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ค�าปรารภ
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) มาเป็นองค์ประธาน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ต้ังแต่วันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๗ รุ่น ระดับปริญญาโท ๓๒ รุ่น 

หลักสูตรนานาชาติ ๒๐ รุ่น และระดับปริญญาเอก ๑๘ รุ่น โดยได้ขยายการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค  

มี ๑๑ วิทยาเขต ๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ ๓ หน่วยวิทยบริการ และมีสถาบันสมทบ ๕ แห่งในต่างประเทศ 

ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่านผู้บริหาร ครู 

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

 ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธนวัตกรรม

ในยุค Disruption” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยั ในงานครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมงานมากกว่า ๔,๐๐๐ รูป/คน และคณะท�างานยงัได้จดัพมิพ์หนงัสอื

สารนิพนธ์ เน่ืองในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นอนุสรณ์เผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดถึงนิสิตของมหาวิทยาลัย 

 หนังสือ สารนิพนธ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย มีจ�านวน ๒๘ 

บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จ�านวน ๑ บทความ (๓) ภาคผนวก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได ้

จัดพิมพ์หนังสืออีก ๒ เล่ม คือ (๑) สูจิบัตร (๒) ประกาศเกียรติคุณ ประจ�าปี ๒๕๖๕ และมีวารสาร 

มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน –ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ ๒ 

เข้าร่วมเผยแพร่ให้โหลดผ่านทางระบบออนไลน์ อีกด้วย 

 ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดท�า

สูจิบัตร สารนิพนธ์ และจัดสัมมนาทางวิชาการ ตลอดถึงคณาจารย์ที่ได้ส่งบทความทางวิชาการ 

เพือ่ตพีมิพ์ในหนงัสอืเล่มน้ี ตลอดถึงคณะท�างานทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย ทีไ่ด้ท�างานด้วยวริยิะ อตุสาหะ ทุม่เท 

เสียสละ อุทิศก�าลังกายและสติปัญญาร่วมกันด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือสารนิพนธ์เล่มนี้ให้ส�าเร็จลุล่วง
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(4)

ด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป ด้วยอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้

คณะกรรมการทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คืออายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ 

คุณสารสมบัติและธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย และบรรลุประโยชน์โสตถิผล 

สมมโนรถปรารถนาทุกประการ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถ้อยแถลง
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ 
หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ระหว่างวนัท่ี ๘-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมสีมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) มาเป็นองค์ประธาน ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพือ่เป็นอนสุรณ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวฒุ ิคณาจารย์ของมหาวทิยาลยั
ตลอดถึงนิสิตทุกรูป/คน ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://graduation.mcu.ac.th และ
มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จ�านวน ๓ เล่ม คือ  
(๑) สารนิพนธ์ (๒) สูจิบัตร และ(๓) ประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งมีวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับ
ที่ ๓ กันยายน –ธันวาคม ๒๕๖๕เข้าร่วมเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ อีกด้วย 
 ส�าหรับหนังสือสารนิพนธ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย จ�านวน ๒๘ 
บทความ ในขอบข่ายเนื้อหาพระพุทธศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งในบทความเหล่านี้ บทความที่ ๒๘ กล่าวถึงการด�าเนินการ 
ยกระดับการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะกลไกท่ีท�าหน้าท่ีเสริมพลังในการพัฒนาศักยภาพพระนิสิตให้เป็น
ศาสนทายาท และส่งเสริมบทบาทให้พระนิสิตในการท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม อันเป็น
สรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๗ ที่ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่าง ๆ  (๒) ภาคภาษา
อังกฤษ จ�านวน ๑ บทความ รวมบทความท้ังสิ้น ๒๙ บทความ ซ่ึงเนื้อหาทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้น  
เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสติของมหาวิทยาลยั (๓) ภาคผนวก กล่าวถงึคณะกรรมการฝ่ายจดัสมัมนาทางวชิาการ คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ และรายนามผู้อุปถัมภ์ 
 ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สารนิพนธ์ และจัดสัมมนาทางวิชาการ ต้องขอ
ขอบคณุท่านผูบ้รหิาร ผูท้รงคณุวฒุ ิคณาจารย์ และนสิติของมหาวทิยาลยั ทีไ่ด้ส่งบทความมาร่วมตีพมิพ์
เผยแพร่ในคร้ังนี้ พร้อมกันนี้ ต้องขออภัยต่อคณาจารย์ที่เป็นเจ้าของบทความ ที่คณะกรรมการฯ  
ไม่สามารถน�าบทความจ�านวนหนึ่ง ที่ส่งมาลงตีพิมพ์ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา 
และจ�านวนหน้าของการพิมพ์ ดังน้ันคณะกรรมการ ฯ จะได้น�าบทความของท่านไปตีพิมพ์ในวารสาร
หรือในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้อุทิศก�าลังกาย และก�าลัง 
สติปัญญาร่วมกันท�าจัดหนังสือดังกล่าวให้ส�าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สารนิพนธ์และจัดสัมมนาทางวิชาการ
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บทบรรณาธิการ

 หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕ ได้รวบรวม

บทความวิชาการและบทความวิจัยของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพือ่ใช้ประกอบการสัมมนาทางวชิาการ ของท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นสิิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ภายในเล่ม 

สารนิพนธ์เล่มนี้ มี ๒๙ บทความ มีเนื้อหาเชิงบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับชีวิตในยุค

ปัจจุบัน ประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย ของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที ่และนิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ลงตพีมิพ์เผยแพร่ ซึง่รายละเอยีดบทความ

ต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทความโดยสรุป  

มีเนื้อหาดังนี้

ภาคภาษาไทย 
พระพุทธศาสนาและปรัชญา

พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

จ�านวน ๒๘ บทความ

 ในภาคภาษาไทย กล่าวถงึเนือ้หาในขอบข่ายเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและปรชัญาและพระพทุธ-

ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ�านวน ๒๘ บทความ คือ

 บทความวชิาการที ่๑ “ปรัชญาการวจิยั: ทศันะเบือ้งหลงัการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ” 

โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย กล่าวถึงการศึกษาศาสตร์ว่าด้วยวิธีการแสวงหาความรู้ที่เรียกกันว่า “ระเบียบวิธีวิจัย” 

(research methodology) นั้น เข้าไปเกี่ยวข้องกับค�าถามส�าคัญอย่างน้อย ๒ ค�าถาม คือ (๑) ค�ำถำม

ประเภทอย่ำงไร หมายถึง ค�าถามที่มุ่งค้นหาวิธีการว่าเราจะท�าวิจัยอย่างไร ซึ่งการตอบค�าถามแบบนี้ใน

ท้ายที่สุดจะท�าให้เราได้ความรู้ประเภท “อย่างไร” (know-how) อย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท�า

อาหาร วิธีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร วิธีการบริหารจัดการ เป็นต้น แม้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท�าวิจัย 

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก็จัดอยู่ในกลุ่มความรู้ ประเภทนี้ และ (๒) ค�ำถำมประเภทท�ำไม  

หมายถึงค�าถามท่ีมุ่งค้นหาความรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระท�าต่างๆ ว่าท�าไมเราถึงท�า 

แบบนั้น ซึ่งการตอบค�าถามแบบนี้ในท้ายที่สุดจะท�าให้เราได้ความรู้ประเภท “ท�าไม” (know-why)  

เช่น ถามหาเหตุผลว่าท�าไมเราถึงต้องท�าวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 บทความวิชาการที่ ๒ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพทุธศาสนา” โดย พระราชสตุาภรณ์ (ประศกัดิ ์ชัง่แสง), รศ.ดร. พระมหาอดุร อตุตฺโร (มากด)ี, ผศ.ดร. 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียน 

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู ้เรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิต  

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะส�าหรับการใช้ชีวิตประจ�าวัน โรงเรียน 

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ

หล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือไปเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ เพื่อออกไปพัฒนา

สังคมในอนาคต โดยให้การศึกษาและอบรมสั่งสอน เพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม มีความรู้  

ความสามารถ มีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และพอใจที่จะ

ฝึกฝนร่วมกนัในการท�าภารกจิต่าง ๆ  เพือ่ประโยชน์ของสงัคม โดยการปฏบิติัตามในแนวทางท่ีเหมาะสม

ตามขอบเขตศีลธรรม ทั้งความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายในล้วนมีความส�าคัญ และปฏิบัติได้

จนเป็นนสิยัทีม่คีณุค่าตามแบบแผน และสามารถครองตนให้อยูใ่นครรลองครองธรรมของความประพฤติ

ที่ดีงาม ด้วยจิตส�านึกมโนธรรมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

 บทความวิชาการที่ ๓ “ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน” โดย พระวัชรกิตติบัณฑิต, 

รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมแล้ว (Social Change) จะเห็นได้ว่า สังคมมีการเปล่ียนแปลงไป 

อย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก และรวมกระทั้งสังคม 

ระดับชาติและสังคมระดับโลกอีกด้วย มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไปอย่างมาก และ

รวดเร็วอีกด้วย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี่ ด้านการคมนาคม การติดต่อสื่อสารกัน (Communication) 

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและทันใจอย่างไร้พรหมแดน ทั้ง ๆ  ที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีป

คนละซีกโลก แต่ดูเหมือนอยู่ใกล้กันแค่เอื้อม เหล่านี้เป็นต้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

ค่านิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมยุคปัจจุบัน

 บทความวชิาการที ่๔ “การพฒันาวดัตามหลกัภมูสิถาปัตยกรรมเพือ่ให้เกิดพลงัความเล่ือมใส” 

โดย พระศรีพัชโรดม, ดร., พระสุธีวชิราภรณ์, ดร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการพัฒนาวัด มีการค�านึงถึงหลักการส�าคัญของความเป็น

สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแบบไทยและความส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

การแบ่งพื้นที่วัดออกเป็น ๓ ส่วนนี้ ในเชิงการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมจึงให้หมายถึงส่วนหนึ่ง 

คือเขตพุทธาวาสถูกใช้เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-Public Zone) อีกส่วนหนึ่งคือเขตสังฆาวาสที่ใช้

เป็นพืน้ทีส่่วนตวั (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ส่วนเขตธรณสีงฆ์กเ็ป็นเสมอืนเขตพืน้ทีส่าธารณะ 

(Private Zone) คนทั่วไป วางแผนปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของวัดใหม่ เช่น พื้นที่สีเขียว การเขียน

ป้ายชื่อวัด และป้ายบอกเส้นทางภายในวัดโดยรวม มีคุณค่าที่ส่งเสริมเกิดพลังความเล่ือมใสต้องเป็น

ประจักษ์
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 บทความวิชาการท่ี ๕ “การศึกษาเรียนรู้ธรรมผ่านพุทธศิลปนวัตกรรม” โดย พระครูสิริ- 

รัตนานุวัตร, รศ.ดร. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช กล่าวถึงพุทธศิลปนวัตกรรมประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 

รวมถึงลวดลายแห่งศิลปะนั้น ๆ ที่อิงพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะศึกษา

ตีความจากบุคลาธิษฐานสู่ธรรมาธิษฐาน โดยพุทธสถาปัตยกรรมหลัก ๆ คือ วิหาร อุโบสถ เจดีย์  

วิหารคด หอธรรม หอระฆัง ที่สร้างบนฐานพุทธศิลปะในฐานะศิลปะแบบไทยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ไทย  

ซึ่งค�าว่า ชาวพุทธ กับ ชาวไทยนั้นเป็นค�าเดียวกัน เช่นเดียวกับยาสมุนไพรกับยาไทย เพราะชาวพุทธ

หมายถึง ผู้ศึกษาในไตรสิกขาในฐานะองค์รวมแห่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนสถาปัตยกรรมที่รอง 

ลงมา มีวิหารคดที่ส�าหรับน่ังของพุทธบริวาร ๕๐๐ องค์ ลวดลายศิลป์ในองค์เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  

สื่อถึงญาณ ๑๒ ของอริยสัจ ๔ เจดีย์ปุโรพุทโธแสดงถึงภพภูมิแห่งชีวิต ๓ ภพ/ภูมิ เมรุส่ือศูนย์กลาง

จกัรวาล ซุม้ประตมูงกฎุ ๑๖ ซุม้แสดงถงึญาณ ๑๖ หอไตรแสดงคลงัธรรม เจดีย์ทรายแสดงถึงอโหสิกรรม 

สังเวชนียสถานแสดงถึงธรรมสังเวชในไตรลักษณ์ที่ใคร ๆ  ไปนมัสการด้วยศรัทธาแล้วจะปิดประตูอบาย

น�าไปสู่สวรรค์ เชตวันมหาวิหาร แสดงถึงแหล่งก�าเนิดพระสูตร แคว้นมคธแสดงถึงแผ่นดินธรรม  

นาลันทาแสดงถึงมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกในเนื้อหาไตรสิกขา ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรแสดง

จริยธรรมต่ออาคารและสถานที่เหล่านี้ พระพุทธรูป องค์แทนพระพุทธเจ้าจะแสดงถึงพระกรุณาคุณ 

พระบริสุทธิคุณ และปัญญาคุณ ให้เกิดอนุสติในพระรัตนตรัย พระพุทธรูปนั้นเต็มไปด้วยศาสตร์ 

และศิลป์ นอกจากน้ียังมีจิตรกรรมที่รวมพุทธประวัติและผลการกระท�าจากพระมาลัย สมัยสุโขทัย 

พระพุทธรูปที่มีเปลวเพลิงบนพระเศียรสื่อถึงปัญญา พระกรรณที่ยาวยานแสดงถึงการไม่หูเบาใจง่าย  

นิ้วพระหัตถ์และพระบาทของพระพุทธรูปเสมอกันแสดงถึงความเสมอภาคแห่งธรรม พระพุทธรูป 

ปางมารชัยแสดงถึงบารมีที่เอาชนะสรรพกิเลสด้วยความอดทน เพ่ือตรัสรู้และน�าพาสรรพสัตว์สู่ความ

พ้นทุกข์ ด้วยค�าแห่งองค์ความรู้ที่ว่า “ธรรมศาสตร์-พุทธศิลป์ น�าพาพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 บทความที่ ๖ “อารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร.  

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์, ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตหนองคาย กล่าวสรุปได้ว่า การที่จะบรรลุจุดหมายระดับใด ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติธรรมที่

เหมาะสมกบัจดุหมายของชวีติแต่ละระดบักค็อืธรรมทีเ่ป็นกศุล นัน่แสดงให้เหน็ว่า อารมณ์ทีใ่ห้เกดิการ

ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่ระดับ คือ อารมณ์ที่เกิดกุศลมูล ดังนั้น อารมณ์ที่เป็น

กุศลมูลจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาตนให้บรรลุจุดหมายหรือประโยชน์ของชีวิตตั้งแต่ระดับสามัญ

หรือเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด อารมณ์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการกระท�าทางจริยธรรม และการบรรลุ 

จุดหมายของชีวิตทุกระดับดังที่กล่าวมาแล้ว การศึกษาให้เข้าใจถึงสภาวะและคุณค่าของอารมณ์อย่าง
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ถ่องแท้ จึงเป็นเรื่องทีมีความจ�าเป็นและมีประโยชน์ ในบทนี้ผุ้วิจัยเพียงแต่ต้องการวิเคราะห์ให้เห็น 

ภาพกว้าง ๆ ของอารมณ์ในพระพุทธศาสนา 

 บทความวิชาการที่ ๗ “ชาดกศึกษา (๑)” โดย รศ.ดร. สมิทธิพล เนตรนิมิตร อาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงชาดกศึกษาว่ามี ๒ ตอน คือ ชาดกศึกษา (๑) ชาดก

ศึกษา (๒) ส�าหรับชาดกศึกษา (๑) ได้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์อินเดียมีที่มาจากนิทานชาวบ้าน 

วรรณกรรม โบราณคดี และบันทึกคนต่างชาติ ชาดกเป็นแหล่งศึกษาในที่มาเหล่านั้น เรียกว่า ยุคชาดก 

ในยคุทีค่วามเป็นเหตเุป็นผลยงัไม่เติบโตพฒันาศลิปะการใช้ภาษาเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็น ถ้าไม่มศีลิปะ

คงหาคนเข้าใจสิ่งที่พระตถาคตแนะน�าด้วยอุบาย(นานาอุปาเยหิ สตฺเต วิเนติ)ได้ยาก ดังท่ีพบว่า สัตว์ 

เช่น ช้าง นกยูง แร้ง กา พูดภาษามนุษย์ นกพิราบ งู สุนัขจิ้งจอก หมีรักษาอุโบสถ พญาช้าง พญาเนื้อ 

พญานกยูง พญานกแขกเต้าแสดงธรรม เรื่องพื้นฐานไปจนถึงวิปัสสนาโยคะแทรกอยู่ในนิทานชาดก 

หลายๆเรื่องมีก่อนการบันทึกพระไตรปิฎก 

  บทความที่ ๘ “ถอดบทเรียนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเส่ียงเรื่องเหล้าและบุหรี่  

ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์” โดย ดร.รัตติยา เหนืออ�านาจ, ผศ.ดร.อัครเดช  

พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอผลการวิจัยไว้ว่า 

(๑) บทเรียนการท�างานในการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัด

นครสวรรค์ พบว่า ทุกข์ ประกอบด้วย ด้านเวลา ด้านทัศนคติ ด้าน Covid-๑๙ ด้านงบประมาณ และ

ด้านสถานที่ สมุทัย ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมช่วงเช้า (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ไม่ได้, ทัศนคติ เป็นวิถี

ชีวิต และค่านิยม ท�าให้ขาดรายได้, สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙, กิจกรรมที่ชุมชน

มีความต้องการมจี�านวนมากกว่าวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบั และการแบ่งสดัส่วนทีพ่กั และการใช้ห้องน�า้ 

นิโรธ ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ของชาวบ้าน, การลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ของ

คนในชมุชน, การป้องกนันักสูบหน้าใหม่ในกลุม่สามเณร, การหางบประมาณสนบัสนนุจากภาคเีครอืข่าย 

และการแบ่งแยกนักเรียนชาย และหญิงใช้ที่พักและห้องน�้าคนละอาคาร และมรรค ประกอบด้วย  

การประชมุเพือ่หาข้อสรปุร่วมกนัก่อนการขบัเคลือ่นกจิกรรมฯ การเลือ่นเวลาจดักจิกรรม การจดัตวัแทน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม, การรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านทุกหลัง, รณรงค์ให้ร้านค้างดจ�าหน่าย 

ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา, การเทศนาธรรมให้เห็นโทษ พิษภัย, กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ

ลดปัจจัยเสีย่ง (เหล้า บุหรี)่ และเทคนคิการปฏเิสธในกลุม่พระภิกษ ุและสามเณร, การขอรบัการสนบัสนนุ

จากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์, จาก อปท. ในพื้นที่ และการแยกอาคารที่พักค้างคืน, การเพิ่มจ�านวน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และ (๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมการลดปัจจัย

เสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย (๒.๑) ผู้น�าและ
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ภาวะผู้น�าของผู้น�าชุมชน (๒.๒) เครือข่ายและการสนับสนุน ประกอบด้วย เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน 

ราชการที่มีความเข้มแข็งและการให้การสนับสนุนของเครือข่ายในพ้ืนที่ (๒.๓ )กระบวนการชุมชน  

(๒.๔) การมีส่วนร่วมของชุมชน และ (๒.๕) การยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ของโครงการเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างวัด ประชาชน และภาครัฐ

 บทความวิชาการที่ ๙ “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา ๔” โดย 

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ผศ.ดร. พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์), ผศ.ดร. พระมหา 

สุพจน์ สุเมโธ (พานทอง), ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

กล่าวถึงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา ๔ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนใช้การ

เรียนรู้จากกิจกรรมแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางร่วมกันของกลุ่มสมาชิก ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะพัฒนา

ในการเรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  

โดยการน�าหลกัภาวนา ๔ ในพระพทุธศาสนามาเป็นหลักในการปฏบิติั คอื (๑) พัฒนาการด้านกายภาวนา 

มีการฝึกปฏิบัตินักเรียนให้เดิน ยืน นั่ง สวดมนต์ไหว้พระประจ�าวัน (๒) พัฒนาการด้านศีลภาวนา ได้ฝึก

ปฏิบัติด้วยการท�าสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา การใช้ค�าว่า ดี ดี ดี คือ คิดดี พูดดี ท�าดี (๓) พัฒนาการด้าน

จิตภาวนา ได้ฝึกอบรมจิตใจด้วยค่ายคุณธรรม และ (๔) พัฒนาการด้านปัญญาภาวนา มีการจัดกิจกรรม

แข่งขันความรู้ด้านคุณธรรม ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน จึงท�าให้อยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 

 บทความวิชาการท่ี ๑๐ “อริยสัจ ๔: อัตลักษณ์แห่งค�าสอนของพระพุทธศาสนา” โดย  

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เสนอไว้ว่า 

ก่อนทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะอบุติัขึน้มศีาสนาและลัทธจิ�านวนมากนบัไม่ถ้วน แต่เมือ่สรุปค�าสอนและ

แนวทางการปฏิบัติแล้วมี ๒ สาย คือ (๑) กามสุขขัลลิกานุโยค เป็นหลักธรรมและข้อปฏิบัติที่ปรนเปรอ

ด้วยโลกิยสุข หรือและมีพิธีกรรมต่าง ๆ (๒) อัตตกิลมัตถานุโยค เป็นศาสนาที่มีแนวทางการปฏิบัติตน

ให้ได้รบัความทกุข์ยากเพือ่ต้องการเอาความทุกข์ยากมาใช้หนี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงอบุติัขึน้ในโลก

เพื่อแก้ทุกข์แก่สรรพสัตว์ ปฏิเสธแนวทางทั้ง ๒ สายนั้น โดยกระบวนการสอนเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ 

๒ วิธีที่ คือ (๑) อนุบุพพีกถาหรืออนุโลมสัจจกถา คือ สอนตามล�าดับโดยค�าถึงถึงผู้ฟัง หรือผู้เรียน 

เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อที่จะย้อมจิตก่อนด้วยทานกถา ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมกถา  

แต่วิธีการนี้ไม่ใช่เป้าหมายของพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ได้อุบัติเพื่อมาสอนสิ่งเหล่านี้ (๒) สัจจกถา หรือ

อริยสัจ ๔ มุ่งสอนแก่ผู้มีปัญญาบารมี ให้เข้าถึงอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ได้อุบัติ 

ขึ้นเพื่อมาสอนความจริงทั้ง ๔ นี้ ได้แก่ (๑) ทุกขอริยสัจ ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่าเป็นทุกข์ คือ  

ขนัธ์ ๕ สรรพสตัว์ทีเ่นือ่งด้วยขนัธ์ ๕ อยูใ่นภพภมูไิหนกต็ามล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ท้ังส้ิน (๒) สมทุยอริยสัจ 

00. ��������.indd   10 11/25/2022   10:38:06 AM



(11)

ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่า ตัณหาความเพลิดเพลินในทุกข์คือขันธ์ ๕ นั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ 

(๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ ความจริงที่พระอริยะเจ้าเข้าไปรู้ภาวะแห่งการดับทุกข์มีจริงเรียกว่า นิโรธหรือ

นิพพาน (๔) ทุกขนิโรธมรรคอริยสัจ ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่าทางดับทุกข์มีอยู่ด้วยอริยมรรคองค์ ๘ 

มีปัญญาเป็นหัวหน้า เข้าถึงความเป็นอิสรภาพภายในจิตใจที่เรียกว่านิพพาน ดังนั้น สัจจกถาจึงเป็น 

อัตลักษณ์แห่งค�าสอนของพระพุทธศาสนา

 บทความวิชาการที่ ๑๑ “บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิต 

และพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : กรณีศึกษา การบริหารการพัฒนาที่ปรากฏ

ในพระไตรปิฎก ตามแนวกูฏทันตสูตร” โดย พระอธิการสงกรานต์ ฐิตายุโก พระเสรี โภณสีโล  

พระครูสมุห์ศดานันท์ สุชาโต พระมหาเสกศักดิ์ รตนปญฺโญ พระมหาสุรินทร์ สุขิโต นิสิตหลักสูตร 

พทุธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วทิยาลยัสงฆ์บรุรีมัย์ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรพัย์ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวสรุปไว้ว่า วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ แบบ ได้แก่ 

(๑) การพัฒนาคน คือ พัฒนาให้มีศีลและมีปัญญา และ (๒) พัฒนาบ้านเมือง คือพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปฏิวัติแนวความคิดทางสังคม ด้านความความเชื่อศรัทธา ทัศนคติ ค่านิยม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมโดย 

ไม่ต้องสร้างความเดอืดร้อนให้แก่คนและสตัว์ไม่ต้องตดัไม้ท�าลายป่าและทรพัยากรธรรมชาต ิบริหารจติ

เจริญปัญญา จัดระเบียบชีวิตด้วยศีล จัดระบบความคิดด้วยสมาธิ บริหารจัดการด้วยปัญญา ปฏิวัติ

แนวคิดทางการเมอืงด้วยธรรมาธปิไตยและพลงัสามคัคี มกีารปรบัสมดลุและยกระดับระบบการบรหิาร

จัดการโดยปฏิวัติระบบการบริหารจัดการ น�าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ 

เชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ 

แตกต่างกนัได้อย่างเหมาะสม ทุกภารกจิส�าเรจ็ได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทกุฝ่าย โดยท่ีทกุฝ่าย

ได้มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาท่ีมุ่งแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมและฉันทามติ 

ด้วยส�านึกรับผิชอบต่อภารกิจหน้าที่อย่างมีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทรัพยากรบุคลเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีที่มีความส�าคัญอย่างเท่าเทียมด้วยค�านึงถึงคนทุกกลุ่ม 

แบบพหุภาคี ก่อให้เกิดพลังประชารัฐมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและอยู่ใน

ระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี

มาตรฐาน สามารถให้บรกิารได้อย่างมคีณุภาพ สามารถด�าเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ปล่อยทิ้งใครข้างหลัง จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ผลการ

บริหารการพฒันา ซึง่เป็นตวัแปรตาม หรอืผลท�าให้เกดิกระบวนการพัฒนาการบริหาร ทีเ่ป็นตัวแปรต้น

หรอืสาเหต ุทีส่่งผลต่อการบรหิารเพือ่การพฒันาน�าไปสูผ่ลลพัธ์คอืการพฒันาประเทศอย่างมัน่คง มัง่คัง่

และยั่งยืนในที่สุด
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 บทความวิชาการที่ ๑๒ “มงคลทีปนีกับชาดกเรื่องต่าง ๆ” โดย พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙, 

พธ.บ., M.A.) ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอไว้ว่า 

หนังสือมงคลทีปนี ฉบับภาษาบาลี เป็นหลักสูตรส�าหรับนักเรียนภาษาบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๔ และ  

ป.ธ.๕ แบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคแรกส�าหรับชั้นประโยค ป.ธ.๔ เรียกว่า ปฐโม ภาโค มี ๓๗๕ หน้า ภาคที่

สองส�าหรับชั้นประโยค ป.ธ.๕ เรียกว่า ทุติโย ภาโค มี ๔๘๒ หน้า รวมเป็นมงคลทีปนี แต่งเป็นภาษา

บาลี จ�านวน ๘๕๗ หน้า ของกระดาษขนาดเอสี่ตัดขอบมงคลทีปนี จัดประเภทเป็นปกรณ์วิเสสภาษา

บาลี ที่พระสิริมังคลาจารย์ ชาวเชียงใหม่รจนาขึ้น เพื่ออธิบายเนื้อความในมงคลสูตร ๓๘ ข้อ ปรากฏใน

พระไตรปิฎก ๒ แห่ง คือ ในขุททกปาฐะ และสุตตนิบาต แห่งพระสุตตันตปิฎก เริ่มอารัมภบทด้วยบท

ไหว้ครู อธิบายถึงความหมายของมงคลทีปนี ว่าเป็นคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกชั้นต้น ผู้รจนาได้ชี้แจ้ง 

แหล่งที่มาอย่างละเอียดพิสดาร ด้วยส�านวนภาษา ไพเราะสละสลวย งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 

และงามในที่สุด เพียบพร้อมด้วยการอ้างอิงเนื้อความ แหล่งที่มาจากคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

รวมทั้งค�าเกจิอาจารย์ (อาจารย์ผู้ท้วง-อาจารย์ผู้เฉลย) และมีการยกเรื่องจากคัมภีร์และชาดกอื่น ๆ  

มาประกอบค�าอธิบาย 

 บทความวิชาการที่ ๑๓ “การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน” โดย พระพิสิษฐ์ ศรีวิชา, ดร.  

วัดธรรมปัญญา สามพราน นครปฐม และ ผศ.สมภพ สายหยุด วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวสรุปไว้ว่า เมื่อผู้บริหารสามารถท่ีจะอ่าน “คน (บุคลากร)”  

“ตน (องค์กร)” และ “งาน” จากสิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็นและสิ่งที่ควรจะเป็นไปแล้ว ด้วยการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรแล้ว สิ่งส�าคัญที่สุดในการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จ ก็คือ

การบริหารคน โดยเฉพาะคนในทีมที่ท�างานให้เรา ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จมิใช่คนที่เก่งที่สุดหรือ

ฉลาดทีส่ดุ แต่เป็นผูท้ีส่ามารถชกัจงูใจ คนให้ท�างานอย่างมคีวามสุข และปล่อยให้พวกเขาท�างานได้อย่าง

เต็มที่มีอิสระ รวมทั้งกระตุ้นให้พวกเขาดึงศักยภาพของตนเองออกมาท�างานให้ส�าเร็จได้ เพราะหากเรา

เช่ือม่ันในตัวผูอ้ืน่ว่าคนแต่ละคนมคีวามยิง่ใหญ่ในตวัเอง และเชือ่ว่าเราสามารถดงึศกัยภาพของพวกเขา

ออกมาได้ พวกเขาก็จะท�างานได้ดีในระดับที่ตัวของพวกเขาเองก็คาดคิดไม่ถึง ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจ

ในการท�างานแก่บุคลากรให้เกิดข้ึน และท�าให้พวกเขาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ดังค�ากล่าวที่ว่า 

“จงมองให้เห็นศักยภาพในตัวของคนแต่ละคนให้ลึกซึ้งกว่าที่พวกเขามองเห็นในตัวเอง จากนั้นจูงใจให้

พวกเขามองเห็นศักยภาพเหล่านั้นได้เช่นเดียวกับที่คุณเห็น” จะสามารถท�าให้บุคลากรยอมท�างานให้

องค์กรด้วยความเตม็ใจ และมแีรงจงูใจทีด่ทีีส่อน ท�าให้เหน็คณุค่าคนและกระตุ้นให้เขาดึงศกัยภาพของ

ตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคลากรประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน มีความ

ก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น
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 บทความวิชาการที่ ๑๔ “การปลูกจิตรส�านึกในองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” 

โดย ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย กล่าวถึง

ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม (Wellnessand Happiness) เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกสังคม 

ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากตัวตนในสังคมโดยที่คนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม

จริยธรรมซ่ึงความคิดในแนวน้ีได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคมดังนั้นในทุกประเทศ

จงึพยายามหามาตรการในการปลกูฝังอบรมและเสรมิสร้างประชากรในชาตใิห้เป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม

นอกจากนีแ้ล้วเรือ่งของคณุธรรมจรยิธรรมยงัเป็นประเดน็หวัข้อของการศกึษาค้นคว้าในระดบัสากลหรอื

ของโลกทีท่กุประเทศพยายามศกึษาค้นคว้าหรอืหาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางหรือยทุธศาสตร์

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการในการด�าเนินการในระดับ

ชาติหรือประเทศเพื่อท�าการปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้คนในชาติ 

 บทความวิชาการที่ ๑๕ “การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียล

มีเดีย” โดย ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม อาจารย์ด�ารง มหนิธิวงศ์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิชา 

ภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้เสนอไว้ว่า การเอาอย่าง คือการลอกเลียน ความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นค�ากรยิา แปลว่า เอาอย่าง, ท�าหรอืพยายามท�าให้เหมอืนหรือคล้ายคลงึ การรบัข่าวสาร 

ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์ เรียกว่า แบบมุขปาถะ คือสื่อสารกันแบบปากต่อปาก 

ไม่มีปัญหาการท�าความเข้าใจ แต่จะมีปัญหาต่อผู้รับข่าวสารนี้ต่างหากว่ามีการรับข่าวสารแล้วน�าไป

ปฏิบัติในด้านเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธและความหลงหรือไม่ พระพุทะองค ์

ทรงใช้เมตตาธรรม แม้ถูกนางมาคันทิยาจ้างคนมาด่า แม้พระอานนท์ เชิญเสด็จไปเมืองอื่น พระองค์ 

ไม่ทรงเห็นด้วยกับการหนีปัญหา ทรงตรัสว่าปัญหาเกิดที่ใด ควรแก้ให้จบในที่นั้น ที่สุดพระองค์ 

ทรงเอาชนะส่ือคือค�าพูดด่าหยาบคายด้วยความดี คติธรรมจากหนังสือพุทธธรรม นาย ก.กวาดถนน  

ได้เงินเดือน ๙๐๐ บาท ข. ถ้าหนูหน่อยอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณพ่อจะพาไปดูหนัง ที่ท่านสอน 

ให้ใช้ปัญญาที่ได้รับสื่อข้อความเช่นนี้ หลายคนคิดว่า การกวาดถนนเป็นเหตุให้ได้เงินเดือน จึงสรุปแล้ว

ได้ความใหม่ว่า การกระท�าคือการกวาดถนน เป็นเหตุให้ถนนสะอาด ความสะอาดของถนนจึงจะ 

เป็นผลที่แท้ของการกระท�าคือการกวาดถนน ส่วนการกวาดถนนแล้วได้เงินเดือน เป็นเพียงเง่ือนไข 

ที่มนุษย์ก�าหนดวางกันขึ้น หาได้เป็นเหตุเป็นผลกันแท้จริงไม่, สุดภาคภูมิใจ ต่อพระมหากษัตริย์ไทย  

ในพระนามาภิไธยเดิม คือจ�าเดิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เราเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมที่สุดในโลก นอกจากทรงมีพระสติ สะกดกิเลส เช่น  

ความโลภ โกรธ หลงได้ เมื่อต้องเป็นผู้รับสื่อดูถูกทั้งเสียงโห่และการชูป้าย แต่กลับทรงแย้มพระโอษฐ์
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อธิบายว่า สยามประเทศเกิดมานานประมาณ ๗๐๐ปีตั้งสมัยสุโขทัย ทรงเทียบว่าประเทศออสเตรเลีย

ยังไม่เกิดเลยตอนนั้น แล้วเพราะบารมี ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม ชนะเผ่าคนป่าเถื่อนที่โห่ฮา 

ไม่ให้พระเกียรติตอนแรก หลังทรงพระราชด�ารัสเสร็จคนที่โห่เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางดีหมด

 บทความวิชาการที่ ๑๖ “ยิ้มนั้น ส�าคัญไฉน ?” โดย ดร.ช�านาญ เกิดช่อ, นางกัญจนพร เกิดช่อ 

วทิยาลยัสงฆ์นครน่าน เฉลมิพระเกยีรตฯิ พระมหาศภุวฒัน์ ฐานวฑุโฺฒ, ดร.กฤตยิา ถ�า้ทอง วทิยาลยัสงฆ์ 

พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้น�าเสนอไว้ว่า ท่ามกลางกระแสการถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งของภัยพิบัติ

นานาประการ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ และภัยจากโรคอุบัติใหม่คือ ไวรัสโควิด-๑๙ มาตรฐาน

การด�ารงชีวิตของชาวโลกต้องเปลี่ยนไปเป็นมาตรฐานชีวิตแบบใหม่ ท่ีเรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ หรือ  

New Normal ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันหลายหมื่นชีวิตที่ทนต่อการปรับเปลี่ยนไม่ได้จ�าต้องจาก

โลกไปก่อนก�าหนดทัง้จากพิษสงโดยตรงและโดยอ้อมของไวรสัโควดิ-๑๙ ในอนาคตอนัใกล้ ก�าลงัจะเกดิ

โลกเสมือนจริงสามมิติออนไลน์ หรือ Metaverse นับได้ว่า เป็นยุคใหม่อีกยุคหนึ่งของชาวโลกอย่าง

แท้จริง โลกจะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไป ชาวโลกจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่อีกครั้ง เมื่อถึง

ตอนนั้น ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่า จะส่งผลดีและผลร้ายมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าเรายึดหลักค�าสอนของ 

องค์พุทธะตามกฎอันเที่ยงแท้ของโลก(กฎไตรลักษณ์) ที่ว่า ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่ยั่งยืน 

(อนิจจัง) แปรเปลี่ยนไป (ทุกขัง) ควบคุมไม่ได้ (อนัตตา) และพยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่เสมอกับปัจจุบัน 

ไม่ประมาท และท�าชวีติให้มคีวามสขุ อย่างน้อยด้วยการยิม้ให้กบัตนเองและผู้อ่ืนในแต่ละวนั ย่อมฟันฝ่า

อุปสรรคปัญหาในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ผู้เขียนเห็นว่า การยิ้ม เป็นสิ่งที่ดีงาม สะท้อนภาพลักษณ ์

ที่ดีของความเป็นไทย มีประโยชน์มากต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และเป็นของฟรี จึงเขียนบทความนี้

ขึ้นมา โดยกล่าวถึงความหมาย ความเป็นมา กระบวนการเกิด ประโยชน์ของยิ้ม ยิ้มของพระพุทธเจ้า 

และเรื่องเล่าความดีที่เกิดจากยิ้ม

 บทความวิชาการที่ ๑๗ “การเมืองกับอ�านาจ” โดย อาจารย์มะลิ ทิพพ์ประจง วิทยาลัยสงฆ์

เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงมนุษย์จึงต้องปกครองกัน ท�าไมไม่ปล่อย

ให้มนุษย์อยู่กันเอง กระท่ังอาจเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่า การเมืองกับการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัว  

ซึ่งหลายคนจ�าเพาะในกลุ่มผู้ที่ขาดความสนใจต่อความเป็นมาในกิจการทางการเมืองอาจฟังดูไม่ 

กระจ่างนัก ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประการใด ค�าตอบต่อความสงสัยข้อแรกนั้นโยงใยไปถึงข้อความต่อมา

กล่าวคือ มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นสัตว์สังคม

 บทความวิชาการท่ี ๑๘ “การศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญาเพื่อการสร้างสันติภาพในสังคม”  

โดยพระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร. วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กล่าวสรุปไว้ว่า การที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างถาวร เราจะสามารถสร้างได้อย่างไร จากการ
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ศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญาและหลักพุทธวิถีท่ีได้น�าเสนอไว้ ท�าให้ค้นพบค�าตอบว่า การที่จะสร้าง 

สนัตภิาพต้องสร้างทีใ่จของมนษุย์ เพราะใจเป็นศนูย์กลาง เป็นแหล่งรวมคณุธรรม ซึง่ตรงกับค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาวา่ “มโน ปพุพงัคมา ธมัมา มโน เสฏฐา มโนมยา แปลว่า ธรรมทัง้หลายมใีจเปน็หวัหน้า

มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ” หลักการของพระพุทธเจ้ากับหลักการแห่งสันติภาพที่มีองค์ประกอบ

ในการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ซึ่งแบ่งเป็นความขัดแย้งภายในและความขัดแย้งภายนอก 

ซึ่งเมื่อน�าหลักพุทธวิธีท่ีได้ให้ไว้มาใช้แก่บุคคลย่อมก่อให้เกิดความสงบสุขภายในจิตใจของแต่ละบุคคล 

โดยการควบคุมดูแลความประพฤติตนเอง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยการใช้หลักไตรสิกขา 

ทีป่ระกอบศลี สมาธแิละปัญญา ซึง่เป็นกระบวนการควบคมุพฤติกรรมและยงัเป็นกระบวนในการพัฒนา

ตนเองให้มีคุณวุฒิเหมาะสมกับวัยวุฒิ ซึ่งเป็นการจัดการภายในตนเอง ให้สามารถแผ่ทัศนคติเชิงบวก

ออกไปยังโลกภายนอกได้ เพราะชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน มีการปฎิสัมพันธ์กันอยู่เสมอและเป็นไป

ได้ยากที่จะปลีกแยกคน ๆ หนึ่งออกจากสังคมด้วยภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่ง

ของบริบทครอบครัว บริบทสังคม 

 บทความวชิาการท่ี ๑๙ “มหาวทิยาลัยแห่งความเป็นมนษุย์” โดย อาจารย์บญุเตอืน ทรพัย์เพชร 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดตาก กล่าวสรุปไว้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งความ 

เป็นมนุษย์ มีหน้าที่ ขัดเกลา อบรมด้านจิตใจ ให้เกิดมโนธรรมแห่งมนุษย์ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

เป็นมนุษย์รูห้น้าทีข่องตนอย่างแจ่มแจ้ง และ รบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างดทีี่สดุ พร้อมเป็นบณัฑติ

ทีม่โีลกทัศน์กว้างไกล เกิดทวจัิกขุ หรอืบัณฑิตสองตา หมายความว่ามนษุย์มีตาสองข้าง มนษุย์ทีส่มบรูณ์ 

มีความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม แม้แต่ Aristotle นักปรัชญาและผู้รู้รอบด้าน ชาวกรีกกล่าวว่า  

“การให้ความรู้ด้านสติปัญญา โดยไม่ได้อบรมส่ังสอนด้านจิตใจ ถือว่าไม่ใช่การศึกษา” บัณฑิต 

เมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องรู้หน้าที่ของตน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ได้ท�าหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น เพราะสังคมปัจจุบันคนขาดแคลนศีลธรรม คนในสังคมวุ่นวายลุกเป็นไฟ 

สงัคมป่ันป่วน ดงัค�าทีน่กัปราชญ์กล่าวไว้ว่า “ศลีธรรมไม่กลบัมาโลกาจะพนิาศ” เมือ่คนละทิง้ศลีธรรม 

สงัคมจะเถือ่น เมือ่ธรรมาธปิไตยไม่กลบัมา บ้านเมอืงกลายเป็นบ้านเถ่ือนเมอืงเถ่ือน ดังนัน้ มหาวทิยาลัย

แห่งความเป็นมนุษย์ จึงมีความจ�าเป็นต่อสังคมและประเทศ มีบทบาทและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อออกมารับใช้สังคม เยียวยาสังคม ก่อนที่สังคมและประเทศ 

จะล่มสลายไปมากกว่านี้

 บทความวิชาการที่ ๒๐ “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย” โดย อาจารย์

ปรชัญา บตุรสะอาด พระสมพล ยสชาโต มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์ชลบรุี 
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กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมคือการน�าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคย 

มีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

เมื่อน�านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท�างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยัง

ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย เมื่อน�านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการศึกษา จึงถือเป็นการบริหาร 

แนวใหม่ในสถานศกึษา เพือ่ให้ผูบ้รหิารรูจ้กัวธิกีารบรหิารจดัการด้วยตนเอง นวตักรรมทีน่�ามาใช้จะช่วย

ให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน ในแวดวงของการปฏิรูปการศึกษา จึงมีนักวิชาการ

คิดค้นรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการ 

เรียนรู้รวดเร็ว กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและแสวงหาความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 บทความวชิาการที ่๒๑ “วเิคราะห์โลกทศัน์และชวีทศัน์ของพระพทุธศาสนาเชงิวทิยาศาสตร์” 

โดย พระครูปลัดณฐภณ จิตฺตทนฺโต พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการวิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาในเชิง

วิทยาศาสตร์ โดยพบว่า ชีวทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์มี ๕ มุมมอง คือ ชีวทัศน์ต่อความจริง 

ชีวทัศน์เชิงสภาวะ ชีวทัศน์ปฏิสัมพันธ์แบบความเกื้อกูล ชีวทัศน์ในเชิงมรรควิธี และชีวทัศน์เชิงนิเวศ 

ส่วนโลกทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์ คือ การมองโลกที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง การมอง

โลกแบบแบบจักวาลวทิยา และการมองโลกในฐานะสงัสารวฎั พระพทุธศาสนากบัวทิยาศาสตร์มวีธิกีาร

แสวงหาความรู้สอดคล้องกัน แต่มีความต่างกัน ๒ ส่วน คือ (๑) วิธีการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา 

ใช้การปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงเพื่อเข้าถึงความจริงแท้ แต่วิทยาศาสตร์ใช้เคร่ืองมือเพ่ือพิสูจน์ 

ความจรงิ (๒) เป้าหมายของวทิยาศาสตร์เพือ่พสิจูน์ความจรงิแล้วน�ามาสร้างสิง่สนองความต้องการของ

มนุษย์ แต่พระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง ท�าให้พระพุทธศาสนา

มองชีวติและเป็นความทกุข์ การเกิดชวีติและโลกเป็นเหตแุห่งทกุข์ การดบัทกุข์เป็นการดบัชวีติและโลก 

และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นการยืนยันมรรควิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 บทความวิจัยที่ ๒๒ “ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทาง

ทรัพยากร” โดย พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. นายภานุวัฒน์ สิงห์ค�าป้อง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสนอผลการวิจัยไว้ว่า การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ด�าเนินการ ๘ ส่วน คือ การจัดการต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ การจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมเชงิสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมและสินค้าเชิง
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สร้างสรรค์ และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค ์ส่งผลให้เกิดชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

บนฐานทุนทางทรัพยากร 

 บทความวิชาการที่ ๒๓ “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลก 

ยุคใหม่” โดย อาจารย์ปรชัญา บตุรสะอาด พระสมพล ยสชาโต นางสาวทยดิา ผลสมบรูณ์ มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี กล่าวถึงสังคมโลก เป็นสังคมที่มีลักษณะเป็นพลวัต 

ที่มีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้  

เพราะมีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เหตุการณ์หรือปัญหาที่ 

เกิดขึ้นแล้วบางเร่ืองอาจสิ้นสุดไปแล้ว แต่บางเรื่องยังด�าเนินต่อไป บทความนี้จะได้กล่าวถึงแนวโน้ม 

ของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาในอนาคตของสังคมโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

การปกครอง ทั้งนี้เพื่อจะท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถปรับตัวปรับใจให้

เหมาะสมเพื่ออยู่ในสังคมโลกอย่างสันติสุข

 บทความวิจัยที่ ๒๔ “การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกัน ในการ 

ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยดร.เดชา พวงงาม อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอผลการ

วิจัยไว้ว่า ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ 

ร่วมกับองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย (๑) อ�านาจหน้าที่ ทรัพยากร และศักยภาพของ 

ภาคส่วนน้ัน ๆ (๒) ภูมิหลังที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อน (๓) สิ่งจูงใจ (๔) บุคลิกลักษณะ  

ความสามารถ และความมุ่งมั่นของผู้ประสานความร่วมมือ (๕) บรรยากาศ และโครงสร้างที่เอื้อต่อ 

ความร่วมมือ โดยมีกระบวนการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ (๑) การตระหนักถึงปัญหา 

และความจ�าเป็นทีต้่องแก้ปัญหาร่วมกนั (๒) การแสวงหา และเจรจากบัภาคส่วนต่าง ๆ  (๓) การก�าหนด 

และมอบหมายภารกิจให้ภาคีความร่วมมืออย่างเหมาะสม (๔) การสร้างความยินยอม และไว้วางใจ

ระหว่างกัน (๕) การแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน (๖) การแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลให้การบริหารปกครองแบบร่วมมือกันประสบผลส�าเร็จ ได้แก่ ศักยภาพของบุคคลท่ีมี

บทบาทในการประสานความร่วมมือ และศักยภาพของภาคีความร่วมมือหลัก รวมทั้งภาคีเครือข่าย

สนับสนุน ทั้งนี้โดยการจะให้การสร้างเครือข่ายมีประสิทธิผลได้นั้น จะต้องท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนัก 

เข้าใจ ถึงความส�าคัญ และสนับสนุนด้านต่าง ๆ ท�าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ยินดีเข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือ

อย่างต่อเนื่องและต้องมีกระบวนการด�าเนินการอย่างเหมาะสม

 บทความวิชาการที่ ๒๕ “กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” 

ดร.สุทศิ สวัสด ีนกัจดัการงานทัว่ไป ประจ�าหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยั
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มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั กล่าวไว้ว่า กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศกึษาเชงิสร้างสรรค์

เป็นกระบวนทัศน์ของมุมมองไปยังปัญหาหรือประเด็นท่ีสนใจประเด็นหนึ่งท่ีเกิดจากชุดข้อมูลเดียวกัน 

เป็นการเรียนรู้แบบ Passive ขาด Growth mindset ในสิ่งที่ผู้เรียนก�าลังเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พลัง 

ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้แบบ Active ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียน

กระบวนทัศน์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีพลัง และผู้เรียนมี Growth mindset มีการปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ 

อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคฐานวิถีชีวิตให้ที่ต้องการเรียนรู้ที่มีพลังทาง 

ความคิด (Thinking power) กระบวนทัศน์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เน้นกระบวนการเรียนรู้รากฐาน

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

 บทความที่ ๒๖ “รัฐศาสตร์ร่วมสมัย” โดย อาจารย์มะลิ ทิพพ์ประจง วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เสนอไว้ว่า การปกครองย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

ไปตามกระแสของสังคมโลก ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิสงัคม ประชาชน การศกึษา สขุภาพ เทคโนโลยี 

ปัจจุบนัจะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าทกุประเทศมกีารพฒันาประเทศของตนเองให้เกดิความทนัสมยัทัง้ด้าน 

ระบบขนส่ง ความมั่นคง ความเป็นเอกภาพให้มีความทันสมัย

  บทความวิจัยท่ี ๒๗ “ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

ปทุมธานี” โดย ดร.เดชา พวงงาม อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอผลการวิจัยไว้ว่า (๑) ความเป็นองค์การสมัยใหม ่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความเป็นองค์การสมัยใหม่โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยแยกรายประเภท ได้แก่ ความเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ ความเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง ความเป็นองค์การอัจฉริยะ และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากด้วย  

(๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร สมรรถนะขององค์การ การมีส่วนร่วม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

สภาวการณ์ทางการเมอืงและสภาพแวดล้อมมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกบัความเป็นองค์การ สมรรถนะสูง 

องค์การแห่งความเป็นเลศิ และองค์การทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี(๓) ปัญหาอปุสรรคความเป็น องค์การ

สมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี มี ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ขาดการวัดผล 

การ เรียนรู้ (๒) ขาดการประเมินเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ดีกว่า (๓) ขาดการติดต่อสื่อสาร และ  

ข้อเสนอแนะความเป็นองค์การสมัยใหม่ มี ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ควรจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้เพื่อ

แสดงถึงผลส�าเร็จของการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง (๒) ควรจัดให้มีการประเมินก�าลังความสามารถ

ของหน่วยงานภายในเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ดีกว่า (๓) ควรจัดให้มีการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างอยู่

ตลอดเวลา
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 บทความวิชาการที่ ๒๘ “การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม และท�านุบ�ารุง

ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม: แนวทางสูก่ารเสรมิสร้างสขุภาวะทางปัญญาในองค์กรวดัและชมุชน

อย่างย่ังยืน” โดย พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิตส�านักงานอธิการบดี  

รก.ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวสรุปไว้ว่า  

การปฏบิตัศิาสนกจิได้ถกูพฒันากลไกเครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีจ่ะช่วยพัฒนาให้งานปฏบัิติศาสนกิจเป็นงาน 

ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความเชื่อมโยงกับวัดและชุมชนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาเสริมพลังกลไกคณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ท�าหน้าที่สนับสนุน และหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจอาจต้องใช ้

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน หากแต่เมื่อกลไกเริ่มเข้มแข็ง ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างให้เกิดการ 

บูรณาการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม และท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาให้เกิดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจและพื้นที่สุขภาวะ 

การเรยีนรูต้้นแบบ ทีจ่ะเป็นพืน้ทีเ่ชงิปฏบิตักิารด้านการปฏบิติัศาสนกจิ และการศกึษาวจิยั ตลอดจน

เกดิการสร้างเครอืข่ายการปฏบิตัศิาสนกจิทีย่ดึโยงกบัวดั และชมุชน ดงัวตัถปุระสงค์ส�าคญัของการ

ปฏบิัตศิาสนกจิที่มุง่สนองงานในกจิการคณะสงฆ์ เพือ่สงเคราะห์ประชาชน ตลอดจนเปน็การสนอง

นโยบายและงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ในขณะเดยีวกนังานปฏบิตัศิาสนกจิเป็นการส่งเสรมิ

บทบาทของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีบทบาทส�าคัญ

ในการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่วัดและชุมชนของตนอย่างยั่งยืนต่อไป

  นอกจากนี้ ในภาคภาษาอังกฤษ ยังมีบทความอีก ๑ บทความ คือ 

 Article I “Buddhist Influence on the Joint Family In the THERAVADA Buddhist 

Countries” by Prof. Chamnong Tongprasert The author proposed that :- Prior to the 

studying of the status of the joint family in the Theravada Buddhist countries in South 

and Southern Asia, we should know something about Buddhism. Even though  

Buddhism was taught first in India which was the land of Brahmanism, there were so 

many different ways of contrasting between Buddhism and Brahmanism. One of  

the essential differences was that Brahmanism taught the people to believe in  

Brahma, the Supreme God, or the Creator of everything, and to pray to him, since  

our lives depended on the line of destiny marked by Him. Buddhism, on the contrary, 

taught the people to believe on their own actions or Karma, for we ourselves are 

responsible for our own actions. The Buddha is not the God, he is only one who has 

enlightened and points the way for happiness. The other points of contrast are the 
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caste system and the status of the women in the societies. In Brahmanism, the people 

were divided into four castes, i.e., Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas, and Sudras, while in 

Buddhism there is no castes at all. Everyone is equal. They are only different by Karma, 

or action. Anyone has a chance to elevate himself in accordance with his actions and 

wishes. From these points, we can see the Buddhism has played the great roles 

throughout the Buddhist countries. It gives them the living laws, the customary laws, 

the rules of conduct. In so far as Buddhism is concerned, the standard of the  

morality of the peoples in these countries will not decline. This is my point of view  

as regards the living laws deeply influenced on the joint families in the Theravada 

Buddhist countries, particularly in South-east Asia 

 ส�าหรับรายละเอียดบทความท้ังหมดน้ี ผู้ใคร่ต่อการศึกษา สามารถอ่านได้ในหนังสือสารนิพนธ์ 

ประจ�าปี ๒๕๖๕ เล่มนี้.
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“มจร กับพุทธนวัตกรรม ยุค Disruption”

  นวัตกรรมเสริมส่งศิลป์รังสรรค์
	 	 วิลาวัณย์การศึกษาสัมฤทธิ์ผล
	 	 พัฒนาสังคมไทยให้โสภณ
	 	 ธราดลสยามงามเรืองรอง

	 	 พุทธนวัตกรรมอ�าไพไตรสิกขา
	 	 สุวิชชารุ่งโรจน์โสตถิ์ใสส่อง
	 	 ปริยัติปฏิบัติปฏิเวธครอง
	 	 เกริกเกียรติก้องผ่องผุดพิสุทธิ์ธรรม

	 	 ส่งเสริมศาสน์ตามราชปณิธาน
	 	 มุ่งสืบสานพัฒนาอุปถัมภ์
	 	 รังสฤษฎิ์ปทิตตาสง่างาม
	 	 อุโฆษนามอลงกตอลงกรณ์

	 	 พัฒนาสังคมไทยให้วิวัฒน์
	 	 พุทธศาสน์เจิดจรัสประภัสสร
	 	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
	 	 ธรรมาภรณ์วิศรุตพุทธนวัตกรรม

	 	 ยุค	disruption	สรรค์สร้างทางวิวัฒน์
	 	 ปัญโญภาสมหาจุฬาค่าเกรงขาม
	 	 ทีปนีสาดส่องเรืองรองธรรม
	 	 ด้วยพุทธนวัตกรรมนิรันดรฯ

พระมหำสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ

ประพันธ์
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มหาจุฬาเชิดชู ความรู้คู่คุณธรรมน�าชาติ

  “ที่นี่จะสร้างให้	 มหานิกาย”
	 “ราชวิทยาไลย”	ภาย-	 ภาคหน้า
	 “มหาจุฬาลงกรณ์”	หมาย			 สรรพวิท-ยาแฮ		
	 มุ่งพระไตรปิฎกหล้า						 แหล่งล้วนควรเสนอ	ฯ	

	 	 สถาบัน-สรรพศาสตร์ถ้วน	 วิชา
	 อุดม-วัดมุ่งพัฒนา	 จิตให้
	 ศึกษา-ถ้วนไตรสิกขา											 ผ่านระบบ
	 มหาจุฬาฯ-เทิดพระนามไท้	 ยิ่งฟ้าอย่าสลาย	ฯ

	 	 ปัญญาส่องสว่างทั้ง	 โลกันต์
	 รัตติวารทิวาวัน	 ยิ่งครื้น
	 ดับทุกข์สร้างสุขสันต์	 สรรพสัตว์
	 ร�างับอวิชชาพื้น	 ภพสิ้นอสงไขยฯ	

	 	 ความรู้คู่เกียรติพร้อม	 ดีงาม
	 มหาจึงแอร่มวาม	 คู่ฟ้า
	 จุฬาเล่นลมยาม	 พายพัด
	 เฉกกรุ่นคุณธรรมกล้า	 เกียรติเกล้าบังคมถวาย	ฯ

ในนำมผู้บริหำร  คณำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

ขอร่วมแสดงควำมยินดีกับควำมส�ำเร็จของบัณฑิตทุกรูป/คน

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.แสวง นิลนำมะ/ร้อยกรอง)
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สารบัญ

เรื่อง  หน้า
ค�าปรารภ (๓)

ถ้อยแถลง (๕)

บทบรรณาธิการ (๖) 

“มจร กับพุทธนวัตกรรม ยุค Disruption” (๒๑)

มหาจุฬาเชิดชู ความรู้คู่คุณธรรมน�าชาติ (๒๒)

๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

ปรัชญาการวิจัย: ทัศนะเบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ๑

 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ๑๑

     พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ชั่งแสง),รศ.ดร. 

 พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ผศ.ดร. 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน ๒๕

 พระวชิรกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) 

 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดพลังความเลื่อมใส ๓๙ 

     พระศรีพัชโรดม,ดร., พระสุธีวชิราภรณ์,ดร. 

     วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การศึกษาเรียนรู้ธรรมผ่านพุทธศิลปนวัตกรรม ๕๔ 

     พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.  

     อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

     วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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อารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๖๕ 
     พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. 
 พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ 
     ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ 
     วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชาดกศึกษา (๑) ๘๒ 
     รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
     อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ถอดบทเรียนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ 
     ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ ๙๗ 
     ดร.รัตติยา เหนืออ�านาจ  ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
     วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา ๔ ๑๑๒ 
     พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ผศ.ดร.
 พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ฐิตสคฺโค ดิษสวรรค์), ผศ.ดร.  
     พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง), ผศ.ดร.  
     วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อริยสัจ ๔: อัตลักษณ์แห่งค�าสอนของพระพุทธศาสนา ๑๒๓ 
     ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ 
     วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิต
 และพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
 : กรณีศึกษา การบริหารการพัฒนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
 ตามแนวกูฏทันตสูตร ๑๔๐
 พระอธิการสงกรานต์ ฐิตายุโก, พระเสรี โภณสีโล, 
 พระครูสมุห์ศดานันท์ สุชาโต, พระมหาเสกศักดิ์ รตนปญฺโญ  
 พระมหาสุรินทร์ สุขิโต  
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์            

 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์          

00. ��������.indd   24 11/25/2022   10:38:06 AM



(25)

มงคลทีปนีกับชาดกเรื่องต่าง ๆ ๑๖๘ 

     พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A.) 

     ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา  

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน ๑๗๓ 

     พระพิสิษฐ์ ศรีวิชา, ดร. 

     วัดธรรมปัญญา สามพราน นครปฐม 

     ผศ.สมภพ สายหยุด 

     วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การปลูกจิตส�านึกในองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ๑๘๕ 

     ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ  

     วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียลมีเดีย ๒๑๑  

 ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม, อาจารย์ด�ารง มหนิธิวงศ์  

 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ  

 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ยิ้มนั้น ส�าคัญไฉน ? ๒๒๐ 

     ดร.ช�านาญ เกิดช่อ, นางกัญจนพร เกิดช่อ 

     วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

     พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ, ดร.กฤติยา ถ�้าทอง 

     วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

การเมืองกับอ�านาจ ๒๓๘ 

     อาจารย์มะลิ ทิพพ์ประจง  

     วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญาเพื่อการสร้างสันติภาพในสังคม ๒๔๕ 

     พระมหาทองเก็บ ญาณพโล, ดร.  

     วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมนุษย์ ๒๖๗ 

     อาจารย์บุญเตือน ทรัพย์เพชร 

     อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดตาก 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ๒๗๕ 

     อาจารย์ปรัชญา บุตรสะอาด, พระสมพล ยสชาโต  

     วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์ ๒๘๘ 

     พระครูปลัดณฐภณ จิตฺตทนฺโต, พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก  

     วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากร ๓๐๑ 

     พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร., นายภานุวัฒน์ สิงห์ค�าป้อง  

     วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่ ๓๑๒ 

     นายปรัชญา บุตรสะอาด, พระสมพล ยสชาโต, นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์  

     วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๒๘  

 ดร.เดชา พวงงาม  

     อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ๓๔๒ 

     ดร.สุทิศ สวัสดี 

     นักจัดการงานทั่วไป ประจ�าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รัฐศาสตร์ร่วมสมัย ๓๕๖

 อาจารย์มะลิ ทิพพ์ประจง 

    วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ๓๖๒  

     ดร.เดชา พวงงาม  

     อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

     วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม 

 และท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม : แนวทางสู่การเสริมสร้าง

 สุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน ๓๗๔   

 พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.  

 ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิตส�านักงานอธิการบดี  

 รก.ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒ ภาคภาษาอังกฤษ จ�านวน ๑ บทความ
Buddhist Influence on the Joint Family  

 In the THERAVADA Buddhist Countries 391 

 Prof.Chamnong Tongprasert

๓ ภาคผนวก
คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สารนิพนธ์ เเละจัดสัมมนาทางวิชาการ ๔๐๓

ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕ ๔๐๗
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๑ ภาคภาษาไทย 

พระพุทธศาสนาและปรัชญา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ปรัชญาการวิจัย: ทัศนะเบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความนํา 

	 การศึกษาศาสตร์ว่าด้วยวิธีการแสวงหาความรู้ที่เรียกกันว่า	 “ระเบียบวิธีวิจัย”	 (research	 

methodology)	นั้น	เข้าไปเกี่ยวข้องกับคําถามสําคัญอย่างน้อย	๒	คําถาม	คือ	

	 	 ๑)	ค�าถามประเภทอย่างไร หมายถึง	คําถามที่มุ่งค้นหาวิธีการว่าเราจะทําวิจัยอย่างไร	ซึ่งการ

ตอบคําถามแบบนี้ในท้ายที่สุดจะทําให้เราได้ความรู้ประเภท	 “อย่างไร”	 (know-how)	 อย่างเช่น	 

ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการทําอาหาร	 วิธีการปลูกพืชพันธุ ์ธัญญาหาร	 วิธีการบริหารจัดการ	 เป็นต้น	 

แม้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําวิจัย	ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ก็จัดอยู่ในกลุ่มความรู้	ประเภทนี้

	 	 ๒)	ค�าถามประเภทท�าไม หมายถึง	 คําถามที่มุ่งค้นหาความรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง 

การกระทําต่าง	ๆ	ว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้น	ซึ่งการตอบคําถามแบบนี้ในท้ายที่สุดจะทําให้เราได้ความรู้

ประเภท	“ทาํไม”	(know-why)	เช่น	ถามหาเหตผุลว่าทาํไมเราถงึต้องทาํวจัิยเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ	

	 การมองวิธีการทําวิจัยผ่านมิติทางปรัชญานั้น	ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาปรัชญาที่เรียกว่า	

“ญาณวิทยา”	 (epistemology)	 หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “ทฤษฎีความรู้”	 (theory	 of	 knowledge)	 

กล่าวคือเป็นสาขาวิชาปรัชญาที่มุ่งตั้งคําถามเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์	เช่นว่า	อะไรคือความรู้?	เราจะ

เข้าถึงความรู้ได้อย่างไร?	 เรามั่นใจได้อย่างไรว่าส่ิงท่ีเรารู้นั้นเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง?	 เป็นต้น	 เร่ืองวิธีการ 

ทําวิจัยก็เช่นเดียวกัน	 ก่อนจะพัฒนามาจนตกผลึกและได้รับการยอมรับในปัจจุบัน	 ล้วนเป็นผ่านการ 

ถกเถียงและการตั้งคําถามในหมู่นักคิดหรือนักปรัชญามาอย่างยาวนาน	 เช่นว่าอะไรคือวิธีการที่ทําให้

มนุษย์เข้าถึงความรู้ได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด	 ผลแห่งความเพียรพยายามในการตอบคําถามเหล่านี ้

ได้นาํไปสูก่ารเกิดสาํนกัความคดิทางปรชัญาเกีย่วกบัวธีิการแสวงหาความรูแ้บบต่าง	ๆ 	เช่น	สาํนกัเหตุผล

นิยม	 (rationalism)	 สํานักประจักษ์นิยม	 (empiricism)	 สํานักปฏิฐานนิยม	 (positivism)	 สํานัก

ปรากฏการณ์วิทยา	(phenomenology)	เป็นต้น		

	 อุปมาให้เห็นภาพง่าย	ๆ	วิธีการทําวิจัยที่เรานิยมใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเชิง

ปริมาณ	(quantitative)	หรือวิธีการเชิงคุณภาพ	(qualitative)	ก็ตาม	เปรียบเหมือนยอดภูเขานํ้าแข็ง

ที่โผล่ขึ้นมาเหนือนํ้า	 ส่วนปรัชญาการวิจัยหรือรากฐานความคิดที่หนุนอยู่เบื้องหลังเปรียบเหมือนฐาน

ของภูเขานํ้าแข็งท่ีอยู่ลึกลงไปใต้นํ้า	 แน่นอนว่ายอดของภูเขาน้ําแข็งจะดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือไม่	 

ขึ้นอยู่กับการคํ้ายันของฐานภูเขาที่อยู่ใต้นํ้า	 วิธีการทําวิจัยก็เช่นเดียวกัน	 จะดํารงอยู่อย่างมั่นคงหรือ 
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ได้รับการรับยอมในฐานะเป็นวิถีทางเข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้หรือไม่	 ขึ้นอยู่กับการคํ้ายันของรากฐาน

ความคิดหรือกระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังนั้น		

เหตุผลนิยม กับ ประสบการณ์นิยม 
	 หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แห่งการแสวงหาความรู้ของมนุษย์	 ไล่มาตั้งแต่ยุคกรีก

โบราณ	ยคุกลาง	และยคุสมยัใหม่ของยโุรป	ข้อถกเถยีงเรือ่งวธิกีารแสวงหาความรู้ทีถ่อืว่าเก่าแก่ยาวนาน

ที่สุดคือ	วิวาทะระหว่างสํานักเหตุผลนิยม	กับ	ประจักษ์นิยม	ชาวเหตุผลนิยมยึดจุดยืนที่ว่า	เหตุผลคือ

ช่องทางอันเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ท่ีถูกต้องของมนุษย์	 ดังตัวอย่างที่สะท้อนถึงอิทธิพลของสํานัก

เหตุผลนิยมคือการแสวงหาความรู้ในวงการคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดด้วยเหตุผลเป็นสําคัญ	 ส่วนชาว

ประจักษ์นิยมยึดจุดยืนที่ว่า	ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง	๕	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	คือ	ช่องทาง

อันเป็นแหล่งทีม่าของรูท้ีถ่กูต้องของมนษุย์
1
	ดงัตวัอย่างทีส่ะท้อนถงึอทิธพิลของสํานกัประจกัษ์นยิม	คอื	

การแสวงหาความรูใ้นวงการวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นการพสิจูน์ทดลองผ่านประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั	

โดยไม่ยอมรับการอ้างความรู้ใด	ๆ	(knowledge-claim)	ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์	รวมทั้ง

ไม่ยอมรับการอ้างความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ทางใจ	(sixth	sense)

 ๑. สํานักเหตุผลนิยม

	 วิธีการแสวงหาความรู้โดยผ่านการใช้เหตุผลมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานที่สามารถ 

สืบย้อนกลับไปจนถึงนักปรัชญากรีกสมัยโบราณเลยทีเดียว	เพลโต	(Plato)	คือตัวอย่างนักปรัชญากรีก

คนสําคัญผู้มีทัศนะแบบเหตุผลนิยม	 คือ	 เขาเชื่อว่าเหตุผลเป็นช่องทางท่ีจะทําให้เราเข้าถึงความจริง 

สูงสุดได้	ความจริงแท้หรือความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของมนุษย์	คือ	สิ่งที่

เรียกว่า	“โลกแห่งแบบ”	สิ่งต่างๆ	ที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวัน	เช่น	ความกลมของก้อนหิน	ความยาว

ความส้ันของท่อนไม้	 ความงามของดอกไม้	 เป็นต้น	 หาใช่ความจริงแท้ไม่	 เป็นได้แค่เพียงเงาของ 

ความจริงเท่าน้ัน	 ความกลม	 ความยาว	 ความสั้น	 และความงามที่แท้จริงมีอยู่ในโลกแห่งแบบเท่านั้น	 

เพลโตเปรียบเทียบว่า	โลกแห่งประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเรา	ไม่ต่างอะไรกับชายคนหนึ่งที่เกิด

มาแล้วถูกจับมัดมือมัดเท้าให้หันหน้าเข้าหาผนังถํ้าตลอดชีวิต	 ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยออกไป

เห็นโลกจริงที่อยู่นอกถ้ําเลย	 โดยกลุ่มคนที่จับเขามัดได้ก่อกองไฟเอาไว้ตรงปากถํ้าด้านหลังเขา	 เวลา 

คนเดินไปมากองไฟจะสะท้อนภาพเคลื่อนไหวให้ปรากฏบนผนังถํ้า	ภาพเงาบนผนังถํ้าจึงเป็นเพียงภาพ

เดยีวทีเ่ขาเคยเหน็ในชวิีตนี	้ทาํให้เขาเชือ่สนทิใจว่าภาพเงาทีเ่หน็นัน้เป็นโลกแห่งความจรงิ	ในทศันะของ

เพลโต	 โลกแห่งประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในชีวิตประจําวันของเรา	 ไม่ต่างอะไรเลยกับภาพเงา 

 1 Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy,	“Rationalism	VS	Empiricism”,	แหล่งที่มา	https://plato.
stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/	[เข้าถึง	24	พ.ย.	2565] 
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3ปรัชญาการวิจัย : ทัศนะเบื้องหลังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

บนผนังถํ้าที่ชายคนที่ถูกจับมัดมือมัดเท้ามองเห็น	อย่างไรก็ตาม	แม้ช่องทางแห่งประสบการณ์จะทําให้

เราเข้าถึงความจริงไม่ได้	แต่ก็มีช่องทางอื่นที่สามารถทําให้เราเข้าถึงได้	นั่นคือช่องทางแห่ง	“เหตุผล”
2

เช่นเดียวกับ	เรอเน่	เดส์การ์ตส์	(Rene	Descartes)	เป็นนักปรัชญาแนวเหตุผลนิยมอีกท่านหนึ่งผู้ได้รับ

สมญานามว่า	 “บิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่”	 เดส์การ์ตส์เชื่อว่า	 เหตุผลเท่านั้นที่สามารถทําให้เราเข้าถึง

ความจริงแท้ได้	 อย่างเช่นความจริงแท้เกี่ยวกับความมีอยู่แห่งตัวตนของเรา	 เขาชวนให้เราต้ังข้อสงสัย

หรือตั้งคําถามในทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราคิดว่าเรารู้	 ซ่ึงเรียกว่า	 “ความสงสัยแบบเดส์การ์ตส์”	 โดยเฉพาะ

ข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสท้ัง	 ๕	 ส่ิงท่ีเราคิดว่าเรารู้เป็นจริงอย่างนั้นแน่หรือ	 

เป็นไปได้ไหมว่าเรากําลังถูกลวงด้วยข้อมูลทางประสาทสัมผัส	 เป็นไปได้ไหมว่าเรากําลังอยู่ในโลกแห่ง

ความหลอกลวงหรือโลกแห่งความฝัน	ทําให้เราหลงคิดว่าเรากําลังอยู่ในโลกจริง
3
 

 ๒. สํานักประจักษ์นิยม

	 วิวาทะเรื่องวิธีการแสวงหาความรู้ระหว่างสํานักเหตุผลนิยม	 กับ	 สํานักประจักษ์นิยม	 แม้จะ

สามารถสืบย้อนกลับไปไกลถึงสมัยกรีกโบราณก็ตาม	 แต่ยุคที่ถือว่าพัฒนาถึงจุดเข้มข้นมากที่สุดคือ 

ช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๗-๑๘	 โดยมีนักปรัชญาสํานักประจักษ์นิยมคนสําคัญ	คือ	 จอห์น	ล๊อค	

(John	Locke,	 )	 เดวิด	ฮูม	 (David	Hume)	และจอร์จ	 เบิร์คเลย์	 (George	Berkley)	ทั้งสามท่านนี้ 

ได้รับสมญานามว่า	 “นักประจักษ์นิยมฟากฝั่งเกาะอังกฤษ”	 (British	 Empiricists)	 ผู้ไม่เห็นด้วยกับ 

กลุ่มนักเหตุผลนิยมภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของยุโรป	 (Continental	 Rationalists)	 อย่างเช่น	 เรอเน	่ 

เดส์การ์ตส์	 (Rene	Descartes)	 เบนเนดิค	 เดอ	สปิโนซา	 (Benedict	 de	 Spinoza)	 และ	ก็อตฟรีด	 

วิลเฮล์ม	ไลบ์นิซ	(Gottfried	Wilhelm	Leibniz)	เป็นต้น
4

	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	จดุยนืสาํคญัของชาวประจกัษ์นยิมทีแ่ตกต่างจากชาวเหตผุลนยิมกค็อืทศันะ

ที่ว่า	ช่องทางอันเป็นแหล่งที่มาของความรู้มนุษย์คือประสบการณ์	(experiences)	ทางประสาทสัมผัส

ทั้ง	๕	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ความรู้ต่างๆ	ที่เรามีอยู่หรือที่จะมีในอนาคตต้องเกิดขึ้นภายหลังจาก

การมีประสบการณ์	(a	posterior	knowledge)	หรือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง	๕	เท่านั้น	เป็นไป

ไม่ได้ที่มนุษย์จะมีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือมีอยู่ก่อนประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส	 (a	 priori	

knowledge)	เหมือนทัศนะของชาวเหตุผลนิยม

 

 2
 Lex	Newman,	“Rationalist	Epistemology”	in	A Companion to Rationalism,	Ed.	by	Alan	

Nelson,	(Blackwell	Publishing	Ltd,	2004),	p.	87.
 3

 Janet	Broughton,	Descartes’s Method of Doubt,	(Princeton:	Princeton	University	Press,	
20020),	pp.	ix-xiii.
 4

 R.S.	Woolhouse,	“The	Empiricists”	in	A History of Western Philosophy,	(Oxford	New	York:	
Oxford	University	Press,	1988),	pp.	74-161.
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	 กรณีตัวอย่างกาลิเลโอ	 เขาเริ่มต้นด้วยการทดลองเอาของที่มีนํ้าหนักต่างกันขึ้นไปทิ้งลงจาก 

หอเอนเมืองปิซ่า	 แล้วพบว่าของที่ทิ้งลงไปนั้นตกถึงพ้ืนพร้อม	 ๆ	 กัน	 จึงสรุปเป็นหลักสากลท่ัวไปว่า	 

ทุกครั้งที่เราทิ้งของที่มีนํ้าหนักต่างกันลงจากที่สูง	(เช่น	ลูกเหล็ก	หรือก้อนหิน)	มันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน

เสมอ	ในขณะที่ถ้าเป็นไปตามเหตุผลนิยมแล้ว	สิ่งของที่มีนํ้าหนักมากกว่า	ควรจะตกถึงพื้นก่อน	สิ่งของ

ที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า	

	 อย่างไรก็ตาม	จุดยืนของชาวเหตุผลนิยมที่ว่า	ความรู้มีอยู่ก่อนการมีประสบการณ์นั้น	ก่อให้เกิด

คําถามตามมาว่า	 ถ้าความรู ้นั้นมีอยู ่ก่อนประสบการณ์หรือไม่ได้มาจากช่องทางประสบการณ์	 

แล้วความรู้นั้นเกิดมาได้อย่างไร	 ในการตอบคําถามนี้	 ชาวเหตุผลนิยมบางท่านอย่างเช่น	 เดส์การ์ตส์	 

เสนอว่า	 มนุษย์มีเนื้อหาของจิตที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด	 ซ่ึงเขาเรียกว่า	 “มโนภาพท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิด”	

(Innate	 Ideas)	 มโนภาพเหล่านี้เป็นทุนเดิมที่เรามีอยู่ก่อนการมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส	 

และเป็นรากฐานให้เราเข้าถึงความรู้โดยผ่านการใช้เหตุผลที่เป็นอิสระจากประสบการณ์	 อย่างไรก็ตาม	

ทศันะนีถ้กูชาวประจกัษ์นยิมอย่างจอห์น	ล๊อค	โต้แย้งว่า	สิง่ทีเ่รยีกว่า	“มโนภาพทีต่ดิตวัมาต้ังแต่เกดิ”	นัน้	

ไม่ได้มีอยู่จริง	 มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่า	 เหมือนกระดาษขาวท่ีว่างเปล่าจากตัวหนังสือ

หรือร้อยขีดเขียนใด	 ๆ	 ต่อมาเมื่อเรามีประสบการณ์หรือรับรู้โลกภายนอกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	 ๕	 

จึงทําให้มภีาพพิมพ์ใจหรอืรอยประทบัเกิดขึน้ในใจเรา	ดงันัน้	สิง่ท่ีเดส์การ์ตส์	เรยีกว่า	“มโนภาพทีต่ดิตวั

มาตั้งแต่เกิด”	นั้น	แท้จริงแล้วก็คือภาพพิมพ์ใจที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง	๕	นั่นเอง	

เฉกเช่นรอยเขียนตัวอักษรที่เกิดขึ้นภายหลังการมีกระดาษขาว
5
 

ปฏิฐานนิยม กับ ปรากฏการณ์วิทยา
	 วิธีการแสวงหาความรู้เชิงปริมาณ	ซึ่งมีการชั่ง	ตวง	วัดข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์	

ได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์	 ถึงขนาดมีนักวิชาการบางท่านมองว่า	 คณิตศาสตร ์

เป็นราชินีแห่งศาสตร์ทั้งปวง	 หากไม่มีคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์	 เคมี	 และชีววิทยา	 ก็คง 

ไม่เจริญก้าวไกลเหมือนเช่นทุกวันนี้	 วิธีการเชิงปริมาณไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับวงการวิทยาศาสตร์	 

เพราะสิ่งที่ถูกศึกษาเป็นเรื่องของโลกธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	 จึงมีความแน่นอน 

และนิ่งพอดีจะช่ังตวงวัดในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณได้	 แต่ในวงการศาสตร์สายอื่นอย่างเช่น	

“สังคมศาสตร์”	 ยังมีข้อถกเถียงกันมากว่า	 วิธีการเชิงปริมาณนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษย์หรือไม่	 เนื่องเพราะสังคมมนุษย์เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนและมี

ความผนัผวนเปลีย่นแปลงเกนิกว่าท่ีจะชัง่	ตวง	วดัเป็นตัวเลขได้เหมือนโลกธรรมชาติ	นอกจากน้ัน	สงัคม

มนุษย์ยังเต็มไปด้วยเรื่อง	“คุณค่า”	(values)	ต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	อารมณ์	ความรู้สึกนึกคิด	ค่านิยม	

 5
 R.S.	Woolhouse,	“The	Empiricists”,	pp.	74-161. 
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ความเชื่อ	เป็นต้น	ในขณะเดียวกันวิธีการเชิงปริมาณกลับเป็นวิธีการที่พยายามทําตนให้ปลอดจากเรื่อง	

“คุณค่า”	 (value-free)	 โดยหวังว่าการทําเช่นนี้จะทําให้เข้าค้นพบความจริงทางสังคมแบบวัตถุวิสัย

เหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติ	

	 จากข้อถกเถียงดังกล่าวมานี้เป็นที่มาของวิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์	๒	 แบบ	 ซ่ึงมี

รากฐานมาจากวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันระหว่าง	

	 	 ก)		วิธีการเชิงปริมาณ	ที่ตั้งอยู่บนฐานวิธีคิดแบบ	“ปฏิฐานนิยม”	(positivism)	

	 	 ข)		วธีิการเชงิคณุภาพ	ท่ีตัง้อยูบ่นฐานวธีิคดิแบบ	“ปรากฏการณ์นยิม”	(phenomenology)	

	 หรือบางครั้งก็เรียกว่า	 ระหว่าง	 “ปฏิฐานนิยม	 กับ	 ปฏิเสธปฏิฐานนิยม”	 (positivism	 vs	 

anti-positivism)	บ้าง	ระหว่าง	“ปฏฐิานนยิม	กบั	หลงัปฏฐิานนยิม”	(positivism	vs	post-positivism)	

บ้าง	ระหว่าง	“ปฏิฐานนิยม	กับ	การสร้างของสังคม”	(positivism	vs	constructionism)	บ้าง	ระหว่าง	

“ปฏิฐานนิยม	กับ	การตีความ”	(positivism	vs	interpretivism)	บ้าง	หรือระหว่าง	“วัตถุวิสัยนิยม	กับ	

อัตวิสัยนิยม”	(objectivism	vs	subjectivism)	บ้าง	

 ๑. สํานักปฏิฐานนิยม

	 กล่าวได้ว่า	ปรัชญาสํานักปฏิฐานนิยมนั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดของสํานักประจักษ์

นิยมดังกล่าว	 จุดสนใจของนักคิดสายปฏิฐานนิยมในยุคเริ่มต้นอย่าง	 แซงต์	 ซิมอง	 (Henri	 de	 

Saint-Simon,	 ค.ศ.	 ๑๗๖๐-๑๘๒๕)	 และออกุสต์	 กองต์	 (Ausgust	 Conte,	 ค.ศ.	 ๑๗๙๘-๑๘๕๗)	 

จึงมุ่งไปที่การปฏิรูปสังคม	 (social	 reform)	 ให้เป็นสังคมท่ีทันสมัยและมีเหตุผล	 โดยการประยุกต ์

เอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่กําลังมีอิทธิพลอย่างมากในยุคน้ันมาใช้ในการปฏิรูปและศึกษาสังคม 

มนุษย์	 กล่าวอีกนัยหน่ึง	 จุดสนใจของนักคิดสายปฏิฐานนิยมยุคเริ่มต้นก็คือการสร้างสังคมมนุษย ์

ให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์นั่นเอง	

	 คําว่า	 “ปฏิฐานนิยม”	 นั้นถูกนํามาใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๙	 โดย	 ออกุสต์	 กองต์	 

ผู้ให้กําเนิดสาขาวิชา	 “สังคมวิทยา”	 (sociology)	 ดังจะเห็นได้จากผลงานหนังสือของเขาท่ีชื่อว่า	 

“A	General	 View	of	 Positivism”	 (ทัศนะทั่วไปเกี่ยวกับปฏิฐานนิยม)	 กองต์เสนอว่า	 สังคมมนุษย์ 

มีความเจริญก้าวหน้าที่สูงขึ้นโดยลําดับเหมือนขึ้นบันใด	 เรียกว่า	 “กฎบันไดสามข้ัน	 (law	 of	 three	

stages)	ขั้นแรกเรียกว่า	“ขั้นเทววิทยา”	(theological	stage)	หมายถึง	ขั้นของสังคมมนุษย์ยุคดั้งเดิม

ที่เชื่อในเรื่องอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติ	เชื่อเทพเจ้า	และเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ในโลกธรรมชาติ	

เช่น	 ฝนตก	 ฟ้าร้อง	 แผ่นดินไหว	 ภูเขาไฟระเบิด	 การโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์	 เป็นต้น	 

เกิดจากการดลบันดาลของเทพเจ้าผูย้ิง่ใหญ่	ขัน้ทีส่องเรยีกว่า	“ขัน้อภปิรชัญา”	(metaphysical	stage)	

หมายถึง	 ขั้นที่สังคมมนุษย์ได้พัฒนายกระดับขึ้นมาจากข้ันจินตนาการ	 (imagination)	 หรือข้ันขาด 

เหตุผล	(ขั้นเทววิทยา)	มาสู่ขั้นที่มีเหตุผล	และขั้นที่สามเรียกว่า	“ขั้นปฏิฐานนิยม”	(positive	stage)	
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หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “ข้ันวิทยาศาสตร์”	 (scientific	 stage)	 หมายถึง	 ขั้นที่สังคมมนุษย์มีวิธีคิดและ 

การแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์โดยผ่านการสังเกตและการทดลอง	 เชื่อว่า	 ปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 

ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ	หาใช่มาจากอํานาจดลบันดาลของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่
6
 

	 จากแนวคิดเรื่องกฎบันไดสามขั้น	จะเห็นว่า	สุดท้ายแล้วสังคมมนุษย์ในทัศนะของออกุสต์	กองต์	

จะพฒันาเข้าสูส่งัคมแบบวทิยาศาสตร์ทีย่ดึหลกัแห่งความเป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ	(causality)	

ความรูท้กุอย่างได้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัทัง้	๕	โดยผ่านการสงัเกตและการทดลอง	ไม่ใช่

ได้มาจากจินตนาการตามแบบสังคมขั้น	๑	และจากการนึกคิดเอาด้วยเหตุผลตามแบบสังคมขั้นที่	๒	

 ๒. สํานักปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology)

	 ปรากฏการณ์นิยม	 เป็นปรัชญาอีกสํานักหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวิธีการแสวงหาความรู้ในรูปแบบ 

งานวิจัยในโลกปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่พยายามศึกษาสังคมมนุษย์แบบ 

องค์รวม	ให้ความสําคัญกับเรื่อง	“คุณค่า”	(values)	ในสังคมมนุษย์	เช่น	ความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	

ประเพณีวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 ไม่พยายามแบ่งแยกระหว่างผู้ศึกษา	 กับ	 สังคมท่ีถูกศึกษาออกจากกัน	 

และสามารถยอมรับความจริงทางสังคมแบบอัตวิสัยได้	 ซึ่งแตกต่างจากสํานักปฏิฐานนิยมที่พยายาม

ศึกษาสังคมมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 โดยพยายามแบ่งแยกระหว่างผู้ศึกษา	 กับ	 สังคมที่ถูก

ศึกษาออกจากกัน	 และพยายามเข้าถึงความจริงทางสังคมแบบวัตถุวิสัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองคุณค่า	

(values)	เป็นต้น	โดยนัยนี้	ปรัชญาสํานักปรากฏการณ์วิทยาจึงไปกันได้ดีกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	

	 ตามแนวคิดของ	 เอ็ดมุนด์	 ฮุสเชิร์ล	 (Edmund	 Husserl,	 ค.ศ.	 ๑๘๕๙-๑๙๓๘)	 นักปรัชญา 

ชาวเยอรมนั	ผูไ้ด้ชือ่ว่าเป็นบดิาผูใ้ห้กาํเนดิสาํนกัปรากฏการณ์วทิยายดึหลกัว่า	“ความจรงิก็คอืวตัถแุละ

เหตุการณ์ตามที่มนุษย์ได้รับรู้หรือเข้าใจภายในจิตใจของพวกเขา	 หาใช่สิ่งที่เป็นอิสระจากจิตใจของ 

มนุษย์ไม่”	หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง	ปรากฏการณ์วิทยาคือการศึกษาประสบการณ์ทางจิต	(conscious	

experience)	 โดยผ่านมุมมองของบุคคลที่	 ๑	 หรือผ่านมุมมองของผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์นั่นเอง	

เรยีกง่าย	ๆ 	ว่า	ผูศ้กึษากค็อืตวัเรา	และสิง่ทีถ่กูศกึษาก็คอืประสบการณ์หรือการรับรู้โลกทีเ่กดิขึน้ภายใน

จิตของเรา	ทั้งสองส่วนนี้ไม่ได้ตัดขาดออกจากกัน
7
 

	 มองในแง่การวิจัย	 ชาวปรากฏการณ์วิทยาเชื่อว่า	 ปรากฏการณ์ทางสังคมมีความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงหรือมีความเป็นพลวัตสูง	ดังนั้น	การเข้าใจปรากฏการณ์	ไม่สามารถทําได้โดยการแจงนับ	

เป็นตัวเลข	 ความเชื่อนี้ทําให้เกิดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มปรากฏการณ์วิทยายึดจุดยืนที่ว่า	 

ความจรงิทางสงัคมมนษุย์เป็นเพยีงสิง่สมมตหิรอืสิง่ทีส่งัคมมนษุย์ร่วมกนัสร้างขึน้	(socially	constructed)	

 6
 Michael	Singer,	The Legacy of Positivism,	(New	York:	Palgrave	Macmillan,	2005),	pp.	11-15.

 7
 Grabriella	Farina,	“Some	reflections	on	the	phenomenological	method”,	in	The	Official	

Journal	of	Crossing	Dialogues,	Volume	7,	Issue	2	(December	2014):	50-62.
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การศึกษาสงัคมมนุษย์ไม่ได้มเีป้าหมายเพือ่ค้นหาความจรงิแบบวตัถวุสิยัหรอืกฎทางสงัคมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั

ปรากฏการณ์ทางสังคม	 หากแต่เพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่า	 “ความหมาย”	 (meanings)	 อันเกิดจากการ 

กระทําระหว่างกันระหว่างมวลสมาชิกในสังคม	(social	interaction)	ดังนั้น	ความจริงทางสังคมจึงไม่มี

ลักษณะที่แน่นอนตายตัวหรือเป็นอมตะแบบวัตถุวิสัย	(objectivity)	หากแต่มีลักษณะเป็นแบบอัตวิสัย	

(subjectivity)	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและยุคสมัย	

	 กล่าวโดยสรุป	 สิ่งที่ปรัชญาสํานักปรากฏการณ์วิทยาสนใจศึกษา	 ก็คือโลกแห่งชีวิตของมนุษย์	

(life-world)	โลกแห่งประสบการณ์จากการใช้ชีวิต	(lived	experience)	หรือโลกตามที่มนุษย์ได้รับรู้	

ได้มีประสบการณ์	 ได้ตีความ	 ได้ให้ความหมาย	 เป็นต้น	 โลกแบบนี้ต่างหากคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ใน 

ชีวิตจริงของมนุษย์	 หาใช่โลกแบบวัตถุวิสัยที่อยู่นอกตัวมนุษย์	 (out	 there)	 อย่างที่ชาวปฏิฐานนิยม 

สนใจศึกษาไม่

เชิงปริมาณ กับ เชิงคุณภาพ 

	 การแสวงหาความรู้ในโลกปัจจบุนัทีเ่รยีกกนัว่า	“ระเบยีบวธิวีจัิย”	 (research	methodology)	

หรือที่เรียกในวงการปรัชญาว่า	 “ญาณวิทยา”	 (epistemology)	 นั้น	 ต้องยอมรับความจริงว่าวิธีการ 

ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานและมากที่สุดก็คือวิธีการเชิงปริมาณ	 (quantitative)	 ยิ่งวงการ

วิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในการค้นพบความรู้ใหม่ๆ	 มากเท่าใด	 ก็ยิ่งช่วยเน้นยํ้าความน่าเชื่อถือ

ของวิธีการเชิงปริมาณมากข้ึนเท่าน้ัน	 ไม่ต้องดูอื่นไกลเลย	 ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง 

เข้านอน	ส่วนใหญ่กว็นเวยีนอยูก่บัเรือ่งเชิงปรมิาณ	เช่น	การดเูวลาก่อนออกไปทาํงาน	การจ่ายค่าอาหาร	

การจ่ายค่านํา้มนั	การจ่ายค่ารถเมล์	การดตูารางหุน้	การกดเลขช่องรายการทวี	ีล้วนเป็นเรือ่งเชงิปรมิาณ

ทั้งสิ้น	

	 การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการเชิงปริมาณของวงการวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จมาก 

จนถึงขนาดศาสตร์สาย	“สังคมศาสตร์”	 (Social	Sciences)	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์	สังคมวิทยา	 เป็นต้น	

ต้องการประสบความสําเร็จอย่างนั้นบ้าง	 จึงพยายามเลียนแบบด้วยการนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์	

(scientific	method)	 หรือวิธีการเชิงปริมาณมาใช้ในการแสวงหาความรู้	 ดังจะเห็นได้จากเนื้อหา 

ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องของตัวเลข	 หรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้วิธีการ 

แจกแบบสอบถามเป็นต้น	ซึ่งก็คือความพยายามที่จะแปลงข้อมูลทางสังคม	(เช่น	ความคิดเห็นของคน)	

ให้เป็นเรื่องที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นั่นเอง		

	 วงการวิทยาศาสตร์น้ันค่อนข้างชัดเจนในวิธีการแสวงหาความรู้	 นั่นคือ	 วิธีการเชิงปริมาณ	 

แต่วงการศาสตร์สายอืน่อย่าง	“สงัคมศาสตร์”	มข้ีอววิาทะและข้อถกเถยีงอย่างมากว่า	วธิกีารเชิงปรมิาณ

แบบวิทยาศาสตร์เหมาะสมแล้วหรือท่ีจะนํามาใช้ศึกษาสังคมมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน?	
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เบื้องหลังความเป็นไปในสังคมมนุษย์มีกฎอะไรบางอย่าง	 (social	 rules/forces)	 ซ่อนอยู่เบื้องหลัง 

รอคอยให้เราค้นพบเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติจริงหรือ?	 เราสามารถค้นหาความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุ	 (causal	 relation)	หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล	 (cause	and	effect)	 

ที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปในสังคมมนุษย์เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ค้นกฎธรรมชาติจริงหรือ?	 ข้อสงสัย

หรือข้อคําถามแบบไม่เชื่อมั่นในวิธีการเชิงปริมาณทํานองนี้นั่นเองที่นําไปสู่การเกิดวิธีการแสวงหา 

ความรู้แบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาเรื่องตัวเลข	นั่นคือ	“วิธีการเชิงคุณภาพ”	(qualitative	method)		

สรุป
	 จากที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นว่า	 วิธีการแสวงหาความรู้เชิงปริมาณ	 ซึ่งมีการช่ัง	 ตวง	 วัดข้อมูล 

ออกมาเป็นตวัเลขทางคณติศาสตร์	(quantification)	ได้รบัการยอมรบัอย่างมากในวงการ	วทิยาศาสตร์	

ถึงขนาดมีนักวิชาการบางท่านมองว่า	 คณิตศาสตร์เป็นราชินีแห่งศาสตร์ทั้งปวง	 (the	 queen	 of	 all	

sciences)	 หากไม่มีคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์	 เคมี	 และชีววิทยา	 ก็คงไม่เจริญก้าวไกล 

เหมือนเช่นทุกวันน้ี	 ถือว่าวิธีการเชิงปริมาณไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับวงการวิทยาศาสตร์	 เพราะสิ่งที ่

ถูกศึกษาเป็นเรื่องของโลกธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	 (natural	 phenomena)	 จึงมี 

ความแน่นอนและนิ่งพอดีจะชั่ง	ตวง	วัดในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณได้		

	 อย่างไรก็ตาม	 ในวงการศาสตร์สายอื่นอย่าง	 “สังคมศาสตร์”	 (social	 sciences)	 ยังมีข้อ 

ถกเถียงกันมากว่าวิธีการเชิงปริมาณนั้นมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 

ของมนุษย์	(social	phenomena)	หรือไม่	เนื่องเพราะสังคมมนุษย์เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนและ 

มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่จะช่ัง	 ตวง	 วัดเป็นตัวเลขได้เหมือนโลกธรรมชาติ	 นอกจากนั้น	

สังคมมนุษย์ยังเต็มไปด้วยเรื่อง	 “คุณค่า”	 (values)	 ต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 อารมณ์	 ความรู้สึกนึกคิด	 

ค่านิยม	 ความเชื่อ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกัน	 วิธีการเชิงปริมาณกลับเป็น 

วิธีการที่พยายามทําตนให้ปลอดจากเรื่อง	“คุณค่า”	(value-free)	โดยหวังว่าการทําเช่นนี้จะทําให้เข้า

ค้นพบความจริงทางสังคมแบบ	 “วัตถุวิสัย”	 (objectivity)	 เหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎ

ธรรมชาติ		

	 จากข้อถกเถียงดังกล่าวมานี้เป็นที่มาของวิธีการแสวงหาความรู้ทาง	สังคมศาสตร์	๒	แบบ	ซึ่งมี

รากฐานมาจากวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันระหว่าง	

	 	 ก)		วิธีการเชิงปริมาณ	 (quantitative)	 ที่ตั้งอยู่บนฐานกระบวนทัศน์แบบ	 “ปฏิฐานนิยม”	 

(positivism)	

	 	 ข)		วธีิการเชงิคณุภาพ	(qualitative)	ทีต้ั่งอยูบ่นฐานกระบวนทศัน์แบบ	“ปฏเิสธปฏฐิานนยิม”	

(anti-positivism)	
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	 หรอืบางครัง้กเ็รยีกว่า	ระหว่าง	“ปฏฐิานนยิม	กบั	ทศันะว่าด้วยการสร้างของสงัคม”	(positivism	

vs	constructionism)	หรอืระหว่าง	“วัตถุวสิยันิยม	กบั	อตัวสิยันยิม”		(objectivism	vs	subjectivism) 

ไม่ว่าจะใช้คําเรียกอย่างไรก็ตาม	สาระสําคัญของกระบวนทัศน์สองแบบนี้ก็คือ	

	 	 ก)	ความเชือ่ทีว่่า	เบือ้งหลงัปรากฏการณ์ทางสงัคมมนษุย์มคีวามจรงิแบบวตัถวุสิยั	(objective	

reality)	 หรือมีกฎทางสังคม	 (social	 laws)	 ที่รอคอยให้นักสังคมศาสตร์ค้นพบเหมือนอย่างที ่

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎธรรมชาติ

	 	 ข)	ความเชื่อที่ว่า	ไม่มีความจริงแบบวัตถุ	วิสัยหรือกฎทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์

ทางสังคมมนุษย์ที่รอคอยให้เราค้นพบ	 ความจริงเป็นเพียงสิ่งที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้น	 (socially	 

constructed)	 การศึกษาสังคมมนุษย์จึงไม่ใช่การค้นหาความจริงแบบวัตถุวิสัยหรือกฎทางสังคมท่ีอยู่

เบือ้งหลงัปรากฏการณ์ทางสงัคม	หากแต่อยูท่ี่การค้นหาหรอืการตีความหา	“ความหมาย”	(meanings)	

ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทางสังคมเท่านั้นเอง
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บทน�า
	 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ถอืว่าเป็นพืน้ฐานอนัส�าคญัของการพฒันา

และเป็นเครือ่งชีน้�าสงัคม	ผูไ้ด้รบัการศกึษาจงึเป็นบคุลากรท่ีมคีณุภาพและเป็นก�าลงัส�าคญัในการพัฒนา

ประเทศด้วยความส�าคญัของการศึกษาดังกลา่ว	รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศกัราช	๒๕๕๐	 

ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐให้จัดการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า	๑๒	 ปี	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 

ในมาตรา	 ๘๐	 (๓)	 ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก 

รปูแบบให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม	จัดให้มกีารศกึษาแห่งชาติกฎหมาย	

เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ	 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า 

ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจติส�านึกของความเป็นไทย	มีระเบยีบวินัย

ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	 และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

เป็นประมุข
1
 

	 การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	 การที่ผู้สอน 

จะจดัการเรียนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิสมัฤทธิผ์ลต่อผูเ้รยีนได้นัน้	ผูส้อนจะต้องมอีงค์ความรู้ทีจ่�าเป็น	

หลากหลาย	และสามารถบูรณาการความรูไ้ปใช้ในการจัดการเรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมกบัผูเ้รยีน	รวมถงึ

สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เป็นอยู่ในชั้นเรียน	เพื่อให้ผู้สอนสามารถด�าเนินการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

สภาวะความเป็นจรงิได้	การจดัการเรยีนรูท้ีด่ย่ีอมท�าให้เกดิการเรียนรู้ทีดี่	ผู้สอนเป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญั

ในการท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการมีความรู้และมีทักษะ	 จะช่วยให้ผู้เรียน 

ได้เรียนอย่างมีความหมายและมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้มิได้จ�ากัดว่า

จะต้องเกดิขึน้เฉพาะในห้องเรยีนเท่านัน้	ดงันัน้	การจัดการเรียนรู้	หรือทีเ่รียกกนัว่า	การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้	 จึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ

สัมฤทธิ์ผลความหมายของการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้	 ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 

 1
	ราชกิจจานุเบกษา,	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,	เล่ม	๑๒๔	ตอนที่	๔๗	ก	๒๔	

สิงหาคม	๒๕๕๐,	หน้า	๒๓/๒๔.	
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โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ�าและน�าไปท่องจ�าเพื่อการสอบเท่านั้น	 แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์ 

อย่างหนึง่ซึง่มคีวามหมายทีล่กึซึง้กว่านัน้	กล่าวคอื	วธิกีารใดกต็ามทีผู่ส้อนน�ามาใช้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการ

เรียนรู้	เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้
2

	 โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	ในการหล่อหลอมคุณลักษณะ

ทีพ่งึประสงค์ให้แก่ผูเ้รยีน	เพือ่ไปเป็นสมาชิกท่ีดมีคุีณภาพ	เพือ่ออกไปพฒันาสังคมในอนาคต	เด็กจงึเป็น

ทั้งทรัพยากรและผู้ใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ที่น�ามาใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา	มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	และ

ให้สอดคล้องกับสถาบันที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเพื่อ

เป็นการกุศลให้ผู ้มีฐานะยากจนได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงข้ึน	 ดังนั้น	 โรงเรียนการกุศล 

ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจในการให้บุตรหลานไปเรียน 

เพื่อให้ได้มีโอกาสได้เรียนทั้งวิชาการต่าง	 ๆ	 และมีโอกาสได้รับการกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งในสังคม	โดยการพัฒนาให้

เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคณะสงฆ์ควรเข้ามา

มีส่วนร่วมทางการบรหิารและการจดัการโรงเรียนและผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องสามารถน�าสถานศกึษา

ให้การเน้นงานไปได้ด้วยการก�าหนดแผนงาน	วธีิการและข้ันตอนต่าง	ๆ 	ในการปฏิบติังานไว้อย่างมรีะบบ

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้

	 การจัดการเรียนรู้	เป็นกระบวนการหรือวิธีการใด	ๆ	ก็ตามที่ผู้สอนน�ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และเกิดการพัฒนาตนในทุก	ๆ	 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ	 เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้	 ดังน้ัน	 

จึงมีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้

	 การจดัการเรยีนรู	้หมายถงึ	กจิกรรมทีบ่คุคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสนบัสนนุ

ให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้และมีความผาสุข
3
	จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง	ๆ	๔	ด้าน	ดังนี้	

	 	 ๑)		ด้านหลักสูตร	(Curriculum)	หมายถึง	การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา	ความเข้าใจ

ในจุดประสงค์รายวิชา	 และการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน	 ตลอดจนเลือกเนื้อหาได ้

เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

 2
	มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชปูถมัภ์,	คูม่อืการจดัระบบการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู,้	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์เทียนวัฒนา	พริ้นท์ติ้ง,	๒๕๕๓),	หน้า	๑.
 3

	Hough,	J.B.	and	Duncan,	K.,	Teaching description and analysis,	(Addison-Westlu,	1970),	
p.	144.
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13การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

	 	 ๒)		ด้านการจัดการเรียนรู้	 (Instruction)	 หมายถึง	 การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสม	เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้	

	 	 ๓)		ด้านการวัดผล	 (Measuring)	 หมายถึง	 การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ

วิเคราะห์ผลได้	

	 	 ๔)		ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้	 (Evaluation)	 หมายถึง	 ความสามารถในการ 

ประเมินผลของการจัดการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้
4
 

	 กระบวนการท่ีมรีะบบระเบียบครอบคลมุการด�าเนนิการตัง้แต่การวางแผนการจดัการเรยีนรูจ้นถงึ

การประเมินผล
5
	 กระบวนการ	 วิธีการ	 การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้	 โดยมีการจัด

บรรยากาศ	เนื้อหาสาระ	กระบวนการ	การประเมินผลการเรียนรู้	การมีส่วนร่วมของชุมชน	แหล่งการ

เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ	 สอดคล้องกับ 

ความถนดั	ความสนใจ	และความต้องการของผูเ้รียน
6
	การปฏสัิมพันธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน	เพ่ือทีจ่ะ

ท�าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
7
	การด�าเนนิงานของผูส้อนตัง้แต่การวางแผนการจดัการเรยีนรูจ้นสิน้สดุการ

ประเมินผลการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถ	 มีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดทักษะหรือ

สมรรถนะต่าง	ๆ	ตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้
8

	 จากความหมายในข้างต้นสรุปได้ว่า	การจัดการเรียนรู้	คือ	กระบวนการที่ผู้สอนจัดสถานการณ์

สภาพการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้	 และสามารถน�าประสบการณ์การเรียนรู้นั้นไป 

ใช้ได้

 4
	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์,	คู่มือ 

การจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ,	 พิมพ์ครั้งท่ี	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร:	 ศูนย์เรียนรู้การผลิตและ
จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	๒๕๕๗),	หน้า	๗.
 5

	 วิชัย	 ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์,	การพัฒนาหลักสูตรสานต่อที่ท้องถิ่น,	 (กรุงเทพมหานคร:	 เลิฟแอนด์ลิพ	 เพรส,	
๒๕๔๒),	หน้า	๒๕๕.
 6

	 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,	ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส�าคัญที่สุด, (กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	๒๕๔๓),	หน้า	๒๑.
 7

	 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์,	คู่มือ 
การจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ, พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์เรียนรู้การผลิตและ
จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	๒๕๕๗),	หน้า	๘.
 8

	กลุสิรา	จติรชญาวณชิ,	การจดัการเรยีนรู้,	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านกัพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๖๒),	
หน้า	๒.
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 ความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้

	 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	 ท�าให้ผู ้เรียน 

มีพัฒนาการที่เจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์สังคม	และสติปัญญา	โดยภาพรวมการจัดการ

เรียนรู้มีความส�าคัญหลายประการ	ดังนี้	

	 	 ๑.		การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามในการจัดการ 

เรียนรู้	แต่ละครั้งโดยทั่วไป	ผู้สอนจะก�าหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้เอาไว้	เพื่อเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการในด้านต่าง	 ๆ	 ที่ดีขึ้น	 หรือต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์สังคม	และสติปัญญา

	 	 ๒.		การจัดการเรียนรู้ช่วยท�าให้จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย	 ทั้งนี้	 

การก�าหนดจดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาไว้ในหลักสูตรแต่ละระดับการศกึษาของสังคมไทย	อาจจะ

มีทั้งความเหมือนกันและต่างกัน	แต่ไม่ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาในแต่ละระดับจะก�าหนดไว้อย่างไร

สิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้จุดมุ่งหมายของการศึกษาบรรลุผลก็คือ	การจัดการเรียนรู้ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ดี

มีประสิทธิภาพจะส่งผลท�าให้การศึกษามีคุณภาพ

	 	 ๓.		การจัดการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง	ๆ	ให้ผู้เรียนสามารถที่จะน�าไปใช้ในการด�ารง

ชีวิตอย่างมีความสุข	 ซึ่งทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนที่สถานศึกษาควรจัดให้กับผู้เรียน 

มีหลายทักษะด้วยกัน	 เช่น	 ทักษะกระบวนการคิด	 ทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะทางสังคม	 ทักษะ 

การสื่อสาร	ทักษะทางวิทยาศาสตร์	ทักษะการใช้เทคโนโลยี	เป็นต้น

	 	 ๔.		การจดัการเรยีนรูช่้วยพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนดี	มคีณุธรรม	จริยธรรม	ท�าให้ผูเ้รียนเป็นคน

ที่สามารถแยกดีช่ัวถูกผิดออกอย่างมีเหตุผล	 มีหลักยึดปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความ 

ถูกต้องดีงาม	และท�าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์

	 	 ๕.	การจัดการเรียนรู้ท�าให้ผู้เรียนรู้จักเอาตัวรอด	 เนื่องจากการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญใน

การสร้างองค์ความรูพ้ฒันาให้ผูเ้รยีนมสีตปัิญญาทีช่าญฉลาด	รวมท้ังพัฒนาทักษะต่าง	ๆ 	ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

ผูเ้รยีน	และยงัสามารถช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนน�าไปประยกุต์ใช้ได้จริง

ในการด�ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคม	ดังนั้น	เมื่อผู้เรียนได้รับทั้งความรู้	ประสบการณ์และทักษะต่าง	ๆ 	

จากการศกึษาและการจดัการเรยีนรูจ้ะท�าให้ผูเ้รียนสามารถน�าสิง่ดงักล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์และรูจ้กั

ที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน

	 	 ๖.		การจัดการเรียนรู้ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง	ๆ 	ให้กับผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิตประจ�าวัน
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	 	 ๗.		การจัดการเรียนรู้สามารถน�าไปสู่การสร้างเสริมอาชีพหรือรายได้ให้กับผู้เรียน

	 	 ๘.		การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้น�าองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ไปใช้

พัฒนาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าได้
9

	 จากทีก่ล่าวมาในข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า	การจดัการเรยีนรูเ้ปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืทีช่่วยส่งเสรมิ

ให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทกุ	ๆ 	ด้านไปสู่ความส�าเร็จในชีวติ	ทัง้นี	้ผูเ้รยีนจะประสบ

ความส�าเรจ็หรอืไม่เพยีงใด	ขึน้อยูก่บักระบวนการจดัการเรยีนรูข้องผู้สอนเป็นส�าคญั	หากผูส้อนเลอืกใช้

วิธีการการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน	 ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน�า 

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้

	 อัชรา	 เอิบสุขสิริ	 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า	 การจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นต้องค�านึงองค์ประกอบ	๔	อย่าง
10

	ได้แก่

	 	 ๑.		ลักษณะของผู้เรียนอันประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ	 จิตใจ	 สติปัญญา	 จริยธรรม 

ค่านยิม	แรงจงูใจ	พฤตกิรรมส่วนตวั	พฤตกิรรมกลุ่ม	ความต้องการพิเศษ	เพศ	และวฒันธรรมทีติ่ดตัวมา

	 	 ๒.		ลกัษณะของผูส้อนอันประกอบด้วยเจตคตต่ิอการเรยีนรู	้เจตคตต่ิอผูเ้รยีน	เจตคตต่ิอตนเอง	

และความเข้าใจในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๓.		กลยุทธ์ในการสอนอันประกอบด้วยการน�าทฤษฎีการเรียนรู้มาปฏิบัติจริง	 วิธีสอนและ

ต้นแบบ	วธีิสอนเฉพาะรายบุคคล	แผนการสอน	เทคนคิทีห่ลากหลาย	วนิยัของผู้เรยีน	การใช้แบบทดสอบ

	 	 ๔.		เนือ้หาวิชาอนัประกอบด้วยโครงสร้างทีส่�าคญั	แนวคดิพ้ืนฐานของเนือ้หาทีจ่ะสอน	ล�าดบั

ของเนื้อหา	การเลือกเนื้อหาในการสอน	ระดับความส�าคัญของเนื้อหาในแต่ละส่วน	ฯลฯ

	 ประไพ	 ฉลาดคิด	 ได้กล่าวองค์ประกอบของการสอนไว้ดังนี้	 ลองจินตนาการเป็นภาพต่อไปนี	้ 

ในการสอนแต่ละครัง้เมือ่ผู้สอนเข้ามาในชัน้เรยีนน่าจะมกีจิกรรมการเรยีนการสอนเกดิขึน้	นัน่หมายความ

ว่าในห้องเรียนนั้นคงไม่ใช่ห้องเรียนที่ว่างเปล่า	แต่ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ในชั้นเรียน
11

	 	 ๑.		ผู้สอน	ผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งต่อการสอน	เพราะต้องเป็นผู้รู้หลักสูตรและน�า

เนือ้หาสาระมาด�าเนนิการสอน	มกีารวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูต้ลอดเวลาของการเรยีนการสอน	

 9
	กลุสิรา	จติรชญาวณชิ,	การจดัการเรยีนรู,้	(กรงุเทพมหานคร:	ส�านกัพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	๒๕๖๒),	

หน้า	๑๑.
 10

	อัชรา	เอิบสุขสิริ,	จิตวิทยาส�าหรับคร,ู	(กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	วี.พริ้น	(๑๙๙๑)	จ�ากัด,	๒๕๕๖),	หน้า	
๑๐๖.
 11

	ประไพ	ฉลาดคิด,	หลักการสอน,	(กรุงเทพมหานคร:	เกษมศรี	ซี.พี.,	๒๕๔๘),	หน้า	๔-๕.
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โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้	ความเข้าใจในบทเรียน	มีทักษะกระบวนการ	

และมเีจตคตทิีด่ตีามเจตนารมณ์ของบทเรยีนและหลกัสตูร	นอกจากนัน้	ครยูงัต้องมคีวามสามารถใช้สือ่

ประกอบการสอน	และสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ท�าให้การสอนด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น

	 	 ๒.		ผู้เรียน	 ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการสอน	 เพราะการสอนจะเกิดขึ้นได้จ�าเป็น

ต้องมผีูเ้รยีนเป็นผูไ้ด้รบัความรู	้ความเขา้ใจ	และประสบการณต์า่ง	ๆ 	ทีผู่ส้อนจดัให	้ท�าใหผู้เ้รยีนเกดิการ

เรียนรู้ที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของการสอนที่ตั้งไว้

	 	 ๓.		กิจกรรมการเรียนการสอน	 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่ง	

ที่มีความส�าคัญมากต่อการสอน	 กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นออกแบบโดยผู้สอนและผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง	ๆ	จนเกิดความรู้	ความเข้าใจ	มีการวัดผลและประเมิลผลตามที่ผู้สอนได้วางแผนไว้

	 	 ๔.		บริบทในการเรียนการสอน	ในการสอนที่ต้องการให้เกิดผลที่ดีทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียนนั้น	

สภาพแวดล้อมทัง้ในและนอกห้องเรยีนก็มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องค�านึงถงึ	อนัได้แก่	ความเหมาะสม

ของสีในห้องเรียน	 การถ่ายเทของอากาศ	 ทิศทางลม	 เสียงรบกวนจากภายนอกห้องเรียน	 เช่น	 เสียง

รถยนต์วิ่งผ่านไปมา	กลิ่นเหม็นจากตลาดสด	เป็นต้น

	 จากองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ข้างต้น	 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้	 

จะประกอบไปด้วย

	 	 ๑.		ผู้สอน	มีลักษณะเป็นผู้ที่มีเจตคติต่อการเรียนรู้	เจตคติต่อผู้เรียน	และเจตคติต่อตนเองที่ดี	

จะเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยจะต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสม	 

น่าสนใจ	 และมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 จะต้องรู้จักเลือกปรับปรุงเทคนิค	 วิธีการเรียนรู้	 

และกิจกรรมการเรียนรู้	 ให้เหมาะสมกับเนื้อหา	 ผู้สอนควรจะมีการเสริมแรงเพ่ือเป็นการท�าให้ผู้เรียน 

เกิดการอยากเรียน	 อีกทั้งผู้สอนควรจะดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละเรื่อง	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้	

	 	 ๒.		ผู้เรียน	 มีลักษณะอันประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ	 จิตใจ	 สติปัญญา	 บุคลิกภาพ	 

ความถนัด	 ความสนใจ	 จริยธรรมค่านิยม	 แรงจูงใจ	 พฤติกรรมส่วนตัว	 พฤติกรรมกลุ่ม	 ความต้องการ

พิเศษ	 เพศ	 และวัฒนธรรมที่ติดตัวมาที่มีความแตกต่างกัน	 ซ่ึงผู้เรียนถือเป็นผู้ที่มีความส�าคัญต่อการ

จดัการเรยีนรู	้โดยผูเ้รยีนควรมโีอกาสร่วมคดิ	ร่วมวางแผนในการจดัการเรียนการสอน	และมโีอกาสเลือก

วิธีเรียนได้อย่างหลากหลาย	ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะน�าของผู้สอน

	 	 ๓.		บทเรียนหรือเนื้อหาวิชาต่างๆ	 จะมีลักษณะอันประกอบด้วยโครงสร้างที่ส�าคัญ	 แนวคิด 

พืน้ฐานของเนือ้หาทีจ่ะสอน	ล�าดบัของเนือ้หา	การเลือกเนือ้หาในการสอน	ระดับความส�าคญัของเนือ้หา

ในแต่ละส่วน	ฯลฯ	ซึ่งผู้สอนจะต้องหาสิ่งจูงใจใส่ในเนื้อหา	และควรจัดเนื้อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์กัน	 

มีความน่าสนใจ	เหมาะสมกับวัย	ระดับชั้น	รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้
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	 	 ๔.		สื่อ/แหล่งการเรียนรู้	 ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการจัดการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง	 

ซึง่สือ่ควรจะท�าให้มสีิง่จงูใจ	เพือ่ท�าให้เกดิการตอบสนองต่อส่ิงเร้า	ดังนัน้	ส่ือถอืเป็นส่ิงเร้าทีเ่ป็นอปุกรณ์

ที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 ๕.		สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้	 ผู้สอนจะต้องกลยุทธ์ในการสอนอันประกอบ

ด้วยการน�าทฤษฎีการเรียนรู้มาปฏิบัติจริง	วิธีสอนและต้นแบบ	วิธีสอนเฉพาะรายบุคคล	แผนการสอน	

เทคนิคที่หลากหลาย	วินัยของผู้เรียน	การใช้แบบทดสอบ	อีกทั้งบรรยากาศการเรียนรู้ต้องมีวิธีการที่จะ

จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ	 มีการดัดแปลงห้องเรียน 

ให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถมปีฏสัิมพันธ์กนัได้ดี	และจัดกจิกรรมทีเ่อือ้ให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 โลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 มีส่ิงใหม่ปรากฏขึ้นมากมายในแต่ละวัน	 ซ่ึงผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได ้

จบสิ้น	ดังนั้น	การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนจ�าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก	เพราะสิ่งที่ควรน�าไปสอนผู้เรียนยังมี

อีกมากมายและไม่สามารถสอนจนหมดสิ้น	 ภายในเวลาเรียนที่ก�าหนดได้	 ดังนั้น	 เนื้อหาสาระที่จะน�า 

ไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่	 ๒๑	 จึงควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นบุคคลที่มี 

เครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก	 มีความสามารถในการสกัดและคัดกรองข้อมูลที่ควร

เรียนรู้	ผู้สอนจึงควรมุ่งสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้	เพื่อให้ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้	

ที่เรียกว่ามีจิตแห่งวิทยาการ	เกิดการรู้คิด	สอนเกี่ยวกับการคิดขั้นสูง	การคิดเชิงวิพากษ์	การแก้ปัญหา	

การจัดการแก้ไขปัญหา	 การสังเคราะห์	 การคิดสร้างสรรค์	 การท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น	 การสร้าง 

เครือข่าย	 มีทักษะ	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 โดยได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการ 

ช่วยแสวงหาความรู้และน�ามาสร้างองค์ความรู้	 ฝึกวางแผนการท�างาน	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ

ความรู้	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ	 รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและสามารถคาดการณ์

ความเป็นไปในอนาคต
12

 

	 พมิพนัธ์	เดชะคปุต์และพเยาว์	ยนิดีสขุ	ท่ีได้กล่าวถงึกระบวนทศัน์ใหม่การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที่	๒๑	เป็นการศึกษาที่เน้นให้คนมีปัญญา	เพราะปัญญาของคนในชาติ	มีความส�าคัญยิ่งกว่าทรัพยากร

แร่ธาตุ	การศึกษาในยุคนี้เน้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้	เน้นการร่วมมือจากปวงชน	เป็นการศึกษาที่

เน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้	 เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบรวมพลัง	 การจัดการเรียนรู้

 12
	ณิรดา	เวชญาลักษณ์,	หลักการจัดการเรียนรู้,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

๒๕๖๑),	หน้า	๕๘.
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เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง	 ครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 คือ	 

การจัดการเรียนรู ้ที่ให้ผู ้เรียนใช้ปัญญาในการสร้างความรู้และผลผลิตด้วยตนเองที่มีค่าต่อสังคม	 

กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้มีความส�าคัญต่อการจัดการเรียนรู้	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์

ของครูไทยจากกระบวนทัศน์เดิมที่ครูเป็นศูนย์กลาง	 (teacher-centered)	 เป็นกระบวนทัศน์ใหม ่

ของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 (child-centered)	 เน้นการบูรณาการ	 (integration)	 

โดยกระบวนทัศน์ใหม่สามารถสรุปได้ดังนี้
13

	 ๑.		การเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

	 	 ๑.๑		ครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	ผู้สนับสนุน	และเป็นพี่เลี้ยง

	 	 ๑.๒		ใช้หลากหลายรูปแบบในการสอน	เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

	 	 ๑.๓		เร้าให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น	 กระตุ้นความสนใจให้คิดลงมือปฏิบัติ	 ส�ารวจ	 ตรวจค้น	

และเรียนรู้

	 	 ๑.๔		การสอนเป็นกระบวนการริเริ่ม	 อ�านวยความสะดวก	 และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได ้

ด้วยตนเอง	และค้นพบความสามารถที่สมบูรณ์ด้วยตนเอง

	 	 ๑.๕		การสอนคือ	การร่วมกันอย่างเป็นสุขในการใช้กระบวนการแล้ว	ท�าให้เกิดผลการเรียนรู้

โดยผู้เรียน

	 	 ๑.๖		การสอนเป็นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และหมายถงึการค้นพบอยูเ่สมอ	การทดลอง

ความสามารถ	หรือศักยภาพของตนเอง	การสะท้อนกลับและการพัฒนาอาชีพ

	 ๒.	การเรียนรู้ที่เน้นท้องถิ่นและเน้นความเป็นสากล

	 	 ๒.๑		ใช้แหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน	ในท้องถิน่	ในชมุชนและใน

จังหวัด

	 	 ๒.๒		จะต้องเป็นการสอนที่เน้นกลุ่มหรือทีมและการสร้างเครือข่าย

	 	 ๒.๓		เป็นการสอนจากห้องเรียน	สู่โลกภายนอก

	 	 ๒.๔		เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนอย่างไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่

	 	 ๒.๕		สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม

	 	 ๒.๖		เน้นการสร้างเครือข่ายของครูในโรงเรียน	ออกสู่โลกภายนอก

	 จากแนวทางการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	จะสรปุได้ว่า	การจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	

ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

 13
	 พิมพันธ์	 เดชะคุปต์และพเยาว์	 ยินดีสุข,	 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑,	 (กรุงเทพมหานคร:	 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๗),	หน้า	๔๓-๔๖.
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19การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

สอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้	ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองเน้นการท�างานเป็นทมี	มกีารบรูณาการหลาย	ๆ 	วชิาเข้าด้วยกนั	ผู้สอนเป็นผูอ้�านวยความสะดวก	

ผู้สนับสนุน	 และเป็นพี่เลี้ยง	 โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ	 

ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	มีการสร้างเครือข่ายสู่โลกภายนอก	สามารถน�าเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า	 และเป็น

โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นจากเดิมมาก	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	 โดยเฉพาะให้การ

สนับสนุนถึง	ร้อยละ	๑๐๐	ตามแนวทางของบัตรอุดหนุนค่าเล่าเรียน	ท�าให้โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา	 มีหลักประกันความมั่นคงด้านการเงินจากรัฐในระดับหนึ่ง	 อย่างไรก็ตามการพัฒนา

โรงเรยีนการกุศลของวดัในพระพทุธศาสนา	ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ายัง่ยนืนัน้จะหวงัเพยีงการสนบัสนนุ

จากงบประมาณที่เป็นเพียงเงินอุดหนุนอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นการพอเพียง	 ผู้บริหารโรงเรียนและ 

คณะครซูึง่เป็นผูท้ีต้่องปฏบิตังิานในโรงเรียนจ�าเป็นทีต้่องมีแนวความคดิและหลักการท�างานให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย	 จึงจะท�าให้การพัฒนาโรงเรียนประสบ 

ผลส�าเร็จได้
14

	 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 เดิมใช้ชื่อว่า	 โรงเรียนราษฎร์ของวัดเกิดขึ้นตาม

ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด	พุทธศักราช	๒๔๘๘	ได้ประสบปัญหา

ในการด�าเนินงานมาโดยตลอดเนื่องจากในช่วงแรก	ๆ	 ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป	และ

ไม่สามารถเกบ็ค่าธรรมเนียมการเรยีนจากผูป้กครองนกัเรยีนได้สาเหตจุากผู้ปกครองนกัเรยีนร้อยละ	๙๕	 

มฐีานะยากจน	จงึท�าให้โรงเรยีนบางแห่งต้องเลกิกจิการและบางแห่งกไ็ด้โอนกิจการให้รัฐบาล	(ในอดีต)

 แนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๘	 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 ได้ถือก�าเนิดข้ึนโดยมีชื่อว่า

โรงเรียนราษฎร์ของวัด	 เกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 (พลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช	 

ผูว่้าราชการรฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิาร)	ประกาศใช้ระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองโรงเรียนราษฎร์

ของวัด	 เมื่อวันท่ี	 ๒๑	 มีนาคม	๒๔๘๘	 ระเบียบดังกล่าวเปิดโอกาสให้วัดมีบทบาทจัดต้ังโรงเรียนตาม 

พระราชบัญญตัโิรงเรยีนราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๗๙	โรงเรยีนราษฎร์ของวดัประเภทสามญัศกึษา	(ระดับอนบุาล

 14
	อุดม	ช�าณิ,	ส�านักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา,	โรงเรียนพินิจประสาธน์	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดพะเยา,	(ปราจีนบุรี:	เจตนารมณ์ภัณฑ์,	๒๕๕๓),	หน้า	๕.
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ถึงมัธยมศึกษา)	 เปิดท�าการสอนในเวลากลางวันตามปกติตั้งขึ้นเพื่อการกุศลอยู่ในวัดรับนักเรียนทั้งท่ี 

เป็นพระภิกษุสามเณรและฆราวาส	 จึงนับว่าคณะสงฆ์ได้มีบทบาทจัดการศึกษาของชาติชัดเจนอีกคร้ัง	

แต่มีจ�านวนเพยีง	๔๐	โรงเท่านัน้	(สถติท่ีิขึน้ไว้กบักรมการศาสนา)	โรงเรยีนราษฎร์ทีต่ัง้อยูใ่นวดันอกจาก	

๔๐	 โรง	 ดังกล่าวแล้วไม่นับว่าเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วย

โรงเรียนราษฎร์ของวัด	พ.ศ.	๒๔๘๘

	 ต่อมามีแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดนโยบายพัฒนา 

การศึกษาว่า	“จะส่งเสริมให้จัดโรงเรียนราษฎร์การกุศลให้มากขึ้นเป็นพิเศษ”	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน	จงึได้น�าเสนอโครงการปรบัปรุงโรงเรยีนราษฎร์ของวดั	ในรปูแบบของโครงการทดลอง

พฒันาโรงเรียนราษฎร์ของวดัเพือ่การกศุล	โดยให้ประสานงานกนัตัง้เป็น	“สภาโรงเรียนราษฎร์ของวดั”	

ขึ้นมีพระธรรมญาณมุนี	 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภารูปแรก	 

ได้ออกนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 จึงได้ 

เพ่ิมนโยบายการพฒันาการศกึษาในด้านปรมิาณว่า	“จะส่งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎร์การกศุลมากขึน้

เป็นพิเศษโดยมีคณะกรรมการอ�านวยการและคณะกรรมการปฏิบัติการท�าหน้าที่ส่งเสริมดูแลควบคุม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 โครงการน้ีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มด�าเนินการ 

ในลกัษณะโครงการทดลองตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๒๑	มโีรงเรียนราษฎร์ของวดัเสนอชือ่เข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	๑๑	โรง	ได้แก่	โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต	โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน	โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์

วิทยาลัย	 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง	 “สามัคคีคุณูปถัมภ์”	 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง	 โรงเรียนวัดมหา- 

พทุธาราม	โรงเรยีนวนิติศกึษา	โรงเรยีนพยหุะวทิยา	โรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา	โรงเรียนธรรมราชศกึษา	

และโรงเรียนพินิตประสาธน์	ในจ�านวน	๔๐	โรง	โครงการทดลองนี้มีก�าหนด	๓	ปีการศึกษา	(ปีการศึกษา	

๒๕๒๑	–	๒๕๒๓)
15

	 ต่อมาเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๒๕	จึงได้ปรับเปลี่ยนโรงเรียนจาก

เดิมชื่อ	 “โรงเรียนราษฎร์ของวัด”	 เป็น	 “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”	พ.ศ.	 ๒๕๓๒	

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนได้มคี�าสัง่ที	่๔๕๐/๒๕๓๑	เรือ่งการตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุ

แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องโรงเรียนราษฎร์ของวัด	พุทธศักราช	๒๔๘๘	และคณะกรรมการ

ได้ด�าเนินการร่างระเบียบเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาและให้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ	ว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	๒๕๓๒	เมื่อวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๕๓๒

 15
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,	 การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา,	

(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์คุรุสภา,	๒๕๔๑),	หน้า	๖-๗.
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21การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 การจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

	 	 ๑.		เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาธรรมสู่เยาวชนไทย

	 	 ๒.		จดัการศกึษาเพือ่การกศุลโดยไม่หวังผลก�าไร	มุง่สงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส

ทางการศึกษา

	 	 ๓.		มุง่ปลกูฝังให้เยาวชนไทยเป็นผูท่ี้มคีณุธรรม	จรยิธรรมและมคีวามเป็นเลศิทางด้านวชิาการ
16

 สภาพการบริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

	 	 ๑.		เป็นโรงเรียนเอกชนที่วัดเป็นเจ้าของ	และมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยต�าแหน่ง

	 	 ๒.		การบริหารโรงเรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการอ�านวยการ	 (กรรมการบริหารโรงเรียน)	 

ผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการ

	 	 ๓.		การจัดการศึกษาแบบเรียนฟรี	 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน	 รัฐให้การอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน	๑๐๐%
17

	 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 เป็นการศึกษาสงเคราะห์แบบให้เปล่า	 ตามแนว

พระพทุธศาสนา	การศกึษาสมยัก่อนวัดเป็นศนูย์กลางในการเผยแพร่ความรูต่้าง	ๆ 	สูป่ระชาชนสงัคมไทย	

จึงเป็นสังคมที่อาศัยหลักพุทธธรรมมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนมาช้านานแล้ว	 จนกระทั่ง

พระพุทธศาสนากลายเป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมของคนไทย	 การใช้การเรียนการสอนที่น�าหลัก 

พทุธธรรมมาพัฒนาการศกึษาได้รบัการพฒันาในทกุ	ๆ 	ด้าน	แนวคดิทีจ่ะน�าเอาหลกัพทุธธรรมมาพัฒนา	

การศกึษาเพือ่พฒันาสงัคมให้เกดิประโยชน์ทัง้ส่วนตนและเพือ่ส่วนรวมให้เกดิประสทิธผิลต่อการส่งเสรมิ

ของมนุษย์ทั้ง	ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาความรู้	คุณธรรม	ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สรุป
	 การจดัการเรยีนรู	้หมายถงึ	กระบวนการของการได้มาซ่ึงพฤติกรรมหรือตัวแทนใหม่	โดยใช้ค�าว่า	

แทนผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดสถานการณ์สภาพการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 

ต่าง	ๆ 	โดยผ่านการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนเพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค์

ที่ได้วางไว้	และสามารถน�าประสบการณ์การเรียนรู้นั้นไปใช้ได้

	 ความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้	 ท�าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย	

อารมณ์สังคม	และสติปัญญา	ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก	ๆ	ด้าน

 16
	 คณาจารย์,	กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา,	 (ปราจีนบุรี:	 โรงพิมพ์	 หจก.

เจตนารมณ์ภัณฑ์,	๒๕๕๓),	หน้า	๕-๖.
 17

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,	การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา,	
(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์คุรุสภา,	๒๕๔๑),	หน้า	๓๘-๕๐.

02. ��������� (�������� 11-24).indd   21 11/25/2022   9:45:35 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕22

ไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต	 ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนเป็นส�าคัญ	 หากผู้สอนเลือกใช้ 

วิธีการการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน	 ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน�า 

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

	 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย	

	 	 ๑)		ผู้สอน	 เป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยจะต้องจัด

กิจกรรมให้เหมาะสม	 น่าสนใจ	 ให้เหมาะสมกับเนื้อหา	 อีกท้ังเลือกใช้วิธีการในการจัดการเรียนรู้ให ้

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละเรื่อง	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้	

	 	 ๒)		ผู้เรียน	 ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ซ่ึงผู้เรียนถือเป็นผู้ท่ีมี 

ความส�าคัญต่อการจัดการเรียนรู้	 โดยผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด	 ร่วมวางแผนในการจัด	 การเรียน 

การสอน	 และมีโอกาสเลือกวิธีเรียนได้อย่างหลากหลาย	 ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะน�าของ 

ผู้สอน	

	 	 ๓)		บทเรยีนหรือเนือ้หาวชิาต่างๆ	ประกอบด้วยโครงสร้างทีส่�าคญั	แนวคดิพืน้ฐานของเนือ้หา

ที่จะสอน	 ล�าดับของเน้ือหา	 การเลือกเนื้อหาในการสอน	 ระดับความส�าคัญของเนื้อหาในแต่ละส่วน	 

และเนือ้หาวชิาให้มคีวามสมัพนัธ์กัน	มคีวามน่าสนใจ	เหมาะสมกับวยั	ระดบัชัน้	รวมทัง้สภาพสิง่แวดล้อม

ของการจัดการเรียนรู้	

	 	 ๔)		สื่อ/แหล่งการเรียนรู้	เพื่อท�าให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า	ดังนั้น	สื่อถือเป็นสิ่งเร้าที่เป็น

อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 ๕)		สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้	 การเรียนรู้ต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ	มีการดัดแปลงห้องเรียนให้นักเรียนท�ากิจกรรม

การเรียนรูท้ีส่ามารถมปีฏสัิมพนัธ์กนัได้ด	ีและจดักจิกรรมทีเ่อือ้ให้ผูป้กครองและชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

	 แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	๒๑	มุง่เน้นทีก่ารส่งเสรมิให้ผู้เรยีน	มคีวามสามารถในการ

สกัดและคัดกรองข้อมูลที่ควรเรียนรู้	 ผู้สอนจึงควรมุ่งสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้	 เพื่อให้ 

ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้	 โดยได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการช่วยแสวงหา 

ความรูแ้ละน�ามาสร้างองค์ความรู	้ฝึกวางแผนการท�างาน	ได้เรียนรู้เกีย่วกบัวธิกีารจัดการความรู้	เพ่ือให้

ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ	 รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและสามารถคาดการณ์ความเป็นไปใน

อนาคต	ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

เต็มศักยภาพ	 ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 มีการสร้างเครือข่ายสู่โลกภายนอก	 สามารถน�าเทคโนโลยี

ต่าง	ๆ	มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
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23การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาสงเคราะห์แบบให้เปล่า	 ตามแนว

พระพุทธศาสนา	 การใช้การเรียนการสอนที่น�าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาการศึกษาได้รับการพัฒนาใน 
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ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน
พระวชิรกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร)*

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร

บทน�า
	 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีใจ	 (Congratulations)	 กับบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับปริญญา

ประจ�าปี	 ๒๕๖๕	 รุ่นที่	 ๖๗/๒๕๖๕	 ทุกรูปทุกท่าน	 และทุกระดับของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยคือทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก	ที่ประสพความส�าเร็จ

การศึกษา	และมีโอกาสได้เข้ารับปริญญาบัตร	ด้วยความภาคภูมิใจในวันนี้

	 เม่ือพดูถงึการเปลีย่นแปลงในสงัคมแล้ว	(Social	Change)	จะเห็นได้ว่า	สงัคมมกีารเปลีย่นแปลง

ไปอย่างมาก	โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบัน	ทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก	และรวมกระทั้งสังคม

ระดับชาติและสังคมระดับโลกอีกด้วย	มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านต่าง	ๆ	ไปอย่างมาก	และ

รวดเร็วอีกด้วย	โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี่	ด้านการคมนาคม	การติดต่อสื่อสารกัน	(Communication)	

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและทันใจอย่างไร้พรหมแดน	ทั้ง	ๆ 	ที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีป

คนละซีกโลก	 แต่ดูเหมือนอยู่ใกล้กันแค่เอื้อม	 เหล่านี้เป็นต้น	 เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

ค่านิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมยุคปัจจุบันนั่นเอง	

	 ค่านิยม(Value)ในสังคมไทยในปัจจุบัน	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 และมากเกินกว่า 

ที่จะคิด	สาเหตุที่ส�าคัญนั้น	 เนื่องมาจากการรับเอาตัวอย่างของวัฒนธรรมตะวันตก	และวัฒนธรรมจีน

ด้านต่าง	 ๆ	 เข้ามาด้วย	 จึงท�าให้วัฒนธรรมตะวันตก	 และวัฒนธรรมจีนแพร่หลายเข้ามาอย่างรวดเร็ว	 

ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมค่านิยมของสังคมไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
1 
ค่านิยมต่างๆ	 (Values)	จึง

เป็นสิง่ทีบ่คุคลทัว่ไปยอมรบั	ยดึถอืและน�ามาปฎบิตั	ิเพือ่เป็นเครือ่งช่วยตดัสนิใจและก�าหนดแนวทางใน

การด�าเนินชีวิตของตนเองในสังคมตลอดมา	โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบัน	รัฐบาลของ	พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์โอชา	ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไว้ถึง	๑๒	ประการ	เพื่อให้วิถีชีวิตของ

คนในสังคมมีค่านิยมเป็นไปในรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน	อันจะน�าไปสู่ความปรองดอง	ความสามัคคี	

และความสงบสุขของคนในสังคมสืบไป

 *	น.ธ.เอก,	ป.ธ.	๔,	พธ.บ.(เกียรตินิยม),	M.A.,	Ph.D.(Sociology),	คณบดีคณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และเจ้าอาวาสวัดนายาว
 1

	 ทัศนีย์	 ทองสว่าง,	สังคมไทย,	 (ภาควิชาสังคมวิทยา	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,	๒๕๓๗),	หน้า	๘๓.
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ความหมาย
	 ค่านิยม	 (Value)	 คือสิ่งที่ใจชอบใจรัก	 หรือวิธีการจัดรูปแบบความประพฤติท่ีมีความหมาย 

ต่อบุคคล	 และเป็นแบบฉบับของความคิดที่ฝังแน่นอยู่ในใจ	 ส�าหรับยึดถือในการปฏิบัติตนของคน 

ในสังคม	 คือการมีหลักธรรมและศาสนาเป็นที่พึ่ง	 การช่วยเหลือผู้อื่น	 การได้รับยกย่องในสังคม	 การมี

ความสุขในชีวิตครอบครัว	 ความภาคภูมิใจในตัวเอง	 การมีเพื่อนที่ดี	 และความส�าเร็จในชีวิต	 เป็นต้น	 

ค่านิยมนั้น	 ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	 ตามยุคตามสมัย	 ตามกระแสของสังคม	 หรืออาจจะมี 

ค่านิยมใหม่เกิดขึ้นมาแทน	ค่านิยมเก่าก็ถูกลืมไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป	จึงท�าให้สังคมเปลี่ยนไป	

	 ดร.ไพฑูรย์	เครือแก้ว
2
	ได้อธิบายให้ความหมายของค�าว่า	“ค่านิยม”	ไว้ว่า	ค่านิยมของสังคม	คือ

สิ่งที่คนสนใจ	 สิ่งที่คนปรารถนาจะได้	 ปรารถนาจะเป็น	 หรือกลับกลายมาเป็นส่ิงท่ีคนถือว่า	 เป็นส่ิงท่ี

บังคับต้องพูดต้องท�า	ต้องปฏิบัติ	เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่องสรรเสริญและมีความสุขจะได้เห็น	ได้ยินได้ฟัง	

และได้เป็นเจ้าของ	เป็นต้น

	 พื้นฐานส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมคือ	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน	หรือ

ที่เรียกว่า	การกระท�าระหว่างกันทางสังคม(Social	 Interaction)	ซึ่งหมายถึง	กระบวนการตอบสนอง	

ซึง่กันและกันในการแสดงออกระหว่างบุคคลหรอืกลุม่	โดยพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของบคุคลหนึง่	

จะเป็นผลต่อการแสดงพฤติกรรมสนองตอบของอีกบุคคลหนึ่ง	 ท้ังนี้และท้ังนั้นโดยผ่านกระบวนการ 

สื่อความหมายท่ีใช้สัญลักษณ์ร่วมกันเช่น	 โดยการใช้ภาษา	 กิริยาท่าทาง	 และสัญลักษณ์อื่น	 ๆ	 เพื่อให้

สามารถตีความพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลได้ตรงกัน	 ทั้งนี้ไม่จ�าเป็นว่าบุคคลหรือกลุ่มจะมี

การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง	บุคคลหรือกลุ่มอาจมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยทางอ้อม	โดยผ่านกระบวนการ

สื่อสารอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ทางโทรศัพท์	 จดหมาย	 และสื่อมวลชนต่างๆ	 เป็นต้น	 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ยงัก่อให้เกดิผลอืน่	ๆ 	ทางสงัคม	เช่น	การเกิดระบบสงัคม	หรอืการเกดิโครงสร้างทางสงัคมทีเ่ป็นแบบแผน

อันมั่นคง	รวมถึงการเกิดวัฒนธรรมของสังคม	(Social	Process)	ซึ่งหมายถึงรูปแบบในการปฏิสัมพันธ์

ที่ปรากฏอยู่เสมอในการด�าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์	

	 พ้ืนฐานแรกเริม่ในการศกึษากระบวนการสังคมนัน้	ได้น�าแนวความเข้าใจเกีย่วกบัระบบนเิวศวทิยา

ของวิชาชีววิทยามาประกอบการวิเคราะห์สังคมมนุษย์	 โดยเฉพาะคือ	 ทฤษฎีของ	 ชาร์ลส์	 ดาร์วิน	 

(Darwin	Charless)
3 
ซึง่ได้น�ามาประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์สังคม	แนว	ความคดิซ่ึงอธบิายสังคมมนษุย์

โดยใช้ทฤษฎีของ	 ชาร์ลส์	 ดาวิน	 มาเป็นพื้นฐาน	 เรียกว่า	 Social	 Darwinists	 โดยอธิบายว่า	 มนุษย ์

 2
	ดร.ไพฑูรย์	เครือแก้ว,	วัฒนธรรมเบื้องต้น,	พิมพ์ครั้งที่	๕,	(พระนคร,	ราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๑๓),	หน้า	๘๘.

 3
	Darwin,	Charles,	The	Problems	of	World	Population,	 (London	 :	Cambridge	University	

Press,	1958)	p.	102.
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ก็เช่นเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่จะต้องมีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต	 โดยประกอบไปด้วย	 

การขัดแย้ง	 การแข่งขัน	 และความร่วมมือระหว่างกัน	 แต่มนุษย์ได้พัฒนารูปแบบของความขัดแย้ง	 

การแข่งขนั	และความร่วมมอือย่างเป็นระเบยีบแบบแผนโดยการสร้างวฒันธรรม	ซึง่แตกต่างจากสิง่ทีม่ี

ชีวิตอื่น	ๆ	ที่การปรับตัวเกิดขึ้นโดยทางภายภาพเพื่อความอยู่รอดของชีวิต	ต้นไม้จะพยายามแผ่กิ่งก้าน

สาขาให้สูงใหญ่กว่าต้นอื่น	ๆ 	เพื่อให้ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์	สัตว์ใหญ่ต้องพึ่งพิงสัตว์เล็กเป็นอาหาร

โดยการใช้พลังกายเข้าต่อสู่	 แต่มนุษย์ใช้แบบแผนการปฏิสัมพันธ์โดยมีพ้ืนฐานจากวัฒนธรรมในการ 

อยู่รอดของชีวิต

	 สรปุได้ว่า	ค่านยิมหมายถงึ	สิง่ทีค่นยดึถอืประจ�าใจทีช่่วยตดัสนิใจในการเลอืกทีจ่ะกระท�า	ซึง่เป็น

สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	แต่เป็นสิ่งปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น	ๆ

ความส�าคัญของค่านิยม4 

 ค่านิยม	 (Value)	มีความเกี่ยวพันกันกับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด	ค่านิยมบางอย่างได้สร้างแกน

ของวัฒนธรรม	ลักษณะขั้นมูลฐานของวัฒนธรรม	เกิดจากค่านิยม	เช่น	คนไทยปรารถนาหรือต้องการ 

ที่จะมีอิสรเสรี	 ซึ่งจัดเป็นค่านิยมของสังคมไทยที่มีมาแต่โบราณกาล	 คนไทยจึงมีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรี

ตามแบบของคนไทย	อิสรเสรีจึงเป็นแกนของวัฒนธรรมไทย	

	 ค่านยิมมคีวามส�าคญัมาก	และมผีลกระทบกระเทอืนถงึความเจรญิและความเสือ่มเสียของสงัคม

และความมัน่คงของชาตกิล่าวคือ	สงัคมทีม่ค่ีานยิมทีเ่หมาะสมและถกูต้อง	เช่น	ความซือ่สตัย์	ความขยนั

หมั่นเพียร	 ความเสียสละ	 ความมีระเบียบวินัย	 ความสามัคคี	 เป็นต้น	 สังคมนั้นย่อมจะมีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างแน่นอน	สังคมใดที่มีค่านิยมไม่เหมาะสม	เช่น	การพนัน	ขาดระเบียบวินัย	ไร้ความสามัคคี	

อยู่อย่างตัวใครตัวมัน	ฯลฯ	สังคมนั้นจะเสื่อมลงและขาดความมั่นคงภายในชาติ

	 ค่านิยมบางอย่างข้ึนอยู ่กับลักษณะ	 และสภาพแวดล้อมทางสังคม	 เมื่อสภาพของสังคม 

เปลี่ยนแปลงไป	ค่านิยมเก่าก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย	และจะมีค่านิยมใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่	เช่น	สมัยก่อน

คนไทยนิยมสร้างวัดวาอารามกันมาก	 เพราะวัดเป็นศูนย์รวมพลังทางด้านจิตใจ	 ให้การศึกษา	 รักษา

พยาบาล	สถานสงเคราะห์ช่วยเหลอืคนยากจน	เป็นสถานทีพั่กของคนเดินทาง	ศนูย์กลางศลิปวฒันธรรม	

ศูนย์กลางการปกครอง	 สโมสรชาวบ้าน	 และคลังพัสดุเป็นต้น	 เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเผยแพร่เข้ามา 

โดย	เฉพาะอย่างยิง่วฒันธรรมทางด้านวตัถ	ุสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป	มกีารสร้างโรงเรียน	โรงพยาบาล	

ศาลาประชาคม	 พิพิธภัณฑ์	 ฯลฯ	 ค่านิยมในการสร้างวัดก็เสื่อมลง	 คนไทยกลับมีค่านิยมในการสร้าง

โรงเรียน	โรงพยาบาล	และสาธารณประโยชน์ด้านอื่น	ๆ	แทน

 4
	ผศ.	ฉววีรรณ	วรรณประเสรฐิ,	สงัคมไทย	,(กรงุเทพมหานคร	:	ส�านกัพมิพ์แพร่พทิยา,	๒๕๒๒),	หน้า	๓๙-๔๐.
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 ค่านิยม	 (Value)	 เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม	 สังคมจะเจริญก้าวหน้า	 หรือเส่ือม 

ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนในสังคมนั้น	 ๆ	 ฉะนั้นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะ	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อย่างยิ่ง	 การปลูกฝังให้บุคคลรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือ	 ให้มีความรัก	 ความเห็นอกเห็นใจ 

ช่วยเหลือเกื้อกูล	 และไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกัน	 และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน	 เป็นต้น	 

ควรจะสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 ผู้น�าในการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับมนุษยธรรม 

ในสังคมไทยได้แก่	 ผู้บริหารประเทศ	 ข้าราชการ	 ปัญญาชน	 นายทุน	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	และผู้น�าทางศาสนาต่าง	ๆ	เป็นต้น

ค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน
	 ค่านยิม	๑๒	ประการของของสงัคมไทยในปัจจุบนันี(้พ.ศ.๒๕๕๗)	ซ่ึงเป็นค่านยิมหลักของคนไทย	

เพราะการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	 ตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)	

เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง	 ต้องสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทย	 ดังค�าประกาศของรัฐบาลได้

ประกาศไว้อย่างเป็นทางการ	ดังนี้

	 ๑.	มีความรักชาติศาสนา	และพระมหากษัตริย์

	 ๒.	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน

	 ๓.	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์

	 ๔.	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 ๕.	รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

	 ๖.	มีศีลธรรม	รักษาความซี่อสัตย์

	 ๗.	เข้าใจการเรียนรู้ประชาธิปไตย

	 ๘.	มีระเบียบวินัย	เคารพกฏหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

	 ๙.	มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า

	 ๑๐.	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๑๑.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า

	 ๑๒.	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง	

	 ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติ	ยึดมั่นตามหลักค่านิยมของชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนา

ตัวเองทั้งในด้านความสามารถทั้งคุณธรรม	 ศีลธรรมเพื่อร่วมมือกันท�าให้ชาติบ้านเมือง	 และส่วนรวม 

เข้มแขง็ดขีึน้เหล่านีล้้วนดท้ัีงนัน้	ต้องเผยแพร่ให้ขึน้ใจให้ฝังใจ	วนัใดคนไทยเข้มแขง็	ชาติเรากเ็ข้มแขง็ด้วย
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29ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน

ที่มาของค่านิยมในสังคมไทย
	 ที่มาของค่านิยมของสังคมไทยนั้น	มีที่มาหลายด้านด้วยกัน	ดังจะกล่าวได้	ดังนี้คือ

5 

 ๑.		ศาสนาพุทธ	 คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	 (๙๕.๔%)	 และปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา	พุทธศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องกับชีวิตของคนไทยต้ังแต่เกิดจนตาย	 มีการอบรมส่ังสอน

ศลีธรรมหรอืหลกัธรรมทางพทุธศาสนาให้แก่บตุรหลานต้ังแต่เล็ก	ๆ 	พุทธศาสนาจึงสร้างค่านยิมในสังคม

ไทย	เช่น	การท�าบุญ	ความซื่อสัตย์	ความสามัคคี	การเคารพผู้ใหญ่	เคารพผู้อาวุโส	เป็นต้น

 ๒.		ศาสนาพราหมณ์	 พิธีการและพระราชพิธีต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นประเพณีตามลัทธิพราหมณ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาบน�้าในพิธีการต่าง	ๆ	หรือพิธีสนาน	ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

อย่างมาก	ศาสนาพราหมณ์จึงสร้างค่านิยมในสังคมไทย	 เช่น	คนไทยชอบจัดงานพิธีต่าง	ๆ	 เป็นต้นว่า	

พิธีรดน�้าในการสมรส	พิธีวางศิลาฤกษ์	พิธีอาบน�้าศพ	และพิธีท�าขวัญนาค	เป็นต้น	

 ๓.		ระบบศักดินา	 สังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเป็นเวลานาน	 ตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์	ระบบศักดินาจึงมีบทบาทส�าคัญมากในการสร้างค่านิยมของสังคมไทย	เช่น	ค่านิยมของ

ความอยากเป็นเจ้านาย	การมียศถาบรรดาศักดิ์	และชอบรับราชการ	เป็นต้น	

 ๔.		ระบบเกษตรกรรม	สังคมไทยเห็นสังคมเกษตรกรรม	(Agrarians	Society)	คนไทยจึงมีความ

ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด	 ตามสภาพของท้องถิ่น	 คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในชนบท	 ชาวชนบทที่อาศัยอยู่ใน

ละแวกบ้านเดียวกันจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน	 ใครได้รับความเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน	เท่าที่จะช่วยได้

	 ๕.		ความเชื่อในอ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ	์ เป็นผลมาจากความกลัว	 เช่น	กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย	

กลวัภยัพบิติัต่าง	ๆ 	เป็นต้น	จงึมกีารกราบไหว้อ้อนวอนขอให้สิง่ศกัด์ิสิทธิค์ุม้ครองป้องกนัภยัต่าง	ๆ 	ท�าให้

คนไทยมีค่านิยมในเรื่องการกราบไหว้บูชาภูเขา	 ต้นไม้	 สัตว์ท่ีมีลักษณะผิดจากสภาพปรกติธรรมดา	 

จึงเป็นที่มาของความเชื่อในอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ค่านิยมทั่ว	ๆ	ไปของสังคมไทย
	 ค่านิยมทั่ว	 ๆ	 ไปของสังคมไทยในปัจจุบันนี้	 มีมากมายหลายประการด้วยกัน	 ซ่ึงพอจะน�ามา 

กล่าวไว้ในที่นี้ได้	ดังต่อไปนี้	คือ
6 

 ๑.	ความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์	 (The	 King)	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจุด 

ศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ	พระทรงร่วมสุขร่วมทุกข์	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวของคนไทย	ในการปกครอง

 5
	ผศ.ฉวีวรรณ	วรรประเสริฐ,	สังคมไทย,	หน้า	๔๑.

