครแหงความ
งดงามหลังมานไหมและสายน้ํา หลวงพระบาง ความสัมพันธเหนือดินแดนสองฝงโขงที่ยั่งยืนอยูในภูมิภาค
ทางตอนบนแถบนี้ เมืองเชียงทองหรือนครหลวงพระบาง ศูนยกลางแหงอาณาจักรลานชาง นับเปนหลักฐาน
สําคัญที่ยืนยันถึงความสัมพันธไทยวนและไทลาวมีมาอยางยาวนาน นับเร่ิมตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตน
มา สําหรับงานศิลปกรรมนั้น เมืองเชียงทองไดพัฒนารูปแบบข้ึนมาไดดวยตนเอง แตสําหรับบางลักษณะก็ยัง
ปรากฏถึงอิทธิพลทั้งดานรูปแบบ และแนวทางความคิดที่ไดรับจากลานนาอยูอยางชัดเจน ทั้งงานทางดาน
สถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมแขนงตางๆ แตอยางไรก็ตาม มนตเสนหของศิลปกรรมลานชางก็ยังโดดเดน 
โดยเฉพาะที่นครหลวงพระบางยังคงไดรับการสืบสานและอนุรักษอยูเปนอยางดีจากทุกภาคสวนในปจจุบันนี้ 
เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ ประชาชนชนเผาไทเขิน หรือไทขืน กลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีถ่ินฐานอยู
ลุมแมน้ําเขิน อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับอาณาจักรลานนามาตั้งแตคร้ังอดีต นับตั้งแตรัฐสมัยของ
พญามังราย แหงนครเชียงใหม อันมีเอกสารตํานานเมืองตุง ซ่ึงไดบันทึกถึงความสัมพันธนั้นอยางชัดเจน 
ถึงแมวาในปจจุบันจะไดอยูในอิทธิพลและอํานาจของวัฒนธรรมพมาที่ครอบงําอยู หากแตความสัมพันธทาง
ประวัติศาสตรก็ยังคงแนบแนนมาโดยตลอด และยังพบวาวัฒนธรรมไทเขินก็ยังคงงดงามอยูเปนเสนหดึงดูด
ใหผูคนเขาไปทองเที่ยวอยูเสมอ และ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา ศูนยกลางของวัฒนธรรมไทลื้อแหง
อาณาจักรสิบสองปนนาในอดีต ที่เคยรุงเรืองและมีความสําคัญในฐานะของเมืองสามฝายฟา อันหมายถึงมี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรที่ตั้งระหวางพมา ลานนา และจีน เปนเหตุใหตางฝายพยามยามแผอิทธิพลเหนือ
ดินแดนสิบสองปนนาอยูมาโดยตลอด ซ่ึงลักษณะดังกลาวไดสะทอนออกมาจากการแสดงศิลปกรรมแขนง
ตางๆ ที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหวางพมา ลานนา และจีน กลายเปนวิถีชีวิตที่ชาวไทลื้อไดคุนเคย  
จนกลายเปนเอกลักษณอยูบนพื้นฐานสามเสาของอํานาจจากภายนอกที่สงผลถึงลักษณะเดนทางศิลปกรรม
นับจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 1) หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียงไดยึดหลักหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ที่เรียกวา จักร 4 ไดแก ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในทองถ่ินที่
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ตองกระทํา สัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ คือคนดี คนสงบ อัตตสัมมาปณิธิ  
การตั้งตนไวชอบ หมายถึง การตั้งอยูในสุจริต 3 และ ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดกระทําบุญไวกอน 
หมายความวา ไดทําบุญไวในอดีต บุญนั้น กลาวโดยเหตุ ไดแก กุศลกรรมหรือความดี กลาวโดยผล ไดแก 
ความสุข 
  2) หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของพระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของ
พระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาท
หนาที่ของพระสงฆ ดังนี้ (1) ดานการปกครอง การปกครองสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง นอกจากเปนไป
ตามหลักธรรมวินัยแลว ยังอนุโลมเปนไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตามระบอบการปกครองของ
แตละประเทศ อยางไรก็ตาม การบริหารปกครองพระสงฆจะดีข้ึนไดนั้นตองอาศัยปจจัยอยางอ่ืนอีก ไดแก 



1936 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ระบบกลั่นกรองมีไวสําหรับบุคคลที่จะมาบวช และระบบกลั่นเกลาสําหรับบุคคลผูที่ผานการบวชมาแลว  
(2) ดานการศาสนศึกษา บทบาทที่วัดและพระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ดานการ ศาสนศึกษา  
คือ การใหบริการดานการศึกษา ไดแก การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย นับเปนทางหนนึ่งในการ
สรางอุบาสก อุบาสิกา ใหไดพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพและเปนกําลังของศาสนา อีกประการหนึ่งก็คือการไป
สอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนและชมุชนตางๆ เปนการอนุเคราะหสังคมดวยธรรมทาน การใหพระสงฆไดเขา
ไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกลาวนี้ จะทําใหเยาวชนและสังคมเห็นความสําคัญของวัดและพระสงฆ 
(3) ดานการเผยแผ พระภิกษุผูเปนเจาอาวาส และเจาคณะทุกระดับชั้น มีหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบดานการ
เผยแผพระพุทธศาสนา จะตองจัดทําเปนภารกิจประจําตลอดเวลา ไดแก 1) เปนธุระในการจัดการศึกษา 
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต และ 2) เปนธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแกคฤหัสถ  
(4) ดานการศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะหที่พระสงฆดําเนินการในลักษณะนี้ เปนการจัดการศึกษา 
ซ่ึงแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะหเด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค 2) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 3) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 
และ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาอบรมทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนี้ นับเปน
งานที่พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแท (5) ดานสาธารณูปการ  
เจาอาวาสทุกวัดในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ลวนมีหนาที่ควบคุมดูแลวัดนั้น ถาเพิกเฉยจะเปนการละเวนการ
ปฏิบัติ ตองสอดสอง ดูแล ชี้แจง แนะนําในการสาธารณูปการแกบรรพชิตและคฤหัสถผูอยูอาศัยในวัดนั้น 
ไดแก การควบคุมการจัดทําแผนผังของวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของวัดให
พอเหมาะพอควรแกสภาพทองถ่ิน รักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ และควบคุมการจัดศาสนสมบัติ
ของวัดใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของแตละประเทศเพื่อการสงเสริมกิจการของวัด (6) ดานสาธารณ
สงเคราะห  พระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ได ใหการสาธารณสงเคราะหตามควรแก โอกาส 
เชน 1) การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล การชวยจัดหาทุนการสงเคราะหการปองกันยาเสพติดใหโทษ 
2) การชวยเหลือสถานที่อันเปน สาธารณสมบัติ เชน การสรางถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สรางฌาปนสถาน 
สรางการประปา สรางเค ร่ืองกําเนิดไฟฟา และ 3) การชวยเหลือประชาชนในโอกาสที่ควรชวย  
เชน การประสพอุทกภัยหรือชวยคนชราหรือคนพิการ การจัดการดานสาธารณสงเคราะหดังกลาวนี้ จะตอง
จัดเพื่อความเรียบรอยดีงาม และไมขัดตอพระธรรมวินัยและความสงบสุขของบานเมือง 
 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง   
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดังนี้ ก) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและพระนิสิต
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง การเปดโอกาสใหบุคลากรและพระนิสิต ไดเรียนรูระหวางกันในกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางใกลชิด 
สรางมิตรสัมพันธและความรูจักคุนเคยกันในกลุมนักวิชาการ คณาจารยและพระนิสิตของกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือกันศึกษาเร่ืองราวแขนงตางๆ ของกลุมรวมกันอยางกวางขวางในอนาคต 

สวนลักษณะกิจกรรม มีทั้งไปทําวิจัยรวมกัน เขาฟงบรรยายในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน สังเกตการณจัด
การศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อความรวมมือกันและสรางความกาวหนาทางวิชาการกันตอไป 
ข) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตรงประเด็น 
มิใชศึกษาในภาพรวมเก่ียวกับอินโอจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
บทบาทที่มีตอสังคมอาเซียนและสังคมโลก สวนลักษณะกิจกรรม สถานศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
เชน โรงเรียนพระปริยัติ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของตนเอง 
สามารถเปดสอนภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ได แมวาโครงสรางของ
หลักสูตรไมเอ้ืออํานวยตอการเปดสอนเปนรายวิชาได แตสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดเปนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมภาษา ที่นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาตองเปนสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอย 
1 ชุมนุม หรือชมรมระหวางการศึกษาอยู ค) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ที่มีการศึกษาคนควา วิจัย และเผยแพรผลงานดานเอกสาร สิ่งตีพิมพ จัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศในรูปจุลสาร วารสาร จดหมายขาว รวมทั้งกาวไปถึงการแลกเปลี่ยน
นักวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยหรือการเรียนการสอนและใหทุนเพื่อการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหแกพระภิกษุสามเณรและผูสนใจทั่วไป จัดอบรมสัมมนาและเผยแพรงานวิจัยใน
กลุมอยางสมํ่าเสมอ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธตางๆ ในกลุม การแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูล
ขาวสารระหวางกัน 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ ก) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของ
กลุ ม อ ารย ธรรม  5  เชี ย ง  เป น ก า รแล ก เป ลี่ ย น เรียน รู ด า น ก ารป ฏิ บั ติ วิ ป ส สน า กั ม มั ฏ ฐาน  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษะของกิจกรรม มีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานรวมกัน มีการสัมมนา
และสังเคราะหองคความรูดานวิปสสนากัมมัฏฐานที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
มีการรวบรวมความรูอยางเปนระบบ ข) การเทศนมหาชาติกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเทศนมหาชาติ ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมเทศนมหาชาติ
ของพระสงฆทั้ง 5 เชียง มีการสัมมนาองคความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละแหง และมีการ
รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ ค) การทําบุญสลากภัตรกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการทําบุญสลากภัตร ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมทําบุญสลาก
ภัตรรวมกัน มีการสัมมนาองคความรูเก่ียวกับประเพณีสลากภัตรของแตละแหง และมีการรวบรวมองค
ความรูอยางเปนระบบ 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ ก) โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
นักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพระนักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
สวนลักษณะกิจกรรม เปนการสรางเครือขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางพระสงฆในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหแกพระสงฆ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุม 
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ระบบกลั่นกรองมีไวสําหรับบุคคลที่จะมาบวช และระบบกลั่นเกลาสําหรับบุคคลผูที่ผานการบวชมาแลว  
(2) ดานการศาสนศึกษา บทบาทที่วัดและพระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ดานการ ศาสนศึกษา  
คือ การใหบริการดานการศึกษา ไดแก การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย นับเปนทางหนนึ่งในการ
สรางอุบาสก อุบาสิกา ใหไดพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพและเปนกําลังของศาสนา อีกประการหนึ่งก็คือการไป
สอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนและชมุชนตางๆ เปนการอนุเคราะหสังคมดวยธรรมทาน การใหพระสงฆไดเขา
ไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกลาวนี้ จะทําใหเยาวชนและสังคมเห็นความสําคัญของวัดและพระสงฆ 
(3) ดานการเผยแผ พระภิกษุผูเปนเจาอาวาส และเจาคณะทุกระดับชั้น มีหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบดานการ
เผยแผพระพุทธศาสนา จะตองจัดทําเปนภารกิจประจําตลอดเวลา ไดแก 1) เปนธุระในการจัดการศึกษา 
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต และ 2) เปนธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแกคฤหัสถ  
(4) ดานการศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะหที่พระสงฆดําเนินการในลักษณะนี้ เปนการจัดการศึกษา 
ซ่ึงแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะหเด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค 2) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 3) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 
และ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาอบรมทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนี้ นับเปน
งานที่พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแท (5) ดานสาธารณูปการ  
เจาอาวาสทุกวัดในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ลวนมีหนาที่ควบคุมดูแลวัดนั้น ถาเพิกเฉยจะเปนการละเวนการ
ปฏิบัติ ตองสอดสอง ดูแล ชี้แจง แนะนําในการสาธารณูปการแกบรรพชิตและคฤหัสถผูอยูอาศัยในวัดนั้น 
ไดแก การควบคุมการจัดทําแผนผังของวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของวัดให
พอเหมาะพอควรแกสภาพทองถ่ิน รักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ และควบคุมการจัดศาสนสมบัติ
ของวัดใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของแตละประเทศเพื่อการสงเสริมกิจการของวัด (6) ดานสาธารณ
สงเคราะห  พระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ได ใหการสาธารณสงเคราะหตามควรแก โอกาส 
เชน 1) การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล การชวยจัดหาทุนการสงเคราะหการปองกันยาเสพติดใหโทษ 
2) การชวยเหลือสถานที่อันเปน สาธารณสมบัติ เชน การสรางถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สรางฌาปนสถาน 
สรางการประปา สรางเค ร่ืองกําเนิดไฟฟา และ 3) การชวยเหลือประชาชนในโอกาสที่ควรชวย  
เชน การประสพอุทกภัยหรือชวยคนชราหรือคนพิการ การจัดการดานสาธารณสงเคราะหดังกลาวนี้ จะตอง
จัดเพื่อความเรียบรอยดีงาม และไมขัดตอพระธรรมวินัยและความสงบสุขของบานเมือง 
 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง   
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดังนี้ ก) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและพระนิสิต
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง การเปดโอกาสใหบุคลากรและพระนิสิต ไดเรียนรูระหวางกันในกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางใกลชิด 
สรางมิตรสัมพันธและความรูจักคุนเคยกันในกลุมนักวิชาการ คณาจารยและพระนิสิตของกลุมอารยธรรม 
 5 เชียง อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือกันศึกษาเร่ืองราวแขนงตางๆ ของกลุมรวมกันอยางกวางขวางในอนาคต 

สวนลักษณะกิจกรรม มีทั้งไปทําวิจัยรวมกัน เขาฟงบรรยายในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน สังเกตการณจัด
การศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อความรวมมือกันและสรางความกาวหนาทางวิชาการกันตอไป 
ข) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตรงประเด็น 
มิใชศึกษาในภาพรวมเก่ียวกับอินโอจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
บทบาทที่มีตอสังคมอาเซียนและสังคมโลก สวนลักษณะกิจกรรม สถานศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
เชน โรงเรียนพระปริยัติ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของตนเอง 
สามารถเปดสอนภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ได แมวาโครงสรางของ
หลักสูตรไมเอ้ืออํานวยตอการเปดสอนเปนรายวิชาได แตสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดเปนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมภาษา ที่นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาตองเปนสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอย 
1 ชุมนุม หรือชมรมระหวางการศึกษาอยู ค) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ที่มีการศึกษาคนควา วิจัย และเผยแพรผลงานดานเอกสาร สิ่งตีพิมพ จัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศในรูปจุลสาร วารสาร จดหมายขาว รวมทั้งกาวไปถึงการแลกเปลี่ยน
นักวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยหรือการเรียนการสอนและใหทุนเพื่อการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหแกพระภิกษุสามเณรและผูสนใจทั่วไป จัดอบรมสัมมนาและเผยแพรงานวิจัยใน
กลุมอยางสมํ่าเสมอ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธตางๆ ในกลุม การแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูล
ขาวสารระหวางกัน 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ ก) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของ
กลุ ม อ ารย ธรรม  5  เชี ย ง  เป น ก า รแล ก เป ลี่ ย น เรียน รู ด า น ก ารป ฏิ บั ติ วิ ป ส สน า กั ม มั ฏ ฐาน  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษะของกิจกรรม มีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานรวมกัน มีการสัมมนา
และสังเคราะหองคความรูดานวิปสสนากัมมัฏฐานที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
มีการรวบรวมความรูอยางเปนระบบ ข) การเทศนมหาชาติกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเทศนมหาชาติ ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมเทศนมหาชาติ
ของพระสงฆทั้ง 5 เชียง มีการสัมมนาองคความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละแหง และมีการ
รวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ ค) การทําบุญสลากภัตรกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการทําบุญสลากภัตร ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมทําบุญสลาก
ภัตรรวมกัน มีการสัมมนาองคความรูเก่ียวกับประเพณีสลากภัตรของแตละแหง และมีการรวบรวมองค
ความรูอยางเปนระบบ 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ ก) โครงการพัฒนาศักยภาพพระ
นักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพระนักเผยแผ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
สวนลักษณะกิจกรรม เปนการสรางเครือขายความรวมมือ แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางพระสงฆในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง ทั้งเปนการเปดโอกาสใหแกพระสงฆ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานการศาสนาและ
วัฒนธรรม ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในกลุม 
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อารยธรรม 5 เชียง สรางศักยภาพในการเปนผูนําดานจิตใจใหกับประชาชนในภูมิภาคนี้และเปนตัวอยาง
ใหกับชาวโลก ข) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหคงอยูอยางม่ันคง สวนลักษณะกิจกรรม สงเสริม 
อนุ รักษ  ฟ นฟู  สืบสาน เส ริมสรางจิตสํ านึ ก ความ รัก และความภู มิ ใจดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางการยอมรับและเคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของพระสงฆ และขยายเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ไดทําหนาที่ของพระสงฆที่มีตอวัด ชุมชนและสังคม ซ่ึงบทบาทหนาที่ดังกลาวเปนไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 
หลักการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนี้ (1) ดานทาน ไดแก ก) การศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะหที่
พระสงฆดําเนินการในลักษณะนี้ เปนการจัดการศึกษา ซ่ึงแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค 2) ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 3) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา การจัดการศึกษาอบรมทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนี้ นับเปนงานที่พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
มีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแท ข) การสาธารณสงเคราะห พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดให
การสาธารณสงเคราะหตามควรแกโอกาส เชน 1) การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล การชวยจัดหาทุนการ
สงเคราะหการปองกันยาเสพติดใหโทษ 2) การชวยเหลือสถานที่อันเปน สาธารณสมบัติ เชน การสรางถนน
หนทาง ขุดลอกคูคลอง สรางฌาปนสถาน สรางการประปา สรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และ 3) การชวยเหลือ
ประชาชนในโอกาสที่ควรชวย เชน การประสพอุทกภัยหรือชวยคนชราหรือคนพิการ การจัดการ 
ดานสาธารณสงเคราะหดังกลาวนี้ จะตองจัดเพื่อความเรียบรอยดีงาม และไมขัดตอพระธรรมวินัยและความ
สงบสุขของบานเมือง (2) ดานปยวาจา ไดแก ก) การเผยแผ 1) เปนธุระในการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอน
พระธรรมวินัยแกบรรพชิต และ 2) เปนธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแกคฤหัสถ (3) ดานอัตถจริยา 
ไดแก ก) การศาสนศึกษา คือ การใหบริการดานการศึกษา ไดแก การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
การไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนและชุมชนตางๆ การใหพระสงฆไดเขาไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ 
ข) การสาธารณูปการ หมายถึง 1) การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน  
2) กิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสรางวัด การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดที่มีพระภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎรเปนพระอารามหลวง  
3) กิจการอ่ืนๆ ของวัด เชน การจัดงานวัด การเร่ียไร และ 4) การศาสนสมบัติของวัด การควบคุมและ
สงเสริมการสาธารณูปการ และ (4) ดานสมานัตตา ไดแก ก) การปกครอง การปกครองสงฆในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง นอกจากเปนไปตามหลักธรรมวินัยแลว ยังอนุโลมเปนไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตามระบอบการปกครองของแตละประเทศ แตโดยเนื้อแทการปกครองสงฆในสมัยพุทธกาลมี
ลักษณะความเปนประชาธิปไตยและเปนสังคมที่เสมอภาค พระสงฆทุกรูปมีหนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
พระเถระผูเปนอุปชฌายอาจารยมีหนาที่ปกครองสานุศิษยของตน แตในสังฆกรรมทั้งปวง สงฆยอมเปนใหญ

ไมเลือกวาอาจารยหรือสานุศิษย เม่ือมีกิจสงฆเกิดข้ึนจะตองมีการประชุมสงฆและถือมติเอกฉันทเปนหลัก 
เนื่องจากพระสงฆยังไมมากนักความเสื่อมอันเกิดจากขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆจึงมีนอย 
 กลาวไดวา พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ หรือเปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตในชุมชนในกลุมอารยธรรม5 เชียงได 
เพื่อใหมีความเขมแข็งทั้งทางรางกาย จิตใจ จิตสํานึก และปญญา โดยการประพฤติปฏิบัติ และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สืบทอดพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ความเปนอยูในชุมชน มีความพอเพียง รูจักชวยเหลือตนเอง และผูอ่ืน  

ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกปจจุบัน ไดมีการขยายพรมแดนความรวมมือและความ
ชวยเหลือระหวางกันออกไปในหลายดาน ไมจํากัดเพียงดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเทานั้น แมวา
จุดเร่ิมตนของการสรางความสัมพันธมีประเด็นหลักไปทางดานเศรษฐกิจกอนดานอ่ืน แตในระยะตอมาของ
ความสัมพันธไดมีการขยายความรวมมือไปสูดานตางๆ เพื่อกระชับความสัมพันธและเพิ่มขีดความสามารถใน
การสรางมิตรภาพตลอดจนการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศของตน
อันเปนเปาหมายที่จะมีผลตามมา การที่ชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดี ในกลุมอารยธรรมของตนเองไดอยางสืบเนื่องและยาวนานตลอดมานั้น ก็เนื่องจากมี
พระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีเครือขายความสัมพันธกันมานับแตอดีต มีภาษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมคลายคลึงกัน จึงกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
กอใหเกิดความเปนพลเมืองที่ดีในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดและความเปนพลเมืองที่ดีในกลุมประชาคมอาเซียน  
ไมวาจะเปนเชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความ
เปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ควรนําหลักประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไปสรางความสัมพันธกับ
ประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  
 ควรมีการศึกษาวิจัย บทบาทของพระสงฆในยุคดิจิทัลกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
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อารยธรรม 5 เชียง สรางศักยภาพในการเปนผูนําดานจิตใจใหกับประชาชนในภูมิภาคนี้และเปนตัวอยาง
ใหกับชาวโลก ข) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหคงอยูอยางม่ันคง สวนลักษณะกิจกรรม สงเสริม 
อนุ รักษ  ฟ นฟู  สืบสาน เส ริมสรางจิตสํ านึ ก ความ รัก และความภู มิ ใจดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางการยอมรับและเคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของพระสงฆ และขยายเครือขายในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ไดทําหนาที่ของพระสงฆที่มีตอวัด ชุมชนและสังคม ซ่ึงบทบาทหนาที่ดังกลาวเปนไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 
หลักการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนี้ (1) ดานทาน ไดแก ก) การศึกษาสงเคราะห การศึกษาสงเคราะหที่
พระสงฆดําเนินการในลักษณะนี้ เปนการจัดการศึกษา ซ่ึงแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1) โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค 2) ศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 3) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา การจัดการศึกษาอบรมทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนี้ นับเปนงานที่พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
มีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแท ข) การสาธารณสงเคราะห พระสงฆในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดให
การสาธารณสงเคราะหตามควรแกโอกาส เชน 1) การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล การชวยจัดหาทุนการ
สงเคราะหการปองกันยาเสพติดใหโทษ 2) การชวยเหลือสถานที่อันเปน สาธารณสมบัติ เชน การสรางถนน
หนทาง ขุดลอกคูคลอง สรางฌาปนสถาน สรางการประปา สรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และ 3) การชวยเหลือ
ประชาชนในโอกาสที่ควรชวย เชน การประสพอุทกภัยหรือชวยคนชราหรือคนพิการ การจัดการ 
ดานสาธารณสงเคราะหดังกลาวนี้ จะตองจัดเพื่อความเรียบรอยดีงาม และไมขัดตอพระธรรมวินัยและความ
สงบสุขของบานเมือง (2) ดานปยวาจา ไดแก ก) การเผยแผ 1) เปนธุระในการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอน
พระธรรมวินัยแกบรรพชิต และ 2) เปนธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแกคฤหัสถ (3) ดานอัตถจริยา 
ไดแก ก) การศาสนศึกษา คือ การใหบริการดานการศึกษา ไดแก การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
การไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนและชุมชนตางๆ การใหพระสงฆไดเขาไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ 
ข) การสาธารณูปการ หมายถึง 1) การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน  
2) กิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสรางวัด การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดที่มีพระภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎรเปนพระอารามหลวง  
3) กิจการอ่ืนๆ ของวัด เชน การจัดงานวัด การเร่ียไร และ 4) การศาสนสมบัติของวัด การควบคุมและ
สงเสริมการสาธารณูปการ และ (4) ดานสมานัตตา ไดแก ก) การปกครอง การปกครองสงฆในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง นอกจากเปนไปตามหลักธรรมวินัยแลว ยังอนุโลมเปนไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตามระบอบการปกครองของแตละประเทศ แตโดยเนื้อแทการปกครองสงฆในสมัยพุทธกาลมี
ลักษณะความเปนประชาธิปไตยและเปนสังคมที่เสมอภาค พระสงฆทุกรูปมีหนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
พระเถระผูเปนอุปชฌายอาจารยมีหนาที่ปกครองสานุศิษยของตน แตในสังฆกรรมทั้งปวง สงฆยอมเปนใหญ

ไมเลือกวาอาจารยหรือสานุศิษย เม่ือมีกิจสงฆเกิดข้ึนจะตองมีการประชุมสงฆและถือมติเอกฉันทเปนหลัก 
เนื่องจากพระสงฆยังไมมากนักความเสื่อมอันเกิดจากขอวัตรปฏิบัติของพระสงฆจึงมีนอย 
 กลาวไดวา พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ หรือเปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตในชุมชนในกลุมอารยธรรม5 เชียงได 
เพื่อใหมีความเขมแข็งทั้งทางรางกาย จิตใจ จิตสํานึก และปญญา โดยการประพฤติปฏิบัติ และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สืบทอดพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ความเปนอยูในชุมชน มีความพอเพียง รูจักชวยเหลือตนเอง และผูอ่ืน  

ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกปจจุบัน ไดมีการขยายพรมแดนความรวมมือและความ
ชวยเหลือระหวางกันออกไปในหลายดาน ไมจํากัดเพียงดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเทานั้น แมวา
จุดเร่ิมตนของการสรางความสัมพันธมีประเด็นหลักไปทางดานเศรษฐกิจกอนดานอ่ืน แตในระยะตอมาของ
ความสัมพันธไดมีการขยายความรวมมือไปสูดานตางๆ เพื่อกระชับความสัมพันธและเพิ่มขีดความสามารถใน
การสรางมิตรภาพตลอดจนการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศของตน
อันเปนเปาหมายที่จะมีผลตามมา การที่ชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดี ในกลุมอารยธรรมของตนเองไดอยางสืบเนื่องและยาวนานตลอดมานั้น ก็เนื่องจากมี
พระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีเครือขายความสัมพันธกันมานับแตอดีต มีภาษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมคลายคลึงกัน จึงกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
กอใหเกิดความเปนพลเมืองที่ดีในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดและความเปนพลเมืองที่ดีในกลุมประชาคมอาเซียน  
ไมวาจะเปนเชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความ
เปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ควรนําหลักประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไปสรางความสัมพันธกับ
ประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  
 ควรมีการศึกษาวิจัย บทบาทของพระสงฆในยุคดิจิทัลกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 
  



1940 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

บรรณานุกรม 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและองคกรทุน
 สําหรับเด็กแหงสหประชาชาติ . ทําเนียบชุมชนบนพ้ืนที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทย 
 พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2546. 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ มี วัต ถุประสงค เพื่ อ  1) เพื่ อศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 2) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 
5 เชี ยง การวิจัยในค ร้ังนี้  เป นการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยในภาคสนาม กลุมผู ใหขอมูลสําคัญ ไดแก ชุมชน ในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง ดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน  
50 รูป/คน ไดแก ชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย และ งานวิจัยเอกสาร  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ พัฒนาทางกาย 
พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา และพัฒนาทาง
วินัย, ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ปจจัยภายนอก, 
ปจจัยภายใน และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม), สมาธิ (ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู  
การพิจารณา)  
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 1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกแตละดาน ไดแก  ดานภาษาและการสื่อสาร, ดานคานิยมที่ มีตอสังคมและวิถีชีวิต,  
ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี, ดานศิลปะและสถาปตยกรรม, ดานการศึกษา,  
ดานการเมืองการปกครอง  
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย เชียงใหม  
เชียงทอง เชียงตุงเขมรัฐ และเชียงรุงอาฬวี  
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทส 
วาสะ การอยูในถ่ินที่ดี (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผู ไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆ 
กับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย ดานสมานัตตา: ดวยการใหความ
ชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชยีง 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา และ เครือขายความรวมมือทางศาสนา
และวัฒนธรรม  
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
คือ ดานทาน ไดแก การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห ดานปยวาจา ไดแก การเผยแผ  
ดานอัตถจริยา ไดแก การศาสนศึกษา และการสาธารณูปการ และ ดานสมานัตตา ไดแก การปกครอง 
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Abstract 
The purposes of the study are included: 1) to study the aspect of learning each 

other, are between Buddhism culture and civilization groups (5 Chiang)’s culture, about 
citizenship-building in Mekong region; 2) to study process of learning each other of 
civilization groups’ community about citizenship-building in Mekong region; and 3) to 
propose guidelines about development of learning each other, and relationship-building in 
Buddhism and community culture of civilization groups (5 Chiang). The study is qualitative 
research.  The researcher studied form documentary research and fieldwork research. The 
important information of study was given by group of civilizations (5 Chiang). They got a 
deep-interviewed and focus group discussion. There are 50 people who were included: 
community, leader of monk in the researched area, leader of community in the researched 
area, and documentary research.  
 Results of the study 

1. Aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that are 
between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong 
region. 
 1.1 Principle of Life of quality development. 1) Life quality development There are 
physical development, emotional development, social development, thinking 
development, mental develop ment, cognitive development, and disciplined 
development. 2) Buddhism principle of life quality development There are 2 steps of 
Buddhism principle of life quality development. The first step is learning that are included 
external factor (another’s utterance). And the second step are precepts (behavior practice), 
concentrate (mental practice), and wisdom (aware and considered practice). 
  1.2 Aspects of cross-cultural learning between culture of Buddhism and culture of 
5 Chiang civilized group in Mekong region. They are divided into 6 parts. Language and 
communication, Values towards society and way of life, In practice, belief, culture, tradition 
and tradition, Art and architecture, Education, Politics. 
 2. Process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks in Mekong region. 
 2.1 Process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized group. Chiang Rai Chiang 
Mai Chiang Thong Chiang Rung Arawy 
 2.2 Process of cross-cultural learning and strengthening citizenship in way of 
Buddhism of 5 Chiang civilized monks in Mekong region. Principle of life quality 
development and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized communities. 
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 1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกแตละดาน ไดแก  ดานภาษาและการสื่อสาร, ดานคานิยมที่ มีตอสังคมและวิถีชีวิต,  
ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี, ดานศิลปะและสถาปตยกรรม, ดานการศึกษา,  
ดานการเมืองการปกครอง  
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย เชียงใหม  
เชียงทอง เชียงตุงเขมรัฐ และเชียงรุงอาฬวี  
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก จักร 4 คือ (1) ปฏิรูปเทส 
วาสะ การอยูในถ่ินที่ดี (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ  
(4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผู ไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆ 
กับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก ดานการปกครอง  
ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณ
สงเคราะห 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานปยวาจา: ดวยการพูดชี้แนะ
แนวทาง ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย ดานสมานัตตา: ดวยการใหความ
ชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชยีง 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา และ เครือขายความรวมมือทางศาสนา
และวัฒนธรรม  
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่พระสงฆกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของพระสงฆ ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
คือ ดานทาน ไดแก การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห ดานปยวาจา ไดแก การเผยแผ  
ดานอัตถจริยา ไดแก การศาสนศึกษา และการสาธารณูปการ และ ดานสมานัตตา ไดแก การปกครอง 
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    การเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

  

Abstract 
The purposes of the study are included: 1) to study the aspect of learning each 

other, are between Buddhism culture and civilization groups (5 Chiang)’s culture, about 
citizenship-building in Mekong region; 2) to study process of learning each other of 
civilization groups’ community about citizenship-building in Mekong region; and 3) to 
propose guidelines about development of learning each other, and relationship-building in 
Buddhism and community culture of civilization groups (5 Chiang). The study is qualitative 
research.  The researcher studied form documentary research and fieldwork research. The 
important information of study was given by group of civilizations (5 Chiang). They got a 
deep-interviewed and focus group discussion. There are 50 people who were included: 
community, leader of monk in the researched area, leader of community in the researched 
area, and documentary research.  
 Results of the study 

1. Aspects of cross cultural learning and strengthening citizenship that are 
between culture of Buddhism and culture of 5 Chiang civilized group in Mekong 
region. 
 1.1 Principle of Life of quality development. 1) Life quality development There are 
physical development, emotional development, social development, thinking 
development, mental develop ment, cognitive development, and disciplined 
development. 2) Buddhism principle of life quality development There are 2 steps of 
Buddhism principle of life quality development. The first step is learning that are included 
external factor (another’s utterance). And the second step are precepts (behavior practice), 
concentrate (mental practice), and wisdom (aware and considered practice). 
  1.2 Aspects of cross-cultural learning between culture of Buddhism and culture of 
5 Chiang civilized group in Mekong region. They are divided into 6 parts. Language and 
communication, Values towards society and way of life, In practice, belief, culture, tradition 
and tradition, Art and architecture, Education, Politics. 
 2. Process of cross cultural learning and strengthening citizenship of 5 Chiang 
civilized monks in Mekong region. 
 2.1 Process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized group. Chiang Rai Chiang 
Mai Chiang Thong Chiang Rung Arawy 
 2.2 Process of cross-cultural learning and strengthening citizenship in way of 
Buddhism of 5 Chiang civilized monks in Mekong region. Principle of life quality 
development and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized communities. 