 6
	ผศ.ฉวีวรรณ	วรรณประเสริฐ,	สังคมไทย,	หน้า	๔๒.
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แบบระบอบประชาธิปไตยนั้น	 แม้ว่าพระองค์จะทรงมีอ�านาจลดน้อยลง	 แต่พระบรมเดชานุภาพมิได ้

ลดน้อยลงด้วยเลย	 พระองค์ทรงมีบทบาทมากขึ้นในด้านพิธีการ	 สังคม	 การปกครอง	 ทรงเป็นผู้น�า 

ทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร	พระองค์จะรับพระราชทานสิ่งของเงินทอง	ต่าง	ๆ	ร่วมการกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย	แล้วพระราชทานสิ่งของเหล่านั้น	ช่วยเหลือคนยากจน	ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง	ๆ	

ทั้งที่เป็นทหาร	ต�ารวจ	และพลเรือน	พระองค์เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในท้องที่ต่าง	ๆ	ตลอดถึงท้องถิ่น

ทุรกันดาร	พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	เพื่อช่วย	เหลือราษฎรอีกด้วย	พระองค์ทรงเป็น

ก�าลังส�าคัญในการสร้างความสามัคคีในชาติ	 และการรักษาเอกราชของชาติไทย	 เพราะคนไทยมีความ

แตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	ฯลฯ	ต่างก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์	ภาวะสังคมไทยใน

ปัจจุบนันีป้ระสบภยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศนานปัประการ	แต่สามารถอยูร่อดได้	เพราะคนไทย

มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์	 จึงยอมเสียสละทุกอย่าง	 เพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติ	 ศาสนา	 และ 

พระมหากษัตริย์	

	 ๒.	เร่ืองเงินตรา	 (Money)	 ด้วยเหตุที่เงินสามารถน�าไปใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของทุกชนิด 

ที่มีอยู่ในโลกนี้	 เงินจึงเป็นค่านิยมท่ีส�าคัญยิ่งของสังคมไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีสังคมปัจจุบัน

ก�าลังชื่นในวัตถุนิยม	 (Materialism)	 การที่คนไทยมีค่านิยมในการนับถือเงิน	 เพราะบุคคลมีเงินได้รับ

การยกย่องและเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง	บางครั้งก็ไม่ได้ค�านึงว่า	 ผู้นั้นจะได้เงินมาท�าให้ร�่ารวยขึ้น

โดยวิธีใดก็ตาม	 เงินน�ามาซึ่งเกียรติยศ	 อ�านาจ	 และชื่อเสียง	 บางคนบริจาคเงินเป็นจ�านวนมากเพื่อ

สาธารณกศุล	เช่น	สร้างอาคารคนไข้	ให้โรงพยาบาล	หรืออาคารเรียนให้แก่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึง่กต็าม	

จะได้รับการประกาศเกียรติคุณต่าง	 ๆ	 จนได้รับการยกย่องในสังคม	 ให้คุณค่าหรือความดีของบุคคล 

ขึ้นอยู่กับเงิน	ถือเงินตราเป็นพระเจ้า

	 	คนที่มีฐานะร�่ารวยมักจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้น�าของชุมชน	หมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	หรือ

จังหวัด	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯลฯ	

พ่อค้าคหบดบีางคนทีม่ฐีานะร�า่รวย	จะมอี�านาจและอทิธพิลมากในชมุชนทีต่นอยูอ่าศยั	สามารถจะย้าย	

ข้าราชการบางคนที่ขัดผลประโยชน์ของเขาได้	เพราะรู้จักกับผู้บังคับบัญชา	และเงินเข้าถึง	การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาต�าบล	 สมาชิกสภาจังหวัดฯลฯ	 ในสังคมไทยก็มีการทุ่มเทเงิน 

ช่ือเสียง	 ยังมีค�าพังเพยที่ว่า	 ใครมีเงินมีทองก็นับเป็นน้องเป็นพี่	 แสดงให้เห็นว่า	 เงินมีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้	เป็นต้น
7 
อย่างไรก็ตาม	เราควรจะช่วยแก้ค่านิยมทางด้านวัตถุเข้าไป

สูค่่านยิมทางด้านจติใจบ้าง	ด้วยการฝึกอบรมเดก็	เยาวชนให้รูจ้กัเสยีสละ	ไม่ยดึถอืเงนิเป็นของตอบแทน 

 7
	อานนท์	อาภาภิรม,	มนุษย์กับสังคม	:	สังคมและวัฒนธรรมไทย	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ,	

๒๕๑๕),	หน้า	๘๙.
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ค่าของน�้าใจคนเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากขึ้นทุกวัน	 คนเราจะต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 โอบอ้อมอารีผู้อื่น	 

บางครั้งเงินไม่สามารถซ้ือความรักซื้อความซ่ือสัตย์ได้	 บางคนมีเงินมากมายแต่หาความสุขทางใจ 

ไม่ได้เลย	ดังนั้น	เราอย่าไปลุ่มหลง

 ๓.	อ�านาจ	 (Power)	 คนทุกคนในสังคมยกย่องอ�านาจ	 การต่อสู้แข่งขันกันทางการเมือง

เป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจ	 (Power)	 สังคมไทยมีอดีตผูกพันกับระบบศักดินาที่มีการยกย่อง

อ�านาจเป็นเวลานาน	 และอ�านาจเป็นเครื่องมือส�าคัญในการควบคุมสังคม	 จะเห็นได้มากจากระบบ

ราชการ	โดยอ�านาจจะแผงอยูใ่นต�าแหน่ง	และต�าแหน่งทีม่อี�านาจมากในสงัคมไทยก	็คอื	ต�าแหน่งนายก

รัฐมนตรี(Prime	Minister)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้อ�านาจยังบันดาลให้ได้มาซ่ึงเงิน	

เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และอื่น	ๆ	ดังนั้น	อ�านาจจึงเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยปรารถนา

 ๔.	การท�าบญุกศุล (Make	Merit)	ค่านยิมในเรือ่งการท�าบญุกศุล	ได้รบัอทิธพิลโดยตรงจาก

ค�าสอนของศาสนาต่าง	 ๆ	 ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	 ฉะนั้น	 ศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพล 

ในการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการท�าบุญกุศล	ชาวพุทธมีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม	การเวียนว่าย

ตายเกิด	ชาวพุทธเชื่อว่าการท�าบุญกุศลนั้น	 เป็นกรรมดีที่จะสะสมสร้างไว้แล้วจะส่งผลถึงอนาคตทั้งใน

ชาตินี้และชาติหน้า	 ดังนั้น	 ชาวไทยทั้งที่ร�่ารวยและยากจนจึงนิยมท�าบุญกุศล	 โดยเฉพาะชาวไทยใน

ชนบท	ไม่ว่าจะยากจนเท่าไรก็ตาม	จะทุ่มเทเงินทองเพื่อท�าบุญกุศลโดยไม่กลัวความยากจน	เพราะนั่น

คือ	ความสุขของเขา

	 	พระธรรมโกศาจารย์	หรือหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม	ท่านได้อธิบายเรื่อง

การท�าบุญและการประกอบการกุศลว่า
8
	 ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าถือว่า	 การท�าบุญที่สูงสุดคือ	 

การท�าคนให้เป็นมนษุย์	ให้เขาได้รับความสุขด้วย	การมจีติใจสะอาดปราศจากกเิลส	การท�าบญุบางอย่าง	

เช่น	การสร้างวัด	สร้างโรงเรียน	วิทยาลัย	หรือมหาวิทยาลัยนั้น	เป็นการกุศลจริง	แต่ยังไม่สูงนัก	อาจจะ

กลายเป็นผลร้ายแก่สังคมได้	ถ้านักเรียนหรือนักศึกษามีแต่ความรู้อย่างล้นเหลือ	เหนือความมีศีลธรรม	

ไม่ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกต้อง	ธรรมะที่ท�าให้จิตใจสูงได้แก่	การที่จิตใจสะอาดปราศจากกิเลส	เราจะมี

โบสถ์ส�าหรับสวดมนต์ท�าพิธีหรือไม่	 ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับการท�าจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสทั้งปวง	 

ฉะนั้นการเผยแพร่หลักธรรมค�าสอนของศาสนาต่าง	ๆ	เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพื่อให้เข้าถึงค่านิยมการท�าบุญที่ถูกต้อง

 8
	 พุทธทาสภิกขุ,	การท�าบุญท�ากุศลท่ีสูงสุด,	 ความงมงาย,	 (กรุงเทพหานคร	 :	 โรงพิมพ์การพิมพ์พาณิชย์,	

๒๕๐๑),	หน้า	๑๕๖.
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 ๕.	ความสนุกสนาน(Enjoyment)	 คนไทยรักความสนุก	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 จึงต้ังอยู่บนพ้ืน 

แห่งความสนกุสนาน	การท�าบญุการจดังานพธิกีรรมต่าง	ๆ 	ตลอดถงึการท�างานจะมคีวามสขุสนกุสนาน

สอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ	คนไทยมีความสนุกสนานมาตั้งแต่เกิดไปจนตาย	เช่น	งานฉลองวันคล้ายวันเกิด	

วันโกนจุก	 งานบวชนาค	 งานมงคลสมรส	 งานวันสงกรานต์	 งานท�าบุญทอดกฐิน	 ทอดผ้าป่า	 เป็นต้น	 

ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน	 จะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหลายประการ	 เช่น	 ท�าให้เกิด 

ความประมาท	ขาดความจริงจังในการท�างาน	เป็นต้น	

	 	ค่านิยมแห่งความสนุกสนานน้ีจ�าเป็นจะต้องแก้ไข	 เพราะคนจ�านวนมากมักนึกถึงความ

สนุกสนานโดยไม่คิดว่า	 เป็นการฟุ่มเฟือยเกินไป	 ท�าให้กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของครอบครัว	 

รายได้ส่วนบุคคลน�าไปสู่ปัญหาครอบครัว	 และสังคมอย่างต่อเนื่องกัน	 คนไทยชอบสนุกสนาน	 แต่ควร

พอประมาณ	และมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ	เพื่อการกินดีอยู่ดีของครอบครัว	

 ๖.	การบริโภคนิยม	 (Consumerism)	 คนไทยส่วนใหญ่สนใจเรื่องการบริโภคมาก	 

ชอบเสาะแสวงหาอาหารรับประทานเป็นพิเศษ	บริโภคนิยมแบ่งออกเป็น	๓	ประเภทคือ

	 	-	การบริโภคอาหารแปลก	ๆ	เช่น	ผัดเผ็ด	กบทอด	ย�าเล็บมือนาง	ย�ามันสมองลิง	เป็นต้น

	 	-	การบริโภคอาหารรสจัด	เช่น	เปรี้ยวจัด	เค็มจัด	หวานจัด	เผ็ดจัด	เป็นต้น

	 	-	การบริโภคอาหารสด	เช่น	ผักสด	ผลไม้สด	เนื้อสด	ปลาสด	กุ้งสด	และหอยสด	เป็นต้น	

	 	เนื่องจากการบริโภคนิยม	เป็นค่านิยมทั่วไปของสังคมไทย	ดังนั้น	กิจกรรมต่าง	ๆ	จะผูกพัน

อยู่กับเรื่องการบริโภคตลอดเวลา	 เช่น	 การเลี้ยงฉลองงานสมรส	 การเลี้ยงฉลองยศ	 การเลี้ยงฉลอง 

วันคล้ายวันเกิด	 การเลี้ยงฉลองเพื่อนร่วมรุ่น	 การเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่	 การเลี้ยงฉลองวันปีใหม่	 

เป็นต้น	 การบริโภคนิยม	 ควรควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและประหยัด	

คนเราจะต้องมีอุดมการณ์ว่า	 “กินเพื่ออยู่	 มิใช่อยู่เพ่ือกิน”	 ถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดหรือรัดเข็มขัด	 

กช่็วยท�าให้รายจ่ายของครอบครวัลดลง	รายได้จะเพ่ิมมากข้ึน	อนัน�าไปสู่การพัฒนาบคุคลและสังคมด้วย

	 ๗.	โหราศาสตร์	 (Astrology)	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในปัจจุบัน	 

มีการแข่งขันกันมาก	 ท�าให้เกิดความตึงเครียด	 และมีความวิตกกังวลเก่ียวกับโชคชะตาชีวิตของคน 

ทุก	ๆ	ด้าน	จึงต้องแสวงหาความรู้ล่วงหน้าว่า	ชะตาชีวิตของตนในอนาคตจะเป็นอย่างไร	โหราศาสตร์

จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทย	นับตั้งแต่ชนชั้นผู้บริหารประเทศ	ไปจนถึงคนธรรมดา

สามัญทั่วไป	 จึงท�าให้โหราศาสตร์	 มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของคนไทย	 เร่ืองนี้ควรแก้ไขด้วยด่วน	

เพราะจะท�าให้คนหลงงมงาย	เรื่องง่าย	ไร้เหตุผล	ไม่สมกับเป็นชาวพุทธ	ฯลฯ

 ๘.	การจดังานพธิต่ีาง	ๆ 	(Ceremony)	คนไทยส่วนใหญ่นยิมจัดงานพิธใีนโอกาสต่าง	ๆ 	มาก	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวงจรชีวิต	 เช่น	 งานฉลองวันคล้ายวันเกิด	 งานบวช	
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งานสมรส	งานขึ้นบ้านใหม่	งานศพฯลฯ	การจัดงานต่าง	ๆ	ดังกล่าวมักจะจัดให้ใหญ่โตเพื่อความมีหน้า

มีตาของตน	ทั้ง	 ๆ	ที่ไม่มีเงินก็ยอมไปกู้ยืมผู้อื่นเขามา	นับว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง	 เปรียบเสมือน	

“การต�าพริกละลายแม่น�้า”	 หลังจากการจัดงานแล้วก็กลายเป็นคนมีหนี้มีสินมากมาย	บางคนมีลูก	 ๓	

คนแล้ว	 ยังใช้หน้ีสินไม่หมด	 เพราะการจัดงานใหญ่โตเหตุเกินฐานะนั่นเอง	 ค่านิยมในเรื่องนี้ควรจะ 

ได้รับการแก้ไขใหม่โดยเร็ว	เพื่อให้เหมาะสมภาวะเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบัน	เพราะการจัดงานพิธีการ

ต่าง	ๆ	นั้น	ควรจัดให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น	ๆ	แต่จะต้องจัดอย่างประหยัด	โดยเชิญ

เฉพาะญาติผู้ใหญ่	พี่น้อง	และแขกที่ใกล้ชิดจ�านวนหนึ่งเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว	

	 ๙.	ความหรูหรา	 (Luxurious)	คนไทยนิยมแสดงออกซึ่งความหรูหรา	 เพื่อแสดงให้เห็นว่า	

สถานภาพทางสังคมของตนสูง	 เป็นคนชั้นสูง	 หัวสมัยใหม่	 มีเงินมีทอง	 มีรสนิยมสูง	 เช่น	 แสดงออก 

ด้วยการแต่งตวัด้วยของมค่ีาราคาแพง	จดังานพธิใีหญ่โต	มเีครือ่งใช้ต่าง	ๆ 	ราคาแพง	ท�างานทีแ่สดงออก

ถึงความโก้เก๋	 เด่นดัง	 เช่น	 อาชีพนักร้อง	 พนักงานต้อนรับ	 เดินแฟชั่น	 ดาราภาพยนตร์	 เป็นต้น	 

ความหรูหรานี้เป็นค่านิยมท่ีควรแก้ไขอย่างรีบด่วน	 เพราะเป็นการฟุ่มเฟือย	 บั่นทอนรายได้ของตัวเอง

และครอบครัว	 ตลอดถึงสังคมด้วย	 คนร�่ารวยจริง	 ๆ	 จะแสดงตนเป็นผ้าขี้ร้ิวห่อทอง	 มีความตระหนี่ 

ถี่ถ้วน	และมีรายได้สูง	สามารถออมทรัพย์ไว้ได้	การแต่งตัวก็แต่งพอควร	ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป

	 ๑๐.	ความเป็นปัจเจกภาพ	ซึ่งถึงความเป็นตัวของตัวเอง	 หรือความเป็นไทในตัวเอง	 คนไทย

ส่วนใหญ่นิยมความเป็นตัวของตัวเอง	 แสดงถึงความมีอิสรเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมต่าง	 ๆ	 

ตามความคิดของตัวเอง	ถ้ามคีวามเป็นไทมากเกนิไป	จะท�าให้ขาดความรูสึ้กผกูพนั	กบักลุม่ของในสงัคม	

ท�าให้ขาดการรวมกลุ่มหรือองค์กร	 ตลอดถึงการท�างานเป็นหมู่เป็นคณะ	 หรือเป็นทีม	 ยังผลเสียหาย 

ให้เกิดแก่สังคมอย่างยิ่ง

	 คนไทยรักอสิรภาพเป็นค่านยิมทีด่	ีแต่ขณะเดยีวกนัจะต้องค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย	

เพราะการท�างานเป็นกลุ่มน้ันจะท�าให้เกิดพลังในการท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูง	

จะท�าให้เกิดผลผลิตสูง	 และรายได้ก็สูงไปด้วย	 ประเทศที่ก�าลังพัฒนาทั้งหลายให้ใช้วิธีการรวมกลุ่ม 

จัดตั้งองค์กรต่าง	ๆ	ขึ้น	ประกอบผลผลิตสูง	ธุรกิจต่าง	ๆ	ท�าให้ครอบครัวมีรายได้สูง	และน�าความเจริญ

ทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศไทย

	 ๑๑.	ตัวใครตัวมัน	 เกิดจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง	 ส่ิงแวดล้อมสับสน	 คนตกอยู่ในสภาพ 

ล�าบาก	 ท�าให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกนึกถึงตัวเองมากกว่าคนอื่น	 มุ่งที่จะเอาตัวรอดดังค�าพังเพยที่ว่า	 

“รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”	 ค่านิยมตัวใครตัวมันนี้เป็นอันตรายต่อเอกภาพของสังคมเป็นอย่างยิ่ง	 

เช่น	ผู้ชายนั่งรถเมล์เห็นคนชรา	เด็ก	คนพิการ	ผู้หญิงอุ้มลูกยืนอยู่ข้าง	ๆ	ก็ไม่ลุกขึ้นสละที่นั่งให้แก่คน

เหล่านัน้	เพราะมุง่แต่ความสบายส่วนตวั	เป็นคนเหน็แก่ตัว	ชาวบ้านบางคนเหน็โจรผูร้้ายเดินผ่านไปจาก

03. ������� (������� 25-38).indd   33 11/25/2022   9:46:44 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕34

ละแวกบ้านของตนก็ไม่แจ้งความ	หรือบอกความจริงแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เพราะเกรงว่าผู้ร้ายจะกลับมา

ก่อกวนท�าอันตรายบ้านของตนได้

	 ค่านยิมเกีย่วกบัตวัใครตวัมนัน้ี	เกดิข้ึนในสงัคมเมอืงมากกว่าชนบท	เพราะชาวชนบทส่วนใหญ่

มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี	ค่านิยมนี้ท�าให้คนเห็นแก่ตัว	พ่อแม่	ครูอาจารย์จะต้องฝึกอบรมเด็ก

ให้มีความเสียสละ	 รู้จักบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น	 ฝึกให้เป็นคนรู้จักให้และรู้จักรับ	 ตลอดถึงมารยาท 

ต่าง	ๆ	ในสังคม	รู้จักป้องกันความปลอดภัยให้ครอบครัว	หมู่บ้านและประเทศชาติ	

	 ๑๒.	การพนัน	 (Gambling)	คนไทยนิยมเล่นการพนันต้ังแต่เล็กจนใหญ่	 การพนันที่จัดท�า 

เป็นล�่าเป็นสันและมีผู้เล่นจ�านวนมากคือ	 การเล่นสลากกินแบ่งรัฐ	 การเล่นหวยใต้ดินและบนดิน	 

การเล่นไพ่	 เล่นถั่ว	 โป	 ไฮโล	 รัมมี่	 การเล่นสลากกินรวบ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพราะคนไทยโดยเฉพาะชาวไร่

ชาวนาชาวชนบทนัน้	มเีวลาว่างมาก	จงึใช้เวลาว่างไปเล่นการพนนั	หวงัร�า่รวย	ไม่อยากท�างาน	การพนัน

เป็นสิ่งชั่วร้าย	 เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี	 ผิดศีลธรรม	 และท�าให้เกิดการทุจริต	 คดโกงต่าง	 ๆ	 เป็นตัวอย่าง 

ไม่ดี	และเป็นตัวการอันหนึ่งที่ท�าให้เกิดการลักเล็กขโมยน้อยขึ้นในสังคม

	 	รัฐบาลควรวางมาตรการส�าคัญให้ประชาชนเลิกเล่นการพนัน	 ให้ต�ารวจท�าการปราบปราม

อย่างจรงิจงั	และควรจะยกเลกิสลากกนิแบ่งรัฐบาล	เพราะคนยิง่จนมากเท่าไร	ยิง่มคีวามอยากเส่ียงโชค

มากเท่าน้ัน	สลากกนิแบ่งรฐับาลยงัมผีลสบืต่อให้คนเล่นสลากกนิรวบกนัทัว่ไป	โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั	

ฉะนั้น	เราควรรีบแก้ไขค่านิยมการเล่นพนัน	โดยบิดามารดา	ผู้ปกครอง	ครูอาจารย์	คอยอบรมสั่งสอน

เด็กให้รู้ถึงผลร้ายของการเล่นพันและฝึกให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย

	 ๑๓.	การขาดระเบยีบวนิยั	(Disorganization)	คนไทยชอบท�าอะไรเพือ่ความพอใจของตนเอง

มากกว่าส่วนรวม	 โดยไม่ค�านึงถึงผลที่ผู ้อื่นจะได้รับ	 การขาดระเบียบวินัยจะเห็นได้จากกิจกรรม 

หลายอย่าง	 เช่น	 การขับรถบนท้องถนนแล้วแซงซ้ายแซงขวา	 จอดรถในที่ห้ามจอด	 ไม่ปฏิบัติตามกฎ

จราจร	 จนท�าให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ	 คนไทยขาดวินัยในตัวเอง

มาก	และไม่นิยมปฏิบัติตามระเบียบวินัยของส่วนร่วมด้วย	จึงก่อให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นในสังคม	ทั้งนี้

เพราะขาดการฝึกอบรมจากครอบครัว	โรงเรียน	และสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ภาวะสังคมพิการก็จะเกิดจาก

คนขาดระเบียบวนิยันีเ้อง	ดงันัน้	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องฝึก	อบรมให้เด็กรูจ้กัปฏบิตัติามระเบยีบวนิยั	

กฎกติกาของสังคม	และผู้ใหญ่ก็จะต้องท�าตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีงามในเรื่องระเบียบวินัย	 ให้เยาวชน

รุ่นหลังได้ดู	และปฏิบัติตามอีกด้วย	

	 ๑๔.	ไทยมงุ	(Curious	Spectators)	คนไทยส่วนใหญ่ชอบสนใจต่อเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	

เช่น	รถชนกัน	ไฟไหม้	การทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน	เป็นต้น	คนจะมามุงกันดูด้วยความสนใจ	จนเรียก

ติดปากว่า	 ไทยมุง	 และ	 นอกจากนี้ยังชอบสอดรู้สอดเห็นสนใจเร่ืองของชาวบ้านของผู้อื่นเขาอีกด้วย  
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ค่านิยมนี้ไม่สู้จะดีนัก	 เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั่ว	 ๆ	 ไป	 แต่มีผลเสียท่ีจะท�าให้เกิดปัญหาสังคมเช่นกัน	

กรณีไฟไหม้	 คนมุงดูมากจนกระท่ังรถดับเพลิงต�ารวจท�างานไม่สะดวก	 จึงท�าให้ไฟไหม้ลุกลามมากขึ้น	

ฉะนั้น	เราควรจะเลิกค่านิยมไทยมุงเสีย	

	 ๑๕.	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 (Generosity)	 คนไทยนิยมเล้ียงหรือต้อนรับแขกไปใครมาหาสู่ 

ด้วยการเลี้ยงเครื่องดื่ม	 เช่น	 น�้าอัดลม	 น�้ามะพร้าว	 น�้าหวาน	 น�้าเย็น	 หรือบางคร้ังก็เล้ียงอาหารหนัก	 

โดยถอืเป็นธรรมเนยีมไทยแท้แต้โบราณ	ใครมาถงึเรอืนชานต้องต้อนรับ	ชาวชนบทจะมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือมาก	

แม้คนแปลกหน้าไม่รู้จักกันมาก่อน	ก็ต้อนรับด้วยการเลี้ยงน�้าหรือผลไม้ต่าง	ๆ	ที่ตนมีอยู่	ถ้าเป็นที่รู้จัก

ยิ่งเอื้อเฟื้อมากขึ้น	หากเป็นฤดูผลไม้จะจัดผลไม้ให้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย	ค่านิยมนี้

ควรจะส่งเสริมให้คงมีอยู่ตลอดไป	 เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย	 แต่ควรจะปรับปรุงแก้ไข	 คือ	 

ให้มีความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ตามอตัภาพของตน	อย่าให้มากจนเกนิไป	จนท�าให้เป็นผลกระทบกระเทอืนต่อ

รายได้และครอบครัวของตน	

 ๑๖.	การศึกษา	 (Education)	 คนไทยนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน	

วิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย	 เท่าที่สภาวะเศรษฐกิจของตนจะอ�านวยให้	 แต่เดิมมาคนไทยนิยมยกย่อง 

คนที่ได้รับการการศึกษาสูง	 เพราะอยากเป็นเจ้าคนนายคน	 หรือรับราชการ	 ทว่า	 ณ	 ปัจจุบันนี	้ 

ความอยากเป็นเจ้านายได้ลดน้อยลงไปพอสมควร	 โดยเฉพาะอย่างคนในเมืองหลวง	 แต่คนในชนบท 

ยังนิยมชื่นชมอยู ่	 คนไทยจ�านวนไม่น้อย	 นิยมในเร่ืองวุฒิทางการศึกษา	 มากกว่าประสบการณ์	

(Experience)	 การรับสมัครงานท่ัวไปจึงมักพิจารณาวุฒิการศึกษา	 หรือปริญญาบัตรเป็นเกณฑ ์

อันดับแรก	เพราะการศึกษาเป็นหัวใจในการพัฒนาคนและประเทศชาติ	ฉะนั้น	ค่านิยมด้านการศึกษา

จะไม่เสื่อมสลายไปจากสังคมไทย	

	 ๑๗.	ระบบอาวุโส	 (Senior	 system)	 คนไทยเคารพนับถือผู้มีอาวุโสมาต้ังแต่โบราณกาล	 

บุคคลที่มีอายุมากกว่าก็จะเรียกลุง	ป้า	น้า	อา	พี่	ทั้ง	ๆ 	ที่ไม่ได้มีระบบเครือญาติกันแต่อย่างไร	ท�าให้เกิด

ความรู้สึกเป็นญาติพี่น้องกัน	 มีความเป็นกันเอง	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ความสามัคคีกันภายในชาติ	 ระบบ 

อาวุโสอีกอย่างหนึ่งก็คือ	การที่อยู่นานกว่า	ท�างานนานกว่า	หรือแก่กว่า	พรรษามากกว่า	ก็จะได้รับการ

ยกย่องด้วย	 แต่บุคคลบางคนใช้ค่านิยมเกี่ยวกับระบบอาวุโสไม่ถูกต้องไปปฏิบัติในหน่วยราชการ	 

บริษัทห้างร้าน	 เอกชน	รัฐวิสาหกิจ	หรือองค์การต่าง	ๆ	กล่าวคือ	 ไม่ยอมเป็นผู้ตามหรือเชื่อในเหตุผล

ของผูอ่้อนวยักว่า	แต่มวุีฒทิางการศกึษาสงูกว่า	หวงต�าแหน่งของตน	ไม่คดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรูส้ามารถ

และอ่อนวัยมาท�างานในหน้าที่ที่สูงกว่าตน	 แต่จะคัดตามระบบอาวุโส	 อันเป็นผลเสียต่องานนั้น	 ๆ	 ได้	

ฉะนั้น	 ระบบอาวุโสจะต้องได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม	 เมื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	 ก็จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่สังคมและส่วนรวมมากยิ่งขึ้นด้วย	
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 ๑๘.	ชาตินิยม(Nationalism)	คนไทยนั้น	ส่วนมากมีชาตินิยมยังไม่ถึงขั้นสุดสายหรือสุดโต่ง

(Extreme)	 เหมือนกับชาวญี่ปุ่น	 ชาวเยอรมัน	 ชาวยิว	 ชาวจีน	 ชาวอินเดีย	 คนไทยบางคนท�าอะไร 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 ไม่ค�านึงถึงชาติบ้านเมือง	 เช่นการปลอมแปลงบัตรประจ�าตัวประชาชนให ้

คนต่างชาติ	 ลักลอบน�าคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเป็นต้น	 หรือการส่งข่าวลับให้แก่คนต่างชาติ	 

ยอมเป็นเครื่องมือให้แก่ฝ่ายตรงข้ามในการโฆษณาชวนเชื่อ	 เพื่อยุแย่ให้แตกแยกกัน	 ตัวอย่างเช่นนี้	 

ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า	 เป็นคนไม่รักชาติ	 ขาดความจงรักภักดีต่อมาตุภูมิของตน	 นับเป็นคนอันอันตราย 

อย่างยิ่งต่อสังคมไทย	 จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ที่จะต้องปลูกฝังอบรมสั่งสอนเด็ก	 และเยาวชนทั้งหลาย	 ให้เกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกราชความเป็นชาติไทย	 และมาตุภูมิของคนไทย	 มีความซาบซ้ึงในวีรกรรม 

ของพระมหากษัตรย์ิ	วรีบุรษุ	วรีสตรไีทย	ท้ังในอดตีและปัจจบุนั	ช่วยกนัป้องกันรกัษาความมัน่คงภายใน

ชาติไทย	รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชาติ	ยอมอุทิศทรัพย์สิน	ร่างกายและจิตใจให้

กับชาติคนไทยทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามค�าขวัญที่ว่า“ไทยท�าไทยใช้ไทยเจริญ”	

บทสรุป	(Conclusion)
	 ดังนั้น	ค่านิยม	(Value)	จึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญมากในสังคมยุดปัจจุบัน	เพราะมีผลกระทบ

กระเทือนถึงความเจริญก้าวหน้า	 และความเสื่อมเสียของสังคมและความมั่นคงของชาติมาก	 กล่าวคือ	

สังคมที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง	เช่น	ความซื่อสัตย์	ความขยันหมั่นเพียร	ความเสียสละ	ความมี

ระเบียบวินัย	ความสามัคคี	ความปรองดอง	ความมีจิตหาสา	และความอดทน	เป็นต้น	สังคมนั้นย่อมจะ

มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน	สังคมใดที่มีค่านิยมไม่เหมาะสม	 เช่น	มีการเล่นพนัน	ขาดระเบียบ

วินัย	 ไร้ความสามัคคี	 อยู่อย่างตัวใครตัวมัน	 ฯลฯ	 สังคมนั้น	 จะเสื่อมถอยลงและขาดความมั่นคงขึ้น 

ภายในชาติ	 ดังนั้น	 ถ้าค่านิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไป	 ก็จะท�าให้สังคม	 และวัฒนธรรมของสังคม

เปลี่ยนแปลงไปด้วย

	 กระบวนการสังคม	ซึ่งหมายถึง	 รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่เสมอในการด�าเนินชีวิต

ของสมาชิกในสังคม	 ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	 ๓	 รูปแบบ	 คือ	 ความร่วมมือ	 การแข่งขัน	 และความขัดแย้ง	 

ความร่วมมือ	 หมายถึงการร่วมงานหรือการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ระหว่างสมาชิก	 เพ่ือให้บรรลุจุดหมาย 

ร่วมกัน	 รูปแบบของความร่วมมือในแต่ละกลุ่ม	 สังคมจะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม	 

ความร่วมมอืเกดิข้ึนทัง้ในกลุม่สมาชิกทีม่ลีกัษณะร่วมกนั	หรือในสมาชกิทีม่คีวามแตกต่างกนั	แต่จ�าเป็น

จะต้องพึ่งพิงผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีปรากฏอยู่มากในสังคมปัจจุบัน

	 การเสียระบบทางสังคม	 กับการปรับตนของสมาชิกในสังคมนั้น	 ได้มุ่งวิเคราะห์ถึงอัตราความ 

ไม่สมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	 กับการปรับตัวของสมาชิกในสังคม	 ซึ่งถือว่า	 ภาวะ 
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37ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน

ที่สมาชิกไม่อาจปรับตนต่อบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมใหม่	 เป็นภาวการณ์เสียระบบทางสังคมเรียกว่า

วัฒนธรรมล้า	(Cultural	Lag)	อันเป็นปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	เช่น	การประดิษฐ์	

และการแพร่กระจายวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง	 อันท�าให้เกิดปัญหาวัฒนธรรมล้าแก่

สมาชิกในสังคม

	 การเสียระบบทางสังคมกับปัญหาสังคม	 เป็นการอธิบายถึงภาวะของสังคมที่มีการเสียระบบ 

ทางสงัคมว่า	อาจเกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกมคีวามเสือ่มโทรมทางศลีธรรมจรรยา	หรอืเกิดจากการทีส่งัคม

มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างอันสลับซับซ้อนข้ึน	 ซ่ึงน�าไปสู่ภาวะของการเสียระบบทางสังคม	 ๓	

ประการ	คือ		ภาวะของการไร้บรรทัดฐานทางสังคม	 ภาวะของความขัด	แย้งทางวัฒนธรรม	และภาวะ

ความล้มเหลวในการควบคุมทางสังคม	

	 ในปัจจุบัน	 สังคมได้พยายามสร้างบรรทัดฐานที่จะป้องกัน	 หรือบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ด้วยวิธีต่าง	ๆ 	เช่น	โดยการปรับตัวเข้าหากัน	เนื่องจากคู่กรณียังมีความต้องการ	ที่จะพึ่งพิงผลประโยชน์

ระหว่างกันซ่ึงเรียกว่า	 การผ่อนปรนเข้าหากัน	ทั้งนี้การผ่อนปรนเข้าหากันอาจกระท�าได้หลายวิธี	 เช่น	

การหันเหความสนใจของผู้ที่เราขัดแย้งอยู่ด้วยนั้น	 โดยการสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นเข้าแทนที่	 

การร่วมกนัสร้างบรรทดัฐานใหม่	เพ่ือบรรเทาความขดัแย้ง	โดยการใช้อ�านาจบงัคบั	และโดยการร่วมลด

เป้าหมายของกันและกันลงที่เรียกว่า	การประนีประนอม	(Compromise)	และการสร้างค่านิยมใหม่	ๆ 	

(Values)	 เป็นต้น	 อย่างที่รัฐบาลปัจจุบันก�าลังด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่ง 

ที่จะน�าไปสู่ความสามัคคีและความปรองดองของคนในขาติ	 ซ่ึงกระท�าได้โดยการมีเจรจาร่วมกัน 

โดยตรง	 หรือโดยการให้บุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกล่ีย	 หรือโดยการใช้ศาลเป็นผู้ตัดสิน	 ท่ีเรียกว่า	 

การอนุญาโตตุลาการ	เป็นต้น
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การพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดพลังความเลื่อมใส
พระศรีพัชโรดม, ดร., 

พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทน�า
	 วดัในอดตีเป็นทีอ่าศยัพึง่พงิทัง้กายและทางจิตใจ	พ้ืนทีท่างกายภาพ	เช่น	วดัเป็นทีร่่มเยน็	มร่ีมไม้

เป็นทีพ่กัผ่อนของคนเดนิทาง	เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของประชาชนทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบวดัมสีิง่ทีก่่อสร้าง

ทีเ่ป็นศาสนสถานทีเ่กดิมาจากความเลือ่มใส	จงึมคีวามงดงามด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง	เป็นที่

เจริญตา	และเป็นที่เจริญทางด้านจิตใจ	เช่น	วัดเป็นที่ฟังธรรม	ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	เป็นที่รักษาศีล	

เป็นที่ศึกษาบวชเรียนของบุตรหลาน	 นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งปลูกสมุนไพร	 ที่เครื่องใช้ในการจัดงาน 

พิธีต่าง	ๆ	และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาต่าง	ๆ	

	 วัดไทยมีองค์ประกอบหลัก	 ได้แก่	 ซุ้มประตูวัด	 บริเวณลานวัด	 ก�าแพงวัด	 โบสถ์	 วิหาร	 เจดีย	์ 

ศาลาการเปรียญ	ฌาปนสถาน	ศาลาบ�าเพ็ญกุศล	กุฏิ	เป็นต้น	ทั้งหมดนี้มีการวางแผนผังก�าหนดรูปแบบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมและทางสถาปัตยกรรม	 เป็นรูปแบบภูมิทัศน์ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา	

ตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ	เน้นประโยชน์การใช้สอยตามสภาพสังคมในสมัยนั้น	ๆ 	โดยค�านึง

ถึงความสง่างาม	ความเด่นชัดสวยงาม	ความเป็นปูชนียสถาน	วัดจึงเป็นสถานที่ท�าให้เกิดความเลื่อมใส

ของคนไทยในสมัยนั้น

	 ปัจจุบันสภาพสังคมท่ีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 การใช้พื้นทางด้านกายภาพและการก่อสร้าง

อาคารภายในวัดจึงขาดหลักการวางแผนผังต่าง	ๆ	มีการใช้พื้นที่เพื่อหารายได้มากขึ้น	ในขณะเดียวกัน

ที่ไม่มีการวางแผนจัดระเบียบการก่อสร้างท่ีไม่ค�านึงถึงภูมิทัศน์ของสถานที่	 ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่าง	ๆ	การก่อสร้างอาคารที่บดบังทัศนียภาพหรือสร้างความขัดแย้ง	โดยรูปแบบสถาปัตยกรรม	ท�าให้

พื้นที่วัดที่ใช้เพื่อเจริญศรัทธาสูญหายไปมาก	จึงน่าที่จะหาแนวทางการพัฒนา	การบริการการจัดการให้

วัดในปัจจุบันยังคงรักษาอนุรักษ์	 หรือปรับปรุงแก้ไข	 ภูมิทัศน์ด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 

การวางแผนผัง	ค�าแนะน�าเรื่องควรหรือไม่ควรในการก่อสร้างอาคารต่างในวัด	เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อไม่ให้วัดดูเสื่อมโทรม	มองแล้วไม่น่าเลื่อมใส
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แนวทางการพัฒนาวัด
	 ภูมิสถาปัตยกรรมของวัด	 เป็นค�าที่ประดิษฐ์โดยอาศัยหลักวิชาแบบสมัยใหม่และอาศัยความรู้ 

ในทางการจัดภูมิทัศน์	 การจัดวางแผนผังวัดที่เป็นไปตามหลักวิชาทางสถาปัตยกรรมโดยสถาปนิก	 

ครั้นรวมเป็นค�าว่า	 ภูมิสถาปัตยกรรมของวัด	 จึงหมายถึงการก่อสร้างวัดที่อาศัยความรู้ทางภูมิทัศน์
1
  

ที่มุ่งการท�าพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นหลักและการจัดวางแผนผังวัด	 แต่ค�าว่า	 “วัด”	 ที่มีศึกษาจาก

คัมภีร์ทางพระพทุธศาสนานัน้	เป็นสิง่ทีส่ะท้อนทัง้หลกัการจดัภมูทิศัน์และสถาปัตยกรรมอยูแ่ต่เดมิแล้ว	

เพียงแต่การขาดการอธิบาย	 การวิเคราะห์	 อภิปรายในเชิงวิชาการเท่านั้น	 เพราะหากนับต้ังแต่สมัยที่

พระพทุธองค์	ตรสัรู	้และทรงจ�าพรรษาแรก	ณ	ป่าอสิิปตนมฤคทายวนัเพ่ือแสดงธรรมโปรดปัญจวคัคย์ี
2
 

เป็นต้นมา	 ได้มีวิวัฒนาการของวัดอย่างชัดเจนในพรรษาที่สอง	 โดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 

เป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงรับ	 “เวฬุวัน”	 หรือสวนไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสังฆาวาส

เป็นแห่งแรกในพระพุทธศาสนา	ซึ่งหลัก	ๆ	อาศัยการพิจารณาว่าต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใกล้หรือไกลจาก

ชุมชนมากนัก	 การคมนาคมสะดวก	 ประชาชนผู ้ศรัทธาสามารถจะหาเวลาไปสนทนาพบปะได ้

ไม่พลุกพล่านในเวลากลางวันสงบสงัดในเวลากลางคืน

แนวทางการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่
 แผนผงัการพัฒนาวดั	มกีารค�านึงถงึหลกัการส�าคัญของความเป็นภมิูสถาปัตยกรรม	และศลิปกรรม

แบบไทยและความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	คือ	วัดที่ถูกการสร้าง	หรือบูรณะโดยกษัตริย์ท�าให้วัดหลวง

เหล่าน้ีได้มีแบ่งแยกเขตพุทธาวาส	 และสังฆาวาสออกจากกันอย่างชัดเจน	 โดยเขตพุทธาวาส	 มีการ 

สร้างก�าแพงล้อมรอบแบ่งพื้นท่ีออกจากบริเวณโดยรอบชัดเจน	 หรือมีแนวก�าแพงกั้นเขตแดนไว้เป็น 

หลักฐาน	 เพื่อก�าหนดเป็นเขตที่มีการจัดแผนผังวัดตามคติจักรวาล	 ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปแบบ

การวางต�าแหน่งอาคารส�าคัญได้แก่	 พระอุโบสถ	 วิหาร	 และเจดีย์	 ในแนวแกนกลางของวัดที่เรียงตัว 

กนัไปตามทศิตะวนัออก	ตะวนัตกเพือ่ใช้เป็นศนูย์กลางหลักของวดั	ส่วนอาคารรองได้เรียงกนัในต�าแหน่ง

ทิศเหนือและใต้	 เช่น	พระอุโบสถ	อาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม	 ในการท�าสังฆกรรม	หอระฆัง	อาคาร 

ที่ใช้เป็นเครื่องตีบอกเวลา	ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์	อาคารอื่นๆ	เช่น	ศาลาราย	อาคารที่ใช้เป็นที่นั่งพักของ

ผูม้าเยอืนศาลาทิศ	อาคารท่ีใช้ล้อมอาคารส�าคญัส�าหรบัให้คฤหัสถ์นัง่พกั	หรอืบางแห่งกจ็ะมพีระระเบยีง	

 1
	พระมหาธนกร	กติตฺปิญโฺญ	“แนวทางการพฒันาวดัให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ววถิพีทุธตามหลกัภมูสิถาปัตยกรรม”,	

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 (บัณฑิตวิทยาลัย	 :	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย,	๒๕๖๕),	หน้า	๒๑๑.
 2

	พระพุทธโฆสาจารย์,	ญาโณทยปกรณ์, จัดพิมพ์ขึ้นในงานสมโภชพระอารามหลวง	ครบ	๒๐๕	ปีและงาน
สมโภชสุพรรณบัฏ	สมเด็จพระพุฒาจารย์	อุปเสณมหาเถระ,	(กรุงเทพมหานคร	:	ม.ป.พ.,	๒๕๓๔.),	หน้า	๔๒.
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คือ	 อาคารที่ล้อมอาคารหลักส�าคัญ	หรือหลักแสดงขอบเขตแห่งพุทธาวาสหรือประกอบเพ่ือให้ผังรวม

สมบูรณ์ส�าหรับอาคารประเภทอื่น	ๆ
3

	 การจัดวางแผนผังวัด	 ในเขตพุทธาวาสส�าหรับวัดหลวงหรือวัดส�าคัญ	 ที่สร้างหรือบูรณะโดย 

กษัตริย์นั้นที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงจากการสร้างอาคารเพ่ิมในบางส่วน	แต่มี

ผลกระทบต่อผงัวดัโดยรวมไม่มากนกัแสดงให้เห็นถงึการให้ส�าคญั	ตามลกัษณะของจกัรวาลคติตามการ

รับรู้ในเชิงสัญลักษณ์ของคนไทยในอดีตส่วนท่ีมีลักษณะร่วมคืออาคารส�าคัญ	 เป็นจุดหมายที่กลมกลืน

กับธรรมชาติ	 ได้แก่	พระโอสถ	พระวิหาร	พระเจดีย์	 ซึ่งมีสระน�้าต้นไม้และท้องฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ 

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 และมีการวางแผนในการจัดพื้นท่ีใช้สอยอย่างเป็นระบบ	 เช่น	 การสร้างอาคาร

สถานที่	 การจัดระบบแผนผัง	 มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนคือเขตพุทธาวาส	 สังฆาวาส	 และเขตพ้ืนท่ี 

ใช้ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม	การจัดท�าผังการใช้สอยพื้นที่ของวัดตามบทบาทหน้าที่
4

 แผนผังของวัดตามคติจักรวาลดังกล่าวนี้	 ถือเป็นส่วนส�าคัญที่สุดที่ได้กลายมาเป็นเสมือนสิ่งที่

ก�าหนดบทบาทความเช่ือและวิถีชีวิตของคนไทยไปด้วย	 ในขณะเดียวกันเนื่องจากเมื่อเขตพุทธาวาส

หมายถึงพุทธภูมิหรือท่ีอยู่พระพุทธเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่รู้แจ้งแล้ว	 ดังนั้น	 ในเขตพุทธาวาสจึงเป็น 

เสมือนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์	หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงสวรรค์ตามความเชื่อของโลกทัศน์คนไทย	ดังนั้น

คนไทยจึงให้ความเคารพต่อ	 ศาสนสถานและเชื่อว่าการเข้าสู่เขตพุทธาวาสเป็นการเข้าสู่พ้ืนที่บริสุทธิ ์

เข้าใกล้สภาวะของการนพิพาน	ซึง่ในส่วนนีส้ามารถจดัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วได้ตามช่วงเวลาและบรเิวณ

พื้นที่ที่เหมาะสม

	 เขตสังฆาวาส	 มาจากค�าว่า	 สงฆ์	 กับค�าว่า	 อาวาส	 หมายถึง	 พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอาคาร 

ไม่เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติของสงฆ์	 ได้แก่	 กุฏิ	 อาคาร	 ที่ใช้ส�าหรับพาอาศัยหลับนอน	 

กัปปิยะกุฏิ	 โรงเก็บอาหารหอฉัน	 อาคารท่ีใช้เป็นที่ฉันภัตตาหาร	 วัจจกุฎี	 อาคารส�าหรับใช้ขับถ่าย 

ศาลาการเปรยีญอาคารทีใ่ช้เป็นทีเ่รยีนหนงัสอืของพระสงฆ์หอไตรอาคารทีใ่ช้เกบ็รกัษาคมัภร์ีทางศาสนา	

ชันตาฆร	โรงรกัษาไฟและต้มน�า้ธรรมศาลาโรงเทศนาธรรม	เป็นต้น	ส่วนใหญ่มกัแยกกนัจากเขตพทุธาวาส

อย่างเด็ดขาด	 แต่มักมีทางเชื่อมเหมือนกันได้โดยง่าย	 ในอดีตเขตสังฆาวาสอาจใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของ 

ภิกษุสงฆ์สามเณรและเป็นที่เรียนของเด็กวัดไปด้วย	 โดยเฉพาะกุฏิถือเป็นอาคารหลักส�าคัญ	 โดยมี 

อาคารประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผัง 

 3
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.),	 วัดสร้างสุขโลกแห่งสัปปายะ,	 (กรุงเทพ- 

มหานคร	:	โครงการวัดสร้างสุข	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น),	๒๕๕๙),	หน้า	๙.

 4
	กองพุทธศาสนสถาน,	คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานกองพุทธศาสนสถาน,	ส�านักงานพระพุทธ-

ศาสนาแห่งชาติ,	(๓๐	กันยายน	๒๕๕๔),	หน้า	๖.
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มากนักนอกจากบางประเภทของวัดชั้นของวัดที่ต้ัง	 รวมทั้งขนาดยังมีผลต่อการจัดวางผังของเขตนี้ 

กล่าวคือหากเป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กอยู่ในแถบถิ่นชนบทนิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลัง	ๆ	อาคาร

ที่เป็นองค์ประกอบรองหลังอื่นๆก็จะจัดวางอยู่ในต�าแหน่งที่สะดวกต่อการใช้สอยของพระภิกษุ

	 ในส่วนการจดัพ้ืนทีร่ะหว่างเขตพทุธาวาสและสงัฆาวาสนัน้	แบ่งโดยการจดัวางกลุม่อาคารในเขต

พุทธาวาสไว้กลางวัดส่วนอาคารในเขตสังฆาวาสได้แยกออกมาอย่างชัดเจนทั้งลักษณะของอาคารที ่

ต่างกันโดยเขตสังฆาวาสจะติดกับก�าแพงวัดและมีการเว้นพื้นที่เปิดเป็นที่โล่งส�าหรับเขตพุทธาวาส 

และสังฆาวาสและแบ่งโดยปลูกต้นไม้บังเขตสังฆาวาสเอาไว้ซ่ึงการจัดผังในลักษณะนี้อาจด้วยข้อจ�ากัด

ด้านทรัพยากรสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ประกอบกับวัดราษฎร์สร้างขึ้นเพ่ือสนองความต้องการทางใจของ

ชุมชนและเป็นศูนย์รวมในการพบปะเพื่อประกอบประเพณีพิธีกรรมหรือจัดกิจกรรมการชุมนุมต่าง	 ๆ	

ความสะดวกในการติดต่อกับพระสงฆ์ซ่ึงอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับวัดท�าให้พระสงฆ์ได้เป็นที่พ่ึงและ 

ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น
5

	 โดยทั่วไปเขตธรณีสงฆ์หรือเขตบริการชุมชนมักตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าของวัดเพราะเป็น

เขตทีคั่บค่ังมีเสียงรบกวน	และมเีขตพทุธาวาสตัง้อยูต่รงกลางเป็นพืน้ทีค่ัน่ระหว่างเขตธรณสีงฆ์	และเขต

สังฆาวาสซึ่งเป็นพื้นที่รโหฐาน	 ดังนั้นวัดแต่ละแห่งควรมีความตระหนักถึงปัญหาที่มีความแตกต่างกัน	

แต่ก็มีความคิดเห็นเดียวกันในการใช้ท่ีดินและอาคารสิ่งก่อสร้างที่ตั้งผิดเขตที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละเขต	 เช่น	 การปรับเปล่ียนให้กุฏิที่พักของ 

พระสงฆ์	ที่อยู่ในเขตบริการชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์	หรืออาคารห้องสมุดของวัด	อาคารประชาสัมพันธ์

ร้านค้า	 เป็นต้น	 ส�าหรับการจัดแบ่งเขตพื้นที่ระหว่างเขตต่างๆ	 มีแนวทางในการก่อสร้างถนนก�าแพง

ทางเท้าแนวไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นแปลงดอกไม้	คูน�้า	รั้วโปร่งทรงเตี้ยหรือมีการใช้ป้ายแบ่งเขตให้ชัดเจน
6

	 การด�าเนินงานมีการจัดท�าข้อมูลที่เป็นแผนแม่บทเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการก่อสร้างอาคาร

สถานที่อย่างชัดเจน	 ที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและอนุรักษ์ไว้	 ซึ่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นเน้นรักษา 

ความสะอาดม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง	 ๆ	 ภายในบริเวณวัดการพ�านักอาศัยใช้ประโยชน์

หรือด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	วัดมีสิ่งปลูกสร้างและอาคารเสนาสนะต่างๆ	เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

ใช้ประโยชน์และสิง่แวดล้อมสภาพแวดล้อม	สภาพสะอาด	มัง่คงแขง็แรงเช่น	อโุบสถ	กฏิุศาลา	ฌาปนสถาน	

วิหาร	ห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์ถนนและทางเท้าภายในวัด	 เจดีย์รั้ววัด/ก�าแพงวัด	 เป็นต้น	วัดจึงต้องได้รับ

การพฒันาในด้านการบรูณปฏสิงัขรณ์ให้มคีวามมัน่คงแขง็แรง	ปรบัปรงุสภาพภมูทิศัน์สมกบัสภาพพืน้ที่

 5
	เรื่องเดียวกัน	หน้า	๗.

 6
	 ธารณี	 กฤติยาดิศัย,	 “การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อทุกคนส�าหรับศูนย์การค้าชุมชน”,	 รายงาน 

การวิจัย,	(กรุงเทพมหานคร	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๖),	บทคัดย่อ.
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เพือ่สามารถใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างสมบรูณ์แบบ	พฒันาวดัเพือ่ให้วดัมสีภาพสะอาด

สงบและสว่างเพือ่สร้างความสุขทางด้านจติใจให้กับประชาชนจงึควรพฒันาวดัแบบบรูณาการโดยระดม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเช่นชุมชนรอบวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่วนราชการหรือสถาบัน

ศึกษาเพ่ือพัฒนาศาสนสถานมีความสวยงามและมีคุณค่าทางภูมิสถาปัตยกรรมมากข้ึน	 โดยการจัดท�า

แผนพัฒนาวัดในระยะสั้นและระยะยาว

	 การจัดท�าแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างและการใช้ที่ดินในอนาคตโดยเฉพาะการจัดสร้างอาคาร 

สถานที่ใหม่มีแผนการพัฒนารองรับการก่อสร้างให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ใช้สอยตามเขตต่าง	 ๆ	 หรือ 

การปรับขยายเขตพื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วนไว้ล่วงหน้า

	 การวางแผนการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมใหม่	 มีการวางแผนการก่อสร้างในต�าแหน่งหรือ 

ขนาดความสูงที่ไม่บดบังทัศนียภาพหรือลดทอนคุณค่าของศาสนสถานในเขตพุทธาวาส	ซึ่งเป็นสถานที่

ส�าคัญของวัดและต้องมีรูปร่างทางภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกลมกลืนกับภูมิสถาปัตยกรรมของ

สิ่งปลูกสร้างเดิมโดยเฉพาะศาสนสถานในเขตพุทธาวาส

	 วางแผนพัฒนาสิ่งบริการที่จัดสร้างใหม่	มีการวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมเช่นวัดที่มีนักท่องเที่ยว

เข้าชมเป็นจ�านวนมากมีสถานที่บริการให้เหมาะสม	ในด้านขนาดปริมาณหรือการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชม

เช่น	จ�านวนห้องแผนที่ทางเดินลานจอดรถเป็นต้น

	 วางแผนปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของวัดใหม่	 เช่น	การเขียนป้ายชื่อวัดและป้ายบอกเส้นทาง

ภายในวัดรวมไปถึงการจัดท�าป้ายแสดงประวัติความเป็นมาและความส�าคัญของอาคารสถานที่ส�าคัญ

ของวัด	 มีการเขียนด้วยภาษาไทย	 ภาษาท้องถิ่นและภาษาสากล	 โดยจัดท�าให้มีลักษณะและขนาด 

ที่เหมาะสมการจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่ืนรมย์เช่นการปลูกไม้ยืนต้นไม้ประดับลานหญ้า	 การจัดท�า 

ที่นั่งพักการจัดระบบความเรียบร้อยของร้านค้าถังขยะรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องการก�าจัดขยะ 

ที่เป็นระเบียบและถูกต้องเป็นต้น

	 การจัดระเบียบของท่ีตั้งให้บริการและกิจการอื่น	 ๆ	 เช่น	 การวางผังพื้นที่ร้านค้า	 ร้านอาหาร	 

ร้านค้า	บชูาดอกไม้ธปูเทยีน	ร้านขายหนงัสอืธรรมะ	จัดให้อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมไม่เกะกะตามทางเท้า

หรือลานจอดรถ	 หรือรุกล�้าเข้าในเขตพุทธาวาสยังไม่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดตั้งตู้บริจาคในต�าแหน่ง

ที่เหมาะสมมีการบอกวัตถุประสงค์และท่ีอยู่เบอร์โทรท่ีชัดเจน	 นอกจากนี้ควรจะท�าเอกสารเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาให้ชัดเจนโดยวางอยู่ใกล้กับตู้บริจาค

	 การแบ่งพ้ืนที่วัดออกเป็น	 ๓	 ส่วนนี้ในเชิงการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมจึงให้หมายถึง 

ส่วนหนึ่ง	 คือ	 เขตพุทธาวาสถูกใช้เป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะ	 (Semi-Public	 Zone)	 อีกส่วนหนึ่งคือ 

เขตสังฆาวาสที่ใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัว	(Private	Zone)	เฉพาะของพระสงฆ์ส่วนเขตธรณีสงฆ์ก็เป็นเสมือน

เขตพื้นที่สาธารณะ	(Private	Zone)	คนทั่วไป
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 เป้าหมายมุ่งเน้นการใช้เสนาสนะหรืออาคารสถานที่เป็นไปเพื่อการศึกษาธรรม	การปฏิบัติธรรม

และการเผยแผ่ธรรม	 โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างอาคารและสถานที่	 ที่มีความสะอาดสง่าและสงบ 

มีความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติและมีระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี	 มีเป้าหมายในการ 

พัฒนาวัดต้นแบบ	 โดยใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่	 ที่ยังคงยึดหลักพระธรรมวินัยควบคู่กันไป	 

ตามหลักการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการของวัด	 เน้นวัดที ่

ไม่อยู่ในเขตเมืองและให้มีการจ�าแนกพัฒนาการของวัดมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนาภายหลังที่ได้

ท�าการพัฒนาวัดต้นแบบ

	 กระบวนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามหลักอาวาสสัปปายะนั้น	 มีลักษณะที่ส�าคัญ	 ๔	

ประการ	คือ
7

	 	 ๑)		ควรมีความเชือ่มโยงสอดคล้องกบัปคุคลสัปปายะและโคจรสปัปายะ	คอื	บคุคลทีเ่ป็นผูน้�า

และที่ตั้งวัดกล่าว	 คือ	 หากเจ้าอาวาสนั้นมีลักษณะที่เพื่ออ�านวยต่อทัศนคติหรือแนวทางการสอนของ 

ผู้น�าแล้วอาวาสนั้นย่อมเพื่อให้เกิดความสัปปายะได้ง่าย	 หรือหากเจ้าอาวาสนั้นได้รับการพัฒนา 

ไม่สอดคล้องกับที่ตั้งเช่นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหรือชุมชน	 ก็ต้องมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันความเป็น 

อาวาสสัปปายะ	 ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะอาวาสหรือภูมิสถาปัตยกรรมนั้น	 จะมีส่วนสนับสนุน 

ต่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณของผู้เข้ามาใช้บริการของวัด	 เช่น	 กิจกรรมการท�าบุญ	 กิจกรรมการ 

ปฏิบัติธรรม	กิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว

	 	 ๒)		การเกดิกระบวนการเรียนรูใ้หมข่องสถาปนิกผู้ออกแบบ	เมื่ออาวาสสปัปายะนั้นเชือ่มโยง

กับปคุคลสปัปายะและโคจรสปัปายะแล้ว	สถาปนกิกจ็ะเนนิการตามความต้องการของบคุคลทีเ่ป็นผูน้�า	

เช่น	 เจ้าอาวาสหรือคณะกรรมการวัด	 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจนกระทั่งกลุ่มสถาปนิก 

แปลความหมายเชิงนามธรรมท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้	 ให้เป็นรูปธรรมในทางภูมิสถาปัตยกรรม 

และศิลปกรรมได้อย่างถูกต้อง	ผ่านกระบวนการออกที่เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์จากกิจกรรมใช้งาน

และการพัฒนาออกแบบ
8

	 	 ๓)		ลกัษณะสาธารณะของอาวาสสปัปายะทีส่ามารถไปก�าหนดเกณฑ์เบือ้งต้นในการออกแบบ	

อาวาสสัปปายะได้	 ก็คือความเป็นธรรมชาติความสงบสะอาดสว่างความงามที่สมถะหรือสันโดษและ 

การแฝงด้วยคติธรรม

 7
	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.),	 วัดสร้างสุขโลกแห่งสัปปายะ,	 (กรุงเทพ- 

มหานคร	:	โครงการวัดสร้างสุข	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น),	๒๕๕๙),	หน้า	๑๐.
 8

	กองพุทธศาสนสถาน,	คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานกองพุทธศาสนสถาน,	ส�านักงานพระพุทธ-
ศาสนาแห่งชาติ,	(๓๐	กันยายน	๒๕๕๔),	หน้า	๖.

04. �������� (��������� 39-53).indd   44 11/25/2022   9:47:21 AM



45การพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดพลังความเลื่อมใส

  ๔)		มีการแสวงหาลักษณะเด่นเฉพาะตัวหรือมีอัตลักษณ์ของวัดแนวคิดของผู ้น�าคณะ 

กรรมการวัด

แนวทางการพัฒนาด้านทางสัญจร 
	 การวางแผนพฒันา	การมีแผนในการสร้างเส้นทางทีส่ะดวกแก่ผู้เดินทางเข้ามาในวดัหลายช่องทาง	

ทีจ่ะเดนิทางมาวดัได้อย่างสะดวกและทางเดนิภายในวดัภายในบริเวณวดัมส่ิีงต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นเหมาะสม

ส่งเสรมิสภาพความเป็นรมณยีสถาน	พฒันาพืน้ทีส่มกบับรบิททีต่ัง้วดั	และหมนุเวยีนในการใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า	 โดยสร้างทางเดินสัญจรและป้ายบอกทางให้ต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม	 มีขนาดท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่	 มีความสง่า	 แผนผังติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจนแสดงอาณาเขตและรายละเอียด 

สถานที่ต่าง	 ๆ	 ภายในวัดชัดเจน	 มีแนวถนนที่เชื่อมโยงเข้าสู่ศาสนสถานส�าคัญของวัด	 ซึ่งจะต้องแสดง

เส้นทางป้ายบอกทางซึง่บรเิวณนีค้วรจดัเผยแพร่กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของวดัเพือ่จดัแสดงหรอืเผยแพร่ข่าวสาร	

ทางด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของวัด	 ป้ายประวัติวัดโดยย่อเพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

ป้ายนิเทศข้อมูลเพื่อแสดงจ�านวนสถิติข้อมูลต่าง	ๆ	ของวัด
9

	 ในส่วนของการวางแผนพฒันาทางเข้าวดัควรมแีผนในการพฒันาปรบัปรงุให้ง่ายขึน้	โดยการสร้าง

ป้ายบอกทางเข้าวัดให้ชัดเจน	 มีจุดสังเกตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการเข้าถึงโบราณสถาน 

ส�าคัญ	 ๆ	 ของวัดที่บางแห่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน	 ขาดความน่าสนใจถึงแม้จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร ์

ซึ่งวัดเองก็มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานให้มีความมากขึ้นและการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยการส่งเสริมเส้นทางรถจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัด

การด�าเนินงานมีแนวทางในการพัฒนา
	 การปรบัปรงุทางข้ามบรเิวณหน้าวดั	และสถานทีส่�าคญัอืน่	ๆ 	โดยปรับพ้ืนผิวถนนเป็นแบบพิเศษ

เพ่ือลดความเร็วของรถและขยายทางเดินเท้าโดยมีร่มเงาเชื่อมต่อระหว่างโบราณสถานและกิจกรรม 

ร้านค้ารมิสองฟากของถนนและใช้อปุกรณ์บาทวถิใีห้มรูีปแบบทีเ่หมาะสมโดยไม่ท�าลายทศันยีภาพของ

โบราณสถาน

	 การจัดระเบียบของการสัญจรของถนนใหม่	 ยกเลิกการอนุญาตให้รถน�าเท่ียวและรถบรรทุก 

ขนาดใหญ่เข้ามาในบริเวณพื้นที่แหล่งโบราณสถานเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการ 

สั่นสะเทือนที่อาจส่งผลต่อองค์พระเจดีย์และโบราณสถานที่ส�าคัญและเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะและ

รถน�าเที่ยวรวมทั้งจัดหาที่จอดรถยนต์และรถบัสขนาดใหญ่โดยให้อยู่ด้านนอกเขตพื้นที่กันชน

 9
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		 ทางเดินเท้า	หรอืทางริมถนนและควรเลอืกใช้ไม้ยนืต้นทีใ่ห้ร่มเงาเป็นพันธุไ์ม้พืน้ถิน่และควรมสีสีนั

เป็นมวล	หรือสลับสีเป็นช่วง	ๆ	หรือตามรูปการณ์เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

	 บริเวณทางเดินเท้า	 ควรมีสถานที่นั่งพักเป็นจุด	 ๆ	 หรือมีราวไม้หรือราวเหล็กที่มีความแข็งแรง	

ส�าหรับให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการใช้พยุงตัว	และมีทางเดินที่เอื้ออ�านวยส�าหรับคนพิการด้วย

	 เป้าหมายมีทางเดินเท้าภายในวัดมีความปลอดภัยเช่นมีความร่มร่ืนใช้วัสดุธรรมชาติเดินไปมา 

ได้อย่างสะดวกไม่ลื่นล้มพร้อมทั้งความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ

รูปแบบการพัฒนาด้านการเผยแผ่ธรรม 
	 การวางแผนพัฒนามีการวางแผนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในการเผยแผ่ที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับ

เอกลักษณ์หรือลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละวัด	เช่น	วัดที่เน้นเรื่องการเผยแผ่	ให้แนวทางในการพัฒนา

ด้านปัญญา	 เช่น	 มีโรงพิมพ์หรือร้านหนังสือ	 มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งอยู่ในวัด	 วัดที่มีแนวทางชัดเจน 

ในการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวใดแนวหนึ่ง	 เช่น	 แนวสติปัฏฐาน	 ๔	 วัดที่เน้นการ 

ให้บริการในระดับนานาชาติ	 ที่มีชาวต่างประเทศเดินทางมาใช้บริการ	 และมีการเผยแผ่ธรรมเสนอ 

ในสื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 ส่วนวัดที่เน้นการพัฒนา 

ในด้านศิลปกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่สวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติ	 ความร่มรื่นและการม ี

แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม	ท�าให้วัดแห่งนี้เป็นจุดและส�าหรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ
10

 การด�าเนนิงาน	มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการในการเผยแผ่ธรรมและความรูต่้าง	ๆ 	ตลอดถงึมกีารน�า

เทคโนโลยหีรือสือ่การสอนปรบัประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ท่ีสดุ	ซึง่มกีารประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงาน	

และกิจกรรมของวัดอยู่ตลอดเวลา	 มีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา	 เช่น	 วิทยุชุมชน	 

การแจกหนังสือธรรมะซีดีธรรมะ	หอกระจายข่าว	 เป็นต้น	 ภายในวัดมีมุมเรียนรู้พระพุทธศาสนา	 เช่น	

หนังสือ/ห้องสมุด	ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต	เป็นต้น	

 การจัดท�าข้อมูลและฐานข้อมูลของวัดท่ีถูกต้องในการเผยแพร่ให้แก่ประชาชน	 นักท่องเท่ียว	

บริษัทท่องเที่ยว	 และการเผยแพร่มีฐานข้อมูลสารสนเทศ	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย 

ทัง้ในด้านวฒันธรรม	ศาสนาและความเชือ่รวมไปถงึทศันคตส่ิวนตวั	ท�าให้ยงัไม่มคีวามเข้าใจในวฒันธรรม

ประเพณีทีถ่กูต้องและลกึซึง้	ปัญหาเหล่านีผู้บ้รหิารเข้ามาจดัการวดัจะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนาวัดด้วยในอนาคต	ซึ่งถ้าหากวัดต่างๆได้ด�าเนินการพัฒนาวัดอย่างถูกต้อง

และมีทิศทางแล้ว	 นอกจากจะเป็นการสร้างความย่ังยืนให้กับพระพุทธศาสนา	 การสร้างโอกาสในการ

 10
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47การพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดพลังความเลื่อมใส

เผยแผ่ศาสนาเพือ่ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมแก่ประชาชนแล้วการท่องเทีย่วกย็งัเป็นผลพลอยได้จากการ

พัฒนาวัดอีกด้วย	และการท่องเที่ยวเองก็จะเลือกประโยชน์แก่วัดมากมาย

 การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดในวันส�าคัญหรือเทศกาลส�าคัญต่าง	 ๆ	 เนื่องจาก 

การท่องเท่ียวเป็นที่มาของรายได้	 เงินรายได้นี้เมื่อไหลเข้าสู่กระแสเศรษฐกิจก็เกิดการกระจาย	 เม่ือม ี

นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมวัด	วัดก็จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบของรายได้จากการประกอบธุรกิจ

ต่าง	ๆ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เช่น	รายได้จากการให้เช่าบูชา	การขายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ

บูชา	 การเก็บค่าที่จอดรถ	 เงินรายได้จากการบริจาคทรัพย์สินส่ิงของ	 และการท�าบุญในโอกาสพิเศษ 

ต่าง	 ๆ	 เงินและสิ่งของเหล่านี้มีส่วนส�าคัญในการเสริมงบประมาณแผ่นดินให้มีพอที่จะปฏิสังขรณ ์

ศาสนสถานให้อยู ่ในสภาพสมบูรณ์ควรแก่การเป็นที่สักการะสถานต่อไป	 อีกประการหนึ่งวัดที่ม ี

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก	 ย่อมกระตุ้นให้เกิดธุรกิจต่าง	 ๆ	 เป็นแนวทางให้คนในท้องถ่ินมีรายได้

เพื่อการยังชีพ	เมื่อคนเหล่านี้มีเศรษฐกิจดีขึ้นย่อมจะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเมื่อถึงเวลาและโอกาส	

เช่น	 การท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญทางศาสนาและเทศกาลส�าคัญ	 ส่ิงเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมและยังช่วยท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้ด�ารงคงอยู่สืบทอดและอีกทางหนึ่ง

	 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูล	การต้อนรับผู้เดินทางมาสู่วัดตลอดถึงการมีข้อมูลข่าวสาร

ภายในวัดเก่ียวกับขอบเขตวัด	 ขนาดพ้ืนที่	 แผนผังสถานที่ภายในวัด	 ตลอดถึงการชี้แจงกฎระเบียบ 

ข้อห้ามในการเดินทางตามจุดต่าง	 ๆ	 ภายในวัดป้ายคติธรรม	 พุทธภาษิต	 เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือ 

พทุธภาษิต	มุมหนงัสอืเพือ่ส่งเสรมิการอ่าน	เพือ่เป็นช่องทางในการเรยีนรูแ้ก่บคุคลทัว่ไปทีส่นใจ	เป็นต้น

	 เป้าหมายมีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในด้านการส่ือสารโดยการพัฒนาบุคลากรของวัด	 เช่น	 

การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความรู้ทั้งทางธรรมและการปฏิบัติ	 แก่พระสงฆ์หรือ

บุคลากรภายในวัด	เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้สะท้อนให้วัดด�าเนินไปในทิศทางบวก	

น่ันก็คือ	 นักท่องเท่ียวบางคนอาจเป็นนักเขียน	 นักข่าว	 เมื่อได้ไปเที่ยววัดได้พบเห็นสิ่งดีเกิดความ 

ประทับใจหรือสิ่งบกพร่องเกิดความคับข้องใจก็จะกลับไปเขียนข่าวบทความหรือสารคดีเผยแพร ่

ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับทราบก็จะเป็นหนทางวิธีการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	 

โดยเฉพาะการเรียกร้องให้หน่วยราชการเข้าไปดูแลปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมและในบาง 

กรณีการถ่ายภาพศิลปวัตถุสถาน	 อาจกลายเป็นหลักฐานส�าคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร	์ 

แม้นักท่องเที่ยวธรรมดา	เมื่อเห็นข้อดีและข้อด้อยของการไปเที่ยวชมวัดแล้ว	ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมหรือ

วิพากษ์วิจารณ์	ซึ่งเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้เช่นกัน	ดังนั้น	การที่นักท่องเที่ยวได้มี

โอกาสพบเห็นศิลปกรรมของวัดต่างๆจะเป็นเคร่ืองยืนยันว่าคนไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต

โดยมีศิลปกรรมตามวดัเป็นหลกัฐานทางวตัถท่ีุส�าคญัและเป็นสิง่กระตุน้ให้มกีารตืน่ตวัทีจ่ะอนรัุกษ์พฒันา
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ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	 หากมีการกระท�าใดๆที่ไม่ถูกไม่ควร	 ก็จะมีคนคอยเป็นผู้ดูแล	 รวมทั้งต่อสู้ 

ขัดขวางการท�าลายศิลปวัตถุอันเป็นสมบัติส่วนรวมของคนทั้งชาติ	 และการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส

พบเห็นความวิจิตรตระการตาโอ่อ่าสง่างามของศาสนสถาน	 ได้พบเห็นจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ ์

ก็อาจเกิดความเลื่อมใส	สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่อไป
11

รูปแบบการพัฒนาด้านการบริหารบุคลากร 
	 การวางแผนพัฒนามีการสร้างจิตส�านึกและอุดมการณ์ร่วมกัน	 ของบุคลากรในวัดและนอกวัด 

ในเรื่องแนวทางพัฒนาวัด	 ให้เป็นไปตามแบบแผนท่ีได้วางไว้ผู้น�าคือเจ้าอาวาสให้ความส�าคัญในการ 

จัดท�าแผนแม่บท	 (Mater	 plan)	 ในการพัฒนาวัดอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดแนวทางนั้นให้กับกลุ่ม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยมีเครือข่ายกลุ่มสถาปนิกและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย	 ให้เข้ามี 

ส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบร่วมกนัรวมไปถงึการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัในการ

ขออนุญาตการใช้สอยและพัฒนาพ้ืนที่	 ท�าให้ไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งกับภาครัฐในเร่ืองการใช้พื้นที่ป่า 

การผ่อนปรนการใช้ประโยชน์ร่วมกันส่วนการจัดการด้านบุคคลนั้น	 วัดแห่งนี้มีการจัดการงานเป็น 

แผนก	 ๆ	 มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน	 การบริหารจัดการจึงมีการแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็น 

ส่วน	ๆ 	โดยมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ละฝ่ายดูแลและบริหาร	มีระบบการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างเป็น

ระบบอย่างชัดเจน	 มีกลุ่มผู้น�าท่ีได้รับมอบหมายการบริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีแผนการ

พัฒนาบุคลากรภายในวัดอย่างต่อเนื่อง	 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีศักยภาพความพร้อม

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจท่ีเข้มแข็งมุ่งมั่น	 รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์มีอุดมการณ ์

มีระเบียบวินัย	 บุคลากรคือเป้าหมายหลักท่ีจะอยู่รวมกันได้ซ่ึงผู้บริหารวัด(เจ้าอาวาส)ได้ใช้หลักการ 

ทั้งทางธรรมและทางโลกมาอธิบายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยยกเอา 

หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลักการเพื่อที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจของบุคลากร
12

แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ด้านสภาพแวดล้อม 
	 การวางแผนพัฒนามีการบริหารจัดการวัดให้เป็นธรรมชาติที่สุด	 เช่น	 มีป่าไม้	 แหล่งน�้า	 เป็นต้น	

เพื่อช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับวัดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีความร่ืนรมย์สวยงามการออกแบบให้

สอดคล้องกับกลุม่ผูใ้ช้งานหลกัสดัส่วนของธรรมชาตคิอืมธีรรมชาตเิป็นองค์ประกอบหลกั	(Landscape	

Dominate	Architecture)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	มต้ีนไม้สูงใหญ่	ก�าหนดไม่มพ้ืีนทีป่่าออกเป็น	๒	ชนดิ

 11
	กองพุทธศาสนสถาน,	คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานกองพุทธศาสนสถาน,	หน้า	๖.

 12
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๑.
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ได้แก่	 ป่าแบบหนาแน่น	 ท่ีมีต้นไม้ใหญ่ข้ึนหนาแน่นและป่าแบบสวนประกอบด้วยสวนหย่อมและลาน 

พักผ่อน	 มีธรรมชาติท่ีหลากหลาย	 ได้แก่	 ป่าแบบหนาแน่น	 สวนป่า	 สระน�้า	 อุทยานธรรม	 คลอง	 

เป็นต้น	เกิดเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ธรรมมีการจัดการธรรมชาติ

ให้เกดิความร่มรืน่และรืน่รมย์ด้วยการสร้างธรรมชาติการจดัการขึน้มาใหม่	(Man-Made	Nature)	ได้แก่

ต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีชุ่มน�า้	 เพื่อทดแทน 

ต้นไม้เดิมที่ล้มหรือทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแล	 ในกรณีของวัดที่มีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเป็นที ่

สัปปายะมากกว่าวัดอื่น	 ๆ	 เนื่องจากมีท�าเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนป่าและต้ังอยู่ติดกลับล�าธารธรรมชาติ

เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบ�าเพ็ญธรรม	เช่นเดียวกับวัดอุโมงค์	 (สวนพุทธธรรม)	ที่มีพื้นที่กว้างขวาง

ภายในวัดมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีการอนุรักษ์ต้นไม้คงสภาพเป็นวัดป่าที่สมบูรณ์และวัดที่ตั้งอยู่ติดกับ

เขตพื้นที่ป่าอุทยานส่วนสัด	 เป็นวัดท่ีตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนจึงมีบ้านเรือนของประชาชนต้ังอยู่รายล้อม

วดัแต่กม็ต้ีนยางใหญ่และต้นไม้ใหญ่หลายต้นทีย่งัอนรัุกษ์ไว้รวมท้ังมกีารปลูกพันธุไ์ม้ทดแทนจ�านวนหนึง่

แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นพื้นที่ร่มรื่นและเย็นสบายกว่าบริเวณใกล้เคียงอื่น	ๆ
13

 การด�าเนินงาน	มีการดูแลท�าความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม	มีการก�าจัดสิ่งปฏิกูล	และการบ�าบัด

สิ่งปฏิกูลไม่ให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติ	 การปรับปรุง	 พัฒนาดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

ภายในวัด	บริเวณวัดสงบ	ร่มรื่น	มีการจัดบริเวณวัด	สถานที่	เป็นระเบียบ	มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย	

มีบริเวณปลูกดอกไม้	ไม้ประดับ	มีแนวทางดังนี้
14

	 สร้างบริเวณธรรมชาติขึ้นเพื่อให้พื้นที่ภายในวัดเกิดความสงบ	ได้แก่	สร้างก�าแพงต้นไม้โดยรอบ

พื้นที่	และปลูกป่าแบบหาแน่นที่ด้านใดด้านหนึ่งของวัด

	 การจัดวางล�าดับพื้นท่ีการใช้งานให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดท�าให้เกิดบรรยากาศของความสงบ	 

โดยล�าดับพื้นที่จากความสงบน้อยให้อยู่ด้านหน้าของวัด	และความสงบมากให้อยู่ทางด้านหลังของวัด

 เป้าหมาย	คอื	การปลกูจิตส�านึกให้ผูอ้าศยัหรอืผู้เข้ามาทีว่ดัอาศยัอยูไ่หนธรรมชาตอิย่างเพือ่อาทร	

วดัเป็นสถานทีส่มถะและมศีาสนสถานเท่าท่ีจ�าเป็น	ไม่มอีงค์ประกอบทีป่ระดบัตกแต่งเกนิจ�าเป็น	มคีวาม

เรียบง่ายและงดงามด้วยสัดส่วนและเน้ือแท้ของวัสดุ	 และมีความประหยัดและมีเท่าที่จ�าเป็นในแง่ของ

โครงสร้างและวัสดุ

 13
	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.),	วัดสร้างสุขโลกแห่งสัปปายะ,	หน้า	๙.

 14
	กองพทุธศาสนสถาน,	คูม่อืการพฒันาวดัสูค่วามเป็นมาตรฐานกองพทุธศาสนสถาน,	ส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาติ,	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔,	หน้า	๑๖.
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แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรม 
	 การวางแผนพัฒนา	มีกิจกรรมหรือโครงการทั้งในด้านศาสนา	สังคม	และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

หรือปรับประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 การด�าเนินการด้าน 

การเผยแผ่	 มีที่ส�าหรับปฏิบัติธรรมเฉพาะและยึดผู้ปฏิบัติเป็นส�าคัญเน้นเรื่องการเป็นอยู่แบบธรรมชาติ	

ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล	 ในกรณีเช่น	 วัดท่ีมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี	 และเขตพ้ืนท่ี 

ปฏบิตัธิรรมอย่างเป็นสดัส่วน	สามารถรองรบัผูเ้ข้ามาปฏบิตัธิรรมได้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	และ

มีการต่อขยายพ้ืนทีร่องรบัการเตบิโตในอนาคต	มคีณะท�างานอย่างเพยีงพอและเป็นระบบ	เช่นเดยีวกบั

วดัทีม่สีถานปฏิบตัธิรรมส�าหรบัรองรบัชาวต่างประเทศและมเีขตพ้ืนทีใ่นปฏบิติัทีก่ว้างขวาง	ส่วนวดัทีม่ี

การจัดท่ีพักส�าหรับผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นหลัก	 แต่ก็มีสัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติที่ค่อนข้างเป็น

ส่วนตัว	ผนวกกับเป็นสถานที่สงบ
15

 การด�าเนินงาน	 คือ	 การจัดให้มีกิจกรรม	 การฝึกอบรมทั้งในด้านศึกษาเรียนรู้และการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับศาสนา	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	 ฟื้นฟูบทบาทของวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในทุกด้าน	 

เป็นที่สงบจิตใจ	 เป็นที่พักผ่อนของชุมชนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งทุกวัด 

จะต้องมีจุดประสานระหว่างวัด	บ้านและโรงเรียน	ในรูปคณะกรรมการพัฒนาวัด	โดยบ้านและโรงเรียน

จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ	 กิจกรรมหลักท่ีจะขับเคลื่อนให้วัด	 บ้านและโรงเรียนด�าเนินการร่วมกัน	 คือ	 

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันอาสาฬหบูชา	 วันเข้าพรรษา	 

วันธัมมัสสวนะ	(วันพระ)	วันส�าคัญของชาติ	มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	แก่เยาวชน	

ประชาชนทั่วไป	เช่น	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	บวชเนกขัมมะจาริณี	ค่ายคุณธรรม	ฯลฯ	

 เป้าหมาย	 การเป็นวัดท่ีสงบ	 และมีกิจกรรมทางศาสนา	 สังคม	 และวัฒนธรรมส�าหรับบุคคลที่

หลากหลาย	 การวางแผนที่จะให้วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม	 

และชัดเจน	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีนโยบาย	 วางหลักการบริหารส�าหรับอนาคต	 และมีวิสัยทัศน์ในการ

บรหิารองค์การวดัท้ังในปัจจบัุนและอนาคตเพือ่ให้เกดิการปรบัสภาพให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม	ทัง้นีเ้พราะในปัจจบุนัชมุชนมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	เจ้าอาวาสในฐานะผูบ้รหิารจ�าเป็น

ต้องทันต่อสภาพกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลาแต่สามารถบริหารองค์การวัดให้สอดคล้องกับชุมชน

หรือสังคม	ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์		ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดกิจกรรมภายในองค์การวัดเพื่อเชื้อเชิญผู้ที่มี

ความศรัทธาเลือ่มใส	ในองค์การวัดได้ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	ในด้านพระพทุธศาสนาร่วมกนัเป็นการรวมพลงั

ศรัทธาแต่ที่ต่าง	ๆ	ได้มารวมกันท�ากิจกรรมในแต่ละปี

 15
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๒.
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แนวทางการพัฒนาด้านอารยสถาปัตย ์
	 อารยสถาปัตย์	 (Universal	 Design)	 หรือการออกแบบเพ่ือมวลชน	 มีแนวคิดส�าคัญส�าหรับ 

การออกแบบ	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่างๆ	 และผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่ม	

ตั้งแต่ผู้สูงอายุ	 คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วย 

ข้อจ�ากัดทางร่างกาย	โดยเน้นความสะดวก	ความปลอดภัย	ความเป็นธรรม	และความเท่าเทียม	ทั้งใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	และในสถานที่ต่าง	ๆ	ถือเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
16

	นวัตกรรมการจัดการอารยสถาปัตย์ของวัด	และภาพลักษณ์อารยสถาปัตย์	๑๗	รายการ	ได้แก่	

	 ๑)	ทางลาด		 ๒)	รวมจับขึ้น-ลง	

	 ๓)	ที่จอดรถ		 ๔)	ทางเดิน	Braille	block	

	 		 	 	 	(แผ่นทางเท้าส�าหรับผู้พิการทางสายตา)	

	 ๕)	ลิฟท์		 	 ๖)	เครื่องกระจายเสียง	

	 ๗)	แสงสว่างเพียงพอ/สะอาด		 ๘)	ตัวอักษรสื่อความ/QR	Code	

	 ๙)	รถบริการ	Wheelchair		 ๑๐)	ไม้เท้า	

	 ๑๑)	ป้ายสัญลักษณ์		 ๑๒)	ห้องน�้า	

	 ๑๓)	ทางข้ามถนน/สัญญาณไฟจราจร		 ๑๔)	ไฟบอกทาง	

	 ๑๕)	จุดพักผ่อน		 ๑๖)	พื้นกันลื่น/กันเท้าร้อน	

	 ๑๗)	สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

	 	สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลอันเป็นอารยสถาปัตย์ที่ส�าคัญและจ�าเป็นที่วัดควรจัดท�า	

สรุป
	 ในการพฒันาปรบัปรงุวดัให้เกดิพลงัความเลือ่มใส	โดยเฉพาะการจดัการเกีย่วกบัภมูสิถาปัตยกรรม

หรอืโบราณสถานทีข่ึน้ทะเบยีนการอนรุกัษ์โบราณสถานของรัฐ	จ�าเป็นต้องมกีารตระหนกัว่านอกเหนอื

จากการพัฒนาให้สามารถสนองประโยชน์ใช้สอยตามบทบาทหลักของวัด	 ประกอบด้วยกิจกรรมทาง

ศาสนาประเพณี	 กิจกรรมของชุมชน	 และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวแล้ว	 จ�าเป็นต้องค�านึงถึง

การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม	 แหล่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมด้วย	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาถึง

ขอบเขตของความสัมพันธ์ของวัดกับสภาพแวดล้อมในหลายขอบเขตต้ังแต่ลักษณะแวดล้อมธรรมชาต	ิ

(Natural	Environment)	เมือง	หมู่บ้าน	ลักษณะของทัศนวิสัยโดยส่วนรวมของเมือง	(Skyline)	ชุมชน	

 16
	พรวิทู	โค้วคชาภรณ์,	“อารยสถาปัตย์	(Universal	Design)W,บทความวิชาการส�านักวิชาการ ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา,	ปีที่	๔	ฉบับที่	๒๑	(พฤศจิกายน	๒๕๕๗):	๑๙-๒๒.
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ย่านเฉพาะซึ่งโบราณสถานตั้งอยู่	 ภูมิทัศน์โดยทั่วไป	 จนกระทั่งถึงตัวภูมิสถาปัตยกรรม	 และในการ 

เสนอแนะการพัฒนาวัดทางกายภาพจ�าเป็นต้องพิจารณาความส�าคัญของวัดกับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 

ดังกล่าวข้างต้นด้วย

 การพฒันาทางด้านกายภาพของวดั	เมือ่พจิารณาจากแผนผงับรเิวณของวดัจะประกอบด้วยกลุม่

การใช้พ้ืนที่ในวัดตามกิจกรรมต่าง	 ๆ	 นับต้ังแต่บริเวณพุทธาวาสและสังฆาวาส	 บริเวณที่วัดใช้เป็น

สาธารณะประโยชน์และบริเวณที่วัดจัดหาผลประโยชน์และพื้นที่เปิดโล่งโดยรอบ	 ทางสัญจรประเภท

ต่าง	ๆ 	รวมทัง้ภูมสิถาปัตยกรรมและส่วนประณตีภมูสิถาปัตยกรรมในวดั	ซึง่ในการเสนอแนะการพฒันา

โดยทั่วไปนั้นอาจแยกเป็นการพัฒนาโดยสังเขป	๓	ระดับ	คือ

	 	 ๑.		การพัฒนาผังกายภาพของวัดตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรม

	 	 ๒.		พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบวัดเชื่อมต่อการพัฒนาแผนผังกายภาพของวัด

	 	 ๓.		ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา	ซึง่อยูใ่นขอบเขตของความสมัพนัธ์ของวดักบัชมุชนและเมอืง	

ซึ่งรวมความถึงทัศนวิสัยโดยรอบ	 (Skyline)	ย่าน	 (District)	ชุมชนใกล้เคียง	 (Neighborhood)	 เมือง

และหมู่บ้าน	(Town	&	Village)	และถนน	(Streetscape)

ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม
	 การแก้ไขปัญหาความเสียหายของลักษะกายภาพทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	 

ด้วยการให้ความรู้กับวัด	 และเจ้าหน้าที่มีหน้าท่ีดูแล	 ปรับแนวคิดวิธีการด�าเนินการในการอนุรักษ์ 

โบราณสถานที่อยู่ในวัด	ปรับทัศนคติใหม่ในการดูแลศาสนาสถาน	มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ	ทุกคน

เป็นเจ้าของร่วมกัน	ไม่ใช่กรมศิลปากร	วัด	เจ้าอาวาส	หรือกรรมการวัด	เนื่องด้วยในอันดับแรกคุณค่าที่

ส่งเสริมเกิดพลงัความเลือ่มใสต้องเป็นประจักษ์	ควรรักษาและฟ้ืนฟูแนวคิด	รูปแบบศลิปะ	สถาปัตยกรรม	

ภูมิสถาปัตยกรรมตามคติและแนวความคิดของผู้ออกแบบ

บรรณานุกรม
กองพทุธศาสนสถาน.	คูม่อืการพฒันาวดัสูค่วามเป็นมาตรฐานกองพทุธศาสนสถาน.	พระพทุธศาสนา

แห่งชาติ,	๒๕๕๔.

ธารณี	กฤติยาดิศัย.	การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อทุกคนส�าหรับศูนย์การค้าชุมชน.	รายงาน

การ วจิยั.	กรงุเทพมหานคร	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,	๒๕๕๖.

พรวทิ	ูโค้วคชาภรณ์.	อารยสถาปัตย์	(Universal	Design)W.	บทความวชิาการส�านกัวชิาการ ส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๕๗.
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53การพัฒนาวัดตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้เกิดพลังความเลื่อมใส

พระพุทธโฆสาจารย์. ญาโณทยปกรณ์.จัดพิมพ์ขึ้นในงานสมโภชพระอารามหลวง	ครบ	๒๐๕	ปี	และ

งานสมโภชสพุรรณบัฏ	สมเดจ็พระพุฒาจารย์	อปุเสณมหาเถระ.	กรงุเทพมหานคร	:	มปพ.,	

๒๕๓๔.

พระมหาธนกร	กิตฺติปญฺโญ	(สร้อยศรี).	“แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธตามหลัก		

ภูมิสถาปัตยกรรม”.	วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 

บัณฑิต	วิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๕.

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.).	วัดสร้างสุขโลกแห่งสัปปายะ.	 กรุงเทพ-

มหานคร	:	โครงการวัดสร้างสุข	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น),	๒๕๕๙.
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การศึกษาเรียนรู้ธรรมผ่านพุทธศิลปนวัตกรรม

 พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.
 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

บทน�า
	 การศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้นมีหลายวิธี	 หนึ่งในวิธีเหล่านั้น	 คือ	 พุทธศิลปนวัตกรรม 

ในรปูแบบต่าง	ๆ 	เป็นลกัษณะการศกึษาเชิงตคีวามธรรมจากพทุธศลิปกรรมด้วยการอปุมา	อปุไมย	ศกึษา

จากศิลปะสู่ธรรม	 หรือ	 จากธรรมสู่ศิลปะ	 ดังความว่า	 “พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงถามจ�าแนกธรรม	 

จงึทรงแสดงถึงธรรม	โดยบุคลาธษิฐานและพระผูม้พีระภาคเจ้าเมือ่จะทรงจ�าแนกธรรมทีท่รงยกขึน้แสดง

ด้วยธรรมาธิษฐาน”
1
	การศึกษาเรียนรู้ธรรมผ่านพุทธศิลป์นี้	ย่อมทรงไว้ซึ่งศิลปะแบบไทย	ๆ 	ในรูปแบบ

พระวิหาร	อุโบสถ	ซึง่ธรรมศาลานยิมสร้างช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	ลวดลายไทยชนดิต่าง	ๆ 	เป็นแนวทาง

การเผยแผ่ค�าสอนอย่างหนึ่งของปราชญ์บัณฑิต	(บา/ครูบา)	ทุกยุคทุกสมัย	มักเรียกกันในวงการศึกษา

ปัจจุบันว่า	 การบูรณาการหรือการประยุกต์การตีความ	 (Interpretation)	 คือ	 การแปลความหมาย 

จากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหน่ึง	 ลักษณะเดียวกับค�าว่า	 “บุคลาธิษฐาน	 ซึ่งใช้บุคคลเป็นท่ีตั้ง	 คือวิธีแสดงธรรม 

โดยยกบุคคลขึ้นอ้าง”
2
	ศิลปกรรมทุกชนิดแม้แต่จิตรกรรมก็เป็นลักษณะมโนทัศน์ที่จินตนาการออกมา

สู่จิตรกรรมทางกายภาพ	 เช่น	ภาพวาด	ภาพเขียน	การจารึกฝาผนังต่าง	ๆ	ถือว่าเป็นเครื่องมือเผยแผ่

ธรรมท่ีดีเชิงประจักษ์	 ในความเป็นศาสตร์ศิลป์ด้วยพุทธลีลาหรือลีลาก็ต้องใช้อารมณ์ให้ครบกอปร 

ด้วยสาระ	 ในค�าว่า	 แจ่มแจ้ง	 จูงใจ	 แกล้วกล้า	 ร่าเริง	 กล่าวคือ	 “ทรงชี้แจงให้เห็นชัด	 (สันทัสสนา)	 

ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ	 (สมาทปนา)	เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า	(สมุตเตชนา)	ปลอบชโลมใจ

ให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถา	(สัมปหังสนา)”
3
 

	 	 พระพุทธรูปในฐานะปฏิมากรรมนั้น	 มีมาแต่สมัยพุทธกาลโดยเริ่มจากพระเจ้าปเสนทิโกศล	

พระราชาแห่งแคว้นโกศลซึ่งพระองค์ขอพุทธานุญาตสร้างพุทธรูปไม้แก่นจันทน์แทนพระพุทธองค์ 

เพื่อเป็นท่ีกราบไหว้ของปวงนิกร	 แก้ปัญหาที่นิกรมาเฝ้าแล้วไม่พบมีความเศร้าโศกเสียใจกลับไป	 

 1
 ขุ.อิติ.	(มหามกุฏ)	๔๕/๒๕๗/๔๘๔.

 2
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,	พิมพ์ครั้งที่	๑๑,	(กรุงเทพ-

มหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๖),	หน้า	๑๑๒.

 3
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๗๗/๔๓.
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พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต	ต่อมาเกิดพระพุทธรูปสมัยคันธารราฐที่นิยมสร้างจ�าลองรูปคนโดยมีหนวด

มีเคราซึ่งไม่เน้นศิลป์มาก	 เมื่อศึกษาต�านานของพระอเลกซานเดอร์มหาราชแล้วจะพบว่า	 พระองค์ 

แปลกพระทัยท่ีเห็นชาวเมืองนั้นบูชาสักการะพระพุทธเจ้ารูปปั้นหรือไม้แกะสลักกันมาก	 พระองค ์

เหน็ศรทัธาอจลาในพระรตันตรยัของประชาชนทีส่่งผลให้มศีลี	ศรทัธา	ปสาทะ	เป็นอรยิธนคาถาส�าหรบั

เจริญจิตภาวนา	 พระองค์ส่งเสริมประชาชนเกิดมีพระพุทธรูปรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่เด่น	 ๆ	 นุ่งห่มผ้าจีวร 

ที่เป็นกลีบพรี้วริ้วดังคลื่นลมพัดใบไม้ปลิวไสวเจริญตาซึ่งเน้นด้านศิลป์มากขึ้น	

	 ชาวพุทธมิใช่เพียงชาวพุทธเท่านั้น	ต้องศึกษาเรียนรู้ศิลปะทางพุทธด้วย	ชาวพุทธไทยคือผู้ศึกษา

และปฏิบัติในไตรสิกขา	คือศีล	สมาธิ	ปัญญา	องค์รวมค�าสอนของพระพุทธศาสนา	และเป็นการศึกษา

ตลอดชีวิตโดยอัตโนมัติในฐานะชาวพุทธ	 แต่การศึกษานั้นไม่ได้ศึกษาแนวตั้งอย่างเดียวโดยศึกษาแต่ 

ค�าสอนล้วน	ๆ	มุ่งเอาแต่แก่นค�าสอนเท่านั้น	ไม่เอาเปลือก	กะพี้	ที่เป็นพิธีกรรม	พิธีการ	การสงเคราะห์

อื่น	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับจริตที่มีมากมายก็ควรหาทางศึกษาธรรมแนวนอนบ้าง	 คือ	 ศึกษาจากส่ือ 

ศิลปะต่าง	ๆ	ที่สื่อถึงธรรม	ซึ่งศิลปะนี้ถือเป็นอารยธรรมการสร้างของผู้เจริญแล้ว	ตามที่มีค�าในต�านาน	

กล่าวว่า	 “อารยธรรมลุ่มน�้าไนน์	 ลุ่มน�้าคงคา	 ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	 กลายเป็นวัฒนธรรมของชนชาติที่ 

พัฒนาแล้วต่างกับคนเหยิง”
4
 

แนวคิดธรรมผ่านพุทธศิลปกรรม
	 	 ธรรม	คอื	สิง่ท่ีพระพทุธเจ้าค้นพบด้วยการตรสัรูแ้ล้วน�ามาเปิดเผย	บญัญติั	แสดงให้แก่ผูศ้กึษา

เรียนรู้และปฏิบัติตามเรียกว่า	สาวก	 (follower)	นัยแห่งธรรม	คือ	“สรรพสิ่ง	 (all	 things)	ที่ต้องตก 

อยู่ในกฎไตรลักษณ์	 และธรรมตามแนวจริยธรรม	 คือ	 ความดี	 ความชั่ว”
5
	 หลายคนเคยไปนมัสการ 

สงัเวชนียสถาน	๔	ต�าบล	คอื	ทีป่ระสตู	ิทีต่รัสรู	้ทีแ่สดงปฐมเทศนา	และทีด่บัขนัธปรนิพิพาน	ภาพลกัษณ์

ของสถานที่เหล่านี้คือ	 ซากปรักหักพัง	 ที่ตกอยู่กฎอนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ท่ียังใจให้สังเวชโดยธรรม	 

คือเห็นไตรลักษณ์	 อันเป็นอารมณ์วิปัสสนาสมาธิ	 คัมภีร์ทีฆนิกายกล่าวว่า	 “กุลบุตรใดไปนมัสการ 

สังเวชสถานนี้ด้วยจิตศรัทธา	 เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก	 เขาย่อมเข้าสู่สุคติ	 โลกสวรรค์”
6
  

เมื่อทราบอานิสงส์ท่ีให้ผลยอดปรารถนาเช่นนี้	 ทุกคนก็อยากไปด้วยจิตศรัทธาแม้ไปถึงสวรรค์ก็ยังเป็น

บันไดไปสู่พรหมโลกถึงนิพพานได้	 และชาวพุทธไทยระดับสามัญชนต้องไม่ลืมหลักคิดว่า	 “สวรรค์	 กับ	

 4
 พระครูสิริรัตนานุวัตร,	ศาสตร์ร่วมสังคม,	(พิษณุโลก:	โฟกัสปริ้นต์,	๒๕๕๕,	หน้า	๖๖.

 5
 พระมหาทวี	ฐานวโร,	บทบาทพุทธจริยศาสตร์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม,	ปริญญาดุษฎีนิพนธ์, 

(มหาวิทยาลัยบาณารัส,	อินเดีย,	๒๕๔๐),	หน้า	๕๕.

 6
 ที.ม.	(ไทย)๑๐/๒๐๓/๑๕๑.
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นรก”	เป็นจริยธรรมที่อยู่ติดตาติดใจใกล้ตัวเราทุกคน	สามารถสื่อธรรมได้ดีที่สุด	แม้เด็ก	ๆ	ถ้าบอกว่า	

เทวดาประทานให้	 ก็จะมีจิตภาพที่ดี	 สวยงาม	 แต่บอกว่า	 ผีจะมาหลอก	 ก็จะมีจิตภาพหลอน	 ดังมีตัว 

มารร้ายเข้ามาประหัตประหารอันน่ากลัว	

	 พุทธศิลป์ทั้งที่เป็นรูปธรรม	 นามธรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรม	

สมควรคิดสร้างเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของการศึกษาที่เป็นระบบ	 ใช้เป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรม 

ได้เป็นอย่างดี	 เห็นได้โดยประจักษ์จะสามารถปลูกศรัทธา	 พัฒนาสู่ปัญญาได้ในที่สุด	 ที่เกิดการ 

ประยกุต์ธรรม	บูรณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่	ตามปรชัญาของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย

ต่อไป	ด้วยค�าสั้น	ๆ	ว่า	“พุทธศิลป์จะสื่อธรรมเสมอ”
7
 

ผลการศึกษา
	 ศิลปนวัตกรรมทุกชนิด	 เป็นระบบแนวคิดที่จ�าเป็นต่อวิถีชีวิต	 บ่งชี้ถึงอารยธรมแห่งความคิด 

และปฏิบัติกันมาช้านาน	 เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 ชาดกกล่าวว่า	 “ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง	 

ก็สามารถให้ส�าเร็จประโยชน์ได้โดยแท้	 ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรหมู่บ้านในทิศทั้ง	 ๔	 ที่คนง่อย 

ได้แล้วเพราะการดีดมูลแพะ”
8
	 เมื่อเป็นดังนี้	 ชีวิตมนุษย์จะขาดศิลปะไม่ได้	 ต้องสัมพันธ์กับศิลปะ 

เสมอไปเพือ่การพฒันาชวีติในทกุด้าน	ดงัพระราชนพินธ์ของรัชกาลท่ี	๖	ท่ีว่า	“........เมอืงใดไร้ศลิป์โสภณ	

เมอืงน้ันไม่พ้นเสือ่มทราม	เมอืงใดไม่มกีวแีก้ว	เมอืงนัน้ไม่แคล้วคนหยาม.......”
9
	แสดงให้เหน็ว่า	ศลิปะนี	้

เป็นเครื่องตัดสินความงดงามของเมืองได้	 ศิลปะ	 เป็นเครื่องตัดสินความเสื่อมความเจริญของ 

เมืองได้	 และแน่นอน	 เมื่อมีศิลปะ	ก็ต้องมีนักกวี	 มีศิลปิน	 ผู้คิดรังสรรค์งานศิลป์ทั้งทางสถาปัตยกรรม	

ปฏิมากรรม	 วรรณกรรม	 วิจิตรศิลป์ออกมา	 และผู้คิดรังสรรค์ศิลปะเหล่าน้ีออกมา	 ก็จะเป็นมนุษย์ 

เท่าน้ัน	เพราะสตัว์ดริจัฉานคดิศลิปะและวรรณกรรมไม่ได้	นอกจากนี	้ศลิปกรรมประเภทสถาปัตยกรรม	

ปฏิมากรรม	ยังบ่งชี้สถานะของวัดได้	 กล่าวคือ	 วัดใด	 ใบเสมา	 เขตแดนแห่งสังฆกรรมของพระอุโบสถ

เป็นใบคู่	วัดนั้นมีสถานะเป็นหลวง	คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง	จังหวัดพิษณุโลก	มี	๒	แห่งด้วยกัน

ทีพ่ระอุโบสถใบเสมาคู	่คอื	วดัราชบูรณะ	กบัวดัจฬุามณ	ีแต่ปัจจบุนัตกเป็นวดัราษฎร์เพราะประวตัศิาสตร์

ขาดตอนที่ต่อเนื่อง	ขาดคนท�าเอกสารหลักฐาน	

 7
 พระครูสิริรัตนานุวัตร,	“การศึกษาตีความพุทธธรรมที่ปรากฏในศิลปกรรม”,	รายงานวิจัย,	(มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๗),	หน้า	๗.

 8
 ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/๑๐๗/๔๔.

 9
 พระเมธีธรรมาภรณ์	 (ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	อนุทินธรรมะ : ธรรมะส�าหรับ ๓๖๕ วัน,	 (กรุงเทพมหานคร	:	

บริษัทสหธรรมิก	จ�ากัด.	๒๕๓๙),	หน้า	๑๒๒.
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 ศิลปนวัตกรรมงานศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์สิ่งต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาท้ังในรูปอาคารรวมถึงสิ่งแวดล้อม 

ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วยฝีมืออย่างมีศิลปะ	 จัดพ้ืนที่ว่างที่วางส่ิงต่าง	 ๆ	 

เป็นสัดส่วน	 เป็นผลผลิตทางสติปัญญาของมนุษย์ที่ต้องใช้เจตสิกอันวิจิตรที่สุนทรียภาพ	 ศิลปะเป็น 

เรื่องความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นฝีมือ	แสดงให้เห็นความฉลาดในฝีมือ	มีทักษะการใช้ฝีมือ	ซึ่งจะให้

ปรากฏออกมาอย่างงดงามอันน่าชื่นชม	 เมื่อเป็นดังนั้น	 พุทธศิลปกรรมก็เป็นเคร่ืองแสดงฝีมือ	 แสดง 

ความฉลาดในฝีมอื	แสดงทกัษะการใช้ฝีมอืทีเ่กีย่วกบัศลิปกรรมทางพระพุทธศาสนานีเ่อง	พระพุทธองค์

ให้ความส�าคัญต่อวิถีชีวิตมากทีเดียว	 ที่ว่ามากนั้น	 ก็เพราะจัดว่าศิลปะเป็นมงคลระดับสูงสุด	 (เอตัมมัง

คะละมตุตะมัง)	ดงัท่ีทรงแสดงไว้ในมงคลสตูรข้อที	่๙	ว่า“การมศีลิปะเป็นอดุมมงคล	(สปิปัญจะ	...เอตมัมงั

คะละมุตตะมัง)	 เมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท�ามงคลนี้แล้ว	 เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า 

ย่อมถึงความสวัสดี	(ความปลอดภัย)	ในที่ทุกสถาน	ในกาลทุกเมื่อ”
10

 

	 เทวัญ	 เอกจันทร์	 และคณะ	 ได้ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมใน 

ล้านนา	พบว่า	“สถาปัตยกรรม	คือ	การสร้างพระเจดีย์	การประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น	โลหะ	ส่วนวิหาร	

หอไตร	 และอุโบสถ	 มักใช้ไม้เป็นองค์ประกอบองค์ความรู้พุทธศิลปกรรมล้านนาในการส่งเสริม 

การศึกษาการพัฒนาคุณภาพศิลปะ”
11

	 ในการนี้ศิลป์	 พีรศรี	 กล่าวถึงคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง	 ว่า	

“จิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียนเป็นพุทธบูชาตามผนังโบสถ์	 วิหาร	 ศาลาการเปรียญ	ภายในพระปรางค ์

และผนังถ�้า	เรื่องราวที่เขียนส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติ	ทศชาติชาดก	จุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อให้ผู้ชม

เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าในการศึกษาหลักวิชาและ

แบบอย่างฝีมือช่างที่สืบมาแต่โบราณทั้งยังเป็นหลักฐานส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดี”	(ศิลป์	พีระศรี,	๒๕๐๒:ม.ป.น.)	นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ว่า	จิตรกรรมทางพระพุทธ-

ศาสนาตามฝาผนังของไทยนิยมสร้างไว้ในวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและศึกษาตามธรรมชาติ	 เป็นการ 

ปลูกศรัทธาสู่การพัฒนาปัญญาต่อไป

	 ศิลปกรรมประเภทพระพุทธรูป	 สื่อแทนองค์พระพุทธเจ้า	 เป็นปฏิมากรรมเชิงศิลป์ที่สื่อ 

ถึงธรรม	เรียกว่าเป็นบุคลาธิษฐานจากสัญลักษณ์เข้าหาธรรมซึ่งมีพุทธลักษณะและปางต่าง	ๆ	กล่าวคือ	

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 แสดงถึงการเอาชนะอุปสรรคปัญหาจากมารประเภทต่าง	 ๆ	 เปลวเพลิงบน 

พระเศียร	แสดงถึงปัญญาแสงสว่างส่องโลก	พระกรรณที่ยาวยาน	แสดงถึงความยุติธรรมในการตัดสิน

ปัญหา	นิ้วพระหัตถ์และพระบาทเสมอกัน	แสดงถึงความเมตตาต่อสรรพสัตว์เท่าเทียมกัน	พระเนตรที่

 10
 ขุ.ขุ.	(ไทย)	๒๕/๕/๗.

 11
 เทวัญ	 เอกจันทร์	 และคณะ,	 “การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา”,	 รายงานวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๓),	หน้า	ข.
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ทอดลง	 แสดงถึงความส�ารวมในอินทรีย์หก	 ส่วนพระพุทธรูปปางประจ�าวันเกิดจะสร้างข้ึนตามวัน 

ส�าหรับผู้เกิดวันนั้น	 เพื่อเป็นอนุสติ	 อันหมายถึงความกรุณา	 ความเมตตาที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว	์ 

ปางปฐมเทศนา	 เป็นปางที่แสดงถึงการแสดงปฐมเทศนาธรรมแก่ปัญจวัคคีย์	 ปางโปรดองคุลีมาล	 

แสดงถึงความเมตตาต่อองคุลีมาลแม้จะเป็นโจรก็มีเมตตาโดยไม่มีประมาณ	 ปางโปรดอาฬวกยักษ์	 

แสดงถงึความเมตตาต่อยกัษ์	โดยไม่เลอืกว่าเป็นยกัษ์หรอืเทพ	ปางโปรดพุทธมารดา	แสดงถงึความกตญัญู

กตเวทีด้วยธรรม	 ปางบ�าเพ็ญทุกกิริยา	 แสดงถึงเหตุการณ์บ�าเพ็ญเพียรเพ่ือตรัสรู้ด้วยความอดทนเพื่อ

แสดงกรุณาต่อสรรพสัตว์	ปางแสดงโอวาทปาติโมกข์	สื่อถึงการวางหลักการ	วางหลักปฏิบัติธรรม	และ

วางหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์สาวก	ปางปรินิพพาน	แสดงถึงกฎไตรลักษณ์ของชีวิต	

ปางเกศธาต	ุแสดงถงึการประทานเส้นพระเกศาแก่พีน้่องสองพาณชิเพ่ือสกัการบชูา	ปางเสีย่งพระบารมี

ลอยถาด	 แสดงถึงอธิษฐานจิตและเสี่ยงทายถึงบารมีบุญแห่งอดีตชาติที่ส่งผลถึงการตรัสรู้	 ปางแสดง 

อิทธิปาฏิหาริย์	สื่อถึงการมีชัยเหนือกว่าพวกเดียรถีย์	ปางขับพระวักกลิ	แสดงถึงธรรมที่ไม่ให้พระวักกลิ

ติดอยู่เพียงรูปกายภายนอก	แต่ให้ยึดธรรมเป็นที่ตั้ง	 ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี	 แสดงถึงความเมตตา

ต่อสัตว์ที่ดุร้าย	ปางพญาชมพูบดีหรือทรงเครื่อง	แสดงถึงอ�านาจบารมีแห่งศีล-ทาน	สามารถเอาชนะได้

อย่างอัศจรรย์	แม้อาวุธก็กลายเป็นเพชรพลอยไปสิ้น	

	 พุทธศิลปกรรมประเภทอาคารได้แก่	 วิหาร/พระอุโบสถ	 ถือเป็นหลักส�าคัญของวัดนั้น	 แสดงถึง

หลักค�าสอนที่ส�าคัญกล่าวคือโอวาทปาติโมกข์	 เจดีย์/ปรางค์/สถูป	 ส่วนที่เป็นยอดแหลมแสดงถึง 

เป้าหมายสูงสุดคือนิพพาน	 ลายเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองของเจดีย์	 แสดงถึงอริยสัจ	 ๔	 ที่พิจารณาด้วย 

ญาณ	๓	 รวมเป็นอาการ	๑๒	หอไตร	 แสดงถึงแหล่งธรรมค�าสอน	 เมรุหรือเมรุมาศถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด	 

เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแสดงถึงสิ่งเคารพสูงสุด	 สถานที่ประดิษฐานพระเศียรของกบิลพรหม 

ที่ต้องยกไว้	 ณ	 สูงสุดซ่ึงหมายถึงการเคารพนับถือสูงสุดโดยคิดว่า	 กบิลพรหมคือผู้ทรงธรรม	 ในทาง

พระพุทธศาสนาค�าว่า	“พรหม	นี้เป็นชื่อของบิดามารดา”	(พฺรหฺมาติ	มาตาปิตโร)	วิหารคด	เป็นอาคาร

ล้อมรอบวิหารองค์พระประธานในวัดนั้น	 แสดงถึงการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จ 

ไปที่ใด	จะมีพระสงฆ์ตามเสด็จด้วยจ�านวน	๕๐๐	รูป	และเป็นการจ�าลองการท�าสังคายนาครั้งที่	๑	ที่มี

การกสงฆ์เป็นพยาน	 จ�านวน	๕๐๐	 รูป	 ซุ้มประตู	 มงกุฏ	 โดยเฉพาะซุ้มประตูมงกุฎที่วัดพระเชตุพน- 

วิมลมังคลาราม	ท่าเตียน	กรุงเทพมหานคร	จะมี	๑๖	ซุ้ม	ตั้งอยู่รอบทิศของวัดนั้น	ซึ่งจ�านวน	๑๖	ซุ้มนี้	

แสดงถึง	 โสฬสญาณหรือญาณ	 ๑๖	 หอระฆัง	 แสดงถึงการบอกสัญญาณท�ากิจวัตรของพระสงฆ	์ 

แต่	ณ	ที่หมายถึงธรรมด้วย	นั่นคือ	สัญญาณแห่งความสามัคคีท�างาน	ตามพุทธพจน์ที่ว่า	สุขา	สังฆัสสะ	

สามัคคี	และเรื่องเวลานี้	เป็นองค์แห่งสัปปุริสธรรม	๗	ข้อว่าด้วย	กาลัญญุตา	รู้จักกาลเวลา	
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59การศึกษาเรียนรู้ธรรมผ่านพุทธศิลปนวัตกรรม

 พุทธศิลปกรรมเภทวัตถุธรรม	เช่น	สี	พัดสมณะศักดิ์	สัตว์บางชนิด	ประเพณี	และปริศนาธรรม	

ซึ่งแต่ละประเภทนั้นสรุปได้ว่า	สีขาว	แสดงถึงความบริสุทธิ์	หมายถึงพระไตรรัตน์	ธรรมคุ้มจิตใจ	เป็นสี

เครือ่งแบบของอบุาสกอบุาสกิา	แม้ผูท้�าหน้าทีช่่างหล่อวตัถมุงคลกจ็ะนุง่ขาว	จงึเป็นทีม่าของพระอนิทร์

หรือท้าวสักกเทวราชแปลงร่างเป็นช่างศิลป์นุ่งขาวร่วมหล่อองค์พระพุทธชินราชจนส�าเร็จ	 สีเหลือง	 

แสดงถึงความสงบสันติ	 เป็นหนึ่งในหกสีของฉัพพรรณรังสี	 หมายถึงสีแห่งสายกลางปฏิบัติธรรม 

สีฉัพพรรณรังสี	 คือสีแห่งพระวรกายของพระพุทธเจ้า	 ถือเป็นสีมงคล	 ปรากฏเมื่อพระองค์ทรงแสดง 

คัมภีร์ที่	 ๗	 คือมหาปัฏฐานอันเป็นพระอภิธรรมประเสริฐยิ่ง	 ทรงปล้ืมปีตียินดีอย่างล้นพ้น	 เกิดพระ 

ฉัพพรรณรังสีข้ึนมา	 พระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมนั้นอยู ่ถึง	 ๗	 วัน	 ด้วยสัพพัญญุตญาณของ 

พระพุทธองค์ทุก	 ๆ	 พระองค์	 สีธงฉัพพรรณรังสี	 (ปัญจสีละ)	 คือสีธงศาสนาของชาวศรีลังกา	 อินเดีย	

เนปาล	ม	ี๕	ส	ีคอื	สเีขียว	แสดงถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระพทุธเจ้า	อนัแผ่ไฟศาลไปท่ัวสากลจกัรวาล	

สีเหลือง	 แสดงถึง	 มัชฌิมาปฏิปทา	 สีแดง	 แสดงถึงการอ�านวยอวยพรให้ประสบความส�าเร็จ	 สมบูรณ์

พร้อมด้วยสติปัญญา	 คุณความดี	 ความเป็นผู้มีโชคและเกียรติยศทั้งปวง	 สีขาว	 แสดงถึงความบริสุทธิ ์

แห่งพระธรรม	ซึ่งเป็นของที่ไม่จ�ากัดกาล	 (อกาลิโก)	 สีแสด	หมายถึง	พระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า	 

สีเลื่อมพราย	แสดงถึงสัจธรรมความจริงทั้งหมดในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ใบเสมา	ลักษณะ

เหมอืนดอกบวัตูม	ทีเ่ป็นเช่นนี	้ภายในจะบรรจวุงล้อธรรมจักรไว้	แสดงถงึมรรคมอีงค์	๘	นัน่เอง	สัญลักษณ์

ของพระพทุธศาสนา	ถอืตามเนือ้หาของปฐมเทศนาคอือรยิสจั	๔	โดยมรรคถอืเป็นทฤษฎแีห่งการปฏบิตัิ

ไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพาน	 มรรคจะท�าให้เกิดจักษุ	 ญาณ	ปัญญา	 แสงสว่าง	 เป็นไปเพื่อความสงบ	

ความรู้ยิ่ง	 ความดับ	 และล้อธรรมจักรนี้หมายถึงสื่อแห่งธรรมที่พระสงฆ์จะน�าไปเผยแผ่	 ดอกบัว	 

เป็นดอกไม้ประจ�าพระพุทธศาสนา	 ใช้เป็นอาสนะฐานชุกชีบัวคว�่าบัวหงายประดิษฐานพระพุทธรูป	 

ที่ส�าคัญคือพระพุทธเจ้าเปรียบสติปัญญาของคนด้วยดอกบัว	 ๔	 เหล่า	 ต้นโพธ์ิ	 แสดงถึงการตรัสรู้	 

ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยร่มเงาเพื่อตรัสรู้ธรรม	 ถือเป็นต้นไม้มงคล	 ชาวพุทธไทยภาคเหนือนิยมน�าไม้

มาค�้ายันกิ่งก้านต่าง	ๆ	ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนมั่นคงถาวรในหน้าที่การงานและชีวิต	ต้นสาละ	แสดง

ถึงความสังเวชแห่งความตาย	ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยประสูติกาล	และดับขันธ์ปรินิพพาน	สมณศักดิ์

พัดยศ	 เป็นเคร่ืองสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินถวายแด่พระสงฆ์ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา	 

ซึ่งมีสีสัน	 รูปทรงอันมีนัยทางธรรม	 เช่นพัดหน้านาง	 อันหมายถึง	 อิทัปปัจจยตา	 พัดแฉก	 ๑๖	 แฉก	 

หมายถึงอุปกิเลส	 ๑๖	 ท่ีระวังไม่ให้เกิดเพราะเป็นโทษแต่จิตใจตน	 พัดเปลวเพลิง	 ๕	 แฉก	 หมายถึง 

ขันธ์	๕	และหมายถึงตปะที่จะเผาลนกิเลสให้เร่าร้อน	พัดแฉกจะมีข้างละ	๙	แฉก	หมายถึงโลกุตตรธรรม	

๙	ประการ	นาคราช/พญานาค	แสดงถึงสัตว์วิเศษที่ซาบซึ้งในพระพุทธเจ้า	ท�าหน้าที่เป็นกรอบก�าบังลม	

ฝน	แดดแก่ผู้มีบุญญาบารมี	หมายถึงความเคารพในความกรุณาธรรมของพระองค์	 ช้าง/ลิง	ท�าหน้าที่
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ปรนนิบัติพระพุทธเจ้า	หมายถึงความเมตตาในพระองค์	สิงห์	หมายถึงความองอาจที่จะเผยแผ่ธรรมให้

กว้างไกล	ผีตาโขน	แสดงถึงคติธรรมหมายถึงสติสัปชัญญะ	รดน�้าด�าหัว	แสดงถึงการแสดงความเคารพ

ผู้ใหญ่	 ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตามแบบของนางสงกรานต์ท้ัง	 ๗	 คนผู้เป็นธิดาของ 

ท้าวกบิลพรหมได้น�าพระเศียรของท้าวกบิลพรหมฐานะบิดาที่ประดิษฐานอยู่ในถ�้าคันธุลี	 เขาไกรลาส 

หรือเขาเมรุมาศลงมาสรงน�้าทุกปีในวันสงกรานต์	 ลอยกระทง	 แสดงถึงธรรมด้วยการปฏิบัติต่อแม่น�้า	 

โดยเป็นเครือ่งสักการบชูารอยพระพทุธบาทรมิฝ่ังแม่น�า้นมัทา	ประเทศอนิเดยี	อกีนยัหนึง่คอืเครือ่งบชูา

พระแม่คงคา	 อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคาที่ดูแลรักษาน�้าให้ได้กินได้ใช้	 ปัญหา 

ปริศนาธรรม	๓	ราศี	แสดงถึงปัญหาจริยธรรมของเทวดาที่ถามว่า	เช้า	สาย	ค�่า	ราศีของคนเราอยู่ที่ไหน	

ตอบว่า	เช้าอยู่ที่ใบหน้า	จึงล้างหน้า	แต่งตัวก่อนออกจากบ้าน	สาย	อยู่ที่อก	จึงใช้น�้าเย็นลูบอกเหมือน

ระงับความโกรธด้วยขันติธรรมและค�่า	อยู่ที่เท้า	จึงล้างเท้าก่อนเข้านอน	 เพื่อล้างสิ่งที่เปื้อนเปรอะจาก

การเที่ยวกลางคืนอันจะให้ก่อให้เกิดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	 งานสมโภชประจ�าปี	 แสดงถึงอนุสติด้วยการ

เฉลมิฉลอง	เช่น	การรืน่เรงิบนัเทิงด้วยมหรสพมากมายในกรุงราชคฤห์	ท�าให้ก่อเกดิสองสหายชือ่โกลิตะ

กับอุปติสสะที่เกิดความคิดทางศาสนาจากการนั่งคุยกันสองคน	 ดูมหรสพประจ�าปีในกรุงราชคฤห์	 

ซึ่งทั้งสองเห็นผู้คนมาเที่ยวงานกันมากมายแล้วเกิดสังเวชว่า	 คนเหล่านี้มีอายุไม่ถึงร้อยปีก็จะตาย 

กันหมด	เราจะมัวช้าอยูใ่ย	เราควรเข้าป่าเพือ่แสวงหาโมกขธรรมกนั	ในท่ีสดุทัง้สองสหายกไ็ด้โมกขธรรม 

ตามปรารถนา	 ไฟเผาศพ	 แสดงถึงคติว่า	 บาปอกุศลจะย้อนกลับมาหาตน	 ก็คือบาปอกุศลนี้หมดแล้ว 

ให้หมดเลย	 จะไม่มาก่อทุกข์แก่คนเป็นอีก	 พวงหรีด	 แสดงวงจรชีวิตหมายถึงวงจรแห่งการเกิด-ดับ 

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทและหมายถึงกามคุณ	๕	อันน่าปรารถนา	น่าใคร่	ให้สัตว์โลกยึดติด	น�้ามะพร้าว

ล้างหน้าศพ	 แสดงถึงการช�าระจิตใจจากบาปอกุศลทั้งปวงด้วยศีล	 ดอกไม้จันทน์	 แสดงถึงคุณความด ี

ที่หอมไปทั่วไปทิศ	 สายสิญจน์	 แสดงถึงมงคล	 โดยสายสิญจน์	 ๓	 เส้น	 หมายถึง	 ไตรลักษณ์	 ๗	 เส้น	 

หมายถึง	อนุสัยที่ต้องละ	๗	และถ้ามี	๙	เส้น	หมายถึงโลกุตตรธรรม	๙	ประการ

	 พุทธศิลปกรรมเกี่ยวกับสถานท่ีหลัก	 ๆ	 ได้แก่	 สังเวชนียสถาน	 ที่พระพุทธเจ้าใช้สอยในการ 

ประสูติกาลแห่งชีวิต	สถานที่ตรัสรู้เป็นพุทธะ	สถานที่แสดงปฐมเทศนา	และสถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน	

ซึง่สถานทีเ่หล่านีปั้จจบัุนนีอ้ยูใ่นฐานะทีย่งัใจให้สังเวชโดยธรรม	ท่ีต้องตกอยูใ่นกฎไตรลักษณ์	คอื	อนจิจัง	

ทกุขงั	อนตัตา	เป็นสามญัลกัษณ์ทีส่รรพสิง่ต้องเป็นไปอย่างนี	้นครไพศาลี	เป็นพุทธสถานทีท่�าสังคายนา

ครั้งที่	 ๒	 เพื่อสะสางพระธรรมวินัยให้คงอยู่ต่อไป	นับแต่หลังพุทธกาลแล้ว	 ๑๐๐	ปี	 ปรารภเร่ืองของ

ขบฉัน	 การเก็บเกลือไว้ฉันของพระภิกษุสงฆ์	 เป็นสถานที่ต้นบัญญัติปฐมปาราชิกกับพระสุทินและเป็น

สถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จไปสังเวชนียสถานแห่งนี้ด้วย	 พระองค์สร้างเสาอโสกศิลาหัวสิงห ์

ไว้เป็นหลักฐาน	 เชตวันวิหาร	 เป็นถานที่อยู่จ�าพรรษาของพระพุทธเจ้ายาวนานที่สุด	 เป็นที่ให้ก�าเนิด
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พระสูตรมากมาย	 เป็นที่แสดงมงคลสูตร	๓๘	ประการ	 เป็นที่เกิดศรัทธาของนางวิสาขา	ซึ่งสร้างวิหาร

ปุพพารามถวายพระพุทธเจ้า	 เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐีต้ังโรงทานเพ่ือคนอนาถา	 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 

เป็นทีแ่สดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคย์ี	เป็นทีย่งัใจให้เกดิสังเวชโดยธรรม	สถานทีไ่ด้พระอรหนัต์	๖๐	องค์	

ส่งไปประกาศศาสนา	ด้วยปฐมพจน์แห่งการเผยแผ่ศาสนาว่า	“เธอท้ังหลาย	จงจาริกไป	เพือ่ประโยชน์สขุ	

เพื่อสังคมสงเคราะห์แก่มหาชน	 จงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้น	 ท่ามกลาง	 และที่สุด”
12

	 แคว้นมคธ	

เป็นแคว้นที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 โดยได้พระเจ้าพิมพิสารเป็น 

ผู้น�ามหาชนเข้าเป็นพุทธมามกะ	 เป็นแคว้นให้ก�าเนิดของพระสารีบุตร	 พระโมคคัลลานะ	 เป็นแคว้น 

เกิดพระอรหันต์	 ๑,๐๐๐	 องค์ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคืออภิญญา	 ๖	 เป็นแคว้นให้ก�าเนิดวัดชื่อเวฬุวัน	 

เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา	 เป็นแคว้นที่แสดงโอวาทปาติโมกข์	 อโศการาม	 เป็นสถานที ่

ท�าสังคายนาสะสางพระธรรมวินัยครั้งที่	๓	ปรารภเหตุที่เดียรถีย์ปลอมเพราะเห็นลาภสักการะ	นับจาก

ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว	 ๒๓๔	 ปี	 โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์	 ประการส�าคัญ 

ของการท�าสังคายนาครั้งน้ี	 คือเป็นการท�าสังคายนานานาชาติ	 เขาคิชฌกูฏ	 เป็นที่ตั้งมูลคันธกุฎีของ

พระพุทธเจ้า	 เป็นที่ต้อนรับเสด็จเข้าเฝ้าของพระเจ้าพิมพิสาร	 เป็นเขาทิ้งโจร	 เป็นเขาที่เทวทัตกลิ้งศิลา

โดยหมายถึงให้ต้องพระบาทของพระพุทธเจ้าจนฮ่อเลือด	ถ�้าสัตตบรรณคูหา	 เป็นที่ท�าสังคายนาครั้งท่ี	

๑	หลงัพทุธปรนิพิพานแล้ว	๓	เดอืน	ปรารภเหตทุีพ่ระสุภทัทวฑุฒบรรพชติกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวนิยั	

โดยมีพระมหาเถระ	๓	 รูปเป็นหลัก	 คือ	 พระมหากัสสปะ	พระอุบาลี	 และพระอานนท์	 โดยมีพระเจ้า 

อชาตศัตรู	ทรงเป็นอุปถัมภ์	โดยที่ชาวพุทธยึดถือเอาตามมติของพระมหาเถระทั้ง	๓	นี้จึงได้ชื่อสายของ

พระพุทธศาสนาดั้งเดิมนี้ว่า	พระพุทธศาสนาเถรวาท	ค�าว่า	เถรวาท	หมายถึง	พระมหาเถระ	๓	รูปนี้เอง	

การน�าผลศึกษาไปใช้ประโยชน ์

	 การใช้ประโยชน์ระดบันโยบาย	โดยศกึษาเรยีนรูศิ้ลปกรรมเชงิพทุธและศกึษาวฒันธรรมทางสงัคม

และศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย	 ดังนั้น	 ในฐานะท่ีสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธต้องท�า

สถาปัตยกรรมเชงิพทุธประกอบด้วย	โดยเฉพาะรปูทรงสิง่ปลกูสร้างเก่ียวกบัวดัวาอาราม	ควรเป็นลกัษณะ

ไทยหรือทรงไทย	พระอุโบสถ์ทรงไทย	กุฏิพระสงฆ์ทรงไทย	ศาลทรงไทย	เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย

	 การใช้ประโยชน์มิติเศรษฐกิจ/พาณิชย์	 ผู้น�าไปใช้สามารถออกแบบอาคาร	 สถานที่จะค�านึงถึง

เอกลักษณ์ของไทย	อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	บ่งชี้ถึงความเป็นไทย	 เช่นการแต่งกายชายหญิง

ด้วยผ้าไหม	การเคารพกราบไหว้	แต่งงาน	แม้แต่ความเชื่อทางศาสนาต่าง	ๆ	ที่จะแสดงเอกลักษณ์ไทย	

 12
 ส�.ส.	(ไทย)	๑๕/๑๔๑/๑๗๙.
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ได้แก่	เชื่อในบุญ-บาป	เชื่อในเรื่องสวรรค์-นรกการ	นอกจากนี้	มีความในอานิสงส์การท�าบุญ	การท�าวัตร

สวดมนต์	การเจริญจิตภาวนา	แม้การประกอบพิธีเริ่มแรกด้วยพิธีบวงสรวง		

	 การใช้ประโยชน์มิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน/ท้องถ่ิน	 ผู้น�าไปใช้ถือเป็นแบบการเรียนการสอน	 

น�าไปปฏิบัติจัดท�าตามลักษณะพุทธศิลปนวัตกรรมได้	นอกจากนี้ยังท�าให้เห็นคุณค่าน�าพาศึกษาปฏิบัติ

ในคุณธรรมจริยธรรมของคนทุกรุ่นและทุกเพศทุกวัยได้อย่างดี

	 การใช้ประโยชน์มิติวิชาการ	 ผู ้น�าไปใช้เป็นคู ่มือหรือเป็นแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

พุทธศิลปกรรม	 น�าพาให้รู้ประวัติศาสตร์ทางศาสนา	 รู้คุณธรรมจริยธรรมผ่านศิลปนวัตกรรมนี้	 จนที่ 

สุดแล้วจะกลายเป็นขนบประเพณีแสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 เป็นผลผลิตแห่งภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นนั้น	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	

สรุป 

	 การรับรู้ทุกชนิดนั้นมีแหล่งความรู้	๒	แหล่ง	คือ	แหล่งความรู้ภายนอก	เรียกว่า	ปรโตโฆสะ	กับ	

โยนิโสมนสิการ	 ศิลปะนวัตกรรมถือว่าเป็นแหล่งปรโตโฆสะ	 ส่วนการตีความสื่อถึงธรรมจากศิลปะน้ัน	

เป็นโยนิโสมนสิการ	 สอดคล้องกับหลักการตีความในเรื่องนี้ว่า	 บุคลาธิษฐาน	 กับ	 ธรรมาธิษฐาน	 

แหล่งศิลปะเหล่านี้ที่อุดมสมบูรณ์แบบที่สุดคือ	 วัด	 กับ	 วัง	 รัชกาลที่	 ๑	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างวัด

ประจ�าสมัยไว้ก่อน	 ชื่อ	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 (วัดพระแก้ว)	 ซึ่งจะเห็นว่า	 ศาสตร์และศิลป์นั้น 

เตม็ไปหมด	เป็นเอกลกัษณ์ของชาต	ิแม้น่ังเครือ่งบนิมองลงมาเห็นวงั	กบั	วดั	กย่็อมรูว่้า	นีค่อื	ประเทศไทย	

และศิลปะนวัตกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ	 สร้างมูลเพ่ิมแก่ประเทศด้วยการดึงดูดนักท่องเท่ียว 

เข้าชม	สามารถเก็บรายได้เข้าประเทศเป็นอันต้น	ๆ	ของรายได้ประชาชาติ	ที่ส�าคัญคือ	ศิลปนวัตกรรม

เหล่านี้เป็นคุณค่าทางจิตด้วย	เป็นปัจจัยพัฒนาคุณภาพชีวิต	ด้วยค�าแห่งองค์ความรู้ว่า	“ธรรมศาสตร์-

พุทธศิลป์	น�าพาพัฒนาคุณภาพชีวิต”
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ภาพประกอบกิจกรรม/การเผยแพร่

ภาพ:	แสดงวัฒนธรรมก่อเจดีย์ทราย	วัดราชบูรณะ	พิษณุโลก

			ภาพ	:	แสดงพุทธศิลป์เสมาธรรมจักรแกะสลัก											 ภาพ	:		 แสดงนวัตกรรมเหรียญ

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พระพุทธชินราช	พิษณุโลก

ภาพ	:	แสดงพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจ�าลอง	พิษณุโลก
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อารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
         พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.

 พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

บทน�า 

 อารมณ์เป็นพลงัทีท่รงอ�านาจอย่างหนึง่ของมนุษย์ อารมณ์อาจเป็นต้นเหตขุองสงคราม อาชญากรรม 

ความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธ์และความขัดแย้งอื่น ๆ หลายชนิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ในทาง 

ตรงกันข้าม อารมณ์เป็นเสมือนน�้าทิพย์ของชีวิต ที่สามารถท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยสดงดงามน่าทัศนา

และน่าอภิรมย์ ความรัก ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความพอใจ หรือความตลกขบขันล้วนแต่ท�าให้

ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายทั้งสิ้น

 มนุษย์จะเริ่มมีอารมณ์ข้ึนตั้งแต่เกิด ซึ่งนักจิตวิทยาพบว่าอารมณ์แรกของมนุษย์นั้นคือ อารมณ์

ตื่นเต้น ทารกอายุ ๓ เดือน จะมีเพียงอารมณ์เศร้า และอารมณ์ดีใจ ส่วนอารมณ์ที่มีความสลับซับซ้อน

จะปรากฏมากข้ึนตามวุฒิภาวะ อารมณ์ก้าวร้างและรนุแรงเป็นผลมาจากการทีบ่คุคลเกดิความคบัข้องใจ

หรอืมีความรูสึ้กว่าตนถกูกดขีอ่ยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ มนษุย์ทกุคนจงึต้องเรยีนรูว้ธิกีารควบคมุอารมณ์ของ

ตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่สังคมแต่ละแห่งได้ก�าหนดไว้ ก็จะท�าให้การด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุขมากขึ้น  พระพทุธศาสนาได้ให้ความส�าคญักับอารมณ์เพราะเป็นเรือ่งส�าคญัทีก่ารพฒันาตนเอง

และต่อบรบิทรอบข้าง อารมณ์ดกีท็�าให้ย่อมจะท�าให้จติใจด ีอารมณ์ไม่ดกีจ็ะเป็นทกุข์เกดิความเศร้าโศก

พิไรร�าพันย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ตลอดไป

ความหมายของอารมณ์ 
 ความหมายของอารมณ์ทั่วไป

 ในด้านความหมายของอารมณ์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค�าว่า อารมณ์ไว้ ว่า
1
 

  ๑)  น. สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เช่น รูปเป็นอารมณ์ของตา 

เสยีงเป็นอารมณ์ของห,ู เครือ่งยดึถอืเป็นจรงิเป็นจัง เช่น เร่ืองนีอ้ย่าเอามาเป็นอารมณ์เลย (ป. อารมมฺณ). 

 1
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพ-
มหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๐๘.
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  ๒)  น. ความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้า เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี 

อารมณ์ร้าย (ป. อารมฺมณ). 

  ๓)  น. อัธยาศัย, ปรกตินิสัย, เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เยือกเย็น อารมณ์ร้อน (ป. อารมฺมณ). 

  ๔)  น. ความรู้สึก เช่น อารมณ์ค้าง ใส่อารมณ์, ความรู้สึกซึ่งมักใช้ไปในทางกามารมณ์ เช่น 

อารมณ์เปลี่ยว เกิดอารมณ์. (ป. อารมฺมณ). 

  ๕)  ว. มีอัธยาศัย, มีปรกตินิสัย, เช่น เขาเป็นคนอารมณ์เยือกเย็น เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน.  

(ป. อารมฺมณ). 

  พจนานกุรมศพัท์ศาสนาสากลองักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน
2
 ให้ความหมายไว้ว่า สิง่ทีจ่ติ

และเจตสิกยึดเหนี่ยว สิ่งที่ผ่านมาหรือที่รับรู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น การ หรือ ใจ (objects of sense) 

อารมณ์ที่ผ่านทางตา ได้แก่ รูปหรือสีต่าง ๆ  ทางหูได้แก่ เสียงต่าง ๆ  ทางจมูก ได้แก่ กลิ่นต่าง ๆ  ทางสิ้น

ได้แก่ รสต่าง ๆ ทางกายได้แก่ สิ่งที่ถูกต้องได้ และทางใจได้แก่ ส่ิงที่รู้ได้ด้วยใจ ที่เรียกว่า อารมณ์  

การกล่าวถึงอารมณ์ ทางพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายให้รู้จักควบคุมจิตใจ หรือสอนใจตัวเอง รู้จัก

ยับยั้งชั่งใจมิให้เกิดความคิดที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่เรียกว่า อกุศธรรม มาครอบง�าจิตได้ ในเมื่อมีอารมณ์ต่าง ๆ 

ผ่านมาทางตา หู เป็นต้น ค�าว่า อารมณ์ นี้ โดยทั่วไปหรือในภาษาทางโลก มักจะหมายถึงอาการทาง

จิตใจ หรือนิสัยใจคอ เช่น อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย อารมณ์เย็น ซึ่งตรงกับค�าว่า mood ในภาษาอังกฤษ 

ในบางกรณีก็ตรงกบัค�าว่า sense เช่น อารมณ์ขนั (sense of humour) และ Emotion ทีแ่ปลว่า อาเวค 

หรืออารมณ์ที่สะเทือนใจ 

 พจนานุกรม ฉบับมติชน ได้ให้ความหมายของค�าว่า อารมณ์ว่า
3
 ความรู้สึกของจิตใจ เช่น  

อารมณ์ดี อารมณ์เสีย, ลักษณะทั่วไปทางจิตใจของบุคคล เช่น เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ ได้ให้ความหมายของค�าว่า อารมมฺณ� ว่า
4
 ธรรมชาติ

เป็นที่รื่นรมย์ยิ่ง, ธรรมชาติเป็นที่เหนี่ยวของจิต, เป็นไปในอรรถคือ (๑) เหตุ (๒) โคจร (อารมณ์)

 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) ได้ให้ความหมายของค�าว่า อารมณ์ว่า
5
 

อารมณ์, เครื่องยึดเหนี่ยวจิต (อาลมฺพ อาลมฺพ โคจรวิสย ธรรมชาติเป็นที่มายินดีแห่งจิตและเจตสิก)

 2
 พจนานกุรมศพีท์ศาสนาสากลอังกฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน, (กรงุเทพมหานคร : ราชบัณฑติยสถาน, 

๒๕๔๒), หน้า ๓๕-๓๖.
 3

 พจนานุกรมฉบับมติชน ,ศิลปวัฒนธรรม Arts and Culture ฉบับพิเศษ, (ส�านักพิมพ์มติชน: โรงพิมพ ์
มติชนปากเกร็ด แยกสี-เพลสส : กองพิมพ์สี, ๒๕๔๗).หน้า ๙๗๑.
 4

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี-ไทยอังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 
(นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๔.
 5

 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), ศัพท์วิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ-
มหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๒.
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  รศ.มณีนัตน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ปิยนุช บุญเพิ่ม
6
 ได้ให้ความหมายไว้ว่า อารมณ์ หมายถึง  

การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อส่ิงที่มากระตุ้น 

อารมณ์สามารถจ�าแนกได้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  ๑)  อารมณ์สุข คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความสบายใจ หรือรับความสมหวัง

  ๒)  อารมณ์ทุกข์ คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สบายใจ หรือได้รับความไม่สมาหวัง

 อารมณ์พื้นฐาน ได้แก่ โกรธ กลัว รังเกียจ แปลกใจ ดีใจ และเสียใจ ซึ่งเป็นอารมณ์พื้นฐานที่อยู่

ในจ�าพวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัมพันธ์กับระบบลิมบิก (Limbic system) ในสมองส่วนกลาง ในคน

เรานั้นพบว่า ยังมีการท�างานของสมองส่วนหน้าบริเวณ Prefrontal มาร่วมด้วย โดยมีการเชื่อมโยงกับ

ระบบ ลิมบิก ที่ซึ่งซับซ้อนจึงท�าให้คนเรามีลักษณะอารมณ์ ความรู้สึกที่หลากหลาย มากกว่าในสัตว์ที่

เลี้ยงลูกด้วยนม

 อารมณ์ คือภาวะอินทรีย์ (Organism)
7
 ถูกเร้าท�าให้เกิดการตอบสนองที่เรียกว่าผลกระทบต่อ

สิ่งเร้า ไม่ว่าผลกระทบนั้นจะหนักหรือเบาก็ตามก็จะท�าให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ และมีการแสดงออกมาได้ 

๓ อย่างคือ

  ๑.  แบบที่เกิดขึ้นทันที (Emotional experience) เช่น ความดีใจ การรู้สึกโกรธ ความกลัว 

เป็นต้น

  ๒.  พฤติกรรมเป็นผลต่อเนื่อง (Emotional behavior) เช่น เมื่อมีความโกรธ ก็จะกล่าว 

ค�าสบถสาบานหรืออาจชกต่อยคนที่ท�าให้โกรธหรือเวลาดีใจก็จะหัวเราะ มีความยิ้มแย้มแจ่มใส

  ๓.  เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (Physical changes) เช่นหน้าแดง ปากสั่น มือสั่น

เป็นต้น

 มหาวิทยาลัยศรีนรินทวิโรฒ โลกทัศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
8 

ให้ความหมายว่า อารมณ์คือ ความรู้สึก 

นิสัย ซึ่งตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนาว่า “สภาพของจิต” หรือ “อาการของจิต” หรือเรียกว่า 

“เจตสิก”

 6
 รศ. มณีรัตน์ ภัทรจินดา และ ผศ. ปิยนุช บุญเพิ่ม, แนวทางและวิธีการจัดการกับชิวิต: การจัดการกับ

อารมณ์และความเครียด, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.kku.ac.th/genedu/๐๐๐๑๓๑/docfile/paper 
[๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕]
 7

 [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://pirun.ku.ac.th [๒๒ มกราคม ๒๕๖๕]
 8

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโลกทัศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓, ปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา (อีคิว 
แนวพุทธ) เมษายน- มิถุนายน ๒๕๔๗, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.swu.ac.th/journal/swuvision/
pht?topic=๒๐๙.๐ [๒๓ มกราคม ๒๕๖๕]
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 จิต เป็นสภาพที่รู้สิ่งต่าง ๆ หรือเป็นสภาพที่นึกคิด เมื่อ “จิต” เกิดขึ้นรับรู้สิ่งใด “สภาพของจิต” 

หรือ “เจตสิก” ย่อมเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอ เช่น จิตที่เกิดขึ้นรับผู้ (เห็น) ภาพทางตา ขณะนั้นสภาพของ

จติทีเ่กิดขึน้ควบคู่กับจติเหน็อาจเป็นความรูส้กึดใีจ เสียใจ หรือเฉย ๆ  หรือเมือ่จิตเกดิขึน้รับรู้ (ได้ยนิ) เสียง 

ขณะน้ันก็จะมีสภาพจิตท่ีเกิดควบคู่กับจิตเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น มองเห็นแม่ (จิตรู้ทางตา)  

ย่อมเกิดความรู้สึกดีใจ (สภาพของจิตที่เกิดควบคู่) หรือเด็กชาย ก ได้ยินเสียงสุนัขเห่า (จิตรู้ทางหู)  

ย่อมเกิดความรู้สึกกลัว (สภาพของจิตที่เกิดควบคู่)

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ วิญญาณ ไว้ว่า วิญญาณ แปลว่า  

ความรู้แจ้ง คือ ความรู้แจ้งอารมณ์ หมายถึงความรู้ประเภทยืนพื้น หรือ ความรู้ที่เป็นตัวยืน เป็นฐาน

และเป็นทางเดินให้แก่นามขันธ์อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับนามขันธ์อื่นทั้งหมด เป็นทั้ง ความรู้ต้น (เป็นความรู้

เริ่มแรก เมื่อเห็น ได้ยิน เป็นต้น) และความรู้ตาม (คือรู้ควบไปตามกิจกรรมของขันธ์อื่น ๆ) ลักษณะ 

อีกอย่าง คือเป็นการรู้ความต่างจ�าเพาะ รู้ความหมายจ�าเพาะ หรือรู้แยกต่าง
9

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
10

 ได้ให้ความหมายของอารมณ์ไว้ว่า อารมณ์ คือ เครื่องยึดหน่วง

ของจิต, สิง่ทีจิ่ตยดึหน่วง, สิง่ทีถ่กูรูห้รอืถกูรบัรู ้ได้แก่อายตนะภายนอก ๖ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

และธรรมารมณ์ ในภาษาไทย ความหมายเลือนไปเป็นความรู้สึก หรือ ความเป็นไปแห่งจิตในขณะ หรือ

ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่นว่า อย่าท�าตามอารมณ์ วันนี้อารมณ์ดี อารมณ์เสียเป็นต้น

 พระราชวรมนุ ี(ประยรู ธมมฺจติโฺต)
11

 ได้กล่าวถงึเร่ืองอารมณ์ไว้ว่า “…ความฉลาดทางอารมณ์คือ 

การใช้ปัญญาก�ากับอารมณ์ท่ีออกมาให้มีเหตุผล เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาในแต่ละ

สถานการณ์ โดยถือว่า อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นเป็นพลังให้เกิดความประพฤติ ซึ่งถ้าพลัง ขาดปัญญา

ก�ากับก็เป็นพลังบอดปัญญาจึงเป็นตัวท่ีจะก�ากับชีวิตของเราให้การแสดงออกเป็นไปในทางที่ถูกต้อง  

ซึ่งถ้าพิจารณาในความหมายนี้ ท้ังความหมายทางเชาว์ปัญญาและความสามารถทางอารมณ์มีความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน”

 อารมณ์เป็นองค์ประกอบ ส�าคัญที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ เกิดความราบรื่น ทั้งในชีวิตส่วนและ 

การท�างานโดยการแสวงหาความสุขและค้นพบความสุขได้ไม่ยาก และมีความขัดแย้งหรือมีความ  

คับข้องใจก็สามารถแก้ไขความขัดแย้งทั้งของตนเองและคนอื่น ดังนั้น อารมณ์น่าจะเป็นตัวส่งเสริม 

 9
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๑, (กรุงเทพมหานคร :  

ส�านักพิมพ์ผลิธรรม ในเครือ บริษัท ส�านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ�ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕ - ๑๖.
 10

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพ-
มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔๑๑.
 11

 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์, [ออนไลน์],  
แหล่งข้อมูล : http;//socialscience.ingetwch.com [๒๓ มกราคม ๒๕๖๕]
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ความส�าเร็จ และเป็น ความสามารถท่ีจะท�าให้บุคคลท�างานหรือใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 

ความสุข 

 อารมณ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความฉลาดทางจิต การพัฒนาจิตซ่ึงประกอบด้วย 

ศีลสมาธิปัญญา การฝึกหัดอบรมทางด้านกาย วาจา ความประพฤติ ระเบียบวินัยให้มีกายสุจริตเป็น 

ที่ตั้งท�าให้เป็น ผู้ประพฤติปฏิบัติที่ดี เมื่อมีอารมณ์ที่ดีย่อมมีปัญญามีสติ คิดในทางสร้างสรรค์และก่อ 

ให้เกิดความสุขตามมา 

 จากข้อความที่ยกมากล่าวไว้ท้ังหมดนั้น สรุปความได้ว่า อารมณ์เป็นการแสดงออกทางจิตใจ 

ความรู้สึก มีทั้งอารมณ์ที่เป็นสุขและอารมณ์ที่เป็นทุกข์ อารมณ์ คือ ภาวะของอินทรีย์ที่ถูกเร้า หรือ

กระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง ไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม ก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งเกิดขึ้น

ได้สามทาง คือ เกิดขึ้นทันที เกิดขึ้นโดยต่อเนื่องและเกิดความเปลี่ยนแปลงร่างกาย อารมณ์ คือ  

เครื่องยึดหน่วงของจิต ที่ถูกรู้และรับรู้ ได้แก่อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและ

ธรรมารมณ์ แต่อย่างไรก็ดี อารมณ์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนเราได้ก็ต้องถูกควบคุมด้วยปัญญา  

เพราะอารมณ์คือพลัง ถ้าอารมณ์ปราศจากปัญญาก�ากับก็จะเป็นพลังบอด เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงเป็น

ตัวก�ากับอารมณ์ให้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ต่อไปจะได้กล่าวถึงองค์ประกอบและลักษณะของ 

อารมณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของอารมณ์
 อารมณ์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ

12
 

 ๑. องค์ประกอบด้านสรีระ (Physical dimension) หมายถึง การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

ทางร่างกาย ที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ เช่นหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกทางร่างกาย  

หรือใบหน้าร้อนผ่าว เป็นต้น อารมณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้มาก คือ อารมณ์กลัว 

และอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวจะท�าให้เกิดการหลั่งโฮโมนแอดรีนาลีนจากต่อมแอดรีนัล (Adrenal 

gland) ส่วนอารมณ์โกรธ จะก่อให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน มอร์แอดรีนาลีน (Noradrenalin)

 ๒. องค์ประกอบทางด้านความนึกคิด (Cognitive Dimension) หมายถึง การมีปฏิกิริยา 

ด้านจิตใจทีเ่กิดขึน้ต่อสถานการณ์ทีก่�าลงัเป็นอยูแ่ละเกิดเป็นอารมณ์ขึน้มร เช่น ชอบ ไม่ชอบ หรอื ถกูใจ 

ไม่ถูกใจ เป็นต้น

 12
 [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/genedu/๐๐๐๑๓๑/docfile/paper [๒๒ มกราคม 

๒๕๕๔]
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 ๓. องค์ประกอบทางด้านมีประสบการณ์ (Experiential dimension) หมายถึง การเรียนรู้ที่ใจ

ของแต่เกดิขึน้ภายในจติใจของแต่ละบคุคลซึง่มคีวามแตกต่างกนัไป การตอบสนองทางอารมณ์ ประกอบ

ด้วยปัจจัยต่าง ดังนี้

  ๑)  ปฏิกิริยาทางอารมณ์ (Emotion action) เช่นวิ่งหนีจากสิ่งที่เรากลัว

  ๒)  การตอบสนองทางระบบประสาทอิสระ (Autonomic response) เช่น หัวใจเต้นแรงขึ้น

และเหงื่อออกบริเวณฝ่ามือเมื่อตกใจกลัว

  ๓)  พฤติกรรมที่แสดงออก (Expressive behavior) เช่น การยิ้ม หน้านิ่วคิ้วขมวด เป็นต้น

  ๔)  ความรู้สึก (Feeling) เช่น ความโกรธ ความปีติ ความเศร้าโศก เป็นต้น

 เมือ่เหตกุารณ์ สถานการณ์ หรอืสิง่เร้าท่ีกระตุ้นด้านอารมณ์ การเกดิอารมณ์จะมกีารเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีองค์ประกอบหลัก ๓ ประการคือ

  ๑)  การรบัรู้ เป็นการท�างานร่วมกนัด้านร่างกายของระบบประสาท ความรูส้กึจากสิง่แวดล้อม 

ส่งผ่านขึ้นไปยังสมองเพื่อแปลความหมายและรับรู้ว่า ส่ิงกระตุ้นคืออะไร อาจเรียกว่าเป็นส่วนของ 

ความคิดที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้านั้น ความคิดจะเน้นน�าไปสู่การเกิดอารมณ์ตามมา ถ้าความคิดไปในทางบวก 

อารมณ์ที่ตามมาก็เป็นอารมณ์ทางบวก ถ้าความคิดเป็นทางลบ อารมณ์ก็เป็นลบเช่นกัน

  ๒)  ด้านอารมณ์ จากการรับรู้สิ่งเร้าอารมณ์ จะมีการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม ท�าให้

เกิดความรู้สึกที่เป็นอารมณ์แสดงออกท้ังด้านจิตใจและร่างกาย ด้านร่างกายจะกระทบระบบประสาท

อัตโนมัติ ส่งผลอวัยวะ ที่มีระบบอัตโนมัติ เช่น หัวใจเต้นเร็ว หน้าแดง เหง่ือซึม เป็นต้น อารมณ์ที่ 

เกิดขึ้นส�ามารถปรุงแต่งให้การรับรู้สิ่งเร้าหรือความคิดต่อส่ิงน้ันยิ่งเป็นทางบวกหรือลบมากข้ึนเช่น  

เราไม่ชอบส่ิงที่เพื่อนท�ากับเรา เกิดอารมณ์ไม่พอใจ อารมณ์อาจท�าให้เราคิดถึงความไม่พอใจที่มีต่อ 

เพื่อนคนนี้มาก่อน ยิ่งมีอารมณ์ยิ่งคิด ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

  ๓)  แรงผลักดัน จากประสบการณ์ด้านอารมณ์ จะมีผลผลักดันภายในจิตใจ ท�าให้อารมณ ์

เกิดขึ้นต่อสิ่งที่มาเร้าอารมณ์ มีทั้งระดับอารมณ์อารมณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตัวกระตุ้นและระดับ

อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และแรงผลักดันทางด้านจิตใจ ส่งผล

ต่อลกัษณะอารมณ์และแบบแผนของพฤติกรรมทีต่อบสนอง ตวัอย่างเช่น บางคนมแีรงผลกัดนัทีจ่ะโทษ

ว่าตนเองไม่ดี เมื่อท�าอะไรผิดพลาดก็จะเกิดความเศร้ารู้สึกผิดหวังตนเอง ผลักดันให้เป็นคนไม่กล้าท�า

อะไร เพรากลัวว่าจะผิด

 จากองค์ประกอบท้ังสามด้านพอสรุปได้ว่า เมื่อมีสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์และเกิดเป็นอารมณ์ขึ้น 

จะมีการแสดงออกของอารมณ์ทางน�า้เสยีง แวดตา สหีน้า ท่าทาง และก�าหนดทศิทางการแสดงออกของ

ท่าทางเช่น อารมณ์โกรธ อาจจะแสดงท่าทางจ้องหน้า พูดเสียงดัง ทุบโต๊ะ ขว้างปาสิ่งของ อารมณ์เศร้า 
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แสดงท่าทางคอตก ฟุบหน้า ร้องให้ พูดเสียงเบา อารมณ์ดี แสดงท่าทางกระโดดโลดเต้น ยกมือร้องไชโย 

เป็นต้น

ลักษณะของอารมณ์
 อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ๓ กลุ่ม คือ

  ๑.  อารมณ์ด้านบวก เช่น อารมณ์ดีใจ ภูมิใจ สุขใจ ปราบปลื้มใจ พึงพอใจ ความพึงพอใจ

เป็นต้น

  ๒.  อารมณ์ด้านลบ เช่น อารมณ์โกรธ เกลียด ริษยา เศร้าหมอง เป็นต้น

  ๓. อารมณ์กลาง ๆ เชน แปลกใจ ยอมรับ เป็นต้น

 ส่วนหากว่าเป็นทางอภิธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยาตกธรรม

 นอกจากแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักแล้ว อารมณ์ยงัสามารถแบ่งได้เป็นกลุม่ ๆ  ตามระดบัความรนุแรง

ของอารมณ์ โดยแต่ละกลุ่มเป็นอารมณ์ในกลุ่มเดียวกัน แต่จะมีค�าใช้แทนระดับของอารมณ์แตกต่างกัน

ดังนี้

  ๑)  กลุ่มอารมณ์โกรธ มีหลายลักษณะ เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่สบอารมณ์ ขุ่นเคือง ฉุน โกรธ 

โมโห เดือดดาล คับแค้น เป็นต้น

  ๒)  กลุ่มอารมณ์กลัว มีหลายลักษณะ เช่น ไม่กล้า เกรงใจ หวาดกลัว ตระหนก ขวัญผวา  

อกสั่นขวัญแขวน เป็นต้น

  ๓)  กลุ่มอารมณ์กังวล มีหลายลักษณะ เช่น ลังเล สองจิตสองใจ ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ ห่วง กังวล 

สับสน อึดอัด กระวนกระวาย ร้อนใจ เป็นต้น

  ๔)  กลุม่อารมณ์เกลยีด มหีลายลกัษณะ เช่น ไม่ชอบ รังเกยีจ เกลียด เหมน็หน้า ชงิชงั เป็นต้น

  ๕)  กลุ่มอารมณ์ดี มีหลายลักษณะ เช่น ดีใจ สบายใจ ช่ืนใจ ร่าเริง สนุกสนาน คึกคัก  

อิ่มเอิบใจ เป็นสุข ปีติ ตื่นเต้น ตื้นตันใจ ปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง เป็นต้น

แนวคิดของอารมณ์ทางพุทธศาสนา
 ความหมายของอารมณ์ทางพุทธศาสนาใช้ค�าศัพท์ว่า “เวทนา”

13
 หมายถึง การเสวยอารมณ์, 

ความรู้สึก คือ ความรู้สึกในรสของอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจากผัสสะ (Feeling) ดังเช่น ความรู้สึกในรสของ

อาหาร (อาหารน้ีท�าหน้าท่ีเป็นอารมณ์) ท่ีเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติจากการสัมผัสของลิ้น คือ ชิวหา  

เป็นเพียงความรู้สึก (Feeling) ที่พึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ที่อาจเป็นความรู้สึกชนิดถูกใจ ชอบใจ สบายใจ 

 13
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๐/๕๐๐. 
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สบายกาย หรือ ไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ ไม่สบายกาย หรือเฉยๆ อันขึ้นอยู่กับสัญญาความจ�าได้หมายรู้ 

(จึงไม่ใช่อาการที่เมื่อทานเข้าไป แล้วเกิดความคิดว่า “อร่อย” อันเป็นสังขารขันธ์ทางจิตใจ หรือ 

จติตสงัขาร หรอืทางวาจาทีเ่ปล่งออกมาว่าอร่อย อนัเป็นสังขารขนัธ์ทางวาจาหรือวจีสังขาร หรืออาการ 

น�้าลายสออันเป็นสังขารขันธ์ทางกายหรือกายสังขาร)

  เวทนาเป็นสังขารและเป็นนามธรรม รับรู้ได้ทั้งกายและใจ ไม่มีตัวตนเป็นแก่นแกนที่แท้จริง  

จึงไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ของตัวของตนอย่างแท้จริง เป็นอนัตตา จึงควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ ตามความ

ปรารถนา เป็นสังขาร ที่หมายถึงสังขตธรรมสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงเกิดมาจากเหต ุ

และปัจจยัทีม่าประชมุกนัชัว่ขณะหนึง่หรอืระยะหนึง่ เหมอืนดงัเงา จงึเกดิผลขึน้เป็นเวทนา ดงัทีม่ปีรากฏ

อยู่ในขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท จึงมีสามัญลักษณะเหมือนดังสังขารทั้งหลายทั้งปวง ที่มี

ความไม่เทีย่ง จงึมอีาการแปรปรวนเป็นธรรมดา เมือ่เกดิขึน้แล้วก็คงทนอยู่ไม่ได้ ต้องดับไปเป็นธรรมดา

และเป็นอนัตตา ท่ีไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแกนอย่างแท้จริง อยู่ใน สภาวะเมื่อเหตุปัจจัยประชุมกัน 

ครบองค์ผสัสะ กเ็กดิขึน้เป็นไปตามธรรมหรอืสภาวธรรมของสิง่ทีม่ชีวีติทีจ่ะต้องรบัรูใ้นสิง่ทีก่ระทบสมัผสั 

จะไปห้ามไม่ให้เกิดไมให้มี ไม่ให้เป็นก็ไม่ได้ กล่าวคือ เกิดเป็นสุขเวทนาบ้าง เป็นทุกขเวทนาบ้าง  

เป็นอทุกขมสุขเวทนาบ้าง อันย่อมเป็นไปตามธรรม หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง 

หรือเฉย ๆ  บ้าง แล้วก็ดับไป เกิดดับ ๆ  ๆ  …อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ควรรู้ด้วย

ปัญญายิง่ เพือ่เกดินพิพทิา ไม่ยดึมัน่ถอืม่ัน กล่าวคอื ไม่ไปอยากด้วย กามตัณหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา 

ในเวทนาเหล่านั้น ถ้าไม่ละตัณหาดังกล่าว ก็จักเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนูปทานขันธ์ ท่ีแสนเร่าร้อน  

เผารนกระวนกรวายของเหล่าอุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไม่มีที่จบสิ้น

 เวทนาในทางพระพุทธศาสนาแปลว่า การเสวยอารมณ์ การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข ส�าราญ 

ทางกาย หรือทางใจ นี้เป็นสุขเวทนา การเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ไม่ส�าราญทางกาย หรือทางใจ  

นี้เป็นทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่มิใช่ความส�าราญและที่มิใช่ความไม่ส�าราญทางกายหรือทางใจ  

นี้เป็น อทุกขมสุขเวทนา
14

  การเสวยอารมณ์ หมายถึง การเสพ การเสพรส ส่วน อารมณ์ หมายถึงสิ่งที่จิตไปยึดหมาย หรือ 

ก�าหนดใน ขณะนั้น ๆ เช่น ไปยึดก�าหนดในขณะนั้นๆ เช่น ไปยึดถือหรือก�าหนดในรูป ในเสียง ในกลิ่น 

ในรส ในสัมผัส (โผฏฐัพพะ) หรือในธรรมารมณ์ ใดๆในขณะนั้น มีใช่ความหมายในภาษาไทยที่หมายถึง 

ความสงสาร ความเจ็บปวด แต่อย่างได  

 เวทนาหรือการเสวยอารมณ์ จึงหมายถึง การเสพรสในสิ่งที่มากระทบสัมผัสหรือสิ่งที่จิตไป 

ยึดเหนี่ยวในขณะนั้น ๆ นั่นเอง ดังเช่นการเสพรสในอาหาร อันเมื่อมีการเสพแล้ว จึงมีการรับรู้รสในสิ่ง

 14
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๖๕/๕๐๕.
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ทีเ่สพน้ัน ๆ  อันเป็นไปตามธรรม (ธรรมชาต)ิ คอื สภาวธรรมของชวีตินัน่เอง พร้อมทัง้การจดจ�าได้ (สญัญา) 

ในรสของสิ่งที่เสพนั้นด้วยเป็นธรรมดา เหมือนดังการเสวยอาหาร ก็ย่อมรู้รสของอาหารนั้น ๆ  และย่อม

จ�าได้โดยตรง หรืออาจคุ้นเคยในรสอาหารนั้น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทบสัมผัสนั้น ๆ อันพร่ังพร้อม 

ด้วยสัญญาความจดจ�าได้อยู่ในที เป็นสภาวธรรมของชีวิต จะไปห้ามไม่ให้เกิด ไม่ให้มี ไม่ให้เป็น ก็ไม่ได้ 

เพราะเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง จึงควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นสิ่งหรือธรรมที่

อยู่คู่ชีวิต เป็นหนึ่งในขันธ์ ๕ หรือชีวิต ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ๆ เพียงแต่บางครั้งเป็นไปอย่างแผ่วเบา หรือ

ด้วยความเคยชินอย่างยิ่งยวด จึงสังเกตไม่เห็นด้วยอาการธรรมดา

 จึงสรุปได้ว่า เวทนาจึงมีความหมายว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการผัสสะกับอารมณ์ หรือ  

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ในสิ่งต่างๆนั่นเอง อันเป็ขนสภาวธรรมท่ีติดตัวมากับชีวิต ตราบจนส้ิน

ขนัธ์คอืชวีติ ดงันัน้ พระพทุธองค์ทรงแยกรสของเหล่าเวทนาออกเป็นเวทนา ๓ คอื สุขเวทนา ทุกขเวทนา 

และอทุกขมสุขเวทนา ในยุคต่อๆมาพระอรรถกถาจารย์บางท่านจ�าแนกรายละเอียดเป็นเวทนา ๕ คือ 

แยกสุขเวทนา เป็นสุขทางกาย และสุขทางใจ (โสมนัส) ส่วนทุกขเวทนาแยกเป็นทุกข์ทางกายและ 

ทุกข์ทางใจ (โทมนัส) จึงรวมเป็น ๕ 

อารมณ์กับการกระท�าทางจริยธรรม
 การกระท�าทางจรยิธรรม (Moral Action) หมายถงึ การกระท�าในเชิงคณุค่า (Value) คอืเป็นการ

กระท�าที่มีค่า ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร แรงจูงใจ ในการกระท�าทางจริยธรรมก็คือ องค์ประกอบของจิต

ที่ก่อให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดการกระท�าที่ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา

คือศาสตร์ที่อธิบายเกี่ยวกับการกระท�าและทางอารมณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ค�าว่า “อารมณ์” ที่ใช้ในความหมายท่ัวไปและความหมายเชิงพุทธ  

มคีวามหมายแตกต่างกนั คอื อารมณ์ในความหมายทัว่ไป หมายถงึ “องค์ประกอบทีก่่อให้เกดิพฤติกรรม

ทีม่จุีดมุ่งหมาย” ค�าว่า “องค์ประกอบ” ในทีน่ี ้หมายถงึ องค์ประกอบ ๓ อย่างอนัได้แก่ การรบัรูอ้ารมณ์

จากการท�างานร่วมกนัระหว่างระบบประสาทกบัสมอง การรบัรูอ้ารมณ์จากสิง่เร้า และแรงผลกัดันท่ีเกดิ

จากอารมณ์ ส่วนความหมายของอารมณ์เชิงพุทธ มาจากค�าว่า “เวทนา” ซึ่งแปลว่า การเสวยอารมณ์ 

หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะ คือ อายตนะภายในและภายนอกกระทบกันท�าให้เกิดความรู้แจ้งใน

ทวารทัง้ ๖ คือ จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ กายวญิญาณ และมโนวญิญาณ 

ซึ่งเป็นสภาวธรรม ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีชีวิตตราบเท่าจนกว่าชีวิตจะสิ้นไป
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 ในเรื่องอารมณ์ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ดังเช่น ค�าอธิบายของอริสโตเติล
15

 ที่ว่า  

“สิ่งที่ก่อให้เกิดการกระท�าทางจริยธรรม (Moral actions) คือความปรารถนา (Desire) และเหตุผล 

(Reason) ความปรารถนาน�าไปสู่การแสงหาและการหลีกเลี่ยง ส่วนเหตุผลน�าไปสู่การแสวงหา 

ความจริงและเลอืกการกระท�าทีมี่คณุธรรม” ข้อความนีแ้สดงให้เหน็ว่า ในทศันะของอริสโตเตลิ อารมณ์

ที่ก่อให้เกิดการกระท�าทางจริยธรรม มี ๒ ประเภทคือ อารมณ์ที่ปรารถนาและอารมณ์ที่ต้องการเหตุผล 

ความปรารถนาเป็นอารมณ์ท่ีมุ่งประสงค์ต่อจุดมุ่งหมาย ขณะที่เหตุผลท�าหน้าที่พิจารณาเลือกการ 

กระท�าที่มีคุณธรรมเป็นวิถีหรือหนทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามปรารถนา 

 ส�าหรับค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกการกระท�าทางจริยธรรมว่า “กรรม” หมายถึง 

การกระท�าที่เกิดจากเจตนาหรือความจงใจมี ๓ ประเภท คือ

  ๑.  อกุศลกรรม คือการกระท�าความชั่ว ที่เกิดจากเจตนาชั่ว และก่อผลเป็นโทษคือความทุกข์

แก่ตนเอง หรือแก่ผู้อื่น และ/หรือทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

  ๒.  กุศลกรรม คอื การกระท�าทีด่ ีทีเ่กดิจากเจตนาทีด่ ีและก่อผลทีเ่ป็นประโยชน์สขุแก่ตนเอง 

หรือแก่ผู้อื่น และ/หรือทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

  ๓.  อัพยากตกรรม คือ การกระท�าที่ไม่ดีไม่ชั่ว ที่เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีไม่ชั่ว เป็นการกระท�าที่

เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
16

 ในนิทานสูตร
17

 ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นต้นเหตุ ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม ความสรุปว่า กรรมหรือ 

การกระท�าที่มีมูลเหตุให้กระท�ากรรมท้ัง ๓ ประเภทนี้ แสดงออกได้ ๓ ทางคือ แสดงออกทางกาย  

เรียกว่า “กายกรรม” เช่นการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในการม แสดงออกทางวาจา เรียกว่า 

“วจีกรรม” เช่น พูดเท็จ พูดค�าหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ และแสดงออกทางความคิด หรือยึดถือ

ความคิดเห็น เรียกว่า “มโนกรรม” เช่น การคิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่น การเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม 

เป็นต้น

 การทีพ่ระพทุธศาสนาถอืว่า กรรมเป็นการกระท�าทีเ่กดิจากเจตนา หรอืความจงใจ เป็นการแสดง

ให้เห็นว่า “จิต” คือสิ่งที่ก�าหนดการกระท�าหรือ พฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์ ดังพุทธพจน์ว่า
18

 15
 สุรพศ ทวีศักดิ์, “การศึกษาเชิงประยุกต์แนวคิดเรื่องปัญญาภาคปฏิบัติของอริสโตเติล”, วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (จังหวัดขอนแก่น: สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒.
 16

 พระมหาสพุล แสงพงษ์, ปัญหาเรือ่งแรงจงูใจในพทุธปรชัญาเถรวาท, (ขอนแก่น: รายงานการศกึษาอสิระ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ๒๕๔๔), หน้า ๘.
 17

 ส�.นิ.(ไทย) ๑๖/๖๐/๑๑๓.
 18

 ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑/๒๓.
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 “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็พูดชั่ว หรือท�าชั่ว 

ตามไปด้วย เพราะความชัว่นัน้ ทกุข์ย่อมตดิตามเขาไปเหมอืนกับล้อหมนุตามรอยเท้าโคทีล่ากเกวยีนไป

ฉันนั้น”

 “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดี หรือท�าด ี

ไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดคามตัวเขาไปฉะนั้น”
19

 ธรรมท้ังหลาย  

มีความหมาย ๔ ประการ คือ (๑) คุณธรรม (๒) เทศนาธรรม (๓) ปริยัติธรรม (๔) นิสสัตตธรรม (สภาวะ

ที่มิใช่สัตว์) หรือนิชชีวธรรม (สภาวะที่มิใช่ชีวะ) ในที่นี้หมายถึงนิสสัตตธรรม

 จากพุทธพจน์ที่ยกมากล่าวไว้ข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า จิตเป็นใหญ่ เป็นประธาน หรือเป็นผู้

รเิริม่การกระท�าทางจรยิธรรม ถ้าจติคดิช่ัว การกระท�าทีแ่สดงออกมาทางกาย วาจา ใจ ก็เป็นการกระท�า

ชั่ว เป็นอกุศล และส่งผลเป็นโทษทุกอย่างแน่นอน ถ้าจิตดี การกรท�าที่แสดงออกมาทาง กาย วาจา ใจ 

ก็เป็นการกระท�าท่ีดี เป็นกุศลกรรม และส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแน่นอน ถ้าจิตทั้งดีทั้งช่ัว  

การกระท�าที่แสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ ก็เป็นการกระท�าที่ทั้งดีทั้งชั่วและส่งผลทั้งสุขทั้งทุกข์ 

นี่คือความหมายของจิตมนุษย์ที่มีองค์ประกอบบางอย่างที่ผลักดันให้เกิดเจตนาหรือความจงใจที่จะ

กระท�าความดี กรรมชั่ว องค์ประกอบของจิตดังกล่าวนี้เรียกว่าเจตสิก ซ่ึงอยู่ในระดับรากเหง้า ได้แก่ 

“อกุศลกรรม และ กุศลกรรม”
20

 อกุศลมูล คือ รากเหง้าหรือมูลเหตุของกุศลหรือความดีต่าง ๆ มี ๓ ประเภท คือ อโลภะ  

ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธ และอโมหะ ความไม่หลง ส่วนอกุศลมูล คือ รากเหง้าหรือต้นเหตุ

ของอกุศลหรือความชั่วต่างๆ มี ๓ อย่างคือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ และโมหะ ความหลง

หรือความไม่รู้ความจริง ขอให้สังเกตจากพุทธพจน์ดังต่อไปนี้

 “กุศล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ได้แก่เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ 

ที่ประกอบด้วยกุศลมูลนั้น และกายกรรมวิจีกรรม มโนกรรม ที่มีกุศลมูลเป็นสมุฏฐาน สภาวธรรม 

เหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล
21

 “อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น กายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรม ที่มีอกุศลมุลนั้นเป็นสมุฏฐาน สภาวธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล”
22

 19
 ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๒/๒๔.

 20
 องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕-๒๗๗.

 21
 อภิ.สงฺ. ๓๔/๙๘๕/๒๕๖.

 22
 อภิ.สงฺ. ๓๔/๙๘๖/๒๕๖.
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 “วิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ซึ่งเป็นกามจร รูปาจร อรูปาจร และที่ไม่นับเนื่องใน

วัฏฏทุกข์ ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมที่เป็นกิริยา ไม่เป็นกุศล 

ไม่เป็นอกุศล และไม่เป็นวิบากแห่งกรรม รูปทั้งหมดและธาตุที่เป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ 

ชื่อว่าเป็น อัพยากฤต”
23

 พงึสงัเกตประโยคทีว่่า “สภาวธรรมเหล่านีเ้ป็นกศุล” “สภาวธรรมเหล่านนีช้ือ่ว่าเป็นอกศุล” หรือ 

“สภาวธรรมเหล่านี้ชื่ออัพยากฤต” ๓ ประโยคนี้ แสดงให้เห็นว่าในทัศนะของพระพุทธศาสนา กุศล 

อกุศลและอัพยากฤต หรือความดี ความชั่ว และความที่เป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่ใช่ส่ิงสมมติหรือ 

เป็นเพียงข้อตกลงทางสังคม (Convention) อย่างที่พวกสัมพัทธนิยม (Subjectivists) เข้าใจว่า ดี ชั่ว 

ถกู ผดิ ไม่ใช่สิง่ทีม่อียูจ่รงิ โดยตวัของมนัเอง แต่เป็นสิง่ทีม่นษุย์สมมตขิึน้ตามความนกึคดิของแต่ละบุคคล

หรือความนิยมของแต่ละสังคม แต่พุทธพจน์นี้ยืนยันว่า กุศล อกุศลและอัพยากฤต เป็น “สภาวธรรม” 

อย่างหนึ่ง ค�าว่า “สภาวธรรม” หมายถึง “สิ่งที่มีอยู่จริง” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Being” ซึ่งเป็น 

ค�าที่ระบุถึงสิ่งหรือสภาวะที่มีอยู่จริงทางอภิปรัชญา

 เมื่อประมวลหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามาศึกษาในรูปแบบปรัชญา กลุ่มเนื้อหาพุทธธรรม

ทีจ่ดัไว้เป็นส่วนของอภิปรชัญา กจ็ะถูกแยกออกให้อยูใ่นกลุม่ของความจริง ๒ ประการคอื จริงโดยสมมติ 

หรอื สมมตสัิจจะ (Conventional Truth) ซึง่เป็นความจรงิทีส่งัคมมนษุย์ตกลงรบัรูร่้วมกนัหรอื ก�าหนด

บัญญัติขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทางภาษา ตัวอย่างก็คือ บัญญัติเกี่ยวกับชื่อต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ 

ภูเขา คน แมว และสุนัข เป็นต้น กล่าวโดยรวม ๆ  ก็คือว่า สิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสจับต้องได้ทุกอย่าง 

ทางปรัชญาเรียกว่า “ โลกปรากฏการณ์” หรือ “โลกทางกายภาพ” (Physical world) คือสิ่งที่เป็นจริง

ระดับสมมติ สิ่งที่เป็นจริงระดับสมมติไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงด้วยตัวของมันเอง ความมีอยู่ของส่ิงสมมติข้ึน

อยูก่บัหรอืประกอบขึน้จากสิง่ทีม่อียูจ่รงิทีเ่ป็นสภาวะพืน้ฐานทีส่ดุ ทีเ่รียกว่า “ปรมตัถสจัจะ” (Absolute 

Truth) ซึง่ม ีอยู ่๔ ประการ คอื จติ เจตสกิ รปู นิพพาน สรรพสิง่ทัง้หลายทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีีวติประกอบ

ขึ้นด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป (นิพพานไม่ใช่องค์ประกอบของสิ่งใด เพราะเป็น 

อสังขตธรรม) เช่น ตัวตนของมนุษย์ที่เป็นความจริงระดับสมมติ ส่วนที่เป็นร่างกาย คือ ส่วนที่ประกอบ

ขึ้นด้วยจากรูปที่แยกออกเป็นธาตุ ๔ คือ ดิน น�้า ลม ไฟ ส่วนที่เป็นการรับรู้และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ 

ก็ประกอบขึ้นจากความจริงระดับปรมัตถ์ ๒ อย่าง คือ จิตและเจตสิก ที่แยกออกเป็น รูป เวทนา สัญญา 

สังขารและวิญญาณ

 23
 อภิ.สงฺ. ๓๔/๙๘๗/๒๕๖, ๕๘๓/๑๙๖.
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 จากข้อมูลที่ได้ยกมากล่าวไว้ข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่อง ความดี ความชั่วและ 

ความเป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว หรือกุศล อกุศล และอัพยากฤต เป็นสิ่งทีมีอยู่จริง (หรือไม่) นั้นขึ้นอยู่กับ

ความเป็นจริงขั้นปรมัตถ์ นั่นหมายความว่า เราชื่อว่า จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งเป็น สภาวธรรมที่ม ี

อยู่จริง เราก็ต้องเชื่อว่า ความดี ความชั่ว และความไม่ดี ไม่ชั่ว หรือกุศล อกุศลและอัพยากฤตเป็นสิ่งที่

มีอยู่จริง เพราะกุศล อกุศลและอัพยากฤต คือ เจตสิกหรือองค์ประกอบของจิต ที่กระตุ้นและผลักดัน

ให้จิตริเริ่มให้ท�ากรรมดี กรรมชั่ว หรือกรรมไม่ดีไม่ชั่ว และเมื่อเรานิยามว่า อารมณ์คือองค์ประกอบ 

ของจิตที่กระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดการกระท�าที่มีค่าและไม่มีค่าทางจริยธรรมและกุศลมูล อกุศลมูล  

และอัพยากฤตมูล ก็คือ อารมณ์ขั้นพื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดการกระท�ากุศลกรรม อกุศลกรรมและ 

อัพยากตกรรม ดังนั้น กุศลมูล อกุศลมูลและอัพยากตมูล จึงเป็นอารมณ์ขั้นพื้นฐาน หรือเป็นอารมณ์

ระดับรากเหง้าที่กระตุ้นให้มนุษย์กระท�าความดี ความชั่ว และความไม่ดีไม่ชั่ว (แต่อัพยากฤตกรรม 

แม้จะเกิดจากเจตสกิทีเ่ป็นอพัยากฤตมูล การกระท�าทีเ่กดิจาก เจตสกิดงักล่าวกไ็ม่ชือ่ว่า เป็นการกระท�า

ทางจริยธรรม หรือเป็นการกระท�าที่มีค่าทางศีลธรรมแต่อย่างใด
24

 การกล่าวถึงอัพยากฤต จะขอกล่าว

มาไว้เพียงที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น)

 ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ในส่วนท่ีเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล แม้ตามรูปศัพท์จะมีความหมาย 

ในเชิงปฏิเสธ เช่น อโลภะ ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธ และอโมหะ ความไม่หลง แต่อารมณ์ 

ดังกล่าวนี้นอกจากจะน�าพาเราให้ท�าความชั่ว เช่น ไม่ลักขโมย เพราะความโลภ ไม่ท�าร้ายผู้อื่นเพราะ

ความโกรธ หรือไม่ท�าผิดจากท�านองคลองธรรมอ่ืน ๆ เพราะความหลงไม่รู้จริงแล้ว ความไม่โลภ  

ความไม่โกรธ ความไม่หลงยังน�าพาคนเราให้กระท�าความดี ต่างๆ เช่น ความไม่โลภก็ยังแสดงออกใน

ทางเสียสละ เช่น ให้ทาน ความไม่โกรธ อาจแสดงออกเป็นความเมตตา กรุณาและความไม่หลงอาจ

แสดงออกเป็นปัญญาเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เป็นต้น
25

 ดังนั้น กุศลมูลจึงเป็นอารมณ์ที่

ชักน�าให้เว้นการกระท�าชั่ว กระท�าแต่ความดี ในทางตรงกันข้ามอกุศลมูล ก็เป็นอารมณ์ที่น�าไปสู่ 

การกระท�าความชั่วและขัดขวางการท�าความดีด้วย มนุษย์ย่อมกระท�ากรรมต่าง ๆ ตามอารมณ ์

สองประเภทนี้ ชีวิตของคนเรามีดี มีชั่ว มีสุข มีทุกข์คลุกเคล้ากันไป

 สรุปได้ว่า ถ้ากุศลและอกุศลเป็นองค์ประกอบของจิตที่อยู่ในรูปเจตสิก และเป็นรากเหง้าหรือ 

เป็นทีม่าของการกระท�ากรรมด ีกรรมชัว่ กห็มายความว่า กศุลมลูกบัอกศุลมลูคอื อารมณ์ทีเ่ป็น พืน้ฐาน

ที่ก่อให้เกิดการกระท�าทางจริยธรรม หรือการกระท�าที่มีค่า ดี ชั่ว ถูก ผิด ที่เรียวกว่า กุศลกรรมและ

 24
 พระมหาสุพล แสนพงษ์, ปัญหาเรื่องแรงจูงใจในพุทธปรัชญาเถรวาท, หน้า ๑๑.

 25
 สมภาร พรมทา, พระพทุธศาสนากบัปัญหาจรยิศาสตร์, (กรงุเทพมหานคร : ส�าหนกัพมิพ์พทุธชาด, ๒๕๓๕), 

หน้า ๔๗-๔๘.
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อกุศลกรรม ที่กล่าวมานี้เป็นการให้ภาพอารมณ์ไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไว้ก่อน ก่อนท่ีจะ 

เจาะลึกมากขึ้นในการน�าเสนอขั้นต่อไป

อารมณ์กับจุดมุ่งหมายของชีวิต
 ถ้าการกระท�าทางจริยธรรมหรือกรรม เป็นการกระท�าที่ประกอบด้วยเจตนา หรือความจงใจท่ี

ประกอบด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็แสดงว่า การกระท�าทางจริยธรรมเป็นการกระท�าท่ีมีจุด 

มุ่งหมาย อารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท�าและเป็นตัวที่ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการกระท�า เช่น 

ให้ทานก็เพ่ือขจัดความตระหนี่ แผ่เมตตาเพื่อระงับอารมณ์โกรธ หรือ การเจริญภาวนาก็เพื่อพัฒนา

ปัญญาเป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างของการกระท�าเฉพาะกรณีที่มีจุดมุ่งหมาย เป็นเรื่อง ๆ ไป แต่กล่าวโดย

ภาพรวมแล้ว การกระท�าทางจริยธรรมก็อยู่ในพุทธโอวาท ๓ ประการ คือ เว้นชั่ว ท�าความดี ท�าจิตใจ

ให้ผ่องใส
26

 การกระท�าหรือการด�าเนินชีวิต ในหลักการนี้ ก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายของชีวิตตามความสามารถของแต่ละบุคคล

 พระพุทธศาสนาได้แบ่งจุดมุ่งหมายของชีวิตของมนุษย์เป็น ๓ ระดับ จุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้ 

เรียกว่า “อรรถะ” ค�าว่า “อัตถะ” มีความหมายท่ีส�าคัญ ดังนี้ “หมายถึงประโยชน์หรือสิ่งของที่จะ 

ได้รับ ความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ความผาสุก วัตถุประสงค์ จุดหมายปลายทาง และความหมาย”
27

 ค�าว่า “อัตถะ” จ�าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ

  ๑.  ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ที่จะพึงได้รับในปัจจุบันชาติ หรือความดีที่จะพึงได้รับในชาตินี้ 

ข้อน้ีน่าจะหมายเอา ลาภ ยศ สรรเสรญิ และความสขุ แต่ส่วนทีจ่�าแนกไว้ว่า “อฏุฐานสมัปทา – ถงึพร้อม 

ด้วยความหมั่นขยัน อารักขสัมปทา – ถึงพร้อมด้วยการรักษา กัลยาณมิตตา - ความมีเพื่อนเป็นคนดี

และสมชีวิตา – ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ – ไม่ให้ฝืดเคืองนัก และไม่ให้ 

ฟุ่มเฟือยนัก” นั้นเป็นเพียงตัวเหตุที่จะได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขในปัจจุบันเท่านั้น
28

  ๒.  สัมปรายิกัตถะ ได้แก่ประโยชน์ภายหน้า หรือประโยชน์ที่เป็นหลักประกันความงอกงาม

ของคณุธรรมทางจติใจ เป็นประโยชน์ระดงักลาง ผู้ทีจ่ะบรรลุจุดหมายชวีติระดับนีไ้ด้ จะต้องมคีณุธรรม 

๔ ประการ คือ
29

 26
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.

 27
 พระมหาสม สุมโน, ดร. การศึกษาเปรียบเทียบทรรศนะคุณค่าชีวิตของมนุษย์ในลัทธิฮินดูและ 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : นีรนาราการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๔๗.
 28

 องฺ.อฏก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐.
 29

 องฺ.อฏก (ไทย). ๒๓/๕๔/๔๓.
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   ๑)  สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา หรือมีความเชื่อที่ถูกต้อง

   ๒)  ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล หรือมีความประพฤติดีงาม

   ๓)  จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเสียสละ

   ๔)  ปัญญาสมัปทา ถงึพร้อมด้วยปัญญา หรอื มคีวามเหน็ทีถ่กูต้องตามท�านองคลองธรรม
30

  ๓.  ปรมัตถะ ได้แก่ ประโยชน์สูงสุด ที่ชีวิตพึงมีพึงได้ ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ หมายถึง

การบรรลุถึงนิพพาน หรือ ความหลุดพ้นจากกิเลส ความทุกข์ และความชั่วร้ายทั้งปวง เป็นประโยชน์

ระดับสงูสดุ ผูท้ีจ่ะบรรลจุดุหมายชวิีตดงักล่าวนีไ้ด้ จะต้องปฏบัิติได้อย่างสมบรูณ์ในหลกัอรยิมรรคมอีงค์ 

๘ หรือหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
31

 นอกจากนี้ยังมีอัตถะประโยชน์ที่จ�าแนกออกไปอีก ๓ 

ประการคือ

   ๑)  อัตตัตถะ ประโยชน์หรือสวัสดิภาพของตนเอง

    ๒)  ปรัตถะ ประโยชน์ หรือสวัสดิภาพของคนอื่น

    ๓)  อุพยัตถะ ประโยชน์หรือสวัสดิภาพทั้งสองฝ่าย คือทั้งของตนเองและคนอื่น

 การก�าหนดจุดมุ่งหมายของชีวิตดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการก�าหนดให้สอดคล้องกับความ 

เป็นจริง ตามสภาพท่ีด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งแต่ละคนอาจมีความเพียรพยายามพัฒนาคุณธรรม 

ให้บรรลุจุดหมายได้แตกต่างกัน แต่อย่างน้อยที่สุดในฐานะที่เป็นมนุษย์ แต่ละคนก็ควรจะพัฒนาตน 

ให้บรรลจุุดหมายของชีวติระดบัใดระดบัหนึง่ หรอืถ้ามคีวามเพียรพยายามเพียงพอ กอ็าจบรรลุจุดหมาย

สูงสุดของชีวิตในระดับที่ ๓ ได้

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้ว สรปุได้ว่า การทีจ่ะบรรลจุดุหมายระดบัใด ย่อมขึน้อยูก่บัการปฏบิตัธิรรม

ที่เหมาะสมกับจุดหมายของชีวิตแต่ละระดับก็คือธรรมท่ีเป็นกุศล นั่นแสดงให้เห็นว่า อารมณ์ท่ีให้เกิด

การปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของชีวิตแต่ระดับ คือ อารมณ์ที่เกิดกุศลมูล ดังนั้น อารมณ์

ที่เป็นกุศลมูลจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาตนให้บรรลุจุดหมายหรือประโยชน์ของชีวิตต้ังแต่ระดับ

สามัญหรือเบื้องต้นจนถึงระดับสูงสุด

 อารมณ์เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการกระท�าทางจริยธรรม และการบรรลุจุดหมายของชีวิตทุกระดับ 

ดังที่กล่าวมาแล้ว การศึกษาให้เข้าใจถึงสภาวะและคุณค่าของอารมณ์อย่างถ่องแท้ จึงเป็นเรื่องที่มี 

ความจ�าเป็นและมปีระโยชน์ ในบทนีผุ้ว้จิยัเพยีงแต่ต้องการวเิคราะห์ให้เหน็ภาพกว้าง ๆ  ของอารมณ์ใน

พระพุทธศาสนา 

 30
 องฺ.อฏก.(ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓.

 31
 ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๐/๗๕; ๙๙/๓๔๒.
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ชาดกศึกษา (๑)* 

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความน�า
	 ประวัติศาสตร์อินเดียมีท่ีมาจากนิทานชาวบ้าน	 วรรณกรรม	 โบราณคดี	 และบันทึกคนต่างชาต	ิ

ชาดกเป็นแหล่งศกึษาในทีม่าเหล่านัน้	เรยีกว่า	ยคุชาดก	ในยคุทีค่วามเป็นเหตุเป็นผลยงัไม่เติบโตพัฒนา

ศิลปะการใช้ภาษาเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น	 ถ้าไม่มีศิลปะคงหาคนเข้าใจสิ่งที่พระตถาคตแนะน�าด้วย

อุบาย	(นานาอุปาเยหิ	สตฺเต	วิเนติ)	ได้ยาก	ดังที่พบว่า	สัตว์	เช่น	ช้าง	นกยูง	แร้ง	กา	พูดภาษามนุษย์	 

นกพิราบ	งู	สุนัขจิ้งจอก	หมีรักษาอุโบสถ	พญาช้าง	พญาเนื้อ	พญานกยูง	พญานกแขกเต้าแสดงธรรม	

เร่ืองพืน้ฐานไปจนถงึวปัิสสนาโยคะแทรกอยูใ่นนทิานชาดกหลาย	ๆ 	เร่ือง	มก่ีอนการบนัทึกพระไตรปิฎก	

พุทธพจน์ไม่ใช่เทววิทยา
	 ชวีติก่อนเกดิ	ชวีติต่อไปภายหน้า	ความลีลั้บในชวีติ	เช่น	เกดิใหม่	กลับชาติ	ระลึกชาติ	อยูคู่ม่นษุย์

มาแต่โบราณ	 จนกล่าวได้ว่ามีมาพร้อมมนุษยชาติ	 ชีวิตหลังตาย	 เช่น	 ตายแล้วไปไหน	 รับวิบากกรรม 

หรือไม่	 ปัจจุบันก็ไม่มีค�าตอบน่าพอใจของคนที่อยากรู้	 ไม่มีทีท่าว่าต่อไปจะยุติอย่างไร	 ชีวิตกับกรรม

เกี่ยวข้องกัน	ส�าหรับชาวพุทธกรรมหรือวิบากกรรมเป็นอจินไตย	การสื่อสิ่งเป็นอจินไตยวิธีหนึ่งสื่อด้วย

นิทาน	(สนิทาน�)	“กรรมเป็นกฎธรรมชาติ	เป็นหลักแห่งความจริง	มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าท�าอย่างไรจะเชื่อ	

แต่กลายเป็นว่าท�าอย่างไรจึงจะรู้เข้าใจ”
1

	 ท่ามกลางกระแสพราหมณ์	 เชน	 เทววิทยาอิหร่าน	 และความเช่ือของชนเผ่า	 เมื่อสังคายนา 

ครั้งแรกผ่านไป	ชาวพุทธปรับวิธีสอน	ปรับให้เหมาะแก่คนที่มีพื้นฐานความเข้าใจต่างกัน	มาจากสังคม

และแวดล้อมต่างกัน	 สร้างวิธีเข้าหาค�าสอนรูปแบบใหม่แต่คงยังรักษาหลัก	 แม้จะทราบว่าไม่อาจปรับ

ปฐพีให้เสมอเท่ากันได้	 จึงพบว่าวิธีสอนมีอยู่หลากหลาย	 ผู้สนใจเทววิทยาพึงศึกษาเทพนิยาย	 ผู้สนใจ

หลักคิดพึงศึกษาปรัชญาสุภาษิต	ผู้สนใจนามบัญญัติลึกซึ้งพึงศึกษาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	ใครที่

เริ่มสนใจยังไม่คุ้นค�าสอน	ต้องศึกษานิทานชาดก	

 * บทความนี้	มี	๒	ตอน	(๑)	การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และของพญานาค	(๒)	องค์ความรู้

 1
 พระธรรมปิฎก	 (ป.	อ.	ปยุตฺโต), เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม,	พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	มูลนิธิ 

พุทธธรรม,	๒๕๔๕),	หน้า	๒๗.

07. ���� (��.�������� 82-96).indd   82 11/25/2022   9:53:39 AM



83ชาดกศึกษา [๑]

 ในกลุ่มที่มีคนนับถือเทววิทยา	 ถ้าลัทธิใดไม่สอนตามกระแส	 เป็นอยู่ได้ยาก	 ยิ่งลัทธิศาสนาที่มี 

แก่นค�าสอนไม่เหมือนใครคอืพระพทุธศาสนา	ชาวพทุธได้ปรบัวธิ	ีโดยน�าลทัธอิืน่มาห่อหุม้แก่นเพือ่ความ

อยูร่อดจากการถกูท�าลาย
2
	เทววทิยาและพรหมโลกจงึมดีาษดืน่ในคมัภร์ี	ช่วงระหว่าง	พ.	ศ.	๔๔๓-๕๕๐	

เป็นยคุนกิายมหายานอนิเดยีมคีวามแขง็แกร่ง	ชาดกทีไ่ด้พฒันาเป็นอรรถกถาชาดก	มคีวามหลากหลาย

แบบมหายาน	(Mahayanist	colour)
3
	สอนด้วยท่วงท�านองพราหมณ์	มุง่การเข้าถงึพรหมโลก	ทีพ่ราหมณ์

เชื่อว่ายั่งยืน	คงที่	ไม่เคลื่อน	ไม่เกิด	ไม่แก่	ไม่ตาย	ซึ่งแย้งกับเรื่องไตรลักษณ์	อย่างไรก็ดี	จากประสิทธิผล

ในการสอน	 บางคนรู้เพราะอุปมา	 บางคนรู้เพราะนิทาน	 บางคนมาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่อ้างอดีตชาติ 

ก็รู้ได้	กระนั้น	ปุถุชนยังถวิลหาความยั่งยืนความแน่นอนความคงที่	ถึงไม่มั่นใจว่าจะมีหรือไม่	เทววิทยา

กับพรหมโลก	จึงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง	

 : วิญญาณสองแบบ 

	 ความเชื่อที่ว่าอัตตาและโลกเท่ียงแท้	 ยั่งยืน	 มีตลอดไป	 อย่างนี้เป็นสัสสตทิฐิ	 ภิกษุสาติ
4
  

เป็นพราหมณ์	บวชแล้วชอบฟังนทิานชาดก	ท่ีเล่าว่าอตัตาและโลกเท่ียง	ฟังเรือ่งกลับชาตขิองพระโพธสิตัว์	

เข้าใจว่ารูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 ดับในภพนั้นๆ	 แต่มีวิญญาณ(soul)ท่องเที่ยวจากโลกนี้สู่โลกอื่น	 

ท่านไม่รู้จักวิญญาณในพุทธพจน์ท่ีเป็นธาตุรู้(consciousness)	 การรับรู้ขณะมีชีวิตมีลมหายใจมีไออุ่น	

เม่ือสิ้นลมก็สิ้นการรับรู้	 วิญญาณในพุทธพจน์ไม่ได้ล่องลอยจากร่างที่แตกดับ	 วิญญาณและกรรมของ

พราหมณ์กับพทุธต่างกนั	กรรมในพทุธพจน์เป็นสิง่ควบคมุได้ในชวีติประจ�าวนั	ฉะนัน้ต้องเข้าใจเสยีก่อน	

พราหมณ์ว่าอย่างไร	พุทธพจน์ว่าอย่างไร	อย่าน�ามาปนกัน	จะได้ไม่สับสน	

 : เทววิทยาในนิทานชาดก

	 สังคมอินเดียไม่ชอบเล่าประวัติศาสตร์ในลักษณะท่ีเป็นข้อเขียนโดยตรง	 แต่เล่าในรูปนิทาน	 

เรือ่งเล่า	เช่น	โลกหน้า	สตัว์พดูได้	เป็นวธิเีล่าประวติัศาสตร์	เป็นศลิปะการใช้ถ้อยค�า	(rhetoric)	น�าเสนอ

อย่างตื่นเต้น	มีสีสัน	เกินความจริง	วิธีนี้อยู่เบื้องหลังชีวิตพระโพธิสัตว์ในนิทานชาดก	ตัวอย่าง	กุสชาดก	

(๕๓๑)	 พระโพธิสัตว์สิ้นอายุในดาวดึงส์ประสงค์จะบังเกิดในเทวโลกเบื้องบนต่อไป..นางสีลวดีมีครรภ์

เพราะท้าวสักกะสัมผัสนาภี	 เนมิราชชาดก	 (๕๔๑)	 มฆราชจุติจากพรหมโลก..ยุคนั้นพราหมณ์มีความ 

 2
 “เรื่องเวียนว่ายตายเกิดที่ขัดกับหลักอนัตตานั้น	 อัศวโฆษรับเข้ามาแต่งนิทานชาดกเอาใจพราหมณ์.”	 

พลตรี	เดช	ตุลวรรธนะ,	เรียนพุทธศาสนาอย่างปัญญาชน เล่ม ๖,	(กรุงเทพมหานคร	:	อักษรสมัย,	๒๕๔๐),	หน้า	๖๗

 3
 A.K.	Biswas,	Buddha and Bodhisattva	a	Hindu	view,	(New	Delhi	 :	Cosmo	Publications),	

1987,	p.100	;	มหายานแบบอัศวโฆษ	แบบนาคารชุน	แบบอสังคะ	พระโพธิสัตว์มหายานมี	๘,๔๐๐๐	ชาติ	(previous	
existences)ก่อนได้ตรัสรู้	 (R.C.	Majumdar,	Ancient India 6

th
	 (Varanasi	 :	Motilal	 Banarasidass,	 1994),	 

p.	181) 

 4
 ม.ม.อ.	(ไทย)	๒/๓๙๖/๒๘๑	ที่ว่า	ละสังขาร,	ท�าพิธีเชิญดวงวิญญาณ...ไม่ตรงพุทธพจน์
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เช่ือว่าพรหมโลกคือนิพพาน	 ศีลท�าให้เกิดเป็นกษัตริย์	 ฌานท�าให้เกิดเป็นเทวดา	 สมาบัติท�าให้เกิดใน

พรหมโลก	ฌานโสธนชาดก	 (๑๓๔)	 พระโพธิสัตว์เข้าถึงอรูปสมาบัติ	 คือ	 เนวสัญญีนาสัญญี	 เกิดใน 

พรหมโลก	 อาสังกชาดก(๓๘๐)สัตว์มีบุญจุติจากดาวดึงส์	 เกิดเป็นทารกหญิงในดอกบัวดอกหนึ่งใน 

สระบัว..ดาบสโพธิสัตว์ไปสระบัวจะสรงน�้า	เห็นดอกบัวนั้น	ทัฬหธัมมชาดก	(๔๐๙)	ช้างพังเดินออกจาก

เมอืงเหน็พระโพธสิตัว์ก�าลงัเข้าไปสูเ่มอืง	ท�าความเคารพหมอบลงแทบเท้าพระโพธสัิตว์	คร�า่ครวญร�าพัน..	

	 ชาวพุทธฟังเรื่องเทวโลก	 พรหมโลก	ฌาน	 สมาบัติ	 รับทราบอุดมคติแบบพระโพธิสัตว์ในรูป 

ค�าสนทนา	ค�าสอน	และสุภาษิต	โดยมีนิทานเป็นเครื่องจูงใจ	

ชาดก : โฆสัปปมาณิกา 
	 วรรณกรรมย่อมเขยีนขึน้เพือ่คนกลุม่ใดกลุ่มหนึง่เสมอ	การทราบทีม่าของวรรณกรรมถอืว่ามคีวาม

ส�าคัญ	ชาดกเป็นวรรณกรรมสื่อธรรมและสื่อประวัติศาสตร์	ชาดกไม่เริ่มต้นว่า	“เอวมฺเม	สุต�”	(ข้าพเจ้า

ฟังมาอย่างนี้)	 การสอนชาดกมาในวินัยปิฎกและสุตตันตปิฎก	 เล่าเร่ืองพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้า 

ในอดีตชาติ	 จบลงด้วยกลับชาติ	 ในยุคมุขปาฐะเมื่อจ�านิทานได้ก็ไม่พะวงการจดบันทึก	 การเล่านิทาน 

จึงแพร่หลาย	

	 ชาดก	 นิบาตชาดก	 และนิทานชาดกมีต่างยุคสมัย	 ระบุไม่ได้ว่าใครเล่าชาดกเป็นคนแรก	 ผู้เล่า

นิบาตชาดก	 คือ	 พระธัมมสังคาหกเถระ(๕๑๔)	 ผู้เล่า/รจนา/แต่งอรรถกถาชาดก	 (นิทานชาดก)	 

ท�างานเป็นคณะ	ท่านปรารภที่มานิทานชาดก	แบ่งออก	๓	ช่วง	ได้แก่	(๑)	ทูเรนิทาน	(๒)	อวิทูเรนิทาน	

(๓)	 สันติเกนิทาน	 นิทานชาดกอยู่ในสันติเกนิทาน	 จากตรัสรู้จนถึงเข้าสู่พระแท่นที่เสด็จปรินิพพาน	 

“เราทัง้หลายจกัพรรณนาชาดกท้ังปวงในสนัตเิกนทิาน”
5
	ในวาตมคิชาดก	(๑๔)	“จากนีต่้อไป	เราทัง้หลาย

ไม่กล่าวค�าแม้ประมาณเท่านัน้	ขอกล่าวเฉพาะท่ียังไม่ชดั”
6
	ในอภณิหชาดก	(๒๗)	“เราทัง้หลายขอแถลง

เฉพาะเรื่องที่มีอานิสงส์”
7
	 ในมหาสุปินชาดก	 (๗๗)	 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน	พระสังคีติกาจารย ์

ยกคาถาหนึ่ง	ๆ	ขึ้นสู่บาลีในเอกกนิบาต	ในสุราปานชาดก	(๘๑)	จากนี้ต่อไป	เราทั้งหลายไม่กล่าวค�าว่า

สืบอนุสนธิ	“อนุสนฺธึ	ฆเฏตฺวา”	(๘๑)
8
	ก่อนนั้นกล่าวค�าว่าสืบอนุสนธิสโมธานชาดก	“อนุสนฺธึ	ฆเฏตฺวา	

ชาตก�	สโมธาเนสิ”	บ้าง	กล่าวค�าว่าสโมธานชาดก	“ชาตก�	สโมธาเนสิ”	บ้าง	ในจูฬสุวชาดก	(๔๓๐)	อนึ่ง	

เราทั้งหลายจักพรรณนาเฉพาะบทที่เข้าใจยาก”	ในมโหสถชาดก	(๕๔๒)	หากเสนกบัณฑิตน�าเหตุอื่นมา	

 5
 สพฺพชาตกานิ	วณฺณยิสฺสาม	เราทั้งหลาย	=	มย�	(ขุ.ชา.อ.	๑	หน้า	๑๓๙)

 6
 อิโต	ปร�	ปน	เอตฺตกมฺปิ	อวตฺวา	ย�	ย�	อนุตฺตาน�,	ต�	ตเทว	วณฺณยิสฺสาม	(ขุ.ชา.อ.	๑/๑๔/๒๑๙)

 7
 มย�	ปน	ยตฺถสฺส	อานิส�โส	ปญฺญายติ,	ตตฺเถว	ทสฺสยิสฺสาม	(ขุ.ชา.อ.	๑/๒๗/๒๖๔)

 8
 อิโต	ปฏฺาย	หิ	‘อนุสนฺธึ	ฆเฏตฺวาติ	อิทมฺปิ	น	วกฺขาม	(ขุ.ชา.อ.	๒/๘๑/๑๖๖
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ามโหสถจะไม่ให้ชาดกจบลงด้วยคาถาพันหนึ่ง	 มหาเวสสันดรชาดก	 (๕๔๗)	 ประดับ/แต่ง	 ด้วยคาถา 

พันหนึ่ง	

	 ทีฆิติโกสลชาดก	(๓๗๑)	เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก่อนพุทธกาล	เรื่องผู้น�าแคว้นกาสี	กับแคว้น

โกศล
9
	ท่านสรุปว่า	เราตถาคตเป็นทีฆาวุกุมาร	สะท้อนเรื่องวิญญาณตามคติพราหมณ์	

	 นทิานชาดกเริม่จากพวกลจิฉวสีรรเสรญิพระจรยิคณุ	พระสรรีคณุ	และพระพทุธคณุ
10

	ยคุต่อ	ๆ 	มา	

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
11

	 เน้นเรื่องบารมี
12

	 ว่า	 เป็นวิถีทางของพระโพธิสัตว์	 เร่ืองการบ�าเพ็ญบารมีเหมาะ 

กับผู้มีจิตใจโน้มไปทางสรรเสริญพระเกียรติคุณ	 (ชาตเกสุ	 กิตฺติโฆส�)	 “ชาดกนั้นเป็นนิยายหรือนิทาน 

สื่อความจริงที่ลุ่มลึก	 ซึ่งเหมาะส�าหรับคนทั่วไปที่เข้าใจไม่ได้โดยหลักค�าสอนโดยตรง	 แต่เข้าใจได้โดย 

อิงนิทาน”
13

	 “ชาดก	 เหมือนกับปุราณะและมหากาพย์	 พรรณนาค�าสอนพระพุทธเจ้า	 เหมาะส�าหรับ

พวกฆราวาส	 (laymen)”
14

	 นิทานชาดกเรื่องแรกในพุทธประวัติ	 คือ	 มหานารทกัสสปชาดก	 (๕๔๕)	 

เรื่องสุดท้าย	คือ	มหาเวสสันดรชาดก	(๕๔๗)	ผู้ทรงจ�าชาดก	เรียกว่า	ชาตกภาณกา
15

 

	 บทน�าอรรถกถาชาดก	ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่	พระอัตถทัสสี	พระพุทธมิตร	 (ชื่อนี้พบในปปัญจสูทนี

และสมนัตปาสาทกิา)	และ	พระพทุธเทวเถระ	อรรถกถาชาดกของลังกาฉบบัเดิมเป็นภาษาสิงหล	ผู้แปล

คือพระพุทธโฆษาจารย์	ต้นฉบับไม่มีแล้ว	ฉบับใหม่เป็นส�านวนของพระลังกา	ได้แก่	พระธัมมคุตตเถระ	

พระผุสสเทวเถระ	พระมหาสังฆรักขิตเถระ	พระมลยมหาเทวเถระ	พระมหาเทวเถระ	พระมหาสิวเถระ	

พระมหานาคเถระ
16

	เอ.เค.	วาร์เดอร์	อ้างคัมภีร์ทีปวงศ์	มองว่านิกายเถรวาทเพิ่มชาดก
17

 

 9
 วิ.ม.	(ไทย)	๕/๔๕๘/๓๔๓

 10
 องฺ.อฏฺก.อ.	(ไทย)	๓/๑๒/๓๒๒

 11
 ชาดกเพิ่มขึ้นยุคพระจ้าศาตวาหนะหลังพระเจ้าอโศก	(D.D.	Kosambi,	An Introduction to study of 

Indian History 8
th
	,	(Bombay	:	Popular	Prakashan	,	1994),	p.	147)	

 12
 “คุณความดีที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง”	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	

พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบับประมวลศพัท์	พมิพ์ครัง้ที	่๑๒,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	
๒๕๕๑),	 หน้า	 ๑๘๐,	 “บารมีครอบคลุมวรรณกรรมของชาวพุทธ	 เป็นความดีทุกอย่าง”	 (Har	 Dayal,	 The  
Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature	4

th
	 ,	 (Delhi	 :	Motilal	Banarasidass,	1931),	 

p.	171)

 13
 เขมานันทะ,	ธรรมวิทรรศน,์	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์ธรรมชาติ,	๒๕๔๑),	หน้า	๖๖

 14
 Dr.	S.G.	Deodikar,	Upanisads and Early Buddhism,	(Delhi	:	Eastern	Book	Linkers),	p.	15.

 15
 มิลินฺท.	หน้า	๓๔๘

 16
 G.P.	Malalasekera,	Pali Literature in Ceylon,	(Colombo	:	M	D	Gunaseua	&	Co.	Ltd.	1958),	

p.	109.		มติหนึ่งเสนอว่า	ผู้แต่งวิสุทธิมรรค	กับ	ผู้แต่งอรรถกถาหลังวิสุทธิมรรค	ต่างเวลาต่างคณะ	แต่ท�างานในชื่อ
พุทธโฆสะ	(..which	Buddhaghosa	had	already	commented)

 17
 A.K.	Warder,	Indian	Buddhism	3th,	(Delhi	:	Motilal	Banarasidass,	1991),	p.	298.
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 ไม่เพียงเรื่องพระโพธิสัตว์	 นิทานชาดกสะท้อนความเชื่อ	 ค่านิยม	 วิถีชาวบ้าน	 วิถีอริยชน	 

การละเล่นก่อนพุทธกาล-ครั้งพุทธกาล	 เช่น	 ปุถุชนกับการด่ืมสุรา	 กระต่ายในดวงจันทร์	 ชาวบ้านกับ 

วัตถุมงคล	พรหมวิหาร	อริยชนชาวพุทธ	เป็นต้น	

 โครงสร้างนิทานชาดก   

	 ความหมาย	 :	 ชาดก	 (ชาตกะ)	 แปลว่า	 เกิดข้ึน,	 เร่ืองท่ีเกิดข้ึน	 “เร่ืองพระพุทธเจ้าท่ีมีมา 

ในชาติก่อน	ๆ	ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้,	 ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาส่วน	๑	 ใน	๙	ส่วนที่เรียกว่า

นวังคสัตถุสาสน์”
18

	 ในอรรถกถา	 เมื่อท่านเล่าความเป็นมาของป่าทัณฑกี	 เล่าอดีตชาติพระโพธิสัตว์	

อธิบายค�าสอน	 วิถีพรหมโลก	 ท่านเล่าเป็นท่วงท�านองนิทานชาดก	 ชาดกมีค�าไวพจน์คือ	 ธรรมเทศนา	

(บางครั้งใช้	สมาคม	ปวัตตกรณะ	อุทาหรณ์	อดีต	สูตร)

	 “เรือ่งชวีติของชาวโลกทัว่ไป	ทีอ่ยูก่บัการท�ามาหาเล้ียงชพี	เร่ืองของครอบครัว	ญาติพ่ีน้อง	เพ่ือน	

ชุมชน	คนดี	คนร้าย	เรื่องอบายมุข	การบ�าเพ็ญประโยชน์	ความขัดแย้งจองเวรและความสามัคคี	ตั้งแต่

ในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน	และคนต่างหมู่ต่างพวก	จนถึงสงครามระหว่างรัฐ	และการแข่งฤทธิ์ระหว่างฤาษีกับ

เทวดา	 ชาดกมีค�าสอนส�าหรับคนทั่วไปในเรื่องของชีวิตประจ�าวัน	 คติชาวบ้าน	 การด้ินรนแสวงหา 

ความเจริญก้าวหน้า	 ความส�าเร็จด้านต่าง	 ๆ	 และการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้	 ว่าด้วยความประพฤติ 

ตามหลักศีลธรรม	การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่	ครูอาจารย์	จนถึงการปกครองบ้านเมือง..	หลักค�าสอนแบบ

ชาดกนี้เรียกว่าเริ่มตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป	จนเชื่อมต่อขึ้นสู่โลกุตรธรรม”
19

	 “สิ่งที่เรียกว่าชาดกในพระไตรปิฎก	จริง	ๆ 	นั้นมันไม่มีท้องนิทาน	มีแต่ค�าพูดสั้น	ๆ 	ที่เป็นใจความ

ส�าคัญ	 เป็นหลักธรรมทั้งนั้น	 แต่พอถึงชั้นหลังมายุคที่มีการแต่งอธิบายพระไตรปิฎก	คือ	 ชั้นอรรถกถา

ชาดก	อันเป็นคัมภร์ีแต่งเล่าประกอบตวัคาถาเหล่านัน้	เขาเอามาแต่งให้เป็นนทิานเล่าถงึเรือ่ง	ทีว่่า	ท�าไม

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสข้อความนี้	พระองค์ได้เล่า	ยกอุทาหรณ์อย่างไรบ้าง	;	และยังมีนักเลงทางหนังสือ	

ยคุหลงั	ๆ 	ต่อมาอกีแต่งเพิม่เป็นเรือ่งกลับชาตมิาเป็นคนนี	้คนโน้นกลบัชาตมิาเป็นคนนัน้	เราต้องท�าความ

เข้าใจให้ถกูต้องไปตัง้แต่ต้นเสียก่อนว่า	ความมุง่หมายเดิมของท่านนัน้	ไม่ใช่ต้องการจะให้ฟังนทิานชาดก

เหล่าน้ันและยึดถือตัวชาดกนั้น	 ;	 แต่หากต้องการเพียงใช้ชาดกนั้นเป็นเครื่องช่วยความจ�า	 เพราะมัน

ท�าให้จ�าง่ายกว่าที่จะจ�าข้อความยาก	ๆ	ที่เป็นตัวธรรมะล้วน	ถ้าเราจ�าเนื้อความแห่งท้องเรื่องในนิทาน

ชาดกนั้นได้	 เราจะจ�าใจความของหลักธรรมข้อนั้นได้ง่าย	 คนที่มีการศึกษาน้อยจ�านิทานสะดวกกว่า	 

ด้วยการเล่านิทานชาดกเรื่อย	ๆ	มานี้	ท�าให้ค�าสอนต่าง	ๆ	ที่เป็นคติต่าง	ๆ	ได้ยั่งยืนมาได้เป็นพัน	ๆ	ปี	

 18
 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,	(กรุงเทพมหานคร	:	นานมีบุ๊คส์,	

๒๕๔๖),	หน้า	๓๕๙

 19
 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตโต),	คนไทยใช่กบเฒ่า,	หน้า	๘๕.
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ถ้าไม่ใส่ไว้ในเปลือกหรือท้องนิทานแล้วมันสูญไปนานแล้วไม่มาถึงพวกเราแน่	 การที่หลักธรรมหรือคติ

ข้อใดข้อหนึ่งของคนเมื่อหลายพันปีมาแล้วมาถึงเราสมัยนี้ได้ก็เพราะว่าเขาใส่ไว้ในภาชนะที่ดีที่สุดคือ

นทิาน	นทิานเป็นเปลอืกหรอืภาชนะท่ีดทีีส่ดุทีจ่ะรกัษาคตธิรรมอนันัน้ไว้ได้เป็นเรือ่งๆ	มาจนถงึบดันี”้
20

 

	 นิทานชาดกมอีายไุม่น้อยกว่าสองพนัปีและแพร่หลายไม่แพ้นทิานพฤหทักถา	นทิานปัญจตันตระ	

หิโตปเทศ	กถาสริตสาคร	และทศกุมารจริต
21

	ชาดกมีความส�าคัญรองจากมหากาพย์
22

 

	 เหตุเกิด	 :	ชาดกแต่งขยายเป็นอรรถกถาชาดก	น�าเรื่องครั้งพุทธกาลเชื่อมกับเรื่องก่อนพุทธกาล	

โยงด้วยประวตัศิาสตร์	พงศาวดาร	นทิานพืน้บ้าน	นทิานสภุาษติเช่นคนพดูกบัสตัว์	สตัว์พดูกบัสตัว์	เทวดา

หรือสัตว์กล่าวสุภาษิต	สรุปได้ว่านิทานชาดก	สอนเพื่อเตือนสติ	เพื่อให้เกิดความสามัคคี	เพื่อเชื่อมเหตุ

ที่เกิดปัจจุบันด้วยเรื่องในอดีตเพื่อให้เข้าใจสัจจะชีวิต	 เพื่ออธิบายบารมีธรรม	เพื่อเล่าชีวิตพระโพธิสัตว์

ชาติที่แล้ว	

	 ปรารภเหตเุกดิ	:	เวไนยบุคคลคอืคนทีว่่ากล่าวตกัเตอืนได้	(พุทธเวไนย,	สาวกเวไนย)	เวไนยบคุคล	

ไม่ว่า	จะเป็นพระอรหันต์	ราชา	เศรษฐี	หรือประชาชน	ฟังนิทานชาดก	ปรากฏการณ์ทั้งหลายน�ามาเป็น

บทเรียนในรูปการเล่านิทาน	บางชาดกมีผู้ขอร้องให้เล่า	 บางชาดกตรัสเล่าด้วยพระองค์เอง	 วิธีสอนที่

เหมาะกับอุปนิสัยเป็นวิธีสอนนิทานชาดก	“ธรรมกถาเช่นไรเหมาะกับคนพวกนั้น”	(กถ�	รูปา	นุ	โข	เนส�	

ธมฺมกถา	สปฺปายา)	บุคคลและเหตุการณ์ที่	ท�าให้เล่านิทานชาดก	ประกอบด้วย	

	 ๑)	ภิกษุ	 เช่น	พระสารีบุตร	พระโมคคัลลานะ	พระเทวทัต	พระสมิทธิ	 พระลกุณฏกภัททิยะ	

พระราหุล	 พระภัททิยะ	 พระอานนท์	 พระสาคตะ	 พระกุมารกัสสปะ	 พระนันทะ	 พระองคุลิมาล	 

พระอุรุเวลกัสสปะ	พระติสสะ	พระอุปนันทะ	พระอัมพโคปกเถระ	ภิกษุฉัพพัคคีย์	พระลาลุทายี	ไม่มีชื่อ

เรียกตามลักษณะเช่นภิกษุไม่กรองน�้าด่ืม	 ภิกษุว่ายาก	 ภิกษุชรา	 ภิกษุโลเล	 ภิกษุกระสัน	 ภิกษุฉันจุ	 

ภิกษุกลัวตาย	ภิกษุควบคุมอาหาร	ภิกษุตลกคะนอง	ศิษย์ของพระสารีบุตร	ศิษย์ของพระมหากัสสปะ	

ภิกษุเลี้ยงมารดา	ภิกษุฆ่าหงส์	ภิกษุกล่าวมุสา	ภิกษุจุดไฟเผากุฎิ	

	 ๒)	ภิกษุณี	พระพิมพาเถรี	ถุลลนันทา	ภิกษุณีสาว	

	 ๓)	อุบาสก	ปเสนทิโกศล	อชาตศัตรู	มัจฉริยโกสิยเศรษฐี	สีหเสนาบดี	อนาถปิณฑิกะ	

	 ๔)	อุบาสิกา	มัลลิกาเทวี	นางวิสาขา	สหายของนางวิสาขา	สุปปวาสา	

 20
 กวีวงศ์	 บรรณาธิการ,	พุทธทาสภิกขุ, สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ	 ว่าด้วย	ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ,	

(กรุงเทพมหานคร	:	สุขภาพใจ,	๒๕๔๗),	หน้า	๑๓๕-๑๓๗.

 21
 กรุณา	กุศลาศัย,	อินเดีย ชมพูทวีปที่น่าทึ่ง,	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์ศยาม,	ม.ป.ป.),	หน้า	๑๒๒.

 22
 A.	Sankarray,	An Outline of Indian Culture,	(New	Delhi	:	Intellectual	BookCornor,	1978),	

p.	30.
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 ๕)	นักบวชภายนอก	วัจฉนขะ	ปริพาชก	อาชีวก	

	 ๖)	ประชาชน	 เช่น	คนแจวเรือ	บุตรช่างกัลบก	บุตรคนเฝ้าสวน	อ�ามาตย์แคว้นโกศล	ปุโรหิต

แคว้นโกศล	 พราหมณ์	 พ่อค้าโกง	 คนกินเดน	 คนยากจน	 ลิจฉวีสุนักขัตตะ	 สหายของอนาถปิณฑิกะ	 

บุตรเศรษฐี	กุฎุมพีภรรยาตาย	กุฎุมพีบิดาตาย	กุฎุมพีบุตรตาย	จิญจมาณวิกา	ภรรยาเก่า	หญิงชนบท	

หญิงเทื้อ	หญิงสาว	กุลธิดา	หญิงแพศยา	ชาวบ้าน	หญิงรับใช้	ลิจฉวี	เด็ก	

	 ๗)	เหตุการณ์	 เช่น	 ยมกปาฏิหาริย์	 การบรรพชา	 ปัญญาบารมี	 ค�าถามท่ีเมืองสังกัสสะ	 

พระสารีบุตรตอบปัญหา	พระสารีบุตรไม่รับเสนาสนะ	สุบินนิมิต	ทะเลาะแย่งน�้า	อานันทโพธิ	ราโชวาท	

บณิฑบาตของพระพมิพาเถร	ีอเนสนา	ดบัไฟป่า	มอบบริขาร	สุนขัถ่ายมตูรลงในบ่อน�า้	ลิงถกูช้างกระทบื	

	 ๘)	ปรากฏการณ์	เช่น	ฝนโบกขรพรรษ	ฝนตก	คลื่นซัดฝั่ง	นกสื่อข่าว	อหิวาตกโรค	หิมะตก

	 ๙)	ความเชื่อ/ค่านิยม	 เช่น	 การบวงสรวง	 มิจฉาตบะ	 ไหว้พระอาทิตย์	 ศิลปะในราชส�านัก	 

ลัทธิครูหก	สุคตาลัย	มตกภัต	ลัทธิภายนอก	

	 ๑๐)	สิ่งของเครื่องใช้	เช่น	ที่รองนั่ง	เรือนจ�า	ท่าเรือ	

	 ๑๑)	อมนุษย์	มหาพรหม	ธิดามาร	

 รูปแบบ หมวดหมู่วรรณกรรม 

	 รูปแบบ	:	ชาดกนั้น	เดิมทีเดียวไม่มีรูปแบบ	ในพระไตรปิฎกเล่ม	๒๗-๒๘	ชาดกแต่งเป็นภาษากวี	

เรียกว่าคาถา	 แต่งขยายเชื่อมกับประวัติศาสตร์	 พงศาวดาร	 นิทานพื้นบ้าน	 นิทานสุภาษิต	 รูปแบบ

โครงสร้างส�าคัญได้แก่	เรื่องปัจจุบันก่อนเล่านิทาน	กับ	เรื่องอดีตที่น�ามาขยาย	รวมโครงสร้าง	มี	

	 	 ๑)		ต้นเรื่อง	คาถาแรกในชาดก		 	 ๒)	บุคคล/สิ่งของ/ปรากฏการณ์	ที่ปรารภ	

	 	 ๓)	เรื่องปัจจุบันโยงกับเรื่องอดีต			 ๔)	คาถาแรกที่เกริ่น	

	 	 ๕)	ค�าอธิบายคาถา	คติธรรม	เกร็ดความรู้	เป็นไวยากรณ์/แก้อรรถ	

	 	 ๖)	ประชุมชาดก	กลับชาติ	

	 ท่านยกเหตุการณ์ในวินัยปิฎก	 สุตตันตปิฎก	 อรรถกถาพระสูตรและอรรถกถาชาดก	 แต่งขยาย

นิทานชาดก	 เช่น	 มูสิกชาดก	 (๓๗๓)	 เล่าต่อจากกุสชาดก	 (๓๓๘)	 ตจสารชาดก	 (๓๐๘)	 เล่าต่อจาก 

สาฬิยชาดก	 (๓๖๗)	 จูฬธัมมปาลาชาดก	 (๓๕๘)	 ชาดกอ่ืนพระเทวทัตไม่สามารถท�าแม้สักว่าความ 

หวาดสะดุ้งให้พระโพธิสัตว์	 จูฬธัมมปาลาชาดกให้ท�าอสิมาลกะคือตัดมือเท้าและศีรษะ	 ทัททรชาดก 

ให้บิดคอจนตายปิ้งเนื้อกิน	ขันติวาทิชาดกให้เฆี่ยนตีพันครั้งตัดมือเท้าหูและจมูก	จับนอนหงายกระทืบ

จนตาย	 จูฬนันทิยชาดกและมหากปิชาดกสั่งให้ฆ่า	 กามนีตชาดก	 (๒๒๘)	 เรื่องปัจจุบันกับเรื่องอดีตม ี

รายละเอียดอยูใ่นกามชาดก	(ท่ีจะเล่าต่อไปข้างหน้า)	ปโรสตชาดก	(๑๐๑)	เนือ้เรือ่งเหมอืนกับปโรสหสัส-

ชาดก	 ทั้งวิธีเล่าเรื่อง	 ไวยากรณ์	 และประชุมชาดก	 เตสกุณชาดก	 (๕๒๑)	 เพื่อขยายให้ชัดควรเล่า 
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ขันติวาทิชาดกและจูฬธัมมปาลชาดก	 จัมเปยยชาดก	 (๕๐๖)	 พญานาคโพธิสัตว์มีล�าตัวเท่าหัวไถ	 

ภูริทัตตชาดก	 (๕๔๓)	 มีล�าตัวเท่าล�าขา	 สังขปาลชาดก	 (๕๒๔)	 มีล�าตัวเท่าเรือโกลน	 เสริวาณิชชาดก	

(๑๗๗)	พระเทวทัตผูกเวรพระโพธิสัตว์	เริ่มในชาดกนี้เป็นชาดกแรก	เป็นต้น

	 หมวดหมู่วรรณกรรม	 :	 นิทานชาดกเล่าท่วงท�านองอวตาร
23

	 การเปลี่ยนรูป	 หรือการแบ่งภาค

ของพระวิษณุ	 วิถีพราหมณ์	 วิถีเชน	 สังวัฏฏวิวัฏฏกัป	 การข้ามภพข้ามชาติ	 เป็นฉากเบื้องหลังชีวิต 

พระโพธิสัตว์	“แม้พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าจะได้แสดงโดยได้อาศัยใช้ความนึกคิดในลัทธิฮินดู

เป็นสื่อก็ตาม	 แต่ธรรมน้ันจะด�ารงความจริงอยู่โดยไม่ขึ้นต่อความถูกต้องแน่นอนของความนึกคิด	 เช่น

การเวียนว่าตายเกิดของบุคคล	 ซึ่งมีข้อโต้แย้งได้	 เราจึงไม่จ�าเป็นต้องโต้เถียง	 เพื่อคุ้มครองรักษา 

ความนึกคิดเหล่านั้น	 โดยหลงผิดไปว่าเป็นรากฐานของพุทธศาสนา”
24

	 อ้างวรรณกรรมพราหมณ	์ 

“การเสียสละยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์พบในมหาภารตะและปุราณะ”
25

	แต่งตามจ�านวนคาถา	เริ่มที่มี	

๑	 คาถา	 (เอกกนิบาต)	 จนถึงกว่า	 ๘๐	 คาถา	 (มหานิบาต)	 รวม	 ๒๒	 นิบาต	 ๕๔๗	 ชาดก	 จ�านวน	 

๓,๕๖๙	 คาถา	 นิทานชาดกเป็นประวัติศาสตร์วรรณกรรมระดับโลก	 (world-literature)	 ฉบับบาลี 

มหาจุฬาฯ	๑๐	เล่ม	กว่า	๓,๘๐๐	หน้า	

		 ในนทิานชาดกท่านน�าเอากรณทีีเ่กดิขึน้เป็นบทเรยีนเพือ่มใิห้เกดิซ�า้	ประสานอดตีเข้ากับปัจจบุนั	

ไม่ต่างจากการอ่านหนังสือ	ฟังนิทานทบทวนบทเรียน	เชื่อมอดีตด้วยปัจจุบัน	(อตีต�	ทสฺเสตฺวา	ต�	ชาตก�	

ปจฺจุปฺปนฺเนน	อนุสนฺเธนฺโต)

 สมณะธรรม โพธิสัตว์ธรรม

	 แม้เล่าท่วงท�านองพราหมณ์	 ก็คงให้ความส�าคัญบรรพชิตและสมณะธรรม	 เช่น	 เนมิราชชาดก

(๕๔๑)	มฆราช...เกดิในโลกมนษุย์เพือ่สบืทอดวงศ์บรรพชติ	ภริูทัตตชาดก	(๕๔๓)	สรรเสริญเพศบรรพชติ

ว่าเป็นที่รัก	 ที่เคารพ	 ถ้อยค�าบรรพชิตเป็นที่เชื่อถือของพวกมนุษย์	 จุติและอุบัติเป็นความผันแปร 

ของสัตว์โลก	 ธรรมของสมณะมี	 อธิวาสนขันติ	 รู้ประมาณบริโภค	 ละความอภิรมย์	 ไม่มีกังวล	 เป็นต้น	

สังขปาลชาดก(๕๒๔)พญานาคสังขปาละบ�าเพ็ญธรรมสมณะสร้างบารมีได้ครบสิบ	 อุปสาฬหกชาดก	

(๑๖๖)	 ธรรมของสมณะคือทมะได้แก่อินทรีย์สังวร	 วัฏฏกชาดก	 (๑๑๘)	 ผู้บรรลุธรรมต้องคิดเป็น	 

คิดไม่เป็นบรรลุธรรมไม่ได้	คิดไม่เป็นพัฒนาตนไม่ได้	ผู้พัฒนาตนได้ท่านจึงคิดเป็น	

 23
 อวตาร	คือ	 การแบ่งภาคของพระวิษณุ	 (ยุคมหากาพย์)	 V.D.	Mahajan,	 Ibid,	 p.	 154;	 อปาทาน	และ	 

อวทาน	คล้ายกับ	อวตาร

 24
 ระวี	ภาวิไล,	ศาสนากับปรัชญา,	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์กะรัต,	๒๕๓๑),	หน้า	๓๖.

 25
 Lal	Mani	Joshi,	Studies in the Buddhistic Culture of India,	(Delhi	:	Motilal	Banarasidass,	

1977),	p.	6.
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	 โพธิสัตว์ธรรม	 คือ	 ธรรมของพระโพธิสัตว์	 พระโพธิสัตว์ในพระไตรปิฎกคือพระสิทธัตถะก่อน

ตรัสรู้
26

	 อรรถกถาใช้กับผู้ที่มุ่งโพธิญาณ
27

	 พระโพธิสัตว์อาจจะล่วงละเมิดปาณาติบาต	 อทินนาทาน	

กาเมสุมิจฉาจาร	 หรือว่าดื่มสุราเมรัยได้ในบางสถานการณ์	 แต่จะไม่ล่วงละเมิดมุสาวาทที่ให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนหักราญประโยชน์	 พระโพธิสัตว์กล่าวสัจวาจาเพ่ือส่ังสมบารมี	 สัจวาจากับธรรมะ 

เคียงคู่กันในนิทานชาดก	

	 	“โพธสิตัว์”	ชือ่ทีท่รงอทิธพิลในวรรณกรรมยโุรปยคุกลาง	โจซาฟัต	(Josaphat)	ในภาษาอาหรับ

คือ	Yudasalf	เพี้ยนจากค�าว่าโพธิสัตว์	(Bodhisat)	แมกซ์	มุลเลอร์	มองว่า	พุทธโคดมเป็นนักบุญในชื่อ

โจซาฟัต	 (St.	 Josaphat)	 ประวัติของนักบุญหลายคนรับอิทธิพลจากประวัติพระพุทธเจ้า
28

	 บทบาท 

พระโพธิสัตว์ผู้เสียสละทุกอย่างพบในความคิดของพระเยซู
29

	 พุทธประวัติคราวมหาภิเนษกรมณ์ 

เหมือนกับต�านานทางศาสนาพระคริสต์	 นิกายตะวันออก	 คือ	 เซนต์โยซาฟัด	 (Saint	 Josaphat)	 

ผูท้ิง้ทรพัย์ศฤงคารและบตุรภรรยาไปออกบวช	โยซาฟัตชือ่ทีเ่ข้าใจกันว่าเพ้ียนจากค�าว่าพระโพธสัิตว์
30

 

การสร้างบารมีในนิทานชาดก
	 การสอนชาดกในวินัยปิฎก	 (กุฏิการสิกขาบท	 โอมสวาทสิกขาบท	 ลสุณวรรค	 โกสัมพิกขันธกะ	 

เสนาสนขันธกะ)	 ในสุตตันตปิฎก	 (มหาปทานสูตร	 มหาโควินทสูตร	 มหาสุทัสสนสูตร	 จักกวัตติสูตร	 

มฆสูตร	พกสูตร	สกุณัคฆิสูตร	ปเจตนสูตร)	เพิ่มขึ้นในนิบาตชาดก	การบ�าเพ็ญบารมีไร้เขตเวลา	เล่าเรื่อง

เกินความจริง	เช่นว่า	พระโพธิสัตว์ทัศนาจรในเทวโลกขณะมีชีวิต	เทวโลกสมมุติว่าเที่ยงเพราะเป็นที่อยู่

ของเทพอายุยืน	ในเทวโลกไม่มีความเสื่อม	เวลาในเทวโลกต่างเวลากับโลกมนุษย์	๑๖	ปี	ในโลกมนุษย์

เหมือนครู่เดียวในเทวโลก	 ๑๐๐	ปี	 ในโลกมนุษย์เหมือนคืนหนึ่งวันหนึ่งในเทวโลก	 คนอายุยืนนับพัน 

นับหม่ืนปี	 คนตายเหมือนงูลอกคราบ	 เป็นต้น	 แม้เล่าเกินจริง	 (exaggeration)	 แต่ช่วยประโลมใจ 

ให้ความหวัง	ตายไปยังมีภพมีสถานที่อยู่	

 26
 “ปุพฺเพว	สมฺโพธา	อนภิสมฺพุทฺโธ	โพธิสตฺโตว”	ม.มู.	๑๒/๒๗๖/๒๓๗.

 27
 “โพธิสัตว์	คือ	ผู้พัฒนาโพธิ	โพธิเจริญเรื่อยๆ	..สัมมาสัมโพธิญาณจะสมบูรณ์เพราะบ�าเพ็ญบารมี	๑๐”	พุทธ

ทาสภิกขุ,	มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข,	(กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมบูชา,	๒๕๒๖),	หน้า	๑๒๔,	๑๑๗.

 28
 R.C.	Majumdar,	Ibid.,	pp.	188-189.

 29
 Holger	Kersten,	Jesus Lived in India 2

nd
,	(Massachusetts	:	Element	Books,	1994),	p.	102.

 30
 ศาสตราจารย์	 พล.ต.,	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	 ปราโมช,	 ธรรมแห่งอริยะ	 พิมพ์ครั้งท่ี	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 

ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๖๑	-	๑๖๒.
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 - การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ 

	 พระโพธิสัตว์	 (พระมหาสัตว์)	 คือผู้มุ่งโพธิญาณ	 ก่อนจะมาเกิดโลกมนุษย์	 สถิตในเทวโลกบ้าง 

ในพรหมโลกบ้าง	รบัเชญิให้ไปเกดิโลกมนษุย์อนเุคราะห์ชาวโลก	แม้อยูเ่ทวโลกหรอืพรมโลกกไ็ม่สามารถ

เป็นพระพุทธเจ้า	ต้องไปบ�าเพ็ญบารมีคือพุทธการกธรรม
31

	ในโลกมนุษย์	บารมี	๑๐	เป็นเหมือนบุตร

และบริวารชน	ปัญญายกย่องว่าเป็นเหตุความบริสุทธิ์ของบารมี	

 การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์แต่ละชาติ 

	 ๑.	ทานบารมี	 เช่น	 อกิตติชาดก	 สังขชาดก	 ธนัญชัยชาดก	 มหาสุทัสสนชาดก	 มหาโควินทะ	 

นิมิชาดก	จันทกุมารชาดก	สิวิชาดก	เวสสันดรชาดก	

	 	๒.	ศีลบารมี	 เช่น	สีลวนาคชาดก	จัมเปยยชาดก	ภูริทัตตชาดก	ฉัททันตชาดก	ชยทิสสชาดก	 

อลีนสัตตกุมาร

	 ๓.	เนกขัมมบารมี	เช่น	โสมนัสสชาดก	หัตถิปาลชาดก	อโยฆรบัณฑิตชาดก

	 ๔.	ปัญญาบารมี	 เช่น	 วิธุรชาดก	 มหาโควินทชาดก	 กุททาลชาดก	 อรกชาดก	 โพธิชาดก	 

มโหสถชาดก

	 ๕.	วิริยบารมี	เช่น	มหาชนกชาดก

	 ๖.	ขันติบารมี	เช่น	ขันติวาทีชาดก

	 ๗.	สัจจบารมี	เช่น	เนมิราชชาดก	มหาสุตโสมชาดก

	 ๘.	อธิษฐานบารมี	เช่น	เอกราชชาดก

	 ๙.	เมตตาบารมี	เช่น	โลมหังสชาดก

	 ๑๐.	อุเบกขาบารมี	เช่น	กัจฉปชาดก	มหานารทกัสสปชาดก	

	 คราวประทับ	ณ	ต้นพระศรีมหาโพธิ์	พระโพธิสัตว์ได้อ้างบารมีทั้ง	๑๐	

	 เร่ืองการบ�าเพ็ญบารมี	 ช่วยให้เข้าใจความเป็นพระพุทธเจ้า	 พระองค์ไม่ใช่ผู้อวตาร	 ท้ังไม่เคย 

ตรัสว่า	 พระองค์เป็นอวตารของใคร	 แต่ว่านิทานชาดกเล่าความเป็นมาแบบผู้อวตาร	 จุติจากเบื้องบน	

เช่น	 ปโรสหัสสชาดก	 (๙๙)	 พระโพธิสัตว์สิ้นชีวิตไปเกิดในอาภัสสรพรหมโลก	 ธัมมธชชาดก	 (๒๒๐)	 

พระโพธิสัตว์อยู่ในพรหมโลกจนสิ้นสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป	 โสมนัสสชาดก	 (๕๐๕)	 พระโพธิสัตว์จุติ 

จากดาวดงึส์	มหาปโลภชาดก	(๕๐๗)	พระโพธิส์จติุจากพรหมโลก	กสุชาดก	(๕๓๑)	พระโพธสัิตว์ส้ินอายุ

ในดาวดงึส์ปรารถนาเกดิในภพสงูข้ึนไปในเทวโลก	สกักะจอมเทพสัง่ให้มาเกดิบ�าเพญ็บารมใีนโลกมนษุย์	

มหานารทกัสสปชาดก	(๕๔๕)	พระโพธิสัตว์เป็นมหาพรหมชื่อนารทะ	เตมิยชาดก	(๕๓๘)	พระโพธิสัตว์

 31
 พุทธการกธรรมในนิทานชาดก	 คือ	 บารมี	 (ปารมิโย,	 ปูริตปารมี,	 ทานปารมี,	 ปารมิตานุภาเวน,	 สจฺจ- 

ปารมิตานุภาเวน	..)	พุทธการกธรรมในพระไตรปิฎก	คือ	ทสพลญาณ	และเวสารัชชญาณ
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ครองราชย์ในเมืองพาราณสี	๒๐	ปี	จุติในอุสสทนรก	หมกไหม้	๘	หมื่นปีจนสิ้นอายุ	จากนั้นไปเกิดในภพ

สูงขึ้นในเทวโลก	มหาเวสสันดรชาดก(๕๔๗)	เรื่องเล่า	เกิดขึ้นในเทวโลก	

	 เรื่องเกิดหลายชาติ
32

	 ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเป็นได้ง่าย	 ต้องบ�าเพ็ญบารมีหลายชาติ	 

ความเป็นมาในช่วงแรกพระโพธิสัตว์พบพระทีปังกรพุทธเจ้า	 ต้ังความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้า	 

จุติจากพระเวสสันดรสถิตในภพดุสิต	๕๗	โกฏิ	๖๐	ล้านปี	รับเชิญให้เกิดในโลกมนุษย์	เหมือนพราหมณ์

เชิญเทพเจ้าให้อวตารปราบยุคเข็ญ	 อาศัยการพยากรณ์และวิญญาณอมตะตามคติพราหมณ์	 เล่าตอน

ประสูติว่ามีดอกบัวผุดรองรับพระยุคลบาท	 เดินมุ่งสู่ทิศเหนือ	 กล่าววาจาสัมพันธ์กับการตรัสรู้	 “บัดนี ้

ภพใหม่	ย่อมไม่ม”ี	พระปัจเจกพทุธเจ้ากเ็ปล่งวาจานีเ้ช่นกนั	(๕๒๙)	เล่าแบบพราหมณ์แต่ยนืยนัคติพุทธ	

ปรารภสิง่ตรงกันข้าม	สขุกบัทุกข์	ภพกบัออกไปจากภพ	เยน็กบัร้อน	นพิพานกบัชาต	ิไม่พ้นจากไตรลกัษณ์	

สอนให้คลายออก	ไม่ให้ยึดถือ	ไม่ให้โกรธ	ก�าลังกายพระโพธิสัตว์เท่ากับก�าลังบุรุษ	๑๐	พันโกฏิ	เท่ากับ

ก�าลงัช้างพนัโกฏ	ิเท่ากบัก�าลงัพระนารายณ์	เล่าตามกระแส	แต่ไม่ทิง้มหาปทานสตูร	และ	ปัพพชัชาสตูร	

	 พระโพธิสัตว์ทรงเลือกเกิดในศากยะตระกูล	 เติบโตในตระกูลนักรบสุขุมาลชาติที่มีความมั่งคั่ง	

เสวยสุขในปราสาท	๓	ฤดู	 เล่นกีฬาทางน�้าตลอดวัน	ประยูรญาติวิตกว่ากุมารมัวเล่นสนุกไม่ศึกษาวิชา	

จักท�าอย่างไรถ้ามีสงคราม	พระบิดาจึงจัดให้แสดงยุทธวิธีต่อสู้เช่นยิงธนู	 ต่อสู้ด้วยมือ	 ขี่ม้า	 การต่อสู ้

ด้วยมอื	(มลัลยทุธ์)	เป็นวถินีกัรบโบราณในอนิเดยีเหนอืก่อนพทุธกาล	วารนุะและมฏุฐกิะสองนกัมวยปล�า้	

ในฆฏบัณฑิตชาดก	 (๔๕๔)	 ท่านพระอานนท์มีสหายชื่อโรชะที่เป็นนักมวยปล�้า	 (๒๓๕)	 ความที่เป็น 

สขุมุาลชาต	ิมอีปุนสิยัต่างจากคนอืน่	ๆ 	พระกมุารคดิไม่เหมอืนใคร	หลงัจากผนวชได้ประสบนามบัญญตัิ

ที่ลึกซึ้ง	 ละเอียดอ่อน	 เห็นได้ยาก	 รู้ตามได้ยาก	 ถ้าไม่ใช่สุขุมาลชาติย่อมไม่รู้เข้าใจ	 ภาวะที่เห็นได้ยาก 

ไม่มีใครเคยรู้เคยคิด	 พระองค์ได้ประสบภาวะนั้น	 เมื่อจะเล่าให้ใครฟังทรงดูอุปนิสัยหยั่งภูมิหลังผู้ฟัง	 

เพราะไม่ใช่ทุกคนรู้ได้เหมือนพระองค์	

 - การสร้างบารมีของพญานาค  

	 พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีในชาติเป็นมนุษย์และเป็นอมนุษย์	 ชาติที่เป็นพญานาค	 (นาคราช)	 

เล่าเรื่องน่าสนใจ	วรรณกรรมฮินดูบรรยายรูปลักษณ์นาค	ครึ่งสัตว์ครึ่งคน	(blend)	ก่อนประวัติศาสตร์

อนิเดยีชนเผ่านาคข้ามภูเขาฮนิดูกชูในอิหร่านเข้ามาอยูใ่นอนิเดีย	นทิานชาดกรับอทิธพิลวรรณกรรมฮนิด	ู

 32
 “ในวันหนึ่งเรามีได้หลายชาติ	 เกิดได้หลายชาติ	 ซึ่งถ้าถืออย่างภาษาคนก็หลายสิบปีชาติหนึ่ง..ถ้าพูดใน 

ภาษาธรรมวันเดียวมีได้หลายชาติ	หลายสิบปีก็ได้	แล้วแต่ว่ามีเรื่องมากเรื่องน้อย..เกิดความรู้สึกขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่า
ชาติหนึ่ง	ซึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติ	เดือนหนึ่งหลายร้อยชาติ	ปีหนึ่งหลายพันชาติ	หลาย	ๆ	ปีก็หลายหมื่นหลายแสน
ชาติได้	 ..นับอย่างนี้แล้วก็ไม่ขัดกับหลักที่ว่าต้องบ�าเพ็ญบารมีไปหลายหม่ืนชาติ	 หลายแสนชาติ”	 พุทธทาสภิกขุ,	 
เรื่องเดิม	หน้า	๕๒)
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เล่าว่านาคคืองู	แต่ค�าบรรยายไม่ใช่ลักษณะของงู	เช่น	ภูริทัตตชาดก	(๕๔๓)	พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนาค	

“โบราณบณัฑติไม่มอีาจารย์	ละทิง้ยศใหญ่ไปรกัษาอโุบสถ”	ไม่มนีาคทีเ่ป็นบณัฑติ	ยกเว้นนาคในนทิาน	

ขบวนแห่พญานาคภูริทัตต์	 กลอง	 ตะโพน	 สังข์	 บัณเฑาะว์	 มโหระทึก	 ใส่กรอบหน้าอุณหิสทอง	 

สวมแล่งธน	ู..ใส่ตุม้หกูลมเกลีย้ง..ปลายผมด�าสนทิ	ค�าทีใ่ช้กบันาค	เช่น	หญงินาค	(นาคกญัญา)	นาคหนุม่	

(นาคมาณวา	 ตรุณนาค)	 ชายนาค	 (ปุริสนาค)	 นาคเด็กแต่งตัว	 (อลงฺกตนาคกุมารา)	 สาวนาคแต่งตัว	 

(อลงฺกตนาคกญฺญา)	 หญิงนาครูปงาม	 (อุตฺตมรูปธร�	 นาคมาณวิก�)	 สาวนาคถือเครื่องดนตรีนานาชนิด		

(นานาตรุยิหตถฺา	นาคกญญฺา)	หญงินาคชือ่สมุนา	(สุมนานาคมาณวกิา)	พวกนาคสวมเกราะ	(สพฺพทธฺา),	

ถือธนู	 (ธนุคฺคหา),	 ถือโล่หนัง	 (วมฺมิโน)	 เป็นต้น	 พญานาคจัมเปยยะ	 (๕๐๖)	 ประดับตกแต่ง	 ตัดผม 

โกนหนวดเรียบร้อย	 ชโลมลูบไล้จุรณแก่นจันทน์แดง	 รัศมีเจิดจ้าเหมือนราชาคนธรรพ์	 นาคพิภพเป็น

รมณีย์สถานวิมานทอง	 วิจิตรมาลากรรม	 จิตรกรรมและสุวรรณกรรม	 ท�าให้ผู้พบเห็นเกิดความยินดี

เลื่อมใส	จึงเรียกว่าปราสาท	อลังการเหมือนที่อยู่ท้าวสักกะ	ที่อยู่และการแต่งตัวของนาค	ไม่ใช่ลักษณะ

หรือว่าเป็นที่อยู่ของงู	แต่เมื่อจะด้อยค่า	“พวกนาคหากินตามชายน�้า	 ..ด่าว่าพวกงูน�้า	หัวโต	หางเรียว	

กินกบ”	 คงด้วยมีรูปพรรณสัณฐานไม่น่าดู	 ท้ังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพวกเทพที่เป็นฝ่ายชนะ	 จึงสร้าง 

รูปลักษณ์ฝ่ายตรงข้ามให้น่าสะพรึงกลัว
33

 

	 ปัณฑรกนาคราชชาดก	 (๕๑๘)	 นาคคลอดเป็นตัวคือ	 ชลาพุชะ	 (ถ้าเป็นงูต้องคลอดเป็นไข่คือ

อัณฑชะ)	 มหาวาณิชชาดก	 (๔๙๓)	 หัวหน้านาคส่ังนาคบริวาร	 “จงฆ่าจับมัดพวกพ่อค้าอย่าไว้ชีวิต 

แม้แต่คนเดียว	ท�าพวกมันทั้งหมดให้เป็นผงธุลี	 ยกเว้นนายกองเกวียน”	นาคบริวารท�าตาม	ขนสิ่งของ	

เช่น	 เครื่องปูลาดบรรทุกเกวียน	๕๐๐	 ชวนนายกองเกวียนขับเกวียนไปกรุงพาราณสี	 เก็บสมบัติไว้ใน 

กองเกวียน	กล่าวลาแล้วกลบัไปนาคพภิพ	ภรูทิตัตชาดก	(๕๔๓)	พญานาคธตรฐอาศยัอยูลุ่่มแม่น�า้ยมนุา	

มีภรรยาเป็นมนุษย์ชื่อสมุททชา	สั่งไม่ให้ใครแสดงเพศนาคแก่ภรรยา	สะท้อนว่านาคมีรูปลักษณ์ไม่น่าดู	

(นาคะ	 =	 นัคคะ)	 อย่างไรก็ตาม	 ประวัติศาสตร์อินเดียในมหาโควินทสูตร
34

	 ธตรฐเป็นเจ้าเมืองจัมปา 

ในแคว้นอังคะและแคว้นกาสี	 ขันธชาดก(๒๐๓)หัวหน้าชนเผ่านาคก่อนพุทธกาลมี	 วิรูปักข์	 เอราปถ์	 

ฉัพยาปุตต์	กัณหาโคตมก์	ราชวงษ์	ในอินเดียเหนือและลังกาใช้ค�าว่านาค	เช่น	หัตถินาคปุระ	สีสุนาคะ	

นาคปูร์	นาคเสน	ในลังกา	เช่น	มหานาค	ติปิฏกจูฬนาค	ทาฐานาคสังฆะ	พุทธนาค	พวกนาคอยู่มาก่อน

พุทธกาลในเขตที่มีความขัดแย้ง	อยู่ตามพื้นดิน	ภูเขา	แม่น�้า	ทะเล	ถ้าระดับหัวหน้าที่อยู่สวยงาม	นาคมี

 33
 “พระพุทธรูปปางนาคปรก	 :	 ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์”	 สารนิพนธ์พุทธศาสตร์มหาจุฬา	 

ประจ�าปี	๒๕๕๔.

 34
 ที.	ม.	(ไทย)	๑๐/๓๐๙-๑๑๐/๒๐๑.
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ความศิวิไลซ์มาก	(high	degree	of	civilization)	อยู่อินเดียมาก่อนอารยัน	วรุณนาคราชแห่งโกสัมพี

สมรสกับหญิงนาคชื่อวิมลา	 มีบุตรคือธตรฐ	 มีธิดาคืออิรันธดี	 ธตรฐสืบทอดต�าแหน่งจากบิดาได้เป็น 

หัวหน้าเผ่า	 มีบุตรคือ	 สุทัสสนะ,	 ทัตตะ,	 สุโภคะ,	 และ	 อริฏฐะ	 (มีธิดาชื่อสิริลักษมี)	 ปุณณกะหลาน 

ของเวสสุวัณหัวหน้าชนเผ่ายักษ์สมรสกับอิรันธดีหญิงเผ่านาค	 หิมาลัยด้านหนึ่งเป็นที่อยู่พญานาค 

มหาทัททระ	เมืองกาฬจัมปาแคว้นอังคะเป็นถิ่นนาค	พญานาคทุโยชนะอยู่ในแคว้นมคธ	จัมเปยยชาดก

(๕๐๖)	พญานาคจมัเปยยะถกูหมองจูบัไปถิน่มนษุย์	ภรรยาเทีย่วตามหา	เจ้าเมอืงถามว่าเธอเป็นเผ่าเทพ	

เผ่าคนธรรพ์	หรอืว่าเผ่ามนษุย์	ตอบว่าเป็นเผ่านาค	ขรปุตตชาดก	(๓๘๖)	เจ้าเมอืงพาราณสช่ีวยพญานาค

บาดเจ็บ	พญานาคส�านึกบุญคุณพาไปนาคพิภพมอบแก้วมณีให้ตอบแทน

	 นาค	(ชนเผ่านาค)	มีนิสัยดุดัน	โกรธง่าย	(ขิปฺปโกปา)	ถูกเรียกว่าติรัจฉาน	เพราะมีนิสัยขวางทาง

นพิพาน	ด้วยนสิยัดดุนัจงึไม่มคีวามงอกงามในธรรมวนิยั	ห้ามนาคอปุสมบท	แต่ยงัสามารถพัฒนาอบรม

ขัดเกลานิสัยสันดานด้วยวิธีอยู่รักษาอุโบสถ	“เจ้าเป็นนาค	ไม่มีความงอกงามในธรรมวินัยนี้	ไปเถิดนาค	

เจ้าจงเข้าจ�าอุโบสถในดิถีที่	๑๔	ที่	๑๕	และที่	๘	แห่งปักษ์	วิธีนี้ท�าให้พ้นจากก�าเนิดนาค	ได้ความเป็น

มนุษย์	โดยพลัน”
35

 

 กุลาวกชาดก : เทวาสุรสงคราม

		 อินเดียเป็นเมืองเทพ	 ชื่อบัญญัติตามกุลาวกชาดก(๓๑)	 จากการสู้รบของเทพ(อารยัน)	 กับอสูร	 

ในลุ่มน�้าสินธู	(Arya-Asura	conflict	on	the	Sindhu)	“เรื่องเคยมีมาแล้ว	สงครามระหว่างเทพกับอสูร

ประชิดกัน	 สงครามครั้งนั้นพวกอสูรเป็นฝ่ายชนะ	พวกเทพเป็นฝ่ายแพ้	 พวกเทพผู้พ่ายแพ้ต่างพากัน 

หลบหนีไปทางทิศเหนือ	 พวกอสูรได้พากับขับไล่ติดตามพวกเทพเหล่านั้นไปทันที”
36

	 พระไตรปิฎก 

และอรรถกถาเล่าเทวาสุรสงคราม	 มาจากกุลาวกชาดก	 กุลาวกะแปลว่ารังนก	 “คราวที่อสูรมีก�าลัง	 

เทพหลบหนีไป	 เทพนครปิดประตู	 อสูรตั้งแสนไม่อาจท�าอะไรได้	 คราวที่เทพมีก�าลัง	 อสูรหลบหนีไป 

เทพนครปิดประตู	สักกะตั้งแสนก็ท�าอะไรไม่ได้	ด้วยเหตุนี้อสูรบุรีและเทพบุรีจึงได้ชื่อว่าอยุชฌบุรี”
37

 

	 เพื่อป้องกันอสูร	หัวหน้าเทพตั้งผู้อารักขาดูแลทั้ง	๔	ทิศ	พวกนาคเก่งทางน�้าให้อารักขาด้านหนึ่ง

แถบเขาสิเนรุ	 พวกครุฑอารักขาด้านหนึ่ง	 พวกกุมภัณฑ์อารักขาด้านหนึ่ง	 พวกยักษ์เป็นทั้งนักรบและ

ชอบดื่มสุราอารักขาด้านหนึ่ง	จากนั้นมีมหาราช	๔	คนอารักขา	ผู้พิทักษ์	๔	ทิศ	กับ	มหาราช	๔	ท�าหน้าที่

อารักขา	พระสูตรเล่าว่า	ผู้พิทักษ์	๔	ทิศ	คือผู้อารักขาในเทวสภา	ที่ประชุมของพวกเทพด้านตะวันออก

 35
 วิ.ม.	(ไทย)	๔/๑๑๑/๑๗๖	นาคพัฒนาตนด้วยการรักษาอุโบสถ	เช่น	พญานาคภูริทัต

 36
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๓๖๘/๒๔๓,	ส�.ส.	(ไทย)	๑๕/๒๕๒/๓๖๙

 37
 ในอุตราบถ	อยุชฌนครถูกอมนุษย์ยึดครอง	(ขุ.ชา.อ.	๕/๔๕๔/๔๖๗)
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คือ	ธตรฐ	ด้านใต้คือวิรุฬหก	ด้านตะวันตกคือวิรูปักษ์	ด้านเหนือคือเวสวัณ	นี้เป็นธรรมเนียมการนั่งของ

จาตุมหาราช	ถัดมาเป็นที่นั่งเทพบุตร
38

 

	 มหาราช	 ๔	 รักษาการณ์	 ๔	 ทิศ	 วางกองก�าลังไว้	 ๔	 ทิศ	 วางหน่วยป้องกันไว้	 ๔	 ทิศ	 

ด้วยกองทัพยักษ์	กองทัพคนธรรพ์	กองทัพกุมภัณฑ์	กองทัพนาค
39
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ถอดบทเรียนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง
เรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนา

ในจังหวัดนครสวรรค์
ดร.รัตติยา เหนืออ�านาจ

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตนครสวรรค์

บทน�า
	 จังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย	๑๕	อ�ำเภอ	มีจ�ำนวนและอัตรำร้อยละของประชำกรอำยุตั้งแต่	

๑๘	 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่ำงสม�่ำเสมอ	 จ�ำนวน	 ๘๓๙,๒๗๓	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๖.๖๐	ขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยโรคติดสุรำในพื้นที่เข้ำถึงบริกำรตำมมำตรฐำนเพิ่มขึ้น	โดยในเขต

สุขภำพที่	 ๓	 ปีงบประมำณ	๒๕๖๓	 ร้อยละ	๘.๑	 และมีอัตรำที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	๐.๖๙	 ส่วนในเรื่อง 

ของควำมชุกของผู้สูบบุหรี่ที่มีอำยุ	 ๑๕	 ปีขึ้นไปประจ�ำปีงบประมำณ	 ๒๕๖๓	 จำกจ�ำนวนประชำกร 

ที่มีอำยุระหว่ำง	๑๕-๗๐	ปี	๕๒๐,๖๒๗	คน	มีคนสูบบุหรี่	๒๗,๘๘๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๓๖	โดยมี

อัตรำส่วนสูงที่สุด	 ๓	 อันดับแรกอยู่ท่ีอ�ำเภอลำดยำว	 ร้อยละ	๙.๗๕	 รองลงมำ	 ได้แก่	 อ�ำเภอท่ำตะโก	 

ร้อยละ	 ๙.๐๕	 อ�ำเภอตำกฟ้ำ	 ร้อยละ	 ๘.๗๒	 ขณะที่อ�ำเภอที่มีอัตรำส่วนต�่ำสุดของผู้สูบบุหรี่ที่มีอำยุ	 

๑๕	ปีขึ้นไปนั้นได้แก่	อ�ำเภอตำคลี	ร้อยละ	๒.๓๔	อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์	ร้อยละ	๒.๖๙	และอ�ำเภอ 

แม่เปิน	ร้อยละ	๓.๖๗	ตำมล�ำดับ
1
	จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น	จะเห็นได้ว่ำสภำพสังคมปัจจุบันปัจจัยเสี่ยง

ที่จะน�ำไปสู่กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรสูบบุหรี่มีอยู่หลำยลักษณะ	 เมื่อทบทวนจำกเอกสำร

และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง	 พบว่ำ	 มีปัจจัยเส่ียงอื่น	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ท�ำให้หันพฤติกรรมของตน

เข้ำหำสุรำและบุหรี่	เช่น	ควำมต้องกำรเข้ำสังคม	กำรพบปะสังสรรค์	กำรเลียนแบบสมำชิกในครอบครัว	

เช่น	 พ่อ	 แม่	 กำรถูกชักจูงหรือชี้ชวนจำกเพ่ือนหรือควำมต้องกำรอยำกทดลอง	 วัฒนธรรมท้องถิ่น- 

วิถีชำวบ้ำน	 ควำมเข้ำใจว่ำเป็นสิ่งเสริมพลังเม่ือท�ำงำนหนัก	 และกำรคลำยเครียดจำกปัญหำชีวิต	 

นอกจำกนีย้งัมปัีจจยัแวดล้อมท่ีผ่ำนสือ่ในรูปแบบโฆษณำชวนเช่ือ	โดยพืน้ฐำนคอืควำมต้องกำรควำมสขุ

ที่ตนเองเข้ำใจไปว่ำจะเป็นไปเชิงบวกแก่ตนเอง	เช่น	กำรเฉลิมฉลอง	กำรไปสู่สถำนที่บันเทิง	กำรเที่ยว

พักผ่อน	กำรเล่นกีฬำ	ที่มักผนวกเอำเรื่องกำรดื่มสุรำและสูบบุหรี่เข้ำไปด้วย	ส�ำหรับในเรื่องของกำรดื่ม

 1
 กระทรวงสำธำรณสุข,	การใช้บริการสาธารณสุข, [ออนไลน์],	 แหล่งที่มำ: https://hdcservice.moph.

go.th	/hdc/main	/index_pk.php	[๒๐	เมษำยน	๒๕๖๔].

08. ���������� (��.������� 97-111).indd   97 11/25/2022   9:55:25 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕98

สุรำและเมรัยในคัมภีร์พระพุทธศำสนำน้ันมองว่ำเป็นส่ิงที่ท�ำให้ผู้ด่ืมหรือผู้เสพ/สูบตกอยู่ในควำม 

ประมำท	 และได้ชี้ให้เห็นโทษอย่ำงชัดเจน	 คือท�ำให้เสียทรัพย์	 ก่อกำรทะเลำะวิวำท	 ท�ำให้สุขภำพ

เสื่อมโทรมเป็นท่ีสุมสร้ำงของโรคนำนำชนิด	 เสียชื่อเสียง	 ไม่รู้จักอำย	 ขำดปัญญำรู้ผิดชอบช่ัวดี	 และ 

กลับส่งเสริมให้ท�ำควำมชั่วที่รุนแรงยิ่งขึ้น	 สำมำรถเปลี่ยนนิสัยอ่อนแอให้แข็งกร้ำว	 ไม่รู้จักละอำยใน

พฤติกรรมของตน	 เป็นฐำนแห่งกำรท�ำลำยศีลธรรมดีงำมอื่น	 ๆ	 ในพระสูตรและในหลักฐำนอ่ืน	 ๆ	 

ได้ชี้ชัดว่ำกำรดื่มสุรำและเมรัยนั้นมีโทษประจักษ์	 เช่น	 สำมำรถจะเป็นอำชญำกรเข่นฆ่ำคนอื่นได้ 

หรือปล้นชิงผู้อื่นได้	 สำมำรถจะลักทรัพย์	 ประพฤติล่วงละเมิดทำงเพศ	 พูดเท็จก็ได้	 จึงชื่อว่ำตกอยู่ใน

ควำมประมำทโดยสมบูรณ์

	 กำรขับเคลือ่นกำรเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยลดปัจจยัเสีย่งตำมแนวพระพทุธศำสนำโดยส�ำนกัสนบัสนนุ

กำรควบคุมปัจจยัเสีย่งหลกั	ส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)	ร่วมกบัสถำบันวจัิย

พุทธศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	ด�ำเนินกำรขึ้นเพื่ออำศัยกลไกของหลัก	“บวร”	

หรือ	 บ้ำน	 วัด	 โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เข้ำมำมีส่วนร่วมกันในกำรแลกเปลี่ยนและ 

ยกระดับกลไกนโยบำยกำรป้องกันผู้สูบ/ผู้เสพหน้ำใหม่	 โดยมีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และหลักธรรม

ในทำงพระพุทธศำสนำมำเยียวยำหรือให้สติกับกลุ่มของเด็กและเยำวชน	 รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง 

และประชำชนในหมู่บ้ำนชุมชนรอบวัดรอบโรงเรียน	ให้ลด	ละ	เลิกเหล้ำและบุหรี่	และมำร่วมเป็นภำคี

เครือข่ำยและภำคประชำสังคมให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	พื้นที่ส�ำหรับกำรศึกษำกำรถอด

บทเรียนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยลดปัจจัยเสี่ยงเร่ืองเหล้ำและบุหร่ีตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัด

นครสวรรค์	ประกอบด้วย	ชมุชนบ้ำนหนองกระดกูเนือ้-ดอนยำว	ต�ำบลลำดยำว	จงัหวดันครสวรรค์	และ

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ	ต�ำบลพระนอน	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	ผลกำรขับเคลื่อนกิจกรรม	

พบว่ำ	มีกำรขับเคลื่อนใน	๓	ส่วน	ประกอบด้วย	

 ๑.	การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ	ประกอบด้วยกิจกรรม	

	 	 ๑)		กำรประชมุแกนน�ำและตวัแทนชมุชนเพือ่ขบัเคลือ่นโครงกำรฯ	ของชมุชนหนองกระดกูเนือ้	

	 	 ๒)		กำรแสดงตนเป็นพทุธมำมกะ	และตัง้สจัจะอธษิฐำนลดเหล้ำ	บหุรีข่องชมุชนหนองกระดูกเนือ้	

	 	 ๓)		กำรส�ำรวจข้อมูลสถิติชุมชนบ้ำนดอนกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 และรณรงค์ให้เข้ำร่วม 

โครงกำรฯ	

	 	 ๔)		พธีิมอบป้ำยครอบครวัคณุธรรมปลอดเหล้ำ	บหุรี	่/	ร้ำนค้ำคณุธรรม	ปลอดเหล้ำ	บหุรี	่และ

มอบป้ำยครอบครัว/ร้ำนค้ำที่จะเข้ำร่วมโครงกำรลด	ละ	เลิกเหล้ำ	บุหรี่	

	 	 ๕)		กำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรลดปัจจัยเสี่ยง	(เหล้ำ	บุหรี่)	ในกลุ่มแกนน�ำชุมชน	
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  ๖)		กำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรลดปัจจัยเสี่ยง	 (เหล้ำ	บุหรี่)	 ในกลุ่มประชำชน	ผลที่ได้รับ	คือ	

กำรเข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน	๓๖๐	หลังคำเรือน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	 มีกำรขยำยผลโครงกำรไปยัง

ชุมชนใกล้เคียง	๔๐	หลังคำเรือน	และกำรเป็นชุมชนคุณธรรมปลอดเหล้ำ	บุหรี่	และลด	ละ	เลิกเหล้ำ	

บุหรี่	

 ๒.	การด�าเนินกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล	๕	ประกอบด้วยกิจกรรม	

	 	 ๑)		กำรประชุมแกนน�ำ	 ตัวแทนชุมชน	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 และภำคีเครือข่ำย	 โรงเรียน 

บึงบอระเพ็ดวิทยำ	

	 	 ๒)		กำรปฏิญำณตนและกล่ำวสัจจะอธิษฐำนเพื่อลด	เหล้ำ	บุหรี่	โรงเรียนต้นแบบ	

	 	 ๓)		กำรประชุมแกนน�ำโรงเรียนเพื่อออกแบบกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรลดปัจจัยเส่ียง	

(เหล้ำ	บหุรี)่	และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัเยำวชนส�ำหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษำขนำดเลก็	

โดยคณะพระวิทยำกร	

	 	 ๔)		กำรประชุมแกนน�ำโรงเรียนเพื่อออกแบบกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรลดปัจจัยเส่ียง	

(เหล้ำ	บหุรี)่	และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัเยำวชนส�ำหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษำขนำดเลก็	

โดยวิทยำกรด้ำนกฎหมำย	

	 	 ๕)		กำรอบรมให้ควำมรูใ้นกำรลดปัจจยัเสีย่ง	(เหล้ำ	บหุร่ี)	และกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัเยำวชน

ส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก	

	 	 ๖)		กำรประกวดสื่อรณรณรงค์กำรลดปัจจัยเส่ียง	 (เหล้ำ	 บุหร่ี)	 ส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก	ผลที่ได้รับ	คือ	กำรเข้ำร่วมโครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	มีแกนน�ำเยำวชน

เพื่อรณรงค์กำรลดปัจจัยเสี่ยง	 (เหล้ำ	บุหรี่)	 จ�ำนวน	๕๙	คน	มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเติมจำก

ภำคีเครือข่ำยในปีงบประมำณ	๒๕๖๕

 ๓.	การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มสามเณร	ประกอบด้วยกิจกรรม	๑	กิจกรรม	คือ	กิจกรรม

อบรมให้ควำมรูใ้นกำรลดปัจจยัเสีย่ง	(เหล้ำ	บหุร่ี)	และเทคนคิกำรปฏเิสธในกลุ่มพระภกิษ	ุและสำมเณร	

ผลที่ได้รับ	คือ	กำรเข้ำร่วมโครงกำร	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	สำมเณรมีองค์ควำมรู้	 มีเทคนิคกำรปฏิเสธ	

และมีกำรสร้ำงควำมกัลยำณมิตรที่ดีต่อกัน
2

	 โครงกำรวจิยันีไ้ด้เลง็เหน็ถงึคณุค่ำและควำมส�ำคญัของบทเรยีนกำรเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยลดปัจจยั

เสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำ	 โดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้และหลักธรรมในทำง

 2
 อัครเดช	 พรหมกัลป์	 และคณะ,	 “กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนว 

พระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์”,	 รายงานวิจัย,	 (ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 (สสส.)	 :	
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,	๒๕๖๓).
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พระพทุธศำสนำมำเยยีวยำหรอืให้สตกัิบกลุม่ของเดก็และเยำวชน	รวมถงึพ่อแม่ผูป้กครองและประชำชน

ในหมู่บ้ำนชุมชนรอบวัดรอบโรงเรียน	 ให้ลด	 ละ	 เลิกเหล้ำและบุหรี่	 และร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยและ 

ภำคประชำสงัคมให้เกดิผลอย่ำงเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื	ชมุชนจะมองเหน็ภำพสะท้อนปัจจัยและเง่ือนไข

ที่ส่งผลต่อกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน	 และเกิดแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน 

ในกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำโดยชุมชนได้ชัดเจนมำกขึ้น

วัตถุประสงค์
	 เพื่อถอดบทเรียนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธ-

ศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์

วิธีการศึกษา
	 กำรวิจัยนี้ใช้วิธีวิทยำของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร	 (Action	 Research)	 เพื่อถอดบทเรียน 

กำรท�ำงำน	 และคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน	 โดยพื้นที่ส�ำหรับกำรศึกษำกำรถอดบทเรียนกำรเสริมสร้ำง 

เครือข่ำยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	 ได้เลือกจำก

ชุมชนที่มีคุณสมบัติ	 คือ	 เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีอัตรำปัจจัยเส่ียงทำงด้ำนบุหร่ี	 และสุรำสูง,	 ชุมชน 

มีกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่,	ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับบ้ำน	วัด	

โรงเรียน	 มีควำมหลำกหลำยของประชำกรและวัฒนธรรม	 มีกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงชุมชน

กับหน่วยงำนรัฐ	 และอัตรำกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม	 จ�ำนวน	๑๐๐%	 เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ในกำรตระหนกั	ป้องกนั	และป้องปรำมในกำรลดปัจจยัเสีย่งเรือ่งเหล้ำและบหุรีต่ำมแนวพระพทุธศำสนำ	

จึงได้คัดเลือกกรณีศึกษำ	คือ	ชุมชนบ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	ต�ำบลลำดยำว	จังหวัดนครสวรรค์	

และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ	ต�ำบลพระนอน	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

	 ๑.		กำรถอดบทเรียนกำรท�ำงำน	 ผ่ำนเทคนิคกำรทบทวนหลังกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเสร็จสิ้น	

(After	 Action	 Review:	 AAR)	 โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรแบ่งปัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่ำ

ประสบกำรณ์จำกวิธีกำรท�ำงำน	เพื่อค้นหำควำมรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำง	ท�ำไปจึงเป็นเช่นนั้น	ภำยใต้กรอบ

กำรวิเครำะห์ตำมหลักอริยสัจ	๔	คือ	

	 	 ๑)		ทุกข์	เป็นกำรระบุสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรขับเคลื่อนกิจกรรม	

	 	 ๒)		สมุทัย	เป็นกำรระบุสำเหตุของปัญหำ	

	 	 ๓)		นิโรธ	เป็นเป้ำหมำย	แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

	 	 ๔)		มรรค	เป็นวิธีกำร	ขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหำ	
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	 กำรเลอืกกลุม่ผู้ให้ข้อมลู	ผูว้จิยัได้ท�ำกำรเลอืกผู้ให้ข้อมูลโดยยดึจุดมุง่หมำยของกำรวจัิยเป็นหลกั

(Purposeful	Sampling)	ซึ่งเป็นกำรเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีโครงสร้ำงไม่เคร่งครัด	แต่มีเป้ำหมำยเพื่อให้ได้

ตวัอย่ำงทีเ่หมำะสมกบัจุดมุง่หมำยของกำรวจิยั	อกีทัง้ไม่ได้พจิำรณำเฉพำะกำรได้มำซ่ึงผูใ้ห้ข้อมลูส�ำคญั

เท่ำน้ัน	 แต่ยังพิจำรณำจำกบริบท	 เหตุกำรณ์และกระบวนกำรทำงสังคมที่สอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำกำร

วิจัยอีกด้วย	 ซึ่งในกำรวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	 (Key	 Informants)	 โดยแบ่งออกเป็น	 

๒	 กลุ่ม	 คือ	 ชุมชนบ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 พิจำรณำจำกเจ้ำอำวำสวัดหนองกระดูกเนื้อ	 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนกระดูกเนื้อ	ก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	ประชำชน	ผู้แทนส�ำนักงำนพัฒนำชุมชน

อ�ำเภอลำดยำว	ปรำชญ์ชำวบ้ำน	อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	(อสม.)	ผู้แทนองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลหนองนมวัว	 และประชำชนบ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 หมู่ที่	 ๕	 หมู่ที่	 ๖	 และหมู่ที่	 ๙	

จ�ำนวน	 ๒๐	 รูป/คน	 ในส่วนของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ	 ต�ำบลพระนอน	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัด

นครสวรรค์	 พิจำรณำจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ผู้แทนนักเรียน	 ผู้แทน 

ผู้ปกครอง	 ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพระนอน	 ผู้แทนสถำนีต�ำรวจภูธรหนองปลิง	 และผู้แทน 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลพระนอน	 จ�ำนวน	 ๒๐	 รูป/คน	 โดยใช้กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบ 

ลูกโซ่	 (Snowball	Sampling)	 ในกำรสนทนำกลุ่มนี้ได้ใช้แนวค�ำถำมที่เป็นค�ำถำมปลำยเปิดซึ่งมีควำม

ยดืหยุน่สงูเปิดโอกำสให้ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัสำมำรถพูดคยุเรือ่งต่ำง	ๆ 	ได้อย่ำงอสิระ	กำรพดูคยุตัง้อยูบ่นฐำน

ของควำมเต็มใจท่ีจะตอบค�ำถำมของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	 มีกำรจดบันทึกในประเด็นส�ำคัญและผู้วิจัย 

ได้วเิครำะห์ข้อมูลเบือ้งต้นจำกกำรสมัภำษณ์หลงัเก็บข้อมลูในพ้ืนทีที่ว่จัิยทนัท	ีและน�ำเสนอผลกำรวจัิย

ในลักษณะเชิงพรรณนำ	(Description)	และวเิครำะห์เนือ้หำประกอบบริบท	(Analytical	Description)

	 ๒.		กำรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อคืนข้อมูลบทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเส่ียงเร่ืองเหล้ำและ

บุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	มีขั้นตอน	ดังนี้

	 	 ๑)	กำรประชำคมหมูบ้่ำนเพือ่คนืข้อมูลและถอดบทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเส่ียงเร่ือง

เหล้ำและบหุรีต่ำมแนวพระพทุธศำสนำในจงัหวดันครสวรรค์	ณ	ศำลำเหรยีญรำชำ	วดัหนองกระดกูเนือ้	

ต�ำบลหนองนมวัว	อ�ำเภอลำดยำว	จังหวัดนครสวรรค์	กับเจ้ำอำวำสวัดหนองกระดูกเนื้อ	ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนบ้ำนดอนกระดูกเนื้อ	 ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	 ประชำชน	 ผู้แทนส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ�ำเภอ 

ลำดยำว	 ปรำชญ์ชำวบ้ำน	 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน	 (อสม.)	 ผู้แทนองค์กำรบริหำร 

ส่วนต�ำบลหนองนมวัว	 และประชำชนบ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 หมู่ที่	 ๕	 หมู่ที่	 ๖	 และหมู่ที่	 ๙	 

มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ	จ�ำนวน	๕๐	รูป/คน
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	 	 ๒)	กำรประชมุเพือ่คนืข้อมลูและถอดบทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเสีย่งเร่ืองเหล้ำและ

บุหร่ีตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ	 ต�ำบล

พระนอน	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 กับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 

ผู้แทนนักเรียน	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพระนอน	 ผู้แทนสถำนีต�ำรวจภูธร 

หนองปลงิ	และผูแ้ทนโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลพระนอน	มผู้ีเข้ำร่วมกจิกรรมโดยสมคัรใจ	จ�ำนวน	

๑๘๐	รูป/คน

	 กำรตรวจสอบข้อมูล	 ผู้วิจัยเลือกใช้	 “กำรตรวจสอบสำมเส้ำ	 (Triangulation)”
3
	 โดยใช้วิธ ี

เก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง	ๆ	กัน	เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน	ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล	รวมถึงวิเครำะห์	

สังเครำะห์จำกแนวคิด	 ทฤษฎี	 ผลกำรวิจัย	 และน�ำข้อมูลท้ังหมดมำพิจำรณำแล้ว	 แม้จะมำจำกแหล่ง 

ที่แตกต่ำงกันทั้งเวลำ	 สถำนที่	 และบุคคล	 เพื่อท่ีจะตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของข้อมูล	 

มีควำมสอดคล้องหรือขัดแย้งกันของข้อมูล	 และเพิ่มเติมข้อมูลท่ีขำดหำยไปจนกระทั่งข้อมูลที่ได้มำ 

มีควำมอิ่มตัว	(Saturated	Data)	ก่อนกำรน�ำไปวิเครำะห์	

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์เน้ือหำ	 (Content	 Analysis)	 ที่ได้จำกเอกสำรและ

ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์รวบรวมให้ครบถ้วนตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยั	น�ำข้อมลูทีไ่ด้จ�ำแนกแยกแยะ

และจัดเป็นหมวดหมู่และน�ำข้อมูลแต่ละหมวดมำเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล	 โดยกำรตีควำม	

(Interpretation)	เนือ้หำจำกเรือ่งรำวทีป่รำกฏและเชือ่มโยงควำมเกีย่วข้องของข้อมูล	ค้นหำข้อมูลจำก

ประสบกำรณ์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง	ๆ	ส�ำหรับชุมชน

ผลการศึกษา
	 ๑.	กำรทบทวนหลงักำรขบัเคลือ่นกจิกรรมภำยใต้กรอบกำรวิเครำะห์ตำมหลักอรยิสจั	๔	ประกอบ

ด้วย	(๑)	ทุกข์	เป็นกำรระบุสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรขับเคลื่อนกิจกรรม	(๒)	สมุทัย	เป็นกำรระบุ

สำเหตุของปัญหำ	(๓)	นิโรธ	เป็นเป้ำหมำยของแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	

และ	(๔)	มรรค	เป็นวิธีกำร	ขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหำ	ผลกำรวิจัย	พบว่ำ

	 ผลกำรถอดบทเรียน	 กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนว

พระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	ในส่วนของชุมชน	/	หมู่บ้ำนต้นแบบ	และกำรบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดูร้อน	พบว่ำ

 3
 Denzin,	Norman	K.,	and	Yvonna	S.	Lincoln,	Handbook of Qualitative Research,	(Thousand	

Oaks,	Calif	:	Sage	Publications,	2000),	p.	391.
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	 	 ๑.๑	 ปัญหำด้ำนเวลำ	 พบว่ำ	 กำรก�ำหนดเวลำในกำรจัดงำนไม่สำมำรถจัดตำมก�ำหนดเวลำ

รำชกำรได้	 เนื่องจำกบ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 เป็นชุมชนเกษตรกรรม	 ต้องลงไร่	 นำในช่วงเช้ำ	 

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้

ภาพที่	๑	ปัญหำด้ำนเวลำ

	 	 ๑.๒	ปัญหำด้ำนทัศนคติ	พบว่ำ	กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนในกำรลด	ละ	เลิก

เหล้ำและบุหรี่	 รวมทั้งกำรจ�ำกัด	 และยกเลิกกำรจ�ำหน่ำยเหล้ำและบุหรี่ในชุมชนเป็นเรื่องที่ท�ำได้ 

ค่อนข้ำงยำก	เนื่องจำกเป็นทัศนคติ	ค่ำนิยมส่วนบุคคลและเชื่อว่ำเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ครอบครัว

ภาพที่	๒	ปัญหำด้ำนทัศนคติ

	 	 ๑.๓	ปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดโรคไวรสั	Covid-๑๙	พบว่ำ	ในส่วนของกำรบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดรู้อน	พบว่ำ	คณะสงฆ์จงัหวดันครสวรรค์มกีำรขอควำมร่วมมอืในกำรงดจัดกำรบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดูร้อนเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
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ภาพที่	๓	ปัญหำด้ำนกำรแพร่ระบำดโรคไวรัส	Covid-๑๙

	 	 ๑.๔	ปัญหำด้ำนงบประมำณ	พบว่ำ	กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและ

บุหรี่ที่อยู่บนพ้ืนฐำนควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนมีจ�ำนวนมำกกว่ำงบประมำณที่ได้รับ

กำรสนับสนุน

ภาพที่	๔	ปัญหำด้ำนงบประมำณ

	 ผลกำรถอดบทเรียน	 กำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนว

พระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	 ในส่วนของโรงเรียนรักษำศีล	 ๕	 (โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ)	 

พบว่ำ	 ปัญหำหลักในกำรจัดกิจกรรม	 คือ	 ปัญหำด้ำนสถำนที่	 เนื่องจำกเป็นกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 

ทัง้ในภำคกลำงวันและกลำงคนื	รวม	๒	วนั	ดงันัน้สิง่ทีต้่องค�ำนงึถงึเป็นอนัดับแรกต่อจำกกำรจดักจิกรรม

ให้ควำมรู้	 คือ	 เรื่องควำมปลอดภัยในกำรพักแรมจึงน�ำไปสู่กำรหำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงคณะผู้วิจัย	

โรงเรียน	คณะผู้ปกครอง	เครือข่ำยภำคประชำสังคม	และส่วนรำชกำรท้องถิ่นโดยยึดถือประโยชน์ของ

นักเรียนเป็นที่ตั้ง
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ภาพที่	๕	ปัญหำด้ำนสถำนที่

	 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ	 กำรสะท้อนผลกำรขับเคลื่อนกิจกรรมฯ	 เพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชนและถอดบท

เรียนกำรท�ำงำน	ผ่ำนเทคนิคกำรทบทวนหลังกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเสร็จสิ้น	(After	Action	Review:	

AAR)	ภำยใต้กรอบกำรวิเครำะห์ตำมหลักอริยสัจ	๔	ประกอบด้วย	(๑)	ทุกข์	เป็นกำรระบุสภำพปัญหำ

ที่เกิดขึ้นจำกกำรขับเคลื่อนกิจกรรม	(๒)	สมุทัย	เป็นกำรระบุสำเหตุของปัญหำ	(๓)	นิโรธ	เป็นเป้ำหมำย

ของแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	 และ	 (๔)	 มรรค	 เป็นวิธีกำร	 ขั้นตอนที่จะ

แก้ไขปัญหำ	โดยได้จัดขึ้น	๒	ครั้ง	จ�ำแนกตำมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น	ประกอบด้วย	ครั้งที่	๑	จัดขึ้นที่ศำลำ

เหรียญรำชำ	 วัดหนองกระดูกเนื้อ	 ต�ำบลหนองนมวัว	 อ�ำเภอลำดยำว	 จังหวัดนครสวรรค์	 เป็นกำรคืน

ข้อมูลและถอดบทเรียนในส่วนของชุมชน	/	หมู่บ้ำนต้นแบบ	(บ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว)	ผลกำร

วิจัย	 พบว่ำ	 บทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำใน

จังหวัดนครสวรรค์	ดังนี้
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ทุกข์	

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

สมุทัย	

สาเหตุของปัญหา

นิโรธ	

เป้าหมายของการเกิด

ปัญหา

มรรค	

ขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหา

ด้านเวลา

กำรจัดสรรเวลำในกำร
จดักจิกรรมตำมช่วงเวลำ
ปกติ	
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	 น.)	 
ไม่สำมำรถกระท�ำได้

ชำวบ้ำนในชุมชนมีอำชีพ
หลักเป็นเกษตรกร	 ท�ำให้
จะต้องท�ำงำนในช่วงเช้ำ	
ไม่สำมำรถเข้ำกิจกรรมท่ี
จัดขึ้นได้

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม	 ร้อย
ละ	๑๐๐	 ของชำวบ้ำนใน
ชุมชน

๑.	 กำรประชุมเพ่ือหำข้อสรุป 
ร่วมกันก่อนกำรขับเคลื่อน 
กิจกรรมฯ

๒.	กำรเลื่อนเวลำจัดกิจกรรม
๓.	 กำรจัดตัวแทนในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรม

ด้านทัศนคติ

ก ำ ร ไ ม ่ ย อ ม รั บ ก ำ ร

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้

๑.	 บุคคล	 -	 เป็นวิถีชีวิต	
และค่ำนยิมส่วนบคุคล

๒.	ร้ำนค้ำ	-	ท�ำให้ขำดรำย
ได้

กำรลด	ละ	เลิก	เหล้ำ	บุหรี่
ของคนในชุมชน

๑.	 กำรรณรงค์แบบเคำะประตู
บ้ำนทุกหลัง

๒.	กำรณรงค์ให้ร้ำนค้ำงดจ�ำหน่ำย
ในวันพระ	 และวันส�ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ

๓.	 กำรเทศนำธรรมให้เห็นโทษ	
พิษภัย

ด้าน	Covid-๑๙

มีน โนบำย ให ้ งดกำร
จัดกำรบรรพชำสำมเณร
ภำคฤดูร้อน

สถำนกำรณ ์ ก ำ รแพร ่
ร ะ บ ำ ด ข อ ง ไ ว รั ส	
Covid-๑๙

กำรป้องกนันกัสูบหน้ำใหม่
ในกลุม่สำมเณรในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม	 แผนก
สำมัญ

กจิกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรลด
ปัจจัยเสี่ยง	 (เหล้ำ	 บุหร่ี)	 และ
เทคนิคกำรปฏิเสธในกลุ ่มพระ
ภิกษุ	และสำมเณร

ด้านงบประมาณ

งบประมำณที่ได ้รับไม่
เพียงพอ

กิจกรรมท่ีชุมชนมีควำม
ต้องกำรมีจ�ำนวนมำกกว่ำ
วงเงินงบประมำณที่ได้รับ

ก ำ ร ห ำ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
สนับสนุนจำกภำคีเครือ
ข่ำย

๑.	 กำรขอรับกำรสนับสนุนจำก
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

๒.	 กำรขอรับกำรสนับสนุนจำก	
อปท.	ในพื้นที่

ด้านสถานที่

เด็กนักเรียนชำย	 และ
หญิงนอนพักค้ำงคืนที่
โ ร ง เ รี ย น ใ น อ ำ ค ำ ร
เดียวกันเพื่ อ เข ้ ำร ่ วม
กิจกรรม

กำรแบ่งสัดส่วนที่พัก	และ
กำรใช้ห้องน�้ำ

กำรแบ่งแยกนักเรียนชำย	
และหญิ ง ใช ้ ท่ี พั กและ
ห้องน�้ำคนละอำคำร

๑.	กำรแยกอำคำรที่พักค้ำงคืน
๒.	 กำรเพ่ิมจ�ำนวนอำจำรย์	 และ
เจ้ำหน้ำที่
๓.	กำรเพิ่มจ�ำนวนพี่เลี้ยง

ภาพที่	๖	บทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธศำสนำ
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	 ๒.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรขับเคล่ือนกิจกรรมกำรลดปัจจัยเส่ียงเร่ืองเหล้ำและบุหร่ี

ตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	ประกอบด้วย	

	 	 ๒.๑	 ผู้น�ำและภำวะผู้น�ำของผู้น�ำชุมชน	 เจ้ำอำวำสวัดหนองกระดูกเนื้อ	 และผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดที่มีควำมเข้มแข็ง	เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม	รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ของชมุชนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ประพฤตตินเป็นตวัอย่ำงท่ีดี	มวีสัิยทัศน์ท่ีมคีวำมมุง่มัน่	ต้ังใจและยดึประโยชน์

ส่วนรวม

	 	 ๒.๒	 เครือข่ำยและกำรสนับสนุน	 ประกอบด้วย	 เครือข่ำยบ้ำน	 วัด	 โรงเรียน	 รำชกำรท่ีม ี

ควำมเข้มแข็งและกำรให้กำรสนับสนุนของเครือข่ำยในพื้นที่

	 	 ๒.๓	กระบวนกำรชมุชน	ประกอบด้วย	ข้อตกลงชุมชน	เพือ่กำรวำงเป้ำหมำยร่วมกนั	ผ่ำนกำร

ร่วมกันวำงแผน	และก�ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง	 ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	 และที่ส�ำคัญยังก่อ 

ให้เกิดบรรยำกำศ	 และวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบเกื้อกูล	 ถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน	 และสร้ำงควำมร่วมมือ 

ให้เกิดขึ้นในชุมชน	และกำรเป็นชุมชนเข้มแข็งทำงวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดกำรเคำรพ	นับถือ	และควำม

ส�ำคญักบัควำมอำวโุสในชุมชน	รวมทัง้กำรให้เกยีรติซ่ึงกนัและกัน	และกำรไม่ผิดจำรีต	ประเพณท่ีีสืบทอด

กันต่อมำ

	 	 ๒.๔	 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน	ประกอบด้วย	 ควำมสำมัคคี	 มีน�้ำหน่ึงใจเดียวกันของชุมชน	 

กล้ำคิด	กล้ำท�ำ	 กล้ำปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	ขึ้น	 สะท้อนจำกสถิติ	 และกำรตั้ง

สัจจะอธิษฐำนร่วมกันในกำรลด	ละ	เลิก	เหล้ำ	บุหรี่	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	และควำมพร้อมเพรียงในกำร

จัดกิจกรรม	 โดยในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในส่วนของโรงเรียนรักษำศีล	 ๕	 (โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ)	 

จะมีผู้บริหำร	บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนเข้ำร่วมร้อยละ	๑๐๐	รวมทั้งยังมีเครือข่ำยผู้ปกครอง

ให้ควำมส�ำคัญผลัดเปลี่ยนกันจำกงำนประจ�ำเข้ำร่วมกิจกรรมกันอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย

	 	 ๒.๕	 กำรยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 ประกอบด้วย	 กำรมีจิตอำสำ	 จิตสำธำรณะ	 และ

จิตส�ำนึกของคนในชุมชนที่ต้องกำรให้บ้ำนหนองกระดูกเนื้อ-ดอนยำว	 เป็นชุมชนคุณธรรมปลอดเหล้ำ	

บุหรี่
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ภาพที่	๗	ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

อภิปรายผลการวิจัย
	 กำรถอดบทเรียนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้ำและบุหรี่ตำมแนวพระพุทธ-

ศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	พบว่ำ

	 ๑.		บทเรียนกำรท�ำงำนในกำรลดปัจจัยเส่ียงเร่ืองเหล้ำและบุหร่ีตำมแนวพระพุทธศำสนำ 

ในจังหวัดนครสวรรค์	ประกอบด้วย	

	 	 ๑.๑	ทุกข์	ประกอบด้วย	ด้ำนเวลำ	ด้ำนทัศนคติ	ด้ำน	Covid-๑๙	ด้ำนงบประมำณ	และด้ำน

สถำนที่	

	 	 ๑.๒	 สมุทัย	 ประกอบด้วย	 กำรจัดกิจกรรมช่วงเช้ำ	 (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	 น.)	 ไม่ได้,	 ทัศนคติ	 

เป็นวิถีชีวิต	และค่ำนิยม	ท�ำให้ขำดรำยได้,	สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส	Covid-๑๙,	กิจกรรม

ที่ชุมชนมีควำมต้องกำรมีจ�ำนวนมำกกว่ำวงเงินงบประมำณที่ได้รับ	 และกำรแบ่งสัดส่วนที่พัก	 และ 

กำรใช้ห้องน�้ำ	

	 	 ๑.๓	นิโรธ	ประกอบด้วย	กำรเข้ำร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	๑๐๐	ของชำวบ้ำน,	กำรลด	ละ	เลิก	

เหล้ำ	บุหรี่ของคนในชุมชน,	กำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ในกลุ่มสำมเณร,	กำรหำงบประมำณสนับสนุน

จำกภำคีเครือข่ำย	และกำรแบ่งแยกนักเรียนชำย	และหญิงใช้ที่พักและห้องน�้ำคนละอำคำร	
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  ๑.๔	มรรค	ประกอบด้วย	กำรประชุมเพื่อหำข้อสรุปร่วมกันก่อนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมฯ	/	

กำรเลื่อนเวลำจัดกิจกรรม	 /	 กำรจัดตัวแทนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม,	 กำรรณรงค์แบบเคำะประตูบ้ำน 

ทุกหลัง	/	รณรงค์ให้ร้ำนค้ำงดจ�ำหน่ำยในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ	/	กำรเทศนำธรรมให้เห็นโทษ	

พิษภัย,	 กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ในกำรลดปัจจัยเสี่ยง	 (เหล้ำ	 บุหร่ี)	 และเทคนิคกำรปฏิเสธในกลุ่ม 

พระภิกษุ	และสำมเณร,	กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์	/	จำก	อปท.	ในพื้นที่	

และกำรแยกอำคำรทีพ่กัค้ำงคนื	/	กำรเพิม่จ�ำนวนอำจำรย์	เจ้ำหน้ำทีพ่ี่เล้ียง	ทัง้นีก้ำรรณรงค์ทกุรูปแบบ	

ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกระเบียบบังคับ	กำรจูงใจและกำรสนับสนุนให้กระท�ำเพื่อให้องค์กร	หน่วยงำน	และ

สถำบันต่ำง	ๆ	ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงสังคมให้แก่คนไทย	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อกลุ่มเด็ก

และเยำวชนได้ท�ำงำนประสำนกัน	 จัดกำรเรียนรู้ทำงสังคมท่ีดีเช่น	 กำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีดี	 และมี 

ตัวแบบที่ดีทำงคุณธรรม	จริยธรรมให้เด็ก	เยำวชน	และคนในสังคมได้ยึดเป็นตัวแบบ	รวมทั้งเสริมสร้ำง

ศักยภำพในกำรท�ำงำนของศูนย์	 องค์กร	 หรือกลุ่มให้ท�ำงำนได้อย่ำงเข้มแข็งท่ีสุด	 และมีกำรสนับสนุน 

ให้มีกำรจัดตั้งศูนย์หรือองค์กรด้ำนเด็กและเยำวชนของประเทศให้มำกที่สุด
4
 

	 ๒.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรขับเคล่ือนกิจกรรมกำรลดปัจจัยเส่ียงเร่ืองเหล้ำและบุหร่ี

ตำมแนวพระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์	 ประกอบด้วย	๒.๑	 ผู้น�ำและภำวะผู้น�ำของผู้น�ำชุมชน	

๒.๒	 เครือข่ำยและกำรสนับสนุน	ประกอบด้วย	 เครือข่ำยบ้ำน	วัด	 โรงเรียน	รำชกำรที่มีควำมเข้มแข็ง

และกำรให้กำรสนับสนุนของเครือข่ำยในพื้นที่	๒.๓	กระบวนกำรชุมชน	๒.๔	กำรมีส่วนร่วมของชุมชน	

และ	๒.๕	กำรยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของโครงกำรเกิดจำกควำมร่วมมือ

กันระหว่ำงวัด	 ประชำชน	 และหน่วยงำนของรัฐ	 กำรบูรณำกำรสำมำรถด�ำเนินกำรด้วยกำรเชื่อมโยง

กิจกรรมที่เคยมีมำอยู่แล้วเข้ำมำเป็นส่วนประกอบและใช้สถำบันหลักที่มีอยู่ในสังคมไทย	 คือ	 ชำติ	 

ศำสนำ	 และพระมหำกษัตริย์เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
5
	 กำรสร้ำงพลังทำงควำมคิดหรือกำรสร้ำง 

สัมมำทิฏฐิร่วม	 กำรสร้ำงพลังกำรกระท�ำเพื่อด�ำเนินกำรพัฒนำ	 ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำชุมชน	 

โดยวิเครำะห์หลักธรรมที่ว่ำด้วยกำรน�ำควำมคิดเห็นร่วมสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย
6

 4
 เพญ็แข	ประจนปัจจนกึ,	“กำรยกระดบัคณุธรรม	จรยิธรรมของสงัคมไทยเพือ่กำรปฏริปูสงัคม	:	แนวทำงและ

กำรปฏิบัติ”,	รายงานวิจัย,	(กรุงเทพมหำนคร	:	ส�ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,	๒๕๕๑).

 5
 พระมหำยุทธนำ	นรเชฏโฐ	(ศิริวรรณ)	และจุฑำรัตน์	ทองอินจันทร์,	“แนวคิด	ตัวชี้วัด	องค์ประกอบ	บทเรียน	

และบรูณำกำรตำมโครงกำรหมู่บ้ำนรกัษำศีล	๕”,	วารสารชมุชนวจิยั,	ปีที	่๑๒	ฉบบัที	่๒	(พฤษภำคม-สงิหำคม	๒๕๖๑):	
๒๐๔-๒๑๕.

 6
 พงษ์ศักดิ์	 มณีเดช,	 “กำรวิเครำะห์ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำชุมชนของนำง	ทองดีโพธิยองจำกมุมมองของ

พุทธศำสนำ”,	 รายงานวิจัย,	 (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 :	 ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำ 
องค์ควำมรู้	(องค์กำรมหำชน),	๒๕๕๕).
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ข้อเสนอแนะ
	 จำกผลกำรวจิยั	“ถอดบทเรยีนกำรเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยลดปัจจยัเสีย่งเรือ่งเหล้ำและบุหรีต่ำมแนว

พระพุทธศำสนำในจังหวัดนครสวรรค์”	ผู้วิจัยขอเสนอแนะ	ดังนี้

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ๑)		จังหวัดนครสวรรค์หรือภำคีภำคส่วนรำชกำรในทุกพ้ืนที่	 ควรมีกำรสนับสนุนส่งเสริมให้

เกดิกำรขบัเคลือ่นกจิกรรมกำรลดปัจจยัเสีย่งเรือ่งเหล้ำและบหุร่ีให้ครอบคลุมทุกต�ำบลและหมูบ้่ำน	ท้ังนี้

เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในกำรเสรมิสร้ำงสขุภำพกำย	สขุภำพจติ	และลดกำรสญูเสยีในเชงิงบประมำณเพือ่กำร

ซ่อมสร้ำงหรือบ�ำบัดรักษำ

	 	 ๒)		คณะสงฆ์จังหวดันครสวรรค์	ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุในเรือ่งของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ด้ำนจิตใจ	กำรมีสติ	สัมปชัญญะ	และกำรน้อมน�ำเอำหลักของศีลและหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำ

ไปสอดแทรกเพื่อเป็นกำรกระตุ้นเตือนสติในกำรแสดงพระธรรมเทศนำในทุกวันพระหรือวันส�ำคัญใน

ทำงพระพุทธศำสนำ	หรือในทุกโอกำสที่สำมำรถกระท�ำได้ให้เกิดขึ้นในทุก	ๆ	วัด	และในทุก	ๆ	ชุมชน

	 	 ๓)		ประชำชนและชุมชน	ควรท่ีจะมคีวำมร่วมแรงร่วมใจในกำรเฝ้ำระวงัและร่วมสอดส่องดูแล

ผู้คนในชุมชนที่ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล้ำและบุหร่ี	 พร้อมทั้งร่วมกันให้ก�ำลังใจและร่วมสนับสนุน 

ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อลเหล่ำนั้นได้ลด	ละ	และเลิกดื่มหรือสูบไปในที่สุด

	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

	 	 ๑)		ชุมชนควรมกีำรขบัเคลือ่นกจิกรรมทัง้ในเชงิสญัลกัษณ์และกำรขบัเคลือ่นพฒันำในทกุมติิ	

เป็นต้นว่ำ	งำนบุญงำนเศร้ำปลอดเหล้ำบุหรี่	๑๐๐	%	และในทุก	ๆ	พื้นที่ของชุมชน	โดยเฉพำะในจุด

หรือพื้นที่สำธำรณะของชุมชนท่ีทุกคนมำใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ทั้งนี้เพื่อหวังผลและขยำยผลลงลึกไปยัง

ระดับครอบครัวหรือบุคคล	 เพื่อให้เขำเหล่ำน้ันได้เกิดควำมตระหนักรู้ถึงมติของคนส่วนใหญ่ที่ให้ควำม

สนใจหรือให้ควำมส�ำคัญกับกำรลด	ละ	เลิก	เหล้ำบุหรี่

	 	 ๒)		โรงเรยีนจะต้องมกีำรขับเคลือ่นกจิกรรมกำรลดปัจจัยเสีย่งเรือ่งเหล้ำและบหุรีอ่ย่ำงต่อเนือ่ง	

โดยเฉพำะในส่วนของผู้บริหำร	 ครู	 อำจำรย์	 หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 จะต้องประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่เด็กและเยำวชน	 และนักเรียนในสังกัด	 พร้อมกันนั้นก็จะต้องสำนต่อเครือข่ำย 

พีช่่วยน้องหรอืพีด่แูลน้อง	และขยำยผลไปสูร่ะดบัครอบครัวหรือพ่อแม่พ่ีน้องหรือผู้ปกครอง	และชมุชน

ตำมล�ำดับต่อไป
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111ถอดบทเรียนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ตามแนวพระพุทธศาสนาฯ

	 	 ๓)	วัดหรือส�ำนักเรียนควรมีกำรขับเคลื่อนพัฒนำให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดให้ปลอดเหล้ำ

และบุหรี่	 ๑๐๐%	 ขณะเดียวกันก็ควรจะมีมำตรกำรหรือกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับคณะพระภิกษุและ

สำมเณรปลอดจำกบุหรี่	 ๑๐๐%	 เช่นกัน	 ท้ังนี้เพรำะบุคลำกรของวัดเหล่ำนั้นถือเป็นต้นแบบในกำร

ประพฤติ	 ปฏิบัติชอบ	 กอรปไปด้วยจริยะวัตรอันน่ำกรำบไหว้บูชำและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำของ

พุทธศำสนิกชน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา ๔
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ผศ.ดร. 
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พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง), ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

บทน�า
	 ปัจจุบันการศึกษามีความส�าคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า	 แก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับยุค 

ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา	 ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย	 กระแสการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของฝีมือ 

แรงงานหรือการเตรียม	 “คน”	 ให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในสังคม	 ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมการเมือง	 วัฒนธรรม	 และ 

สิ่งแวดล้อม	 “การศึกษามีความส�าคัญสูงสุดและมีบทบาทต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	 ฉะนั้น	 

ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู	้ 

และคุณธรรม	มีจริยธรรม	และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1
 

	 กิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา	 

(Constructivism)	 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

ความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง	ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�า	กระตุ้น	หรืออ�านวยความสะดวก	ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น	โดยกระบวนการ

คิดขั้นสูง	 กล่าวคือผู้เรียนมีการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

การเรียนรู้	 ท�าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน�าไปใช้ในสถานการณ์อื่น	 ๆ	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
2

 1
 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒,	(กรุงเทพ-

มหานคร:	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	๒๕๔๒),	หน้า	๒๒๓๑.

 2
 สถาพร	พฤฑฒิกุล,	คุณภาพผู้เรียน เกิดจากกระบวนการเรียนรู,้	 (สระแก้ว:	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตสระแก้ว,	๒๕๕๘),	หน้า	๔.
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	 สังคมไทยมศีาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ�าชาต	ิมุง่เน้นให้ศาสนกิชนปฏบิตัตินในแนวทางทีถู่กต้อง

และเหมาะสม	ทั้งทางกาย	วาจา	และใจ	โดยการน�าหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ�าวนัเรือ่ยมาตัง้แต่อดตีกาล
3
	การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนตามแนวพุทธศาสตร์

เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมของครูที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส	รับรู้	และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	

จากการบรูณาการหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ชัน้เรยีน	เพ่ือเป็นแนวทางปฏบิตัสิูค่วาม

เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	

สังคม	 และสติปัญญา	 สอดคล้องกับหลักการภาวนา	 ๔
4
	 อันประกอบด้วย	 พัฒนาการทางด้านกาย	 

(กายภาวนา)	 พัฒนาการทางจิต	 (จิตภาวนา)	 พัฒนาการทางด้านปัญญา	 (ปัญญาภาวนา)	 พัฒนาการ 

ทางด้านสังคม	 (สีลภาวนา)	 อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี	 โดยให้ผู้เรียนตระหนัก 

ถึงการน�าหลักธรรมไปใช้ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง	และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	เป็นผู้กระท�าความดี

มีจริยธรรมที่ดีงาม	เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของบ้านเมืองและประเทศชาติ

ในอนาคต

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
	 แนวความคดิเกีย่วกบั	“การพฒันา”	เริม่มมีาตัง้แต่อดตีกาล	ด้วยการท่ีมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมด�ารง

ชวีติด้วยการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่เป็นสงัคมแล้วมีการคดัเลือกผู้น�า	เพ่ือด�าเนนิการพัฒนากลุ่มของตนเอง

เพื่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์	 อันเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา	 กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนากันอยู่

ตลอดไป	นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา	การก�าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

ก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากส�านักคิดต่าง	ๆ	เป็นจ�านวนมาก	ด้วยเหตุดังกล่าว	ค�าว่า	“การพัฒนา”	

จึงได้กลายเป็นค�าท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก	 เพราะจากการที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องประสบกับ

ปัญหาจากสงครามจึงจ�าเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการเพื่อด�าเนินการปรับปรุง	ฟื้นฟู	แก้ไข

สภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคมและการเมืองในประเทศของตนเอง	 จึงท�าให้มีการน�าค�าว่า	 “การพัฒนา”	 

ไปใช้ในหลายรูปแบบ	 ดังนั้น	 การน�าค�าว่า	 “การพัฒนา”	 ไปใช้	 ก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไป 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีน�าไปใช้	 โดยเน้ือหาในบทความวิชาการนี้เป็นการกล่าวถึงพ้ืนฐานของแนวคิด 

 3
 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 รายงานเบื้องต้นการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย,	

(กรุงเทพมหานคร:	วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น,	๒๕๕๐),	หน้า	๑-๒.

 4
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,	โรงเรียนวิถีพุทธ,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,	๒๕๔๗),	หน้า	๓๓.
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เกี่ยวกับการพัฒนา

ความหมายของการพัฒนา
	 การพัฒนา	หมายถึง	ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว	ๆ	 ไป	 เช่น	การพัฒนาชุมชน	พัฒนาประเทศ	 

คือ	การท�าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น	เจริญขึ้น	สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น	หรือ

อาจกล่าวได้ว่า	 “การพัฒนา”	 เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพ 

ที่น่าพอใจ	 การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ไม่หยุดนิ่ง	 และมีความสัมพันธ์ 

โดยตรงกบัความเปลีย่นแปลง	กล่าวคอื	การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงทีม่กีารวางแผน

ไว้แล้ว	ท�าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า	ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า	

สภาพเก่า	แต่โดยธรรมชาติแล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นย่อมเกิดปัญหาในตัวมันเองเพียงแต่ว่าจะมี

ปัญหามากหรอืปัญหาน้อยต่อการยอมรบัการเปลีย่นแปลงนัน้	ๆ 	ท�าให้ความหมายการพฒันาจะสามารถ

ตีความหมายได้	๒	นัยด้วยกัน	คือ
5
 

	 ๑.		“การพัฒนา”	ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่	หมายถึง	การท�าให้เจริญในด้านวัตถุรูปแบบ	และ

ในเชิงปริมาณ	เช่น	ถนนหนทาง	ตึกรามบ้านช่อง	ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น

	 ๒.		“การพัฒนา”	 ในแง่ของพุทธศาสนา	 หมายถึง	 การพัฒนาคนท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ	 

โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดี	 ซ่ึงให้ผลประโยชน์สูงสุด	 ความกลมกลืน	

และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน	ท�าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

	 นอกจากนี	้การพฒันา	หมายถงึ	การเปลีย่นแปลงระบบอตุสาหกรรม	และการผลิตด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย	 ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์	 ท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีนิยม	 

เป็นสังคมสมัยใหม่ท่ีทันสมัย
6
	 หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง

7
 

ในทางเทคโนโลยแีตกต่างออกไปโดยหมายถึงการเปลีย่นแปลงสงคมให้ทนสมยัด้วยความเจรญิก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง
8
 

	 จากความหมาย	การพัฒนา	ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า	การพัฒนา	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลง 

ที่มีการกระท�าให้เกิดข้ึนหรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า	 โดยการเปล่ียนแปลงนี้ต้อง 

 5
 นรัินดร์	จงวฒุเิวศน์,	แนวคดิแนวทางการพฒันาชุมชน,	(กรงุเทพมหานคร	:	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวง

มหาดไทย,	๒๕๕๐).

 6
 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๙๕.

 7
 อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓.

 8
 สนธยา	พลศรี,	เครือข่ายของการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร	:	โอเดียน

สโตร์,	๒๕๕๐),	หน้า	๓.
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เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	คือ	การท�าให้เปลี่ยนแปลง	การท�าให้ดีขึ้น	ท�าให้เจริญขึ้น	ในแง่ของพุทธศาสนา	

หมายถึง	 การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ	 โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความ 

ถูกต้องพอดี	ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด	ความกลมกลืน	และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิต	โดยไม่เบียดเบียน	

ท�าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนรู้
	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการน�าหลักสูตรไปปรับ

ใช้ในระดับชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงที่ช่วยให้ครูได้วางแผนการสอนเตรียมการสอนไว้ 

ล่วงหน้าอันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
9
 

ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
	 กิจกรรมการเรียนรู้	 เป็นส่วนที่แสดงวิธีด�าเนินการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนท�าเป็น

ล�าดับขั้นตอน	๔	ขั้น	คือ	

	 ๑)		ขั้นผู้สอนน�าเข้าสู่บทเรียน	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้	

	 ๒)		ขัน้ผู้เรยีนท�ากจิกรรม	ให้ผูเ้รยีนเรยีนเนือ้หา	โดยผ่านกระบวนการการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	เป็นล�าดบั	

ใช้กระบวนการคิด	การจัดการ	การเผชิญสถานการณ์	การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง	การลงมือปฏิบัติ

การสร้างความรู	้และการประยกุต์ใช้ความรู	้เป็นต้น	ผูส้อนเลอืกรปูแบบการสอน	วธิกีารสอน	และเทคนคิ

การสอนท่ีเหมาะสมมาผสมผสานออกแบบร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ 

จุดประสงค์การเรียนรู้	

	 ๓)		ขั้นผู้เรียนสรุป	 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากการท�ากิจกรรม	 เป็นการย�้าใจความ

ส�าคัญของเรื่องที่เรียน	ผู้เรียนอาจสรุปเป็นแผนภาพ	รายงานการแสดง	หรือผลงาน	

	 ๔)		ขัน้วดัผลเป็นกจิกรรมตรวจสอบผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมตามทีร่ะบไุว้ในจดุประสงค์การเรยีนรูห้รอื

ไม่	ผู้สอนใช้สถานการณ์ที่ก�าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม	และผู้สอนใช้เกณฑ์ประเมินการเรียนรู้
10

ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์	 ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า	การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	ซึ่งเป็น

ผลเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้	 โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นค่อนข้างถาวร

หรือถาวร
11

 9
 ทศินา	แขมมณ,ี	การวทิยาการด้านความคดิ,	(กรงุเทพมหานคร:	เดอะมาสเตอร์กรุป๊	แมนเนจเม้นท์,	๒๕๔๕),	

หน้า	๑๔๗.

 10
 ชนาธิป	พรกุล,	การออกแบบการสอน,	(กรุงเทพมหานคร:	วี	ปริ้น,	๒๕๕๕),	หน้า	๙๐-๙๑.

 11
 ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์,	การจัดการเรียนรู้แนวใหม,่	(นนทบุรี:	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พลับลิสชิ่ง,	๒๕๕๓),	หน้า	
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	 อาภรณ์	 ใจเที่ยง	 กล่าวว่า	 กิจกรรมการเรียนรู้	 หมายถึง	 การปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการเรียน 

การสอน	 เพื่อให้การสอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์ 

การสอนที่ก�าหนดไว้
12

	 ราชบัณฑิตยสถาน	 พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์	 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ได้ให้ความหมาย 

ค�าว่า	“กจิกรรม	(Activity)”	ไว้ว่า	กระบวนการเรียนรู้หรือสร้างนสัิยทีม่ลี�าดับขัน้ตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
13

	 จากความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้สรุปได้ว่า	 หมายถึง	 ขั้นตอนที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 

แนวทางการสอนของครทูีก่�าหนดไว้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร	มกีารก�าหนดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็น

ขัน้ตอนหรอืกระบวนเรยีนการสอนทีมุ่่งหวงัให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้	โดยมกีารปฏบิติังาน	มรีายละเอยีด

ชัดเจนว่าในแต่ละขั้นของกิจกรรม	ผู้สอนมีบทบาทหน้าที่ใด	ผู้เรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร	เพื่อให้เกิด 

การเรียนรู้	โดยครูหรือผู้อื่นสามารถน�าเอกสารนั้นไปสอนในห้องเรียนได้เลย

องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้
	 จิราภรณ์	บุญประเสรฐิ	และคณะกล่าวว่า	องค์ประกอบของกจิกรรมการเรยีนรูม้	ี๓	ส่วนประกอบ

หลัก	ได้แก่

	 	 ๑.		จุดประสงค์การเรียนรู้	(Objective)	คือ	สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

	 	 ๒.		การเรียนการสอน	 (Learning)	คือ	กระบวนการที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู ้

ที่ก�าหนดไว้

	 	 ๓.			 การวัดผลและประเมินผล	(Evaluation)	คือ	สิ่งที่ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่าเกิดการ

เรียนรู้	 และมีพฤติกรรม	 หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่มากน้อย 

เพียงใด
14

๔๘.

 12
 อาภรณ์	ใจเที่ยง,	หลักการสอน,	พิมพ์ครั้งที่	๓,	(กรุงเทพมหานคร:	โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์,	๒๕๕๓),	หน้า	๗๒.

 13
 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	 (กรุงเทพมหานคร:	 อรุณ 

การพิมพ์,	๒๕๔๒),	หน้า	๑๑.

 14
 จิราภรณ์	บุญประเสริฐ	และคณะ,	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓,	 (พิษณุโลก:	 มหาวิทยาลัยนเรศวร,	
๒๕๕๐),	หน้า	๕๕.
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 วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	ได้สรุปองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้	ไว้ดังนี้

	 	 ๑.		กลุ่มสาระการเรียนหน่วยที่จัดการเรียนรู้และสาระส�าคัญของเรื่อง

	 	 ๒.		จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 	 ๓.		สาระการเรียนรู้

	 	 ๔.		กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 	 ๕.		สื่อการจัดการเรียนรู้

	 	 ๖.		วัดผลประเมินผล
15

	 สุคนธ์	สินธพานนท์	และคณะ	ได้สรุปองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ดังนี้

	 	 ๑.		ผลการเรียนรู้

	 	 ๒.		จุดประสงค์การเรียนรู้

	 	 	 ๑)		จุดประสงค์ปลายทาง

	 	 	 ๒)		จุดประสงค์น�าทาง

	 	 ๓.		เนื้อหาสาระ

	 	 ๔.		กิจกรรมการเรียนรู้

	 	 ๕.		สื่อการเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้

	 	 ๖.		การวัดและประเมินผล

	 	 	 ๑)	วิธีการวัดและประเมินผล

	 	 	 ๒)	เครื่องมือวัดและประเมินผล

	 	 	 ๓)	เกณฑ์การวัดและประเมินผล

	 	 ๗.		กิจกรรมเสนอแนะ	(ถ้ามี)
16

	 จากการทีอ่งค์ประกอบของกจิกรรมการเรียนรู้ทีก่ล่าวมาข้างต้น	พอสรุปได้ว่า	องค์ประกอบของ

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย	มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด	สาระส�าคัญ	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์

การเรียนรู้	 กระบวนการเรียนรู้	 สื่อแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผล	 และบันทึกหลังการจัดการ 

เรียนรู้	โดยองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมร่วมกับเทคนิคระดมสมอง	ประกอบไป

ด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระส�าคัญ	 สาระการเรียนรู้	 จุดประสงค์การเรียนรู้	 กระบวนการ 

 15
 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์,	 เอกสารประกอบการสอน พัฒนาการเรียนการสอน,	 (มหาสารคาม:	 ส�านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๑๔.

 16
 สุคนธ์	สินธพานนท์	และคณะ,	การจัดการบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน,	(กรุงเทพมหานคร:	อักษรเจริญทัศน์,	๒๕๔๕),	หน้า	๒๒.
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เรียนรู้	สื่อแหล่งเรียนรู้	การวัดและประเมินผล	และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

หลักภาวนา ๔
	 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 มีความสอดคล้องเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การด�าเนินชีวิตที่ดี	 ค�าว่า	

ภาวนา	 เป็นค�านามในภาษาบาลี	 มีรูปกิริยาศัพท์เป็น	 ภาเวติ	 มีความหมายตรงกับค�าว่า	 วฑฺฒต	ิ 

ซึ่งแปลว่า	 เจริญหรือพัฒนาที่ใช้ในภาษาไทย	ค�าว่า	 ภาวนา	 ในค�าสอนของพระพุทธศาสนา	หมายถึง	

การกระท�าให้มีขึ้นการท�าให้เกิดขึ้นและให้เป็นรูปธรรม	 เช่น	 การเจริญ,	 การบ�าเพ็ญ,	 การฝึกอบรม 

และยังหมายถึง	 การพัฒนาเพื่อท�าสิ่งท่ียังไม่มีให้มีขึ้น	 โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติธรรม

ทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณธรรมภายในตน
17

	 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่น�ามาใช้พัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา	 เน้นกรอบการ

พัฒนาตามหลักภาวนา	๔	คือ	

	 	 ๑)	พัฒนากาย	หรือการท�าให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง	มีสุขภาพดี	

	 	 ๒)		พัฒนาศีล	หรือพัฒนาทางสังคม	ศีลคือการอยู่ร่วมสังคมโดยไม่เบียดเบียนกันแต่มีชีวิตที่

เกื้อกูลต่อกัน	และมีวินัย	

	 	 ๓)		พัฒนาจิตใจ	หรือพัฒนาทางอารมณ์	ก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเอง	

	 	 ๔)		พัฒนาปัญญา	หรือพัฒนาการทางปัญญาแก้ไขข้อติดขัดขจัดปัญหา	

	 ซึง่เป็นวิถชีวีติและวฒันธรรมของชาวไทยทีไ่ด้รบัการกล่อมเกลาจากค�าสอนของพระพทุธศาสนา

ตั้งแต่ยุคแรกประวัติศาสตร์ชาติไทยจนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธ	คือวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่	จนมี

ความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ
18

	 การพัฒนามีอยู่	๔	ประเภท	

	 	 ๑)		กายภาวนา	คอื	การเจรญิกาย	พฒันากาย	การฝึกอบรม	ให้รู้จักติดตอ่เกี่ยวกับสิ่งทัง้หลาย

ภายนอกทางอินทรีย์ท้ังห้าด้วยดี	 และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ	 มิให้เกิดโทษให้กุศลธรรม

งอกงาม	ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ	การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	

	 	 ๒)		ศีลภาวนา	 คือการเจริญศีล	 พัฒนาความประพฤติ	 การฝึกอบรมศีล	 ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ

วินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย	อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน	

	 	 ๓)		จิตตภาวนา	คือ	การเจริญจิต	พัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจ	ให้เข็มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม

ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย	 เช่น	 มีการเมตตา	 มีฉันทะ	 ขยันหมั่นเพียรอดทน	 มีสมาธิและสดชื่นเบิกบาน	

 17
 พิชญรัชต์	บุญช่วย,	การศึกษากระบวนการสร้างภาวนา ๔ โดยใช้หลักไตรสิกขา,	 (พระนครศรีอยุธยา:	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๙),	หน้า	๒๖.

 18
 กระทรวงศึกษาธิการ,	 คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์,	 (กรุงเทพมหานคร:	 บริษัทเนชั่น 

มันติมิเดียร์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน),	๒๕๔๖),	หน้า	๑-๒.
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เป็นสุขผ่องใส	เป็นต้น 

	 	 ๔)		ปัญญาภาวนา	 คือ	 การเจริญปัญญา	พัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญา	 ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้ง

หลายตามเป็นจริง	 รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ	 สามารถท�าให้เป็นอิสระท�าตนให้บริสุทธ์ิ

จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์	 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาความหมายการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น	 การพัฒนากาย	 

การพฒันาจิต	การพฒันาปัญญา	เข้าด้วยกนัจึงจะเป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึง่
19

	 การน�าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักภาวนา	 

อันประกอบด้วย	

	 	 ๑)		พฒันาการทางด้านสงัคม	(สลีภาวนา)	มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนระดมสมองร่วมกนัทางานเป็นกลุม่

เพื่อสืบค้นข้อมูล	

	 	 ๒)		พัฒนาการทางด้านกาย	(กายภาวนา)	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งเร้าภายนอก	ผ่านการสัมผัส

ทางด้านร่างกาย	

	 	 ๓)		พัฒนาการทางจิต	 (จิตภาวนา)	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนระลึกรู้อยู่กับลมหายใจด้วยการท�าสมาธิ

ก่อนเรียนหลักการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

	 	 ๔)		พัฒนาการทางด้านปัญญา	 (ปัญญาภาวนา)	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์สติปัญญาเพื่อ

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
20

 

	 ซึ่งมีกระบวนการ	 ได้แก่	 กระตุ้นร่างกาย	 เป็นการให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งเร้าภายนอก	 ผ่านการสัมผัส 

ทางด้านร่างกาย	 ผู้สอนน�าข่าว	 ภาพ	 เหตุการณ์	 (กรณีศึกษา)	 วีดีทัศน์หรือเล่านิทานเก่ียวกับธรรมะ 

ที่จะเรียน	 โดยผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือให้ผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องว่าเคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว 

หรือไม่	ให้เพื่อน	ๆ 	ฟังในห้องเรียน	เพื่อให้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	แล้ววางแนวทางในการแก้ปัญหา	

และเห็นคุณค่าของการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง	 กระบวนการทางด้านจิตใจ	 เป็นการให้ผู้เรียนระลึกรู ้

อยู่กับลมหายใจ	ด้วยการท�าสมาธิ	ก่อนสอน	ผู้สอนอธิบายถึงกฎ	ระเบียบ	วินัยทั้งทางกาย	และวาจา 

ในชั้นเรียน	 หลักการหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่เรียน	 เช่น	 หลักการของหลักธรรม	 เพ่ือให้ผู้เรียน 

มคีวามรูค้วามเข้าใจในเบ้ืองต้นเกีย่วกบัหลกัธรรมน้ัน	ๆ 	มกีารให้คดิวิเคราะห์วเิคราะห์	เป็นการให้ผูเ้รยีน

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น	 โดยให้ค้นหาข้อเท็จจริงในเอกสาร	 ต�ารา	 หนังสือประเภทต่าง	 ๆ	 

 19
 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม (ฉบับเดิม),	พิมพ์ครั้ง	๑๐,	 (กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	 

เอส.	อาร์	พริ้นเตอร์	แมส	โปรดักส์	จ�ากัด,	๒๕๔๖),	หน้า	๑๕.

 20
 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั,	โรงเรยีนวถิพีทุธ,	พมิพ์ครัง้ที	่๒,	(กรงุเทพมหานคร:	ส�านกัพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,	๒๕๔๗),	หน้า	๓๓.
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ป้ายนิเทศสื่ออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีประเภทต่าง	 ๆ	 ทั้งข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	น�าเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอื่น	ๆ	 เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อปัญหาหรือ

อุปสรรค	หาสาเหตุของปัญหา	หลักธรรมที่น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันอันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา	

ทบทวน	 เป็นการให้ผู้เรียนตรวจสอบความคิดเพ่ือน�าไปปฏิบัติ	 โดยการให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม	 ตั้งค�าถาม

กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค�าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงก่อนน�าไปใช้

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นการน�าหลักหลักภาวนา	๔	มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียน	 โดยให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนได้ 

อย่างดีที่สุดพร้อมกับสร้างสรรค์สภาพการด�าเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความสุขและได้พัฒนา 

สู่ชีวิตและสังคมที่ดีงาม	ตามหลักภาวนา	๔	ได้แก่	(๑)	กายภาวนา	มีการฝึกปฏิบัตินักเรียนรู้จักการเดิน	

ยืน	นั่ง	การสวดมนต์ไหว้พระประจ�าวัน	(๒)	ศีลภาวนา	ฝึกปฏิบัติการท�าสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา	การใช้

ค�าว่า	ดี	ดี	ดี	คือ	คิดดี	พูดดี	ท�าดี	(๓)	จิตภาวนา	การฝึกอบรมจิตใจด้วยค่ายคุณธรรม	(๔)	ปัญญาภาวนา

มีการจัดกิจกรรมแข่งขนัความรูด้้านคณุธรรม	ด้านบรรยากาศและและปฏสิมัพนัธ์ในโรงเรยีนและชมุชน	

ท�าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สรุป 

	 การพัฒนา	 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระท�าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทาง

ไว้ล่วงหน้า	 โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด	 

ความกลมกลืน	และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิต	โดยไม่เบียดเบียน	ท�าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

	 ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	มข้ัีนตอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	เป็นแนวทาง

การสอนของครูที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 มีการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ	 

โดยมีการปฏิบติังาน	โดยครหูรอืผูอ้ืน่สามารถน�าเอกสารนัน้ไปสอนในห้องเรยีนได้เลย	องค์ประกอบของ

กจิกรรมการเรยีนรู	้ประกอบด้วย	มาตรฐานการเรียนรูต้วัชีว้ดั	สาระส�าคญั	สาระการเรยีนรู	้จดุประสงค์

การเรียนรู้	 กระบวนการเรียนรู้	 สื่อแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผล	 และบันทึกหลังการจัดการ 

เรียนรู้	

	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยน�าหลักภาวนา	 ๔	 มาบูรณาการ	 จะท�าให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนา	ดังนี้		

	 	 ๑)		กายภาวนา	 มีการฝึกปฏิบัตินักเรียนการเดิน	 ยืน	 นั่ง	 การสวดมนต์ไหว้พระประจ�าวัน	 

	 	 ๒)		ศีลภาวนา	ฝึกปฏิบัติการท�าสมาธิก่อนเรียนทุกวิชา	คือ	คิดดี	พูดดี	ท�าดี	

	 	 ๓)		จิตภาวนา	การฝึกอบรมจิตใจด้วยค่ายคุณธรรม	

	 	 ๔)		ปัญญาภาวนามกีารจดักจิกรรมแข่งขนัความรูด้้านคณุธรรม	ด้านบรรยากาศและปฏสิมัพนัธ์
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อริยสัจ ๔ : อัตลักษณ์แห่งค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�ำ
	 ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติข้ึนมีศาสนาและลัทธิจ�านวนมากนับไม่ถ้วน	 แต่เมื่อสรุป 

ค�าสอนและแนวทางการปฏิบัติแล้วมี	๒	สาย	คือ	(๑)	กามสุขขัลลิกานุโยค	เป็นหลักธรรมและข้อปฏิบัติ

ที่ปรนเปรอด้วยโลกิยสุข	 หรือและมีพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโอ่อา	 ไม่ใช่เป็นไปเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้น	 แต่มุ่งสนองความต้องการของผู้มีอ�านาจที่จะแสดงเกียรติยศความ 

ยิ่งใหญ่ของตนและมุ่งหลังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากผู้มีอ�านาจ
1
	 (๒)	 อัตตกิลมัตถานุโยค	 

เป็นศาสนาที่มีแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความทุกข์ยากเพื่อต้องการเอาความทุกข์ยากมาใช้หนี	้ 

เพื่อปลดปล่อยเจ้าหนี้ในอดีตชาติ	 ลัทธิศาสนาทั้งสองนี้ปรากฏมีในโลกมีคนเล่ือมในและปฏิบัติกันมา 

ช้านาน
2
	 พระโพธิสัตว์เจ้าที่เคยปฏิบัติทางสุดโต่ง	 ๒	 สายนั้นแล้ว	 ทรงหันมาด�าเนินการคิดค้นของ 

พระองค์เองต่อมา	 จนในท่ีสุดได้ตรัสรู้อริยสัจธรรม	 ต่อมาเมื่อน�าไปแสดงแก่ผู้อ่ืนฟัง	 ทรงเรียกว่า	 

มชัเฌนธรรมหรอืทางสายกลาง	และทรงเรยีกข้อปฏบิติัอนัเป็นระบบทรงบญัญติัข้ึนว่า	มชัฌมิาปฏิปทา
3
 

การเข้าถึงสัจธรรมก็คือการเข้าใจเร่ืองโลก	 เมื่อเข้าใจเรื่องโลกอย่างสัมพันธภาพกันที่เรียกว่า	 “ปฏิจจ- 

สมุปบาท”	ก็จะเข้าสู่ความพ้นจากโลกที่เรียกว่า	“โลกุตตระ”	แปลว่า	ก้าวพ้นจากโลก	

	 ค�าว่า	 “โลก”	 ในทางพระพุทธศาสนามี	 ๓	 ประเภท	 คือ	 (๑)	 สังขารโลก	 (๒)	 สัตวโลก	 

(๓)	 โอกาสโลก
4
	 สัตว์ทั้งหลายเกิดและมีรูปนามขันธ์	 ๕	 การเกิดอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นทุคติภูมิ	 ๔	 คือ	

นรก	เปรต	อสุรกาย	เดรัจฉาน	จนถึงสุคติภูมิมีมนุษย์	เทวดา	เป็นต้น	เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นภูมิ

ที่เต็มไปด้วยความทุกข์	รวมถึงการเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในโลกทั้ง	๓	คือ	กามภูมิ	รูปภูมิ	อรูปภูมิ	รวมเรียก

ว่า	“โลก”	สัตว์ที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในโลกทั้ง	๓	หาที่สุดไม่พบ	ในทัศนะทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาท	 การเกิดแล้วเกิดอีก	 ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็ตาม	 วนเวียนอยู่อย่างนี้จึงมี 

 1
	พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.	อ.	ปยุตฺโต),	“พุทธธรรม”,	พิมพ์ครั้งที่	๗,	 (กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย,	๒๕๔๑),	หน้า	๒.
 2

	พระพรหมโมลี	(วิลาส	ญาณวโร),	“วิมุตติรัตนมำลี”,	(กรุงเทพมหานคร	:	มิตรสยาม,	๒๕๓๙),	หน้า	๖.
 3

	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	“พุทธธรรม”,	หน้า	๔.
 4

	วิ.มหา.	(ไทย)	๑/๒/๒.
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แต่โทษมีพิษร้ายแรงเหมือนกันหมด	 จึงเรียกว่า	 วัฏฏสงสารท่ีเป็นยาพิษ
5
	 การเกิดภพภูมิไหนก็ตาม

พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งสิ้น	 ดังที่ตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า	 “ภิกษุทั้งหลาย	 ข้อนี้เป็น 

ทุกขอริยสัจ	คือ	แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์	แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์	แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์	แม้ความตาย 

ก็เป็นทุกข์	 ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์	 ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์	

ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์	โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์	๕	ก็เป็นทุกข์”
6
	พระองค์สรุปว่า	“การมี

ขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น	 พระโพธิสัตว์เจ้าทรงเห็นว่า	 ภพเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์”
7
	 ตราบที่

สรรพสัตว์ยังเกิดอยู่ต้องตกอยู่สภาพภายใต้อ�านาจครอบง�าแห่งทุกข์	

	 ดังนั้น	ตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจ	๔	ก็ยังถือว่ามีอวิชชา	และการไม่รู้อริยสัจ	๔	นี้เองเป็นปัจจัยให้เกิด

ภพชาตไิม่มีทีส้ิ่นสดุ	พระพทุธองค์จงึตรสัแก่ภกิษทุัง้หลายว่า	“ภกิษทุัง้หลาย	เพราะเราและเธอทัง้หลาย

ไม่รู้แจ้งในอริยสัจ	๔	จึงต้องเร่ร่อนไปในภพภูมิต่าง	ๆ 	ตลอดกาลยาวนานแสนนาน	ไม่รู้ในอริยสัจ	๔	นั้น	

หากถอนความยินดี	 ติดใจในสิ่งที่มีอยู่	 เป็นอยู่ได้เสียแล้ว	 เหตุที่น�าไปสู่ภพใหม่ก็จะสิ้นไป	 ภพใหม่ก็จะ

ไม่มีอีกต่อไป	แล้วตรัสพระบาลีว่า	

	 	 	 	 จตุนฺน�	อริยสจฺจาน�		 ยถาภูต�	อทสฺสนา

	 	 	 	 ส�สริต�	ทีฆมทฺธาน�	 	 ตาสุ	ตาเสวฺว	ชาติสุ.

	 	 	 	 ตานิ	เอตานิ	ทิฎฐานิ	 ภวเนตฺติ	สมูหตา

	 	 	 	 อุจฺฉินน�	มูล�	ทุกฺขสฺส	 นตฺถิทานิ	ปุนพฺภโว.
8
 

	 	 	 	 เพราะไม่เห็นอริยสัจ	๔	ตามความเป็นจริง

		 	 	 	 เราและเธอทั้งหลาย	จึงท่องเที่ยวไป

		 	 	 	 ในชาตินั้น	ๆ	ตลอดกาลยาวนาน

		 	 	 	 แต่เพราะได้เห็นอริยสัจ	๔	เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภวเนตติได้

		 	 	 	 ตัดรากเหง้าแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก
9

	 พุทธด�ารัสนี้พอสรุปได้ว่า	 การเกิดร�่าไปเพราะไม่รู้(อวิชชา)ในสัจจะ	๔	ประการ	 ถ้าเข้าถึงหรือรู้

หรือตระหนักเมื่อไร	ภพชาติก็ดับ	 เมื่อภพชาติดับ	ทุกข์ก็ไม่มีอีกต่อไป	ดังนั้น	 เมื่อพบพระพุทธศาสนา

 5
	ขุ.อิติ	(ไทย)	๒๕/๓๘/๓๘๖.

 6
	ส�.มหา.(ไทย)	๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓.