1944 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  

There are set of four virtues that are including: 1) Patirupadesavasa is living in a suitable 
region; 2) Sappurisupatsaya is making friend with good man; 3) Attasammapanidhi is setting 
oneself in the right place; and 4) Pubbekatapunnata is the state of having done meritorious 
action. Roles of monk and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized monks. 
There are including: administration, religious education, publicity, welfare education, public 
utility, and public welfare. 
 2.3 Development of cross cultural learning and relationship building of Buddhism, 
and development of culture and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized monks in 
Mekong region. There are 4 objects of sympathy (Sangahavatthu) Giving (Dana): to give 
generously  Pleasant speech (Piyavaca): to give an advice  Benefaction: to serve help with 
public mind, property, and energy Impartiality: to serve help for everyone equally 
  3. The way of cross cultural learning development and relationship building 
of Buddhism culture and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 3.1 Building of cooperation network for development of cross cultural learning and 
relationship building Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 1) Cooperation 
network of education, they are including: (1) there is exchange program between personal 
and 5 Chiang civilized monk students; (2) there is teaching about story of 5 Chiang 
civilizations; and (3) there is organization which is education center of 5 Chiang group. 
 2) Cooperation network of Buddhism are: (1) sight development of 5 Chiang group;  
(2) Great-Brit sermon of 5 Chiang group; (3) 5 Chiang group’s ceremony of distributed food 
by ticket. 3) Cooperation network of religious and culture, they are including: (1) there is 
project which develops potential of 5 Chiang dissemination monks and (2) there is 
empower development of religious network and culture together.  
 3.2 Application of Dhamma for development of crosses cultural learning and 
relationship building in way of Buddhism and culture of 5 Chiang monks.  There are 4 
objects of sympathy principle and roles of monk which are concerned with process of 
cross cultural learning of 5 Chiang monks 1) Giving (Dana): welfare education and public 
welfare 2) Pleasant speech (Piyavaca): dissemination of knowledge and advice  
3) Benefaction: religious education and public utility 4) Impartiality: administration  

Keywords: The process of cross cultural learning, the group of 5 Chiang civilizations,  
the strengthening citizenship in Mekong region 

 
 

  

บทนํา 
  ในยุคของสังคมโลกาภิวัตนทําใหโลกมีการเชื่อมโยงเขาไวดวยกันซ่ึงมีอิทธิพลที่สงผลใหเกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั่วทั้งโลก ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีซึ่ง
วัฒนธรรมก็เปนอีกมิติหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือมนุษยไดพบเจอกับความแตกตาง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ตางไปจากสิ่งที่ตนเองคุนเคยและไดเรียนรูมา ดังนั้นมนุษยจึงตอง
ทําการศึกษาเรียนรูเพื่อกอใหเกิดความเขาใจถึงความแตกตางนี้ จนสามารถที่จะรับมือและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการที่จะเรียนรูและทําความเขาใจไดนั้น เคร่ืองมือสําคัญ
คือ “การสื่อสาร” ที่จะชวยใหมนุษยสามารถเขาใจระหวางกันไดมากข้ึน 
 การที่มนุษยเกิดและเติบโตจากวัฒนธรรมหนึ่งยอมตองไดรับการหลอหลอมจากสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ผานกระบวนการเรียนรูและซึมซับเขาสูตัวกลายเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคม 
ทําใหการที่มนุษยตองไปดํารงชีวิตอยูในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางจากเดิม การรับรูแนวคิด วิธีปฏิบัติจาก
สิ่งที่เคยเรียนรูยอมไมสามารถนําไปใชไดกับทุกวัฒนธรรม ดังนั้น มนุษยยอมตองเรียนรูและพยายามที่จะ
ปรับตนเอง ทําใหตนเองไมรูสึกแตกตางจากกลุมบุคคลอ่ืน เพื่อใหเขากับบรรทัดฐานและวิธีปฏิบัติของสังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใหมนั้น จนกลายเปนที่ยอมรับและสามารถคบหาสมาคมกับกลุมคนอ่ืนๆ  
ได เปรียบเสมือนการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตใหรอดในการอยูในสังคมใหมที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม  
 ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม เร่ิมจากการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตาง  
กลุมคนที่มีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวขาม
วัฒนธรรม ซ่ึงมี 8 กลุม ประกอบดวย นักทองเที่ยวขามประเทศ (tourists) นักศึกษาระหวางประเทศ 
(international students) ผูที่ไปอยูชั่วคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ (business sojourners) คูสมรสที่สมรส
กับชาวตางชาติและเด็ก (spouses and children) ผูอพยพเพื่อไปตั้งรกราก (immigrants) ผูลี้ภัยขาม
ประเทศ (refugees) เจาของธุรกิจที่ตองยายธุรกิจ (business expatriate) และนักธุรกิจระหวางประเทศ 
(international business man) ดังนั้น หากบุคคลทั้ง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรม
กอนที่จะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดข้ึนของความสะเทือนใจ
ทางวัฒนธรรม (culture shock) ไดในระดับหนึ่ง 
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ประกอบดวย เชียงใหม และเชียงราย 
ประเทศไทย เชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้ง 5 เชียง มีความสัมพันธกันทั้งในดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะดาน
ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียงนี้ มุงเนนการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองดี เปนการจัดการเรียนรูในอันที่จะสืบทอดวัฒนธรรมความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 
กอเกิดการสืบสานอุดมการณและความเปนพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี  
อยูรวมกันระหวางชาติบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคมของชนชาตินั้นๆ เคารพในความเปนอยู และ
เคารพในระบอบการปกครองของชนชาตินั้นๆ 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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There are set of four virtues that are including: 1) Patirupadesavasa is living in a suitable 
region; 2) Sappurisupatsaya is making friend with good man; 3) Attasammapanidhi is setting 
oneself in the right place; and 4) Pubbekatapunnata is the state of having done meritorious 
action. Roles of monk and process of cross cultural learning of 5 Chiang civilized monks. 
There are including: administration, religious education, publicity, welfare education, public 
utility, and public welfare. 
 2.3 Development of cross cultural learning and relationship building of Buddhism, 
and development of culture and strengthening citizenship of 5 Chiang civilized monks in 
Mekong region. There are 4 objects of sympathy (Sangahavatthu) Giving (Dana): to give 
generously  Pleasant speech (Piyavaca): to give an advice  Benefaction: to serve help with 
public mind, property, and energy Impartiality: to serve help for everyone equally 
  3. The way of cross cultural learning development and relationship building 
of Buddhism culture and culture of 5 Chiang civilized monks. 
 3.1 Building of cooperation network for development of cross cultural learning and 
relationship building Buddhism and culture of 5 Chiang civilized monks. 1) Cooperation 
network of education, they are including: (1) there is exchange program between personal 
and 5 Chiang civilized monk students; (2) there is teaching about story of 5 Chiang 
civilizations; and (3) there is organization which is education center of 5 Chiang group. 
 2) Cooperation network of Buddhism are: (1) sight development of 5 Chiang group;  
(2) Great-Brit sermon of 5 Chiang group; (3) 5 Chiang group’s ceremony of distributed food 
by ticket. 3) Cooperation network of religious and culture, they are including: (1) there is 
project which develops potential of 5 Chiang dissemination monks and (2) there is 
empower development of religious network and culture together.  
 3.2 Application of Dhamma for development of crosses cultural learning and 
relationship building in way of Buddhism and culture of 5 Chiang monks.  There are 4 
objects of sympathy principle and roles of monk which are concerned with process of 
cross cultural learning of 5 Chiang monks 1) Giving (Dana): welfare education and public 
welfare 2) Pleasant speech (Piyavaca): dissemination of knowledge and advice  
3) Benefaction: religious education and public utility 4) Impartiality: administration  

Keywords: The process of cross cultural learning, the group of 5 Chiang civilizations,  
the strengthening citizenship in Mekong region 

 
 

  

บทนํา 
  ในยุคของสังคมโลกาภิวัตนทําใหโลกมีการเชื่อมโยงเขาไวดวยกันซ่ึงมีอิทธิพลที่สงผลใหเกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั่วทั้งโลก ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีซึ่ง
วัฒนธรรมก็เปนอีกมิติหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือมนุษยไดพบเจอกับความแตกตาง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ตางไปจากสิ่งที่ตนเองคุนเคยและไดเรียนรูมา ดังนั้นมนุษยจึงตอง
ทําการศึกษาเรียนรูเพื่อกอใหเกิดความเขาใจถึงความแตกตางนี้ จนสามารถที่จะรับมือและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการที่จะเรียนรูและทําความเขาใจไดนั้น เคร่ืองมือสําคัญ
คือ “การสื่อสาร” ที่จะชวยใหมนุษยสามารถเขาใจระหวางกันไดมากข้ึน 
 การที่มนุษยเกิดและเติบโตจากวัฒนธรรมหนึ่งยอมตองไดรับการหลอหลอมจากสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น ผานกระบวนการเรียนรูและซึมซับเขาสูตัวกลายเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในสังคม 
ทําใหการที่มนุษยตองไปดํารงชีวิตอยูในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางจากเดิม การรับรูแนวคิด วิธีปฏิบัติจาก
สิ่งที่เคยเรียนรูยอมไมสามารถนําไปใชไดกับทุกวัฒนธรรม ดังนั้น มนุษยยอมตองเรียนรูและพยายามที่จะ
ปรับตนเอง ทําใหตนเองไมรูสึกแตกตางจากกลุมบุคคลอ่ืน เพื่อใหเขากับบรรทัดฐานและวิธีปฏิบัติของสังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใหมนั้น จนกลายเปนที่ยอมรับและสามารถคบหาสมาคมกับกลุมคนอ่ืนๆ  
ได เปรียบเสมือนการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตใหรอดในการอยูในสังคมใหมที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม  
 ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม เร่ิมจากการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตาง  
กลุมคนที่มีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวขาม
วัฒนธรรม ซ่ึงมี 8 กลุม ประกอบดวย นักทองเที่ยวขามประเทศ (tourists) นักศึกษาระหวางประเทศ 
(international students) ผูที่ไปอยูชั่วคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ (business sojourners) คูสมรสที่สมรส
กับชาวตางชาติและเด็ก (spouses and children) ผูอพยพเพื่อไปตั้งรกราก (immigrants) ผูลี้ภัยขาม
ประเทศ (refugees) เจาของธุรกิจที่ตองยายธุรกิจ (business expatriate) และนักธุรกิจระหวางประเทศ 
(international business man) ดังนั้น หากบุคคลทั้ง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรม
กอนที่จะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดข้ึนของความสะเทือนใจ
ทางวัฒนธรรม (culture shock) ไดในระดับหนึ่ง 
 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ประกอบดวย เชียงใหม และเชียงราย 
ประเทศไทย เชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้ง 5 เชียง มีความสัมพันธกันทั้งในดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะดาน
ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียงนี้ มุงเนนการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองดี เปนการจัดการเรียนรูในอันที่จะสืบทอดวัฒนธรรมความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 
กอเกิดการสืบสานอุดมการณและความเปนพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี  
อยูรวมกันระหวางชาติบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคมของชนชาตินั้นๆ เคารพในความเปนอยู และ
เคารพในระบอบการปกครองของชนชาตินั้นๆ 



1946 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  

 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง มุงการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
แหงศตวรรษที่  21 เก่ียวกับความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ในภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยใช
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมในการเปนพลเมืองที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเรียนรูที่จะอยู
รวมกันโดยสันติ การทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกันทั้ง 5 เชียง เชน วันวิสาขะบูชา การตั้งธรรมหลวง 
(เทศนมหาชาติ) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานระหวาง 5 เชียง เปนตน การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม
ตามปจจัย 4 และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยการสรางเครือขายการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมเปนตัวเชื่อมประสาน ใหเกิดกิจกรรมดังกลาว โดยผานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมรวมกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน 
 2. ประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ  
  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 60 รูป/คน ประกอบดวย 
  2.1 ผูใหสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ไดแก ผูแทนชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 
เชียง ชุมชนละ 10 คน รวมจํานวน 50 คน ประกอบดวย (1) ชุมชนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ประเทศไทย (2) ชุมชนวัดศรีดอนไชย อําเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (3) ชุมชนวัดราช
ฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (5) ชุมชนวัดวัดปาเชตมหาราช
ฐาน เมืองเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (5) ชุมชนวัดเชียงทอง 
เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.2 ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูนํา
ชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย จํานวน 10 รูป/คน 
  
 

  

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
  3.1 แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ และผูเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวของ โดยมี
เนื้อหาที่สําคัญ เชน แนวคิด หลักการ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม และแนวทางการเสริมสรางความ
เปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
  3.2 การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยดําเนินการรวมกับชุมชน ผูนําทาง
ศาสนา ผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยมีประเด็นสนทนา เชน ทิศทางและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการเสริมสรางความเปน
พลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. การวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูล
เชิงประจักษ จากการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย เปนกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุป
ตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอ
ดังนี้ 1) ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 3) นําผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่มีตอกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง และ 4) การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และ
แนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อนําไปประยุกตในระดับนโยบาย องคกร 
ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก พัฒนาทางกาย 
พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา และพัฒนาทาง
วินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ปจจัย
ภายนอก (ปรโตโฆสะ), ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม), สมาธิ  
(ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
 1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร มีการใชภาษาลานนาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาพูด
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 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง มุงการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
แหงศตวรรษที่  21 เก่ียวกับความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ในภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยใช
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมในการเปนพลเมืองที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเรียนรูที่จะอยู
รวมกันโดยสันติ การทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกันทั้ง 5 เชียง เชน วันวิสาขะบูชา การตั้งธรรมหลวง 
(เทศนมหาชาติ) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานระหวาง 5 เชียง เปนตน การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม
ตามปจจัย 4 และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยการสรางเครือขายการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมเปนตัวเชื่อมประสาน ใหเกิดกิจกรรมดังกลาว โดยผานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมรวมกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน 
 2. ประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ  
  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 60 รูป/คน ประกอบดวย 
  2.1 ผูใหสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ไดแก ผูแทนชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 
เชียง ชุมชนละ 10 คน รวมจํานวน 50 คน ประกอบดวย (1) ชุมชนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ประเทศไทย (2) ชุมชนวัดศรีดอนไชย อําเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (3) ชุมชนวัดราช
ฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (5) ชุมชนวัดวัดปาเชตมหาราช
ฐาน เมืองเชียงรุง เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (5) ชุมชนวัดเชียงทอง 
เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.2 ผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูนํา
ชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย จํานวน 10 รูป/คน 
  
 

  

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
  3.1 แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ และผูเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เก่ียวของ โดยมี
เนื้อหาที่สําคัญ เชน แนวคิด หลักการ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม และแนวทางการเสริมสรางความ
เปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
  3.2 การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยดําเนินการรวมกับชุมชน ผูนําทาง
ศาสนา ผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยมีประเด็นสนทนา เชน ทิศทางและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนากับแนวทางการเสริมสรางความเปน
พลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. การวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูล
เชิงประจักษ จากการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย เปนกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุป
ตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอ
ดังนี้ 1) ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน  
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 3) นําผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่มีตอกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง และ 4) การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวแลว เพื่อใหเห็นชุดความรู กระบวนการ และ
แนวทางการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อนําไปประยุกตในระดับนโยบาย องคกร 
ชุมชน และปจเจกบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก พัฒนาทางกาย 
พัฒนาทางอารมณ พัฒนาทางสังคม พัฒนาทางความคิด พัฒนาทางจิตใจ พัฒนาทางปญญา และพัฒนาทาง
วินัย และ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ปจจัย
ภายนอก (ปรโตโฆสะ), ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และ ข้ันที่ 2 คือ ศีล (ฝกดานพฤติกรรม), สมาธิ  
(ฝกดานจิตใจ) และปญญา (ฝกดานการรู การพิจารณา)  
 1.2 ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกแตละดาน ดังนี้ ดานภาษาและการสื่อสาร มีการใชภาษาลานนาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาพูด
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และภาษาเขียนอยางแพรหลาย ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต มีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และคานิยมคลายคลึงกัน ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี เนื่องจากการแพรขยาย
วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนไปอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวมกลุมกันเปนอาณาจักรลานนา จึงทําใหจารีตประเพณี ความเชื่อ ประเพณี ธรรมเนียมวัฒนธรรม มีความ
เหมือนกัน ดานศิลปะและสถาปตยกรรม มีศิลปะนาฏศิลป ดนตรี และสถาปตยกรรมใกลเคียงกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา เชน วิหาร อุโบสถ หอไตร เปนตน เนื่องจากไดรับอิทธิพลทางความ
เชื่อความคิดทางพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท คลายคลึงกัน ดานการศึกษา เม่ือรัฐมีอํานาจดานการ
ปกครองมากข้ึน การจัดการศึกษาตองเปนไปตามที่รัฐบาลกลางกําหนด และ ดานการเมืองการปกครอง 
ปจจุบันนี้ รัฐไดผอนคลายการเมืองการปกครองมากข้ึน ทําใหชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถไปมา
หาสูกันไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย นครแหง 
แบบแผนและความงดงาม เชยีงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง เชียงทอง นครแหงความงดงามหลังมาน
ไหมและสายน้ํา เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ และ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง คือ จักร 4 ประกอบดวย   
(1) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในถ่ินที่ดี  (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตน
ไวชอบ (4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก (1) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่
เหมาะสม (2) หม่ันฟงธรรม (3) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ (4) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุ
สงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน (5) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม (6) ทําบุญกุศลตามหลักและวิธีการ 
ของพระพุทธศาสนา (7) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ (1) ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ (2) ดานปยวาจา: ดวยการพูด
ชี้แนะแนวทาง (3) ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย (5) ดานสมานัตตา:  
ดวยการใหความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3. แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสร างความสั ม พั นธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 ผลการวิจัย พบวา 

  

 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ประกอบดวย (1) โครงการแลกเปลีย่นบุคลากรและ 
นักศึกษา ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราว ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง (3) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษา ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย (1) การปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (3) การทําบุญ
สลากภัตรของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย (1) การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมและปลูกจิตสํานึกรวมกัน (2) การนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อสรางคุณคาทางสังคม
หรือมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกัน (3) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกัน 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ประกอบดวย (1) ดานทาน ไดแก หม่ันไปวัด และทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา (2) ดานปยวาจา ไดแก 
หม่ันฟงธรรม และเลื่อมใสในพระสงฆเทาเทียมกัน (3) ดานอัตถจริยา ไดแก ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ในทุกๆ ดาน (4) ดานสมานัตตา ไดแก ศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ และตั้งจิตเปนกุศลขณะฟงธรรม 
 
อภิปรายผล 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง1 คือกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดแมน้ําโขง ซ่ึงเปนแมน้ําที่มีขนาดใหญ 
เปนอันดับที่ 1 ของโลก เปนแมน้ําที่ยาวที่มีความยาว 4,200 กิโลเมตร เปน 1 ใน 15 ของแมน้ําที่ยาวที่สุดใน
กลุมอีกทั้งเปนแมน้ํานานาชาติสายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดจากที่ราบสูงในทิเบตแลวไหลลงสู
ทะเลจีนใตที่ประเทศเวียดนาม ในปหนึ่งๆ แมน้ําโขงไดปลอยน้ําลงสูทะเลประมาณ 475,000 ลานลูกบาศก
เมตรหรือโดยเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลในแตละปของแมน้ําโขง
จัดเปนแมน้ําที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับ 6 ของโลก ทําใหประเทศสองฝงแมน้ําไดใชประโยชนในการดํารง
ชีพมายาวนานหลายศตวรรษ อนุภูมิภาคนี้แมมีขนาดเล็กแตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ประกอบกับการมีแมน้ําโขงเปนเสมือนสายใยเชื่อมโยงสายสัมพันธของประชากรสองฝง

                                                           
1 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน, คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, “ความรวมมือระหวางประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง: จากประตูเศรษฐกิจสูเสนทางวิชาการ”, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
ปการศึกษา 2551, หนา 1-2. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1949

  

และภาษาเขียนอยางแพรหลาย ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต มีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และคานิยมคลายคลึงกัน ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี เนื่องจากการแพรขยาย
วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนไปอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รวมกลุมกันเปนอาณาจักรลานนา จึงทําใหจารีตประเพณี ความเชื่อ ประเพณี ธรรมเนียมวัฒนธรรม มีความ
เหมือนกัน ดานศิลปะและสถาปตยกรรม มีศิลปะนาฏศิลป ดนตรี และสถาปตยกรรมใกลเคียงกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา เชน วิหาร อุโบสถ หอไตร เปนตน เนื่องจากไดรับอิทธิพลทางความ
เชื่อความคิดทางพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท คลายคลึงกัน ดานการศึกษา เม่ือรัฐมีอํานาจดานการ
ปกครองมากข้ึน การจัดการศึกษาตองเปนไปตามที่รัฐบาลกลางกําหนด และ ดานการเมืองการปกครอง 
ปจจุบันนี้ รัฐไดผอนคลายการเมืองการปกครองมากข้ึน ทําใหชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถไปมา
หาสูกันไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 ผลการวิจัย พบวา  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก เชียงราย นครแหง 
แบบแผนและความงดงาม เชยีงใหม นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง เชียงทอง นครแหงความงดงามหลังมาน
ไหมและสายน้ํา เชียงตุงเขมรัฐ นครในเงาแหงอํานาจ และ เชียงรุงอาฬวี นครสามฝายฟา 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง คือ จักร 4 ประกอบดวย   
(1) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในถ่ินที่ดี  (2) สัปปุริสูปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ (3) อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตน
ไวชอบ (4) ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทําความดีไวกอน และ หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับ
กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก (1) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่
เหมาะสม (2) หม่ันฟงธรรม (3) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ (4) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุ
สงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน (5) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม (6) ทําบุญกุศลตามหลักและวิธีการ 
ของพระพุทธศาสนา (7) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน 
 2.3 การพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการเสริมสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 คือ (1) ดานทาน: ดวยการใหการเอ้ือเฟอเผื่อแผ (2) ดานปยวาจา: ดวยการพูด
ชี้แนะแนวทาง (3) ดานอัตถจริยา: ดวยการสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย (5) ดานสมานัตตา:  
ดวยการใหความชวยเหลือโดยเสมอภาคกัน 
 3. แนวทางการพัฒ นาการเรียน รูข าม วัฒ นธรรมกับ การสร างความสั ม พั นธท าง     
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 ผลการวิจัย พบวา 

  

 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ประกอบดวย (1) โครงการแลกเปลีย่นบุคลากรและ 
นักศึกษา ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราว ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง (3) การจัดตั้งหนวยงานในรูปศูนยศึกษา ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย (1) การปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (2) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง (3) การทําบุญ
สลากภัตรของกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย (1) การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมและปลูกจิตสํานึกรวมกัน (2) การนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อสรางคุณคาทางสังคม
หรือมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกัน (3) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกัน 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก หลักสังคหวัตถุ 4 กับหลัก
เก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ประกอบดวย (1) ดานทาน ไดแก หม่ันไปวัด และทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนา (2) ดานปยวาจา ไดแก 
หม่ันฟงธรรม และเลื่อมใสในพระสงฆเทาเทียมกัน (3) ดานอัตถจริยา ไดแก ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ในทุกๆ ดาน (4) ดานสมานัตตา ไดแก ศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ และตั้งจิตเปนกุศลขณะฟงธรรม 
 
อภิปรายผล 
 1. ลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง1 คือกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดแมน้ําโขง ซ่ึงเปนแมน้ําที่มีขนาดใหญ 
เปนอันดับที่ 1 ของโลก เปนแมน้ําที่ยาวที่มีความยาว 4,200 กิโลเมตร เปน 1 ใน 15 ของแมน้ําที่ยาวที่สุดใน
กลุมอีกทั้งเปนแมน้ํานานาชาติสายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดจากที่ราบสูงในทิเบตแลวไหลลงสู
ทะเลจีนใตที่ประเทศเวียดนาม ในปหนึ่งๆ แมน้ําโขงไดปลอยน้ําลงสูทะเลประมาณ 475,000 ลานลูกบาศก
เมตรหรือโดยเฉลี่ย 15,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลในแตละปของแมน้ําโขง
จัดเปนแมน้ําที่มีปริมาณน้ํามากเปนอันดับ 6 ของโลก ทําใหประเทศสองฝงแมน้ําไดใชประโยชนในการดํารง
ชีพมายาวนานหลายศตวรรษ อนุภูมิภาคนี้แมมีขนาดเล็กแตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ประกอบกับการมีแมน้ําโขงเปนเสมือนสายใยเชื่อมโยงสายสัมพันธของประชากรสองฝง

                                                           
1 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน, คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, “ความรวมมือระหวางประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง: จากประตูเศรษฐกิจสูเสนทางวิชาการ”, วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 
ปการศึกษา 2551, หนา 1-2. 
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แมน้ํามายาวนานในประวัติศาสตรที่มีวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ รวมกันมาหลายศตวรรษ 
หากไดมีการรวมกลุมกันอยางม่ันคง จะกอใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมาอยางสมดุล 
 จากการศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง2 ปรากฏวา มีลักษณะ 2 
ประการ คือ 
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับแต
อดีตถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักที่ตองพัฒนาตน เพราะคนจะเปนมนุษยไดนั้นตองเปนผูที่มีจิตใจสูง 
และในหมูมนุษยผูที่พัฒนาตนหรือฝกตนแลวประเสริฐสุด มีสาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง  
เพราะคนมีพฤติกรรมหลายอยางที่ผู อ่ืนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดยกเวน ตนเองตั้งใจจะ
เปลี่ยนแปลงเทานั้น เชน พฤติกรรมทางเพศหรือการที่มีปฏิกิริยาทางอารมณ เร่ืองความโลภ ความโกรธ  
และความหลง เปนตน เพราะพฤติกรรมบางอยางของมนุษยที่ทําลายคุณภาพตนหลายประการ 
เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เนื่องจากเปนกิจกรรมทางสมอง 
เชนการคิด การใฝฝน จินตนาการ หรือการวางแผน เปนตน และเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
นั้นเปนเร่ืองยากและไมมีความสุข หาก ตนเองไมสมัครใจทําดวยตนเอง ถารอที่จะใหคนอ่ืนมาชวยก็มักไม
สําเร็จ โดยเฉพาะถาตนเองขาดความตั้งใจอยางแนวแน 
  หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ข้ันของการฝกฝนตนเองในการศึกษา 
การฝกฝนใหเกิด สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนรากฐานของการฝกและพัฒนาตนเอง ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 2 อยางคือ 
1) ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลั่นกรองรับเอาคําอบรมสั่งสอนจากพอ แม พี่ นอง สื่อมวลชน
ตางๆ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการรับเอาความรูสังคม และวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาตนเองตอไป 2) ปจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ) คือ การรูจักเลือกปฏิบัติ เลือกหากัลยาณมิตร ซ่ึงคนมองเห็นประโยชนและสามารถตีคุณคา
ได ซ่ึงจะตองมีการฝกฝน ตามองคประกอบดานการมีสติพื้นฐาน เปนผูมีศีล มีระเบียบ วินัย เปนผูมี 
แรงจูงใจใฝสรางสรรค เปนผูมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เปนผูมีความเชื่อในหลักเหตุผล มีความ
กระตือรือรนและการเปนผูมีวิจารณญาณหาเหตุผล รูจักพิจารณาอยางรอบคอบ และข้ันที่ 2 ไตรสิกขา 
 เปนข้ันการพัฒนาคนอยางสมบูรณแบบ และในข้ันนี้ตองมีการศึกษาเร่ืองศักยภาพของมนุษย หลักสําคัญใน
การพัฒนามนุษยในข้ันนี้คือ 1) ศีล เปนการฝกพฤติกรรม โดยมีวินัยเปนเคร่ืองมือในการฝก 2) สมาธิ 
เปนการฝกดานจิต ฝกดานคุณธรรม ความมีจิตเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 3) ปญญา เปนการฝกใน 

                                                           
2 เรียกวา กลุมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พมา-เวียดนาม) ลุมแมนํ้าโขงเปนท่ีอยูอาศัยของ

หลายชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดตอกันหลายประเทศ นับเปนแหลงอารยธรรมท่ีสําคัญซ่ึงมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ คานิยม ท้ังท่ีมีความคลายคลึงและแตกตางดวยลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังมีการไปมาหา
สู มีการคาขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลใหวัฒนธรรมของแตละประเทศ มีท้ังท่ี
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะท่ีมีความคลายคลึงในบางสวนของการดําเนินวิถีชีวิต กลาวไดวา ไทย-
ลาว-กัมพูชา มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพรอมของวัฒนธรรมมากกวาพมาและเวียดนามซ่ึงไดรับอิทธิพล 
จากจีน 

  

ดานการรู การพิจารณา การไตรตรองหาเหตุผลของการดําเนินชีวิต ในขณะที่สั งคมโลกกําลังมี 
การเปลี่ยนแปลงสังคมของชุมชน กําลังไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม  
  1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียงลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 
  1) ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสารที่ใชในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไดแก ภาษาลานนา หรือตัวเมือง จากการศึกษาวิจัยพบวามีสาเหตุแหงการ
แพรกระจายของภาษาหรืออักษรลานนาไปสูดินแดนที่เปนบริวารในปกครองใน 2 ลักษณะ คือ การอพยพ
คนในชวงการทําศึกสงคราม และอิทธิพลของการเผยแผพระพุทธศาสนา  
  2) ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง3 ภายใตกรอบของ GMS (อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง) ประการแรกสุดที่ควรคํานึง คือ
วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนเร่ืองที่สําคัญในการทําความเขาใจถึงการ
รวมกลุมทางอนุภูมิภาค ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมรวมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมรวมนั้น เกิดจากการที่คนอาศัยอยูในภูมิภาคเดียวกันมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกัน มีวิถีชีวิต และการดํารงอยูที่คลายคลึงกัน อยูในเขตที่เรียกวา กลุมภูมิภาคดวยกัน และใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงก็เชนกันมีการใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงก็คือน้ําและแมน้ําที่กลุมชาติพันธุตางๆ ในอนุ
ภูมิภาคใชรวมกันก็คือ แมน้ํา 
 1.3 ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต และประเพณี ชาวไตหรือชาวไทยโบราณมีรากฐาน
ของสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง ในโลกทัศนและคติความเชื่อเร่ืองผี ซ่ึงเหมือนกับชนเผา
อ่ืนๆ ของเอเชียกอนอิทธิพลคติความเชื่อทาง พราหมณ -ฮินดู จะแผเขามาในดินแดนที่ตั้งถ่ินฐานของคนไต
อยางนอย 1,400 ปที่แลวในยุคกอนหริภุญชัย ตั้งแตมีแควนหริภุญชัยภายใตอํานาจของละโว ศาสนาพุทธ
เร่ิมเขามามีบทบาทตอพัฒนาการดานทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในดินแดนที่ภายหลังเปน
อาณาจักรลานนา พุทธศาสนาเจริญข้ึนทีละนอย และเจริญเปนอยางมากในสมัยพระเจาติโลกราชตลอดจน
สมัยพระเมืองแกว กลาวกันวาถือเปนยุคทองของลานนา แตคติความเชื่อเร่ืองผีและพราหมณ-ฮินดู หาได
หมดไปไม กลับเสริมสรางเอกลักษณแบบแผนโลกทัศนของชาวลานนาใหมีลักษณะเฉพาะและผสมผสาน 
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจสงผลใหคติความเชื่อและศาสนามีแนวโนม เสื่อมลงอยาง
เห็นไดชัด 
 1.4 ดานศิลปะและสถาปตยกรรม ไดแก ศิลปะนาฏศิลป ดนตรี ดวยสภาพภูมิศาสตร และลักษณะ
การประกอบอาชีพที่เปนเกษตรกรรมสงผลตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในแถบ
ใกลเคียงกันการแสดงรําของไทย ลาว เขมรมีความคลายคลึงกัน ดานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมที่เห็น

                                                           
3 ยุวดี วงศ วีระประเสริฐ, วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํ าโขง ,

(ธรรมศาสตร  ศูนยลําปาง, 19 ตุลาคม 2550) หนา 22 - 12. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1951

  

แมน้ํามายาวนานในประวัติศาสตรที่มีวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ รวมกันมาหลายศตวรรษ 
หากไดมีการรวมกลุมกันอยางม่ันคง จะกอใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมาอยางสมดุล 
 จากการศึกษาลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง2 ปรากฏวา มีลักษณะ 2 
ประการ คือ 
 1.1 หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนับแต
อดีตถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักที่ตองพัฒนาตน เพราะคนจะเปนมนุษยไดนั้นตองเปนผูที่มีจิตใจสูง 
และในหมูมนุษยผูที่พัฒนาตนหรือฝกตนแลวประเสริฐสุด มีสาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง  
เพราะคนมีพฤติกรรมหลายอยางที่ผู อ่ืนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดยกเวน ตนเองตั้งใจจะ
เปลี่ยนแปลงเทานั้น เชน พฤติกรรมทางเพศหรือการที่มีปฏิกิริยาทางอารมณ เร่ืองความโลภ ความโกรธ  
และความหลง เปนตน เพราะพฤติกรรมบางอยางของมนุษยที่ทําลายคุณภาพตนหลายประการ 
เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เนื่องจากเปนกิจกรรมทางสมอง 
เชนการคิด การใฝฝน จินตนาการ หรือการวางแผน เปนตน และเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
นั้นเปนเร่ืองยากและไมมีความสุข หาก ตนเองไมสมัครใจทําดวยตนเอง ถารอที่จะใหคนอ่ืนมาชวยก็มักไม
สําเร็จ โดยเฉพาะถาตนเองขาดความตั้งใจอยางแนวแน 
  หลักการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สอดคลองกับแนวทางในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ซ่ึงมี 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 นําสูสิกขา คือ ข้ันของการฝกฝนตนเองในการศึกษา 
การฝกฝนใหเกิด สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนรากฐานของการฝกและพัฒนาตนเอง ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 2 อยางคือ 
1) ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) คือ การกลั่นกรองรับเอาคําอบรมสั่งสอนจากพอ แม พี่ นอง สื่อมวลชน
ตางๆ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการรับเอาความรูสังคม และวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาตนเองตอไป 2) ปจจัยภายใน 
(โยนิโสมนสิการ) คือ การรูจักเลือกปฏิบัติ เลือกหากัลยาณมิตร ซ่ึงคนมองเห็นประโยชนและสามารถตีคุณคา
ได ซ่ึงจะตองมีการฝกฝน ตามองคประกอบดานการมีสติพื้นฐาน เปนผูมีศีล มีระเบียบ วินัย เปนผูมี 
แรงจูงใจใฝสรางสรรค เปนผูมีความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เปนผูมีความเชื่อในหลักเหตุผล มีความ
กระตือรือรนและการเปนผูมีวิจารณญาณหาเหตุผล รูจักพิจารณาอยางรอบคอบ และข้ันที่ 2 ไตรสิกขา 
 เปนข้ันการพัฒนาคนอยางสมบูรณแบบ และในข้ันนี้ตองมีการศึกษาเร่ืองศักยภาพของมนุษย หลักสําคัญใน
การพัฒนามนุษยในข้ันนี้คือ 1) ศีล เปนการฝกพฤติกรรม โดยมีวินัยเปนเคร่ืองมือในการฝก 2) สมาธิ 
เปนการฝกดานจิต ฝกดานคุณธรรม ความมีจิตเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 3) ปญญา เปนการฝกใน 

                                                           
2 เรียกวา กลุมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พมา-เวียดนาม) ลุมแมนํ้าโขงเปนท่ีอยูอาศัยของ

หลายชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดตอกันหลายประเทศ นับเปนแหลงอารยธรรมท่ีสําคัญซ่ึงมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ คานิยม ท้ังท่ีมีความคลายคลึงและแตกตางดวยลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังมีการไปมาหา
สู มีการคาขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สงผลใหวัฒนธรรมของแตละประเทศ มีท้ังท่ี
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะท่ีมีความคลายคลึงในบางสวนของการดําเนินวิถีชีวิต กลาวไดวา ไทย-
ลาว-กัมพูชา มีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพรอมของวัฒนธรรมมากกวาพมาและเวียดนามซ่ึงไดรับอิทธิพล 
จากจีน 

  

ดานการรู การพิจารณา การไตรตรองหาเหตุผลของการดําเนินชีวิต ในขณะที่สั งคมโลกกําลังมี 
การเปลี่ยนแปลงสังคมของชุมชน กําลังไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม  
  1.2 ลักษณ ะการเรียน รูข ามวัฒ นธรรมทางพระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรม ของกลุ ม 
อารยธรรม 5 เชียงลักษณะการเรียนรูขามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 
  1) ดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสารที่ใชในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไดแก ภาษาลานนา หรือตัวเมือง จากการศึกษาวิจัยพบวามีสาเหตุแหงการ
แพรกระจายของภาษาหรืออักษรลานนาไปสูดินแดนที่เปนบริวารในปกครองใน 2 ลักษณะ คือ การอพยพ
คนในชวงการทําศึกสงคราม และอิทธิพลของการเผยแผพระพุทธศาสนา  
  2) ดานคานิยมที่มีตอสังคมและวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง3 ภายใตกรอบของ GMS (อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง) ประการแรกสุดที่ควรคํานึง คือ
วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนเร่ืองที่สําคัญในการทําความเขาใจถึงการ
รวมกลุมทางอนุภูมิภาค ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมรวมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมรวมนั้น เกิดจากการที่คนอาศัยอยูในภูมิภาคเดียวกันมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกัน มีวิถีชีวิต และการดํารงอยูที่คลายคลึงกัน อยูในเขตที่เรียกวา กลุมภูมิภาคดวยกัน และใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงก็เชนกันมีการใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงก็คือน้ําและแมน้ําที่กลุมชาติพันธุตางๆ ในอนุ
ภูมิภาคใชรวมกันก็คือ แมน้ํา 
 1.3 ดานวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต และประเพณี ชาวไตหรือชาวไทยโบราณมีรากฐาน
ของสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง ในโลกทัศนและคติความเชื่อเร่ืองผี ซ่ึงเหมือนกับชนเผา
อ่ืนๆ ของเอเชียกอนอิทธิพลคติความเชื่อทาง พราหมณ -ฮินดู จะแผเขามาในดินแดนที่ตั้งถ่ินฐานของคนไต
อยางนอย 1,400 ปที่แลวในยุคกอนหริภุญชัย ตั้งแตมีแควนหริภุญชัยภายใตอํานาจของละโว ศาสนาพุทธ
เร่ิมเขามามีบทบาทตอพัฒนาการดานทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในดินแดนที่ภายหลังเปน
อาณาจักรลานนา พุทธศาสนาเจริญข้ึนทีละนอย และเจริญเปนอยางมากในสมัยพระเจาติโลกราชตลอดจน
สมัยพระเมืองแกว กลาวกันวาถือเปนยุคทองของลานนา แตคติความเชื่อเร่ืองผีและพราหมณ-ฮินดู หาได
หมดไปไม กลับเสริมสรางเอกลักษณแบบแผนโลกทัศนของชาวลานนาใหมีลักษณะเฉพาะและผสมผสาน 
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจสงผลใหคติความเชื่อและศาสนามีแนวโนม เสื่อมลงอยาง
เห็นไดชัด 
 1.4 ดานศิลปะและสถาปตยกรรม ไดแก ศิลปะนาฏศิลป ดนตรี ดวยสภาพภูมิศาสตร และลักษณะ
การประกอบอาชีพที่เปนเกษตรกรรมสงผลตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในแถบ
ใกลเคียงกันการแสดงรําของไทย ลาว เขมรมีความคลายคลึงกัน ดานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมที่เห็น

                                                           
3 ยุวดี วงศ วีระประเสริฐ, วัฒนธรรมและสังคมของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํ าโขง ,

(ธรรมศาสตร  ศูนยลําปาง, 19 ตุลาคม 2550) หนา 22 - 12. 