 7
	พระพุทธรักขิตเถระ, “ชินำลังกำร”,	พระคันธสาราภิวงศ์แปลและอธิบาย,	(กรุงเทพมหานคร:	ประยูรสาส์นไทย 

การพิมพ์,	๒๕๕๒),	๑๐๗.
 8

	ที.มหา.	(บาลี)	๑๐/๑๕๕/๘๒.
 9

	ที.มหา.	(บาลี)	๑๐/๑๕๕/	๙๙-๑๐๐.
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หรือค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่าช้า	 จงรีบที่ศึกษาค้นคว้า(สิกขา)ในอริยสัจจะ	 ๔	 

ประการนี้ให้รวดเร็วที่สุด	ในประเด็นนี้	พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ	ได้กล่าวอุปมาประเด็นนี้ไว้ว่า	

	 เมื่อไฟก�าลังลุกไหม้ศีรษะหรือเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่อยู่	 ถ้าหากบุคคลไม่ใส่ใจรีบดับไฟโดยพลัน	

ผลเสยีอนัเลวร้ายทีส่ดุ	คอื	ต้องเสยีชวีติลงไปในเวลานัน้เพียงคร้ังเดียวเท่านัน้	ด้วยว่า	ไฟไหม้เพียง	๑	คร้ัง	

ย่อมไม่อาจท�าลายชีวิตได้ถึง	 ๗-๘	 ครั้งแต่ถ้าหากไม่รู้	 ไม่เข้าใจอริยสัจ	 ๔	 บุคคลย่อมต้องเวียนว่าย 

ตายเกิดซ�้าแล้วซ�้าเล่า	จนไม่อาจประมาณได้ว่า	จะต้องประสบกับความตายถึงอีกกี่ภพกี่ชาติ	ถ้าบุคคล

ไม่หวาดกลัวต่อมรณภัยที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพียงครั้งเดียว	 แต่ในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่	 หากว่าเขา 

มุ่งม่ันท�าความเพียรจนสามารถรู้แจ้งอริยสัจ	 ๔	 ได้	 ก็อาจก้าวล่วงจากมรณภัยสุดคณานับอันจะมีใน 

ภพหน้าต่อ	ๆ	ไปได้	เขาจะเป็นผู้หลุดพ้นอย่างแท้จริง	

	 ด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงให้ความส�าคัญและให้รีบศึกษา	 เรียนรู้	 เกิดความตระหนัก 

อย่างสุดซึ้งกับกระบวนการแห่งอริยสัจ	๔	แม้ว่าชีวิตของเราขณะนี้จะไฟลุกตามตัวหรือบนศีรษะก็ตาม	

ก็อย่าพึ่งใส่ใจเรื่องการดับไฟที่ติดท่วมตัว	แต่ให้รีบดับไฟคือการไม่รู้อริยสัจก่อน	ดังที่ตรัสไว้ว่า	

	 “อาทิตฺต	ภิกฺขเว	เจล	วา	สีส	วา	อชฺฌุเปกฺขิตฺวา	อมนสิกริตฺวา	อนภิสเมตาน	จตุนฺน	อริยสจฺจาน�	

ยถาภูต	อภิสมยาย	อธมิตฺโต	ฉนโฺท	จ	วายาโม	จ	อสุสฺาโห	จ	อสุโฺสฬหฺ	ีจ	อปปฺฏิวาน	ิจ	สต	ิจ	สมปฺชฺฺจ	

กรณีย”
10

	 แปลว่า“ภิกษุทั้งหลาย	 ควรวางเฉย	 ไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะท่ีถูกไฟไหม	้ 

ควรท�าความพอใจ	ความพยายาม	ความอุตสาหะ	ความขะมักเขม้นความไม่ท้อถอย	สติและสัมปชัญญะ

ให้มีประมาณยิ่ง	เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ	๔	ที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้น”
11

	 พระสูตรดังกล่าวนี้ชื่อว่า	 เจลสูตร	 ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าท่ีถูกไฟไหม	้ พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึง

สถานการณ์จรงิ	แต่ทรงตรสัอปุมาให้ภกิษท้ัุงหลายถงึความส�าคญัอย่างยิง่ของอรยิสัจ	๔	ทีต้่องรบีให้มาก

ที่สุดที่จะต้องเร่งศึกษา	 เรียนรู้	 และให้เข้าถึง	 เมื่อเข้าถึง(อภิสมโย)แล้วก็จักพ้นภัยจากวัฎฎสงสาร	คือ 

การเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์เสียได้	 เมื่อได้เรียนรู้	 เข้าถึงแล้วต้องช่วยกันรีบเผยแผ่พระธรรมอัน 

ลึกซึ้งนี้	 พระเรรุกาเนมหาเถระ	 จึงกล่าวว่า	 “เมื่อได้รู้แล้วมิใช่เพื่อประโยชน์ตนเท่านั้น	 แต่ควรเพื่อ 

เผื่อแผ่ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วย	 มีคนมากมายในโลกนี้	 ไม่สนใจใยดีในคุณค่าของปัญญา 

หยั่งรู้อริยสัจธรรม	 พวกเขามุ่งมั่นแสวงหาแต่ความบันเทิงในกามคุณ	 การชี้แนะให้พวกเขาได้ประกอบ

ความเพียรในบุญกิริยานั้น	ย่อมเป็นอุปการคุณอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้”
12

 10
	ส�.มหา.	(บาลี)	๑๙/๑๑๐๔/๕๗๒.

 11
	ส�.มหา.	(ไทย)	๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕.

 12
	พระเรรุกาเน	จันทวิมละ	สังฆนายกมหาเถระ,	“อริยสัจ ๔”,	หน้า	๘.
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	 หลักธรรมชาติที่พระองค์รู ้ด้วยสัพพัญุตญาณไม่สามารถนับได้	 แต่เมื่อรวมหลักธรรมท่ี 

พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้ว	ย่อมมี	๔	ประการเท่านั้น	คือ	สัจจะ	๔	ประการ	คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	

ดังที่พระมหากัจจายนเถระกล่าวว่า	“สาย�	 ธมฺมเทสนา	กึ	 เทสยติ	จตฺตาริ	 สสฺจานิ	ทุกข�	สมุทย�	นิโรธ�	 

มคฺค�	 แปลว่า	 พระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนั้น	 คือ	 อะไร	 ตอบว่า	 พระธรรมเทศนาที ่

พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนั้นมี	๔	ประการ	คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค”
13

	เมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ	

๔	ธรรมที่พระองค์น�ามาสอนก็ต้องเป็นอริยสัจ	๔	ดังนั้น	หลักพระธรรมวินัยทั้งหมด	จึงต้องสงเคราะห์

เข้าในสัจจะ	๔	ประการนี้แน่นอน	คือ	มีทั้งครบทั้ง	๔	หรือ	๓	หรือ	๒	หรือ	๑	อย่างแน่นอน	

	 ดังนั้น	 พระองค์อุบัติขึ้นในโลกทรงมีเป้าหมายอย่างเดียว	 คือ	 เพ่ือสอนแต่เร่ืองทุกข์	 และ	 

ความพ้นทุกข์เท่านั้น	 พระพรหมบัณฑิตจึงกล่าวว่า	 “ถ้าโลกนี้ไม่มีทุกข์	 พระพุทธเจ้าไม่จ�าเป็นต้อง 

อบุตัขิึน้	พระธรรมไม่จ�าเป็นต้องส่องแสง	เพราะโลกนีม้คีวามทกุข์	พระพุทธเจ้าจึงอบุติัขึน้ในโลก	ประกาศ

ธรรมเพื่อความดับทุกข์”
14

	หรือ	ความจริงสัจจะ	๔	เท่านั้น	ดังพุทธด�ารัสว่า	“เราสอนเรื่องทุกข์	เรื่อง

ทุกขสมุทัย	 (เหตุเกิดทุกข์)เรื่องทุกขนิโรธ	 (ความดับทุกข์)	 เรื่องทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 (ข้อปฏิบัติ 

เครือ่งด�าเนนิไปสูค่วามดบัทกุข์)”
15

	แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา	กค็อือริยสัจส่ีครอบคลุมหลักการของ

พระพุทธศาสนาทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นหลัก	“เว้นชั่ว	ท�าดี	ท�าใจให้บริสุทธิ์	ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือ

มั่น	 เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์	 อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	 กับนิพพาน	 ทุกหลักรวมอยู ่

ในหลัก	อริยสัจ	๔”
16

 

 อริยสัจ ๔ ถือได้ว่ำเป็นจุดประสงค์และเป้ำหมำยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้ที่ไม่มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในสัจธรรมทั้ง ๔ ประกำรนี้ ชื่อว่ำไม่รู้ค�ำสอนในพระพุทธศำสนำ	ด้วยเหตุนั้น	ผู้ที่สนใจ

ใฝ่รู ้พระพุทธศาสนา	 จึงต้องศึกษาสัจธรรมทั้ง	 ๔	 อย่างละเอียด	 การศึกษาหลักธรรมนี้จะเป็น 

ปัจจัยให้เกิดความรู้แจ้งแท้งตลอดในความจริงต่อไปได้”
17

	 การท่ีพระพุทธองค์ตรัสเร่ืองการให้ทาน	 

การรักษาศีล	 ธรรมเทศนาเรื่องอื่น	 ๆ	 เป็นการแสดงเพื่อให้ปรับจิตใจที่เรียกว่าอนุบุพพีกถาเพื่อให้มี 

ความพร้อม	ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักพอทรงทราบว่าผู้ฟังทั้งหลายมีจิตอ่อนโยน	สะอาดปราศจากนิวรณ์

 13
	พระมหากัจจายนเถระ,	“เนตติปกรณ์”	,พระคันธสาราภิวงศ์	แปล	อธิบาย,	,	(กรุงเทพมหานคร:	ไทยรายวัน 

การพิมพ์,๒๕๕๐),	๘๔.
 14

	 พระพรหมบัณฑิต	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต	 ),	 “พระธรรมเทศนำ ๖๑ กัณฑ์”,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 หจก. 
สามลดา,	๒๕๕๙),	หน้า	๓๒๔.
 15

	ที.สี.	(ไทย)	๙/๔๒๑/๑๘๔.
 16

	พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต),	“แก่นแท้แห่งพระพทุธศำสนำและอตัตลกัษณ์แห่งพระพทุธศำสนำ”,	
(กรุงเทพมหานคร	:	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม,	๒๕๕๔),	หน้า	๒๖.
 17

	พระบะลังโกฑะ	อานันทไมตรีมหาเถระ,	“อริยสัจ ๔”,	(จันทร์เพ็ญ	:	กรุงเทพมหานคร,	๒๕๕๔),	ค�านิยม.
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เหมาะแก่การงานแล้ว	 จิตเบามีสมาธิดีแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ	 เรื่องอริยสัจน้ีเป็นเรื่องหลักที ่

พระพทุธองค์ทรงประกาศ
18

	แม้แต่พระสงฆ์ไทยปราชญ์พระพุทธศาสนา	ต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกนั	

พุทธทาสกล่าวว่า	 “พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์	 ดังนั้น	 พุทธบริษัท 

จงึมหีน้าทีด่บัทกุข์ให้แก่ตวัเองและแก่เพือ่นมนษุย์”
19

	และพระพรหมคณุาภรณ์กก็ล่าวว่า	“พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้อริยสัจ	๔	และการตรัสรู้อริยสัจ	๔	ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า	อริยสัจ	๔	จึงเป็นหัวใจของพระพุทธ-

ศาสนา”
20

 มัชฌิมำปฏิปทำที่สัมมำทิฏฐิเป็นหัวหน้ำเข้ำไปสู่อริยสัจหรือโลกตุตรธรรม ค�ำสอนของ

พระพุทธเจ้ำจึงเป็นอัตลักษณ์เฉพำะ คือ เป็นควำมแตกต่ำง โดดเด่นที่ศำสนำอื่นทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันไม่เคยมีวิธีกำรและหลักธรรมนี้มำก่อน 

	 ปัจจุบนัพทุธศาสนกิชนกลบัไม่ให้ความสนใจศกึษา	เรยีนรูเ้รือ่งนี	้ส่วนใหญ่จะศกึษาสอน	ให้ความ

สนใจแต่เร่ืองพิธีกรรม	 ศีล	 สมาธิท่ัวไปละเลย	 หลงประเด็นในเร่ืองเหล่านี้	 เพราะส่ิงเหล่านี้มีก่อน

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเสียอีก	 ดังนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงอุบัติข้ึนมาเพ่ือสอนอริยสัจ	 ๔	 ประการเท่านั้น	 

แม้จะสอนในเรือ่งอืน่กเ็ป็นเพยีงอบุายกล่อมเกลาเพ่ือให้เขามารูค้วามจรงิ	๔	ประการทีพ่ระองค์ประสงค์

จะให้รู้	 การเข้าใจกระบวนการสอน	และรูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้านั้นส�าคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้

แหละพระพุทธองค์จึงให้ความส�าคัญและให้รีบศึกษา	 เรียนรู ้	 เกิดความตระหนักอย่างสุดซึ้งกับ

กระบวนการแห่งอริยสัจ	๔	แม้ว่าชีวิตของเราขณะนี้จะไฟลุกตามตัวหรือบนศีรษะก็ตาม	ก็อย่าพึ่งใส่ใจ

เรื่องการดับไฟที่ติดท่วมตัว	แต่ให้รีบดับไฟ	คือ	การไม่รู้อริยสัจก่อน	ดังที่ตรัสไว้ว่า	

	 “อาทิตฺต�	ภิกฺขเว	เจล�	วา	สีส�	วา	อชฺฌุเปกฺขิตฺวา	อมนสิกริตฺวา	อนภิสเมตาน�	จตุนฺน�	อริยสจฺจาน�	

ยถาภูต�	 อภิสมยาย	 อธิมตฺโต	 ฉนฺโท	 จ	 วายาโม	 จ	 อุสฺสาโห	 จ	 อุสฺโสฬฺหี	 จ	 อปฺปฏิวานิ	 จ	 สติ	 จ	 

สมฺปชฺฺจ	กรณีย�”
21

	แปลว่า“ภิกษุทั้งหลาย	ควรวางเฉย	 ไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะ 

ที่ถูกไฟไหม้	 ควรท�าความพอใจ	 ความพยายาม	 ความอุตสาหะ	 ความขะมักเขม้นความไม่ท้อถอย	 สต ิ

และสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่ง	เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ	๔	ที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้น”
22

	 พระสูตรดังกล่าวนี้ชื่อว่า	 เจลสูตร	 ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าท่ีถูกไฟไหม	้ พระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึง

สถานการณ์จรงิ	แต่ทรงตรสัอปุมาให้ภกิษท้ัุงหลายถงึความส�าคญัอย่างยิง่ของอรยิสัจ	๔	ทีต้่องรบีให้มาก

ที่สุดที่จะต้องเร่งศึกษา	 เรียนรู้	 และให้เข้าถึง	 เมื่อเข้าถึง(อภิสมโย)แล้วก็จักพ้นภัยจากวัฎฎสงสาร	คือ 

 18
	สุภีร์	ทุมทอง,	“อริยสัจ ๔”,	(กรุงเทพมหานคร	:	ภาพพิมพ์,	๒๕๕๗).	หน้า	๔๙.	

 19
	พุทธทาส,	“คริสธรรม พุทธธรรม”,	(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา,	๒๕๓๖),	หน้า	๔.

 20
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	 “พระพุทธเจ้ำตรัสรู้อะไร”,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 คิงออฟแอนด์ 

เวอร์ไทซิ่ง,	๒๕๕๕),	หน้า	๗๔.
 21

	ส�.มหา.(บาลี)	๑๙/๑๑๐๔/๕๗๒.
 22

	ส�.มหา.(ไทย)	๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕.
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การเวยีนว่ายตายเกดิอนัเป็นทุกข์เสยีได้	บทความวชิาการนีจึ้งมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ชาวพุทธได้ตระหนกั

รีบศึกษาเรื่องอริยสัจ	๔	อย่างจริงจัง	เพื่อไม่ทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดขณะอย่างมีชีวิตที่เหลืออยู่

ผลกำรศึกษำ
	 ผลการศึกษาบทความนี้	 ผู้เขียนเรียบเรียงได้แบ่งออกเป็น	 ๒	 ข้อย่อย	 คือ	 (๑)	 กระบวนการ 

กล่อมเกลาเพื่อให้รู้อริยสัจ	 (๒)	 อริยสัจ	 ๔	 อัตลักษณ์แห่งค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 ดังมีสารัตถะ 

ดังต่อไปนี้

 ๑. กระบวนกำรกล่อมเกลำเพื่อให้รู้อริยสัจ 

	 การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งท่ียาก	 เพราะมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา	 ต้องเกิดมาด้วยกุศล 

มีการให้ทาน	ศีล	ภาวนา	เมื่อเกิดแล้วได้พบพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นโชค

อันดียิ่ง	ดังมีพระพุทธด�ารัสว่า	

	 	 	 	 	 กิจฺโฉ	มนุสฺสปฏิลาโภ		 	 กิจฺฉ	มจฺจาน	ชีวิต

		 	 	 	 	 กิจฺฉ	สทฺธมฺมสฺสวน		 	 กิจฺโฉ	พุทฺธานมุปฺปโท
23

 

	 		 	 	 	 การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก

		 	 	 	 	 การด�ารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก

		 	 	 	 	 การที่จะได้ฟังสัทธรรมก็นับว่ายาก

		 	 	 	 	 การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยาก
24

	 การได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบพระธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นโชคลาภอย่างยิ่ง 

เพราะพระองค์ทรงอุบัติมาในโลกเพื่อส่องแสงสว่างแก่ดวงจิต	 (ปภังกโร)กับสรรพสัตว์ถึง	 ๑๐,๐๐๐	 

โลกธาตุหรือแสนโกฏิจักรวาล
25

เป้าหมายเพื่อขน	รื้อ	หมู่สัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์

	 พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี	๔	อสงไขยเพื่อให้ได้มาซึ่งวิชชา	๓	คือ	(๑)	ปุพเพนุวาสานุสสติญาณ	

(๒)	 จุตูปปาตญาณ	 (๓)	 อาสวักขยญาณ	 ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากปุถุชนเป็นอริยชน	 จากไม่รู้ 

(โมหะ)	 ได้รู ้	 (วิชชา)	 พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหน้าท่ีของพระองค์ตลอด	 ๔๕	 พรรษา	 เรียกว่า	 

“พทุธจรยิา”	ซึง่เป็นกจิของพระพทุธเจ้าทกุพระองค์จะต้องปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์สขุแก่มหาชนเป็นส�าคญั	

ดังปรากฏในพุทธกิจของพระองค์ท่ีปฏิบัติในแต่ละวันนับต้ังแต่ตรัสรู้จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 

ดังนี้	 (๑)	 ปุพฺพณฺเห	ปิณฺฑปาต�	 ในเวลาเช้าทรงเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปยังหมู่บ้านนิคมต่าง	 ๆ	

เพื่ออนุเคราะห์แก่มหาชนด้วยการแสดงธรรมโปรด	(๒)	สายณฺเห	ธมฺมเทสน�	ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรม

 23
	ขุ.ธ.(บาลี)	๒๕/๑๘๒/๔๙.

 24
	ขุ.ธ.(บาลี)	๒๕/๑๘๒/๙๐.

 25
 ขุ.อป.อ.	๗๐/๑๙๖.
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แก่มหาชนที่เข้ามาเฝ้า	 (๓)	ปโทเส	ภิกฺขุโอวาท�	 ในเวลาค�่าทรงให้โอวาทพระภิกษุ	 (๔)	อฑฺฒรตฺเต	เทว

ปฺหน�	 ในเวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเหล่าเทวดา	 (๕)	 ปจฺจุสฺเสว	 คเต	 กาเล	 ภพฺพาภพฺเพ	 วิโลกน�	 

ในเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลก	ผู้อยู่ในข่ายคือพระญาณ	เพื่อเสด็จไปแสดงธรรมโปรด
26

 
สรปุวธิกีารแสดงธรรมของพระพทุธเจ้ามเีพียงแค่	๒	กลุ่ม (๑) สัจจำนุโลมกถำ	ทรงพระสมัมำ-สมั

พุทธเจ้ำทรงได้เผยแผ่พระศำสนำตลอด ๔๕ พรรษำ พระองค์ทรงแสดงธรรม ๘๒,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์ จำกภิกษุมหำเถระอีก ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จึงรวมธรรมขันธ์ได้ ๘๔,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์ 
27

แสดงธรรมอนุโลมคล้อยตามอริยสัจ	 ๔	 ได้แก่	 อนุบุพพีกถา	 เพื่อให้เข้ากับจริตของ 

ผู้ฟัง	แล้วสอนอริยสัจ	๔	เป็นล�าดับสุดท้าย	(๒) สัจจกถำ	ทรงแสดงอริยสัจ	๔	โดยตรง
28

 

 สัจจำนุโลมกกำก็ได้แก่อนุปุพฺพิกถำ คือ กำรแสดงธรรมของพระพุทธองค์โดยเน้นผู้ฟัง 

เป็นจุดศูนย์กลำง ว่าผู้ฟังมีนิสัย	 จริตเป็นอย่างไรแล้วตรัสกถาตามล�าดับอย่างนี้	 คือ	 ทานกถา	 ศีล	 

สวรรค์	กามาทีนวะ	เนกขัมมะเป็นที่สุด	มีความหมายดังนี้

  ทำนกถำ	 ชื่อว่าทานนี้	 เป็นเหตุของความสุขทั้งหลาย	 เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย	 เป็นที่ตั้ง

แห่งโภคะทั้งหลาย	 เป็นความต้านทานเป็นที่อาศัย	 เป็นคติ	 เป็นเครื่องค�้าจุนของผู้ที่ถึงความสงบวิเศษ	

ที่พึ่ง	 ที่ตั้งอารมณ์ความต้านทาน	 ที่อาศัยคติการค�้า	 ท้ังในโลกนี้และในโลกหน้า	 จริงอยู่ทานนี้ชื่อว่า	 

เป็นที่พึ่ง	 ช่ือว่า	 เช่นกับแผ่นดินใหญ่เพราะเป็นที่ตั้ง	 ชื่อว่าเช่นกับเชือกรัดเพราะอรรถว่าเป็นเครื่อง 

ยดึเหนีย่ว	ชือ่ว่าเช่นกับเรอืเพราะอรรถว่าข้ามไปจากทกุข์	ชือ่ว่าเช่นกบัความกล้าในสงครามเพราะอรรถ

ว่าเป็นเครื่องปลอบใจ	ชื่อว่าเช่นกับนครที่ปรับปรุงดีแล้วเพราะอรรถว่าป้องกันภัย	ชื่อว่าเช่นกับประทุม

เพราะอรรถว่าไม่ติดด้วยมลทินคือความตระหนี่เป็นต้น	 ชื่อว่าเช่นกับไฟเพราะอรรถว่าเผากิเลส	 ชื่อว่า

เช่นกันอสรพิษเพราะอรรถว่าเข้าไปใกล้ท�าร้ายได้ยาก	 ชื่อว่าเช่นกับสีหะเพราะอรรถว่าไม่สะดุ้ง	 ชื่อว่า

เช่นกับช้างเพราะอรรถว่ามีก�าลัง	 ชื่อว่าเช่นกับวัวผู้เผือกเพราะอรรถว่าเห็นเป็นมงคลยิ่ง	 ชื่อว่าเช่นกับ

พญาม้าวลาหกเพราะอรรถว่าให้ถึงภาคพื้นแห่งความปลอดภัย	จริงอยู่ทำนย่อมให้สักกสมบัติในโลก 

ย่อมให้มำรสมบัต ิพรหมสมบตั ิจักรพรรดสิมบติั สำวกปำรมญีำณ ปัจเจกโพธญิำณ อภสิมัโพธญิำณ 

ก็เพราะเมื่อให้ทานจึงสามารถสมาทานศีลได้ ดังน้ัน ทำนแม้จะเป็นเพียงแค่วัตถุก็เป็นปัจจัยให้ได ้

โลกิยสมบัติและโลกตุตรสมบัติ

 สีลกถำ	 สอนเร่ืองคุณของศีลว่าศีลนี้เพราะเป็นท่ีพ่ึง	 เป็นท่ีต้ังเป็นอารมณ์	 เป็นเคร่ืองป้องกัน	 

เป็นที่อาศัย	เป็นเครื่องน�าไปสู่เป้าหมาย(คติ)	เป็นเครื่องค�้าจุน	แท้จริงแล้วที่พึ่ง	ที่ตั้งอารมณ์(โดยความ

 26
	ที.สี.อ.	(บาลี)	๑/๔/๔๕-๔๗,	องฺ.เอกก.อ.	(บาลี)	๑/๕๓/๕๖-๕๘.	

 27
	เรา	(พระอานนท์)	เรียนมาจากพระพุทธเจ้า	๘๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	(ขุ.เถร.[ไทย]	๒๖/๑๐๒๗/๒๖)

 28
	มหากัจจายนเถระ,	“เปฏโกปเทสปกรณ์”,	มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ	 แปล,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	มูลนิธิภูมิพโล 

ภิกขุ,	๒๕๕๘),	หน้า	๒.
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เป็นสีลานุสสติ)	 เครื่องป้องกัน	ที่อาศัย	 คติ	 เครื่องค�้าจุนเช่นกับศีลไม่มี	 เพราะเป็นสมบัติในโลกนี้และ

โลกหน้า	เคร่ืองประดบัเช่นกบัศลีย่อมไม่ม	ีดอกไม้เช่นกบัดอกไม้คอืศีลไม่ม	ีกลิน่เช่นกบักลิน่ศลีย่อมไม่ม	ี

ความจริงโลกพร้อมด้วยเทวโลกตอ้งการดูการประดับดว้ยเครือ่งประดับ	คอื	ศลี	การตกแต่งด้วยดอกไม้

คือ	ศีล	การลูบไล้ด้วยกลิ่นคือศีลย่อมไม่ถึงความอิ่ม	เพื่อจะแสดงว่าคนได้สวรรค์เพราะอาศัยศีลนี้	

  สัคคกถำ	 สวรรค์นี้น่าปรารถนา	 น่าใคร่	 น่าพอใจ	 กีฬาอันเป็นทิพย์สมบัติ	 ย่อมได้ในสวรรค์น้ี 

เป็นนิจ	 เหล่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา	 ย่อมได้ทิพยสุขและทิพยสมบัติตลอดเก้าล้านปี	 เหล่าเทวดา 

ชั้นดาวดึงส์ย่อมได้ทิพยสุขและทิพยสมบัติตลอดสามโกฏิปีและหกล้านปี	 เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ตรัสถึงสมบัติสวรรค์ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สูงสุด	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้อุบายด้วยการตรัสถึงสวรรค์

อย่างนี้แล้วทรงแสดงโทษว่า	แม้สวรรค์นี้ก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่ควรท�ำควำมก�ำหนัดด้วยควำมพอใจ

ในสวรรค์นี้ เหมือนประดับช้ำง แล้วตัดงวงช้ำงนั้น	จึงตรัสถึงโทษ	ความเลวทราม	ความเศร้าหมอง

ของกามทั้งหลาย	 โดยนัยเป็นต้นว่า	 กามทั้งหลายมีควำมชื่นชมน้อย มีทุกข์มำก มีควำมดับใจมำก  

โทษในกำมนี้ยอดยิ่งนัก 

 กำมำทีนวกถำ	 ตรัสเรื่องโทษสุขกของกามภูมิว่า	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะทาน	 ศีล	 มีเป้าหมาย 

ไปสู่สวรรค์ซึ่งหมายถึงเพียบพร้อมด้วยรูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	 สัมผัสก็ยังมีโทษ	 ยังเป็นท่ีต้ังแห่งกิเลส	 

พระพุทธองค์ตรัสพระบาลีต่อว่า	อำทีนวะ	คือ	โทษ	มีสภาพเป็นโอกาโร	คือ	ความเลวทราม	ความลามก	

สงกิฺเลโส	คอื	ความเศร้าหมองในสงสารของสตัว์ทัง้หลาย	มขีึน้ด้วยกามทัง้หลายนัน้	พระผูม้พีระภาคเจ้า

ตรัสคุกคามด้วยโทษของกามอย่างนี้แล้ว	จึงตรัสคุณของการออกบวชเพื่อพ้นจากอาทีวะและสังกิเสสะ

ด้วยเนกขัมมะ	ทรงประกาศคุณของบรรพชา
29

 

 เนกขัมมกถำ	ชี้ทางออกจากกามว่าธรรมที่เป็นเครื่องสลัดออกจากกามคุณ	๕	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	

รส	สัมผัส
30

	สาเหตุแห่งการติดอยู่ในกามเพราะมีอวิชชา	ๆ	นั้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขากั้นไว้	ปิดบังไว้	รึงรัดไว้	

ห่อหุ้มไว้	 จึงอยู่ท่ามกลางกาม	 ยังบริโภคกาม	 ถูกกามวิตกรุมเร้า	 ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา	 

ยงัขวนขวายในการแสวงหากาม	ทรงรู	้ทรงเหน็	หรอืทรงท�าให้แจ้งซึง่ธรรมทีบ่คุคลพงึรู	้พงึเหน็	พงึบรรลุ	

พงึท�าให้แจ้งด้วยเนกขมัมะ
31

	เพราะการทีบุ่คคลจะเจ้าไปสูโ่ลกกตุตรจติเป็นพระขณีาสพต้องน้อมไปใน

เนกขัมมะ	น้อมไปในปวิเวก	น้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทาน	น้อมไปในความ

สิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่ลุ่มหลง
32

 

 29
	ที.มหา.อ.	๑๔/๑๕๒-๑๕๔.

 30
	ที.ปา.(ไทย)	๑๑/๓๕๓/๓๗๔.

 31
	ม.อุ.	(ไทย)	๑๔/๒๑๖/๒๔๙.

 32
	วิ.มหา.	(ไทย)	๕/๒๔๔/๑๒.
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131อริยสัจ ๔ : อัตลักษณ์แห่งค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

	 อนุบุพพีกถา	 เป็นเพียงแค่หลักการเพื่อการกล่อมเกลาเท่านั้น	 อุปมาเหมือนหมอฟันรักษาฟัน	

ต้องใช้ยากลุ่มเกลา	คือ	ฉีดยาชาเพื่อให้ไม่ให้เจ็บปวดช่วยคราวเท่านั้น	การฉีดยาชาไม่ใช่เป้าหมายของ

การรกัษาฟัน	การรกัษาฟันทีห่ายขาดต้องขดู	ถอนเป็นต้นฉนัใด	พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนอนบุพุพกีถา

ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง	สิ่งที่ต้องการสอน	คือ	อริยสัจ	๔	เท่านั้น

 ๒. สัจจกถำ: อริยสัจ ๔ อัตลักษณ์แห่งค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

 อนบุพุพกีถาดงักล่าวมา	เป็นการกล่อมเกลาเพ่ือย้อมจิตให้เกดิสุขชัว่คราวเท่านัน้	ไม่ใช่จุดมุง่หมาย

ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา	 แท้ท่ีจริงแล้วการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดง 

หลกัธรรมเพยีงเพือ่ให้เวเนยยสตัว์เกดิปัญญาญาณในอริยสัจ	๔	เรียกว่าสัจจกถา	กำรสอนจตุรสัจจธรรม

นีต่้ำงหำกเป็นอตัลกัษณ์ของพระพทุธเจ้ำหรอืพระพุทธศำสนำ	แต่ละสัจจะนัน้	พระมหากจัจายนเถระ

ได้ชี้จุดมุ่งหมายของแต่ละสัจจะดังนี้
33

	 	 ๑.		หลักธรรมที่มีโทษและจุดมุ่งหมาย	(ผล)		 	 เป็นทุกข์สัจจะ

	 	 ๒.	หลักธรรมที่เป็นอัสสาทะ	คือ	ต้นเหตุความยินดีพอใจ		 เป็นสมุทยสัจ

	 	 ๓.	หลักธรรมที่เป็นนิสสรณะ	คือ	ตัวน�าออกจากทุกข์	 เป็นนิโรธสัจ

	 	 ๔.	อุบายและการชักชวน		 	 	 	 เป็นมรรคสัจ

	 ทั้งหมดนี้เป็นอริยสัจ	๔	เหล่านี้เป็นธรรมจักร
34

	จตุรสัจจธรรมนี้เป็นล้อแห่งธรรม	ที่มี	๒	ล้อ	คือ	

(๑)	ล้อวัฏฏะที่หมุนไปในภพภูมิ	คือ	ทุกขสัจจะ	และสมุทยสัจจะ	(๒)	ล้อวิวัฏฏะ	ที่หมุนไปสู่ความดับ

ภพภูมิ	 ได้แก่	 นิโรธสัจจะและมรรคสัจจะ	 เป้าหมายของพุทธศาสนิกชนจึงเป็นไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้

และให้รู้ถึงญาณสัจธรรม	๔	ประการเท่านั้น	อันเป็นกระบวนการธรรมหนึ่งที่จะเข้าไปสู่พระอริยสาวก	

เรียกว่า	อริยสัจ	๔	สัจจกถาและอริยสัจ	๔	จึงเป็นหลักธรรมความโดดเด่นและแตกต่างที่ศาสนาอื่นไม่มี	

นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพระพุทธศาสนา เรียกอีกอย่ำงว่ำ สำมุกกังสิกเทศนำ
35

 แปลว่ำ 

พระธรรมเทศนำที่พระพุทธเจ้ำประสงค์เพื่อจะสอนสิ่งนี้ด้วยพระองค์เอง

	 เมื่ออริยสัจ	 ๔	 และการรู้อริยสัจ	 ๔	 เป็นอัตลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา	 ผู้เขียนจึงได้น�าเสนอ 

บทวิเคราะห์แห่งอริยสัจเป็นล�าดับต่อไป	พระโบราณาจารย์ได้วิเคราะห์รูปศัพทอ์ริยสัจจะไว้	 โดยแยก

ออกเป็น	๒	ค�า	คือ	อริยะ	+	สัจจะ

 

 33
	 พระมหากัจจายนะเถระ,	“เนตติปกรณ์”,	 พระคันธสาราภิวงศ์	 แปลและอธิบาย,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 

ไทยรายวันการพิมพ์,	๒๕๕๐),	หน้า	๘๔.
 34

	ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอด	๔๕	พรรษา	ชื่อว่า	ธัมมจักกะ
 35

	ที.สี.(ไทย)	๙/๒๙๘/๑๐๙.
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	 ค�าว่า อริยะ	ท่านได้ให้ความหมายไว้	๓	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	อริยะ	แปลว่า	การบรรลุธรรมคือมรรคผล
36

 

	 	 ๒)	อริยะ	แปลว่า	ห่างไกลจากกิเลส
37

	 	 ๓)	อริยะ	แปลว่า	กระท�าให้เป็นอริยะ
38

	 ส่วนค�าว่า	“สัจจะ”	ท่านให้ความหมายไว้	๗	ประการ	คือ	

	 	 ๑)		สภาพที่ไม่เพี้ยน	(วิปัลลาส)	เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ(โลภะ)เป็นเหตุ	

	 	 ๒)		สภาพเกี่ยวด้วยสัจจ	๔	ประการ
39

	 	 ๓)		สภาพที่ท�าลายทุกข์
40

 

	 	 ๔)		พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
41

	 (พระพุทธเจ้าผู้ท�าลายกิเลสหรือมรรคญาณและผลญาณเป็น 

ความจริงของพระพุทธเจ้าเท่านั้น)

	 	 ๕)		จริงแท้	(ตถา)	[ผู้ที่กล่าวความจริงเรียกว่า	ตถาคต]

	 	 ๖)		ไม่เป็นเท็จ	(อวิตถา)

	 	 ๗)	ไม่เป็นอย่างอื่น
42

	(อนฺถา)
43

 36
	วิเคราะห์ว่า	อรตฺยธิคจฺฉติ	มคฺคผลธมฺเมติ	อริโย.	ณฺโย	(โมคลัลลานเถระ,	อภิธำ.สูจ,ิ	๒๕๓๕,	หน้า	๒๔๐)

 37
	กิเลเสหิ	อารกาติ	อริโย.	(โมคลัลลานเถระ,	อภิธำ.สูจ,ิ	๒๕๓๕,	หน้า	๒๔๐)

 38
	สมุงคฺลสามเิถระ,	“อภธิมมฺตถฺวภิำวนิฎีกีำ”,	(กรงุเทพมหานคร	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	

๒๕๔๒),	หน้า	๓๐๐.
 39

	ราคกฺขยเหตุภาเวน	อวิปรีตตฺตา	จตุสจฺจปริยาปนฺนโต	วา	สจฺจ�.	 (โมคลัลลานเถระ,	อภิธำน.สูจ,ิ	๒๕๓๕,	
หน้า	๘๓๙)
 40

	สรติ	อายติ	หึสตีติ	สจฺจ�,	(โมคลัลลานเถระ,	อภิ.ธำ.สูจิ,	๒๕๓๕,	หน้า	๘๓๙)
 41

 พุทธ.อ.,	๗๓/๓๕.	ดังพุทธวจนะว่า	
	 	 ตโมนุโท			 พุทฺโธ	สมนฺตจกฺขุ	
	 	 โลกนฺตคู			 สพฺพภวาติวตฺโต
		 	 อนาสโว		 	 สพฺพทุกฺขปฺปหีโน
   สจฺจวฺหโย		 พฺรหฺเม	อุปาสิโต	เม.	
		 	 ดูก่อนพราหมณ์	พระพุทธเจ้า	บรรเทาความมืด	
	 	 ผู้มีพระจักษุโดยรอบ	ทรงถึงที่สุดโลก	ทรงล่วงภพทั้งปวง	
	 	 	 ไม่มีอาสวะ	ทรงละทุกข์ได้หมด	เรียกกันว่า	พระสัจจะ	เราก็เข้าเฝ้าใกล้ชิด.
 42

	พุทธโฆสาจารย์,	“วิสุทธิมรรค”,	สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ	อาสภมหาเถร)แปลและเรียบเรียง,	พิมพ์ครั้ง
ที่	๖,	(Taiwan,R.O.C.,๒๕๔๘),	หน้า	๘๒๗.
 43

 พทุธโฆสาจารย์,	“วสิทุธฺมิคคฺปกรณ� (ทตุโิย ภำโค)”,	มหาจฬุาลงกฺรณราชวทิยฺาลเยน	ปกาสติา,	(กรงุเทพ-
มหานคร	:	โรงพิมพ์วิญญาณ,	๒๕๓๙),	หน้า	๑๓๙.
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	 พระเรรุกาเน	 จันทวิมละ	 สังฆนายกมหาเถระให้ค�าอธิบาย	 อริยสัจ	 ไว้ว่า	 สภาพธรรมซึ่งเป็น 

สักแต่ขบวนการความผันแปร	 มิใช่วัตถุสิ่งของ	 ไม่เท่ียงแท้	 ไม่คงทน	 เป็นความจริงอันประเสริฐ	 

เพราะอรรถว่า	เป็นธรรมที่ใคร	ๆ	ไม่อาจหยั่งรู้ได้ด้วยความพยายามของตนเอง	(ยกเว้นพระพุทธเจ้า)
44

 

	 จากรูปวิเคราะห์ของนักปราชญ์ศาสนาและด้านบาลีไวยากรณ์	 ค�าว่า อริยสัจ จึงสรุป แปลว่ำ 

ธรรมชำติที่มีสภำพของตนเอง คือ จริง แท้ ไม่แปรผัน ไม่เป็นอย่ำงอื่น ที่ผู้อบรมบำรมี(นับแสนกัป) 

มีพระพุทธเจ้ำ และพระอริยสำวกเท่ำนั้น
45

 ที่มีปัญญำขั้นสูงสุดเข้ำไปรู้ได้ ผู้ที่เข้าไปรู้คนแรกนั้น 

จึงช่ือว่า	 พุทฺโธ
46

	 และผู้รู้ความจริงอย่างนั้นตามพุทฺโธสอน	 (เรียกอีกอย่างว่า	 สตฺถุ)	 ชื่อว่า	 อนุพุทฺโธ	 

(ผู้ตรัสรู้ตาม)	หรือ	อริยสาวโก
47

	ผู้ฟังตามแล้วท�าลายกิเลสกลายเป็นพระอริยะได้

	 อริยสัจมี	๔	ประการ
48

	ได้แก่	

	 	 ๑.	ทุกขอริยสัจ	ภิกษุทั้งหลาย	ข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจ	คือ	แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่

กเ็ป็นทกุข์	แม้ความเจบ็กเ็ป็นทกุข์	แม้ความตายกเ็ป็นทกุข์	ความประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นทีรั่กกเ็ป็นทกุข์	

ความพลดัพรากจากสิง่อนัเป็นทีร่กักเ็ป็นทกุข์	ความไม่ได้ส่ิงทีป่รารถนากเ็ป็นทกุข์	โดยย่ออปุาทานขนัธ์	

๕	ก็เป็นทุกข์	พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ	กล่าวว่า	การเกิดเป็นทุกข์	เพราะสถานที่ปฏิสนธิของมนุษย์	

อยู่บนกระเพาะอาหารเก่า	 ภายใต้กระเพาะอาหารใหม่	 มีขดล�าไส้ล้อมรอบ	 เป็นที่จ�ากัดคับแคบยิ่งนัก	

อยู่ในระหว่างกระดูกสันหลังห่อหุ้มทั้ง	 ๒	 ด้าน	 มืดมิดราวกับโลกันติกนรก	 สกปรกราวกับคูถในนรก	

อบอวลเตม็ไปด้วยแกส็ทีม่กีลิน่เหมน็เป็นอย่างยิง่	สรรพสตัว์ทีเ่กดิในครรภ์มารดาย่อมเป็นเหมือนหนอน

ที่เกิดในหลุมส้วม	เขาย่อมทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตลอดประมาณ	๑๐	เดือน	นี้อันเป็นความทุกข์พื้นฐาน

ของการเกิด
49

	การเกิดจึงเป็นการเริ่มต้นแห่งความทุกข์เท่านั้นเอง

 44
	พระเรรุกาเน	จันทวิมละ	สังฆนายกมหาเถระ,	“อริยสัจ ๔”,	ค�าน�า.

 45
 อภิญฺญำโวสำนปำรมิปฺปตฺต	 สาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุบารมีอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญา	 คือ	 บรรลุ

อรหัตอันเป็นที่สุดแห่งอภิญญาและอันเป็นบารมีมีแห่งอภิญญา	(ม.ม.อ.	๒๐/๕๘๔)
 46

 พุทฺโธ	ประกอบด้วย	พุธ	ธาตุในความตรัสรู้	(อวโพธเน)	+	ต	ปัจจัย	บ่งบอกถึง	๓	กาล	คือ	อดีต	ปัจจุบัน	
อนาคต	(ณาทโย	เตกาลิกา)	วิเคราะห์ว่า
	 ๑.	พุชฺฌิตา	สจฺจานีติ	พุทฺโธ	แปลว่า	อริยสัจ	๔	อันพระองค์ตรัสรู้แล้ว	ชื่อว่า	พุทธะ	(ผู้ตรัสรู้อริยสัจ	๔)
	 	 ๒.	อปริมิตฺกปฺโปปจิตปารมิตสสมฺภูตาย	ปฺญาย	สพฺเพ	ส�ขตาส�ขตธมฺเม	อพุชฺฌิ	พุชฺฌติ	พุชฺฌิสฺสตีติ	พุทฺโธ	
ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้ว	ก�าลังตรัสรู้	 และจักตรัสรู้สังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งปวง	ด้วยพระปัญญาที่อบรมสะสมบารมีมา
นบัไม่ถ้วน	ชือ่ว่า	พทุธะ	(สุภตูเิถระ,	อภธิำนปปฺทปิีกำสจูิ,	กรงุเทพมหานคร:มหามกฏุราชวทิยาลัย,	๒๕๓๕.หน้า	๖๖๐)
 47

	วิ.มหา.	(บาลี)	๔/๓๒/๑๙.
 48

	วิ.มหา.	(ไทย)	๔/๑๔/๒๑.
 49

 พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ,	“อริยสัจ ๔”,	หน้า	๖๔.
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  ๒.	ทุกขสมุทยอริยสัจ	 คือ	 ตัณหาอันท�าให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและ 

ความก�าหนัด	มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น	ๆ	คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	พระเรรุกาเน	

จันทวิมลเถระ	ได้เรียงล�าดับความส�าคัญแห่งตัณหาไว้	๔	ระดับ	คือ	(๑)	ความยินดีเพลิดเพลิน	ยึดติด 

ซึ่งเข้าไปส�าคัญมั่นหมายเอาเบญจขันธ์อันเป็นไปภายในว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แหละเป็นตัวการรุนแรง 

เป็นอันดับที่	๑	(๒)	ความยินดีเพลิดเพลิน	ยึดติดที่เกี่ยวเนื่องด้วยอวัยวะแห่งเบญจขันธ์อันเป็นภายใน

ตัวเราเป็นตัวการที่รุนแรงเป็นอันดับ	๒	 (๓)	ความยินดีเพลิดเพลิน	ยึดติดที่ผูกพันกับด้วยสามี	ภรรยา	

ลูก	และ	ญาติเป็นตัวการที่รุนแรงเป็นอันดับ	๓	(๔)	ความยินดีเพลิดเพลิน	ยึดติดในวัตถุภายนอกเป็น

ตัวการที่รุนแรงเป็นอันดับ	๔

		 	 ความรู้สึกท่ียึดติดเพลินเพลินท้ังหลายเหล่านี้	 มีพลังรุนแรงยิ่งนัก	 เป็นตัวการใหญ่ที่ท�าให ้

ความทุกข์แห่งเบญจขันธ์เกิดขึ้นต่อเนื่อง	 ไม่มีวันท่ีส้ินสุด	 ดังท่ีตรงกับพระพุทธวจนะท่ีว่า	 อิท	 โข	 ปน	

ภิกฺขเว	ทุกฺขสมุทโย	อริยสจฺจ	ยาย	ตณฺหา	โปโนพฺภวิกา	นนฺทิราคสหคตา	ตตฺร	ตตฺราภินนฺทินี	เสยฺยถีท	

กามตณฺหา	 ภวตณฺหา	 วิภวตณฺหา
50

	 แปลว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	 ข้อนี้เป็นทุกขสมุทย	 อริยสัจ	 คือ	 ตัณหา 

อันท�าให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความก�าหนัด	 มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น	 ๆ	

คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา
51

 ดังนั้น ตัณหา	ความยินดีพอใจ	เพลิดเพลิน	ยึดติดในตัวเราเอง

และวัตถุข้างนอกนี่แหละเป็นตัวการที่รุนแรง	เพราะท�าให้เกิดในภพแห่งทุกข์ร�่าไป	ไม่มีวันที่สิ้นสุด

	 	 ๓.	ทุกขนิโรธอริยสัจ	 ภิกษุท้ังหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ	 คือ	 ความดับตัณหาไม่เหลือ

ด้วยวริาคะ	ความสละ	ความสละทิง้	ความพ้น	ความไม่อาลัยในตัณหา การจะดับทกุข์	ซ่ึงเป็นผล	แท้จริง

แล้วถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องไปดับที่ต้นเหตุนั้นคือ	 ตัณหา	ท่านอุปมาไว้อย่างน่าฟังว่า	 เมื่อต้นซึ่งจะผลิดอก

ออกผลในเบือ้งหน้าถกูโค่นท�าลายลง	ผลของต้นไม้นัน้อัน้จะมอีอกมาในกาลต่อไป	ย่อมพลอยถูกท�าลาย

ไปด้วย	 ไม่อาจปรากฏออกมาได้	 ความตายของต้นไม้ย่อมผูกพันเกี่ยวกับกรที่มันถูกโค่นท�าลายลง	 

โดยไม่อาจแยกออกเป็นคนละส่วนได้	เช่นเดยีวกบัความดบัแห่งทกุข์ในขนัธ์	๕	ทัง้หมดทัง้สิน้อนัเกดิจาก

ตัณหา	ย่อมเกิดขึ้นพร้อม	ๆ	กับการดับไปแห่งตัณหานั้นเอง	ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ผูกพันเกี่ยวเนื่องกัน

กบัความดบัไปแห่งตณัหา	ไม่อาจแยกไปจากตัณหาถกูท�าลายให้หมดส้ินไปได้	ดังน้ัน ทกุขนิโรธอริยสัจ 

มใิช่หมำยถงึกำรดบัไปแห่งตณัหำแต่เพียงอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ หำกยงัรวมไปถงึควำมดบัไปแห่งควำม

ทกุข์ทัง้ปวงด้วย
52

	พระนิพพานยากจะหาสิง่ใดมาเปรยีบเทยีบให้เหน็อย่างชดัเจนนอกจากแสดงให้เหน็

ในฐานะความดับสิ้นไปแห่งกองทุกข์
53

 

 50
	วิ.มหา.(บาลี)	๔/๑๔/๑๔.

 51
	วิ.มหา.(ไทย)	๔/๑๔/๒๑.

 52
	พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ,	“อริยสัจ ๔”, หน้า	๑๐๖.

 53
	พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ,	“อริยสัจ ๔”, หน้า	๑๑๓.
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	 	 ๔.	ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ	ภิกษุทั้งหลาย	ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ	

คือ	อริยมรรคมีองค์	๘	นี้แหละ	คือ	 (๑)	สัมมาทิฏฐิ	 (๒)	สัมมาสังกัปปะ	 (๓)	สัมมาวาจา	 (๔)	สัมมา- 

กัมมันตะ	(๕)	สัมมาอาชวีะ	(๖)	สมัมาวายามะ	(๗)	สมัมาสต	ิ(๘)	สมัมาสมาธิ	พระเรรกุาเนเถระได้อธบิาย

แนวทางแห่งการดับทุกข์ด้วยอริยมรรคองค์	 ๘	 คือ	 สัมมาทิฏฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 สัมมาวาจา	 สัมมา- 

กัมมันตะ	 สัมมาอาชีวะ	 สัมมาสติ	 สัมมาสมาธิ	 ตามปกติองค์มรรค	 ๘	 ในระดับโลกิยะ	 ก็มีองค์มรรค 

อยู่แล้ว	 แต่ไม่ครบ	 หรือครบก็ไม่พร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกัน	 คือ	 ตึงหรือหย่อนไป	 แต่จะเป็น 

โลกุตตรมรรคได้นั้น ต้องเกิดพร้อมกัน เกี่ยวเนื่องเป็นหนึ่งเดียว จึงจะมีก�ำลังเพียงพอท่ีจะท�ำลำย

กเิลสได้
54

	และในคมัภร์ีอภธิรรมปิฎกยมกพระพทุธองค์ตรสัว่า	มคคฺสมงฺคี
55

	คอื	มรรคในระดบัอรยิมรรค	

ต้องเป็นความสามคัคแีห่งองค์มรรค	๘	ทีส่มดลุ	โลกตุตรมรรคจติ	๔	คอื	โสดาปัตตมิรรค	สกทาคามมิรรค	

อนาคามิมรรค	 อรหัตตมรรค	 จึงจะเกิดข้ึน	พุทธศาสนิกชนต้องจับหลักเรื่องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี ้

ให้ได้ว่า.	(๑) ทุกข์ เรามีหน้าที่	ปริญญำ รู้ทัน	ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน	มันเป็นอย่างไร	จับตัวมัน

ให้ชัด	 เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข	 (๒) สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น	 เราจึงมีหน้าที่	ปหำนะ ก�าจัดแก้ไข	 

(๓) นิโรธ เรามีหน้าที่	สัจฉิกิริยำ บรรลุจุดหมายที่บ�าราศทุกข์เป็นสุขมากขึ้น	ๆ 	(๔) มรรค ข้อนี้เท่านั้น

ที่เรามีหน้าที่	ภำวนำ ปฏิบัติลงมือท�า
56

 ผูท้ีเ่ข้ำใจหรอืเกดิวชิชำในกระบวนกำรแห่งอรยิสจั ๔ ตำมพระพทุธเจ้ำสอนอย่ำงกระจ่ำงแจ้ง 

บุคคลท่ีเข้ำถงึรูต้ำมบคุคลนัน้กเ็รยีกว่ำ พระอริยสำวก มพีระโสดำบนัเป็นต้น	ทีสุ่ดคอืความเป็นอรหนัต์	

เมื่อเป็นพระอรหันต์	 ผู้ท�าลายกงล้อแห่งวัฏฏะแล้วชาติ	 คือการเกิดย่อมจบสิ้น	พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง 

ผูรู้ ้กระบวนกำรสอน ผูรู้้ตำม ๓ ประกำรนีม้แีต่ศำสนำของพระองค์เท่ำนัน้แก่สภุททัะสาวกรปูสดุท้าย

ว่า	

	 	 	 	 	 เอกูนตึส	วยสา	สุภทฺท

		 	 	 	 	 ย	ปพฺพชึ	กึกุสลานุเอสี

		 	 	 	 	 วสฺสานิ	ปฺาสสมาธิกานิ

		 	 	 	 	 ยโต	อห	ปพฺพชิโต	สุภทฺท

		 	 	 	 	 ายสฺส	ธมฺมสฺส	ปเทสวตฺติ

		 	 	 	 	 อิโต	พหิทฺธา	สมโณปิ	นตฺถิ	ฯ

 54
	พระเรรุกาเน	จันทวิมลเถระ,	“อริยสัจ ๔”, หน้า	๑๓๑.

 55
 อภิ.ยมก.	(บาลี)	๓๘/๑๖๙/๒๗๘.

 56
	พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.	อ.ปยตุโฺต),	“แก่นแท้แห่งพระพทุธศำสนำและอตัลกัษณ์แห่งพระพทุธศำสนำ”,	

(กรุงเทพมหานคร	:	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม,	๒๕๕๔),	หน้า	๒๔.

10. ������� 4 (��.������� 123-139).indd   135 11/25/2022   9:57:07 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕136

	 ทุติโยปิ	สมโณ	นตฺถิ	ตติโยปิ	สมโณ	นตฺถิ	 จตุตฺโถปิ	สมโณ	นตฺถิ	สฺุา	ปรปฺปวาทา	สมเณภิ	

อฺเหิ	อิเม	จ	สุภทฺทภิกฺขู	สมฺมา	วิหเรยฺยุ	อสฺุโ	โลโก	อรหนฺเตหิ	อสฺสา
57

	แปลว่า	

	 	 	 สุภัททะ	เราบวชขณะอายุ	๒๙	ปี

		 	 	 แสวงหาว่าอะไร	คือกุศลเราบวชมาได้	๕๐	ปีกว่า

		 	 	 ยังไม่มีแม้สมณะที่	๑	ภายนอกธรรมวินัยนี้

		 	 	 ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเครื่องน�าออกจากทุกข์ได้

		 ไม่มีสมณะที่	 ๒	 ไม่มีสมณะที่	 ๓	 ไม่มีสมณะที่	 ๔
58

	 ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลาย	 ผู้รู้ทั่วถึง	 

สุภัททะ	ถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ	โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย”
59

	 ผู้ตรสัรู	้กระบวนการสอนของพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นสจัจานโุลมกถาอนัประกอบด้วยทาน	ศลี	สวรรค์	

เนกขัมมะและสัจจกถา	 ตลอดจนถึงการรู้แจ้งเกิดญาณในอริยสัจจท�าให้เกิดอริยบุคคล	 ๔	 จ�าพวก	 

ค�าสอนของพระองค์แม้จะสอนแก่สรรพสัตว์เป็นระยะเวลา	 ๔๕	 พรรษา	 รวมเป็นพระธรรมขันธ์จาก

พระพุทธองค์แล้วได้จ�านวน	๘๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	แต่ถ้ำจะสรุปทุกบท ทุกประโยคแล้วจะทรงมี

พระประสงค์ให้เกิดญำณรู้ในอริยสัจ ๔	 ผู้ท่ีเข้าถึงศาสนา	 ค�าสอนของพระองค์มีผลที่แตกต่างจาก 

ศาสนาไหนในโลกนี้ไม่มี	 คือ	 ชาติคือการเกิดไม่มีอีกต่อไปดังมีพระบาลีว่า	 “ขีณำ ชำติ”
60

 กำรท่ี 

ชำติส้ิน เรียกว่ำ เข้ำถึงพระนิพพำน พระนิพพำนจึงเป็นสภำวธรรมที่มีหน้ำที่ดับหรือก�ำลำบกำร 

เกิดโดยเฉพำะ พระมหำกัจจำยนเถระจึงกล่ำวว่ำ “อปฺปฏิสนฺธิภำวนิโรธลกฺขณำ อนุปำทิเสสำ  

นิพฺพำนธำตุ แปลว่ำ อนปุำทเิสสนพิพำนธำต ุมคีวำมดบัภำวะไม่เกดิเป็นลกัษณะ”
61

 ท้ังกระบวนกำร

และผล คือ นิพพำน กำรท�ำลำยกำรเกิดในภพชำติอย่ำงถำวร เรียกอีกอย่ำงว่ำมีรสชำติเดียว คือ 

วิมุตติรส
62

 

 57
	ที.มหา.	(บาลี)	๑๐/๒๑๔/๑๓๓.

 58
	สมณะที่	๑	สมณะที่	๒	สมณะที่	๓	และสมณะที่	๔	ในที่นี้ได้แก่	พระโสดาบัน	พระสกทาคามี	พระอนาคามี

และพระอรหันต์	ตามล�าดับ	(ที.ม.อ.	๒๑๔/๑๙๖)
 59

	ที.มหา.	(ไทย)	๑๐/๒๑๔/๑๖๒.
 60

	วิ.มหา.	(บาลี)	๔/๒๓/๑๙.
 61

	พระมหากัจจายนเถระ,	 เปฏโกปเทสปกรณ,์	 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ	แปล,	 (กรุงเทพมหานคร:	มูลนิธิภูมิพโล 
ภิกขุ,	๒๕๒๘),	หน้า	๑๖.
 62

	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	ลักษณะแห่งพระพุทธศำสนำ,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพมหานคร	:	
มูลนิธิพุทธธรรม,	๒๕๓๙),	หน้า	๓๒.
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137อริยสัจ ๔ : อัตลักษณ์แห่งค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

สรุปและข้อเสอนแนะ
	 ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติข้ึนมีศาสนาและลัทธิจ�านวนมากนับไม่ถ้วน	 แต่เมื่อสรุป 

ค�าสอนและแนวทางการปฏิบัติแล้วมี	๒	สาย	คือ	(๑)	กามสุขขัลลิกานุโยค	เป็นหลักธรรมและข้อปฏิบัติ

ที่ปรนเปรอด้วยโลกิยสุข	 (๒)	 อัตตกิลมัตถานุโยค	 เป็นศาสนาท่ีมีแนวทางการปฏิบัติตนให้ได้รับความ

ทุกข์ยากเพื่อต้องการเอาความทุกข์ยากมาใช้หนี้	 เพื่อปลดปล่อยเจ้าหนี้ในอดีตชาติ	 พระโพธิสัตว์เจ้าที่

เคยปฏิบัติทางสุดโต่ง	 ๒	 สายนั้นแล้ว	 ทรงหันมาด�าเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมา	 จนในที่สุด 

ได้ตรัสรู้อริยสัจธรรม	 ต่อมาเมื่อน�าไปแสดงแก่ผู้อื่นฟัง	 ทรงเรียกว่า	 มัชเฌนธรรมหรือทางสายกลาง	 

และทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบทรงบัญญัติขึ้นว่า	 มัชฌิมาปฏิปทากระบวนการสอนทรงมีวิธีการ 

ให้พ้นทุกข์ทรงค้นพบสูตรแห่งการสอนอยู่	 ๒	 วิธีคือ	 (๑) อนุบุพพีกถำ หรืออนุโลมสัจจกถำ คือ 

สอนจำกง่ำยไปหำยำก	ตามล�าดบั	โดยค�าถึงถึงผูฟั้ง	เพือ่กล่อมเกลาผูฟั้งหรอืยดึผูเ้รยีนเป็นจุดศนูย์กลาง	

เพื่อที่จะย้อมจิตก่อนด้วยทานกถา	ศีลกถา	สัคคกถา	กามาทีนวกถา	เนกขัมมกถา	แต่สูตรแห่งการสอนนี้ 

ไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์อุบัติมาเพื่อสอนสิ่งเหล่านี้	(๒) อริยสัจ ๔ หรือสัจจกถำ อันเป็นสำมุกกังสิก-

เทศนำ	 เป็นสูตรแห่งการสอนที่พระพุทธองค์ประสงค์จะสอนความจริงเท่านั้น	 ได้แก่	 (๑)	ทุกขอริยสัจ	

ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่าเป็นทุกข์	คือ	ขันธ์	๕	สรรพสัตว์ที่เนื่องด้วยขันธ์	๕	อยู่ในภพภูมิไหนก็ตาม

ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น	 (๒)	 สมุทยอริยสัจ	 ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่า	 ตัณหาความเพลิดเพลิน 

ในทุกข์คือขันธ์	๕	นั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์	(๓)	ทุกขนิโรธอริยสัจ	ความจริงที่พระอริยะเจ้าเข้าไป

รูภ้าวะแห่งการดบัทกุข์มจีรงิเรยีกว่า	นโิรธหรอืนพิพาน	(๔)	ทุกขนโิรธมรรคอริยสัจ	ความจริงท่ีพระอรยิะ

เจ้ารู้ว่าทางดับทุกข์มีอยู่ด้วยอริยมรรคองค์	 ๘	 แนวทางการสอนแบบอริยสัจ	 ๔	 นี้เป็นอัตลักษณ์แห่ง 

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา	

 เมื่อเรำโชคดีได้มำพบพระพุทธศำสนำแล้ว จงรีบศึกษำพระธรรมวินัยของพระสัมมำ- 

สัมพุทธเจ้ำ ธรรมที่จะต้องรีบศึกษำหมดแรกให้ละเอียดลึกซึ้งที่สุด คือ อริยสัจ ๔	 เพราะพระองค ์

อุบัติขึ้นในโลกเพื่อสอนจตุรสัจจธรรมนี้	ๆ 	แม้จะปรากฏแก่จิตแห่งพระอริยเจ้า	แต่ปุถุชนอย่างเราก็ต้อง

รีบศึกษาค้นหาแนวทางเพื่อเข้าสู่อริยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และอริยสาวกที่ทุกองค์ได้ผ่าน

กระบวนการนี้มาแล้ว	โดยที่พระอริยสาวกทุกรูปล้วนได้ผ่านกระบวนการศึกษา	เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

พระพุทธองค์	อย่างน้อยเราก็จักมีวิธีในการด�าเนินชีวิตที่ถูกวิธีตามองค์มรรค	๘	มีสุขในการด�ารงชีวิตใน

ปัจจุบันชาตินี้ด้วย
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พระพุทธรักขิตเถระ. ชินำลังกำร.	 พระคันธสาราภิวงศ์แปลและอธิบาย.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์,	๒๕๕๒..

พระพุทธโฆสาจารย์.	 วิสุทธิมรรค.	 สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ	 อาสภมหาเถร)แปลและเรียบเรียง.	 

พิมพ์ครั้งที่	๖,Taiwan,R.O.C.,	๒๕๔๘.

    .	วิสุทฺธิมคฺคปกรณ� (ทุติโย ภำโค).	มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลเยน	ปกาสิตา,	กรุงเทพ-

มหานคร	:	โรงพิมพ์วิญญาณ,	๒๕๓๙.

พระมหากัจจายนเถระ.	 เปฏโกปเทสปกรณ์.	 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ	 แปล.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 มูลนิธิ 

ภูมิพโลภิกขุ,	๒๕๕๘.	

   	 .	 เนตติปกรณ์.	 พระคันธสาราภิวงศ์	 แปลและอธิบาย.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 ไทยรายวัน 

การพิมพ์,	๒๕๕๐.

พระโมคคัลลานเถระ.	 อภิธำนปฺปทีปิกำและอภิธำนัปปทีปิกำสูจิ.	 กรุงเทพมหานคร:	 มหากุฏ- 

ราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.

พระเรรุกาเน	 จันทวิมละ	 สังฆนายกมหาเถระ.	อริยสัจ ๔ .	 ดร.สุนทร	 พลามินทร์	 แปล.	 กรุงเทพ- 

มหานคร	:	ส�านักพิมพ์จันทรเพ็ญ,	๒๕๕๔,

พุทธทาส.	คริสธรรม พุทธธรรม	.	กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา,	๒๕๓๖.

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.	พระไตรปิฎกภำษำบำล ีฉบบัมหำจุฬำเตปิฏก� ๒๕๕๐.	กรงุเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๕.

   .	พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบบัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั.	กรงุเทพมหานคร:	โรงพมิพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.
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139อริยสัจ ๔ : อัตลักษณ์แห่งค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.	 พระไตรปิฎกและอรรถำกถำ ฉบับมหำมกุฎรำชวิทยำลัย.	

กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหามกุฏราวิทยาลัย,	๒๕๒๕.

สุภีร์	ทุมทอง.	อริยสัจ ๔.	กรุงเทพมหานคร	:	ภาพพิมพ์,	๒๕๕๗.

สมุงคฺลสามเิถโร.	อภธิมมฺตถฺวภิำวนิฎีกีำ. กรงุเทพมหานคร	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,	

๒๕๔๒.	
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บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิต
และพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : กรณีศึกษา 

การบริหารการพัฒนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามแนวกูฏทันตสูตร

พระอธิการสงกรานต์ ฐิตายุโก 
พระเสรี โภณสีโล พระครูสมุห์ศดานันท์ สุชาโต 

พระมหาเสกศักดิ์ รตนปญฺโญ พระมหาสุรินทร์ สุขิโต 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 
 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ความน�า
  ในห้วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่เกดิขึน้อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ�านวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 

อีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวิถีชีวิต  

โดยเฉพาะทุกประเทศทั่วโลก ต่างเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ  ที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไปทั่ว

ทุกพื้นที่ ประเทศไทยเราเองก็เช่นกัน และยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของโลก  

ทั้งที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว ที่สามารถคาดการณ์ผลกระทบได้และที่ 

ไม่สามารถคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่าง ๆ  

อย่างมีนัยส�าคัญ ด้วยขนาดและลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยบริบทและเงื่อนไขสภาพแวดล้อม

ภายในประเทศจะเป็นตวัแปรหลกัท่ีบ่งชีว่้าบรบิทการเปลีย่นแปลงจากภายนอกทีเ่กดิขึน้จะสร้างโอกาส

หรือเป็นความเสีย่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีอทิธพิลต่อการก�าหนดทศิทางของไทยในอนาคตด้วย

อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อประเทศก็ตาม แต่หากวิเคราะห ์

การบริหารการบริหารการพัฒนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ตามแนวกูฏทันตสูตร ก็จะพบทางออกและ

ทราบถงึแนวทางสู่การปฏิบัตใิห้มคีวามสอดคล้องและบรูณาการกนั เพือ่น�าพาประเทศให้สามารถบรรลุ

วิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 

ของประเทศไทยตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึง่จะต้องน�าไปสูก่ารปฏิบตัเิพือ่ให้ประเทศไทย
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141บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุขฯ

บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1 

โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 

ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส�าหรับการจัดท�าแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้การด�าเนินงานของภาค ี

การพฒันาทีเ่ก่ียวข้องสามารถสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่

คาดหวังไว้ได้โตมแผน ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี มีเป้าหมายการพฒันาประเทศ คอื “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมคีวามสขุ 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
2 

เพื่อยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ น�าไปสู่การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย

และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ  

ปรับใช้” เทคโนโลยใีหม่ได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถเข้าถงึบรกิารพ้ืนฐาน ระบบสวสัดิการและกระบวนการ

ยตุธิรรมได้อย่างเท่าเทียมกนั โดยมภีาครฐัทีเ่ป็นภาครฐัของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
3
 

  กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ตามแนวกูฏทันตสูตร มีสาระส�าคัญ 

ที่ควรศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน�าไปบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนา

สังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามล�าดับดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร
  ๑.  การบริหารการพัฒนา ว่าด้วยศาสตร์และกิจกรรมการพัฒนาประเทศ

  การบริหารการพัฒนา มีจุดเริ่มต้นจากการที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ

ประเทศในยุโรปให้ฟื้นตัวภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยยกระดับภาวะทางด้านเศรษฐกิจให้ดีข้ึน

 1
 ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา,๒๕๖๑,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ก, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑),ค�าน�า.
 2

 ส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ, สรปุสาระส�าคญัแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐),พิมพ์ครั้งท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, ๒๕๖๒), บทน�า.
 3

 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
สิบสาม พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐,(กรงเทพมหานคร : ส�านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๕), ปฐมบท.
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ภายใต้แผนมาร์แชล
4
 ต่อมาได้ถกูจดัเป็นวชิาว่าด้วยแนวคดิและวธิกีารในการพัฒนาประเทศ ทีน่�าเสนอ

วิธีการว่าด้วยการพัฒนาประเทศ เพ่ือที่จะน�าไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างความ 

ทันสมัย ที่มาจากรากฐานความรู้ของการบริหารการพัฒนา (Development Administration : DA.) 

มีววิฒันาการความเป็นมาจากวชิาการบรหิารรฐักิจเปรยีบเทยีบ(Comparative Public Administration 

: CPA.) โดยนักวิชาการกลุ่มการบริหารเปรียบเทียบ (CAG.)
5
 ได้ถูกพัฒนามาตามล�าดับ ทั้งจากแง่มุม

ของสาขาวิชาหรือกิจกรรมและกระบวนการ
6
 กล่าวคือ “การบริหารการพัฒนาในแง่ขององค์ความรู้  

ที่เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ วิชาการบริหารการพัฒนา (Development 

Administration : D A.” และ การบริหารการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรม ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมหรือ

กระบวนการการบริหารการพัฒนา ที่เป็นระบบบริหาร โดยมีการก�าหนดจุดมุ่งหมาย และมีการลงมือ

ปฏิบตั ิเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ  ทีก่�าหนดขึน้โดยรฐับาล 

ทั้งที่เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านการบริหาร ที่มีการจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป

สภาพแวดล้อม นิเวศวิทยา โครงสร้าง กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริหารที่เป็น 

การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration : D of A.) ซึ่งหมายถึง การเพิ่มสมรรถนะ

ทางการบริหาร โดยการปรับปรุงโครงสร้างหน้าท่ี ระบบ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องต่อการ 

น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารเพื่อการพัฒนา  

(Administration of Development : A of D.) ได้แก่ ทักษะ ความสามารถในการแปลงนโยบาย  

แผน แผนงานและโครงการพัฒนาเฉพาะด้านมารสู่การปฏิบัติในอันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองและการบริหารต่อไป ซึ่งเป็นความสามารถในการลงมือปฏิบัติ ตามนโยบาย แผน  

แผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมพฒันาจรงิ ๆ  เพือ่ให้เกดิความเปลีย่นแปลง ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ล่วงหน้า 

ซึง่เน้นความเจรญิเตบิโตทางการบรหิาร โดยมกีารบรหิารเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การเปลีย่นแปลงส�าเรจ็

ตามเป้าหมาย
7
 

 4
 เสน่ห์ จุ้ยโต, แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา.ในการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการ

พัฒนา, หน่วยที่ ๘-๑๕, (นนทบุรี : ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๑),หน้า ๓๐๔.
 5

 ดูรายละเอียดใน กวี รักษ์ชน, การบริหารการพัฒนา,พิมพ์คร้ังที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, ๒๕๓๙), หน้า ๑.
 6

 ดูรายละเอียดใน ติน ปรัชญพฤทธิ,์การบริหารการพัฒนา: ความน�า.ในการบริหารการพัฒนา ความหมาย 
เนื้อหา แนวทางและปัญหา,พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), 
หน้า ๑-๒.
 7

 ปิยวฒัน์ คงทรพัย์ และคณะ, การบรหิารการพฒันาในพระไตรปิฎก, (สรุนิทร์ : หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ๒๕๖๔), หน้า ๑๓.
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  การบรหิารการพฒันา จงึเป็นระบบบรหิารทีม่เีป้าหมายแน่นอนซ่ึงก่อให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิ 

สังคม การเมืองและการบริหาร โดยจะต้องมีการปรับปรุงกลไกในการบริหารงานของระบบราชการ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้การบริหารการพัฒนามีลักษณะที่ส�าคัญ ๓ ประการ คือ 

เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศอ่อนไหวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมได้ง่ายและ

ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
8
 การบริหารการพัฒนามีองค์ประกอบหลัก ๆ  อยู่ ๒ ประการ

9
 ดังนี้ 

  ๑.  องค์ประกอบหลักการพัฒนาการบริหาร (Development of Administration : D of A.) 

หมายถึง การจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปการบริหารรวมถึงจัดโครงสร้าง กระบวนการ 

เทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกระบบ 

การบริหาร มุ่งที่จะเพิ่มสมรรถนะการบริหารให้สามารถสนองตอบภารกิจการบริหารเพื่อการพัฒนา 

โดยส่วนรวมตามความต้องการของประชาชน

  ๒.  องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development : A of 

D.) หมายถึง การน�าเอาสมรรถนะ หรอื ความสามารถท่ีมอียูใ่นระบบบริหารมาลงมอืปฏบิติัตามนโยบาย 

แผน แผนงาน โครงการหรอืกจิกรรมพฒันาจรงิ ๆ  เพือ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงตามท่ีวางแผนไว้ล่วงหน้า 

ทั้งที่เป็นการบริหารโครงการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง  

การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  จงึกล่าวได้ว่า การบริหารเพือ่การพฒันาและการพฒันาการบรหิารมคีวามแตกต่างกนั โดยท่ีการ

บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น สิ่งที่ส�าคัญ คือ การมีนโยบาย 

และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีนโยบายและโครงการพัฒนา

ขึน้มานัน้รฐับาลหรอืฝ่ายบริหารจะต้องมกีารจดัองค์การขึน้มา เพือ่ทีจ่ะให้การด�าเนนิงานบรรลผุลส�าเรจ็ 

ตามเป้าหมาย ในการพัฒนาการจัดองค์การขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าวนี้ จึงเป็นเรื่องของการบริหาร 

เพื่อการพัฒนา (Administration of Development : A of D) และเมื่อองค์การได้รับการจัดตั้งขึ้นมา

แล้ว เรื่องที่ส�าคัญก็คือความสามารถในการบริหารงานให้ส�าเร็จตามเป้าเหมาย ซ่ึงเกี่ยวพันกับปัจจัย 

ทางด้านคน เงิน วสัดแุละการจดัการ หรอือืน่ ๆ  ซึง่ถือเป็นเร่ืองของการพัฒนาการบริหาร (Development 

of Administration: D of A)

 8
 เสน่ห์ จุ้ยโต,แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา.ในการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหาร 

การพัฒนา หน่วยที่ ๘-๑๕,หน้า ๓๐๔.
 9

 ดูรายละเอียดใน ติน ปรัชญพฤทธิ,์การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา, หน้า 
๒๒-๒๔.

11. �������� (���.�������� 140--167).indd   143 11/25/2022   9:57:54 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕144

  ทัง้นี ้องค์ประกอบดงักล่าว แม้จะแตกต่างกนัในแง่ความหมายกต็าม แต่กเ็ป็นองค์ประกอบส�าคญั

ที่ล้วนส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา (Development Administration : D A.) ซึ่งเป็นตัวแปรตาม

หรือผล โดยมีการพัฒนาการบริหาร(Development of Administration : D of A) เป็นตัวแปรต้น

หรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์ สู่จุดหมายปลายทางการบริหารโดย 

ภาพรวม คือ การพัฒนาประเทศ(National Development : N D) 

 จึงสรุปได้ว่า การบริหารการพัฒนา จึงย่อมหมายถึง กิจกรรมการบริหารของงานพัฒนา ที่มีการ 

น�าเอาโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ  ไปด�าเนนิการให้บรรลผุลส�าเรจ็ รวมทัง้การการพฒันาการบรหิารหรอื

การท�าให้การบรหิารมขีดีความสามารถทีก่่อให้เกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิลเพ่ิมขึน้ทีส่่งผลต่อการ

บริหารเพื่อการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์คือการพัฒนาประเทศ(National Development) ในที่สุด และ

อาจเขียนเป็นแผนภูมิเชิงรูปสมการ
10

 ได้ดังนี้

 

ภาพแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างการบริหารการพัฒนา 
การพัฒนาการบริหารกับการบริหารเพื่อการพัฒนาหรือระหว่างการบริหาร
เพื่อการพัฒนากับการพัฒนาการบริหารที่เกื้อกูลต่อการบริหารการพัฒนา

น�าไปสู่ผลลัพธ์คือการพัฒนาประเทศ(National Development) 
สังเคราะห์โดย ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

 ๒. การบริหารการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร

  ก่อนที่วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการการบริหารการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร 

ในเบื้องต้นน�าเสนอข้อมูลพื้นฐานของกูฏทัณตสูตร ซึ่งได้แก่ ที่มาของเรื่อง(พระสูตร) รูปแบบของ 

พระสูตร สาระใจความส�าคัญ หลักการที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการบริหารการพัฒนา น�าไปสู่การพัฒนา 

การบริหารและการบริหารเพื่อการพัฒนา ที่สามารถบูรณาการน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนา

สังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามล�าดับดังต่อไปนี ้

 10
 ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ และคณะ, การบริหารการพัฒนาในพระไตรปิฎก, หน้า ๓๐.
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 ๑) ที่มาของเรื่อง(พระสูตร) 

  เรื่องนี้เป็นเรื่องราวท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้วตั้งแต่สมัยอดีตกาล เมื่อคร้ังที่พระพุทธเจ้า (พระผู้มี 

พระภาค) เสวยพระชาตเิป็นพราหมณ์ปโุรหติโพธสิตัว์ ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้การปรกึษาข้อราชการต่อพระเจ้า

มหาวิชิตราช ในการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาปกครองบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ ที่จะเอื้ออ�านวยประโยชน์สุขทั้งแก่ผู้ปกครองเองและ 

ยังความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่อาณาประชาราษฎรผู้ใต้ปกครอง ผ่านการน�าเสนอเรื่องราวเป็นพระสูตร
11

 

ในคราวที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่กูฏทันตพราหมณ์ขณะประทับอยู่ในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา  

ใกล้หมู่บ้านพราหมณ์(พราหมณคาม ขานุมัตตคาม) ชื่อขาณุมัต แคว้นมคธ แห่งกรุงราชคฤห์ (รัฐพิหาร

ในปัจจุบัน) ซึ่งพระเจ้าพิมพิสาร พระราชทานหมู่บ้านนี้ ให้เป็นหมู่บ้านประเภทพรหมไทย(เป็นหมู่บ้าน

ที่มีการบริหารจัดการตนเองแบบเขตปกครองพิเศษ)ให้กูฏทันตพราหมณ์ปกครอง ขณะที่พระผู้ม ี

พระภาคเสด็จแวะไปประทับณ ที่นั้น ประจวบกับเวลานั้นฝ่ายกูฏทันตพราหมณ์ ก็ก�าลังพักกลางวัน 

อยู่ชั้นบนปราสาท
12

 หลังจากเสร็จภารกิจเตรียมการจัดท�าพิธีบูชามหายัญครั้งยิ่งใหญ่ (อย่างสมบูรณ์

แบบครบถ้วน ยัญสมบัติ ๓ ประการ ที่มีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุข

สวัสดีแก่พระองค์เองและอาณาประชาราษฎร์ ในหมู่บ้านที่ตนปกครองดูแล ซ่ึงได้มีการเตรียมพิธีการ

และน�าสัตว์มีชีวิตจ�านวน ๓,๕๐๐ ตัว อย่างละ ๗๐๐ ตัว ได้แก่ วัวเพศผู้ ๗๐๐ ตัว ลูกวัวเพศผู้ ๗๐๐ ตัว 

ลูกวัวเพศเมีย ๗๐๐ ตัว แพะ ๗๐๐ ตัว และแกะ ๗๐๐ ตัว ไปผูกไว้ที่หลักสังหารพร้อมแล้วเพื่อที่จะฆ่า

บูชายัญ โดยทั้งที่ตนไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการประกอบพิธีนี้ว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง

 ขณะเดียวกันนั้น บรรดาพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านแห่งหมู่บ้านขาณุมัต เมื่อได้ทราบว่า

พระพุทธองค์เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ๕๐๐ รูปผ่านมาประทับที่สวนอัมพลัฏฐิกา ต่างก็พากัน

เดนิไปเป็นหมูเ่ป็นกลุม่ มุง่หน้าสูส่วนท่ีประทับน้ัน มจีดุมุง่หมายเพือ่จะได้เข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนา 

เนือ่งจากเคยได้ยนิกติตศิพัท์ของพระองค์ทีเ่ล่าลอืกนัไปทัว่ว่า ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่มีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ อันดีงามทุกประการ เมื่อกูฏทันตพราหมณ ์

เห็นพราหมณ์และคหบดีก�าลังเดินกันไปเป็นกลุ่ม ๆ จึงถามและได้ฟังจากที่ปรึกษาเล่าว่า ชาวบ้านที่ 

เกาะกลุ่มเดินกันเป็นทิวแถวไปยังสวนอัมพลัฏฐิกาเพ่ือไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ เมื่อทราบเช่นนั้น  

กูฏทันตพราหมณ์จึงแจ้งความประสงค์ขอไปด้วย 

 11
 ดูรายละเอียดเพิ่ม ใน กูฏทันตสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๒๓-๓๘๕ หน้า ๑๒๕-๑๕๐ = ที. สี.(ไทย) ๙/๓๒๓-๓๘๕/๑๒๕-๑๕๐.
 12

 บ้านที่มีลักษณะสูง ๒ ชั้น ๓ ชั้น,สรเชต วรคามวิชัย, ใน เล่ม ๔ พระสูตร-ทีฆนิกาย, พระไตรปิฎกส�าหรับ
เยาวชน, เล่ม ๔, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๓๖), หน้า ๑๘.
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 ขณะนั้นเอง ก็มีพราหมณ์หลายร้อยคนที่ได้เดินทางมาพักรอรับอามิสทานในพิธีบูชามหายัญ  

เมื่อทราบว่ากูฏทันตพราหมณ์จะออกไปเฝ้าพระพุทธองค์ ก็พากันไปกล่าวทักท้วง ห้ามว่าเป็นการ 

ไม่สมควรเพราะเห็นว่าเป็นการลดเกียรติฐานะและศักด์ิศรีของพราหมณ์ผู้ใหญ่ระดับที่ว่าพระเจ้า 

พมิพสิารกย็งัเคารพกราบไหว้และบรรดาพราหมณ์ทัง้หลายกย็งัยกย่องนบัถืออกีด้วย ควรให้พระสมณ-

โคดมเป็นฝ่ายเข้ามาหาจะดกีว่า การทักท้วงของพราหมณ์เหล่านัน้ไม่เป็นผล เพราะกฏูทนัตพราหมณ์เอง 

ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินกิตติศัพท์ ค�าเล่าลือท่ียกย่องสรรเสริญพระพุทธองค์ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องดีงาม  

ท�าให้กระหายอยากจะได้เข้าเฝ้ามานานแล้วเช่นกัน ค�ายกย่องตอนหนึ่งของเขากล่าวว่า พระพุทธองค์

ทรงเป็นยอดของเจ้าลัทธิ พวกสมณพราหมณ์ท้ังหลายรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศต่าง ๆ แต่ก็ไม่เหมือน 

พระองค์ที่ทรงรุ่งเรืองด้วยวิชชาและจรณะอันประเสริฐยิ่ง เมื่อเสด็จมาถึงที่นี่ พระองค์ก็คือแขกที่เรา 

จะต้องออกไปต้อนรับโดยมิต้องรอให้เสด็จมาหา 

 ฝ่ายกูฏทันตพราหมณ์ ซึ่งนอกจากไม่เชื่อค�าทัดทานแล้ว แถมยังเชิญชวนพราหมณ์เหล่านั้น 

ให้ออกเดนิทางไปเข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาคพร้อมกันด้วย โดยได้ยกเอาพุทธคณุขึน้มาพรรณนาถงึกติติศพัท์

อันงามของพระองค์ซึ่งขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้

ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็น 

สารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค ก็การได้พบเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย เห็นปานนั้นย่อมเป็นการ

ดีแล ดังนี้” จนบรรดาพราหมณ์ที่คัดค้านเหล่านั้นคล้อยตามเกิดความเล่ือมใสศรัทธา ต่างก็พากัน 

ออกจากบ้านเดินไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา เพ่ือไปเข้าเฝ้าพร้อมด้วยคฤหบดีชาวบ้าน 

ขาณุมัตเหล่านั้น (ถึงขนาดกล่าวว่า ถ้าพุทธคุณเห็นป่านนี้แล้ว หากแม้นว่าพระองค์ประทับอยู่ห่างไกล

จากเราถึง ๑๐๐ โยชน์ ก็สมควรที่เราไปเข้าเฝ้าโดยเร็ว แม้ต้องขนเสบียงหรือสัมภาระไปด้วยก็ควร)  

ซึ่งผลในการเข้าเฝ้าวันน้ัน กูฏทันตพราหมณ์ได้กราบทูลเรื่อ ที่ตนได้ทราบมาว่า พระพุทธองค์ทรงรู ้

ยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ ที่ตัวเขาไม่รู้ ทั้ง ๆ ที่ได้เตรียมการครบถ้วนและ

พร้อมทีจ่ะท�าพธิบีชูามหายญัอยูแ่ล้ว โดยทลูขอให้ทรงแสดงว่ามอีะไรบ้าง พระผู้มพีระภาคทรงเล่าเร่ือง

อดีตชาติของพระองค์เมื่อคราวเป็นพราหมณ์ปุโรหิตโพธิสัตว์เป็นค�าตอบ

  ๒) รูปแบบของพระสูตร

  พระสูตรนี้เป็นแบบการสนทนาถาม – ตอบอีกแบบหนึ่ง คือ กูฎทันตพราหมณ์ เข้าไปเฝ้าเพื่อทูล

ขอค�าอธิบายเกี่ยวกับการประกอบพิธีบูชามหายัญ ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอธิบาย โดยยกอดีตมหาราช

พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ามหาวิชิตราช ที่เคยท�าพิธีบูชามหายัญได้ผลดีมาแล้ว น�ามาตรัสเล่า 

ให้ฟัง แล้วกูฏทันตพราหมณ์ก็ทูลถามเพื่อขอความรู้ต่อไป โดยมิได้โต้แย้งใด ๆ พระผู้มีพระภาคก็ทรง

อธิบายจนผู้ถามเกิดความกระจ่างและพอใจ
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  ๓) ใจความส�าคัญของพระสูตร

  พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายพิธีบูชามหายัญสมบัติ ๓ ประการที่มีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ  

โดยยกเอาพิธีบูชามหายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช แต่อดีตกาล มาตรัสเล่าประกอบ ดังนี้ 

  พระเจ้ามหาวิชิตราช นั้น พระองค์ทรงมีพระราชทรัพย์มหาศาล ทรงมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร 

เต็มท้องพระคลัง แม้การท�าศึกสงครามก็ทรงได้รับชัยชนะ ได้ครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล วันหนึ่ง 

พระองค์ทรงประสงค์จะท�าพิธีบูชามหายัญ เพื่อความสุขสวัสดีแก่พระองค์เองและอาณาประชาราษฎร์ 

จึงทรงปรึกษากับพราหมณ์ปุโรหิตโพธิสัตว์ ว่าจะท�าอย่างไร 

 พราหมณ์ปุโรหติ จงึกราบทลูแนะน�าให้ทรงทราบในเบือ้งต้นว่า สถานการณ์บ้านเมอืงของพระองค์

ยังคงมีเสี้ยนหนาม โจรยังชุกชุม มีการเบียดเบียนเพราะเป็นผลจากการท�าสงครามแผ่ขยายอาณาจักร 

เศรษฐกจิจงึตกต�า่และมโีจรมากมายปล้นบ้าน ปล้นนคิม ปล้นเมอืงหลวง ดักจ้ีในทางเปล่ียว เพราะความ

ยากจนบีบคั้น ความเดือดร้อนทุกข์ยากของอาณาประชาราษฎร์จึงเกิดขึ้นถือว่าบ้านเมืองยังคงม ี

เสีย้นหนาม แม้พระองค์จะทรงโปรดให้ฟ้ืนฟพูลกีรรมด้วยพิธบีชูามหายญัขึน้ก็ใช่จะได้ชือ่ว่าทรงกระท�า

สิ่งที่สมควรไม่ (ขณะที่อาณาประชาราษฎร์ เดือดร้อน ทุกข์ ยากล�าบากอยู่ การประกอบพิธีการใด ๆ 

ย่อมเป็นการมสิมควร) พระองค์ควรปราบโจรผู้ร้าย เพือ่ให้บ้านเมอืงสงบเรยีบร้อยก่อนแล้วค่อยประกอบ

พิธีบูชามหายัญ นี้ แม้พระองค์ทรงมีพระราชด�าริว่า เราจักปราบปรามเส้ียนหนามคือโจร ด้วยการ

ประหาร จองจ�า ปรับไหม ต�าหนิโทษ หรือเนรเทศ อย่างนี้ ก็ใช่ว่าเป็นการก�าจัดเส้ียนหนามคือโจร  

ที่ถูกต้อง เพราะว่าโจรที่เหลือจากที่ก�าจัดไปแล้วจักมาเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมือง

ของพระองค์ในภายหลังได้ แต่การก�าจัดเส้ียนหนามคือโจรที่ถูกต้อง ต้องอาศัยวิธีการขั้นตอนเป็น 

ล�าดับขั้น ดังต่อไปนี้

  ขั้นที่ ๑ แนะน�าให้ทรงปราบโจรผู้ร้ายแบบถอนรากถอนโคน เพื่อมิให้กลับมาเป็นเสี้ยนหนาม

เบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์ต่อไปอีก โดยวิธีการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า 

ซึ่งถือว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม กลายเป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดิน 

  วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้น ทรงพิจารณาโดยมุ่งและพุ่งเป้าไปท่ีประชาราษฎร์ ๓ กลุ่ม ซ่ึงเป็นชน 

กลุ่มใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มพ่อค้าวาณิชรายย่อย กลุ่มข้าราชการ 

ชั้นผู้น้อย โดย 

   ๑)  ให้พระราชทานพนัธุพ์ชืและอาหาร(พนัธุข้์าวปลูก พนัธุพ์ชืผกัและข้าวกนิ รวมทัง้พนัธุส์ตัว์) 

แก่เกษตรกรผู้ขะมักเขม้นในการท�าเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์ 

   ๒)  ให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขายประกอบพาณิชยกรรม 
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   ๓)  ให้พระราชทานอาหารและเงินเดือน ปูนบ�าเหน็จแก่ข้าราชการผู้ขยันขันแข็งในหน้าที่

ราชการ ซึ่งพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงปฏิบัติตามค�าแนะน�านี้โดยเคร่งครัด ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเป็น 

อย่างยิง่ คอื พระราชทรพัย์เพิม่พนูมากข้ึน ๆ  อาณาประชาราษฎร์อยูเ่ยน็เป็นสขุ มคีวามสขุกับครอบครวั
13

 

ร่าเริงเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ชื่นชมยินดีต่อกัน บ้านเมืองก็สงบสุข ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีการเบียดเบียน 

บ้านเรือนปิดประตูโดยไม่ต้องลงกลอน มีการด�ารงชีวิตด้วยความผาสุกกันทั่วหน้า 

  ขั้นที่ ๒ ขอพระองค์โปรดเชิญบุคคลในพระราชอาณาเขต ๔ กลุ่ม คือ (๑) รับส่ังให้เชิญเจ้าผู ้

ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์(เจ้าเมือง) (๒) เชิญอ�ามาตย์

ราชบริพารที่อยู ่ในนิคมและอยู่ในชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค์(อ�ามาตย์/ข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่) (๓) เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค์

(พราหมณ์ผู้ครองเมืองเล็กเมืองน้อย) และ (๔) เชิญคหบดีผู้มั่งค่ัง(เศรษฐี)ที่อยู่ในนิคมและอยู่ใน 

ชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา 

มหายัญ ขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพ่ืออ�านวยประโยชน์สุขแก่เราและอาณาประชาราษฎร์

ตลอดกาลนาน เพื่อขอให้บุคคลเหล่าน้ันรับทราบการประกอบพระราชพิธีบูชามหายัญและขอความ 

เหน็ชอบด้วย (ซ่ึงปรากฏว่าบุคคลเหล่านัน้ได้ตอบรบัรองด้วยด ีค�ารบัรองนีเ้รยีกว่า อนมัุติ ๔ (จากบุคคล 

๔ พวก) ถือเป็นองค์ประกอบ ๔ ประการ ในองค์ประกอบทั้งหมด ๑๖ ประการ)

  ขัน้ที ่๓ ต้องตรวจสอบคณุสมบตั ิ๘ ประการของเจ้าของพิธบีชูามหายญั คอื พระเจ้ามหาวชิติราช 

และคุณสมบัติ ๔ ประการ ของผู้ท�าพิธี คือพราหมณ์ปุโรหิตเอง ปรากฏว่าทั้งพระเจ้ามหาวิชิตราชและ

พราหมณ์ปุโรหิตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต�ารา จึงเป็นอันได้องค์ประกอบของมหายัญครบทั้ง ๑๖ 

ประการ [อนมุตั ิ๔, คณุสมบตัขิองพระเจ้ามหาวชิติราช ๘ และคณุสมบติัของปโุรหิต ๔] พราหมณ์ปโุรหติ 

กราบทูลอธิบายเหตุผลให้ทรงสบายพระทัยว่า ผู้เป็นเจ้าของพิธีบูชามหายัญท่ีมีองค์ประกอบ ๑๖ 

ประการอย่างนี้ จะไม่มีใครครหานินทาได้ภายหลัง

  ขั้นที่ ๔ ให้ทรงวางพระทัยในขณะประกอบพิธีการบูชามหายัญ ๓ ประการ คือต้องไม่ทรง 

เดอืดร้อนพระทยัว่า (๑) กองโภคสมบัตอินัยิง่ใหญ่ของเรา จกัสิน้เปลอืงไป (๒) กองโภคสมบตัอินัยิง่ใหญ่

ของเรา ก�าลังสิ้นเปลืองไป (๓) กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรา ได้สิ้นเปลืองไปแล้ว

 13
 มีความสุขกับครอบครัว= ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก, ใน กูฏทันตสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๓๘ หน้า ๑๓๒ = ที. สี.(ไทย) 
๙/๓๓๘/๑๓๒. = อุเร ปุตฺเต นจฺเจนตา ที. สี.(บาลี) ๙/๓๓๘/๑๓๖.
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  ขั้นที่ ๕ ให้ทรงวางพระทัยในผู้มารับทาน ซ่ึงจะมีท้ังคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน โดยให้ทรง 

ตั้งพระทัยปรารถนาให้แก่ผู้ท่ีงดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ เท่านั้น (คนที่มาสู่ยัญพิธีของพระเจ้า 

มหาวิชิตราช ย่อมมีท้ังคนมีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรมศีลธรรม ในการนี้ขอให้พระราชาทรงค�านึงถึง 

แต่ผู้มีศีลธรรมเท่านั้น)

  ขั้นที่ ๖ ในการท�าพิธีบูชามหายัญนั้นไม่ต้องฆ่าสัตว์ชนิดใด ๆ เลย ไม่ต้องตัดต้นไม้มาท�าเป็น 

หลักยัญ (๓,๕๐๐ หลัก) ไม่ต้องมีอาชญาคุกคามต่อทาสกรรมกร ไม่ต้องท�าให้เขามีหน้านองด้วยน�้าตา 

ร้องไห้ท�าการงานที่เขาไม่ปรารถนาท�า 

  เพราะในท�าพิธีบูชามหายัญนี้ จะส�าเร็จได้ด้วยวัตถุเพียงเนยใส น�้ามัน เนยข้น เปรียง น�้าผ้ึง  

น�้าอ้อย เป็นต้น รวมท้ังได้เปิดโอกาสและเชื้อเชิญผู้ครองเมืองที่อยู ่ในนิคมและอยู ่ในชนบทท่ัว 

พระราชอาณาเขตของพระองค์เชญิอ�ามาตย์ราชบรพิารทีอ่ยูใ่นนคิมและอยูใ่นชนบททัว่พระราชอาณาเขต 

ของพระองค์ เชิญพราหมณ์มหาศาลท่ีอยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์ 

พราหมณ์มหาศาลผู้ครองเมืองเล็กเมืองน้อยรวมทั้งคหบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่ว 

พระราชอาณาเขตของพระองค์ มาร่วมในพิธีต่างก็ยินดีบริจาคทานตามอย่างพระเจ้ามหาวิชิตราช 

  เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนนั้นแล้ว บรรดาเจ้าผู ้ครองเมือง  

พวกอ�ามาตย์ พวกพราหมณ์มหาศาล และพวกคหบดีมหาศาล ต่างก็ได้น�าทรัพย์พวกละจ�านวนมาก 

มาถวายร่วมในพิธีดังกล่าวนั้นด้วย แต่พระเจ้ามหาวิชิตราชไม่ทรงรับ กลับพระราชทานพระราชทรัพย์

เพิ่มเติมให้แก่บุคคลเหล่านั้นอีกด้วย บุคคลทั้ง ๔ พวกจึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้นในทิศทั้ง ๔ ของหลุมยัญ 

คอื พวกเจ้าผูค้รองเมอืงตัง้โรงทานในทศิตะวนัออก พวกอ�ามาตย์ในทศิใต้ พวกพราหมณ์มหาศาลในทศิ

ตะวันตก และ พวกคหบดีในทิศเหนือ แล้วท�าการแจกทานไปพร้อม ๆ กับพระเจ้ามหาวิชิตราช

 กฏูทนัตพราหมณ์ทลูถามว่า ยงัมยีญัอย่างอืน่ทีเ่ตรียมการน้อย แต่มผีลมาก กว่ามหายญัดังกล่าว

หรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า มี คือ นิตยทาน (การให้ทานเป็นประจ�าแก่ผู้มีศีล)

 ทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่านิตยทานหรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือ 

การสร้างวิหารอุทิศถวายแก่สงฆ์จากทิศทั้ง ๔

 ทูลถามว่า มียัญอ่ืนท่ีเตรียมการน้อยแต่มีผลมากกว่าการสร้างวิหารหรือไม่ ตรัสตอบว่า มี คือ 

การถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

 ทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยหรือไม่ ตรัสตอบ

ว่า มี คือ การสมาทานศีล ๕
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 ทูลถามว่า มียัญอย่างอื่นที่เตรียมการน้อย แต่มีผลมากกว่าการสมาทาน ศีล ๕ หรือไม่ ตรัสตอบ

ว่า มี คือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งอยู่ในศีล ๓ ชั้น (จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล) บ�าเพ็ญสมาธิ

จนได้ฌาน ๔ แล้วเจริญภาวนาจนได้วิชชา ๘
14

 

 ในท้ายที่สุด กูฏทันตพราหมณ์เล่ือมใสศรัทธาประกาศตนเป็นอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยเป็น 

ที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดท่ีเตรียมไว้ และเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถา  

ต่อไปอีก มี ๕ ประการคือ (๑) ทานกถา พรรณนาทาน (๒) สีลกถา พรรณนาศีล (๓) สัคคกถา  

พรรณนาสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกาม (๔) กามาทีนวกถา พรรณนาโทษของกาม และ  

(๕) เนกขัมมานิสังสกถาพรรณนาอานิสงส์แห่งการออกจากกาม ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงไป 

โดยล�าดบั ว่าด้วยหลกัค�าสอนทีฟ่อกอธัยาศยัของสตัว์ให้หมดจดเป็นชัน้ ๆ  จากง่ายไปหายาก เพือ่เตรยีม

จิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจ) ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

การบูรณาการการบรหิารการพฒันาตามแนวกฏูทนัตสูตร เพือ่น�าไปใช้ในการด�าเนนิชวีติ
และพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สาระส�าคัญจากพระสูตรนี้ พบหลักการที่ส�าคัญซึ่งสามารถน�ามา

สงัเคราะห์เข้ากับการบรหิารการพฒันา ๓ ประการ เพือ่บรูณาการน�าไปใช้ในการด�าเนนิชีวติและพฒันา

สังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ดังต่อไปนี้

 ๑) ด้านการบริหารการพัฒนา (Development Administration : D A) พบว่า  

ในกูฏทันตสูตร มีหลักการส�าคัญทั้งที่เป็นการจัดเตรียม การก�าหนดขั้นตอน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง  

วธิกีารบรหิารและจดัโครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให้มสีมรรถนะพร้อมทีจ่ะรองรับ

นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กรณีตัวอย่าง เช่น บริหาร

จัดการโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อปรึกษาหารือขอความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ คือ 

จะท�าสิ่งใด ก็ปรึกษาหารือขอความยินยอม ความเห็นชอบ ฉันทานุมัติ จากกษัตริย์ผู้น้อย (เจ้าเมือง/

กลุม่นกัการเมอืง) อ�ามาตย์ ข้าราชบริพาร (กลุม่ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่) พราหมณ์มหาศาลผูค้รองเมืองเล็ก

เมืองน้อย (กลุ่มผู้น�าทางความคิด นักวิชาการ สื่อมวลชน NGO) รวมทั้งคหบดีผู้มั่งคั่ง (กลุ่มพ่อค้า  

นักธุรกิจ กลุ่มทุน) เพื่อความสามัคคีเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน เมื่อบุคคลเหล่านั้นเห็นด้วยแล้วจึงค่อย 

ทรงกระท�า ทั้ง ๔ พวกนี้ เรียกรวมว่าฝ่ายอนุมัติ ๔ จัดเป็นองค์ประกอบของยัญซึ่งพระพุทธองค์ทรง

แสดงให้เห็นว่ามหายัญ ๓ ประการ อันมีองค์ประกอบ ๑๖ ประการ ที่บรรดาพราหมณ์ถือกันว่าเป็นพิธี

 14
 ดูรายละเอียดเพิ่ม ใน สามัญญผลสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๑๕๐-๒๕๓ หน้า ๔๘-๘๖ = ที. สี.(ไทย) ๙/๑๕๐-๒๕๓ /๔๘-๘๖.
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ที่ศักดิ์สิทธ์ิมีผลมากและเป็นพิธีที่ต้องเตรียมการมาก เช่น มีการเกณฑ์บรรดาทาส ตัดต้นไม้เพื่อท�า 

เสาหลัก ๓,๕๐๐ ต้น ตัดหญ้า จัดเตรียมลานพิธี เตรียมสัตว์ไว้ฆ่าบูชายัญ ๓,๕๐๐ ตัว คือ วัวเพศผู้ ลูกวัว

เพศผู ้ลกูววัเพศเมยี แพะและแกะ อย่างละ ๗๐๐ ตัว แต่จริง ๆ  แล้ว แผนงานดังกล่าวกลับเป็นโครงการ

(Project) กิจกรรม(Activity) หรือ งาน (Task) ลงทุนมากแต่มีผลน้อย (ลงทุนมากแต่ก่อให้เกิดผลผลิต

(Output) ที่ส่งผลลัพธ์ผลลัพธ์ (Outcome) กลับมาน้อย) ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการประเมินการ

ด�าเนินโครงการและกจิกรรม เป็นผลย้อน/ป้อนกลบั(Feedback) ต่อการบรหิารการพฒันา พธิกีารใหญ่ 

เตรยีมการมาก แต่ผลท่ีได้น้อยกว่า น้อยกว่านติยทาน ทีม่กีารเตรยีมการน้อย เช่น การใส่บาตรทกุ ๆ  เช้า 

ซึ่งเตรียมการน้อยแต่ให้ผลมากกว่า หรือแม้การเข้าถึงพระรัตนตรัย การถือศีล ๕ การปฏิบัติธรรม 

รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งมีการเตรียมการน้อย แต่มีผลมากยิ่งกว่าจัดพิธีลักษณะเช่นนั้น

  ๒) การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration : D of A) พบว่า 

ในกูฏทันตสูตร มีหลักการส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปวิธีการในการด�าเนินงานโดยสันติวิธี  

ไม่เบียดเบียนและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพูนสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหาร

จัดการ ลดขัน้ตอนทีส่ิน้เปลอืง พฒันาพฤตกิรรมทีเ่อือ้ต่อการบรหิาร วางแผน อย่างมทีศิทาง การคิดค้น

รปูแบบและวธิกีารในการบริหารและประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมให้ทนัต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ทิง้หลกัศลีธรรมหรอืหลกัคณุธรรม ดงักรณตีวัอย่าง เช่น การสร้าง

ความศรทัธาและความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาราษฎร์ทัง้อาณาเขต ด้วยการรับรองคณุสมบตัทิัง้ ๘ ประการ
15

 

 15
 คุณสมบัติของพระเจ้ามหาวิชิตราช ๘ ประการ ได้แก่ (๑) ทรงมีพระชาติก�าเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและ 

ฝ่ายพระชนนี ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านต�าหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล  
(๒) ทรงมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก ดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหม โอกาสที่จะได้
พบเห็นยากนัก (๓) ทรงเป็นผู้ม่ังคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร เต็มท้องพระคลัง (๔) ทรงม ี
กองทหารที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยกองทัพ ๔ เหล่าคือ พลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า อยู่ในระเบียบวินัย  
คอยรับพระบัญชา มีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญข้าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศ (๕) ทรงมีพระราชศรัทธา  
ทรงเป็นทายก ที่มิใช่เป็นผู้มีเพียงศรัทธาอย่างเดียวแต่เป็นผู้สามารถบริจาคได้ด้วย ทรงเป็นทานบดีเป็นนายแห่งทาน 
มิใช่ทาสหรือสหายแห่งทาน เป็นผู้บริโภคหรือใช้ของตามที่พอมีพอเป็นไป แต่บริจาคของประณีตจัดให้ของที่ดี ๆ  
แก่ผู้อื่น ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจสิ่งของ แต่เป็นนาย เป็นใหญ่ ท�าให้สิ่งของอยู่ใต้อ�านาจของตน มิได้ทรงปิดประตู ไม่ทรง
ตระหนี่ แต่ยินดีต้อนรับคนอนาถาตลอดเวลา ทรงเป็นดุจโรงทานของสมณพราหมณ์ คนก�าพร้า คนเดินทาง วณิพก 
และยาจก ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนือง ๆ  (๖) ทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้น ๆ  ไว้มาก (๗) ทรงทราบ
ความหมายแห่งภาษิตที่ได้ทรงศึกษานั้นว่า นี้คือ จุดมุ่งหมายแห่งภาษิตนี้ ๆ (๘) ทรงเป็นบัณฑิตมีพระปรีชาสามารถ
ด�าริเรื่องราวในอดีต อนาคตและปัจจุบันได้. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน กูฏทันตสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๔๐ หน้า ๑๓๓ -๑๓๔= ที. สี.(ไทย) 
๙/๓๔๐/๑๓๓-๑๓๔.
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ของพระเจ้ามหาวชิติราชผูเ้ป็นเจ้าของพธิ ีว่าเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตเิพรยีบพร้อมทีส่ดุ เหมาะสมทีส่ดุในการ

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้กครองและเป็นประธานในพธิมีหายญัทีท่�า นอกเหนอืจากนัน้ คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบ

พิธี ได้แก่ พราหมณ์ปุโรหิต ก็เป็นสิ่งที่ถูกน�ามาพิจารณาประกอบด้วย กล่าวคือจะต้องมีคุณลักษณะถึง 

๔ อย่างเท่านั้น ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส�าคัญของมหายัญ การเชิญบุคคลในพระราชอาณาเขต  

๔ กลุ่ม คือ (๑) รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองท่ีอยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของ

พระองค์(เจ้าเมือง) (๒) เชิญอ�ามาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของ

พระองค์(อ�ามาตย์/ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่) (๓) เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่ว 

พระราชอาณาเขตของพระองค์ (พราหมณ์ผูค้รองเมอืงเลก็เมอืงน้อย) และ (๔) เชญิคหบดผีูม้ัง่คัง่ (เศรษฐ)ี 

ที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทท่ัวพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  

เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออ�านวยประโยชน์สุขแก่เรา 

และอาณาประชาราษฎร์ตลอดกาลนาน เพือ่ขอให้บคุคลเหล่านัน้รบัทราบการประกอบพระราชพธิบีชูา

มหายัญและขอความเห็นชอบด้วย ซึ่งปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นได้ตอบรับรองด้วยดี 

  ค�ารับรองดังกล่าวนี้เรียกว่า อนุมัติ ๔
16

 (จากบุคคล ๔ พวก) ถือเป็นองค์ประกอบ ๔ ประการ  

ในองค์ประกอบทั้งหมด ๑๖ ประการ) กล่าวคือ (๑) อนุมัติ ๔ ประการ (๒) คุณสมบัติของพระเจ้า 

มหาวิชิตราช ๘ ประการ และ (๓) คุณสมบัติของพราหมณ์ปุโรหิต ๔ ประการ
17

 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

 16
 อนุมัติ ๔ ฝ่าย เทียบในยุคปัจจุบัน ได้แก่ (๑) เจ้าเมือง/นักการเมือง (๒) อ�ามาตย์/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  

(๓) กลุ่มผู้น�าทางความคิด นักวิชาการ สื่อมวลชน NGO และ (๔) (กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มทุน). ดูรายละเอียด 
เพิ่มเติม ใน กูฏทันตสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๓๙ หน้า ๑๓๒ -๑๓๓ = ที. สี.(ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๒-๑๓๓.
 17

 คุณสมบัติของพราหมณ์ปุโรหิต ๔ ประการ ได้แก่ (๑) เป็นผู้มีชาติก�าเนิดดี ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา  
ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านต�าหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล (๒) เป็นผู้คงแก่เรียน 
ทรงจ�ามนตร์ รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร์(ศาสตร์ประเภทคัมภีร์ศัพทมูลวิทยา (Etymology)คลังศัพท ์
(Lexicon) อภิธานศัพท์(Glossary) ที่รวบรวมค�าศัพท์ในคัมภีร์พระเวทซ่ึงเป็นค�ายาก) เกฏุภศาสตร์(คัมภีร์ที่ว่าด้วย 
กฎเกณฑ์การใช้ถ้อยค�าให้เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรมต่างๆ) อักษรศาสตร์(คัมภีร์ว่าด้วยสิกขา การเปล่งเสียง 
การออกเสียง, นิรุตติ การอธิบายศัพท์โดยอาศัยประวัติและก�าเนิดของค�า) และประวัติศาสตร์(คัมภีร์พงศาวดาร เรื่อง
ราวเก่า ๆ  ต่าง ๆ  ) เข้าใจตัวข้อและไวยากรณ์ ช�านาญโลกายตศาสตร์และลกัษณะมหาบรุษุ(ศาสตร์ว่าด้วยลกัษณะของ
บุคคลส�าคัญ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น อันมีอยู่ในคัมภีร์พราหมณ์ ซึ่งเรียกว่ามนต์ เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยผู้เป็นพระพุทธเจ้า 
เรยีกว่าพทุธมนต์ มอียู ่๑๖,๐๐ พระคาถา) (๓) เป็นผูม้ศีีล มศีีลทีเ่จรญิ ประกอบด้วยศีลทีเ่จรญิ (๔) เป็นบณัฑิตมปัีญญา
เฉียบแหลมล�าดับที่ ๑ หรือที่ ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชา.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน กูฏทันตสูตร จาก 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๔๑ หน้า 
๑๓๔ = ที. สี.(ไทย) ๙/๓๔๐/๑๓๔.
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153บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุขฯ

ส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองแก่พระเจ้ามหาวิชิตราช โดยมี

วัตถุประสงค์ ๔ ประการ
18

 ดังต่อไปนี้คือ

   ๑)  เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการบริหารประเทศ (Alliance)

   ๒)  เพ่ือสร้างความอาจหาญแกล้วกล้าให้กับพระราชาและสร้างความมั่นใจให้กับคณะ 

ผู้ปกครองทั้งหลายในหลักการ ข้อปฏิบัติ และวิธีการว่าเป็นทางเดินที่ถูกต้องแล้ว สมควรยึดถือและ 

น�าไปปฏิบัติตามอย่างไม่มีความลังเลสงสัยอยู่ภายในใจ

   ๓)  เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อฝ่ายบริหาร 

   ๔)  เพือ่ป้องกนัไม่ให้มผีูใ้ดครหานนิทา ในมหายญัทีท่�าไปแล้ว ถือเป็นยทุธศาสตร์การป้องกนั

กลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือไม่เห็นด้วยท่ีอาจก่อตัว ข้ึนและไม่ให้มีอ�านาจขึ้นได้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียใน 

ภายหลังได้

  จดัเป็นการพฒันาภาวะผูน้�า ด้วยการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผู้น�าหรือผู้ปกครอง โดยทีเ่ร่ืองของ

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้น�าหรือผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็งแกล้วกล้าและเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่

ตนก�าลังปฏิบัติอยู่ว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรดีแล้ว ทั้งยังป้องกันความรู้สึกสงสัยไม่มั่นใจในแนวทาง 

น้ัน ๆ ซึ่งจะส่งผลออกมาในด้านลบ หากผู้น�ามีความอ่อนแอก็ไม่สามารถปกครองประชาชนคนทั้ง

อาณาเขตได้  ดังกรณีตัวอย่าง ท่ีพราหมณ์ปุโรหิตแนะน�าให้พระเจ้ามหาวิชิตราชปฏิบัติตามยัญพิธี ๓ 

ประการ ก่อนการบชูายญัก็เนือ่งจากเป็นกศุโลบายในการช�าระจิตใจของผู้ประกอบพิธใีห้สะอาด สบายใจ 

ไม่เดือดร้อนกังวลใจในกองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ต้องถูกใช้ไปกับพิธีนั้น ท�าให้การบูชานั้นถึงความ

สมบูรณ์ ได้รับอรรถประโยชน์ครบถ้วนตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ได้อธิบายไว้ว่า “ยัญญสัมปทา” 

หมายถึง ความสมบูรณ์ของการบูชา ชื่อว่ายัญสมบัติ ๓ ประการ คือผู้กระท�าการพิธีบูชามหายัญ ต้อง

ไม่มคีวามเดอืดร้อนใจว่าโภคทรพัย์เป็นอนัมากของเรา (๑) จักหมดหรอืส้ินเปลืองไป (๒) ก�าลังหมดหรือ

ก�าลังสิ้นเปลืองไป (๓) หมดหรือสิ้นเปลืองไปแล้ว โดยการยกระดับจิตให้เป็นผู้ถึงพร้อมครบ ๓ กาล คือ 

(๑) ก่อนให้ ก็มีใจดี  (๒) ขณะให้ก็ท�าจิตใหผ้่องใส  (๓) ครั้นให้แล้วกช็ื่นใจ
19

 หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

เป็นกศุโลบายในการวางใจให้เป็นกลางกบัการลงทนุในรปูแบบของการท�ามหาทานให้กบัประชาชนของ

พระองค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกครองโดยภาพรวม อันจ�าต้อง

 18
 ดูรายลเอียดเพิ่มเติม ใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

การเมือง, ใน พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่, บทที่ ๕, (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๓๒.
 19

 ดูรายลเอียดเพิ่มเติม ในอรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปรมัตถโชติกา  
ภาค ๒ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗, ข้อ ๕๑๒ หน้า ๒๘๐ = ทายกก่อนให้ก็มีใจดี เมื่อก�าลังให้ก็ท�าจิต
ให้เลื่อมใส ครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบาน นี้เป็นความพร้อมแห่งยัญ. ขุ.สุ.อ. ๒ (ไทย) ๕๑๒/๒๘๐.

11. �������� (���.�������� 140--167).indd   153 11/25/2022   9:57:54 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕154

อาศัยเวลาและความอดทนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้ ในท้ายที่สุดน�าไปสู่การส่งเสริมและ

สนับสนุนคนดี พบได้จากการที่พราหมณ์ปุโรหิตทูลถวายค�าแนะน�า ๑๐อย่าง
20

 ที่แสดงถึงการบรรเทา

ความเดือดร้อนใจของผู้บูชายัญที่จะพึงมีต่อฝ่ายผู้รับทาน ๑๐ ประการ คือ ผู้ฆ่าสัตว์ ผู้ลักทรัพย์  

ผู้ประพฤติผิดในกาม ผู้พูดปด ผู้พูดส่อเสียด ผู้พูดค�าหยาบ ผู้พูดเพ้อเจ้อ ผู้ละโมบอยากได้ของคนอื่น  

ผู้พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน ผู้เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม ที่อาจมาสู่ยัญญพิธีได้ โดยตั้งจิตปรารถนา 

อุทิศเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติดีตรงกับฝ่ายชั่ว ๑๐ ประการ 

  เหตุที่ต้องยกแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคนดี มาแสดงก่อนที่พระเจ้า

มหาวิชิตราชจะทรงท�าพิธีบูชายัญนั้น ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์อยู่ ๒ ประการ
21

 ได้แก่ (๑) เพื่อปรับสภาพ

จติใจของพระเจ้ามหาวชิติราชให้สะอาดก่อนท�าพธิบีชูายญั กล่าวคอื ให้พระองค์ทรงเจริญอเุบกขาธรรม 

ไม่ให้เดือดร้อนพระทัยวางพระทัยของพระองค์ให้เป็นกลางไม่ยินดีหรือเกิดความทุกข์เมื่อเผชิญ 

กับประชาชนพวกที่ประพฤติอกุศลกรรมบถ (๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดีได้มีโอกาส

ได้ท�าความดี กล่าวคือให้พระองค์ทรงเจาะจงเลือกสนับสนุนเฉพาะผู้ที่ประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ประการคือ ผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 

ผูเ้ว้นขาดจากการพดูปด ผูเ้ว้นขาดจากการพดูส่อเสยีด ผูเ้ว้นขาดจากการพดูค�าหยาบ ผูเ้ว้นขาดจากการ

พูดเพ้อเจ้อ ผู้เว้นขาดจากการละโมบอยากได้ของคนอื่น ผู้เว้นขาดจากการพยาบาทปองร้ายผู้อื่น  

ผู้เว้นขาดจากการเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม แล้วจึงทรงบูชา ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนาและ 

ทรงท�าพระทัยให้เลื่อมใส เนื่องจากในพิธีจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปนกัน มิเช่นนั้น พระทัยของพระเจ้า

มหาวิชิตราชก็อาจจะหม่นหมองไม่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีแต่ประการใด

  ๓) การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development : A of D) พบว่า 

ในกูฏทันตสูตร มีหลักการส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงแนะน�าแนวคิดและวิธีการในการ

พัฒนาประเทศ มีการน�าเสนอวิธีการว่าด้วยการพัฒนาประเทศที่จะน�าไปสู ่ความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและการสร้างความทันสมัยให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ 

 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงปฏิวัติแนวความคิดเรื่องการบูชายัญจากการที่บูชาด้วยการฆ่าสัตว์แบบ 

เดิม ๆ  เปลี่ยนมาเป็นในการท�าพิธีบูชามหายัญโดยไม่จ�าเป็นต้องฆ่าสัตว์ชนิดใด ๆ  ไม่ต้องตัดต้นไม้มาท�า

เป็นหลักยัญ (๓,๕๐๐ หลัก) ไม่ต้องมีอาชญาคุกคามต่อทาสกรรมกร ไม่ต้องท�าให้เขามีหน้านองด้วย

 20
 ดูรายลเอียดเพิ่มเติม ใน กูฏทันตสูตร จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

๒๕๖๐, เล่มที่ ๙ (ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) ข้อ ๓๔๓ หน้า ๑๓๕ -๑๓๗= ที. สี.(ไทย) ๙/๓๔๓/๑๓๕-๑๓๗.
 21

 ดูรายลเอียดเพิ่มเติม ใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์
การเมือง,ใน พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่,บทที่ ๕, (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๓๓.
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155บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุขฯ

น�้าตา ร้องไห้(จ�ายอม)กระท�าการงานท่ีเขาไม่ปรารถนาจะท�า ทรงแนะน�าให้เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ 

ด�าเนินการท�าพิธีบูชามหายัญ แม้ในการเตรียมการด้านพิธี ก็เน้นประหยัด เรียบง่าย ให้เกิดผลิตภาพ 

ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการปฏบิติังาน เพือ่อ�านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกกจิกรรม

ทีส่ิน้เปลอืงและไม่มคีวามจ�าเป็น ดงักรณตีวัอย่าง พบว่ามกีารปรบัสมดลุและยกระดบัระบบการบรหิาร

จัดการโดยปฏิวัติระบบการบริหารจัดการ น�าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ประชาชน 

ทกุฝ่าย ได้มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบปฏบิตัหิน้าท่ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมปีระสิทธผิล 

มกีารวางเป้าหมายการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและอยูใ่นระดับทีต่อบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชน

สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อประชาชนผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงพิธี 

ดังกล่าวส�าเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกฝ่าย ต่างก็มาร่วมในพิธีและยินดีบริจาคทาน  

อาณาประชาราษฎร์ต่างก็ร่วมใจกันน�าทรัพย์พวกละจ�านวนมาก มาถวายร่วมในพิธีดังกล่าวนั้นด้วย  

แต่พระเจ้ามหาวชิติราชไม่ทรงรบั กลบัพระราชทานพระราชทรัพย์เพ่ิมเติมให้แก่บคุคลเหล่านัน้อกีด้วย 

 กลุ่มบุคคลท้ัง ๔ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มกษัตริย์ผู้น้อย เจ้าเมือง กลุ่มนักการเมือง อ�ามาตย์  

กลุม่ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ พราหมณ์มหาศาลผูค้รองเมอืงย่อย กลุ่มน�าทางความคดิ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน 

NGO รวมทั้งคหบดีผู้มั่งคั่ง กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มทุน จึงได้ร่วมกับอาณาประชาราษฎร์จากเมือง 

ของตนจดัตัง้โรงทานข้ึนในทิศท้ัง ๔ น้ัน ของมณฑลพธิปีระกอบการบชูามหายญั คอื พวกเจ้าผูค้รองเมอืง 

กลุ่มนกัการเมือง รวมพลงัประชารฐัจดัตัง้โรงทานในทศิบรูพา(ตะวนัออก) พวกอ�ามาตย์ กลุม่ข้าราชการ

ช้ันผู้ใหญ่ รวมพลังประชารัฐจัดตั้งโรงทานในทิศทักษิณ(ทิศใต้) พราหมณ์มหาศาลผู้ครองเมืองย่อย 

ต่าง ๆ  กลุ่มน�าทางความคิด นักวิชาการ สื่อมวลชน NGO รวมพลังประชารัฐจัดตั้งโรงทานในทิศประจิม

(ทิศตะวันตก) และ คหบดีผู้มั่งคั่ง กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มทุน รวมพลังประชารัฐจัดตั้งโรงทานในทิศ

อุดร (ทิศเหนือ) แล้วท�าการแจกทานไปพร้อม ๆ กับพระเจ้ามหาวิชิตราช ในการนี้

 การด�าเนินการโครงการพิธีบูชามหายัญตามแบบอย่างพระเจ้ามหาวิชิตราช ท่ีผ่านการแนะน�า

และให้การปรึกษาโดยพราหมณ์ปุโรหิตโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าในอดีต) นั้น ก่อให้เกิดพิธีการบูชา 

มหายัญ โดยรูปแบบสมัยใหม่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหารเพื่อการพัฒนา ซึ่งละทิ้งทั้งหลักการ

และวธิกีาร ขัน้ตอนแบบเดมิ อย่างสิน้เชงิ แต่กลบัมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลท�าให้ประสบผลสัมฤทธ์ิ

ได้ด้วยวัตถุเพียง เนยใส น�้ามัน เนยข้น เปรียง น�้าผ้ึง น�้าอ้อย เป็นต้น โดยไม่เบียดเบียนสร้างความ

เดอืดร้อน ให้แก่คนและสตัว์ ตลอดจนการตดัไม้ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  แสดงให้เหน็ถงึความ
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คุ้มค่า การประหยัด แต่มีประโยชน์ ไร้โทษ แต่มีคุณ เกื้อหนุนภารกิจ เข้าหลักตามแนวทางและวิธีการ

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อีกด้วย

  จากที่กล่าวมาสามารถสังเคราะห์และน�ามาสรุปแสดงเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 

สังเคราะห์การบริหารการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร เข้าในศาสตร์และกิจกรรมการพัฒนาประเทศ 
การบริหารการพัฒนา การพัฒนาการบริหารกับการบริหารเพื่อการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์คือการพัฒนาประเทศ

(National Development)
D A = D of A + A of D หรือ A of D + D of A = D A >ND 

การบริหารการพัฒนา
ตามแนวกูฏทันตสูตร

ศาสตร์และกิจกรรม
การพัฒนาประเทศ

การบริหารการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขั้นที่ ๑ 
และขั้นที่ ๒

การบริหารการพัฒนา 
(Development 
Administration  

: D A)

ประมวลสรุปรวมได้ว่า เป็นการบริหารการพัฒนา ที่มีการ 
จัดเตรียม การก�าหนดขั้นตอน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วิธีการ
บริหารและจัดโครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมการ
บริหารให้มีสมรรถนะพร้อมที่จะรองรับนโยบาย แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล : 
ต่อยอดอดีต

ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒  
ขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔
และ ขั้นที่ ๕

การพัฒนาการบริหาร
(Development of 
Administration  

 : D of A)

ประมวลสรุปรวมได้ว่า เป็นการพัฒนาการบริหาร ที่มีการ
ปฏิรูปวิธีการในการด�าเนินงาน โดยสันติวิธี ไม่เบียดเบียนและ
ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม การเพิ่มพูนสมรรถนะหรือความ
สามารถของระบบบรหิารจดัการ ลดข้ันตอนท่ีสิน้เปลอืง พฒันา
พฤติกรรมที่ เอื้อต ่อการบริหาร วางแผนอย่างมีทิศทาง  
การคิดค้นรูปแบบและวิธีการในการบริหารและประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมให้ทันต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป : ปรับปัจจุบัน

ขั้นที่ ๑ 
ขั้นที่ ๒ 

และขั้นที่ ๖

การบริหารเพื่อการพัฒนา
(Administration of 

Development
 : A of D)

ประมวลสรุปรวมได้ว่า เป็นการบริหารเพื่อการพัฒนา ที่ม ี
การวางนโยบาย ด้วยวิสัยทัศน์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ก�าหนดแผนและยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนงาน โครงการและ
กิจกรรม รวมทั้งประเมินผลเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน : 
ไม่ทิ้งสิ่งเก่า ไม่เมากับสิ่งใหม่ บูรณาการทั้งเก่าและใหม่ 
ให้ไฉไลกว่าเดิม ต่อเตมิจากอดตี ปรบัปัจจบุนัเพือ่สร้างสรรค์
คุณค่าใหม่ส�าหรับอนาคต

ตารางแสดงการสังเคราะห์การบริหารการพัฒนาตามแนวกูฏทันตสูตร เข้าในศาสตร์และกิจกรรมการพัฒนาประเทศ 
การบริหารการพัฒนา การพัฒนาการบริหารกับการบริหารเพื่อการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์ คือ การพัฒนาประเทศ

(National Development)  
D A = D of A + A of D หรือ A of D + D of A = D A >ND โดย ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
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157บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุขฯ

 จากตารางแสดงให้เหน็ว่าสาระส�าคญัจากกฏูทนัตสตูร พบหลกัการทีส่�าคญัการบรหิารการพฒันา 

โดยพระเจ้ามหาวิชิตราช ได้ทรงน�ามาใช้เป็นศาสตร์และกิจกรรมการพัฒนาประเทศในการบริหารและ

ปกครองราชอาณาจักร สามารถแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องแนวคิดส�าคัญของการบริหาร 

การพัฒนา โดยสังเคราะห์สู่ นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  

ได้ดังต่อไปนี้

นโยบาย (Policy) : นโยบายหลัก/นโยบายแห่งรัฐ 

 สร้างความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขอย่างถาวรและยั่งยืน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์ 

เพื่อความผาสุกทั้งแก่ผู้ปกครอง และอาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 : ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ท�าความดี ที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก

แผนยุทธศาสตร์หลัก/แผนแม่บท (Main Strategic Plan / Master Plan) 

: ขจัดเสี้ยนหนามให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน (บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข) 

 โดยที ่นโยบาย(Policy) : นโยบายหลกั/นโยบายแห่งรฐั วสิยัทศัน์ (Vision) แผนยทุธศาสตร์หลกั/

แผนแม่บท (Main Strategic Plan / Master Plan) เป็นกรอบแนวคิดที่แสดงให้เห็นระบบการบริหาร

จัดการที่จะท�าให้รัฐ อาณาเขต หรืออาณาจักร มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น 

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของรัฐอาณาเขต หรืออาณาจักร ต้องได้รับ 

การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่ส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อยกระดับฐานรายได้ 

ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม ประชาชน

ได้รบัการพฒันาให้เป็นคนด ีเก่ง มีวนิยั ค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวม และมศีกัยภาพในการคดิวเิคราะห์ 

สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ 

และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“สามัคคีธรรม” 

 โดยมนีโยบายการบรหิารการพฒันา การพัฒนาการบริหารและการบริหารเพ่ือการพัฒนา ๔ ด้าน 

๔ แผนยุทธศาสตร์ ๖ โครงการหรือแผนงานและกิจกรรม ตามแผนแม่บทและวิสัยทัศน์ ให้ด�าเนิน 

ไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายแห่งรัฐ/อาณาจักร 

ประกอบด้วย 
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕158

 ๑. การบริหารการพัฒนา(Development Administration : D A) : นโยบายด้านการ

ป้องกัน โดยมี แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ คือ รัฐหรืออาณาเขต

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร จัดการสภาวะแวดล้อมของรัฐ/อาณาเขต ให้มีความมั่นคง 

ปลอดภัย เอกราชอธปิไตย และมคีวามสงบเรยีบร้อยในทกุระดับ ตัง้แต่ระดับชาติ สังคม ชมุชน ใช้กลไก

การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม  

เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกนัทัง้ภายในและภายนอกอาณาจักร

อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด�าเนินการบนพ้ืนฐาน 

การเตบิโตร่วมกัน โดยให้ความส�าคญักบัการสร้างสมดุลทัง้ ๓ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต อันจะน�าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการ

ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ (๑) เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม (๒) การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ๒.  การพัฒนาการบริหาร(Development of Administration : D of A) ประกอบด้วย

   ๒.๑ นโยบายด้านการปราบปราม โดยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีส�าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 

ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 

มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 

มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะท่ีจ�าเป็นในการด�าเนิน 

ชีวิตและการสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น

บุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 

โดยมสีมัมาชพีตามความถนดัของตนเอง ผ่านกระบวนการด�าเนนิกจิกรรมตามแผนงานโครงการปฏริปู/

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบใหม่และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ

  ๒.๒ นโยบายด้านการอนุรักษ์ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับการดึงเอาพลัง

ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน 

การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท�าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ 

ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
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159บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุขฯ

ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

ให้เปน็ประชากรที่มีคณุภาพ สามารถพึ่งตนเองและท�าประโยชน์แก่ครอบครวั ชมุชน และสงัคมให้นาน

ที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการธ�ารงรักษา 

ความยุติธรรมในสังคม(ธรรมาภิบาล

 ๓.  การบริหารเพื่อการพัฒนา(Administration of Development : A of D) : นโยบาย

ด้านการด้านการพัฒนา โดยมี แผนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่�าคญั คอื มุง่เน้นการยกระดบัศักยภาพของรฐัหรอือาณาจกัรในหลากหลายมติิ 

บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ  

อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง 

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น�ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 

เพือ่ปทูางสูอ่นาคตผ่านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของรฐัหรอือาณาจกัรในมติิต่าง ๆ  ทัง้โครงข่ายระบบ

คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ 

ส�าหรับอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของ

การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้รัฐหรืออาณาจักร

สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่

ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล�้า

ของคนในรัฐหรืออาณาเขตได้ในคราวเดียวกัน มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของ

ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่ม ี

การแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ ์

และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�างานที่เป็น

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ 

เปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
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ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม

ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส�านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ

อย่างสิน้เชงินอกจากนัน้กฎหมายต้องมคีวามชดัเจนและมเีพียงเท่าทีจ่�าเป็น มคีวามทนัสมยัมคีวามเป็น

สากลมปีระสทิธภิาพ และน�าไปสูก่ารลดความเหล่ือมล�า้และเอือ้ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยติุธรรม

มีการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิและการอ�านวยความยตุธิรรมตามหลกันติธิรรม 

ผ่านกระบวนการด�าเนนิกจิกรรมตามแผนงานโครงการ (๑) การปรบัสมดลุและยกระดบัระบบการบรหิาร

จัดการ (๒) ปฏิวัติระบบการบริหาร

 จากทีก่ลาวมา จงึประมวลสงัเคราะห์โดยสรุปว่า การบริหารการพัฒนาทีป่รากฏในพระไตรปิฎก 

ตามแนวกูฏทนัตสตูร มสีาระส�าคญัท่ีควรศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เพือ่น�าไปบรูณาการหรือประยกุต์

ใช้ในการด�าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น พระเจ้ามหาวิชิตราช

และคณะเปรียบได้กับคณะรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการประเทศ ตั้งแต่การป้องกัน  

การปราบปราม การรักษาการเจริญความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศและการพัฒนาประเทศ  

ตลอดจนปกป้องคุม้ครอง บ�าบัดทกุข์ บ�ารงุสขุ แก่อาณาประชาราษฎร์ภายในประเทศหรอืราชอาณาจกัร

ให้อยู่ดีกินดี บ้านเมืองสงบสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยพบว่า  

ในกูฏทันตสูตร มีหลักการ หลักวิชา รวมทั้งหลักธรรม ที่กล่าวได้ว่า เป็นพุทธวิธีการบริหารเพื่อการ

พัฒนา สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งได้แก่หลักการบริหารบริหารการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา

ทวยราษฎร์ให้ประชาชาตดิ�ารงอยูใ่นเอกภาพและสามคัค ีด้วยหลกัธรรมเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจประชาชน 

เรียกว่า มหายัญ ที่ว่าด้วยหลักการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ของนักปกครองหรือนักบริหาร 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ด้วยการบริหารการพัฒนาคน พัฒนาตนและพัฒนาระบบงาน  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบด้วย

 ๑)  ความเป็นผู้ฉลาดในการบ�ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร (สัสสสเมธะ) คือ ปรีชาสามารถในนโยบาย

ที่จะบ�ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลักของประชาชน

ส่วนมาก ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ (ทุนการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ

พันธุ์พืชและให้สินเชื่อการเกษตร) 

  ๒)  ความเป็นผูฉ้ลาดในการส่งเสรมิข้าราชการ (ปรุสิเมธะ) คอื ปรชีาสามารถในนโยบายทีพ่ฒันา

ข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถให้เจริญก้าวหน้าที่ท�าอยู่และจัดสวัสดิการให้ดี เป็นต้น  

(ทนุทรัพยากรมนษุย์ พฒันาศกัยภาพบคุลากร ปรบัฐานคุณวฒุ ิปรบัโครงสร้างฐานเงนิเดอืน ค่าแรงงาน 

ดูแลสวัสดิการ ที่อยู่อาศัยและมีหลักประกันสุขภาพ)
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  ๓)  ผกูประสานปวงประชา (สมัมาปาสะ) คอื การสร้างเครอืข่ายด้วยกระบวนการการมส่ีวนร่วม

และการเข้าถึงจิตใจประชาชนทุกสาขาอาชีพการงานท่ีประชาชนแต่ละภาค แต่ละส่วนท�าอยู่ให้เจริญ

รุ่งเรือง ทั้งภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม ด้วยการให้ทุนช่วยเหลือเต็มที่ ผดุงผสานประชาชนไว้ด้วย

นโยบายส่งเสริมอาชีพ จัดหาทุน จัดตั้งกองทุนให้คนยากคนจนยืมไปสร้างตนในพานิชยกรรม หรือ 

ด�าเนินกิจการต่าง ๆ (ทุนพัฒนาศักยภาพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ กองทุนเงินล้าน กองทุนพัฒนาสตรี 

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาเมือง SML SME หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนเพื่อการศึกษา 

การออมพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีวิต รวมถึงกองทุนการออมแห่งชาติ)

  ๔)  มีวาทะดูดดื่มใจ (วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ) คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่จูงใจ สร้างพลังใจ ใช้วาจาอันดูดดื่มน�้าใจ น�้าค�าควรดื่ม หรือรู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ 

สุภาพนุ่มนวล รู้จักชี้แจงแนะน�า รู้จักทักทาย ไถ่ถามทุกข์สุขราษฎร ทุกชนชั้น แม้ปราศรัยก็ไพเราะ 

น่าฟัง ทั้งประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ท�าให้เกิดความเข้าใจอันดี ความเชื่อถือ

และความนิยมนับถือ (ทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไม่สร้างภาพเป็นผู้ดี โดยน�าเสนอ 

เพื่อเอาดีใส่ตัวและให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น เพื่อหวังผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและพวกพ้องของตน)

 ๕)  ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง (นิรัคคฬะ, สัพพเมธะ ไม่มีล่ิมกลอน) กล่าวคือ เปรียบเทียบได้ว่า  

คณะผู้บริหารหรือผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมือง หรือแม้แต่คณะผู้น�าทุกระดับ หากได้ด�าเนินการ

บริหารการพฒันา การพฒันาการบรหิารและการบรหิารเพือ่การพฒันา ด้วยนโยบายต่าง ๆ  ส�าเรจ็ตัง้แต่

ข้อที่ ๑ – ๔ อย่างสมบูรณ์แล้ว ย่อมส่งผลถึง ข้อ ๕ คือ อาณาประชาราษฎร์ผาสุก องค์กร หรือประเทศ

ชาติบ้านเมืองอยู่ในสภาพสงบสุขร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสภาพ นิรัคคฬะ หรือ สัพพเมธะ 

ปราศจากความเสีย่ง ปราศจากโจรผูร้้าย ไม่ต้องระแวงภยั ประชาชนอยูกั่นอย่างสบายใจ ปิดประตูบ้าน

โดยไม่ต้องลงกลอน ก็ไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจ มีอิสระไม่ต้องกลัวภัยหรือสิ่งของในบ้านจะหาย 

(ไม่ตกอยู่ในความเส่ียง อาณาประชาราษฎร์ผาสุก บ้านเมืองสงบสุข ปราศจากโจรผู้ร้าย ไม่ต้อง 

ระแวงภัย ปิดประตูบ้านเรือนโดยไม่ต้องลงกลอน)

  โดยใช้รูปแบบการบริหารการพัฒนา หลังมีการปฏิวัติวิธีคิด ปรับวิธีท�า กล่าวคือปรับวิธีการ 

บริหารจัดการ เป็นการพัฒนาการบริหาร และยกระดับสู่การบริหารเพื่อการพัฒนา สร้างรูปแบบ 

การปกครองแนวใหม่ เป็นการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่ปรากฎในกูฏทันตสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัส 

เล่าถึง พราหมณ์ปุโรหิต ถวายการแนะน�าให้พระเจ้ามหาวิชิตราช เปลี่ยนหรือปฏิวัติวิธีคิด ปรับวิธีท�า 

กล่าวคือปรับวิธีการบริหารจัดการ จากการบริหารการพัฒนา เป็นการพัฒนาการบริหารและยกระดับ

สูก่ารบรหิารเพือ่การพฒันา เป็นรปูแบบการปฏริปูการเมอืงและพฒันาเศรษฐกจิ โดยอาศยัหลกัคณุธรรม 
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เป็นรปูแบบการเมอืงการปกครองโดยทีผู่น้�าหรอืผูบ้รหิารประเทศ เป็นผูม้ทีกัษะในการเชือ่มความสมัพันธ์

กับนานาอารยประเทศ เพื่อเปิดตลาดการค้าและสามารถเชื่อมกลุ่มอ�านาจ เพื่อประสานความร่วมมือ

ร่วมใจ กลุ่มชนชั้น ๔ กลุ่มระดับบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย รวมทั้งมีอ�านาจ 

ในการตดัสนิใจ ในการบรหิารบ้านเมอืง อนัได้แก่ (๑) กลุ่มเจ้าผู้ครองเมอืง เจ้าเมอืงประเทศราช(เจ้าเมอืง 

/กลุ่มนักการเมือง) (๒) กลุ่มอ�ามาตย์ราชบริพาร(อ�ามาตย์/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่) (๓) กลุ่มพราหมณ์

มหาศาลที่(พราหมณ์ผู้ครองเมืองเล็กเมืองน้อย กลุ่มผู้น�าทางความคิด นักวิชาการ ส่ือมวลชน NGO) 

และ ๔ กลุ่มคหบดีผู้มั่งคั่ง(เศรษฐี กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มทุน) เป็นรูปแบบธรรมาธิปไตยด้วยหลัก

สามัคคีธรรม ในการด�าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมสันติสุข น�าพาประเทศชาติบ้านเมืองสู่ความมั่นคง 

มัง่คัง่ ยัง่ยนืโดยมผีูบ้รหิารประเทศผูน้�า หรอื ผูบ้ริหารบ้านเมอืง เป็นผู้มทีกัษะในการเชือ่มความสัมพันธ์

กับนานาอารยประเทศ เปิดตลาดการค้าและสามารถเชือ่มกลุม่อ�านาจ เพือ่ประสานความร่วมมอืร่วมใจ 

ท�าหน้าที่ผดุงสังคม สานพลังประชารัฐ ปรับความสมดุลและยกระดับระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายให้ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมน�าพระบารมีของพระราชามาแผ ่

บุญญาธิการให้แผ่ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติ เพื่อปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือ ร่วมขับเคล่ือนการบริหาร 

การพฒันา เป็นการพฒันาการบรหิาร และยกระดบัสูก่ารบรหิารเพ่ือการพฒันา ผ่านกระบวนการบริหาร

จัดการด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมหรืองาน มีงบประมาณ  

หรือแหล่งทุนสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักธุรกิจรายย่อย กลุ่มข้าราชการ 

ชั้นผู้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มชนหรือพลเมืองกลุ่มใหญ่ของประเทศ ให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถช่วยเหลือ

และพึ่งตนเองได้ ด้วยวิธีกระจายความม่ังคั่งสู่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักธุรกิจรายย่อย กลุ่มข้าราชการ 

ชั้นผู้น้อย อันเป็นกลุ่มชนระดับล่าง ให้อยู่ดีมีสุข รอดพ้นจากการขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ โดยยกระดับ

การศกึษา การมีรายได้และค่าครองชีพ การคมนาคมขนส่ง การรักษาพยาบาล การสือ่สารรูเ้ท่าทนัข้อมลู

ข่าวสาร เทคโนโลยีและมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิเท่าเทียมกันในเศรษฐกิจ สังคม และ ด้านการเมือง 

การปกครอง การด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการได้รับบริการจากรัฐ น�ามาซึ่งอยู่ดีมีสุข 

ด้วยความผาสุก
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 ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องแนวคิดส�าคัญของการบริหารการพัฒนา  

โดยสงัเคราะห์สู ่นโยบาย วิสยัทัศน์ แผนยทุธศาสตร์ แผนงานหรอืโครงการ/กจิกรรม โดยสรุปเป็นตาราง

ได้ดังต่อไปนี้
22

ศาสตร์และกิจกรรม 

การพัฒนาประเทศ

นโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ 

มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน

โครงการ/

กิจกรรมบูรณา

การน�าไปใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตและ

การพัฒนาสังคม

สันติสุข

การบริหารการพัฒนา

ตามแนวกูฏทันตสูตร

(โดยสรุป)
 ๒๒

การบริหารการพัฒนา

(Development 

Administration 

: D A)

ด้าน 

การป้องกัน

ด้านความ

มั่นคง

๑ .  เ ส ริ ม ส ร ้ า ง

เศรษฐกิจและสังคม

๒. การสร ้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชวิีตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่

แวดล้อม

สรุปเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า 

 : ให้ทานเป็นนิตย์ ยกระดับจิตข้ึนสู ่การเสียละ  

มีพระไตรัตน์เอาไว้ยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวภูมิคุ ้มกัน 

สร้างสรรค์ทางพ้นทุกข์ (เตรียมการน้อย แต่มีผลมาก 

ประโยชน์สงู ประหยดัสดุ) โดยทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในแบบ

ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บนพื้นฐานการ

เติบโตร่วมกัน โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 

ทั้ง ๓ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ

คณุภาพชวีติ อันจะน�าไปสูค่วามมัน่คงและยัง่ยนืเพ่ือคน

รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

การพัฒนาการบริหาร

(Development of 

Administration  

 : D of A)

ด้านการ

ปราบปราม

ด้านการพัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย์

๑. ปฏิรูป/พัฒนา

ระบบบริหารแบบ

ใหม่ 

๒. สร้างเครือข่าย 

การบริหารจัดการ

สรุปเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า 

 : ถงึพร้อมด้วยคณุสมบติัเป็นสจุรติชน-ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ กอปรด้วยศลิปวทิยาการ อาจหาญแกล้วกล้า และ

มีปัญญาเฉียบแหลม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลดี  

มีรูปงาม ทรัพย์มั่งคั่ง พรั่งพร้อมพลรบ ยอยกพระราช

ศรัทธา ศิลปวิทยาชั้นยอด สืบทอดอธิสิกขาและปัญญา

เอกอุดม 

ด้าน 

การอนุรักษ์

ด้านการสร้าง

โอกาสและ

ความเสมอ

ภาคทางสังคม

๑. ธ�ารงรักษาความ

ยุติธรรมและความ

เสมอภาคในสังคม 

๒. สร้างภูมิคุ้มกัน

ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 

สรุปเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า 

 : การพัฒนาภาวะผูน้�าและพัฒนาจติใจ สร้างมาตรฐาน

คนด ีพฒันาจติใจ สร้างมาตรฐานคนด ีด้วยวถิธีรรม ๑๐

 22
 ดูรายลเอียดเพิ่มเติม ใน ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ และคณะ, การบริหารการพัฒนาในพระไตรปิฎก, หน้า ๕๔-

๘๒. 
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การบริหารเพื่อการ

พัฒนา

(Administration of 

Development 

 : A of D)

ด้าน 

การพัฒนา

ด้านการสร้าง

ความสามารถ 

ในการแข่งขัน

๑. การปรับสมดุล

และยกระดับระบบ

การบริหารจัดการ

๒. ปฏิวัติระบบการ

บริหารจัดการ

สรุปเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า 

 : สร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานหลักคิด

เพื่อน�าไปสู่ผลการบริหารเพื่อการพัฒนา ๓ ประการ 

ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าใหม่

ส�าหรับอนาคต โดยปรับสมดุลและยกระดับระบบ 

การบริหารจัดการ มีจุดมุ่งหมายขั้นตาเห็น เลยตาเห็น 

ให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด ปฏิวัติระบบการบริหารจัดการ 

เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการด�าเนินงาน ด้วยปฏิวัติ 

แนวคิดทางเศรษฐกิจ เปลีย่นวธิคิีดจากการปราบปราบ 

ปรับสู่วิธีการส่งเสริมและพัฒนาทั้งภายนอก ภายใน  

คือกายและใจ ให้ผาสุก ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม 

พาณิชยกรรม มียุทธวิธีปราบคอร์รัปชัน -ปราบกบฏ/

ทรราชปฏิวัติระบบการบริหารจัดการ : ปฏิวัติแนว 

ความคดิทางสงัคม เปลีย่นวธิคีดิ ปรบัวธิกีารด�าเนนิงาน 

เปลี่ยนความเชื่อสู่เจตนาสัมปทา ปฏิวัติแนวคิดทาง 

การเมืองค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพ

ในการคิดวเิคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยี

ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน 

ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง 

เท่าเทียมกัน โดยมีภาครัฐที่เป็นภาครัฐของประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงอย่างทั่วถึงและ 

เป็นธรรม โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ตารางแสดงการสังเคราะห์และสรุป การบริหารการพัฒนา ตามแนวกูฏทันตสูตร  แปลงสู่ นโยบาย วิสัยทัศน์  
แผนยุทธศาสตร์แผนงาน  โครงการและกิจกรรมบูรณาการน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมสันติสุข  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดย ปิยวัฒน์ คงทรัพย์

สรุป
 จากการศกึษาวเิคราะห์กฏูทันตสตูร พบว่า ในกฏูทนัตสตูร มหีลกัการ หลกัวชิา รวมทัง้หลกัธรรม

เพื่อน�าไปบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมสันติสุข สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  

ยั่งยืน ทั้งในเชิงวิชาการและกิจกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า ว่าเป็นศาสตร์และกิจกรรมการพัฒนาประเทศ  

ว่าด้วยการบริหารการพัฒนา การพัฒนาการบริหารกับการบริหารเพื่อการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์ คือ 

กาพัฒนาประเทศ(National Development) การบริหารการพัฒนา ท่ีแสดงให้ทราบถึงหลักว่าด้วย

การบริหารหลักความคุ้มค่า เตรียมการน้อย แต่มีผลมาก ประโยชน์สูง ประหยัดสุด หลักการบ�าเพ็ญ 

คุณงามความดี ซึ่งใช้ทุนน้อย มีการตระเตรียมน้อย แต่มีผลมาก หลักสมดุล ๓ ทุน เกื้อกูลพลังสังคม
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สร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันจะน�าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

เพื่อหมู่ชนรุ่นไปจากรุ่นสู่รุ่น 

 การพัฒนาการบริหาร มีการวางระบบการบริหารจัดการ ว่าด้วยหลักคุณสมบัติ เป็นการ 

สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนสมรรถนะหรือความสามารถของระบบบริหารจัดการ  

โดยพัฒนาพฤตกิรรมทีเ่อือ้ต่อการบรหิาร เพือ่ให้เกดิคณุค่าทีเ่พ่ิมขึน้ด้วยหลักปฏบิติัทีก่่อให้เกดิคณุสมบติั

ทั้งตัวระบบ ทั้งเจ้าของโครงการหรือกิจการและผู้ปฏิบัติงาน เพราะคุณสมบัติ ส่งผลต่อวุฒิภาวะคือ

คุณวุฒิ ที่ก่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ให้เกิดคุณประโยชน์

และคุณธรรม ในการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมการบริหารจัดการและยังเป็น 

การพฒันาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีส่�าคญัในทกุมติิ ทกุระดับหน้าทีใ่ห้เป็นคนดี เก่ง และมคีณุภาพ 

เป็นการพัฒนาระบบบริหารแบบใหม่และสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ สร้างภาวะผู้น�าผ่าน

กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาภาวะผู้น�า

และพัฒนาจิตใจ สร้างมาตรฐานคนดี ด้วยวิถีธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่คลาดเคลื่อนจากธรรม ด้วยอคติ ๔ 

การบริหารเพื่อการพัฒนา ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวิธีการก�าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาบ้านเมืองด้วยพัฒนาทางเศรษกิจ วิถีชีวิตและความเป็นอยู ่  

ด้วยการปรบัสมดลุและยกระดบัระบบการบรหิารจัดการ โดยปฏวิติัระบบด้วยวธิกีารก�าหนดจดุมุง่หมาย 

หรือประโยชน์ทั้งที่เป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน

ส้ินเปลืองและไม่มีความจ�าเป็น เป็นการปฏิวัติระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ ด้วยวิธีการบริหาร 

เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยปฏิวัติกระบวนการคิด หรือเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ

ด�าเนินงานด้วยปฏิวัติแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนวิธีคิดจากการปราบปราบ ปรับสู่วิธีการส่งเสริม 

และพัฒนาทั้งภายนอก ภายใน คือกายและใจ ให้ผาสุก ด้วยวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ แบบ ได้แก่  

(๑) การพัฒนาคน คือ พัฒนาให้มีศีลและมีปัญญา และ (๒) พัฒนาบ้านเมือง คือพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปฏิวัติแนวความคิดทางสังคม ด้านความความเชื่อศรัทธา ทัศนคติ ค่านิยม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

โดยไม่ต้องสร้างความเดอืดร้อนให้แก่คนและสตัว์ไม่ต้องตัดไม้ท�าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ บริหาร

จิตเจริญปัญญา จัดระเบียบชีวิตด้วยศีล จัดระบบความคิดด้วยสมาธิ บริหารจัดการด้วยปัญญา ปฏิวัติ

แนวคิดทางการเมอืงด้วยธรรมาธปิไตยและพลงัสามคัคี มกีารปรบัสมดลุและยกระดับระบบการบรหิาร

จัดการโดยปฏิวัติระบบการบริหารจัดการ น�าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความ 

เชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ 

แตกต่างกนัได้อย่างเหมาะสม ทุกภารกจิส�าเรจ็ได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทกุฝ่าย โดยท่ีทกุฝ่าย
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ได้มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาท่ีมุ่งแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมและฉันทามติ 

ด้วยส�านึกรับผิชอบต่อภารกิจหน้าที่อย่างมีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทรัพยากรบุคลเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีที่มีความส�าคัญอย่างเท่าเทียมด้วยค�านึงถึงคนทุกกลุ่ม 

แบพหุภาคี ก่อให้เกิดพลังประชารัฐมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและอยู่ใน

ระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ 

มมีาตรฐาน สามารถให้บรกิารได้อย่างมีคณุภาพ สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 

บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ปล่อยทิ้งใครข้างหลัง

 กล่าวได้ว่าผลการบริหารการพัฒนา ซึ่งเป็นตัวแปรตาม หรือผลท�าให้เกิดกระบวนการพัฒนา 

การบริหาร ที่เป็นตัวแปรต้นหรือสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือการพัฒนาน�าไปสู่ผลลัพธ์คือ 

การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในที่สุด
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พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A.)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ

บทน�า/อารัมภบท
	 หนังสือมงคลทีปนี	 ฉบับภาษาบาลี	 เป็นหลักสูตรส�าหรับนักเรียนภาษาบาลีชั้นประโยค	ป.ธ.๔	

และ	ป.ธ.๕	แบ่งเป็น	๒	ภาค	ภาคแรกส�าหรับชั้นประโยค	ป.ธ.๔	เรียกว่า	ปฐโม	ภาโค	มี	๓๗๕	หน้า	 

ภาคที่สองส�าหรับชั้นประโยค	ป.ธ.๕	เรียกว่า	ทุติโย	ภาโค	มี	๔๘๒	หน้า	รวมเป็นมงคลทีปนี	แต่งเป็น

ภาษาบาลี	จ�านวน	๘๕๗	หน้า	ของกระดาษขนาดเอสี่ตัดขอบ

	 มงคลทีปนี	จัดประเภทเป็นปกรณ์วิเสสภาษาบาลี	ที่พระสิริมังคลาจารย์	ชาวเชียงใหม่รจนาขึ้น	

เพื่ออธิบายเนื้อความในมงคลสูตร	 ๓๘	 ข้อ	 ปรากฏในพระไตรปิฎก	 ๒	 แห่ง	 คือ	 ในขุททกปาฐะ	 และ 

สุตตนิบาต	แห่งพระสุตตันตปิฎก	

	 เริม่อารมัภบทด้วยบทไหว้คร	ูอธิบายถึงความหมายของมงคลทปีน	ีว่าเป็นคมัภีร์บาลพีระไตรปิฎก

ชั้นต้น	 ผู้รจนาได้ช้ีแจ้งแหล่งท่ีมาอย่างละเอียดพิสดาร	 ด้วยส�านวนภาษา	 ไพเราะสละสลวย	 งามใน 

เบื้องต้น	งามในท่ามกลาง	และงามในที่สุด	เพียบพร้อมด้วยการอ้างอิงเนื้อความ	แหล่งที่มาจากคัมภีร์

ชั้นอรรถกถา	ฎีกา	 อนุฎีกา	 รวมทั้งค�าเกจิอาจารย์	 (อาจารย์ผู้ท้วง-อาจารย์ผู้เฉลย)	 และมีการยกเรื่อง

จากคัมภีร์และชาดกอื่น	ๆ	มาประกอบค�าอธิบาย	

ความเป็นมา
	 คัมภีร์มังคลทีปนี	 เมื่อตอนค้นพบนั้น	 เป็นคัมภีร์ใบลานและสมุดข่อย	 จารด้วยอักษรที่เรียกว่า

อักขระพม่า	และ	อักขระไทยเหนือ	ต่อมาได้ปริวรรตเป็นอักษรไทยภาษาบาลี	คณะกรรมการกองต�ารา

มหามกุฏ	 ฯลฯ	 ได้จัดพิมพ์และปริวรรตเป็นภาษาไทย	พิมพ์เป็นจ�านวนหลายครั้ง	 ดังจะเห็นฉบับที ่

อ้างอิงครั้งนี้	พิมพ์เป็นครั้ง	๑๙	เพื่อใช้ประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย	

ชั้นประโยค	ป.ธ.	๔	และชั้นประโยค	ป.ธ.	๕	ดังนั้น	จึงเป็นหนังสือเพชรน�้าเอก	ที่นักปราชญ์ภาษาบาลี

ทั่วทั้งโลก	โดยเฉพาะกลุ่มเถรวาท	ในประเทศศรีลังกา	กัมพูชา	ลาว	และพม่า	ต่างให้การยอมรับนับถือ	

และมีการน�าไปเผยแพร่ปริวรรตเป็นภาษาท้องถิ่นของตนในประเทศนั้น	ๆ
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	 เนื้อหาอ้างอิงพระไตรปิฎกครบถ้วนท้ัง	 ๓	 ปิฎก	 คือพระวินัยปิฎก	 พระสุตตันตปิฎก	 และ 

อภธิรรมปิฎก	เมือ่อธบิายมงคลข้อใด	กห็ยบิยกจากพระคัมภร์ีพระบาลีและอรรถกถาชัน้ต้น	ๆ 	มาอธบิาย

อย่างสอดคล้องเหมาะสม	 รวมทั้งอธิบายศัพท์ธรรมะจากคัมภีร์ปกรณ์วิเสสต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประเภท 

สัททาวิเสสอีกด้วย

แหล่งที่มาของพระคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
	 เช่น	 ในพระสุตตันตปิฎก	 เล่ม	 ๒๗-๒๘	 ที่เป็นหมวดหมู่ชาดก	 ๕๔๗	 ชาติ	 ถูกน�ามาอ้างอิงใน 

มังคลทีปนี	 เล่ม	 ๑	 (ปฐโม	 ภาโค)	 มากกว่า	 ๕๐	 เร่ือง	 จากแหล่งท่ีมาของพระคัมภีร์พระไตรปิฎกช้ัน 

ต้น	ๆ	ที่เป็นภาษาบาลีและอรรถกถา	ได้ดังนี้

ที่ นิบาต ข้อ/หน้า 
ชาดก (ขุ.ชา)

หัว/หน้า อรรถกถา 
(ตทฏฺกถา)

มงคล 
ข้อ/หน้า

๑ วีสติ สุวก	ขุ.ชา.	๒๗/๔๓๕ สตฺติคุมฺพ	ตทฏฺกถา	๗/๗๗) ๒๑-๒๔	/	๑๖-๑๙

๒ เอก มหิฬามุข	ขุ.ชา.	๒๗/๙ มหิฬามุข	ตทฏฺกถา	๑/๒๗๙ ๒๕/๑๙-๒๑

๓ ทุก ปณฺฑว	ขุ.ชา	๒๗/๖๕ คิริทตฺต	ตทฏฺกถา	๓/๑๒๙ ๒๖/๒๑

๔ ทุก อมฺพ	ขุ.ชา.	๒๗/๖๗ ทธิวาหน	ตทฏฺกถา	๓/๑๓๔ ๒๗-๒๘/๒๑-๒๓

๕ นวก ขุ.ชา.	๒๗/๒๖๔ หลิทฺทราค	ตทฏฺกถา	๕/๓๙๔ ๓๒/๒๖-๒๗

๖ มหาสุตโสม	ขุ.ชา.	๒๘/๑๓ ตทฏฺกถา	๘/๔๐๕ ๓๘/๓๐-๓๑

๗ เตรส อกิตฺติ	ขุ.ชา.	๒๗/๓๕๔ ตทฏฺกถา	๖/๑๙๕ ๓๙-๔๐/๓๑-๓๔

๘ ขุ.ชา.	๒๗/๓๒๔ ภทฺทสาล	ตทฏฺกถา	๖/๗๕ ๕๑/๔๙

๙ ปญฺจปาปา	ขุ.ชา.	๒๘/๑๐๖ กุณาล	ตทฏฺกถา	๘/๓๗๘ ๖๔/๖๔-๖๗

๑๐ เอก สญฺชีว	ขุ.ชา.	๒๗/๔๘ ตทฏฺกถา	๒/๔๑๐ ๗๖/๘๑-๘๒

๑๑ จตุกฺก ปริพฺพาชก	ขุ.ชา.	๒๗/๑๔๔ จมฺมสาฏก	ตทฏฺกถา	๔/๓๒๙ ๗๗/๘๓-๘๔

๑๒ ทุก มณิลทฺธสูกร	ขุ.ชา.	๒๗/๖๗ ทธิวาหน	ตทฏฺกถา	๓/๑๓๔ ๙๕/๑๐๓-๕

๑๓ ติก สิรีโจร	ขุ.ชา.	๒๗/๑๑๗ กฏฺหารก ๙๗/๑๐๗-๑๐

๑๔ อสีติ มจฺฉริโกสิย	ขุ.ชา.๒๘/๘๘ สุธาโภชน	ตทฏฺกถา	๘/๒๘๔ ๑๐๙/๑๒๒-๙

๑๕ เอก ขุ.ชา.	๒๗/๒๕ อิลฺลีส	ตทฏฺกถา	๒/๑๖๓ ๑๑๐/๑๒๙-๓๐

๑๖ สตฺตก เสนก	ขุ.ชา.	๒๗/๒๑๘ สตฺตุภสฺต	ตทฏฺกถา	๔/๑๕๐ ๑๒๕-๖/๑๔๒-๑๔๘

๑๗ เอก มณิการวตฺถุ	 พพฺพุ	ชาตกฏฺกถา	๒/๓๖๔ ๑๓๖/๑๕๔-๕

๑๘ ติก มหาปนาท	ขุ.ชา.	๒๗/๑๐๖ ตทฏฺกถา๔/๗๒ ๑๓๘-๑๔๐/๑๕๖-๑๖๐
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๑๙ ปกิณฺณก นฬการวตฺถุ สุรุจิ	ชาตกฏฺกถา	๖/๓๐๐ ๑๓๘-๑๔๐/๑๕๖-๑๖๐

๒๐ ห�สฆาตกวตฺถุ สาลิตฺตก	ชาตกฏฺกถา	๒/๒๗๓ ๑๔๑-๒/๑๖๐-๒

๒๑ เอก อปจฺจเวกฺขณปริโภควตฺถุ ลิตฺต	ชาตกฏฺกถา	๒/๒๑๕ ๑๘๗/๑๙๔-๕

๒๒ เอก วิสฺสาสปริโภควตฺถุ วิสฺสาโภชน	ชาตกฏฺกถา	๒/๒๒๗ ๑๙๐/๑๙๕-๖

๒๓ สตฺตก คนฺธาร	ขุ.ชา.	๒๗/๒๒๔ ชาตกฏฺกถา	๕/๑๘๑ ๒๕๗-๘/๒๓๘-๔๐

๒๔ เอก นนฺทิวิสาล	ขุ.ชา.	๒๗/๑๐ ตทฏฺกถา๑/๒๘๗ ๒๗๒-๓/๒๔๙-๒๕๑

๒๕ นวก สารมฺภ	ขุ.ชา.	๒๗/๒๘ ตทฏฺกถา	๒/๒๐๗ ๒๗๔/๒๕๒

๒๖ จตุกฺก ม�สลาภิ	ขุ.ชา.	๒๗/๑๓๘ ตทฏฺกถา	๔/๒๘๖ ๒๗๕/๒๕๒-๓

๒๗ เตรส อมฺพมนฺตชานนก	
ขุ.ชา.	๒๗/๓๔๒

ตทฏฺกถา	๖/๑๔๗ ๒๗๘/๒๕๔-๕

๒๘ ติก ปทุม	ขุ.ชา.	๒๗/๑๐๕ ตทฏฺกถา	๔/๖๐ ๒๗๙/๒๕๕

๒๙ จตุกฺก กฺกการุ	ขุ.ชา.	๒๗/๑๔๕ ตทฏฺกถา	๔/๓๓๕ ๒๘๐/๒๕๗

๓๐ อฏฺก เจติย	ขุ.ชา.	๒๗/๒๔๖ ตทฏฺกถา	๕/๓๐๒ ๒๘๐/๒๕๗

๓๑ เตรส กินฺนร	ขุ.ชา.	๒๗/๓๕๘ ตกฺการิย	ตทฏฺกถา	๖/๒๑๖ ๒๘๐-๑/๒๕๗-๙

๓๒ อสีติ มหาสุตโสมปณฺฑิต	
ขุ.ชา.	๒๘/๑๓๐

ตทฏฺกถา	๘/๔๐๕ ๒๘๓/๒๖๐

๓๓ สตฺตติ โสณนนฺท	ขุ.ชา.	๒๘/๕๓ ตทฏฺกถา	๘/๑๗๙,	๘/๗๙ ๒๙๒-๙/๒๖๗-๗๕

๓๔ ทสก มิตฺตวินฺท	ขุ.ชา.	๒๗/๒๗๑ จตุทฺทฺวาร	ตทฏฺกถา	๕/๔๑๙ ๓๐๖/๒๗๙-๘๐

๓๕ สรภงฺค	ขุ.ชา.	๒๗/๕๓๕ ตทฏฺกถา	๗/๓๕๖ ๓๐๗/๒๘๐-๑

๓๖ มหานบิาต สุวณฺณสาม	ขุ.ชา.	๒๘/๑๘๕ ตทฏฺกถา	๙/๑๑๕ ๓๑๑-๕/๒๘๕-๙

๓๗ จตฺตาฬีส สกุณ	ขุ.ชา.	๒๗/๕๓๔ ตทฏฺกถา	๗/๓๓๑ ๓๑๕/๒๘๘-๙

๓๘ สตฺตก สุตน	ขุ.ชา.	๒๗/๒๑๓ ตทฏฺกถา	๕/๑๒๘ ๓๑๖/๒๘๙-๙๒

๓๙ ฉกฺก นนฺทิยมิค	ขุ.ชา.	๒๗/๑๙๘ ตทฏฺกถา	๕/๕๗ ๓๑๗-๘/๒๙๒-๔

๔๐ มหาห�ส	ขุ.ชา.	๒๘/๗๗ ตทฏฺกถา	๘/๒๔๒ ๓๑๘/๒๙๔

๔๑ สตฺตก คิชฺฌ	ขุ.ชา.	๒๗/๒๑๔ ตทฏฺกถา	๕/๑๓๕ ๓๑๙/๒๙๔-๖

๔๒ ทุก คิชฺฌ	ขุ.ชา.	๒๗/๒๐ ตทฏฺกถา	๒/๗๕ ๓๒๑/๒๙๖-๗

๔๓ ปกิณฺณก เกทาร	ขุ.ชา.	๒๗/๓๖๖ ตทฏฺกถา	๖/๒๔๙ ๓๒๒-๓/๒๙๗-๙

เอกาทสก มาตุโปสก	ขุ.ชา.	๒๗/๓๐๓ ตทฏฺกถา	๑/๖

๔๔ นาคราช	ขุ.ชา	๒๗/๓๐๓ ตทฏฺกถา	๖/๑ ๓๒๔/๒๙๙-๓๐๑
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๔๕ ตึส ชยทิส ชาตกฏฺกถา	๗/๒๐๖ ๓๒๖/๓๐๓-๔

๔๖ อฏฺก กจฺจานี	ขุ.ชา.	๒๗/๒๓๘ ตทฏฺกถา	๔/๒๖๑ ๓๒๗-๘/๓๐๔-๗

๔๗ โสณนนฺท	ขุ.ชา.	๒๘/๕๗ ตทฏฺกถา	๘/๑๗๙ ๓๒๙-๓๐/๓๐๗-๙

๔๘

๔๙ ทุก สีลานิส�ส	 ชาตกฏฺกถา	๓/๑๔๖ ๓๕๕/๓๓๒-๓

๕๐ ทสก สงฺขพฺราหฺมณ	 ชาตกฏฺกถา	๕/๔๓๘ ๓๕๖/๓๓๓-๔

๕๑ จตุทฺทวาร ชาตกฏฺกถา	๕/๔๑๙ ๓๖๙-๓๔๐-๑

๕๒ ตึส ปณฺฑรก	ขุ.ชา.	๒๗/๕๑๗ ชาตกฏฺกถา	๗/๒๙๖ ๓๗๘/๓๔๗-๘

๕๓ เอก กฏฺหารก ชาตกฏฺกถา	๑/๒๐๖ ๓๗๙/๓๔๘

๕๔ เอก จูฬกเสฏฺิ ชาตกฏฺกถา	๑/๑๗๕ ๔๐๔/๓๖๒-๕

๕๕ เอก วรุณ ชาตกฏฺกถา	๒/๑๑๙ ๔๐๘/๓๖๖-๗

๕๖ มหาสุตโสม ชาตกฏฺกถา	๘/๔๐๕ ๔๐๙/๓๖๗

๕๗ อฏฺก คงฺคมาล ชาตกฏฺกถา	๕/๒๙๐ ๔๑๓/๓๖๙-๗๐

	 นอกจากหลักฐานจากพระไตรปิฎกแล้ว	 มงคลทีปนี	 ยังได้อ้างถึงคัมภีร์ชั้นหลังๆ	 เช่นคัมภีร์ 

มหาวงส์	ที่เป็นประวัติศาสตร์ของศรีลังกา

สรุป
	 ส่ิงที่น่าภูมิใจยิ่งส�าหรับชาวสยามประเทศ	 ปรากฏในตอนท้ายของหนังสือมงคลทีปนี	 เล่ม	 ๒	 

(ทุติโย	 ภาโค)	 ที่ท่านพระสิริมังคลาจารย์	 พระภิกษุชาวเชียงใหม่	 ผู้รจนาได้ระบุสถานท่ีแต่งหนังสือ 

มังคลทปีนีไว้ว่า	แต่งขึน้	ณ	ทีเ่รอืนสงดั	(สญุญาคาร)	ด้านทศิใต้ของเมอืงเชยีงใหม่	ในรชัสมยัของพระเจ้า

ราชาติราช	 พระนัดดาของพระเจ้าดิลก	 จอมกษัตริย์ในนครเชียงใหม่	 เมื่อปีวอก	 จุลศักราช	 ๘๘๖	 

(ตรงกับพุทธศักราช	๒๐๖๗)	งานประพันธ์เพชรน�้าเอกชิ้นนี้	มีอายุ	๕๐๐	ปี	นับจากวันที่รจนา	มาถึง	ณ	

วันนี้

บรรณานุกรม
คณะกรรมการกองต�ารา	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)	 พิมพ์ครั้งท่ี	 ๑๙.	

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๖๓.

คณะกรรมการกองต�ารา	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค)	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๙.	

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๖๐.
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.	พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนกิาย ชาดก ภาค ๑ และภาค ๒. พระไตรปิฎก

ภาษาไทย เล่ม ๒๗ และเล่ม ๒๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙. กรุงเทพมหานคร	:	

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙.

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ.	ชาดกและอรรถกถาชาดก (บาลี-ไทย). กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโล 

ภิกขุ,	๒๕๑๐.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ฟื้น	 ชุตินฺธรมหาเถร	 ป.ธ.๙).	 พระคัมภีร์ชาดกแปล ฉบับ ส.อ.ส.  

เล่ม ๔, ๕, ๕, ๗, ๙, ๑๔ อรรถกถา.	 (งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ 

พระพุทธโฆษาจารย์).	กาญจนบุรี	:	สหายการพิมพ์,	๒๕๓๙.
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การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน
พระพิสิษฐ์ ศรีวิชา, ดร.

วัดธรรมปัญญา สามพราน นครปฐม
ผศ.สมภพ สายหยุด

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
	 บุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ	 บุคลากรจึงเปรียบเสมือน 

ฟันเฟืองในการน�าพาองค์กรให้เดนิทางไปสูเ่ป้าหมาย	ไม่มีองค์กรไหนประสบความส�าเร็จได้โดยปราศจาก

บุคลากร	 ทุกองค์กรต่างให้ความส�าคัญกับบุคลากรเป็นอันดับต้น	 ๆ	 เนื่องจากตระหนักดีว่าบุคลากร 

ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าหลกัทีส่�าคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนองค์กร	หรือทีถ่อืว่าเป็นทนุมนษุย์	(human	

capital	 investment)	 ท่ีมีความส�าคัญขององค์กรก็ว่าได้
1
	 เพราะบุคลากรเป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่ง 

ใหม่	ๆ	 ให้เกิดขึ้นในองค์กร	ผลิตภัณฑ์	สินค้า	อาคาร	สถานที่	แผนงาน	นวัตกรรมสามารถลอกเลียน

แบบได้ในชั่วข้ามคืน	 แต่คนหรือบุคลากรไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้	 บุคลากรที่มีศักยภาพมีส่วน

ท�าให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	 ฉะนั้นการจูงใจให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงคงท�างานอยู่กับองค์กร

นั้นเป็นสิ่งส�าคัญในทุกสถานการณ์	โดยเฉพาะในขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง	ซึ่งส่งผลให้อัตรา

การย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน	 ดังนั้นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้จึงเป็นเร่ืองที่องค์กรต้องให้ความ 

ส�าคัญแม้ผลตอบแทนมักจะเป็นปัจจัยหลักท่ีบุคลากรค�านึงถึงเมื่อก�าลังพิจารณางานใหม่	 แต่ก็ยังไม่ใช่

ปัจจัยที่สามารถรักษาผู้ท่ีมีศักยภาพไว้ได้ในระยะยาวเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนา	 การประเมินผล

การปฏิบัติงาน	 สวัสดิการและผลประโยชน์	 ความปลอดภัยและสุขภาพ	 กระบวนการท้ังหลายเหล่านี้

ล้วนเป็นเงื่อนไขที่จะรักษา	และสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้แก่บุคลากรได้อีกด้วย

	 การสร้างแรงจงูใจในการท�างานเป็นการส่งผลให้แรงผลกัดนัทีม่อียูภ่ายในและภายนอกตวับคุคล

กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�างาน	 ทิศทางในการกระท�า	 ความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท�า	 

ดงันัน้	แรงจงูใจจงึเป็นกระบวนการทางจติใจท่ีเกดิจากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและสภาพแวดล้อม	

(Pinder,	1998)	ซึ่งมีความส�าคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระท�าพฤติกรรมต่าง	ๆ	ที่ด้วยความ

เต็มใจและพอใจ	แรงจูงใจในการท�างานที่จะสร้างให้กับบุคลากรต้องมีทั้งแรงจูงใจภายนอก	เช่น	การให้

รางวัล	 การชมเชยการขึ้นเงินเดือน	 การให้โบนัส	 เป็นต้น	 และแรงจูงใจภายใน	 เช่น	 ความปรารถนา	 

 1
 Becker,	Gary	S.	Human Capital,	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1993).
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อยากมีความก้าวหน้า	 อยากพัฒนาตัวเอง	 อยากให้องค์กรเติบโต	 และประสบความส�าเร็จควบคู่กัน	 

โดยพื้นฐานทั่วไปนั้นมนุษย์มีความต้องการ	 มีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดท้ังความต้องการลาภ	 ยศ	

สรรเสริญ	ทรัพย์สินเงินทอง	ความปลอดภัยในชีวิต	เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	เป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต	 มีครอบครัวท่ีอบอุ่น	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการ	 (needs	 hierarchy	 

theory)	 ของ	 Abraham	Maslow	ที่กล่าวว่า	 การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งส�าคัญ 

ในการทีจ่ะจงูใจคนให้มพีฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์นัน้	ต้องเข้าใจถงึธรรมชาติความต้องการของบคุคลด้วย

จึงจะสามารถจูงใจบุคคลนั้นได้
2
	(Maslow)	โดยสิ่งเร้าที่มากระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลเกิดความต้องการ

จะต้องสอดคล้องกับระดับความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย	 ดังนั้นแล้วในการสร้างแรงจูงใจให้แก่

บุคลากรนั้นจ�าเป็นที่จะต้องทราบถึงความต้องการของบุคลากรแต่ละคน	ปัจจัยเป็นตัวสร้างแรงจูงใจ 

ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรได้นั้นจะต้องสามารถกระตุ้น	 (motivators)	 และการบ�ารุงรักษา	 (hygiene)	 

ให้บุคลากรสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับองค์กรได้ด้วย
3
	 (Herzberg)	 ทั้งนี้ก่อนที่จะด�าเนินการสร้าง 

แรงจูงใจให้กับบุคลากรนั้น	 ผู้บริหารจะต้องรู้รอบในองค์ประกอบของกระบวนการเพ่ือท่ีจะวางแผน	

วิเคราะห์	 และก�าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมกับบุคลากรได้	 กล่าวคือ	 จะต้องรู้จัก	 “คน	 หรือบุคลากร”	 

ว่ามีลักษณะ	 บุคลิกภาพหรือความเป็นอัตตาของบุคลากรในแต่ละคน	 รู้จัก	 “ตน	 หรือองค์กร”	 ว่าม ี

นโยบาย	วิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะสามารถวางแผน	ก�าหนดให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	 และ	 รู้จัก	 “งาน”	 ว่า	 ลักษณะและ	 ขอบข่ายของงานที่บุคลากรด�าเนินการอยู่เป็นอย่างไร	 

เมื่อผู้บริหารรู้จัก	 “บุคลากร	 องค์กรและงานที่บุคลากรรับผิดชอบ”	 ก็จะสามารถบริหารคนให้ส�าราญ

บริหารงานก็ส�าเร็จได้

ก้าวแรกแรงจูงใจ เริ่มได้ต้องรู้จัก “คน”
	 ปัจจัยส�าคัญที่น�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้นั้นล้วนมาจากความสามารถของ	 “บุคลากร”	 

ผู้บริหารต้องชาญฉลาดในการพิจารณาว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด	 โดยดูจากบุคลิกภาพ	

อุปนิสัย	ทักษะ	และศักยภาพ	การใช้คนให้ถูกกับงานนั้นผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ซึ่งเหมาะสมกับงานตั้งแต่ต้น

จึงจะสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับงานได้	 การท�างานกับคนเป็นเร่ืองยาก	 เพราะคนมีความซับซ้อน

ทางอารมณ์และพฤตกิรรมการวเิคราะห์พฤติกรรมคนทัว่	ๆ 	ไปเป็นศาสตร์ทีเ่รยีนรูไ้ด้ไม่รูจ้บ	เพยีงภาษา

ท่าทางก็สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลาย	 เช่น	การตีความสีหน้า	การขยับริมฝีปาก	การจัดวางแขนขา	

เสียงหัวเราะ	 ไปจนถึงการกระท�า	 ทั้งนี้	 เพื่อตอบค�าถามในใจว่า	 “ท�าไมเขาจึงท�าอย่างนั้น”	 และ  

 2
 Maslow,	A.	M.	Motivation and Personality,	(New	York	:	Harper	and	Row	Herzberg,	1954).

 3
 Herzberg,	F,	et	al.	The Motivation to Work.	(New	York	:	John	Wiley	and	Sons,	lnc,	1959).
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175การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน

“ท�าอย่างไรเขาจึงจะท�าอย่างนั้น”	 ฉะน้ันก่อนที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กร	 ผู้บริหาร 

ก็ควรทีเ่ข้าใจก่อนว่าบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร	ตามหลกัพฤตกิรรมศาสตร์ของ
4
	Carl	Gustav	Jung	

มีการวิเคราะห์คน	(Extended	DISC)	โดยการแบ่งคนออกเป็น	๔	ประเภท	คือ	

		 	 ๑)		D	(Dominance)	เป็นคนมั่นใจ	ในตัวเอง	กล้าคิดตัดสินใจ	ตรงไปตรงมา	

	 	 ๒)		I	(Influence)	เป็นคนชอบเข้าสังคม	ชอบพูดชอบคุย	เป็นมิตร	จูงใจคนเก่ง	

	 	 ๓)		S	 (Steadiness)	 เป็นคนใจเย็น	 ชอบท�าอะไรเป็นระบบ	 ละเอียดรอบคอบ	 ไม่ชอบการ

เปลี่ยนแปลง	

	 	 ๔)		C	(Compliance)	เป็นคนชอบความสมบรูณ์แบบ	เน้นความถกูต้อง	มรีะเบยีบ	ไม่ชอบเส่ียง	

	 บคุลากรคนหนึง่อาจจะมลัีกษณะผสมกนั	เช่น	อาจเป็น	IS	SCI	หรือ	ID	กไ็ด้	ขึน้อยูก่บัว่าบคุลากร

คนนั้นจะมีลักษณะใดเป็นตัวน�า	 บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมตามลักษณะนั้นท�าให้สามารถอธิบาย 

การตอบสนองตามธรรมชาตขิองบคุคลในสถานการณ์ท่ีต่างกนั	เมือ่ทราบว่าบคุลากรแต่ละคนมลัีกษณะ

อย่างไร	จะช่วยให้ได้เรียนรู้ความแตกต่างของคนเพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถก�าหนดแนวทางในการสร้าง

แรงจงูใจให้แก่บคุลากรได้อย่างเหมาะสม	ซึง่ทางพระพทุธศาสนากไ็ด้เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของบคุคล	

๔	จ�าพวก
5
	ประกอบด้วย	

		 	 ๑)		อุคคฏิตัญญู	 -	 ดอกบัวท่ีพ้นน�้าแล้ว	 เปรียบเสมือนบุคลากรที่มีสติปัญญาแหลมคม	 

เฉลียวฉลาด	สามารถจัดการบริหารงานด้วยตนเองได้	(Self	Directed)	ท�างานโดยไม่ต้องก�ากับควบคุม	

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ	 พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง	 (Change	 Agent)	 เพียงแค่พูดให้ความรู้	 

ไม่ต้องอธิบาย	ขยายความ	ก็สามารถรู้เรื่อง	เข้าใจได้	บุคคลเหล่านี้เปรียบเหมือนบัวที่พ้นน�้าการท�างาน

กับบคุลากรกลุม่นีต้้องใช้การมอบหมายงาน	(Delegating)	โดยตดิตามอยูห่่าง	ๆ 	คอยพจิารณาผลส�าเรจ็

ของงาน	ให้ก�าลังใจเป็นแรงเสริม	

		 	 ๒)		วิปจิตัญญู	 –	 บัวปริ่มน�้าเปรียบเสมือนบุคลากรที่มีสิติปัญญาฉายแววความเฉลียวฉลาด	 

ให้ความส�าคัญ	และสนใจในตนเองมาก	ต้องการสิ่งจูงใจ	และผลตอบแทนในการท�างาน	มีการปรับตัว

ได้ดีในระยะแรก	 (Early	 Adaptor)	 มีความเพียรที่จะเรียนรู้	 เมื่อได้ฟังด้วยการอธิบาย	 ค่อย	 ๆ	 บอก	 

ค่อย	 ๆ	 อธิบายขยายความก็สามารถรู้และเข้าใจได้	 เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน�้าการปฏิบัติงาน 

กับบุคลากรกลุ่มน้ี	 ต้องใช้ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	 หรือคอยให้การสนับสนุน	 (Participating	 or	 

Supporting) 

 4
 Jung,	C.	G.,	The integration of the personality,	(N.Y.	:	Ferrar	&	Rinehart,	1939).

 5
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙).
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		 	 ๓)		เนยยะ	 -	 บัวกลางน�้า	 เปรียบเสมือนบุคลากรท่ีมีสติปัญญาน้อย	ท�างานหรือไม่ท�างาน 

ต้องได้เงินค่าตอบแทน	สนใจผลตอบแทนเป็นหลัก	ผู้บริหารต้องใช้การขายหรือกระตุ้นความคดิให้ท�างาน	

คอยให้ค�าปรึกษา	ข้อคิดเห็นต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานกับบุคลากรกลุ่มนี้

ต้องขายความคิดหรือสอนงานให้	(Selling	or	Coaching)	

		 	 ๔)		ปทปรมะ	-	บัวในโคลนตม	เปรียบเสมือนบุคลากรที่มีสติปัญญาทึบ	(Sluggard	or	Dog	

Mate)	ไร้ซึ่งความสามารถ	สภาพการท�างานไร้จิตวิญญาณ	ผลงานเกิดจากความช�้าใจ	ผู้บริหารต้องการ

ใช้การบอกก�ากับ	หรือสั่งการให้ท�างาน	(Telling	or	Directing)	

	 ขณะเดยีวกนัมนษุย์ต่างกม็รีะบบความคดิ	ระบบการมองโลกท่ีแตกต่างกนั	แม้ว่าจะเป็นพ่ีน้องกนั	

ครอบครัวเดียวกัน	ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	การที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบความคิดของ

บคุลากรจะช่วยให้เข้าใจ	และสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบคุลากรได้	นอกจากจะสามารถวางแผน

ก�าหนดแนวทางในการเสรมิสร้างให้บคุลากรท�างานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	เกดิพฤตกิรรมการท�างานทีมุ่ง่

เพิม่ปรมิาณและคณุภาพแล้ว	ยงัเน้นบรรยากาศท่ีผู้ปฏบิติัมคีวามสุขความพอใจ	และเต็มใจลงทุน	ลงแรง	

เพือ่ให้ผลงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้	การท�างานในลกัษณะดงักล่าว	คอื	การจงูใจในการท�างาน	(Work	

Motivation)

ตัว “ตน” ก�าหนด “คน” ให้ท�างาน
	 แม้ว่า	 “คน	 หรือบุคลากร”	 จะเป็นกลไกส�าคัญหลักที่ท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินงานบรรลุ 

เป้าหมาย	 แต่	 “ตน	 หรือองค์กร”	 ก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 องค์กรเปรียบเสมือนบ้าน 

หลงัใหญ่ทีน่�าพาบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ	มคีวามหลากหลายและมคีวามเป็นตัวตนทีแ่ตกต่างกนัให้มา

อยู่ร่วมกัน	 มีวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายเดียวกัน	 คือ	 น�าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส�าเร็จซึ่งความส�าเร็จ 

นัน้	ๆ 	กข็ึน้อยูก่บัลกัษณะ	และประเภทขององค์กรว่ามกีารก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างไร	ฉะนัน้	เร่ืองส�าคญั

ที่ผู้บริหารจ�าเป็นต้องค�านึงถึงนอกจากการก�าหนดนโยบาย	 แผนงาน	พันธกิจแล้วควรให้ความส�าคัญ 

กับการสร้างความผูกพันและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ให้รู้สึกอยากท�างานกับองค์กรยาวนานขึ้น	 เพ่ือให้

องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต	 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมในการ

ท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด	 คนรุ่นใหม่มักมองหาความก้าวหน้า	 ความท้าทาย	 

และค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นส�าคัญ	 ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อนที่เลือกความมั่นคงในหน้าที่การงาน	

นอกจากนี้ในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนท�าให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางการหารายได้ท่ีหลากหลายนอกเหนือ

จากการท�างานประจ�า	 จึงมีคนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น	 ขณะเดียวกันนอกจากจะ

ช่วยรกัษาบคุลากรให้อยูก่บัองค์กรแล้ว	ยงัต้องสร้างปัจจยัดงึดดูความสนใจของบคุลากรทีม่คีวามสามารถ
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ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วยถ้ามองใน	 แง่ของวัฒนธรรมการท�างานของคนในองค์กรก็ถือว่า 

เรื่องนี้ไม่เล็ก	เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว

	 ก่อนทีจ่ะเริม่สร้างกลไกต่าง	ๆ 	ให้เข้ามาด�าเนนิการสร้าง	ซ่อม	เสริมหรือกระตุ้นบคุลากรในองค์กร	

ผู้บริหารจ�าเป็นที่จะต้องรู้จักองค์กรในแง่มุมอื่น	 ๆ	 เป็นอย่างดีก่อน	 Geary	 and	 Alan	 (Rummler,	 

1995)
 6
	ได้พัฒนาจากแนวคิดเชิงระบบ	(Systems	Theory)	และแนวคิดความสัมพันธ์	(Alignment)	

ของการบริหาร	ผนวกกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ	TQA,	PMQA	เพื่อสร้างวินิจฉัยองค์กร	(Organization	

Diagnosis)	ใน	๓	ระดับ	คือ	

	 	 ๑)		ระดับองค์การ	(Organization	Level)	

	 	 ๒)		ระดับหน่วยงานหรือทีม	(Department	or	Team	Level)	

	 	 ๓)		ระดับตัวบุคคล	(Individual	Level)	

	 เครื่องมือการวินิจฉัยองค์กร	 ๙	 ตัวแปร	 (Nine	 Performance	 Variables)	 หรือ	 ๙	 Cells	 

เพือ่พจิารณาความสอดคล้องกนัของการบริหารจดัการภายในองค์กร	โดยมวีตัถุประสงค์ของการวนิจิฉัย

ขององค์กร	 คือความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรในองค์กรให้เห็นความจ�าเป็นท่ีต้องการเปล่ียนแปลง	

(Alderfer,	1980)	คล้ายเป็นการตรวจสุขภาพประจ�าปีขององค์กร	ท�าให้รับรู้ปัญหาขององค์กรน�าไปสู่

การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น	 โดยมีปัจจัยช่วยส�าหรับขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในองค์กร	๓	ปัจจัย	ดังนี้	คือ	

	 	 ๑)		วิสัยทัศน์	(Vision)	ต้องมีเป้าหมายชัดเจน	เข้าใจง่าย	

	 	 ๒)		Dissatisfaction	ใช้เครื่องมือ	Diagnosis	Tools	และ	

	 	 ๓)		First	 step	 to	 go	 ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติ	 เพ่ือน�ามาวางแผนปรับปรุงแก้ไขและติดตาม

ประเมินผลให้ตรงประเด็น	

	 การทราบสถานการณ์ท่ีแท้จริงขององค์การด้วยเคร่ืองมือการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ	 จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จในการพัฒนาองค์กรร่วมกันโดยบุคลากรในองค์กรเอง	 จึงจะสามารถวางแผน 

ในการพัฒนาคน	 และพัฒนาตนซึ่งก็คือองค์กรได้	 แต่จะท�าอย่างไรให้คนหรือบุคลากรนั้น	 ทุ่มเททั้ง 

แรงกาย	 แรงใจให้แก่องค์กรอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ซ่ึงไม่สามารถที่จะมองข้ามความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์การได้	 และได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการน�าพาองค์กร 

ไปสู่ความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์

พฤติกรรมของบุคลากรได้	เช่น	พฤติกรรมการขาดงาน	(Absenteeism)	และพฤติกรรมการลาออกของ

 6
 Rummler, G. A.	and,	Alan	B.	Improving Performance: How to Manage the White Space 

on the Organization Chart,	2
nd
ed.	(San	Francisco, CA:	Jossey-Bass	Inc.,	1995).
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บุคลากร	 (Employee	 Turnover)	 เพราะบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงจะมีแนวโน้ม 

ในการปฏิบัติงานกับองค์กรนานกว่าและเต็มใจที่จะท�างานอย่างเต็มความรู้	 ความสามารถมากกว่า

บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต�่า	

	 ดังนัน้	ความผกูพันของบคุลากรทีม่ต่ีอองค์การจึงเปรียบเสมอืนกญุแจส�าคญัดอกหนึง่ในการรักษา

บคุลากรทีมี่ความเตม็ใจในการทุม่เทความรู	้ความสามารถให้คงอยูก่บัองค์การได้	(Bhatnagar,	2007)
7
 

แนวทางในการท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง	(Job	Ownership)	รักและทุ่มเท

ในการท�างาน	 เพื่อให้ผลงานออกมาดีนั้นเป็นการท้าทายความสามารถของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี	 เช่น	

การสร้างเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรรักองค์กรและทุ่มเทในการท�างานที่องค์กร

สามารถท�าได้	คือ

	 	 ๑)		ระบบการสื่อสาร	(Communication	System)	จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของ

ผูบ้รหิาร	เป็นสิง่เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธผิล

ต่อองค์กรในทางบวก

	 	 ๒)		ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	Management	System)	 เปิดโอกาส

ให้บคุลากรเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการองค์กรในการแสดงความคดิเหน็	ไม่ปิดกัน้ความคดิเหน็	

และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายในการท�างาน

	 	 ๓)		สร้างบรรยากาศความผกูพนัและสมัพนัธภาพ	(Employee	Engagement)	ด้วยการสร้าง

บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้เกิดขึ้น	 โดยค�านึงถึง	 ๓	 ข้อ	 คือ	 สร้างบรรยากาศในการท�างานให้ 

น่าท�างาน	 สร้างความรู้สึกดีทางด้านจิตใจ	 และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับบุคลากร	 

และบุคลากรด้วยกันเอง

	 	 ๔)		ระบบพัฒนาบุคลากร	(HRD	System)	โดยเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	

(Training	&	Development)	ให้บุคลากรมี	Competency	ที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตก้าวหน้า	

และการพัฒนาสายอาชีพ	(Career	Development)	ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสในการเติบโต

	 ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีทักษะ	 ความสามารถที่เรียกว่า	 Hard	 Skills	 (เป็นทักษะที่จ�าเป็นในการ

ท�างานในแต่ละสายอาชีพ	 เป็นความช�านาญเฉพาะด้าน	 เช่น	 เทคโนโลยี)	 และ	 Soft	 Skill	 (ผู้ที่ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารความคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจนได้แก่	 การส่ือสาร	

การน�าเสนอ	การจงูใจและหวา่นล้อม)	ในต�าแหนง่งานทีสู่งมากยิ่งขึ้น	สิ่งที่ส�าคญัมากกว่าสิง่อืน่คอื	Soft	

Skill	 ถ้าคุณเป็นผู้บริหาร	 หรือต้องการเป็นผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ	 แน่นอนว่า	 คุณไม่จ�าเป็น

 7
 Bhatnagar,	J.	“Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES 

employees: key to retention”. Employee	Relations.	Vol.	29,	Issue	6,	2007.
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ต้องเก่งในทกัษะหลกัอย่างมากมาย	แต่สิง่ท่ีคณุจ�าเป็นต้องเก่งให้มากทีส่ดุ	หรอืขาดแทบไม่ได้	คอื	ทกัษะ

ด้าน	Human	และ	Conceptual	หรอืทกัษะในความเป็น	Soft	Skill	นัน่เอง
8
	(Katz,	1955)	ซ่ึงสอดคล้อง

กับคุณสมบัติของนักบริหารที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร	ดังนี้

	 	 ๑)		จักขุมา	 ผู้บริหารต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน	 (Conceptual	 Skill)	 

มององค์การในภาพรวม	 สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยต่าง	 ๆ	 ในองค์กรเพื่อที่จะสามารถ 

วางแผน	ก�าหนดกลยุทธ์	เป้าหมายขององค์กรได้ซึ่งท�าให้เป็นลักษณะผสมระหว่าง	Hard	Skill	&	Soft	

Skill	แต่โดยส่วนใหญ่	ก็จะถูกจัดให้เป็น	Soft	Skills	รูปแบบหนึ่ง

	 	 ๒)		วิธูโร	 ผู้บริหารต้องมีความสามารถเฉพาะด้าน	 (Technical	 Skill)	 ในการประยุกต์ใช้ 

ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้สามารถปรับปรุงวิธีการ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีจัดเป็น	Hard	Skills	ที่เด่นชัด

	 	 ๓)		นิสสยสัมปันโน	ผู้บริหารต้องเป็นผู้น�า	(Human	Relation	Skill)	สามารถเข้าใจและจูงใจ

ให้สมาชกิภายในองค์กรให้ท�าหน้าทีข่องแต่ละคนอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายได้จัดเป็น	Soft	Skills	

ที่เด่นชัด
9
 

	 นอกเหนือจากบุคลากรท่ีมีความสามารถแล้ว	 ผู้บริหารก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อ 

ภาพรวมขององค์กร	 หลาย	 ๆ	 องค์กรมักมีแนวความคิดว่า	 ผู ้บริหารที่เก่ง	 คือ	 ผู ้ที่มีทักษะหรือ 

ความสามารถในงานดงักล่าวโดดเด่นแต่แท้ทีจ่รงิแล้วผูบ้รหิารทีเ่ก่งจะต้องสามารถสร้างทมี	สร้างให้เกดิ

แรงกระตุ้นต่อสิ่งใหม่	ๆ	หรือการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่	ๆ	หรือการสร้างก�าลังใจให้เกิดความร่วมมือ	ร่วมใจ

ท�าในสิง่ทีย่งัไม่เกิดข้ึนให้เกดิข้ึนได้	ผูบ้รหิารลกัษณะนีจ้งึจะสามารถครองใจบคุลากรได้องค์กรจะประสบ

ความส�าเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีใจให้องค์กร

บริหาร “งาน” ให้ได้ผลบริหาร “คน” ให้ได้ใจ
	 การวางก�าลังคนให้เหมาะสมกับงาน	(Put	the	right	man	on	the	right	job)	ผู้บริหารจะต้อง

เริม่ต้นจากเข้าไปศกึษาเรียนรูอ้ย่างจรงิจงักับบุคลากรในแต่ละกลุม่	และจดัจ�าแนกว่าองค์กรมคีนท�างาน

ที่มีความสามารถในระดับใดบ้าง	และมีอยู่กี่กลุ่ม	จากนั้นจึงค่อยจัดวางก�าลังคนเหล่านั้นให้ท�างานในที่

ที่เหมาะสม	 การเสียเวลาศึกษาความสามารถของบุคลากร	 แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า	 ย่อมดีกว่าการ

ปล่อยให้มีคนท�างานจ�านวนมาก	แต่ไม่สามารถท�าให้กับบริษัทได้อย่างที่คาดหวังไว้ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้

 8
 Katz.	R.	L.	“Skill of effective administrator”,	Harvard	Business	Review.	12	(1),	1955.

 9
 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓๐,	

(กรุงเทพมหานคร	:	มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต,	๒๕๕๘), หน้า ๒๑๐-๒๑๑.
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ก่อนว่างานนั้นต้องท�าอะไรเพื่อให้ได้ผลงานอย่างไร	 ในทุกองค์กรมีการจัดท�าแบบบรรยายลักษณะงาน	

หรือ	 Job	 Description	 ที่เราเรียกว่า	 JD	 เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นมาจากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล 

ของงานต�าแหน่งนั้น	 ท่ีคนท�างานแต่ละต�าแหน่งถือไว้กับตัวเองความกระจ่างชัดในลักษณะงานหน้าที่

ขอบเขตความรบัผดิชอบ	และรายละเอยีดของงาน	ต้องสือ่	อย่างตรงประเดน็	ไม่อ้อมค้อม	หรอืมโนภาพ

ให้บคุลากรคล้อยตามลกัษณะงานท่ีไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์	ซึง่อาจท�าให้บคุลากรหลงประเดน็	และเข้าใจ

วตัถปุระสงค์ของงานผดิเพีย้นไปจากความเป็นจริง	ประเด็นนีส้�าคญัยิง่ส�าหรับการตัดสินใจของท้ังสองฝ่าย	

เพื่อองค์กรจะได้เลือก	“The	right	man”	ที่เหมาะสมที่สุด	มารับผิดชอบในงานนั้น	ๆ	รวมถึงบุคลากร

ที่ต้องเลือก	“The	 right	 job”	ที่เหมาะสมส�าหรับเขาด้วยเช่นกันการท�างานก็จะก่อเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด	และตัวบุคคลก็จะดึงศักยภาพออกมาใช้กับงานได้อย่างเต็มที่	ดังนั้น	การมอบหมายงานให้ถูกกับ

บุคคล	ผู้บริหารต้องมองตั้งแต่กระบวนการแรก	คือ	การสัมภาษณ์	และคัดเลือกเข้ามาท�างาน	ประเด็น

ส�าคัญอยู่ท่ีว่า	 “เราไม่ใช่ผู้เลือกเขาฝ่ายเดียว”	 เพราะคนที่เดินเข้ามาสมัครงาน	 “เขาก็เป็นผู้เลือกเรา 

เช่นกัน”

	 การวางคนให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้ได้อยู่	 แต่องค์การต้องไม่ลืมว่าบุคลากร

แต่ละคนมคีวามสามารถหลายด้าน	ผูบ้รหิารเหน็ว่าเขามคีวามสามารถเหมาะสมกบัต�าแหน่งงานทีอ่งค์กร

ก�าลังต้องการอยู่	 แต่บุคลากรคนนั้นอาจจะมีความสามารถในด้านอื่น	 ๆ	 ที่โดดเด่นกว่างานประจ�าที ่

ท�าอยู่ก็ได้ผลที่ติดตามมาก็คือ	 องค์กรได้คนท�างานในต�าแหน่งที่ต้องการ	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจส่งผล

ให้เกิดการเบื่องาน	เพราะไม่ใช่สิ่งที่ชอบหรือถนัดมากที่สุด	บุคลากรบางคนก็ทนท�าไป	แต่บางคนก็ทน

ไม่ไหวก็ลาออกไป	 ท�าให้คนท�างานก็เสียเวลาท่ีมาจมอยู่กับงานท่ีไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี	 

องค์กรเองก็เสียเวลาที่ไม่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นไปในสายงานนั้น	ๆ	 ได้	 การมีบุคลากรที่เก่งอยู่ใน

องค์กรแล้วเราไม่ได้ใช้เขาอย่างเต็มที่	 หรือใช้งานเขาไม่ตรงตามความถนัดหรือความสามารถอาจจะ 

สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันได้	เช่น	มีคนบางคนท�างานในต�าแหน่งงานที่รับเข้ามาดี	แต่เขาเป็นคนที่

คิดแตกต่าง	 นอกกรอบ	 แต่งานที่ท�าอยู่ไม่จ�าเป็นต้องคิดอะไรใหม่	 องค์กรอาจจะพิจารณาหางานที ่

เหมาะสมกับความสามารถให้เขาด้วยแนวทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 ท�างานในต�าแหน่งเดิมแต่เพิ่มงานด้านการ

พัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ให้	หรือสร้างงาน	(ต�าแหน่ง)	ใหม่ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และย้าย

ไปท�างานน้ันแทน	 หรือก�าหนดนโยบายการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน	 (Job	 Rotation)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ที่เน้นการเพิ่มมูลค่างาน	 (Job	Value)	 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	บุคลากรท�าให้งานมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นภายใต้

ระยะเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การเปลี่ยนงานมากกว่าการเปลี่ยนต�าแหน่ง	 ทั้งนี้	 ต�าแหน่ง 

ของงานและผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รบัยงัคงเหมอืนเดมิ	แม้ว่าในข้อเทจ็จรงิของการปฏบิตัทิ�าได้ยาก	

เพราะหัวหน้าหน่วยงานมักหวงลูกน้องที่ท�างานดีไม่ยอมให้หมุนเวียนไปอยู่ในกลุ่มงานฝ่ายหรือ
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หน่วยงานอื่น	ยิ่งถ้าคาดว่าจะได้คนที่ท�างานไม่ดีมาท�างานด้วยแล้วก็จะยิ่งไม่ยินยอมให้มีการหมุนเวียน

งานอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่มักพบ	คือ	คนที่ท�างานในต�าแหน่งเชิงเทคนิค	วิชาการ	มักจะหมุนเวียน

งานยาก	 เนื่องจากหาคนอ่ืนมาท�างานเชิงเทคนิคนั้นไม่ค่อยได้และตนเองไม่มีทักษะในงานนั้นเพียงพอ	

แต่หากมองในมุมกลับกันการหมุนเวียนงานไม่เพียงเป็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากรเท่านั้น	หากว่า

ยงัช่วยให้การบรหิารบคุลากรในหน่วยงานของผูบ้งัคบับญัชาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และ

ทีเ่หน็ได้ชัดคือท�าให้บุคลากรในหน่วยงานมทีกัษะในการท�างานทีห่ลากหลายด้านซึง่มผีลต่อการท�างาน

ให้พร้อมทันความต้องการของผู้รับบริการและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน	 อีกทั้งยังใช้ 

เป็นเครื่องมือในการจูงใจรักษาบุคลากรในทีมงาน	 ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่รู้สึกเบื่อหน่ายและ 

ไม่ต้องการท�างานทีซ่�า้ซากงานประจ�าทีม่ขีัน้ตอนการท�างานทีไ่ม่แตกต่างไปจากเดมิทีเ่คยปฏบิตัอีิกด้วย

สอดคล้องกับหลกัสปัปุรสิธรรม	กรอบแห่งการแสวงหาความรูเ้พือ่การวเิคราะห์องค์กรว่าการจะท�างาน

ให้ส�าเร็จตามความมุ่งหมายขององค์กรเพื่อน�ามาซึ่งข้อมูล	 ข้อเท็จจริงในการจัดสรรคนให้กับหน้าที่

ต�าแหน่งงานต่าง	ๆ	ในองค์กรนั้น	ควรมีหลักการอย่างไร	เช่น	

	 	 ๑)		ธัมมญัญตุา	คอื	บุคลากรจะต้องรูว่้าองค์กรน้ันมปัีญหาอะไร	แล้วท�าการวเิคราะห์หาสาเหตุ

และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง	 เพื่อจะได้เข้าใจทั้งจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 

ให้ชัดเจนมากที่สุด	

	 	 ๒)		อัตถญัญตุา	คอื	บุคลากรจะต้องรูว่้าเป้าหมายหรอืแนวทางทีจ่ะแก้ไขปัญหาขององค์การนัน้

เป็นอย่างไร	เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแผนงานที่ดี	มีการก�าหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อให้

บุคลากรขับเคลื่อนภารกิจส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	

	 	 ๓)		อัตตัญญุตา	 คือ	 บุคลากรจะต้องรู้ว่ามีตนเองหรือทีมงานมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร	 มีขีด 

ความสามารถหรือศักยภาพอย่างไร	 เพื่อท่ีจะได้ร่วมกันน�าพาให้องค์กรก้าวพุ่งทะยานไปสู่ความส�าเร็จ

ในที่สุด	

	 	 ๔)		มัตตัญญุตา	 คือ	 บุคลากรจะต้องเข้าใจในศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร	 

รวมถงึทรพัยากรทางการบรหิารท่ีม	ี(๔Ms,	๖Ms,	๘Ms)	เพือ่ให้สามารถน�ามาประกอบการบรหิารจดัการ

ให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลหรือเกิดประโยชน์สูงสุด	

	 	 ๕)		กาลัญญุตา	 คือ	 บุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมว่า	 เวลาไหน

หรอืโอกาสไหนควรจะด�าเนินการอย่างไร	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อตนเอง	เพือ่ร่วมงาน	องค์กร	

สังคม	และประเทศชาติ	

	 	 ๖)		ปริสัญญุตา	 คือ	 การที่บุคลากรรู้ถึงความเชื่อขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของ

ชุมชน	สงัคม	รวมถงึความเข้มข้นทางการแข่งขนัคูแ่ข่ง	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ทีเ่ป็นอปุสรรคขวากหนาม
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และโอกาสทีเ่ป็นปัจจยัแวดล้อมภายนอก	ทีอ่งค์กรและบคุลากรจะต้องเผชญิและเกบ็เกีย่วมาใช้ประโยชน์

ให้มากที่สุดในการเสริมสร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร	

	 	 ๗)		ปุคคลปโรปรัญญุตา	คือ	การที่บุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องรู้ว่าบุคลากรแต่ละคน

มีความรู้	ความสามารถ	และศักยภาพอย่างไร	จึงจะมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้	ความสามารถ	

ให้รับผิดชอบ
10

 

	 การบริหาร	 “องค์กร”	 ในปัจจุบันจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาทั้ง	 “คน”	 และ	 “งาน”	

ควบคู่กันไป	ถ้างานเหมาะสมกับภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว	ก็คงจะต้องมาพิจารณาดูว่า	 เรามี

คนที่เหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่	 ในขณะเดียวกันถ้าเรามีคนท่ีเก่ง	 ๆ	 เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร	 

ก็คงจะต้องมาพิจารณาดูว่างานต่าง	 ๆ	 ท่ีเรามีอยู่นั้นเหมาะสมกับคนเก่ง	 ๆ	 และเหมาะสมกับกลยุทธ์ 

ขององค์กรในช่วงเวลานั้น	 ๆ	 มากน้อยเพียงใด	 การที่จะพิจารณาว่าคนเก่งส�าคัญกว่า	 หรืองานที่ 

เหมาะสมส�าคญักว่า	ในแต่ละช่วงเวลานัน้ให้ดจูากภารกจิและกลยุทธ์หลกัขององค์กร	ดังนัน้	การจดัสรร

คนกับงานแบบ	“Put	the	right	man	on	the	right	job”	จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อองค์กรต้องพิจารณาว่า	

บุคลากรแต่ละคนมีคุณสมบัติ	 ความรู้	 ทักษะ	 ความสามารถ	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 รวมถึงพฤติกรรม	 และ

บุคลิกภาพประการใดบ้าง	 และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการใช้คุณสมบัติของบุคลากร

อย่างไร	หลักคิดนี้ตอกย�้าว่า	 ถ้าจะให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดก็ควรเลือกใช้

คนที่เหมาะสมกับงานนั้น	ๆ

“คน” ส�าราญ “งาน” ส�าเร็จ
	 องค์กรก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่	 ๒	 ของบุคลากร	 เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 เป็นส่วนหนึ่งของ 

การหล่อหลอมและสร้างความเป็นตัวตน	 เม่ือองค์กรเป็นบ้านท่ีรวมเอาบุคลากรที่มีความหลากหลาย	

ต่างความคิด	 ต่างตัวตนเข้ามาร่วมกัน	 องค์กรจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์	 มีเป้าหมาย	 ว่าจะน�าพา

บุคลากรไปในทางทิศทางใด	 ผู้บริหารจึงควรท�า	 JD	 (Job	 Description)	 เป็นหลักน�าวัตถุประสงค	์ 

(Objective)	ออกด้วยแยกเป็นข้อ	ๆ	เอา	JD	(Job	Description)	เข้ามาวิเคราะห์	บุคลากรแต่ละคน 

ก็จะมเีป้าหมายเฉพาะตวัแต่ละคนว่าปีนีต้้องท�าผลงานเท่าไหร่	ซึง่มนัจะเกดิเป็นนามธรรม	เป็นรปูธรรม

ขึ้นมา	 ในการบริหารองค์กรจึงจ�าเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท�าให้บุคลากรท�างานอย่างมี

ความสุข	มีทัศนคติที่ดีในการท�างาน	เห็นความส�าคัญของงานมาเป็นอันดับแรก	ผู้บริหารก็ควรที่เข้าใจ

ก่อนว่าบคุลากรในองค์กรเป็นอย่างไรจงึจะสามารถมอบหมายงานในภาระความรับผิดชอบแก่บคุลากร

 10
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๙).
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คนนั้นได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด	 ความช�านาญ	 เช่นเดียวกันในแง่ของการท�างานพระพุทธเจ้า 

ทรงใช้คนเก่ง	 ทรงใช้คนที่ท�างานได้ไม่เน้นที่อาวุโส	 อาทิการเลือกอัครสาวกซ้าย-ขวา	 พระพุทธเจ้า 

ทรงเลือกพระหนุ่มสองรูปซึ่งเพิ่งบวชใหม่	แต่เป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในอินเดีย	เมื่อพระหนุ่มสองรูป

เดินเข้าวัดในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่จึงทรงยุติการแสดงธรรมแล้วชี้ไปที่พระหนุ่ม 

สองรูปนัน้	โดยบอกต่อทีป่ระชมุสงฆ์ว่า	พวกเธอดูนะ	พระหนุม่สองรปูนีต่้อไปจะเป็นอคัรสาวกเบือ้งขวา

และเบื้องซ้ายของฉัน	 ในขณะที่มีพระเถระมากมายนั่งอยู่ในที่ชุมนุมสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเลือก	

พระพุทธเจ้าเลือกพระหนุ่มท่ีมีไฟในการท�างาน	 ทรงมองคนที่ท�างานเป็น	 แล้วก็กล้าใช้คนหนุ่มด้วย	 

นีค่อืวธิใีนการใช้คนส่วนผูท้ีม่าก่อนเป็นผูอ้าวโุสพระพุทธองค์กใ็ห้การเคารพเพ่ือให้อยูใ่นสังคมอย่างปกติ

สุข	 ดังนั้นการเลือกคนให้เหมาะกับงาน	 การเลือกคนให้ท�างานจึงเป็นการศิลปะของการบริหารงาน 

อย่างหนึ่ง	เมื่อเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ถูกต้อง	งานนั้นก็จะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
	 กล่าวได้ว่า	 เมื่อผู้บริหารสามารถที่จะอ่าน	 “คน	 (บุคลากร)”	 “ตน	 (องค์กร)	 และ	 “งาน”	 

จากสิง่ทีเ่ห็น	สิง่ทีเ่ป็นและสิง่ทีค่วรจะเป็นไปแล้ว	ด้วยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	และภายนอก

องค์กรแล้ว	 สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการบริหารงานให้ประสบความส�าเร็จ	 ก็คือการบริหารคน	 โดยเฉพาะคน 

ในทีมที่ท�างานให้เรา	ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็มิใช่คนทีเ่ก่งที่สุดหรือฉลาดทีสุ่ด	แต่เปน็ผูท้ี่สามารถ

ชักจูงใจ	คนให้ท�างานอย่างมีความสุข	และปล่อยให้พวกเขาท�างานได้อย่างเต็มที่มีอิสระ	รวมทั้งกระตุ้น

ให้พวกเขาดึงศักยภาพของตนเองออกมาท�างานให้ส�าเร็จได้	 เพราะหากเราเชื่อมั่นในตัวผู้อื่นว่าคน 

แต่ละคนมีความยิ่งใหญ่ในตัวเอง	 และเช่ือว่าเราสามารถดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้	 พวกเขา 

ก็จะท�างานได้ดีในระดับที่ตัวของพวกเขาเองก็คาดคิดไม่ถึง	

	 ดงันัน้	การสร้างแรงจงูใจในการท�างานแก่บคุลากรให้เกดิข้ึน	และท�าให้พวกเขาแสดงความสามารถ

อย่างเต็มที่	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “จงมองให้เห็นศักยภาพในตัวของคนแต่ละคนให้ลึกซ้ึงกว่าท่ีพวกเขา 

มองเหน็ในตวัเอง	จากนัน้จงูใจให้พวกเขามองเห็นศกัยภาพเหล่านัน้ได้เช่นเดยีวกบัทีค่ณุเหน็”	จะสามารถ

ท�าให้บุคลากรยอมท�างานให้องค์กรด้วยความเต็มใจ	 และมีแรงจูงใจที่ดีที่สอน	 ท�าให้เห็นคุณค่าคน 

และกระตุ้นให้เขาดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่	 เพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคลากรประสบ

ความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	มีความก้าวหน้า	และเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น
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การปลูกจิตส�านึกในองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

บทน�า
	 ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม	(Wellnessand	Happiness)	เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกสังคม

ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากตัวตนในสังคมโดยที่คนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม

จริยธรรมซึง่ความคดิในแนวนีไ้ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปจากคนส่วนใหญ่ในสงัคม	ดงันัน้	ในทกุประเทศ

จงึพยายามหามาตรการในการปลกูฝังอบรมและเสรมิสร้างประชากรในชาตใิห้เป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม	

นอกจากนีแ้ล้วเรือ่งของคณุธรรมจรยิธรรมยงัเป็นประเดน็หวัข้อของการศกึษาค้นคว้าในระดบัสากลหรอื

ของโลกทีท่กุประเทศพยายามศกึษาค้นคว้าหรอืหาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางหรือยทุธศาสตร์

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการในการด�าเนินการในระดับ

ชาติหรือประเทศเพื่อท�าการปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้คนในชาติ

	 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากกระแสโลกา- 

ภิวัตน์	 ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความส�าเร็จทางวัตถุคนในสังคมแสวงหาความส�าเร็จในชีวิตทางด้าน

เศรษฐกิจ	 บ้างก็แสวงหาอ�านาจ	 บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่า	 ปัจจุบัน 

สังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อย	ๆ	และก�าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้าน	ทั้งด้านการเมือง	การศึกษา	

ศาสนา	เศรษฐกิจ	สงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีพ่งึวติกกงัวลยิง่โดยเฉพาะปัญหาความเสือ่มถอยในด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศทั้งในระดับ	 นักการเมืองข้าราชการหรือคนในแวดวงอาชีพอื่น	 ๆ

ภาพทีเ่หน็ชัดเจนและเป็นข่าวอยูท่กุวนักค็อืการทจุรติคอรปัชัน่	การก่ออาชญากรรม	การเสพและค้ายา

เสพติดและยังแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเยาวชนนักเรียน	 นักศึกษา	 ต้ังแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา 

การพฤติกรรมตนที่ไม่พึงประสงค์	อาทิ	การแต่งกายผิดระเบียบ	แต่งกายล่อแหลมซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้

เกดิอาชญากรรมทางเพศ	การท่ีนกัเรยีน	นกัศกึษาขายบรกิารทางเพศเพยีงเพือ่หาเงนิมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การอยูร่่วมกนัฉนัท์สามภีรรยา	การทะเลาะววิาทของนกัศกึษาท้ังภายในสถาบนัเดยีวกนัและต่างสถาบนั

เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว	 ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทย 

ของเราขาดการปลกูฝังในด้านคณุธรรมจรยิธรรม	อาจจะมอียูบ้่างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกดิผลทีถ่าวร

ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความ

สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ	 มีสติปัญญา	 มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม	 รวมท้ังไม่ลืมวัฒนธรรม 
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ของชาติในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหาคุณธรรม

จริยธรรมในสังคมไทยหลายคนมักจะมองไปที่กระบวนการจัดการศึกษาและตอกย�้าเสมอว่าเป็นความ

ล้มเหลวของระบบการศึกษา	 แต่หากทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็น 

ปัญหาใหญ่ระดับชาติ	 การแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว	 สถานศึกษาและที่ส�าคัญท่ีสุด 

คือผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน	 เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้ประสบผลส�าเร็จสูงสุดนั้น	 ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง	 ถ้าพิจารณาพื้นฐานปัญหา

คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งนั้นเริ่มจาก	 “ปัญหาด้านครอบครัว”	 ซึ่งเกิดจาก

การที่ครอบครัวแตกแยก	 พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน	 พ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน	 การใช้ความรุนแรง 

ในครอบครัวและอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ซึ่งประเด็นปัญหาของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย

ล�าดับต้น	 ๆ	 เช่น	 ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวซ่ึงจะน�าไปสู่การมีความรักการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

อันควร	 รวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้า	 บุหร่ี 

ยาเสพติดได้ง่ายดายและที่ส�าคัญคือ	“การขาดแบบอย่างที่ดี”นั่นเอง

	 สังคมอยากเห็นภาพเด็กและเยาวชนเป็นเช่นไร	 ทุกคนในสังคมทั้งพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ครูผู้สอน	 

ผู้บริหาร	 นักการเมือง	 ผู้น�าสังคม	 ผู้น�าประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	 เพราะการ 

เป็นแบบอย่างที่ดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด	ดังนั้น	คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็น

กลไกของสังคมท่ีท�าหน้าท่ีเป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ	 เป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าอะไรควรประพฤติ

ปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคมเพราะถ้าคนในสังคมเป็นคนดีแล้วสังคมก็จะมีความสุข	 

แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายเดือดร้อน	 มีการเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งแม้จะมีกฎหมาย 

บังคับไว้	คนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง	

	 ในปัจจุบันปัญหาจากความบกพร่องทางจริยธรรมเกิดขึ้นทั่วโลกสังคมมีแต่ความสับสนวุ่นวาย

คดโกงเอารดัเอาเปรยีบกนัอยูต่ลอดเวลา	การศกึษาค้นคว้าในเร่ืองของจริยธรรมมมีานานจนในปัจจุบนั

เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตามจริยธรรมก็ยังเป็นเร่ืองที่มีความ 

ซับซ้อนเข้าใจได้ยากและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวแปรอีกเป็นจ�านวนมาก 

และความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมจะต้องอาศัยความเข้าใจในองค์ความรู้ของวิทยาการหลายสาขา

ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญา	จิตวิทยาการศึกษา	ศาสนาและอื่น	ๆ	ซึ่งหากมีมากเท่าไรก็จะช่วย

ให้เข้าใจในเร่ืองของคณุธรรมจรยิธรรมมากขึน้เท่านัน้	การสร้างจิตส�านกึทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม

และการทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี	๑๐	ได้ระบวุ่าคนไทยก�าลังประสบปัญหาวกิฤต

ค่านิยมทางจริยธรรมและพฤติกรรมเชื่อมโยงถึงการด�าเนินชีวิตความประพฤติความคิดทัศนคติและ

คุณธรรมของคนในสังคม	 สถาบันทางสังคม	 อาทิ	 สถานบันครอบครัว	 สถาบันศาสนาและสถาบัน 
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การศกึษามบีทบาทน้อยลงในการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมและพัฒนาศกัยภาพของคนไทยโดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน	ดังนั้น	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	

(พ.ศ.๒๕๕๐	-	๒๕๕๔)	จึงมุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยโดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องหลักคือการพัฒนาคนให้มี

คุณธรรมและความรู้
1
 

แนวคิดและทฤษฎี
	 คุณธรรม	(Virtue)	และจรยิธรรม(Morality	หรอื	Ethic)	ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	

พ.ศ.	๒๕๔๒	นั้น	ได้อธิบายความหมายของค�า	“คุณธรรม”	ว่าสภาพคุณงามความดีและ	“จริยธรรม”	

ว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมและคุณธรรมหมายถึง	 “ธรรมที่เป็นคุณความดี

สภาพที่เก้ือกูล”
2
	 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นของคู่กันและมักใช้ประกอบกันคุณธรรมเป็นปัจจัย 

ให้เกดิจรยิธรรม	จริยธรรมเป็นผลของการมคีณุธรรม	คณุธรรมจึงเป็นนามธรรม	เป็นเร่ืองของกศุลธรรม

ที่ควรปลูกฝังในจิตใจ	 ส่วนจริยธรรมซ่ึงเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ดีงาม

ที่ควรเสริมสร้างให้เกิดข้ึน	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางจริยธรรมจ�านวนมาก 

ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงจริยธรรม	 เช่น	 ทฤษฎีของเพียเจท์	 โคลเบอร์กฟรอยด์หรือทฤษฎี 

การเรียนรู้ทางสังคมต่าง	ๆ	

	 ในทีน่ีจ้ะน�าเสนอเน้ือหาองค์ประกอบและระดับของจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก
3
	ซ่ึงถอื

เป็นนักจิตวิทยาเชิงจริยธรรมทั้งนี้จริยธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	ชนิด	ได้แก่	จริยธรรมส่วนบุคคล

ซึ่งหมายถึงการกระท�าที่บุคคลตัดสินใจท�าเป็นส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	 ได้แก่	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 ความขยันอดทน	 เป็นต้น	 และจริยธรรมสังคมซ่ึงหมายถึงการกระท�าที่ส่งผลดีต่อ

สังคมโดยรวม	เช่น	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความเสียสละ	เป็นต้น	

	 นอกจากนีแ้ล้วจรยิธรรมยงัอยูใ่นรปูแบบของศาสนาเปน็บรรทดัฐานแห่งความประพฤต	ิเรยีกว่า	

ศีลธรรมและอาจจะอยู่ในรูปแบบของอาชีพ	 เรียกว่า	 จรรยาบรรณเป็นต้น	 ขณะเดียวกันนักวิชาการ 

หลายท่านยังอธิบายว่า	จริยธรรมประกอบด้วยโครงสร้าง	๒	ข้อ	ได้แก่	ศีลธรรม	(Moral	Value)	สิ่งที่

 1
	จรุพีร	กาญจนการณุ,	“คณุธรรมจรยิธรรมและการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี”,วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, ปีที่	๑	ฉบับที่	๑	(มกราคม-มิถุนายน	๒๕๕๒)	:	๓๓.
 2

	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๓๘),	หน้า	๑๒๔.
 3

	Kohlberg,	L.,	“Moral Stage andMoralization The CognitiveDevelopment Approach in 
Lihona, Moral Development and Behavior : Theory Research and Social Issues,	 (New	York:	
Rinehart	and	Winston,	1976).
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คนควรปฏิบัติและอศีลธรรม	 (Immoral)	 สิ่งที่คนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติส่วน	 Ethics	 ในภาษาอังกฤษ 

หมายถึงจริยศาสตร์ซึ่งหมายถึงประมวลความรู้และข้อ
4

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
	 ความหมายของคณุธรรมจรยิธรรมนัน้มนีกัปรชัญานกัการศึกษานกัจติวทิยาตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้	ค�าว่า	“คุณธรรม”	ได้มีผู้ให้ความหมายไว้	ดังนี้

		 เจรญิ	ไวรวจันกลุ	อธบิายว่า	คณุธรรมคอืมโนธรรมอันเป็นส�านกึแห่งความดทีีเ่กดิจากการไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดงามแล้วมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีงามจนเคยชินเป็นคนที่มี

คุณธรรมเป็นกิจนิสัยและลักษณะนิสัย
5

	 สงวนสุทธิ	เสิศอรุณ	กล่าวว่า	คุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีของบุคคลที่กระท�าไปด้วยความ

ส�านึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่า	 เป็นการกระท�าความดีหรือพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม	 

เช่น	 ความเสียสละ	 ความมีน�้าใจงาม	 ความเกรงใจ	 ความยุติธรรม	 ความรักเด็กรักเพื่อนมนุษย์และ 

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
6

	 สรปุได้ว่า	คณุธรรม	หมายถงึ	ความส�านกึในจติใจของบคุคลในทางทีด่งีามอนัเกดิจากการไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผลส่งผลต่อความคิดที่ดีน�าไปสู่การกระท�าและความประพฤติในทางที่ดี	 เช่น	 ความเสียสละ	

ความมีน�้าใจ	 ความรับผิดชอบ	 เป็นต้น	 ส่วนค�าว่า	 “จริยธรรม”	 นั้น	 มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย

ประเด็นด้วยกัน	ดังนี้

	 วิลาสลักษณ์	ชัววัลลี	ให้ความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกันว่าเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่ง

ที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระท�าหรือแก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกว่าเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น
7
 

	 ณรงค์	โชควัฒนา	ว่า	จริยธรรม	หมายถึง	การที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตากรุณา

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนตัวมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ
8
 

 4
	จรุพีร	กาญจนการณุ,	“คณุธรรมจรยิธรรมและการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี”,วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่	๑	ฉบับที่	๑	(มกราคม-มิถุนายน	๒๕๕๒)	:	๕๖.
 5

	เจริญ	ไวรวัจนกุล,	ความเป็นคร,ู (กรุงเทพมหานคร	:	ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,	๒๕๓๑),	หน้า	๔๕.
 6

	สงวน	สิทธิเลิศอรุณ,	ปรัชญาและคุณธรรมส�าหรับคร,ู พิมพ์ครั้งที่	๓,	 (กรุงเทพมหานคร	:	อักษรบัณฑิต,	
๒๕๒๖),	หน้า	๖๕.
 7

	วลิาสลกัษณ์	ชวัวลัล,ี	“จรยิธรรมในเดก็และเยาวชน”,วารสารพฤตกิรรมศาสตร์, ปีที	่๑๕	(๒๕๕๒):	๑๖-๒๗.
 8

	ณรงค์	โชควัฒนา,	เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย,	(กรุงเทพมหานคร	:	อมรินทร์พรินติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๔๒),	หน้า	๒๕.
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 บุญมี	 แท่นแก้ว.	 ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงหลักแห่งความประพฤติที่เห็นว่าดีงามและ 

ถูกต้อง
9
 

	 ปราชญ์	 กล้าผจญ	 ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่น

และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม
10

 

	 พรนพ	 พุกกะพันธุ์	 กล่าวว่าจริยธรรมหมายถึงส่ิงที่ควรประพฤติและปฏิบัติเหมาะสมในส่ิงที ่

ถูกต้องซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น
11

 

	 สุชาติ	 ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	 ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความถูกต้องที่ดีงามสังคมทุกสังคม 

จะก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรคือความถูกต้อง
12

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้ความหมาย	 จริยธรรม	 หมายถึง	 ธรรมท่ี 

เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม
13

	 บราวน์	 (Brown)	 ให้ความหมายของจริยธรรมว่า	 คือ 

กฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่บุคคลใช้ในการแยกแยะการกระท�าที่ถูกต้องออกจากการกระท�าที่ผิด	 โคลเบิร์ก	

(Kohberg)	กล่าวว่าจริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจายสิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียม

โดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไป	 แต่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีความเป็นสากลท่ีคนส่วนใหญ่รับไว้ในทุก

สถานการณ์ไม่มกีารขัดแย้งเป็นอดุมคติ	ดงันัน้	พนัธะทางจรยิธรรมจงึเป็นการเคารพต่อสทิธข้ิอเรยีกร้อง

ของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน
14

 

	 จากความหมายของคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวข้างต้น	สามารถสรุปได้	ดังนี้	

	 คุณธรรม	หมายถึง	สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเป็นความจริงแท้หรือสัจธรรมที่ท�าให้เกิด

การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงามมีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข	มีความรัก	เมตตา	ปรารถนาดี

 9
 บุญมี	แท่นแก้ว,	จริยศาสตร์ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่	๓	(กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,	๒๕๓๙),	

หน้า	๑๖๘.
 10

 ปราชญ์	กล้าผจญ,	คณุธรรมจรยิธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี, (กรงุเทพมหานคร	:	เยลโล่การพมิพ์,	๒๕๔๔).	
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ไม่เบียดเบียนท�าร้ายกัน	 ส่วนค�าว่า	 จริยธรรม	 หมายถึง	 ข้อปฏิบัติหรือหลักความประพฤติท่ีดีงาม 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอันส่งผลให้ชีวิตมีระเบียบแบบแผน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
	 นักทฤษฎีจริยธรรมได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไว้หลากหลายแนวคิด 

โดยแต่ละแนวคิดมีความเชื่อพื้นฐานที่แตกต่างกัน	 ซึ่งในที่นี้จะน�าเสนอแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมที่ส�าคัญ	๖	กลุ่ม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
15

 
๑. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด

	 นักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดมีความเช่ือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป็นสากล 

มโีครงสร้างของความคดิเป็นพืน้ฐานและประกอบด้วยเหตผุลเชงิจริยธรรม	นอกจากนีย้งัเชือ่ว่าจรยิธรรม

ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบื้องต้นคือการได้รับการยอมรับการรู้ว่าตนเองมีความสามารถ	 การเคารพ

และรู้จักตนเองอย่างแท้จริง	 ส่วนบรรทัดฐานเบ้ืองต้นทางจริยธรรมของบุคคลนั้นทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า 

เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นทฤษฎีที่ส�าคัญในกลุ่มนี้มี	๒	ทฤษฎี	คือ	

  ๑) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)

	 	 เพียเจท์	 (Piaget)	 เช่ือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับวัย

ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง	 ๆ	 ของสังคมตามพัฒนาการ

ทางสติปัญญาของบุคคลนั้นโดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์แบ่งเป็น	๒	ขั้นใหญ่	ๆ	ดังนี้

		 	 	 ๑.	ขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตน	(Heteronomous)	เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึง	

๘	 ปี	 ในขั้นนี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตน	 เช่น	 บิดามารดา	 ครูและบุคคลอื่นที่มี

อ�านาจมากกวา่และเชื่อว่ากฎระเบียบเป็นสิง่ทีแ่นน่อนตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	ดังนั้น	ระยะนี้

บิดามารดาและผู้ใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างชัดเจน

		 	 	 ๒.	ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ์	(Autonomous)	อายุตั้งแต่	๙	ปี	ขึ้นไป	ในขั้นนี้บุคคล

จะมองสิ่งต่าง	ๆ	อย่างมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเชื่อว่ากฎระเบียบต่าง	ๆ	ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัดสมบูรณ์แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกคนยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น	 ในข้ันนี้เป็น 

ระยะที่บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมขึ้นสู่ความคิดที่เป็นของตนเอง	 ใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงความยุติธรรม

และพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�า	 เพียเจท์เชื่อว่าการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับ 

กฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตนมายังขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์นี้เกิดจากการที่

 15
	ศณิาภรณ์	หูเ้ตม็,	พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาในระดับปริญญาตร,ี	(วทิยาลยัราชพฤกษ์,	
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บุคคลได้สัมผัสกับสภาวะรอบตัวที่กว้างขวางขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง	 การมีบทบาทในกลุ่มเพื่อน	 ในกลุ่ม

คนในสังคมประกอบกับพัฒนาการทางสติปัญญาและประสบการณ์ของตนเองวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ต่าง	ๆ	จนในที่สุดบุคคลก็จะได้ข้อสรุปต่าง	ๆที่เป็นหลักการในใจของตนเอง
16

  ๒) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg)

		 		 โคลเบิร์ก	 (Kohlberg)	 เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่านไปตามขั้น

พัฒนาการ	(Sequential	stage)	โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และเชื่อว่าการรับรู้

ทางสังคมและบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับ

พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น	ส�าหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นต่าง	ๆ	นั้น	โคลเบิร์ก	เห็นว่า

เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งโคลเบิร์กเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะน�าไปสู ่

การเรยีนรูส่้วนบคุคลมากกว่าจะเป็นรปูแบบของวัฒนธรรมทีสั่งคมวางไว้	นอกจากนีโ้คลเบร์ิกยังเหน็ว่า

บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือสามารถใช้เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้นั้นจะต้องสามารถใช้เหตุผล 

เชงิตรรกะและความสามารถในการรบัรูท้างสงัคมในระดับสูงก่อนโดยล�าดับขัน้พัฒนาการทางจรยิธรรม

ตามทฤษฎีของโคลเบิร์กนั้นแบ่งออกเป็น	๓	ระดับและแต่ละระดับสามารถแบ่งออกเป็น	๒	ขั้น
17

ได้แก่

  ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์(Pre Conventional level) ช่วงอายุ ๒-๑๐ ปี

	 	 หมายถึงระดับที่การตัดสินใจเลือกกระท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค�านึงถึง	 

ผลที่จะเกิดแก่ผู้อื่นพัฒนาการของเด็กวัยนี้มี	 ๒	 ข้ันคือ	 ข้ันท่ี	 ๑	 (อายุ	 ๒-๗	 ปี)	 ใช้หลักการหลบหลีก 

การลงโทษคือการมุ่งท่ีจะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับ 

และจะยอมท�าตามค�าสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่มีอ�านาจเหนือตนขั้นที่	๒	(อายุ	๗-๑๐	ปี)	ใช้หลักการ

แสวงหารางวัลคือการเลือกกระท�าในสิ่งที่จะน�าความพอใจมาให้ตนเองเท่านั้น	

  ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) ช่วงอายุ ๑๐-๑๖ ปี

	 	 หมายถึงการกระท�าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆของตนหรือท�าตามกฎหมายและศาสนา

บุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับน้ียังต้องมีการควบคุมจากภายนอกแต่ก็มีความสามารถในการเอาใจเขามา

ใส่ใจเราและสามารถท่ีจะแสดงบทบาททางสังคมได้สามารถแบ่งเป็น	๒	 ขั้นต่อเนื่องจาก	 ๒	 ขั้นแรก 

คือ	ขั้นที่	๓	(อายุ	๑๐-๑๓	ปี)	ใช้หลักการท�าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบยังไม่เป็นตัวของตัวเองชอบคล้อยตาม 

การชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อน	 ๆ	 ขั้นที่	 ๔	 (อายุ	 ๑๓-๑๖	ปี)	 ใช้หลักการท�าตามหน้าที่ของสังคม 

 16
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มีความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าทีข่องตนในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของสงัคมของตนจงึถอืว่าตนมหีน้าทีต่าม

กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่สังคมของตนก�าหนดหรือคาดหมาย	

  ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level) ช่วงอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป

	 	 หมายถึงการตัดสินข้อขัดแย้งด้วยการน�ามาไตร่ตรองชั่งใจตนเองและตัดสินใจไปตาม	 แต่ว่า

จะเห็นความส�าคัญของสิ่งใดมากกว่ากันแบ่งออกได้เป็น	๒	ขั้นต่อเนื่องจาก	๔	ขั้นแรกตามล�าดับ	ดังนี้

คือ	 ขั้นที่	 ๕	 ใช้หลักการท�าตามค�ามั่นสัญญาเห็นความส�าคัญของคนส่วนใหญ่ไม่ท�าตนให้ขัดต่อสิทธิ 

อันพึงมีพึงได้ของบุคคลอื่นสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้	ขั้นที่	๖	ใช้หลักการยึดหลักอุดมคติสากล

ซึ่งเป็นขั้นพัฒนาการท่ีสูงสุดแสดงท้ังการมีความรู ้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน 

และการมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายในปั้นปลายอันเป็นอุดมคติยิ่งใหญ่	 ตามทฤษฎี 

กลุ่มพัฒนาการทางความคิดเช่ือว่า	 บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาช้าเร็ว 

ต่างกันโดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลนั้นและสามารถที่จะ

ส่งเสรมิให้บคุคลมกีารพฒันาระดบัจรยิธรรมให้สงูกว่าเดมิได้โดยการเปิดโอกาสให้บคุคลเรยีนรู้จากการ

ตัดสินใจทางจริยธรรมร่วมกับผู้อื่น	 การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับผู้อื่นจะท�าให้บุคคล 

ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น	 ส�าหรับการพัฒนาจริยธรรม 

ตามกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดสามารถท�าได้หลายวิธีดังสรุปได้ต่อไปนี้
18

		 	 	 ๑.	การให้ความรู้ขั้นสูงเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่า

ที่เคยเป็นอยู่	(ขั้นสูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ	๑	ขั้น)

		 	 	 ๒.	การมโีอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่และสภาพแวดล้อมเป็นการจัดประสบการณ์ให้บคุคล

ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม

		 	 	 ๓.		การให้แสดงบทบาทสมมตเิป็นการจัดให้บคุคลได้รับโอกาสสวมบทบาทอืน่นอกเหนอื

จากท่ีตนเป็นอยูแ่ละบทบาทนัน้ควรเกีย่วข้องกบัจรยิธรรมการรบัเอาความคดิและความรูส้กึของคนอืน่

จะก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึดติดอยู่แต่ตนเอง

		 	 	 ๔.		การฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรม	 กล่าวคือ	 การฝึกเผชิญกับปัญหา

ความขดัแย้งเชิงจรยิธรรมจะช่วยฝึกให้บคุคลได้คดิวเิคราะห์อภปิรายโต้แย้งกนัและตัดสินใจโดยพิจารณา

ความเห็นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ในสังคมด้วยโดยปัญหาที่น�ามาใช้ในการอภิปรายนั้นควรเป็นปัญหาที่

สามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีเป็นอยู่และระดับท่ี 

สูงกว่าของบุคคลนั้น	ๆ

 18
	ทิศนา	แขมมณี,	การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ,	(กรุงเทพมหานคร	

:	เสริมสิน	ฟรีเพรส,	๒๕๔๖),	หน้า	๖-๗.

14. ��������������� (��.����� 185-210).indd   192 11/25/2022   10:00:40 AM



193การปลูกจิตส�านึกในองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

   ๕.	การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นกล่าวคือการที่บุคคลมีบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับบุคคลอื่น 

ได้อย่างเปิดเผยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้สูงข้ึนได้	 จากที่กล่าวมาจะเห็น 

ได้วา่ตามความเชือ่ของกลุ่มทฤษฎีพฒันาการทางความคิดนัน้เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละ

บุคคลแตกต่างกันข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาและวัยของบุคคลนั้น	 ๆ	 และเห็นว่าการพัฒนา

จรยิธรรมของบคุคลควรจะพจิารณารปูแบบการพัฒนาทีแ่ตกต่างกนัตามความสามารถทางการคดิและ

วัยของบุคคล

 ๒. กลุ่มแนวคิดจิตพิสัย

		 นักคิดกลุ่มจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ	(Affective	Domain)	ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญ

ในกลุ่มนี้	 คือ	 ทฤษฎีจ�าแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ	 จุดเน้นส�าคัญของทฤษฎีนี้เชื่อว่า 

การเรยีนรูด้้านจติใจจะครอบคลมุความสนใจเจตคติ	ค่านยิม	ลักษณะนสัิยของบคุคลและเชือ่ว่าการเกดิ

เจตคติและการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนส�าคัญดังนี้

		 	 ๑.	ขั้นการรับรู้	(Perceiving	or	Receiving)

		 	 ๒.	ขั้นการตอบสนอง	(Responding)

		 	 ๓.	ขั้นการเห็นคุณค่า	(Valuing)

		 	 ๔.	ขั้นจัดระบบ	(Organizing)

		 	 ๕.	ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย	(Characterization)

		 จากแนวคดิจติพสิยัจะเหน็ได้ว่า	ในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลนัน้สิง่ส�าคญัทีจ่ะเป็น

ตวับ่งช้ีถงึความส�าเรจ็ในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลกค็อืการเรยีนรูด้้านจติใจของบคุคลนัน้

โดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเร่ิมจากการให้บุคคลมีโอกาส 

รับรู้และสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝังมีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจเห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติและ

น�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอและท้ายที่สุดก็คือการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย

 ๓. กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม

		 นักคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับ

สิง่แวดล้อมและจะแปรเปลีย่นไปตามผลทีไ่ด้รบัจากการกระท�าทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดล้อมนัน้ซึง่ผลจาก

การกระท�านั้นมีอยู่	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ผลประเภทเสริมแรงซ่ึงท�าให้พฤติกรรมนั้นมีอัตราเพ่ิมข้ึนและ 

ผลประเภทถูกลงโทษซึ่งท�าให้พฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไปส�าหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมน้ัน	 พบว่า	 สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลได้ด้วย
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กระบวนการปรับพฤติกรรมโดยใช้ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนาและลดหรือขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาตามขั้นตอนที่ส�าคัญ	ดังนี้

		 	 ๑.	บ่งชี้หรือก�าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนและมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้

		 	 ๒.	 ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงที่น�ามาใช้อาจเป็นตัวเสริมแรง 

ทางสังคม	เช่น	การให้ค�าชมเชยยกย่อง	ให้ความสนใจ	ให้เกียรติ	เป็นต้น	หรืออาจเป็นตัวเสริมแรงที่เป็น

รางวัลสิ่งของที่สามารถน�ามาแลกกับสิ่งของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องการหรืออาจจะให้แรงเสริมโดยการ

ให้ท�ากิจกรรมอื่นที่ชอบ	ทั้งนี้การเสริมแรงที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของผู้รับการปรับพฤติกรรม

	 	 ๓.	ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการปรับพฤติกรรมเมื่อมีพฤติกรรม 

ที่ต้องการเกิดขึ้นควรให้แรงเสริมทันที	 ในช่วงแรก	 ๆ	 ของการปรับพฤติกรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไป 

ระยะหน่ึงแล้วการให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็นแบบคร้ังคราวเพ่ือให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่อย่างถาวร 

จากแนวคิดพฤติกรรมนิยมจะเห็นได้ว่า	 ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นต้องก�าหนด

พฤตกิรรมคณุธรรมจรยิธรรมทีจ่ะพัฒนาให้ชดัเจนสามารถวดัและสงัเกตได้โดยวธิกีารส�าคญัในการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้คือการปรับพฤติกรรมที่อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษ 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

 ๔. กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์

		 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดยใช ้

รปูแบบปฏิสมัพนัธ์นยิม	(Interactionism	Model)	และทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมมาเป็นกรอบในการก�าหนด

สาเหตุต่าง	ๆ	ของพฤติกรรม
19

	ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล 

มีอย่างน้อย	๔	สายหลัก	ดังนี้

		 	 ๑.		สาเหตุฝ่ายสถานการณ์ซึ่งได้แก่สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่รอบตัวบุคคล	 เช่น	 ปทัสถานทางสังคม 

การสนับสนุนจากบุคคลรอบตัวเป็นต้น

		 	 ๒.		สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิมซึ่งเป็นจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมาหรืออาจเกิดจาก

การถ่ายทอดทางสังคม	เช่น	สุขภาพจิต	ประสบการณ์ทางสังคม	สติปัญญา	ค่านิยม	เป็นต้น

		 	 ๓.		ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุฝ่ายสถานการณ์กับฝ่ายจิตลักษณะเดิมซ่ึงเรียกว่าปฏิสัมพันธ์

แบบกลไก	(Mechanical	Interaction)

		 	 ๔.		สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ภายในตน	 เช่น	 เจตคติ 

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น

 19
	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพ-

มหานคร :	ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๓),	หน้า	๑๐๕-๑๐๘.
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 ส่วนทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้ท�าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งโดยได้

ท�าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง	ๆ 	ของคนไทยทั้งเด็กและ

ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่	 ๖-๖๐	ปี	 ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น�ามาประยุกต์เป็น

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส�าหรับคนไทยขึ้นโดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น	๓	ส่วน
20

	ดังนี้

		 	 ๑.		ส่วนท่ีหนึ่ง	 ได้แก่	 ดอกและผลไม้บนต้นที่แสดงถึงพฤติกรรมการท�าดีละเว้นช่ัวและ

พฤติกรรมการท�างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรม 

ที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาประเทศ

		 	 ๒.		ส่วนที่สอง	 ได้แก่	 ส่วนล�าต้นของต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชีพอย่างขยัน 

ขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ	๕	ด้าน	คือ

		 	 	 ๑)	เหตุผลเชิงจริยธรรม

		 	 	 ๒)	มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง

		 	 	 ๓)	ความเชื่ออ�านาจในตน

		 	 	 ๔)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

		 	 	 ๕)	ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม

	 	 ๓.		ส่วนท่ีสาม	 ได้แก่	 รากของต้นไม้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง 

ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ	๓	ด้าน	คือ

		 	 	 ๑)	สติปัญญา

		 	 	 ๒)	ประสบการณ์ทางสังคม

		 	 	 ๓)	สุขภาพจิต

	 จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ	๕	ประการ	ที่ล�าต้นของต้นไม้

ก็ได้	กล่าวคือ	บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ	๓	ด้าน	ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุจึงจะ

เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง	๕	ประการ	ที่ล�าต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง	๕	นี้

จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ	 ถ้าบุคคลท่ีมีความพร้อมทางจิตใจ	 ๓	 ด้าน	 ดังกล่าวและอยู่ในสภาพ 

แวดล้อมทางบ้านทางโรงเรียนและสังคมท่ีเหมาะสม	 นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการ

พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน	๕	ด้านนี้	โดยวิธีการอื่น	ๆ 	ด้วย	ฉะนั้น	จิตลักษณะพื้นฐาน	๓	ประการ

จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเอง	นอกจากนี้	จิตลักษณะพื้นฐาน	๓	ประการนี ้

อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ	 ๕	 ประการ	 ที่ล�าต้น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้เกิดจากผลการวิจัย

 20
	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา,	(กรุงเทพ-

มหานคร	:	ไทยวัฒนาพานิช,	๒๕๒๓),	หน้า	๒-๕.
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พฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทยโดยเมื่อสร้างข้ึนแล้วทฤษฎีนี้ก็ได้ช้ีแนวทางการต้ังสมมติฐาน 

การวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม่	 ๆ	 มาเพื่อเติมในทฤษฎีนี้อีก	 เช่นการวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลักษณะพื้นฐาน	 

๓	ประการ	 ที่สามารถจ�าแนกคนเป็น	 ๔	 ประเภท	 เหมือนบัวส่ีเหล่ากับความสามารถในการใช้เหตุผล 

เชงิจรยิธรรมของบุคคลโดยพบว่า	คนทีเ่ป็นบัวเหนอืน�า้เท่านัน้	(มจีติลกัษณะพืน้ฐาน	๓	ด้านนี	้ในปรมิาณ

สงูเหมาะสมกบัอาย)ุ	เป็นผูท่ี้จะสามารถรบัการพฒันาเหตุผลเชงิจรยิธรรมได้อย่างเหมาะสมกบัอายตุาม

ทฤษฎีของ	Kohlberg

 ๕. กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา

		 แนวคิดสังคมวิทยาเป็นแนวคิดท่ีเน้นการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค์และแบบแผนความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกลุ่มองค์การและสังคมซึ่งตามแนวคิดนี้มองว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม	 (Socialization)	

เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานจารีต

ประเพณี	ขนบธรรมเนียมและการประพฤติปฏิบัติต่าง	ๆ	

	 จากการเรียนรู้นั้นท�าให้บุคคลมีพฤติกรรม	 บุคลิกภาพ	 ค่านิยม	 เจตคติ	 แรงจูงใจที่สอดคล้อง 

กับวัฒนธรรมในสังคมของตนรวมท้ังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

และการประกอบอาชีพซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยชรา	 บุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขัดเกลา 

ทางสังคมให้กับบุคคล	ได้แก่	พ่อแม่	ครู	เพื่อน	พระและสื่อมวลชนส�าหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ตามแนวคิดสังคมวิทยาสามารถท�าได้หลายวิธีดังสรุปได้ต่อไปนี้
21

		 	 ๑.		การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ถอืเป็นการบอกกล่าวอย่างชดัเจนถงึสิง่ทีค่วรและไม่ควรกระท�า

ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านต่าง	 ๆ	 

ของบุคคล

		 	 ๒.		เป็นแบบอย่างท่ีดีของพ่อแม่ถือเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบไม่รู้ตัวกล่าวคือบุคคลจะเรียนรู้

จากการสังเกตพฤตกิรรมของพ่อแม่และซมึซบัเข้าไปในจติใจจนหล่อหลอมมาเป็นบคุลกิภาพของบคุคล

		 	 ๓.		การอบรมสัง่สอนจากครถูอืเป็นการชีน้�าแนวทางหรอือ�านวยโอกาสให้ผูเ้รยีนด�าเนนิเข้าสู่

ปัญญา	ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมขัดเกลา

ลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมต่าง	ๆ

 21
	งามตา	วนนิทานนท์	,	“ลกัษณะทางพทุธศาสนาและพฤตกิรรมศาสตสตร์ของบดิามารดาทีเ่กีย่วข้องกบัการ

อบรมเลี้ยงดูบุตร”, รายงานการวิจัยฉบับที่ ๕๐,	 (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	
๒๕๓๖),	หน้า	๑๒๒.
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   ๔.		การอบรมสัง่สอนจากพระถือเป็นการช่วยส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมโดยอาศยัหลักค�าสอน

และการจัดกิจกรรมทางศาสนา

		 	 ๕.		การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนถือเป็นการพัฒนาและสร้างอัตมโนภาพแห่งตนที่แตกต่างจาก 

พ่อแม่และครเูป็นการเปิดโอกาสทีส่�าคญัในการฝึกหดัทกัษะในการสวมบทบาทของบคุคลและให้บคุคล

ได้เรียนรู้บทบาทและค่านิยมทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการสอน

		 	 ๖.		การเรียนรู้จากส่ือมวลชนถือเป็นการให้ตัวแบบท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ 

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตและส่ิงท่ีจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	 แนวคิดสังคมวิทยาเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมเป็นกระบวนการส�าคัญ 

ที่ท�าให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขัดเกลาทางสังคม	 ได้แก	่

พ่อแม่	 ครู	 เพื่อน	 พระและสื่อมวลชนซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี	้ 

จึงเชื่อว่าเกิดมาจากการที่บุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทางสังคมที่ส�าคัญ

 ๖. กลุ่มแนวคิดทางศาสนา

		 ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันสามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ด้วยศาสนาเนื่องจากต้นเหตุของ

ปัญหาต่าง	ๆ 	ในสังคมนั้นมาจากการกระท�าของมนุษย์การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ไขที่ตัวมนุษย์เอง	ศาสนา

ทกุศาสนาทีช่าวไทยนบัถอืล้วนมแีนวค�าสอนทีส่่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติ

และส่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติและส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบคุคลในการ

ด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถช่วยตนเองได้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด้วยความสงบสุขและสามารถน�าตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในท่ีสุด	 ในปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
22

		 	 ๑.		การพัฒนาบุคคลด้านจิตส�านึกและเจตคติหลักค�าสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญ

และเป็นหลกัในการกล่อมเกลาบคุคลให้มคีวามส�านกึและเจตคตทิีถ่กูต้องดงีามศาสนาเป็นเคร่ืองต่อต้าน

และก�าจัดสัญชาตญาณฝ่ายต�่าของมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์ลดทอนกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวและการ

ประทษุร้ายผู้อืน่	ศาสนายงัส่งเสรมิคณุธรรมของมนษุย์ในทางสร้างสรรค์ให้มนษุย์มคีวามรักความเมตตา

ความเสียสละและความสงบสุขเยือกเย็นตลอดจนพร้อมที่จะท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

		 	 ๒.		การพัฒนาบุคคลในการด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 ในพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อที ่

ส่งเสริมให้บุคคลด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดีโดยพุทธศาสนามีหลักการว่า	 หากบุคคลคิดดีมีใจเป็น 

กศุลแล้วย่อมพดูดแีละท�าด	ีบุคคลผูพ้ฒันาความคิดจติใจของตนเองแล้วจงึเป็นผูด้�าเนนิชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่

 22
	ภัทรพร	ศิริกาญจน,	ความรู้พื้นฐานทางศาสนา,	(กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๓๖),	

หน้า	๑๒๗-๑๒๙.
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ได้อย่างสงบสุขและท�าให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้	 จากหลักค�าสอนทางศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักค�าสอนนั้น	ๆ	เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมได้โดยที่ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้นส่ิงส�าคัญอยู่ท่ีการท่ีบุคคลเห็นความส�าคัญและ

ยอมรับในหลักการปฏิบัติตามหลักค�าสอนนั้นเพื่อที่จะน�าไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติและในการด�ารง

ชีวิตในสังคมต่อไป

	 จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มแนวคิดมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรม

ของบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นนั้นก็จะน�าไปสู่แนวคิดและวิธีการในการพัฒนา

จริยธรรมของบุคคลท่ีต่างกันด้วย	 กล่าวคือ	 กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซ่ึงเชื่อว่า

พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามข้ันและข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล

ในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง	 ๆ	 ทางสังคม	 ในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยซึ่งมุ่งอธิบาย

พฒันาการทางจรยิธรรมของบคุคลโดยมองว่ามคีวามเกีย่วข้องสัมพันธ์กบัระดับคณุภาพของการเรียนรู้

ด้านจติใจ	ดงันัน้	ในการพฒันาจรยิธรรมของบุคคลจึงมุง่เน้นให้บคุคลสามารถทีจ่ะปฏบิตัตินตามคณุธรรม

จรยิธรรมทีย่ดึถอืในวถีิการด�าเนนิชวีติของตนอย่างสม�า่เสมอจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัติดตัวส่วน	แนวคดิ

พฤติกรรมนิยมท่ีเน้นให้ความส�าคัญกับการให้แรงเสริม	 ดังนั้น	 กลุ่มแนวคิดดังกล่าวจึงสนใจที่จะน�า 

การเสริมแรงมาใช้ในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล	 ส�าหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึง 

มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรม	 จริยธรรมของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการ 

ตัดสินใจก็จะให้ความส�าคัญกับวิธีการก�าหนดพฤติกรรมที่จะพัฒนารวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนา

จริยธรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีพบ	 ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมมองของสังคมวิทยา 

ก็จะพบว่าให้ความส�าคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลโดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ผ่านตัวแทนทางสังคมท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 พ่อแม่	 ครู	 เพื่อน	 พระและสื่อมวลชน	 นอกจากนี้	 ถ้าพิจารณา 

วธิกีารพฒันาจรยิธรรมของบุคคลตามกลุม่แนวคิดทางศาสนาก็จะพบว่า	กลุม่แนวคดิน้ีเชือ่ว่าหลกัธรรม

ค�าสอนต่าง	ๆ 	ทางศาสนาสามารถน�ามาปฏบิตัเิพ่ือช่วยให้เกดิการพัฒนาให้บคุคลมจิีตส�านกึและเจตคติ

ที่ถูกต้องดีงามและสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

องค์ประกอบของจริยธรรม
		 จริยธรรมนัน้ถอืได้ว่าเป็นเครือ่งก�าหนดหลักปฏบิติัในการด�ารงชวีติเป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนั

อย่างสงบเรียบร้อยซึ่งในสังคมหรือทุกองค์กรต้องมี	ดังนี้

		 ๑.	ระเบียบวินัย	(Discipline)	เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่จะต้องมีในองค์กรซึ่งถ้าองค์กรใดขาดกฎเกณฑ์

หรือระเบียบวินัยที่จะเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันแล้วแต่ละคนต่างคนต่างท�าอะไรได้ตามความต้องการไม่มี
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ผู้น�า	 ไม่มีระเบียบแบบแผนให้ยึดถือในแนวเดียวกัน	 หากเป็นเช่นนี้จะท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิหน้าที่

เกิดความเดือนร้อนและความไม่สงบในองค์การ	 อาจท�าให้องค์การไม่สามารถประสบความส�าเร็จตาม

เป้าหมายขององค์การได้	ดังนั้น	องค์การทุกองค์การต้องมีระเบียบวินัย

		 ๒.	 สังคม	 (Society)	 เป็นการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิด

ความเรยีบร้อยเกดิขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีามซ่ึงการรวมกลุ่มกนัประกอบกจิกรรมในด้านธรุกจินัน้

สามารถทีจ่ะให้ความร่วมมอืให้เกดิการพฒันาสงัคมหรอืผลตอบแทนคนืให้สงัคมโดยไม่เหน็แก่ประโยชน์

ส่วนตนท�าให้สังคมเกิดสิ่งดี	 ๆ	 เช่น	 เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมในภาคต่าง	 ๆ	 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนหรือแม้กระทั่งคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาค 

ทั้งทุนทรัพย์และก�าลังเท่าที่สามารถช่วยได้ในการท�ากิจกรรมให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ซ่ึงจะ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่เปี่ยมด้วยน�้าใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

		 ๓.	 อิสระเสรี	 (Autonomy)	 โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่ส�านึกในมโนธรรมประสบการณ์ชีวิตย่อมจะ

เป็นบุคคลที่มีความสุขจะอยู่ในระเบียบวินัย	 ส�าหรับคนไทยนั้นค่านิยมยังหมายรวมถึงอิสระเสรีภาพ 

ซึ่งเมื่อได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถปกครองตนเองให้อยู่ในท�านองคลองธรรมได้	 ซ่ึงเมื่อเป็นเช่นนี้ 

คณะกรรมการโครงการการศึกษาจริยธรรมได้ก�าหนดจริยธรรมท่ีควรปลูกฝังแก่คนไทยไว้	 ๘	 ประการ

ดังนี้

		 	 ๑)	การใฝ่สจัจะคอืการยดึถือความจรงิศรทัธาในสิง่ทีม่หีลกัฐานข้อมลูรบัรองทีส่ามารถพสิจูน์

ตรวจสอบได้แสวงหาความรู้ความจริงได้

		 	 ๒)	การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาคอืการใช้กระบวนการค้นหาความรูค้วามจรงิเป็นทางออก

อย่างมีเหตุผลเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาหรือขจัดอุปสรรคข้อยุ่งยากต่าง	ๆ	ที่เผชิญอยู่

		 	 ๓)	เมตตากรณุาคอืการเสยีสละนัน้ไม่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนต่อตนเองแต่ช่วยให้ผูอ้ืน่ได้พ้น

จากความทุกข์กังวล

		 	 ๔)	สติสัมปรัชญญะ	 คือการท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ตนเองอยู่เสมอว่าตนก�าลังท�าอะไรอยู่และ

สามารถทีจ่ะเตอืนตนเองให้สามารถตดัสนิใจทีแ่สดงออกมาทางด้านการประพฤติปฏบิติัในทางท่ีถูกต้อง

ด้วยสติ

		 	 ๕)	ไม่ประมาทคือการท่ีกระท�าอะไรก็ตามจะต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมโดยต้องมี

การคาดการณ์เพื่อรับผลที่ตามมาของการกระท�าใดๆของตนเองอยู่สม�่าเสมอจนเกิดเป็นนิสัย

		 	 ๖)	ซือ่สตัย์สจุรติคอืการมจีติใจและการปฏบิตัตินทีต่รงต่อความเจรญิความถกูต้องความดงีาม

ตรงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่อค�ามั่นสัญญาซ่ึงหากปฏิบัติ 

แบบนี้แล้วจะก่อให้เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้
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		 	 ๗)	ขยนัหมัน่เพยีรคือการมคีวามพอใจต่อหน้าทีก่ารงานของตนทีไ่ด้รับผิดชอบ	มจิีตใจทีจ่ดจ่อ

กับงานที่ตนเองรับผิดชอบจนสิ้นสุดกระบวนการในการท�างาน

		 	 ๘)	หิริโอตตัปปะคือการละอายและเกรงกลัวต่อการประพฤติชั่วการผิดศีลธรรม

	 ต่อมาได้มีการเพิ่มลักษณะจริยธรรมไทย	๑๑	ประการคือ

		 	 ๑.	การมีเหตุผล	 ๒.	ความซื่อสัตย์

		 		 ๓.	ความรับผิดชอบ	 ๔.	ความเสียสละ

		 	 ๕.	ความสามัคคี	 ๖.	ความกตัญญูกตเวที

		 	 ๗.	การรักษาระเบียบวินัย	 ๘.	การประหยัด

		 	 ๙.	ความยุติธรรม	 ๑๐.	ความอุตสาหะ

		 	 ๑๑.	ความเมตตากรุณา

องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาจริยธรรม
		 สุพล	 วังสินธ์	 ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรมจากการศึกษา 

ช่วยในการอธิบายได้ว่า	 การที่บุคคลมีคุณสมบัติทางจริยธรรมแตกต่างกันนั้นมีความเกี่ยวเนื่องมาจาก

ปัจจยัใดบ้างและจะเป็นแนวทางในการพฒันาจรยิธรรมให้สูงขึน้โดยการพัฒนาองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ทีม่ี

ความสมัพันธ์กับจรยิธรรมนัน้	ๆ 	ส�าหรบัองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการศกึษาความสมัพันธ์กบัจรยิธรรม

จ�าแนกเป็น	๓	ประเภท
23

	ดังนี้

		 ๑.	องค์ประกอบทางกายภาพ	ได้แก่	การศึกษา	อายุและเพศของผู้ถูกวัด	สมบูรณ์	ศาลยาชีวิน

และคณะอ้างถึงใน	 สุพล	 วังสินธิ์	 ได้ศึกษาถึงลักษณะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมผลปรากฏว่ามีความ 

แตกต่างกันตามระดับอายุและการศึกษา

		 ๒.	องค์ประกอบทางบุคลิกภาพ	ได้แก่

		 	 ๒.๑	 ลักษณะท่ีมุ่งอนาคต	 หมายถึง	 ความปรารถนาท่ีจะท�าส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้ส�าเร็จลุล่วงไป 

ด้วยดี	แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง	ๆ 	ก็ไม่ย่อท้อ	มีความกระตือรือร้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งมวลโดยมุ่ง

ทีจ่ะให้เกดิผลส�าเร็จท่ีดงีามตามปรารถนาในอนาคตเป็นหลกั	ยอมรบัความล�าบากในปัจจบุนัเพือ่อนาคต

ทีด่	ีดวงเดอืน	พนัธมุนาวนิ	และ	เพญ็แข	ประจบปัจจนกึ	อ้างถึงใน	สพุล	วงัสนิธิ	์ได้วจิยัพบว่า	บคุลกิภาพ

ลักษณะมุ่งอนาคตและสภาพแวดล้อม	 การอบรมเล้ียงดูกับฐานะเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการให้

เหตุผลเชิงจริยธรรม

 23
	สุพล	วังสินธุ์,	“การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ”,วารสารวิชาการ,	๓	(เมษายน	๒๕๓๔)	:	๗๙	–	๘๒.
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		 	 ๒.๒	 เจตคติต่อกฎหมายความเป็นระเบียบและศีล	 ๕	 หมายถึง	 ความคิดเห็นความรู้สึก 

ของบุคคลที่มีต่อกฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและศีล	๕	อ้างถึงนายสุพล	วังสินธิ์		

ได้วิจัยพบว่า	เด็กที่มีความใกล้ชิดศาสนาจะมีความสัมพันธ์กับเจคคติเชิงจริยธรรม

		 ๓.		องค์ประกอบทางสภาพแวดล้อม	ได้แก่	ฐานะทางครอบครัวผู้เลี้ยงดูและวิธีการอบรมเลี้ยงดู

การใช้สื่อมวลชน	 สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนและอิทธิพลของตัวแบบ	บัญชร	 แก้วส่อง	 และ	 ทิพวรรณ	

กิตติวิบูลย์	อ้างถึงใน	สุพล	วังสินธิ์	ได้ท�าวิจัยพบว่า	การพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กวัยรุ่นมีความ

แตกต่างกนัในด้านการอบรมเลีย้งดแูละระดบัอายยุงัพบว่าเด็กทีม่มีารดาได้รับการศกึษาระดับสูงมกีาร

ท�างานหารายได้	 มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมากและมีการอบรมเลี้ยงดูแบบให้เหตุผลมากจะมีเหตุผล

เชิงจริยธรรมสูงกว่าเด็กที่มีลักษณะตรงกันข้าม
24

การศึกษาจริยธรรมในสังคมไทย
		 ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูแบ่งออกได้เป็น	๔	แบบ	คือ	การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรักและ

ความอบอุ่นใกล้ชิด	 แบบประชาธิปไตย	 แบบเข้มงวดหรือควบคุม	 แบบปล่อยปะละเลย	 การอบรม 

แต่ละแบบเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนการปลูกฝังบุคลิกภาพในวัยเด็กของบุคคลต่าง	ๆ	การอบรมแบบ

ประชาธิปไตยไม่บังคับเข้มงวด	 ไม่ปล่อยปะละเลยและไม่ตามใจจนเคยตัว	 ลักษณะเช่นนี้จะมีความ

สมัพนัธ์กบัจรยิธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา	ดวงเดือน	พันธมุนาวนิ	ได้สรุป

องค์ประกอบของจริยธรรมไว้	๒	ด้าน	คือ

		 ๑.		เนื้อหาของจริยธรรมเป็นสิ่งท่ีสังคมอบรมคนในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติในรูปของความรู้ 

เชิงจริยธรรมเน้นเนื้อหาความรู้ทางศาสนา	 กฎหมายหรือระเบียบ	 ประเพณี	 ค่านิยมหรือทัศนคติโดย

เนื้อหาจริยธรรมในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกัน	ทั้งนี้เพราะระเบียบ	ประเพณี	ค่านิยมของสังคมต่างกัน

		 ๒.		โครงสร้างของจริยธรรมเป็นหลักการทางจริยธรรมโดยแสดงถึงความเจริญหรือพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมตั้งแต่ข้ันต�่าสุดจนถึงข้ันสูงสุดลักษณะของโครงสร้างทางจริยธรรม	 ได้แก่	 การให้เหตุผล

ทางจริยธรรม	 บุคคลจะมีเหตุผลทางจริยธรรมในระดับใดไม่ใช่ขึ้นกับการอบรมสั่งสอนทางด้านเนื้อหา

ของจริยธรรม	 แต่ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา	 วุฒิภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ที่เหมาะสม 

ในสงัคม
25

	การมเีหตผุลเชิงจรยิธรรมจงึมลีกัษณะเป็นสากลและสามารถใช้เปรียบเทยีบการมจีรยิธรรม

ของคนในสังคมเดียวกันหรือต่างสังคมได้มากกว่าการเปรียบเทียบทางด้านเนื้อหา

 24
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘๑.

 25
	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา,	(กรุงเทพ-

มหานคร	:	ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๓),	หน้า	๔-๕.
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		 สรุปได้ว่า	 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการพัฒนาจริยธรรมดังกล่าวจะช่วยในการอธิบายได้ว่าการที่

บคุคลมคีณุสมบตัทิางจรยิธรรมแตกต่างกันนัน้มคีวามเกีย่วเนือ่งมาจากปัจจัยใดบ้างและเป็นประโยชน์

ในการสร้างเสริมจริยธรรม	 โดยเฉพาะครูผู้สอนในการใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ 

ไม่พึงประสงค์ให้มีการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทางยิ่งขึ้นไป

	 วิทย์	 วิศทเวทย์	 และ	 เสฐียรพงษ์	 วรรณปก	 ได้กล่าวถึงการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่เป็นไป

เพื่อสัมมาทิฐิ	 คือ	 ความคิดเห็นท่ีถูกต้องท่ีเป็นข้อปฏิบัติหรือหลักส�าหรับฝึกหัดอบรมกายวาจาใจและ

ปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน
26

	ได้แก่

		 	 ๑.		การฝึกฝนอบรมด้านปัญญาซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่ิงทั้งหลายตามความ 

เป็นจรงิ	รูเ้ป็นไปตามเหตปัุจจยัทีน่�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา	ไปตามแนวทางของเหตุผลรู้เท่าทันโลกและ

ชีวติจนสามารถท�าจติใจให้บรสิทุธิห์ลดุพ้นจากความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทัง้หลาย	มจีติใจเป็นอสิระผ่องใส

เบิกบานซึ่งเรียกว่า	“อธิปัญญาสิกขา”

		 	 ๒.		การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติซึ่งรวมไปถึงระเบียบวินัยความสุจริตทางกาย 

และวาจาน่ันคือ	 ละเว้นจากการฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์	 ประพฤติผิดในกาม	 ละเว้นจากการพูดเท็จ	 

พูดส่อเสียด	 พูดหยาบและพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ	 ตลอดจนการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เรียกว่า	“อธิศีลสิกขา”

		 	 ๓.		การฝึกฝนอบรมในด้านจิตใจอันได้แก่	 การปลูกฝังคุณภาพ	 การเสริมสร้างคุณภาพ

สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตนั่นคือความมีจิตใจดีงาม	 เข้มแข็งและปลอดโปร่งเป็นสุข	 เรียกว่า 

“อธิจิตตสิกขา”

	 นอกจากนี้	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	ได้กล่าวถึงจริยธรรมด้านการเสียสละซึ่งมีแนวปฏิบัติ
27

ดังนี้

		 	 ๑.		การเสียสละทางกาย	เช่น	การช่วยเหลือการงานสาธารณประโยชน์	อาทิ	ท�าความสะอาด

โรงเรียน	วัด	สถานที่ราชการ	เป็นต้น

		 	 ๒.		การเสียสละทางวาจา	 เช่น	การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้อื่นในส่วนที่เราสามารถกระท�าได้	อาทิ

การแนะน�าเมื่อผู้อื่นมีปัญหาชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

		 	 ๓.		การเสียสละทางก�าลังปัญญา	เช่น	การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะในที่

ประชุมหรือกิจการใด		ๆอาทิ	อาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่เด็กในชุมชนแออัด

 26
 วิทย์	วิศทเวทย์และเสถียรพงษ์	วรรณปก,	พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖,	 (กรุงเทพมหานคร	:	

อักษรเจริญทัศน์,	๒๕๓๓),	หน้า	๔-๕.
 27

	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา,	(กรุงเทพ-
มหานคร	:	ไทยวัฒนาพานิช,	๒๕๒๓),	หน้า	๑๑๔.
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		 	 ๔.		การเสียสละทางก�าลังทรัพย์	 เช่น	 การแบ่งปันเงินทองให้แก่ผู้ที่ขัดสน	 การบริจาคเงิน 

หรือสิ่งของเพื่อสาธารณกุศล

		 	 ๕.		การเสียสละทางจิตใจ	หมายถึง	การรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นศัตรูต่อความสงบทางใจ

เช่น	ความโกรธเคืองขัดใจบุคคลอื่น	ดังนั้น	การระงับใจและการให้อภัยจึงเป็นการเสียสละอย่างหนึ่ง

		 กล่าวโดยสรุป	 ถ้าสมาชิกในสังคมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต 

ทางพระพุทธศาสนาจริยธรรมจะเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ประพฤติ 

แต่ส่ิงที่ดีงามที่ถูกท่ีควร	 ก็มั่นใจได้ว่าจริยธรรมในสังคมไทยที่เสื่อมโทรมลงในยุคปัจจุบันจะสามารถ

พัฒนาให้ดีขึ้นได้	ปัญหาต่าง	ๆ 	เช่น	ปัญหาอาชญากรรมปัญหาเสพติดปัญหาการกระท�าผิดของเยาวชน

ฯลฯ	 ก็จะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด	 ท�าให้ทุกคนมีชีวิตท่ีเจริญงอกงามและสามารถอยู่ร่วมกัน 

อย่างมีความสุข

ทฤษฎีเพื่อพัฒนาจริยธรรม
	 ทฤษฎีที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบหรือเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ 

พัฒนาคน	ได้แก่	การศึกษาใน	๓	ด้าน	ที่เรียกว่า	ไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ดังที่พระธรรมปิฎก 

ได้อธิบายไว้	ดังนี้

		 ๑.	ศีลคือการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม	หมายถึง	การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาให้มี

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยแบ่งเป็น	๔	หมวด	คือ

		 	 ๑.๑	 การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน	 (ปาฎิโมกข์สังวร)	 เมื่อคนอยู่ร่วมกันจะต้องจัดระบบ 

ต่าง	ๆ	ให้เกิดความเรียบร้อยประสานสอดคล้องกัน	เช่น	วินัยแม่บทของคฤหัสถ์	ได้แก่	ศีล	๕

		 	 ๑.๒	การรู้จักใช้อินทรีย์	(อินทรีย์สังวร)	ได้รับรู้โดยผ่านตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	จะต้องพัฒนา

พฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ในทางการดูฟังอย่างมีสติ	 คือ	 รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดูสิ่งที่จะฟัง 

อย่างมีสติ	 ควบคุมตนเองได้	 รู้จักประมาณ	 ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา	 ไม่เห็นแก่ความสนุกสนาน 

แต่รูจ้กัด	ูรูจ้กัฟังให้ได้คณุค่าท่ีดงีามเป็นประโยชน์ให้ได้ปัญญาและคตทิีจ่ะน�ามาใช้ในการพฒันาชวีติและ

สังคม

		 	 ๑.๓	การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์	 (อาชีวปาริสุทธิ์)	 เนื่องจากการหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลัก

ในการด�าเนินชีวิตจึงต้องพัฒนาสัมมาชีพและส่งเสริมให้หาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต

		 	 ๑.๔	 การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา	 (ปัจจัยปฎิเสวนา)	 ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรม 

ในการเสพบริโภคก็จะก่อปัญหาอย่างมากจะก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา	 ฟุ้งเฟ้อ	 ฟุ่มเฟือย	 ดังนั้น	 

ต้องพฒันาพฤตกิรรมการเสพบรโิภคปัจจยัต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปในลกัษณะการเสพบรโิภคปัจจยัโดยใช้ปัญญา
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หรือที่เรียกว่า	ปัจจัยปฎิเสวนา	ซึ่งหมายถึง	การใช้ปัญญาท�าความเข้าใจแล้วบริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้

ผลตรงพอดตีามคณุค่าแท้คอืบรโิภคเพือ่เป็นปัจจยัเครือ่งช่วยเกือ้หนนุให้พฒันาชวีติบรโิภคโดยรูเ้ท่าทนั

และสามารถละเว้นหรือเลิกเสพสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต

		 	 ๒.	 สมาธิหมายถึงการฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐาน 

ของพฤติกรรมและเนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือเจตนาและเป็นไปตาม

เจตจ�านงรวมถงึแรงจงูใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัถ้าจติใจได้รบัการพฒันาให้ดงีานแล้วกจ็ะควบคมุดแูลพฤตกิรรม

ไปในทางที่ดีงามการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจโดยเสริมสร้างคุณสมบัติให้แก่จิตใจมีดังต่อไปนี้

		 		 ๒.๑	 พัฒนาคุณธรรมซึ่งเน้นคุณภาพของจิตใจ	 เช่น	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	 จาคะ	 

กตัญญูกตเวทิตา	หิริ	โอตัปปะ	คารวะ	มัทวะ	เป็นต้น

		 	 ๒.๒	พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ	เช่น	ฉันทะ	วิริยะ	อุตสาหะ	ขันติ	จิตตะ	

สัจจะ	อธิษฐาน	ตบะ	สติ	สมาธิ

		 	 ๒.๓	 พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ	 เช่น	 ปราโมทย์	 ปิติ	 ปัสสัทธิ	 

สุข	สันติ	เกษม	สิติภาพ	เสรีภาพ

		 ๓.		ปัญญา	 หมายถึง	 การพัฒนาปัญญาซ่ึงมีความส�าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน�าทางและ

ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดโดยพัฒนาปัญญาแยกได้เป็น	๓	ระดับ	คือ

		 	 ๓.๑	ปัญญาที่ช่วยให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ	 ได้แก่	ความรู้

ความเข้าใจ	ข้อมูลความรู้	การรับรู้และเรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง	การรู้จักสื่อสารถ่ายทอด

ความรู้การวินิจฉัยที่ถูกต้องความรู้จักแยกแยะ	วิเคราะห์	วิจัย	เป็นต้น

		 	 ๓.๒	ปัญญาทีช่่วยให้ด�าเนนิเข้าสูว่ถีิชวีติทีถ่กูต้องดีงาม	เช่น	ความรู	้ความเข้าใจในระบบความ

สัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย

		 	 ๓.๓	 ปัญญาท่ีช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม	 ได้แก่	 ความรู้ความเข้าใจเท่าทัน

ความจรงิของสงัขารคอืโลกและชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถวางใจ

ถูกต้องต่อส่ิงท้ังหลายท�าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้สมบูรณ์และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาที่แท้จริง	

การฝึกฝนพัฒนาตนให้เจริญงอกงามในความดีเรียกว่ามงคล	๓๘	 ซึ่งพระธรรมธีรราชมหามุนี	 (โชดก	 

ญาณสิทธิ	ป.ธ.๙)	น�ามาเป็นทฤษฎีวัดจริยธรรมใน	๓	ด้าน	คือกายกรรม	วจีกรรม	และ	มโนกรรมโดย

แบ่งเป็นหมู่มงคล	๑๐	หมู่	ดังนี้

14. ��������������� (��.����� 185-210).indd   204 11/25/2022   10:00:40 AM



205การปลูกจิตส�านึกในองค์กรทางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

 มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกตนให้เป็นคนดีซึ่งประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๑	ไม่คบคนพาล

	 	 -	มงคลที่	๒	คบบัณฑิต

	 	 -	มงคลที่	๓	บูชาบุคคลที่ควรบูชา 

 มงคลหมู่ที่ ๒ เตรียมความพร้อมในการฝึกตนประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๔	อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

	 	 -	มงคลที่	๕	มีบุญวาสนามาก่อน

	 	 -	มงคลที่	๖	ตั้งตนไว้ชอบ

 มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๗	ความเป็นพหูสูต

	 	 -	มงคลที่	๘	มีศิลปะ

	 	 -	มงคลที่	๙	มีวินัย

	 	 -	มงคลที่	๑๐	มีวาจาสุภาษิต

 มงคลหมู่ที่ ๔ บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๑๑	บ�ารุงมารดาบิดา

	 	 -	มงคลที่	๑๒	สงเคราะห์บุตร

	 	 -	มงคลที่	๑๓	สงเคราะห์ภรรยา	(สามี)

	 	 -	มงคลที่	๑๔	การงานไม่อากูล

 มงคลหมู่ที่ ๕ บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๑๕	บ�าเพ็ญทาน

	 	 -	มงคลที่	๑๖	ประพฤติธรรม

	 	 -	มงคลที่	๑๗	สงเคราะห์ญาติ

	 	 -	มงคลที่	๑๘	ท�างานไม่มีโทษ

 มงคลหมู่ที่ ๖ เตรียมใจไว้ให้พร้อมประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๑๙	งดเว้นบาป

	 	 -	มงคลที่	๒๐	ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา

	 	 -	มงคลที่	๒๑	ไม่ประมาทในธรรม
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 มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมขั้นต้นประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๒๒	มีความเคารพ

	 	 -	มงคลที่	๒๓	มีความถ่อมตน

	 	 -	มงคลที่	๒๔	มีความสันโดษ

	 	 -	มงคลที่	๒๕	มีความกตัญญู

	 	 -	มงคลที่	๒๖	ฟังธรรมตามกาล

 มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมขั้นสูงประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๒๗	ความอดทน

	 	 -	มงคลที่	๒๘	เป็นคนว่าง่าย

	 	 -	มงคลที่	๒๙	เห็นสมณะ

	 	 -	มงคลที่	๓๐	สนทนาธรรมตามกาล

 มงคลหมู่ที่ ๙ การปฏิบัติธรรมเพื่อก�าจัดกิเลสประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๓๑	บ�าเพ็ญตบะ

	 	 -	มงคลที่	๓๒	ประพฤติพรหมจรรย์

	 	 -	มงคลที่	๓๓	เห็นอริยสัจ

	 	 -	มงคลที่	๓๔	ท�านิพพานให้แจ้ง

 มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลการปฏิบัติธรรมจนจิตหมดกิเลสประกอบด้วย

	 	 -	มงคลที่	๓๕	จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

	 	 -	มงคลที่	๓๖	จิตไม่โศก

	 	 -	มงคลที่	๓๗	จิตปราศจากธุลี

	 	 -	มงคลที่	๓๘	จิตเกษม

	 ส�าหรับสาระของทฤษฎีตามหลักมงคล	๓๘	ซึ่งมุ่งวัดจริยธรรมทั้ง	๓	ด้าน	ดังนี้

		 ๑.		ด้านกายธรรม	 หมายถึง	 การละช่ัว	 ท�าดีทางกาย	 ได้แก่	 การปฏิบัติตามมงคล	 คือ	 ไม่คบ 

คนพาล	 คบบัณฑิต	 บูชาบุคคลที่ควรบูชา	 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม	 มีบุญวาสนามาก่อน	 ต้ังตนไว้ชอบ 

ความเป็นพหูสูต	 มีศิลปะ	 มีวินัย	 บ�ารุงมารดาบิดา	 สงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยา	 (สามี)	 การงาน 

ไม่อากูล	 บ�าเพ็ญทาน	 ประพฤติธรรม	 สงเคราะห์ญาติ	 ท�างานไม่มีโทษ	 งดเว้นบาป	 ส�ารวจจากการ 

ดื่มน�้าเมา	ไม่ประมาทในธรรม	มีความเคารพ	มีความถ่อมตัว	มีความสันโดษ	มีความกตัญญู	ฟังธรรม

ตามกาล	ความอดทน	เป็นคนว่าง่าย	เห็นสมณะ
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  ๒.	ด้านวจีกรรม	 หมายถึง	 การเป็นผู้มีสัมมาคาราวะทางวาจา	 รู้จักใช้วาจาพูดให้เกิดประโยชน์

เว้นจากการท�าความชั่วทางค�าพูด	ซึ่งได้แก่	การปฏิบัติตามมงคล	นั่นคือ	มีวาจาสุภาษิต	สนทนาธรรม

ตามกาล

		 ๓.	ด้านมโนกรรม	หมายถึง	การท�าจิตใจให้บริสุทธิ์	ได้แก่	การปฏิบัติตามมงคล	คือ	บ�าเพ็ญตบะ	

ประพฤติพรหมจรรย์	เห็นอริยสัจ	ท�านิพพานให้แจ้ง	จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม	จิตไม่โศก	จิตปราศจาก

ธุลี	จิตเกษม	จริยธรรมตามหลักมงคล	๓๘	ดังกล่าว	จึงเป็นบทศึกษาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่ง

การด�าเนนิชวีติซึง่ม	ี๓	ด้าน	คอื	พฤตกิรรมจติใจและปัญญาซ่ึงเมือ่สมาชกิในสังคมมแีนวทางในการด�าเนนิ

ที่ดีเช่นนี้แล้ว	 จะยังผลให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามสังคมมีสันติสุขตามเป้าหมายแห่งการ

พัฒนาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
28

	 จากการศึกษาองค์ประกอบของจริยธรรมนั้นแบ่งเป็น	๔	ด้าน	ได้แก่	

	 ความรู้เชิงจริยธรรม	 หมายถึง	 รู้ว่าในสังคมของตนการกระท�าใดถูกผิดควรท�าหรือไม่ควรท�า 

ซึ่งบุคคลจะมีการเรียนรู้จากแหล่งปลูกฝังอบรมของสังคมและเพิ่มระดับขึ้นตามล�าดับขั้นของอายุ

	 ทศันคตเิชงิจรยิธรรม	หมายถงึ	การมทีศันคติและความชอบตลอดจนค่านยิมเป็นไปตามระเบยีบ

กฎเกณฑ์ของสังคม

	 เหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งหมายถึง	 การเลือกกระท�าหรือไม่เลือกกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะม ี

อิทธิพลมาจากความรู้เชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมรวมเข้าเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือกีดกัน 

การตัดสินใจเลือก	 เช่น	 รูปแบบของการอบรมเล้ียงดู	 ระดับสติปัญญา	 การศึกษาหาความรู้และ

ประสบการณ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น	

	 ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	หมายถึง	 การแสดงออกของพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบซึ่งอาจ

อยู่ในระดับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับจริยธรรมและปัจจัยอื่นที่มีส่วนร่วมด้วยเช่นคุณลักษณะต่าง	ๆ	

ที่ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลเลือกกระท�าสิ่งที่ดีงามและอดใจได้ที่จะไม่กระท�าสิ่งไม่ดี	เป็นต้น	

	 สรุปรวมได้ว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องมีในตัวของคนในสังคม	

	 อย่างไรกต็ามจรยิธรรมถอืเป็นคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นในการอยูร่่วมกนัในสงัคมสงัคมใดมบีคุคลทีม่ี

จริยธรรมสูงจ�านวนมากย่อมมีความสงบสุข	 ส่วนสังคมใดมีผู้มีจริยธรรมต�่าจ�านวนมากย่อมน�าไปสู ่

ความยุ่งเหยิงและความวิบัติ	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังและพัฒนาคนส่วนใหญ่

ของชาตใิห้มีจรยิธรรมอยูใ่นระดบัสงูโดยเฉพาะเรือ่งของการใช้เหตผุลเชิงจรยิธรรมทีเ่ป็นการเลอืกกระท�า

หรอืไม่เลอืกกระท�าสิง่ใดสิง่หน่ึงอนัก่อให้เกดิพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมทีเ่ป็นการแสดงออกของพฤตกิรรม

 28
	ศณิาภรณ์	หูเ้ตม็,	พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาในระดับปรญิญาตรี,	(วทิยาลยัราชพฤกษ์,	

วิทยาลัยราชพฤกษ์,	๒๕๕๒),	หน้า	๒๗.
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ที่สังคมนิยมชมชอบซึ่งอาจอยู่ในระดับมากหรือน้อย	 การที่บุคคลมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับ

สูงจ�านวนมากย่อมจะช่วยพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	 (Green	 and	 HappinessSociety)	 ได้ 

ตามวสิยัทศัน์ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที	่๑๐	(พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๔)	ทีไ่ด้ก�าหนด

วิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้	 ดังนี้คือ	 คนไทยมีคุณธรรมน�าความรอบรู้	 รู้เท่าทันโลก	 ครอบครัวอบอุ่น

ชุมชนเข้มแข็ง	 สังคมสันติสุข	 เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลด�ารงไว้ซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ศรี
29

	 และเป็น 

สิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนของชาติโดยเฉพาะเร่ืองระดับความสามารถในการ 

ใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมของเยาวชนซึง่น่าจะมีความสัมพันธ์กนัหรือช่วยพัฒนาท�าให้สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

ร่วมกันได้
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 การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียลมีเดีย 
 ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม

 

 อาจารย์ด�ารง มหนิธิวงศ์ 
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า 

 การเอาอย่างแบบอย่างที่คนๆหนึ่งได้ท�าการบริโภคส่ือหลายหลากทางสังคมแล้วเอาอย่างน�าไป

ใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์และทั้งตรงกันข้ามคือรับไปปฏิบัติทางเสื่อมหรือเสียหายทั้งทางชื่อเสียง 

ทรัพย์สมบัติ ผู้รู้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้ทรงเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนตรัสสอนว่า การจะ

ตัดสินใจท�าอะไรเพ่ือตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าทางกายทางวาจาและทางใจ  

จ�าต้องใช้สติความยั้งคิด มีสัมปชัญญะความรู้สถานะของตนเองว่าเป็นใครก�าลังจะท�าอะไรดีหรือชั่ว  

ได้ดีมีประโยชน์ หรือมีโทษอะไรต่อใครบ้าง ทั้งนี้การมีสติเป็นกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจาก

ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์(Social online media)เพราะยุคปัจจุบัน ชื่อว่าเป็น 

ยุคข้อมูลข่าวสาร ที่ไหลบ่าเข้าสู่สังคมอย่างท่วมท้นและรวดเร็ว ทุกหนทุกแห่งในโลก และจ�าเป็นต้องมี

ปัญญารู้จักแยกแยะว่า ข้อมูลใดคือขยะอันไหนเป็นข้อมูลจริงที่ควรยอมรับไว้ได้การปล่อยใจที่กระหาย

เรียกว่า ตัณหา(Graving) จะมีแต่ความเสียหายจ�านวนน้อยถึงมหาศาล บางครั้งตนเองต้องเสียชีวิต  

หรือคน ๆ เดียวคร่าชีวิตคนเป็นกลุ่มเป็นพวกได้เป็นต้น.

ความหมายของค�า “การเอาอย่าง”
 การเอาอย่าง การลอกเรียนแบบตามความหมายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๕๔
1
 จัดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) เป็นค�ากริยา แปลว่า เอาอย่าง, ท�าหรือพยายามท�าให้เหมือน

หรือคล้ายคลึงกับแบบอย่าง,เช่น พูดเลียนเสียงเด็ก ร้องเลียนเสียงนก (๒) เป็นค�ากริยา แปลว่า  ชั่งโดย

เอาเงินตราเป็นเกณฑ์ของน�้าหนัก ส่วนในบทความนี้ผู้เขียน ได้มุ่งหมายเจาะจงเอา การเอาอย่างหรือ

การลอกเลยีนแบบอย่าง ของมนษุย์ในโลกไร้พรหมแดน ยคุข้อมลูข่าวสาร (Information technology)

จึงต้องใช้สตปัิญญารูจั้กแยกแยะดชีัว่ไร้ประโยชน์ว่า ไม่ปล่อยไปตามกเิลสตณัหา ปล่อยใจไม่มกีารยบัยัง้

ชั่งใจ การเอาอย่าง หรือการลอกเลียนแบบอย่างและสังคมพลโลกเรายุคนี้ ชื่อว่าเป็นยุคสังคมออนไลน์ 

 1
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://shorturl.asia/ATVOp [๑๘ พศจิกายน ๒๕๖๕].
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(Social online media) เพราะยุคปัจจุบัน ทั่วโลกต่างยอมรับว่า ข้อมูลมาจากทุกทิศทุกทาง ไหลบ่า

ท่วมท้น คนเราที่ไม่ปรับหรือปรับตัวแล้วแต่ขาดประสบการณ์ ก็ยังต้องพบเจอและหลีกไม่ได้ และเป็น

คนที่ไม่ได้มีการปูพื้นฐานทางการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนมาตามล�าดับ ก็จะปรับตัวไม่ทัน บางคนหรือ

หลายคนต้องประสบเคราะห์กรรมเสยีทรพัย์สมบัติมากบ้างน้อยบ้าง แต่หลายรายถงึกบัต้องเสียชวีติไป

ก็มีปรากฏตามสื่อทางสังคมเป็นประจ�า 

 การรับข่าวสาร ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์ เรียกว่า แบบมุขปาถะ คือสื่อสาร

กันแบบปากต่อปาก ( word of mouth communication) ถึงแม้จะเป็นการสื่อสารแบบโบราณหรือ

แบบสมยัของการใช้ Social online media กใ็ช้ได้ตามยคุตามสมยั ส่ือแล้ว ผู้ฟังกบัผู้พูดเข้าใจกนัถอืว่า

ประสบความส�าเร็จ ไม่มีปัญหาการท�าความเข้าใจ แต่จะมีปัญหาต่อผู้รับข่าวสารนี้ต่างหากที่บทความ

เรื่องนี้มุ่งเมื่อปุถุชนคนเรายังมีกิเลสหนาอยู่ เป็นธรรมดาที่ต้องมี กิเลส คือเครื่องหรือสิ่งที่ท�าให้จิตใจ 

ของเราท่านทั้งหลายเศร้าหมอง (defilement, the device that corrupts the human mind)  

ดังที่ตั้งเอาไว้เป็นหัวข้อว่า ถ้าเมื่อใดเราลอกเลียนหรือเอาอย่าง บุคคลหรือวิถีการที่เราได้รับมาจาก  

สื่อสังคมนานาชนิด มีอีเมล์, เฟ็ชบุ๊ค, ข้อความ เอ็ส.เอ็ม.เอ็ส,แฟ็กซ์., เท็ลเลแกร็ม.,อินตราแกรม  

เป็นต้น ข้อที่ผู้รู้มีพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก เป็นต้นทรงเตือนเอาไว้ว่า มนุษย์ทุกรูปทุกนาม  

ต้องมีสติ ความระลึกได้ว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ มีหรือเลว เป็นประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ สัมปชัญญะ 

คือ การรู้สึกตัวว่าเราคือใคร อยู่ในสถานะ หน้าที่อะไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่ ดังความหมายของตัณหา

หา แปลว่าความอยาก เป็นค�าที่เป็นไวพจน์ ของค�าว่า กิเลส สิ่งท�าให้จิตใจเศร้าหมอง 

บทบาทพระมหาศาสดาผู้เป็นบรมครู
 ปฐมบทขอน�าเสนอบทบาทส�าคัญนี้ ซึ่งเป็นบทบาทพระมหาศาสดาผู้เป็นบรมครูของพวกเรา

พุทธศาสนิกชน “นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า” 

 สมัยหน่ึง พระบรมศาสดาก�าลังแสดงธรรมอยู่นั้น ฝ่ายนางมาคันทิยา ได้ยินพระด�ารัสของ

พระพุทธเจ้าโดยตลอด รู้สึกโกรธที่พระพุทธเจ้า ต�าหนิประณามว่าร่างกายของนางเต็มไปด้วยอุจจาระ

ปัสสาวะ ไม่น่าปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้า จึงผูกอาฆาตจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่น้ันมา  

ฝ่ายพราหมณ์สองสามีภรรยากราบทูลขออุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็บรรลุเป็น 

พระอรหนัต์ทัง้สองท่าน ต่อมานางมาคนัทิยาถวายตวัเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอเุทน ซึง่ทรงมอีคัรมเหสี

อยูแ่ล้ว คอื พระนางสามาวดี ส่วนนางมาคนัทิยากไ็ด้ด�ารงต�าแหน่งอคัรมเหสี เฉกเช่นพระนางสามาวดี 

อาฆาตพระพุทธเจ้า จ้างคนมาด่าทอพระองค์ท่าน เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพี 

(เสด็จมาใหม่ ๆ  ) พระนางมาคันทิยาซึ่งมีความโกรธพระศาสดา มีความประสงค์จะให้พระองค์ออกจาก
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เมืองโกสัมพี จึงได้ว่าจ้างให้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัย ช่วยกันรุมด่าให้พระองค์เสด็จ

หนีไปเมืองอื่น

  ครั้นยามเช้าพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองเพ่ือบิณฑบาต ก็มีพวกทาสกรรมกรบ่าวไพร่ที่ได้รับ

ค่าจ้าง ติดตามด่าว่าพระพุทธองค์ด้วยค�าด่า ๑๐ ประการ ซึ่งถือว่าเป็นค�าด่าที่แสบที่สุดในยุคนั้น คือ 

เจ้าเป็นโจร เจ้าคนพาล เจ้าคนหลง เจ้าอูฐ เจ้าโค เจ้าลา เจ้าสัตว์นรก เจ้าสัตว์เดรฉาน สุคติของเจ้า 

ไม่มี เจ้าหวังแต่ทุคติเท่านั้น พระอานนท์ผู้เดินตามหลังพระศาสดาทนไม่ได้ท่ีมีบุคคลมากล่าวล่วงเกิน

พระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ตนเคารพสูงสุดท่านจึงกราบทูลว่า “เมืองนี้เขาด่ามากเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้า 

เราไปเมืองอื่นเถิดพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ไปเมืองไหนอานนท์” พระอานนท์ตอบว่า  

“ไปเมืองที่เขาไม่ด่า พระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ตรัสถามว่า “ถ้าคนในเมืองนั้นด่าอีก เราจะไปที่ไหน

อานนท์” พระอานนท์ตอบว่า “เราก็ไปเมืองอื่นจากเมืองนั้นอีกพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรัส 

ตอบว่า “แล้วคนในเมอืงนัน้ด่าอกีจะไปไหน” พระอานนท์ตอบว่า “กไ็ปเมอืงอืน่ ๆ  อกีพระพทุธเจ้าข้า” 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า“เราท�าอย่างนั้นไม่ควรท�าใจร้อน ใจด่วนไม่สมควรแก่สมณะ เร่ืองเกิดข้ึนท่ีไหน

ควรให้ดับที่นั่นก่อนเราค่อยไปที่อื่น คนที่ด่านั้น คือพวกไหนกัน” พระอานนท์ตอบว่า “คือเร่ิมแต่ 

พวกทาส กรรมกรเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

 “อานนท์ ...เราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงคราม การอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจาก ๔ ทิศ เป็นภาระ

ของช้างทีเ่ข้าสูส่งครามฉนัใด...การอดทนต่อถ้อยค�าทีค่นทศีุล (ไม่มศีลี) เป็นอนัมากกล่าวแล้วเป็นภาระ

ของเราฉันนั้น เราจักอดกลั้นต่อค�าล่วงเกิน ดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล 

บคุคลผูอ้ดกลัน้ต่อค�าล่วงเกนิได้ ฝึกตนดแีล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมูม่นษุย์ การตบมอืข้างเดียวย่อมไม่ดัง 

ฉันใด เมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่ง ท�าหูทวนลมเสีย การด่าอยู่แต่ฝ่ายเดียวก็ไร้ประโยชน์ ฉันนั้น

 พวกปากรับจ้างด่าจนเมื่อยปาก ก็เกิดความเบื่อหน่าย เลิกด่าไปเอง เรื่องก็สงบลงใน ๗ วัน”  

เมื่อพระองค์ตรัสจบอย่างนี้ คนมากมายที่รับสินบนมาด่าตามถนน ๓ แพร่ง ๔ แพร่ง เป็นต้น เหล่านั้น 

ก็ได้บรรลุโสดาบัน เป็นคนดีเลิกด่า เป็นคนดีตั้งแต่บัดนั้นตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าทรงเมตตาอย่างไม่มี

ชนชั้นวรรณะ ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเอื้อเฟื้อต่อความผิดของมหาชนเลย มีแต่ทรงมุ่งหมาย

จะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเท่านั้น และพระองค์เป็นผู้อดทนทุกอย่าง ทั้งสอนดีและท�าดีให้เห็น 

ด้วยว่าทรงสอนอย่างไรก็ท�าอย่างนั้น

  ท้ายที่สุด นางมาคันทิยาหวังให้พระองค์หนีไปเมืองอื่นก็ผิดหวัง แถมยังมีคนศรัทธาเพิ่มอีก  

และยิง่อาฆาตทวคีณูเมือ่รูว่้า พระนางสามาวดอีคัรมเหสีอีกพระองค์กเ็ลือ่มใสศรทัธาพระพทุธเจ้าสงูสดุ 

จึงพยายามหาเรื่องทุกหนทาง แต่ท้ายท่ีสุด เมื่อความจริงทุกอย่างเปิดเผย พระนางก็โดนพระสวามี
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ท�าโทษขั้นสูงสุด ด้วยการขุดหลุมฝัง จากนั้นเฉือนเนื้อของพระนาง น�าไปทอดในน�้ามันเดือดแล้วน�ามา

ให้พระนางเสวยจนสิ้นพระชนม์และตกลงสู่อเวจี
2

 เมื่อปุถุชนคนเรายังมีกิเลสหนาอยู่ เป็นธรรมดาที่ต้องมี กิเลส คือเครื่องหรือสิ่งที่ท�าให้จิตใจของ

เราท่านทั้งหลายเศร้าหมอง (defilement, the device that corrupts the human mind) ดังที่ตั้ง

เอาไว้เป็นหัวข้อว่า ถ้าเมื่อใดเราลอกเลียนหรือเอาอย่าง บุคคลหรือวิถีการที่เราได้รับมาจาก สื่อสังคม

นานาชนิด มีอีเมล์, เฟ็ชบุ๊ค, ข้อความเอ็ส.เอ็ม. เอ็ส,แฟ็กซ์., เท็ลเลแกร็ม.,อินตราแกรม เป็นต้น  

ข้อที่ผู้รู้มีพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก เป็นต้นทรงเตือนเอาไว้ว่า มนุษย์ทุกรูปทุกนาม ต้องมีสติ  

ความระลึกได้ว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ ดีหรือเลว เป็นประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ สัมปชัญญะ คือ  

การรู้สึกตัวว่าเราคือใคร อยู่ในสถานะ หน้าท่ีอะไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่ ดังความหมายของ ตัณหา  

แปลว่าความอยาก เป็นค�าที่เป็นไวพจน์ ของค�าว่า กิเลส ซึ่งท�าให้จิตใจเราเศร้าหมอง จึงมีการรับ 

ข้อมูลข่าวสารแล้ว ไปลอกเลียนแบบไปท�าตามอ�านาจ กิเลสตัณหา จึงสอดคล้องกับ ข้อคิดค�าสอน 

“พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)” ดังต่อไปนี้

  “เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” ครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ “พระพรหมคุณาภรณ์  

(ป.อ. ปยุตฺโต)” ได้ให้ค�าอธิบายแจ่มแจ้ง ในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับแก้ไขว่า...”ธรรมท้ังปวงมีฉันทะ 

เป็นมูล” หมายความว่า ฉันทะเป็นรากหรือเป็นต้นเค้าของธรรมทุกอย่าง ฉันทะ ที่ไม่ดี เป็นอกุศล  

เป็นฝ่ายช่ัว ตรงกับค�าว่า ตัณหา จะใช้ค�าว่า ตัณหาแทนก็ได้ ส่วนฉันทะที่ดีงามเป็น ฝ่ายกุศล มีชื่อ 

เต็มว่า กุศลธรรมฉันทะ บางทีเรียกสั้นเข้าเป็น กุศลฉันทะ บ้าง ธรรมฉันทะ บ้าง แต่นิยม เรียกค�าเดียว

ว่า ฉันทะ นอกจากนี้ยังมีฉันทะที่เป็นกลาง ๆ คือความต้องการท�า หรืออยากท�า เรียกว่า กัตตกัมยตา-

ฉนัทะ แต่ท่านมกัจดัรวมเข้าในฝ่ายด ีเป็นกศุลธรรมฉนัทะด้วยอย่างไรกด็ ีเพือ่ความสะดวกในการศกึษา

ต่อไป มิให้เกิดความสับสน ต่อนี้ไป (เฉพาะในบทความ หัวข้อนี้) จะแยกทั้งค�า แยกทั้งความให้ขาดออก

จากกันอย่างชัดเจน 

แรงจูงใจในพุทธธรรม 
 ในกรณีที่ท่านเรียกว่า ฉันทะ ก็ตาม เรียกว่า ตัณหา ก็ตาม ในที่นี้จะใช้ว่า “ตัณหา” อย่างเดียว 

และ ส�าหรับฉันทะฝ่ายดีก็จะเรียกสั้น ๆ เพียงว่า “ฉันทะ” ส่วนฉันทะที่เป็นกลาง ๆ คือกัตตุกัมยตา-

ฉันทะ ก็จะอธิบายรวม ๆ แทรกไปกับตัณหาและฉันทะนั้น เป็นอันว่า ใช้ค�าหลักเพียง ๒ ค�า คือ ตัณหา 

กับ ตรงกับมติของอรรถกถาที่แบ่งความปรารถนาหรือความอยากเป็นสองอย่าง ดังยกมาอ้างไว้แล้ว 

 2
 เพจ พระอาจารย์สุโข-กตปุญโญ [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://shorturl.asia/60MpL [๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๐].
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215การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียลมีเดีย

ฉันทะข้างต้น แล้วท่านเจ้าประคุณสมเด็จชี้ให้เห็น อิทธิพลของกิเลส ที่เรียกได้ว่า “แรงจูงใจใน 

พุทธธรรม”

 จุดเริ่มต้นส�าหรับท�าความเข้าใจกันในตอนนี้คือ ให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระท�าของมนุษย ์

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ : ตัณหา ฉันทะ (๑)ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการ  

ที่ไม่ดี ไม่สบาย ไม่เกื้อกูล เป็นอกุศล เรียกว่า (๒) ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการ ที่ดี

งาม สบาย เก้ือกูล เป็นกุศล เรียกว่า ตัณหา แปลว่า ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก  

ความเสน่หา ความรน ความร่าน ความ กระสับกระส่าย ความกระวนกระวาย ไม่รู้อิ่ม หลักส�าคัญที ่

ควรทราบเกี่ยวกับตัณหาคือ ตามหลักปฏิจจ สมุปบาท ตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัย โดยมีอวิชชา

เป็นมูลราก กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่าง ใดอย่างหนึ่ง ที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตาม เช่น 

เห็นรูปสวยหรือน่าเกลียด ได้ยินเสียงไพเราะหรือ หนวกหู เป็นต้น แล้วเกิดความรู้สึกสุข หรือทุกข์ หรือ

เฉย ๆ ขึ้น ในเวลานั้น ตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งคือ ถ้ารู้สึกสุข ก็ยินดี ชื่นชอบ 

คล้อยตามไป ติดใจ ใฝ่รัก อยากได้ ถ้ารู้สึกทุกข์ ก็ยิน ร้าย ขัดใจ ฟัง อยากเลี่ยงหนี หรืออยากให้สูญสิ้น

ไปเสีย ถ้ารู้สึกเฉย ๆ ก็เพลิน ๆ เรื่อยเปื่อยไป อาการอย่างนี้มันเป็นไปของมันได้เอง โดยไม่ต้องใช ้

ความคิด ไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลย (ตรงข้าม ถ้ามีความรู้ความเข้าใจหรือใช้ความคิดแทรก

เข้ามาในเวลานั้น เช่น รู้ว่ารูปที่น่าเกลียดนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์ หรือรู้ว่าเสียงไพเราะนั้น เป็นสัญญาณ

อนัตราย หรอืเกดิส�านกึทางจรยิธรรมหรอืวัฒนธรรมประเพณ ีว่า สิง่นัน้ไม่เหมาะสมกบัภาวะหรอืฐานะ

ของตน เป็นต้น ตัณหาอาจถูกตัดตอน กระบวนการไม่ไหลต่อเนื่อง เรื่อยไปอย่างเดิม แต่เกิดพฤติกรรม

รูปอื่นรับช่วงไปแทน) จึงอาจพูดอย่างง่าย ๆ ว่า ตัณหาอิงอาศัยเวทนา โดยมีอวิชชาเป็นตัวหนุน หรือ

ตัณหาแอบอิงเวทนาอยู่บนฐานแห่งอวิชชา ในเมื่อตัณหาใฝ่หรือผูกพันมุ่งหมายเวทนาอย่างนี้ ตัณหา 

จึงร่านรนหันไปหาสิ่งที่จะให้เวทนาแก่มัน เวทนาได้เมื่อจัดรวมเข้าเป็นประเภทแล้ว ก็มีเพียง ๖ อย่าง 

เรียกว่าอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส ได้ และสิ่งที่ตัณหาต้องการ ก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอ�านวยเวทนา

อันอร่อยซึ่งตัณหาชอบ สิ่งทั้งหลายที่อ�านวย เป็นรูปธรรม คือ ๕ อย่างแรก ซึ่งเรียกว่า กามคุณ ๕ (ได้แก่ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ โผฏฐัพพะ (สิ่งต้องกาย) และธรรมารมณ์ (เรื่องในใจ) เฉพาะ

อย่างยิ่ง อารมณ์จ�าพวกที่เด่นชัดกว่า น่าพอใจ) อารมณ์ ๖ โดยเฉพาะกามคุณ ๕ นี้ เป็นสิ่งที่ตัณหา

ต้องการ และเป็นท่ีเกิดของตัณหา โดยนัยนี้ จึงขยายความหมายของตัณหาออกไปได้ว่า ตัณหาคือ  

ความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนา หรือ ความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจ ...”เป็นต้น”และว่า 

...

  “...ที่ว่าตัณหาเกิดในอารมณ์ ๖ หรือกามคุณ ๕ นี้ เป็นการพูดกันสั้น ๆ อย่างรวบรัด ถ้าจะพูด

ขยายให้เต็มความก็ว่า ในปิย รูป สาตรูป ซึ่งมี ๑๐ หมวด ๆ ละ ๖ อย่างคือ อายตนะภายใน ๖ อารมณ์ 
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๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ สัญญา๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ วิตก ๖ และวิจาร ๖ มีพุทธพจน์

ตรัสว่า ตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในปิยรูปสาตรูปเหล่านี้ เมื่อจะต้ังหลักลง ก็ย่อมต้ังหลักลงท่ีปิยรูป 

สาตรูปเหล่านี้ และเมื่อจะถูกละ เมื่อจะดับ ก็ย่อมถูกละได้ ดับได้ ที่ปิย รูปสาตรูปเหล่านี้
3
 

 รวมความว่าตัณหาแยกออกได้เป็น ๓ อย่าง หรือ ๓ ด้านคือ (๑) ความกระหายอยากได ้

อารมณ์ท่ีน่าชอบใจมาเสพเสวยปรนเปรอตน หรือความทะยานอยากในกาม เรียกว่า กามตัณหา  

(๒) ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคง มีอยู่คงอยู่ตลอดไป (รวมถึงใหญ่โตโดดเด่น) ของตน หรือ

ความทะยานอยากในภพ เรียกว่า ภวตัณหา (๓) ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดสูญ (รวมทั้ง

พรากพ้น นั่นรอน) แห่งตัวตน หรือความ ทะยานอยากในวิภพ เรียกว่า วิภวตัณหา เรียกว่า เอสนา ก็ได้) 

คือ ไปหา ไปเอา หรือรับเอา หรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้น ๆ มาเสพเสวย  

ผลสนองการแสวงหานั้น ก็คือการได้ เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ตนเสพเสวย แล้ว ก็เป็นอันตัดตอนได้

ถือว่าจบไปช่วงหนึ่ง มีสิ่งที่ขอย�้าไว้เพื่อให้ก�าหนดไว้ในใจเป็นสิ่งเตือนความ 

 สงัเกตอย่างหนึง่ในตอนนีค้อื การแสวงหาไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัการกระท�าและอาจจะไม่เกีย่วข้องหรือ

ไม่ต้องใช้การกระท�าเลยก็ได้ ดังจะพิจารณากันต่อไป ชอบหันไปพูดถึงฉันทะบ้าง ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า 

ฉันทะในที่นี้ หมายถึง กุศลธรรมฉันทะที่เรียกสั้น ๆ ว่า กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ กุศลธรรมฉันทะ” 

แปลว่า ฉันทะในกุศลธรรม คือความพอใจ ความอยากในสิ่งที่ดีงาม กุศลฉันทะ แปลว่า ฉันทะในกุศล 

ถงึแม้จะตดัค�าว่าธรรมออกกม็คีวามหมายเท่าเดมิ คอืตรงกบักศุลธรรมฉนัทะนัน่เอง กศุล แปลว่า ดงีาม 

ฉลาด เกื้อกูล คล่อง สบาย ไร้โรค เอื้อต่อสุขภาพ ได้แก่ สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ สิ่งที่เป็นผลดีเกื้อกูล

แก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่น ส่วนธรรมฉันทะ แปลว่า 

ฉันทะในธรรม หรือความต้องการ ธรรม ค�าว่า ธรรม ที่มาในค�าว่า กุศลธรรม มีความหมายกลาง ๆ คือ

แปลว่า สิ่ง หรือ หลัก แต่เมื่อแยกออกมาใช้ล�าพังเดี่ยว ๆ  ก็อาจแปลความหมายได้กว้างขึ้น ความหมาย

หลักของธรรมในกรณีนี้มี ๒ อย่าง คือ ความจริง สภาวธรรมหรือค�าสอนที่แสดงสภาวธรรมนั้น ตรงกับ

ที่บัดนี้ใช้ค�าว่าสัจธรรม และความดีงาม สิ่งที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม (คุณธรรม ปัจจุบันดูเหมือนนิยม

เรียกส่วนหนึ่งของความหมายนัยนี้ว่า จริยธรรม) ธรรมฉันทะจึงแปลได้ว่า ฉันทะในความจริง ฉันทะ 

ในความดีงาม หรือความต้องการความจริง ความต้องการสิ่งที่ดีงาม ความต้องการความจริงเล็งไปถึง

ความรู้ คือเท่ากับพูดว่าต้องการรู้ความจริง ต้องการเข้าถึงตัวธรรม คือตัวจริง ตัวแท้ ความหมายที่แท้ 

เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ ภาวะท่ีแท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนความดีงามท่ีเป็นคุณค่าอันแท้จริง

ของสิ่งนั้น ๆ ส่วนความต้องการความดีงามก็เล็งถึงการกระท�า คือต้องการท�าให้ส่ิงท่ีดีงามเกิดมีข้ึน  

 3
 ที.ม.๑๐/๒๙๗-๘/๓๔๓-๘, ส�.นิ. ๑๖/๒๕๘/๑๓๑; ขุ.ป.๓๑/๘๓/๕๗; อภิ.วิ.๓๕/๑๕๙/๑๓๑; ๑๖๑/๑๓๓.
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217การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียลมีเดีย

โดยนัยนี้ธรรมฉันทะก็แปลได้ว่า ความใฝ่ความจริง หรือความรักความจริง ความใฝ่ในสิ่งดีงาม หรือรัก

ความดีงาม (ใฝ่ดี รักดี) และกินความถึงความอยากรู้ อยากท�า หรือใฝ่รู้ใฝ่ท�า อาจใช้ค�าสั้น ๆ ค�าเดียว

ว่า ความใฝ่ธรรม แล้วให้เข้าใจร่วมกันไว้ว่าคลุมถึงความหมายท่ีกล่าวมาท้ังหมด เมื่อนัดหมายรู้กัน 

อย่างนี้แล้วจะแปลฉันทะเดี่ยว ๆ ล้วน ๆ ว่า ความใฝ่ธรรม ก็ได้ เป็นอันว่า สิ่งที่ฉันทะต้องการ ก็คือ 

ธรรม หรือกุศล (ธรรม) พูดอย่างไทยแท้ว่า สิ่งที่ฉันทะ ต้องการ คือ ความจริงและสิ่งที่ดีงาม แล้วมี 

ความหมายขยายออกไปว่า ต้องการรู้ความจริง ต้องการ ปริเยสนา ในการได้สิ่งเสพเสวยมาอย่างหนึ่ง 

วิธีการที่จะได้อาจมีหลายวิธี บางวิธีไม่ต้องมีการกระท�า (เช่นมีผู้ให้) บางวิธีอาจต้องมีการกระท�า แต่ใน

กรณีที่ต้องมีการกระท�าสิ่งที่ตัณหาต้องการจะไม่เป็นเหตุ เป็นผลกันกับการกระท�านั้นโดยตรง” และ 

ท่านเจ้าประคุณอธิบายด้วยการใช้บุคลาธิษฐานได้ชัดเจนมากยกตัวอย่างว่า 

 “...นาย ก. กวาดถนน ได้เงินเดือน ๙๐๐ บาท ข. ถ้าหนูหน่อยอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณพ่อ

จะพาไปดูหนัง หลายคนคิดว่า การกวาดถนนเป็นเหตุให้ได้เงินเดือน จึงสรุปว่า การกระท�าคือการ 

กวาดถนนเป็นผล สรุปนี้ผิด เป็นเพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย์  

ถ้าจะให้ถูก ต้องเติมเหตุ เงินเดือนเป็นผล การได้เงินเดือนเป็นผลของการกระท�าคือการกวาดถนน  

แต่ตามความจริงแท้ ข้อสิ่งที่ขาดหายไปแทรกเข้ามาด้วย ได้ความใหม่ว่า การกระท�าคือการกวาดถนน 

เป็นเหตุให้ถนนสะอาด ความสะอาดของถนนจึงจะเป็นผลที่แท้ของการกระท�าคือการกวาดถนน  

ส่วนการกวาดถนนแล้วได้เงนิเดอืน เป็นเพียงเงือ่นไขท่ีมนษุย์ก�าหนดวางกนัขึน้ หาได้เป็นเหตเุป็นผลกนั

แท้จรงิไม่ (เงนิไม่อาจเกดิขึน้ได้จากการกวาดถนน บางคนอาจกวาดถนนแล้วไม่ได้เงิน หรืออกีหลายคน

ได้เงินเดือนโดยไม่ต้องกวาดถนน) ค�าพูดที่เคร่งครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้จึงต้องว่า การกวาดถนน

เป็นการกระท�าที่เป็นเหตุให้ถนนสะอาดแต่เป็นเงื่อนไขให้นาย ก. ได้เงินเดือน ๙๐๐ บาท ในตัวอย่างที่

สองก็เช่นเดียวกัน หลายคนคงคิดว่า การอ่านหนังสือจบเป็นเหตุ และการได้ไปดูหนัง กับคุณพ่อเป็นผล 

แต่ความจริง การอ่านหนังสือจบเป็นเพียงเงื่อนไขให้ได้ไปดูหนัง ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแท้จริงก็คือ 

การอ่านหนังสือจบเป็นเหตุให้ได้ความรู้ในหนังสือนั้น การกระท�าคือการอ่านเป็นเหตุ และการได้

ความรู้เป็นผล เป็นต้น...”
4
 

 เรื่องนี้ เย็นศิระเพราะพระบารมี เพราะเป็นเรื่อเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งด�ารงพระชนม์ชีพ ในพระนามาภิไธยเดิม คือจ�าเดิมพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่วันนั้นต่อมาชาวสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เร่ืองราว

เมื่อครั้ง เสด็จเยือนออสเตรเลีย และถูกนักศึกษามหาวิทยาลัยเมลเบิร์นลบหลู่พระเกียรติ แต่พระองค์

 4
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘๖-๔๙๕.
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ก็เปี่ยมไปด้วยพระราชธรรม “อกฺโกธ�” คือ กริยาที่ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ พร้อมแสดงพระ 

อัจฉริยภาพในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ผู้เขียนอดภาคภูมิใจไม่ได้ว่าเราเคยมี 

พระมหากษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมท่ีสุดในโลกนอกจากทรงมีพระสติ สะกดกิเลส เช่น ความโลภ 

โกรธ หลงได้แล้ว เพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม ชนะเผ่าคนป่าเถื่อนได้ โดยความ

อ่อนน้อมถ่อมพระองค์และได้รับพระเกียรติว่า ผู้รับสาร รับสื่อแล้วรู้จักใช้สื่อถูกต้อง ตามกาละเทสะ 

เร่ืองราวดังกล่าวเกิดข้ึน เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ  

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ในครั้งน้ันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช ทรงถูกท้าทายจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีความคิดรุนแรง ไม่เข้าใจพระองค์และเมืองไทย 

เป็นอย่างดี โดยบ้างก็ถือป้ายที่มีข้อความกล่าวร้ายต่อพระองค์ท่าน บ้างก็ส่งเสียงโห่ปนฮาลบหลู่ 

พระเกยีรตแิละเกยีรตภิมูขิองชาตไิทยอย่างแรง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ซ่ึงร่วมเสด็จฯ 

ด้วยในครั้งนั้น ได้ทรงบรรยายภาพไว้ในบทพระราชนิพนธ์ “ความทรงจ�าในการตามเสด็จต่างประเทศ

ทางราชการ” ตอนหนึ่งระบุว่า “... ต่อจากนั้นก็ถึงเวลาท่ีพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไปพระราชทาน 

พระราชด�ารัสที่เครื่องขยายเสียงกลางเวที ยังไม่ทันจะอะไร ก็มีเสียงโห่ปนฮาดังขึ้นมาจากกลุ่ม 

ปัญญาชนข้างนอกอกีแล้ว ข้าพเจ้ารู้สกึว่ามือเยน็เฉียบ หัวใจหววิ ๆ  อย่างไรพิกล รู้สึกสงสารพระเจ้าอยูห่วั

จนท�าอะไรไม่ถูก ไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักตร์ท่านด้วยความสงสารและเห็นพระทัย ในท่ีสุด 

ก็ฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวายก�าลังพระทัย แต่แล้วข้าพเจ้านั่นเองแหละที่เป็นผู้ได้ก�าลังใจกลับคืนมา  

เพราะมองดูท่านขณะที่ทรงพระด�าเนินไปยืนกลางเวทีเห็นพระพักตร์สงบเฉย

 ทนัใดนัน้เองคนทีอ่ยูใ่นหอประชมุทัง้หมดกป็รบมือเสียงสนัน่หวัน่ไหวคล้ายจะถวายก�าลังพระทัย 

พอเสียงปรบมือเงียบลง คราวนี้ข้าพเจ้ามองขึ้นไปบนเวทีอีกก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระมาลา 

ที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์ครุย แล้วหันพระองค์ไปโค้งค�านับกลุ่มที่ส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอกอย่าง 

งดงาม และน่าดูที่สุด พระพักตร์ยิ้มนิด ๆ พระเนตรมีแววเยาะหน่อย ๆ แต่พระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนัก  

“ขอขอบใจท่านท้ังหลายเป็นอันมาก ในการต้อนรับอันอบอุ่นและสุภาพเรียบร้อยที่ท่านแสดงต่อ 

แขกเมืองของทาน รับสั่งเพียงเท่านั้นเอง แล้วก็หันพระองค์มารับสั่งต่อกับผู้ที่นั่งฟังอยู่ในหอประชุม  

ตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะหัวเราะออกมาดัง ๆ ด้วยความสะใจ เพราะเสียงฮานั้นเงียบลงทันทีราวกับปิด 

สวิทช์ แล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรเลย ทุกคนข้างนอกข้างในต่างนั่งฟังพระราชด�ารัสเฉยท่าทางดูขบคิด 

ข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชด�ารัสวันนั้นดีมากรับสั่งสด ๆ โดยไม่ทรงใช้กระดาษเลย ทรงเล่าถึงวัฒนธรรม 

อันเก่าแก่ของไทยเราว่า เรามีเอกราช มีภาษาของตนเอง มีตัวหนังสือซ่ึงคิดค้นข้ึนใช้เอง เราต้ังบท

กฎหมายการปกครองของเราเอง ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมา ๗๐๐ ปีกว่ามาแล้ว ตอนนี้ข้าพเจ้า 
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219การเอาอย่างแล้วได้ดีคือมีสติปัญญาไม่ปล่อยตัณหาไปตามโชเซียลมีเดีย

ข�าแทบแย่ เพราะหลังจากรับสั่งว่า ๗๐๐ ปีกว่ามาแล้ว ทรงท�าท่าเหมือนเพิ่งนึกออก ทรงสะดุ้งนิด ๆ 

และทรงโค้งพระองค์อย่างสุภาพ เมื่อตรัสว่า ขอโทษลืมไปตอนนั้นยังไม่มีประเทศออสเตรเลียเลย 

แล้วทรงเล่าต่อไปว่า แต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามีน�้าใจกว้างขวาง พร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นและฟัง 

ความเห็นของเขา เพราะเรามักใช้ปัญญาขบคิดไตร่ตรองหาเหตุผลก่อนจึงจะตัดสินว่าสิ่งไรเป็นอย่างไร  

ไม่สุ่มสี่สุ่มห้าตัดสินอะไรตามใจชอบโดยไม่ใช้เหตุผล ...”

 ทัง้นีผ้ลจากการแสดงพระอจัฉริยภาพอย่างสงูในสถานการณ์ดงักล่าว ปรากฏว่าเมือ่เสรจ็พิธแีล้ว 

ผู้ร่วมพิธีต่างเข้ามากราบบังคมทูลสรรเสริญถึงพระราชด�ารัสนั้น และส�าหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีปฏิกิริยา

เหล่านั้น ต่างก็มีอากัปกิริยาเปลี่ยนไปหมด บ้างก็มีสีหน้าเฉย ๆ เจื่อน ๆ ดูหลบพระเนตร ไม่มีการ 

มองดูพระองค์อย่างประหลาดอีก แต่บางพวกก็มีน�้าใจเป็นนักกีฬาพอที่จะยิ้มแย้มแจ่มใส โบกมือและ

ปรบมือให้แก่ทั้งสองพระองค์ตลอดทางจนถึงที่รถพระที่นั่งจอดอยู่
5
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https://www.sanook.com/news/2087026/ : [ออนไลน์], แหล่งที่มา [๒๐ ตุลาคม 

๒๐๑๖]. 

[ออนไลน], แหล่งที่มา : https://shorturl.asia/ATVOp [๑๘ พศจิกายน ๒๕๖๕]. 
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 ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. : เฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ, 
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ยิ้มนั้น ส�ำคัญไฉน ?
ดร.ช�ำนำญ เกิดช่อ, นำงกัญจนพร เกิดช่อ
วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน เฉลิมพระเกียรติฯ

พระมหำศุภวัฒน์ ฐำนวุฑฺโฒ, ดร.กฤติยำ ถ�้ำทอง
 วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี

บทน�ำ 

	 ท่ามกลางกระแสการถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งของภัยพิบัตินานาประการ	 เช่น	ภัยธรรมชาติ	

ภัยเศรษฐกิจ	 และภัยจากโรคอุบัติใหม่คือ	 ไวรัสโควิด-๑๙	 มาตรฐานการด�ารงชีวิตของชาวโลกต้อง 

เปลี่ยนไปเป็นมาตรฐานชีวิตแบบใหม่	ที่เรียกกันว่า	ชีวิตวิถีใหม่	หรือ	New	Normal	ตั้งแต่ปี	๒๕๖๒	

จนถึงปัจจุบัน	หลายหมื่นชีวิตที่ทนต่อการปรับเปลี่ยนไม่ได้จ�าต้องจากโลกไปก่อนก�าหนดทั้งจากพิษสง

โดยตรงและโดยอ้อมของไวรสัโควดิ-๑๙
1
	ในอนาคตอนัใกล้	ก�าลงัจะเกดิโลกเสมอืนจรงิสามมติอิอนไลน์	

หรือ	Metaverse
2 

นับได้ว่า	 เป็นยุคใหม่อีกยุคหนึ่งของชาวโลกอย่างแท้จริง	 โลกจะไม่เป็นแบบเดิม 

อีกต่อไป	ชาวโลกจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่อีกครั้ง	 เมื่อถึงตอนนั้น	 ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่า	

จะส่งผลดีและผลร้ายมากน้อยเพียงใด	 แต่ถ้าเรายึดหลักค�าสอนขององค์พุทธะตามกฎอันเท่ียงแท้ 

ของโลก(กฎไตรลักษณ์)	ที่ว่า	ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	ดับไป	ไม่ยั่งยืน	(อนิจจัง)	แปรเปลี่ยนไป	(ทุกขัง)	

ควบคุมไม่ได้	 (อนัตตา)	 และพยายามตั้งสติระลึกรู้อยู่เสมอกับปัจจุบัน	 ไม่ประมาท	 และท�าชีวิตให้ม ี

ความสุข	 อย่างน้อยด้วยการยิ้มให้กับตนเองและผู้อื่นในแต่ละวัน	 ย่อมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในทุก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้	 ผู้เขียนเห็นว่า	 การยิ้ม	 เป็นสิ่งที่ดีงาม	 สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย	 

มีประโยชน์มากต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 และเป็นของฟรี	 จึงเขียนบทความนี้ขึ้นมา	 โดยกล่าวถึง

ความหมาย	ความเป็นมา	กระบวนการเกิด	ประโยชน์ของยิ้ม	ยิ้มของพระพุทธเจ้า	และเรื่องเล่าความดี

ที่เกิดจากยิ้ม 

 1
	 สรุปสถานการณ์	 โควิด-๑๙	 วันที่	 ๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	ปรากฏว่า	 ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ	จ�านวน	

๒,๑๐๐,๙๕๙	ราย,	ผูเ้สยีชวีติรวม	๒๐,๖๗๗	ราย,	ผูร้กัษาหายรวม	๒,๐๐๐,๕๐๒	ราย,	ผูฉ้ดีวคัซนีสองเขม็	๘๔,๖๗๐,๗๒๓	
ราย,	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์,	สถำนกำรณ์ COVID-๑๙ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://
www.thairath.co.th/event_corona	(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 2

	 แนวคิดของโลกเสมือนจริงท่ีผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเข้าสังคม	 เล่นสนุก	 และท�างาน,	 เป็นค�าที่มีความ 
ส�าคัญมาก	Mark	Zuckerberg	ซีอีโอ	Facebook	ถึงกับรีแบรนด์ตัวเองเป็น	“Meta”	ในวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๐๒๑	
พร้อมทัง้เผยแพร่ค�ากล่าวว่า	“ฉนัเชือ่ว่า	metaverse	เป็นบทต่อไปส�าหรบัอนิเทอร์เนต็”,	Merriam-webster,	What 
does ‘metaverse’ mean, [ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.merriam-webster.com/words-at-play/ 
meaning-of-metaverse	(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).