1952 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  

เดนชัดในอาณาจักรลานนาในกลุม 5 เชียง คือสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ไดแก วิหารหลวง 
ซุมประตูโขง กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร เปนตน  
 1.5 ดานการศึกษา นโยบายการศึกษาของประเทศก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานวัฒนธรรมตางๆ ของเมืองที่เปนประเทศราช กลาวคือ เม่ือรัฐใดตกเปนเมืองข้ึนหรือประเทศราชของ
เมืองอ่ืนก็ยอมตองปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ กลุมอารยธรรม 5 เชียง เม่ือถูกรวบรวมเปนแตละ
ประเทศแลว ทุกประเทศตองการใหคนในประเทศของตนเรียนภาษาราชการ ทําใหภาษาลานนาที่ศึกษาเลา
เรียนกันก็ถูกจํากัด ประกอบกับวิวัฒนาการใหมๆ เขาสูกลุมอารยธรรม 5 เชียง ทําใหการศึกษาแบบดั้งเดิม
คือการเรียนอักษรธรรมลดนอยถอยลง 
 1.6 ดานการเมืองการปกครอง เม่ือสถาบันผูปกครองถูกลดอํานาจลง ศูนยกลางของภาษาทองถ่ินก็
ยอมถูกทําลายไปดวย การสั่งการใดๆ ที่ผูครองนครเคยใชบริหารบานเมืองและการสื่อสารกันดวยภาษา
ทองถ่ินก็ถูกยกเลิกไปใหใชภาษาราชการของแตละประเทศแทน ภาษาลานนาก็ยิ่งลดความสําคัญมากยิ่งข้ึน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง หาเชียง คือ หาเมืองหลักในลุม
น้ําโขงจากตนน้ํา คือ เชียงใหม เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง คืออูอารยธรรมอันงดงาม มีอายุไม
นอยกวา 3,000 ป4 คือ เชียงราย นครแหงแบบแผนและความงดงาม เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณระหวางลุม
แมน้ํากกและแมน้ําโขง ที่ เปนจุดกําเนิดความรุงเรืองทางวัฒนธรรมไทย เชียงใหม นครแหงชีวิตและ 
ความม่ังค่ัง ศูนยกลางของอาณาจักรลานนา เม่ือป พ.ศ. 2389 ความม่ังค่ังของนครเชียงใหม เกิดข้ึนจาก
การคาทางไกล จากเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล ข้ึนมาสูเมืองตางๆ โดยมีนครเชียงใหม ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน
ชุมทางสําคัญที่ไดกลายเปนความสัมพันธทางการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะการศาสนาในนครเชียงใหม 
นับไดวาเปนศูนยกลางในการเผยแผพระพุทธศาสนา เชียงทอง นครแหงความงดงามหลังมานไหมและ
สายน้ําหลวงพระบาง ความสัมพันธเหนือดินแดนสองฝงโขงที่ยั่งยืนอยูในภูมิภาคทางตอนบนแถบนี้  
เมืองเชียงทองหรือนครหลวงพระบาง ศูนยกลางแหงอาณาจักรลานชาง นับเปนหลักฐานสําคัญที่ยืนยันถึง
ความสัมพันธไทยวนและไทลาวมีมาอยางยาวนาน นับเร่ิมตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา เชียงตุงเขมรัฐ 
นครในเงาแหงอํานาจ ประชาชนชนเผาไทเขิน หรือไทขืน กลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีถ่ินฐานอยูลุมแมน้ําเขิน 
อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับอาณาจักรลานนามาตั้งแตคร้ังอดีต นับตั้งแตรัฐสมัยของพญามังราย 
แหงนครเชียงใหม อันมีเอกสารตํานานเมืองตุง ซ่ึงไดบันทึกถึงความสัมพันธนั้นอยาง และ เชียงรุงอาฬวี นคร
สามฝายฟา ศูนยกลางของวัฒนธรรมไทลื้อแหงอาณาจักรสิบสองปนนาในอดีต ที่ เคยรุงเรืองและมี
ความสําคัญในฐานะของเมืองสามฝายฟา อันหมายถึงมีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่ตั้งระหวางพมา ลานนา 
และจีน เปนเหตุใหตางฝายพยามยามแผอิทธิพลเหนือดินแดนสิบสองปนนาอยูมาโดยตลอด ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวไดสะทอนออกมาจากการแสดงศิลปกรรมแขนงตางๆ ที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหวางพมา ลานนา 

                                                           
        4 จินจุทา อิสริยพัช. “ประวัติศาสตร 5 เชียง”. [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.youtube.com 
/watch?v=n5SmvJBe Hw [8 ธันวาคม 2560]. 

  

และจีน กลายเปนวิถีชีวิตที่ชาวไทลื้อไดคุนเคย จนกลายเปนเอกลักษณอยูบนพื้นฐานสามเสาของอํานาจจาก
ภายนอกที่สงผลถึงลักษณะเดนทางศิลปกรรมนับจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 1) หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียงไดยึดหลักหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ที่เรียกวา จักร 4 ไดแก ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในทองถ่ินที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ตองกระทํา สัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ คือคนดี คนสงบ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ 
หมายถึง การตั้งอยูในสุจริต 3 และ ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดกระทําบุญไวกอน หมายความวา  
ไดทําบุญไวในอดีต บุญนั้น กลาวโดยเหตุ ไดแก กุศลกรรมหรือความดี กลาวโดยผล ไดแก ความสุข 
  2) หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน 
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของ
ชาวพุทธที่ดี ดังนี้ (1) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ก็ยังใหความ
อุปถัมภและบํารุงวัดอยูเสมอ เนื่องจากวัดเปนสถานที่สําหรับรวบรวมจิตใจของชาวพุทธ ใหตั้งม่ันอยูในความ
ดี (2) หม่ันฟงธรรม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เชื่อวาการหม่ันฟงธรรม ทําใหผูฟงไดรูดีรูชั่ว ทําให
รักและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นใจกัน ไมเบียดเบียนกัน ทําใหชีวิตมีความเจริญกาวหนา และทําใหเปน
คนและมีความสุข (3) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
มีความสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ประโยชนของการศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไดแก ทําใหเกิด
ความสุข อยากอยูเปนสุข ไมเดือดรอนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน (4) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทา
เทียมกัน พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน  
พึงเห็นไดจากงานศาสนพิธีตางๆ เชน การลุกข้ึนยืนรับพระสงฆ การใหที่นั่งพระสงฆ การตามสงพระสงฆ 
และการหลีกทางใหพระสงฆ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย เม่ือพบหรือสนทนากับพระสงฆในโอกาสตางๆ 
(5) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ระลึกอยูเสมอวา การตั้งจิต
ใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง สิ่งใดที่เคยฟงแลว แตไมเขาใจชัด ยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด 
บรรเทาความสงสัยเสีย ทําความเห็นใหถูกตองได และ จิตของผูฟงยอมผองใส (6) ทําบุญกุศลตามหลักและ
วิธีการของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีหลักในการประกอบพิธีกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ไดแก ควรใหถูกตองตามหลักศาสนา ควรมีการประหยัด ควรคํานึงถึงประโยชน และ ไมขัด
กับประเพณีนิยมของทองถ่ินหรือชุมชน (7) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน ชาวพุทธในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง ไดกําหนดแนวทางในการปลูกจิตสํานึกในการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิด
ประโยชน ไดแก สรางความรูสึกสํานึกแกชุมชนในทองถ่ินวาวัดเปนของตน มีความรูสึกหวงแหน รักและ
ชวยกันดูแลรักษา สรางสภาพวัดและเสนาสนะถาวรวัตถุตางๆ ใหมีความหมาย เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุ
สามเณรที่บวชเรียนศึกษา ศึกษาปฏิบัติธรรม เปนที่บําเพ็ญกุศลของชุมชน เปนที่ที่ชุมชนนั้นไดเขามาหา
ความสงบทางกายและใจ เปนศูนยกลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันของชุมชน 
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เดนชัดในอาณาจักรลานนาในกลุม 5 เชียง คือสถาปตยกรรมที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ไดแก วิหารหลวง 
ซุมประตูโขง กุฏิ อุโบสถ หอกลอง หอคํา หอไตร เปนตน  
 1.5 ดานการศึกษา นโยบายการศึกษาของประเทศก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานวัฒนธรรมตางๆ ของเมืองที่เปนประเทศราช กลาวคือ เม่ือรัฐใดตกเปนเมืองข้ึนหรือประเทศราชของ
เมืองอ่ืนก็ยอมตองปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ กลุมอารยธรรม 5 เชียง เม่ือถูกรวบรวมเปนแตละ
ประเทศแลว ทุกประเทศตองการใหคนในประเทศของตนเรียนภาษาราชการ ทําใหภาษาลานนาที่ศึกษาเลา
เรียนกันก็ถูกจํากัด ประกอบกับวิวัฒนาการใหมๆ เขาสูกลุมอารยธรรม 5 เชียง ทําใหการศึกษาแบบดั้งเดิม
คือการเรียนอักษรธรรมลดนอยถอยลง 
 1.6 ดานการเมืองการปกครอง เม่ือสถาบันผูปกครองถูกลดอํานาจลง ศูนยกลางของภาษาทองถ่ินก็
ยอมถูกทําลายไปดวย การสั่งการใดๆ ที่ผูครองนครเคยใชบริหารบานเมืองและการสื่อสารกันดวยภาษา
ทองถ่ินก็ถูกยกเลิกไปใหใชภาษาราชการของแตละประเทศแทน ภาษาลานนาก็ยิ่งลดความสําคัญมากยิ่งข้ึน 
 2. กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
 2.1 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรม ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง หาเชียง คือ หาเมืองหลักในลุม
น้ําโขงจากตนน้ํา คือ เชียงใหม เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง คืออูอารยธรรมอันงดงาม มีอายุไม
นอยกวา 3,000 ป4 คือ เชียงราย นครแหงแบบแผนและความงดงาม เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณระหวางลุม
แมน้ํากกและแมน้ําโขง ที่ เปนจุดกําเนิดความรุงเรืองทางวัฒนธรรมไทย เชียงใหม นครแหงชีวิตและ 
ความม่ังค่ัง ศูนยกลางของอาณาจักรลานนา เม่ือป พ.ศ. 2389 ความม่ังค่ังของนครเชียงใหม เกิดข้ึนจาก
การคาทางไกล จากเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล ข้ึนมาสูเมืองตางๆ โดยมีนครเชียงใหม ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน
ชุมทางสําคัญที่ไดกลายเปนความสัมพันธทางการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะการศาสนาในนครเชียงใหม 
นับไดวาเปนศูนยกลางในการเผยแผพระพุทธศาสนา เชียงทอง นครแหงความงดงามหลังมานไหมและ
สายน้ําหลวงพระบาง ความสัมพันธเหนือดินแดนสองฝงโขงที่ยั่งยืนอยูในภูมิภาคทางตอนบนแถบนี้  
เมืองเชียงทองหรือนครหลวงพระบาง ศูนยกลางแหงอาณาจักรลานชาง นับเปนหลักฐานสําคัญที่ยืนยันถึง
ความสัมพันธไทยวนและไทลาวมีมาอยางยาวนาน นับเร่ิมตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา เชียงตุงเขมรัฐ 
นครในเงาแหงอํานาจ ประชาชนชนเผาไทเขิน หรือไทขืน กลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีถ่ินฐานอยูลุมแมน้ําเขิน 
อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับอาณาจักรลานนามาตั้งแตคร้ังอดีต นับตั้งแตรัฐสมัยของพญามังราย 
แหงนครเชียงใหม อันมีเอกสารตํานานเมืองตุง ซ่ึงไดบันทึกถึงความสัมพันธนั้นอยาง และ เชียงรุงอาฬวี นคร
สามฝายฟา ศูนยกลางของวัฒนธรรมไทลื้อแหงอาณาจักรสิบสองปนนาในอดีต ที่ เคยรุงเรืองและมี
ความสําคัญในฐานะของเมืองสามฝายฟา อันหมายถึงมีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่ตั้งระหวางพมา ลานนา 
และจีน เปนเหตุใหตางฝายพยามยามแผอิทธิพลเหนือดินแดนสิบสองปนนาอยูมาโดยตลอด ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวไดสะทอนออกมาจากการแสดงศิลปกรรมแขนงตางๆ ที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหวางพมา ลานนา 

                                                           
        4 จินจุทา อิสริยพัช. “ประวัติศาสตร 5 เชียง”. [ออนไลน] แหลงขอมูล: https://www.youtube.com 
/watch?v=n5SmvJBe Hw [8 ธันวาคม 2560]. 

  

และจีน กลายเปนวิถีชีวิตที่ชาวไทลื้อไดคุนเคย จนกลายเปนเอกลักษณอยูบนพื้นฐานสามเสาของอํานาจจาก
ภายนอกที่สงผลถึงลักษณะเดนทางศิลปกรรมนับจากอดีตจวบจนปจจุบัน 
 2.2 กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสราง
ความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 1) หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง คนในกลุมอารยธรรม 5 เชียงไดยึดหลักหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกระบวนการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ที่เรียกวา จักร 4 ไดแก ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในทองถ่ินที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ตองกระทํา สัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ คือคนดี คนสงบ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ 
หมายถึง การตั้งอยูในสุจริต 3 และ ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดกระทําบุญไวกอน หมายความวา  
ไดทําบุญไวในอดีต บุญนั้น กลาวโดยเหตุ ไดแก กุศลกรรมหรือความดี กลาวโดยผล ไดแก ความสุข 
  2) หลักเก่ียวกับบทบาทหนาที่ชาวพุทธกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน 
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของ
ชาวพุทธที่ดี ดังนี้ (1) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ก็ยังใหความ
อุปถัมภและบํารุงวัดอยูเสมอ เนื่องจากวัดเปนสถานที่สําหรับรวบรวมจิตใจของชาวพุทธ ใหตั้งม่ันอยูในความ
ดี (2) หม่ันฟงธรรม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เชื่อวาการหม่ันฟงธรรม ทําใหผูฟงไดรูดีรูชั่ว ทําให
รักและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นใจกัน ไมเบียดเบียนกัน ทําใหชีวิตมีความเจริญกาวหนา และทําใหเปน
คนและมีความสุข (3) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
มีความสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ประโยชนของการศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไดแก ทําใหเกิด
ความสุข อยากอยูเปนสุข ไมเดือดรอนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน (4) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทา
เทียมกัน พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน  
พึงเห็นไดจากงานศาสนพิธีตางๆ เชน การลุกข้ึนยืนรับพระสงฆ การใหที่นั่งพระสงฆ การตามสงพระสงฆ 
และการหลีกทางใหพระสงฆ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบรอย เม่ือพบหรือสนทนากับพระสงฆในโอกาสตางๆ 
(5) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ระลึกอยูเสมอวา การตั้งจิต
ใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง สิ่งใดที่เคยฟงแลว แตไมเขาใจชัด ยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด 
บรรเทาความสงสัยเสีย ทําความเห็นใหถูกตองได และ จิตของผูฟงยอมผองใส (6) ทําบุญกุศลตามหลักและ
วิธีการของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีหลักในการประกอบพิธีกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ไดแก ควรใหถูกตองตามหลักศาสนา ควรมีการประหยัด ควรคํานึงถึงประโยชน และ ไมขัด
กับประเพณีนิยมของทองถ่ินหรือชุมชน (7) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน ชาวพุทธในกลุม 
อารยธรรม 5 เชียง ไดกําหนดแนวทางในการปลูกจิตสํานึกในการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิด
ประโยชน ไดแก สรางความรูสึกสํานึกแกชุมชนในทองถ่ินวาวัดเปนของตน มีความรูสึกหวงแหน รักและ
ชวยกันดูแลรักษา สรางสภาพวัดและเสนาสนะถาวรวัตถุตางๆ ใหมีความหมาย เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุ
สามเณรที่บวชเรียนศึกษา ศึกษาปฏิบัติธรรม เปนที่บําเพ็ญกุศลของชุมชน เปนที่ที่ชุมชนนั้นไดเขามาหา
ความสงบทางกายและใจ เปนศูนยกลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันของชุมชน 
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 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
ก) การเปดโอกาสใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ไดเรียนรูระหวางกันในกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางใกลชิด 
สรางมิตรสัมพันธและความรูจักคุนเคยกันในกลุมนักวิชาการ คณาจารยและนักศึกษาของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือกันศึกษาเร่ืองราวแขนงตางๆ ของกลุมรวมกันอยางกวางขวางในอนาคต 
สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก การทําวิจัยรวมกัน เขาฟงบรรยายในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน สังเกตการณ 
จัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อความรวมมือกันและสรางความกาวหนาทางวิชาการกันตอไป 
ข) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตรงประเด็น 
มิใชศึกษาในภาพรวมเก่ียวกับอินโอจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราว 
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
บทบาทที่มีตอสังคมอาเซียนและสังคมโลก สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สถานศึกษาในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของตนเอง สามารถเปดสอนภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง ได  แมวาโครงสรางของหลักสูตรไม เอ้ืออํานวยตอการเปดสอนเปนรายวิชาได  
แตสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมภาษา ที่นักเรียนหรือ
นิสิตนักศึกษาตองเปนสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอย 1 ชุมนุม หรือชมรมระหวางการศึกษาอยู ค) การจัดตั้ง
หนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ที่มีการศึกษาคนควา วิจัย และเผยแพรผลงานดาน
เอกสาร สิ่งตีพิมพ จัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศในรูปจุลสาร 
วารสาร จดหมายขาว รวมทั้งกาวไปถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือในการ
วิจัยหรือการเรียนการสอนและใหทุนเพื่อการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหแกผูสนใจทั่วไป 
จัดอบรมสัมมนาและเผยแพรงานวิจัยในกลุมอยางสมํ่าเสมอ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธตางๆ ในกลุม 
การแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลขาวสารระหวางกัน 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางเครือขายความรวมมือทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา 
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน ก) การปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานของกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษะของกิจกรรม ไดแก  การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานรวมกัน  

  

การสัมมนาและสังเคราะหองคความรูดานวิปสสนากัมมัฏฐานที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง การรวบรวมความรูดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ของกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางเปนระบบ  
ข) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเทศนมหาชาติ  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเทศนมหาชาติของพระสงฆทั้ง 5 เชียง  
การสัมมนาองคความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละแหง และมีการรวบรวมองคความรู 
การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง อยางเปนระบบ ค) การทําบุญสลากภัตรของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทําบุญสลากภัตร ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมทําบุญสลากภัตรรวมกัน การสัมมนาองคความรูเก่ียวกับประเพณีสลากภัตรของแต
ละแหง และมีการรวบรวมองคความรูการทําบุญสลากภัตรของกลุมอารยธรรม 5 เชียง อยางเปนระบบ 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม การสรางเครือขายความรวมมือทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน ก) การเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม และปลูกจิตสํานึก สรางคานิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เฝาระวังทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค ข) สงเสริมการเรียนรูสรางจิตสํานึกและปลูกฝงคานิยมหลัก คุณธรรม จริยธรรม 
และวิถีชีวิตรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ค) นําทุนทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อสรางคุณคาทางสังคมหรือ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สงเสริม พัฒนาศักยภาพ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน สินคาและบริการทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลงเรียนรู 
ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคีเครือขายเพื่อสรางคุณคาทางสังคม
หรือมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมของทองถ่ินและของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหคงอยู
อยางม่ันคง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เสริมสรางจิตสํานึก ความรัก  
และความภูมิใจดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางการยอมรับและเคารพในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวม และขยายเครือขายในการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ไดทําหนาที่ของอุบาสก อุบาสิกา ที่มีตอชุมชนและสังคม ซ่ึงบทบาทหนาที่ดังกลาวเปนไปตามหลักสังคหวัตถุ 
4: หลักการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนี้ (1) ดานทาน ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ดานทาน ไดแก ก) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ยังใหความอุปถัมภและบํารุงวัดอยูเสมอ เนื่องจากวัดเปนสถานที่สําหรับรวบรวมจิตใจของชาวพุทธ ใหตั้งม่ัน
อยูในความดี ถึงแมวากิจกรรมหลายอยางจะไมตองพึ่งวัดก็ตาม แตการหม่ันไปวัดก็ยังมีประโยชนและมี
จุดมุงหมายที่สําคัญหลายประการ เชน เพื่อการทํานุบํารุงศาสนสถาน เพื่อการสงเคราะหพระสงฆ เพื่อการ
สืบตอกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อการปฏิบัติธรรม เปนตน ข) ทําบุญกุศลตามหลักและวิธีการของ
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 3. แนวทางการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
  3.1 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสราง
ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดแก  
  1) เครือขายความรวมมือทางวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาใน
กลุมอารยธรรม 5 เชียง เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง  
ก) การเปดโอกาสใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ไดเรียนรูระหวางกันในกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางใกลชิด 
สรางมิตรสัมพันธและความรูจักคุนเคยกันในกลุมนักวิชาการ คณาจารยและนักศึกษาของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือกันศึกษาเร่ืองราวแขนงตางๆ ของกลุมรวมกันอยางกวางขวางในอนาคต 
สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก การทําวิจัยรวมกัน เขาฟงบรรยายในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน สังเกตการณ 
จัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อความรวมมือกันและสรางความกาวหนาทางวิชาการกันตอไป 
ข) จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราวในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตรงประเด็น 
มิใชศึกษาในภาพรวมเก่ียวกับอินโอจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ืองราว 
ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เก่ียวกับประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
บทบาทที่มีตอสังคมอาเซียนและสังคมโลก สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สถานศึกษาในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง จัดทําหลักสูตรทองถ่ินของตนเอง สามารถเปดสอนภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง ได  แมวาโครงสรางของหลักสูตรไม เอ้ืออํานวยตอการเปดสอนเปนรายวิชาได  
แตสถานศึกษาทุกระดับสามารถจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมภาษา ที่นักเรียนหรือ
นิสิตนักศึกษาตองเปนสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอย 1 ชุมนุม หรือชมรมระหวางการศึกษาอยู ค) การจัดตั้ง
หนวยงานในรูปศูนยศึกษาในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ที่มีการศึกษาคนควา วิจัย และเผยแพรผลงานดาน
เอกสาร สิ่งตีพิมพ จัดอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศในรูปจุลสาร 
วารสาร จดหมายขาว รวมทั้งกาวไปถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ การสรางเครือขายความรวมมือในการ
วิจัยหรือการเรียนการสอนและใหทุนเพื่อการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบานหรือภาษาถ่ินในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหแกผูสนใจทั่วไป 
จัดอบรมสัมมนาและเผยแพรงานวิจัยในกลุมอยางสมํ่าเสมอ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธตางๆ ในกลุม 
การแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลขาวสารระหวางกัน 
  2) เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางเครือขายความรวมมือทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา 
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน ก) การปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานของกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษะของกิจกรรม ไดแก  การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานรวมกัน  

  

การสัมมนาและสังเคราะหองคความรูดานวิปสสนากัมมัฏฐานที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมอารยธรรม 5 
เชียง การรวบรวมความรูดานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ของกลุมอารยธรรม 5 เชียงอยางเปนระบบ  
ข) การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเทศนมหาชาติ  
ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเทศนมหาชาติของพระสงฆทั้ง 5 เชียง  
การสัมมนาองคความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละแหง และมีการรวบรวมองคความรู 
การเทศนมหาชาติของกลุมอารยธรรม 5 เชียง อยางเปนระบบ ค) การทําบุญสลากภัตรของกลุมอารยธรรม 
5 เชียง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทําบุญสลากภัตร ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมทําบุญสลากภัตรรวมกัน การสัมมนาองคความรูเก่ียวกับประเพณีสลากภัตรของแต
ละแหง และมีการรวบรวมองคความรูการทําบุญสลากภัตรของกลุมอารยธรรม 5 เชียง อยางเปนระบบ 
  3) เครือขายความรวมมือทางศาสนาและวัฒนธรรม การสรางเครือขายความรวมมือทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีแนวทางการพัฒนา เชน ก) การเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม และปลูกจิตสํานึก สรางคานิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะ
กิจกรรม ไดแก เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เฝาระวังทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค ข) สงเสริมการเรียนรูสรางจิตสํานึกและปลูกฝงคานิยมหลัก คุณธรรม จริยธรรม 
และวิถีชีวิตรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ค) นําทุนทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อสรางคุณคาทางสังคมหรือ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สงเสริม พัฒนาศักยภาพ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน สินคาและบริการทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหลงเรียนรู 
ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคีเครือขายเพื่อสรางคุณคาทางสังคม
หรือมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมของทองถ่ินและของกลุมอารยธรรม 5 เชียง ใหคงอยู
อยางม่ันคง สวนลักษณะกิจกรรม ไดแก สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เสริมสรางจิตสํานึก ความรัก  
และความภูมิใจดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางการยอมรับและเคารพในความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวม และขยายเครือขายในการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมรวมกัน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
 3.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการเรียนรูขามวัฒนธรรมกับการสรางความสัมพันธ
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ไดทําหนาที่ของอุบาสก อุบาสิกา ที่มีตอชุมชนและสังคม ซ่ึงบทบาทหนาที่ดังกลาวเปนไปตามหลักสังคหวัตถุ 
4: หลักการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนี้ (1) ดานทาน ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ดานทาน ไดแก ก) หม่ันไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง 
ยังใหความอุปถัมภและบํารุงวัดอยูเสมอ เนื่องจากวัดเปนสถานที่สําหรับรวบรวมจิตใจของชาวพุทธ ใหตั้งม่ัน
อยูในความดี ถึงแมวากิจกรรมหลายอยางจะไมตองพึ่งวัดก็ตาม แตการหม่ันไปวัดก็ยังมีประโยชนและมี
จุดมุงหมายที่สําคัญหลายประการ เชน เพื่อการทํานุบํารุงศาสนสถาน เพื่อการสงเคราะหพระสงฆ เพื่อการ
สืบตอกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อการปฏิบัติธรรม เปนตน ข) ทําบุญกุศลตามหลักและวิธีการของ
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พระพุทธศาสนา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีหลักในการประกอบพิธีกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ไดแก ควรใหถูกตองตามหลักศาสนา หมายถึง ตรงตามจุดหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนา 
พิธีกรรมเหลานี้ถาหากมาจากขอกําหนดตามวินัยสงฆที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวก็ตองทําตามนั้น ไมอาจ
แกไขได เชน พิธีบรรพชาอุปสมบท ควรมีการประหยัด อันหมายถึงการประหยัดทรัพย มีความพอเหมะ
พอควร ไมเกินพอดี  ควรคํานึงถึงประโยชน ไดแก ประโยชนที่เปนคุณความดีตามหลักศาสนา และ 4) ไมขัด
กับประเพณีนิยมของทองถ่ินหรือชุมชน (2) ดานปยวาจา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ดานปยวาจา ไดแก ก) หม่ันฟงธรรม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เชื่อวาการหม่ันฟง
ธรรม ทําใหผูฟงไดรูดีรูชั่ว ทําใหรักและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นใจกัน ไมเบียดเบียนกัน ทําใหชีวิตมีความ
เจริญกาวหนา และทําใหเปนคนและมีความสุข ข) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน 
พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน พึงเห็นได
จากงานศาสนพิธีตางๆ เชน การลุกข้ึนยืนรับพระสงฆ การใหที่นั่งพระสงฆ การตามสงพระสงฆ และการหลีก
ทางใหพระสงฆ  มี กิ ริยาวาจาที่ สุภาพเรียบรอย เม่ือพบหรือสนทนากับพระสงฆใน โอกาสตางๆ  
(3) ดานอัตถจริยา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ดานอัตถจริยา ไดแก  
ก) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดกําหนดแนวทางในการ
ปลูกจิตสํานึกในการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน ไดแก สรางความรูสึกสํานึกแกชุมชนใน
ทองถ่ินวาวัดเปนของตน มีความรูสึกหวงแหน รักและชวยกันดูแลรักษา สรางสภาพวัดและเสนาสนะ
ถาวรวัตถุตางๆ ใหมีความหมาย เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนศึกษา ศึกษาปฏิบัติธรรม 
เปนที่บําเพ็ญกุศลของชุมชน เปนที่ที่ชุมชนนั้นไดเขามาหาความสงบทางกายและใจ เปนศูนยกลางสําหรับทํา
กิจกรรมทางสังคมรวมกันของชุมชน และ (4) ดานสมานัตตา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติ
ตามหลักสังคหวัตถุ ดานสมานัตตา ไดแก ก) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ชาวพุทธในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง มีความสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ โดยมีความมุงหมายวา ทําใหเปนผูมีจิตใจและ
บุคลิกลักษณะที่เขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพนุมนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง 
กระปร้ีกระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง นอกจากนั้น 
ประโยชนของการศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไดแก ทําใหเกิดความสุข อยากอยูเปนสุข ไมเดือดรอนทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน กลาวคือ ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย  
เปนเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง ชวยเสริมสุขภาพกายและ
ใชรักษาโรคได ข) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ระลึกอยูเสมอ
วา การตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ผูฟงธรรมคร้ังหนึ่งๆ จะไดฟงธรรมและ
เนื้อความแหงธรรมที่ตนยังไมเคยไดยินไดฟงมาบาง ไมมากก็นอย สิ่งใดที่ เคยฟงแลว แตไมเขาใจชัด  
ยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด ถึงแมตนไดเคยฟงธรรมนั้นมาแลว แตยังไมเขาใจแจมแจงหรือเขาใจไมชัด จะเขาใจธรรม
นั้นชัดเจนยิ่งข้ึน บรรเทาความสงสัยเสียได ผูใครธรรมที่ยังเปนปุถุชน ยอมมีความสงสัยของใจในธรรมบางขอ 
เม่ือไดฟงธรรมเทศนาแลว อาจขจัดความสงสัยนั้นๆ เสียได ไมมากก็นอย ทําความเห็นใหถูกตองได ปุถุชน
อาจมีความเห็นยังไมตรงตอถอยคําสั่งสอนอยูบาง เม่ือไดฟงธรรมที่พระธรรมกถึกแสดงตามพระไตรปฎกและ

  