ภำพใบหน้ำนักเรียนชำย
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ควำมหมำย
	 ค�าว่า	“ยิ้ม”	มีความหมายดังนี้
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า	 แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ	 เยาะเย้ย	 หรือ
เกลียดชัง	เป็นต้น	ด้วยริมฝีปากและใบหน้า

3

	 พจนานุกรม	Longman	Dictionary	of	Contemporary	English	Online	ให้ความหมายว่า	
ท�าให้ปากโค้งขึ้นเพื่อแสดงความเป็นมิตรหรือเพราะรู้สึกมีความสุขหรือขบขัน

4

	 พจนานุกรม	 Cambridge	 Dictionary	 ให้ความหมายว่า	 การแสดงออกบนใบหน้าอย่างมี 
ความสุขหรือเป็นมิตรโดยปลายริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อย

5

 พจนานุกรม	Oxford	Languages	and	Google	ให้ความหมายว่า	ยกมุมปาก	หรือแย้มริมฝีปาก
ออกพร้อมกับแสดงความรู้สึกทางสีหน้า	เพื่อบ่งบอกอารมณ์ว่ายินดี	พอใจ	ดีใจ	เกลียดชัง	หรือเยาะเย้ย	
เป็นต้น

6

	 ดังน้ัน	 “ยิ้ม”	 จึงมีความหมายว่า	 แสดงอารมณ์ทางใบหน้าด้วยการขยับริมฝีปากให้โค้งขึ้น 
เล็กน้อย	โดยสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อแก้มและดวงตา	

ควำมเป็นมำ 
	 PTI	 กล่าวถึงต้นก�าเนิดของยิ้มไว้ในบทความเร่ือง	 “Smiles	 originated	 30	million	 years	 
ago:	 study”	 สรุปความได้ว่า	 รอยยิ้มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นวิวัฒนาการของรอยยิ้มและ 
เสียงหัวเราะ	 สิ่งนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับมนุษย์และชิมแปนซีเท่านั้น	 แต่ยังเกิดขึ้นในลิงกังญี่ปุ่นที่เพิ่งเกิด 
ซึ่งเป็นญาติห่าง	 ๆ	 ด้วย	 มาซากิ	 โทโมนากะ	 จากมหาวิทยาลัยเกียวโตในญี่ปุ่นหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า	
ประมาณหนึ่งทศวรรษที่แล้ว	 เราพบว่าทารกชิมแปนซีสามารถแสดงรอยยิ้มที่เกิดขึ้นเองได้	 เราเห็น
พฤติกรรมแบบเดียวกันในลิงกังญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นญาติห่าง	ๆ	มากกว่า	จึงอนุมานได้ว่า	ต้นก�าเนิดของรอย

ยิ้มต้องย้อนกลับไปอย่างน้อย	๓๐	ล้านปี	เมื่อลิงโลกเก่าและบรรพบุรุษโดยตรงของเราแยกจากกัน”
7

 3
	ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา,	พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	

https://dictionary.orst.go.th/(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 4

 Longman Dictionary of Contemporary English Online,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.	
ldoceonline.com/dictionary/smile(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 5

	 Cambridge	 Dictionary,	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/	smile(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 6

	Oxford	Languages	and	Google,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.google.com/search?q	=ยิ้ม
+หมายถึง(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 7

	PTI,	Smiles originated ๓๐ million years ago: study,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://indian-
express.	 com/article/lifestyle/life-style/smiles-originated-30-million-years-ago-study-2962238/[๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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 Inga	Ting	กล่าวถึงวิวัฒนาการของการยิ้ม	ซึ่งเป็นผลการวิจัยของทีมวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เบิร์กลีย์	และมหาวิทยาลัยบราวน์ในโรด	

ไอแลนด์	 เก่ียวกับรอยยิ้มบนใบหน้าของนักเรียนโรงเรียนมัธยมชาวอเมริกันในแต่ละทศวรรษตลอด

ศตวรรษที่	๒๐	ดังภาพรอยยิ้มด้านล่างนี้
8

วิวัฒนาการของรอยยิ้มตลอดศตวรรษที่	๒๐	เครดิตภาพ:	GINOSAR	และคณะ	๒๐๑๕

	 สรุปความว่า	 “ยิ้ม”	 เป็นกริยาท่ีแสดงอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตต้ังแต่มนุษย์จนถึงสัตว์ดิรัจฉาน	 

มีวิวัฒนาการคู่กับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิด	หรืออย่างน้อย	๓๐	ล้านปีย้อนหลัง

กระบวนกำรเกิด
	 ยิ้มมีกระบวนการเกิด	๒	ทาง	คือ	๑)	กระบวนการเกิดยิ้มทางกาย	๒)	กระบวนการเกิดยิ้มทางจิต	

ดังนี้

	 ๑)		กระบวนกำรเกิดยิ้มทำงกำย	ยิ้มมีกระบวนการเกิดจากการท�างานของกล้ามเนื้อ	๒	มัด	คือ	

(๑)	กล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้ม	เรียกว่า	Zygomatic	Major	(ไซโกเมติก	เมเจอร์)	

(๒)	กล้ามเนื้อที่ดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้น	เรียกว่า	Orbicularis	Oculi	(ออร์บิคิวลาริส	ออคิวไล)
9
 

ซึง่เป็นแนวคิดของ	Duchenne	de	Boulogne	นกัประสาทวทิยาผูย้ิง่ใหญ่ชาวฝรัง่เศส	(มชีวีติอยูใ่นช่วง	

ค.ศ.	 ๑๘๐๖-๑๘๗๕)	 โดยในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๕๒	 เขาได้ท�าการวิจัยกลุ่มกล้ามเนื้อที่แสดงออกทางสีหน้า	 

 8
	 Inga	Ting,	The evolution of the smile captured in ๑๐๐ years of yearbook photos,	

[ออนไลน]์,	แหล่งข้อมลู:	https://www.smh.com.au/technology/the-evolution-of-the-smile-captured-in-
100-years-of-yearbook-photos-20151127-gl9jhv.html	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 9

	อนิทริา	ปัทมนิทร,	“สร้างสขุ...ด้วยรอยยิม้”,	วำรสำรสขุภำพจติแห่งประเทศไทย,	ปีที	่๑๐	ฉบบัที	่๑	(๒๕๔๕)	

ภำพใบหน้ำนักเรียนหญิง
ยิ้มแบบเสแสร้ง (ซ้ำย) และยิ้มแบบจริงใจ (ขวา)

ภำพใบหน้ำนักเรียนชำย ภำพใบหน้ำนักเรียนหญิง
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 Inga	Ting	กล่าวถึงวิวัฒนาการของการยิ้ม	ซึ่งเป็นผลการวิจัยของทีมวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์	มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เบิร์กลีย์	และมหาวิทยาลัยบราวน์ในโรด	

ไอแลนด์	 เก่ียวกับรอยยิ้มบนใบหน้าของนักเรียนโรงเรียนมัธยมชาวอเมริกันในแต่ละทศวรรษตลอด

ศตวรรษที่	๒๐	ดังภาพรอยยิ้มด้านล่างนี้
8

วิวัฒนาการของรอยยิ้มตลอดศตวรรษที่	๒๐	เครดิตภาพ:	GINOSAR	และคณะ	๒๐๑๕

	 สรุปความว่า	 “ยิ้ม”	 เป็นกริยาที่แสดงอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตต้ังแต่มนุษย์จนถึงสัตว์ดิรัจฉาน	 

มีวิวัฒนาการคู่กับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิด	หรืออย่างน้อย	๓๐	ล้านปีย้อนหลัง

กระบวนกำรเกิด
	 ยิ้มมีกระบวนการเกิด	๒	ทาง	คือ	๑)	กระบวนการเกิดยิ้มทางกาย	๒)	กระบวนการเกิดยิ้มทางจิต	

ดังนี้

	 ๑)		กระบวนกำรเกิดยิ้มทำงกำย	ยิ้มมีกระบวนการเกิดจากการท�างานของกล้ามเนื้อ	๒	มัด	คือ	

(๑)	กล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้ม	เรียกว่า	Zygomatic	Major	(ไซโกเมติก	เมเจอร์)	

(๒)	กล้ามเนื้อที่ดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้น	เรียกว่า	Orbicularis	Oculi	(ออร์บิคิวลาริส	ออคิวไล)
9
 

ซึง่เป็นแนวคดิของ	Duchenne	de	Boulogne	นกัประสาทวทิยาผูย้ิง่ใหญ่ชาวฝรัง่เศส	(มชีีวติอยูใ่นช่วง	

ค.ศ.	 ๑๘๐๖-๑๘๗๕)	 โดยในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๕๒	 เขาได้ท�าการวิจัยกลุ่มกล้ามเนื้อที่แสดงออกทางสีหน้า	 

 8
	 Inga	Ting,	The evolution of the smile captured in ๑๐๐ years of yearbook photos,	

[ออนไลน]์,	แหล่งข้อมลู:	https://www.smh.com.au/technology/the-evolution-of-the-smile-captured-in-
100-years-of-yearbook-photos-20151127-gl9jhv.html	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 9

	อนิทริา	ปัทมนิทร,	“สร้างสุข...ด้วยรอยยิม้”,	วำรสำรสขุภำพจติแห่งประเทศไทย,	ปีที	่๑๐	ฉบบัที	่๑	(๒๕๔๕)	

ภำพใบหน้ำนักเรียนหญิง
ยิ้มแบบเสแสร้ง (ซ้ำย) และยิ้มแบบจริงใจ (ขวา)

ได้ผลวิจัยว่า	 เมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยิ้ม	 (Zygomatic	Major)	 ถูกกระตุ้นด้วยระบบทดลอง	 ผู้รับ 

การทดสอบจะยิ้มกว้าง	 แต่ไม่มีความสุข	 จัดเป็นรอยยิ้มที่เสแสร้ง	 (ดูภาพประกอบด้านซ้าย)	 แต่เมื่อ 

ผู้รับการทดสอบได้ฟังเรื่องตลกขบขัน	 ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป	 เป็นรอยยิ้มที่มีความสุข	 ได้ชื่อว่า 

เป็นรอยยิ้มที่จริงใจ	 (ดูภาพประกอบด้านขวา)	 จึงได้ผลสรุปว่า	 การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบดวงตา	

(Orbicularis	 Oculi)	 เป็นเรื่องท่ีจะเสแสร้งท�าไม่ได้	 ต้องเกิดจากความสุขและความจริงใจเท่านั้น	 

หากการย้ิมใดมีรอยย่นบริเวณรอบนอกดวงตา	 (รอยตีนกา)	 ปรากฏลึกชัดเจน	 ให้ยืนยันได้เลยว่า	 

เป็นรอยยิ้มที่กล้ามเน้ือ	Orbicularis	 Oculi	 ท�างาน	 เป็นรอยยิ้มที่แท้จริง	 ดังนั้น	 รอยยิ้มเช่นนี้	 จึงได้ 

ชื่อว่า	Duchenne	Smiles	(รอยยิ้มที่จริงใจ)	ตามชื่อของผู้ค้นพบด้วย
10

 

ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์:	www.ekmaninternational.com

 แนวคิดของ	 Duchenne	 de	 Boulogne	 เก่ียวกับรอยยิ้มนี้ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ใน 

วงกว้าง	 โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์	 เช่น	 นายแพทย์กิตต์กวี	 โพธิ์โน	 กล่าวว่า	 

การยิ้มใช้กล้ามเนื้อใบหน้าเพียง	๒	มัด	คือ	กล้ามเนื้อไซโกเมติก	เมเจอร์	(ช่วยดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหา

โหนกแก้ม)	และกล้ามเนื้อออร์บิคิวลาริส	ออคิวไล	(ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้น)	ผลจากการยิ้ม

ท�าให้เลือดแดงไปเลี้ยงที่สมอง	อุณหภูมิในสมองจะลดลง	เกิดความรู้สึกสบาย
11

	 ๒)	กระบวนกำรเกิดย้ิมทำงจิต	 ยิ้มมีกระบวนการเกิดจากการท�างานของจิต	 ๑๓	 ดวง	 คือ 

โสมนัสโลภมูลจิต	๔	ดวง,	โสมนัสมหากุสลจิต	๔	ดวง,	โสมนัสมหากิริยาจิต	๔	ดวง	และโสมนัสหสิตุป-

ปาทจิต	๑	ดวง
12

	โลภมูลจิต	มาจากค�าว่า	โลภ+มูล+จิต	หมายถึง	จิตที่เกิดโดยมีความโลภเป็นมูลเหตุ,	

 10
	PEI	Wiki,	The Discovery of the Duchenne (Genuine) Smile,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://

www.ekmaninternational.com/wiki/the-duchenne-smile/[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 11

	กรมสุขภาพจิต,	๕ วิธีเรียกรอยยิ้ม เปิดสวิตช์สมองหลั่งสำรควำมสุข ลดเครียด,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29950	(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).
 12

	thepathofpurity,	คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.
thepath	ofpurity.com/พระอภ-ธรรม/พระอภ-ธ-มม-ตถส-งคหะ/ปร-จเฉทท-6/	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].

ยิ้มแบบเสแสร้ง (ซ้ำย) และยิ้มแบบจริงใจ (ขวำ)
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โสมนัสโลภมูลจิต	 หมายถึง	 โลภมูลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา	 (ความรู้สึกดีใจ),
13

	 มหากุสลจิต	 

มาจากค�าว่า	 มหา	 +	 กุศล	 +	 จิต	 หมายถึง	 จิตฝ่ายดีที่เป็นไปในอาการอันมากมาย	 (บางทีเรียกว่า	 

กามาวจรกุศลจิต),
14

	โสมนัสมหากุสลจิต	หมายถึง	มหากุศลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา	(จิตนี้เกิดใน

มนุษย์ปุถุชนทั่วไป),	มหากิริยาจิต	มาจากค�าว่า	มหา	+	กิริยา	+	จิต	หมายถึง	จิตฝ่ายกิริยา(สักว่าท�า, 

ไม่มีเจตนา)	 ที่เป็นไปในอาการอันมากมาย	 (จิตนี้เกิดในมนุษย์ปุถุชนท่ัวไป),
15

	 โสมนัสมหากิริยาจิต	 

หมายถึง	 มหากิริยาจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา	 (จิตนี้เกิดเฉพาะในพระอรหันต์)
16

	 หสิตุปปาทจิต	 

มาจากค�าว่า	 หสิต	 +	 อุปปาท	 +	 จิต	 หมายถึง	 จิตท่ีท�าให้เกิดการยิ้มแย้ม,	 โสมนัสหสิตุปปาทจิต	 

หมายถึง	หสิตุปปาทจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา	(จิตนี้เกิดเฉพาะในพระอรหันต์)
17

	 ขออธิบายขยายความเกี่ยวกับจิตแต่ละดวงดังนี้	

	 โสมนัสโลภมูลจิต	๔	ดวง	ได้แก่	

	 	 ๑)		โลภมูลจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	 ประกอบด้วยความเห็นผิด	 เกิดขึ้นเองโดยไม่มี 

สิ่งชักจูง	 เช่น	 นาย	 ก.	 มีความเห็นผิดแบบมิจฉาทิฐิอย่างรุนแรงว่า	 ตายแล้วสูญ	 ท�าดีท�าชั่วไม่มีผล	 

พ่อแม่ไม่มีบุญคุณจริง	 พร้อมกันนั้นก็เกิดความรู้สึกพอใจในความคิดเห็นของตน	 โดยไม่มีใครมาชักจูง

แนะน�า	

	 	 ๒)		โลภมูลจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	ประกอบด้วยความเห็นผิด	เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักจูง	

เช่น	 นาย	 ข.	 เริ่มมีความเห็นผิดแบบมิจฉาทิฐิ	 แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อชัดเจน	 พอได้ฟังค�าพูดสนับสนุน 

ของคนอื่น	ก็คล้อยตามและปักใจชื่อ	พร้อมกันนั้นก็เกิดความรู้สึกพอใจในความคิดเห็นของตนด้วย	

	 	 ๓)		โลภมูลจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด	เกิดขึ้นเองโดยไม่มี

สิ่งชักจูง	เช่น	นาย	ค.	เห็นมือถือเครื่องโปรดก็เกิดความรู้สึกพอใจอย่างรุนแรง	แต่ไม่มีความเห็นผิดแบบ

มิจฉาทิฐิ	และไม่มีใครมาชักจูงแนะน�า	

 13
	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic10384.html	 

[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 14

	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic24785.html	 
[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 15

	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic24785.html	 
[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 16

 [ออนไลน์],	แหล่งข้อมลู:	https://www.dhammahome.com/webboard/topic/8885	[๒๗	พฤศจกิายน	
๒๕๖๔].
 17

	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic/10055	 [๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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	 	 ๔)		โลภมลูจติทีเ่กดิพร้อมกบัความรูส้กึดใีจ	ไม่ประกอบด้วยความเหน็ผดิ	เกดิขึน้โดยมสีิง่ชกัจงู	

เช่น	นาย	ง.	เห็นมือถือเครื่องโปรดก็เกิดความรู้สึกพอใจเล็กน้อย	ไม่มีความเห็นผิดแบบมิจฉาทิฐิ	แต่มี

คนมาชักจูงแนะน�า)
18

 

	 โสมนัสมหากุสลจิต	๔	ดวง	ได้แก่	

	 	 ๑)		มหากุศลจติทีเ่กดิพร้อมกบัความรูสึ้กดีใจ	ประกอบด้วยปัญญา	เกดิข้ึนเองโดยไม่มส่ิีงชกัจูง	

เช่น	นางสาว	ก.	ตักบาตรพระเณรทุกเช้าด้วยความสมัครใจของตนเอง	ขณะท�าก็มีความรู้สึกดีใจ	ทั้งยัง

ปรารถนาให้ได้บรรลุธรรมด้วย	

	 	 ๒)		มหากุศลจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	ประกอบด้วยปัญญา	เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักจูง	เช่น	

นางสาว	ข.	ตกับาตรพระเณรทกุเช้าเพราะมเีพือ่นบ้านชกัชวน	ขณะท�ากมี็ความรูส้กึดใีจ	ทัง้ยงัปรารถนา

ให้ได้บรรลุธรรมด้วย	

	 	 ๓)		มหากุศลจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	 ไม่ประกอบด้วยปัญญา	 เกิดขึ้นเองโดยไม่มี 

สิ่งชักจูง	เช่น	นางสาว	ค.	ตักบาตรพระเณรทุกเช้าด้วยความสมัครใจของตนเอง	ขณะท�ามีความรู้สึกดีใจ	

แต่ไม่ปรารถนาให้ได้บรรลุธรรม	

	 	 ๔)		มหากุศลจิตท่ีเกิดพร้อมกับความรู้สึกดีใจ	 ไม่ประกอบด้วยปัญญา	 เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักจูง	

เช่น	 นางสาว	 ง.	 ตักบาตรพระเณรทุกเช้าเพราะมีเพื่อนบ้านชักชวน	 ขณะท�ามีความรู้สึกดีใจ	 แต่ไม่

ปรารถนาให้ได้บรรลุธรรม
19

 

	 โสมนัสมหากิริยาจิต	๔	ดวง	ได้แก่	

	 	 ๑)		มหากริยิาจติท่ีเกดิพร้อมกบัความรูสึ้กดีใจ	ประกอบด้วยปัญญา	เกดิขึน้เองโดยไม่มส่ิีงชักจูง	

เช่น	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์	 ทรงแสดงด้วยความริเริ่มของพระองค์เอง	 ทรงแสดง

ด้วยความโสมนัสยินดี	พร้อมทั้งทรงใช้พระปัญญาอันลึกซึ้งเหมาะสมแก่อุปนิสัยของผู้ฟัง

	 	 ๒)		มหากิริยาจิตที่เกิดพร้อมความรู้สึกดีใจ	 ประกอบด้วยปัญญา	 เกิดข้ึนโดยมีส่ิงชักจูง	 เช่น	

พระอรหันต์บางท่านได้รับอาราธนานิมนต์ให้แสดงธรรมก่อนจึงแสดงธรรมด้วยความปลาบปลื้มยินด	ี

พร้อมทั้งใช้ปัญญาประกอบเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและส�าเร็จเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

	 	 ๓)		มหากิรยิาจติท่ีเกดิพร้อมความรูส้กึดใีจ	ไม่ประกอบด้วยปัญญา	เกดิขึน้เองโดยไม่มีสิง่ชกัจงู	

เช่น	 พระอรหันต์บ�าเพ็ญกิจวัตรประจ�าวัน	 (สรงน�้า	 ซักผ้า	 ปัดกวาดลานพระเจดีย์)	 ริเริ่มด้วยตนเอง	 

 18
	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic10384.html	 (๒๗	

พฤศจิกายน	๒๕๖๔),	https://www.dhammahome.com/webboard/topic/21277	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 19

	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.dhammahome.com/webboard/topic19657.html	 (๒๗	
พฤศจกิายน	๒๕๖๔),	https://www.dhammahome.com/webboard/topic/19657	[๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๔].?
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ท�าด้วยความปลาบปลื้มยินดี	แต่เนื่องจากเป็นกิจวัตรที่ท�าประจ�าคุ้นชินอยู่แล้ว	จึงไม่ต้องอาศัยปัญญา

พิจารณาประกอบการกระท�า

	 	 ๔)		มหากิริยาจิตที่เกิดพร้อมความรู้สึกดีใจ	ไม่ประกอบด้วยปัญญา	เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักจูง	เช่น	

พระอรหันต์บางรูป	ต้องการจะอยู่เสวยวิมุตติสุขอย่างเงียบ	ๆ	จึงไม่สนใจท�ากิจการงานต่าง	ๆ	แต่เมื่อ

ได้รับการชักชวน	ท่านก็ท�าด้วยความปีติยินดี	และไม่ต้องใช้ปัญญาประกอบการกระท�า
20

	 โสมนัสหสิตุปปาทจิต	 ๑	 ดวง	 คือ	 กิริยาที่จิตยิ้มเอง	 โดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้ม	 เกิดในจิต 

ของพระอรหันต์เท่านั้น	 เพราะไม่มีเหตุปัจจัยการปรุงแต่ง	 เช่น	 พระอรหันต์เมื่อเห็นสถานที่สัปปายะ

เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็เกิดอาการยิ้มแย้ม	 หรือเมื่อได้ยินเสียงการด่าว่ากัน	 พระอรหันต์ก็เกิด 

อาการยิ้มแย้ม	เพราะทราบว่าตนพ้นทางอบายแล้ว
21

ประโยชน์ของยิ้ม
	 Meg	Selig กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้ม	สรุปได้	๙	ข้อดังนี้	 (๑)	ท�าให้ดูอ่อนกว่าวัย	 (๒)	ท�าให้ดู 

ผอมลง	 (๓)	 ช่วยเพิ่มอารมณ์และสร้างความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี	 (๔)	 กระตุ้นความสุขในสมองมากกว่า

ช็อกโกแลต	 (๕)	 แม้แต่การฝืนยิ้มก็ท�าให้อารมณ์ดีขึ้นได้	 (๖)	 สามารถคาดการณ์การปฏิบัติตามในการ

แต่งงาน (๗)	 ท�าให้คุณดูมีมารยาท	 น่ารัก	 และมีความสามารถ (๘)	 ระยะเวลาของรอยย้ิมของบุคคล

สามารถท�านายอายุขัยได ้(๙)	เป็นโรคติดต่อที่ดี
22

	 Sarah	Stevenson	กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้ม	สรุปได้	๙	ข้อดังนี้	(๑)	ช่วยระดมความรู้สึกดี	ๆ	

ไว้ในสมอง	(๒)	 เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความสุข	 (๓)	 หลั่งสารนิวโรเปปไทด์	 (โปรตีนขนาดเล็กที่

ผลิตโดยเซลล์ประสาท)	 เพื่อต่อสู้กับความเครียด	(๔)	ปลดปล่อยสารโดพามีน	 (ฮอร์โมนท�าให้รู้สึกดี)	 

เอ็นดอร์ฟิน	(ฮอร์โมนแห่งความสุขซึ่งท�าหน้าที่เป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติ)	และเซโรโทนิน	(ฮอร์โมน

ที่ลดอาการซึมเศร้า)	(๕)	ลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต	(๖)	ท�าให้บุคลิกดูดีมีเสน่ห์และ

น่าเชื่อถือ	(๗)	เป็นโรคติดต่อที่ดี	(๘)	ท�าให้มีชีวิตยืนยาว	(๙)	ท�าให้เป็นคนคิดบวก
23

 20
	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 http://larndham.org/index.php?/topic/12256-มหากิริยาจิต-๘-จิตของ 

พระอรหันต/	 (๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).	 ต�าราอภิธรรมออนไลน์,	ตัวอย่ำงมหำกิริยำจิต,	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	
https://www.lifestudies.net/abhidhamma/index.php?cid=4315&pid=5&hltxt=[๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๔].
 21

	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 http://mamabuddho.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html#.	
YbRVY9VBzIU	 (๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).	บ้านธรรมะ,	หสิตุปปำทจิต,	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	https://www.
dhamma	home.com/webboard/topic/10055	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 22

 Meg	Selig,	The 9 Superpowers of Your Smile,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.psychol-
ogy	today.com/us/blog/changepower/201605/the-9-superpowers-your-smile)	[๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๔].
 23

 Sarah	 Stevenson,	There’s Magic in Your Smile	 ,	 [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://www.
psychologytoday.com/intl/blog/cutting-edge-leadership/201206/there-s-magic-in-your-smile [๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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 POPPAD	กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้มไว้	๔	ด้าน	สรุปได้ดังนี้	๑) ด้ำนพัฒนำสุขภำพและอำรมณ์ 

คือ	(๑)	ร่างกายจะผลิตสารเอ็นดอร์ฟิน	(สารแห่งความสุข,	สารบรรเทาอาการปวด)	(๒)	ร่างกายจะผลิต

สารเซโรโทนิน	 (สารต้านความเศร้า,	 สารสร้างอารมณ์ดี)	 (๓)	 ลดความเครียด	 (๔)	 ช่วยให้อายุยืน,	 

๒) ด้ำนเสริมสร้ำงเสน่ห์และควำมน่ำดึงดูด	คือ	(๑)	ใบหน้าอ่อนกว่าวัย	(เวลายิ้มกล้ามเนื้อบนใบหน้า 

จะได้รับการบริหารหลายส่วน	 เช่น	 ปาก	 แก้ม	 ดวงตา	 ขากรรไกร	 และคอ	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ใบหน้าดู 

อ่อนกว่าวัย)	(๒)	มีเสน่ห์น่ามอง	(๓)	น่าจดจ�า	(๔)	เป็นที่ประทับใจ	(๕)	สร้างแรงดึงดูดใจ	๓) ด้ำนควำม

สัมพันธ์ท่ีดีย่ิงขึ้น	 คือ	 (๑)	 สร้างมิตรภาพ	 (๒)	 แบ่งปันความสุขที่สามารถส่งต่อได้ทันที	 (คือรอยยิ้ม)	 

(๓)	 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 (๔)	 สร้างบรรยากาศที่ดี	 (๕)	 สร้างเสริมประสิทธิภาพของการท�างาน,	 

๔) ด้ำนควำมส�ำเร็จและควำมสุข	 คือ	 (๑)	 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	 (๒)	 ท�านายความสุขในอนาคต	 

(มผีลวจิยัว่านกัเรยีนท่ียิม้กว้างเวลาถ่ายรปูร่วมกบัเพ่ือน	ๆ 	ต่อมาเป็นผู้ใหญ่ทีมี่ความสุขมากกว่าคนอืน่)
24

	 อินทิรา	 ปัทมินทร	 กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้ม	 สรุปได้	 ๖	 ข้อดังนี้	 (๑)	 ส่งผลให้โลหิตแดงที่ไป 

เลี้ยงสมองมีอุณหภูมิต�่าลง	 จนเกิดความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย	 (๒)	 ท�าให้ความดันโลหิตลดลง	 

(๓)	 ลดสารอะดรีนาลีน	 (ฮอร์โมนความเครียด)	 ท�าให้ลดความเครียดได้	 (๔)	 เป็นคนอารมณ์ดี	 

(๕)	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ไม่เจ็บป่วยง่าย	(๖)	เมื่อป่วยก็จะหายได้เร็ว
25

 

	 นายแพย์กิตต์กวี	 โพธิ์โน	กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้ม	สรุปได้	๘	ข้อดังนี้	 (๑)	ท�าให้ระบบภายใน

ร่างกายผ่อนคลาย	 (๒)	 ส่งผลให้เลือดแดงไปเลี้ยงที่สมอง	 อุณหภูมิในสมองลดลงและท�าให้เกิดความ 

รู้สึกสบาย	 (๓)	 หลั่งสารเอนดอร์ฟิน	 หรือสารแห่งความสุขออกมาอัตโนมัติ	 (๔)	 ท�าให้อารมณ์แจ่มใส	 

(๕)	 ลดการหลั่งสารอะดรีนาลิน	 หรือสารแห่งความเครียด	 (๖)	 ท�าให้หัวใจเต้นช้าลง	 ความดันโลหิต 

ลดลง	ผ่อนคลายความเครียด	(๗)	ท�าให้ไม่ป่วยง่ายและหายป่วยเร็ว	๘)	สุขภาพจิตดี	สุขภาพกายดี
26

	 ศรีวิภา	 เนียมสอาด	 กล่าวถึงประโยชน์ของยิ้มไว้	 ๓	 ระดับ	 สรุปได้ดังนี้	๑) ระดับบุคคล	 คือ	 

(๑)	 ร่างกายแข็งแรง	 (๒)	 หากป่วย	 สามารถฟื้นตัวได้เร็ว	 (๓)	 จิตใจเป็นสุข	 (๔)	 อารมณ์ดี	 (๕)	 รู้สึก 

ผ่อนคลาย	(๖)	ลดความเครียด	(๗)	มองโลกในแง่ดี	(๘)	กล้าหาญในสถานการณ์คับขัน	(๙)	ชนะปัญหา

อุปสรรคได้	 (๑๐)	 เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่ประทับใจของผู ้พบเห็น,	 ๒) ระดับครอบครัว	 คือ	 

(๑)	 ครอบครัวอบอุ่น	 (๒)	 สมาชิกมีความสุข	 (๓)	 สมาชิกมีความมั่นคง	 (๔)	 สมาชิกมีคุณภาพจิตดี	 

 24
	POPPAD,	กำรมีสุขภำพด,ี	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://www.pobpad.com/ยิ้มเข้าไว้ได้ประโยชน์	

[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 25

	 อินทิรา	 ปัทมินทร,	 “สร้างสุข...ด้วยรอยยิ้ม”,	วำรสำรสุขภำพจิตแห่งประเทศไทย,	 ปีที่	 ๑๐	 ฉบับที่	 ๑	
(๒๕๔๕),	หน้า	๖๒-๖๓.
 26

	กรมสุขภาพจิต,	๕ วิธีเรียกรอยยิ้ม เปิดสวิตช์สมองหลั่งสำรควำมสุข ลดเครียด,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29950	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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(๕)	เดก็จะเตบิโตเป็นคนคณุภาพ	(๖)	สมาชิกมอีารมณ์ดี	(๗)	หากมีเร่ืองขดัแย้ง	จะช่วยลดความบาดหมาง

และปัญหาลงได้,	๓) ระดับสังคม	 คือ	 (๑)	 สร้างมิตรภาพ	 (ลดความแปลกหน้า	 เกิดความไว้วางใจ	 

ผู้คนอยากพูดคุยด้วย)	 (๒)	 สร้างบรรยากาศท่ีดีในการสนทนา	 (๓)	 สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	 

(ให้ความร่วมมอื	ลดปัญหาอปุสรรค	ความขดัแย้ง	หรืออคติต่าง	ๆ 	ทีอ่าจจะเกดิขึน้	ประสานงานราบรืน่)	

(๔)	สังคมน่าอยู่	(๕)	สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกัน	(๖)	ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ	(๗)	ส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
27

	 ยิ้ม	 จึงมีประโยชน์มากมาย	 สรุปได้เป็น	 ๔	 ข้อใหญ่	 (๔	 ดี)	 ดังนี้	 ๑)	ท�ำให้สุขภำพจิตดี	 คือ	 

(๑)	คิดบวก	(มองโลกในแง่ดี)	(๒)	อารมณ์ดี	(๓)	มีความสุข	(๔)	กล้าหาญในทุกสถานการณ์	(๕)	ชนะ 

ทุกปัญหาอุปสรรค,	 ๒)	ท�ำให้สุขภำพกำยดี	 คือ	 (๑)	 ใบหน้าอ่อนกว่าวัย	 (๒)	 เกิดสารที่มีประโยชน	์ 

เช่น	 สารนิวโรเปปไทด์	 (โปรตีนขนาดเล็กส�าหรับต่อสู้ความเครียด) สารโดพามีน	 (สารที่ท�าให้รู้สึกดี)	 

สารเอ็นดอร์ฟิน	(สารแห่งความสุขมีฤทธิ์ลดอาการปวด)	และสารเซโรโทนิน	(ฮอร์โมนส�าหรับลดอาการ

ซึมเศร้า)	(๓)	ลดสารอะดรีนาลีน	(สารความเครียด)	(๔)	ลดความดันโลหิตสูง	(๕)	อายุยืน	(๖)	รู้สึกสบาย

และผ่อนคลาย	 (๗)	 ร่างกายแข็งแรง	 (ไม่เจ็บป่วยง่าย	 เมื่อป่วยก็หายเร็ว)	 (๘)	 บุคลิกดีมีเสน่ห์น่ามอง	 

(๙)	เป็นที่น่าเชื่อถือและประทับใจ, ๓)	ท�ำให้สุขภำพครอบครัวด	ีคือ	(๑)	ครอบครัวอบอุ่น	(๒)	สมาชิก

มีความสุข	 (๓)	 สมาชิกมีความมั่นคง	 (๔)	 สมาชิกมีคุณภาพจิตดี	 (๕)	 เด็กจะเติบโตเป็นคนคุณภาพ	 

(๖)	 สมาชิกมีอารมณ์ดี	 (๗)	 หากมีเรื่องขัดแย้ง	 จะช่วยลดความบาดหมางและปัญหาลงได้,	 ๔)	ท�ำให้

สุขภำพสังคมดี	 (๑)	 สังคมน่าอยู่	 (๒)	 แบ่งปันความสุขได้ทันที	 (๓)	 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	 (๔)	 สร้าง

แรงดึงดูดใจ	 (๕)	 สร้างมิตรภาพ	 (๖)	 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 (๗)	 สร้างบรรยากาศท่ีดี	 (๘)	 สร้างเสริม

ประสทิธภิาพของการท�างาน	(๙)	สร้างวฒันธรรมทีดี่ในการอยูร่่วมกนั	(๑๐)	ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติ

ด้วยการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ยิ้มของพระพุทธเจ้ำ
	 ยิม้เป็นอาการปกตท่ีิมกัเกดิขึน้กบัมนษุย์ปุถุชนเมือ่เกดิความรู้สึกพึงพอใจ	แต่ยิม้ของพระพุทธเจ้า	

ผู้ทรงเป็นมหาบุรุษ	 เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย	 ไม่ใช่จะเกิดข้ึนได้ง่าย	 ๆ	 หากจะเกิด 

ย่อมเกิดขึ้นเพราะมีเหตุการณ์พิเศษเท่านั้น	 ดังค�าที่พระอานนท์เถระกล่าวไว้ว่า	 “อะไรหนอ	 เป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงยิ้ม	เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงยิ้มโดยไม่มีสาเหตุ”
28

 

 27
	ศรีวิภา	เนียมสอาด,	บรรณาธิการ,	สร้ำงสุข...ด้วยรอยยิ้ม,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(ม.ป.ท.:	กระทรวงสาธารณสุข,	

๒๕๕๔),	หน้า	๑๓-๑๕.
 28

	ดูรายละเอียดใน	ม.ม.	(ไทย)	๑๓/๒๘๒/๓๓๗.
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229ยิ้มนั้น ส�ำคัญไฉน ?

	 ผู้เขียนขอน�าพาไปศึกษาเหตุการณ์พิเศษที่ท�าให้พระพุทธเจ้าทรงยิ้มจากหลักฐานที่ปรากฏใน 

พระไตรปิฎกสัก	๓	เหตุการณ์พอเป็นตัวอย่างดังนี้

	 ๑.	เหตุกำรณ์ในฆฏิกำรสูตร
29

	 สรุปความได้ว่า	 สมัยหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปใน 

แคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่	 เสด็จไปถึงสถานที่แห่งหนึ่ง	 ทรงแวะลงข้างทางแล้วทรงยิ้ม	 

ท่านพระอานนท์สังเกตเห็นพลันก็นึกสงสัยว่า	 “อะไรหนอ	 เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธองค์ทรงยิ้ม	

เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงยิ้มโดยไม่มีสาเหตุ”	 แล้วก็รีบห่มผ้าเป็นปริมณฑลประนมมือ 

ทูลถามถึงสาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงยิ้ม,	 พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า	 เรื่องเคยมีมาแล้ว	 ในอดีตสถานที่ 

แห่งนี้เป็นที่ตั้งเวคฬิงคะนิคม	ที่มั่งคั่ง	อุดมสมบูรณ์	มีประชากรอาศัยอยู่มาก	มีพลเมืองหนาแน่น	ทั้งยัง

เป็นที่ตั้งอารามของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะด้วย	และที่ส�าคัญที่ตรงนี้เป็นที่ประทับนั่งตรัสสอน

ภิกษุสงฆ์ของพระพทุธเจ้าพระนามว่ากสัสปะอกีด้วย,	เมือ่ได้ฟังดงันัน้	ท่านพระอานนท์จงึปลูาดผ้าสงัฆาฏิ

เป็น	 ๔	 ชั้นถวาย	 แล้วกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งว่า	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ถ้าเช่นนั้น	 

ขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่ง	ณ	ที่นี้เถิด	ภาคพื้นส่วนนี้จักเป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

๒	พระองค์ทรงใช้สอย”	

	 พระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีต	(ซึ่งเป็นสาเหตุของการยิ้ม)	สรุปความได้

ดังนี้	 ๑)	 ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งเวคฬิงคะนิคม	 ที่มั่งคั่ง	 อุดมสมบูรณ์	 มีประชากรอาศัยอยู่มาก	 มีพลเมือง 

หนาแน่น	๒)	ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งอารามของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	๓)	ที่ตรงนี้เป็นที่ประทับนั่ง

ตรัสสอนภิกษุสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	๔)	มีบุคคลส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	คือ	(๑)	ช่างหม้อ

ชื่อฆฏิการะ	อุปัฏฐากผู้เลิศของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	(๒)	มาณพชื่อโชติปาละ	สหายที่รักกัน

ของช่างหม้อช่ือฆฏิการะ	 (๓)	 พระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี	 ๕)	 สรุปเรื่องราวในอดีตได้ว่า	 ช่างหม้อชื่อ 

ฆฏิการะผู้เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ	 ชวนโชติปาลมาณพสหายรักไปเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง	 แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากโชติปาลมาณพถึงสามคร้ังเช่นกัน	 ฆฏิการะจึงออก

อุบายชวนเพื่อนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามล�าดับ	ดังนี้	 (๑)	ชวนไปอาบน�้ายังแม่น�้าที่ใกล้ที่ประทับของ

พระพุทธเจ้าแล้วกล่าวชวนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 (โชติปาลมาณพยอมไปอาบน�้าแต่ไม่ยอมไปเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า)	 (๒)	 จับที่ชายพกของโชติปาลมาณพแล้วกล่าวชวน	 (โชติปาลมาณพบอกให้ปล่อยมือ 

และไม่ยอมไป)	 (๓)	 จับที่ผมของโชติปาลมาณพผู้ก�าลังอาบน�้าด�าเกล้าแล้วกล่าวชวน	 (โชติปาลมาณพ 

แปลกใจที่ฆฏิการะกล้าจับผมของตนผู้ที่ก�าลังอาบน�้าด�าเกล้า	 พลางก็คิดว่า	 ‘การท่ีเราจะไปด้วยนี	้ 

เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย’	เห็นแก่ความพยายามของเพื่อนจึงตกลงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า),	เมื่อทั้งสอง

 29
	ดูรายละเอียดใน	ม.ม.	(ไทย)	๑๓/๒๘๒-๒๙๒/๓๓๗-๓๔๘.
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สหายได้เข้าเฝ้าและรับฟังพระธรรมแล้ว	 โชติปาลมาณพเกิดความเลื่อมใสจึงชวนฆฏิการะออกบวช	 

แต่ฆฏิการะมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งตาบอดและแก่ชรา	ไม่สามารถออกบวชได้	โชติปาลมาณพ

จึงออกบวชคนเดียวโดยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ,	 เมื่อโชติปาลมาณพบวชได้

ครึ่งเดือน	พระพุทธเจ้าพระนามว่า	กัสสปะได้เสด็จจาริกไปยังกรุงพาราณสี	ประทับอยู่	ณ	ป่าอิสิปตน-

มฤคทายวัน	 ได้รับการต้อนรับบ�ารุงอย่างดีจากพระเจ้ากรุงกาสีพระนามว่ากิกี,	 ในตอนท้ายของเร่ือง	

พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า	 โชติปาลมาณพในอดีตก็คือพระพุทธองค์ในปัจจุบันนั่นเอง	 (ส่วนช่างหม้อชื่อ

ฆฏิการะจะเกิดเป็นโอปปาติกะ(พรหม)	แล้วปรินิพพานในภพนั้น)

	 ๒.		เหตกุำรณ์ในสำลมณัฑปิยเถรำปทำน
30

	สรปุความได้ว่า	พระสาลมณัฑปิยเถระได้เล่าประวตัิ

ในอดีตชาติของตนว่า	ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี	ตนเกิดเป็นมาณพหนุ่ม	สร้างอาศรม

อาศัยอยู่ในป่าไม้สาละอันกว้างใหญ่	 วันหนึ่งได้เห็นพระพุทธองค์ทรงปลีกวิเวกประทับนั่งเข้าสมาบัติ 

เปล่งรศัมรีุง่เรอืงอยูใ่นป่าไม้สาละ	จงึถวายการบ�ารุงด้วยการท�าปะร�าดอกสาละเพ่ือป้องกันแสงแดดและ

สายฝนส�าหรับพระพทุธองค์	พร้อมทัง้น้อมไหว้พระพทุธองค์ด้วยจติทีเ่ลือ่มใสตลอด	๗	วนั	พระพทุธองค์

เม่ือเสด็จออกจากสมาธิแล้วประทับนั่งทอดพระเนตรดูเขาอยู่เพียงชั่วแอก	 (๑๓๕	 องศา)	 ต่อมา 

พระวรณุเถระพร้อมบรวิารได้เดนิทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์	ณ	ทีท่รงประทบั	ทนัใดนัน้เองพระพุทธองค์

ทรงยิ้มขึ้นมา	พระอนุรุทธเถระผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากสังเกตเห็นพระอาการที่ทรงยิ้มนั้น	จึงทูลถามสาเหตุ

	 พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องราวในอนาคตของมาณพนั้น	(ซึ่งเป็นสาเหตุของการยิ้ม)	สรุปความ

ได้ดงัน้ี	(๑)	มาณพท่ีถวายปะร�าสาละนัน้	เมือ่สิน้ชวิีตแล้วจะไปเกดิเป็นเทวดา	มดีอกสาละมมุบงั	ห้อมล้อม

ด้วยบริวาร	 รื่นรมย์ด้วยการฟ้อนร�าขับประโคมที่เป็นทิพย์	 มีกลิ่นกายหอมฟุ้ง	 และมีฝนดอกสาละ 

พร่างพรมทัว่ทัง้เทวโลก	(๒)	เขาจตุจิากเทวโลกแล้ว	จะมาเกดิเป็นมนษุย์	มปีะร�าดอกสาละมงุบงั	รืน่รมย์

ด้วยการฟ้อนร�าขับร้องอันไพเราะ	และเวลาอาทิตย์อุทัย	ฝนดอกสาละจะโปรยปรายลงมา	(๓)	ในกัปที่	

๑,๘๐๐	 (นับจากกัปนี้ไป)	 เป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม	 ราชสกุลโอกกากราช	 มาณพนี ้

จะเป็นสาวกของพระพทุธเจ้าพระองค์นัน้	ก�าหนดรูอ้าสวะทัง้ปวงเป็นผูไ้ม่มอีาสวะแล้วนิพพาน	ขณะเขา

ตรัสรู้ธรรม	 จะมีเครื่องมุงบังดอกสาละ	 ขณะเขาถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอน	 ก็จะมีเครื่องมุงบังดอกสาละ

เช่นกัน

	 ๓.	 เหตุกำรณ์ในมฆเทวสูตร
31

	 สรุปความได้ว่า	 สมัยหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่	 ณ	 

มฆเทวอัมพวัน	 (สวนมะม่วงของพระเจ้ามฆเทวะ)	 กรุงมิถิลา	 เมื่อเสด็จถึงสถานที่แห่งหนึ่ง	 ก็ทรงยิ้ม	 

ท่านพระอานนท์สังเกตเห็น	จึงทูลถามถึงสาเหตุของการยิ้มนั้น

 30
	ดูรายละเอียดใน	ขุ.อป.	(ไทย)	๒๕/๑๙๐-๒๑๙/๑๖๑-๑๖๔.

 31
	ดูรายละเอียดใน	ม.ม.	(ไทย)	๑๓/๓๐๘-๓๑๖/๓๗๒-๓๘๒.

16. �������� (��.����� 220-237).indd   230 11/25/2022   10:03:12 AM



231ยิ้มนั้น ส�ำคัญไฉน ?

 พระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีต	(ซึ่งเป็นสาเหตุของการยิ้ม)	สรุปความได้ดังนี้	

	 ๑)	ดินแดนน้ีเคยมีพระราชาพระนามว่ามฆเทวะ	 ผู ้ทรงปกครองบ้านเมืองตามหลัก 

ทศพิธราชธรรม	และทรงรักษาอุโบสถศีลทุกวัน	๘	ค�่า	๑๔	ค�่า	๑๕	ค�่า	

	 ๒)	พระเจ้ามฆเทวะนัน้ทรงรับส่ังช่างกลับก(ช่างตดัผม)ให้บอกพระองค์เมือ่เหน็พระเกศาหงอก

บนพระเศียรของพระองค์	

	 ๓)	เมื่อกาลเวลาล่วงไป	ช่างกัลบกได้เห็นพระเกศาหงอกแล้วกราบทูลบอก	พระองค์จึงตรัสให้

ใช้แหนบถอนพระเกศาหงอกวางลงที่กระพุ่มมือของพระองค์	

	 ๔)	เมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงพระราชทานรางวัลเป็นบ้านส่วยแก่ช่างกัลบก	

	 ๕)	รับสั่งให้เรียกพระราชกุมารองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสมอบราชสมบัติว่า	 ลูกพ่อ	 เทวทูต	 คือ 

ผมหงอกบนศีรษะปรากฏแก่พ่อแล้ว	 พ่อได้บริโภคกามที่เป็นของมนุษย์เพียงพอแล้ว	 เวลานี้เป็นเวลา 

ที่จะแสวงหากามที่เป็นทิพย์	ลูกจงปกครองราชสมบัตินี้	ส่วนพ่อจะออกบวชเป็นบรรพชิต	

	 ๖)	และตรัสสอนให้พระราชกุมารองค์ใหญ่ปฏิบัติตามราชบรรพชิตประเพณีที่พระองค์ได้ 

ปฏิบัตินี้สืบไปตราบรุ่นลูกรุ่นหลาน	 โดยทรงย�้าว่า	 อย่าเป็นคนสุดท้ายของพ่อเลย	 (คือคนที่ปล่อยให ้

วัตรปฏิบัติเช่นนี้ขาดสูญไป)	

	 ๗)	ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ	 นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์	 เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต	ณ	 

ที่ตรงนี้เอง	(มฆเทวอัมพวัน)	

	 ๘)	ทรงแผ่เมตตาจติ	กรณุาจติ	มทุติาจติ	และอเุบกขาจติ	อนัไพบลูย์	เป็นมหคัคตะ	ไม่มขีอบเขต	

ไม่มีเวรไปตลอดทุกทิศ	ตลอดโลก	ทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน	

	 ๙)	ทรงมีประวัติชีวิตสังเขป	คือ	ทรงเล่นอย่างเด็กอยู่	๘๔,๐๐๐	ปี	ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปราชอยู่	

๘๔,๐๐๐	ปี	 ทรงครองราชย์อยู่	 ๘๔,๐๐๐	ปี	 เสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ท่ี 

มฆเทวอัมพวันนี้อีก	๘๔,๐๐๐	ปี	

	 ๑๐)	ทรงเจริญพรหมวิหาร	๔	ประการ	หลังจากสวรรคตแล้วได้เสด็จเข้าถึงพรหมโลก	

	 ๑๑)	ต่อมาพระโอรสของพระองค์ก็ได้สืบทอดราชบรรพชิตประเพณีเหมือนพระองค์ทุกประการ	

	 ๑๒)	ต่อมาพระราชนัดดาของพระองค์ก็ได้สืบทอดราชบรรพชิตประเพณีเหมือนพระองค์ 

ทุกประการ	

	 ๑๓)	ต่อมารัชทายาทรุ่นที่	๓	คือ	พระเจ้านิมิก็ได้สืบทอดราชบรรพชิตประเพณีเหมือนพระองค์

ทุกประการ	

	 ๑๔)	ส่วนพระเจ้ากฬารกชนก	 รัชทายาทรุ่นท่ี	 ๔	 พระโอรสของพระเจ้านิม	ิ มิได้ออกผนวชเป็น

บรรพชิต	ทรงตัดวัตรอันงามนั้นแล้ว	ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้น 
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 ๑๕)	ในตอนท้ายพระพุทธองค์ตรัสเฉลยว่า	 พระเจ้ามฆเทวะในอดีต	 ก็คือ	 พระพุทธองค์เอง 

พร้อมตรัสหลักธรรมอริยมรรคว่า	 วัตรปฏิบัติที่พระพุทธองค์สมัยเป็นพระเจ้ามฆเทวะทรงตั้งไว้นั้น	 

เป็นวัตรปฏิบัติที่ดีงาม	 แต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย	 คลายก�าหนัด	 และนิพพาน	 เป็นไปเพียงเพ่ือ 

เข้าถึงพรหมโลกเท่านั้น	 ส่วนวัตรปฏิบัติท่ีทรงตั้งไว้ในบัดนี้	 คือ	 อริยมรรค	 ๘	 ย่อมเป็นไปเพื่อความ 

เบื่อหน่าย	คลายก�าหนัด	และนิพพาน	

	 ๑๖)	ทรงเน้นย�้าให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติวัตรปฏิบัติอริยมรรคนี้	อย่าเป็นคนสุดท้ายเลย

	 ไหน	ๆ 	ก็กล่าวถึงการยิ้ม(แย้มสรวล)ของพระพุทธเจ้าแล้ว	ผู้เขียนขอน�าเสนออีกประเด็นหนึ่งที่มี

การน�าการยิม้(แย้มสรวล)ของพระพทุธเจ้าไปใช้	คอืโครงการทดลองระเบดินวิเคลยีร์ของประเทศอนิเดีย	

เมื่อครั้งที่อินเดียประกาศความส�าเร็จในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ชื่อว่า	“พุทธะแย้มสรวล	(Smiling	

Buddha)”	ในวนัที	่๑๘	พฤษภาคม	๑๙๗๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ดงัแถลงการณ์ของอนิเดยีทีว่่า	คณะกรรมการ

พลงังานปรมาณแูห่งอนิเดยีได้ท�าการ	“ทดลองระเบดินิวเคลยีร์เชงิสนัต”ิ	โดยจดุระเบดิใต้ผวิดนิลกึกว่า	

๑๐๐	 เมตร	 เพื่อปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ท่ีอินเดียลงนามในปี	 ๑๙๖๓	 (พ.ศ.	

๒๕๐๖)	 ซึ่งห้ามการทดลองบนผิวดิน	 ในอากาศ	 หรือใต้ทะเล
32

	 สืบทราบมาว่าคนท่ีต้ังชื่อโครงการนี	้ 

คือ	ราชา	รามันนา (Raja	Ramanna)	นักฟิสิกส์ชื่อดัง	ผู้พัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอินเดีย	(ซึ่งเป็น 

ผูท้ีรู่จ้กัพทุธประวตัเิป็นอย่างด)ี	โดยผ่านความเหน็ชอบของนายกรัฐมนตรีอนิทริา	คานธ	ีเพราะพวกเขา

เชื่อว่า	 พระพุทธองค์จะทรงยินดี	 ที่อินเดียสามารถสร้างเครื่องมือที่จะยับยั้งสงครามที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในอนาคตได้ส�าเร็จ
33

เรื่องเล่ำควำมดีที่เกิดจำกยิ้ม
 ผู้เขียนขอกล่าวถึงเรื่องเล่าความดีที่เกิดจากยิ้มสัก	๓	เรื่องดังนี้

	 ๑.	ยิ้มไว้โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง	(Life	is	beautiful)	

	 เรื่องเล่าความดี	“ยิ้มไว้โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง”	นี้	เป็นเรื่องเล่าที่น�ามาจากภาพยนตร์อิตาเลียน	เรื่อง	

Life	is	beautiful	เมื่อปี	๑๙๙๙	(พ.ศ.	๒๕๔๒)	เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ถึง	๓	สาขา	คือ	

รางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม,	 รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม	 และรางวัลนักแสดงน�าชาย

ยอดเยี่ยมโดย	 โรแบร์โต	 เบนิญี่	 (ผู้ก�ากับ,	 เขียนบท	และแสดงน�าชาย)	มีเรื่องย่อว่า	กุยโด	 (โรเบอร์โต้	

 32
	ศิลปวัฒนธรรม,	วันนี้ในอดีต,	วันอังคารที่	๑๘	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๔,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://

www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_307	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 33

	สาวบางกุ้ง,	Smiling Buddha: “พระสังกัจจำยน์” หรือ “พระพุทธเจ้ำยิ้ม” กันแน?่	วันพฤหัสบดีที่	๘	
มิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๖๐,	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.silpa-mag.com/culture/article_9882[๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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เบนิญี)	 ชายหนุ่มช่างฝัน	 มองโลกในแง่ดี	 ได้แต่งงานกับ	 ตอร่า	 (นิโคเลตต้า	 บราสชี)	 ครูสาวแสนสวย	 

มีลกูชายช่ือ	โจซวั	(จอิอร์จิโอ	แคนทารนีิ)่	และมร้ีานหนงัสอืเป็นของตวัเองตามฝัน	แต่เขาและครอบครัว

ก็ได้พบกับเหตุการณ์ท่ีโหดร้ายท่ีสุดในประวัติศาสตร์	 (สงครามโลกครั้งที่	 ๒)	 กุยโดต้องปกป้องภรรยา

และลูกชายจากการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ยิว	 โดยการใช้จินตนาการ	 ความรัก	 ความหวัง	 การมองโลกใน 

แง่ดี	 และถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้	 แต่เขาก็ยังคิดและเชื่ออยู่เสมอว่า	 ชีวิตเป็น 

สิ่งสวยงาม	(แสดงสีหน้าท่าทางด้วยรอยยิ้มเสมอเพื่อให้ครอบครัวหายหวาดกลัวและปลอดภัย)
34

 

	 ๒.	ยิ้มของขงเบ้งตอนดีดพิณ

	 เรื่องเล่าความดี	“ยิ้มของขงเบ้งตอนดีดพิณ”	นี้	เป็นเรื่องเล่าที่น�ามาจาก	“สามก๊ก”	ตอนขงเบ้ง

ดีดพิณลวงสุมาอี้	มีเรื่องย่อว่า	ขณะขงเบ้งเตรียมเคลื่อนพลเข้าด่านยังเผงก๋วน	เมืองฮันต๋ง	โดยแบ่งทัพ

เป็น	๓	สาย	คือ	

	 	 ๑)		ทัพซุ่มของกวนหินและเตียวเปาพร้อมทหารหกพันนาย	 เพื่อไปซุ่มขู่ทัพของสุมาอี้	 ณ	 

ริมเขาบุกองสัน	(ปากทางเข้าด่านยังเผงก๋วน)	

	 	 ๒)		ทัพขนเสบียงของเตียวเอ๊ก	 (กองหน้าเคลียร์เส้นทาง)	 และเกียงอุยกับม้าตาย	 (กองหลัง

ป้องกันอันตราย)	

	 	 ๓)		ทัพของขงเบ้งห้าพันนาย	ยกไปเมืองเสเสียเพื่อเตรียมขนเสบียงไปเมืองฮันต๋ง	โดยขงเบ้ง

แบ่งทัพนี้เป็น	๒	ชุด	คือ	ชุดแรกทหารสองพันห้าร้อยนายให้ไปขนข้าวปลาอาหาร	และชุดที่สองทหาร

สองพันห้าร้อยนายตั้งอยู่ในเมืองเสเสียกับขงเบ้ง	นั้น	ก็พอดีกับได้รับรายงานว่าสุมาอี้ยกทัพใหญ่(ทหาร

หน่ึงแสนห้าหม่ืนนาย)เข้าประชิดเมืองเสเสียแล้ว	 ขงเบ้งทราบดังนั้นก็ตกใจ	 ด้วยก�าลังรบของตนมีแต่

ทหารชั้นผู้น้อยและจ�านวนน้อยนิด	 ไม่สามารถจะต่อกรกับทัพใหญ่ของสุมาอี้ได้	 ด้วยสติปัญญาอัน 

ชาญฉลาด	 ขงเบ้งจึงใช้กลยุทธ์การรบแบบไม่ต้องรบเพ่ือลวงสุมาอี้ให้ระแวงและถอยทัพไปเอง	 โดยสั่ง

ทหารให้รือ้ถอนธงบนก�าแพงลงแล้วให้เปิดประตเูมอืงไว้ท้ังส่ีด้าน	จัดทหารและชาวบ้านให้กวาดเส้นทาง

เข้าประตูเมืองเป็นปกติประตูเมืองละยี่สิบคน	 มิให้ใครแสดงท่าทีหวาดกลัวหรือเสียงดัง	 แล้วขงเบ้ง 

ก็แต่งตัวโอ่โถงสง่างาม	พาเด็กน้อยสองคนไปท่ีหอรบ	 ให้เด็กคนหนึ่งถือกระบี่	 คนหนึ่งถือแส้	 ยืนอยู ่

สองข้าง	ตัง้กระถางธปูบูชาไว้ข้างหน้า	นัง่ดดีพิณอยู	่เมือ่ทพัของสมุาอีม้าถงึ	เหน็เหตุการณ์ปกตติรงหน้า	

และดูสีหน้าท่าทางของขงเบ้งที่ดีดพิณด้วยอาการปกติพร้อมรอยยิ้ม	 สุมาอี้จึงคิดว่า	 ขงเบ้งต้องวางกล

ซ่อนไว้แน่	ๆ	จึงถอยทัพกลับไป	ทันทีที่ทัพสุมาอี้ถอยไป	ขงเบ้งก็เร่งยกทัพเข้าเมืองฮันต๋งทันที
35

 

 34
	 [ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 https://www.nangdee.com/title/html/2168/Life-is-beautiful.html	 

[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 35

	อาจณิ	จนัทรมัพร,	บรรณาธกิาร,	สำมก๊ก ฉบับเจ้ำพระยำพระคลงั(หน),	พมิพ์ครัง้ที	่๒๐,	(กรงุเทพมหานคร:	
ดอกหญ้า,	๒๕๔๓),	หน้า	๑๒๒๘-๑๒๓๐.
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	 ๓.	รอยยิ้มจำกสถำนกักโควิดนนทบุรี

	 เรือ่งเล่าความดี	“รอยยิม้จากสถานกักโควดินนทบรุ”ี	นี	้เป็นเรือ่งเล่าทีเ่จ้าหน้าทีพ่ยาบาลถ่ายทอด

เหตุการณ์ว่า	มีหนูน้อยวัยสามเดือนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	แม่หนูน้อยป่วย	ท�าให้พ่อของหนูน้อยต้องเลี้ยง

หนูน้อยและพี่สาวอีกสองคนด้วยตนเอง	 เหตุการณ์ส�าคัญอยู่ตรงที่	 หนูน้อยกินแต่นมแม่	 ไม่เคยกิน 

นมขวด	 จึงร้องไห้งอแงท้ังคืนด้วยความหิวนม	ท�าให้พ่อท่ีดูแลลูกท้ังสามคนอดหลับอดนอนเริ่มถอดใจ

ว่า	 “ผมไม่ไหวครับ”	 พร้อมแสดงสีหน้าเศร้าและอิดโรย	 พยาบาลจึงช่วยกันหาอุปกรณ์นม	 ขวดนม	 

ที่นึ่งขวดนม	 สอนพ่อให้รู้จักให้นมลูกจากขวด	 ในที่สุดหนูน้อยก็กินนมจากขวดได้	 กินอิ่ม	 นอนหลับ	 

พ่อก็ยิม้ได้	ใจพร้อมสูต่้อไป	พร้อมกล่าวขอบคณุพยาบาลยกใหญ่	พยาบาลกย็ิม้ดใีจไปด้วย	และฝากบอก

ความในใจว่า	แค่เห็นรอยยิ้มของพ่อ	หนูน้อย	และเด็กๆ	เจ้าหน้าที่อย่างเราก็ดีใจ	มีแรงสู้งานต่อแล้วค่ะ	

สู้	ๆ	ไปด้วยกันนะคะ
36

สรุป
	 ยิ้ม	 สร้างมิตรไมตรี	 ท�าให้มีเสน่ห์	 ท�าให้น่าคบหา	 เป็นการบ�าบัดเยียวยาที่มีพลังมหาศาล	 

เป็นอาวุธลับในการสร้างความสุขฉับพลัน	 เป็นยาวิเศษ	 สามารถสร้างความสุขให้กับคนทั้งโลก	 

เป็นของฟรี	และมีความส�าคัญมากมาย	จึงมีการก�าหนด	วันแห่งรอยยิ้มสากล	(World	Smile	Day)	ไว้	

คือ	วนัศุกร์แรกของเดอืนตลุาคม	เพือ่ให้ทุกคนยิม้แย้มและส่งความปรารถนาดีให้กนั
37

	ยิม้เป็นสญัลกัษณ์

และที่มาของความสุข	 ดังค�าที่ท่านติช	 นัท	 ฮันห์	 กล่าวไว้ว่า	 บางครั้งความสุขของคุณก็เป็นที่มาของ 

รอยยิ้มของคุณ	แต่บางครั้งรอยยิ้มของคุณก็อาจเป็นที่มาของความสุขของคุณได้	 (Sometimes	your	

joy	is	the	source	of	your	smile,	but	sometimes	your	smile	can	be	the	source	of	your	

joy)
38

	เมื่อคุณยิ้ม	โลกจะยิ้มตอบ	วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง	?

 36
	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล:	https://siamrath.co.th/n/271706	(๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔).

 37
	เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดย	ฮาร์วีย์	โรส	บอล	(Harvey	Ross	Ball)	ศิลปินนักสร้างสรรค์

โฆษณา	จากเมืองวอร์เซสเตอร์	รัฐแมสซาชูเซตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ผู้สร้าง	สไมลี่ย์	เฟซ	(Smiley	Face)	เจ้าหน้า
ยิม้สเีหลอืงอนัโด่งดงั,	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมลู:	http://worldsmileday.com/index.php/article-index/item/373-
about-world-smile-day	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
 38

	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมลู:	https://fractalenlightenment.com/40649/inspirational/five-teachings-
live-thich-nhat-hanh	[๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๔].
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บทคัดย่อ
	 มนุษย์จึงต้องปกครองกัน	 ท�ำไมไม่ปล่อยให้มนุษย์อยู่กันเอง	 กระทั่งอำจเคยได้ยินค�ำกล่ำวที่ว่ำ	

กำรเมอืงกับกำรปกครองเป็นเรือ่งใกล้ตวั	ซึง่หลำยคนจ�ำเพำะในกลุม่ผูท้ีข่ำดควำมสนใจต่อควำมเป็นมำ

ในกิจกำรทำงกำรเมืองอำจฟังดูไม่กระจ่ำงนัก	 ว่ำเป็นเรื่องใกล้ตัวประกำรใด	 ค�ำตอบต่อควำมสงสัย 

ข้อแรกนั้นโยงใยไปถึงข้อควำมต่อมำกล่ำวคือ	มนุษย์นั้นโดยธรรมชำติเป็นสัตว์สังคม

ค�าส�าคัญ: กำรเมือง	;	อ�ำนำจ

Abstract
 Humans must rule each other. Why not let humans live by themselves? You may 

even have heard the saying that Politics and governance are closely related. Many of 

which	are	specific	to	those	who	lack	interest	in	the	background	of	political	affairs	may	

not	sound	obvious.	 that	 it	 is	something	close	The	answer	to	the	first	question	was	

traced	back	to	the	following	statement:	Humans	are	by	nature	a	social	animal.

Keywords:	politics;	power

บทน�า
	 มนุษย์จึงต้องปกครองกัน	 ท�ำไมไม่ปล่อยให้มนุษย์อยู่กันเอง	 กระทั่งอำจเคยได้ยินค�ำกล่ำวที่ว่ำ	

กำรเมอืงกับกำรปกครองเป็นเรือ่งใกล้ตวั	ซึง่หลำยคนจ�ำเพำะในกลุม่ผูท้ีข่ำดควำมสนใจต่อควำมเป็นมำ

ในกิจกำรทำงกำรเมืองอำจฟังดูไม่กระจ่ำงนัก	 ว่ำเป็นเรื่องใกล้ตัวประกำรใด	 ค�ำตอบต่อควำมสงสัย 
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ข้อแรกนั้นโยงใยไปถึงข้อควำมต่อมำกล่ำวคือ	 มนุษย์นั้นโดยธรรมชำติเป็นสัตว์สังคม	 ที่ต้องอำศัยอยู่ 

รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ	 เมื่อมนุษย์มำอยู่ร่วมกัน	หำกมิได้ก�ำหนดกติกำอะไรสักอย่ำงขึ้นมำก�ำกับ

กำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้วนั้น	 มนุษย์ด้วยกันเองยังเชื่อว่ำน่ำจะก่อให้เกิดควำมสับสนวุ่นวำยขึ้นใน

สงัคมและกำรอยูร่่วมกนัของมนษุย์	เนือ่งจำกโดยธรรมชำติของมนษุย์นัน้ป่ำเถือ่นขลำดกลัวและไม่เป็น

ระเบียบดังที่	โธมัส	ฮอบส์	(Thomas	Hobbes)		นักปรัชญำกำรเมืองโบรำณ	ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี	ค.ศ.	

๑๕๘๘-๑๖๗๙	ได้เคยกล่ำวไว้ในผลงำนปรัชญำกำรเมืองเลื่องชื่อเรื่อง	“Leviathan”	ตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	

๑๖๕๑	 ว่ำเมื่อมนุษย์จ�ำเป็นต้องอำศัยอยู่ร่วมกันในสังคมภำยใต้กติกำแล้ว	 ก็จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนด 

ตัวผู้น�ำมำท�ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลให้สังคมหรือกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด�ำเนินไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย	 

เช่น	 ที่กล่ำวมำเรำคงพอจะทรำบบ้ำงแล้วว่ำเหตุใดจึงเกิดมีระบบกำรปกครองข้ึน	 และโดยนัยที่มนุษย์

จ�ำต้องปกครองกันน้ัน	 หำกเกิดปัญหำข้ึนในระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันหรือกำรจะท�ำให้สังคมมีควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำขึ้นไปหลีกเลี่ยงมิได้เสียที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกำรใช้อ�ำนำจทำงกำรเมืองอันมีควำมหมำยและ

บรบิททีส่ะท้อนออกมำในเรือ่งของกำรใช้อ�ำนำจเพือ่กำรปกครองประชำชนกำรเมอืงกำรปกครองซ่ึงเป็น 

สภำพกำรณ์และผลที่เกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์
1

	 จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่ำงมิอำจปฏิเสธได้	 ซ่ึงก็เป็นธรรมดำอยู่เอง 

ที่ผู้ใดก็ตำม	จ�ำเป็นต้องให้ควำมสนใจกับเรื่องกำรเมืองกำรปกครองไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง	เนื่องจำกสิ่งใด 

ที่ออกมำจำกสถำบันทำงกำรเมือง	 ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติที่ท�ำหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำยต่ำง	 ๆ	 

เพื่อบังคับใช้	 มำจำกรัฐบำลในรูปของนโยบำยสำธำรณะ	 (Public	Policies)	 โครงกำรพัฒนำ	 (Deve- 

lopmental	 Program)	 และงำนต่ำง	 ๆ	 ท่ีประกอบขึ้นหรือด�ำเนินไปโดยภำครำชกำร	 รวมไปถึงกำร

ตัดสินคดีควำมหรือข้อพิพำทท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล	 และบุคคลกับรัฐ	 เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็น 

เรื่องที่กำรเมืองส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่ำงที่ไม่อำจมองข้ำมไปได้	 โดยบริบทดังกล่ำวกำรศึกษำ 

เรื่องกำรเมืองและกำรปกครองของประเทศ	 จึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแทบทุกสำขำวิชำในระดับ

อุดมศึกษำให้นักศึกษำได้ร�่ำเรียน	ท�ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในฐำนะที่เป็นสมำชิกคนหนึ่งในสังคม	และเป็น

เรือ่งภำครำชกำรท้ังหลำยต่ำงรณรงค์ให้ควำมรูแ้ก่ประชำชนทัว่ไป	ภำยใต้ควำมมุง่ประสงค์ทีจ่ะหยัง่รำก

ประชำธิปไตยในสังคมไทย	 และหำกได้มองย้อนไปถึงแนวคิดของนักปรัชญำกำรเมืองโบรำณ	 เช่น	

อริสโตเติล	(Aristotle)	 ปรัชญำเมธีชำวกรีกโบรำณ	 ซ่ึงได้รับยกย่องว่ำเป็น	 “บิดำแห่งวิชำรัฐศำสตร์”	 

ผูก้ล่ำวไว้ว่ำ	มนษุย์ตำมธรรมชำตเิป็นสตัว์กำรเมอืงต้องอำศัยอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่หรอืชมุชน	อนัแตกต่ำง

ไปจำกสัตว์โลกอื่น	 ๆ	 ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยสัญชำตญำณเป็นหลัก	 หำกแต่มนุษย์	 นอกจำกจะอยู่ด้วย

 1
 Eulau, Heinz, The Behavioral Persuation in Politics,	(New	York:	Random	House,	1963).
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สัญชำตญำณแล้ว	 ยังมีเป้ำหมำยอยู่ร่วมกันอีกด้วย	 ดังนั้นกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์จึงมิใช่มีชีวิตอยู่ไป

เพียงวัน	ๆ	หนึ่งเท่ำนั้น	หำกแต่เป็นกำรอยู่ร่วมกันเพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย	 เรำก็จะมองเห็นภำพ

ของกำรเมืองในแง่หนึ่งว่ำกำรเมืองนั้นก็คือ	 กำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในชุมชนหรือสังคมเพื่อให้มีควำม

สงบสุขในทำงทฤษฎีรัฐศำสตร์	 มุมมองที่ใช้พิจำรณำกำรเมืองหรือพูดเป็นศัพท์ทำงวิชำกำรก็คือแนว 

กำรศึกษำวิเครำะห์กำรเมือง	(Approach	to	Political	Analysis)	ก็ย่อมแตกต่ำงกันออกไปบ้ำงตำมแต่

ใครจะเห็นว่ำแนวกำรมองกำรเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงต่อกำรอธิบำยควำมเป็นกำรเมืองได้มำกท่ีสุด	

โดยค�ำว่ำ	“กำรเมอืง”	นี	้นกัวชิำกำรด้ำนรฐัศำสตร์	ได้ให้ควำมหมำยไว้แตกต่ำงกนัไปบ้ำงในรำยละเอยีด	

ตำมแต่จะใช้ตัวแบบใดในกำรศึกษำวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมือง	 และด้วยตัวแบบที่เป็นกรอบ

ในกำรศึกษำวิเครำะห์นี้	 จะยังผลให้กรอบกำรมองค�ำว่ำกำรเมืองต่ำงกันไป	 ในขณะที่สำระส�ำคัญของ 

ค�ำจ�ำกัดควำมเป็นไปในท�ำนองเดียวกันกล่ำวคือเป็นเรื่องของกำรใช้อ�ำนำจแบบสองทำงระหว่ำงฝ่ำย 

ที่เป็นผู้ปกครอง	 (Rulers)	 และฝ่ำยผู้ถูกปกครอง	 (Ruled)	 ดังจะได้ยกมำกล่ำวถึง	 ซ่ึงส�ำหรับผู้ศึกษำ

รัฐศำสตร์มือใหม่แล้ว	 กำรท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมหมำยของค�ำว่ำกำรเมืองนั้น	 จึงดูจะเป็นเร่ือง 

ที่สร้ำงควำมสับสนอยู่มิใช่น้อย	 เน่ืองมำจำกควำมหมำยของกำรเมืองที่ปรำกฏอยู่ในต�ำรำเล่มต่ำง	 ๆ	 

ที่เขียนขึ้นเผยแพร่นั้นมีอยู ่หลำกหลำยต่ำงกันไปตำมควำมเจตนำรมณ์และมุ่งประสงค์ในกำรน�ำ 

ควำมหมำยของกำรเมืองเพ่ือไปอธิบำยปรำกฏกำรณ์ของผู้ให้ค�ำนิยำมควำมหมำยของกำรเมือง	 ดังได้

กล่ำวไปแล้ว

	 ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรเมืองที่ชัดเจนและรัดกุมมำกที่สุดโดยนัยที่ได้กล่ำวไปนี้	 พิจำรณำได้จำก

ทศันะของ
2
	ทีว่่ำ	กำรเมอืงเป็นเรือ่งเกีย่วกบัรปูของรฐัและกำรจดัระเบยีบควำมสมัพนัธ์ภำยในรฐัระหว่ำง

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง	 โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีรัฐบำล	 คนเรำจึงต้อง 

แบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่	ๆ	คือ	ผู้ที่ท�ำหน้ำที่บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ

	 ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมและประมวลค�ำนิยำมหรือควำมหมำยของค�ำว่ำกำรเมือง	มำน�ำเสนอโดย

จ�ำแนกได้เป็น	๖	กลุ่ม	ดังนี้

 กลุ่มแรก	กำรเมืองเป็นเรื่องของอ�ำนำจ	 โดยเป็นกำรต่อสู้กันเพ่ือให้ได้มำซ่ึงอ�ำนำจและอิทธิพล

ในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง	 โดยค�ำนิยำมของกำรเมืองในเชิงอ�ำนำจที่น่ำสนใจอันหนึ่ง	 ที่ได้ให้ 

ค�ำอธิบำยที่ชัดเจนมำกได้แก่นิยำมของ
3
ที่กล่ำวว่ำ	กำรเมือง	หมำยถึง	ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับอ�ำนำจ	

สถำบนัและองค์กรในสงัคม	ซึง่ได้รบักำรยอมรบัว่ำมอี�ำนำจเดด็ขำดครอบคลมุสงัคมนัน้	ในกำรสถำปนำ

 2
	 ชัยอนันต์	 สมุทวณิช,	ความคิดอิสระ : รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๖,	 (กรุงเทพ-

มหำนคร	:	พิฆเณศ,	๒๕๑๗).
 3

	Pennock,	Roland	J.,	and	Smith,	David	G.	Political Science,	(New	York:	McMillan,	1964).
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และท�ำนรุกัษำควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของสงัคม	มอี�ำนำจในกำรท�ำให้จดุประสงค์ร่วมกนัของสมำชกิ

ในสงัคมได้บงัเกดิผลขึน้มำ	และมอี�ำนำจในกำรประนปีระนอมควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงกนัของคนในสงัคม

อีกหนึง่ค�ำนิยำมกำรเมอืงทีถ่อืได้ว่ำครอบคลมุและช่วยให้เหน็ภำพควำมเกีย่วพนัของกำรเมอืงกบับคุคล

ในสังคม	 ได้แก่
4
	 ท่ีกล่ำวว่ำ	 กำรเมืองเป็นกำรต่อสู้ช่วงชิง	 กำรรักษำไว้และกำรใช้อ�ำนำจทำงกำรเมือง	

โดยท่ีอ�ำนำจทำงกำรเมืองหมำยถึง	 อ�ำนำจในกำรที่จะวำงนโยบำยในกำรบริหำรประเทศหรือสังคม	

อ�ำนำจทีจ่ะแต่งตัง้บคุคลเพือ่ช่วยในกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิติั	และ	อ�ำนำจท่ีจะใช้ข้ำรำชกำร	งบประมำณ

หรือเครื่องมืออื่น	 ๆ	 ในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ	 แนวกำรมองกำรเมืองเป็นเรื่องของอ�ำนำจ	 (Power	

Approach)	 ดังที่ได้ยกตัวอย่ำงไปนี้	 เป็นแนวทำงกำรศึกษำหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมชมชอบในหมู ่

นักรัฐศำสตร์และนักสังคมศำสตร์ทั่วไป	 ที่เห็นว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องหรือมีบริบทเกี่ยวกับกำรใช้อ�ำนำจ

เพ่ือกำรปกครองประชำชน	 ก็มักให้ค�ำนิยำมของกำรเมืองว่ำเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรใช้อ�ำนำจของ 

รัฐำธิปัตย์	 ต่อผู้อยู่ใต้อ�ำนำจซึ่งก็คือประชำชนนั่นเอง	 โดยค�ำนิยำมเช่นนี้	 สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกมำจำก 

สถำบันทำงกำรเมือง	 ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติที่ท�ำหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำยต่ำง	ๆ	 เพ่ือบังคับใช	้ 

มำจำกรัฐบำลในรูปของนโยบำยสำธำรณะ	 (Public	 Policies)	 โครงกำรพัฒนำ	 (development	 

program)	และงำนต่ำง	ๆ	ที่ประกอบขึ้นหรือด�ำเนินไปโดยภำครำชกำร	รวมไปถึงกำรตัดสินคดีควำม

หรือข้อพิพำทที่เกิดข้ึนระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลและบุคคลกับรัฐ	 จึงล้วนแต่เป็นเรื่องที่กำรเมืองส่งผล 

กระทบต่อนักศึกษำและบุคคลทั่วไป	 โดยบริบทดังกล่ำวกำรศึกษำเรื่องกำรเมืองและกำรปกครอง 

ของประเทศ	 จึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแทบทุกสำขำวิชำในระดับอุดมศึกษำให้นักศึกษำได้ร�่ำเรียน	

ท�ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในฐำนะที่อย่ำงน้อยก็เป็นสมำชิกคนหนึ่งในสังคม	 และเป็นควำมรู้หนึ่งที่ประเทศ

ที่ปกครองโดยระบอบประชำธิปไตยสมควรสั่งสมให้แก่พลเมืองของรัฐ	 เพื่อประโยชน์เป็นพื้นฐำนของ

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

	 นักรัฐศำสตร์บำงท่ำนมองว่ำ	แท้จริงนั้น	กำรเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อสู่แย่งชิงกันของ 

กลุ่มผลประโยชน์	 (Interest	Group)	ที่ด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองต่ำง	ๆ	ในอันที่จะแย่งชิงกันเข้ำสู่

อ�ำนำจกำรบริหำรประเทศ	หรืออย่ำงน้อยที่สุดก็ให้ผลผลิตจำกระบบกำรเมือง	(Political	Outputs	-

ผลผลิตของระบบกำรเมือง	 เป็นค�ำศัพท์เทคนิคทำงรัฐศำสตร์ตำมทัศนะของอีสตัน	 (David	 Easton)	 

นักรัฐศำสตร์อเมริกัน	ที่ได้ชื่อว่ำเป็นเจ้ำของแนวคิดทฤษฎีกำรเมืองเชิงระบบ	(the	Systems	Theory)	

อนัได้แก่	นโยบำย	กฎหมำย	ระเบียบข้อบังคบั	โครงกำรหรอืแผนงำนพฒันำของภำครัฐและภำครำชกำร	

ซึ่งผลในทำงที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมำกที่สุด	 เรำเรียกกำรวิเครำะห์กำรเมืองแนวทำงนี้ว่ำ 

 4
	ณรงค์	สนิสวสัดิ,์	การเมอืงไทย: การวเิคราะห์เชงิจติวทิยา,	(กรงุเทพมหำนคร	:	วชัรนิทร์กำรพมิพ์,	๒๕๓๙).

17. ���������������� (�.���� 238-244).indd   241 11/25/2022   10:07:44 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕242

เป็นกำรวเิครำะห์เชงิกลุม่ผลประโยชน์	ซึง่ดูไปกเ็ป็นส่วนส�ำคญัหนึง่ของแนวกำรมองกำรเมอืงเชงิอ�ำนำจ

ที่จะกล่ำวถึงต่อไป	ควำมหมำยของกำรเมืองในมุมมองนี้	จึงเป็นว่ำ	กำรเมืองกำรเมืองคือกำรที่บุคคลใด

หรือกลุ่มใดในสังคม	 ซึ่งอำจมีผลประโยชน์ร่วมกัน	 หรือขัดกันก็ตำม	 หรือมีควำมเห็นเหมือนกันหรือ 

ไม่เหมือนกันก็ตำม	มำท�ำกำรต่อสูเ้พือ่สรรหำบุคคลมำท�ำหน้ำทีใ่นกำรปกครองและเพือ่ให้ได้มำซ่ึงอ�ำนำจ

ที่จะให้เขำสำมำรถตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมได้โดยชอบธรรม	 ซ่ึงจัดเป็นแนวที่นักรัฐศำสตร ์

เชิงพฤติกรรมกำรเมือง	(Political	Scientist)	นิยมกัน

 กลุม่ท่ีสอง	มองว่ำ	กำรเมืองเป็นเรือ่งของกำรจดัสรรทรพัยำกรของรฐัหรอืสิง่ทีม่คีณุค่ำทำงสงัคม	

ดังเช่นมุมมองของอีสตัน	(David	Easton)	ซึ่งได้อธิบำยไว้ว่ำ	กำรเมือง	เป็นกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ในกำร

จัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่ำต่ำง	ๆ	 ให้กับสังคมอย่ำงชอบธรรม	 (The	authoritative	allocation	of	

values	 to	 society)	 ควำมหมำยของกำรเมืองดังที่ยกตัวอย่ำงมำนี้	 เป็นนิยำมที่ได้รับกำรยอมรับ 

อย่ำงสูงจำกส�ำนักพหุนิยม	 (Pluralism)	 อย่ำงไรก็ดี
5
	 อธิบำยว่ำ	 เรำจะใช้ควำมหมำยกำรเมือง 

ดังกล่ำวนี้ได้ก็ต่อเมื่อ	 ในสังคมนั้น	 ๆ	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งได้รับผลกระทบจำกทั้ง 

ทำงตรงและทำงอ้อม	 มีควำมเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในกติกำที่ก�ำหนดกำรใช้อ�ำนำจเพื่อแบ่งปัน 

สิ่งที่มีคุณค่ำเท่ำนั้น	 ส่วนในสังคมที่ยังไม่มีควำมเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกำกำรก�ำหนดสิ่งที่มีคุณค่ำ

ในสังคม	ชัยอนันต์	อธิบำยว่ำ	กำรเมืองยังคงเป็นเรื่องของกำรแข่งขันกันเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร

แบ่งปันคุณค่ำที่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ำยตนมำกที่สุด	 เท่ำที่จะเป็นได้	หรือ	“The	competition	 for	 the	

authority	to	determine	the	authoritative	allocation	of	values	to	society”	โดยนัยเช่นนี้	

กำรเมืองจึงมีสองระดับ	ระดับแรก	กำรเมืองอยู่ภำยใต้กำรแข่งขัน	ขัดแย้งของฝ่ำยต่ำง	ๆ	เพื่อให้ได้มำ

ซึ่งอ�ำนำจทำงกำรเมืองที่ทุก	 ๆ	 ฝ่ำยยอมรับได้	 ในขณะที่กำรเมืองในควำมหมำยอย่ำงแรกดังทัศนะ 

ของนักคิดกลุ่มพหุนิยมท่ีได้กล่ำวไปแล้ว	 ดูจะยอมรับในจุดเน้นว่ำรัฐ	 เป็นกำรรวมกันหรือประกอบกัน

ของกลุ่มหลำกหลำยในสังคม	 และรัฐมิได้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำร	 โดยที่มิได้เป็นตัวกระท�ำทำง 

กำรเมือง	 (actors)	 ท่ีจะช้ีน�ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจ	 แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบำล	 (State	 

as	government)	ทีท่�ำหน้ำทีเ่พยีงเอือ้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรแข่งขันกนัของกลุ่มหลำกหลำยเท่ำนัน้

	 นอกจำกนี้	 ค�ำนิยำมกำรเมืองในกลุ่มที่สอง	 ซ่ึงได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงสูงยังได้แก่	 ทัศนะของ

ลำสเวลล์	 (Harold	 D.	 Lasswell)	 ที่กล่ำวว่ำ	 กำรเมือง	 เป็นเร่ืองของกำรศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลและ 

ผู้มีอิทธิพล	และกำรเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่ำ	ใคร	ท�ำอะไร	เมื่อไร	และอย่ำงไร	(Politics	is,	who	

gets	“What”,	“When”	and	“How”)

 5
	ชัยอนันต์	สมุทวณิช,	รัฐ,	พิมพ์ครั้งที่	๓,	(กรุงเทพมหำนคร:	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๓๕).
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 กลุ่มท่ีสาม	มองว่ำ	 กำรเมืองเป็นเรื่องของควำมขัดแย้ง	 ทั้งนี้เนื่องจำกทรัพยำกรของชำติที่ม ี

อยู่อย่ำงจ�ำกัด	 ขณะที่ผู ้คนซึ่งต้องกำรใช้ทรัพยำกรนั้นมีอยู่มำกและควำมต้องกำรใช้ไม่มีขีดจ�ำกัด	

กำรเมอืงจงึเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักำรทีค่นในสงัคมไม่อำจตกลงกนัได้หรอืเกดิมคีวำมขดัแย้งขึน้	อย่ำงไร

ก็ด	ีกำรมองกำรเมอืงในลกัษณะนีม้ข้ีอโต้แย้งอยูม่ำกกว่ำ	หำกไม่อำจยติุข้อขัดแย้งทีเ่กดิขึน้ได้	บ้ำนเมอืง

ย่อมตกอยู่ในสภำวะยุง่ยำกวุน่วำย	ต่อมำจึงมผีูใ้ห้มมุมองกำรเมอืงใหม่ว่ำเป็นเร่ืองของกำรประนปีระนอม

ควำมขัดแย้งมำกว่ำเป็นเรื่องของควำมขัดแย้ง

 กลุ่มที่สี่	มองว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องของกำรประนีประนอมผลประโยชน์	 เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิด

ควำมขัดแย้งจำกกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเมืองที่ไม่มีทำงออก

 กลุ่มที่ห้า	ถือว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและกำรบริหำรประเทศในกิจกรรมหลัก	๓	ด้ำน

คือ	งำนที่เกี่ยวกับรัฐ	กำรบริหำรประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบำย	และกำรอ�ำนวยกำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดินซึ่งเป็นกำรควบคุมให้มีกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย	 ซ่ึงหำกพิจำรณำให้ละเอียดแล้ว	 กำรเมือง

โดยนัยยะควำมหมำยประกำรนี้	 เป็นเรื่องท่ีคำบเกี่ยวกับกำรเมืองในควำมหมำยเชิงอ�ำนำจ	 ซึ่งก็เป็น

เพรำะอ�ำนำจทำงกำรเมืองนั้น	 ได้ถูกน�ำไปใช้ผ่ำนกระบวนกำรนโยบำยและกำรแต่งต้ังคัดสรรผู้น�ำ

นโยบำยไปปฏิบตั	ิ(ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั)	ในรปูของอ�ำนำจและกำรปฏบัิตงิำนทำงกำรปกครอง	

และแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองและกำรบริหำรหรือกำรปกครองที่ยำกจะแยกออก

จำกกันได้

 กลุ่มที่หก	กำรเมืองเป็นเรื่องของกำรก�ำหนดนโยบำยของรัฐ	กล่ำวคือ	กำรเมืองคือกิจกรรมใด	ๆ 	

ที่เกี่ยวกับกำรก�ำหนดนโยบำย	หน่วยงำนและเครื่องมือต่ำง	ๆ	ที่ใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย	โดยนัยหนึ่ง	

กำรเมืองก็คือกระบวนกำรก�ำหนดนโยบำยของรัฐ	นั่นเอง	นักประวัติศำสตร์หลำยท่ำนเชื่อว่ำ	กำรผลิต

ประวัติศำสตร์ถูกแฝงด้วยอคติเพรำะว่ำเหตุกำรณ์และข้อเท็จจริงที่รับรู้ในประวัติศำสตร์สำมำรถ 

ตีควำมได้อย่ำงหลำกหลำย	คอนสแตนติน	ฟำโซลต์	แนะน�ำว่ำ	ประวัติศำสตร์ถูกเชื่อมโยงกับกำรเมือง

จำกกำรปฏิบัติที่สร้ำงควำมเงียบของตัวมันเอง
6
	 ด้วยจำกกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์มีรำกมำจำก

หอจดหมำยเหตุ	ดังนั้นควำมสงบ	หรือประวัติศำสตร์ส่วนที่ถูกหลงลืม	จะเป็นส่วนที่เจตนำของกลยุทธ์

เชิงเรื่องเล่ำที่ชี้น�ำว่ำพื้นที่ของประวัติศำสตร์ถูกจดจ�ำได้ว่ำอย่ำงไร
7

 6
	 Fasolt,	 Constantin,	 (2004),	The limits of history,	 Chicago:	 University	 of	 Chicago	 Press,	

1951.	ISBN	๐-๒๒๖-๒๓๙๑๐-1๑.	OCLC	๕๒๓๔๙๐๑๒.
 7

	Trouillot,	Michel-Rolph,	“The	Three	Faces	of	Sans	Souci:	The	Glories	and	the	Silences	in	
the	Haitian	Revolution”,	Silencing the Past: Power and the Production of History,	Boston:	Beacon	
Press,	1995.	pp.	๓๑–๖๙.	ASIN	B00N๖PB๖DG
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สรุป 
		 กำรเมืองกับอ�ำนำจเป็นเรื่องท่ีถูกน�ำมำใช้ในกำรปกครองมนุษย์ไม่ว่ำจะอยู่ในระดับใดของสังคม

ก็จะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมืองกับอ�ำนำจทั้งสิ้นดังนั้นผู้น�ำต้องมีควำมเป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมและมีควำมยุติธรรมเป็นแบบอย่ำงให้กับสังคมได้ทั้งด้ำนกำรใช้อ�ำนำจและกำรบริหำรทำง 

กำรเมืองให้เกิดควำมเป็นธรรมและอ�ำนำจที่มีได้อย่ำงเหมำะสมตำมระเบียบของกฎหมำยที่บัญญัติ 

ไว้ให้ปฏิบัติได้หรือไม่ได้อย่ำงถูกต้องเป็นธรรม
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วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความน�า

	 สันตภิาพคอืเป้าหมายของการมอียูข่องสงัคมและเป็นข้ันสงูสดุของระดบัความสมัพนัธ์ทีท่กุสงัคม

ต้องการแสวงหาให้เกิดข้ึน	 เนื่องจากความเป็นสังคม	 การที่มีคนหลายคนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ไม่ว่า 

ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ย่อมมีความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติที่พบเห็นได้ในสังคม	

แต่หากว่าความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมน�ามาซึ่งการกระท�าที่มีความรุนแรงก้าวร้าวที่ส่งผลต่อการ 

บาดเจ็บและเสียชีวิตแก่คนในสังคม	 โดยชัยวัฒน์	 สถาอานันท์ได้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า	

“ความขดัแย้งด�ารงอยูท่ัว่ไปเป็นเรือ่งธรรมดาและฝ่ังรากลกึอยูใ่นสงัคม	ความขดัแย้งเกดิขึน้ตัง้แต่มมีนษุย์

สอง	คนในโลกนี	้การด�ารงอยูข่องมนษุย์อีกคนหน่ึง	หมายถงึโอกาสทีม่นษุย์คนแรกจะเข้าไปสวมบทบาท

และครอบครองทรัพย์สินหรือด�ารงตนอยู่ในที่ของอีกคนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก”
1
 

	 ความขัดแย้งนั้นต้องถูกจัดการให้สงบลง	นักสังคม	นักปกครองที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ

สังคมต่างพยายามหายุทธวิธีหรือวิธีการมาจัดการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข	 

แต่วธิกีารทีจ่ะท�าให้เกดิความสงบสขุได้นัน้จะต้องอาศยัวธิกีารอย่างไรในการจดัการให้เกดิขึน้และน�ามา

ซึ่งสันติภาพอย่างแท้จริง	 นี่นับเป็นปัญหาที่ทุกสังคมต่างต้องเผชิญ	 ความแตกต่างหลากหลายของ 

ค�าตอบในวิธีการแก้ไขก็ย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย	 ทั้งนี้ก็เพราะลักษณะทางสังคม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิด	

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน	 แม้ว่าปัจจุบันนี้ยุคสมัยได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี	 

มนษุย์ได้รบัการพฒันาและปรบัตวัให้เข้าสูว่ถิแีห่งความเจริญและการพัฒนาอย่างไร้ขีดจ�ากดั	แต่บางคร้ัง

ความเจริญเหล่านั้นไม่ได้ขับเคลื่อนไปพร้อมไปกับการพัฒนาจิตใจของคน	 การสร้างกฎระเบียบและ 

การควบคุมคนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในบางครั้งท่ีต้องใช้การลงโทษขั้นรุนแรงกับคนบางกลุ่มที่ได้กระท�า 

การท่ีโหดร้ายด้วยเช่นกัน	 ซึ่งการลงโทษนั้นต้องด�าเนินการภายใต้กฎหมายของแต่ละสังคมที่แตกต่าง

กันออกไป	ในสังคมไทยได้ระบบบทลงโทษต่างๆไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งยังมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ

ในการดูแลด้านกฎหมายเพื่อดูแลคนในสังคมให้อยู่อย่างสงบโดยไม่ให้บุคคลไปกระทบสิทธิเสรีภาพ 

ของกันและกัน	กฎหมายบ้านเมอืงนีจ้งึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่เพราะบางครัง้กฎศลีธรรมไม่อาจน�าไป

 1
	ชัยวัฒน์	สถาอานันท์,	สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม,	(กรุงเทพมหานคร	:	เรือนแก้วการพิมพ์,	๒๕๓๙),	หน้า	

๑๙.
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ใช้ได้กับคนบางคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม	 นี่คือเหตุผลสนับสนุนของการต้องมีกฎหมายและต้องมีบท

ลงโทษแก่ผู้กระท�าผิด	สิริโฉม	พรหมโฉม	ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษผู้กระท�าความผิดไว้ว่า	

“เพื่อลงโทษโดยตรงกับบุคคลผู้กระท�าความผิดและเป็นการป้องปรามการกระท�าความผิดหรือมิให ้

มีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นอีกในสังคมนั้นซึ่งโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�าความผิดนั้นมีท้ังโทษที่มุ่งบังคับ

เอากบัชวีติหรอืเสรภีาพของบคุคล	เช่น	ประหารชวีติ	จ�าคกุ	หรือกกัขงั	ส่วนโทษทีมุ่ง่บงัคบัเอาทรัพย์สิน	

เช่น	ปรับ	หรือรับทรัพย์”
2
 

	 จะเห็นว่าระดับความรุนแรงของการลงโทษและบทลงโทษต่าง	 ๆ	 ขึ้นอยู่กับน�้าหนักของการ 

กระท�าผิดและประเภทของการกระท�าผิดซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้

พิจารณาแต่ละกรณี	 ในบางครั้งบทลงโทษหนึ่งไม่สามารถใช้ไดกับอีกคนหนึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนา 

ของผู้กระท�าผิดนั้นด้วย	 ดังนั้น	 กฎหมายนับเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมาใช้ในการจัดการสังคม	

แต่กฎหมายยังมิได้ถือเป็นหลักการหนึ่งเดียวที่สามารถน�ามาเป็นหลักยึดได้	 เพราะขัดแย้งในบางคร้ัง 

ได้น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองดีที่จะน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 

รูปแบบของความขัดแย้งบางครั้งถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น	 ทั้งในทาง 

สังคมเอง	 หรือการเมืองหรือภายในองค์กร	 หรือแม้ในชั้นเรียนขนาดเล็ก	 การถกเถียงภายใต้ข้อพิพาท

ต่าง	 ๆ	 ในทัศนะที่แตกต่างบางครั้งก่อให้เกิดรูปแบบความขัดแย้ง	 แต่ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าความขัดแย้ง

เหล่านัน้น�ามาซึง่การก้าวเข้าสูว่ถิบีางอย่างทีต่่างจากเดิม	หรือนีเ่รียกว่าเป็นการปฏวิติัความคดิทีน่�าไปสู่

การปฏิวตัสิงัคมและการเมือง	ทีใ่ห้คนในสงัคมได้มโีอกาสมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง	

การให้เสรีภาพในการแสดงออกถือเป็นรูปแบบที่ถือก�าเนิดขึ้นหลังจากประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์	(absolute	monarchy)	เข้าสู่สังคมประชาธิปไตย	(democracy)	

ซึ่งถือว่าเสียงของประชาชนสามารถน�ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและจัดการสังคมได้	 ภายใต้การมี 

ส่วนร่วมเหล่านี้อ�านาจของประชาชนมีมากขึ้น	จากที่กล่าวไปถึงการได้รับสิทธิและเสรีภาพได้ท�าให้คน

มคีวามเท่าเทยีมกนั	แต่เมือ่พจิารณาลกึๆแล้วน้ันสิง่ทีท่�าให้คนแตกต่างกนั	คอือ�านาจ	ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจ

ในทางเศรษฐกิจ	 อ�านาจทางการเงิน	 หรืออ�านาจท่ีได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนของกลุ่ม	 ได้ท�าให้เกิด

ความเหลื่อมล�้าข้ึนในสังคม	 เพราะส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้คนหลงอยู่ในอ�านาจยศถาบรรดาศักด์ิหรือเงินทอง	

ก็ล้วนมาจากความต้องการและความอหังการที่ท�าให้คนๆนั้นหลงผิด	ผู้เขียนมิได้มีเจตนามุ่งโจมตีไปถึง

กลุ่มคนผู้มีอ�านาจว่าการมีอ�านาจเป็นสิ่งผิด	 เพราะบางคร้ังการจัดการบางอย่างก็ต้องใช้อ�านาจดังท่ี 

กล่าวไปข้างต้นถึงการใช้อ�านาจทางกฎหมายท่ีน�ามาบังคับใช้กับสังคมไทย	แต่ทว่าควรมีการพิจารณา

 2
	สิริโฉม	พรหมโฉม,	“การบังคับโทษปรับทางอาญา”,	วารสารจุลนิติ,	ปีที่	๑๓	ฉบับที่	๕	(๒๕๕๙)	:	๑๖๓.
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247การศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญาเพื่อการสร้างสันติภาพในสังคม

ให้รอบด้านและรอบคอบเกี่ยวกับการใช้อ�านาจต่าง	 ๆ	 นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่กับบทบาทหน้าท่ีของ 

ตนเอง

	 ในส่วนของการจัดการอ�านาจ	 สิ่งส�าคัญคือการให้ความส�าคัญในเรื่องของการศึกษา	 เพราะการ

ศึกษาถือเป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมมีความ 

เข้มแข็ง	 โดยการสร้างคนให้มีพื้นฐานในการจัดระบบความคิด	 ด้วยเหตุที่โลกนี้กว้างใหญ่และมีสิ่งที่ 

แตกต่างหลากหลาย	 การต้องเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ก่อนท่ีคนๆหนึ่งจะต้องออกไปเผชิญกับโลกกว้าง 

โดยขาดพื้นฐานจากการศึกษาย่อมส่งผลให้คนๆนั้นขาดรากฐานอันเกิดจากการบ่มเพาะจากภายใน	 

ไม่ว่าจะได้เรื่องของความรู้ความสามารถ	 สติปัญญา	 คุณธรรม	 จริยธรรมต่าง	 ๆ	 ที่ควรต้องรู้เพื่อให้มี

สติสัมปชัญญะและสามารถตัดสินใจต่อเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้อย่างถูกต้อง	 ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงเห็นความส�าคัญ 

ในการศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญา	เนื่องเพราะในสังคมไทยโดยส่วนใหญ่ของประชากรไทยนับถือศาสนา

พทุธหรอืแม้ไม่นบัเรือ่งของการนบัถอืศาสนากย็งัถอืได้ว่าพุทธปรัชญาเถรวาทนัน้มหีลักธรรมทีล่ะเอียด

ลึกซึ้งและโดยธรรมชาติของเน้ือหาก็ยังมีความมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ทุกคน

ซึง่เป็นหลกัการท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายทีส่�าคญัของชมุชนโลกในเรือ่งของการสร้างสนัตภิาพอย่างย่ังยนื

	 ในเบื้องต้นผู้เขียนขอน�าท่านเข้าสู่ความเข้าใจในประเด็นเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรง 

เพื่อให้เข้าใจลักษณะพื้นฐานอันน�าไปสู่การเข้าใจในโครงสร้างเพื่อเข้าใจถึงที่มาอันน�าไปสู่เหตุแห่งการ 

มีสันติภาพและวิธีการและการจัดการในรูปแบบของสันติ

ความขัดแย้งและความรุนแรง
	 ในส่วนนี้ว่าด้วยเรื่องของการอธิบายทฤษฎีความขัดแย้งและความรุนแรง	 การท�าความเข้าใจ 

ในบริบทของทั้งสองค�านี้ไม่อาจแยกความสัมพันธ์ออกจากกันได้	 แต่ทั้งส่วนนี้มิใช่เรื่องเดียวกัน	 

“ความรุนแรงมิใช่ความขัดแย้ง	 อย่างน้อยท่ีสุด	 ความขัดแย้งมิได้ก่อให้เกิดผลลบเสมอไป	 มันอาจเป็น 

สิ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเก่าสู่ใหม่	 จากเลวสู่ดี	 ตัวมันเองยังอาจเป็นปัจจัยกระตุ้น 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้”
3
 

	 ในงานเขียน	เรื่อง	สร้างสันติด้วยมือเรา	ได้สรุปความขัดแย้งไว้สามประเภท	ได้แก่	

	 	 ๑)		ความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจ

	 	 ๒)		ความขัดแย้งในทางสังคม

	 	 ๓)	ความขัดแย้งทางการเมือง
4
 

 3
 ไพศาล	วงศ์วรวิสิทธิ์,	สร้างสันติด้วยมือเรา,	(กรุงเทพมหานคร	:	กลุ่มประสานงานเพื่อสังคม,	๒๕๓๓),	หน้า	

๙-๑๐.
 4

	ไพศาล	วงศ์วรวิสิทธิ์,	สร้างสันติด้วยมือเรา,	หน้า	๑๐.
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	 การแบ่งประเภทของความขดัแย้งสามารถแบ่งประเภทได้อกีลกัษณะหนึง่โดยแบ่งได้	๕	ลกัษณะ

ความขัดแย้ง	ได้แก่	

	 	 ๑)		ความขัดแย้งด้านข้อมูล	(data	conflict)	ในกรณีที่มีความรู้พื้นฐานน้อยเกินไป

	 	 ๒)		ความขัดแย้งจากผลประโยชน์	(interest	conflict)	คอืเน้นทีค่วามยติุธรรมในการกระจาย

ทรัพยากร	ความยุติธรรมในสังคม

	 	 ๓)		ความขัดแย้งทางโครงสร้าง	 (structural	 conflict)	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งเชิง 

อ�านาจ	กฎระเบียบต่าง	ๆ

	 	 ๔)		ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์	 (relationship	 conflict)	 เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ	

พฤติกรรม	อารมณ์และอื่น	ๆ

	 	 ๕)		ความขดัแย้งด้านค่านยิม	(value	conflict)	เป็นปัญหาระบบความเชือ่	ความแตกต่างด้าน

ค่านิยม	ประขนมธรรมเนียมประเพณี	เป็นต้น
5
 

	 โดยประเด็นเรื่องความขัดแย้งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงถึงความพยายามในการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนนี่คือเป้าหมายหนึ่งภายใต้โครงสร้างของความขัดแย้ง	 จากการอ่านผลงานของ

ไพศาล	 วงศ์วรสิทธิ์	 ท่านได้ให้โครงสร้างของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้ง	 

ซึ่งมีท่าทีต่อความขัดแย้งใน	๕	รูปแบบ	กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้	

	 	 ๑)		การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งเรียกท่าทีนี้ว่า	ปฏิกิริยา	ซึ่งเป็นการพยายามขัดขวางมิให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 	 ๒)		การเปลี่ยนแปลงแบบรักษาเน้ือในของเดิม	 เรียกท่าทีนี้ว่า	 อนุรักษ์	 เป็นการรักษา 

ผลประโยชน์แต่เดิมของตนหรือแผนเดิมที่ตนยึดถือ	กระท�าแค่เพียงส่วนนอก

	 	 ๓)		การเปลี่ยนแปลงแบบประสานผลประโยชน์	เรียกท่าทีนี้ว่า	ปฎิรูป	เป็นการแก้เป็นส่วน	ๆ	

ในท่าทีประนีประนอม

	 	 ๔)		การเปลี่ยนแปลงไปให้พ้นกรอบเดิม	 เรียกท่าทีนี้ว่า	 ปฏิวัติ	 มีลักษณะถอนรากถอนโคน	

สถาปนาโครงสร้างใหม่

	 	 ๕)		การเปลีย่นแปลงแบบไร้จดุหมาย	เรยีกท่าทนีีว่้า	อนาธปิไตย	มลีกัษณะค่อนข้างเอยีนเอยีง

ต่อทัศนะเดิม	ไม่ว่าอย่างไรก็จะถูกขัดขวางในทุกวิถีทาง
6
 

	 ซึง่การเปลีย่นแปลงถอืเป็นจดุหมายท่ามกลางความขดัแย้งและความรนุแรงถอืเป็นการแสดงออก

ซึ่งระดับความรุนแรง	ได้ถูกแบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	ภายใต้การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กล่าว

 5
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๒-๑๓.

 6
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๐-๑๑.
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มาข้างต้น	ผูค้นมวีธิกีารจดัการต่อเรือ่งบางอย่างแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัความเข้มข้นของเนือ้หาและปรมิาณ

ของความต้องการ	

	 	 ๑)	การใช้ความรุนแรง	โดยเฉพาะส่วนบุคคล	เช่น	การท�าลายทรัพย์สิน	ร่างกาย	จิตใจ	และ

ชีวิต	ซึ่งแบ่งออกได้เป็น	๒	ลักษณะคือทางการข่มขู่อีกลักษณะหนึ่งคือการก�าจัดคู่กรณี

	 	 ๒)	ไม่ใช้ความรนุแรง	แบ่งออกได้เป็น	๓	ลกัษณะ	คอื	(๑)	การโน้มน้าวให้สมยอม	(๒)	การสร้าง

สถานการณ์ให้คล้อยตาม	และ	(๓)	การสร้างสถานการณ์บังคับให้จ�ายอมต้องท�าตาม
7
 

	 เอกพันธุ์	ปิณฑวณิช	ได้แบ่งประเภทของความรุนแรงออกเป็น	๓	ประเภท	คือ	

	 	 ๑)		ความรนุแรงทางตรง	(direct	violence)	คอืการท�าให้ศกัยภาพของมนษุย์สะดุดลงโดยยงั

ไม่ถึงเวลาอันควร	เช่น	ท�าลายชีวิตหรือท�าร้ายร่างกายกัน	เป็นต้น

	 	 ๒)		ความรุนแรงทางโครงสร้าง	 (structure	 violence)	 คืออะไรก็ตามท่ีท�าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างศักยภาพของมนุษย์กับสิ่งท่ีมนุษย์เป็นอยู่จริง	 เช่น	 กฎข้อห้ามของบางสังคมท่ีห้ามผู้หญิงเรียน

หนังสือ	เป็นต้น

	 	 ๓)	ความรุนแรงทางวัฒนธรรม	(culture	violence)	คือ	ความเหลื่อมล�้าและถูกปิดกั้นทาง

วัฒนธรรม	เช่น	การดูถูกกลุ่มคนที่พูดคนละภาษา	เป็นต้น
8

	 โดยเนื้อหาของความรุนแรงมักมาพร้อมกับการท�าลาย	เช่นนั้นสังคมที่มีกลุ่มคนพยายามออกมา

เรียกร้องความต้องการบางอย่างซึ่งบางครั้งไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางประการในบริบทของสังคม 

ที่ให้กรอบก�าหนดไว้แล้ว	พวกเขามีสิทธิออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหรือไม่	และควรเลือกวิธีใช้หรือ

เครือ่งมือในการแสดงงออกอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิง่ทีต่นต้องการโดยไม่ไปกระทบกบัสทิธแิละเสรภีาพ

ของผู้อ่ืนสามารถเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้หรอืไม่	ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอหลกัการทางสงัคมทีม่ผีูถ้อืปฏบิตัจินน�ามา

สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสังคม	 รวมไปถึงการน�าเสนอหลักการสร้างสันติภาพในวิถีพุทธปรัชญา 

อันเป็นประเด็นที่จะน�าเสนอต่อไป	ในส่วนนี้การเข้าใจประเด็นเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงท�าให้

เราเข้าใจถือเหตุผลส�าคัญที่แฝงอยู่ภายในอันเป็นปัจจัยส�าคัญให้สามารถเข้าใจเรื่องความส�าคัญของ 

ยุทธิวีสันติภาพได้ดียิ่งขึ้น	

 7
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๓.

 8
	 เอกพันธุ์	 ปิณฑวณิช,	 เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี เอกสารน�าเสนอในการประชุม  

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุม,	ม.ป.พ.,	(มกราคม	๒๕๕๑),	หน้า	๙-๑๐.
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ทฤษฎีว่าด้วยเรื่องสันติภาพ
	 สันติภาพ	 ค�า	 ๆ	 นี้มีนักปรัชญาทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกได้น�าเสนอแนวคิดไว้มากมาย 

ในเบื้องต้นผู้เขียนขอน�าเสนอเกี่ยวกับนิยามความหมายของค�าว่า	‘สันติภาพ’	ราชบัณฑิตยสถาน	ได้ให้

ความหมายของ	 ค�าว่า	 สันติภาพ	 หมายถึง	 ความสงบเป็นความหมายในเชิงลบ	 เพราะเมื่อกล่าวว่า 

สงบได้มคีวามหมายแฝงถึงสงบจากสิง่ทีไ่ม่พงึประสงค์	คอื	ปราศจากสิง่ท่ีตรงข้ามกบั	ค�าว่า	สนัตภิาพ”
9
 

	 อรปรียา	วสุมหันต์	ได้กล่าวถึงความหมายของค�า	ๆ	นี้ในงานเขียนว่า	“สันติ	หมายถึง	ความสงบ	

และครอบคลุมถึงค�าว่า	 สันติภาพคือ	 สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง	 ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงเชิง

โครงสร้างหรือความรุนแรงในมิติต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นแล้วท�าให้สังคมปราศจากสันติสุข”
10

 

	 ศาสตราจารย์	 วิเซนต์	 กูสมัน	 (Vicent	Martinez	 Guzman)	 นักปรัชญาสันติภาพได้บรรยาย 

เก่ียวกับสันติภาพไว้ในหนังสือปรัชญาเพ่ือการสร้างสันติภาพ	 (ที่หลากหลาย)	 ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า	

“สันติภาพนั้นเกิดจากการตื่นตัวของผู้คนในแต่ชุมชนที่จะสร้างสังคมแห่งสันติสุขในบริบทของแต่ละ

ชุมชนน้ันเอง	 ในภาษาสเปน	 ค�าว่า	 สันติภาพ	 (Paz)	 สามารถใช้ในรูปของพหูพจน์ได้	 เพราะฉะนั้น	 

ความหมายของค�าว่า	 ‘Peace’	 น้ันก็คือความหลากหลายของสันติภาพ	 สันติภาพในหลายบริบทและ 

รูปแบบของสันติภาพที่สร้างขึ้นและด�ารงอยู่โดยผู้คนในแต่ละชุมชน”	“เขาเชื่อว่าจะเป็นแนวทางท่ีจะ

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางสังคมอันสันติสุขตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กจนถึงระดับโลก”
11

 

	 จากค�านิยามของกัสตุงได้ให้ค�าจ�ากัดความของสันติภาพไว้	๒	ประการคือ	

	 	 ๑)		สันติภาพคือ	 สภาพการณ์ท่ีปราศจากหรือลงต�่าลงของความรุนแรงในทุกรูปแบบ	 

(violence	oriented)

	 	 ๒)		สันติภาพคือ	การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสร้างสรรค์และไม่ใช้ความรุนแรง	(conflict	

oriented)
12

 

	 การแบ่งประเภทของสันติภาพ	 นักคิดนักปรัชญาในหลาย	 ๆ	 ท่านได้ให้ค�านิยามไว้	 โดยใน 

พระครูวีรธรรมประยุต	 สุทธิธรรม	 ได้จัดแบ่งประเภทของสันติภาพออกเป็นสองส่วนด้วยกัน	 เนื่องมา

 9
 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร	 :	 นามมีบุคส	์ 

พับลิเคชันส์,	๒๕๔๖),	หน้า	๑๒๖๐.
 10

	อรปรยีา	วสมุหนัต์,	“พทุธวธิจีดัการความขดัแย้งในทศันะของพระไพศาล	วสิาโล”,	วทิยานิพนธ์พทุธศาสตร์
มหาบัณฑิต	(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	สาขาวิชาพุทธศาสนา,	๒๕๕๓),	หน้า	๕.
 11

	 เอกพันธุ์	 ปิณฑวณิช,	 เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี เอกสารน�าเสนอในการประชุม  
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุม,	(ม.ป.พ.,	มกราคม	๒๕๕๑),	หน้า	๑-๒.
 12

	 เอกพันธุ์	 ปิณฑวณิช,	 เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี เอกสารน�าเสนอในการประชุม  
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุม,	หน้า	๙.
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จากการศึกษาทฤษฎีเร่ืองสันติภาพ	 พบว่า	 สันติภาพนั้นแตกต่างกันในด้านการแสดงออก	 โดยท่าน 

ได้แบ่งไว้	๒	ประการ	ผู้เขียนขอสรุปรายละเอียด	ดังนี้	

	 ๑.	สันติภาพภายนอก	มีลักษณะแฝง	๓	ลักษณะ	ได้แก่	

	 	 ๑)		สภาพท่ีปราศจากสงคราม	โดยอ้างถงึทศันะของทอพเลอร์ได้กล่าวถงึสนัติภาพซ่ึงสามารถ

ยกเป็นตวัอย่างได้ว่า	“การเกดิขึน้ของสนัตภิาพ	คอืการหายไปของสงคราม	และเน้นว่า	การแลกเปล่ียน

เปลี่ยนข้อมูล	 ข่าวสาร	 หรือความรู้	 ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันทางอาวุธ	 เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

สันติภาพ”
13

 

	 	 ๒)		สันติภาพ	 คือ	 สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง	 โดยทัศนะท่ีสอดคล้องกับสันติภาพ 

ในลักษณะเช่นนี้	“สันติภาพมีความหมายกว่าการปลอดจากสงคราม	คือรวมถึง	การปลอดภาวะรุนแรง

ทางกายภาพและทางโครงสร้างด้วย	สนัตภิาพจงึเป็นสภาพสังคมท่ีเป็นสงัคมอดุมคติ	ซ่ึงมนษุย์ไม่กระท�า

ความรุนแรงต่อตนเอง	 ต่อเพื่อนมนุษย์	 ต่อสิ่งมีชีวิตและต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีแนวคิดเพิ่มเติม

ว่าสันติภาพเป็นทั้งเป้าหมาย	ตัวบ่งชี้สภาพปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง

	 	 ๓)	สันติภาพท่ีมีลักษณะสภาวะท่ีปราศจากควารุนแรงและปราศจากความขัดแย้ง”
14

  

ประชุมสุข	อาชวอ�ารุง	ได้ให้ค�านิยาม	ค�าว่า	สันติภาพของโลก	ว่า	หมายถึง	สภาพของโลกทั้งโลกเป็น

ปกติสุขปราศจากสงคราม	ความขัดแย้งและมีความยุติธรรม”
15

 

	 ๒.	สันติภาพภายใน	ได้แก่	

	 	 ๑)		สันติภาพที่ปราศจากความรุนแรงแต่ขัดแย้งกันได้	 ซ่ึงทัศนะนี้มีความเกี่ยวข้องกับ 

พระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึง	“สันติภาพสูงสุดเชิงโลกุตระ	หรือก็คือ	‘นิพพาน’	โดยอรปรียา	วสุมหันต์

ได้กล่าวถึงทัศนะของพระไพศาล	 วิสาโลและติชนัทฮันท์ว่า	 “เป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและ

ความขัดแย้งภายในจิตใจ”
16

	 เม่ือพิจารณาลักษณะพื้นฐานของสันติภาพจะเห็นความแตกต่างภายในลักษณะของสันติภาพ	

โดยนักปรัชญาได้ให้ทัศนะท่ีแตกต่างภายใต้บริบททางความคิดของนักปรัชญาแต่ละท่านโดยถ่ายทอด

ออกมาภายใต้งานเขียนของแต่ละท่าน	 ซึ่งทัศนะบางอย่างอาจมีความเห็นที่สอดคล้องกันทั้งสันติภาพ

 13
	 พระครูวีรธรรมประยุต	 สุทธิธรรม,	 “ศึกษาการสร้างสันติภาพในสังคมด้วยหลักเมตตาในพุทธปรัชญา

เถรวาท”,	วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,	 (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,	 สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา,	๒๕๖๐),	หน้า	๑๗.
 14

	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๙.
 15

	 ประชุมสุข	 อาชวอ�ารุง,	ประมวลความรู้เร่ืองสันติภาพ,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	
๒๕๓๐),	หน้า	๑๑๕.
 16

	อรปรียา	วสุมหันต์,	“พุทธวิธีจัดการความขัดแย้งในทัศนะของพระไพศาล	วิสาโล”,	หน้า	๑๗-๑๘.
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ภายนอกและสันติภาพภายใน	การขับเคลื่อนสันติภาพคือความพยายามสร้างสันติให้เกิดขึ้น	การสร้าง

สนัตภิาพจึงมกีารถ่ายทอดออกมาในหลายรปูแบบเช่น	การขบัเคล่ือนสังคมโดยใช้หลักการสันติวธิ	ีหรือ

การใช้หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้และจัดการภายในสังคม

สันติวิธีในการสร้างสันติภาพในสังคม 
	 นิยามค�าว่า	 ‘สันติวิธี’	 “คือ	 ค�าซึ่งรวบรวมวิธีการเผชิญกับความขัดแย้งหลายรูปแบบ	 ทั้งการ

ประท้วง	 (เช่น	 แต่งชุดด�าหรือสีอื่น	 ๆ)	 การไม่ให้ความร่วมมือ	 เช่น	 การไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของ 

บางบริษัทและการเข้าแทรกแซงโดยตรง	 เช่น	 การที่นักกิจกรรมสันติวิธีบุกเข้าเขตหวงห้ามของรัฐบาล

ฝรั่งเศสในอัฟริกาเหนือเพื่อไม่ให้เกิดการทดลองระเบิดปรมาณูเมื่อเดือนมกราคม	ค.ศ.	๑๙๖๐”	“สันติ

วิธีแบ่งออกเป็น	 ๒	 รูปแบบ	 รูปแบบที่หนึ่งคือ	 สันติวิธีแบบเลือกเร่ือง	 และอีกแบบหนึ่งคือ	 สันติวิธี 

แบบหลักการครอบคลุมทุกเรื่อง	 โดยยกตัวอย่างรูปแบบท่ีหนึ่งไว้ว่า	 “มีกลุ่มคนบางกลุ่มคัดค้านอาวุธ

นิวเคลียร์ในสหรัฐฯ	ส่วนอีกรูปแบบ	ให้ไว้ว่า	กลุ่มศาสนาบางกลุ่มจะไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งใน

ชีวิตประจ�าวันและไม่รวมกิจกรรมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น”
17

 

	 “หลักการของสันติวิธีมี	๓	วิธี	ได้แก่	

	 	 ๑)		การประท้วง	หรอืชกัจงู	(protest	and	persuasion)	เช่น	การขึน้เวทปีราศรยั	การจดุเทยีน

ระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 	 ๒)		การไม่ให้ความร่วมมือ	 (noncooperation)	 คือจงใจท่ีจะถอน	หรือปฎิเสธการให้ความ

ร่วมมือกับบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด	ๆ 	โดยผูใ้ช้สนัตวิธิเีหน็ว่ามคีวามเกีย่วข้องกับปัญหาความขดัแย้งหรอื

เป็นต้นตอของความขัดแย้ง	เช่น	การนัดหยุดงาน	เป็นต้น

	 	 ๓)		การแทรกแซง	(intervention)	เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใช้สันติวิธีเข้าขัดจังหวะ	ขัดขวางหรือ

ท�าลายความสัมพันธ์หรือนโยบายที่ไม่พึงประสงค์	 รวมถึงต้องการสร้างนโยบายใหม่ตามที่ต้องการ	 

การแสดงออกเช่น	การอดอาหาร	การนั่งขวางทาง	เป็นต้น”
18

 

	 สันติวิธีในทัศนะของนักสันตินิยม	 ได้ให้นิยามไว้ว่า	 “แนวคิดหรือการกระท�าที่ต่อต้านสงคราม

กระบวนการที่ว่าด้วยการต่อต้านสงครามนั้น	 เป็นการปฎิเสธรูปแบบของสงครามในทุกรูปแบบ	 

โดยเหตุผลของการต่อต้านคือ	 “ไม่เห็นด้วยกับการใช้สงครามเพ่ือท�าลายล้างเพ่ือนมนุษย์	 อันเป็นการ

ผิดหลักการทางศาสนา	นักสันติวิธีได้แสดงออกด้วยความไม่เห็นด้วยในหลายรูปแบบเช่น	การประท้วง

 17
	ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย,	สนัตวิธิ ี: เครือ่งมอืในการจดัการความขดัแย้ง. เอกสารความรู ้สดร.	

(สถาบันด�ารงราชานุภาพ,	๒๕๕๓),	หน้า	๕.
 18

	 เอกชัย	 ศรีวิลาส,	สันติวิธีกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย,	 [สไลด์].	 (กรุงเทพมหานคร	 : 
สถาบันพระปกเกล้า,	ม.ป.ป.,	หน้า	๓๒-๓๔.
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ด้วยการไม่ไปท�าสงคราม	 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในแง่มุมต่าง”
19

	 ราชบัณฑิตยสถาน	 ได้ให ้

นิยามไว้	โดยหมายถึง	“วิธีที่ก่อให้เกิดความสงบ	เช่น	การเจรจาศึกโดยสันติวิธี	โดยตัวมันเองพยายาม

สร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่าย”
20

 

	 นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ส�าคัญที่สามารถสะท้อนรูปแบบและวิธีการ 

โดยใช้ยุทธวิธีสันติวิธีซึ่งเป็นการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงที่ปรากฎในอดีต	 ได้แก่	 มาร์ติน	 ลูเธอร์	 คิง	 

กล่าวว่า	 “เราไม่มีความปรารถนาท่ีจะมีชัยเหนือคนขาว และเราก็ไม่คิดที่จะได้รับชัยชนะแบบนั้น  

การยุติการแบ่งผิวบนรถประจ�าทางจึงมิใช่ชัยชนะของคนนิโกรต่อคนขาว แต่เป็นชัยชนะของความ

ยุติธรรมที่มีต่อความอยุติธรรมและมันจะเป็นชัยชนะที่เป็นคุณประโยชน์สูงสุดส�าหรับคนขาว 

เช่นเดียวกัน”
21

 และ	ท่านมหาตมะ	คานธี	ท่านได้ใช้การปฏิบัติที่ไร้ความรุนแรงมาเป็นเครื่องมือในการ

ต่อต้านศัตรูซึ่งก็คือชาติอังกฤษ	หลักการของท่าน	เรียกว่า	‘อหิงสา’	โดยหลักการนี้แบ่งการแสดงออก

เป็นสองส่วน	 คือ	 เชิงบวกและเชิงลบ	 “ในเชิงบวกคือการปฎิเสธการแสดงออกด้านความรุนแรงในทุก 

รูปแบบ	 และแสดงออกในทางบวกคือการมีทัศนะต่อศัตรูโดยใช้ความรัก	 ความรักต่อเพื่อนมนุษย์	 

ต่อศัตรู	และเชิงลบคือการไม่ท�าร้ายศัตรูด้วยอาวุธ	ซึ่งเครื่องมือคือ	‘หลักสัตยาเคราะห์’หรือ	‘ดื้อแพ่ง’	

(Civil	Disobedience)
22

	ภายใต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลอังกฤษได้ใช้อ�านาจอย่างไม่ชอบธรรมกับ

ประชาชนอนิเดยีผูถู้กปกครอง	เช่น	“การเรยีกเกบ็ภาษเีกลอืในราคาสงูและรฐับาลองักฤษท�าการผกูขาด

เกลือในปี	ค.ศ.	๑๙๓๐	ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาขนชาวอินเดียเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะคน

ยากจนซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอนิเดยี	มหาตมะคานธไีด้สอนประชาชนถงึหลักการสัตยาเคราะห์

และน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความอสัตย์ท้ังหลาย	 หรือในเหตุการณ์ท่ีมหาตมะคานธ	ี 

ได้ชักชวนให้ชาวฮินดูรักกันและเข้าใจกันกับชาวมุสลิม	 เช่นเดียวกับการรักกันในกลุ่มอื่น	 ๆ	 ด้วย 

เพราะความเช่ือว่าต่างเป็นของพระเจ้าในดินแดนของพระเจ้าด้วยกันทั้งส้ิน”	 หลักการนี้น�ามาซ่ึง

ปรองดองกันและน�ามาซึ่งสันติสุขในสังคม”
23

	วาทกรรมของท่านมหาตมะ	คานธีที่ท่านได้ให้ไว้แก่โลก

 19
	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,	เรื่องเดิม,	หน้า	๘.

 20
	 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๔๒,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 นามมีบุคส	์ 

พับลิเคชันส์,	๒๕๔๖).
 21

	พระไพศาล	วิสาโล,	สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวิธีส�าหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง,	(นครปฐม	
:	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี	มหาวิทยาลัยมหิดล,	๒๕๕๐),	หน้า	๒๘.
 22

	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,	เรื่องเดิม,	หน้า	๙.
 23

	ณฐัศษิย์	เดชาพพิฒัน์กุล,	พระมหาหรรษา	ธมมฺหาโสและพนูสขุ	มาศรงัสรรค์,	“แนวทางการสร้างสนัตภิาพ
ของมหาตมะ	คานธีตามหลักพุทธสันติวิธี”,	วารสารสันติศึกษาปริทรรศน	์มจร.	ปีที่	๖	(ฉบับพิเศษ),	(๒๕๖๑)	:	๑๐๗-
๑๐๘.
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อันเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี	“In a gentle way, you can shake the world	ซึ่งแปลเป็นไทย

ว่า	ด้วยวิธีที่อ่อนโยน คุณก็สามารถเขย่าโลกได้”	 “Nonviolence is a weapon of the strong  

แปลว่า	อหิงสา (ปราศจากความรุนแรง) คือ อาวุธของผู้แข็งแกร่ง” “An ounce of practice is worth 

a thousand words	แปลว่า	การกระท�าเพียงน้อยนิด มีค่าเท่ากับหนึ่งพันค�า”
24

	 วาทกรรมนี้น�ามา 

ซึง่วธิกีารทีเ่ป็นวถิท่ีีละเอยีดอ่อนและเรียบง่ายแต่การการปฏบิตันิัน้ต้องอาศยัทัง้ใจทีเ่ข้มแขง็และอดทน	

และวาทกรรมท่ียกมาบางส่วนหนึ่งนี้สะท้อนแง่มุมในชีวิตของท่านท่ีท่านได้เดินทางมาท่ามกลาง 

การเคล่ือนไหวทางสงัคมจนสิน้ชพีวาระสดุท้ายของชวีติทีค่วรค่าแก่การน�ามาศกึษาเรยีนรูแ้ก่ชนรุน่หลงั	

หลักการของท่านมหาตมะ	 คานธี	 มหาบุรุษของอินเดียถือเป็นผู้น�าทางการเมืองและยังเป็นผู้น�า 

ทางศาสนาที่ส�าคัญท่ีได้มอบหลักแห่งความยุติธรรมให้แก่ชาวอินเดียและสังคมอินเดีย	 โดยท่านได ้

เช่ือมโยงโลกภายนอกกับจิตใจของคนด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ	สัจจะความจริงและพลังแห่งความรัก	

จากหลักการต่าง	 ๆ	 ข้างต้น	 โดยเฉพาะในตัวอย่างของหลักการของท่านมหาตมะ	คานธี	 มหาบุรุษ 

ของอินเดยีถอืเป็นผูน้�าทางการเมอืงและยงัเป็นผูน้�าทางศาสนาทีส่�าคญัทีไ่ด้มอบหลกัแห่งความยตุธิรรม

ให้แก่ชาวอินเดียและสังคมอินเดีย	 โดยท่านได้เชื่อมโยงโลกภายนอกกับจิตใจของคนด้วยพลังแห่งจิต

วิญญาณ	สัจจะความจริงและพลังแห่งความรัก

พุทธปรัชญากับการสร้างสันติภาพในสังคม 
	 พุทธปรัชญาได้เสนอหลักการพุทธสันติไว้	 จากการศึกษางานเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับ

ประเด็นเรื่องสันติภาพของพระมหาใจสิงห์	 สิริธมฺโม	 ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพในงานวิจัย

ชิ้นนี้พบว่า	พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพทั่วไปนั้นหมายถึง	“ความสงบ	หรือความมีสันติ	ซึ่งมีหลายระดับ

ด้วยกันตามผลที่ได้รับจากการฝึกฝนของตนเอง	 เช่น	 ความสงบกาย	 สงบใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนที่ม ี

ศีลห้า	 ศีลแปด	 และความสงบกายสงบใจของอริยชนหรือพระอริยบุคคลที่มีต้ังแต่พระโสดาบันขึ้นไป

จนถึงพระอรหันต์	เป็นต้น”
25

	 สันติภาพคือความสงบ	ค�าไวพจน์	พระนิพพาน	“นตฺถิ สนฺติปร� สุข�”	แปลว่า	สุขอันยิ่งกว่าความ

สงบไม่มี	 สุขนอกจากสันติไม่มี	 สันติคือนิพพาน”
26

	 สันติภาพเชิงพุทธต้องท�าการศึกษาตามหลักของ

 24
	InAlig11	(นามแฝง),	ค�าพูดแห่งปัญญาของ	มหาตมะ	คานธี.	[ออนไลน์],	แหล่งที่มา	:	https://shorturl.

asia/69SIo	[๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๕]
 25

	 พระมหาใจสิงห์	 สิริธมฺโม	 (เถื่อนศรี),	 “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของ 
พุทธทาสภิกขุ”,	Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus,	ปีที่	๕	ฉบับ
ที่	๑	(๒๕๕๙)	:	๑๗๗-๑๙๐.
 26

	 พระธรรมปิฎก	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพ์ครั้งท่ี	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัท	 
สหธรรมิก	จ�ากัด,	๒๕๓๘),	หน้า	๔	;	ขุ.ธ.(ไทย)	๒๕/๒๕/๔๒.
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ไตรสกิขา	ว่าด้วยศลี	สมาธ	ิปัญญาทีถ่กูต้องโดยตรง	คอืการสร้างสันติภาพภายในจิตใจตนเองและสังคม

ภายนอก”	“ท่านได้แยกศัพท์และความหมายของสนัตภิาพว่า	มาจากค�าว่า	‘สนัต	ิ+	ภาวะ’	ค�าว่า	‘ภาวะ’	

แปลเป็นไทย	ก็เป็นภาพรวมความเป็นสันติภาพคือภาวะแห่งสันติ	ได้แก่ตัวสันตินั่นเอง”
27

 

หลักพุทธสันติวิธีน�าสู่วิถีทางแห่งสันติภาพ
	 ทัศนะของ	 เจ	 ที	 อันเอร์แลน์	 อ้างถึงในงานวิชาการของพระปราโมทย์	 วาทโกวิโท,	 พระมหา 

ดวงเด่น	ฐิตญาโณ,	พระมหาวีรศักดิ์	อภินนฺทเวที	และ	สุวรรณี	ฮ้อแสงชัย	ได้กล่าวถึงการให้ความส�าคัญ

ของสันติภาพในศาสนาพุทธไว้ว่า	 “ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์	 พระพุทธศาสนาได้เน้นถึง 

เรื่องสันติภาพอย่างจริงจัง”
28

	 “และที่ส�าคัญทุกศาสนาจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง	 

ความรนุแรง	สนัตภิาพ	สนัตวิธิ	ีโดยสาเหตขุองความขดัแย้งเกดิจากความไม่เข้าใจ	การสือ่สารทีผ่ดิพลาด	

ความมีอคติที่เกิดขึ้นในใจ	 ท�าให้ปัญหาจากเร่ืองเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่	 น�าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง	

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	และเกิดสงครามในที่สุด	สาเหตุเกิดจากความอยากได้	อยากมี	อยากเป็น	หรือหลัก

ในธรรมเรียกว่า	ตัณหา	มานะ	ทิฐิ”	ค�าว่า	‘พุทธสันติวิธี’	หรือ	‘สันติวิธีเชิงพุทธ’	หมายถึง	วิธี	ข้อปฏิบัติ	

หรอืชดุของวธิกีารอย่างใดอย่างหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าหรือเหล่าสาวกของพระองค์ได้ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการ

จัดการความขัดแย้ง”	 โดยค�าว่า	 ‘จัดการอย่างสันติ’	 “เป็นการใช้วิธีการข้อปฎิบติหรือชุดของวิธีการ 

ทุกชนิดเข้าไปจัดการความขัดแย้งโดยปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ้อมน�าไปสู่สังคมแห่ง

สนัต	ิถอืว่าเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบในการจัดการความขดัแย้ง”
29

	จากการศกึษางาน

วิชาการท�าให้พบว่า	พุทธวิธีนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภท	คือ	

	 	 ๑)		การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายใน

	 	 ๒)		การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายนอก

	 ซึ่ง	พระปราโมทย์	วาทโกวิโทและคณะ	ได้อธิบายไว้ว่า	“หลักสันติภายในนั้นหมายถึง	‘อัชฌัตต-

สันติ’	คือ	ความสงบใจ	และหลักสันติภาพนอกคือ	‘พหิทธสันติ’	คือความสงบในสังคม”
30

 

 27
	 พระนราศักดิ์	 วรธมฺโม	 (ธรรมศรีใจ),	 “วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสันติภาพของติซ	 นัท	 ฮันห์”,	วิทยานิพนธ์

หลกัสตูรปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต,	(มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย,	สาขาปรัชญา,	๒๕๖๐),	หนา้	
๔๔.
 28

	 พระปราโมทย์	 วาทโกวิโท,	 พระมหาดวงเด่น	 ฐิตญาโณ,	 พระมหาวีรศักดิ์	 อภินนฺทเวทีและสุวรรณี	 
ฮ้อแสงชัย,	“มนุษย์กับสันติภาพและพุทธสันติวิธี”,	วารสารจุฬานาครทรรศน์, ปีที ่๖	ฉบับที่	๑๐	(๒๕๖๒)	:	๔๗๐๔.
 29

	 พระปราโมทย์	 วาทโกวิโท,	 พระมหาดวงเด่น	 ติาโณ,	 พระมหาวีรศักดิ์	 อภินนฺทเวทีและสุวรรณี	 
ฮ้อแสงชัย,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๗๐๗.
 30

	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๗๐๔.
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 ๑) ธรรมและการแก้ไขความขัดแย้ง

	 -	 การแก้ปัญหาตามหลักไตรสิกขา	 ‘ไตรสิกขา’	 คือ	 ศีลอันได้แก่	 การควบคุมพฤติกรรมตนเอง	 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่นท้ังกาย	 และวาจาสมาธิคือการฝึกจิตให้ได้พบกับความสุขขั้นสูงคือฌานสุขอันเป็น

สันติภาพ	ภายใน	และสุดท้ายได้แก่ปัญญา	คือการฝึกเจริญปัญญาเพื่อให้รู้และเข้าใจตามความเป็นจริง

ว่า	 ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 ดังนั้น	 จึงควรอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและ	ความเอื้ออาทรต่อกัน
31

  

หลักเบญจศีล	คือ	หลักสัจจะพื้นฐานห้าข้อที่พระพุทธเจ้าได้ให้หลักไว้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติของคน	

โดยมีหลักการพืน้ฐานว่า	ให้ท�าความด	ีละเว้นจากความชัว่	และท�าจติให้บรสิทุธิ	์ซึง่เหมาะสมกบัคฤหสัถ์

หรือผู้ครองเรือน	เบญจศีลประกอบด้วย	

	 	 ๑)		ปาณาติปาตา	เวระมะณี	เว้นจากการฆ่าสัตว์

	 	 ๒)		อะทินนาทานา	เวระมะณี	โดยเว้นจากการลักของผู้อื่น

	 	 ๓)		กาเมสุมิจฉาจารา	เวระมะณี	โดยเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

	 	 ๔)		มุสาวาทา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ	โดยเว้นจากการพูดเท็จ

	 	 ๕)		สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา	เวระมะณี	โดยเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมา	

	 โดยอานิสงคแ์หง่การถอืศีลทั้งห้าข้อนี้จักน�าสงัคมให้เกดิความสงบสขุ	เพราะความไม่เบียดเบียน

ผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง	

	 -	การแก้ปัญหาตามหลกัพรหมวิหาร	:	“เป็นหลกัธรรมประจ�าใจอนัประเสรฐิ,	หลกัความประพฤติ

ที่ประเสริฐบริสุทธิ์,	ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักประจ�าใจและก�ากับความประพฤติ	ซึ่งจะชื่อว่าด�าเนินชีวิต

หมดจดและปฎิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ	ประกอบด้วยหลัก	๔	ประการ	ดังนี้	

	 	 ๑)		เมตตา	(loving	kindness):	ความรกั	ปรารถนาดีอยากให้เขามคีวามสุข	มจิีตอนัแผ่เมตตา

และคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า

	 	 ๒)		กรุณา	(compassion):	ความสงสาร	คิดช่วยให้พ้นทุกข์	ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�าบัด

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

	 	 ๓)		มุทิตา	(sympathetic)	:	ความยินดี	ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข

	 	 ๔)		อุเบกขา	 (equanimity):	 ความวางใจเป็นกลาง	 อันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามพิจารณา

เห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม”	

 31
	 ชัชวาลย์	 ชิงชัย,	 “การสร้างสันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนา:	 ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตกับพระราช 

กุมารทีฆาวุ”,	วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการม,	ปีที่	๒๖	ฉบับที่	๑	(๒๕๖๒)	:	๖๑.
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 การยดึถอืหลกัธรรมดงักล่าวจะท�าให้สามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสุข	“เพราะเขาผู้นัน้

จะช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์ด้วยใจเป็นเมตตากรุณา	รักษาธรรมด้วยอุเบกขา”
32

 

	 -	 การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ	 ๔	 ซึ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แสดงให้เห็นหลักการแห่ง

สันติภาพที่ได้อุบัติขึ้นในโลก	 ธรรมของพระองค์นี้ถือเป็น	 “ธรรมสูงสุด	 กล่าวคือ	 โลกและชีวิตมีความ

เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามธรรมชาติ	 ไม่ข้ึนต่อการสั่งของผู้มีอ�านาจ	 มนุษย์เป็นเพียงเข้าไปรู้หลักธรรม 

ด้วยปัญญาและได้รับประโยชน์จากการรู้ความจริงนั้น”	ดังพุทธอุปาทานเมื่อแรกตรัสรู้ที่ให้ไว้ว่า	“ยทา	

หเว	ปาตุภวนฺติ	ธมฺมา	 เป็นต้น	มีใจความว่า	 เมื่อใดธรรมนั้นทั้งหลายปรากฏแก่บุคคลประเสริฐผู้เพียร

พยายามเพ่งพินิจ	 เมื่อนั้นปวงความสงสัยย่อมสลายไป	 เพราะมารู้เข้าใจธรรมพร้อมทั้งเหตุของมัน...

เพราะได้รู้ถึงภาวะท่ีสิ้นไปแห่งปัจจัยท้ังหลาย...ขจัดมารและเสนาเสียได้	 ดังตะวันส่องฟ้าทอแสงจ้าอยู่

ฉะน้ัน”
33

	 “เมื่อท่านผู้ใดมาเห็นความจริงและปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแล้วก็เข้าสู่วิถีแห่งสันติ	 คือ 

นพิพานนัน้แล้วกบ็�าเพ็ญประโยชน์เพือ่พหชูนเป็นการขยายสนัตภิาพกว้างออกไปสูส่งัคมและชาวโลก”
34

 

อริยสัจ	หรือจตุราริยสัจ	(Four	Noble	truths)	เป็นหลักค�าสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า	ในพุทธศาสนา	

อริยสัจ	๔	คือ	ความจริงอันประเสริฐ	๔	ประการ	ความจริงอันประเสริฐ	ความจริงของพระอริยบุคคล	

หรือความจริงที่ท�าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ	ได้แก่	

	 	 ๑)		ทกุข์	(suffering)	(ธรรมท่ีควรรู)้	คอืความจรงิทีว่่าด้วยความทกุข์,	สภาพทีท่นได้ยาก	สภาวะ

บีบคั้น	ขัดแย้ง	บกพร่อง	ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้	ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง	ได้แก่	ชาติ	ชระ	

มรณะ	การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก	การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก	ความปรารถนาที่ไม่สมหวัง	โดยย่อ

ว่า	อุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

	 	 ๒)		ทุกข์สมุทยั	(the	cause	of	suffering)	คอืสาเหตุให้เกดิทกุข์	ได้แก่	ตัณหา	๓	คอื	กามตัณหา	

ภวตัณหา	และวิภวตัณหา	ซึ่งประกอบไปด้วยความยึดมั่น

	 	 ๓)		ทุกขนิโรธ	(the	cessation	of	suffering)	ความดับทุกข์	ได้แก่	ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป,	

ภาวะเข้าถึงเมื่อก�าจัดอวิชชาส�ารอกตัณหาทั้งสิ้น	 ไม่ติดข้อง	หลดพ้น	สงบ	ปลอดโปร่ง	 เป็นอิสระ	คือ

นิพพาน

	 	 ๔)		ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา	 (ปฎิปทาที่น�าไปสู่ความดับทุกข์,	 ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข	์

ได้แก่	อริยอัฏฐังคิกมรรค	หรือ	เรียกอีกอย่างว่า	มัชฌิมาปฏิปทา	แปลว่า	ทางสายกลาง
35

 

 32
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	(กรุงเทพมหานคร	:	

โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา,	๒๕๕๙),หน้า	๑๒๔.
 33

	วินย.	(ไทย)	๔/๑-๓.
 34

	พระมหากฤษณะ	ตรโุณ,	“พระพทุธศาสนากบัการสร้างสันติภาพโลก”,	https://www.mcu.ac.th/article/
detail/14299	[๒๐	พฤษภาคม๒๕๖๕]
 35

	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๑๕๕.
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 เมื่อพิจารณาภายในทุกขสมุทัยถึงเหตุที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งและสามารถ 

ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อกันด้วยความไม่พอใจและพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากธรรมที่ว่า	

		 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ความตระหนี่	๕	ประการนี้	๕	ประการเป็นไฉน	คือ	

	 	 ๑)		ความตระหนี่ที่อยู่			 	 ๒)	ความตระหนีส่กลุ	(อปัุฏฐาก)	

	 	 ๓)		ความตระหนีล่าภ		 	 ๔)	ความตระหนีว่รรณะ	

	 	 ๕)		ความตระหนีธ่รรม	

	 ...	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 บรรดาความตระหนี่	 ๕	 ประการนี้	 ความตระหนี่ที่น่าเกลียดยิ่ง	 คือ	 

ความตระหนี่ธรรม	ฯ”	

	 อธิบายไว้ว่า	

	 	 ๑)		อาวาสมัจฉริยะ	คือ	ความตระหนี่ที่อยู่,	หวงที่อยู่	เช่น	ภิกษุหวงเสนาสนะ	กีดกันผู้อื่นหรือ

ผู้มิใช่พวกของตน	ไม่ให้เข้าอยู่	เป็นต้น

	 	 ๒)		กุลมัจฉริยะ	คือ	ความตระหนี่ตระกูล,	หวงสกุล	เช่น	ภิกษุหวงสกุลอุปัฏฐาก	คอยกีดกัน

ภิกษุอื่นไม่ให้เกี่ยวข้องได้รับการบ�ารุงด้วย	เป็นต้น

	 	 ๓)		ลาภมัจฉริยะ	คือ	ตระหนี่ลาภ,	หวงผลประโยชน์	เช่น	ภิกษุหาทางกีดกันไม่ให้ลาภเกิดขึ้น

แก่ภิกษุอื่น

	 	 ๔)		วัณณมัจฉริยะ	คือ	ตระหนี่วรรณะ,	หวงสรีรวัณณะ	คือ	ผิวพรรณของร่างกาย	ไม่พอใจให้

ผูอ้ืน่สวยงามกว่า	หวงค�าสรรเสรญิ	ไม่อยากให้ใครมาแข่งคณุความดีกบัตนหรือไม่พอใจได้ยนิค�าสรรเสริญ

คุณความดีของผู้อื่น

	 	 ๕)		ธมัมมจัฉรยิะ	คอื	ความตระหนีธ่รรม,	หวงวชิาความรู้	และคณุพิเศษท่ีได้บรรลุ	ไม่ยอมสอน	

ไม่ยอมบอกผู้อื่น
36

 

	 “ความตระหนี่ที่ร้ายแรงที่สุด	 และพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญ	 คือ	 ความตระหนี่ในธรรม	 

ความหวงแหนในวิชชา	(ความรู้แจ้ง)”
37

 

	 ความไม่สงบ	(ความทกุข์)	ทางจติใจนัน้	เกดิจากการคิดอกศุล	(สมทุยั)	เป็นผลให้เกดิการเบียดเบยีน

ตนเองและหรือผู้อื่น	 เมื่อไม่คิดอกุศล	 ก็จะไม่เกิดความทุกข์	 (นิโรธ)	 ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญกรรมฐาน	

(เจรญิสตแิละเจรญิสมาธสิลบักนัไป)	ในชวีติประจ�าวนั(มรรค)เพ่ือให้เป็นไปตามโอวาทปาฏโิมกข์นีเ่อง
38

 

 36
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๗๒-๑๗๓.

 37
	พิณจ์ทอง	ฉัฏฐณรัชต์,	มัจฉริยะ ๕ คือ ความตระหนี่ ๕ ประการ,	[ออนไลน์],แหล่งที่มา	:	https://www.

gotoknow.org/posts/618680[๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๕]
 38

	เอกชัย	จุละจาริตต์.	(ม.ป.ป.).	วิถีสันติภาพของโลกแนวพุทธ, [ออนไลน์],แหล่งที่มา	https://shorturl.
asia/NACh0	[๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๕]
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ฉะนั้น	 หลักการแห่งอริยสัจสี่ถือเป็นธรรมส�าคัญในการเข้าใจปัญหาความขัดแย้งและสามารน�าไปสู่

ทางออกของปัญหาคือการน�ามาซึ่งความสงบสุขได้โดยแท้จริง	

	 -	 การแก้ปัญหาตามหลักหลักปฏิบัติมรรค	 การใช้หลักธรรมข้อนี้ท่ีน�ามาเสนอในการจัดการ 

ความขัดแย้งและเพื่อสนับสนุนการใช้หลักธรรมในพุทธศาสนามาสร้างสันติภาพและลดความรุนแรง	 

“หลักธรรมเรื่องมรรคแปดซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์และความขัดแย้งมาใช้ในการบริหาร

ประเทศ	 รณรงค์ให้คนไทยทุกคน	 รวมทั้งนักการเมือง	 และข้าราชการยึดมั่น”
39

	 “ในหลักธรรมแห่ง	

‘มรรค	๘’	เพื่อน�าไปสู่ความสงบสุข	สันติภาพและความเจริญของบ้านเมืองอย่างแท้จริง	ได้แก่	

	 	 ๑)		มีปัญญาชอบ	คือใช้ปัญญาความรู้ความเก่งที่มี	คิดปฏิบัติในทางที่ดี	ไม่ปฏิบัติในทางที่ชั่ว	

เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง

	 	 ๒)		มีด�าริชอบ	คือ	คิดไปในทางที่ดีตลอดเวลา	ไม่คิดไปในทางร้าย

	 	 ๓)		มีการเจรจาชอบ	คือ	พูดแต่สิ่งสร้างสรรค์	ไม่พูดไปในทางร้าย	หรือพูดจาให้ร้ายกันอย่าง

ไร้สาระ	อย่างที่พูดกันในสภาของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

	 	 ๔)		ประพฤติชอบ	คือ	ประพฤติตัวไปในทางที่ดี	ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม	 ไม่ประพฤติ

ตัวไปในทางที่เลวร้าย	ลับ-ลวง-พราง	และไม่ประพฤติไปในทางที่เสื่อมเสีย

	 	 ๕)		มีอาชีพชอบ	 คือ	 ท�ามาหากินโดยสุจริต	 ไม่ทุจริตคดโกง	 ไม่ไปจ่ายใต้โต๊ะเพื่อชนะการ 

ประมูลงาน	ทุกอาชีพก็จะมีแต่ความเจริญ

	 	 ๖)		มีความเพียรชอบ	คือ	เพียรท�าความดี	แม้จะไม่มีคนเห็นก็ไม่ท้อ

	 	 ๗)		มีสติชอบ	คือ	มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	จะท�าแต่สิ่งที่ดี	ไม่ท�าชั่ว

	 	 ๘)		มีสมาธิชอบ	คือ	มีความตั้งมั่นที่จะท�าดี	มีคุณธรรม	แล้วฝึกจิตให้ตั้งมั่น	ไม่วอกแวกไปกับ

อามิสไหลไปตามเงินที่ไหลมา”	

	 “มนุษย์ในโลกปัจจุบัน	อาจภูมิใจในความอิสระของตนเอง	แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	เพื่อให้มนุษย์

หลุดพ้นจากความทุกข์	 จ�าเป็นต้องให้เขาเรียนรู้ความจริงที่ว่า	 ถึงแม้เราจะมีอิสระทางกาย	 แต่ทางใจ 

กลับยงัเป็นทาสอยู	่วธิกีารทีท่�าให้มนษุย์เป็นอสิระทางใจได้กค็อื	การไขปรศินาในสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความ

มั่นคงปลอดภัย”
40

 39
	เอกชัย	จุละจาริตต์.	(๒๕๕๕).	ใช้มรรค ๘ บริหารประเทศ, [ออนไลน์],แหล่งที่มา	https://shorturl.asia/

NACh0	[๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๕]
 40

	คนอง	วังฝายแก้ว,	(๒๕๕๕),	บทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก,	https://www.gotok-
now.org/posts/5041[๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๔]
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 ๒) ธรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้สังคมสงบสุข 

	 -	สังคหวัตถุ	แปลว่า	“ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว	คือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ในไว้ในความ

สามัคคี	เป็นหลักการสงเคราะห์	มี	๔	ประการ	ได้แก่	

	 	 ๑)		ทาน	 การให้	 คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	 แบ่งบัน	 ช่วยเหลือด้วยสิ่งของ	 ตลอดถึงให้ 

ความรู้และแนะน�าสั่งสอน

	 	 ๒)		ปิยวาจา	คอืวาจาเป็นทีร่กั	กล่าวค�าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัค	ีให้เกดิไมตรีและ

ความรักใคร่นับถือตลอดถึงค�าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี

	 	 ๓)		อัตจริยา	การประพฤติประโยชน์	ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ	บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

ตลอดจนช่วยแห้ไขส่งเสริมในทางจริยธรรม

	 	 ๔)		สมานัตตตา	 ความมีเสมอตน	 คือท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย	 และปฏิบัติต่อชนทั้งหลาย

อย่างเท่าเทียม	เสมอในทกุข์สขุโดยร่วมรบัรูแ้ก้ไข	ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ	ภาวะบคุคล	เหตุการณ์

และสิ่งแวดล้อม
41

 

	 -	 สาราณียธรรม	 หมายถึง	 ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึง	 หมายถึง	 มีความปรารถนาดี 

ต่อกัน	เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน	ได้แก่	

	 	 ๑)		เมตตากายกรรม		 	 ๒)	เมตตาวจีกรรม	

	 	 ๓)		เมตตามโนกรรม		 	 ๔)	สาธารณโภคี	

	 	 ๕)		สีลสามัญญตา		 	 	 ๖)	ทิฏฐิสามัญญตา
42

 

	 เม่ือพิจารณาหลักนี้แบ่งออกเป็นการแสดงออกภายในและการแสดงออกภายนอก	 ในส่วนของ

ภายในอยูใ่นบรบิทของความคดิ	ซึง่พิจารณาจากหลกัธรรมสามประการแรก	ส่วนธรรมสามประการหลงั

เป็นการแสดงออกในบริบทของการกระท�า	 โดยทั้งสองแนวทางต้องด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันคือ 

ทั้งความคิดและการกระท�าต้องสอดคล้องกัน	 เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนเป็นไปได้อย่างสงบสุข	 

ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน	 ต่างอยู่อาศัยร่วมกันด้วยความเกื้อกูลมีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันภายใต้

ความสามัคคี

	 -	หิริโอตัปปะ	คือหลักธรรมที่ช่วยให้โลกมีความระเบียเรียบร้อยไม่สับสน	เรียกว่า	ธรรมคุ้มครอง

โลก	มี	๒	ประการ	ดังนี้	

	 	 ๑)		หิริ	คือความละอายใจต่อการท�าชั่ว

	 	 ๒)		โอตัปปะ	คือ	ความเกรงกลัวต่อความชั่ว	

 41
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,	หน้า	๑๔๓.

 42
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๗๓.
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	 -	ขันติโสรัจจะ	คือธรรมที่ท�าให้งาม	มีสองประการ	ดังนี้	

	 	 ๑)		ขันติ	คือความอดทน	ทนได้เพื่อบรรลุความดีงมและความมุ่งหมายอันชอบ

	 	 ๒)		โสรัจจะ	คือความสงบเสงี่ยม	อัธยาศัยงาม	รักความประณีต	หมดจด	งดงาม	

	 “เมื่อบุคคลใดท่ีรักษาตนด้วยหลักหิริโอตัปปะ	 และขันติโสรัจจะย่อมท�าให้ผู ้นั้นเป็นผู้มีใจ 

หนักแน่น	 มั่นคง	 ไม่หวั่นไหวง่าย	 ท�าให้มีสติรู้อยู่เสมิ”
43

	 ซ่ึงหลักธรรมค�าสอนหรือพุทธวิธีเหล่านี้	 

“ถอืเป็นทฤษฎี	พทุธจรยิศาสตร์ทีโ่น้มน�าให้บคุคลปฏบิติัตามเพ่ือความสงบสุข	ความเจริญและสามารถ

ด�ารงอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ”
44

	เพราะหลกัการทาง	จรยิศาสตร์ถอืเป็นหลกัการสากลทีเ่ก่ียวข้อง

กับหลักปฏิบัติและการสร้างกฎเกณฑ์	 และตัดสินเรื่องดีชั่วถูกผิด	 ซึ่งหลักการเหล่านั้นล้วนมีผลต่อการ

ประสานสังคม

	 เมื่อวิเคราะห์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท	 ทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์	 ด้วยเหตุที่ต้อง

ศึกษาเนื่องจากเหตุเชื่อมโยงทางความคิดที่มีผลต่อแนวความคิดทางศีลธรรม	จากการศึกษาทัศนะของ

ท่านพุทธทาสภิกขุและการศึกษางานวิจัย	 ผู้เขียนเห็นด้วยกับทัศนะของผู้วิจัยในงานชิ้นนี้	 ที่พบว่า	

“ธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีอนัตตา	 มนุษย์เป็นสัตว์ท่ี

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบกายและจิต	จิตวิญญาณของมนุษย์มีอยู่จริง	โดยอาศัยร่างกายเป็นที่อยู่”	

สภาวธรรมไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานไม่เปลี่ยนแปลง	 มันเป็นอนิจจัง	 ตกอยู่ในสภาวะเปล่ียนแปลงอยู่ 

ตลอดเวลา	“ธรรมชาติของมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุได้ไว้ว่า	การเป็นมนุษย์นั้นมีจุดหมายของ

การด�ารงอยูด้่วยกนัท้ังนัน้	พทุธทาสภกิขุเชือ่ว่ามีสภาวะหนึง่ทีส่มบรูณ์ทีม่นษุย์ควรเข้าถงึด้วยการปฏบิติั

ตามหลักธรรมค�าสอน	 อันเป็นคุณงามความดี	 ความบริสุทธิ์	 ยุติธรรม	 มีอิสรภาพ	 มีศักดิ์ศรี	 ปฎิเสธ 

การด�าเนินชีวิตที่ไร้สาระ	 แต่บทบาทในการควบคุมหรือเอาชนะสัญชาตญาณสัตว์	 ท่านเชื่อว่าในตัว 

มนุษย์นั้นมีสัญชาตญาณสัตว์แฝงอยู่	 คือความลุ่มหลง	 หมกมุ่น	 ซึ่งนี่นับเป็นสาเหตุของปัญหาและ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคลและในสังคม”
45

	 ทฤษฎีญาณวิทยา	 เห็นว่า	 สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละชีวิต	 ไม่ยกเว้นแม้แต่

คนกย่็อมแตกต่างกนั	โดยพจิารณาหลกัเหตแุละผลถึงส่ิงท่ีเป็นในด้านการใช้สติปัญญา	การตัดสินใจ	และ

มีสติปัญญา	คือสิ่งที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดียรัจฉานด้วยเช่นกัน	แต่หากมนุษย์กระท�าสิ่งต่าง	ๆ

 43
	วโิรจน์	นาคชาตรี,	พทุธปรชัญา, เอกสารประกอบการสอน รายวชิา PY ๓๑๓ ปรชัญา,	(กรุงเทพมหานคร:	

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	๒๕๔๐),	หน้า	๗๔-๗๕.
 44

	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๗๓.
 45

	พระแมน	ติเมโธ,	“ธรรมชาติของมนุษย์	ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ”,	วารสารศึกษาศาสตร์ มมร,	ปีที่	๖	
ฉบับที่	๒	(๒๕๖๑)	:	๒๘๐.
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โดยมิได้ใช้สติปัญญาและการใช้เหตุผลนี่ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ค�าถามทางปรัชญาเร่ืองความ

แตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์	 เหตุการณ์ความรุนแรง	 การฆ่าฟัน	 คดีฆาตกรรมท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

บางเหตุการณ์ผู้กระท�าผิดบางครั้งกระท�าไปโดยมิได้ไตร่ตรอง	หรือมิได้คิดค�านึงถึงเรื่องใด	 ๆ	 ใช้เพียง

อารมณ์และกระท�าไปด้วยความขาดสต	ิเช่นนัน้มนษุย์กมิ็ได้ต่างจากสตัว์	แต่ถ้าเราสามารถควบคมุจติใจ

ของเราหรือมีหลักการบางอย่างท่ีสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้หลงผิดหรือหลงไปยึดติดในสิ่งท่ีท�าให ้

เป็นโทษ	 แต่เมื่อเรามีความมุ่งมั่นเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมและความประพฤติได้	 มนุษย์เรา 

จงึได้สร้างกฎเกณฑ์เพือ่เป็นกรอบก�าหนดเพือ่ให้ตระหนกัถึงผลของกระท�า	เช่นกฎหมาย	และบทลงโทษ	

เป็นต้น	

	 ภายใต้การศึกษาทฤษฎีพุทธปรัชญา	พบว่า	พุทธปรัชญาได้แบ่งหลักระดับความสงบสุขออกเป็น

สามระดับ	ได้แก่	(๑)	กามสุข,	(๒)	ฌานสุข	และ	(๓)	นิพพานสุข	ในศาสนาพุทธมองว่า	ความสุขระดับ

กามสุขมิได้เป็นเรื่องชั่วร้ายแต่เพียงเสนอหลักความสุขที่สูงกว่า	ดีกว่า	ความสุขในระดับนี้เป็นความสุข

ในระดับสังคม	 ส่วนฌานสุขเป็นความสุขในการรับรู้อารมณ์ท่ีเรียกว่า	 เวทนา	 ซ่ึงในความสุขระดับนี ้

ยังคงท�าให้คนยึดมั่นถือม่ันอยู่	 นิพพานสุขเป็นความสุขข้ันสุด	 คือความดับ	 ละเอียด	 ส่วนความสุข 

สองระดับแรกเป็นความสุขที่หยาบและต้องอาศัยตัวรองรับอารมณ์”
46

	 ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์และเป้าหมายของชีวิตมนุษย์	 โดยให้ไว้ว่า	 ระดับ 

ที่หนึ่งคือ	 ความสงบที่ยังมีกิเลสเจือปนอยู่	 เป็นสันติภาพในระดับปุถุชนทั่วไป	 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ

ความสุขทางโลกที่อธิบายไว้ในพระพุทธศาสนาคือระดับโลกิยะ	 ส่วนอีกระดับคือสูงกว่า	 ในระดับนี ้

ไม่มีกิเลสเจือปน	 บุคคลท่ีอยู่ในระดับนี้จะเป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งกิเลส	 เป็นสันติภาพของอริยบุคคล	 เช่น	 

พระอรหันต์	เป็นต้น	สอดคล้องกับระดับความสุขที่อธิบายไว้ในพระพุทธศาสนา	คือ	โลกุตตระ

	 ดังนั้น	การสร้างสันติภาพมีกระบวนการและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่แตกต่าง	ขึ้นอยู่กับ

เป้าหมายของแต่ละบุคคลที่จะใช้หลักการใดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย	 โดยเฉพาะทฤษฎ ี

พุทธปรัชญาที่ให้หลักธรรมในการสมานฉันท์สังคมภายใต้การจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ระดับปัญหาที่แตกต่างด้วย	

 46
 วิทย์	 วิศทเวทย์,	ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๓),	หน้า	๖๑-๖๘.
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สรุป
	 การทีจ่ะสร้างสนัตภิาพให้เกดิขึน้ได้อย่างถาวร	เราจะสามารถสร้างได้อย่างไร	จากการศึกษาทฤษฎี

พุทธปรัชญาและหลักพุทธวิถีที่ได้น�าเสนอไว้	ท�าให้ค้นพบค�าตอบว่า	การที่จะสร้างสันติภาพต้องสร้างที่

ใจของมนุษย์	เพราะใจเป็นศูนย์กลาง	เป็นแหล่งรวมคุณธรรม	ซึ่งตรงกับค�าสอนของพระพุทธศาสนาว่า	

“มโน	ปพุพงัคมา	ธมัมา	มโน	เสฏฐา	มโน	มยา	แปลว่า	ธรรมท้ังหลายมใีจเป็นหวัหน้ามใีจเป็นใหญ่	ส�าเรจ็

แล้วด้วยใจ”	 หลักการของพระพุทธเจ้ากับหลักการแห่งสันติภาพที่มีองค์ประกอบในการจัดการความ

ขัดแย้งและความรุนแรง	 ซึ่งแบ่งเป็นความขัดแย้งภายในและความขัดแย้งภายนอก	 ซึ่งเม่ือน�าหลัก 

พทุธวธิทีีไ่ด้ให้ไว้มาใช้แก่บคุคลย่อมก่อให้เกดิความสงบสขุภายในจติใจของแต่ละบคุคล	โดยการควบคมุ

ดูแลความประพฤติตนเอง	 ทั้งทางกาย	 ทางวาจา	 และทางใจ	 โดยการใช้หลักไตรสิกขาที่ประกอบศีล	

สมาธิและปัญญา	 ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมพฤติกรรมและยังเป็นกระบวนในการพัฒนาตนเองให้มี

คุณวฒุเิหมาะสมกบัวยัวฒุ	ิซึง่เป็นการจดัการภายในตนเอง	ให้สามารถแผ่ทศันคตเิชงิบวกออกไปยงัโลก

ภายนอกได้	 เพราะชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน	 มีการปฎิสัมพันธ์กันอยู่เสมอและเป็นไปได้ยากที่จะ

ปลีกแยกคนๆหนึ่งออกจากสังคมด้วยภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของบริบท

ครอบครัว	 บริบทสังคม	 ดังนั้น	 ธรรมะท่ีควรเลือกใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมในระดับที่สูงกว่าคือการ 

เลือกใช้หลักพรมวิหาร,	 หลักหิริโอตัปปะ	 เพื่อให้การปฎิสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนเป็นไปได้อย่าง 

ราบรื่น	เมื่อบุคคลมีธรรมสันติภาพและความสงบสุขก็จะส่องสว่างขึ้นทุกที่ในสังคม	

	 สันติภาพเป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมต่างมองหา	เพราะเป็นการยากที่จะออกจากความขัดแย้งไม่ว่า

จะเป็นเรือ่งของทัศนคต	ิเมือ่เป็นเช่นน้ันสิง่ท่ีมนุษย์จะต้องท�าประการแรกต้องเปิดหนทางแห่งการพฒันา

ทางจิตวิญญาณ	 เพื่อการค้นพบเป้าหมายของชีวิต	 เมื่อมนุษย์เรียกหาความสมบูรณ์มนุษย์จะต้องท�า

ตนเองให้พร้อมเสียก่อนที่จะออกไปเรียกร้องจากภายนอก	 เพื่อให้สามารถตอบค�าถามแก่ตนเองก่อน 

ได้ว่าต้องการอะไร	ท�าสิง่ต่าง	ๆ 	เพือ่อะไร	น่ีเป็นหลกัการในการพจิารณาตนเอง	เมือ่มนษุย์รูใ้นสิง่ทีต่นเอง

ต้องการ	จากการบ่มเพาะความรู้	มนุษย์ก็จะเติบโตและเริ่มที่จะคิดถึงผลของการกระท�าตนเองที่จะไป

กระทบกับโลกภายนอก	 ด้วยทัศนะคติที่ว่า	 หากเราคิดถึงแต่ตนเอง	 มีความเห็นแก่ตนเอง	 เห็นแก ่

ผลประโยชน์ของตนเอง	 การเรียกร้องสิทธิต่างๆก็เพื่อปกป้องตนเองโดยไม่ค�านึงถึงคนอื่นที่จะได้รับ 

ผลกระทบ	 ทัศนะเช่นนี้น�ามาสังคมให้แตกแยก	 แต่หากมีทัศนคติที่คิดแต่ตนตนเอง	 การแสดงออก 

ด้วยความประนีประนอมย่อมเกิดขึ้น	 เช่นว่าหากเราคิดถึงประโยชน์สุขโดยส่วนรวม	 เราจะสามารถจะ 

ชนะใจคนหมู่มากได้	 น่ีคือชัยชนะท่ียิ่งใหญ่	 เพราะความกลัวคือชั่วคราวแต่ว่าความรักนั้นถาวร	 

การอยากเอาชนะใครจงเอาชนะด้วยรัก	หาใช่ความรุนแรงไม่
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ข้อเสนอแนะ 
	 ผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอแนะว่าการท่ีจะมสีนัตภิาพได้นัน้	ควรเริม่ต้นจากกระบวนการศกึษาในห้องเรียน	

เรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ตนเอง	 เมื่อมนุษย์เติมเต็มตนเองพร้อมแล้ว	 ย่อมเป็นการง่ายที่จะ

มนุษย์จะสามารถเผื่อแผ่สิ่งที่ดีและสิ่งที่มีให้แก่ผู้อื่นได้ง่ายด้วยเช่นกัน	หลักการนี้ไม่ขัดแย้งกับเรื่องของ

ความเสียสละ	 พร้อมความสุขภายในได้ถูกเติมเต็มปัจจัยภายนอกใดๆที่จะสร้างผลกระทบต่อจิตใจให้

ขุ่นมัวย่อมเป็นไปยาก	 ผู้เขียนเห็นว่าพลังอ�านาจใดๆย่อมไม่แข่งแกร่งเท่าพลังแห่งความรัก	 พลังแห่ง

อ�านาจย่อมเกิดขึ้นได้โดยมิจ�าเป็นต้องใช้อาวุธ	 แค่เพียงสร้างความเชื่อมั่น	 ความมีสัจจะและการท�า 

ตนเองตัวอย่างทีดีด้วยศีลธรรม	 เมื่อมีธรรมะเป็นเคร่ืองน�าผู้น�าหรือแกนน�าของการเปล่ียนแปลง 

ย่อมสามารถขับเคลื่อนสังคมไปได้โดยปราศจากการนองเลือดและการบังคับขู่เข็นให้จ�ายอม	 ผู้เขียน 

ขอเสนอให้ผู้น�าเลือกใช้วิธีการแสดงออกกับผู้ฟังหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยวิธีการที่เหมาะสม	 เช่น	 

ภายใต้การบริหารองค์กร	ผู้น�าที่ดีจะต้องรู้จักโน้มน้ามจิตใจคน	มีความนุ่มนวลและใช้หลักความเมตตา	

เปิดรบัฟังความคดิเหน็	ซึง่ผูน้�าท่ีประสบความส�าเรจ็จงึประกอบด้วย	“จงัหวะ	เวลา	เสนา	จกัขมุา	ธรรมะ	

“ซึง่ธรรมข้อน้ีปรากฏในทศพศิราชธรรม	เป็นธรรมะหรอืวถิพีทุธอนัเป็นพืน้ฐานของทกุวชิาชพี	ทกุวชิาชพี

ย่อมต้องมีจรรยาบรรณประกอบเพื่อน�าพาผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรไปสู่ความเจริญอีกท้ังยังเกิด

ความสงบสุขด้วย
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มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมนุษย์
อาจารย์บุญเตือน ทรัพย์เพชร

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดตาก

ความน�า
 มนุษย์ถ้าไม่เข้าใจธรรมะส�าหรับความเป็นมนุษย์ มนุษย์ผู้นั้นเป็นมนุษย์แต่ภายนอก แต่จิตใจ

ภายในไม่ใช่มนุษย์ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันด้านการศึกษาโดยตรง บริการด้านวิชาการโดยตรง จักท�า

อย่างไรให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มนุษย์ต้องรู้ เข้าใจ และด�าเนินชีวิตไปตามหลักธรรมของ

ความเป็นมนุษย์ เหมือนค�าว่าบัณฑิต ซึ่งแปลว่า ผู้ด�าเนินไปด้วยปัญญาที่สอดคล้องกับหลักธรรมะของ

ความเป็นมนุษย์ ประเด็นปัญหาที่เป็นค�าถามว่า ท�าไม? คนจึงไม่สนใจธรรม และ ปฏิบัติธรรม ก็พอจะ

มีค�าตอบอยู่บ้าง เช่น คนบางส่วนมักอ้างว่าธรรมะเข้าใจยาก ลึกซึ้งเกินไป เลยกลายเป็นขี้เกียจในการ

ศึกษา ไม่อยากศึกษาหาความรูแ้ละปฏบัิตธิรรม คนบางส่วนใจเยน็ไม่พอ รอไม่เป็น หลกัธรรมมุง่ให้ขยนั 

อดทน ประหยัด รอไม่ได้หันไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ  คนบางส่วนด�ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด สนใจ

แต่ปากท้อง เมื่อกรรมส่งผล ปล่อยไปตามกรรม มักอ้างว่าแล้วแต่เวรแต่กรรม คนบางส่วนมองแต่ภพ

ปัจจบุนั ไม่รูภ้พหน้ามจีรงิหรอืเปล่า คนบางส่วนเมือ่สนใจธรรมและน�ามาปฏบิตั ิจะขดัใจไม่ได้สนุกสนาน

กับอบายมขุต่าง ๆ  พอสรปุได้ว่า คน ติดพวัพนั หลงใหลในวตัถ ุรปูธรรม ถกูอวชิชา ปกปิด หุ้มห่อ มดืมน 

มองไม่เห็นหลักธรรมตามความเป็นจริง เปรียบเหมือนหมู่หนอน เริงร่า อยู่ในซากศพ หรือ แมลงเม่า

โบยบินเล่นกับกองไฟ เหล่านี้คือประเด็นปัญหา ที่มนุษย์ไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้  

เพราะธรรมะเป็นทั้งนามธรรม และรูปธรรม ต้องเข้าใจและรู้เท่าทันกลไกและการท�างานของจิต  

หลักส�าคัญมนุษย์จะเข้าใจและเข้าถึงธรรมได้ต้องเข้าถึงได้ด้วยนามธรรมเท่านั้น

ความหมาย
  มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมนุษย์ มีบทบาท มีหน้าที่ ขัดเกลา อบรมด้านจิตใจ ให้เกิดมโนธรรม

แห่งมนุษย์ เพื่อให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นมนุษย์รู้หน้าที่ของตนอย่างแจ่มแจ้ง และ รับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด พร้อมเป็นบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้างไกล เหมือนอย่าง ศาสตราจารย์ศิลป์ 

พีระศิลป์ ได้กล่าวไว้ว่า “เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อน แล้วจึงเรียนศิลปะ” มหาวิทยาลัยแห่งความ 

เป็นมนุษย์ สร้างนิสิตนักศึกษาให้เกิด “ทวิจักขุบัณฑิต” หรือบัณฑิตสองตา หมายความว่าบัณฑิตมีตา
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สองข้าง มีปัญญารอบรู้วิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม เก่งทั้งศาสตร์สากล แกร่งทั้งศาสตร์พุทธธรรม  

กล้าเผชิญทุกปัญหา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพียบพร้อมด้วย 

  ๑)  คุณวุฒิ ได้แก่ มีความรู้ 

  ๒)  คุณสมบัติ ได้แก่ มีความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

  ๓)  คุณภาพ ได้แก่ มีความโดดเด่น 

  ๔)  คุณธรรม ได้แก่มีความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อรับใช้สังคม 

ประเทศชาติ ต่อไป

ข้อคิดอุปมา1

 เปรยีบเทียบให้เหน็ภาพว่า บัณฑิตจะต้องรูท้ัง้ทางโลกและทางธรรม ไม่ใช่ว่ารูธ้รรมะแล้วเชย ไม่มี

ศักดิ์ศรี พึ่งตัวเองก็ไม่ได้ เทศน์สอนชาวบ้าน แต่ตัวเองเอาตัวไม่รอด ทั้งประโยชน์ทางโลกก็หาไม่ได้ 

ประโยชน์ทางธรรมก็หาไม่ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนในโลกนี้มี ๓ ประเภท คือ

  ๑)	อันธจักข ุคนตาบอดทั้งสองข้าง คือคนที่ไม่มีความรู้ในทางโลกและทางธรรม ไม่ประสบ 

ความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ ประโยชน์ปัจจุบันก็ไม่ได้ ประโยชน์ทางธรรมก็ไม่ได้ เรียกว่า ตาบอด

สองข้าง

  ๒)	เอกจกัข ุคนตาเดยีว คอืคนทีม่คีวามรูใ้นทางโลก จงึหาประโยชน์ปัจจบุนัได้ แต่ไม่รูธ้รรมะ

  ๓)	ทวิจักข ุคนสองตา คนที่มีตาสองข้าง คนที่สมบูรณ์ มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

	 พระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)
2
 ได้พูดไว้น่าคิดว่า “ไม่รู้ว่า...กูนี่ เกิดมาท�าไม ? ดูซิ!  