อรรถกาแลว ก็อาจทําความเห็นใหตรงได และ จิตของผูฟงยอมผองใส ในขณะที่ฟงธรรมนั้น จิตยอม
ปราศจากความขุนมัวและเศราหมอง ยิ่งกวานั้น ก็อาจจะผองใสตลอดไป 
 ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกปจจุบัน ไดมีการขยายพรมแดนความรวมมือและความ
ชวยเหลือระหวางกันออกไปในหลายดาน ไมจํากัดเพียงดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเทานั้น แมวา
จุดเร่ิมตนของการสรางความสัมพันธมีประเด็นหลักไปทางดานเศรษฐกิจกอนดานอ่ืน แตในระยะตอมาของ
ความสัมพันธไดมีการขยายความรวมมือไปสูดานตางๆ เพื่อกระชับความสัมพันธและเพิ่มขีดความสามารถใน
การสรางมิตรภาพตลอดจนการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศของตน
อันเปนเปาหมายที่จะมีผลตามมา การที่ชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดี ในกลุมอารยธรรมของตนเองไดอยางสืบเนื่องและยาวนานตลอดมานั้น ก็เนื่องจากมี
พระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีเครือขายความสัมพันธกันมานับแตอดีต มีภาษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมคลายคลึงกัน จึงกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
กอใหเกิดความเปนพลเมืองที่ดีในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดและความเปนพลเมืองที่ดีในกลุมประชาคมอาเซียน  
ไมวาจะเปนเชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ควรใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีของชุมชน เนื่องจากชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธจึงเขาใจและเกิดความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน 
 2. ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรศึกษาองคประกอบ รูปแบบ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
  2. ควรใชหลักพุทธศาสนาบูรณาการกับแนวคิดสมัยใหม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
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พระพุทธศาสนา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีหลักในการประกอบพิธีกรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ไดแก ควรใหถูกตองตามหลักศาสนา หมายถึง ตรงตามจุดหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนา 
พิธีกรรมเหลานี้ถาหากมาจากขอกําหนดตามวินัยสงฆที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวก็ตองทําตามนั้น ไมอาจ
แกไขได เชน พิธีบรรพชาอุปสมบท ควรมีการประหยัด อันหมายถึงการประหยัดทรัพย มีความพอเหมะ
พอควร ไมเกินพอดี  ควรคํานึงถึงประโยชน ไดแก ประโยชนที่เปนคุณความดีตามหลักศาสนา และ 4) ไมขัด
กับประเพณีนิยมของทองถ่ินหรือชุมชน (2) ดานปยวาจา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ ดานปยวาจา ไดแก ก) หม่ันฟงธรรม ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง เชื่อวาการหม่ันฟง
ธรรม ทําใหผูฟงไดรูดีรูชั่ว ทําใหรักและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นใจกัน ไมเบียดเบียนกัน ทําใหชีวิตมีความ
เจริญกาวหนา และทําใหเปนคนและมีความสุข ข) มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน 
พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง มีความเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆทั้งหลายเทาเทียมกัน พึงเห็นได
จากงานศาสนพิธีตางๆ เชน การลุกข้ึนยืนรับพระสงฆ การใหที่นั่งพระสงฆ การตามสงพระสงฆ และการหลีก
ทางใหพระสงฆ  มี กิ ริยาวาจาที่ สุภาพเรียบรอย เม่ือพบหรือสนทนากับพระสงฆใน โอกาสตางๆ  
(3) ดานอัตถจริยา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ดานอัตถจริยา ไดแก  
ก) ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ดาน ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดกําหนดแนวทางในการ
ปลูกจิตสํานึกในการบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน ไดแก สรางความรูสึกสํานึกแกชุมชนใน
ทองถ่ินวาวัดเปนของตน มีความรูสึกหวงแหน รักและชวยกันดูแลรักษา สรางสภาพวัดและเสนาสนะ
ถาวรวัตถุตางๆ ใหมีความหมาย เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนศึกษา ศึกษาปฏิบัติธรรม 
เปนที่บําเพ็ญกุศลของชุมชน เปนที่ที่ชุมชนนั้นไดเขามาหาความสงบทางกายและใจ เปนศูนยกลางสําหรับทํา
กิจกรรมทางสังคมรวมกันของชุมชน และ (4) ดานสมานัตตา ชาวพุทธในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ไดปฏิบัติ
ตามหลักสังคหวัตถุ ดานสมานัตตา ไดแก ก) พยายามสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ชาวพุทธในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง มีความสนใจศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ โดยมีความมุงหมายวา ทําใหเปนผูมีจิตใจและ
บุคลิกลักษณะที่เขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพนุมนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง 
กระปร้ีกระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง นอกจากนั้น 
ประโยชนของการศึกษาและรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ไดแก ทําใหเกิดความสุข อยากอยูเปนสุข ไมเดือดรอนทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน กลาวคือ ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย  
เปนเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง ชวยเสริมสุขภาพกายและ
ใชรักษาโรคได ข) ตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม พุทธศาสนิกชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง ระลึกอยูเสมอ
วา การตั้งจิตใหเปนกุศลในขณะฟงธรรม ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ผูฟงธรรมคร้ังหนึ่งๆ จะไดฟงธรรมและ
เนื้อความแหงธรรมที่ตนยังไมเคยไดยินไดฟงมาบาง ไมมากก็นอย สิ่งใดที่ เคยฟงแลว แตไมเขาใจชัด  
ยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด ถึงแมตนไดเคยฟงธรรมนั้นมาแลว แตยังไมเขาใจแจมแจงหรือเขาใจไมชัด จะเขาใจธรรม
นั้นชัดเจนยิ่งข้ึน บรรเทาความสงสัยเสียได ผูใครธรรมที่ยังเปนปุถุชน ยอมมีความสงสัยของใจในธรรมบางขอ 
เม่ือไดฟงธรรมเทศนาแลว อาจขจัดความสงสัยนั้นๆ เสียได ไมมากก็นอย ทําความเห็นใหถูกตองได ปุถุชน
อาจมีความเห็นยังไมตรงตอถอยคําสั่งสอนอยูบาง เม่ือไดฟงธรรมที่พระธรรมกถึกแสดงตามพระไตรปฎกและ

  

อรรถกาแลว ก็อาจทําความเห็นใหตรงได และ จิตของผูฟงยอมผองใส ในขณะที่ฟงธรรมนั้น จิตยอม
ปราศจากความขุนมัวและเศราหมอง ยิ่งกวานั้น ก็อาจจะผองใสตลอดไป 
 ความสัมพันธระหวางประเทศในโลกปจจุบัน ไดมีการขยายพรมแดนความรวมมือและความ
ชวยเหลือระหวางกันออกไปในหลายดาน ไมจํากัดเพียงดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเทานั้น แมวา
จุดเร่ิมตนของการสรางความสัมพันธมีประเด็นหลักไปทางดานเศรษฐกิจกอนดานอ่ืน แตในระยะตอมาของ
ความสัมพันธไดมีการขยายความรวมมือไปสูดานตางๆ เพื่อกระชับความสัมพันธและเพิ่มขีดความสามารถใน
การสรางมิตรภาพตลอดจนการแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศของตน
อันเปนเปาหมายที่จะมีผลตามมา การที่ชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สามารถเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดี ในกลุมอารยธรรมของตนเองไดอยางสืบเนื่องและยาวนานตลอดมานั้น ก็เนื่องจากมี
พระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีเครือขายความสัมพันธกันมานับแตอดีต มีภาษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียมคลายคลึงกัน จึงกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
กอใหเกิดความเปนพลเมืองที่ดีในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดและความเปนพลเมืองที่ดีในกลุมประชาคมอาเซียน  
ไมวาจะเปนเชียงราย เชียงใหม เชียงตุง เชียงรุง และเชียงทอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 
5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง ควรใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
เสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีของชุมชน เนื่องจากชุมชนในกลุมอารยธรรม 5 เชียง สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธจึงเขาใจและเกิดความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน 
 2. ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรศึกษาองคประกอบ รูปแบบ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุม
อารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
  2. ควรใชหลักพุทธศาสนาบูรณาการกับแนวคิดสมัยใหม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมของชุมชน ในกลุมอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสรางความเปนพลเมืองในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study problems and needs, process and 
achievement, health and elderly welfare model analysis. 114 populations were monks, 
local administrative organization leaders, elderly school committees, teachers and 
students. The instrument used were questionaires, depth interviews. The data analysis 
used were percentage qualitative, content and quantitative research. The results of the 
study were as follows :  
  1. The finding shows the problems and need of health and welfare in physical 
health, social health, mental health and intellectual health development. 
 2. Health and Elderly Welfare Management Process and Achievement. 
  2.1 The operation has been done in 7 steps : studying elderly health 
problems, preventing and dealing with situations, finding out causes, solving problem guide 
lines, setting goals and formats elderly school, defining slogan and vision, founding elderly 
school. 
  2.2 The achievement were show in 7 matters : Telecast program 
broadcasting, agencies and officials visits, presenting lectures, curriculum improvement and 
development, increasing volunteers, furturing study demands, students’ slogan 
accomplishment.  
 3. Health and Elderly Welfare Management Process Format. Studying problems and 
needs were primary done for all in physical health, social health, mental health and 
intellectual health, included with finding out causes, solving problem guidelines, setting 
goals and formats elderly school, setting defining slogan and vision, founding elderly 
school, setting curriculum and activities. 

Keywords: School Elderly, Health Management, Welfare, Elderly 
 
บทนํา 
 โรงเรียนผูสูงอายุเปนการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญและพลังของผูสูงอายุ 
โดยการสรางพื้นที่สงเสริมการเรียนรูละพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
และภาคีเครือขาย การเกิดข้ึนของโรงเรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ขอเสนอ
เชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติป 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่

ใหความสําคัญกับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม และการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน1 
  โรงเรียนผูสูงอายุ เปนรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนเร่ืองที่ผูสูงอายุสนใจและ 
มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตที่จําเปน โดยวิทยากรจิตอาสาหรือ 
จากหนวยงานที่เก่ียวของขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรู
ประสบการณ ที่สั่งสมแกบุคคลอ่ืน เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชน 
 โดยทั่วไปการจัดกิจกรรมในการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมใน 2 ลักษณะ คือกิจกรรมหลักในศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงกิจกรรมหลักในศูนยบริการผูสูงอายุ
ในชุมชนจะเนนกิจกรรมบริการดานสุขภาพ ที่ดําเนินงานโดยบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนมีสวนรวม 
กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและกลุมผูสูงอายุที่ตองอยูบานคนเดียว เนื่องจาก
ลูกหลานไปทํางานนอกบาน เชน ใหบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ โดยจัดคลินิกหรือมุมบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน จัดสถานบริการดูแลและรับเลี้ยงผูสูงอายุในชวงเวลากลางวัน  
ที่ศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดําเนินงานโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สําหรับผูสูงอายุและครอบครัว โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหสุขศึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับ
การปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพ แกผูสูงอายุ ญาติและอาสาสมัคร กิจกรรมธรรมะบําบัดหรือธรรมสัญจร  
เปนการดูแลดานจิตใจ โดยมีการทําบุญ ฟงเทศน ฝกสมาธิ เพื่อใหผูสูงอายุไดผอนคลายดานจิตใจ  
มีความสงบ มีสมาธิ มีสติ เปนตน และการจัดกิจกรรมสนับสนุนในชมุชน จะเปนกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม
เดิมที่ดําเนินการมาแลวเปนการาตอยอดและตอบสนองความตองการของผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและจิตวิญญาณ เชน กิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม ตัวอยางเชน จัดตั้งอาชีพเพื่อเสริมรายได
และลดรายจาย โดยรวมกลุมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัคร กลุมแมบาน กลุมสนใจทําอาชีพเสริม ไดแก กลุมผลิต
น้ํายาลางจาน กลุมผลิตยาหอม กลุมประดิษฐดอกไมจันทน กลุมผลิตขาวแคบ กลุมปลูกพืชผักสวนครัวร้ัว 
กินได อบรมใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ และการบรรจุที่สวยงามนาใชนาซ้ือ 
สนับสนุนเงินทุนแกกลุมอาชีพตามความเหมาะสม ใหการชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่สมควรไดรับการ
ชวยเหลือเก้ือกูล โดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน การจัดกิจกรรมถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบาน เพื่อ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานตลอดจนสืบทอดสูคนรุนหลังและเปนการสรางความสัมพันธระหวางกลุม
ผูสูงอายุและคนในชุมชนอีกทั้งเปนการสรางคุณคาใหแกผูสูงอายุ ตลอดจนผูสูงอายุไดผอนคลาย ตัวอยาง 
เชน กิจกรรมสอนฟอน ใหแกกลุมเยาวชน กลุมแมบาน โดยแกนนําผูสูงอายุเปนผูฝกสอน กิจกรรมดนตรี
พื้นเมือง โดยรวมกลุมผูสูงอายุที่มีความสามารถทางดานดนตรีพื้นเมืองและถายทอดสูเยาวชนที่สนใจ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสมุนไพรพื้นบาน โดยผูสูงอายุที่มีความรูดานแพทยแผนไทย รวมสืบสาน 
เผยแพรและบอกตอ และการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได ผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรัง 

                                                 
 1 กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ, คูมือโรงเรียนผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผูสูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2559), หนา คํานํา. 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study problems and needs, process and 
achievement, health and elderly welfare model analysis. 114 populations were monks, 
local administrative organization leaders, elderly school committees, teachers and 
students. The instrument used were questionaires, depth interviews. The data analysis 
used were percentage qualitative, content and quantitative research. The results of the 
study were as follows :  
  1. The finding shows the problems and need of health and welfare in physical 
health, social health, mental health and intellectual health development. 
 2. Health and Elderly Welfare Management Process and Achievement. 
  2.1 The operation has been done in 7 steps : studying elderly health 
problems, preventing and dealing with situations, finding out causes, solving problem guide 
lines, setting goals and formats elderly school, defining slogan and vision, founding elderly 
school. 
  2.2 The achievement were show in 7 matters : Telecast program 
broadcasting, agencies and officials visits, presenting lectures, curriculum improvement and 
development, increasing volunteers, furturing study demands, students’ slogan 
accomplishment.  
 3. Health and Elderly Welfare Management Process Format. Studying problems and 
needs were primary done for all in physical health, social health, mental health and 
intellectual health, included with finding out causes, solving problem guidelines, setting 
goals and formats elderly school, setting defining slogan and vision, founding elderly 
school, setting curriculum and activities. 

Keywords: School Elderly, Health Management, Welfare, Elderly 
 
บทนํา 
 โรงเรียนผูสูงอายุเปนการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งที่ตองการใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญและพลังของผูสูงอายุ 
โดยการสรางพื้นที่สงเสริมการเรียนรูละพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ บนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
และภาคีเครือขาย การเกิดข้ึนของโรงเรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ขอเสนอ
เชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติป 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่

ใหความสําคัญกับการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม และการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน1 
  โรงเรียนผูสูงอายุ เปนรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนเร่ืองที่ผูสูงอายุสนใจและ 
มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะชีวิตที่จําเปน โดยวิทยากรจิตอาสาหรือ 
จากหนวยงานที่เก่ียวของขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ผูสูงอายุจะไดแสดงศักยภาพ โดยการถายทอดภูมิความรู
ประสบการณ ที่สั่งสมแกบุคคลอ่ืน เพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชน 
 โดยทั่วไปการจัดกิจกรรมในการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมใน 2 ลักษณะ คือกิจกรรมหลักในศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงกิจกรรมหลักในศูนยบริการผูสูงอายุ
ในชุมชนจะเนนกิจกรรมบริการดานสุขภาพ ที่ดําเนินงานโดยบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนมีสวนรวม 
กลุมเปาหมาย คือ กลุมผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและกลุมผูสูงอายุที่ตองอยูบานคนเดียว เนื่องจาก
ลูกหลานไปทํางานนอกบาน เชน ใหบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ โดยจัดคลินิกหรือมุมบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน จัดสถานบริการดูแลและรับเลี้ยงผูสูงอายุในชวงเวลากลางวัน  
ที่ศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน ดําเนินงานโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สําหรับผูสูงอายุและครอบครัว โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหสุขศึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับ
การปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพ แกผูสูงอายุ ญาติและอาสาสมัคร กิจกรรมธรรมะบําบัดหรือธรรมสัญจร  
เปนการดูแลดานจิตใจ โดยมีการทําบุญ ฟงเทศน ฝกสมาธิ เพื่อใหผูสูงอายุไดผอนคลายดานจิตใจ  
มีความสงบ มีสมาธิ มีสติ เปนตน และการจัดกิจกรรมสนับสนุนในชมุชน จะเปนกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม
เดิมที่ดําเนินการมาแลวเปนการาตอยอดและตอบสนองความตองการของผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและจิตวิญญาณ เชน กิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม ตัวอยางเชน จัดตั้งอาชีพเพื่อเสริมรายได
และลดรายจาย โดยรวมกลุมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัคร กลุมแมบาน กลุมสนใจทําอาชีพเสริม ไดแก กลุมผลิต
น้ํายาลางจาน กลุมผลิตยาหอม กลุมประดิษฐดอกไมจันทน กลุมผลิตขาวแคบ กลุมปลูกพืชผักสวนครัวร้ัว 
กินได อบรมใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ และการบรรจุที่สวยงามนาใชนาซ้ือ 
สนับสนุนเงินทุนแกกลุมอาชีพตามความเหมาะสม ใหการชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่สมควรไดรับการ
ชวยเหลือเก้ือกูล โดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน การจัดกิจกรรมถายทอดความรูภูมิปญญาพื้นบาน เพื่อ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานตลอดจนสืบทอดสูคนรุนหลังและเปนการสรางความสัมพันธระหวางกลุม
ผูสูงอายุและคนในชุมชนอีกทั้งเปนการสรางคุณคาใหแกผูสูงอายุ ตลอดจนผูสูงอายุไดผอนคลาย ตัวอยาง 
เชน กิจกรรมสอนฟอน ใหแกกลุมเยาวชน กลุมแมบาน โดยแกนนําผูสูงอายุเปนผูฝกสอน กิจกรรมดนตรี
พื้นเมือง โดยรวมกลุมผูสูงอายุที่มีความสามารถทางดานดนตรีพื้นเมืองและถายทอดสูเยาวชนที่สนใจ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสมุนไพรพื้นบาน โดยผูสูงอายุที่มีความรูดานแพทยแผนไทย รวมสืบสาน 
เผยแพรและบอกตอ และการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได ผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรัง 

                                                 
 1 กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ, คูมือโรงเรียนผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผูสูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2559), หนา คํานํา. 



1962 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

อัมพฤกษ อัมพาต ผูพิการ ตัวอยางเชน ติดตามเยี่ยมบาน ผูสูงอายุสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ กลุมเยาวชน อสม. ที่ผานการอบรมแลว เพื่อใหการดูแลดานจิตใจ ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําดาน
สุขภาพ ตลอดจนรับปญหาและนําเสนอปญหาตอคณะกรรมการสุขภาพภาคประชาชนเพื่อวางแผนแกไข 
การ ใหบริการสุขภาพที่บาน สําหรับสูงอายุที่ มีปญหาสุขภาพ ตองใหการดูแลเฉพาะโรคทุกราย  
โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และการใหการดูแลผูสูงอายุในระยะสุดทายของชีวิต โดยทีมชุมชน เปนตน  
  นอกจากนี้ นักวิชาการยังไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผูสูงอายุ 
ไวคือ2 ภาครัฐจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุจากเชิงรับมาเปน
เชิงรุก และเปลี่ยนจากการแกปญหาที่ปลายเหตุมาเปนการแกปญหาที่ตนเหตุบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
อยางแทจริง รัฐจะตองสนับสนุนใหมีการดาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยที่รัฐทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
รัฐบาลจะตองวางแนวนโยบายกวางๆ เชน การสรางอาชีพและรายได การออม เปนตน รัฐควรสนับสนุนดาน
งบประมาณตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ และตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง รัฐจะตองยืด 
การเกษียณอายุของผูสูงอายุบางอาชีพที่จําเปนออกไปจากเดิม สนับสนุนใหมีการจางงานผูสูงอายุตามความรู
ความสามารถ โดยใหมีมาตรการลดภาษีสําหรับองคกรเอกชนที่จางผูสูงอายุ สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
หนวยงานภาครัฐจางผูสูงอายุ โดยใหมีความยืดหยุนทั้งคาจาง วิธีการจาง เปดโอกาสทั้งวิชาชีพและต่ํากวา
วิชาชีพ สนับสนุนใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ โดยใหมีมาตรการลดภาษีสําหรับบุตรที่ดูแลบิดา มารดา  
ญาติสายตรงที่เปนผูสูงอายุ  สงเสริมการประกันตนเองกอนสูงอายุ ในรูปแบบที่มีความหลากหลายกวาการ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยศึกษาความตองการของผูสูงอายุในชวงวัยตางๆ  สนับสนุนกลุมกิจกรรม
ของผูสูงอายุแบบอ่ืนๆ นอกจากการรวมกลุมของชมรมผูสูงอายุตามปกติ และสนับสนุนกลุมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุในวัดและโรงเรียนตามแนวทางที่ไดรับพระราชทาน คือ มีความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” เปนตน 
 จากหลักการและสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญในการศึกษา การจัดกิจกรรม
การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ โดยศึกษาถึงปญหาและความตองการจัดการสุขภาวะ 
และสวัสดิการผูสูงอายุ กระบวนการจัดการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ  
และวิเคราะหรูปแบบกระบนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ เพื่อใหเปนตนแบบการจัดการสุข
ภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ ดังนั้นจึงตองศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการ
ผูสูงอายุใน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
และโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม โดยการนําผูสูงอายุ องคกรตางๆ ที่เก่ียวของมารวมคิดวิเคราะห
ปญหาและวางแผนการดําเนินการ และสรุปบทเรียนที่ได โดยผูวิจัยเชื่อวากระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวมนี้ 
จะสามารถพัฒนาการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีสมรรถภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง 

                                                 
 2 บุหลัน ทองกลีบ ,บทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ,
(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550). 

คลองแคลว มีวิถีชีวิตที่ร่ืนรมย สนุกสนาน พึงพอในชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง รับรู-เขาใจความรูสึก
ตนเอง รูจักควบคุมอารมณ และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  2. เพื่อศึกษากระบวนการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ โดยมุงประเด็นที่จะศึกษา 
ดังนี้ 
  1) ศึกษาปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสู งอายุ  
เชน การบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุ การจัดหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู และการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ โดยเนนการจัดการสุขภาวะ
ใน 4 ดานคือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางอารมณ และสุขภาวะทางสติปญญา  
  2) ศึกษากระบวนการจัดการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ  
จากสภาพปญหาและความตองการที่คนพบ 
  3) วิเคราะหรูปแบบกระบวนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ โดยการ
ถอดองคความรูสรุปเปนบทเรียนในดานการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
 2. ขอบเขตกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่จะศึกษาการจัดสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ 
ไดแก โรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากร ไดแก พระสงฆหรือเจาอาวาสวัดรองหา และวัดศรีเมือง
มูล จํานวน 2 รูป ผูนําองคการบริหารสวนทองถ่ิน แหงละ 2 คน รวมจํานวน 4 คน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนผูสูงอายุ แหงละ 2 รูป/คน จํานวน 4 รูป/คน และนักเรียนผูสูงอายุ แหง 50 คน รวมจํานวน 100 
รูป /คน  รวมประชากรทั้งสิ้น 114 รูป/คน 
 
ผลการวิจัย 

1. ปญหาและความตองการการจดัการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ สภาพปญหาการจัดการ
สุขภาวะและสวัสดิการผูสู งอายุ  โรงเรียนผู สู งอายุตําบลหัวงม และโรงเรียนผูสู งอายุวัดรองห า  
พบวา สภาพปญหาดานการรางกาย เปนโรคเก่ียวกับกลามเนื้อ เชน ปวดขอ ปวดหลัง ปวดเอว เปนตน  
เปนโรคเร้ือรัง เชน เบาหวาน ความดัน เปนตน และปญหาการใชยานพาหนะ สวนสภาพปญหาดานสังคม  
เปนปญหาครอบครัว เชน อยูโดดเดี่ยว ดูแลหลาน สงผลใหเกิดความเครียด ปญหาดานชีวิตความเปนอยู 
เชน ชวยเหลือตนเองลําบาก ขาดลูกหลานดูแล เปนตน และปญหาดานการติดตอสื่อสาร เชน หูตึง  
ใชเคร่ืองมือสื่อสารไมเปน เปนตน ทางดานสภาพปญหาดานจิตใจ เปนปญหาการหลงลืมงาย ปญหาหงุดหงิด 
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อัมพฤกษ อัมพาต ผูพิการ ตัวอยางเชน ติดตามเยี่ยมบาน ผูสูงอายุสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ กลุมเยาวชน อสม. ที่ผานการอบรมแลว เพื่อใหการดูแลดานจิตใจ ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําดาน
สุขภาพ ตลอดจนรับปญหาและนําเสนอปญหาตอคณะกรรมการสุขภาพภาคประชาชนเพื่อวางแผนแกไข 
การ ใหบริการสุขภาพที่บาน สําหรับสูงอายุที่ มีปญหาสุขภาพ ตองใหการดูแลเฉพาะโรคทุกราย  
โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และการใหการดูแลผูสูงอายุในระยะสุดทายของชีวิต โดยทีมชุมชน เปนตน  
  นอกจากนี้ นักวิชาการยังไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผูสูงอายุ 
ไวคือ2 ภาครัฐจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุจากเชิงรับมาเปน
เชิงรุก และเปลี่ยนจากการแกปญหาที่ปลายเหตุมาเปนการแกปญหาที่ตนเหตุบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
อยางแทจริง รัฐจะตองสนับสนุนใหมีการดาเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยที่รัฐทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
รัฐบาลจะตองวางแนวนโยบายกวางๆ เชน การสรางอาชีพและรายได การออม เปนตน รัฐควรสนับสนุนดาน
งบประมาณตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ และตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง รัฐจะตองยืด 
การเกษียณอายุของผูสูงอายุบางอาชีพที่จําเปนออกไปจากเดิม สนับสนุนใหมีการจางงานผูสูงอายุตามความรู
ความสามารถ โดยใหมีมาตรการลดภาษีสําหรับองคกรเอกชนที่จางผูสูงอายุ สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
หนวยงานภาครัฐจางผูสูงอายุ โดยใหมีความยืดหยุนทั้งคาจาง วิธีการจาง เปดโอกาสทั้งวิชาชีพและต่ํากวา
วิชาชีพ สนับสนุนใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ โดยใหมีมาตรการลดภาษีสําหรับบุตรที่ดูแลบิดา มารดา  
ญาติสายตรงที่เปนผูสูงอายุ  สงเสริมการประกันตนเองกอนสูงอายุ ในรูปแบบที่มีความหลากหลายกวาการ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยศึกษาความตองการของผูสูงอายุในชวงวัยตางๆ  สนับสนุนกลุมกิจกรรม
ของผูสูงอายุแบบอ่ืนๆ นอกจากการรวมกลุมของชมรมผูสูงอายุตามปกติ และสนับสนุนกลุมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุในวัดและโรงเรียนตามแนวทางที่ไดรับพระราชทาน คือ มีความสัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” เปนตน 
 จากหลักการและสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญในการศึกษา การจัดกิจกรรม
การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ โดยศึกษาถึงปญหาและความตองการจัดการสุขภาวะ 
และสวัสดิการผูสูงอายุ กระบวนการจัดการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ  
และวิเคราะหรูปแบบกระบนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ เพื่อใหเปนตนแบบการจัดการสุข
ภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ ดังนั้นจึงตองศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการ
ผูสูงอายุใน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
และโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม โดยการนําผูสูงอายุ องคกรตางๆ ที่เก่ียวของมารวมคิดวิเคราะห
ปญหาและวางแผนการดําเนินการ และสรุปบทเรียนที่ได โดยผูวิจัยเชื่อวากระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวมนี้ 
จะสามารถพัฒนาการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุใหมีสมรรถภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง 

                                                 
 2 บุหลัน ทองกลีบ ,บทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ,
(กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550). 

คลองแคลว มีวิถีชีวิตที่ร่ืนรมย สนุกสนาน พึงพอในชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง รับรู-เขาใจความรูสึก
ตนเอง รูจักควบคุมอารมณ และสามารถจัดการกับสภาวะอารมณที่เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  2. เพื่อศึกษากระบวนการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ โดยมุงประเด็นที่จะศึกษา 
ดังนี้ 
  1) ศึกษาปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสู งอายุ  
เชน การบริหารจัดการโรงเรียนผูสูงอายุ การจัดหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู และการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ โดยเนนการจัดการสุขภาวะ
ใน 4 ดานคือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางอารมณ และสุขภาวะทางสติปญญา  
  2) ศึกษากระบวนการจัดการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ  
จากสภาพปญหาและความตองการที่คนพบ 
  3) วิเคราะหรูปแบบกระบวนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ โดยการ
ถอดองคความรูสรุปเปนบทเรียนในดานการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
 2. ขอบเขตกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่จะศึกษาการจัดสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ 
ไดแก โรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากร ไดแก พระสงฆหรือเจาอาวาสวัดรองหา และวัดศรีเมือง
มูล จํานวน 2 รูป ผูนําองคการบริหารสวนทองถ่ิน แหงละ 2 คน รวมจํานวน 4 คน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนผูสูงอายุ แหงละ 2 รูป/คน จํานวน 4 รูป/คน และนักเรียนผูสูงอายุ แหง 50 คน รวมจํานวน 100 
รูป /คน  รวมประชากรทั้งสิ้น 114 รูป/คน 
 
ผลการวิจัย 

1. ปญหาและความตองการการจดัการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ สภาพปญหาการจัดการ
สุขภาวะและสวัสดิการผูสู งอายุ  โรงเรียนผู สู งอายุตําบลหัวงม และโรงเรียนผูสู งอายุวัดรองห า  
พบวา สภาพปญหาดานการรางกาย เปนโรคเก่ียวกับกลามเนื้อ เชน ปวดขอ ปวดหลัง ปวดเอว เปนตน  
เปนโรคเร้ือรัง เชน เบาหวาน ความดัน เปนตน และปญหาการใชยานพาหนะ สวนสภาพปญหาดานสังคม  
เปนปญหาครอบครัว เชน อยูโดดเดี่ยว ดูแลหลาน สงผลใหเกิดความเครียด ปญหาดานชีวิตความเปนอยู 
เชน ชวยเหลือตนเองลําบาก ขาดลูกหลานดูแล เปนตน และปญหาดานการติดตอสื่อสาร เชน หูตึง  
ใชเคร่ืองมือสื่อสารไมเปน เปนตน ทางดานสภาพปญหาดานจิตใจ เปนปญหาการหลงลืมงาย ปญหาหงุดหงิด 
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ขุนมัว และปญหาความเครียด ความวิตกกังวล และสภาพปญหาดานสติปญญา เปนปญหาการเรียนรูชา
เนื่องจากหลงลืมงาย ปญหาการรับรู และปญหาแหลงเรียนรูในชุมชน 
 สวนความตองการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา ความตองการจัดการสุขภาวะ
ผูสูงอายุทางดานรางกาย พบวา ผูสูงอายุมีความตองการดานการดูแลรักษาโรค การออกกําลังกาย  
การใชบริการและรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพทางกาย สวนความตองการการจัดการสุขภาวะ 
ทางดานสังคม พบวา ผูสูงอายุมีความตองการการจัดการสภาพแวดลอมที่โรงเรียน การจัดการดานการ
ติดตอสื่อสาร และการจัดการสภาพแวดลอมในชุมชน ทางดานความตองการการจัดการสุขภาวะทางดาน
จิตใจ พบวา ผูสูงอายุมีความตองการการจัดการปญหาการหลงลืมงาย การจัดการปญหาความเครียด  
วิตกกังวล และการจัดการปญหาครอบครัว และความตองการการจัดการสุขภาวะทางดานสติปญหา  
พบวา ผูสูงอายุมีความตองการจัดการปญหาการเรียนรูชา การรับรูชา และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
 สวนปญหาดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา สภาพปญหาการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุดานรางกาย เปนปญหาการจัดสวัสดิการในดานการใชยานพาหนะ การใชบริการและรักษาพยาบาล 
และการดูแลรักษาสุขภาพทางกาย สวนปญหาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุดานสังคม เปนปญหาการจัด
สวัสดิการสภาพแวดลอมที่บาน สวัสดิการชีวิตความเปนอยู  และสวัสดิการครอบครัว ทางดาน 
การจัดสวัสดิการผูสูงอายุดานจิตใจ เปนปญหาการจัดสวัสดิการดานการดูแลรักษาจิตใจ การจัดสถานที่ผอน
คลายอารมณ การชวยเหลือเก้ือกูล/ใหกําลังใจ และนันทนาการเพื่อการผอนคลายจิตใจ และปญหาการ 
จัดสวัสดิการ ดานสติปญญา เปนปญหาดานการจัดการเรียนรู/รับรู แหลงเรียนรูในชุมชน การสงเสริมการ
เรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 ในดานความตองการจัดสวัสดิการผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการ
ทางรางกาย เปนความตองการดานการประกอบอาชีพ การใชบริการและรักษาพยาบาล การดูแลรักษา
สุขภาพทางกาย และการบริโภคอาหาร สวนความตองการสวัสดิการทางสังคม เปนความตองการสวัสดิการ
การติดตอสื่อสาร การดูแลรักษาโรค ดานชีวิตความเปนอยู และการบริโภคอาหาร ทางดานความตองการ
สวัสดิการทางจิตใจ เปนความตองการสวัสดิการการจัดสถานที่ผอนคลายอารมณ การดูแลรักษาจิตใจ 
นันทนาการเพื่อผอนคลายจิตใจ และการชวยเหลือเก้ือกูล/ใหกําลังใจ และความตองการสวัสดิการ  
ดานสติปญญา เปนความตองการการจัดการเรียนรู/รับรู กระบวนการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรู 
 จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนปญหาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ และปญหาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
สอดคลองกับการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ และความตองการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ อยางเก่ียวพันธกันและ
สัมพันธกัน ดังนั้นในการคํานึงถึงการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุจะตองสอดคลองเชื่อมโยงถึง
สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุเปนสําคัญ 

2. กระบวนการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  2.1 กระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ ตนแบบของกระบวนการ
จัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุของโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม ไดดําเนินการตามชั้นตอนดังตอไปนี้ 

   ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหาสุขภาวะผูสูงอายุ จากการศึกษาปญหาพบวา ในป 2559 ผูสูงอายุ
ตําบลหัวงมไดทํารายตัวเองดวยการฆาตัวนายและประสบความสําเร็จ จากการติดตามขอมูลของสถานี
อนามัย ไดพบวา ผูสูงอายที่ทํารายตัวเองดวยการฆาตัวตายรายหนึ่ง จากการคาดการณคิดวาสาเหตุนาจะ
เกิดจากความนอยใจจากการเปนอยู จึงไดตัดสินใจทํารายตัวเอง ซ่ึงจากการศึกษาสภาพปญหาพบวา  
มีปญหาดานสภาพความเปนอยู ปญหาครอบครัว สอดคลองกับการคาดการณดังกลาว  
  ขั้นที่ 2 การปองกันและรับมือกับสถานการณ สถานีอนามัย พระสงฆ ผูนําชุมชน  
และองคการบริหารสวนตําบล ไดมีการเตรียมการปองกันและรับมือกับสถานการณการทํารายตัวเอง 
ของผูสูงอายุ จากการเก็บรวบรวมขอมูลปเวนป โดยการรณรงคจัดกิจกรรมเชิงรุกใหกับผูสูงอายุ เพื่อหาทาง
ปองกันเหตุที่จะเกิดข้ึนตามสถิติที่เคยมีมา ทั้งการสงเสริมใหรวมกลุมรําไมพลอง เลนเปตอง มีการจัดการ
แขงขันและใหรางวัลเพื่อเปนสิ่งจูงใจ และมีเจาหนาที่ที่ชํานาญในเร่ืองการออกกําลังกายแบบโยคะมาสอน 
เพื่อหาทางปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ อยางไรก็ตามยังมีการทํารายตัวเองดวยการฆาตัวตาย
อีก 2 ราย และสาเหตุที่แทจริงคือ ความวาเหว และซึมเศราจากการตองอยูคนเดียวมานาน ซ่ึงจาก
การศึกษาก็สอดคลองกับสาเหตุที่เกิดข้ึนคือ ปญหาครอบครัว 
  ขั้นที่ 3 หาสาเหตุที่แทจริง เม่ือศึกษาผูสูงอายุที่ทํารายตัวเอง ทุกภาคสวนจึงไดระดับ
แนวคิดเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงโดยประมวลจากขอมูลที่ศึกษาสาเหตุการทํารายตัวเอง พบวา ปญหาที่แทจริง
คือปญหาทางจิตใจ จึงกอใหเกิดเปนโรคซึมเศรา ซ่ึงเปนโรคทํารายคนวัยชรามากที่สุด โรคภัยไขเจ็บตางๆ 
และความยากจนคือเหตุใหเกิดความทุกขทางดานรางกาย แตความวาเหว ความเหงา เม่ือถูกทิ้งใหตองอยูคน
เดียว คือสิ่งที่สรางความทุกขใหกับจิตใจ กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิต 
  ขั้นที่ 4 หาแนวทางแกไขปญหา จากสาเหตุของปญหาดังกลา จึงศึกษาหาวิธีการปองกัน
โรคซึมเศราของผูสูงอายุที่ดีที่สุด นั้นคือ ตองปองกันไมใหผูสูงอายุอยูเพียงลําพังเปนเวลานาน โดยการจัด
กิจกรรมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
พรอมทั้งมีเวทีใหผูสูงอายุไดแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู สงผลใหเกิดความม่ันใจในการที่จะแสดง
บทบาทตอสังคมและคนที่อยูใกล และสรุปไดวา แนวคิดการสรางโรงเรียนผูสูงอายุนาจะเปนกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมวามเขมแข็งทางดานจิตใจของผูสูงอายุได 
  ขั้นที่ 5 กําหนดทิศทางและรูปแบบโรงเรียนผูสูงอายุ ทุกภาคสวนไดรวมกันประชุม
ปรึกษาหารือโดยตั้งคําถามตางๆ ไดแก หลักสูตรจะเปนอยางไรและนํามาจากไหน คําวาโรงเรียนใชไมไดจะ
ใชคําอ่ืนไดไหม รูปแบบเปนอยางไร ใชจํานวนคนเทาไหร ใครจะมาชวยบาน และงบประมาณในการ
ดําเนินการมาจากไหน   
   ขั้นที่ 6 กําหนดคําขวัญและวิสัยทัศน จากการประชุมปรึกษาหารือ มีการกําหนดคําขวัญ 
2 ประโยคคือ “แกอยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ” และวิสัยทัศนคือ “รูจริง ปฏิบัติได และถายทอดเปน”  
  ขั้นที่ 7 กอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ทุกภาคสวนรวมกันจัดหาสถานที่เรียน ชวงแรกใชหอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลหัวงม ตอมายายมาอยูที่วัดศรีเมืองมูล ตําบลหัวงม เม่ือสถานที่พรอม  
ครูพรอม และนักเรียนพรอม จึงเปนโรงเรียนในวันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2553 เปนโรงเรียนผูสูงอายุแหง
แรกของประเทศไทย 
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ขุนมัว และปญหาความเครียด ความวิตกกังวล และสภาพปญหาดานสติปญญา เปนปญหาการเรียนรูชา
เนื่องจากหลงลืมงาย ปญหาการรับรู และปญหาแหลงเรียนรูในชุมชน 
 สวนความตองการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา ความตองการจัดการสุขภาวะ
ผูสูงอายุทางดานรางกาย พบวา ผูสูงอายุมีความตองการดานการดูแลรักษาโรค การออกกําลังกาย  
การใชบริการและรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพทางกาย สวนความตองการการจัดการสุขภาวะ 
ทางดานสังคม พบวา ผูสูงอายุมีความตองการการจัดการสภาพแวดลอมที่โรงเรียน การจัดการดานการ
ติดตอสื่อสาร และการจัดการสภาพแวดลอมในชุมชน ทางดานความตองการการจัดการสุขภาวะทางดาน
จิตใจ พบวา ผูสูงอายุมีความตองการการจัดการปญหาการหลงลืมงาย การจัดการปญหาความเครียด  
วิตกกังวล และการจัดการปญหาครอบครัว และความตองการการจัดการสุขภาวะทางดานสติปญหา  
พบวา ผูสูงอายุมีความตองการจัดการปญหาการเรียนรูชา การรับรูชา และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
 สวนปญหาดานการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา สภาพปญหาการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุดานรางกาย เปนปญหาการจัดสวัสดิการในดานการใชยานพาหนะ การใชบริการและรักษาพยาบาล 
และการดูแลรักษาสุขภาพทางกาย สวนปญหาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุดานสังคม เปนปญหาการจัด
สวัสดิการสภาพแวดลอมที่บาน สวัสดิการชีวิตความเปนอยู  และสวัสดิการครอบครัว ทางดาน 
การจัดสวัสดิการผูสูงอายุดานจิตใจ เปนปญหาการจัดสวัสดิการดานการดูแลรักษาจิตใจ การจัดสถานที่ผอน
คลายอารมณ การชวยเหลือเก้ือกูล/ใหกําลังใจ และนันทนาการเพื่อการผอนคลายจิตใจ และปญหาการ 
จัดสวัสดิการ ดานสติปญญา เปนปญหาดานการจัดการเรียนรู/รับรู แหลงเรียนรูในชุมชน การสงเสริมการ
เรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 ในดานความตองการจัดสวัสดิการผูสูงอายุทั้ง 2 โรงเรียน พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการ
ทางรางกาย เปนความตองการดานการประกอบอาชีพ การใชบริการและรักษาพยาบาล การดูแลรักษา
สุขภาพทางกาย และการบริโภคอาหาร สวนความตองการสวัสดิการทางสังคม เปนความตองการสวัสดิการ
การติดตอสื่อสาร การดูแลรักษาโรค ดานชีวิตความเปนอยู และการบริโภคอาหาร ทางดานความตองการ
สวัสดิการทางจิตใจ เปนความตองการสวัสดิการการจัดสถานที่ผอนคลายอารมณ การดูแลรักษาจิตใจ 
นันทนาการเพื่อผอนคลายจิตใจ และการชวยเหลือเก้ือกูล/ใหกําลังใจ และความตองการสวัสดิการ  
ดานสติปญญา เปนความตองการการจัดการเรียนรู/รับรู กระบวนการเรียนการสอน และการสงเสริมการ
เรียนรู 
 จะเห็นไดวา ไมวาจะเปนปญหาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ และปญหาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
สอดคลองกับการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ และความตองการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ อยางเก่ียวพันธกันและ
สัมพันธกัน ดังนั้นในการคํานึงถึงการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุจะตองสอดคลองเชื่อมโยงถึง
สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุเปนสําคัญ 

2. กระบวนการและผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ 
  2.1 กระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ ตนแบบของกระบวนการ
จัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุของโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหัวงม ไดดําเนินการตามชั้นตอนดังตอไปนี้ 

   ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหาสุขภาวะผูสูงอายุ จากการศึกษาปญหาพบวา ในป 2559 ผูสูงอายุ
ตําบลหัวงมไดทํารายตัวเองดวยการฆาตัวนายและประสบความสําเร็จ จากการติดตามขอมูลของสถานี
อนามัย ไดพบวา ผูสูงอายที่ทํารายตัวเองดวยการฆาตัวตายรายหนึ่ง จากการคาดการณคิดวาสาเหตุนาจะ
เกิดจากความนอยใจจากการเปนอยู จึงไดตัดสินใจทํารายตัวเอง ซ่ึงจากการศึกษาสภาพปญหาพบวา  
มีปญหาดานสภาพความเปนอยู ปญหาครอบครัว สอดคลองกับการคาดการณดังกลาว  
  ขั้นที่ 2 การปองกันและรับมือกับสถานการณ สถานีอนามัย พระสงฆ ผูนําชุมชน  
และองคการบริหารสวนตําบล ไดมีการเตรียมการปองกันและรับมือกับสถานการณการทํารายตัวเอง 
ของผูสูงอายุ จากการเก็บรวบรวมขอมูลปเวนป โดยการรณรงคจัดกิจกรรมเชิงรุกใหกับผูสูงอายุ เพื่อหาทาง
ปองกันเหตุที่จะเกิดข้ึนตามสถิติที่เคยมีมา ทั้งการสงเสริมใหรวมกลุมรําไมพลอง เลนเปตอง มีการจัดการ
แขงขันและใหรางวัลเพื่อเปนสิ่งจูงใจ และมีเจาหนาที่ที่ชํานาญในเร่ืองการออกกําลังกายแบบโยคะมาสอน 
เพื่อหาทางปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ อยางไรก็ตามยังมีการทํารายตัวเองดวยการฆาตัวตาย
อีก 2 ราย และสาเหตุที่แทจริงคือ ความวาเหว และซึมเศราจากการตองอยูคนเดียวมานาน ซ่ึงจาก
การศึกษาก็สอดคลองกับสาเหตุที่เกิดข้ึนคือ ปญหาครอบครัว 
  ขั้นที่ 3 หาสาเหตุที่แทจริง เม่ือศึกษาผูสูงอายุที่ทํารายตัวเอง ทุกภาคสวนจึงไดระดับ
แนวคิดเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงโดยประมวลจากขอมูลที่ศึกษาสาเหตุการทํารายตัวเอง พบวา ปญหาที่แทจริง
คือปญหาทางจิตใจ จึงกอใหเกิดเปนโรคซึมเศรา ซ่ึงเปนโรคทํารายคนวัยชรามากที่สุด โรคภัยไขเจ็บตางๆ 
และความยากจนคือเหตุใหเกิดความทุกขทางดานรางกาย แตความวาเหว ความเหงา เม่ือถูกทิ้งใหตองอยูคน
เดียว คือสิ่งที่สรางความทุกขใหกับจิตใจ กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิต 
  ขั้นที่ 4 หาแนวทางแกไขปญหา จากสาเหตุของปญหาดังกลา จึงศึกษาหาวิธีการปองกัน
โรคซึมเศราของผูสูงอายุที่ดีที่สุด นั้นคือ ตองปองกันไมใหผูสูงอายุอยูเพียงลําพังเปนเวลานาน โดยการจัด
กิจกรรมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
พรอมทั้งมีเวทีใหผูสูงอายุไดแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู สงผลใหเกิดความม่ันใจในการที่จะแสดง
บทบาทตอสังคมและคนที่อยูใกล และสรุปไดวา แนวคิดการสรางโรงเรียนผูสูงอายุนาจะเปนกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมวามเขมแข็งทางดานจิตใจของผูสูงอายุได 
  ขั้นที่ 5 กําหนดทิศทางและรูปแบบโรงเรียนผูสูงอายุ ทุกภาคสวนไดรวมกันประชุม
ปรึกษาหารือโดยตั้งคําถามตางๆ ไดแก หลักสูตรจะเปนอยางไรและนํามาจากไหน คําวาโรงเรียนใชไมไดจะ
ใชคําอ่ืนไดไหม รูปแบบเปนอยางไร ใชจํานวนคนเทาไหร ใครจะมาชวยบาน และงบประมาณในการ
ดําเนินการมาจากไหน   
   ขั้นที่ 6 กําหนดคําขวัญและวิสัยทัศน จากการประชุมปรึกษาหารือ มีการกําหนดคําขวัญ 
2 ประโยคคือ “แกอยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ” และวิสัยทัศนคือ “รูจริง ปฏิบัติได และถายทอดเปน”  
  ขั้นที่ 7 กอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ทุกภาคสวนรวมกันจัดหาสถานที่เรียน ชวงแรกใชหอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลหัวงม ตอมายายมาอยูที่วัดศรีเมืองมูล ตําบลหัวงม เม่ือสถานที่พรอม  
ครูพรอม และนักเรียนพรอม จึงเปนโรงเรียนในวันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2553 เปนโรงเรียนผูสูงอายุแหง
แรกของประเทศไทย 



1966 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 สวนโรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ใช รูปแบบการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
โดยนําหลักสูตรของโรงเรียนตําบลหัวงม มาเปนตนแบบ 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ เม่ือดําเนินการทําอยางพรอม
จึงมีการรับสมัครนักเรียนใหม โดยรุนแรกมีผูมาสมัครทั้งหมด 134 คน ปจจุบันมีถึงรุนที่ 9 (ชั้น ป.9)  
จากผลสัมฤทธิ์ดังกลาว โรรงเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

  1) การเผยแพรผานรายการโทรทัศน มีรายการโทรทัศนเร่ิมมาถายทํารายการและ
ออกอากาศเผยแพร มีโทรทัศนทั้งชอง ThaiPBS ไทยโทรทัศนชอง 3 โทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5 NBT  
ชอง 9 อสมท.TNN และโทรทัศนชองอ่ืนๆ อีกเกือบทุกชอง สงผลใหเกิดการรับรูจากผูคนจํานวนมาก  
และเกือบทุกสัปดาห  
   2) การมาศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ สืบเนื่องจากผลการออกรายการโทรทัศน
ดังกลาว จึงมีหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงาน ซ่ึงสวนใหญเปนหนวยงานที่ดูแลดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ตลอดจนถึงหนวยงานราชการ คือ องคการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีการมาศึกษาดู
งานจํานวนมากมาย จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีการวางแผนรับคณะนักศึกษาดูงานใหม 
   3) การเปนวิทยากรบรรยายในหนวยงานตางๆ ผูรวมกอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ไดรับเชิญ
ใหเปนวิทยากรไปบรรยายถึงการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ สงผลใหเร่ิมมีโรงเรียน
ผูสูงอายุเกิดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
   4) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เม่ือมีการเปดการเรียนการสอนก็มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเติมเต็มหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งข้ึน เชน นักเรียน
ไดแสดงความประสงคอยากเรียนและขอใหเปนวิชาหลักในการเรียนในภาคเชา คือ “วิชาการเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับคนรุนใหม” (วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย) ในภาคบายมีการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม 
ฟงบรรยายพิเศษจากวิทยากรและการเรียนรูตามอัธยาศัยตามชมรมที่นักเรียนไดเลือก 
   5) มีคุณครูที่มีจิตอาสาเขามาชวยงานมากขึ้น เม่ือเปนการเรียนถึงปที่ 3 เร่ิมมีกลุมคน
เขามาสมัครเปนครูจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน กลุมคนเหลานี้ไดเสียสละเวลามาชวยงานโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ  
   6) นักเรียนมียอมจบและตองการศึกษาตอ หลังจากที่ รับใบประกาศนียบัตรแลว 
นกัเรียนผูสูงอายุไมยอมจบและอยากเรียนตอ นักเรียนบางคนจะคืนใบประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจึงตอง
ปรึกษาหารือกันจึงมีมติใหเรียนตอ  
   7) คุณลักษณะของนักเรียนเปนไปตามคําขวัญ “แกอยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ” 
จากการบอกเลาของลูกหลาน พบวา เม่ือพอแมมาเรียนหนังสือ ชีวิตของทานเปลี่ยนไปมาก จากคนจูจี้ข้ีบนก็
หายไปและไมเก็บตัว มีเพื่อนเพิ่มมากข้ึนจึงมีงานใหไปชวยกันทําอยูเปนประจํา ทําใหมีความสุข บางคนเลิก
สุรา บุหร่ี และสอนใหลูกหลานเลิกดวย สวนสถิติการเจ็บปวย หัวหนาสถานีอนามัยตําบลหัวงมกลาววา 
จํานวนผูสูงอายุมาขอยาและมารักษาลดลงเกือบคร่ึง 
  3. รูปแบบกระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ จากการศึกษา
วิเคราะหรูปแบบกระบวนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายตนแบบ จะตองเร่ิมจากการศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ ทั้งในดานสุขภาวะทางกาย  

ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญญา เพราะจากการศึกษาพบวา สภาพปญหาและความตองการสุข
ภาวะของผูสูงอายุจะเก่ียวเนื่องสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเห็นไดชัดเจน จากนั้นนํามาศึกษาวิเคราะหถึง
สาเหตุของปญหาที่แทจริง จากการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาที่แทจริงนั้นเปนผลมาจากปญหาสขุภาวะ
ทางจิตใจ จะสงผลตอสุขภาวะทางกาย ทางสังคม และทางสติปญญา หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปญหาที่แทจริงคือปญหาที่เกิดจากสุขภาวะทางจิตเปนเบื้องตน จะเห็นไดวาการ
ดําเนินการกิจกรรมพบปะ รวมกลุมกันเปนการเนนแตเร่ืองใหรางกายแข็งแงเปนสวนมาก ไมสามารถ
แกปญหาไดทั้งหมด ดังนั้นจะตองมีการใชกระบวนการที่กอใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับจิตใจ  
จึงตองมีการกอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุข้ึน ซ่ึงจะตองกําหนดทิศทาง รูปแบบของโรงเรียน คําขวัญ และวิสัยทัศน 
ที่ตองคํานึงถึง และสอดคลองกับบริบทของชุมชนนั้นเปนสําคัญ และมีการกําหนดหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ
ที่สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุทั้ง 4 ดาน 
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 สวนโรงเรียนผูสูงอายุวัดรองหา ใช รูปแบบการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
โดยนําหลักสูตรของโรงเรียนตําบลหัวงม มาเปนตนแบบ 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุ เม่ือดําเนินการทําอยางพรอม
จึงมีการรับสมัครนักเรียนใหม โดยรุนแรกมีผูมาสมัครทั้งหมด 134 คน ปจจุบันมีถึงรุนที่ 9 (ชั้น ป.9)  
จากผลสัมฤทธิ์ดังกลาว โรรงเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

  1) การเผยแพรผานรายการโทรทัศน มีรายการโทรทัศนเร่ิมมาถายทํารายการและ
ออกอากาศเผยแพร มีโทรทัศนทั้งชอง ThaiPBS ไทยโทรทัศนชอง 3 โทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5 NBT  
ชอง 9 อสมท.TNN และโทรทัศนชองอ่ืนๆ อีกเกือบทุกชอง สงผลใหเกิดการรับรูจากผูคนจํานวนมาก  
และเกือบทุกสัปดาห  
   2) การมาศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ สืบเนื่องจากผลการออกรายการโทรทัศน
ดังกลาว จึงมีหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงาน ซ่ึงสวนใหญเปนหนวยงานที่ดูแลดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ตลอดจนถึงหนวยงานราชการ คือ องคการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษาตางๆ โดยมีการมาศึกษาดู
งานจํานวนมากมาย จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีการวางแผนรับคณะนักศึกษาดูงานใหม 
   3) การเปนวิทยากรบรรยายในหนวยงานตางๆ ผูรวมกอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ไดรับเชิญ
ใหเปนวิทยากรไปบรรยายถึงการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ สงผลใหเร่ิมมีโรงเรียน
ผูสูงอายุเกิดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
   4) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เม่ือมีการเปดการเรียนการสอนก็มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเติมเต็มหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งข้ึน เชน นักเรียน
ไดแสดงความประสงคอยากเรียนและขอใหเปนวิชาหลักในการเรียนในภาคเชา คือ “วิชาการเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับคนรุนใหม” (วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย) ในภาคบายมีการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม 
ฟงบรรยายพิเศษจากวิทยากรและการเรียนรูตามอัธยาศัยตามชมรมที่นักเรียนไดเลือก 
   5) มีคุณครูที่มีจิตอาสาเขามาชวยงานมากขึ้น เม่ือเปนการเรียนถึงปที่ 3 เร่ิมมีกลุมคน
เขามาสมัครเปนครูจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน กลุมคนเหลานี้ไดเสียสละเวลามาชวยงานโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ  
   6) นักเรียนมียอมจบและตองการศึกษาตอ หลังจากที่ รับใบประกาศนียบัตรแลว 
นกัเรียนผูสูงอายุไมยอมจบและอยากเรียนตอ นักเรียนบางคนจะคืนใบประกาศนียบัตร ทางโรงเรียนจึงตอง
ปรึกษาหารือกันจึงมีมติใหเรียนตอ  
   7) คุณลักษณะของนักเรียนเปนไปตามคําขวัญ “แกอยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ” 
จากการบอกเลาของลูกหลาน พบวา เม่ือพอแมมาเรียนหนังสือ ชีวิตของทานเปลี่ยนไปมาก จากคนจูจี้ข้ีบนก็
หายไปและไมเก็บตัว มีเพื่อนเพิ่มมากข้ึนจึงมีงานใหไปชวยกันทําอยูเปนประจํา ทําใหมีความสุข บางคนเลิก
สุรา บุหร่ี และสอนใหลูกหลานเลิกดวย สวนสถิติการเจ็บปวย หัวหนาสถานีอนามัยตําบลหัวงมกลาววา 
จํานวนผูสูงอายุมาขอยาและมารักษาลดลงเกือบคร่ึง 
  3. รูปแบบกระบวนการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ จากการศึกษา
วิเคราะหรูปแบบกระบวนการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายตนแบบ จะตองเร่ิมจากการศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผูสูงอายุตนแบบ ทั้งในดานสุขภาวะทางกาย  

ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญญา เพราะจากการศึกษาพบวา สภาพปญหาและความตองการสุข
ภาวะของผูสูงอายุจะเก่ียวเนื่องสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเห็นไดชัดเจน จากนั้นนํามาศึกษาวิเคราะหถึง
สาเหตุของปญหาที่แทจริง จากการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาที่แทจริงนั้นเปนผลมาจากปญหาสุขภาวะ
ทางจิตใจ จะสงผลตอสุขภาวะทางกาย ทางสังคม และทางสติปญญา หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ปญหาที่แทจริงคือปญหาที่เกิดจากสุขภาวะทางจิตเปนเบื้องตน จะเห็นไดวาการ
ดําเนินการกิจกรรมพบปะ รวมกลุมกันเปนการเนนแตเร่ืองใหรางกายแข็งแงเปนสวนมาก ไมสามารถ
แกปญหาไดทั้งหมด ดังนั้นจะตองมีการใชกระบวนการที่กอใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับจิตใจ  
จึงตองมีการกอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุข้ึน ซ่ึงจะตองกําหนดทิศทาง รูปแบบของโรงเรียน คําขวัญ และวิสัยทัศน 
ที่ตองคํานึงถึง และสอดคลองกับบริบทของชุมชนนั้นเปนสําคัญ และมีการกําหนดหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ
ที่สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุทั้ง 4 ดาน 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนแกการรักษาสุขภาพดวยการใชสมุนไพร ซ่ึงเปนที่รูจักของ
มนุษยชาติเปนเวลานาน มีหลักฐานสําคัญที่ปรากฏในพระไตรปฎกเร่ืองการใชพืชสมุนไพรที่พระพุทธเจาทรง
อนุญาตใหภิกษุใชเพื่อรักษาพยาบาลในเบื้องตน และยังพบวาสมุนไพรที่ใชเปนยารักษาโรคจะเกิดประโยชน
อยางสูงนั้นตองมีความสัมพันธกับธาตุเจาเรือนของมนุษย เพื่อเปนการปองกันปญหาความเจ็บปวยที่อาจ
เกิดข้ึน หรือการบําบัดรักษาความเจ็บปวยอันเกิดข้ึนแลว สิ่งที่จะสามารถชวยไดในเบื้องตนก็คือ  
การพิจารณาจากพฤติกรรม เชน การบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน การขับถาย การหมกมุนในอารมณและ
กามคุณมากไป การนอนมากหรือนอนนอยเกินไป การทํางานเกินกําลังของตนไมเปลี่ยนอิริยาบถการทํางาน  
ดังนั้น การเกิดโรคภัยไขเจ็บในรางกายของมนุษยนั้น จะพบวาถารางกายไมสมดุล จะเกิดความบกพรองของ
ธาตุทั้ง 4 และถาธาตุทั้ง 4 บกพรอง รางกายก็จะเกิดการเจ็บปวย และเปนเหตุใหเกิดโรคเร้ือรังตามมา  
หรือเกิดเพราะเชื้อโรค และพยาธิที่ทําใหเกิดความเจ็บปวยแกรางกาย 

คําสําคัญ: จตุธาตุ, ธาตุเจาเรือน, สมุนไพร 
 

Abstract 
This article aimed to pass on knowledge of Thai herbs usage, that had been 

considered to be popular among human beings long time ago. There were important 
evidences appeared in Tripitaka in terms of  Buddha ‘s herb usage in order to   be the first 
aid for monks. The evidences also revealed that human beings would gain benefits from 
herbs that were used as medicine by using herbs that had the quality corresponded with 
their own body substance. According to the important and history of herbs, in order to 
prevent human’s illness, the first thing that could be considered was human’s behavior, 
for example, daily consuming behavior , excretion, sexual engrossment, sleeping behavior, 
and working behavior. Therefore, the main cause of human illness was unbalance body 
substance that lead to the 4 body substances’ defect. If there was the defect of 4 body 
substances, human being could be sick and even had chronic disease. 

Keywords: 4 Body Substances, Body Substances, Herbs 

บทนํา 
 สรีระของมนุษยประกอบดวยธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ธาตุทั้ง 4 หรือจตุธาตุนี้ ทําหนาที่
สนับสนุนเก้ือกูลกันปรับสรีระใหมีความสมดุลและเปนไปไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา จึงทําใหมนุษยมีการ
ดํารงชีวิตเปนปกติ ในทางพระพุทธศาสนากลาวถึงธาตุ 4 โดยการพิจารณาลักษณะธาตุคือ อวัยวะสวนที่ 
เขมแข็งหรือออนนุมในรางกาย มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน เปนธาตุดิน  สวนที่ชุมชื้นเอิบอาบหรือเกาะ
กุม มีน้ําเลือด น้ําลาย น้ํามูก น้ําหนอง เปนตน เปนธาตุน้ํา สวนที่รอน ทําใหรางกายอบอุน เผาผลาญอาหาร 
ทําใหรางกายเปลี่ยนแปลงทรุมโทรม เปนตน เปนธาตุไฟ สวนที่ไหวหรือเครงตึง มีลมหายใจเขาออก ลมที่พัด
ข้ึนลงและทําใหรางกายคูเหยียดเคลื่อนไหว เปนตน เปนธาตุลม จะเห็นไดวาธาตุทั้ง 4 นี้คอนขางมีความ
สลับซับซอนในกระบวนการที่สนับสนุนการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดเนื่องดวยปจจัยภายนอกคือ เคร่ืองนุงหม 
อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ที่มีอยูในธรรมชาติสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยใหมนุษยไดรับความสุขได 
มนุษยสามารถดํารงชีวิตโดยการปรับตัวเขากับธรรมชาติ รูจักใชประโยชนจากพืชพันธุชนิดตาง ๆ 
ตามธรรมชาติจนถึงไมยืนตน โดยเฉพาะนํามาเปนเคร่ืองนุมหม เคร่ืองมุงบังที่อยูอาศัย นํามาเปนอาหารและ
ยาบําบัดรักษาโรคโดยเฉพาะอาหารที่ใชเปนยาสมุนไพรในชีวิตประจําวัน  

ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธบัญญัติเร่ืองสมุนไพรในเภสัชชักขันธกะ พระวินัยปฎก เชน ขม้ิน ขิง 
ดีปลี สมอ มะขามปอม ธัญญชาติ ถ่ัว งา เปนตน อนึ่งแพทยประจําราชสํานักและประจําพระพุทธองคมี
บทบาทที่สําคัญยิ่งคือหมอชีวกโกมารภัจจ ในวงการแพทยแผนไทยยังคงมีตนเคาปฏิบัติสืบตอเนื่องมาแต
สมัยพุทธกาล อาจมีแตกตางบางเร่ืองวิธีการบําบัดรักษา สวนสมุนไพรและเคร่ืองประกอบตาง ๆนั้นไม
แตกตางกันมากนัก สมุนไพรสวนมากที่ใชเปนยายังคงเปน สวนรากไม แกนไม ใบไม ผลไม ยางไม น้ําฝาด 
เกลือ แรธาตุตาง ๆ  น้ํามันเหลวที่ไดจากสัตว และเภสัชทั้ง 5 ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย 
เปนตน สมุนไพรที่กลาวถึงทั้งหมดนี้ ลวนเปนยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน เพื่อใชบําบัดและ รักษา
โรค นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดทางใจ โรคที่ทําใหจิตเศราหมอง ตองใชวิธีบําบัดรักษาดวยธรรมโอสถ โดยการ
สวดมนตภาวนา พิจารณาสังขารใหเห็นสภาวธรรมแหงความเปนจริง เชน เห็นความไมเที่ยง เปนทุกข  
และอนัตตา นอกจากนี้มีการปฏิบัติสมถะและวิปสสนากรรมฐานเพื่อคลายทุกข เม่ือจิตใจเปนสุข ยอมทําให
สุขภาพทางกายดีเปนสุขตามไปดวย โดยองครวมตองมีการบูรณาการรักษาโรคทั้งกายและใจควบคูกันไป
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางของการปรับธาตุทั้ง 4 
 ดังนั้น ในบทความนี้จึงนําเสนอธาตุ 4 กับสมุนไพรในพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาสามารถนํามา
บาํบัดรักษาโรคตามกระบวนการแหงการปรับธาตุเพื่อใหสอดคลองกับกระแสการรณรงคการใชพืชสมุนไพร
ในสังคมปจจุบัน การนําองคความรูทางพระพุทธศาสนาเร่ืองเภสัชหรือพืชสมุนไพรมาใชประโยชนเปนตํา
หรับยาตาง ๆ แหงวงการแพทยแผนไทย และนํามาบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ ที่เปนปญหาตอสุขภาพมนุษย
เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสงเสริมบทบาทการแกปญหาเร่ืองสุขภาพ ดังเชนที่มีปรากฏในสมัยพุทธกาล  
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนแกการรักษาสุขภาพดวยการใชสมุนไพร ซ่ึงเปนที่รูจักของ
มนุษยชาติเปนเวลานาน มีหลักฐานสําคัญที่ปรากฏในพระไตรปฎกเร่ืองการใชพืชสมุนไพรที่พระพุทธเจาทรง
อนุญาตใหภิกษุใชเพื่อรักษาพยาบาลในเบื้องตน และยังพบวาสมุนไพรที่ใชเปนยารักษาโรคจะเกิดประโยชน
อยางสูงนั้นตองมีความสัมพันธกับธาตุเจาเรือนของมนุษย เพื่อเปนการปองกันปญหาความเจ็บปวยที่อาจ
เกิดข้ึน หรือการบําบัดรักษาความเจ็บปวยอันเกิดข้ึนแลว สิ่งที่จะสามารถชวยไดในเบื้องตนก็คือ  
การพิจารณาจากพฤติกรรม เชน การบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน การขับถาย การหมกมุนในอารมณและ
กามคุณมากไป การนอนมากหรือนอนนอยเกินไป การทํางานเกินกําลังของตนไมเปลี่ยนอิริยาบถการทํางาน  
ดังนั้น การเกิดโรคภัยไขเจ็บในรางกายของมนุษยนั้น จะพบวาถารางกายไมสมดุล จะเกิดความบกพรองของ
ธาตุทั้ง 4 และถาธาตุทั้ง 4 บกพรอง รางกายก็จะเกิดการเจ็บปวย และเปนเหตุใหเกิดโรคเร้ือรังตามมา  
หรือเกิดเพราะเชื้อโรค และพยาธิที่ทําใหเกิดความเจ็บปวยแกรางกาย 

คําสําคัญ: จตุธาตุ, ธาตุเจาเรือน, สมุนไพร 
 

Abstract 
This article aimed to pass on knowledge of Thai herbs usage, that had been 

considered to be popular among human beings long time ago. There were important 
evidences appeared in Tripitaka in terms of  Buddha ‘s herb usage in order to   be the first 
aid for monks. The evidences also revealed that human beings would gain benefits from 
herbs that were used as medicine by using herbs that had the quality corresponded with 
their own body substance. According to the important and history of herbs, in order to 
prevent human’s illness, the first thing that could be considered was human’s behavior, 
for example, daily consuming behavior , excretion, sexual engrossment, sleeping behavior, 
and working behavior. Therefore, the main cause of human illness was unbalance body 
substance that lead to the 4 body substances’ defect. If there was the defect of 4 body 
substances, human being could be sick and even had chronic disease. 

Keywords: 4 Body Substances, Body Substances, Herbs 

บทนํา 
 สรีระของมนุษยประกอบดวยธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ธาตุทั้ง 4 หรือจตุธาตุนี้ ทําหนาที่
สนับสนุนเก้ือกูลกันปรับสรีระใหมีความสมดุลและเปนไปไดอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา จึงทําใหมนุษยมีการ
ดํารงชีวิตเปนปกติ ในทางพระพุทธศาสนากลาวถึงธาตุ 4 โดยการพิจารณาลักษณะธาตุคือ อวัยวะสวนที่ 
เขมแข็งหรือออนนุมในรางกาย มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน เปนธาตุดิน  สวนที่ชุมชื้นเอิบอาบหรือเกาะ
กุม มีน้ําเลือด น้ําลาย น้ํามูก น้ําหนอง เปนตน เปนธาตุน้ํา สวนที่รอน ทําใหรางกายอบอุน เผาผลาญอาหาร 
ทําใหรางกายเปลี่ยนแปลงทรุมโทรม เปนตน เปนธาตุไฟ สวนที่ไหวหรือเครงตึง มีลมหายใจเขาออก ลมที่พัด
ข้ึนลงและทําใหรางกายคูเหยียดเคลื่อนไหว เปนตน เปนธาตุลม จะเห็นไดวาธาตุทั้ง 4 นี้คอนขางมีความ
สลับซับซอนในกระบวนการที่สนับสนุนการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดเนื่องดวยปจจัยภายนอกคือ เคร่ืองนุงหม 
อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ที่มีอยูในธรรมชาติสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยใหมนุษยไดรับความสุขได 
มนุษยสามารถดํารงชีวิตโดยการปรับตัวเขากับธรรมชาติ รูจักใชประโยชนจากพืชพันธุชนิดตาง ๆ 
ตามธรรมชาติจนถึงไมยืนตน โดยเฉพาะนํามาเปนเคร่ืองนุมหม เคร่ืองมุงบังที่อยูอาศัย นํามาเปนอาหารและ
ยาบําบัดรักษาโรคโดยเฉพาะอาหารที่ใชเปนยาสมุนไพรในชีวิตประจําวัน  

ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธบัญญัติเร่ืองสมุนไพรในเภสัชชักขันธกะ พระวินัยปฎก เชน ขม้ิน ขิง 
ดีปลี สมอ มะขามปอม ธัญญชาติ ถ่ัว งา เปนตน อนึ่งแพทยประจําราชสํานักและประจําพระพุทธองคมี
บทบาทที่สําคัญยิ่งคือหมอชีวกโกมารภัจจ ในวงการแพทยแผนไทยยังคงมีตนเคาปฏิบัติสืบตอเนื่องมาแต
สมัยพุทธกาล อาจมีแตกตางบางเร่ืองวิธีการบําบัดรักษา สวนสมุนไพรและเคร่ืองประกอบตาง ๆนั้นไม
แตกตางกันมากนัก สมุนไพรสวนมากที่ใชเปนยายังคงเปน สวนรากไม แกนไม ใบไม ผลไม ยางไม น้ําฝาด 
เกลือ แรธาตุตาง ๆ  น้ํามันเหลวที่ไดจากสัตว และเภสัชทั้ง 5 ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย 
เปนตน สมุนไพรที่กลาวถึงทั้งหมดนี้ ลวนเปนยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน เพื่อใชบําบัดและ รักษา
โรค นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดทางใจ โรคที่ทําใหจิตเศราหมอง ตองใชวิธีบําบัดรักษาดวยธรรมโอสถ โดยการ
สวดมนตภาวนา พิจารณาสังขารใหเห็นสภาวธรรมแหงความเปนจริง เชน เห็นความไมเที่ยง เปนทุกข  
และอนัตตา นอกจากนี้มีการปฏิบัติสมถะและวิปสสนากรรมฐานเพื่อคลายทุกข เม่ือจิตใจเปนสุข ยอมทําให
สุขภาพทางกายดีเปนสุขตามไปดวย โดยองครวมตองมีการบูรณาการรักษาโรคทั้งกายและใจควบคูกันไป
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางของการปรับธาตุทั้ง 4 
 ดังนั้น ในบทความนี้จึงนําเสนอธาตุ 4 กับสมุนไพรในพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาสามารถนํามา
บาํบัดรักษาโรคตามกระบวนการแหงการปรับธาตุเพื่อใหสอดคลองกับกระแสการรณรงคการใชพืชสมุนไพร
ในสังคมปจจุบัน การนําองคความรูทางพระพุทธศาสนาเร่ืองเภสัชหรือพืชสมุนไพรมาใชประโยชนเปนตํา
หรับยาตาง ๆ แหงวงการแพทยแผนไทย และนํามาบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ ที่เปนปญหาตอสุขภาพมนุษย
เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสงเสริมบทบาทการแกปญหาเร่ืองสุขภาพ ดังเชนที่มีปรากฏในสมัยพุทธกาล  
  



1970 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ความหมายของจตุธาตุ 
 ชีวิตประกอบดวยสวนสําคัญ 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ ซ่ึงทั้งสองอยางนี้ตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกัน
และกัน ในสวนของรางกายก็คือการผสมกันของธาตุพื้นฐานทั้งสี่ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุแตละอยาง 
มีอิทธิพลตอจิตใจตามลักษณะของธาตุที่ทานจําแนกไวดังตอไปนี้ 
 ธาตุดิน คือ ภาวะรองรับสิ่งอ่ืนๆ หนักแนน เกาะตัวเปนกลุมกอน คงทน ยากที่จะทําลายได นั่นคือ 
ผูที่ไดรับอิทธิพลจากธาตุดิน จะมีน้ําใจกวางขวาง เปนที่พึ่งของผูอ่ืนในความเปนอยูได มีจิตใจหนักแนน  
ไมคอยหวั่นไหวในสิ่งตาง ๆ อดทน เขมแข็ง  
 ธาตุน้ํา คือ เอิบอาบ ไหลลงสูเบื้องต่ํา เกาะตัวเปนหนึ่งเดียว และแยกยอยได ชุมชื้น เย็น ปรับตัวไป
ตามสภาพที่อยู เปลี่ยนสถานะเปนของแข็งหรือระเหยกลายเปนไอได นั่นคือ ผูไดรับอิทธิพลจากธาตุน้ํา  
จะมีความออนนอมถอมตน ไมคอยแสดงออก นิ่งๆ เงียบๆ ปรับตัวไดเกง ใหความสุขสดชื่นตอผูอยูใกล 
 ธาตุลม คือ สิ่งที่เคลื่อนไหว กระจายไปทั่วสารทิศ พัดไปพัดมา แปรปรวน ยากที่จะควบคุมใหอยูนิ่ง
ได นั่นคือผูไดรับอิทธิพลจากธาตุลม จะมีเสรีภาพในตัวเองสูง ไมอยูในอํานาจของใคร เอาใจยาก               
 ธาตุไฟ คือ พลังงาน ความรอน การเผาผลาญ ความไมอยูนิ่ง แสงสวาง การกําจัดความมืด นั่นคือ 
ผูที่ไดรับอิทธิพลจากธาตุไฟสูง จะเต็มไปดวยพลังใจตัวเอง มีความเรารอนทะเยอทะยาน นิสัยมักโกรธ  
ใจรอน บางคร้ังอาจทําลายตัวเองผูอ่ืนหรือสิ่งของ อยูไมนิ่ง เฉลียวฉลาด มองเห็นแนวทางแกไขในสิ่งตาง ๆ 
ไดงาย 
 จตุธาตุ แปลวาธาตุ 4 หมายถึงการรวมกันของธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ คําวาธาตุ 
หมายถึง การธํารงไวซึ่งลักษณะของตน ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนมหาภูตรูป เพราะเปนรูปใหญ เปน
ประธาน เปนที่รองรับรูปทั้งหมดที่เหลือ ไดแกเพราะการรวมกันของธาตุดินความแข็งจึงเกิดได เพราะการ
รวมกันของธาตุน้ําความเอิบอาบจึงเกิดได เพราะการรวมกันของธาตุไฟความรอนจึงเกิดได และเพราะการ
รวมกันของธาตุลมความเบาแหงการเคลื่อนไหวจึงเกิดได 
 การพิจารณาธาตุ 4 ที่มีอยูภายในรางกาย มี 42 สวน คือ  
 ธาตุดิน 20 สวน ประกอบดวย 1.เกสา คือผม 2.โลมา คือขน 3.นะขา คือเล็บ 4.ทันตา 
คือฟน 5.ตะโจ หนัง 6.มังสัง เนื้อ 7.นะหารู เอ็น 8.อัฏฐี กระดูก 9.อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก 10.วักกัง มาม1 
11.หะทะยัง หัวใจ 12.ยะกะนัง ตับ 13.กิโลมะกัง พังผืด 14.ปหะกัง ไต2 15.ปปผาสัง ปอด 16.อันตัง  
ไสใหญ 17.อันตะคุณัง ไสนอย 18.อุทะริยัง อาหารใหม 19.กะรีสัง อาหารเกา 20.มัตถะเก มัตถะลุงคัง  
เยื่อในสมอง3 

                                                 
1 ไต แปลจากคําวา วักกะ โบราณแปลวามาม ลักษณะเปนกอนเน้ือ 2 กอนมีข้ัวเดียวกันรูปรางคลาย

ลูกสะบาของเด็กๆ หรือคลายผลมะมวง 2 ผลอยูติดในข้ัวเดียวกัน. 
2 มาม แปลจากคําวา ปหะกะ โบราณแปวาไต ลักษณะอยูริมกระเพาะอาหารขางซายมีหนาท่ีทําลายเม็ด

เลือดแดง สรางเม็ดนํ้าเหลืองและสรางภูมิคุมกันแกรางกาย. 
3 ขุ.ขุ.(ไทย) 25/3/4. 