แล้วจะเรียกว่า อุดมศึกษา ได้อย่างไรกัน ? แม้แต่เกิดมาท�าไม ? ก็ยังไม่รู้ นี่ การศึกษาสมัยนี้”

 	 พุทธทาสภิกขุ ได้วิจารณ์ระบบการศึกษาโลกไว้อย่างรุนแรงมาก ท่านเรียกว่า “การศึกษา 

หมาหางด้วน” ด้วนอะไร อะไรด้วน?... ท่านว่าการศึกษาควรจะประกอบด้วยการเรียนรู้ให้รู้ ๓ เรื่อง

ประกอบกัน

  ๑)  รู้หนังสือ

  ๒)  รู้ประกอบอาชีพ

  ๓)  รู้จริยธรรมหรือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ 

 1
 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมเทศนา	๕๗	กัณฑ์.(หจก.สามลดา, ๒๕๕๖),หน้า ๒๓-๒๕.

 2
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), บรรยายธรรมแก่คณะผู้ก�ากับลูกเสือจากโคราช	หัวข้อ	“ลูกเสือกับ

การกลับมาแห่งศีลธรรม”,  ปี ๒๕๑๓.
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 สิ่งที่ด้วนหายไปคือการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงข้ึน การเอาแต่เรียนวิชาท่ีท�าให้ความเห็น

แก่ตวัมากขึน้...เราคุ้นเคยกบัความคิดทีว่่า การศกึษาคอืศกึษา “วชิา” แต่แนวคดินีน้�าไปสูปั่ญหาใหญ่ ๆ  

ที่ร้ายแรง เพราะเป็นการ “แยกการศึกษาออกจากชีวิต” ว่าชีวิตก็ส่วนหนึ่ง การศึกษาก็อีกส่วนหนึ่ง  

การศึกษาโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง น�าไปสู่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ สังคม 

และปัญหาของโลก รู้ธรรมะ อย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ เพราะ..ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน 

“จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้ก�าลัง “รู้ธรรมะ” อย่างวิชาความรู้ แต่ “ไม่มีธรรมะ” อย่างที่เขาจะต้องมี

หรือต้องเป็นตามหลักของศาสนา เด็กๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหาชนิดท่ีไม่เคยมีมาแต่ก่อน การแต่งเนื้อ 

แต่งตัว กิริยามารยาท การกระท�า เป็นปัญหาไปหมด ไม่เหมือนกับในโรงเรียนหรือนักเรียนสมัยก่อน

 นีก่เ็พราะว่ามนัเรยีนแต่หนงัสอืกบัวชิาชพี ไม่ได้เรยีนธรรมะให้เพยีงพอ...เขารูห้นังสอืและรู้อาชพี

แต่ไม่มีธรรมะ เพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง นี่แหละ คือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิด  

“หมาหางด้วน” เพราะว่าเราไปตามหลัง ตามก้น ชนชาติใหญ่ๆ ที่เป็นมหาประเทศ ที่เขาเริ่มเอาศาสนา

ออกไปจากการศึกษา บางประเทศถ้าสอนศาสนาในโรงเรียนถือว่าผิดกฎหมาย ท�าให้ศาสนาเป็นเรื่อง

ส่วนตัวบุคคล อยากรู้ก็ไปหารู้เอาเอง ไม่สอนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย อย่างนี้ เราไปตามก้นเขา  

ก็ได้ระบบการศึกษาที่ไม่มีธรรมะหรือศาสนาอยู่ในระบบการศึกษา พลอยเป็น “หมาหางด้วน” ตาม ๆ 

กันไป

 “หมาหางด้วน” ในนิทานสุภาษิตหรือนิทานอีสป ก็อาจลืมไปแล้ว มันเผอิญหางด้วนแล้วก็เลย

หลอกเพ่ือนว่า “หางด้วนนี้ดี” ให้ช่วยกันตัดหางตาม ๆ กันไป นี่ประเทศชาติใหญ่ที่เขากันศาสนา 

ออกไปจากการศึกษา แล้วบอกว่าดี ประเทศเล็ก ๆ ก็ตามก้น เหมือนสมัครตัดหางไปตามหมาหางด้วน

ตัวแรก” 

ศีลธรรมไม่กลับมา	โลกาจะพินาศ
 มหาวทิยาลยัแห่งความเป็นมนษุย์ควรสร้างมนษุย์ให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์แบบ ด้วยการฝึกอบรม

นิสิตนักศึกษา ด้วยหลักการง่าย ๆ ๒ ข้อ ได้แก่ 

  ๑)  รู้หน้าที่ของตนอย่างแจ่มแจ้ง 

  ๒)  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด

 รู้หน้าที่ของตนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน หน้าที่นั้นต้องเป็นหน้าที่ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม 

จรรยาบรรณ ไม่ผิดจารีตประเพณีอันดีงาม จากนั้นก็ลงมือท�าตามหน้าที่ของตน รับผิดชอบต่อหน้าที่

ของตนอย่างดีที่สุด เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ พฤติกรรมเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศ เช่น
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 นกัธรุกจิ กอบโกยทรพัยากรธรรมชาต ิค้าขายโดยไม่เปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้ลมืตาอ้าปาก เพราะใจ

ไม่มีความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นกัการเมอืง ทุจริต โกงกนิ กอบโกย ไม่รูจ้กัพอ เพราะใจไม่มคีวามเป็นมนษุย์ เพราะเหตุไม่เคารพ

ในหน้าที่ของมนุษย์ 

 ผู้น�า หลงอ�านาจ ปล้นอ�านาจผู้อื่น ก่อสงครามกลางเมือง สงครามระหว่างประเทศ เพราะใจไม่มี

ความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย ตัดสินคดีไม่ชอบธรรม เพราะใจไม่มีความเป็นมนุษย์ 

เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นักวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาประโยชน์ คิดค้น อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ท�าลายล้างสูง 

ฯลฯ เพราะใจไม่มีความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นักวิจัย คิดค้น ทดลอง ใช้มนุษย์เป็นหนูลองยา ท�าให้มนุษย์เสียชีวิตหรือเจ็บป่วย เพราะใจไม่มี

ความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นักค้ามนุษย์ ค้าขายมนุษย์ เห็นมนุษย์เป็นสินค้า เพราะใจไม่มีความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุ 

ไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์

 นักค้าขายยาเสพติด ส่งผลท�าให้ผู้เสพขาดสติ สติหลอน ก่ออาชญากรรม มากมาย เพราะใจไม่มี

ความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพในหน้าที่ของมนุษย์ คนเห็นแก่ตัว เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพียงเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ เพราะใจไม่มีความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่เคารพ 

ในหน้าที่ของมนุษย์

 เมื่อโลกใบนี้ มีความเป็นมนุษย์น้อยลง ๆ ก็จะกลายเป็นแดนอบายภูมิ ภูมิแห่งความเส่ือม  

เสื่อมจากความเป็นมนุษย์ เพราะเหตุไม่รู้ ไม่เคารพในหน้าท่ีของมนุษย์ หรือ อาจรู้หน้าท่ีของตนดี  

แต่บังคับใจให้ท�าหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ได้นั้นเอง

 ข้อควรระวงั บณัฑติอย่าเป็นแบบบรุษุใบลานเปล่า หรือ ปราชญ์อุม้ใบลาน หมายความว่าศึกษา

เรยีนรูม้าเยอะ แต่ถ่ายทอดวชิาความรูใ้ห้ผูอ้ืน่ไม่ได้ หรอืถ่ายทอดวชิาความรู้ให้ผูอ้ืน่ได้ แต่ตนเองปฏบิติั

ไม่ได้เหมือนที่กล่าวสอนผู้อ่ืน หรือศึกษามาเยอะแต่กลับกลายเป็นการสร้างอัตตาและทิฏฐิให้เกิดขึ้น 

ในตนเอง ยกตนข่มผู้อื่น อวดอ้างว่าตนเป็นผู้มีความรู้เหนือผู้อื่น ศึกษาเรียนรู้มาเพื่อโต้แย้งกันไม่จบสิ้น 

การศกึษาและความเป็นบัณฑิตในลกัษณะน้ีไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม ไม่เป็นไปเพือ่ลดทฏิฐมิานะ 

ไม่เป็นไปเพื่อลดชั้นวรรณะ จึงกลายเป็นบุรุษใบลานเปล่า หรือปราชญ์อุ้มใบลาน
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 อาจจะเข้าหลักที่ว่า
3
 “เป็นมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มใบลานเปล่า	 วิชาที่เรียนแม้จะมีความรู ้

มากขนาดไหน	 ถ้าปรับน�าไปใช้เพ่ือบริการมวลมนุษย์ไม่ทันการณ์และไม่ทันสมัย	 แม้จะเป็นความ 

ถูกต้องตามกฎระเบียบ	 ที่เขียนไว้แต่โบราณ	 ย่อมไม่ผิดอะไรกับคนเป็นยามเฝ้าห้องสมุดโบราณ 

ถอดมีดเพื่อปักทะลุหัวใจชาวโลกนั้น	คือ	การสร้างประเพณีสกัดกั้นเสรีภาพของมนุษย์”

 บุรุษเปล่าเรียนธรรมเปรียบด้วยอสรพิษ
4
 “โมฆะบุรุษบางพวก...เล่าเรียนธรรมมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่น

และมุ่งจะเปลื้องตนจากค�านินทาว่าร้าย ย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้น เปรียบดังบุรุษต้องการ 

งูพิษ เที่ยวเสาะแสวงหางูพิษ เขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหางหรือที่หาง งูพิษนั้นจะแว้งกันเขา 

ที่มือ ที่แขน หรือที่อวัยวะน้อยใหญ่ แห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะการถูกกัดนั้น เขาก็จะตายหรือได้รับทุกข์

ปางตาย”

 อลคทัทูปมปรยิตั ิการศกึษาเล่าเรยีนธรรมเพือ่ให้เกดิลาภสกัการะ หรือ การศกึษาเล่าเรยีนธรรม

เพื่อไว้โต้เถียงกันเป็นปริยัติที่เปรียบด้วยงูพิษ

 นิสสรณัตถปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนธรรมเพื่อท�าตนให้พ้นจากความทุกข์ การเรียนธรรม 

เปรียบเหมือนแพข้ามฝั่ง ธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดงแล้ว มีลักษณะเหมือนแพท่ีคนต้องอาศัยข้ามฟาก 

เมื่อข้ามฟากได้แล้วก็ควรไม่ยึดติดละธรรมทั้งหลาย

 ภณัฑาคารกิปริยตั ิการศกึษาเล่าเรยีนธรรมเพือ่เป็นกองคลงัปัญญาส�าหรบัแนะน�าคนอืน่ บณัฑติ

ศึกษาเล่าเรยีนธรรม ศกึษาเล่าเรยีนธรรมนัน้แล้ว ย่อมไตร่ตรองเนือ้ความแห่งธรรมเหล่านัน้ ด้วยปัญญา 

บัณฑิตนั้นได้ท�าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น 

 ความรูเ้หมอืนดาบสองคม มทีัง้คณุและโทษ หากบณัฑติไม่ลมืหน้าทีแ่ห่งความเป็นมนษุย์ของตน 

และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด บัณฑิตย่อมน�าความรู้ไปใช้เพื่อท�าประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมอย่าง

แน่นอน มิใช่น�าความรู้ไปหาประโยชน์เพื่อตนฝ่ายเดียว

ระวังเรื่องความ	“ไม่รู้”	ที่ท�าให้เสื่อม
 ๑) รู้ “รอบตัว” มากมาย แต่ไม่ “รู้ดีรู้ชั่ว” ก็เสื่อม

 ๒) รู้ “เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน” แต่ไม่รู้ “เว้นอบายมุข” ก็เสื่อม

 ๓) รู้ “ภาษาต่างประเทศ” แต่ไม่รู้ “คุณค่าภาษาไทย” ก็เสื่อม

 ๔) รู้ “ตอบค�าถาม “แต่ไม่รู้ “ตอบคุณแผ่นดิน” ก็เสื่อม

 3
 บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ปัญญาชน, 

๒๕๕๓), หน้า ๒๓.
 4

 อลคัททูปมสูตร มู.ม.(ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๒-๒๕๓.
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 ๕) รู้ “ที่กินที่เที่ยว” แต่ไม่รู้ “ที่ต�่าที่สูง” ก็เสื่อม

 ๖) รู้ “วัน เดือน ปีเกิด” แต่ไม่รู้ “กาลเทศะ” ก็เสื่อม

 ๗) รู้ “พยากรณ์อากาศ” แต่ไม่รู้ว่า “ชีวิตมี ขึ้นมีลง” ก็เสื่อม

 ๘) รู้ “จักรวาลวิทยา นภากาศ” แต่ไม่รู้จัก “ฟ้าสูงแผ่นดินต�่า” ก็เสื่อม

 ๙) รู้จัก “คนมากมาย หลายวงการ” แต่ไม่ “รู้จักตนเอง” ก็เสื่อม

 ๑๐) รู้จัก “บริหารคน บริหารงาน” แต่ไม่รู้จัก “วิธีบริหารใจ” ก็เสื่อม

 ๑๑) รู้จักวิธี “หาเงินมากมาย” แต่ไม่รู้วิธี “บริหารเงิน” ก็เสื่อม

 ๑๒) รู้จัก “สร้างตึกสูง นับร้อยชั้น” แต่ไม่รู้วิธี “ฝึกใจให้สูง” ก็เสื่อม

 ๑๓) รู้จัก “โกรธ” แต่ไม่รู้จัก “ให้อภัย” ก็เสื่อม

 ๑๔) รู้จัก “กติกามารยาท” แต่ไม่รู้จัก “กฎแห่งกรรม” ก็เสื่อม

 ๑๕) รู้จัก “สวมนาฬิกา แพงๆ” แต่ไม่รู้จัก “คุณค่าของเวลา” ก็เสื่อม

 ๑๖) รู้จัก “การเข้าสังคม” แต่ไม่รู้จักการ “เข้าหาสังฆะ” ก็เสื่อม

 ๑๗) รู้ “เรียนเอา ปริญญาสูงๆ” แต่ไม่รู้จัก “ยกพฤติกรรมให้สูง” ก็เสื่อม

 ๑๘) รู้ที่จะ “มีลูก” แต่ไม่รู้จัก “เลี้ยงลูก” ก็เสื่อม

 ๑๙) รู้ที่จะ “รัก” แต่ไม่รู้จัก “รับผิดชอบ” ก็เสื่อม

 ๒๐) รู้ที่จะ “ดู” แต่ไม่รู้ที่จัก “เห็น” ก็เสื่อม

 ๒๑) รู้ที่จะ “นับถือ” แต่ไม่รู้จัก “อ่อนน้อมถ่อมตน” ก็เสื่อม

 ๒๒) รู้ที่จะ “พูด” แต่ไม่รู้จัก “ศิลปะการพูด” ก็เสื่อม

 ๒๓) รู้ที่จะ “สวมหัวโขน” แต่ไม่รู้จัก “ถอดหัวโขน” ก็เสื่อม

 ๒๔) รู้คุณ “ของเงินทอง” แต่ไม่รู้ “คุณพ่อคุณแม่” ก็เสื่อม 

 ๒๕) รู้ว่า “วันหนึ่งจะต้องตาย” แต่ไม่รู้วิธี “เตรียมตัวตาย” ก็เสื่อม

 เรือ่งความรู ้ไม่รู ้ทีก่ล่าวมานี ้เป็นเรือ่งใกล้ตวัมาก แต่คนบางส่วนอาจมองข้ามไปไม่ได้ใส่ใจ บณัฑติ

เมื่อเรียนจบแล้วในหลักสูตรปริญญาต่าง ๆ ไม่ควรหยุดการศึกษาเล่าเรียนไว้เท่านี้ เพราะการเรียนรู้คือ

กระบวนการทางความคิด ที่ต้องใช้การรับฟัง การตั้งค�าถาม การค้นหาค้นคว้า การเปิดกว้างโดย 

ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และประสบการณ์ ตลอดชีวิต อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ นักท�านายอนาคตที่มีชื่อเสียง 

ของโลก กล่าวไว้ว่า “คนไร้การศึกษาในศตวรรษที่	 ๒๑	 ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 แต่เป็น 

คนที่ไม่เรียนรู้อะไรใหม่	ๆ	ยึดติดกับความรู้เดิม	และไม่เปิดมุมมองใหม่	ๆ	เพื่อเรียนรู้เลย” อัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ พูดถึงการเรียนรู้ว่า “ถ้าหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่	แสดงว่าเราใกล้ตายแล้วนะ” 
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 ชีวิตคือมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ทุกสิ่งที่เราท�าจะให้ประสบการณ์และบทเรียนบางอย่าง 

บางครั้งประสบการณ์ที่เจ็บปวดก็ตอบแทนเราด้วยบทเรียนอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ บทเรียน

จากช่วงชีวิตที่ตกต�่าที่สุด ถ้าเรารู้จักใช้ มันก็อาจจะช่วยให้เราก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้เช่นกัน  

เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาด ความพัง และความหลังในชีวิต ถ้าชีวิตยังไม่ถึงที่สุด

เราต้องไม่หยุดเรียนรู้

 หากถามว่าความรู้ส�าคัญอย่างไร ? ก็จะได้ค�าตอบ ดังนี้

  ๑)  ความรู้ท�าให้คนมีค่ามากขึ้น

  ๒)  ความรู้ท�าให้สินค้ามีค่ามากขึ้น

  ๓)  ความรู้ท�าให้การบริการมีค่ามากขึ้น

  ๔)  ความรู้ท�าให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรม

  ๕)  ความรู้ท�าให้คนเราท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน

  ๖)  ความรู้ท�าให้คนเรามีมุมมองใหม่

  ๗)  ความรู้ท�าให้องอาจ และ ความรู้ท�าให้เกิดนวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) สิ่งที่ท�าให้แตกต่าง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาต่อยอด นวัตกรรม 

เกิดจากความคิด จินตนาการ เกิดจากการเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ (Knowledge) ลงมือท�า ลองผิด 

ลองถูก ตกผลึกทางปัญญา (wisdom) แก้ไขปรับปรุง และลงมือท�าอีก

สรุป
 มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมนุษย์ มีหน้าที่ ขัดเกลา อบรมด้านจิตใจ ให้เกิดมโนธรรมแห่งมนุษย์ 

เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นมนุษย์รู้หน้าที่ของตนอย่างแจ่มแจ้ง และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

อย่างดทีีส่ดุ พร้อมเป็นบณัฑิตทีม่โีลกทศัน์กว้างไกล เกดิทวจัิกขุ หรือบณัฑิตสองตา หมายความว่ามนษุย์

มีตาสองข้าง มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม แม้แต ่Aristotle นักปรัชญาและผู้รู้

รอบด้าน ชาวกรีกกล่าวว่า “การให้ความรู้ด้านสติปัญญา	 โดยไม่ได้อบรมส่ังสอนด้านจิตใจ	 ถือว่า

ไม่ใช่การศึกษา” บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องรู้หน้าที่ของตน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างดี

ที่สุด ได้ท�าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น เพราะสังคมปัจจุบันคนขาดแคลนศีลธรรม คนใน

สงัคมวุน่วายลกุเป็นไฟ สงัคมป่ันป่วน ดงัค�าท่ีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า “ศลีธรรมไม่กลบัมาโลกาจะพนิาศ”	

เมื่อคนละทิ้งศีลธรรม สังคมจะเถื่อน เมื่อธรรมาธิปไตยไม่กลับมา บ้านเมืองกลายเป็นบ้านเถื่อน 

เมืองเถื่อน
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 ดังนั้น มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมนุษย์ จึงมีความจ�าเป็นต่อสังคมและประเทศ มีบทบาท 

และหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อออกมารับใช้สังคม เยียวยาสังคม 

ก่อนที่สังคมและประเทศจะล่มสลายไปมากกว่านี้

บรรณานุกรม
บุญทัน ดอกไธสง. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร :  ส�านักพิมพ์ 

ปัญญาชน, ๒๕๕๓. 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). บรรยายธรรมแก่คณะผู้ก�ากับลูกเสือจากโคราช หัวข้อ “ลูกเสือ

กับการกลับมาแห่งศีลธรรม”. ๒๕๑๓. 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระธรรมเทศนา	 ๕๗	 กัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : หจก. 

สามลดา, ๒๕๕๖.
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การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
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ความน�า
	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา 

แห่งชาต	ิก่อให้เกิดการปฏิรปูการศกึษาในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ปฏริปูกระบวนการเรยีนรู	้การปฏริปูโครงสร้าง

และการบริหารจัดการศึกษา	 ท่ีมีการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา	 ตลอดจนการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาของชุมชน	ครอบครัว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรต่าง	 ๆ	 สถาบันศาสนา	

สถานประกอบการ	 และสถาบันสังคมอื่น	 ๆ	 (มาตราที่	 ๘	 และ	 ๙)	 จากหลักการจัดการศึกษา	 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้	แสดงถึงการให้ความส�าคัญแก่ชุมชน	ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาในท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน	 และหลักการดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในมาตรา	

๔๐	ที่ก�าหนดให้มีกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา	 ประกอบด้วยผู้แทนปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	 ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา	 ผู้แทนพระสงฆ์และ/หรือ	 ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที	่ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ
1

	 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เป็นพื้นฐานอันส�าคัญของการพัฒนาและ

เป็นเครื่องชี้น�าสังคม	ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ	 ในขณะน้ีเป็นท่ียอมรับกันว่าเรื่องส�าคัญที่สุดในแวดวงการศึกษาของไทยก็คือการปฏิรูป 

การศึกษา	 เพราะในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้	 และ 

นับวันจะรุนแรงและสะสมปัญหาพอกพูนยิ่งข้ึนเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีอยู่เฉพาะในห้อง

ส่ีเหล่ียมแคบ	 ๆ	 ล้อมรอบ	 มีอาจารย์ซึ่งท�าหน้าที่พูด	 นักศึกษามีหน้าที่รับฟัง	 และท่องหนังสือหรือ

 *	นายปรัชญา	บุตรสะอาด	Pratya	butsaad	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	สาขาการจัดการเชิงพุทธ	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี	
	 **	 พระสมพล	 ยสชาโต	 Phra	 Sompon	 Yasachato	 นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาการจัดการเชิงพุทธ	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

1
	เยาวภา	ประคองศิลป์,	ความจ�าเป็นของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน, 

[ออนไลน์],	แหล่งที่มา:	https://docs.google.com	[๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕],
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ยึดต�าราเป็นหลัก	 ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกับโลกแห่งความ 

เป็นจริงต่างกัน	 ดังนั้น	 การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ

พุทธศักราช	๒๕๔๒	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พุทธศักราช	๒๕๔๕	 ก�าหนดให้มีการปฏิรูป 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็กเยาวชนและคนไทยเป็น 

คนด	ีมคีณุภาพ	เป็นคนเก่ง	คดิดี	ท�างานได้ด	ีมคีวามเป็นไทย	สามารถปรบัตัวได้เหมาะสมกบัสถานการณ์

โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
	 แนวความคดิเกีย่วกบั	“การพฒันา”	เริม่มมีาตัง้แต่อดตีกาล	ด้วยการท่ีมนุษย์เป็นสตัว์สงัคมด�ารง

ชีวิตด้วยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมแล้วมีการคัดเลือกผู้น�าเพื่อด�าเนินการพัฒนากลุ่มของตนเอง

เพื่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์	 อันเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา	 กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงต้องมีการพัฒนา

กันอยู่ตลอดไป	นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา	การก�าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับการ

พฒันาก็ได้รับอิทธพิลทางความคดิจากส�านกัคดิต่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนมากด้วยเหตดุงักล่าวค�าว่าการพฒันา

จึงได้กลายเป็นค�าท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก	 เพราะจากการที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องประสบกับ

ปัญหาจากสงครามจึงจ�าเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการเพื่อด�าเนินการปรับปรุง	ฟื้นฟู	แก้ไข

สภาพทางเศรษฐกจิ	สงัคมและการเมอืงในประเทศของตนเอง	จงึท�าให้มกีารน�าค�าว่าการพฒันาไปใช้ใน

หลายรปูแบบ	กว้างขวางและแพร่หลาย	เช่นการพัฒนาเศรษฐกจิ	การพัฒนาสังคม	การพัฒนาการเมอืง

และการพัฒนาด้านอ่ืน	 ๆ	 เป็นต้น	 ดังนั้นการน�าค�าว่าการพัฒนาไปใช้	 ก็จะมีความหมายแตกต่างกัน 

ออกไปตามวัตถุประสงค์ที่น�าไปใช้
3

	 “การพฒันา”ในความเข้าใจแบบสมยัใหม่	หมายถงึการท�าให้เจรญิในด้านวตัถรุปูแบบ	และในเชงิ

ปริมาณ	เช่น	ถนนหนทาง	ตึกรามบ้านช่อง	ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น

	 “การพัฒนา”	ในแง่ของพทุธศาสนา	หมายถงึ	การพฒันาคนทัง้ในด้านร่างกายและจติใจ	โดยเน้น

ในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดี	ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด	ความกลมกลืน	และความ

เกื้อกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน	ท�าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 2
	ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา,	แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา, 

พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักปฏิรูปการศึกษา,	๒๕๔๕),	หน้า	๑.
 3

	 พระมหาอภิชาติ	 ชยเมธี	 (ถาวร),	 “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของส�านักเรียนพระ 
ปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น”,	 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 (บัณฑิตวิทยาลัย:	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๑),	หน้า	๙.
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 สรุป	 การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดน่ิง	 การพัฒนา	 คือการท�าให้

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	เจริญขึ้น	การท�าให้เกิดขึ้น	การเจริญ	การฝึกฝนอบรม

ความหมายนวัตกรรม
	 ค�าว่า	“นวัตกรรม”	มาจากภาษาบาลีสันสกฤต	คือ	นว	(ใหม่)+อตฺต	(ตัวเอง)+กรฺม	(การกระท�า)	

จึงสามารถแปลได้ว่า	 การกระท�าที่ใหม่ของตนเอง	 หรือ	 การกระท�าของตนเองที่ใหม่ในด้านการศึกษา	 

มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของค�าว่านวัตกรรม	ไว้ดังนี้

	 กีรติ	 ยศย่ิงยง	 กล่าวว่า	 นวัตกรรม	 เป็นกระบวนการสร้างสรรค์	 คิดค้น	 พัฒนา	 สามารถน�าไป 

ปฏิบัติจริง	และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน	ในลักษณะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน	หรือของเก่าที่มีอยู่

แต่เดิมแต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาข้ึนใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 สามารถน�าไปใช้ในเชิง 

พานิชย์ได้
4

	 ทิศนา	 แขมมณี กล่าวว่า	 นวัตกรรมหรือนวกรรม	 วงการศึกษาน�าค�านี้มาใช้ในความหมายของ	

“การท�าขึ้นใหม่”	หรือ	“สิ่งที่ท�าขึ้นใหม่”	ซึ่งได้แก่	แนวคิด	แนวทาง	ระบบรูปแบบ	วิธีการ	กระบวนการ	

สื่อและเทคนิคต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดท�าขึ้นใหม่	 เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ต่าง	ๆ 	ทางการศึกษา	เมื่อพิจารณาความหมายของค�าว่า	“นวัตกรรม”“นวกรรม”	หรือ	“Innovation”	

ที่นักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายและอธิบายเอาไว้นั้น	อาจสรุป 

ได้ว่า	 นวัตกรรม	 คือ	 สิ่งที่ท�าให้เกิดผลในเชิงบวก	 เมื่อปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง 

เหมาะสม	เกิดประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม	สามารถช่วยลดภาระด้านแรงงานและเวลาได้เป็นอย่างดี	ไม่ว่า 

นวัตกรรมนั้นจะปรากฏออกมาในรูปความคิด	 การกระท�า	 กระบวนการ	 หรือสื่อใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การศึกษา	 สอดคล้องกับหลักสูตรและสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความสามรถของผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
5

	 Rogers’s	ให้ความหมายของ	“นวัตกรรม”	ว่าหมายถึง	วัตถุ	แนวคิด	หรือพฤติกรรมที่มีความ

ใหม่ในสายตาของบคุคลในสังคมหนึง่	ๆ 	หมายความว่า	สิง่ใดกต็ามทีส่งัคมหน่ึง	ๆ 	ยอมรบัให้เป็นนวตักรรม

ในสังคมของตน	อาจจะไม่เป็นนวัตกรรมในสังคมอื่น	ๆ	หากสมาชิกในสังคมอื่น	ๆ	ไม่มองว่าสิ่งเหล่านั้น	

เป็นเรื่องใหม่
6

 4
	 กีรติ	 ยศยิ่งยง,	องค์กรแห่งนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการ,	 (กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๒),	หน้า	๑๒.
 5

 ทิศนา	แขมมณี,	ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,	หน้า	๔๘๑.
 6

	Rogers,	E.	Diffusion of Innovations.	3
rd
	ed.	New	York:	T	he	Free	Press,	1983.
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	 Eon’s	กล่าวว่า	นวตักรรม	หมายถงึ	ความพยายามของบคุคล	ทีจ่ะพฒันาต่อยอดองค์ความรูเ้ดมิ

ที่หลากหลายและ/หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ	เพื่อปรับปรุงกิจกรรม	กระบวนการ	และผลงานต่าง	ๆ	

ให้ดีขึ้นในมิติต่าง	ๆ	รวมทั้งให้เกิดการยอมรับและน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในแต่ละบริบทและสถานที่
7

 Rogers	 ได้สรุปว่า	 นวัตกรรม	 คือ	 ความคิด	 การกระท�า	 หรือวัตถุใหม่	 ๆ	 ที่รับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม	่ 

อาจรับรู้ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่นๆ	ของการยอมรับในสังคม	นอกจากนี้	Rogers	ยังอธิบาย

ถึงการพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรม	 จะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่า

เป็นสิ่งใหม่ส�าหรับเขา	 ฉะนั้น	 นวัตกรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของสังคมอื่นก็ได้	 

ดังนั้นความใหม่ของนวัตกรรมมี	๓	ลักษณะดังนี้

	 	 ๑.		สิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครท�ามาก่อน

	 	 ๒.		สิ่งใหม่ที่เคยท�ามาแล้วและถูกล้มเลิกไป	และถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะเหมาะสม

	 	 ๓.		สิ่งใหม่ที่พัฒนามาจากสิ่งเก่าที่มีอยู่เดิม

 สรุป นวัตกรรม	 เป็นกระบวนการของการพัฒนาความคิดใหม่	 เป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญของผู้ 

ประกอบการในการสร้างศักยภาพการแข่งขันในเชิงธุรกิจ	 และความมั่งคั่ง	 โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู	่ 

หรือจากการสร้างขึ้นใหม่	รวมทั้งเป็นการพัฒนาขึ้นจากความรู้ใหม่

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
		 “นวัตกรรม”	เป็นการสร้างสรรค์	คิดค้น	พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว	หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่	 เพื่อที่จะ

น�าสิ่งนั้นไปใช้ในการปฏิบัติจริง	 เผยแพร่	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานได้	ในบริบทของ

การศึกษา	 จะอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการจัดการศึกษา	 และการประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	 ทั้งนี้	 อาจไม่ได้หมายถึง	 ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว	 อาจจะเป็นวิธีการ

หรือรูปแบบของการด�าเนินงาน	กระบวนการก็ได้
8

	 นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึง	 นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม	เกิดแรง

จูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น	และประหยัดเวลาในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

 7
	 Enos,	 J.,	 Invention	 and	 Innovation	 in	 the	 Petroleum	Refining	 Industry,	The Rate and  

Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors.	n.d.:	(1962),	299-322.
 8

	แนวทางการพฒันานวตักรรมของโรงเรยีน,	[ออนไลน์],	แหล่งทีม่า:	https:	//www.	starfishlabz.Com	[๑๒	
พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
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 นวตักรรม	กบั	นวตักรรมทางการศกึษา	ไม่มคีวามแตกต่างกนัในความหมาย	เพียงแต่น�านวตักรรม

มาประยุกต์ใช้กับบริบททางการศึกษา	โดยพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ให้

ความหมายของ	“นวัตกรรมการศึกษา”	ว่าหมายความถึง	แนวคิด	วิธีการ	กระบวนการ	สื่อการเรียน

การสอน	 หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่	 ซ่ึงได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่า

สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา	 และให้หมายรวมถึงการน�าสิ่งดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
9

	 สรุป	 นวัตกรรมการศึกษา	 คือ	 สิ่งใหม่	 ๆ	 ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนหรือพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 แนวคิดรูปแบบ	 วิธีการ	

กระบวนการ	สื่อต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยวิธีใหม่	ๆ 	อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นามาประยุกต์ใช้

อย่างสัมฤทธิ์ผล	เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น	จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็น

ได้ชัดเพื่อท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
	 นวัตกรรมเป็นตวัแปรท่ีน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงองค์กรด้านต่าง	ๆ 	ในเชงิธรุกิจ	ได้แก่	ความอยูร่อด	

การเจริญเติบโต	การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และสมรรถนะ

หลกั	ซึง่นวตักรรมไม่ใช่แค่การพฒันาสนิค้าใหม่เท่านัน้	แต่เกีย่วข้องกบัการลดต้นทนุการแสวงหาแนวทาง

การตอบสนองความต้องการของตลาด	 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างคุณภาพเพิ่ม	 ปัจจุบัน

โลกเข้าสูย่คุโลกาภวิตัน์	(Globalization)	ทีข้่อมลูข่าวสารมอีทิธพิลครอบง�าโลก	ท�าให้คนตกอยูใ่นอ�านาจ

ของวัตถุ
10

	 สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมก็เปล่ียนไป	 ส่งผลต่อจิตใจให้โน้มเอียงไปในทางท่ี

ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นให้ความส�าคัญเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจ	 แสวงหาวัตถุมาเพื่อความ

สะดวกสบายมากกว่าทีจ่ะแสวงหาความจรงิคอืธรรมชาติ	ขาดการขดัเกลาจิตใจ
11

	อย่างไรกต็าม	ปัจจุบนั

ประเทศไทยมวีสิยัทศัน์เชงินโยบายการพฒันาประเทศ	เรยีกว่าไทยแลนด์	๔.๐	ซึง่เป็นนโยบายการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ว่า	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 หรือเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของ

เศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	โดยนยันี	้นยิามของ	“นวตักรรม”	ในมติิของเป้าหมายของนวตักรรม	

(The	Target	of	Innovation)	จ�าแนกได้	๒	ประเภท	ได้แก ่

 9
	 ปภาวรินทร์	 เรืองประจวบกุล,	การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการ, ศึกษา 

[ออนไลน์],	แหล่งที่มา:	https://www.starfishlabz.com	[๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
 10

	 PhraThammapidok.	 IT Under The Culture Of Wisdom Religion And The Era Of  
Globalization, 5

th
	ed.	(Bangkok:	Phutthatham	Foundation,	1996).

 11
	 Phrarajadhammanithad,	 Buddhist Methods For Propagating Buddhism, Bangkok:	 

Mahamakuttarajavidyalaya	Printing	House,	1997).
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  ๑.		นวตักรรมผลติภณัฑ์	(Product	Innovation)	คอื	การพัฒนาหรือการน�าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่	

หรอืวธิกีารใช้แบบใหม่	ๆ 	กด็	ีรวมไปถงึการปรบัปรุงผลิตภณัฑ์เดิมทีม่อียูใ่ห้มคีณุภาพและประสิทธภิาพ

ดียิ่งขึ้น	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผลขององค์การหรือธุรกิจ	 โดยอาจอยู่ในรูปของตัวสินค้าหรือ

การบริการก็ได้	

	 	 ๒.		นวัตกรรมกระบวนการ	(Process	Innovation)	หมายถึง	การประยุกต์ใช้แนวคิด	วิธีการ	

หรือกระบวนการใหม่	 ๆ	 ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต	 และการท�างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12

	 สรุป	การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนถือว่ามขีอบข่ายทีก่ว้างขวางและมคีวามส�าคญั

ต่อการจัดการศึกษาของส�านักงาน	 หรือสถานศึกษาทุกระดับชั้น	 ขั้นตอนการบริการจัดการ	 หรือการ

ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน	 หรือสถาบันการศึกษาจะต้องมุ่งสนองต่อความส�าเร็จของผู้เรียน 

เป็นหลัก	รวมถึงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน	และสถานบันการศึกษานั้น	ให้ถึงเป้าหมาย

ความส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
	 นวตักรรมมคีวามส�าคญัต่อการศกึษาหลายประการในโลกยคุโลกาภวิตัน์	โลกมกีารเปล่ียนแปลง

ในทุกด้านอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 

การศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม	เพื่อให้ทันสมัยต่อการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีและสภาพสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป	อกีทัง้เพือ่แก้ไขปัญหาทางด้านการศกึษา

บางอย่างทีเ่กดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพเช่นเดียวกนั	การเปลีย่นแปลงทางด้านการศกึษาจึงจ�าเป็นต้องมี

การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะน�ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในบางเรื่อง	 เช่น	 

การพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั	การผลติและพฒันาส่ือใหม่	ๆ 	ขึน้มาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนษุย์

ให้เพิ่มมากข้ึนด้วยระยะเวลาที่สั้นลง	 การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการ

ศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 เกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง
13

	 ในการบริหารการพัฒนานวัตกรรมของส�านักงาน	หรือสถาบันการศึกษาถือสิ่งที่มีความส�าคัญ

และเป็นตัวบ่งชี้ว่าการจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่	 กล่าวได้คือ

 12
	Somnuek	E.	Innovation:	Meaning	Types	and	Importance	to	Entrepreneurship.	Journal of 

Business Administration Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University. Vol.
No. 33	(128)	(2010)	:	49.
 13

	 วิวรรธน์	 จันทร์เทพย์,	ความส�าคัญของนวัตกรรม,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	 http://pc1554144053.
blogspot.com/ทฤษฎีนวัตกรรม	[๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑].
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ประสิทธิผลของส�านักเรียน	 หรือสถาบันการเรียนนั้นถือเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ 

ส�านักเรียน	หรือสถาบันการศึกษาให้การด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ

จดุมุง่หมายสงูสดุของการจดัการพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนโดยมหีน้าทีพั่ฒนาคนให้เป็น

คนทีมี่คุณภาพ	มจีติใจเมตตา	กรณุา	รกั	และเอือ้อาทรต่อเพ่ือนมนษุย์	ตลอดจนมคีวามคดิทีจ่ะสร้างสรรค์

ส่ิงที่ดีงามให้เกิดข้ันในสังคม	 สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้	 และผู้เรียน 

มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์กล่าวคือ	 เป็นคนเก่งเป็นคนดี	 งานการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน 

การสอนเป็นงานท่ีท�าให้การบริหารส�านักงานสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 โดยถือว่างาน 

ด้านการบรหิารการพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนนัน้เป็นงานทีเ่กีย่วกบัคณุภาพของผู้เรียน

ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
14

 

	 สรุป	 การบริหารจัดการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนการสอนถือเป็นการบริหารงานด้าน 

การศึกษาที่ส�าคัญมากของงานระดับผู้บริหารส�านักงาน	หรือสถาบันการศึกษา	 เพราะเกี่ยวกับการ 

ด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน	 ตลอดจนการวัดผลการประเมินผล	 รวมถึง 

การพัฒนาการเรียนรู้ต่าง	ๆ	ซึ่งจะส่งผลถึงผู้เรียนโดยตรง

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
 ความเป็นมาของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

	 การศึกษาของคณะสงฆ์ในพระพทุธศาสนานัน้	ได้เริม่ต้นขึน้ตัง้แต่วนัเพญ็เดอืน	๘	ของทกุปีที	่๔๕	

ก่อนพทุธกาล	ขณะทีพ่ระพทุธเจ้าได้เสดจ็มาประทบัรอยธรรมจกัรด้วยการแสดงธมัมจกักปัปวตัตนสตูร

โปรดพระปัญจวัคคีย์	ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	ใกล้เมืองพาราณสี	จนได้บังเกิดพระอริยเจ้าผู้ได้รับการ

พัฒนาจนข้ามพ้นขีดข้ันของการศึกษาทั้งปวงที่มีอยู่ในโลก	 มาสู่ฝ่ายโลกุตระเป็นท่านแรกนับจากการ

ตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า	เมือ่ลองเปรยีบเทยีบจากนยิามของการศกึษา	จะพบว่ามนีกัการศกึษาได้ให้นยิาม

ไว้หลากหลายแต่คล้ายคลงึ	เช่น	เพลโต้	ได้กล่าวว่า	การศกึษา	คอื	การค้นหาความจรงิแท้ซึง่เป็นสิง่สากล	

เป็นสัจจะและมีความเป็นนิรันดร์	 หรือ	 จอห์น	 ดิวอี้	 นักการศึกษาสมัยใหม่ได้นิยามการศึกษาไว้ว่า	 

การศึกษา	คือ	ความเจริญงอกงาม	การศึกษา	คือ	ขบวนการทางสังคม	การศึกษา	คือ	ชีวิต	ทางฝ่าย

นักการศึกษาไทย	ก็มองการศึกษาไม่ได้แตกต่างกันนัก	โดยให้ความหมายว่า	การศึกษา	คือ	ความเจริญ

งอกงามของชีวิต	คือ	กระบวนการก�าจัดอวิชชาส�าหรับมนุษย์	 เป็นการน�าความกระจ่างสู่จิตและท�าให้

เกิดปัญญา	จนกระทัง่การศกึษา	คอื	การท�าให้มนษุย์เป็นผูถ้กูต้องและสมบรูณ์	เพือ่ให้ได้มาซึง่สตปัิญญา	

 14
	 ปรียาพร	 วงศ์อนุตรโรจน์,	การบริหารงานวิชาการ,	 (กรุงเทพมหานคร:	 บริษัทพิมพ์ดี	 จ�ากัด,	 ๒๕๕๓),	 

หน้า	๑.
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มีวิชาชีพ	 และมนุษยธรรมตลอดถึงการก�าจัด	 ราคะ	 โทสะและโมหะ	 จากข้อมูลเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า	 

การศึกษา	คือ	การพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามถึงขีดสุดด้วยการก�าจัดราคะ	โทสะและโมหะ	เพื่อนเข้า

ถึงความจริงแท้ซึ่งเป็นสัจจะ	 และมีความเป็นนิรันดร์	 เมื่อมองการศึกษาโดยความหมายนี้ก็จะสามารถ

น�าสวมทับกับความหมายของการพัฒนาจนเข้าถึงโลกุตระในฝ่ายพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุมีผล	 

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนา	 ได้เริ่มต้นขึ้นนับต้ังแต่มีผู้สามารถพัฒนาตนเองจน 

เข้าถึงโลกุตรธรรมได้	 ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็เป็นการรับรองค�ากล่าวที่ว่า	 “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการ

ศึกษา”	เพราะศาสนาพุทธนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษานั่นเอง
15

ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
	 การจัดการศึกษาคณะสงฆ์	 หมายถึง	 ระบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม,	 

การศกึษาแผนกบาล,ี	การศกึษาแผนกสามญัศกึษา,	และการศกึษาระดับอดุมศกึษา	ในการจดัการศกึษา

ให้พระภิกษุสามเณร	 มหาเถรสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาระบบการศึกษาแบบเดิม	 คือ	 

การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี	แผนกธรรมจัดเป็น	๓	ชัน้	แผนกบาลีจัดเป็น	๙	ชัน้	

แผนกธรรมซึ่งสอนธรรมเป็นภาษาไทยมุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับพระภิกษุสามเณร

	 ระบบการศกึษาของสงฆ์ได้ถกูแยกออกจากระบบการจัดการศกึษาส�าหรับประชาชน	หรือระบบ

การศึกษาของชาติ	ถูกจัดให้อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนาในสมัยก่อนหน้านี้และ	มหาเถรสมาคม	

ด้วยเหตุที่ผู้เรียนอยู่ใน	 “ภิกษุภาวะ”	 แม้จะเป็นหลักสูตรเดียวกับการศึกษาส�าหรับบุคคลทั่วไป	 เช่น	

หลักสูตรพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 โครงสร้างการบริหารการศึกษาเช่นนี้จึงก่อให้เกิดปัญหา

ทางการศึกษาของคณะสงฆ์ในด้านต่าง	 ๆ	 ตลอดมา	 “เนื่องจากการจัดการศึกษามิใช่ภาระหน้าท่ีหลัก

ของกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมเหมือนเช่นกรมอื่น	 ๆ	 ในกระทรวงศึกษาธิการ	 หากพิจารณา	

โครงสร้างการบรหิารการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร	จะเหน็ความแตกต่างระหว่างการจัดการศกึษา

ของฆราวาสและการศึกษาสงฆ์อย่างชดัเจนเพราะในหน่วยงานระดับกรม	๑๔	หน่วยงาน	ของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาจ�าแนกตามระดับอย่างชัดเจนถึงหน่วยงาน	 

และเน้นเฉพาะการศึกษาของฆราวาส”
16

 รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทุกฉบับ	

มิได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้เป็นส่วนเฉพาะต่างหากจากการศึกษาของประชาชน	 

 15
	การศกึษาของคณะสงฆ์ไทย,	ความเป็นมา รปูแบบ และเป้าหมายการศกึษาของคณะสงฆ์ไทย,	[ออนไลน์],	

แหล่งที่มา:	http://bubeeja.blogspot.com/2012/12/blog-post_5282.html	[๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕]
 16

	 สุภาพร	 มากแจ้ง	 และสมปอง	 มากแจ้ง,	 “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์”.	 รายงาน 
การวิจัยฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร:	กรมการศาสนา	กระทรวงศึกษาธิการ,	๒๕๔๒).
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ในความเป็นจริงการศึกษาของคณะสงฆ์ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาแห่งชาติและใช้หลักการ

ในการจัดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง 

ชาติด้วย
17

	การศึกษาของคณะสงฆ์	ที่พระภิกษุ	สามเณร	จะต้องเล่าเรียนศึกษา	ค้นคว้า	และ	ท�าความ

เข้าใจ	มี	๔	ประการคือ	

  ๑.  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการศึกษาวิชาความรู ้ทางด้านศาสนา 

ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์	เรียกว่าพระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือที่เรียกกันว่านักธรรม	มี	๓	ชั้น	คือ	

นักธรรมตรี	นักธรรมโท	นักธรรมเอก

  ๒.  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์ไทย	 ที่เป็น

หลักสูตรบาลีส�าหรับพระภิกษุและสามเณร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาหลักพุทธธรรมใน 

พระไตรปิฎก	 ซึ่งได้จารึกเป็นภาษาบาลี	 และให้ได้เรียนรู้ภาษาพระพุทธพจน์	 โดยเมื่อมีความเข้าใจ 

ในภาษาบาลีอย่างลึกซ้ึงแล้ว	 ก็จะสามารถท่ีจะศึกษาค้นคว้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้อง	และน�าไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓.  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่ปรับปรุงจัดรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบทางโลก	ตั้งแต่ระดับมัธยม	๑	ถึงมัธยม	๖	

  ๔.  การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 มี	 ๒	 สถาบัน	 คือ	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 (ฝ่ายมหานิกาย)	 และ	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	

(ฝ่ายธรรมยุต)

	 มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งได้รับการรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในก�ากับของ

รฐับาล	และเป็นนติบุิคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	มสีทิธิเ์ท่าเทยีม

กับมหาวิทยาลัยอื่นของรัฐ	 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง	 บรรพชิต	 และฆราวาส	 เช่นเดียวกับ 

ปริยัติธรรมแผนกสามัญ	 มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญ

ศึกษา	เมื่อวันที่	๒๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๑๔	รองรับ	และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	พ.ศ.	๒๕๓๕	นอกจากนัน้ยงัได้รับการรับรองว่าเป็นการจัดการศกึษา

ขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์	 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปี	 ๒๕๔๒	 อยู่ในการดูแลของ

ส�านักงานพระพุทธ	ศาสนา	ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

	 ต่างจาก	 นักธรรม-บาลี	 ท่ียังข้ึนตรงต่อมหาเถระสมาคม	 โดยมี	 แม่กองธรรมสนามหลวง	 และ

แม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	ท�าหน้าที่ก�าหนดวัน	/เวลา/สถานที่	ส�าหรับสอบ	และ

 17
 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต,ิ	แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

ธรรมและแผนกบาลี พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒,	(นครปฐม:	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,	๒๕๒๘)
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ตรวจข้อสอบเท่านั้น	แต่ไม่มีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน	ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรใด	ๆ 	ยังคง

ยดึหลกัสตูรเดมิทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส	ทรงปรับปรุงไว้ต้ังแต่สมยัรัชกาล

ที่	 ๖	 ที่ยังคงเน้นการท่องจ�า	 สอบปีละครั้ง	 ไม่มีการวัดผลประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนในระหว่าง 

ภาคเรียน	

	 ปัญหาหลัก	ๆ	ที่มหาเถรสมาคมไม่เคยแก้ไข	หรือท�าให้เป็นระบบคือการไม่มีหลักสูตรแกนกลาง	

ทั้งนักธรรมและบาลี	โดยเฉพาะบาลี	ที่ไม่มีการจัดท�าภาษาไทยที่ใช้ในการแปลภาษาบาลี	แม้ทุกส�านัก

จะใช้ต�าราภาษาบาลีเล่มเดียวกันทั่วประเทศ	 แต่กลับไม่มีต�าราแปลเป็นภาษาไทยที่เป็นหลักสูตร 

เดยีวกัน	กลายเป็นการเอือ้ผลประโยชน์ให้กบักลุม่เอกชนบางรายทีท่�าหนงัสอืแปลมาขายให้ส�านกัเรยีน 

ทั่วประเทศ	 สร้างภาระทั้งค่าจ้างครู	 ค่าจัดซื้อจัดหาหนังสือ	 และค่าดูแลนักเรียนให้เป็นภาระของ 

เจ้าส�านัก	การศึกษานกัธรรม-บาล	ียงัจ�าเป็นต่อโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์	เพราะพระนกัปกครอง

ในระบบของมหาเถรสมาคม	 และระบบการเลื่อนสมณศักด์ิ	 ต้องมีวุฒินักธรรม-บาลีคอยก�ากับ	 ท�าให้

คณะสงฆ์เองยังต้องรักษาระบบการ	ศึกษานี้ไว้	

	 อกีปัญหาของการศกึษาของคณะสงฆ์	คอืคณุภาพการจดัการศกึษาของคณะสงฆ์ไม่มปีระสทิธภิาพ

เท่าที่ควร	 และไม่สามารถตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้	 ก่อให้เกิด

ปัญหาดังนี้	

	 ระบบการบริหารการศึกษาไม่เข้มแข็ง

	 การเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัย	

	 ครสูอนและผูเ้รยีน	ให้ความสนใจศกึษาเล่าเรยีนในการศกึษารปูแบบอืน่แทน	ซึง่มกีฎหมายรองรบั

อย่างถูกต้อง	

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
	 แม้ว่าปัจจุบันนี้	 การศึกษาในวงการคณะสงฆ์ได้พลิกโฉมหน้าไปอย่างมาก	 โดยได้มีการจัดการ

ศึกษาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีก	 ไม่เหมือนสมัยดั้งเดิมที่เน้นอยู่เฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษา 

บาลีเท่าน้ัน	 แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาปริยัติธรรมสายสามัญ	และ	

มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาขึ้นไป	 เพื่อเน้นให้พระสงฆ์มีความสมบูรณ์ทางความรู้ในหลาย	ๆ	 ด้าน	 

โดยเฉพาะด้าน	 “นวัตกรรมการศึกษา”	 มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์	 ย่อมก่อ 

ให้เกิดประโยชน์มากยิง่ขึน้	มปีระสทิธิภาพมากขึน้	ทีส่�าคญัเป้าหมายของคณะสงฆ์จะต้องมีพนัธกจิและ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้จัดเจน	 จับต้องได้และก็เดินไปให้ถึงภายในระยะ

เวลาทีก่�าหนดและทนัท่วงท	ีการน�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาบรหิารจดัการด้านการศกึษาของคณะสงฆ์	ท�าให้
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เกิดวิธีการใหม่	 ๆ	 ท่ีดีต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรมและบาลี	 เช่นการใช้สื่อให้เหมาะให้สม

และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน	การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน	การใช้สื่อ 

โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอน	 ซึ่งมีวิธีสอนที่หลากหลายย่อมกระตุ้น

ความสนใจของพระสงฆ์ผู้เรียนนักธรรมและบาลีได้เป็นอย่างดี	 ผู้บริหารคณะสงฆ์จะต้องเร่งพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์	โดยเฉพาะหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพ

มากยิง่ขึน้	ควรปรบัปรงุเน้ือหาให้ทันสมยัใช้ต�าราเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกบัเนือ้หาทีส่อน	

ทั้งนี้สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ	เข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น

	 	“นวัตกรรมการศึกษา”	ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	การน�า

เอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท�า	 รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ก็ตามเขามาใช้ในระบบ

การศึกษา	 เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	

ท�าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	 เกิดแรงจูงใจในการเรียน	และช่วยให้ประหยัดเวลา

ในการเรียน	และผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

สรุป
 จากค�านิยามหรือความหมาย	 นวัตกรรม	 จะพบว่านวัตกรรมเป็นแนวคิดในการปฏิบัติแบบใหม่ 

ทีจ่ะก่อให้เกิดผลทีด่ยีิง่ข้ึนกว่าเดมิทางการศกึษาของคณะสงฆ์ไทย	เมือ่น�านวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การ

ท�างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม	 นอกจากนั้นแล้ว	 นวัตกรรมยังหมายถึง 

ความสามารถในการเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย

	 นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา	 ถือเป็นการบริหารแนวใหม่ในสถานศึกษา	 และโดยอย่างยิ่ง

การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย	 เพื่อให้ผู้บริหารรู้จักวิธีการบริหารจัดการด้วยตนเอง	นวัตกรรม	 จึงเป็น 

การปฏิบัติและการกระท�าสิ่งใหม่	 ๆ	 ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีย่ิงขึ้น	

แปลกจากเดิมซึ่งก็อาจจะเป็นความคิด	วิธีการ	อุปกรณ์	และเมื่อน�ามาใช้งานก็ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้	ผูบ้รหิารจงึจ�าเป็นต้อง	มคีวามรู	้ความเข้าใจ	ในเคร่ืองมอืทีจ่ะใช้ในการบริหารจัดการนวตักรรม	

ซึ่งในพัฒนาการศึกษาไปสู่เป้าหมาย	ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องน�านวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร	

และให้บคุลากรในองค์กรอบรมเรือ่งการใช้สือ่การสอนต่าง	ๆ 	รวมถงึเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทีเ่ข้ามามบีทบาท

ทางสังคมด้วย	 ดังนั้น	 การบริหารจัดการจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่นั้น	 ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบท 

ต่าง	ๆ 	อกีมากมายหลายประการ	ผูบ้รหิารและบุคลากรจะต้องมอีงค์ความรู้เกีย่วกบันวตักรรม	สามารถ

ปฏิบัติเป็น	 ถ่ายทอดได้	 และสามารถรองรับนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อไป	
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บทน�า 

	 ปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีล�้าสมัย	 ซึ่งเป็นนวัตกรรม 

ที่เกิดจากชุดความรู้	ทักษะ	และการสั่งสมประสบการณ์ของมนุษยชาติ	ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความรู้

ใหม่	 ๆ	 ที่เป็นผลมาจากการคิดค้น	 ทดลองและพัฒนา	 ก่อให้เกิดชุดความรู้และนวัตกรรม	๒	 สาย	 

สายแรกเป็นชุดความรู้และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เก้ือกูลต่อโลก	 ส่วนสายท่ีสองเป็นชุดความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อท�าลายมนุษย์และโลกท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ยิ่งสังคมโลกมีความเจริญก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น	 ท�าให้คนส่วนใหญ่หันไปให้ความส�าคัญกับความเจริญทางวัตถุมากกว่าจิตใจ	

จึงท�าให้หลักธรรมทางศาสนาถูกตั้งค�าถามว่ายังมีความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์หรือไม่	 ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์และคนรุ่นใหม่จ�านวนมากไม่เชื่อในค�าสอนทางศาสนา	 

และยังน�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความจริงในค�าสอนทางศาสนา	ท�าให ้

เกิดประเด็นที่ท้าทายศาสนา	 ในส่วนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่จัดอยู่ในกลุ่มอเทวนิยม	และ

หลักธรรมค�าสอนเป็นอกาลิโก	 คือ	 ความจริงแท้ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคสมัย	 ก็ถูกน�าไปพิสูจน์ 

ความจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย	 จึงเกิดค�าถามตามมาว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ

พระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร	

ความหมายของวิทยาศาสตร์
	 ค�าว่า	“วิทยาศาสตร์”	เป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตามอักษรว่า	“ระบบวิชาความรู้”	ภาษา

องักฤษว่า	“science”	ซึง่มาจากภาษาลาตนิว่า	“scientia”	แปลว่า	“ความรู้”	อย่างไรก็ตามวทิยาศาสตร์

ไม่ใช่ระบบความรู้ธรรมดาที่ทุกคนก็มีได้	วิทยาศาสตร์เป็นความรู้พิเศษที่เกิดจากการสังเกต	และพิสูจน์

ทดลองแล้วตั้งเป็นกฎหรือหลักการขึ้นมา
1
	วิทยาศาสตร์	(science)	หมายถึง	ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง	ๆ	

ในธรรมชาติ	และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน
2

 1
	พระเทพโสภณ	(ประยรู	ธมมฺจติโฺต),	พระพทุธศาสนากบัวทิยาการโลกยคุใหม่,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๕),	หน้า	๒๕.
 2

	Science-news,	ความหมายของวิทยาศาสตร,์	[ออนไลน์],	แหล่งข้อมูล	:http://www.neutron.rmut-
physics.com/sciencenews/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=4[๑๐	
พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
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289วิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์

	 วิทยาศาสตร์	 (science)	 หมายถึง	 ระบบความรู ้	 จึงใกล้เคียงกับความหมายของค�าว่า	 

“philosophy”	 (ปรัชญา)	 ท่ีหมายถึง	 ความรักในความรู้	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิทยาศาสตร์และปรัชญา 

มจีดุก�าเนดิเดยีวกนั	นัน่คอื	นกัปรชัญากรกีสมยัโบราณเป็นผู้ให้ก�าเนดิวทิยาศาสตร์ในตะวนัตก	พวกเขา

จัดวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา	 และต้ังชื่อว่าปรัชญาธรรมชาติ	 (Natural	 Philosophy)	

วิทยาศาสตร์เติบโตในนามของปรัชญาธรรมชาติ	๒,๐๐๐	ปี	จึงได้แยกออกเป็นวิทยาศาสตร์
3
 

	 ภายหลังจากวิทยาศาสตร์แยกตัวออกมาจากปรัชญาแล้วจึงได้มีการพัฒนากระบวนการและ 

เคร่ืองมือแสวงหาองค์ความรูแ้ยกตามสาขาวชิาใหม่	ๆ 	อย่างเป็นระบบมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้เข้าถงึความจรงิ

ในธรรมชาติ	และน�าความจริงที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ดังนั้น	วิทยาศาสตร์	จึงหมายถึง

กระบวนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์

อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน	 ซึ่งสามารถพิสูจน์ความจริงนั้นได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจะได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่	 เพราะองค์ความรู ้

ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงสากล	 สิ่งใดที่พิสูจน์ได้ตามมาตรฐานสากล	 ไม่ว่าส่ิงนั้นจะถูกเรียกว่า 

อะไรแต่มันก็มีคุณลักษณะเป็นทั้งกระบวนการและชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์	

ประเภทของวิทยาศาสตร์
	 ๑.		จ�าแนกตามสาขาวิชา	 ประกอบด้วย	 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 (Natural	 Science)	 และ

วิทยาศาสตร์สังคม	(Social	Science)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4

	 	 ๑)		วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	 เป็นส่วนที่อธิบายถึงความรู้ในเร่ืองวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติ	 เช่น	

ฟิสิกส์	 (Physics)	 เป็นความรู้ในเร่ืองพลังงานและสมบัติต่าง	 ๆ	 ภายนอกวัตถุ	 เคมี	 (Chemistry)	 

เป็นความรู้ในเรื่องสมบัติภายในเนื้อของวัตถุ	 ศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้าง	 ชีววิทยา	 (Biology)	 

เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิต	และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต	ดาราศาสตร์	

(Astronomy)	เป็นวิทยาศาสตร์ที่บรรยายถึงความรู้ที่เกี่ยวกับเทหวัตถุบนท้องฟ้า

	 	 ๒)		วิทยาศาสตร์สังคม	เป็นวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับทางสังคมต่าง	ๆ 	เช่น	

จิตวิทยา	รัฐศาสตร์	สังคมวิทยา	ฯลฯ	และมีการจ�าแนกตามธรรมชาติของวิชา	แบ่งเป็น	๓	สาขา	คือ	

สาขาแรกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ	 ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ 

 3
พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๒๕-๒๖.	

 4
 สมปรารถนา	 วงศ์บุญหนัก,	 เอกสารประกอบการสอน SWU ๑๔๒ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร,์	

[ออนไลน์],	 แหล่งข้อมูล:	 http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์	[๑๕	กันยายน	๒๕๖๓].
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ต่าง	 ๆ	 ของทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านสิ่งไม่มีชีวิต	 สาขาที่สองเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 ซึ่งเป็น

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ	 ของทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้าน 

สิ่งมีชีวิต	สาขาที่สามเป็นวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชา	ในวิชาวิทยาศาสตร์จะมีสหสาขาวิชาอยู่หลายวิชา

	 ๒.	จ�าแนกตามสภาวลักษณะ	 ประกอบด้วย	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	 (Pure	 Science)	 และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	(Applied	Science)	ดังนี้
5
 

	 	 ๑)		วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	(Pure	Science	)	คือ	ความรู้ขั้นพื้นฐาน	ซึ่งประกอบด้วย	กฎ	และ

ทฤษฎีต่าง	ๆ	ตลอดจนความจริง	ความคิดรวบยอด	ที่มาจากการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์

เนื่องจากความต้องการที่จะหาความรู้ต่าง	ๆ	

	 	 ๒)		วิทยาศาสตร์ประยุกต์	(Applied	Science)	คือ	การน�าความรู้ขั้นมูลฐานในวิทยาศาสตร์

ไปคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อมนุษย์โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยตรง	

	 ดังน้ัน	 การจัดประเภทของวิทยาศาสตร์	 จึงจ�าแนกออกเป็น	 ๒	 ระยะ	 ระยะแรกจ�าแนกตาม 

สาขาวิชา	 ประกอบด้วย	 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม	 ส่วนระยะต่อมาจ�าแนกตาม 

สภาวลักษณะ	ประกอบด้วย	 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์	 (pure	 science)	 ซ่ึงเป็นการมุ่งแสวงหาความจริง 

เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย	และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	(applied	science)	ซึ่งมุ่งน�า

ความรู้และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่	ๆ	

วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
	 จุดก�าเนิดของวิทยาศาสตร์	คือ	ความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ	ความใฝ่รู้ต่อความจริงของ

ธรรมชาติ	 เป็นความคิดหมายใฝ่ฝันอยู่ในใจ	 พร้อมทั้งความเชื่อว่าในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แห่งความ 

เป็นเหตุเป็นผลท่ีสม�่าเสมอแน่นอน	 ซึ่งเป็นฐานให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มประกอบกิจกรรมในการค้นคว้า

ศึกษาหาความรู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติ	เพราะฉะนั้น	จุดก�าเนิดของของวิทยาศาสตร์จึงอยู่ที่จิตใจของ

มนษุย์	อยูท่ีค่วามใฝ่รูแ้ละศรทัธาหรอืความเชือ่	ถ้าปราศจากคณุสมบตัขิองจติใจอย่างนีแ้ล้ว	วทิยาศาสตร์

จะไม่เกิดขึ้นและไม่เจริญงอกงาม
6
	นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจสิ่งใดก็จะก็จะพยายามค้นหาความจริง

ในสิ่งน้ัน	 การแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์เริ่มจากจิตใจที่สงสัยใคร่รู้	 หลังจากนั้นจึงน�าไปสู่

กระบวนการและวิธีการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ

 5
	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๒๒.

 6
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	พิมพ์ครั้งที่	๑๒,	

(นนทบุรี	:	ส�านักพิมพ์กรีน	ปัญญาญาณ,	๒๕๕๗),	หน้า	๒๑.
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291วิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์

	 นักวทิยาศาสตร์จ�านวนมากให้ทศันะเกีย่วกับการแสวงหาความจริงทางวทิยาศาสตร์	เช่น	อลัเบร์ิต	

ไอน์สไตน์	กล่าวว่า	“ความจริงคือประสบการณ์ที่ได้จากการทดสอบ”
7
	ทัศนะลักษณะนี้สะท้อนให้เห็น

วธิกีารแสวงหาความจรงิทางวทิยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ว่าจะต้องมาจากวธิกีารทดสอบด้วยประสบการณ์

ของตนเอง	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของแมก็ซ์	พลงัซ์	ทีก่ล่าวว่า	“วิธกีารเรยีนรูศ้าสตร์ทกุชนดิ	โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์	ต้องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา”
8
	ในขณะที่เวอร์เนอร์	ไฮเซ็นเบิร์ก	กล่าวว่า	

“วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ส่วนตนหรือบนประสบการณ์ของผู้อื่น”
9
 

ในทัศนะนี้สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ของผู้อื่นท่ีได้รับการพิสูจน์มาแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการแสวงหา

ความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน	 วิทยาศาสตร์น�าความรู้จากประสบการณ์มาตรวจสอบด้วย

เครือ่งมือสมัยใหม่	เพือ่ยนืยนัความจรงิของความรูเ้หล่านัน้	ความจรงิทางวทิยาศาสตร์บางอย่างเป็นการ

ค้นพบ	ซึง่เรยีกว่าวิทยาศาสตร์บรสิทุธิ	์แต่ความจริงทางวทิยาศาสตร์บางอย่างเป็นการน�ามาใช้ประโยชน์	

เรียกว่าวิทยาศาตร์ประยุกต์	 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ	 ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับ

วิธีการแบบอริยสัจในพระพุทธศาสนา	 โดยสรุปวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 (scientific	method)	 ๕	 

ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้
10

	 	 ๑.		ก�าหนดปัญหาให้ถูกต้อง	(Location	of	Problems)	คือ	นักวิทยาศาสตร์ก�าหนดขอบเขต

ให้ชัดเจนว่าปัญหาอยู่ตรงไหน	ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร

	 	 ๒.		การตั้งสมมติฐาน	 (Setting	 of	 Hypothesis)	 คือ	 นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ 

ในขณะนั้นเป็นรากฐานในการตั้งสมมติฐาน	 เพื่อใช้อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและเสนอค�าตอบ 

หรือทางออกส�าหรับปัญหา

	 	 ๓.		การสังเกตและการทดลอง	 (Observation	 and	 Experimentation)	 คือ	 การสังเกต 

และทดลอง	 เป็นข้ันตอนส�าคัญท่ีสุดของการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เพราะถ้าขาดขั้นตอนนี้	

วิธีการศึกษาหาความจริงทางวิทยาศาสตร์จะไม่ต่างจากวิธีการทางปรัชญา

	 	 ๔.		ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล	 (Analysis	 of	 Data)	 คือ	 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและทดลองมี 

จ�านวนมาก	นักวทิยาศาสตร์ต้องพจิารณาแยกแยะข้อมลูเหล่านัน้	พร้อมจดัระเบยีบข้อมลูเป็นหมวดหมู่	

และหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง	ๆ	

 7
 ศักดิ์	บวร,	แปล,	ไอน์สไตน์กับพุทธะ,	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์,	๒๕๕๘),	

หน้า	๔๒.
 8

	ศักดิ์	บวร,	แปล,	ไอน์สไตน์กับพุทธะ,	หน้า	๔๒.
 9

	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๓.
 10

	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๒๖-๒๘.
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	 	 ๕.		สรุปผล	 (Conclusion)	 คือ	 การสรุปผลค้นคว้า	 นักวิทยาศาสตร์อาจใช้ภาษาธรรมดา 

เขียนกฎหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ออกมา	 บางครั้งนักวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องสรุปผลด้วย

คณิตศาสตร์

แผนภาพที่	๑	สรุปวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

	 การแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสืบสาวหาความรู้ในความจริงอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป	 ไม่จ�าเป็นจะต้องตอบทันที	 และเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความสนใจ	 ไม่เป็นเรื่องของ 

หมู่ชนหรือสังคมทั้งหมด	 เพราะฉะนั้น	 อาจมีปัจเจกชนหรือกลุ่มผู้สนใจเฉพาะกลุ่ม	 พยายามศึกษา 

เรื่องนี้ต่อกันมา	 โดยใช้วิธีหาความรู้และพิสูจน์ความจริงได้	 เรียกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์	 นี่คือความ 

แตกต่างระหว่างศาสนากับวทิยาศาสตร์
11

	ส่วนใหญ่ศาสนามกัจะมคี�าตอบได้ทกุเรือ่ง	ส่วนวทิยาศาสตร์

จะมีค�าตอบได้เฉพาะเรื่องที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเท่านั้น	 พรมแดนความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้อง 

มีเครื่องมือเข้ามาช่วยพิสูจน์ความรู้แท้	 ส่วนศาสนาใช้ความศรัทธา	 ความเชื่อ	 และการปฏิบัติทางจิต 

เพ่ือบรรลุถึง	 วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้นอย่างมีขั้นตอน	 จากขั้นก�าหนดปัญหา 

ให้ถูกต้อง	ขั้นการตั้งสมมติฐาน	ขั้นการสังเกตและการทดลอง	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล	และขั้นการสรุปผล	

เม่ือได้รบัการพสิจูน์แล้วองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์จะถกูต้ังเป็นทฤษฎี	และเผยแผ่องค์ความรูเ้พือ่ยนืยนั

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	

 11
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	หน้า	๓๔.
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วิธีการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 ได้กล่าวว่า	 “จุดก�าเนิดของพระพุทธศาสนาคือทุกข์	 และ 

ต้นเหตุของความทุกข์คือความไม่รู้เหตุปัจจัยของทุกข์นั้น	 หรือความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติ	 

ซึ่งเป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเอง”
12

	 พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งต่าง	 ๆ	 

เป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกัน	ไม่มสีิง่ใดเกดิข้ึนโดยไม่องิอาศยัส่ิงอืน่	กระบวนการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธ-

ศาสนาจึงเป็นเหตุปัจจัยต่อกันหรือมีความสัมพันธ์กัน	โดยพระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	ได้กล่าว

ถึงการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบอริยสัจ	 ๔	 ไว้ในหนังสือพระพุทธศาสนากับวิทยาการ 

โลกยุคใหม่	ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
13

	 ๑.		ขั้นก�าหนดทุกข์	คือ	อริยสัจข้อ	๑	คือ	ปริญญา	ก�าหนดรู้ทุกข์หรือปัญหาว่าคืออะไร	มีขอบเขต

แค่ไหน	หน้าที่ที่ควรท�าขั้นแรกคือการเผชิญหน้ากับปัญหา	 แล้วก�าหนดสภาพและขอบเขตของปัญหา 

ให้ได้	 หน้าที่ขั้นนี้เหมือนกับหมอตรวจอาการของคนไข้	 เพื่อให้รู้ว่าเป็นโรคอะไร	 ส่วนใดของร่างกาย

ลุกลามไปมากน้อยเพียงใด	 เช่น	 ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่ีว่า	 “เกิดเป็นทุกข์	 แก่เป็นทุกข์	 ตายเป็น

ทุกข์...	ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์	เมื่อว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์”	วิธีการนี้ตรงกับ

วิธีการขั้นที่	๑	ของวิทยาศาสตร์

	 ๒.		ขั้นสืบสาวหาสมุทัย	คือ	ค้นหาเหตุของความทุกข์หรือเหตุของปัญหา	แล้วจัดการปหาน	คือ	

ก�าจัดให้หมดไป	เหมอืนกับหมอวนิจิฉยัสมฏุฐานของโรคก่อนลงมอืรกัษา	สาเหตขุองปัญหาพระพทุธเจ้า

แสดงไว้	คือ	ตัณหา	๓	ประการ	โดยขั้นนี้ยังอยู่ในวิธีทางวิทยาศาสตร์ขั้นที่	๑

	 ๓.		ขั้นเก็งนิโรธ	 คือ	 อริยสัจข้อที่	 ๓	 ได้แก่	 ความดับทุกข์	 หรือสภาพที่ไร้ปัญหา	 ซึ่งเรามีหน้าที่ 

สัจฉิกิริยา	 คือ	 ท�าให้ส�าเร็จเป็นความจริงขึ้นมา	 ในขั้นนี้ต้องตั้งสมมติฐานว่าสภาพไร้ปัญหาคืออะไร	 

เข้าถึงได้หรือไม่	โดยวิธีการใด	เหมือนกับที่หมอคาดว่าโรคนี้จะให้หายขาดได้หรือไม่	ใช้เวลารักษานาน

เท่าไร	เช่น	นพิพานคอืการดับทกุข์ทัง้ปวง	เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถบรรลไุด้ในชาตนิีด้้วยการเจรญิสต	ิพฒันา

ปัญญา	เพื่อตัดอวิชชาและดับตัณหา	ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นที่	๒	คือ	การตั้งสมมติฐาน

	 ๔.		ขั้นเจริญมรรค	อริยสัจข้อที่	๔	คือ	ทางดับทุกข์หรือวิธีการแก้ปัญหา	ซึ่งเรามีหน้าที่ภาวนา	คือ	

ปฏิบัติหรือลงมือท�าเหมือนกับการที่หมอลงมือรักษาคนไข้ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะควรแก่การ

รักษาโรค	จ�าแนกออกเป็น	๓	ขั้นตอนย่อย	ดังนี้

	 	 ๑)		มรรคขัน้ที	่๑	เป็นการแสวงหาและทดลองวธิกีารต่าง	ๆ 	เพ่ือค้นหาวธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ด	

มรรคข้อนี้ตรงกับวิทยาศาสตร์ขั้นที่	๓	คือ	สังเกตและทดลอง	เช่น	ในกรณีที่เจ้าชายสิทธัตถะสังเกตและ

ทดลองปฏิบัติกับอาฬารดาบสและอุทกดาบส

 12
	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖๖.

 13
	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๒๘-๓๐.
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	 	 ๒)		มรรคขั้นที่	 ๒	 เป็นการวิเคราะห์ผลการสังเกตและทดลองท่ีได้ปฏิบัติมาแล้วเลือก 

เฉพาะวิธีการที่เหมาะสมที่สุด	 เช่น	 ในกรณีที่เจ้าชายสิทธัตถะไม่เลือกทางสุดโต่ง	 ๒	 เส้น	 แล้วเลือก 

มัชฌิมาปฏิปทาเป็นมรรควิธีไปสู่ความดับทุกข์	ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นที่	๔	

	 	 ๓)		มรรคข้ันท่ี	 ๓	 เป็นการสรุปผลของการสังเกตและทดลอง	 เพื่อให้ได้ความจริงเกี่ยวกับ 

เรื่องนั้น	สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นที่	๕

 

แผนภาพที่	๒	สรุปวิธีการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา

 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	ได้กล่าวถึงการน�าวิธีการทางพระพุทธศาสนาแบบอริยสัจ	๔	

มาแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย์	ได้แก่	

	 	 ๑)	ทุกข์	คือ	เริ่มด้วยปัญหา	ต้องรู้ปัญหาก่อน	

	 	 ๒)		สมุทัย	คือ	สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา	

	 	 ๓)		นิโรธ	คือ	ก�าหนดจุดหมายที่จะดับปัญหา	

	 	 ๔)		มรรค	คือ	ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความดับปัญหาได้
14

 

	 อรยิสจั	๔	จงึเป็นวทิยาศาสตร์เชงิพทุธทีว่่าด้วยกระบวนการแสวงหาความรูแ้ละความจรงิทีก่�าหนด

ขั้นตอนไว้อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และการแสวงหา 

ความรู้ในแบบวิทยาศาสตร์ประยุกต์	

พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์
	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงธรรมชาติแท้	 ท้ังธรรมชาติทางวัตถุและธรรมชาติทางจิตใจ	 

โดยไม่มีความส�าคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในตัวตน	การศึกษาสาเหตุของธรรมชาติจึงเป็นลักษณะ

ส�าคัญของพระพุทธศาสนา	 และเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนสิ่งที่

 14
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	หน้า	๗๖.
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เป็นวทิยาศาสตร์	ให้เข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติ	ด้วยประสบการณ์ตรงตามวิธกีารทางวทิยาศาสตร์	

แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อในเหตุปัจจัยที่ผ่านการพิสูจน์จากประสบการณ์	ส่วนสิ่งใดที่

พิสูจน์ไม่ได้และไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์	 สิ่งนั้นไม่ใช่ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	 โดยพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงค�าสอนที่ไม่ใช่ศาสนาไว้	๓	ประเภท	ดังต่อไปนี้
15

 

	 	 ๑.		ปุพเพกตวาท	 คือ	 ลัทธิท่ีถือว่าสิ่งที่เคยเกิดหรือเคยท�าไว้ในอดีตเป็นตัวก�าหนดความ 

เป็นไปในปัจจุบัน	ไม่มีทางหลีกเลี่ยง	เข้าลักษณะที่เรียกว่ากรรมลิขิต

	 	 ๒.		อิสสรนิมมานวาท	คือ	ลัทธิที่ถือว่าพระเจ้าหรือพระพรหมสร้างโลกและมนุษย์	พร้อมกับ

ก�าหนดอนาคตของโลกและโชคชะตาของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า	ในลักษณะที่เรียกว่าพรหมลิขิต

	 	 ๓.		อเหตุอปัจจยวาท	คือ	ลัทธิที่ถือว่าสิ่งต่าง	ๆ	เกิดขึ้นลอย	ๆ	ไม่มีเหตุปัจจัย	ไม่มีใครสร้าง	

ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ใด	ๆ	ทั้งสิ้น	โลกนี้เป็นเอกภพไร้ระเบียบ	

	 พระพทุธศาสนาเหน็ว่า	ความเชือ่แบบปพุเพกตวาท	ท�าให้ขาดความมุง่มัน่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์	

ไม่ว่าจะท�าดเีพยีงใดกไ็ม่ได้ด	ีเพราะกรรมในอดตีได้ขีดเส้นให้เป็นไปตามนัน้แล้ว	ไม่สามารถเปลีย่นแปลง

อะไรได้	 ส่วนอิสสรนิมมานวาท	 เป็นความเชื่อที่ลดทอนศักยภาพของมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์ไม่เชื่อมั่น 

ในศักยภาพของตนเอง	ท�าให้ไม่สามารถก�าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้	ในขณะที่อเหตุอปัจจยวาท	ท�าให้

ไม่เชื่อมั่นในการกระท�า	และเชื่อว่าสิ่งต่าง	ๆ	 เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ	ซึ่งเป็นความเชื่อที่ขัดกับหลัก

วิทยาศาสตร์	

	 ดังนั้น	พระพุทธศาสนาเห็นว่าการกระท�าในอดีตมีผลต่อปัจจุบัน	และการกระท�าในปัจจุบันมีผล

ต่ออนาคต	 สอดคล้องกับทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาส	 ที่ว่า	 “การศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะ 

ที่เป็นวิทยาศาสตร์	 แล้วจะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง”
16

	 และนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง 

ไอน์สไตน์	ยงัได้ยนืยนัความเป็นวทิยาศาสตร์ของพระพทุธศาสนาว่า	“ศาสนาในอนาคตเป็นศาสนาสากล

ที่ข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่เป็นตัวตน	ทั้งหลีกเลี่ยงการยึดติดในคัมภีร์	และเทววิทยา	คือ	เป็นศาสนาที่รวม

เอาเรื่องธรรมชาติและจิตวิญญาณไว้ด้วยกัน	และตั้งอยู่บนจิตส�านึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์

เกี่ยวกับสรรพสิ่ง	 ทั้งที่เป็นธรรมชาติและจิตวิญญาณ	 (natural	 and	 spiritual)	 ว่าเป็นเอกภพ	 

เป่ียมความหมาย	พระพทุธศาสนาเข้ากนัได้กบัลกัษณะท่ีกล่าวมา	ถ้ามศีาสนาใดศาสนาหนึง่ท่ีตอบสนอง

ความต้องการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้	 ศาสนานั้น	 ได้แก่	 พระพุทธศาสนา
17

	 แสดงให้เห็นว่า 

นักวิทยาศาสตร์มองพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์

 15
 พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๒๐.

 16
	พุทธทาสภิกขุ,	กรรมเห็น ๆ เป็นวิทยาศาสตร,์	(กรุงเทพมหานคร	:	ตถตา,	๒๕๕๗),	หน้า	๘๑.

 17
	พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม,่	หน้า	๑๙.
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ชีวทัศน์พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
	 คนส่วนใหญ่มองว่าศาสนาเป็นเรือ่งของความเช่ือ	ซึง่มลีกัษณะเด่นทางนามธรรม	ส่วนวทิยาศาสตร์

เป็นเรือ่งของความจรงิทางวตัถ	ุเน้นการพสิจูน์ทราบความจรงิของธรรมชาติทางกายภาพ	เพราะเครือ่งมอื

ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์นามธรรมได้	“แม้ว่าโดยตัวของอาณาจักรศาสนากับวิทยาศาสตร์

จะเป็นอาณาจักรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน	 แต่เป้าหมายสูงสุดหรือจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้

ของทั้งสองศาสตร์นี้ล้วนมีประเด็นที่เข้มแข็งเหมือนกัน	 คือ	 ความสัมพันธ์และการพึ่งพากันและกัน...	

วทิยาศาสตร์ทีข่าดศาสนาจะเซือ่งซมึหงอยเหงา	ศาสนาทีข่าดวทิยาศาสตร์จะเปรยีบเสมอืนคนตาบอด”
18

 

ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน	“ส�านึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากลนี้ 

เป็นแรงจูงใจทีแ่รงกล้า	และประเสรฐิทีส่ดุส�าหรับการค้นคว้าวจิยัทางวทิยาศาสตร์”
19

	ปัญหาคอืการน�า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ผิด	ๆ 	ตลอดถึงการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์	เอาเทคโนโลยี

ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือแม้แต่เอาไปใช้เป็นเคร่ืองมือท�าลายกัน	 ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากมนุษย์

ทัง้สิน้	“เมือ่ปัญหาเกดิจากมนษุย์ก็มาลงทีจ่รยิธรรมหรอืศลีธรรม	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีจ็ะถกูใช้

ในทางที่เป็นคุณ	 เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ชีวิตและโลกทั้งหมด	 แม้จะมีโทษที่เกิดจากการรู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์บ้าง	การป้องกันและแก้ไขก็จะเป็นไปอย่างดีที่สุด”
20

 

	 ชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาจึงมีความเกื้อกูล	 โดยเน้นเมตตาธรรมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	

นอกจากการเข้าถึงธรรมชาติในเชิงสภาวธรรมแล้ว	 พระพุทธศาสนายังปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง	 ๆ	 

ด้วยเมตตาธรรม	 การปฏิสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ด้วยการเข้าใจสภาวธรรม	“ความใฝ่

ปรารถนาต้องการจะรู้ความจริงที่อยู่เบ้ืองหลังความเป็นไปของธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นจุดร่วมท่ีเริ่มก�าเนิด 

ทั้งของศาสนาและวิทยาศาสตร์”
21

	 การปฏิสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยเมตตาธรรม	

น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์	ไม่มีเจตนาร้าย	แต่ถ้าหาก

มีผลร้ายเกิดขึ้นก็จะพยายามหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์

 18
	ศักดิ์	บวร,	แปล,	ไอน์สไตน์กับพุทธะ,	หน้า	๑๒๒-๑๒๓.

 19
	 Albert	 Einstein,	 Ideas and Opinions,	 (New	 York	 :	 Bonanza	 Books,	 1954),	 p.39.	 อ้างใน 

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	หน้า	๑๔๙.
 20

	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	หน้า	๑๕.
 21

	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๒.
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297วิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์

แผนภาพที่	๓	สรุปชีวทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์

	 สรปุ	เมือ่วเิคราะห์ชวีทัศน์พระพทุธศาสนากับวิทยาศาสตร์ท�าให้เหน็ความสมัพนัธ์กนั	๕	ลกัษณะ	

ดังต่อไปนี้	

	 	 ๑)		ชวีทัศน์ต่อความจรงิ	คอื	ความจรงิแท้ของพระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์	คอื	ความจรงิ

ทางธรรมชาติ	ซึ่งเป็นความจริงบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง	

	 	 ๒)		ชีวทัศน์เชิงสภาวะ	 คือ	 วิทยาศาสตร์ค้นพบสภาวะทางธรรมชาติ	 พระพุทธศาสนาบรรลุ 

ถึงสภาวะทางธรรมชาติ	 สิ่งท่ีเหมือนกันคือความจริงทางสภาวะ	 ได้แก่	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 และอนัตตา	 

ซึ่งเป็นสภาวะสากลของโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด	

	 	 ๓)		ชีวทัศน์ปฏิสมัพนัธ์แบบความเกือ้กลู	คอื	ความเกือ้กลูกนั	๒	ส่วน	ส่วนแรกเป็นความเกือ้กลู

กันเม่ือจะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้	 โดยวิทยาศาสตร์จะมุ่งประโยชน์และพระพุทธศาสนาจะมีหลัก 

ศีลธรรมก�าหนดทิศทางให้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	 ส่วนที่สองเป็นความเกื้อกูลต่อชีวิต	 สังคม	 

สิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลต่อโลก	

	 	 ๔)		ชีวทัศน์ในเชิงมรรควิธี	 คือ	 วิธีการแสวงหาความรู้มีความสัมพันธ์กัน	 โดยกระบวนการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้แบบอริยสัจ	๔	 มีความสอดคล้อง

สัมพันธ์กันและยึดโยงกับชีวทัศน์ของมนุษย์	

	 	 ๕)		ชีวทศัน์แบบนเิวศพระพทุธศาสนา	พระพทุธศาสนามองว่าสรรพสิง่เป็นปัจจยัเชือ่มโยงกนั

อย่างเป็นระบบตามหลักปฏิจจสมุปบาท	พระพุทธศาสนามองภาพกว้างว่าโลกเป็นระบบนิเวศเดียวกัน	

เมื่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมใดถูกท�าลาย	ก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์	ในฐานะที่เป็น

ปัจจยัซึง่กนัและกนั	เมือ่คนดมีศีลีธรรมกจ็ะมผีลต่อความสงบสุขของคนในสังคม	หรือถ้ามคีนชัว่ในสังคม	

ก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนหมู่มาก	 ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็มองว่า	 สังคมเป็นปัจจัย
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แวดล้อมทีม่ผีลต่อการควบคมุพฤตกิรรมของสมาชกิในสังคม	จึงท�าให้ชวีทัศน์แบบนเิวศพระพุทธศาสนา

มีความเชื่อมโยงกันทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาค	

โลกทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์
	 ท่าน	 ดี.ที.ซูซูกิ	 นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัยได้กล่าวถึงการแสวงหาความรู้ทาง

พระพุทธศาสนาว่า	 “ประสบการณ์ในแต่ละบุคคลเป็นรากฐานของปรัชญาในพระพุทธศาสนา	 ซ่ึงใน

ความหมายนี้	 ศาสนาพุทธคือศาสตร์ของการเรียนรู้ธรรมชาติหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์”
22

  

เพราะว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความรู้แท้ว่าจะต้องเห็นตามสภาพที่แท้จริง	 สภาพที่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการปรุงแต่ง	“การแสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติ	จะด�าเนินควบคู่ไปกับ

การพัฒนาตนของมนุษย์	 และการพัฒนามนุษย์นั้นจะเป็นตัวบอกขอบเขตของการน�าความรู ้ใน 

กฎธรรมชาตมิาใช้ประโยชน์ด้วย	ซึง่เมือ่เป็นไปตามหลกัการนี	้กจ็ะเปิดทางมิให้น�าความรูใ้นกฎธรรมชาติ

ไปใช้ในทางของการสนองโลภะ	 โทสะ	 โมหะของมนุษย์
23

	 เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ทาง 

พระพทุธศาสนาจงึเป็นไปเพือ่ให้เข้าใจความจริงทางธรรมชาตอิย่างแจ่มแจ้งจนคลายความยดึมัน่ถอืมัน่	

ส่งผลให้เข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง	 โลกทัศน์พระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์	 จ�าแนกโลก 

ออกเป็น	๓	ประเภท	คือ
24

 

	 	 ๑.		โลกทศัน์แบบสงัขารโลก	คอื	โลกทีบ่ญัญตัขิึน้โดยอาศยัรากฐานของปรมตัถธรรมประเภท

ที่เป็นสังขตธรรม	คือ	มีปัจจัยปรุงแต่ง	ได้แก่	รูปธรรม	นามธรรม	หรือรูปปรมัตถ์	จิตปรมตัถ์	และเจตสิก-

ปรมัตถ์

	 	 ๒.		โลกทัศน์แบบโอกาสโลก	คือ	โลกที่บัญญัติขึ้นโดยอาศัยรากฐานของรูปปรมัตถ์	ประเภท

ที่ไม่มีใจครอง	เป็นโลกแห่งกาลบัญญัติและทิสาหรือเทศะบัญญัติ	ตรงกับโลกแห่งกาลและอวกาศ	ซึ่งได้

ชื่อเรียกในทางดาราศาสตร์ว่า	เอกภพ	(universe)	หรือจักรวาล	(cosmos)	ค�าว่าโอกาสเป็นที่มาของ

อวกาศนั่นเอง

	 	 ๓.		โลกทัศน์แบบสัตวโลก	คือ	หมู่สัตว์	ได้แก่	สมมติบัญญัติของความเป็นตัวตน	สัตว์	บุคคล	

เข้าเสพเสวยสุขหรือทุกข์ในระดับชีวิตจิตใจต่าง	ๆ

 22
	ศักดิ์	บวร,	แปล,	ไอน์สไตน์กับพุทธะ,	หน้า	๔๓.

 23
	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์	หน้า	๑๐๔.

 24
	ระว	ีภาวไิล,	ศ.ดร.,	โลกทศัน์ ชวีทศัน์ เปรยีบเทยีบวทิยาศาสตร์กับพทุธศาสนา,	(กรุงเทพมหานคร:	บรษัิท

สหธรรมิก	จ�ากัด,	๒๕๔๓),	หน้า	๒๓.
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แผนภาพที่	๔	สรุปโลกทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์

 ดงันัน้	โลกทัศน์แบบสงัขารโลก	เป็นการมองโลกทีป่ระกอบด้วยปัจจยัปรงุแต่ง	สภาวธรรมทัง้ปวง

ที่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัย	 ท�าให้เกิดสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่มีรูปพรรณสันฐานแตกต่างกันไป	 โลกทัศน ์

แบบสังขารโลกท่ีการปรุงแต่ง,	 สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง	 เช่น	 ร่างกายถูกปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ	 ๔	 ได้แก่	 

ธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุลม	 และธาตุไฟ	 ส่วนโลกทัศน์แบบโอกาสโลก	 ซ่ึงเป็นการมองโลกเป็นโอกาสแก่ 

สัตว์ทั้งหลายที่จะอยู่อาศัยในโลก	 ดาราศาสตร์	 เอกภพ	 (universe)	 หรือจักรวาล	 (cosmos)	 ค�าว่า	 

โอกาสเป็นที่มาของอวกาศ	 ซึ่งเป็นโลกทัศน์จักวาลวิทยาพระพุทธศาสนา	 ในส่วนของโลกทัศน ์

แบบสัตวโลก	 คือ	 การมองโลกในฐานะเป็นหมู่สัตว์	 ผู้ติดข้องอยู่ในขันธ์	 ๕	 ด้วยความพอใจรักใคร	่ 

สัตว์	หมายถึง	สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้	ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มี	๒-๔	มากเท้า	

และไม่มีเท้ารวมทั้งเทวดา	 มาร	 พรหม	 เป็นต้น	 ซึ่งมีกิเลสตัณหาเป็นเชื้อให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 

สังสารวัฎ	

สรุป 
	 การวิเคราะห์โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์	ท�าให้พบว่า	ชีวทัศน์

พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์มี	 ๕	 มุมมอง	 คือ	 ชีวทัศน์ต่อความจริง	 ชีวทัศน์เชิงสภาวะ	 ชีวทัศน์

ปฏิสัมพันธ์แบบความเกื้อกูล	 ชีวทัศน์ในเชิงมรรควิธี	 และชีวทัศน์แบบนิเวศพระพุทธศาสนา	 ส่วนโลก

ทัศน์พระพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์	คือ	การมองโลกที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง	การมองโลกแบบ

จกัวาลวิทยา	และการมองโลกในฐานะสงัสารวฎั	เมือ่วเิคราะห์โลกทัศน์และชวีทศัน์ของพระพทุธศาสนา

ในเชิงวิทยาศาสตร์	 วิธีการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน	 

ต่างกันเพียง	

	 	 ๑)	วธิกีารปฏิบัติท่ีพระพทุธศาสนาใช้การปฏบัิติจากประสบการณ์ตรงเพือ่เข้าถงึความจริงแท้	

แต่วิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือเพื่อพิสูจน์ความจริง 
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	 	 ๒)		เป้าหมายของวทิยาศาสตร์เพือ่พสิจูน์ความจรงิแล้วน�ามาใช้ควบคมุและสร้างสิง่สนองความ

ต้องการของมนุษย์	

	 แต่พระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง	 นอกจากนี้แล้วยังมอง

ชีวิตและโลกบัญญัติเป็นทุกขสัจ	 การเกิดแห่งชีวิตและโลกเป็นสมุทยสัจ	 การดับแห่งชีวิตและโลกเป็น

นิโรธสัจ	 และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นมรรคสัจ	 ซึ่งเป็นสภาวะดับความยึดมั่นถือมั่นในชีวิต 

และโลก

	 ดังนั้น	 โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อโลก	 โดยครอบคลุมท้ัง	 ๓	 โลก	 ในส่วน 

โลกทัศน์และชีวทัศน์ของวิทยาศาสตร์มีขอบเขตจ�ากัดเพียงโอกาสโลก	ส่วนพระพุทธศาสนายังกล่าวถึง

โลกในฐานะปัจจยัปรงุแต่ง	และโลกในฐานะทีเ่ป็นสรรพสัตว์ทีย่งัเวียนว่ายตายเกดิและยงัวนเวียนอยูใ่น

สงัสารวัฏด้วยอ�านาจของกเิลสและตณัหา	จนกว่าจะพฒันาตนเองถงึความหลดุพ้นจากทกุข์ได้	มองชวีติ

และโลกตามความเป็นจริงโดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่น	ซึ่งจะท�าให้สามารถตัดความสืบต่อชีวิตโดย

ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกอื่นอีก	
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ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บนฐานทุนทางทรัพยากร

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
 

นายภานุวัฒน์ สิงห์ค�าป้อง
 

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

บทน�า
	 ในแต่ละปีภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล	 ท�าให้หลาย 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ขยายธุรกิจ	 ขยายพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

ในประเทศ	อตุสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยอย่างมหาศาล	

โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	Tourism)	ซึ่งเป็นทางเลือกส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน	ท�าให้กระจายรายได้และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก	“กลยุทธ ์

ทีน่�ามาใช้ในเชงิยทุธศาสตร์ของเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์	คอื	เศรษฐกจิฐานความรู	้(Knowledge–based	

Economy)	 เน่ืองจากกฎเกณฑ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนไป	 การสร้างรายได้เปลี่ยนจากการสร้างมูลค่า 

ในตัววัตถุที่จับต้องได้ไปสู่การสร้างค่ามูลค่าให้กับสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้”
1
	 การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์จึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีพัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 โดยมุ่งเน้น 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจาก

ชุมชน	และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด	เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
2
 

ปัญหาส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 คือ	 ขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์	ขาดองค์ความรูใ้นการจดัการท่องเทีย่ว	และขาดการจดัการท่องเทีย่วแบบมส่ีวนร่วมของ

คนในพืน้ที	่รวมทัง้ขาดการส่งเสรมิทรัพยากรซึง่เป็นต้นทนุด้านฐานทรพัยากรการท่องเทีย่วทีมี่อตัลกัษณ์

เฉพาะถิ่น	ท�าให้จัดการท่องเที่ยวโดยไม่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตชุมชน	

 1
	ภยัมณ	ีแก้วสง่า	และนศิาชล	จ�านงศร,ี	“การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	:	ทางเลอืกใหม่ของการท่องเทีย่วไทย”,	

Suranaree J. Soc. Sci.,	Vol.	6	No.	1	(June	2012)	:	92.
 2

	Wurzburger,	 Introduction	 to	 the	SantaFe	&	UNESCO	 International	Conference	A	Global	
Conversation	on	Best	Practices	and	New	Opportunities.	 In	Wurzburger,	R.	(Ed.).	Creative	Tourism	 
A	 Global	 Conversation	 how	 to	 provide	 unique	 creative	 experiences	 for	 travelers	 worldwide:	 
at	present	at	the	2008	Santa	Fe	&	UNESCO	International	Conference	on	Creative	Tourism	in	Santa	
Fe.	(pp.	15–25).	(New	Mexico	:	USA.,	2010)
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	 ในส่วนของชุมชนดอนดู่	 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนหลายส่วนที ่

สามารถน�ามาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	เช่น	การมีป่าอยู่กลางชุมชน	การรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน	การผลิตสินค้าและบริการ	การมีผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชน	รวมทั้ง

ประวัติศาสตร์ชุมชนอันยาวนานควบคู่กับเมืองโบราณกันธารราษฎร์	 เป็นต้น	 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้มีนักท่องเท่ียวสนใจเข้าไปท่องเท่ียวในชุมชน	 แต่คนในชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการ

จัดการทุนทางทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	 ท�าให้ชุมชนสูญเสีย

โอกาสในการพัฒนาชุมชนในรูปของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาชุมชนนวัตวิถี 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่	ต�าบลคันธารราษฎร์	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ๑.		รูปแบบการวิจัย	 :	 ในงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 

โดยได้ด�าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 ๕	 แนวคิด	 คือ	 แนวคิดการจัดการ	 

แนวคิดการจัดการท่องเท่ียว	 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 แนวคิดการมีส่วนร่วม	 

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 

Action	Research:	PAR)	๖	ขัน้ตอน	คอื	การร่วมศึกษาและวเิคราะห์ต้นทนุทางทรพัยากรการท่องเท่ียว

ของชุมชน	 การร่วมวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การร่วมด�าเนินการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์	 การร่วมรับผลประโยชน์	 การร่วมติดตามประเมินผล	 และร่วมทบทวน/จัดการความรู้ 

ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 ๒.		พื้นที่วิจัย	:	ชุมชนดอนดู่	ต�าบลคันธารราษฎร์	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

	 ๓.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	:	แบบสัมภาษณ์	สนทนากลุ่ม	ชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

	 ๔.		การเก็บรวบรวมข้อมูล	:	การเก็บรวบรวมข้อมูลจ�าแนกออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

	 	 ๑)	 เก็บข้อมูลในประเด็นทุนทางทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนดอนดู่	 ๔	 ขั้นตอน	 คือ	 

ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้ันประเมินผลกระทบ	 ขั้นจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาการ 

ท่องเที่ยว	และขั้นศึกษาวิเคราะห์กลไกการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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	 	 ๒)		เกบ็ข้อมลูในประเดน็การจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์บนฐานทนุทางทรพัยากรโดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่	 ๖	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว	 ขั้นสร้างกรอบ

แนวคิดเชิงกลไกและกระบวนการ	 ขั้นออกแบบแผนการด�าเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 

ขั้นบูรณาการแผนงานสู่การด�าเนินงาน	ขั้นการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	และขั้น

พัฒนาชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยืนยันกระบวนการปฏิบัติที่ดี

	 ๕.		การวเิคราะห์ข้อมลู	:	งานวจิยันีใ้ช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพจากการศกึษาข้อมลูเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์บริบทพื้นที่วิจัย	 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบ	 

วเิคราะห์ต้นทนุทางทรพัยากรด้านการท่องเทีย่วของชุมชน	รวมทัง้วเิคราะห์ข้อมลูเชงิประจักษ์จากการ 

สมัภาษณ์กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญ	การส�ารวจ	การร่วมจดักจิกรรมชมุชนนวตัวถิกีารท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์	 

การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	บรูณาการกบัข้อมลูจากการสนทนากลุ่มและการสัมมนา	โดยวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	และน�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
	 งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องมาใช้บูรณาการกับงานวิจัย	๕	แนวคิด	ประกอบด้วย	

	 	 ๑)		แนวคดิการจดัการมาใช้จดัการท่องเทีย่ว	ประกอบด้วย	การจดัการคน	(Man)	คอื	ทรพัยากร

บุคคล	เครื่องจักร	(Machine)	คือ	เครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์	เงินทุน	(Money)	คือ	งบประมาณ

สนับสนุน	 วัสดุสิ่งของ	 (Material)	 คือ	 วัตถุดิบและวัตถุส่ิงของที่ใช้
3
	 ซ่ึงเป็นศิลปะที่ต้องใช้เทคนิค	 

วิธีการจัดองค์การ	และสนับสนุนให้สมาชิกใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
4
 

	 	 ๒)		แนวคิดการท่องเท่ียว	 ซึ่งได้บูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวมาใช้	 ๓	 รูปแบบหลัก	 คือ	 

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ	 (natural	 based	 tourism)	 รูปแบบการท่องเที่ยวใน 

แหล่งวัฒนธรรม	(cultural	based	tourism)	และรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ	(special	

interest	tourism)
5
 

 3
	จิดาภา	เรืองกิตติญา	และคณะ,	“การประยุกต์หลักการจัดการธรุกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวัดสรุนิทร์	บรุรีมัย์	และศรสีะเกษ”,	วารสารวชิาการเทคโนโลยกีารจดัการ,	
ปีที่	๑	ฉบับที่	๑	:	มกราคม	-	มิถุนายน	๒๕๖๓	:	๓๘.
 4

	 วรัชยา	 ศิริวัฒน์,	 การบริหารร่วมสมัย (Contemporary Administration),	 (กรุงเทพมหานคร	 :	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	๒๕๕๔),	หน้า	๘.
 5

 พระครวูมิลศลิปกจิ	(เรอืงฤทธิ	์ธนปญโฺญ)	และคณะ,	“การศกึษารปูแบบและสภาพแหล่งเรยีนรูข้องวดัทีเ่ป็น
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย”,	 รายงานการวิจัย,	 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	 ๒๕๕๕),	 หน้า	
๗-๑๐.

22. ������������� (�������� 301-311).indd   303 11/25/2022   10:11:41 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕304

	 	 ๓)		แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บูรณาการกับแนวคิดของเกร็ก	 ริชาร์ดส	 

ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	๖	ส่วน	ประกอบด้วย	Interaction	(การท่องเที่ยวที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน)	

Educational	(การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และความรู้)	Emotional	(การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าทาง

อารมณ์และประสบการณ์)	 Social	 (การท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับคนในสังคมให้เกิดการเชื่อมโยงกัน)	

Participative	(การท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วม)	และ	Involve	(การท่องเที่ยวที่ต้องร่วมมือกันและ

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง)
6
 

	 	 ๔)		แนวคดิการมส่ีวนร่วมมาใช้จดัการท่องเทีย่วแบบมส่ีวนร่วม	เพ่ือร่วมกนัตัดสินใจ	วางแผน	

ก�าหนดขั้นตอน	การรับผลประโยชน์	การตรวจสอบ	ประเมินผลเพื่อการพัฒนา	การปฏิบัติการกลับไป

สู่การตัดสินใจ
7
 

	 	 ๕)		แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ซึ่งเป็นการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Community	 Based	 Tourism:	 C-CBT)	 ซ่ึงเป็นการ 

ผสมผสานระหว่างการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
8
	 โดยได้น�ามาบูรณาการ 

กับการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนนวัตวิถีด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

	 	 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนดอนดู่เพื่อให้เป็นชุมชนนวัตวิถีด้านการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์	ซึ่งมีกระบวนการด�าเนินงานจ�าแนกออกเป็น	๘	ส่วน	ดังนี้

 6
	 เกร็ก	 ริชาร์ดส	 และคณะ,	 คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์,	

(กรงุเทพมหานคร:	องค์การบริหารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(องค์การมหาชน)	งานท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์	ส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน,	๒๕๖๑),	หน้า	๑๙.
 7

	John	M.Cohen	and	NormanT,	Rural–Development Participation : Concepts and Measures 
for Project Design, Implementation and valuation,	(The	Rural	Development	Committee	Center	
for	International	Studies	Cornell	University,	1977),	p.	56.
 8

	 นภธร	 ศิวารัตน์และภักดี	 โพธิ์สิงห์,	 “นโยบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนอย่างยั่งยืน”,	
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน	์ปีที่	๔	ฉบับที่	๑	(มกราคม-เมษายน	๒๕๖๒)	:	๔๖.
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แผนภาพสรุปการด�าเนินงานของชุมชนดอนดู่	:	ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

	 จากแผนภาพดงักล่าว	แสดงให้เหน็ว่าชมุชนดอนดูไ่ด้บรูณาการการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

กับความเป็นชุมชนนวัตวิถีสร้างสรรค์	 ซึ่งได้ด�าเนินการเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน	 ๘	 ส่วน	 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้	

  ๑. ต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรค์ (Creative resource costs)

	 	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนหนองดู่เป็นผลพวงมาจากการท่ีคนในชุมชน

ตระหนักถงึคุณค่าและความส�าคญัของต้นทนุทางทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน	โดยได้มีการส�ารวจทรพัยากร

ที่สามารถน�ามาใช้ในการจัดการท่องเท่ียว	 คือ	 ทุนทางกายภาพ	 ทุนมนุษย์	 ทุนธรรมชาติ	 ทุนสังคม	 

เงินทุน	 และทุนด้านองค์กรชุมชน	 ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าต้นทุนทางทรัพยากรที่มีอยู ่ในชุมชน 

สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้	 จึงเร่ิมต้นจากการใช้ฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

ในชุมชน	เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

  ๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Destination)

	 	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนดอนดู่ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ชุมชน

เท่าน้ัน	 แต่ยังมีการกระจายพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม	 ไร่นา	 สวน	

ห้วย	 หนอง	 โคก	 ดอนปู่ตา	 และป่าชุมชน	 โดยก�าหนดให้พื้นที่ท�ากินของคนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง 

ของแหล่งท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ด้วย	ซึง่บางโปรแกรมการท่องเทีย่วสามารถจดัการท่องเทีย่วสอดคล้อง

กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	 โดยไม่กระทบวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	 
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โดยได้ออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วแต่ละโปรแกรม	เพ่ือให้นกัท่องเทีย่วมส่ีวนร่วม

ปฏิบัติและท�ากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวด้วย

  ๓. การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism management)

	 	 จากการที่ชุมชนดอนดูให้ความส�าคัญกับต้นทุนทางทรัพยากรท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้	โดยมีการใช้แนวคิดการจัดการเชิงสร้างสรรค์มาใช้จัดการท่องเที่ยว	โดยได้มี

การจัดท�าแผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	การจัดองค์กรชุมชนให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์	 การมีผู้น�าท่ีกล้าตัดสินใจน�าเอากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้กับชุมชน	 

โดยมีการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 มีแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 รวมทั้งการ

ก�ากับติดตามและควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	

  ๔. กระบวนการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ (Creative participatory process)

	 	 การจดัการท่องเท่ียวของชมุชนดอนดู่ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนทกุขัน้ตอน	

โดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด�าเนินงาน	 และร่วมด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	 

ทั้งการส�ารวจทรัพยากรท้องถ่ิน	 ซึ่งเป็นต้นทุนทางด้านทรัพยากร	 การร่วมคิดถึงผลดีผลเสียและ 

การออกแบบกิจกรรม	 และแผนการจัดการท่องเที่ยว	 การร่วมแก้ปัญหา	 การร่วมด�าเนินการจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การร่วมกันประเมินผลจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุง

พัฒนา	และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกัน

  ๕. ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) 

	 	 นอกจากจะมุ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้ว	 ชุมชนดอนดู่ยังตระหนักถึงความ

ส�าคัญของผู้ประกอบการด้วย	 จึงได้ก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบการด�าเนินการอย่างสร้างสรรค์	 โดยเน้น

คณุภาพของสินค้าและบรกิาร	ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการมคีณุสมบตัซิือ่สตัย์สจุริต	การเป็นผูป้ระกอบการ

ที่มีความโปร่งใส	 ไม่เอารัดเอาเปรียบชุมชนและนักท่องเท่ียว	 รวมทั้งการควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการ

สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

  ๖. ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Locals) 

	 	 ส่วนส�าคัญของการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ที่ประสบความส�าเร็จของชุมชนดอนดู	่ 

มาจากการที่มีพื้นฐานชุมชนสร้างสรรค์	 เพราะก่อนที่จะมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีการ

ประชาคมชุมชน	 เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	บทบาทหน้าที่ของชุมชนที่มี

ต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 คุณค่าและความส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 หลังจากนั้น 

จึงร่วมกันเตรยีมความพร้อมของชมุชนเพือ่ให้เป็นชมุชนทีม่วีถิเีชงิสร้างสรรค์	เพือ่ให้ชมุชนเป็นฐานรองรบั

กิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
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307ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากร

  ๗. กิจกรรมและสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Activities and Products) 

	 	 โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนดอนดู่	 จะเน้นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ ์

กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และเปิดประสบการณ์ใหม่	จากกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์	และการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้น

ความสร้างสรรค์	ทัง้การออกแบบ	การผลติ	การสร้างแบรนด์ชมุชน	การจดัจ�าหน่าย	การรบัรองคณุภาพ

ของสินค้า	โดยได้มีการอบรมแนวทางจัดกิจกรรมและการบริการเชิงสร้างสรรค์ด้วย	

  ๘. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Communication)

	 	 ชุมชนดอนดู่ได้มีการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 โดยมีกลุ่มคนที่ท�าหน้าที่ในการ 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	และโปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	

๒๐	โปรแกรม	โดยใช้สื่อสารสนเทศ	ทั้งเพจ	เฟซบุ๊ก	ไลน์	วิดีทัศน์	เอกสาร	แผ่นพับ	ซึ่งเป็นรูปแบบของ

การประชาสัมพันธ์และน�าเสนอแหล่งท่องเท่ียว
9
	 นอกจากนี้แล้วยังเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการ

สือ่สาร	เพือ่สือ่ความหมายเชงิสร้างสรรค์ให้กบันกัท่องเทีย่วและการประสานงานกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	การน�าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจ	โดยมพีระสงฆ์

ในชุมชนเป็นผู้น�าในการอบรมคุณธรรม	 เพื่อให้มีมิตรไมตรี	 มีจิตอาสา	 และมีจิตบริการ	 โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาให้เป็นผู้บริการท่ีดี	 การแนะน�า	 การให้ความรู้	 การประชาสัมพันธ์	 และสื่อความหมาย 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว่า	ชุมชนนวัตวิถีด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีกระบวนการจัดการท่องเที่ยว

ทีอ่อกแบบมาให้เหมาะสมกบับรบิทและวถิชีวีติของชมุชน	เพ่ือให้การท่องเท่ียวสัมพันธ์กบัวถีิชวีติชมุชน	

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ปิรนัธ์	ชณิโชติ	และธรีะวฒัน์	จันทกึ	เร่ือง	“รูปแบบการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

ของสวนผึ้ง”	 ซึ่งได้จ�าแนกออกเป็น	 ๕	 องค์ประกอบ	 คือ	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 

Destination)	ผูป้ระกอบการเชงิสร้างสรรค์	(Creative	Entrepreneur)	ชมุชนเชงิสร้างสรรค์	(Creative	

Locals)	 กิจกรรมหรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Activities	 &	 Products)	 และการส่ือสาร 

เชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Communication)
10

	 สอดคล้องกับผลการของเอนก	 ใยอินทร์	 และคณะ	 

 9
	สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม	ครั้งที่	๒,	เมื่อวันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๕

 10
	 ปิรันธ์	 ชิณโชติ	 และธีระวัฒน์	 จันทึก,	 “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึง”,	 

Veridian E-Journal, Silpakorn University,	ฉบับภาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์และศิลปะ	ปีที่	๙	
ฉบับที่	๑	(มกราคม	–	เมษายน	๒๕๕๙)	:	๒๖๔-๒๖๖.
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ในประเด็นที่ว่า	 นวัตวิถีของดีชุมชน	 :	 การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 นอกจาก 

จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพแล้วจะต้องผลิตแผนที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง	 ความโดดเด่นทั้ง	 

๓	 ด้าน	 ได้แก่	 เครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียง	 วิถีไทยวิถีธรรม	 และนวัตวิถีของดี
11

	 แต่เห็นเพ่ิมเติมว่า 

ควรพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับให้เป็นชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แบบมี 

ส่วนร่วม	 ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรค์	 (Creative	 resource	

costs)	 ผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 tourism	management) 

และกระบวนการมส่ีวนร่วมเชงิสร้างสรรค์	(Creative	participatory	process)	และก�าหนดองค์ประกอบ

ของชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางทรัพยากร 

ของชุมชน	 เพ่ือให้องค์ประกอบเป็นตัวก�าหนดคุณลักษณะของชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว	 

ได้แก่	ทนุทางทรพัยากรการท่องเทีย่ว	การอนรุกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แหล่งท่องเที่ยว	กิจกรรมการท่องเที่ยว	การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว	สิ่งอ�านวยความสะดวก

ขั้นพื้นฐานและศูนย์บริการข้อมูล	 นักสื่อความหมายท้องถิ่น	 อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ของชุมชน	 พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 ประเมินผลกระทบและพัฒนาการจัดการ 

ท่องเทีย่ว	พฒันาชมุชนต้นแบบการจดัการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์บนฐานทนุทางทรพัยากร	การจดัการ

ความรู้	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 และเครือข่ายการท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์ด้วย	

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
	 ผลจากการวิจัยท�าให้พบองค์ความรู ้ด้านกระบวนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนนวัตวิถ ี

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรชุมชน	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ	๙	ขั้นตอน	ดังนี้

 11
	 เอนก	 ใยอินทร์	 และคณะ,	“นวัตวิถีของดีชุมชน	 :	การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ”,	

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม	ปีที่	๖	ฉบับที่	๒	(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	๒๕๖๔)	:	๗๗
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309ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากร

แผนภาพการพัฒนาชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรชุมชน

 จากแผนภาพสรปุได้ว่า	ชมุชนนวตัวถีิการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ต้ังอยูบ่นฐานทนุทางทรพัยากร

เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ๙	 ขั้นตอน	 

คือ	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การสร้างกรอบแนวคิดการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับชุมชน	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนการด�าเนินงานท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค	์ 

ก�าหนดกลไกการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การทดลองจัดกิจกรรม 

การท่องเที่ยว	 การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การพัฒนาชุมชนนวัตวิถีการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 และสร้างเครือข่ายชุมชน 

นวัตวิถีการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานในเชิงเครือข่ายความร่วมมือ	 

โดยบูรณาการกับแนวคิดการจัดการ	 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยว	 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์	 แนวคิดการมีส่วนร่วม	 และแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ซึ่งจะส่งผลให ้

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อยกระดับไปสู่มรดกชุมชนในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรก�าหนดนโยบายส่งเสรมิชมุชนนวัตวถิกีารท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นนวัตกรรมของชุมชน	 ซึ่งจะกระตุ้นให้ชุมชน 

เกิดการเรียนรู้	การพึ่งพาตนเอง	และพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
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 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ 

	 ชุมชนควรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โดยการอาศัยต้นทุนทางทรัพยากรชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 ๘	 ส่วน	 คือ	 ต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรค	์ 

(Creative	resource	costs)	สร้างชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Destination)	

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 tourism	management)	 กระบวนการมีส่วนร่วม 

เชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 participatory	 process)	 ผู ้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 

Entrepreneur)	ชุมชนเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Locals)	กิจกรรมและสินค้าเชิงสร้างสรรค์	(Creative	

Activities	and	Products)	และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Communication)

 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการท�าวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับ	

	 	 ๑)	 การพัฒนาชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก	

	 	 ๒)		การพัฒนากลไกชุมชนเพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	

	 	 ๓)		การพัฒนาชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ	

	 	 ๔)		การพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับสู่ชุมชนวิถีท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	

บรรณานุกรม
เกร็ก	 ริชาร์ดส	 และคณะ.	คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.	

กรุงเทพมหานคร:	 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

(องค์การมหาชน)	งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	ส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน,	๒๕๖๑.

จิดาภา	เรืองกิตติญา	และคณะ.	“การประยุกต์หลักการจัดการธรุกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวดัสุรินทร์	บรีุรัมย์	และศรีสะเกษ”.	วารสาร

วิชาการเทคโนโลยีการจัดการ.	ปีที่	๑	ฉบับที่	๑	(มกราคม	-	มิถุนายน	๒๕๖๓).

นภธร	ศวิารตัน์	และภกัด	ีโพธิส์งิห์.	“นโยบายการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์โดยชมุชนอย่างยัง่ยนื”.	

วารสาร มจรอุบลปริทรรศน.์	ปีที่	๔	ฉบับที่	๑	(มกราคม-เมษายน	๒๕๖๒).

ปิรันธ์	 ชิณโชติ	 และธีระวัฒน์	 จันทึก.	 “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง”.	

Veridian E-Journal, Silpakorn University.	 ฉบับภาษาไทย	 สาขามนุษยศาสตร์	

สังคมศาสตร์และศิลปะ	ปีที่	๙	ฉบับที่	๑	(มกราคม	–	เมษายน	๒๕๕๙).
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311ชุมชนนวัตวิถีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากร

พระครูวิมลศิลปกิจ	(เรืองฤทธิ์	ธนปญฺโญ)	และคณะ.	“การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัด

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย”.	 รายงานการวิจัย.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๕.

ภัยมณี	 แก้วสง่า	 และนิศาชล	 จ�านงศรี.	 “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 :	 ทางเลือกใหม่ของการ 

ท่องเที่ยวไทย”.	Suranaree J. Soc. Sci.	Vol.	6	No.	1	(June	2012).

วรัชยา	 ศิริวัฒน์.	การบริหารร่วมสมัย (Contemporary Administration).	 กรุงเทพมหานคร	 :	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	๒๕๕๔.

เอนก	ใยอินทร์	และคณะ.	“นวัตวิถีของดีชุมชน	:	การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ”.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม	ปีที่	๖	ฉบับที่	๒	(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	๒๕๖๔).

John	 M.Cohen	 and	 NormanT.	 Rural–Development Participation : Concepts  

and Measures for Project Design, Implementation and valuation.	 

The	 Rural	 Development	 Committee	 Center	 for	 International	 Studies	 

Cornell	University,	1977.	

Wurzburger,	 Introduction	 to	 the	 SantaFe	 &	 UNESCO	 International	 Conference	 

A	 Global	 Conversation	 on	 Best	 Practices	 and	 New	 Opportunities.	 In	 

Wurzburger,	 R.	 (Ed.).	 Creative	 Tourism	 A	 Global	 Conversation	 how	 to	 

provide	 unique	 creative	 experiences	 for	 travelers	worldwide:	 at	 present	 

at	 the	 2008	 Santa	 Fe	 &	 UNESCO	 International	 Conference	 on	 Creative	 

Tourism	in	Santa	Fe.	(pp.	15–25).	New	Mexico	:	USA.,	2010.
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บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่
นายปรัชญา บุตรสะอาด

 

พระสมพล ยสชาโต
 

นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

ความน�า
	 สังคมไทยประกอบด้วยสถาบันหลักที่ส�าคัญ	 คือสถาบันชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์

รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะ	 สถาบันพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ 

วิถีการด�าเนินชีวิต	การศึกษา	ศิลปวัฒนธรรม	ค่านิยม	ความเชื่อ	ดังนั้น	พระสงฆ์จึงเป็นผู้น�าทางจิตใจ

ของชาวบ้านและสังคมเป็นที่เคารพนับถือบูชา	 “เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนไม่สบายใจก็จะมา

ขอค�าปรึกษาจากพระสงฆ์	 เมื่อมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์	 เช่น	 ขุดบ่อน�้าสร้างโรงเรียน	 ท�าถนน 

สร้างสะพาน	 พระสงฆ์ก็จะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุนทุกคร้ัง
1
	 สถาบันศาสนา 

เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย	 มีวัดเป็นศาสนสถานมีพระสงฆ์เป็น	 ศาสนบุคคลที่จะท�าให้พระพุทธ-

ศาสนาช่วยในการพัฒนาชุมชน	สังคมและประเทศชาติอย่างส�าคัญยิ่ง	แต่ปัจจุบันมีสถาบันอื่น	ๆ 	เข้ามา

ท�าหน้าทีแ่ทนบทบาทต่าง	ๆ 	ท�าให้วดัและพระสงฆ์มส่ีวนช่วยสงัคมน้อยลง	เช่น	มโีรงเรยีนท�าหน้าทีส่อน

กุลบุตรกุลธิดา	มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วย	มีโรงมหรสพที่ให้ความบันเทิง	มีเครื่องจักรผ่อนแรง	ท�าให้

การพึ่งพาแรงงานชาวบ้านหมดความจ�าเป็น	 สิ่งเหล่านี้เร่ิมท�าให้คนห่างวัดมากข้ึนและมีปัญหาตามมา	

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันสงฆ์ได้ลดน้อยลงและก�าลังจะสูญหายไปเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะ

ในชมุชนเมอืงนัน้อาจสญูหายไปเกือบหมดสิน้	ส่วนในชนบทบางแห่งยงัพอรักษาให้อยูใ่นสภาพทีน่่าพอใจ

ได้บ้าง	แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวในการปรับปรุงบทบาทของพระสงฆ์ในชนบท	สิ่งเหล่านี้จะเสื่อมลงได้

เพราะชุมชนชนบทก็ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนเมือง
2

 “พระสงฆ์จึงเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชนและสังคม	 

นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้น�าเอาหลักพระพุทธธรรมค�าส่ังสอนมาอบรมประชาชนเพ่ือน�าไปสู่การ

ประพฤติปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข”	 และพ้ืนฐานของคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาก็นับถือ

 1
	พระไพศาล	วสิาโล, อ�านาจและยทุธวธีิไร้ความรนุแรง,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,	

๒๕๒๙),	หน้า	๗๒-๗๓.
 2

	 กรมการศาสนา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์ 
การศาสนา,	๒๕๔๑),	หน้า	๔.
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พระพทุธศาสนาโดยก�าเนดิ	ให้ทาน	แบ่งปัน	รูจ้กัพระสงฆ์ในฐานะเป็นบคุคลท่ีต้องเคารพเชือ่ฟังในชมุชน

มีวัดเป็นศูนย์กลาง	 มีพระสงฆ์เป็นผู้น�าทางด้านจิตใจและสติปัญญา	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

ประชาชน
3
	 พระภิกษุสงฆ์	 มีความผูกพันกับชาวบ้านและมีบทบาทที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง	 

ทัง้ในด้านศิลปวฒันธรรมและจารตีประเพณอีนัดงีาม	มส่ีวนกล่อมเกลาชวีติจิตใจของชาวไทยให้มคีวาม

สว่างสะอาด	และสงบสขุตลอดมาประเทศไทยภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจึงมคีวามร่มเยน็เป็นสุข	

มคีวามเจรญิมัน่คงด�ารงเอกราช	มอีธปิไตยและมเีสรภีาพ	ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีดี่	มคีวามภาคภมิูใจ

ในชาตแิละมคีวามสมัครสมานสามัคคี	เคารพรักนบัถอืกนัฉันท์พีน้่อง	พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาส�าคญั

ศาสนาหนึง่ซึง่มอียูใ่นโลกและมอีายยุัง่ยนืมาเป็นเวลานานกว่าสองพันปี	พระพทุธศาสนาได้มคีวามมัน่คง

และยั่งยืนก็ด้วยพุทธศาสนิกชนผู้เป็นศาสนทายาทได้ถือปฏิบัติและอนุรักษ์สืบทอดกันต่อมา	 ทั้งด้าน

ปรยิตัธิรรม	เพราะเหน็ว่าเป็นศาสนาทีส่ามารถยดึเป็นสรณะคอืทีพึ่ง่ของตนได้	โดยอาศยัพระธรรมวนิยั

จากพระไตรปิฎกเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการด�ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสงบสุข
4

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
 แนวคดิเก่ียวกบับทบาทเป็นแนวคดิท่ีกล่าวถงึพฤตกิรรมของมนษุย์ทีอ่ยูร่วมกนัในสงัคม	แต่ละคน	

มีการแสดงออกทางสังคมที่แตกต่างกัน	

ความหมายของบทบาท
	 “บทบาท”	ตรงกบัภาษาองักฤษว่า	“Role”	ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมาย	

ว่า	“การท�าตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว้”
5
	และได้มีผู้ให้ความหมายในแนวคิดของนักจิตวิทยา	นักการศึกษา

และนักสังคมวิทยาได้ให้ค�านิยามเกี่ยวกับบทบาทไว้	หลากหลายความหมาย	หลายทัศนะ	ดังนี้

 บทบาท	 หมายถึง	 แบบอย่างของพฤติกรรมท่ีคาดหวังว่าบุคคลจะแสดงออกในกิจกรรมที่ท�า 

ร่วมกับผู้อ่ืน	 บทบาทจะสะท้อนให้เห็นถึงต�าแหน่งในสังคม	 รวมไปถึงหน้าที่	 สิทธิ	 ความรับผิดชอบ	 

และอทิธพิลของแต่ละบคุคลด้วย
6
	บทบาท	คอืการประพฤตปิฏบิติัของบคุคลตามต�าแหน่งและสถานภาพ

 3
	 พินิจ	 ลาภธนานนท์,	บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท,	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,	๒๕๓๒),	หน้า	๑๔-๑๗.
 4

	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต),	บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๓),	หน้า	๗๘.
 5

	 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,	 (กรุงเทพมหานคร:	 นานมีบุ๊คส ์
พับลิเคชั่นส์,	๒๕๔๖),	หน้า	๔๕๙.
 6

	 กรองแก้ว	 อยู่สุข,	พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 ๒๕๓๗),	 
หน้า	๑๑.
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ในสังคมนั้น	 ๆ	 ถ้าต�าแหน่งหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย	 และถ้าบุคคลใด 

ในสังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมมากขึ้นเท่าใด	 บทบาทก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น”
7
  

นอกจากนี้	บทบาท	 เป็นการกระท�าตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพ	สถานภาพและบทบาทมักเป็น

ของคู่กัน	คือ	เม่ือมสีถานภาพจะต้องมบีทบาทด้วยแต่ไม่เสมอไป	ดงันัน้บทบาท	คอืพฤตกิรรมท่ีคาดหวัง

ส�าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง	 ๆ	 ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร	 (Role)	 เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคน

หรือสังคมท�าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท�าระหว่างกันทางสังคมได้	รวมทั้งสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่จะ

เกิดขึ้นได้	 เช่น	 ผู้มีต�าแหน่งเป็นพ่อจะได้รับการคาดหวังจากสังคมให้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ต่าง	 ๆ	 

ของพ่อซึง่จะต้องเลีย้งดลููก	ส่งเสยีให้เล่าเรยีน	อบรมส่ังสอน	ให้ความรกัความเอน็ดูและอืน่	ๆ 	อกี	เป็นต้น	

ต�าแหน่งอื่น	ๆ	ก็เช่นกัน	เช่น	ครู	อาจารย์	เสมียน	ภารโรง	ต่างก็มีบทบาทที่คาดหวังจะต้องท�าในฐานะ

ที่ครองต�าแหน่งต่าง	ๆ	เหล่านี้นั้นอยู่
8

 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท	 หมายความว่าบทบาทหน้าที่ตามต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งนั้น	 จะถูก 

คาดหวังจากสังคมรอบด้าน	 ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	 (Socialization)	 และการแสดง

บทบาทของบุคคลตามต�าแหน่งหน้าที่จะมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดขึ้นกับปัจจัย	๓	ประการ	ดังนี้

	 	 ๑.		ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองแสดงหรือปฏิบัติ

	 	 ๒.		ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท

	 	 ๓.		บุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท
9

 บทบาทนั้นมี	๒	นัย	คือ	ทางด้านโครงสร้างบทบาทเป็นต�าแหน่งทางสังคม	ที่มีชื่อเรียกต่าง	ๆ 	กัน

แสดงบทบาทโดยคณุสมบตัแิละกจิกรรมของบุคคลทีค่รองต�าแหน่งนัน้	ๆ 	ส่วนทางด้านการแสดงบทบาท	

หรือการมีปฏิสัมพันธ์	 (Social	Structure)	บทบาทเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากแบบแผนการกระท�าของ

บุคคลที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ในสังคม
10

	 บทบาทเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ต�าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย	 เป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ�านาจหน้าที่การงานที่ได้

รับมอบหมาย	 เป็นการแสดงพฤติกรรมตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

 7
	กมลรัตน์	หล้าสุวงษ์,	จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร:	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร,	๒๕๒๗),	หน้า	๕๐.
 8

 งามพิศ	สัตย์สงวน,	หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร:	แพร่พิทยา,	๒๕๓๘),	หน้า	๙๖-๙๗.
 9

	ประกอบ	มีโคตรกอง,	“บทบาทของพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	๒๕๔๑)
 10

	 ประเสริฐ	 แย้มกลิ่นฟุ้ง,	 สถานภาพและบาทบาท,	 (กรุงเทพมหานคร:	 คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	๒๕๑๖),	หน้า	๑๘.
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ความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอ�านาจนั้น
11

	 และบทบาท	 คือการปฏิบัติหน้าที่หรือการแสดงออก 

ของคน	ซึ่งคนอื่นคาดคิดหรือคาดหวังว่าเขาจะท�าเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง
12

	 บทบาทเปรยีบเสมอืนบทของตวัละครทีก่�าหนดให้ผูแ้สดงในละครเร่ืองนัน้ๆเป็นตวั	(ละคร)	อะไร	

มีบทบาทที่ต้องแสดงอย่างไร	 ถ้าแสดงผิดบทหรือไม่สมบทบาทก็อาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย	

นอกจากนี้บทบาทของบุคคลยังขึ้นอยู่กับการกล่อมเกลาทางสังคม	 (Socialization)	 และบุคลิกภาพ 

ของบุคคลน้ันด้วย
13

	 สอดคล้องกับความหมายท่ีว่า	 บทบาท	 เป็นความคาดหมายของการกระท�า	 

ในสถานภาพหนึ่ง	ๆ	บุคคลควรจะมีบทบาทอย่างไร	โดยจะมีการเรียนรู้เป็นกระบวนการส�าคัญเพื่อให้

ทราบว่าแต่ละบุคคลจะต้องแสดงบทบาท	 (Role	playing)	และสวมบทบาท	 (Role	 taking)	อย่างไร	 

ซึ่งการเรียนรู้บทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการสังเกต	(Role	model)	จากบุคคลที่เรายึดถือ	

(Significant	others)	เพื่อจะน�ามาเป็นแบบอย่างของบทบาทแห่งตนที่จะแสดงต่อผู้อื่นในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ในสงัคมต่าง	ๆ 	ท่ีตนเองต้องการ
14

	บทบาทของบคุคลจงึแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะสถานภาพ	

อุปนิสัย	 ความคิด	 ความรู้ความสามารถ	 มูลเหตุจูงใจ	 การอบรมและความพอใจ	 ดังนั้น	 จากแนวคิด 

ดังกล่าวข้างต้น	บทบาทของบุคคลในแต่ละสังคม	จึงมีที่มาส�าคัญ	๒	ประการคือ
15

	 	 ๑)	 บทบาทท่ีถูกก�าหนดโดยต�าแหน่ง	 ได้แก่	 ฐานะของต�าแหน่ง	 กฎระเบียบหน้าที่ความรับ 

ผิดชอบ	สิทธิและข้อผูกพัน	ซึ่งก�าหนดไว้เป็นปทัสถานส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้น

	 	 ๒)	 บทบาทท่ีถูกก�าหนดโดยบุคลิกภาพของบุคคล	 ได้แก่	 ทัศนคติ	 ประสบการณ์การศึกษา

อบรม	ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี	ซึ่งผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นจึงถือเป็นแนวปฏิบัติ

 ในแง่ทางโครงสร้างของสงัคมว่า	บทบาท	หมายถึง	ภาระหน้าทีท่ี่บคุคลใดบคุคลหนึง่จะพึงกระท�า

ตามสถานภาพที่ตนด�ารงอยู่เมื่อบุคคลใดได้เข้าไปมีสถานภาพหนึ่ง	 ๆ	 แล้วย่อมแสดงบทบาทตาม

สถานภาพนัน้	ๆ 	สถานภาพและบทบาทจงึเกีย่วข้องสมัพันธ์กนั	เปรยีบได้กบัเหรยีญทีต้่องม	ี๒	ด้านเสมอ	

เมื่อสถานภาพเป็นตัวก�าหนดแบบแผนความสัมพันธ์นั้นมีความสอดคล้องกัน	และเป็นไปตามแบบแผน

ที่ก�าหนด	ดังนั้น	บทบาทจึงเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของโครงสร้างทางสังคมประการหนึ่ง	 “บทบาท

 11
 ปราชญา	กล้าผจญ,	พฤติกรรมผู้น�าทางการศึกษา,	(กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	๒๕๔๐),	

หน้า	๓๔.	
 12

	ประภาพิศ	สัญชาติเจตน์,	จิตวิยาสังคม,	(กรุงเทพมหานคร:	ม.ป.ท.,	๒๕๒๔),	หน้า	๘๙.
 13

 พัทยา	สายหู,	กลไกของสังคม,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๓๖),	หน้า	๒๑.
 14

	 พูนทรัพย์	 สิทธิพรหม,	 “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนากับการเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองของชาวบ้านห้วยยาง, (กรุงเทพมหานคร:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๑๖),	หน้า	๖๐.
 15

	 ไพบูรณ์	 ช่างเรียน,	สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา,	 (กรุงเทพมหานคร:	 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,	
๒๕๑๖),	หน้า	๒๗.
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เป็นจุดของความคาดหวังตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับสถานภาพสังคมดังนั้น	 บุคคลต่าง	 ๆ	 ในสังคมจะมี

บทบาทเป็นกรอบและถูกคาดหวังว่าควรมีพฤติกรรมอย่างไร”
16

 สรุป บทบาทจึงเป็นพฤติกรรมที่บุคคลในสังคมจะแสดงออกตามสถานภาพ	หรือต�าแหน่ง	สิทธิ	

และหน้าที่ของตน	ตามความคาดหวังของสังคมหรือตามความเป็นจริง	ซึ่งการแสดงบทบาทของแต่ละ

บคุคลอาจจะสอดคล้องหรอืขัดแย้งกับความคาดหวงัของสงัคมกไ็ด้	ทัง้นีบ้ทบาททางสงัคมจะถกูก�าหนด

และวางระเบียบไว้	 เพื่อการปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้น	 จะต้องมีสิทธิและหน้าที่ 

ท�าอะไรบ้างในองค์กรนั้น	ๆ	และสังคมได้วางระเบียบไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลในองค์กรดังกล่าว	จะต้อง

เข้าใจเก่ียวกับบทบาทของตนและผู้อื่นที่ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี	 ถูกต้อง	

และมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์
	 เม่ือกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทั่งเป็นไปใน

อนาคต	 จะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นศูนย์รวม 

ศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ	 และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ	 และ 

อีกประการหนึ่ง	 พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ	 และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม 

ของประเทศไทยทั้งด้านสังคม	และวัฒนธรรม
17

	 พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทางศาสนาและสังคม	เพื่ออยู่กับสังคมพระสงฆ์จ�าต้องได้รับ

ความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชนด้วยเหตุผล	 ๓	

ประการ	คือ

	 	 ๑.	การด�าเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย

	 	 ๒.	สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบ�าเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม

	 	 ๓.	โดยคุณธรรม	คือ	เมตตาธรรม	พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์
18

 16
	ลนิตนั	(Linton)	อ้างใน	ทติยา	สวุรรณชฏ, พัฒนาการ: ความคาดหวงับทบาทของพฒันากรคณะกรรมการ

หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ระดับต�าบล :	ส่วนท้องถิ่น	สังคมวิทยา,	(กรุงเทพมหานคร	:	ไทยวัฒนาพานิช,	๒๕๒๗),	หน้า	
๔๓.
 17

	 คนึงนิตย์	 จันทรบุตร,	 “	 สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”,	 งานวิจัยภาควิชา
ประวัติศาสตร์,	(คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	วิทยาลัยครูอุบลราชธานี),	๒๕๓๐.
 18

	 อภิชัย	 พันธุเสน,	พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, 
(กรุงเทพมหานคร	:	มูลนิธิภูมิปัญญา,	๒๕๓๙),	หน้า	๒๐๕-๒๐๖.
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 ในชนบทไทย	พระสงฆ์จะมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือพัฒนาชนบท	ดังนี้

	 	 ๑.		สงฆ์ท�าหน้าที่สั่งสอนธรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านท�าบุญกุศลต่าง	ๆ

	 	 ๒.		ภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา	ผู้ประนีประนอม	และบางครั้งท�าหน้าที่

เยียวยารักษาผู้เจ็บป่วย

	 	 ๓.		สงฆ์เป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน	 โดยช่วยขจัดความขัดแย้งของประชาชน 

ในหมู่บ้านได้	เพราะคนโดยส่วนมากเชื่อฟังพระผู้ทรงศีลอยู่แล้ว

	 	 ๔.		สงฆ์ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อที่พ่อแม่หมดความสามารถจะอบรมได้ด้วยตัวเอง 

รวมทั้งอนุเคราะห์เด็กก�าพร้า

	 	 ๕.		สงฆ์เป็นผู้ช่วยสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน	ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากวัด	เช่น	สถาปัตยกรรม	

ช่างไม้	ช่างก่ออิฐปูน	ช่วยปรับปรุงการเกษตรและการรักษาโรคภัยยาแผนใหม่

	 	 ๖.		สงฆ์เป็นผู้น�าที่ไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน	 ท�าหน้าท่ีช่วยวางแผนแนะน�าสนับสนุนงาน 

ของชาวบ้าน	โครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ในเมืองไทยที่ส�าเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาล

ขอความร่วมมือจากชาวบ้านโดยผ่านพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือ

	 	 ๗.		สงฆ์เป็นผู้น�าประชาชนในทางวิญญาณเป็นที่พึงทางจิตใจ	 สงฆ์สามารถแก้ปัญหาส่วนตัว

ของผู้เดือนร้อนใจ

	 	 ๘.		สงฆ์ท�าหน้าที่เป็นธรรมทูต	 และพระธรรมจาริกซึ่งไปเผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวบ้านท�าให้

ชาวบ้านเขาเกิดความรู้สึกรักชาติ	ไม่ท�าไร่เลื่อนลอยและหันมาเคารพนับถือศาสนา
19

	 พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ	๓	คือ	พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นเสมือนตัวแทนขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เป็นสถาบันที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตประจ�าวันของพุทธศาสนิกชนนอกจากจะเป็น

ที่พึ่งพิงทางจิตใจ	 ชี้น�าทางศีลธรรมจรรยาโดยชี้ให้ท�าน�าให้ดู	 และเป็นสถาบันที่เอื้ออ�านวยบริการ 

ทางศาสนกิจศาสนพิธีแล้ว	 พระภิกษุสงฆ์ยังท�าหน้าที่ให้บริการอื่นๆที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการ

ไม่ทั่วถึง	 ทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและทั้งยังมีส่วนช่วยสังคมใน 

ด้านต่าง	ๆ	อีกด้วย	ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้และให้ความหมายไว้พอสังเขป	

ดังนี้

	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยตุโฺต)	ได้กล่าวว่า	หากมองกลับมาในด้านประวติัศาสตร์ไทยในทกุ	ๆ 	สมยั

เราจะเห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไว้หลายประการด้วยกัน

  ๑.	พระสงฆ์ท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าของคนในสงัคม	พระสงฆ์ในทกุ	ๆ 	สมยัถอืว่าเป็นบคุคลทีม่คีณุค่า	

ความน่าเช่ือถือ และเป็นที่เคารพของคนในสังคม	 แม้ว่าในทางบ้านเมืองจะมีผู้ปกครองอยู่แล้วแต่ก ็

 19
 รัชนีกร	เศรษโฐ,	สังคมวิทยาชนบท,	(กรุงเทพมหานคร:	ไทยวัฒนาพานิช,	๒๕๒๘),	หน้า	๒๔๖-๒๔๗.
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ไม่พ้นทีจ่ะต้องพึง่พาพระสงฆ์ในยามบ้านเมอืงมวีกิฤติอยูดี่	อย่างในเวลาทีจ่ะต้องออกรบในสมรภมิูแห่ง

สงคราม	 คนในสังคมจะเข้าหาพระสงฆ์	 เพื่อขอให้ท่านอ�านวยอวยพรให้การรบในครั้งน้ัน	 ๆ	 ประสบ

ชัยชนะเหนือศัตรู	หรือขอให้ตนเองมีชีวิตรอดปลอดภัยจากการรบในครั้งนั้น	ๆ

  ๒.		พระสงฆ์ท�าหน้าที่เป็นครูของคนในสังคม	 สมัยแต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นอย่าง

กลาดเกล่ือนเฉกเช่นในปัจจุบัน	 คนในสังคมจึงพากันเข้าไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้อยู่ในก�าแพงวัด 

พระสงฆ์ซึง่เป็นผูอ้ยูภ่ายในวดั	จงึท�าหน้าทีเ่ป็นครสูอนคนในสงัคมโดยปรยิาย	วทิยาการส่วนใหญ่ทีส่อน

กนันัน้ยงัไม่กว้างขวางมากนกั	ส่วนใหญ่คนในสงัคมจะพากนัเรียนเอาเฉพาะหลักธรรมในทางพระพุทธ-

ศาสนาเท่านั้น	 คือ	 เรียนเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิต	 (Way	 of	 Life)	 พูดง่าย	 ๆ	 

ก็คือว่า	คนในสมัยนั้น	เรียนวิชาความจริงของชีวิต	กล่าวคือ	พอเรียนมาแล้วก็สามารถน�าความรู้ไปปรับ

ใช้กับการด�าเนินชวีติในปัจจุบันได้ในทนัที	คนในสมยัแต่ก่อนจงึมคีวามผกูพนักบัพระสงฆ์และวดัมาก
20 

สอดคล้องกับ	 พระไพศาล	 วิสาโล	 กล่าวถึง	 บทบาทของพระสงฆ์ว่า	 โดยประเพณีพระสงฆ์ก็ไม่ได้มี 

หน้าที่สอนธรรมอย่างเดียว	 หากยังมีบทบาทในทางโลก	 เช่น	 สอนวิชาชีพ	 ขุดบ่อน�้า	 สร้างสะพาน	 

และเปน็ผู้ไกล่เกลี่ยระงบัความขัดแยง้ในหมูบ่า้น	เปน็ตน้	วดัจงึไม่ใช่สถานอบรมสัง่สอนศีลธรรม	จรรยา	

และประกอบพิธีกรรมเท่านั้น
21

	 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการพฒันาชุมชนให้เจรญิด้วยการสร้างสาธารณประโยชน์	ซึง่เป็นการ

สร้างความผกูพนัและการสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยสิง่ทีจ่�าเป็นตอ่การด�ารงชวีติของชุมชน	เช่น	ช่วยสร้าง

โรงเรียน	 สร้างถนน	 ศาลาประชาคม	 เป็นต้น
22

	 พระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธ-

ศาสนา	 เพราะเป็นผู้ท�าให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง	 เป็นผู้ท่ีท�าให้พระพุทธศาสนาหยั่งราก 

ฝังลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบันส�าคัญหนึ่งของสังคม	 เมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็น

สถาบันทางศาสนาองค์ประกอบที่มีความส�าคัญยิ่ง	 คือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถี 

ชีวิตของประชาชนมาก	 เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิต	 ศีลธรรมและพฤติกรรมต่าง	 ๆ
23

  

 20
 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตฺโต),	มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน,์	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก	จ�ากัด,	๒๕๔๒),	หน้า	๒๑.
 21

 พระไพศาล	วิสาโล,	พุทธศาสนาในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต,	(กรุงเทพมหานคร:	มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ์,	๒๕๔๖),	หน้า	๙๑.
 22

	 คนิตย์	 จันทบุตร	 และสุบรรณ	 จันทบุตร,	ความส�าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี 
วดัป่านานาชาต ิอ�าเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธาน,ี (กรงุเทพมหานคร:	ส�านกังานคณะกรรมการ	การศึกษา
แห่งชาติ,	๒๕๔๕),	หน้า	๕๔.
 23

	 พินิจ	 ลาภธนานนท์,	บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร:	 สถาบันวิจัยสังคม	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๒๙),	หน้า	๓๐.	
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พระสงฆ์มบีทบาทส�าคญัในทางศาสนาและในทางโลก	พระสงฆ์มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการศกึษาและควบคมุ

สังคม	 พระภิกษุส่วนใหญ่ซึ่งได้บวชและจ�าพรรษามาเป็นเวลานาน	 จะได้รับความเคารพนับถือจาก

ประชาชนในท้องถ่ินนัน้	และยงัคงมอีทิธพิลเหนอืชาวบ้านอยูม่าก	โดยเฉพาะพระสงฆ์ผูม้ตี�าแหน่งหน้าที่

ทางสงฆ์	 มักจะได้รับความเคารพนับถือและเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนบท	 และชาวบ้านให้ความเคารพ 

เชื่อฟังมากเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาแก่ชาวบ้านทั้งทางโลกและทางธรรม
24

	 พระสงฆ์นอกจากจะเป็นทีเ่คารพของชาวบ้านในชมุชนแล้วยงันบัว่าเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีณุค่า

ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม	หากนักวิชาการน�าความรู้	 รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้อย่างถูกต้อง	

จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง	 จะช่วยเสริมสร้าง 

ความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน	 ขออัญเชิญมา	ณ	 ท่ีนี้การใช้หลักวิชา	 และความคิดริเร่ิมสร้างงานท่ีอาจ 

ดูไม่ใหญ่โตนัก	 แต่ประสิทธิภาพสูงและอ�านวยประโยชน์โดยตรงได้มาก	 โดยการน�าเอาทรัพยากร 

ตามธรรมชาติ	 ความรู้	 ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและ 

ให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุด	 การสร้างความเจริญในลักษณะนี้	 จะช่วยสร้างความเจริญ

ของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน
25

 สรุปความว่า	บทบาทที่เด่นชัดของพระสงฆ์คือบทบาทในการพัฒนาสังคม	ซึ่งมีอยู่	๒	ด้าน	คือ	

บทบาทในด้านพัฒนาวัตถุและบทบาทในด้านพัฒนาด้านจิตใจ	พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาสังคม	โดยการให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง	เป็นผู้เชื่อมประสานให้ก�าลังใจ	และเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม

แก่ประชาชน

แนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่
 ความหมายการพัฒนาชุมชน

	 การพัฒนา	 (Development)	 เป็นค�าที่ถูกน�ามาใช้ครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่	 ๑๙	 โดย 

นักเศรษฐศาสตร์	 ที่ได้น�ามาใช้เรียกวิธีการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป	

จนเป็นที่นิยมและเกิดการแพร่หลายของการใช้ค�าว่า	 การพัฒนาไปท่ัวโลก	 หลังจากท่ีองค์การ

สหประชาชาติ	(The	United	Nations)	ได้ประกาศให้ทศวรรษที่	๑๙๖๐	เป็นการเริ่มต้นทศวรรษแห่ง

การพัฒนาของโลก
26

	 หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงเหตุในเชิงประวัติศาสตร์ของการพัฒนาท่ีเร่ิมต้นใน

 24
	จิรพรรณ	กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน,	(กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	๒๕๓๖),	หน้า	

๙๖.
 25

	สุลักษณ์	ศิวรักษ์,	ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:	พาสิโก,	๒๕๒๔),	หน้า	๖๓.
 26

	สนธยา	พลศรี,	ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,	(กรุงเทพมหานคร:	โอเดียนสโตร์,	๒๕๔๕),	หน้า	๗-๘.
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ยุโรป	จะพบว่า	การพัฒนาด�ารงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงในทุกศตวรรษของประชาคมโลก	ก่อนที่

ประชาธิปไตยจะเริ่มแพร่หลายในยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี	 ๑๖	 กล่าวคือ	 ในช่วงศตวรรษที่	 ๑๒–๑๔	 

สามัญชนส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพของทาส	ด้วยระบบศกัดนิาและภาวะทโุภชนามาอย่างยาวนาน	จนก่อตวั

เป็นปัญหาความยากจนท่ีถูกสั่งสม	 ผ่านล่วงเข้าสู่ศตวรรษที่	 ๑๖-๑๘	 ถึงแม้ระบบศักดินาในยุโรปจะ 

เสือ่มถอยลงแต่ปัญหาความยากจนกย็งัฝังรากเพิม่ขึน้	จนกระท่ัง	การอุบติัขึน้ของการปฏวิติัอตุสาหกรรม

ในศตวรรษที่	 ๑๙	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลักตามแนวทางของระบบ

ทุนนิยม
27

 

  การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความ 

ร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชน	 และควรจะเป็นความคิดริเร่ิมของประชาชนเองด้วยกัน	 แต่ถ้า

ประชาชนไม่รู ้จักริเริ่มก็ให้ใช้เทคนิคกระตุ้นให้เกิดความริเริ่ม	 ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการได้รับการ 

ตอบสนองจากประชาชนด้วยความกระตือรือร้นอย่างจริงจัง
28

	 การพัฒนาชุมชน	 เป็นกระบวนการ	 

อย่างหนึ่งที่รัฐบาลน�ามาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน	 ยั่วยุ	 และส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทเกิด 

ความคิดสร้างสรรค์	 และเสริมสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้าท้ังในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและ 

การดูแลตนเองตามระบบประชาธปิไตย”	การพฒันาชมุชนจงึเป็นงานทีล่งไป	ท�ากบัคนสร้างอดุมการณ์

สร้างค่านิยม	 ทัศนคติของ	 คนให้ตระหนักถึง	 “การพัฒนาตนเอง”	 ด้วยวิธีการกระตุ้นเตือน	 ยั่วยุให้

ประชาชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวของประชาชน
29

 กล่าวโดยสรุป	 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า	 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ	 (Process)	 

อันเป็นทั้งวิธีการ	 (Method)	 และยังเป็นทั้งโครงการหรือแผนงาน	 (Program)	 อีกทั้งขบวนการ	 

(Movement)	 อยู่ในตัวเสร็จ	 ซึ่งในหลักการดังกล่าว	 ก็เพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนมีคุณภาพคุณธรรม 

ในการด�ารงอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	สังคมด้วยกัน

 27
	สรุพล	ปธานวนชิ,	นโยบายสงัคม: เส้นทางสูร่ฐัสวสัดิการ,	(กรงุเทพมหานคร	:	ส�านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๗),	หน้า	๒๑-๒๖.
 28

 สุวิทย์	ยิ่งวรพันธ์,	การพัฒนาชนบทในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร	:	อักษรสยามการพิมพ์,	๒๕๒๑),	
หน้า	๖๖.
 29

	 พัฒน์	 บุญรัตพันธ์,	การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 ไทยวัฒนา 
พานิช,	๒๕๑๗),	หน้า	๑.
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321บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่

บทบาทพระสงฆ์ภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่
	 สังคมโลกทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทย	จะมีความพลวัตในตัวของมันเอง	ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริง

ที่ว่า	 สังคมมนุษย์ไม่ใช่สังคมซ่ึงหยุดแน่นิ่ง	 การเปลี่ยนแปลงทางปริมาณ	 เช่น	 การเพิ่มของประชากร	 

ก็จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงของเนื้อหาที่ส�าคัญ	 เริ่มต้นจากความจ�าเป็นในเร่ืองอุปโภคบริโภค	 ซึ่งจะ 

น�าไปสู ่การผลิตที่เพิ่มขึ้น	 ปัญหาของสังคมที่ซับซ้อนและความขัดแย้งท่ีทวีคูณก็จะน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงในทางการเมือง	การปกครองและการบริหาร	

	 ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนล�้าไปอย่างก้าวกระโดด	 เป็นการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความคิดพื้นฐาน	 ความทรงจ�า	 และความเคยชินเก่า	 ๆ	 รวมทั้งประสบการณ์ 

ในแง่ของความส�าเร็จ	 ความล้มเหลว	 และความเชื่อมโยงกับรากฐานทางสังคม	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	

จารีต	 ที่ส่ังสมกันมายาวนานในโลกใบเก่า	 การพัฒนาคน	 ในโลกยุคใหม่	 บางส่วนอาจจะต้องพึ่งพา

ประสบการณ์เก่า	 ในแง่ของศักยภาพพื้นฐานความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม	 แต่ส�าหรับ 

การพัฒนาคุณภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับโลกอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้ว	 

ความคาดหวังต่อกระบวนการและผลลัพธ์จะต้องคิดใหม่ท�าใหม่	เปลี่ยนวิธีคิด	Mindset	ใหม่	ที่ต้องรื้อ

สร้างแนวปฏิบัติออกจากประสบการณ์และภาพจ�าเดิม	 ๆ	 ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุด	 ท้าทาย

ที่สุด	ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่
30

 

 พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่ คือ

	 ๑.	 เป็นสังคมที่ไร้ขีดจ�ากัดของข้อมูลข่าวสาร	 (Unlimited	 Information	Society)	 เป็นยุคที่มี

การเปลี่ยนผ่านและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มคน	องค์กรมากยิ่งขึ้น	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ตลอดจนสารสนเทศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 และท่ีส�าคัญ	 การไร้ขีดจ�ากัดของข้อมูลเหล่านี้

สามารถน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี

	 ๒.	 เป็นสังคมฐานการเรียนรู้	 (Learning-Based	Society)	โลกหลังยุคใหม่ถือว่าเป็นยุคที่มีการ

ขับเคลื่อนด้วยสื่อทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านความรู้ต่างๆ	(Innovative	knowledge)	ผู้คน

ในยคุนีม้กีารได้องิแอบและสมัผสักบัข้อมูลมากมายยิง่ขึน้	และเป็นผลทีท่�าให้ผู้คนสามารถน�ามาพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ได้ดียิ่งขึ้น	อนึ่ง	ลักษณะของสังคมยุคนี้จะน�ามาซึ่งความ

เปลี่ยนแปลงแบบฉับไวจนบางครั้งท�าให้เกิดสภาพสังคมที่ตื่นตระหนก	(Awaken	Society)	ได้

 30
	 การพัฒนาคน,	 โลกยุคใหม่ ต้องเร่ิมจากน�าพาความคิดผู้คนออกจาก “สังคมงมงาย” ไปสู่ “สังคม 

ความรู”้	[ออนไลน์],	แหล่งทีม่า	:	https://www.salika.co/2019/02/01/human-development-strategic-plan/	
[๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕]
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	 ๓.		เป็นสังคมแบบย่อส่วน	(Condensed	Society)	ด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์อริยะ	อิทธิพลของ

การสื่อสารที่ก้าวไกลทั้งระบบดาวเทียม	ระบบดิจิทัล	และระบบอื่น	ๆ	อีก	ท�าให้โลกมีสภาพที่แคบลง	

การไหล่บ่าและการผสมรวมของวฒันธรรมเป็นไปอย่างรวดเรว็และกลมกลนื	นอกจากน้ี	การไหลบ่าของ

ข้อมูลข่าวสารมีช่องทางหลากหลายยิ่งขึ้น	มีลักษณะทั่วถึงกันอย่างไร้ทิศทาง	ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยง	

(Interconnectedness)	 ประเทศต่างๆ	 ในโลกมีความใกล้ชิดกันมากกว่าสังคมในยุคท่ีผ่านมา	 เช่น	 

มีผลิตภัณฑ์	 (products)	 ที่สามารถส่งถึงกันและสามารถใช้ได้ในเวลาเดียวกัน	 มีความรวดเร็วในการ

ขนส่งที่สะดวกสบาย	 ในทางตรงกันข้าม	 สิ่งที่น่าเป็นห่วงของสังคมยุคนี้ประการหนึ่ง	 คือ	 ผลกระทบ 

ของสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งสามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
31

	 สังคมไทยแม้จะเป็นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา	 แต่ก็มีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไหลบ่าเข้ามา	

จึงท�าให้วัฒนธรรมอันดีงามเริ่มเสื่อมถอยลง	 เกิดปัญหาตามมาเพราะคนไม่ประพฤติธรรม	 ผิดศีล	 

ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น	ก่ออาชญากรรมต่าง	ๆ 	จึงควรรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้	ดังความตอนหนึ่งว่า	สังคมไทย	

เป็นสงัคมทีอ่าศยัหลกัพทุธธรรมของพระพทุธศาสนา	มาเป็นเวลานานแล้ว	กระทัง่กลายเป็นวฒันธรรม

และอารยธรรม	แต่หลงัจากประเทศไทยได้พฒันาประเทศไปตามประเทศทีเ่จรญิในด้านวตัถ	ุเช่น	อเมรกิา	

เป็นต้น	โดยหันหลงัให้แก่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	สงัคมไทยจงึมมีลภาวะและสญัญาณแห่งความ

เสื่อมก่อตัวขึ้นทุกขณะ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชญากรรม	 ความทุจริต	 และความขาดแคลนทางศีลธรรม 

ในด้านต่าง	 ๆ	 ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ในปัจจุบันนี้เป็นเคร่ืองแสดงว่า	

สังคมไทยจ�าเป็นต้องน�าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาสังคมอย่างเร่งด่วน	 เพื่อให้รอดพ้นจากความพินาศ 

ทางศีลธรรม	เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้พัฒนาในทุกด้าน	และมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข
32

	 ปัจจุบันปัญหาส�าคัญของสังคมไทย	 คือ	 ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในชนบทอันเนื่อง 

มาจากความล้มเหลวในการพัฒนาชนบท	 ถึงแม้จะประสบความส�าเร็จก็เป็นเพียงด้านวัตถุ	 แต่ขาดมิติ

ทางด้านจิตใจ	 เป็นผลให้พระสงฆ์ในเขตชนบทได้มีโอกาสท�าหน้าท่ีของการเป็นผู้น�าการพัฒนา	 น�าพา

ชาวบ้านร่วมกันด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง	

	 อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย	 งานที่พระสงฆ์จะท�าได้โดยตรงก็คือการให้ค�า

แนะน�าทางจิตใจ	เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง	ๆ	สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจด้วยการประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่าง	 ส่วนการสงเคราะห์สังคมที่ก�าลังพัฒนา	 เม่ือชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเอง	 

 31
	 ธงชัย	 สมบูรณ์,	 โลกหลังยุคใหม่ อนาคตทางการศึกษาและปัญญาของชาติ,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	

https://www.matichon.co.th/columnists/news_783896, [๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๕],
 32

	 ภัทรพร	 สิริกาญจน,	 เอกสารวิชาการเรื่อง “สามทศวรรษของการพัฒนามนุษย์ สังคม และ  
เศรษฐกิจไทย”, (กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๓๑),	หน้า	๑.
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323บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่

ถ้าพระเป็นผู้น�าท้องถิ่น	 ก็ควรมีบทบาทด้วยการเสนอแนะให้ความคิดริเริ่มว่าในชุมชนมีอะไรที่จะ 

ท�าให้เกิดแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 ทางวัตถุจะท�าได้ก็โดยทางอ้อม	 ด้วยการแนะน�าชักจูงผู้อื่นให้กระท�า	 

หรือน�าสิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อื่น	มาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป	โดยการ

สงเคราะห์นั้นต้องค�านึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ	 ด้วยการท�าหน้าที่ให้เหมาะสมกับบทบาท	 

เมือ่สงัคมเปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั	วตัถนุยิมได้เข้ามามบีทบาทในสังคม	หากพระสงฆ์แสดงบทบาท

ทันตามปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบันก็จะสามารถแก้สภาพปัญหา	 จะส่งผลให้สภาพสังคมและ 

ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
33

	 แนวทางบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์

แก่สังคม	๔	ประการคือ	

	 	 ๑)		ในฐานะผู้น�าทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นกัลยาณมิตรของประชาชน	

	 	 ๒)		ในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษาโดยตรง	

	 	 ๓)		ในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ	

	 	 ๔)		ในฐานะเป็นผู้ประสานท�าให้เกิดความมั่นคงต่อรัฐ
34

 

	 และในสังคมโลกใหม่	 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนประสบการณ์และอุดมการณ์ในลักษณะที ่

ตอบสนองปัญหา	 ความต้องการของชุมชนใน	 ลักษณะประสมประสานกับการท�างานของกลุ่มต่าง	 ๆ	 

ไม่ว่าข้าราชการ	องค์กรพัฒนาเอกชน	และผู้น�าชุมชนรวมทั้งประชาชนในชนบท	๖	ประการ	ดังนี้

	 	 ๑.		การพัฒนาชุมชน	 คือ	 กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีขึ้นโดยเป็น 

กระบวนการทีม่คีวามต่อเนือ่งและเก่ียวข้องกบัทกุ	ๆ 	ฝ่ายทัง้พทุธจกัร	(วดัและพระสงฆ์)	และอาณาจักร	

(ข้าราชการ	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชน)	 การพัฒนาจึงต้องด�าเนินการให้ทั่วถึงครอบคลุมประชาชน 

ทุก	 ๆ	 กลุ่ม	 ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 และจะต้องประสานงาน	 ร่วมมือกันท�างาน	 โดยพระสงฆ์ 

ควรส�านึกอยู่เสมอว่า	 ถ้าอาณาจักรเสื่อมลงพุทธจักรจะเจริญอยู่ได้อย่างไร	 พระสงฆ์จึงควรจะต้องถือ 

เป็นบทบาทหน้าที่ที่ควรจะต้องเข้าไปด�าเนินการ

	 	 ๒.		การพัฒนาจะต้องเน้นการพัฒนาบุคคลเพื่อสร้างความพร้อมของประชาชนที่จะเข้าร่วม

การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง	โดยจะต้องพัฒนาประชาชนให้พร้อมทั้งทางด้าน

คณุภาพและคณุธรรม	ท้ังทางด้านรปูธรรมหรอืด้านวตัถ	ุได้แก่	การพฒันาด้านจติใจให้ประชาชนได้เข้าใจ

ถึงความหมาย	และคุณค่าของการพัฒนาชนบท

 33
 ไอศูรย์	 อินทร์เพชร,	 “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม	 ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาครมุนี 

(แก้ว	สวุณณฺโชโต)”,	วทิยานพินธ์ปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ,	(บณัฑติวทิยาลยั:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย,	๒๕๕๓).
 34

 กรมการศาสนา	กระทรวงศกึษาธกิาร,	คูม่อืครจูรยิศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๓ เล่ม ๙, (กรงุเทพมหานคร:	
โรงพิมพ์กรมการศาสนา,	๒๕๒๒),	หน้า	๒๖.
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  ๓.		การพัฒนาชุมชนควรจะเกิดข้ึนจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน	 โดยอาศัย 

ความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะและสติปัญญาของประชาชนในการคิดค้น	 และริเร่ิมโครงการพัฒนา 

ต่าง	ๆ 	เอง	อนัจะน�าผลส�าเรจ็มาสูช่มุชนได้มากกว่าการพ่ึงพิงบคุคลจากภายนอกชมุชนทีไ่ม่รู้ซ้ึงถึงปัญหา

และความต้องการของประชาชนในชุมชน

	 	 ๔.		การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนจะเกดิขึน้ได้	จะต้องตอบสนองความจ�าเป็นพืน้ฐาน

ของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนได้	 จะต้องตอบสนองความจ�าเป็นพื้นฐานได้ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 การตอบสนองแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ

ชีวิตที่สมบูรณ์

	 	 ๕.		การพัฒนาชนบทท่ีจะสามารถตอบสนองความจ�าเป็นพ้ืนฐานของประชาชนได้ควรจะ

เป็นการพัฒนาโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเอง	 คือการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทุกขั้นตอน	 มิใช่ให้ประชาชนเข้าร่วมเฉพาะการใช้แรงงานเท่านั้น	 เพราะจะไม่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าของในผลิตของงานพัฒนาชนบท

	 	 ๖.		การพัฒนาชุมชนที่จะประสบผล	 สามารถทดลองหรือขจัดปัญหาของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง	 ควรมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งตนเองของประชาชนซึ่งวิถีทางที่จะเป็นไปต่อสภาพการพ่ึงตนเอง 

ในปัจจุบัน	คือ	 การให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อการน�าไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้สุขสบาย	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ควรจะพึ่งพาจาก

ภายนอกเฉพาะเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นและหาไม่ได้	

	 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาที่แท้จริงจะต้องเป็นการพัฒนาใน	๒	ลักษณะที่พระสงฆ์ต้องเข้าไปมี

บทบาทคือ	การพัฒนาภายนอกกับพัฒนาภายใน	ในการพัฒนาภายนอกได้รวมเอาการพัฒนาทางด้าน

ร่างกาย	 ด้านปัจจัย	 ๔	 การอยู่ดีกินดี	 และการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย	

เป็นต้น
35

	 และในงานพัฒนาชุมชน	 พระสงฆ์จึงต้องมีความจ�าเป็นที่จะต้องรู้ถึงปัญหาของชาวบ้าน 

เพื่อท�าการพัฒนาให้ถูกจุดซึ่งสามารถน�าเอาหลักอริยสัจ	๔	ประการมาใช้แก้ปัญหาได้ดังนี้

	 	 ๑.	ทุกข์	คือ	การท�าให้รู้จักตัวความทุกข์หรือตัวปัญหาที่เกิด	สามารถค้นหาสิ่งที่ทุกข์นั้นได้

	 	 ๒.	 สมุทัย	 คือ	 รู้จักต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหาอย่างไรที่เกิด	 คนโดยมากอยากจะดับที่ 

ปลายเหตุ	แต่แทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุกลับไปวุ่นวายอยู่ที่ตัวความทุกข์อันเป็นผลจึงแก้ไม่ได้

	 	 ๓.	นโิรธ	คอื	ให้รูจ้กัความดบัทกุข์	แก้ปัญหาท้ังหลายทีเ่กดิข้ึนจากการพัฒนา	ซ่ึงทางพระพุทธ-

ศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับผล	ต้องดับเหตุจึงจะดับไปด้วย	ถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่	ทุกข์ก็จะ

ต้องเกิดอีก

 35
	 อภิชัย	 พันธุเสน,	พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและทางเลือกใหม,่	

(กรุงเทพมหานคร:	มูลนิธิภูมิปัญญา,	๒๕๓๙),	หน้า	๒๐๕-๒๐๖.
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325บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนภายใต้พลวัตของสังคมโลกยุคใหม่

	 	 ๔.		มรรค	 คือ	 ให้รู้จักว่าความดับทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นลอย	 ๆ	 ไม่ได้	 จะต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์	หรือถึงจุดหมายของงานที่ได้ตั้งเอาไว้
36

	 สรุป	 พระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อชุมชน	 ท้องถิ่นและสังคมที่พระสงฆ์อาศัยอยู่ 

และมบีทบาททีส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นอยูข่องชมุชน	เป็นผูใ้กล้ชดิและเข้าใจความทุกข์ยาก	ปัญหา	

อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชน	 แต่ด้านการพัฒนาพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาของประชาชน	 

และเป็นที่ไว้วางใจ	มีวัดเป็นศูนย์กลางในการกระท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	ของชุมชน	สามารถชักจูงประชาชน

ในท้องถิ่น	ผู้น�าท้องถิ่นหรือองค์กรทางราชการ	ในการพัฒนาชุมชนที่พระสงฆ์อาศัยอยู่ได้

สรุป

	 สถาบนัศาสนาเป็นสถาบันหลกัและมบีทบาทสงูในระดับชนชัน้ทางสงัคมไทยตลอดมา	เป็นสถาบนั

ศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยได้เป็นอย่างดี	 ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือสังคม 

ในเมือง	การพฒันาคนเป็นเรือ่งส�าคญัและมคีวามหมายยิง่ต่อปัจจบุนัสภาพและการไปสูอ่นาคตในกระแส

โลกไร้พรมแดน	พระสงฆ์จะเป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรมปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้น�าใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของของคนในสังคม	 ท�าให้สังคมสงบสุข	 มีความสมัครสมานสามัคค	ี 

มีระเบียบวินัย	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข	 ดังนั้นบทบาทของพระสงฆ์ไทยในยุคโลกใหม	่ 

จะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว	 เพื่อการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่	 แต่ไม่ละเลยการประพฤติปฏิบัติที่เป็น 

หลกัการเดมิของหลกัค�าสอน	แต่ให้มแีนวทางในการด�าเนนิชีวติได้อย่างสงบสขุ	จงึมคีวามจ�าเป็นจะต้อง

มีการแสดงบทบาทให้เหมาะสม	 และเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม	 จารีต	 วัฒนธรรม	
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การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดร.เดชา พวงงาม
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยในปัจจุบนัมลัีกษณะเป็นเสมอืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

๒	ชั้น	ประกอบด้วย	องค์กการบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	๗๖	แห่ง	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชั้นบน	เทศบาล	๒,๔๕๐	แห่ง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	๕,๓๒๔	แห่ง	เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง	 โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๔๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 มีเขตอ�านาจในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 

จงัหวดั	โดยมท้ัีงหน่วยงานของราชการส่วนกลางบางส่วนในพ้ืนที	่ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ในราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค	ระดับจังหวัด	ระดับอ�าเภอ	ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกัน	คือ	 เทศบาล	และ	อบต.	