 ธาตุน้ํา 12 สวน ประกอบดวย 1.ปตตัง น้ําดี 2.เสมหัง น้ําเสลด 3.ปุพโพ น้ําเหลือง 4.โลหิตัง  
น้ํ า เลือด 5.เสโท น้ํ าเหงื่อ  6.เมโท น้ํ า มันขน 7.อัสสุ  น้ํ าตา 8.วะสา น้ํ ามัน เหลว 9.เขโฬ น้ํ าลาย                            
10.สิงฆาณิกา น้ํามูก 11.ละสิกา น้ํามันไขขอ 12.มุตตัง น้ํามูตร4  
 ธาตุ ไฟ  4 ลั กษณ ะ คือ 1 .ไฟทํ ากาย ให อุ น  2 .ไฟทํ ากายให ป วย ไข  3 .ไฟทํ ากาย ให แก 
ใหทรุดโทรม 4.ไฟที่เผาผลาญหรือยอยอาหารที่กินที่ดื่ม  
 ธาตุลม 6 ลักษณะ คือ 1.ลมพัดข้ึนเบื้องบน 2.ลมพัดลงเบื้องลาง 3.ลมในทอง 4.ลมในลําไส                  
5.ลมในอวัยวะนอยใหญ 6.ลมหายใจเขา-ออก ดังนั้น ธาตุทั้ง 4 ในที่นี้จึงหมายถึงรางกายของมนุษย การที่
มนุษยจะมีสุขภาพดีก็ตองรักษาธาตุทั้ง 4 ใหเปนปกติ5 
การกําหนดโดยความเปนธาตุ มีดังนี้ 
 1. การกําหนดธาตุ โดยไมแยกกัน พึ งพิจารณาวา ปฐวีธาตุ เหลานี้  ถูกเกาะกุมไวดวยกัน 
โดยอาโปธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3 (คือ อาโป เตโช วาโย) ถูกรวมเขา
ดวยกันอยางนี้ อาโปธาตุอาศัยอยูในปฐวีธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3  
(คือ ปฐวี เตโช วาโย) ถูกยึดไวดวยกันรวมกันไดอยางนี้ เตโชธาตุอาศัยอยูในปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดย
อาโปธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3 (คือ ปฐวี อาโป วาโย) ถูกทําใหอุนอยางนี้ วาโยธาตุอาศัยอยูใน
ปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดยอาโปธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ธาตุ 3 (คือ ปฐวี อาโป เตโช) ถูกคํ้าจุนไว
อยางนี้ ธาตุ 3 (น้ํา ไฟ ลม) อาศัยปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดยอาโปธาตุ ธาตุ 3 จึงไมกระจัดกระจาย ธาตุ 3 
(ดิน น้ํา ลม) อุนโดยเตโชธาตุ จึงไมมีกลิ่น ธาตุ 3 (ดิน น้ํา ไฟ) คํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ จึงดําเนินไปและอยู
รวมกันได ไมแตก กระจัดกระจาย ธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อิงอาศัยซ่ึงกันและ 
กันดวยเหตุที่กลาวมาแลวขางตน 
 2. การกําหนดธาตุโดยเหตุและปจจัย พิจารณาโดยเหตุ 4 คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร เปนปจจัยสราง
ธาตุข้ึนมาเหตุ 4 คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร ธาตุทั้ง 4 ที่ถูกสรางข้ึนมาจากกรรม กรรมนี้แหละทําใหมีการเกิด
ดวยอํานาจของชนกกรรม ทําใหกรรมและวิบากของกรรมเปนไป และทําใหเกิดปจจัยตาง ๆที่เขาไปอุดหนุน
เก้ือหนุนใหธาตุ 4 เปนไป ธาตุ 4 นี้ เกิดมาจากจิต ทําใหปจจัยตาง ๆ เปนไป ปฏิสนธิจิตทําใหรูป คือ ธาตุทั้ง 
4 เกิดพรอมกันกับจิต ธาตุ 4 นี้ ตั้งอยูไดไมเนาเสียไป ก็ดวยการอุปการะของ อุตุ คือไออุนที่หลอเลี้ยงธาตุทั้ง 
4 ธาตุ 4 นี้ มีอาหารเปนผูหลอเลี้ยงใหตั้งอยูและเจริญได 
 3. การกําหนดธาตุโดยลักษณะ ลักษณะของปฐวีธาตุ คือ ความแข็งลักษณะของอาโปธาตุ  
คือ การซึมซาบลักษณะของเตโชธาตุ คือ ความรอน ลักษณะของวาโยธาตุ คือ ไหว เคลื่อนไปมา เม่ือสิ่งใด
ปรากฏชัดในการรับรูในขณะที่มีสติสัมปชัญญะก็ใหระลึกรูโดยความเปนเพียงธาตุเทานั้น ไมใชสัตว ไมใชชีวิต 
เปนเพียงแตสภาวะของธรรมชาติ คือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 

                                                 
4 เรื่องเดียวกัน. 
5 สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9), ลักขณาทิจตุกกะ และกรรมในเชิงลึก 29, 

(กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป 2555), หนา 16. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1971

ความหมายของจตุธาตุ 
 ชีวิตประกอบดวยสวนสําคัญ 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ ซ่ึงทั้งสองอยางนี้ตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกัน
และกัน ในสวนของรางกายก็คือการผสมกันของธาตุพื้นฐานทั้งสี่ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุแตละอยาง 
มีอิทธิพลตอจิตใจตามลักษณะของธาตุที่ทานจําแนกไวดังตอไปนี้ 
 ธาตุดิน คือ ภาวะรองรับสิ่งอ่ืนๆ หนักแนน เกาะตัวเปนกลุมกอน คงทน ยากที่จะทําลายได นั่นคือ 
ผูที่ไดรับอิทธิพลจากธาตุดิน จะมีน้ําใจกวางขวาง เปนที่พึ่งของผูอ่ืนในความเปนอยูได มีจิตใจหนักแนน  
ไมคอยหวั่นไหวในสิ่งตาง ๆ อดทน เขมแข็ง  
 ธาตุน้ํา คือ เอิบอาบ ไหลลงสูเบื้องต่ํา เกาะตัวเปนหนึ่งเดียว และแยกยอยได ชุมชื้น เย็น ปรับตัวไป
ตามสภาพที่อยู เปลี่ยนสถานะเปนของแข็งหรือระเหยกลายเปนไอได นั่นคือ ผูไดรับอิทธิพลจากธาตุน้ํา  
จะมีความออนนอมถอมตน ไมคอยแสดงออก นิ่งๆ เงียบๆ ปรับตัวไดเกง ใหความสุขสดชื่นตอผูอยูใกล 
 ธาตุลม คือ สิ่งที่เคลื่อนไหว กระจายไปทั่วสารทิศ พัดไปพัดมา แปรปรวน ยากที่จะควบคุมใหอยูนิ่ง
ได นั่นคือผูไดรับอิทธิพลจากธาตุลม จะมีเสรีภาพในตัวเองสูง ไมอยูในอํานาจของใคร เอาใจยาก               
 ธาตุไฟ คือ พลังงาน ความรอน การเผาผลาญ ความไมอยูนิ่ง แสงสวาง การกําจัดความมืด นั่นคือ 
ผูที่ไดรับอิทธิพลจากธาตุไฟสูง จะเต็มไปดวยพลังใจตัวเอง มีความเรารอนทะเยอทะยาน นิสัยมักโกรธ  
ใจรอน บางคร้ังอาจทําลายตัวเองผูอ่ืนหรือสิ่งของ อยูไมนิ่ง เฉลียวฉลาด มองเห็นแนวทางแกไขในสิ่งตาง ๆ 
ไดงาย 
 จตุธาตุ แปลวาธาตุ 4 หมายถึงการรวมกันของธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ คําวาธาตุ 
หมายถึง การธํารงไวซึ่งลักษณะของตน ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนมหาภูตรูป เพราะเปนรูปใหญ เปน
ประธาน เปนที่รองรับรูปทั้งหมดที่เหลือ ไดแกเพราะการรวมกันของธาตุดินความแข็งจึงเกิดได เพราะการ
รวมกันของธาตุน้ําความเอิบอาบจึงเกิดได เพราะการรวมกันของธาตุไฟความรอนจึงเกิดได และเพราะการ
รวมกันของธาตุลมความเบาแหงการเคลื่อนไหวจึงเกิดได 
 การพิจารณาธาตุ 4 ที่มีอยูภายในรางกาย มี 42 สวน คือ  
 ธาตุดิน 20 สวน ประกอบดวย 1.เกสา คือผม 2.โลมา คือขน 3.นะขา คือเล็บ 4.ทันตา 
คือฟน 5.ตะโจ หนัง 6.มังสัง เนื้อ 7.นะหารู เอ็น 8.อัฏฐี กระดูก 9.อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก 10.วักกัง มาม1 
11.หะทะยัง หัวใจ 12.ยะกะนัง ตับ 13.กิโลมะกัง พังผืด 14.ปหะกัง ไต2 15.ปปผาสัง ปอด 16.อันตัง  
ไสใหญ 17.อันตะคุณัง ไสนอย 18.อุทะริยัง อาหารใหม 19.กะรีสัง อาหารเกา 20.มัตถะเก มัตถะลุงคัง  
เยื่อในสมอง3 

                                                 
1 ไต แปลจากคําวา วักกะ โบราณแปลวามาม ลักษณะเปนกอนเน้ือ 2 กอนมีข้ัวเดียวกันรูปรางคลาย

ลูกสะบาของเด็กๆ หรือคลายผลมะมวง 2 ผลอยูติดในข้ัวเดียวกัน. 
2 มาม แปลจากคําวา ปหะกะ โบราณแปวาไต ลักษณะอยูริมกระเพาะอาหารขางซายมีหนาท่ีทําลายเม็ด

เลือดแดง สรางเม็ดนํ้าเหลืองและสรางภูมิคุมกันแกรางกาย. 
3 ขุ.ขุ.(ไทย) 25/3/4. 

 ธาตุน้ํา 12 สวน ประกอบดวย 1.ปตตัง น้ําดี 2.เสมหัง น้ําเสลด 3.ปุพโพ น้ําเหลือง 4.โลหิตัง  
น้ํ า เลือด 5.เสโท น้ํ าเหงื่อ  6.เมโท น้ํ า มันขน 7.อัสสุ  น้ํ าตา 8.วะสา น้ํ ามัน เหลว 9.เขโฬ น้ํ าลาย                            
10.สิงฆาณิกา น้ํามูก 11.ละสิกา น้ํามันไขขอ 12.มุตตัง น้ํามูตร4  
 ธาตุ ไฟ  4 ลั กษณ ะ คือ 1 .ไฟทํ ากาย ให อุ น  2 .ไฟทํ ากายให ป วย ไข  3 .ไฟทํ ากาย ให แก 
ใหทรุดโทรม 4.ไฟที่เผาผลาญหรือยอยอาหารที่กินที่ดื่ม  
 ธาตุลม 6 ลักษณะ คือ 1.ลมพัดข้ึนเบื้องบน 2.ลมพัดลงเบื้องลาง 3.ลมในทอง 4.ลมในลําไส                  
5.ลมในอวัยวะนอยใหญ 6.ลมหายใจเขา-ออก ดังนั้น ธาตุทั้ง 4 ในที่นี้จึงหมายถึงรางกายของมนุษย การที่
มนุษยจะมีสุขภาพดีก็ตองรักษาธาตุทั้ง 4 ใหเปนปกติ5 
การกําหนดโดยความเปนธาตุ มีดังนี้ 
 1. การกําหนดธาตุ โดยไมแยกกัน พึ งพิจารณาวา ปฐวีธาตุ เหลานี้  ถูกเกาะกุมไวดวยกัน 
โดยอาโปธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3 (คือ อาโป เตโช วาโย) ถูกรวมเขา
ดวยกันอยางนี้ อาโปธาตุอาศัยอยูในปฐวีธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3  
(คือ ปฐวี เตโช วาโย) ถูกยึดไวดวยกันรวมกันไดอยางนี้ เตโชธาตุอาศัยอยูในปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดย
อาโปธาตุ ถูกคํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ ธาตุ 3 (คือ ปฐวี อาโป วาโย) ถูกทําใหอุนอยางนี้ วาโยธาตุอาศัยอยูใน
ปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดยอาโปธาตุ ถูกทําใหอุนโดยเตโชธาตุ ธาตุ 3 (คือ ปฐวี อาโป เตโช) ถูกคํ้าจุนไว
อยางนี้ ธาตุ 3 (น้ํา ไฟ ลม) อาศัยปฐวีธาตุ ถูกยึดไวดวยกันโดยอาโปธาตุ ธาตุ 3 จึงไมกระจัดกระจาย ธาตุ 3 
(ดิน น้ํา ลม) อุนโดยเตโชธาตุ จึงไมมีกลิ่น ธาตุ 3 (ดิน น้ํา ไฟ) คํ้าจุนไวโดยวาโยธาตุ จึงดําเนินไปและอยู
รวมกันได ไมแตก กระจัดกระจาย ธาตุทั้ง 4 คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อิงอาศัยซ่ึงกันและ 
กันดวยเหตุที่กลาวมาแลวขางตน 
 2. การกําหนดธาตุโดยเหตุและปจจัย พิจารณาโดยเหตุ 4 คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร เปนปจจัยสราง
ธาตุข้ึนมาเหตุ 4 คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร ธาตุทั้ง 4 ที่ถูกสรางข้ึนมาจากกรรม กรรมนี้แหละทําใหมีการเกิด
ดวยอํานาจของชนกกรรม ทําใหกรรมและวิบากของกรรมเปนไป และทําใหเกิดปจจัยตาง ๆที่เขาไปอุดหนุน
เก้ือหนุนใหธาตุ 4 เปนไป ธาตุ 4 นี้ เกิดมาจากจิต ทําใหปจจัยตาง ๆ เปนไป ปฏิสนธิจิตทําใหรูป คือ ธาตุทั้ง 
4 เกิดพรอมกันกับจิต ธาตุ 4 นี้ ตั้งอยูไดไมเนาเสียไป ก็ดวยการอุปการะของ อุตุ คือไออุนที่หลอเลี้ยงธาตุทั้ง 
4 ธาตุ 4 นี้ มีอาหารเปนผูหลอเลี้ยงใหตั้งอยูและเจริญได 
 3. การกําหนดธาตุโดยลักษณะ ลักษณะของปฐวีธาตุ คือ ความแข็งลักษณะของอาโปธาตุ  
คือ การซึมซาบลักษณะของเตโชธาตุ คือ ความรอน ลักษณะของวาโยธาตุ คือ ไหว เคลื่อนไปมา เม่ือสิ่งใด
ปรากฏชัดในการรับรูในขณะที่มีสติสัมปชัญญะก็ใหระลึกรูโดยความเปนเพียงธาตุเทานั้น ไมใชสัตว ไมใชชีวิต 
เปนเพียงแตสภาวะของธรรมชาติ คือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 

                                                 
4 เรื่องเดียวกัน. 
5 สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9), ลักขณาทิจตุกกะ และกรรมในเชิงลึก 29, 

(กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป 2555), หนา 16. 
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 4. การกําหนดธาตุโดยความเสมอกันและไมเสมอกัน ปฐวีธาตุและอาโปธาตุ เสมอกันเพราะความมี
น้ําหนัก สวนเตโชธาตุและวาโยธาตุ เสมอกันเพราะมีความเบา อาโปธาตุและเตโชธาตุไมเสมอกัน อาโปธาตุ
สามารถกําจัดความแหงของเตโชธาตุได ปฐวีธาตุและวาโยธาตุ ไมเสมอกัน เพราะปฐวีธาตุขัดขวางการ
ออกไปของวาโยธาตุ วาโยธาตุก็สามารถทําลายปฐวีธาตุได  
 5. การกําหนดธาตุโดยความเปนหุน  เปรียบเหมือนการทําหุนจําลองเปนมนุษยสตรี บุรุษ แลวมี
เชือกสําหรับชักเพื่อใหหุนนั้น เดิน ยืน นั่ง นอน เตนรํา หุนนี้ คือรางกาย ผูทําหุน คือกิเลสในอดีตที่เปนเหตุ
ใหกายนี้ถูกสรางข้ึนจนสมบูรณ เชือก คือเสนเอ็น ดินเหนียว คือเนื้อ สีที่ทํา คือผิวหนัง ชองทั้งหลายคือ
อากาศ เพราะอาศัยอาภรณ เคร่ืองประดับตาง ๆ จึงไดชื่อวาบุรุษหรือสตรี การเคลื่อนไหวไปไดของหุนก็ดวย
วาโยธาตุที่เกิดจากจิตที่คิดจะเดิน ยืน คูเขา เหยียดออก สนทนาพูดจําได มนุษยหุนเหลานี้เกิดข้ึนพรอมกับ
วิญญาณธาตุ ตกอยูในอํานาจความโกรธ ความโศกเศรา ความทุกข เพราะอวิชชา พวกเขาหัวเราะสนุกสนาน
หรือเลนดวยกันได มีอาหารรักษาหุนเหลานี้ไว และชีวิตินทรียรักษาไว ทําใหหุนเหลานี้เดินไป ที่สุดแหงชีวิต
ทําใหหุนแตกกระจัดกระจาย  
 6. พิจารณาธาตุโดยความเปนอารมณ โดยความเปนนามและรูป คือ ธาตุทั้งหลายเปนรูป จิตพรอม
เจตสิกตาง ๆ ที่พิจารณารูปเหลานั้นโดยความเปนจริง เปนนาม6 
  
ธาตุเจาเรือน 
 ในสมุฏฐานวินิจฉัย จากธาตุสมมติฐานตาง ๆ กลาวถึงเร่ืองที่มนุษยทุกคนตองเผชิญกับ 
การแปรปรวนของสรีระรางกาย นับตั้งแตเกิดชีวิตใหมจะถูกกําหนดดวยธาตุเจาเรือนนับตั้งแตเกิดและ
หลังจากเกิดมาแลวก็ตองประสบสภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ สภาพภูมิประเทศ อากาศ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานถ่ินที่เกิด และถ่ินที่อยูอาศัยที่แตกตางกันไปอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมไปถึงสัจจะธรรมแหงชีวิตที่ตอง
เกิด แก เจ็บ ตาย ตามกฎของไตรลักษณ ซ่ึงชีวิตที่มีการปฏิสนธิ์นั้นตองอาศัยพอแม ที่มีลักษณะของหญิง
ชายครบถวน หมายถึง พอมีลักษณะของชายครบ และแมมีลักษณะของหญิงครบ เปนผูใหกําเนิดชีวิต
ประกอบไปดวยขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ กลาวโดยยอก็คือรางกายและจิตใจ
นั่นเอง มนุษยที่เกิดมาตางก็มีชีวิตแตกตางกันไป มีรูปราง หนาตา ความรูสึกนึกคิดและจิตสํานึก ความรูแจง
ทางอารมณที่แตกตางกันไป7  
 สวนการแพทยแผนปจจุบัน อธิบายชีวิตที่มีความแตกตางกันโดยสารพันธุกรรมเรียกวา “ดีเอ็นเอ” 
เปนรหัสของชีวิต ซ่ึงมนุษยไดรับการถายทอดจากมารดาและบิดา เปนลักษณะทั่วๆ ไปของมนุษย ในทาง
การแพทยแผนไทยมีความเชื่อที่อิงกับหลักทางพระพุทธศาสนาอธิบายในเร่ืองธรรมชาติมนุษยวา การเกิดรูป
คร้ังแรกในครรภมารดามีขนาดเล็กมาก ขนาดเทากับหยดน้ํามันงาที่ติดอยูปลายขนจามรี หลังจากถูกสะบัด 
ถึง 7 คร้ัง และดวยอิทธิพลของธาตุไฟกอน จึงเกิดธาตุอ่ืน ตามมาจนครบธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม และ

                                                 
6 ดูรายละเอียดใน วิสุทธิ. (ไทย). 2/57-76. 
7 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม, ตํารายาฝน : หมอพ้ืนบานอีสาน, (ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลังนานา

วิทยา 2550), หนา 52. 

ไฟ แลวจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณจนครบขันธ 5 เม่ือครรภ ครบ 5 เดือน นั่นคือชีวิตไดเกิด
แลว และดวยอิทธิพลธรรมชาติ ไดแก ความรอน ความเย็นของภูมิอากาศตามฤดูกาล ไดทําใหธาตุทั้ง 4  
ของแตละคนแตกตางกันไปและเร่ิมมีอิทธิพลตั้งแตอยูในครรภมารดา ดังพระคัมภีรปฐมจินดากลาวไววาเม่ือ
ตั้งครรภในฤดูอันใด ธาตุอันใด ให เอาธาตุของฤดูนั้น เปนที่ตั้ งแหงธาตุกําเนิดของกุมารกุมารีนั้นๆ  
เชน ตั้งครรภในเดือน เมษายน-มิถุนายน ธาตุกําเนิดไฟ ตั้งครรภในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ธาตุกําเนิดลม 
ตั้งครรภในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ธาตุกําเนิดน้ํา ตั้งครรภในเดือนมกราคม–มีนาคม ธาตุกําเนิดดิน นั่นคือ 
ธาตุเจาเรือนนั่นเอง แตคนสวนใหญมักจําไดเพียงแตวันเกิด คําวาตั้งครรภในเดือนใด หมายถึง การเร่ิมมี
ครรภ หรือมีการปฏิสนธิ ดังนั้นจากขอสังเกตของคนโบราณดังกลาว ถานําอายุการตั้งครรภมาพิจารณาแลว
สามารถประมาณการไดวา ผูที่เกิดเมษายน-มิถุนายน จะมีธาตุกําเนิดธาตุลมเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือน
กรกฎาคม-กันยายน จะมีธาตุกําเนิดธาตุน้ําเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือน ตุลาคม-ธันวาคม จะมีธาตุกําเนิดธาตุ
ดินเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือนมกราคม– มีนาคม จะมีธาตุกําเนิดธาตุไฟเปนเจาเรือน  
 ลักษณะของธาตุเจาเรือนสังเกตไดดวยลักษณะตอไปนี้ 
 ธาตุกําเนิดธาตุดิน เจาเรือนจะมีรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางคล้ํา ผมดกดํา เสียงดังฟงชัด ขอกระดูก
แข็งแรง กระดูกใหญ น้ําหนักตัวมาก ล่ําสัน อวัยวะสมบูรณ 
 ธาตุกําเนิดธาตุน้ํา เจาเรือนจะมีรูปรางสมบูรณ อวัยวะสมบูรณ สมสวน ผิวพรรณสดใสเตงตึง 
ตาหวาน น้ําในตามาก ทาทางเดินม่ันคง ผมดกดํางาม กินชา ทําอะไรชักชา ทนหิว ทนรอน ทนเย็นไดดี               
เสียงโปรง  
 ธาตุกําเนิดธาตุไฟ เจาเรือนมักข้ีรอน ทนรอนไมคอยได หิวบอย กินเกง ผมหงอกเร็ว มักหัวลาน 
หนังยน ผม ขน หนวด คอนขางนิ่ม ไมคอยอดทน ใจรอน ขอกระดูกหลวม มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวแรง  
ความตองการทางเพศปานกลาง 
 ธาตุกําเนิดธาตุลม เจาเรือนจะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง ผอม ผมบางขอกระดูกลั่นเม่ือ
เคลื่อนไหว ข้ีอิจฉา ข้ีขลาด รักงายหนายเร็ว ทนหนาวไมคอยได นอนไมคอยหลับ ชางพูด เสียงต่ํา ออกเสียง
ไมชัด มีลูกไมดก คือความรูสึกทางเพศไมคอยดี 
 
สมุนไพรในพระพุทธศาสนา 
 สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติไดจาก พืช สัตว และแรธาตุที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอ่ืน
ตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรคบํารุงรางกาย หรือใชเปนยาแกพิษ8  
 คําวา สมุนไพร ตามความหมายของพระราชบัญญติยา หมายถึงสิ่งที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ  
ซ่ึงยังมิไดผสมหรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังคงเปนสวนของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ มนุษยในสมัยโบราณ

                                                 
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมี บุคส

พับลิเคช่ันส, 2546), หนา 1132. 
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 4. การกําหนดธาตุโดยความเสมอกันและไมเสมอกัน ปฐวีธาตุและอาโปธาตุ เสมอกันเพราะความมี
น้ําหนัก สวนเตโชธาตุและวาโยธาตุ เสมอกันเพราะมีความเบา อาโปธาตุและเตโชธาตุไมเสมอกัน อาโปธาตุ
สามารถกําจัดความแหงของเตโชธาตุได ปฐวีธาตุและวาโยธาตุ ไมเสมอกัน เพราะปฐวีธาตุขัดขวางการ
ออกไปของวาโยธาตุ วาโยธาตุก็สามารถทําลายปฐวีธาตุได  
 5. การกําหนดธาตุโดยความเปนหุน  เปรียบเหมือนการทําหุนจําลองเปนมนุษยสตรี บุรุษ แลวมี
เชือกสําหรับชักเพื่อใหหุนนั้น เดิน ยืน นั่ง นอน เตนรํา หุนนี้ คือรางกาย ผูทําหุน คือกิเลสในอดีตที่เปนเหตุ
ใหกายนี้ถูกสรางข้ึนจนสมบูรณ เชือก คือเสนเอ็น ดินเหนียว คือเนื้อ สีที่ทํา คือผิวหนัง ชองทั้งหลายคือ
อากาศ เพราะอาศัยอาภรณ เคร่ืองประดับตาง ๆ จึงไดชื่อวาบุรุษหรือสตรี การเคลื่อนไหวไปไดของหุนก็ดวย
วาโยธาตุที่เกิดจากจิตที่คิดจะเดิน ยืน คูเขา เหยียดออก สนทนาพูดจําได มนุษยหุนเหลานี้เกิดข้ึนพรอมกับ
วิญญาณธาตุ ตกอยูในอํานาจความโกรธ ความโศกเศรา ความทุกข เพราะอวิชชา พวกเขาหัวเราะสนุกสนาน
หรือเลนดวยกันได มีอาหารรักษาหุนเหลานี้ไว และชีวิตินทรียรักษาไว ทําใหหุนเหลานี้เดินไป ที่สุดแหงชีวิต
ทําใหหุนแตกกระจัดกระจาย  
 6. พิจารณาธาตุโดยความเปนอารมณ โดยความเปนนามและรูป คือ ธาตุทั้งหลายเปนรูป จิตพรอม
เจตสิกตาง ๆ ที่พิจารณารูปเหลานั้นโดยความเปนจริง เปนนาม6 
  
ธาตุเจาเรือน 
 ในสมุฏฐานวินิจฉัย จากธาตุสมมติฐานตาง ๆ กลาวถึงเร่ืองที่มนุษยทุกคนตองเผชิญกับ 
การแปรปรวนของสรีระรางกาย นับตั้งแตเกิดชีวิตใหมจะถูกกําหนดดวยธาตุเจาเรือนนับตั้งแตเกิดและ
หลังจากเกิดมาแลวก็ตองประสบสภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ สภาพภูมิประเทศ อากาศ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานถ่ินที่เกิด และถ่ินที่อยูอาศัยที่แตกตางกันไปอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมไปถึงสัจจะธรรมแหงชีวิตที่ตอง
เกิด แก เจ็บ ตาย ตามกฎของไตรลักษณ ซ่ึงชีวิตที่มีการปฏิสนธิ์นั้นตองอาศัยพอแม ที่มีลักษณะของหญิง
ชายครบถวน หมายถึง พอมีลักษณะของชายครบ และแมมีลักษณะของหญิงครบ เปนผูใหกําเนิดชีวิต
ประกอบไปดวยขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ กลาวโดยยอก็คือรางกายและจิตใจ
นั่นเอง มนุษยที่เกิดมาตางก็มีชีวิตแตกตางกันไป มีรูปราง หนาตา ความรูสึกนึกคิดและจิตสํานึก ความรูแจง
ทางอารมณที่แตกตางกันไป7  
 สวนการแพทยแผนปจจุบัน อธิบายชีวิตที่มีความแตกตางกันโดยสารพันธุกรรมเรียกวา “ดีเอ็นเอ” 
เปนรหัสของชีวิต ซ่ึงมนุษยไดรับการถายทอดจากมารดาและบิดา เปนลักษณะทั่วๆ ไปของมนุษย ในทาง
การแพทยแผนไทยมีความเชื่อที่อิงกับหลักทางพระพุทธศาสนาอธิบายในเร่ืองธรรมชาติมนุษยวา การเกิดรูป
คร้ังแรกในครรภมารดามีขนาดเล็กมาก ขนาดเทากับหยดน้ํามันงาที่ติดอยูปลายขนจามรี หลังจากถูกสะบัด 
ถึง 7 คร้ัง และดวยอิทธิพลของธาตุไฟกอน จึงเกิดธาตุอ่ืน ตามมาจนครบธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม และ

                                                 
6 ดูรายละเอียดใน วิสุทธิ. (ไทย). 2/57-76. 
7 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม, ตํารายาฝน : หมอพ้ืนบานอีสาน, (ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลังนานา

วิทยา 2550), หนา 52. 

ไฟ แลวจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณจนครบขันธ 5 เม่ือครรภ ครบ 5 เดือน นั่นคือชีวิตไดเกิด
แลว และดวยอิทธิพลธรรมชาติ ไดแก ความรอน ความเย็นของภูมิอากาศตามฤดูกาล ไดทําใหธาตุทั้ง 4  
ของแตละคนแตกตางกันไปและเร่ิมมีอิทธิพลตั้งแตอยูในครรภมารดา ดังพระคัมภีรปฐมจินดากลาวไววาเม่ือ
ตั้งครรภในฤดูอันใด ธาตุอันใด ให เอาธาตุของฤดูนั้น เปนที่ตั้ งแหงธาตุกําเนิดของกุมารกุมารีนั้นๆ  
เชน ตั้งครรภในเดือน เมษายน-มิถุนายน ธาตุกําเนิดไฟ ตั้งครรภในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ธาตุกําเนิดลม 
ตั้งครรภในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ธาตุกําเนิดน้ํา ตั้งครรภในเดือนมกราคม–มีนาคม ธาตุกําเนิดดิน นั่นคือ 
ธาตุเจาเรือนนั่นเอง แตคนสวนใหญมักจําไดเพียงแตวันเกิด คําวาตั้งครรภในเดือนใด หมายถึง การเร่ิมมี
ครรภ หรือมีการปฏิสนธิ ดงันั้นจากขอสังเกตของคนโบราณดังกลาว ถานําอายุการตั้งครรภมาพิจารณาแลว
สามารถประมาณการไดวา ผูที่เกิดเมษายน-มิถุนายน จะมีธาตุกําเนิดธาตุลมเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือน
กรกฎาคม-กันยายน จะมีธาตุกําเนิดธาตุน้ําเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือน ตุลาคม-ธันวาคม จะมีธาตุกําเนิดธาตุ
ดินเปนเจาเรือน ผูที่เกิดเดือนมกราคม– มีนาคม จะมีธาตุกําเนิดธาตุไฟเปนเจาเรือน  
 ลักษณะของธาตุเจาเรือนสังเกตไดดวยลักษณะตอไปนี้ 
 ธาตุกําเนิดธาตุดิน เจาเรือนจะมีรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางคล้ํา ผมดกดํา เสียงดังฟงชัด ขอกระดูก
แข็งแรง กระดูกใหญ น้ําหนักตัวมาก ล่ําสัน อวัยวะสมบูรณ 
 ธาตุกําเนิดธาตุน้ํา เจาเรือนจะมีรูปรางสมบูรณ อวัยวะสมบูรณ สมสวน ผิวพรรณสดใสเตงตึง 
ตาหวาน น้ําในตามาก ทาทางเดินม่ันคง ผมดกดํางาม กินชา ทําอะไรชักชา ทนหิว ทนรอน ทนเย็นไดดี               
เสียงโปรง  
 ธาตุกําเนิดธาตุไฟ เจาเรือนมักข้ีรอน ทนรอนไมคอยได หิวบอย กินเกง ผมหงอกเร็ว มักหัวลาน 
หนังยน ผม ขน หนวด คอนขางนิ่ม ไมคอยอดทน ใจรอน ขอกระดูกหลวม มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวแรง  
ความตองการทางเพศปานกลาง 
 ธาตุกําเนิดธาตุลม เจาเรือนจะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง ผอม ผมบางขอกระดูกลั่นเม่ือ
เคลื่อนไหว ข้ีอิจฉา ข้ีขลาด รักงายหนายเร็ว ทนหนาวไมคอยได นอนไมคอยหลับ ชางพูด เสียงต่ํา ออกเสียง
ไมชัด มีลูกไมดก คือความรูสึกทางเพศไมคอยดี 
 
สมุนไพรในพระพุทธศาสนา 
 สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติไดจาก พืช สัตว และแรธาตุที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอ่ืน
ตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรคบํารุงรางกาย หรือใชเปนยาแกพิษ8  
 คําวา สมุนไพร ตามความหมายของพระราชบัญญติยา หมายถึงสิ่งที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ  
ซ่ึงยังมิไดผสมหรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังคงเปนสวนของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ มนุษยในสมัยโบราณ

                                                 
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมี บุคส

พับลิเคช่ันส, 2546), หนา 1132. 
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ใชไดเสาะแสวงหาพืชเพื่อนํามาใชเปนอาหาร เชื้อเพลิง เคร่ืองนุงหม ที่พักอาศัยและใชเปนยาปองกัน
บําบัดรักษาโรค พืชจึงเปนเคร่ืองสนองความตองการในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด9 

 พืชสมุนไพร หมายถึง สวนตาง ๆ ของพืชที่สามารถนํามาใชทําเปนยาบําบัดรักษาโรค ซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่สามารถนําเอาคุณสมบัติของพืชแตละชนิดมาประยุกตใช10 สมุนไพร ในความหมายที่สําคัญ
หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุ ที่ยังไมไดมีการปรับแตงหรือแปรสภาพ ผสมกับสารอ่ืนๆดวยวิธีการ
ใดๆ ยกเวนการทําใหแหง11 สําหรับพันธุพืชโดยทั่วไปมีหลากหลายชนิดที่ตางชนิดกัน แตมีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหรือบําบัดอาการเดียวกันได ดังนั้นการนําพืชใดมาใชบําบัดอาการใดๆนั้น ควรศึกษาจากผูที่มี
ความรูใหถูกตองและรอบคอบกอนนํามาใช  

 ในวินัยปฎกไดแสดงขอความเก่ียวกับสมุนไพรและพืชสมุนไพรที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตแก
พระภิกษุ และอีกสวนหนึ่งกลาวถึงประวัติหมอชีวกโกมารภัจจแพทยพระจําสํานักพระพุทธเจา ซ่ึงเปนผูมี
บทบาทในการรักษาโรคและทูลขอใหพระพุทธเจาบัญญัติวินัยเก่ียวกับการบริหารกายอยางถูกสุขลักษณะจน
เปนแบบแผนแพทยแขนงตาง ๆ เร่ืองความไขเจ็บไดปวยเปนเร่ืองสามัญที่ทุกชีวิตจะตองเผชิญ และการ
ดําเนินชีวิตของพระสงฆที่บวชเขามาแลวบางรูปแมไดบรรลุธรรม บางรูปทรงฌานอภิญญา แตทานเหลานั้น 
ก็ไมพนจากความปวยไขได ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาของชีวิต ในพระไตรปฎกจึงพบวาเหตุการณตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับความปวยไข โรคภัยตาง ๆ ตลอดวิธีการเยียวยาความเจ็บไขไดปวยเหลานั้น หากจะประมวล
ตามลําดับโรค ก็มากเกินกวาจะจัดลําดับไดหมด ดังนั้นจึงขอกลาวเฉพาะวิธีการรักษาตามความหลากหลาย
ของโรค 2 วิธี คือ 
          1. วิธีการปองกัน หมายถึง การดูแลปองกันตัวเองจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  เร่ิมตั้งแตการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใหเหมาะสม กระทั่งถึงการจัดการสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของใหเอ้ือตอการเกิดสุขภาวะ ในศีล 227 
ของภิกษุ หรือในอภิสมาจาร12 ก็มีบทบัญญัติหลายประการที่เอ้ือตอการนี้  เชน การหามภิกษุขับถาย
อุจจาระ ปสสาวะลงในน้ํา การหามใชมือทีเปอนจับภาชนะใสน้ํา การอนุญาตใหใชเนยใส เนยขน น้ํามัน 
น้ําผึ้ง น้ําออยประกอบเปนยา การอนุญาตใหใชยาดองเพื่อขับถาย หรือเพื่อระบาย การดูแลความสะอาด
หองสุขา การอนุญาตใหใชไมชําระฟน (แปรงสีฟน) การใชผากรองน้ํากรองกอนดื่ม เปนตน ที่สะทอนใหเห็น
การดูแลปองกันตัวเองใหปลอดภัยเบื้องตน ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่สอนวา อาโรคฺยปรมา  
ลาภา13 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ  และสมณธรรมงอกงามไพบูลยไปไดดวยดีก็ดวยการมีสุขภาพที่ดี
ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน 

                                                 
9 นิจศิริ เรืองรังสี พะยอม ตันติวัฒน, พืชสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 2534), 

หนา 1. 
10 เศรษฐมันตร กาญจนกุล, รอยพรรณพืชสมุนไพร สมุนไพรใกลตัว, (กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป 

2551), หนา 5. 
11 เจนจบ ยิ่งสุมล, สารานุกรมสมุนไพรไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัททวี.พริ้นท.2555), หนา 17. 
12 ขอควรปฏิบัติเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีคลอยตามศีล ไมรวมอยูใน 227 ขอขางตน. 
13 ขุ.ธ.อ.(บาลี) 6/162. 

 2. วิธีการรักษา หมายถึง การลงมือบํ าบัด ขจัดปด เป าความเจ็บ ไข ไดป วยดวยวิธีการ 
ตาง ๆ  ซ่ึงสามารถสรุป ได 2 วิธีคือ 

 2.1 รักษาโดยการวิธีการทางการแพทย ความเจ็บไขไดปวยของพระภิกษุที่มีหลักฐาน
จารึกไวในคัมภีรวินัยปฎกมีทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับรุนแรงตอการเยียวยา การดูแลรักษา
บางคร้ังก็อาศัยพระภิกษุดูแลกันเอง บางคร้ังพระพุทธเจาก็เสด็จมาดูแลดวยพระองคเอง บางคร้ังก็อาศัย
หมอชาวบานเขามาชวยตามเหตุการณและสถานที่  ยาที่ ใชสวนใหญ ก็เปนสมุนไพรตามธรรมชาติ  
เชน ในเภสัชชขันธกะ พระวินัยปฎกเลมที่ 5 ไดพรรณนาเนื้อหาเร่ืองอาพาธที่มักเกิดในฤดูสารทกาล 
พระพุทธเจาทรงอนุญาตถึงพืชสมุนไพรประเภทตาง ๆ คือ 

ประเภทรากไม ไดแก ขม้ิน ขิง ขา วานน้ํา แฝก แหวหมู เหงาบัว เปนตน 
ประเภทน้ําฝาด ไดแก สะเดา โมกมัน ข้ีกา บอระเพ็ด กระถินพิมาน เปนตน 
ประเภทที่ใชใบ ไดแก ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบข้ีกา ใบแมงลัก ใบฝาย เปนตน 
ประเภทที่ใชผล ไดแก มะขามปอม สมอไทย สมอพิเภก ผลโกศ พริก ดีปลี เปนตน 
ประเภทที่ใชยาง ไดแก ยางเค่ียวจากหิงคุ ยางเค่ียวจากเปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจาก

ใบตันตกะ ยางจากการเค่ียวกานตันตกะ กํายาน เปนตน14 
นอกจากยาที่ไดจากธรรมชาติแลว ยังมียาที่ไดจาก คน สัตว เชน การใชสมอดองน้ําปสสาวะโค 

หรือน้ําปสสาวะคน การใชอุจจาระของคนผสมเปนตัวยาแกพิษ ซ่ึงฟงดูแลวก็ชวนใหสะอิดสะเอียนแตก็ทําให
ไดความรูใหมวา อุจจาระของคนนั้นใชผสมเปนยากินขับพิษออกจากรางกายได ซ่ึงลักษณะยาสมุนไพรที่พบ
ในพระไตรปฎก เปนที่มาของยาแผนโบราณขนานหนึ่งมีชื่อวา ยาดองโลณโสวีรกะ เปนยาแกขับลมในทอง 
ทานแสดงสวนประกอบไวคือ มะขามปอมสด สมอพิเภก ธัญชาติทุกชนิด ถ่ัวเขียว ขาวสุก ผลกลวย หนอ
หวาย การะเกด อินทผลัม หนอไม ปลา เนื้อ น้ําผึ้ง น้ําออย เกลือ โดยใสเคร่ืองยาเหลานี้ในหมอ ปดฝามิดชิด 
เก็บดองไว 1-3 วัน เม่ือยาสุกไดที่แลว จะมีรสและสีเหมือนผลหวา เปนยาแกโรคลม โรคไอ เปนตน อยางไร
ก็ตาม สมุนไพรเหลานี้ สามารถชวยปองกันและบรรเทาความเจ็บไขในระดับหนึ่งเทานั้น  

ในกรณีที่พระปวยมีอาการหนักไมรูจะไปพึ่งพาอาศัยหมอที่ไหน ก็ไดแตดูแลกันตามมีตามเกิด  
ชวยไดก็มีชวยไมไดตองปลอยใหตายไป ตอหนาตอตาก็มี เชน กรณีพระรูปหนึ่งปวยอาการหนักมาก ตองทน
ทุกขทรมานไมมีใครเยียวยาทานได ในที่สุดทานก็ตัดสินใจฆาตัวตายหนีทุกข หรือกรณีพระบวชใหมอยูคน
เดียว ทองรวงอยางรุนแรง ไมมีใครดูแลรักษาทานตองนอนเปอนอุจจาระปสสาวะชวยเหลือตัวเองไมได 
กระทั่งพระพุทธเจามาพบเขา จึงตองจัดแจงพยาบาลดวยพระองคเอง เม่ือพิจารณาหลักฐานโดยภาพรวม
ตามคัมภีรพระไตรปฎกพบวา การแพทยสมัยพุทธกาลนับวามีความเจริญกาวหนาพอสมควร รูจักวิธีการ
ผาตัดทําแผลในที่ตาง ๆ  ของอวัยวะภายในไดแลวจะตางก็อาจตรงที่ปจจุบันมียาชา ยาสลบ ทําใหคนที่ถูก
ผาตัดไมเจ็บปวด ขณะที่สมัยกอนนั้น การผาตัดอาจทํากันสด ๆ เชน หมอชีวกโกมารภัจจทําการผาตัดมะเร็ง
ในลําไสของลูกชายเศรษฐีทานหนึ่ง หมอตรวจดูอาการของคนไขเสร็จแลว สั่งใหคนที่เหลือออกไป ขึงมาน 
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ใชไดเสาะแสวงหาพืชเพื่อนํามาใชเปนอาหาร เชื้อเพลิง เคร่ืองนุงหม ที่พักอาศัยและใชเปนยาปองกัน
บําบัดรักษาโรค พืชจึงเปนเคร่ืองสนองความตองการในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด9 

 พืชสมุนไพร หมายถึง สวนตาง ๆ ของพืชที่สามารถนํามาใชทําเปนยาบําบัดรักษาโรค ซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่สามารถนําเอาคุณสมบัติของพืชแตละชนิดมาประยุกตใช10 สมุนไพร ในความหมายที่สําคัญ
หมายถึง ยาที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุ ที่ยังไมไดมีการปรับแตงหรือแปรสภาพ ผสมกับสารอ่ืนๆดวยวิธีการ
ใดๆ ยกเวนการทําใหแหง11 สําหรับพันธุพืชโดยทั่วไปมีหลากหลายชนิดที่ตางชนิดกัน แตมีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหรือบําบัดอาการเดียวกันได ดังนั้นการนําพืชใดมาใชบําบัดอาการใดๆนั้น ควรศึกษาจากผูที่มี
ความรูใหถูกตองและรอบคอบกอนนํามาใช  

 ในวินัยปฎกไดแสดงขอความเก่ียวกับสมุนไพรและพืชสมุนไพรที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตแก
พระภิกษุ และอีกสวนหนึ่งกลาวถึงประวัติหมอชีวกโกมารภัจจแพทยพระจําสํานักพระพุทธเจา ซ่ึงเปนผูมี
บทบาทในการรักษาโรคและทูลขอใหพระพุทธเจาบัญญัติวินัยเก่ียวกับการบริหารกายอยางถูกสุขลักษณะจน
เปนแบบแผนแพทยแขนงตาง ๆ เร่ืองความไขเจ็บไดปวยเปนเร่ืองสามัญที่ทุกชีวิตจะตองเผชิญ และการ
ดําเนินชีวิตของพระสงฆที่บวชเขามาแลวบางรูปแมไดบรรลุธรรม บางรูปทรงฌานอภิญญา แตทานเหลานั้น 
ก็ไมพนจากความปวยไขได ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาของชีวิต ในพระไตรปฎกจึงพบวาเหตุการณตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับความปวยไข โรคภัยตาง ๆ ตลอดวิธีการเยียวยาความเจ็บไขไดปวยเหลานั้น หากจะประมวล
ตามลําดับโรค ก็มากเกินกวาจะจัดลําดับไดหมด ดังนั้นจึงขอกลาวเฉพาะวิธีการรักษาตามความหลากหลาย
ของโรค 2 วิธี คือ 
          1. วิธีการปองกัน หมายถึง การดูแลปองกันตัวเองจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  เร่ิมตั้งแตการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใหเหมาะสม กระทั่งถึงการจัดการสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของใหเอ้ือตอการเกิดสุขภาวะ ในศีล 227 
ของภิกษุ หรือในอภิสมาจาร12 ก็มีบทบัญญัติหลายประการที่เอ้ือตอการนี้  เชน การหามภิกษุขับถาย
อุจจาระ ปสสาวะลงในน้ํา การหามใชมือทีเปอนจับภาชนะใสน้ํา การอนุญาตใหใชเนยใส เนยขน น้ํามัน 
น้ําผึ้ง น้ําออยประกอบเปนยา การอนุญาตใหใชยาดองเพื่อขับถาย หรือเพื่อระบาย การดูแลความสะอาด
หองสุขา การอนุญาตใหใชไมชําระฟน (แปรงสีฟน) การใชผากรองน้ํากรองกอนดื่ม เปนตน ที่สะทอนใหเห็น
การดูแลปองกันตัวเองใหปลอดภัยเบื้องตน ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่สอนวา อาโรคฺยปรมา  
ลาภา13 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ  และสมณธรรมงอกงามไพบูลยไปไดดวยดีก็ดวยการมีสุขภาพที่ดี
ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน 

                                                 
9 นิจศิริ เรืองรังสี พะยอม ตันติวัฒน, พืชสมุนไพร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 2534), 
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10 เศรษฐมันตร กาญจนกุล, รอยพรรณพืชสมุนไพร สมุนไพรใกลตัว, (กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป 
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12 ขอควรปฏิบัติเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีคลอยตามศีล ไมรวมอยูใน 227 ขอขางตน. 
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 2. วิธีการรักษา หมายถึง การลงมือบํ าบัด ขจัดปด เป าความเจ็บ ไข ไดป วยดวยวิธีการ 
ตาง ๆ  ซ่ึงสามารถสรุป ได 2 วิธีคือ 

 2.1 รักษาโดยการวิธีการทางการแพทย ความเจ็บไขไดปวยของพระภิกษุที่มีหลักฐาน
จารึกไวในคัมภีรวินัยปฎกมีทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับรุนแรงตอการเยียวยา การดูแลรักษา
บางคร้ังก็อาศัยพระภิกษุดูแลกันเอง บางคร้ังพระพุทธเจาก็เสด็จมาดูแลดวยพระองคเอง บางคร้ังก็อาศัย
หมอชาวบานเขามาชวยตามเหตุการณและสถานที่  ยาที่ ใชสวนใหญ ก็เปนสมุนไพรตามธรรมชาติ  
เชน ในเภสัชชขันธกะ พระวินัยปฎกเลมที่ 5 ไดพรรณนาเนื้อหาเร่ืองอาพาธที่มักเกิดในฤดูสารทกาล 
พระพุทธเจาทรงอนุญาตถึงพืชสมุนไพรประเภทตาง ๆ คือ 

ประเภทรากไม ไดแก ขม้ิน ขิง ขา วานน้ํา แฝก แหวหมู เหงาบัว เปนตน 
ประเภทน้ําฝาด ไดแก สะเดา โมกมัน ข้ีกา บอระเพ็ด กระถินพิมาน เปนตน 
ประเภทที่ใชใบ ไดแก ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบข้ีกา ใบแมงลัก ใบฝาย เปนตน 
ประเภทที่ใชผล ไดแก มะขามปอม สมอไทย สมอพิเภก ผลโกศ พริก ดีปลี เปนตน 
ประเภทที่ใชยาง ไดแก ยางเค่ียวจากหิงคุ ยางเค่ียวจากเปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจาก

ใบตันตกะ ยางจากการเค่ียวกานตันตกะ กํายาน เปนตน14 
นอกจากยาที่ไดจากธรรมชาติแลว ยังมียาที่ไดจาก คน สัตว เชน การใชสมอดองน้ําปสสาวะโค 

หรือน้ําปสสาวะคน การใชอุจจาระของคนผสมเปนตัวยาแกพิษ ซ่ึงฟงดูแลวก็ชวนใหสะอิดสะเอียนแตก็ทําให
ไดความรูใหมวา อุจจาระของคนนั้นใชผสมเปนยากินขับพิษออกจากรางกายได ซ่ึงลักษณะยาสมุนไพรที่พบ
ในพระไตรปฎก เปนที่มาของยาแผนโบราณขนานหนึ่งมีชื่อวา ยาดองโลณโสวีรกะ เปนยาแกขับลมในทอง 
ทานแสดงสวนประกอบไวคือ มะขามปอมสด สมอพิเภก ธัญชาติทุกชนิด ถ่ัวเขียว ขาวสุก ผลกลวย หนอ
หวาย การะเกด อินทผลัม หนอไม ปลา เนื้อ น้ําผึ้ง น้ําออย เกลือ โดยใสเคร่ืองยาเหลานี้ในหมอ ปดฝามิดชิด 
เก็บดองไว 1-3 วัน เม่ือยาสุกไดที่แลว จะมีรสและสีเหมือนผลหวา เปนยาแกโรคลม โรคไอ เปนตน อยางไร
ก็ตาม สมุนไพรเหลานี้ สามารถชวยปองกันและบรรเทาความเจ็บไขในระดับหนึ่งเทานั้น  

ในกรณีที่พระปวยมีอาการหนักไมรูจะไปพึ่งพาอาศัยหมอที่ไหน ก็ไดแตดูแลกันตามมีตามเกิด  
ชวยไดก็มีชวยไมไดตองปลอยใหตายไป ตอหนาตอตาก็มี เชน กรณีพระรูปหนึ่งปวยอาการหนักมาก ตองทน
ทุกขทรมานไมมีใครเยียวยาทานได ในที่สุดทานก็ตัดสินใจฆาตัวตายหนีทุกข หรือกรณีพระบวชใหมอยูคน
เดียว ทองรวงอยางรุนแรง ไมมีใครดูแลรักษาทานตองนอนเปอนอุจจาระปสสาวะชวยเหลือตัวเองไมได 
กระทั่งพระพุทธเจามาพบเขา จึงตองจัดแจงพยาบาลดวยพระองคเอง เม่ือพิจารณาหลักฐานโดยภาพรวม
ตามคัมภีรพระไตรปฎกพบวา การแพทยสมัยพุทธกาลนับวามีความเจริญกาวหนาพอสมควร รูจักวิธีการ
ผาตัดทําแผลในที่ตาง ๆ  ของอวัยวะภายในไดแลวจะตางก็อาจตรงที่ปจจุบันมียาชา ยาสลบ ทําใหคนที่ถูก
ผาตัดไมเจ็บปวด ขณะที่สมัยกอนนั้น การผาตัดอาจทํากันสด ๆ เชน หมอชีวกโกมารภัจจทําการผาตัดมะเร็ง
ในลําไสของลูกชายเศรษฐีทานหนึ่ง หมอตรวจดูอาการของคนไขเสร็จแลว สั่งใหคนที่เหลือออกไป ขึงมาน 
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1976 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

จับคนไขมัดไวกับเสา จากนั้นก็ผาหนังทอง นําเนื้องอกที่ลําไสมาตรวจดู ตัดเนื้องอกในลําไสออก สอดลําไส
กลับไวตามเดิมแลวเย็บหนังทองแลว ทายาสมานแผล15 

นอกจากนั้นในวินัยปฎกยังกลาวถึงการผาตัดกระโหลกศีรษะของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤหทานหนึ่ง 
ที่เปนโรคปวดศีรษะเร้ือรังมาเปนระยะเวลา 7 ป รักษาไมหาย หมอใหเศรษฐีนอนบนเตียง มัดไวกับเตียงแลว
ถลกหนังศีรษะ เปดรอยประสานกระโหลก นําสัตวมีชีวิต 2 ตัวออกมาแสดง แลวใหปดแนวประสาน
กระโหลก เย็บหนังศีรษะแลวทายาสมานแผล16 สัตว 2 ตัวที่หมอพบในสมองของเศรษฐี เขาใจวานาจะเปน
พยาธิอะไรสักอยางที่เขาไปกัดกินมันสมองของเศรษฐี ซ่ึงถาไมไดรับการผาตัดเอาออก เศรษฐีทานนี้ก็จะตาย
ภายใน 5-7 วัน ตามคําวินิจฉัยของแพทยที่ลงความเห็นเอาไวกอนไดรับการผาตัด หลักฐานเก่ียวกับเร่ืองการ
ผาตัดที่พบในวินัยปฎกนี้แสดงใหเห็นวา ความเจริญทางดานการแพทยในสมัยนั้น  

 2.2 การรักษาโดยการสวดพระปริตรใหฟง การสวดพระปริตร หมายถึง การใชบทสวด
ตาง ๆ สาธยายใหคนปวยฟง กรณีดังกลาวนี้ พบทั้งกรณีการสวดใหฆราวาสญาติโยมฟง การสวดใหพระภิกษุ
ดวยกันฟง รวมกระทั่งการสวดใหพระพุทธเจาฟง  

การสวดในลักษณะดังกลาว สงผลหลายลักษณะ เชน ในรายที่อาการหนัก ไมไหว ไมรอดแลว  
ก็ถือเปนการชวยประคองจิตใหอยูในฐานะที่ควร ที่เหมาะสม อยางนอยก็พอจะประกันไดวา หากตายไปใน
สภาพจิตแบบนี้ ไมไปสูทุคติแนนอน ขอนี้ไดกลายมาเปนแบบแผนสําหรับการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน 
กรณีญาติพี่นองพิจารณาแลวเห็นวา ผูปวย หรือคนไขรายนี้ไมรอดแลว ก็จะนิยมนิมนตพระมาสวด และเรียก
การสวดชนิดนี้ตามภาษาชาวบานงาย ๆ วาสวดตัดกรรม ในรายที่เปนพระสงฆสาวก ทานไดรับการฝกจิตมา
ดีแลว ทานมีพลังจิตสูง การสวดพระปริตร จะสงผลใหทานหายจากอาการปวยไขได การรักษาโรคดวยการ
สวดพระปริตรใหฟงจึงพบเห็นไดบอยทั้งในคัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรอรรถกถา 

พระปริตรที่ใชในการสวดก็มีหลายพระสูตร เชน โพชฌงคปริตร ซ่ึงพระสูตรนี้ มีกรณีตัวอยางที่
สําคัญเก่ียวพระเถระชั้นผูใหญรวมทั้งพระพุทธเจาอาพาธ แลวมีการนําพระสูตรนี้มาสวดใหฟงแลวหาย 
จากอาการอาพาธนั้น กลายเปนตํานานในการสวดปจจุบันที่เราเรียกวา สวดสามภาณ  คือเปนบทสวด 3 บท 
ที่คัดมาจากกรณีเม่ือคร้ังพระมหากัสสปะ พระมหาโมคคัลลานะ และพระพุทธเจาทรงอาพาธ ทานเรียกพระ
สูตรนี้วา มหากัสสปะโพชฌงคะสูตร, มหาโมคคัลลานะโพชฌงคะสูตร และมหาจุนทะโพชฌงคะสูตร เฉพาะ
พระสูตรสุดทายเรียกชื่ออยางนั้น เพราะทานพระมหาจุนทะเปนผูสวดใหพระพุทธเจาฟง ขณะที่สองพระสูตร
แรกนั้น พระพุทธเจาทรงสาธยายดวยพระองคเอง 

นอกจากพระสูตรดังกลาวแลว ยังมีพระสูตรอ่ืน ๆ ที่บันทึกหลักฐานการใชพระปริตรสวด 
เพื่อบรรเทาอาการอาพาธ เชน ในคิริมานนทะสูตร ซ่ึงในพระสูตรนี้ใชบทสวดที่เก่ียวของกับไตรลักษณ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูปวยคลายความยึดม่ันถือม่ันในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนที่นาสังเกต
วา ตอมา ไดมีพัฒนาการของการสวดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เชน มีการนําพระปริตรตาง ๆ มาสวดเพื่อขจัดปดเปา
เหตุเภทภัยตาง ๆ  รวมทั้งสวดเพื่อเสริมสิริมงคลใหกับชีวิตในโอกาสตาง ๆ   

                                                 
15 เรื่องเดียวกัน 333/189. 
16 อางแลว 332/186. 

จะเห็นวา พระพุทธเจาและพระสาวกเองก็มีการดูแลรักษาสุขภาพดวยวิธีการตาง ๆ เร่ิมตั้งแตการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ขณะที่พระพุทธเจาก็ทรงพิจารณาตามสมควรแกเหตุการณทรงวางขอบัญญัติทาง
วินัย กําหนดขอหาม ขอปฏิบัติที่ควรเพื่อใหเกิดสุขภาวะ และเม่ือเกิดโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ก็อาศัย
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมมาใชเยียวยา บําบัด บรรเทาความเจ็บไขไดปวยนั้น พรอมกับทรงใหพิจารณารักษา
สมาธิประคองจิตดวยสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน มาชวยเสริมใหเกิดความสงบระงับโรคภัยไขเจ็บ 

 
การใชสมุนไพรตามความเหมาะสมกับธาตุ 
 ธาตุ หมายถึง สารประกอบที่มีอยูในธรรมชาติ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซ่ึงทั้งสี่
ธาตุนี้ มีอยูทั้งภายในและภายนอกรางกายและทั้งหมดมีอิทธิพลตอสุขภาพของมนุษย ธาตุที่อยูภายนอกคือ 
สภาพแวดลอม ธาตุที่อยูภายในคือ สวนประกอบตาง ๆ ที่ประกอบข้ึนมาเปนรางกาย แตเดิมนั้นทาง
การแพทยแผนไทยไดกลาวไววา คนเราเม่ือเกิดมาในรางกายจะมีสวนผสมของธาตุทั้งสี่ โดยที่แตละคนก็จะมี
ธาตุประจําตัวเปนธาตุหลัก เรียกวาธาตุเจาเรือน ซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะดวยกันคือ ธาตุเจาเรือนเกิด ซ่ึงจะ
เปนไปตามวัน เดือน ป เกิด และธาตุเจาเรือนปจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยภาวะ 
ดานสุขภาพ ทั้งกายและจิตใจ วาสอดคลองกับลักษณะของบุคคลธาตุเจาเรือนอะไร เม่ือทราบแนชัดวาธาตุ
เจาเรือนของคือธาตุตัวใดเปนตัวหลัก ก็จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับสมดุลของรางกาย  
เพื่อปองกันจุดออนที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ไดงายข้ึน หากธาตุทั้ง 4 ภายในรางกายอยูในภาวะสมดุลแลว
มนุษยก็จะมีสุขภาพดี แตถาหากวาธาตุทั้ง 4 เกิดขาดความสมดุลเม่ือใด โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากจุดออน
ทางดานสุขภาพของแตละคนตามเรือนธาตุก็จะตามมา  
 เพื่อเปนการปองกันปญหาความเจ็บปวยที่อาจเกิดข้ึน สิ่งที่สามารถชวยปองกันบันเทาไดระดับหนึ่ง
ในเบื้องตนก็คือ การพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละคนในชีวิตประจําวัน โดยในรสของ
อาหารและรสของยาแตละชนิด จะมีสรรพคุณพิเศษโดยเฉพาะที่เปนตัวชวยปรับสมดุลของธาตุเพื่อปองกัน
ความเจ็บปวย เชน หากทองเสีย ควรกินผลไมรสฝาด เพื่อหยุดอาการทองเสีย หากเปนไขควรกินอาหารรส
ขม เชน สะเดาหรือมะระ เพื่อลดไข เปนตน ตามทฤษฏีโบราณของการแพทยแผนไทยนั้น จะใชรสชาติของ
อาหารเปนยารักษาโรค โดยรสชาติตาง ๆ ที่มีผลตอรางกาย ทั้ง 9 รส ดังนี้ 

1. ฝาดชอบทางสมาน รสฝาดชวยในเร่ืองการสมานบาดแผล 
2. หวานซึมซาบไปตามเนื้อ รสหวานจะซึมซาบไปตามเนื้อ ทาํใหเนื้อหนังบริบูรณ 
3. เมาเบื่อแกพิษตาง ๆ รสเมาเบื่อ ชวยแกพิษเสมหะ พิษไข 
4. ขมแกทางโลหิตและดี รสขมชวยบํารุงเลือด แกรอนในกระหายน้ํา 
5. รสมันบาํรุงหัวใจ รสมันชวยแกเสนเอ็น บาํรุงเสนเอ็น บาํรุงไขขอ 
6. เค็มซึมซาบตามผวิหนัง รสเค็มชวยแกโรคผิวหนัง รักษาเนื้อไมใหเนา 
7. เปร้ียวแกทางเสมหะ รสเปรียวแกเสมหะ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระ 
8. เผ็ดรอนแกทางลม รสเผ็ดชวยแกลมจุกเสียด แนนเฟอ ขับผายลม 
9. รสจืดเย็น ชวยแกเสมหะ ขับปสสาวะ แกรอนในกระหายน้ํา 
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จับคนไขมัดไวกับเสา จากนั้นก็ผาหนังทอง นําเนื้องอกที่ลําไสมาตรวจดู ตัดเนื้องอกในลําไสออก สอดลําไส
กลับไวตามเดิมแลวเย็บหนังทองแลว ทายาสมานแผล15 

นอกจากนั้นในวินัยปฎกยังกลาวถึงการผาตัดกระโหลกศีรษะของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤหทานหนึ่ง 
ที่เปนโรคปวดศีรษะเร้ือรังมาเปนระยะเวลา 7 ป รักษาไมหาย หมอใหเศรษฐีนอนบนเตียง มัดไวกับเตียงแลว
ถลกหนังศีรษะ เปดรอยประสานกระโหลก นําสัตวมีชีวิต 2 ตัวออกมาแสดง แลวใหปดแนวประสาน
กระโหลก เย็บหนังศีรษะแลวทายาสมานแผล16 สัตว 2 ตัวที่หมอพบในสมองของเศรษฐี เขาใจวานาจะเปน
พยาธิอะไรสักอยางที่เขาไปกัดกินมันสมองของเศรษฐี ซ่ึงถาไมไดรับการผาตัดเอาออก เศรษฐีทานนี้ก็จะตาย
ภายใน 5-7 วัน ตามคําวินิจฉัยของแพทยที่ลงความเห็นเอาไวกอนไดรับการผาตัด หลักฐานเก่ียวกับเร่ืองการ
ผาตัดที่พบในวินัยปฎกนี้แสดงใหเห็นวา ความเจริญทางดานการแพทยในสมัยนั้น  

 2.2 การรักษาโดยการสวดพระปริตรใหฟง การสวดพระปริตร หมายถึง การใชบทสวด
ตาง ๆ สาธยายใหคนปวยฟง กรณีดังกลาวนี้ พบทั้งกรณีการสวดใหฆราวาสญาติโยมฟง การสวดใหพระภิกษุ
ดวยกันฟง รวมกระทั่งการสวดใหพระพุทธเจาฟง  

การสวดในลักษณะดังกลาว สงผลหลายลักษณะ เชน ในรายที่อาการหนัก ไมไหว ไมรอดแลว  
ก็ถือเปนการชวยประคองจิตใหอยูในฐานะที่ควร ที่เหมาะสม อยางนอยก็พอจะประกันไดวา หากตายไปใน
สภาพจิตแบบนี้ ไมไปสูทุคติแนนอน ขอนี้ไดกลายมาเปนแบบแผนสําหรับการปฏิบัติของชาวพุทธในปจจุบัน 
กรณีญาติพี่นองพิจารณาแลวเห็นวา ผูปวย หรือคนไขรายนี้ไมรอดแลว ก็จะนิยมนิมนตพระมาสวด และเรียก
การสวดชนิดนี้ตามภาษาชาวบานงาย ๆ วาสวดตัดกรรม ในรายที่เปนพระสงฆสาวก ทานไดรับการฝกจิตมา
ดีแลว ทานมีพลังจิตสูง การสวดพระปริตร จะสงผลใหทานหายจากอาการปวยไขได การรักษาโรคดวยการ
สวดพระปริตรใหฟงจึงพบเห็นไดบอยทั้งในคัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรอรรถกถา 

พระปริตรที่ใชในการสวดก็มีหลายพระสูตร เชน โพชฌงคปริตร ซ่ึงพระสูตรนี้ มีกรณีตัวอยางที่
สําคัญเก่ียวพระเถระชั้นผูใหญรวมทั้งพระพุทธเจาอาพาธ แลวมีการนําพระสูตรนี้มาสวดใหฟงแลวหาย 
จากอาการอาพาธนั้น กลายเปนตํานานในการสวดปจจุบันที่เราเรียกวา สวดสามภาณ  คือเปนบทสวด 3 บท 
ที่คัดมาจากกรณีเม่ือคร้ังพระมหากัสสปะ พระมหาโมคคัลลานะ และพระพุทธเจาทรงอาพาธ ทานเรียกพระ
สูตรนี้วา มหากัสสปะโพชฌงคะสูตร, มหาโมคคัลลานะโพชฌงคะสูตร และมหาจุนทะโพชฌงคะสูตร เฉพาะ
พระสูตรสุดทายเรียกชื่ออยางนั้น เพราะทานพระมหาจุนทะเปนผูสวดใหพระพุทธเจาฟง ขณะที่สองพระสูตร
แรกนั้น พระพุทธเจาทรงสาธยายดวยพระองคเอง 

นอกจากพระสูตรดังกลาวแลว ยังมีพระสูตรอ่ืน ๆ ที่บันทึกหลักฐานการใชพระปริตรสวด 
เพื่อบรรเทาอาการอาพาธ เชน ในคิริมานนทะสูตร ซ่ึงในพระสูตรนี้ใชบทสวดที่เก่ียวของกับไตรลักษณ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูปวยคลายความยึดม่ันถือม่ันในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนที่นาสังเกต
วา ตอมา ไดมีพัฒนาการของการสวดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เชน มีการนําพระปริตรตาง ๆ มาสวดเพื่อขจัดปดเปา
เหตุเภทภัยตาง ๆ  รวมทั้งสวดเพื่อเสริมสิริมงคลใหกับชีวิตในโอกาสตาง ๆ   

                                                 
15 เรื่องเดียวกัน 333/189. 
16 อางแลว 332/186. 

จะเห็นวา พระพุทธเจาและพระสาวกเองก็มีการดูแลรักษาสุขภาพดวยวิธีการตาง ๆ เร่ิมตั้งแตการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ขณะที่พระพุทธเจาก็ทรงพิจารณาตามสมควรแกเหตุการณทรงวางขอบัญญัติทาง
วินัย กําหนดขอหาม ขอปฏิบัติที่ควรเพื่อใหเกิดสุขภาวะ และเม่ือเกิดโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ก็อาศัย
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมมาใชเยียวยา บําบัด บรรเทาความเจ็บไขไดปวยนั้น พรอมกับทรงใหพิจารณารักษา
สมาธิประคองจิตดวยสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน มาชวยเสริมใหเกิดความสงบระงับโรคภัยไขเจ็บ 

 
การใชสมุนไพรตามความเหมาะสมกับธาตุ 
 ธาตุ หมายถึง สารประกอบที่มีอยูในธรรมชาติ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซ่ึงทั้งสี่
ธาตุนี้ มีอยูทั้งภายในและภายนอกรางกายและทั้งหมดมีอิทธิพลตอสุขภาพของมนุษย ธาตุที่อยูภายนอกคือ 
สภาพแวดลอม ธาตุที่อยูภายในคือ สวนประกอบตาง ๆ ที่ประกอบข้ึนมาเปนรางกาย แตเดิมนั้นทาง
การแพทยแผนไทยไดกลาวไววา คนเราเม่ือเกิดมาในรางกายจะมีสวนผสมของธาตุทั้งสี่ โดยที่แตละคนก็จะมี
ธาตุประจําตัวเปนธาตุหลัก เรียกวาธาตุเจาเรือน ซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะดวยกันคือ ธาตุเจาเรือนเกิด ซ่ึงจะ
เปนไปตามวัน เดือน ป เกิด และธาตุเจาเรือนปจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยภาวะ 
ดานสุขภาพ ทั้งกายและจิตใจ วาสอดคลองกับลักษณะของบุคคลธาตุเจาเรือนอะไร เม่ือทราบแนชัดวาธาตุ
เจาเรือนของคือธาตุตัวใดเปนตัวหลัก ก็จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับสมดุลของรางกาย  
เพื่อปองกันจุดออนที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ไดงายข้ึน หากธาตุทั้ง 4 ภายในรางกายอยูในภาวะสมดุลแลว
มนุษยก็จะมีสุขภาพดี แตถาหากวาธาตุทั้ง 4 เกิดขาดความสมดุลเม่ือใด โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากจุดออน
ทางดานสุขภาพของแตละคนตามเรือนธาตุก็จะตามมา  
 เพื่อเปนการปองกันปญหาความเจ็บปวยที่อาจเกิดข้ึน สิ่งที่สามารถชวยปองกันบันเทาไดระดับหนึ่ง
ในเบื้องตนก็คือ การพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละคนในชีวิตประจําวัน โดยในรสของ
อาหารและรสของยาแตละชนิด จะมีสรรพคุณพิเศษโดยเฉพาะที่เปนตัวชวยปรับสมดุลของธาตุเพื่อปองกัน
ความเจ็บปวย เชน หากทองเสีย ควรกินผลไมรสฝาด เพื่อหยุดอาการทองเสีย หากเปนไขควรกินอาหารรส
ขม เชน สะเดาหรือมะระ เพื่อลดไข เปนตน ตามทฤษฏีโบราณของการแพทยแผนไทยนั้น จะใชรสชาติของ
อาหารเปนยารักษาโรค โดยรสชาติตาง ๆ ที่มีผลตอรางกาย ทั้ง 9 รส ดังนี้ 

1. ฝาดชอบทางสมาน รสฝาดชวยในเร่ืองการสมานบาดแผล 
2. หวานซึมซาบไปตามเนื้อ รสหวานจะซึมซาบไปตามเนื้อ ทาํใหเนื้อหนังบริบูรณ 
3. เมาเบื่อแกพิษตาง ๆ รสเมาเบื่อ ชวยแกพิษเสมหะ พิษไข 
4. ขมแกทางโลหิตและดี รสขมชวยบํารุงเลือด แกรอนในกระหายน้ํา 
5. รสมันบาํรุงหัวใจ รสมันชวยแกเสนเอ็น บาํรุงเสนเอ็น บาํรุงไขขอ 
6. เค็มซึมซาบตามผวิหนัง รสเค็มชวยแกโรคผิวหนัง รักษาเนื้อไมใหเนา 
7. เปร้ียวแกทางเสมหะ รสเปรียวแกเสมหะ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระ 
8. เผ็ดรอนแกทางลม รสเผ็ดชวยแกลมจุกเสียด แนนเฟอ ขับผายลม 
9. รสจืดเย็น ชวยแกเสมหะ ขับปสสาวะ แกรอนในกระหายน้ํา 



1978 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

  การแพทยแผนไทยจะมีการวิเคราะหตาม วัน เดือน ปเกิด ทําไมจึงกําหนดธาตุเจาเรือนของแตละ
คนตามวัน เดือน ปเกิด เพราะชวงเวลาที่มนุษยปฏิสนธินั้น เปนชวงเวลาที่ไขของแมและอสุจิของพอมีความ
สมบูรณที่สุด ความสมบูรณนี้ไดมาจากสารอาหารที่พอและแมกิน ซ่ึงเก่ียวของกับความสมบูรณของอาหาร
กับดินฟาอากาศในเวลานั้น ๆ แพทยแผนไทยจึงกําหนดเอาวันปฏิสนธิ ถือเปนวันตั้งธาตุ หรือธาตุเจาเรือน
ของแตละคน ผูจะตรวจสอบธาตุเจาเรือนควรทราบวัน เดือน ปเกิดจริง และในบุคคลหนึ่งก็อาจจะมีธาตุได
มากกวาหนึ่งธาตุ ที่โดดเดนออกมา เนื่องจากการเกิดของแตละคนในแตละเดือนนั้น บางทานเกิดชวงตน
เดือน บางทานเกิดชวงปลายเดือน ซ่ึงนั่นทําใหเกิดการสงผลตอฤดูกาลจากธาตุหนึ่งไปอีกธาตุหนึ่ง ซ่ึงถาอยู
ในชวงรอยตอของฤดูกาลแลวก็มีผลไดเชนกัน เราจึงเรียกวาคนธาตุผสม กอใหเกิดธาตุหลักและธาตุรอง
นั่นเอง 
 ธาตุดินเปนธาตุเจาเรือนของผูที่เกิดในชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ทฤษฏีของการแพทย
แผนไทย ถือวาธาตุดินเปนโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดในรางกายที่สามารถจับตองและมองเห็นได 
ซ่ึงอยูภายนอกและภายในรางกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง กระดูก มาม หัวใจ ตับ ไต ลําไส โดยมีสิ่งที่
สําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง กลาวคือ 
 หทัยวัตถุมีที่ตั้งที่หัวใจ ควบคุมความสมบูรณของหัวใจ เชน ลักษณะ ขนาดการทํางาน การเตน 
ความสมบูรณของกลามเนื้อหัวใจ บางตํารากลาววาหทัยวัตถุเปนที่ตั้งของจิต 
 อุทริยะหมายถึง อาหารใหม คือ อาหารที่กินเขาไปใหมนั่นเอง การซักประวัติการกินอาหารกอน
ปวยนั้นมีความจําเปนมาก เพราะอาหารคือธาตุภายนอกรางกายที่เรานําเขาไปบํารุงหรือปรับธาตุภายใน 
เร่ืองอาหารจึงสําคัญที่สุด ไมวาจะเปนแพทยแผนใดหรือโรคทางแผนโบราณ จึงมีเร่ืองเก่ียวกับการกินอาหาร
ที่เรียกวา กินผิด คือกินไมถูกกับธาตุก็จะเจ็บปวย กินไมถูกกับโรค ทําใหอาการแยลง ดังนั้นการแพทยแผน
ไทยจึงใชวิธีการกินสมุนไพร อาหารสมุนไพรมาแกไขการเสียสมดุลนี้ เปนการลองผิดลองถูกมาอยางยาวนาน 
จนสรุปเปนหลักการและเหตุผล 
 กรีสังหมายถึง อาหารเกา คือกากอาหารในลําไสใหญที่จะออกมาเปนอุจจาระนั่นเอง ลักษณะของ
อุจจาระเปนตัวบงบอกถึงสุขภาพ หากอุจจาระหยาบ ละเอียด กอนแข็งหรือเหลว กลิ่นเปนเชนไร  
เชน กลิ่นเหมือนปลาเนา ธาตุน้ําเปนเหตุ กลิ่นเหมือนหญาเนา ธาตุไฟเปนเหตุ กลิ่นเหมือนขาวบูด ธาตุลม
เปนเหตุ กลิ่นเหมือนศพเนา ธาตุดินเปนเหตุ เปนตน 
 คนที่มีธาตุดินเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติจะมีรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางคล้ํา ผมดกดํา พูดเสียง
ดังฟงชัด ขอกระดูกใหญและแข็งแรง มีน้ําหนักตัวมาก ล่ําสันและอวัยวะสมบูรณ 
 ธาตุน้ําเปนธาตุเจาเรือนของผูที่ เกิดในชวงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายนไดแก สิ่งที่เปน
ของเหลวในรางกาย มีองคประกอบที่มีมากที่สุดในรางกาย เชน เลือด น้ําลาย น้ําเหลือง น้ํายอย เปนตน  
น้ํามีความสําคัญทําใหระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานเปนปกติ โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 
3 อยาง คือ 
 ศอเสมหะควบคุมน้ําบริเวณคอข้ึนไปเก่ียวกับเสมหะ น้ํามูกมีหรือไมอยางไร มีมากเวลาใด อาจ
หมายถึงการทํางานของตอมตาง ๆ น้ําเมือก น้ํามูกในบริเวณดังกลาว 
 อุระเสมหะควบคุมน้ําบริเวณอกเหนือกลางลําตัว จากคอลงมาถึงบริเวณลิ้นป เหนือสะดือ 

      คูถเสมหะควบคุมน้ําชวงลางจากสะดือลงไป น้ําในลําไส น้ําในอุจจาระ น้ําปสสาวะ น้ําในมดลูก 
น้ําในชองคลอด น้ําอสุจิ เปนตน 
 คนที่มีธาตุน้ําเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติ จะมีรูปรางสมบูรณ อวัยวะสมบูรณสมสวน ผิวพรรณ
สดใสเตงตึง ตาหวาน น้ําในตามาก ทาทางเดินม่ันคง ผมดกดํางาม กินชา ทําอะไรชักชา ทนหิว ทนรอน  
ทนเย็นไดดี เสียงโปรง มีลูกดกหรือมีความรูสึกทางเพศดี เปนคนเฉ่ือยและคอนขางเกียจคราน 
 ธาตุลม เปนธาตุเจาเรือนของผูที่ เกิดในชวงเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน คือ พลังที่
เคลื่อนไหวไปมาได มองไมเห็น แตรูวามี มีทั้งพลังหยาบ เชน การผายลม และพลังละเอียด เชน ระบบ
ประสาท รวมถึงการเคลื่อนไหวทุกชนิด เชน การหายใจ การบีบตัวสูบฉีดเลือดหัวใจ การไหวเวียนของเลือด 
การยืดหดตัวของกลามเนื้อ การควบคุมความรูสึกของอารมณ สดชื่น ตื่นเตน กลัว กังวล เจ็บ สั่น เกร็ง  
เปนตน โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง คือ 
 หทัยวาตะลมที่ควบคุมอารมณ จิตใจ การเตนของหัวใจ ความหวั่นไหว ความกังวล 
 สัตถกะวาตะลมที่คมเหมือนอาวุธ หมายถึง เม่ือเกิดอาการจะมีอาการฉับพลัน เจ็บปวดลึก ๆ 
เหมือนดังอาวุธเสียบแทง จากลักษณะดังกลาว อาการคลายกับภาวะขาดเลือด เชน กลามเนื้อหัวใจขาด
เลือดหรืออวัยวะใด ๆ ขาดเลือดจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรง 
 สุมนาวาตะ ลมที่ควบคุมพลังที่อยูเสนกลางลําตัวตามแนวดิ่ง ในตําราการนวดแผนไทย เสน
สุมนา ถูกจัดเปนเสนสําคัญในเสนประธานสิบ เสนนี้จะวิ่งกลางลําตัวจรดปลายลิ้น เปนตัวควบคุมระบบ
ประสาท การไหลเวียนโลหิต สมอง ไขสันหลัง เปนตน 
 คนที่มีธาตุลมเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติจะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง ผอม ผมบาง ขอ
กระดูกลั่นเม่ือเคลื่อนไหว ข้ีอิจฉา ข้ีขลาด รักงาย หนายเร็ว ทนหนาวไมคอยได นอนไมหลับ ชางพูด เสียงต่ํา 
ออกเสียงไมชัด มีลูกไมดกเพราะความรูสึกทางเพศไมคอยดี 
 ธาตุไฟ ผูที่เกิดในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม มีแหลงกําเนิดในรางกายมาจากการ
สันดาป หมายถึง พลังความรอนที่ทําใหธาตุน้ํา ธาตุลมเคลื่อนที่ และรักษาธาตุดินไมใหเนาเปอย เชน การใช
พลังงานตาง ๆ ไฟน้ํายอยในระบบยอยอาหาร กระตุนใหจอรับภาพของดวงตารับแสง การทํางานของเซลล
สมอง เปนตน โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง คือ 
 พัทธปตตะ17 คือ ดีในฝก บางทานอาจสับสนวา น้ําดีคือธาตุน้ํา เหตุใดจึงจัดเปนธาตุไฟ พัทธปตตะ
ในที่นี้คือการควบคุมการทํางานของน้ําดีและการยอยสลายจากการทํางานของน้ําดี สวนตัวน้ําดีจัดเปนธาตุ
น้ํา บงบอกอาการทํางานของน้ําดีที่ผิดปกติไป เชน น้ําดีอุตตัน ภาวะการผลิตน้ําดีของตับผิดปกติ น้ําดี
อักเสบ เปนตน 
 อพัทธะปตตะ18 คือ ดีนอกฝก หมายถึง การทํางานของน้ําดีในลําไส การยอยอาหาร  ดีนอกฝก
พิการจะทําใหเหลืองทั้งตัว ดีในฝกพิการจะถายเปนสีเขียว กําเดาองคแหงความรอน เปนตัวควบคุมความ
รอนในรางกาย 

                                                 
17 ดูรายละเอียดใน วิสุทธิ. (ไทย). 2/44-45. 
18 เรื่องเดียวกัน. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1979

  การแพทยแผนไทยจะมีการวิเคราะหตาม วัน เดือน ปเกิด ทําไมจึงกําหนดธาตุเจาเรือนของแตละ
คนตามวัน เดือน ปเกิด เพราะชวงเวลาที่มนุษยปฏิสนธินั้น เปนชวงเวลาที่ไขของแมและอสุจิของพอมีความ
สมบูรณที่สุด ความสมบูรณนี้ไดมาจากสารอาหารที่พอและแมกิน ซ่ึงเก่ียวของกับความสมบูรณของอาหาร
กับดินฟาอากาศในเวลานั้น ๆ แพทยแผนไทยจึงกําหนดเอาวันปฏิสนธิ ถือเปนวันตั้งธาตุ หรือธาตุเจาเรือน
ของแตละคน ผูจะตรวจสอบธาตุเจาเรือนควรทราบวัน เดือน ปเกิดจริง และในบุคคลหนึ่งก็อาจจะมีธาตุได
มากกวาหนึ่งธาตุ ที่โดดเดนออกมา เนื่องจากการเกิดของแตละคนในแตละเดือนนั้น บางทานเกิดชวงตน
เดือน บางทานเกิดชวงปลายเดือน ซ่ึงนั่นทําใหเกิดการสงผลตอฤดูกาลจากธาตุหนึ่งไปอีกธาตุหนึ่ง ซ่ึงถาอยู
ในชวงรอยตอของฤดูกาลแลวก็มีผลไดเชนกัน เราจึงเรียกวาคนธาตุผสม กอใหเกิดธาตุหลักและธาตุรอง
นั่นเอง 
 ธาตุดินเปนธาตุเจาเรือนของผูที่เกิดในชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ทฤษฏีของการแพทย
แผนไทย ถือวาธาตุดินเปนโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดในรางกายที่สามารถจับตองและมองเห็นได 
ซ่ึงอยูภายนอกและภายในรางกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง กระดูก มาม หัวใจ ตับ ไต ลําไส โดยมีสิ่งที่
สําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง กลาวคือ 
 หทัยวัตถุมีที่ตั้งที่หัวใจ ควบคุมความสมบูรณของหัวใจ เชน ลักษณะ ขนาดการทํางาน การเตน 
ความสมบูรณของกลามเนื้อหัวใจ บางตํารากลาววาหทัยวัตถุเปนที่ตั้งของจิต 
 อุทริยะหมายถึง อาหารใหม คือ อาหารที่กินเขาไปใหมนั่นเอง การซักประวัติการกินอาหารกอน
ปวยนั้นมีความจําเปนมาก เพราะอาหารคือธาตุภายนอกรางกายที่เรานําเขาไปบํารุงหรือปรับธาตุภายใน 
เร่ืองอาหารจึงสําคัญที่สุด ไมวาจะเปนแพทยแผนใดหรือโรคทางแผนโบราณ จึงมีเร่ืองเก่ียวกับการกินอาหาร
ที่เรียกวา กินผิด คือกินไมถูกกับธาตุก็จะเจ็บปวย กินไมถูกกับโรค ทําใหอาการแยลง ดังนั้นการแพทยแผน
ไทยจึงใชวิธีการกินสมุนไพร อาหารสมุนไพรมาแกไขการเสียสมดุลนี้ เปนการลองผิดลองถูกมาอยางยาวนาน 
จนสรุปเปนหลักการและเหตุผล 
 กรีสังหมายถึง อาหารเกา คือกากอาหารในลําไสใหญที่จะออกมาเปนอุจจาระนั่นเอง ลักษณะของ
อุจจาระเปนตัวบงบอกถึงสุขภาพ หากอุจจาระหยาบ ละเอียด กอนแข็งหรือเหลว กลิ่นเปนเชนไร  
เชน กลิ่นเหมือนปลาเนา ธาตุน้ําเปนเหตุ กลิ่นเหมือนหญาเนา ธาตุไฟเปนเหตุ กลิ่นเหมือนขาวบูด ธาตุลม
เปนเหตุ กลิ่นเหมือนศพเนา ธาตุดินเปนเหตุ เปนตน 
 คนที่มีธาตุดินเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติจะมีรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางคล้ํา ผมดกดํา พูดเสียง
ดังฟงชัด ขอกระดูกใหญและแข็งแรง มีน้ําหนักตัวมาก ล่ําสันและอวัยวะสมบูรณ 
 ธาตุน้ําเปนธาตุเจาเรือนของผูที่ เกิดในชวงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายนไดแก สิ่งที่เปน
ของเหลวในรางกาย มีองคประกอบที่มีมากที่สุดในรางกาย เชน เลือด น้ําลาย น้ําเหลือง น้ํายอย เปนตน  
น้ํามีความสําคัญทําใหระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานเปนปกติ โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 
3 อยาง คือ 
 ศอเสมหะควบคุมน้ําบริเวณคอข้ึนไปเก่ียวกับเสมหะ น้ํามูกมีหรือไมอยางไร มีมากเวลาใด อาจ
หมายถึงการทํางานของตอมตาง ๆ น้ําเมือก น้ํามูกในบริเวณดังกลาว 
 อุระเสมหะควบคุมน้ําบริเวณอกเหนือกลางลําตัว จากคอลงมาถึงบริเวณลิ้นป เหนือสะดือ 

      คูถเสมหะควบคุมน้ําชวงลางจากสะดือลงไป น้ําในลําไส น้ําในอุจจาระ น้ําปสสาวะ น้ําในมดลูก 
น้ําในชองคลอด น้ําอสุจิ เปนตน 
 คนที่มีธาตุน้ําเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติ จะมีรูปรางสมบูรณ อวัยวะสมบูรณสมสวน ผิวพรรณ
สดใสเตงตึง ตาหวาน น้ําในตามาก ทาทางเดินม่ันคง ผมดกดํางาม กินชา ทําอะไรชักชา ทนหิว ทนรอน  
ทนเย็นไดดี เสียงโปรง มีลูกดกหรือมีความรูสึกทางเพศดี เปนคนเฉ่ือยและคอนขางเกียจคราน 
 ธาตุลม เปนธาตุเจาเรือนของผูที่ เกิดในชวงเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน คือ พลังที่
เคลื่อนไหวไปมาได มองไมเห็น แตรูวามี มีทั้งพลังหยาบ เชน การผายลม และพลังละเอียด เชน ระบบ
ประสาท รวมถึงการเคลื่อนไหวทุกชนิด เชน การหายใจ การบีบตัวสูบฉีดเลือดหัวใจ การไหวเวียนของเลือด 
การยืดหดตัวของกลามเนื้อ การควบคุมความรูสึกของอารมณ สดชื่น ตื่นเตน กลัว กังวล เจ็บ สั่น เกร็ง  
เปนตน โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง คือ 
 หทัยวาตะลมที่ควบคุมอารมณ จิตใจ การเตนของหัวใจ ความหวั่นไหว ความกังวล 
 สัตถกะวาตะลมที่คมเหมือนอาวุธ หมายถึง เม่ือเกิดอาการจะมีอาการฉับพลัน เจ็บปวดลึก ๆ 
เหมือนดังอาวุธเสียบแทง จากลักษณะดังกลาว อาการคลายกับภาวะขาดเลือด เชน กลามเนื้อหัวใจขาด
เลือดหรืออวัยวะใด ๆ ขาดเลือดจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรง 
 สุมนาวาตะ ลมที่ควบคุมพลังที่อยูเสนกลางลําตัวตามแนวดิ่ง ในตําราการนวดแผนไทย เสน
สุมนา ถูกจัดเปนเสนสําคัญในเสนประธานสิบ เสนนี้จะวิ่งกลางลําตัวจรดปลายลิ้น เปนตัวควบคุมระบบ
ประสาท การไหลเวียนโลหิต สมอง ไขสันหลัง เปนตน 
 คนที่มีธาตุลมเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติจะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง ผอม ผมบาง ขอ
กระดูกลั่นเม่ือเคลื่อนไหว ข้ีอิจฉา ข้ีขลาด รักงาย หนายเร็ว ทนหนาวไมคอยได นอนไมหลับ ชางพูด เสียงต่ํา 
ออกเสียงไมชัด มีลูกไมดกเพราะความรูสึกทางเพศไมคอยดี 
 ธาตุไฟ ผูที่เกิดในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม มีแหลงกําเนิดในรางกายมาจากการ
สันดาป หมายถึง พลังความรอนที่ทําใหธาตุน้ํา ธาตุลมเคลื่อนที่ และรักษาธาตุดินไมใหเนาเปอย เชน การใช
พลังงานตาง ๆ ไฟน้ํายอยในระบบยอยอาหาร กระตุนใหจอรับภาพของดวงตารับแสง การทํางานของเซลล
สมอง เปนตน โดยมีสิ่งสําคัญในการควบคุมสุขภาพอยู 3 อยาง คือ 
 พัทธปตตะ17 คือ ดีในฝก บางทานอาจสับสนวา น้ําดีคือธาตุน้ํา เหตุใดจึงจัดเปนธาตุไฟ พัทธปตตะ
ในที่นี้คือการควบคุมการทํางานของน้ําดีและการยอยสลายจากการทํางานของน้ําดี สวนตัวน้ําดีจัดเปนธาตุ
น้ํา บงบอกอาการทํางานของน้ําดีที่ผิดปกติไป เชน น้ําดีอุตตัน ภาวะการผลิตน้ําดีของตับผิดปกติ น้ําดี
อักเสบ เปนตน 
 อพัทธะปตตะ18 คือ ดีนอกฝก หมายถึง การทํางานของน้ําดีในลําไส การยอยอาหาร  ดีนอกฝก
พิการจะทําใหเหลืองทั้งตัว ดีในฝกพิการจะถายเปนสีเขียว กําเดาองคแหงความรอน เปนตัวควบคุมความ
รอนในรางกาย 

                                                 
17 ดูรายละเอียดใน วิสุทธิ. (ไทย). 2/44-45. 
18 เรื่องเดียวกัน. 



1980 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 คนที่ มีธาตุไฟเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติมักจะข้ีรอน ทนรอนไมคอยได หิวบอย กินเกง  
ผมหงอกเร็ว มักหัวลาน หนังยน ผมและขนคอนขางนิ่ม ไมคอยอดทน ใจรอน ขอกระดูกหลวม มีกลิ่นปาก 
กลิ่นตัวแรง ความตองการทางเพศปานกลาง  
 อยางไรก็ตาม คนเราทุกคนแมจะมีธาตุทั้ง 4 เหมือนกัน แตมีโครงสรางของแตละธาตุไมเหมือนกัน 
บางคร้ังอาจพบวามีลักษณะบางอยางไมตรงตามธาตุเจาเรือนที่กลาวมาทั้งหมด นั่นเพราะยังมีอิทธิพลตาง ๆ 
อีกมากที่สงผลกระทบตอลักษณะและพฤติกรรมของธาตุเจาเรือน เชน อิทธิพลของที่อยูอาศัย อายุ ฤดูกาล 
เวลาและพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น อิทธิพลเหลานี้จะสงผลใหสัดสวนของธาตุทั้ง 4 แปรผันไปตามแตละ
บุคคล ทําใหแตละคนจะแสดงลักษณะทาทาง บุคลิกและปญหาทางสุขภาพที่แตกตางกัน การเสริมสราง
สุขภาพที่ดี ควรเร่ิมที่ตัวเองกอน สามารถเร่ิมไดโดยไมจําเปนตองรอใหมีอายุมากข้ึน หรือตองรอใหเจ็บไขได
ปวยเสียกอน และควรดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองเปนประจําดวย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ แข็งแรง
ตลอดไป เม่ือรูจักเรือนธาตุของตัวเองแลว ก็สามารถรูจักตัวเองไดในระดับหนึ่ง สามารถเขาใจรูปรางลักษณะ
และขอจํากัดของรางกาย เรียนรูอาการเจ็บปวยและรูเทาทันโรคที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวเอง ทําใหสามารถ 
ใชชีวิตไดอยางมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง อันเนื่องมาจากการรูเร่ืองเรือนธาตุนั่นเอง 

 
บทสรุป 
 ในรางกายของมนุษยประกอบดวยธาตุ 4 ขันธ 5 โดยเฉพาะธาตุ แสดงใหเห็นถึงความสามารถ 
ในการปรับสมดุล แลกเปลี่ยนการมีสวนรวม หรือ รูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางอวัยวะสวนตาง ๆ กลไก
ของรางกาย และสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับรูปรางและอารมณของมนุษย ตามลักษณะของธาตุ ผูที่มีธาตุดินเปน 
เจาเรือน จะมีรูปรางสูงใหญ ล่ําสัน ผูที่มีธาตุน้ําเปนเจาเรือนจะมีรูปรางสมบูรณ ผิวพรรณสดใสเตงตึง ผูที่มี
ธาตุไฟเปนเจาเรือน มักข้ีรอน ผมหงอกเร็ว ผูที่มีธาตุลมเปนเจาเรือน จะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง  
ชางพูดจา  
 เม่ือเปนเชนนี้การเลือกใชยาสมุนไพรให เหมาะตอธาตุ เจาเรือนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ ง  
ที่จะสามารถควบคุมสมดุลของรางกายไดเพราะในพืชสมุนไพรนั้นมีรสชาติที่แตกตางกันอยางสิน้เชิง หากธาตุ
ทั้ง 4 ภายในรางกายอยูในภาวะสมดุลแลวก็จะไมคอยเจ็บปวย หรือเรียกไดวาสุขภาพดี แตถาหากวาธาตุทั้ง 
4 เกิดขาดความสมดุลเม่ือใด โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากจุดออนทางดานสุขภาพของมนุษยตามเรือนธาตุก็จะเกิด
ตามสมมติฐานโรค 
 อนึ่งธรรมชาติของมนุษยและสัตวทั้งหลายในโลกใบนี้ยอมมีลักษณะเสมอกันคือ เกิด แก เจ็บ ตาย 
เปนเร่ืองธรรมดา ถึงกระนั้นการรักษาโรคเพื่อมิใหตองมีอันเจ็บปวยหรือทุกขทรมานกอนเวลาอันควร ก็นาจะ
เปนเคร่ืองเตือนสติใหมนุษยเรงทําความดี มีจิตใจที่สงบ ทําบุญกุศลใหมากกอนที่จะสิ้นอายุขัยของตัวเอง  
แมพระพุทธเจาจะไมมีโรคทางใจใดๆ แตก็ยังมีโรคทางกายเกิดข้ึน คําวาโรค หมายถึง เสียดแทงเบียดเบียน
รางกายและจิตใจใหลําบาก พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา แตกอนมีโรครายอยูเพียง 3 ชนิด คือ โรคอยาก 
โรคหิว และโรคชรา แตในปจจุบันมีโรคเพิ่มมากข้ึนอีกเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวาทุกวันนี้มีโรคแปลกๆ 
ใหมๆ และรายแรงเกิดข้ึนเร่ือยๆ โรคที่เกิดจากวิบากกรรม เปนผลมาจากการทํารายเบียดเบียนชีวิต  
    

บรรณานุกรม 
เจนจบ ยิ่งสุมล. สารานุกรมสมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัททวี.พร้ินท, 2555. 
นิจศิริ เรืองรังสี พะยอม ตันติวัฒน. พืชสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส., 2534. 
พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม. ตํารายาฝน : หมอพ้ืนบานอีสาน. ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 

2550. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรกถาแปล ชุด 91 เลม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, 2525. 
________________. วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 2. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, 2547. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมี บุคส

พับลิเคชั่นส, 2546. 
เศรษฐมันตร กาญจนกุล. รอยพรรณพืชสมุนไพร สมุนไพรใกลตัว. กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป, 2551. 
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีรวิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถร รจนา.พิมพคร้ังที่ 6. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, 2548. 
สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9). ลักขณาทิจตุกกะ และกรรมในเชิงลึก 29.

กรุงเทพมหานคร : เศรษฐศิลป, 2555. 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1981

 คนที่ มีธาตุไฟเปนธาตุเจาเรือนหลัก โดยปกติมักจะข้ีรอน ทนรอนไมคอยได หิวบอย กินเกง  
ผมหงอกเร็ว มักหัวลาน หนังยน ผมและขนคอนขางนิ่ม ไมคอยอดทน ใจรอน ขอกระดูกหลวม มีกลิ่นปาก 
กลิ่นตัวแรง ความตองการทางเพศปานกลาง  
 อยางไรก็ตาม คนเราทุกคนแมจะมีธาตุทั้ง 4 เหมือนกัน แตมีโครงสรางของแตละธาตุไมเหมือนกัน 
บางคร้ังอาจพบวามีลักษณะบางอยางไมตรงตามธาตุเจาเรือนที่กลาวมาทั้งหมด นั่นเพราะยังมีอิทธิพลตาง ๆ 
อีกมากที่สงผลกระทบตอลักษณะและพฤติกรรมของธาตุเจาเรือน เชน อิทธิพลของที่อยูอาศัย อายุ ฤดูกาล 
เวลาและพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น อิทธิพลเหลานี้จะสงผลใหสัดสวนของธาตุทั้ง 4 แปรผันไปตามแตละ
บุคคล ทําใหแตละคนจะแสดงลักษณะทาทาง บุคลิกและปญหาทางสุขภาพที่แตกตางกัน การเสริมสราง
สุขภาพที่ดี ควรเร่ิมที่ตัวเองกอน สามารถเร่ิมไดโดยไมจําเปนตองรอใหมีอายุมากข้ึน หรือตองรอใหเจ็บไขได
ปวยเสียกอน และควรดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองเปนประจําดวย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ แข็งแรง
ตลอดไป เม่ือรูจักเรือนธาตุของตัวเองแลว ก็สามารถรูจักตัวเองไดในระดับหนึ่ง สามารถเขาใจรูปรางลักษณะ
และขอจํากัดของรางกาย เรียนรูอาการเจ็บปวยและรูเทาทันโรคที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวเอง ทําใหสามารถ 
ใชชีวิตไดอยางมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง อันเนื่องมาจากการรูเร่ืองเรือนธาตุนั่นเอง 

 
บทสรุป 
 ในรางกายของมนุษยประกอบดวยธาตุ 4 ขันธ 5 โดยเฉพาะธาตุ แสดงใหเห็นถึงความสามารถ 
ในการปรับสมดุล แลกเปลี่ยนการมีสวนรวม หรือ รูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางอวัยวะสวนตาง ๆ กลไก
ของรางกาย และสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับรูปรางและอารมณของมนุษย ตามลักษณะของธาตุ ผูที่มีธาตุดินเปน 
เจาเรือน จะมีรูปรางสูงใหญ ล่ําสัน ผูที่มีธาตุน้ําเปนเจาเรือนจะมีรูปรางสมบูรณ ผิวพรรณสดใสเตงตึง ผูที่มี
ธาตุไฟเปนเจาเรือน มักข้ีรอน ผมหงอกเร็ว ผูที่มีธาตุลมเปนเจาเรือน จะมีผิวหนังหยาบแหง รูปรางโปรง  
ชางพูดจา  
 เม่ือเปนเชนนี้การเลือกใชยาสมุนไพรให เหมาะตอธาตุ เจาเรือนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ ง  
ที่จะสามารถควบคุมสมดุลของรางกายไดเพราะในพืชสมุนไพรนั้นมีรสชาติที่แตกตางกันอยางสิน้เชิง หากธาตุ
ทั้ง 4 ภายในรางกายอยูในภาวะสมดุลแลวก็จะไมคอยเจ็บปวย หรือเรียกไดวาสุขภาพดี แตถาหากวาธาตุทั้ง 
4 เกิดขาดความสมดุลเม่ือใด โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากจุดออนทางดานสุขภาพของมนุษยตามเรือนธาตุก็จะเกิด
ตามสมมติฐานโรค 
 อนึ่งธรรมชาติของมนุษยและสัตวทั้งหลายในโลกใบนี้ยอมมีลักษณะเสมอกันคือ เกิด แก เจ็บ ตาย 
เปนเร่ืองธรรมดา ถึงกระนั้นการรักษาโรคเพื่อมิใหตองมีอันเจ็บปวยหรือทุกขทรมานกอนเวลาอันควร ก็นาจะ
เปนเคร่ืองเตือนสติใหมนุษยเรงทําความดี มีจิตใจที่สงบ ทําบุญกุศลใหมากกอนที่จะสิ้นอายุขัยของตัวเอง  
แมพระพุทธเจาจะไมมีโรคทางใจใดๆ แตก็ยังมีโรคทางกายเกิดข้ึน คําวาโรค หมายถึง เสียดแทงเบียดเบียน
รางกายและจิตใจใหลําบาก พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา แตกอนมีโรครายอยูเพียง 3 ชนิด คือ โรคอยาก 
โรคหิว และโรคชรา แตในปจจุบันมีโรคเพิ่มมากข้ึนอีกเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นไดวาทุกวันนี้มีโรคแปลกๆ 
ใหมๆ และรายแรงเกิดข้ึนเร่ือยๆ โรคที่เกิดจากวิบากกรรม เปนผลมาจากการทํารายเบียดเบียนชีวิต  
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