ตลอดจนหน่วยงานหรอืองค์กรภาคเอกชน	และภาคประชาสังคมในพ้ืนทีป่ฏบิติังานตามหน้าทีค่วามรับ

ผิดชอบของหน่วยงาน/องค์กรของตนร่วมอยู่ด้วย	 ส่งผลในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดมักถูกทักท้วงจากหน่วยงานต่าง	ๆ	โดยเฉพาะส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าทับซ้อนกันกับ

ภารกจิของหน่วงงานอืน่	ๆ 	ทัง้ในส่วนของหน่วยงานในสังกดัราชการบรหิารส่วนภมูภิาค	และหน่วยงาน

ในสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันคือ	เทศบาล	และ	อบต.	รวมทั้งยังมักได้รับการประเมินว่า

ไม่คุ้มค่า	ด้อยประสิทธิผล	ไม่ครอบคลุมพื้นที่	และไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ทั้งนี้เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไม่มีส่วนราชการในระดับอ�าเภอ	 และต�าบล	 รวมท้ังขาดหรือมีบุคลากรที่มีความรู	้

ความช�านาญในบางภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายหรือถ่ายโอนมาใหม่ไม่เพยีงพอ	ตลอดจนปัญหาข้อขดัข้อง

อันเกิดจากระเบียบกฎหมายที่ขัดขวาง	หรือไม่เอื้อต่อการด�าเนินการต่าง	ๆ	ด้วย
1

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๔๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	

๔๕	ได้บญัญัตใิห้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหีน้าทีใ่นการตราข้อบญัญตัโิดยไม่ขดัหรอืแย้งต่อกฎหมาย	

 1
	นเรศ	จิตสุจริตวงศ์	และสมาน	งามสนิท,	“การบริหารพื้นที่ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ

จังหวัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,	 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์	 และ
มนุษยศาสตร์,	ปีที่	๖	ฉบับที่	๑	(๒๕๕๙)	:	๑๑๙-๑๓๑.
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329การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจฯ

จัดท�าแผนพัฒนา	อบจ.	และประสานการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด	

สนับสนุน	ประสาน	และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น	ท�ากิจการใด	ๆ 	

อันเป็นอ�านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และกิจการนั้น

เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด�าเนินการหรือให้	อบจ.	จัดท�า	และท�ากิจการอื่นใดที่

กฎหมายก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่อง	อบจ.	รวมถึงอ�านาจหน้าท่ีของ	อบจ.	ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน	และขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๑๗	 (๒๕)	 ที่ให้	 อบจ.	 มีหน้าที่สนับสนุนหรือ 

ช่วยเหลือส่วนราชการ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น	 ให้บริการแก่เอกชน	 

ส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	ที่ให้	อบจ.	มีหน้าที่ด�าเนินงาน

ที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของ 

ท้องถิ่นหรือประชาชนในภาพรวมโดยไม่เข้าไปด�าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถ

ด�าเนินการได้เอง	รวมทั้งด�าเนินงานตามแผน/โครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง	มีผู้ได้รับ

ประโยชน์ในวงกว้าง
2
	 ในลักษณะที่พูดกันติดปาก	 และเข้าใจง่ายว่า	 “เล็ก	 ๆ	 ไม่ใหญ่	 ๆ	 อบจ.	 ท�า”	 

ดังนั้น	เพื่อแก้ปัญหาและด�าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกฎหมาย	การปฏิบัติภารกิจ

ของ	อบจ.	จึงควรด�าเนินการในลักษณะการบริหารปกครองแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ในพื้นที่

	 การบริหารปกครองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน	 (Collaborative	 Governance)	 เป็นหนึ่ง 

ในตัวแบบปฏิบัติการท่ีตั้งอยู่บนกรองแนวคิดการบริหารปกครองภาครัฐแนวใหม่	 โดยตัวแบบดังกล่าว

มองว่าภายใต้บริบททางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองที่ทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เช่นในปัจจุบัน	 

การบริหารกิจการบ้านเมืองหรือการบริหารปกครองภาครัฐจะประสบผลส�าเร็จได้จ�าเป็น	 ต้องอาศัย 

กลไกการประสานความร่วมมือในการด�าเนินภารกิจร่วมกันระหว่างตัวแสดงหลากหลายภาคส่วนท่ีมี

บทบาทเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	 ทั้งนี้โดยเช่ือมั่นว่าการประสานบทบาทการท�างานร่วมกันกับองค์กร 

ต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจเอกชน	 ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกัน 

ขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ	 หรือกิจการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย	 ในฐานะภาคีหุ้นส่วนกัน	 จะน�า 

ไปสูก่ารยกระดบัผลลพัธ์ของภารกจิให้สงูขึน้	ทัง้นีโ้ดยท่ีผ่านมาได้มอีงค์การบริหารส่วนจังหวดัอย่างน้อย	

๓	 แห่ง	 ที่ถือได้ว่าประสบผลส�าเร็จในการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการปฏิบัติ

ภารกิจผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่ีถือได้ว่าประสบผลส�าเร็จในการ

 2
	บัญญัติ	นุ่มพันธ์,	รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพมหานคร	:	

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	๒๕๕๕),	หน้า	๑๕-๑๖,	๙๙-๑๐๐,	๑๑๒-๑๑๔
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สร้างเครือข่ายการบริหารปกครองกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินงานโครงการจัดแข่งขันฟุตบอล	

“อบจ.กระบี่คัพ”	 ต้านภัยยาเสพติด	 ติดต่อกันมาถึง	 ๑๗	 ปี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการสร้างเครอืข่ายการบรหิารปกครองกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการด�าเนนิงานโครงการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนากลุ่มเด็กพิเศษ	 และ

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบผลส�าเร็จในการ

สร้างเครือข่ายการบริหารการปกครองกับภาคส่วน	 ต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินงานโครงการภาคีเชียงใหม่ 

เพือ่การปฏริปูการศกึษาให้เหมาะสมกับบรบิทของพืน้ที	่และลดความเหลือ่มล�า้	โดยรปูธรรมความส�าเรจ็

ของทั้ง	๓	แห่ง	เห็นได้จากการที่	อบจ.	ทั้ง	๓	แห่งได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย

รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒
3
	พ.ศ.	๒๕๖๑

4
	และ	พ.ศ.	๒๕๕๖

5
	ตามล�าดับ	

	 จากความส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของ

ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั	ปัญหาขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัในการปฏบิติังานตามล�าพัง	พัฒนาการ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารปกครองแนวใหม่ที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง	 ๆ	

เข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือในการบริหารปกครองกับภาครัฐมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ผู้วิจัยจึงเห็นความจ�าเป็น

ในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบว่า	 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด�าเนินการสร้างเครือข่ายการบริหาร

ปกครองแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อแก้ปัญหาความซ�้าซ้อน	และเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ

ภารกิจที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบได้อย่างไร”	จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการท�าวิจัย
 ๑.		เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัอันเป็นมลูเหตใุห้ภาคส่วนต่าง	ๆ 	เข้ามาเป็นภาคคีวามร่วมมอืในการปฏบิตัิ

ภารกิจร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 ๒.		เพือ่ศกึษากระบวนการขัน้ตอน	ในการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมอืกนัหลาย

ภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 3
	 สถาบันพระปกเกล้า,	 เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัท	 ส.เจริญ 

การพิมพ์	จ�ากัด,	๒๕๕๒).
 4

	สถาบันพระปกเกล้า,	รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๙ เกียรติภูมิท้องถิ่น,	(นนทบุรี	:	บริษัท	เอ.พี.กราฟิคดีไซน์	
และการพิมพ์	จ�ากัด,	๒๕๕๙)..
 5

	สถาบันพระปกเกล้า,	รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๖๑ เกียรติภูมิท้องถิ่น,	(นนทบุรี	:	บริษัท	เอ.พี.กราฟิคดีไซน์
และการพิมพ์	จ�ากัด,	๒๕๖๑).
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331การสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจฯ

	 ๓.		เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย	 ท่ีมีผลท�าให้การบริหารปกครองแบบร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการ

ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประสบความส�าเร็จ

	 ๔.		เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกับหลาย 

ภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างมีประสิทธิผล

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้ไม่ได้เกบ็	และใช้ข้อมลูทีเ่ป็นตวัเลขมาวเิคราะห์เพือ่ให้ได้ค�าตอบตามวตัถปุระสงค์

การวิจัย	หากแต่เน้นการศึกษาหาข้อเท็จจริงจากรายงาน	และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจน	การลงพื้นที่

ไปสมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัจากภาคคีวามร่วมมอืในการด�าเนนิงานโครงการาแข่งขนัฟตุบอล	

“อบจ.กระบี่คัพ”	 ต้านภัยยาเสพติด	 ของจังหวัดกระบี่	 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็ก 

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และโครงการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูป 

การศึกษา	 ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก	 อันถือได้ว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)

หน่วยที่ใช้ในการศึกษา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
	 หน่วยที่จะใช้ในการศึกษา	(Unit	of	Analysis)	ครั้งนี้	ผู้วิจัยได้พิจารณา	และเลือกโดยวิธีเจาะจง	

(Purposive	 Sampling)	 จากจังหวัดที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครอง 

แบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจเป็นที่ประจักษ์	 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพ	 

และผูป้ระสานงานหลกั	จ�านวน	๓	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดักระบี	่จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีและจงัหวดัเชียงใหม่	

ดังเห็นได้จากการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 ของจังหวัดนั้น	 ๆ	 ได้รับรางวัลพระปกเกล้า 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายกับรัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคมในการด�าเนินงาน	 ทั้งนี้	 โดย	 อบจ.กระบี่ 

มีความโดดเด่นในการบริหารปกครองแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	เป็นที่ประจักษ์ในการด�าเนินงาน

โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล	 “อบจ.กระบี่คัพ”	 เพื่อต้านภัยยาเสพติดเป็นประจ�าทุกปีติดต่อกันเรื่อยมา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	จนถึงปัจจุบัน	(รวม	๑๗	ปี)	ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย

ของรัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นประจ�าปี	 ๒๕๕๓	 

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน	คือ	เทศบาล	และ	อบต.	ในพื้นที่	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	สถาบัน

การพลศึกษาวทิยาเขตกระบ่ี	(ชือ่ในสมยันัน้	ปัจจุบนัยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาตวิทิยาเขต

กระบี่)	 สมาคมกีฬาจังหวัดกระบ่ี	 ชมรมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดกระบี่	 หอการค้าจังหวัด	 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา	ส�านักงานสาธารณะสุขจังหวัด	 ส�านักงานสาธารณะสุขอ�าเภอ	 โรงพยาบาลประจ�า
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จังหวัด	โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	สถานีต�ารวจภูธร	สมาคม

ผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่	 สถานีวิทยุ	 และสื่อสารมวลชนในจังหวัดกระบี่	 ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ 

ด�าเนินการ
6

	 อบจ.สุราษฎร์ธานี	มีความโดดเด่นในการบริหารปกครองแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	เป็นที่

ประจักษ์ในการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู	้

(Learning	 Disability;	 L.D.)	 ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	 เอกชน	 และ 

ประชาสังคม	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการการเรียนรู้	

และคณุภาพเยาวชน	(สสค.)และสมชัชาการศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีโดยมศีนูย์การศกึษาพเิศษประจ�า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีทั้ง	 ๓	 เขต	 ส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	๑๑	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธาน	ีโรงพยาบาล

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีสถาบันสขุภาพจิตเดก็	และวยัรุน่ภาคใต้	และเครอืข่ายผูป้กครอง 

เด็กพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน
7

	 ขณะที่	อบจ.เชียงใหม่มีความโดดเด่นในการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันกับภาคส่วนต่างเป็น

ที่ประจักษ์ในการด�าเนินงานโครงการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา	 ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยมีภาคีเครือข่ายร่วม

ด�าเนินการจ�านวน	๙๙	องค์กร	๒๖	บุคคล	ประกอบด้วย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนราชการ	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด	สถาบันทางการศึกษา	 สถานศึกษา	 องค์กร	 และ

หน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

นักวิชาการ	ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการด�าเนินงาน
8

	 ส�าหรับการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งของ	 อบจ.	 ทั้ง	 ๓	 แห่ง	 และ 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละ	 อบจ.	 นั้น	 ได้เลือกโดยวิธีเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 

เช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้โดยพิจารณาจากบุคคลที่เป็นบุคลากรหลัก	 และมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่ได้ 

ร่วมกันด�าเนินการอย่างถ่องแท้โดยค�าแนะน�าของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของ	 อบจ.	 ที่มีหน้าที่เป็นผู้ประสาน

 6
	องค์การบรหิารส่วนจังหวดักระบี,่	สจูบิตัรการแข่งขนัฟุตบอลชงิถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา “อบจ.กระบี่คัพ ต้านภัยยาเสพติด,	ครั้งที่	๑๗,	๒๕๖๒.
 7

	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, รายงานโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
(สุราษฎร์ธานี	:	ร้าน	เอดี	กรุ๊ป,	๒๕๖๒).
 8

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,	แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเขียงใหม่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)(๒๕๕๙),	(อัดส�าเนา).
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ความร่วมมือเป็นส�าคัญ	โดยที่จังหวัดกระบี่	 เลือกจากอบจ.กระบี่	๔	คน	จากภาคีความร่วมมือ	๗	คน	

รวม	๑๑	คน	ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เลือกจากอบจ.สุราษฎร์ธานี	๔	คน	จากภาคีความร่วมมือ	๑๐	คน	

รวม	 ๑๔	 คน	 ที่จังหวัดเชียงใหม่	 เลือกจากอบจ.เชียงใหม่	 ๔	 คน	 จากภาคีความร่วมมือ	 ๖	 คน	 

รวม	๑๐	คน	รวมทั้งสิ้น	๓๕	คน

เครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบในการเก็บข้อมูล
	 เนือ่งจากผูว้จิยัต้องลงพืน้ทีไ่ปด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูภาคสนามเพ่ือให้ได้เอกสารหลักฐาน	และการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมเีครือ่งมอืส�าหรบัใช้เป็นกรอบในการสมัภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ทั้งเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการสร้างภาคีเครือข่าย	ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุจูงใจ

ให้สมัครใจเข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย	 ตลอดจนปัจจัยส�าคัญ	 ๆ	 ท่ีท�าให้การสร้างเครือข่ายการบริหาร

ปกครองแบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจนั้น	 ๆ	 ประสบผลส�าเร็จ	 แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structured	 Interview)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยความเห็นชอบของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งแบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของ	 อบจ.	 และแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญของภาคีความร่วมมือ

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้ด�าเนินการด้วยการประสาน

ขอเอกสาร	หลกัฐานต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	และการลงพ้ืนทีไ่ปสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-Depth	Interview)	

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key-Informant)	ของทั้ง	๓	อบจ.	ที่เลือกเป็นหน่วยในการศึกษา	และจากภาคี

ความร่วมมือ

	 ในการด�าเนินงานโครงการของแต่ละ	 อบจ.	 โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์	 (ช่ือในช่วงนั้น)	

มหาวิทยาลัยรังสิตได้กรุณาออกหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยท่ีใช้ในการศึกษา	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 

เพือ่ให้ผูวิ้จัยน�าไปใช้ในการด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลู	ทัง้การประสานขอเอกสาร	หลกัฐาน	และสมัภาษณ์

แบบเจาะลึกกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	ระหว่างวนัที	่๙	–	๒๕	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	รวมทัง้ได้มกีารประสาน

ขอเอกสาร	และสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาต่อมาด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล และน�าเสนอผลการวิจัย
	 หลักจากได้ข้อมูลทั้งจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญครบถ้วนแล้ว	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบ	 คัดแยก	 วิเคราะห์	 ประมวลผล	 ตีความ	 
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ตามที่ได้วางแผน	 และออกแบบการด�าเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้ว	 โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัย 

ด�าเนินการด้วยวิธีการแบบอุปนัย	(Inductive	Analysis)	กล่าวคือได้เริ่มต้นจาก	“สิ่งที่จ�าเพาะเจาะจง”	

ไปสู่	“สิ่งทั่วไป”	(From	the	Particular	to	The	General)
9
	รวมทั้งใช้การวิเคราะห์โดยการตีความ	

(Interpretive	Textual	Analysis)	เพื่อใช้ตีความเนื้อหา	(Text)	และบริบท	(Context)	ซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้บันทึกเทปไว้	 โดยได้ท�าการตรวจสอบความครบถ้วน	 และ 

สอบทานความถูกต้องของข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคนอื่น	ๆ	 รวมท้ังสอบทานกับ

ข้อมูลจากเอกสารของแต่ละ	 อบจ.	 เพื่อให้สามารถน�ามาวิเคราะห์ความรู้ความจริงตาม	ความหมายที่

แฝงอยู่ในเนื้อหาในระดับลึก	 ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนที่จมอยู่ในน�้าตามรูปแบบภูเขาน�้าแข็ง	 (Iceberg	

Model)
10

	 ทั้งนี้โดยได้ท�าการก�าจัดข้อมูลท่ีไม่ต้องการออกไป	 แล้วท�าการสร้างข้อสรุปแบบ	 อุปนัย	

(Inductive)	 ด้วยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบค�าถาม

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ส่วนข้อมูลท่ีได้จากเอกสารใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 (Content	 

Analysis)	โดยค�านึงถึงบริบท	(Context)	หรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย	

ทั้งน้ีโดยในขณะด�าเนินการเก็บข้อมูล	 ทั้งจากเอกสาร	 หลักฐาน	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให ้

ข้อมูลส�าคัญ	 ได้ด�าเนินการเรียบเรียง	 จัดหมวดหมู่	 แยกแยะประเด็น	 และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้คู่ขนาน 

ไปด้วย	ได้แก่	ข้อมูลเกี่ยวกับ	เหตุผล	ความจ�าเป็น	และความเป็นมาของการสร้างเครือข่ายการบริหาร

ปกครองแบบร่วมมือกนัในการด�าเนินงานโครงการของแต่ละจงัหวดั	ข้อมลูเกีย่วกับกระบวนการขัน้ตอน

ในการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกัน	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอันเป็นมูลเหตุให้เกิด 

การรวมตัวกันในลักษณะภาคีความร่วมมือ	 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จ

ของการบรหิารปกครองแบบร่วมมอืกันในการปฏบิติัของท้ัง	๓	อบจ.	ต่อจากนัน้จึงได้น�าข้อค้นพบทัง้หมด

มาประมวลสรุปน�าเสนอเป็นผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
	 จากวิธีด�าเนินการวิจัยดังได้กล่าวมา	ได้ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้

 ๑. ปัจจัยอันเป็นมูลเหตุให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือในการปฏิบัต ิ

ภารกิจร่วมกับ อบจ. ประกอบด้วย	(๑)	การมีอ�านาจ	ทรัพยากร	และศักยภาพที่แตกต่างกัน	อันท�าให้

 9
	 ชาย	 โพธิสิตา,	ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๔,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 อัมรินทร์ 

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๕๒).
 10

	ติน	ปรัชญพฤทธิ์,	ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร,์	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	
๒๕๕๓).
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ไม่สามารถด�าเนินการแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ได้เพียงล�าพัง	 (๒)	 การมีภูมิหลังที่เคยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

มาก่อน	(๓)	สิ่งจูงใจที่ท�าให้เข้ามาร่วมมือ	อันได้แก่การเห็นความส�าคัญของปัญหา	และความจ�าเป็นที่

ต้องร่วมมือกัน	 การได้เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จในภารกิจที่ย่ิงใหญ่	 และสิ่งจูงใจร่วมของภาคส่วน

ต่าง	ๆ	ในแต่ละจังหวัด	(๔)	บุคลิกลักษณะ	ขีดความสามารถ	และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้ประสาน

ความร่วมมือหลัก	 และ	 (๕)	 การมีบรรยากาศ	 และโครงสร้างที่เปิดกว้าง	 ความเพียรพยายามในการ 

เชื้อเชิญภาคส่วนต่าง	ๆ	ให้เข้ามาเป็นภาคีความร่วมมืออย่างให้เกียรติด้วยความกระตือรือร้น

 ๒. กระบวนการขัน้ตอนในการสร้างเครือข่ายการบรหิารปกครองแบบร่วมมอืกันในการปฏบิตัิ

ภารกิจ ประกอบด้วย	 (๑)	 การตระหนักในความส�าคัญของปัญหา	 และความจ�าเป็นที่ต้องแก้ปัญหา 

ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 (๒)	การแสวงหา	และเจรจาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างพร้อมหน้า	

(๓)	 การก�าหนดภารกิจ	 และมอบหมายภารกิจให้ภาคีความร่วมมือรับผิดชอบอย่างเหมาะสม	 

(๔)	การสร้างความยนิยอมพร้อมใจ	และความไว้วางใจระหว่างกนั	(๕)	การแก้ปัญหา	และการสร้างความ

เข้าใจให้ตรงกัน	และ	(๖)	การแสดงผลลัพธ์ของการบริหารปกครองแบบร่วมมือกัน

 ๓.  ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลท�าให้การบรหิารปกครองแบบร่วมกันในการปฏบิติัภารกิจของ อบจ. 

ประสบผลส�าเรจ็ ได้แก่	ศกัยภาพหรือขีดความสามารถของบคุคลทีมี่บทบาทส�าคญัในกระบวนการสร้าง

ความร่วมมอื	และศกัยภาพหรอืขดีความสามารถขององค์กรทีท่�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรหลกัในการประสาน

ความร่วมมือ	 (อบจ.)	 ตลอดจนศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กรท่ีเป็นภาคีความร่วมมือหลัก	

และภาคีเครือข่ายสนับสนุนของ	อบจ.	นั้น	ๆ	

 ๔. แนวทางการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ 

อย่างมีประสิทธิผลของ อบจ. ได้แก่	 (๑)	 จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยอันเป็นมูลเหตุให้ภาคส่วน 

ต่าง	 ๆ	 เต็มใจเข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจกับ	 อบจ.	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยอันเป็น

เง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ	 ได้แก่การที่	 อบจ.	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มีอ�านาจ	 ทรัพยากร	 และ

ศักยภาพในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 แตกต่างกัน	 สิ่งจูงใจพิเศษที่ท�าให้ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เข้ามาเป็นภาคี 

ร่วมด�าเนินการ	 และภูมิหลังที่ต่างเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา	 ตลอดจน	 บทบาทของผู้ประสานงาน 

ความร่วมมือหลัก	 และการมีโครงสร้างหรือบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือ	 ดังนั้น	 อบจ.	 ที่โดย

บรบิทแล้วจ�าเป็นต้องขับเคลือ่นภารกจิส่วนใหญ่ร่วมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีถ่อืเป็นปัจจัยส�าคญัทีจ่ะท�าให้

ภาคส่วนต่าง	ๆ	ยินดีเข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือ	ดังได้กล่าวมาตลอดเวลา	(๒)	จากผลการวิจัยที่พบว่า

กระบวนการขัน้ตอนในการสร้างเครอืข่ายบรหิารปกครอง	แบบร่วมมอืกนัในการปฏบิตัภิารกิจของ	อบจ.	

ประกอบด้วย	การตระหนักในความส�าคัญของปัญหาและความจ�าเป็นที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกับภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง	 การแสวงหา	 และเจรจาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างพร้อมหน้า	 การก�าหนดภารกิจ	
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และมอบหมายภารกิจให้ภาคีความร่วมมือร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสม	 การสร้างความยินยอม 

พร้อมใจ	 และความไว้วางใจระหว่างกัน	 การแก้ปัญหา	 และการสร้างเข้าใจให้ตรงกัน	 และการแสดง

ผลลัพธ์ของการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันให้ภาคีเครือข่าย	 และสาธารณชนได้ประจักษ์	 ดังนั้น	 

คณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	และบคุลากรทีรั่บผิดชอบโครงการส�าคญั	ๆ 	ของ	อบจ.	จะต้องทราบ	

และด�าเนินการสร้างเครือข่าย	 การบริหารปกครองแบบร่วมมือกันให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน 

ดงักล่าวมาอย่างพถิพีถินัระมดัระวงั	(๓)	จากผลการวจิยัทีพ่บว่าปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การบรหิารปกครอง

แบบร่วมมอืกนัในการปฏบิตัภิารกจิของ	อบจ.	ประสบความส�าเร็จ	ประกอบด้วย	ศกัยภาพ	และขีดความ

สามารถของบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการสร้างความร่วมมือ	 และศักยภาพ	 และขีดความ

สามารถขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือ	 (อบจ.)	 ตลอดจนศักยภาพ	

และขีดความสามารถขององค์กรที่เป็นภาคีความร่วมมือหลัก	และภาคีเครือข่ายสนับสนุน	ดังนั้น	อบจ.	

โดยผู้บริหาร	และผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งองค์กรในภาคีความร่วมมือ	จึงควรเฟ้นหา	และหรือ

หาทางพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการให้มีคุณลักษณะ	ศักยภาพ	และขีดความสามารถที่สามารถ

ด�าเนินงานดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการเฟ้นหาเลือกสรรองค์กรหรือ 

บุคคลที่จะเข้ามาเป็นภาคีความร่วมมือ	 ควรเลือกจากองค์กรหรือบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 

ความเชี่ยวชาญช�านาญการในภารกิจที่จะมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบ	และหรือด�าเนินงานในภารกิจ 

นั้น	 ๆ	 อยู่ก่อนแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นองค์กร	 หรือบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะพามาเป็นภาคี

ความร่วมมือในการด�าเนินงานโครงการร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

	 หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล	 และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ	 อบจ.	 อันได้แก	่

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	

สมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ตลอดจนวิทยาพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 สถาบัน 

พระปกเกล้า	ควรด�าเนิการดังนี้

	 	 ๑)		ควรออกแรงผลักดัน	 แนะน�า	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และอ�านวยความสะดวกให้	 อบจ.	 

ทั่วประเทศสามารถบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบในลักษณะนี้	 ด้วยการจัดประชุมชี้แจง

ท�าความเข้าใจโดยให้	อบจ.	ที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายบริหารปกครองแบบร่วมมือกับ

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการปฏิบัติภารกิจแต่ละเรื่องมาน�าเสนอผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 รวมทั้ง
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แนะน�าให้	อบจ.	ต่าง	ๆ	ไปศึกษาดูงาน	อบจ.	ที่ประสบความส�าเร็จ	เหล่านั้นทั้งจัดท�าเอกสารเผยแพร่

ผลงานของ	อบจ.	ต่าง	ๆ	ดังกล่าว

	 	 ๒)		สมาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย	ควรประสานงานอย่างใกล้ชิด	เพือ่ให้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหรือส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการพิจารณาปรับปรุง	 แก้ไข	 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้	 อบจ.	

สามารถบริหารปกครองแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างดี	มีประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 ๒. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๔๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๘	

และมาตรา	๔๕	บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการ

สาธารณะครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด	ที่มีองค์กร	และหน่วยงานทั้งของราชการบริหารส่วนกลาง	ราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค	 และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้แก่	 เทศบาล	 อบต.	 รวมทั้งองค์กร 

ภาคเอกชน	 ตลอดจนภาคประชาสังคม	 อยู่ในพ้ืนท่ีท�าจ�านวนมากดังได้กล่าวมา	 ผนวกกับผลท่ีได้จาก

การวิจัยท�าให้เกิดแนวคิดอันน�ามาสู่ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ	 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	อบจ.	ดังนี้

	 	 ๑)		ควรอย่างยิ่งท่ี	 อบจ.	 ท้ังหลายจะต้องพิจารณาสานพลังกับองค์กร	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องทั้งใน	 และนอกพื้นท่ีในลักษณะภาคีความร่วมมือ	 ในการจัดบริการสาธารณะตามอ�านาจ

หน้าที่เพราะการด�าเนินการเพียงล�าพังย่อมท�าให้เกิดความซ�้าซ้อน	อ่อนพลัง	ด้อยประสิทธิภาพ	และมี

ประสิทธิผลต�่ากว่าที่ควรจะเป็น

	 	 ๒)		ในการด�าเนินการสร้างภาคีเครือข่ายการด�าเนินงาน	 อบจ.	 ผู้เร่ิมโครงการจะต้องมี

กระบวนการด�าเนนิการท่ีเหมาะสมโดยเร่ิมจากการตระหนกัในความส�าคญัของปัญหา	และความจ�าเป็น

ทีต้่องด�าเนนิการแก้ปัญหาร่วมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องโดยจะต้องแสวงหา	และเปิดกว้างเชือ้เชญิ

ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งมวลมาเป็นภาคีร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งในการด�าเนินการจะต้องให้เกียรติ	 ปรึกษาหารือ	 

รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และตัดสินใจด�าเนินการด้วยความเห็นพ้องต้องกันไว้วางใจกัน	 

มีการก�าหนด	 และมอบหมายภารกิจให้ภาคีความร่วมมือร่วมรับผิดชอบตามศักยภาพอย่างเหมาะสม	 

มีกฎเกณฑ์	กติกาในการปฏิบัติงานร่วมกันที่เกิดจากความยินยอมของแต่ละฝ่าย	ที่ส�าคัญจะต้องแสดง

ให้ภาคีความร่วมมือเห็นว่า	อบจ.	มีความจริงใจในการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นความส�าคัญ

ร่วมกันอย่างแท้จริง	 มิได้มีประโยชน์อ่ืนแอบแฝงหรือเพียงเพื่อมุ่งหวังผลทางการเมือง	 หากเกิดปัญหา

ข้อขดัแย้งจะต้องหาทางแก้ไขด้วยความละมนุละม่อมให้ทกุภาคส่วนมคีวามเข้าใจในแต่ละเรือ่งทีต่รงกนั
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หรือไปในทิศทางเดียวกันกับทั้งจ�าเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการรายงานผลลัพธ์หรือความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงาน	 ให้ภาคีความร่วมมือ	 และสาธารณชนได้รับรู้รับทราบ	 และร่วมภาคภูมิใจเป็นระยะ	 ๆ	

กระทั่งถึงความส�าเร็จอันเป็นเป้าหมายปลายทางของโครงการโดยต้องเน้นย�้าอย่างสม�่าเสมอว่า 

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากความส�าเร็จร่วมกันมิใช่ความส�าเร็จของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

	 	 ๓)	จากผลการวิจัยท่ีพบว่าปัจจัยอันเป็นมูลเหตุให้ภาคส่วนต่าง	ๆ	 เข้ามาร่วมมือด�าเนินการ

กับ	อบจ.	นั้น	นอกจากภาคส่วนทั้งหลายจะต้องเห็นความส�าคัญของโครงการ	และความจ�าเป็นที่ต้อง

สานพลังความร่วมมือกันแล้ว	ยังเกิดจากภูมิหลังที่	อบจ.	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	กันเคยช่วยเหลือเกื้อกูล

กันมาก่อน	ประกอบกับจะต้องมีโครงสร้างที่เปิดกว้างให้ทุก	ๆ	ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสมัครใจเข้ามามีบทบาท

ร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ให้เกียรติ	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น	 และตัดสินใจ 

ด้วยความเสมอภาค	 มีการด�าเนินการเพื่อมุ่งหวังแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย่างเปิดเผย	 ด้วยความ

โปร่งใส	ตลอดจนการมผีูป้ระสานงานทีม่บีคุลกิหรอื	ลกัษณะความเป็นผูน้�าแบบเอือ้อ�านวย	(Facilitative	

Leader	chip)	รวมทั้งจากผลการวิจัยที่พบว่า	ปัจจัยที่ส�าคัญน�ามาสู่ความส�าเร็จของการสร้างเครือข่าย

การบรหิารปกครองแบบร่วมมอืกนั	ได้แก่	ความสามารถของบคุคลทีม่บีทบาทในกระบวนการสร้างภาคี

ความร่วมมือ	และขดีความสามารถ	และความเหมาะสมขององค์กรทีเ่ข้ามาเป็นภาคคีวามร่วมมอื	ดงันัน้	

คณะผู้บริหารของ	อบจ.	จะต้องค�านึงถึง	และด�าเนินการตามลักษณะและปัจจัยต่าง	ๆ	ตามข้อค้นพบ

ดังกล่าวโดยสรรหา	 ปลูกฝัง	 และพัฒนาบุคลากรของ	 อบจ.	 ให้มีบุคลิกลักษณะ	 ศักยภาพ	 และขีด 

ความสามารถในการเป็นนักสร้างและนักพัฒนาเครือข่าย	 (Mrconnection)	 สามารถท�างานร่วมกับ 

ภาคีเครือข่ายทั้งใน	 และนอกองค์กรได้อย่างดีตลอดเวลา	 รวมทั้งในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ความ 

รับผิดชอบต่าง	ๆ 	ควรต้องพิจารณาแสวงหาภาคีทั้งใน	และนอกพื้นที่ที่มีหน้าที่	ศักยภาพ	และเกี่ยวข้อง

สมัพนัธ์กบัภารกจิเหล่านัน้	ด�าเนนิการประสานสมัพนัธ์	เชญิชวนให้มาเป็นภาคีร่วมด�าเนนิการในลกัษณะ

การบริหารปกครองแบบร่วมมือกัน	(Collaborative	Governance)	

	 	 ๔)		อบจ.	 ควรแสวงหาปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดอยู่ก่อน	 

แล้วชูประเด็นเพื่อโน้มน้าวใจให้มาร่วมมือกันด�าเนินงาน	 เช่น	 ปัจจัยความภาคภูมิใจของการเป็น 

ส่วนหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม่ของชาวเชียงใหม่	 ความเป็นเมืองคนดี	 และความรักความศรัทธาใน 

หลักธรรมค�าสอนของพระธรรมโกษาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)	 ของชาวสุราษฎร์ธานี	 ถึงการชูประเด็น 

การเป็นเมืองกีฬา	เมืองแห่งความสงบสุข	และเมืองแห่งการท่องเที่ยวของชาวจังหวัดกระบี่	เป็นต้น

 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะการสร้างเครือข่ายการบริหารปกครองแบบ 

ร่วมมือกันในการด�าเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล	 อบจ.	 ต้านภัยยาเสพติดของจังหวัดกระบี	่
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี

และโครงการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น	 ดังนั้น	 ในการวิจัย 

ครั้งต่อไปจึงควรด�าเนินการดังนี้	

	 ๑)		ควรวิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่ายการบริหารปกครองแบบร่วมมือ

กันในการปฏิบัติภารกิจที่ส�าคัญด้านอื่น	 ๆ	 อันเป็นหน้าที่ของ	 อบจ.	 หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น	

	 ๒)		ควรวจิยัศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการขัน้ตอนในการสร้างภาคเีครอืข่ายการบรหิารปกครอง

แบบร่วมมือกันกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนกับที่มีจังหวัด	ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อน	

	 ๓)		ควรศึกษาความแตกต่างของกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายการบริหารปกครองแบบ 

ร่วมมอืกนัในการปฏิบัตภิารกิจของ	อบจ.	ทีม่พีืน้ทีค่วามรับผิดชอบครอบคลุมทัง้เขตจังหวดักบัเทศบาล	

และ	 อบต.	 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง	 และมีพื้นที่ความรับผิดชอบแคบกว่าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
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บทคัดย่อ
	 กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนทัศน์ของมุมมอง 

ไปยังปัญหาหรือประเด็นที่สนใจประเด็นหนึ่งที่เกิดจากชุดข้อมูลเดียวกัน	เป็นการเรียนรู้แบบ	Passive	

ขาด	Growth	mindset	 ในสิ่งที่ผู้เรียนก�าลังเรียนรู้	 เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พลัง	 ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้

แบบ	Active	ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น	ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียนกระบวนทัศน์	เชิงสร้างสรรค์

ทีม่พีลงั	และผูเ้รยีนม	ีGrowth	mindset	มกีารปฏบิติักจิกรรมเรียนรู้อย่างมคีวามสุข	และสอดคล้องกบั

บรบิทของสงัคมยุคฐานวถิชีวีติให้ทีต้่องการเรยีนรู้ทีม่พีลังทางความคดิ	(Thinking	power)	กระบวนทศัน์	

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เน้นกระบวนการเรียนรู้รากฐานการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมเชิง

สร้างสรรค์

ค�าส�าคัญ:	กระบวนทัศน์	; การเรียนรู้นวัตกรรม	; การศึกษาเชิงสร้างสรรค์

Abstract
	 The	 learning	 innovation	 paradigm	 in	 creative	 education	 is	 a	 paradigm	 of	 
perspective	on	 a	problem	or	 issue	of	 interest	 arising	 from	 the	 same	data	 set.	 It	 is	 
a	passive	learning	that	lacks	a	growth	mindset	about	what	students	are	learning.	It’s	 
a	powerless	learning.	This	 is	 in	contrast	to	active	learning	where	learners	are	active	 
and	respond	to	the	nature	of	paradigm	learners.	Energetic	creative	and	the	learners	
have	 a	 growth	 mindset	 and	 are	 happy	 to	 practice	 learning	 activities	 and	 in	 
accordance	with	 the	 context	 of	 the	 society	 of	 the	 age	 base,	 the	way	 of	 life	 that	 
wants	 to	 learn	 with	 thinking	 power.	 The	 creative	 learning	 paradigm	 emphasizes	 
the	learning	process,	the	foundation	of	being	a	person	of	creative	innovation	learning.

Keywords:	paradigm	;	learning	innovation	;	creative	education 
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บทน�า
	 การเรียนรู้เป็นการได้รับความรู้	 พฤติกรรม	 ทักษะ	 คุณค่า	 หรือความพึงใจ	 ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่

หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่	 และอาจเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง	 ๆ	 ผู้ประมวลทักษะ 

ของการเรียนรู้ได้และความก้าวหน้าในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการ 

เรียนรู้	 (learning	curve)	และการเรียนรู้แบบ	Passive	ขาด	Growthm	indset	ในสิ่งที่ผู้เรียนก�าลัง

เรียนรู้	 เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พลัง	 ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้แบบ	 Active	 ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น	 

ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียน	 จะเป็นการเรียนรู้ที่มีพลัง	 ผู้เรียนมี	 Growth	mindset	 ในการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันต้องเป็นการ

เรียนรู้ที่มีพลังโดยเฉพาะพลังทางความคิด

กระบวนทัศน์การเรียนรู้
	 โลกปัจจุบนัมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(digital	technology)	

อย่างมาก	 มีความรู้และนวัตกรรมมากมายแขวนอยู่ในโลกออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้	 

โดยใช้เคร่ืองมือต่าง	 ๆ	 เช่น	 Smart	 Phone,	 Tablet,	 Computer	 เป็นต้น	 ต้องการที่จะเรียนรู้ที่ 

หลากหลายของผู้คนในสังคมในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์	 (online	 learning)	 ข้ามซีกโลก 

ก็ยังสามารถเรียนรู้แบบ	 real	 time	 ได้	 เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง	 ไม่มีข้อ 

จ�ากัดใดๆ	สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่
1

	 การเรียนรู้จะไร้พรพมแดนแล้ว	การท�างานยิ่งไร้พรหมแดนมากกว่า	ที่เราสามารถท�างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงาน	ที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Office	จะสามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่าง	ๆ 	ได้	

หากมีสัญญาณ	internet	ไม่ต้องนั่งประจ�าอยู่ที่โต๊ะไม่ต้องตอกบัตรลงเวลาไม่ต้องเดินทาง	แต่สามารถ

สร้างผลผลิต	 (productivity)	 ของงานได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดและโลกมีความเจริญก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว	ส่งผลกระทบท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	วิถีการท�างาน	รวมถึงวิถี

การเรียนรู้	(way	of	learning)	ด้วยเช่นกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ความหมายของกระบวนทัศน์การเรียนรู้
	 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่	 ๒๑	 มีมากมายหลายประเด็นที่สามารถ 

ตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติได้	 ในระดับตัวบุคคลหรือในระดับหน่วยงาน	อย่างตระหนักด้วยตนเอง	 (self-

 1
	 วิชัย	 วงษ์ใหญ่	 และมารุต	พัฒผล,	การเรียนรู้บนฐาน Growth mindset Growth mindset-based 

Learning, (กรุงเทพมหานคร:	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	๒๕๖๓),	หน้า	๑-๓.
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awareness)	 อย่างมีความเชื่อมั่นในตัวเอง	 (self-confidence)	 อย่างชี้น�าตนเองได้(self-directing)	

และอย่างมีพันธะรับผิดชอบต่อสังคม(accountability)	 ท่ีมีจินตนาการภาพการท�างานร่วมกันแบบ	 

“มดงาน”
2
คนละไม้คนละมือของคนระดับปฏิบัติ

	 กระบวนทัศน์	 คือ	 กลุ่มทฤษฎีท่ีมีการพัฒนาแนวคิดด้านการบริหารและการจัดการในศาสตร ์

นั้น	ๆ	แนวคิดทฤษฎีของนักทฤษฎีไว้ด้วยกันอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	อาจเป็นในทศวรรษเดียวกัน	

หรือทศวรรษต่อเน่ืองกันโดยนักทฤษฎีในกระบวนทัศน์น้ัน	 ๆ	 จะไม่ขัดแย้งกัน	 มีเนื้อหาทฤษฎีท่ีมีการ

เกื้อหนุนกันในด้านการบริหารและการจัดการในศาสตร์นั้นๆ	 เมื่อมีกลุ่มนักทฤษฎีที่มีข้อเสนอที่ขัดแย้ง	

และมีความหลากหลาย	เมื่อกระบวนทัศน์จะถูกล้มล้าง	และจะก้าวเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่	หรือเรียกว่า	

การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์	(paradigm	shift)	ตัวอย่างเช่น	ศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์	(public	

administration)	มีการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์หลายขั้น
3

	 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา	กล่าวว่า	กระบวนทัศน์	หมายถึง	กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไป

ที่ใช้ในการมองโลก	หรือหมายถึง	 ระบบคิด	 วิธีคิด	หรือแบบของการคิดที่ใช้เป็นแนวในการศึกษาวิจัย

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง	หรือเป็นแนวในการจัดระบบในสังคม	เช่น	ใช้ว่า
4

	 ๑.		รัฐบาลพยายามเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยที่เก่ียวกับสุขภาพ	 โดยส่งเสริมการออก

ก�าลังกายและรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย	มากกว่าปล่อยให้เจ็บป่วยแล้วจึงไปรักษา	

	 ๒.		สมยัก่อนคนไทยมกีระบวนทศัน์ว่าผูช้ายเป็นใหญ่เหนอืผูห้ญงิ	แต่ปัจจบุนัเปลีย่นกระบวนทศัน์

ใหม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกัน	จึงมีการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์นี้

	 ดังนั้น	 กระบวนทัศน์	 หมายถึง	 มุมมองเฉพาะที่มองไปยังปัญหาหรือประเด็นที่สนใจประเด็นใด

ประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองที่เกิดจากชุดข้อมูลเดียวกัน	 เพราะการเรียนรู้แบบ	Passive	ขาด	Growth	

mindset	 ในสิ่งที่	 ผู้เรียนก�าลังเรียนรู้	 เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พลัง	ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้	 แบบ	Active	 

ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น	 ตอบสนองธรรมชาติ	 ของผู้เรียน	 จะเป็นการเรียนรู้ที่มีพลัง	 ผู้เรียนมี	 

Growth	mindset	 ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 การจัดการเรียนรู้	 ที่สอดคล้อง 

กับบริบทสังคมปัจจุบันต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีมีพลังโดยเฉพาะพลังทางความคิด	 (Thinking	 power)	 

 2
	วิโรจน์	สารรัตนะ,	มีจินตนาการภาพการท�างานร่วมกันแบบ “มดงาน” คนละไม้คนละมือของคนระดับ

ปฏิบัต,ิ	[ออนไลน์],	แหล่งที่มา:	http://www.mbuisc.ac.th/	phd/21st%20century/paradigm%	2021st%20
century.pdf	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
 3

	สารานุกรมเสรี,	กระบวนทัศน,์	แหล่งที่มา:	https://th.wikipedia.org	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
 4

	 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา,	กระบวนทัศน์,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	 http://legacy.orst.go.	 th/know	
ledges	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
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และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	เน้นกระบวนการเรียนรู้	เป็นรากฐานการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้	ดังภาพที่	๑

ภาพที่ ๑	กระบวนทัศน์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ที่มา:	รศ.	ดร.วิชัย	วงษ์ใหญ่	และ	รศ.	ดร.มารุต	พัฒผล	๒๕๖๓	หน้า	๔.

	 จากภาพท่ี	 ๑	 สามารถอธิบายได้ว่า	 กระบวนทัศน์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มุ่งสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ	

	 ๑)		แนวคิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	

	 ๒)		งานสร้างสรรค์เข้ามาแทนที่งานประจ�า	

	 ๓)		การสร้างสรรค์คือจุดเน้นของการเรียนรู้	
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 ๔)	พลังความคิด	

	 ๕)		การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใน	New	normal	โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
5
 

	 	 ๑.		การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	 หมายถึง	 การเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนผ่านการ

ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์โดยมผู้ีสอน	เป็นโค้ชและมอบความรักความเอาใจใส่ให้

ผู้เรียนใช้ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้	

	 	 ๒.		ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้ส่งผลให ้

การท�างานในอาชีพต่าง	ๆ	มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์	(Creative	work)	มากขึ้น	

	 	 ๓.		การสร้างสรรค์	 (Creativity)	 คือ	 จุดเน้นการทุกระดับการศึกษา	 ศักยภาพด้านการ

สร้างสรรค์จะเป็นปัจจัยก�าหนดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานใดๆ	ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	

	 	 ๔.		พลังความคิด	(Power	Thinking)	คือ	ความคิดที่ดี	ความคิดเชิงบวก	ซึ่งเป็นรากฐานของ

การเรียนรู้	พลังความคิดเป็นความคิดที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ	

	 	 ๕.		ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีการปรับตัวในการเรียนรู้โดยปรับเปลี่ยนจากวิธีการเดิม	 ๆ	 ที่คุ้น

เคยไปสู่วิธีการใหม่	ๆ	ที่ไม่คุ้นเคยแต่ยังคงมีเป้าหมายเหมือนเดิม	คือการเรียนรู้เชิงลึก	รู้จริง	รู้ชัด

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์การเรียนรู้ใน New normal
	 New	 Normal	 คือ	 สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีแต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ	 ผู้คนไม่คุ้นเคย 

ไม่ใช่มาตรฐาน	 ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลงท�าให้สถานการณ์หรือ

ปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน
6

	 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใน	 New	 normal	 เป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์	 ท่ีไม่คุ้นเคย	 ในช่วง 

การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า	๒๐๑๙	หรือ	COVID-19	ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีการปรับตัวในการ

เรียนรู้โดยปรับเปลี่ยนจาก	 วิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ	 ซึ่งเป็นวิธีการที่คุ้นเคยไปสู่วิธีการใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

แต่ยังคงมีเป้าหมายเหมือนเดิมคือการเรียนรู้เชิงลึก	รู้จริง	รู้ชัด

	 การเรียนรู้เป็นเรื่องส�าคัญและยิ่งใหญ่เพราะเป็นส่ิงเดียวที่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติที่รุนแรงเพียงใด 

จะไม่มีใครมาพรากการเรียนรู้ไปจากผู้เรียนได้	 ผู้เรียนมีผู้สอนเป็นโค้ชทางการเรียนรู้	 (Learning	 

coach)	 ที่ให้ค�าชี้แนะให้ค�าปรึกษาใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู ้เรียนใช้กระบวนการคิดขั้นสูง	 ตลอดจน 

การจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียน	และการเรียนรู้ในสภาวะ	New	Normal	

มีลักษณะส�าคัญ	ได้แก ่

 5
	 วิชัย	 วงศ์ใหญ่	 และ	 มารุต	 พัฒผล,	การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร:	 บริษัท	 จรัลสนิทวงศ์ 

การพิมพ์,	๒๕๖๓),	หน้า	๔.
 6

	วิชัย	วงศ์ใหญ่	และ	มารุต	พัฒผล,	การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์, หน้า	๓๒.

25. ����������� (��.����� 342-355).indd   346 11/25/2022   10:14:04 AM



347กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

	 	 ๑)		การให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย	

	 	 ๒)		สุขอนามัยจะเป็นพฤตินิสัยของคนในส่วนรวม	

	 	 ๓)		การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๔)		การด�ารงชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	เป็นความพอเพียงด้านจิตใจ	

	 ธรรมะที่ส�าคัญที่สุดคือ	 “พอ”	 ไม่โลภ	 สร้างความพอดีความสมเหตุสมผลให้กับตัวเองแล้ว 

ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะพบความสุขที่แท้จริง	 เพราะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	 เป็นการสร้างวัฒนธรรม

การเรียนรู้	 (Learning	 culture)	 ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้	 (Learning	 process	

skills)	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพอประมาณ	 มีเหตุผล	 และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ในตน	บนพื้นฐานของการมีความรู้เชิงลึกและคุณธรรม	จริยธรรม	

นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา

	 นวตักรรมทางการศกึษา	หมายถงึ	การน�าแนวคดิ	วธิกีารปฏบิติั	หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการน�ามาใช้ในการจัดการศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อแก้ไขปัญหา	 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และก่อให้เกิดความส�าเร็จสูงสุดแก่ 

ผู้เรียน	สอดคล้องกับนักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับนวัตกรรมต่อไปนี้

		 นวัตกรรม หมายถึง	ความคิดการปฏิบัติและการกระท�าใหม่ๆ	ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนา

ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเม่ือน�านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้ 

การท�างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
7

	 นวัตกรรมทางการศึกษา	 (Educational	 Innovation)	 หมายถึง	 การน�าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะ 

อยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท�า	รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา	เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถ 

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน	 และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน	 เช่น	 

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive	 Video)	 ส่ือหลายมิติ	

(Hypermedia)	และอินเตอร์เน็ต	เหล่านี้	เป็นต้น

 7
	 รัตนพร	 ทองรอด,	นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	

https://sites.google.com/site/sghurhoaiykghphgp/home	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
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	 ณิรดา	 เวชญาลักษณ์	 กล่าวว่า	 นวัตกรรมทางการศึกษา	 ไว้ว่า	 นวัตกรรม	 คือ	 การท�าขึ้นใหม	่ 

หรือ	สิ่งที่ท�าขึ้นมาใหม่	ได้แก่	แนวคิด	แนวทาง	รูปแบบ	วิธีการ	กระบวนการ	สื่อและเทคนิคต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวกับการศึกษา	 ซึ่งได้รับการคิดค้นและการจัดท�าขึ้นใหม่	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา	 ที่ท�าให้

เกิดผลเชิงบวกเมื่อปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	 เกิดประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม	 

และช่วยลดเวลาการสอนได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่านวัตกรรมนั้นจะปรากฏออกมาในรูปแบบความคิด	 

การกระท�า	หรอืวตัถกุต็าม	ส่วน	“นวตักรรมการศกึษา”	คอื	รูปแบบ	แนวคดิ	กระบวนการหรือส่ือใด	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 และสอดคล้องกับหลักสูตร	 และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8

	 ทิศนา	 แขมมณี	 กล่าวถึง	 นวัตกรรมหรือนวัตกรรม	 ว่า	 คือ	 วงการศึกษาน�าค�านี้มาใช้ในวงการ

ศึกษาในความหมายว่า	 “การท�าขึ้นใหม่”	 หรือ	 “สิ่งที่ท�าขึ้นใหม่”	 ได้แก่	 แนวคิดหรือรูปแบบ	 วิธีการ	

กระบวนการ	 สื่อและเทคนิคต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับการคิดค้นและจัดท�าขึ้นใหม่	 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 

ทางการศึกษาค�าว่า	 “นวัตกรรม”	 “นวกรรม”	 หรือ	 “Innovation”	 ที่นักการศึกษาทั้งของไทยและ 

ต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายและอธิบายเอาไว้นั้น	อาจสรุปได้ว่า	นวัตกรรม	คือ	สิ่งที่ท�าให้

เกิดผลในเชิงบวกเมื่อปฏิบัติ	สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	เกิดประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม	

สามารถช่วยลดภาระด้านแรงงาน	 และเวลาได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่านวัตกรรมนั้นจะปรากฏออกมาในรูป

ความคิด	การกระท�า	หรือวัตถุ	ก็ตาม	ส่วน	“นวัตกรรมการศึกษา”คือ	รูปแบบ	แนวคิด	กระบวนการ	

หรือสื่อใด	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา	 สอดคล้องกับหลักสูตร	 และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9

องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้
	 นวัตกรรมการเรียนรู้คือก่อเกิดความคิดใหม่	 และรับรู้ถึงโอกาสโดยก่อนอื่นคนจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งใหม่	 และผ่านเส้นทางอันยากล�าบากไปสู่การน�าพาความคิดนั้นไปใช้

ประโยชน์ในทางการศึกษาซึ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้	 เช่น	 เป็นสิ่งใหม่	 เน้นใช้ความรู ้

ความคิดสร้างสรรค์	 มีประโยชน์	 ต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเป็นอย่างไร	 เป็นที่ยอมรับ	 และมีโอกาส 

ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 8
	ณิรดา	 เวชญาลักษณ์,	หลักการจัดการเรียนรู้,	 (กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

๒๕๖๑),	หน้า	๑๐๘-๑๐๙.
 9

	 ทิศนา	 แขมมณี,	ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,	 ครั้งที่	 ๑๔.,	
(กรุงเทพมหานคร:	บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์,	๒๕๕๔),	หน้า	๔๘๑.	
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	 อัจฉรา	จันทร์ฉาย	กล่าวถึง	องค์ประกอบนวัตกรรมการเรียนรู้ไว้
10

ดังนี้

	 	 ๑.		ความใหม่	 (Newness)	 สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่า	 มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น 

จะต้องมีก็คือ	 ความใหม่	 หมายถึง	 เป็นสิ่งใหม่ท่ีถูกพัฒนาข้ึน	 ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 

บริการ	หรือกระบวนการ	โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่

	 	 ๒.		การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์		(Knowledge	and	Creativity	Idea)	คือ	สิ่งที่จะ 

ถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนา 

ให้เกิดขึ้นใหม่	ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการท�าซ�้า	

	 	 ๓.		ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	 (Economic	 Benefits)	 และสังคม	 (Social)	ก็คือ	 การให้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	หรือการสร้างความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์	กล่าวคือ	นวัตกรรม	จะต้องสามารถ

ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น	 ๆ	 ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนสามารถวัดได้เป็น 

ตัวเงินโดยตรง	และในเชิงสังคมเป็นการสร้างคุณค่า	ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

	 ดังน้ัน	 องค์ประกอบนวัตกรรมการเรียนรู้	 คือ	 สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้	 และความคิด

สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
	 นวัตกรรมที่น�ามาใช้ทั้งที่ผ่านมา	ปัจจุบัน	 และในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์

ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ	มี	๕	ประเภทดังนี้

	 	 ๑.		นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร	 เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมในท้อง	ถิ่น	และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น

	 	 ๒.		นวัตกรรมการเรียนการสอน	เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอน

แบบใหม่	ๆ 	ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล	การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	การเรียนแบบ

มีส่วนร่วม	 การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา	 การพัฒนาวิธีสอนจ�าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 

เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน

	 	 ๓.		นวตักรรมสือ่การสอน	เนือ่งจากมคีวามก้าวหน้าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	คอมพวิเตอร์

เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมท�าให้นกัการศกึษาพยายามน�าศกัยภาพของเทคโนโลยมีาใชเ้รยีน

การสอนใหม่	ๆ	

 10
	อจัฉรา	จนัทร์ฉาย,	“นวตักรรม:	ความหมาย	ประเภท	และความส�าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ”,	วารสาร

บริหารธุรกิจ,	ปีที่	๓๓	ฉบับที่	๑๒๘	(ตุลาคม-ธันวาคม	๒๕๕๓):	๕๔.
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	 	 ๔.		นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล	 เป็นนวัตกรรมท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการวัดผลและ 

ประเมินผลได้อย่างมี	ประสิทธิภาพท�าได้อย่างรวดเร็ว	

	 	 ๕.		นวตักรรมการบริหารจดัการ	เป็นการใช้นวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วย 

ในการบริหาร	จัดการ	เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา	ให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์	ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลก	 นวัตกรรมการศึกษาท่ีน�ามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบ 

การจัดการ	ฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา

	 ดังนั้น	 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 คู่มือครู	 เอกสารประกอบ 

การเรียนการสอน	 เครื่องมือวัดผล	 อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ	 บทเรียนส�าเร็จรูป	 ชุดฝึกปฏิบัติ	 ใบงาน	 

ชุดเพลง	 ชุดเกม	 การ์ตูนหรือเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม	 เช่น	 บทบาทสมมุติ	 การสอนแบบศูนย์การ 

เรียนรู้	การสอนแบบคิดรวบยอดด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย

พื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา
	 นวัตกรรมทางการศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐาน	๔	ประการ	คือ

11

	 	 ๑.		แนวคิดด้านความแตกต่างระหว่างบคุคล	(Individual	Difference)	หลกัการจดัการศกึษา 

ในปัจจุบัน	 มุ่งเน้นจัดการศึกษาตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพ่ือส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการเรียนรู้ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด	

	 	 ๒.		แนวคิดด้านความพร้อม	 (Readiness)	 การจัดบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับระดับ 

ความสามารถของผู้เรียนโดยการปรับปรุงล�าดับของเนื้อหา	 หรือน�านวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสม 

กับการสร้างความพร้อมจะท�าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส�าเร็จ	

	 	 ๓.		แนวคดิด้านการใช้เวลาเพือ่การศึกษา	เป็นการก�าหนดเวลาในการจดัการเรยีนรูใ้ห้สมัพนัธ์ 

กับลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชา	 และนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากแนวคิดด้านการ	 ใช้เวลาเพื่อ 

การศึกษา	

	 	 ๔.		แนวคิดด้านการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากร	 เป็นการเพิ่มโอกาส 

ในการเรียนรู้แก่ประชากรซึ่งอาจมีข้อจ�ากัดทางการเรียนรู้

 11
	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,	นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation, [ออนไลน์],	 

แหล่งที่มา:	https://elearning.sesaoskt.go.th/course/view.php?id=14	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].

25. ����������� (��.����� 342-355).indd   350 11/25/2022   10:14:04 AM



351กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา
	 นวตักรรมทางการศกึษา	เป็นการน�าแนวคิดวธีิการมาใช้ในการจดัการศกึษาเพือ่ส่งเสริมกจิกรรม

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	มีลักษณะส�าคัญ	คือ

	 	 ๑.		เป็นแนวความคิดที่ไม่มีการน�ามาปฏิบัติในวงการศึกษาและอาจเป็นส่ิงใหม่บางส่วนหรือ

เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดซึ่งใช้ได้ไม่ได้ผลในอดีตซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน	 เช่น	 การน�าคอมพิวเตอร์ 

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

	 	 ๒.		เป็นแนวความคิดหรือแนวทางปฏิบัติในลักษณะใหม่ซ่ึงดัดแปลงจากแนวความคิดหรือ 

แนวทางปฏิบัติเดิมที่ปฏิบัติไม่ประสบความส�าเร็จให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

และก่อให้เกิดความส�าเร็จได้	และมีการจัดระบบขั้นตอนการด�าเนินงาน	(System	Approach)	โดยการ

พิจารณาข้อมูล	กระบวนการ	และผลลัพธ์	ให้เหมาะสมก่อนท�าการเปลี่ยนแปลงยุคฐานวิถีใหม่

	 	 ๓.		เป็นแนวความคิดหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งมีมาแต่เดิมและได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะ 

ทันสมัยและได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรืออยู่ระหว่างการวิจัย

	 	 ๔.		เป็นแนวความคิดหรอืแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม	 

ซึ่งเอื้ออ�านวยให้เกิดความส�าเร็จยิ่งขึ้น	เช่น	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

	 	 ๕.		เป็นแนวความคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่ค้นพบใหม่อย่างแท้จริงซึ่งยังไม่ได้ท�าการเผยแพร่

หรือได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน

กระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา
	 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา	แบ่งเป็น	๓	ขั้นตอนหลัก	คือ	

	 	 ๑.		การประดษิฐ์คดิค้น	เป็นข้ันตอนการศกึษาสภาพปัญหาและการคดิค้นเพือ่ก�าหนดรปูแบบ

นวัตกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา	ให้เป็นไปได้ตามหลักการที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๒.		การสร้างและพฒันานวตักรรม	เป็นขัน้ตอนการจดัท�านวตักรรมตามรปูแบบทีก่�าหนดจาก 

ขั้นตอนที่	๑	ส�าหรับวิธีพัฒนานวัตกรรมอาจท�าได้หลายวิธี	และได้รับความเชื่อถือ	คือ	การทดลองเพื่อ

พิสูจน์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

	 	 ๓.		การยอมรับและน�านวัตกรรมไปใช้	 เป็นขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมที่ได้สร้างและ 

พัฒนาขึ้น	และน�านวัตกรรมนั้นไปใช้ปรับปรุง	แก้ไข	และพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 ในสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมปกติ
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ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา
	 การน�านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน	นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรายวิชาแล้ว	ยังมีประโยชน์
12

ดังนี้

	 	 ๑.		ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

	 	 ๒.		ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

	 	 ๓.		ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้	สนุกสนาน

	 	 ๔.		ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ

	 	 ๕.		ช่วยลดเวลาในการสอน

	 	 ๖.		ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

	 ดังนั้น	 ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา	 คือ	 สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว	 เข้าใจ 

บทเรียนเป็นรูปธรรมและมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานน่าสนใจ

ประโยชน์ส�าหรับผู้สอนเพื่อการเรียนรู้
	 นวัตกรรมมีประโยชน์ส�าหรับผู้สอน

13

	 ๑.	ท�าให้มีประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น

	 ๒.	ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย

	 ๓.	ท�าให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้น	จึงใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่

	 ๔.	ท�าให้กระบวนการสอนง่ายขึ้น

	 ๕.	ลดเวลาในการสอนน้อยลง

	 ๖.	สามารถเพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้น

	 ๗.	ผู้สอนลดเวลาสอนในชั้นเรียนเพราะบทบาทส่วนหนึ่งผู้เรียนท�าเอง

	 ๘.	ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาความไม่ถนัดของตนเองได้

	 ๙.	ผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้เนื้อหาที่กว้างและลึกซึ้งกว่าเดิม

	 ๑๐.	ง่ายในการประเมิน	เพราะการใช้เทคโนโลยี	มุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

 12
	 นักวิชาการศึกษา,	ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	 https://www.	

google,co,th/	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].
 13

	 ครูดอดคอม, ประโยชน์ส�าหรับผู้สอนเพื่อการเรียนรู้,	 [ออนไลน์],	 แหล่งที่มา:	 https://www.google.
co.th/	[๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๕].

25. ����������� (��.����� 342-355).indd   352 11/25/2022   10:14:04 AM



353กระบวนทัศน์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

	 ดังนั้น	นวัตกรรมมีประโยชน์ส�าหรับผู้สอน	คือ	มีประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น	ผู้สอนมีเวลา

มากขึ้น	 ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่	 นักเรียนเข้าใจการสอนง่ายขึ้นและเพิ่มเนื้อหา 

และจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้นเพราะบทบาทส่วนหนึ่งผู้เรียน

ความซับซ้อนการสร้างสรรค์
	 โลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมากข้ึนจากปัจจัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ท�าให้ผู้เรียน 

ต้องยกระดับศักยภาพมากข้ึนหลายด้าน	 และการคิดเป็นศักยภาพด้านหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับ 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการคิดซับซ้อน	(Complex	Thinking)	

 ความหมายของ	Complex	Thinking	แปลว่า	การคิดซับซ้อน	หมายถึง	การผสมผสานการคิด

หลาย	ๆ	อย่าง	เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา	และการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์

การคิดประเมินค่า	และการคิดสร้างสรรค์

 ความส�าคัญของ	 Complex	 Thinking	 เป็นปัจจัยส�าคัญของการประสบความส�าเร็จในการ 

แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนที่จะต้องใช้ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ	การท�าโครงงานต่าง	ๆ

 บทบาทผู้สอนในการเสริมสร้าง Complex Thinking ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ 

เสริมสร้าง	Complex Thinking	ของผู้เรียนตามแนวทางดังนี้
14

	 	 ๑.		ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานตามระดับความ

สามารถของผู้เรียน

	 	 ๒.		ให้ผู้เรียนก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง	 ก่อนท่ีจะ

ลงมือปฏิบัติ

	 	 ๓.		ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ันตอนการท�างานของตนเองกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 เพิ่มเติม

จากการแลกเปลี่ยนเฉพาะผลลัพธ์ของงาน

	 	 ๔.		ผู้สอนตั้งค�าถามเกี่ยวกับวิธีคิดของผู้เรียนท่ีมีต่อการท�างานในแต่ละขั้นตอน	 (ถามเน้น 

ไปว่าผู้เรียนมีวิธีการท�างานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร)

	 	 ๕.		หากพบว่าการคิดของผู้เรียนกระจัดกระจาย	 ให้ผู้สอนตั้งค�าถามปรับความคิดของผู้เรียน 

ให้ถูกต้อง	(Adjust	Thinking)	และคิดเป็นขั้นตอน

 14
	วิชัย	วงษ์ใหญ่	และมารุต	พัฒผล,	กิจการคิดซับซ้อนสู่การสู่การสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร:	ศูนย์ผู้น�า

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้,	๒๕๖๒),	หน้า	๑-๕.
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  ๖.		การคดิซบัซ้อนไม่จ�าเป็นต้องเรยีงล�าดบัจากความจ�าความเข้าใจ	การวเิคราะห์	การประเมนิค่า	

และการสร้างสรรค์	 การที่จะใช้การคิดแบบใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการคิด	 ดังนั้น	 ผู้สอนจึงต้อง

กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดสอดคล้องกับสถานการณ์

	 Complex	 Thinking	 เป็นความคิดท่ีซับซ้อนต้องอาศัยพื้นฐานการคิดเป็น	 คือมีจุดมุ่งหมาย 

ของการคิดใช้ข้อมูลหลักฐานในการคิด	ใช้เหตุผลในการคิด	และคิดทางบวกสร้างสรรค์ผู้เรียนใช้วิธีการ

คดิอย่างหลากหลาย	คดิเป็นระบบเป็นขัน้ตอน	เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวตักรรม	ผู้สอนมบีทบาท

พัฒนาการคิดซับซ้อนของผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ประจ�าวัน

สรุป
	 จากการศกึษากระบวนทศัน์การเรยีนรูน้วตักรรมทางการศกึษาเชงิสร้างสรรค์	สามารถสรุปได้ว่า	

กระบวนทัศน์เป็นมุมมองเฉพาะท่ีมองไปยังปัญหา	หรือประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งเป็น

มุมมองที่เกิดจากชุดข้อมูลเดียวกัน	 การเรียนรู้แบบ	 Passive	 ขาด	Growth	mindset	 ในสิ่งที่ผู้เรียน

ก�าลงัเรยีนรู้	เป็นการเรยีนรูท่ี้ไร้พลัง	ตรงกันข้ามกบัการเรยีนรู	้แบบ	Active	ทีผู่เ้รยีนมคีวามกระตือรอืร้น	

ตอบสนองธรรมชาติของผู้เรียน	 เป็นการเรียนรู้ท่ีมีพลัง	 ผู้เรียนมี	 Growth	mindset	 ในการปฏิบัติ 

กจิกรรมเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	และสอดคล้องกบับริบทของสังคมปัจจุบนั	ทีต้่องเป็นการเรียนรู้ทีม่พีลัง

ทางความคิด	(Thinking	power)	เพราะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐาน

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันต้องเป็นการ

เรียนรู้ที่มีพลังโดยเฉพาะพลังทางความคิด
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บทคัดย่อ
 การปกครองย่อมมกีารพัฒนาเปลีย่นแปลงไปตามกระแสของสงัคมโลก ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ

สงัคม ประชาชน การศกึษา สขุภาพ เทคโนโลย ีปัจจุบนัจะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าทุกประเทศมกีารพัฒนา

ประเทศของตนเองให้เกิดความทันสมัยทั้งด้าน ระบบขนส่ง ความมั่นคง ความเป็นเอกภาพให้มีความ

ทันสมัย

ค�าส�าคัญ: รัฐศาสตร์; ร่วม; สมัย

Abstract
 Government will evolve and change according to the trends of the world society. 

both political Socio-economic, people, education, health, technology, nowadays,  

it can be clearly seen that every country has developed its own country to be  

modern in terms of transportation system, security, unity to be modern.

Keywords: political science; contemporary; contemporary

บทน�า
 การปกครองย่อมมกีารพัฒนาเปลีย่นแปลงไปตามกระแสของสงัคมโลก ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ

สงัคม ประชาชน การศกึษา สขุภาพ เทคโนโลย ีปัจจุบนัจะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าทุกประเทศมกีารพัฒนา

ประเทศของตนเองให้เกิดความทันสมัยท้ังด้านระบบขนส่ง ความมั่นคง ความเป็นเอกภาพให้มีความ 

ทันสมัยการพัฒนาก้าวหน้ามาจนเป็นวิชาที่มีเอกสัษณ์เฉพาะตัวเองโดยเฉพาะ การกล่าวเช่นนี้ย่อม 

หมายถงึวชิารัฐศาสตร์ได้ผ่านข้ันตอนของการปรับปรงุเปลีย่นแปลงตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน สบืสาว 
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กลบัไปถงึสมยักรกีโบราณเมือ่ราว ๓๐๐-๕๐๐ ปี ก่อนครสิต์ศกัราช สมยักรกีโบราณ (ancient Greek)
1
 

ถือเป็นแหล่งสืบค้นเรื่องราวการศึกษาเดี่ยวกับการเมืองและรัฐ เนื่องจากเป็นแหล่งก�าเนิดนักปราชญ์

ทางด้านการเมืองหรือเรียกว่า นักปรัชญาการเมืองที่ส�าคัญของโลกได้แก่ เพลโต้ (Plato, ๔๒๗-๓๔๗ ปี

ก่อนคริสต์ศักราช) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาทฤษฎีการเมืองและอริสโตเติ้ล (Aristotle, 

๓๘๔-๓๒๒ ปีก่อนคริสต์ศักราช) ผู้ถือว่าเป็นบิดาของวิชารัฐศาสตร์ตะวันตก แนวความคิดท่ีส�าคัญ 

ของนักปรัชญาการเมืองกรีกโบราณทั้งเพลโต้และอริสโตเติ้ลนั้น มุ่งพิจารณาความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ระหว่างมนุษย์กับรัฐในแง่คิดปรัชญาการเมือง (political philosophy) ด้วยการมองปัญหาสังคม 

ที่เกิดขึ้น การแสวงหาความยุติธรรม และรูปแบบของการปกครองที่ดี โดยมีภารกิจหลักพื้นฐานหรือ 

ที่เรียกว่าเจตจ�านงค์อันเป็นเป้าหมายทางการเมืองของรัฐและรัฐบาลคือ การสร้างสรรชีวิตที่ดีแก่

ประชาชนในรฐั ผลงานตามแนวคดิของเพลโต้ ปรากฎในงานเขยีนอันโด่งดังเรือ่ง “อตุมรฐั (Republic)” 

ซึง่กล่าวถงึรูปแบบการปกครองตามอดุมคตทิีจ่ะต้องปกครองด้วย นกัปราชญ์ผูท้รงความรูแ้ละคณุธรรม 

กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้สูงและรักความยุติธรรม ที่เรียกว่า “ราชาปราชญ์ (philosopher king)” และ

อตุมรฐันัน่เองจะเป็นเครือ่งมอืท่ีแก้ปัญหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัพฤติกรรมทางการเมอืงของมนษุย์และสถาบนั

ทางการเมือง เพลโต้เช่ือว่า มนุษย์จ�าเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อร่วมกันท�าคุณงามความด ี 

โดยหน้าที่ส�าคัญที่สุดของรัฐก็คือการส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณธรรมความดี (virtue) และมีความสุข  

(happiness) และเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวรฐัจงึจ�าเป็นต้องมกีฎหมายและสถาบนัทางการปกครอง 

กฎหมายมีไว้เพื่อให้บุคคลประกอบความดีละเว้นความชั่ว ส่วนสถาบันการปกครองนั้นมีไว้เพื่อเป็น 

ส่วนส่งเสริมให้การใช้กฎหมายน้ันเป็นไปได้ รัฐในทัศนะของเพลโต้จึงเป็นผลท่ีสืบเนื่องมาจากความ 

ไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ (imperfection of human nature)
2

 ส่วนอรสิโตเติล้ ได้ท�าการศกึษาและวิเคราะห์แสวงหารปูแบบการปกครองทีเ่หมาะสมจากรฐับาล

ต่าง ๆ ที่ตนได้สังเกตการณ์ซึ่งแตกต่างกันไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ทาง 

การเมืองของแต่ละรัฐ รวมทั้งได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้จากนักปราชญ์รายอื่น ผลงานส�าคัญใน 

เรื่องการปกครองของเขาปรากฎในหนังสือชื่อ “การเมือง (Politics)” ในหนังสือเล่มนี้ อริสโตเติ้ล 

เชื่อว่ามนุษย์ในสภาพธรรมชาติไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และความต้องการของมนุษย์จะไม่อาจ

 
๑ 

เนื้อหาในบทความน้ี เรียบเรียงใหม่จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศป ๑๑๒, ความรู้เบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์, ส�าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

2
 อานนท์ อาภาภิรม, แหล่งเดิม, หน้า ๕. 
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บรรลุได้เลย อันหมายความว่าชีวิตมนุษย์ไม่อาจสมบูรณ์ได้หากมิได้อยู่ในนครรัฐ
3
 และระบบการเมือง 

ระบบการเมืองและมนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
4
 และกฎหมายหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เมื่อประกอบกับองค์การรัฐบาลแล้ว จะยังผลให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเสมอภาคท้ังในด้านกฎหมาย

และศีลธรรม 

 ในสมัยต่อมา จักรวรรดิโรมันได้สร้างคุณูปการอันเป็นมรดกแก่วิชารัฐศาสตร์สืบต่อมา ได้แก่  

หลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตร์ หลักการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวคิด 

เกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติ และสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ (natural rights) ของซิเซโร (Cicero) อันมี

รากฐานส�าคัญมาจากปรัชญาสโตอิค (stoicism) ซึ่งถือว่ามนุษย์ทั้งปวงมีความเสมอภาค ภราดรภาพ

และ มีที่มาจากพระเจ้า รวมทั้งการเคารพในคุณค่าของปัจเจกชน (individual) โดยไม่ค�านึงถึงฐานะ

ทางสังคมของบุคคล
5
 ที่ถือเป็นต้นธารปรัชญาและหลักการการปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตก

 3
 ในยุคกรีกโบราณ นครรัฐ (polis) จัดเป็นเวที (forum) ที่เปิดให้ประชาชนชาวกรีกสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการปกครองตนเองและการปกครองบ้างเมือง ด้วยการร่วมโต้เถียงอภิปราย สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เกีย่วกบัการเมอืงได้โดยตรง แต่กระนัน้นครรฐัของกรกี ซึง่แม้จะจดัเป็นแห่งศนูย์รวมของการอยูอ่าศยัร่วมกนัในสงัคม
ของประชาชนแล้ว ก็มิได้มีลักษณะเป็นรัฐ (state) ในความหมายและองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันแต ่
อย่างใด นครรฐักรกีมฐีานะเป็นเมอืง (City) รฐั (State) และสงัคม (Society) หรอืสงัคมพลเรือน (Konnonia Politike) 
ไปในตัว แอนเดอร์สัน (Anderson) จึงกล่าวไว้ว่า นครรัฐมีบทบาทเชิงอ�านาจครอบง�าและอิทธิพลเหนือประชาชน 
ในนครรฐัแทบทกุด้าน ยกเว้นเรือ่งเกีย่วกบัครอบครวัและการประกอบอาชพีของผูค้นในบางระดบัทีอ่ยูน่อกเหนอืกลไก
การดูแลของรัฐ นครรัฐกรีกจึงได้รับการเรียกชื่ออีกอย่างหน่ึงว่า รัฐสังคม (Society State) -สนใจดู Anderson, 
Passage from an Antiquity to Federalism (๑๙๗๘) โดยนัยทางสังคมดังกล่าว นครรัฐจึงมีฐานะเป็นสถาบัน
สูงสุดทางสังคมที่สามารถเข้าไปแทรกแซงสังคมได้ในทุกที่และทุกเวลา -ดู Lipson ในเรื่อง The Great Issues of 
Politics. (๑๙๘๕) บทบาทของรัฐที่มีมากขึ้นโดยประการนี้ วินเซนต์ (Vincent) ถึงกับกล่าวว่า มนุษย์จะไม่สามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นอารยชน (civilized residents) ได้เลยหากอยู่นอกนครรัฐ (โปรดดู Vincent. “Conception of 
the State” pp. ๔๓-๕๕ in Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1 edited by Maray 
Hawkesworth and Maurice Kogan) เนื่องจากประชาชนในรัฐจะได้รับการปลูกฝังว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่อยู่
ในเมอืงหรอืนครรฐั (political man หรอื politikon zoon) ทีต้่องให้ความส�าคัญกบัผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตัว ใครก็ตามท่ีไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองจะถูกมองว่าเป็นบุคคลไร้ประโยชน์ต่อชุมชน และ
ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนคนอื่น และการเนรเทศจากนครรัฐก็จะเป็นเสมือนการท�าให้มนุษย์สูญส้ินสภาพ 
ความเป็นคนไปเลยทีเดียว
 

4
 Aristotle, The politics of Aristotle, ed. And trans. By Ernest Barker. 1966; อ้างถึงใน ทินพันธ์  

นาคะตะ, รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส�าคัญและแนวทางการศึกษา วิเคราะห์การเมือง, (กรุงเทพ-
มหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ๒๕๔๑),หน้า ๖๓-๖๔. 
 5

 จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร,์ (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓.
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 ในยุคสมัยที่คริสตจักร (the Church of Christ) เรืองอ�านาจก่อนสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หรือ

ทีเ่รยีกกนัว่า ยคุกลาง อยูใ่นช่วงนบัจากยคุหลงัจกัรวรรดิโรมนัถึงราวคริสต์ศตวรรษที ่๑๕ โดยประมาณ 

การศึกษาเรื่องรัฐมีความส�าคัญลดลงจนเรียกว่าได้เป็นยุคมืดของการศึกษารัฐศาสตร์ เนื่องจากในยุคนี้

อิทธิพลทางการปกครองถูกครอบง�าโดยอ�านาจของศาสนจักร (the mediaval hegemony of the 

church) หรือการมีอิทธิพลของศาสนจักรหรือผู้น�าทางศาสนาในการสถาปนาและถอดถอนกษัตริย์ 

ในยุคกลาง และการเข้ามามีบทบาทบงการนโยบายของรัฐรวมถึงการวินิจฉัยข้อโต้แย้งทางการเมือง 

ของศาสนจักร ซึ่งเป็นผลมาจากการครอบง�าทางความคิดเร่ืองการได้มีซ่ึงอ�านาจการปกครองจาก 

พระผู้เป็นเจ้าของศาสนจักร ดังปรากฎแนวคิดของนักบุญหลายท่านเช่น “The City of God” ของ

เซนต์ออกัสติน (St. Augustine) ผลงานของเซนต์โธมัส อะไควนัส (Aquinas) เป็นต้น กระทั่งทฤษฎี

การเมือง (political theory) ได้กลายสภาพมาเป็นสาขาหนึ่งของศาสนศาสตร์ (theology) 

 แต่อย่างไรก็ดี ศาสนจักรก็มิได้มีบทบาทในการเมืองการปกครองรัฐและสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ฝ่ายอาณาจักรที่เป็นผู้ปกครองตามระบบฟิวดัล (Feudalism) ก็ยังมีอ�านาจส่วนหนึ่งในการปกครอง

อาณาจักร และได้พัฒนาความเข้มแข็งของกองก�าลังทหารมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อจุดประสงค์แรกเริ่ม 

ในการคานอ�านาจ กระทั่งต่อมาได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ส่วนส�าคัญในการริดลอน 

ลดทอนบทบาทและอ�านาจของฝ่ายศาสนจักรต่อการแทรกแซงสังคมให้ลดลง นอกเหนือไปจากปัจจัย

อีกอย่างน้อย ๒ ประการซึ่งได้แก่ การเติบโตขึ้นของแนวคิดเชิงปัจเจกชนนิยมและระบบการผลิตแบบ

ทนุนยิม รวมถงึการตคีวามศาสนาในแนวทางใหม่ทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติของปัจเจกชนและไม่จดักบัการ

แสวงหาก�าไรจากการผลิตของชนช้ันกลาง (bourgeoisie) และการปฏิรูปศาสนาในช่วงต้นศตวรรษที่ 

๑๖ จากการเรียกร้องของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Martin Luther King) นักบวชในตริสตจักรชาวเยอรมัน

 ในสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ (the age of Renaissance) ซ่ึงได้เริม่ต้นขึน้ในประเทศอติาลใีนราว

ต้นศตวรรษที่ ๑๔ จากการท่ีบรรดาปัญญาชนในยุคนั้นได้หันกลับมาให้ความสนใจผลงานด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการเมืองการปกครอง อุดมการณ์แห่งรัฐและสังคมของกรีกโบราณและ 

โรมันอย่างเอาจริงเอาจัง ความสนใจนี้ได้แพร่หลายออกไปสู่ประเทศทางยุโรปตอนบน ในลักษณะของ

ขบวนการทางศิลปะและวิชาการท่ีอาศัยรากฐานความรู้ของกรีกโบราณ อาทิ ศิลปกรรม วรรณกรรม 

วิทยาศาสตร์ ปรัชญา การเมือง การศึกษาและการศาสนา ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางความคิดความเชื่อในหมู่ประชากร เบิร์น (Edward Burns)
6
 กล่าวว่าผู้คนในสังคม ยุโรปสมัยนั้น 

เร่ิมมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง ยึดถือความเชื่อในเรื่องของการแสวงหาความสุขส่วนบุคคล หลักเหตุผล 

 6  Edward Burns, Western Civilizations : Theirs History and Theirs culture, (New York: W.W. 
Norton, 1963), p. 384.
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ทางวิทยาศาสตร์และความเป็นปัจเจกชนนิยม (Individualism) มากขึ้น พร้อม ๆ  ไปกับการเติบโตของ

ระบบการผลิตแบบทุนนิยม ประกอบกับการถูกลดทอนลงของอ�านาจพระสังฆราช (pope) และ

จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Emperor) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการปฏิรูป (the 

Reformation) ภายใต้อ�านาจการปกครองและอ�านาจทางการเมืองที่เข้มแข็งของกษัตริย์ที่ได้เติบโต 

ถ่วงดลุอ�านาจใหม่ระหว่างอาณาจกัรและศาสนจกัรในคาบเวลาต่อมา การศกึษารฐัศาสตร์ในยคุนี ้จงึได้

หวนกลบัมามคีวามส�าคญัอกีครัง้ ด้วยการน�าองค์ความรู้และผลงานของนกัปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ในสมยั

กรีกโบราณและโรมันมาปัดฝุ่นอีกครั้งดังกล่าวไปแล้ว

 ววิฒันาการของรฐัศาสตร์ได้เดนิทางเรือ่ยมากระทัง่ถงึยคุใหม่ ซ่ึงนบัเร่ิมตัง้แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษ

ที่ ๑๖
7
 ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีระสัย และอวยชัย ชะบา ได้อธิบายว่า ในยุคนี้ วิธีการศึกษาทาง

รัฐศาสตร์มักไม่สนใจในเรื่องมาตรฐานของความดีหรือความช่ัว ความควรหรือไม่ควรในทางการเมือง 

แต่หันไปให้ความสนใจกับการศึกษาปรากฎการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไปหรือที่เรียก 

กันว่า การศึกษารัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม (behavioralism) ด้วยการให้ความส�าคัญกับแหล่งข้อมูลที่ได้

จากการรวบรวมเชงิประจกัษ์ และผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีองิแนวคดิ ทฤษฎหีรือข้อสรุปท่ัวไป 

(generalization) มากกว่าในยุคแรกท่ีเป็นการศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
8
 โดยมุ่งพิจารณาเป้าหมาย

ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการเสนอแนะรูปแบบการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายนั้น

 การท�าความเข้าใจต่อรัฐศาสตร์ถึงประวัติความเป็นมาของมันเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความรู้ 

ในเบือ้งต้นและเป็นการฉายภาพให้นักศกึษาได้มองเหน็ต่อไปถงึแนวทางในการศกึษาวเิคราะห์รัฐศาสตร์ 

ซึ่งหากท�าความเข้าใจข้อนี้ได้ เชื่อว่า นักศึกษาจะสามารถท�าความเข้าใจเรียนรู้รัฐศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในที่สุด

สรุป
 รัฐศาสตร์ได้ถูกวิวัฒนาการพัฒนามาตามช่วงของแต่ละยุคสมัยแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกัน

ตามบริบทของสังคมและการขับเคลื่อนของแต่ละประเทศดังนั้นวิชา รัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความ 

 7 บรรพต วีระสัย และอวยชัย ชบา, ขอบเขตและเนื้อหาของรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชารัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยที่ ๑-๘, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕), หน้า 
๑๖.

 8 ทินพันธ์ นาคะตะ, รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส�าคัญและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์

การเมือง, หน้า ๑.
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361รัฐศาสตร์ร่วมสมัย

หลากหลายที่สามารถน�าไปถ่ายทอดไปสู่การศึกษาจะได้เห็นได้ว่าทุกมหาวิทยาลัยท่ัวโลกจะมีวิชา 

ทางด้านรฐัศาสตร์อยูแ่ทบท้ังสิน้ดงัน้ันความจ�าเป็นในการพฒันาและการขับเคลือ่นไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมจงึเหน็ได้ว่านกัรฐัศาสตร์กจ็ะมคีวามคดิเหน็ท่ีมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละยคุสมยัของ

สังคมนั้น ๆ

บรรณานุกรม
จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗.

ทินพันธ์ นาคะตะ. รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส�าคัญและแนวทางการศึกษา วิเคราะห์

การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑.

บรรพต วีระสัย และอวยชัย ชบา. ขอบเขตและเน้ือหาของรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

ในเอกสารการสอนชุดวิชารัฐศาสตร์และการบริหาร หน่วยท่ี ๑-๘. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕.

อานนท์ อาภาภิรม. แหล่งเดิม. ม.ป.ท., ม.ป.พ., ม.ป.ป.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศป ๑๑๒. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์. ส�าหรับนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, ม.ป.ป. 

Aristotle. The politics of Aristotle, ed. And trans. By Ernest Barker. 1966. 

Edward Burns. Western Civilizations : Theirs History and Theirs culture. New York: 

W.W. Norton, 1963.

26. ��������� (�.���� 356-361).indd   361 11/25/2022   10:14:56 AM



ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี*

เดชา พวงงาม** 
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
	 การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งเป็น	การบริหารราชการส่วนกลาง	 การบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค	และการบริหารราชการส่วนส่วนท้องถิ่น	โดยในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	อันประกอบด้วย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป	ได้แก่	องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 และเมืองพัทยา	 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ	 คือ	 

การจัดบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบโดยนักบริหาร	 และนักวิชาการ 

ทั้งหลายจะยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้นตามล�าดับ
1
 

	 จังหวัดปทุมธานี	 เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	 ที่มีความเจริญเติบโต 

ของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม	 

และพาณิชยกรรม	 รวมท้ังยังเป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา	 และอุดมศึกษาหลายแห่ง	

ท�าให้กลายสภาพเป็นแหล่งรองรบัการอพยพเข้ามาศกึษา	หางานท�า	และต้ังถิน่ฐานของคนจากภมูภิาค

ต่าง	ๆ 	รวมถงึแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านอกีเป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้ต้องรองรับปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิ

ขึน้ตามมา	อาท	ิปัญหาการแพร่ระบาดของสิง่เสพตดิ	อาชญากรรม	สิง่แวดล้อม	และมลพษิอนัก่อให้เกดิ

ความจ�าเป็นที่ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดต้องเร่งหาทาง 

ตอบสนองความต้องการ	และแก้ปัญหาต่าง	ๆ	เหล่านั้น	ทั้งนี้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปทุมธานี	ประกอบด้วย	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑	แห่ง	เทศบาลเมือง	๗	แห่ง	เทศบาลต�าบล	๑๑	

แห่ง	องค์การบริหารส่วนต�าบล	๔๖	แห่ง	รวม	๖๕	แห่ง
2

 * บทความนี้พัฒนามาจากวิทยานิพนธ์	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาบริหารรัฐวิสาหกิจ	 สาขา
วิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ปีการศึกษา	๒๕๕๖

 ** อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
 1

	รสคนธ์	รัตนเสริมพงศ์.	“การบริหารท้องถิ่น”	 ใน	ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐหน่วยที่	๖-๑๐,	
พิมพ์ครั้งที่	๓,	นนทบุรี	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๕๐,	หน้า	๖๐.
 2

	ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี,	๙	ตุลาคม	๒๕๕๑.
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363ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

	 จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครอง	ระบบสังคม	และระบบเศรษฐกิจ	

รวมถึงเทคโนโลยี	 ยังผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผชิญกับปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ระบบ

ราชการที่ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ขาดความรวดเร็ว	 ไม่ทันการณ์	 ยึดกฎระเบียบ	 

เน้นการจัดโครงสร้างอ�านาจในแนวดิ่ง	 เคยชินกับการด�ารงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะ

เปลี่ยนแปลงมากนัก	 ท�าให้เมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซับซ้อน	

ยากต่อการท�านาย	 และส่งผลกระทบอย่างมากจึงยากต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว	 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นองค์การสมัยใหม่	 ซึ่งมีหลาย 

รูปแบบตามลักษณะของงาน	 และวัตถุประสงค์ขององค์การ	 ท�าให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี	มีความประสงค์จะศึกษาความเป็นองค์การสมัยใหม่	อันได้แก่	

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 องค์การสมรรถนะสูง	 องค์การอัจฉริยะ	 องค์การแห่งความเป็นเลิศ	

และองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 ๑.		เพือ่ศกึษาระดบัความเป็นองค์การสมยัใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัปทมุธานี

	 ๒.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดปทุมธานี

	 ๓.		เพือ่ศกึษาปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปทมุธานี

ให้เป็นองค์การสมัยใหม่

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

ปทุมธานี	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 ด้วยการสอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง	 

ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Analysis)	 ซึ่งได้ก�าหนดระเบียบวิธี	 ขั้นตอนในการ 

ด�าเนินการ	 ประชากร	 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 เคร่ืองมือ	 การสร้างเคร่ืองมือ	 การเก็บรวบรวม	 ข้อมูล	 

และการวิเคราะห์ข้อมูล	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ๑.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 ได้แก่	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิก	 

สภาท้องถิ่น	 ข้าราชการ/พนักงานจาก	 อบจ.	 เทศบาล	 และอบต.	 ในจังหวัดปทุมธานี	 รวม	๖๕	 แห่ง	

จ�านวน	๓,๐๗๖	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๑)	แยกเป็น
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕364

	 	 ๑)	จากอบจ.	ปทุมธานี	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	จ�านวน	๘	คน	สมาชิกสภา	อบจ.	จ�านวน	

๓๐	คน	ข้าราชการ/พนักงาน	อบจ.	จ�านวน	๙๕	คน	รวม	๑๓๓	คน

	 	 ๒)	จากเทศบาล	 จ�านวน	๑๘	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 คณะผู้บริหาร	 จ�านวน	๙๙	 คน	 สมาชิก 

สภาเทศบาลจ�านวน	๒๕๘	คน	ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล	จ�านวน	๘๙๑	คน	รวม	๑,๒๔๘	คน

	 	 ๓)	จาก	อบต.	จ�านวน	๔๖	แห่ง	ได้แก่	คณะผู้บริหาร	จ�านวน	๑๘๓	คน	สมาชิกสภา	อบต.	

จ�านวน	๘๐๓	คน	ข้าราชการ/พนักงาน	อบต.	จ�านวน	๗๐๙	คน	รวม	๑,๖๙๕	คน

 ๒.	กลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	ท้องถิ่น	

ข้าราชการ/พนักงานจาก	 อบจ.	 เทศบาล	 และอบต.	 ในจังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งได้มาจากการสุ ่ม	 

แบบแบ่งช้ัน	(Stratified	Stage	Random)	โดยใช้ตารางของเครจซี	่และ	มอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan)	

การเทียบสัดส่วน	 และวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (simple	 random	 sampling)	 ซ่ึงมีกระบวนการข้ันตอน	 

ดังต่อไปนี้

	 	 ๑)	ขั้นที่	๑	เลือกกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการวิจัยได้	ดังนี้

	 	 	 ๑.๑	อบจ.	มี	๑	แห่ง	ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	๑	แห่ง

	 	 	 ๑.๒	เทศบาล	มีทั้งหมด	๑๘	แห่ง	เลือก	๑๑	แห่ง	เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี	สุ่มอย่างง่าย	

(simple	 random	 sampling)	 อ�าเภอละ	 ๒	 แห่ง	 โดยอ�าเภอที่มีเทศบาลเกิน	 ๒	 แห่งใช้วิธีจับ	 

ฉลาก	 ยกเว้นอ�าเภอสามโคก	 ลาดหลุมแก้ว	 และหนองเสือซึ่งเป็นอ�าเภอขนาดเล็กและมีเทศบาล	 

เพียง	๑	แห่งจึงใช้อ�าเภอละ	๑	แห่ง

	 	 	 ๑.๓	อบต.	มีทั้งหมด	๔๖	แห่ง	จาก	๖	อ�าเภอ	(อีก	๑	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอธัญบุรี	ไม่มี	อบต.)	

เลือก	๒๔	แห่ง	(อ�าเภอละ	๔	แห่ง)	โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(sample	random	sampling)	ด้วยวิธี

จับฉลาก	

	 	 ๒)	ขั้นที่	 ๒	 เลือกกลุ ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

กลุม่ตวัอย่าง	ในข้อ	๒.๑	โดยใช้ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan)	และวธิเีทียบสัดส่วน	

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	๔๐๐	คน	แยกเป็น

	 	 	 ๒.๑	จับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก	อบจ.	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	จ�านวน	๑	คน	

สมาชิกสภา	อบจ.	จ�านวน	๔	คน	ข้าราชการ/พนักงาน	อบจ.	จ�านวน	๑๓	คน	รวม	๑๘	คน

	 	 	 ๒.๒	จับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเทศบาล	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	จ�านวน	๑๓	

คน	 สมาชิกสภาเทศบาล	 จ�านวน	 ๓๔	 คน	 และข้าราชการ/พนักงานเทศบาล	 จ�านวน	 ๑๑๕	 คน	 

รวม	๑๖๒	คน
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	 	 	 ๒.๓	จับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก	อบต.	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	จ�านวน	๒๔	คน	

สมาชิกสภา	อบต.	จ�านวน	๑๐๔	คน	และข้าราชการ/พนักงาน	อบต.	จ�านวน	๙๒	คน	รวม	๒๒๐	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	แบบสอบถาม	 (Questionnaires)	ซึ่งมีทั้งหมด	๔	ตอน	

ได้แก่

	 ตอนที่	 ๑	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม	 

แบบปลายปิด	ชนิดให้เลือกตอบ	(Checklists)	จ�านวน	๖	ข้อ

	 ตอนที่	 ๒	 เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปทมุธาน	ีแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า	(Rating	Scales)	

๕	ระดับ	จ�านวน	๔๒	ข้อ	

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ๑.		ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	เกี่ยวกับการอนุมัติ

ให้จัดท�าวิจัยเรื่องนี้ไปชี้แจงให้ประชาชนซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ทราบ

	 ๒.		ท�าความเข้าใจกับผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิธีการ 

สุ่มตัวอย่าง	 การแนะน�าตัวแก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมาย	 การคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง	 และแนวทาง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ๓.		ส่งผู้ช่วยนักวิจัยไปท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างใน	 อบจ.	

เทศบาล	และ	อบต.	ในจังหวัดปทุมธานี	ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 ๔.		ตรวจสอบคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์	 และส่งผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแทนฉบับที่ไม่สมบูรณ์	 จนกระทั่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนครบ	๔๐๐	

ฉบับ	(๑๐๐%)

การวิเคราะห์ข้อมูล	
	 ๑.		การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม	วเิคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี	(Frequency)	

และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 ๒.		การวิเคราะห์ระดับความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปทุมธานีวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
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	 ๓.	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดปทุมธานี	แต่ละปัจจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าความเบี่ยงเบน	มาตรฐาน	(S.D.)

	 ๔.	 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทกันมีความ 

เป็นองค์การสมัยใหม่แตกต่างกันหรือไม่	วิเคราะห์โดยใช้	ค่า	F-test	(One	way	ANOVA)

	 ๕.	 การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปทุมธาน	ีวเิคราะห์โดยใช้การวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคณู	(Multiple	Regression)

	 ๖.	การวเิคราะห์ความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี	 สู่ความเป็นองค์การสมัยใหม่	 วิเคราะห์ 

โดยใช้ค่าความถี่	(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 ๗.	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรายการจะน�าเสนอในรูปของตาราง	 และการ

พรรณนาความ

ผลการวิจัย
	 ๑.		องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีมีระดับความเป็นองค์การสมัยใหม่	 ทั้งใน 

ภาพรวมและรายประเภทองค์การอยู่ในระดับมาก	 ท้ังนี้	 โดยระดับความเป็นองค์การท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดีมีค่าเฉลี่ย	 สูงสุด	 รองลงมาได้แก่ความเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ	 ความเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง	ความเป็นองค์การอัจฉริยะ	ขณะที่ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

	 ๒.		ปัจจัยในการบริหารที่มีผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดปทุมธานีพบว่า	 ท้ังปัจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 สมรรถนะขององค์การ	 การมีส่วนร่วมของ 

ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	และสภาวการณ์ทางการเมืองและสภาพแวดล้อมล้วนมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	โดยปัจจยั

สภาวการณ์ทางการเมืองและสภาพแวดล้อมมีค่าเฉล่ียสูงสุด	 รองลงมาได้แก่	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	

สมรรถนะขององค์การ	ขณะที่ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

	 ส�าหรับในปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าด้านวิสัยทัศน์มีผลต่อความ 

เป็นองค์การสมัยใหม่มากที่สุด	 รองลงมาได้แก่	 ภาวะผู้น�าด้านการบริหารงาน	 และภาวะผู้น�าด้าน 

การตัดสินใจ	ตามล�าดับ

	 ๓.		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี	ทั้ง	๓	ประเภท	คือ	เทศบาล	องค์การ	บริหาร

ส่วนต�าบล	และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	มคีวามเป็นองค์กรสมยัใหม่ทัง้ในภาพรวม	และแต่ละประเภท

ขององค์การอยู่ในระดับมากและไม่แตกต่างกัน
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	 ๔.		ปัจจัยในการบริหารทั้ง	 ๔	 ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ในภาพรวมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปทมุธาน	ีนัน่คอื	ยิง่มปัีจจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	สมรรถนะขององค์การ	

การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง	และสภาวการณ์ทางการเมือง	และสภาพแวดล้อมมากเท่าใด	จะส่งผล

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

	 ปัจจัยในการบริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดปทุมธานี	มี	๒	ปัจจัย	คือ	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	และสมรรถนะขององค์กร

	 ปัจจัยในการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดปทุมธานี	มี	๓	ปัจจัย	คือ	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	สมรรถนะขององค์การ	และการมีส่วนร่วม

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ปัจจัยในการบริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การสมรรถนะสูง	 องค์การแห่งความเป็นเลิศ	 และ

องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีมี	๔	ปัจจัย	คือ	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	สมรรถนะขององค์การ	การมี

ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง	และสภาวการณ์ทางการเมืองและสภาพแวดล้อม

	 ๕.	ปัญหาอปุสรรคในการเป็นองค์การสมยัใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปทมุธาน	ี

ตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	สรุปได้ดังนี้

	 	 ๑)	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปฏิบัติตามได้ยาก	 การบริหารจัดการเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

มีกฎระเบียบและขั้นตอนมากเกินไป	ท�าให้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

	 	 ๒)	การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ความส�าคัญกับความต้องการของผู้บริหาร	 มากกว่า 

การด�ารงรกัษาไว้ซึง่หลักการอนัถกูต้อง	ไม่ค่อยมคีวามคดิรเิริม่ในการท�างานส่วนมาก	ท�างานตามหน้าท่ี

ไม่กล้าคิดงานใหม่	ๆ	เพราะกลัวผิดพลาดแล้วต้องรับผิดชอบ

	 	 ๓)	ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานยากเกินไปขาดความจริงจังในการประเมินผลงาน	 และน�าผล 

การประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการท�างานของบุคลากร

	 	 ๔)	ขาดรูปธรรมในการพัฒนาหน่วยงานทั้งด้านความสามารถของบุคลากร	 และการน�า

เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสม

	 	 ๕)	บคุลากรในหน่วยงานไม่เป็นเอกภาพขาดความไว้วางใจ	และไม่ค่อยติดต่อประสานงานกนั	

ต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่ควร

	 	 ๖)	ขาดความจริงจงัในการส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์หรอืการน�านวตักรรมใหม่	ๆ 	มาประยกุต์

ใช้ในการท�างานตลอดจนไม่มีทีมงานที่คอยศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหา	 และน�าการปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก

ที่ต่าง	ๆ	มาพัฒนาองค์การ
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  ๗)	กระบวนการท�างาน	และการมอบหมายงานไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถ	และความ

ต้องการของบุคลากร

	 	 ๘)	ขาดการประเมิน	 และพัฒนาการเรียนรู้แบบทีมงานอย่างจริงจังท�าให้ขาดพลังความคิด

สร้างสรรค์ในการท�างาน

	 	 ๙)	บุคลากรยังเข้าไม่ถึงประชาชน	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ขาดความกระตือรือร้น 

ในการแก้ปัญหาและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	ๆ	ท�าให้การท�างานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

	 	 ๑๐)	 เป้าหมาย	 และวิสัยทัศน์ในการท�างานของผู้บริหาร	 องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ	 

การท�าหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการเรียนรู้	 กระตุ้นให้พนักงานมีความรู้ในงาน	 และส่วนร่วมในการน�า 

องค์ความรู้มาปรับปรุงการบริหารองค์กร	และพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร

	 ๖.	ข้อเสนอ	 แนะของกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

สู่ความเป็นองค์การสมัยใหม่	สรุปได้ดังนี้

	 	 ๑)	พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	 โดยส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อ	 เข้ารับการ 

ฝึกอบรม	 การศึกษาดูงาน	 เพื่อพัฒนาจิตส�านึก	 วิสัยทัศน์	 ความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี	และการมีค่านิยมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 ๒)	ผูบ้รหิารจะต้องมเีป้าหมาย	และวสัิยทศัน์ในการท�างาน	องค์ความรู้	และเทคนคิวธิใีนการ

บริหารจัดการ	 ท�าหน้าที่ผู้จัดการการเรียนรู้	 การกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ในงาน	 เต็มใจเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร	และท้องถิน่	ตลอดจนมคุีณธรรม	จรยิธรรม	เป็นทีเ่คารพ	และเชือ่ถอืศรทัธา

แก่ทั้งผู้ร่วมงาน	และประชาชนทั่วไป

	 	 ๓)	พัฒนาบุคลากรให้มีแนวปฏิบัติร่วมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กร	เกี่ยวกับการ	ท�างานเป็นทีม

อย่างมีเอกภาพการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการท�างาน	และการวางตัวอย่างเหมาะสม	ตลอดจนสร้าง

ความเสมอภาค	ยุติธรรม	ขวัญก�าลังใจ	และความภักดีต่อองค์กร

	 	 ๔)	ส่งเสรมิ	และพฒันาการมส่ีวนร่วมของบคุลากร	โดยมอบหมายงานทีส่�าคญั	และเปิดโอกาส

ให้พนักงาน	และประชาชนได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหาในการท�างาน	และพัฒนาองค์กร

	 	 ๕)	ควรก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถ 

ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร	ตลอดจนประเมิน	และน�าผลการประเมินไปใช้ในการบริหาร

จัดการอย่างเหมาะสม

	 	 ๖)	ก�าหนดมาตรการจูงใจให้บุคลากรรับรู้	 และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาขอบประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 โดยใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ

ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม
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369ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

	 	 ๗)	ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดยเมื่อมอบหมายงานให้แล้วควรให้การ

สนับสนุน	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเมื่อพบปัญหา	อุปสรรคไม่ควรล้วงลูก	และควบคุมใกล้ชิดเกินไป

	 	 ๘)	ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และเปิดใจกว้าง

ยอมรับความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสร้างทีมงานศึกษา	 ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ

ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปทุมธานี	 สู่ความเป็น

องค์การสมัยใหม่ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร	โดยส่งเสริมให้ได้รับการศกึษาต่อ	เข้ารับการฝึก

อบรม	การศกึษาดงูาน	เพือ่พฒันาจติส�านกึ	วสิยัทศัน์	ความรู้ความสามารถในการปฏบิติังาน	ทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยี	และการมีค่านิยมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 ๒)	ผู้บรหิารจะต้องมเีป้าหมาย	และวสิยัทศัน์ในการท�างาน	องค์ความรู	้และเทคนคิ	วธิใีนการ

บริหารจัดการ	ท�าหน้าที่ผู้จัดการการเรียนรู้	การกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ในงาน	เต็มใจ	เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาองค์กร	และท้องถิ่น	ตลอดจนมีคุณธรรม	จริยธรรม	เป็นที่เคารพ	และเชื่อถือศรัทธา

แก่ทั้งผู้ร่วมงาน	และประชาชนทั่วไป

	 	 ๓)	พัฒนาบุคลากรให้มีแนวปฏิบัติร่วมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการ	 ท�างานเป็นทีม

อย่างมีเอกภาพการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการท�างาน	และการวางตัวอย่างเหมาะสม	ตลอดจนสร้าง

ความเสมอภาค	ยุติธรรม	ขวัญก�าลังใจ	และความภักดีต่อองค์กร

	 	 ๔)	ส่งเสรมิ	และพฒันาการมส่ีวนร่วมของบคุลากร	โดยมอบหมายงานทีส่�าคญั	และเปิดโอกาส

ให้พนักงาน	และประชาชนได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหาในการท�างาน	และพัฒนาองค์กร

	 	 ๕)	ควรก�าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏบิตังิานให้ชดัเจน	ส่งเสรมิสนบัสนนุบคุลากรให้สามารถปฏิบติั

งานบรรลตุามเป้าหมายขององค์กร	ตลอดจนประเมนิ	และน�าผลการประเมนิไปใช้ในการบริหารจัดการ

อย่างเหมาะสม

	 	 ๖)	ก�าหนดมาตรการจูงใจให้บุคลากรรับรู้	 และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาของประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนท่ี	 โดยใช้ท้ังพระเดช	 และพระคุณ

ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม

	 	 ๗)	ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดยเมื่อมอบหมายงานให้แล้วควรให้การ

สนับสนุน	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเมื่อพบปัญหา	อุปสรรคไม่ควรล้วงลูก	และควบคุมใกล้ชิดเกินไป
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	 	 ๘)	ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และเปิดใจกว้าง

ยอมรับความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสร้างทีมงานศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ

	 ๒.	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีสู่ความเป็น

องค์การสมัยใหม่ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย	ประกอบด้วย

	 	 ๑)	จากการที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล	 เป็นเมืองแห่งการศึกษา	 เป็นเมือง

อตุสาหกรรม	และพาณิชยกรรม	ซึง่มคีวามเจรญิเติบโตในทุก	ๆ 	ด้านอย่างรวดเรว็	ดังนัน้	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการแก้ปัญหา	 และจัดบริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะเป็น	 องค์การ 

แห่งการเรียนรู้สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่จากความเป็น

องค์การสมัยใหม่ทั้ง	๕	รูปแบบ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี	ยังมีความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับต�่าสุด	ผู้บริหารองค์กร	และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนัก	และรีบเร่งปรับปรุง	

และพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้เพื่อแสดงถึงผลส�าเร็จของการเรียนรู้ท่ีดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การประเมินก�าลังความสามารถของส่วนราชการ/หน่วยงานในองค์การ	และเทียบวัด

กับผู้เป็นเลิศอยู่เสมอ	 รวมถึงการเน้นการสื่อสารที่เปิดกว้างของบุคลากร	 และหน่วยงาน	 เนื่องจาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยพบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง	 ๓	 ประเภทยังให้ความส�าคัญ	 

และด�าเนินการน้อยกว่ารายการอื่น	ๆ

	 	 ๒)	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นองค์การสมรรถนะสูง	 องค์การ	 อัจฉริยะ	

องค์การแห่งความเป็นเลิศ	 และองค์การที่มีการบริหารจัดการท่ีดี	 พบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดปทุมธานี	 ยังมีหรือด�าเนินการเพ่ือให้มีค่านิยม	 และวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุได้	 มีทีมงานศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาการปฏิบัติ 

ทีเ่ป็นเลศิจากทีต่่าง	ๆ 	มาพฒันาองค์กรเสมอ	ๆ 	เป็นองค์กรทีข่บัเคล่ือนด้วยความไว้วางใจต่อกนัและกนั	

มีความเป็นเอกภาพขององค์กร	ใช้งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการ	และจัดท�าโครงการ

ต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสม	คุม้ค่า	น้อยกว่ารายการอืน่	ๆ 	ผู้บริหาร	และผู้ทีเ่กีย่วข้องจึงควรต้องวางมาตรการ

เพื่อให้มีหรือด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

	 	 ๓)	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านบริหาร	 พบว่าใน	 ๔	 ปัจจัย	 ปัจจัยการมี 

ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 แต่เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน	 พบว่า	 

การเปิดโอกาสให้สมาชกิในองค์การมโีอกาสท�างานร่วมกนัเป็นทมี	หรอืให้ทกุคนมส่ีวนร่วมจะท�าให้งาน

ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข	 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดใจกว้างรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง	 และปรับตัวให้ทันเหตุการณ ์

อยู่ตลอดเวลา	เนื่องจากการด�าเนินการดังกล่าวยังมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าการด�าเนินการด้านอื่น	ๆ

	 	 ๔)	จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัในการบรหิารอืน่	ๆ 	ได้แก่	ภาวะผูน้�าของผู้บรหิาร	

สมรรถนะขององค์การ	 และสภาวการณ์ทางการเมืองและสภาพแวดล้อม	 พบว่า	 การเปิดโอกาสให้ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัหิน้าทีใ่นขอบเขตความรบัผดิชอบได้เองโดยอสิระ	การมกีารพัฒนาและสนบัสนนุ

ในการน�าองค์ความรู้ทางวิชาการ	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยให้แก่บุคลากร	ผู้ร่วมงาน 

มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเป้าหมาย	และแผนการปฏบิติังานขององค์การ	และการมคีวามสัมพันธ์

ที่ดีกับส่วนราชการ	องค์กรธุรกิจเอกชน	และกลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่น	ยังมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่ารายการอื่น	ๆ	

ผู้บริหาร	 และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องให้ความส�าคัญ	 และเร่งยกระดับการด�าเนินการในเร่ืองต่าง	 ๆ	 

ดังกล่าว

 ๓.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ๑)	ควรศึกษาปัจจัย	 และสภาพความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวดัอ่ืน	ๆ 	หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยั	และสภาพความเป็นองค์การสมยัใหม่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ต่างกัน

	 	 ๒)	ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะสภาพ	และแนวทางในการพัฒนาความเป็นองค์การสมัยใหม่ใน

แต่ละลกัษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละรูปแบบ	เช่น	ศกึษาสภาพและแนวทางในการพัฒนา

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 หรือเทศบาล	 หรือองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด

	 	 ๓)	ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น	 ๆ	 ท่ีมีผลกระทบ	 และส่งผลต่อความเป็นองค์การสมัยใหม่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานเพือ่เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง	และพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานให้มีความเป็นองค์การสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมพร้อมรองรับกับบทบาท

หน้าที่ทั้งในปัจจุบัน	และอนาคต

บรรณานุกรม
เฉลิมพงศ์	 มีสมนัย.	 “การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน”	 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร 

ราชการไทย	หน่วยที่	๙-๑๕.	พิมพ์ครั้งที่	๕.	นนทบุรี	 :	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช,	๒๕๕๑.

ชัยเสฎฐ์	พรหมศรี.	ภาวะผู้น�าองค์กรยุคใหม่.	กรุงเทพมหานคร	:	เอ็กซ์เปิร์เน็ท,	๒๕๔๙.	

27. ��������������� (���� 362-373).indd   371 11/25/2022   10:15:43 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕372

ไตรรัตน์	โภคพลากรณ์.	“ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมทีม่อีทิธิพลต่อการบรหิารราชการไทย”	ในเอกสาร

การสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย	 หน่วยที่	 ๑-๘.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๕.	 นนทบุรี	 :	 

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๕๑.

ทองทิพภา	 วิริยะพันธ์.	 การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๔.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

โรงพิมพ์สหธรรมิก,	๒๕๕๓.

นราธิป	 ศรีราม.	 “การพัฒนาการบริหารราชการไทย”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร 

ราชการไทย	 หน่วยท่ี	 ๙-๑๕.	 พิมพ์คร้ังที่	 ๕.	 นนทบุรี	 :	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช,	๒๕๕๑.

บูมอรี	 ยีหมะ.	การปกครองท้องถิ่นไทย.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

๒๕๕๐.

ปธาน	 สุวรรณมงคล.	 การปกครองท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐.	นนทบุรี	:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๔๗.

ประเวศน์	 มหารัตน์สกุล.	การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง.	พิมพ์ครั้งที่	 ๒.	 กรุงเทพมหานคร.	

๒๕๔๘.

พิทยา	สิทธิอ�านวย.	ซัดสักป้าปเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์.	กรุงเทพมหานคร	:	ซีเอ็ด,	๒๕๒๑.

พิชาย	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต.	องค์การและการบริหารจัดการ.	นนทบุรี	:	บริษัทธิงค์บียอนด์บุคส์	จ�ากัด,	

๒๕๕๒.

รสคนธ์	รตันเสรมิพงศ์.	“การบรหิารท้องถิน่”	ใน	ประมวลสาระชดุวชิาการบริหารภาครัฐหน่วยท่ี	๖-๑๐.	

พิมพ์ครั้งที่	๓.	นนทบุรี	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๕๐.

 .	 “แนวคิดและหลักการบริหารท้องถิ่น”	 ในเอกสารการสอนวิชาการบริหารท้องถิ่น.	 

หน่วยที่	๑-๗.	พิมพ์ครั้งที่	๘.	นนทบุรี	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๕๑.

รังสรรค์	ประเสริฐศรี.	ภาวะผู้น�า.	กรุงเทพมหานคร	:	ธนธัชการพิมพ์,	๒๕๔๔.

วรเดช	จันทรศร.	ทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.	กรุงเทพมหานคร	:	พริกหวานกราฟฟิค,	

๒๕๕๑.

วราภรณ์	 รุ่งเรืองกลกิจ	 และคณะ.	 “รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี”.	 นนทบุรี	 :	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	๒๕๕๑.

วุฒิสาร	ตันไชย.	ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย.	กรุงเทพมหานคร	:	แอคทีฟ	พริ้นท์,	๒๕๕๒.

27. ��������������� (���� 362-373).indd   372 11/25/2022   10:15:43 AM



373ความเป็นองค์การสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

เสน่ห์	จุ้ยโต.	องค์การสมัยใหม่.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	นนทบุรี	:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	

๒๕๕๑.

อัจฉรา	 ศุขศิลป์.	 “การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 ด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ	 เพื่อองค์การท่ีเป็นเลิศ	 ศึกษากรณี	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	

กรุงเทพมหานคร”.	วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,	๒๕๔๙.

27. ��������������� (���� 362-373).indd   373 11/25/2022   10:15:43 AM



การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: แนวทางสู่การเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน* 
พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. 

ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิตส�านักงานอธิการบดี 
รก.ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า 

	 หากกล่าวถึงความคาดหวังที่มีต่อสถาบันทางศาสนา	 หรือบทบาทของสถาบันศาสนาท่ีพึงมี 

ต่อสังคมนั้น	พระสงฆ์	ในฐานะศาสนทายาทท�าหน้าที่เผยแผ่หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	ควรวาง

ต�าแหน่งบทบาทของตนต่อสังคมมากน้อยเพียงใด	 และสถาบันศาสนายังคงมีความส�าคัญต่อสังคม 

สมัยใหม่อยู่หรือไม่	

	 ฟรีดิช	นิชเช	(Friedrich	Nietzsche)	นักปรัชญาชาวเยอรมัน	ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า	The	Gay	

Science	 ที่มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุไว้ว่า	 “พระเจ้าตายแล้ว”	 เป็นการสื่อถึงนัยยะท่ีว่าในปัจจุบันนั้น	 

คนได้เสื่อมศรัทธาในศาสนาไปมาก

	 ในขณะที่	ปีเตอร์	เบอร์เกอร์	(Peter	Berger)	นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน	กลับมีความคิดเห็นที่

แตกต่างออกไป	โดยเบอร์เกอร์อธิบายว่า	การท่ีโลกสมยัใหม่เจรญิข้ึนไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าศาสนา

จะเสือ่มลง	ศาสนายงัมปีระโยชน์และมคีวามส�าคญัส�าหรบัชวีติในปัจจบุนั	เช่นเดยีวกบัทีเ่คยเป็นมาแล้ว

ในอดีต

	 เป็นประเดน็ท่ียากเป็นอย่างยิง่	หากจะพจิารณาว่าใครเป็นคนผดิหรอืเป็นคนถกู	เนือ่งจากประเดน็

ดงักล่าวเป็นเรือ่งของการตคีวามและทัศนคติของแต่ละบุคคล	แต่หากเราทัง้หลายลองเปิดใจกบับทบาท

ใหม่	ๆ 	ที่สถาบันทางศาสนามีต่อสังคม	ร่วมเรียนรู้	ร่วมท�าความเข้าใจ	สถาบันทางศาสนาก็จะยังคงเป็น

สถาบันหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม	และเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและสังคมดังเช่นที่เป็นมาแล้วใน

อดีต

	 *	 เป็นบทความที่มีเนื้อหาสังเคราะห์มาจากรายงานวิจัยโครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน	 ด�าเนินการโดย	 กองกิจการนิสิต	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(ปี	๒๕๖๔–๒๕๖๕)
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	 บทความนี	้จะน�าเสนอในประเด็นเกีย่วกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ	ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	 ในฐานะกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมบทบาทสถาบันศาสนา	 ทั้งในมิติการท�าหน้าที่เผยแผ่

พระพทุธศาสนา	การเป็นกลไกหน่ึงในการท�าหน้าทีบ่รกิารวชิาการแก่สงัคม	และท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	

และวัฒนธรรม	น�ามาสู่การเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน	

การปฏิบัติศาสนกิจ: ความหมายและพัฒนาการ
 การปฏิบัติศาสนกิจคืออะไร

	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ประเด็นการท�างานของพระสงฆ์มีความหลากหลายที่ไม่จ�ากัดเฉพาะ 

ในเรื่องของการถ่ายทอดหลักธรรมหรือในด้านพิธีกรรมทางศาสนาเพียงอย่างเดียว	หากยังครอบคลุม 

ทั้งในมิติทางสังคม	เศรษฐกิจ	รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

	 พระโสภณพฒัโนดม	(ศรเีหลา	อคคฺปญโฺญ)	พระสงฆ์ผู้ริเร่ิมการท�างานด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นผู้ริเริ่มพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการบวชป่าหรือการสืบชะตาแม่น�้า

	 พระสุบิน	ปณีโต	วัดไผ่ล้อม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	เป็นพระสงฆ์	นักคิด	นักปฏิบัติ	นักพัฒนา

ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นพระสงฆ์ผู้ริเริ่ม 

ในเรื่องการจัดตั้งกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์	 มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจ	 

สร้างสวัสดิการ	 และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน	 ภายใต้การน�าหลักธรรมทางพุทธศาสนา

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	

	 ผลงานของพระสงฆ์รุ่นแล้วรุ่นเล่า	 ได้หล่อหลอมอุดมการณ์	 สร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน 

ให้กับพระสงฆ์ในรุ่นหลัง	 หลายท่านได้กลายเป็นต้นแบบของการท�างาน	 หลายกิจกรรมยังถูกสืบสาน

และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

	 พระนิสิตในฐานะที่เป็นผู้สวมหมวกสองใบในเวลาเดียวกัน	 กล่าวคือหมวกใบหนึ่งคือการด�ารง

สถานะเป็นพระสงฆ์	 ท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา	 เป็นที่พ่ึงให้แก่ชุมชน	 ขณะหมวกอีกใบหนึ่ง 

ได้ด�ารงสถานะในฐานะนิสิต	 ท�าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้	 เพ่ือน�าองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดใช้ในอนาคต	 

เป็นที่น่าสนใจตรงท่ีว่าการด�ารงสถานะท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกันนั้น	 พระนิสิตเหล่านี้สามารถ 

วางต�าแหน่งของตนเองได้อย่างไร	และสามารถมีการยึดโยงกับสังคมผ่านกิจกรรมในรูปแบบใดได้บ้าง

	 หากพิจารณาถึงมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปในช่วงการเรียนหลายท่านอาจเคยผ่านการฝึกงานหรือ

ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งก่อนการส�าเร็จการศึกษาซึ่งการฝึกงานดังกล่าวต้องมีความ

ยดึโยงกับสาขาวชิาทีเ่รียนไม่มากกน้็อยเพือ่ทีจ่ะได้น�าความรูท้ีไ่ด้จากห้องเรยีนไปสูก่ารลงมอืปฏบิติัจรงิ	
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และยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงหากต้องออกไปท�างานหลังจากจบการศึกษา	

เฉกเช่นเดียวกันกับพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษา 

จะต้องผ่านการปฏิบัติศาสนกิจเป็นระยะเวลา	 ๑	 ปี
1
	 ซึ่งนอกจากจะท�าหน้าที่ในฐานะนิสิตของ

มหาวิทยาลัยแล้วพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ยังต้องมีส่วนส�าคัญในการท�า

หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา	ช่วยสนองงานกิจการคณะสงฆ์หรือช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์การ

ปฏิบัติศาสนกิจ	๕	ประการ	คือ	

	 	 ๑)	เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา		 ๒)	เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์	

	 	 ๓)		เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์	 ๔)	เพื่อสงเคราะห์ประชาชน	

	 	 ๕)		เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	

	 จะเห็นได้ว่าพระนิสิตเหล่านี้เมื่อจะต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจท่านจะต้องคิดโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจขึ้นมาโดยลักษณะโครงการจะต้องเป็นโครงการที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของงานกิจการคณะสงฆ	์ 

๖	ด้าน	ได้แก่	งานด้านการปกครอง	งานด้านศาสนศึกษา	งานด้านการเผยแผ่	งานด้านศึกษาสงเคราะห์	

งานด้านสาธารณูปการ	 และงานด้านสาธารณสงเคราะห์	 โดยนิสิตจะพิจารณาจากความถนัดหรืองาน 

ทีต่นสนใจโดยมทีีป่รกึษาและกลไกอนกุรรมการปฏิบัติศาสนกจิเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาหรอืหนนุเสรมิในการ

ปฏิบัติศาสนกิจของท่าน

 

	 การปฏบิตัศิาสนกจิ	จงึเปรยีบเสมือนเป็นช่องทางหนึง่ท่ีเปิดโอกาสให้พระนสิติสามารถท�ากิจกรรม

ร่วมกับชุมชนและสังคม	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 การปฏิบัติศาสนกิจมีพัฒนาการตามความ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย	 มีการถอดบทเรียนจากกิจกรรมท่ีพระสงฆ์รุ่นก่อนเคยกระท�าไว้	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากโครงการพระธรรมทายาท	หรือ	ภิกษุใจสิงห์	ที่ริเริ่มโดยพระพรหมมังคลาจารย์	(หลวงพ่อ

ปัญญานันทภิกขุ)

 
1
	 ข้อ	 ๑๐	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ	 พุทธศักราช	

๒๕๔๖.
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377การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ ฯ

 ดงันัน้	การปฏบิตัศิาสนกจิจงึไม่ใช่เพยีงการกวาดลานวดั	การแสดงธรรม	หรือการออกบณิฑบาต

เพียงอย่างเดียว	 หากแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่มีความยึดโยงกับชุมชนและสังคม	 เกิดประโยชน์หรือสร้าง

ความเปลีย่นแปลงให้กบัวดัและชุมชน	โดยอาจจะไม่ต้องเกดิผลลพัธ์ทีส่่งผลกระทบในภาพใหญ่	แต่อย่าง

น้อยทีส่ดุ	การปฏิบตัศิาสนกจิถกูคาดหวงัว่าจะเป็นกระบวนการหนึง่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กบัตัวพระ

นิสิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

พัฒนาการการปฏิบัติศาสนกิจ
	 การปฏบัิตศิาสนกจิเกดิขึน้จากด�าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพฒุาจารย์	(อาจ	อาสโภ)	ซึง่เลง็เหน็

ว่าพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 

มากนกั	กล่าวคอื	พระสงฆ์ในตอนนัน้เข้ามาศกึษาเล่าเรียนโดยมไิด้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการเข้ามา

เรียนในทางโลกซึ่งในขณะเดียวกันผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนั้น

เห็นควรว่าพระนสิติทีจ่บการศกึษาควรจะออกไปปฏบิตัศิาสนกจิช่วยงานคณะสงฆ์	ช่วยเหลือสงัคมและ

เป็นท่ีพึ่งให้แก่ชุมชนและสังคม	 การปฏิบัติศาสนกิจจึงเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อสนองงาน 

ในกิจการคณะสงฆ์	เพื่อสงเคราะห์ประชาชน	ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 ในขณะเดียวกันเป็นกระบวนการพัฒนาพระนิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดทีส่�าคญัเมือ่นสิติผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วจะสามารถน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้

ไปต่อยอดในอนาคต

	 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	 กองกิจการนิสิต	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้ร่วมมือ

กันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพพระนิสิตสู ่การเป็นพระสงฆ์นักส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนและ 

สังคม	 ในระยะเริ่มต้นเป็นการศึกษาทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ใน 

อดีต	 ผ่านการถอดบทเรียนกระบวนการอบรมหลักสูตรพระธรรมทายาท	 ภายใต้การด�าเนินงานของ 

พระพรหมมังคลาจารย์	 (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับพัฒนา

ศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 พระสงฆ์	 พระนิสิต	 สามเณร	 และคฤหัสถ์	 ในระยะต่อมา 

กองกิจการนิสติ	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ

ในการพัฒนาพระสงฆ์ให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา	 (Health	 Promoter)	 โดย

มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายพระนิสิต	 ทั้งนี้	 เนื่องด้วยพระนิสิตเมื่อท�าการศึกษาสะสมหน่วยกิตครบ 

ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาแล้วนั้น	 จะต้องออกปฏิบัติศาสนกิจเป็นระยะเวลา	 ๒	 ภาคการศึกษา	 จึงจะ

ส�าเรจ็การศกึษา	นอกจากนี	้พระนสิติภายหลงัเม่ือจบการศกึษาจะเป็นก�าลังส�าคญัในการท�างานเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในอนาคต	
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	 จากแนวคิดดังกล่าว	ส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ	ในฐานะกลไกท�าหน้าที่

เสริมพลัง	 และพัฒนาศักยภาพพระนิสิตให้เป็นศาสนทายาท	 ตลอดจนส่งเสริมบทบาทให้พระนิสิตใน

การท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 และสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในวัดและชุมชน	 โดยในปี	 พ.ศ.

๒๕๕๙	ได้ก�าหนดให้พระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิทกุรปูจะต้องปฏบิตัศิาสนกจิ	๒	ลกัษณะ	กล่าวคอื	นอกจาก

การปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมายแล้วนั้นจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ 

ในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจพัฒนาสังคมควบคู ่ด้วยโดยรูปแบบของโครงการปฏิบัติ 

ศาสนกิจจะต้องมุ่งสนองงานกิจการคณะสงฆ์	มีความยึดโยงกับวัดและชุมชน	และสร้างให้เกิดสังคมสุข

ภาวะวถีิพทุธ	จากการด�าเนนิการพฒันากระบวนการปฏบิตัศิาสนกจิในระยะเริม่ต้น	ส่งผลให้เกดิโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ	ที่มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะวิถีพุทธจ�านวน	๕๔	โครงการต้นแบบ	อาทิ	โครงการ

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ,	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	โพนค่าย	FC	ที่เน้นน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาสขุภาวะทางกาย	และทางจติใจแก่ประชาชน	โครงการกลุม่สจัจะออมทรพัย์

เพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต,	 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานของ

พ่อส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง	ที่น�าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออมเงิน	สร้างให้เกิดสุขภาวะ

ทางปัญญา	 ในการรมีสติและปัญญาในการด�ารงชีวิต	 หาเลี้ยงชีพ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	

โครงการลานธรรมเพื่อน้อง	 ท่ีเน้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างให้เกิดสังคมสุขภาวะในพื้นที่

ทรุกันดาร,	โครงการน�าธรรมมะเข้าสูโ่รงงาน	ทีเ่น้นน�าหลักธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช้ในการพฒันา

สุขภาวะทางจิตใจแก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 ภายหลังจากการเกิดโครงการปฏิบัติ 

ศาสนกิจต้นแบบ	 ได้เกิดการขยายผลการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจน�ามาซ่ึงการเกิดโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจที่มุ่งท�างานสนองงานกิจการคณะสงฆ์	 พัฒนาคุณชีวิตแก่ชุมชนและสังคม	 ตลอดจนการสร้าง

สังคมสุขภาวะจ�านวนไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐	โครงการทั่วประเทศ

 

28. ����������������� (��.������ 374-388).indd   378 11/25/2022   10:24:29 AM



379การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ ฯ

	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ	 ได้น�าไปสู่การขยายผลการพัฒนา

เครือ่งมอืกลไกทีจ่ะช่วยเสรมิพลงัให้แก่กระบวนการปฏบิติัศาสนกจิ	ในฐานะกลไกส�าคญัส�าหรับพัฒนา

ศักยภาพพระนิสิตสู่การเป็นพระสงฆ์นักจัดการสุขภาวะ	 และท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม	

โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	กองกิจการนิสิต	ส�านักงานอธิการบดี	ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยก�ากับ	ติดตาม	

และเสริมพลังในแก่พระนิสิตในการปฏิบัติศาสนกิจ	 ผ่านกลไกที่เรียกว่า	“คณะอนุกรรมการปฏิบัติ 

ศาสนกจิ” โดยกลไกดังกล่าวจะท�าหน้าท่ีในการตดิตาม	หนนุเสรมิ	สนบัสนนุ	และพฒันาพระนสิิตปฏบิตัิ

ศาสนกิจ	 ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ี	 และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

การปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่วิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์	 ทั้งนี้	 จากการด�าเนินการที่ผ่านมาในระยะ 

เริ่มต้น	 จะเน้นไปที่การส่งเสริม	 สนับสนุนให้แต่ละวิทยาเขต	 และวิทยาลัยสงฆ์ด�าเนินการจัดตั้งคณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	ตลอดจนด�าเนินการชี้แจง	ท�าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกลไกคณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	ในการท�าหน้าที่ติดตาม	หนุนเสริม	และสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ

	 ภายหลังจากการพัฒนากลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	 พบว่า	 กลไกคณะอนุกรรมการ

ปฏิบัติศาสนกิจยังขาดความเข้มแข็งในการด�าเนินงาน	 หลายพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท 

การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจที่ชัดเจนเท่าที่ควร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ภายใต้

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองกิจการนิสิต	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย	และส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

ได้มีเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาพระนิสิตปฏิบัติศาสนากิจเพื่อการเป็นผู้น�าในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน	 โดยด�าเนินการผ่านการพัฒนากลไกการปฏิบัติศาสนกิจของ

มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยในทีน่ีจ้ะว่าด้วยการพฒันากลไกคณะอนกุรรมการปฏบิตัิ

ศาสนกิจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะกล่าวถึงในล�าดับถัดไป

คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ: กลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ
กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน 

 การพัฒนาบทบาทคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	 เพื่อพัฒนากลไกท่ีจะ

ปฏิบัติ	 หนุนเสริม	 และสนับสนุนพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการชี้แจง	 ท�าความเข้าใจ	

ตลอดจนพัฒนาบทบาทกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	 ในการท�าหน้าที่หนุนเสริมพระนิสิต

ปฏิบัติศาสนกิจอย่างยั่งยืน	 คณะท�างาน	 และกองกิจการนิสิตได้ด�าเนินการ	 โดยมีรายละเอียดการ 

ด�าเนินงาน	ดังนี้
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 ๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

		 การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	 ในส่วนนี้จะว่าด้วยการ

ทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่วิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์	 โดยคณะ

อนกุรรมการปฏบิตัศิาสนกจิควรมผีูแ้ทนจากหลากหลายภาคส่วน	ได้แก่	หน่วยงานภายใน	ประกอบด้วย	

ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต	และหน่วยงานภายนอก	ประกอบด้วย	ภาคีเครือข่ายภาครัฐ	

ภาคเอกชน	อาท	ิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สาธารณสุขจังหวัด	วฒันธรรมจังหวดั	องค์กรทางพระพุทธ-

ศาสนา	 สถานศึกษา	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 ตลอดจนศิษย์เก่าเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตในการสร้าง

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายนอก	 และเป็นการส่งเสริมบทบาทของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการ

ปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นที่รู้จักจากภาคีเครือข่ายภายนอกและสังคมมากยิ่งขึ้น

 ๒) การเสริมพลังการท�างานแก่กลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

		 การเสริมพลังการท�างานแก่กลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจส�าหรับการเสริมพลัง 

การท�างานแก่คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่วิทยาเขต	และวิทยาลัยสงฆ์นั้น	จะเน้นไปที่การ

ชี้แจง	ท�าความเข้าใจถึงบทบาท	หน้าที่ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	ในการท�าหน้าที่เป็นกลไก

หนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ	โดยบทบาท	หน้าที่ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	ประกอบด้วย

ดังนี้

	 	 ๒.๑)	การท�าหน้าที่เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพพระนิสิต

		 	 การท�าหน้าทีเ่สรมิพลงัและพฒันาศกัยภาพพระนสิิตในส่วนนี	้จะแบ่งรูปแบบการด�าเนนิงาน

ออกเป็นสามส่วน	กล่าวคือ	

   ส่วนทีห่นึง่	จะท�าหน้าทีเ่สรมิพลงั	เตรยีมความพร้อมให้แก่พระนสิติก่อนออกปฏบิตัศิาสนกจิ	

โดยอาจจดัในรปูแบบของเวท	ีหรอืการเสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้แก่พระนสิติก่อนทีจ่ะออกปฏิบัตศิาสนกจิ	
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ทัง้การถวายองค์ความรู	้เสรมิสร้างทกัษะ	ปลกูฝังอดุมการณ์และทศันคติ	อาท	ิความรู้เกีย่วกบัธรรมนญู

สุขภาพพระสงฆ์,	 ความรอบรู้สุขภาพ,	 แนวคิดการท�างานร่วมกับชุมชน,	 หลักการเขียนโครงการ,	 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาภายในพื้นที่,	 เสริมสร้างอุดมการณ์ท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ

สงัคม	เป็นต้น	เพือ่ให้พระนสิติมคีวามรู	้ทกัษะ	และอดุมการณ์ในการปฏบัิตศิาสนกจิ	และสร้างสขุภาวะ

ทางปัญญาในวัดและชุมชนของตน

  ส่วนที่สอง	 จะเป็นการเสริมพลังให้แก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ผ่านกระบวนการติดตาม	

นิเทศ	 หนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ	 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเสริมพลัง

พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 กล่าวคือ	 ในการนิเทศ	 ติดตาม	 เสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 คณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจะท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นไปบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว	้ 

โดยการติดตามการปฏิบัติศาสนกิจจะแบ่งออกเป็นการติดตามการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของการ

ลงพ้ืนที	่และการตดิตามการปฏบิตัศิาสนกจิในรูปแบบของการจดัเวทนี�าเสนอ	และรายงานความก้าวหน้า

การปฏิบัติศาสนกิจ	

		 	 ทั้งนี้	 คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจจะท�าหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการให้ค�าแนะน�า	 

ข้อเสนอแนะ	 รวมถึงหนุนเสริมพระนิสิตในการท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่ของตน	 ตลอดจน

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ	ติดตาม	และเสริมพลังพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	ทั้งนี้	นอกจากเป็นการสร้างก�าลังใจ	

และให้ข้อเสนอแนะแก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ในการจัดเวทีน�าเสนอและรายงานความก้าวหน้าการ

ปฏิบตัศิาสนกิจยงัส่งผลให้เกดิการสร้างพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นการเรยีนรูร่้วมกนัของพระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิ	

การได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พระนิสิตในการน�า 

องค์ความรู	้ข้อเสนอแนะท่ีได้ไปปรบัใช้ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	และสร้างสขุภาวะในวดัและชมุชน

ของตนเองต่อไป

  ส่วนทีส่าม	เป็นการเสรมิพลงัให้แก่พระนสิติปฏบิตัศิาสนกจิ	ผ่านการจัดเวทพีืน้ทีแ่ลกเปลีย่น

เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ	 กล่าวคือ	 การจัดเวทีเป็นรูปแบบหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้พระนิสิตได้น�า

เสนอผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนกิจตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีการศึกษา	ว่าตั้งแต่ที่พระนิสิต

ได้ออกปฏิบัติศาสนกิจได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติศาสนกิจในประเด็นใดบ้าง	การระหว่างที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจได้สร้างความเปลี่ยนแปลง	 หรือสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นแก่วัดและชุมชนอย่างไร	 สร้างความ

เปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งจากที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียน

การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน	 โดยในการนี้ได้เปิดพ้ืนท่ีให้พระนิสิตได้น�าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบของ 

การ	 Presentation	 ให้พระนิสิตเพื่อนร่วมรุ่น	 และพระนิสิตรุ่นน้องได้ร่วมรับฟังเรียนรู้	 รวมไปถึงการ 
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น�าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการตลาดนัดวิชาความรู้การปฏิบัติศาสนกิจ	 ที่จะเปิดโอกาสให้ 

พระนสิติรุน่น้องทีจ่ะต้องปฏบิตัศิาสนกจิได้เข้ามาศกึษาแลกเปล่ียนเรยีนรู้ร่วมกนั	ซ่ึงการน�าเสนอผลการ

ปฏิบตัศิาสนกิจนัน้	คณะอนกุรรมการปฏบัิตศิาสนกจิจะท�าหน้าทีใ่นการประเมนิผลการปฏบิตัศิาสนกจิ	

โดยมีเกณฑ์การประเมินโครงการปฏิบัติศาสนกิจระดับดีเยี่ยม	 ดีมาก	 ดี	 พอใช้	 เพื่อเป็นขวัญและ 

ก�าลังใจให้แก่พระนิสิต	 ทั้งนี้	 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับ 

การปฏิบัติศาสนกิจให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตมีส่วนในการ 

เสริมสร้างสุขภาวะแก่วัดและชุมชน	ตลอดจนน�ามาสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบได้ในอนาคต

	 	 ๒.๒)	การติดตาม	นิเทศ	และประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ

		 	 การติดตาม	 นิเทศ	 และประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจในส่วนนี้เป็นบทบาทหน้าที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ	 กล่าวคือ	 จุดมุ่งหมายส�าคัญของการจัดตั้งคณะ

อนกุรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ	คอื	การท�าหน้าทีพ่ฒันาและหนนุเสริมงานปฏบิติัศาสนกจิประจ�าส่วนงาน	

โดยในการติดตาม	นิเทศ	และประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ	ประกอบด้วยดังนี้	

	 	 	 (๑)	การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ:	ในส่วนนี้ว่าด้วยการจัดประชุมเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ด�าเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ	รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ	ทั้งนี้	เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 	 (๒)	การลงพื้นที่ติดตาม	 นิเทศการปฏิบัติศาสนกิจ:	 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อก�ากับ	

ตดิตาม	ตลอดจนเป็นพีเ่ลีย้งในการให้ค�าปรกึษา	ข้อเสนอแนะ	รวมถงึสร้างก�าลงัใจให้แก่พระนสิติปฏบิตัิ

ศาสนกิจในพื้นท่ี	 ให้มีก�าลังใจ	 และน�าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นท่ี

ต่อไป

	 	 	 (๓)	การจัดท�าสรุปผล	และฐานข้อมูล:	ในส่วนนี้จะเป็นการจัดท�าสรุปผลการปฏิบัติศาสน

กิจในภาพรวมของส่วนงานวิทยาเขต	 วิทยาลัยสงฆ์	 รวมไปถึงการจัดท�าฐานข้อมูลการปฏิบัติศาสนกิจ	
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ทั้งนี้	 เพื่อสร้างให้เกิดการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งในอนาคตสามารถ

น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ที่จะเชื่อมโยงสู่งานบริการวิชาการแก่สังคม	 และท�านุบ�ารุงศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ตลอดจน 

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบที่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการให้แก่พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	 ได้เข้าไปท�า

กิจกรรมและพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่วัดและชุมชนนั้น	ๆ	ต่อไป

แผนภาพที่	๑	แสดงองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

	 จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงพัฒนาการของกระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ	ที่มีการพัฒนาเครืองมือ 

กลไกในการท�าหน้าท่ีหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจให้เกิดมรรคเกิดผล	 สร้างผลกระทบแก่สังคม	 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา	

และเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่วัดและชุมชน	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาลึกลงไปจะพบว่า	 

งานปฏิบัติศาสนกิจเป็นงานท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม	 เป็นการสงเคราะห์ประชาชน	 

ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมรปูแบบหนึง่ทีด่�าเนนิการผ่านกลไกการปฏิบติัศาสนกจิ	

แต่กระนัน้ยงัขาดการเชือ่มโยงระหว่างงานปฏบิตัศิาสนกจิกบังานบรกิารวชิาการแก่สังคม	และท�านบุ�ารงุ

ศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเนื้อหาในหัวข้อต่อไปจะเป็นการน�าเสนอถึง 

การเชื่อมโยงการบูรณาการร่วมกัน	 ระหว่างงานปฏิบัติศาสนกิจ	 กับงานบริการวิชาการแก่สังคม	 ทั้งนี้	

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมบทบาทพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในการท�างานหนุนเสริมคณะสงฆ์	 หนุนเสริม
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นโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และเป็นการสร้างให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและ

ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

การบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม: แนวทางสู่การเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
	 การปฏิบัติศาสนกิจเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน	 และสังคม	

เป็นการสงเคราะห์ประชาชน	ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมรปูแบบหนึง่ทีด่�าเนนิการ

ผ่านกลไกการปฏบัิตศิาสนกจิ	ท้ังนี	้เมือ่พจิารณาจากผลลพัธ์ของการปฏบิติัศาสนกจิปีการศึกษา	๒๕๖๔	

รุ่นที่	๖๗	ที่ผ่านมา	พบว่า	เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๑,๓๔๖	โครงการ	เมื่อจ�าแนก

ตามความสอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์	 ๖	 ด้าน	 พบว่า	 พระนิสิตท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ทีส่อดคล้องกบังานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่มากทีสุ่ด	จ�านวน	๕๕๑	โครงการ	รองลงมา	คอื	ด้านสาธารณ-

สงเคราะห์	จ�านวน	๒๗๐	โครงการ	ด้านสาธารณูปการ	จ�านวน	๒๑๐	โครงการ	ด้านการศึกษา	จ�านวน	

๑๙๙	 โครงการ,	 ด้านการศึกษาสงเคราะห์	 จ�านวน	 ๗๙	 โครงการ	 ตามล�าดับ	 โดยโครงการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจที่พระนิสิตด�าเนินการน้อยที่สุด	คือ	งานด้านปกครอง	จ�านวน	๓๗	โครงการ	

	 ในปีการศึกษา	๒๕๖๕	นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ	รุ่น	๖๘	มีโครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทั้งสิ้น	

จ�านวน	 ๑,๒๔๑	 โครงการ	 ซึ่งนิสิตท�าหน้าที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์โครงการท่ีก�าหนด	 เช่น	 

สอนพระปริยัติธรรม	 สอนศีลธรรมในโรงเรียน	 สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมและชุมชน	 และจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิคุณธรรมแก่พุทธศาสนกิชนทัว่ไป	โดยโครงการปฏบิตัศิาสนกจิทีม่พีระนสิติด�าเนนิการมากทีส่ดุ	

คือ	ด้านเผยแผ่	จ�านวน	๔๙๔	โครงการ	รองลงมาตามล�าดับ	คือ	ด้านสาธารณสงเคราะห์	จ�านวน	๒๖๑	

โครงการ	ด้านสาธารณูปการ	 จ�านวน	๒๐๒	 โครงการ	ด้านศึกษาสงเคราะห์	 จ�านวน	๑๘๒	 โครงการ	 

ด้านศึกษาสงเคราะห์	จ�านวน	๘๑	โครงการ	และด้านปกครอง	จ�านวน	๒๑	โครงการ	
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 เม่ือพจิารณาจากผลลัพธ์การปฏบัิตศิาสนกจิเพิม่เตมิจะพบว่า	พระนสิติส่วนใหญ่เลอืกท�าโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่มากที่สุด	 อาจเนื่องด้วยส่วนใหญ่ 

พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยสามเณร	และพระนิสิตที่มีอายุ

ไม่มากนัก	 อีกทั้งยังพ�านักอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งมาอย่างยาวนาน	 สิ่งดังกล่าวถือเป็นปัจจัยทางด้านสภาพ

แวดล้อมที่ส่งผลให้พระนิสิตเกิดความคุ้นชินกับรูปแบบกิจกรรมการเผยแผ่	 เนื่องจากพระนิสิตจะต้อง

พบเจอกับพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท�ากิจกรรมภายในวัดอย่างสม�่าเสมอ	 ส่งผลให้จะต้องมีการพบปะ 

พดูคยุ	ตลอดจนถึงการสนทนาทางธรรมกบัชาวบ้านในพืน้ที	่กจิกรรมในลกัษณะดงักล่าวนีเ้ปรียบเสมอืน

เป็นบทบาททีต่ดิตัวมากับการเป็นพระสงฆ์	และนอกจากนีพ้ระนสิิตบางส่วนมบีทบาทเป็นพระนกัเทศน์

ในวดั	พระนักวทิยากร	รวมไปถงึครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	จงึท�าให้พระนสิติมคีวามคุน้ชนิกบัการ

ท�ากิจกรรมร่วมกบัเยาวชน	โดยเฉพาะกจิกรรมในรปูแบบของค่ายธรรมะ	ค่ายอบรมคณุธรรม	จรยิธรรม	

ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเหตุผลประกอบหนึ่งของการที่พระนิสิตตัดสินใจเลือกท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ด้านการเผยแผ่มากกว่าด้านอื่น	 ๆ	 ในขณะเดียวกันการท่ีพระนิสิตเลือกท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่

สอดคล้องกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์	 ด้านสาธารณูปการ	 อาจมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย 

คณะสงฆ์ส่วนกลางท่ีมุง่เน้นขับเคลือ่นงานในยทุธศาสตร์ตามพนัธกจิคณะสงฆ์	เช่น	งานด้านวดัประชารฐั	

สร้างสุข	 งานด้านจิตอาสา	 งานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ	 งานขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ	์ 

งานพระคิลานุปัฏฐาก	การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง	เป็นต้น

	 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติศาสนกิจ	 จะเห็นได้ว่า	 ในแต่ละปีมีพระนิสิตท่ีท�าโครงการปฏิบัติ 

ศาสนกิจเพ่ือสังคมไม่ต�่ากว่าปีละ	 ๑,๐๐๐	 โครงการ	 แต่ละโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการ

สงเคราะห์ประชาชน	 และสร้างสุขภาวะให้แก่วัดและชุมชน	 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการบริการวิชาการ 

แก่สังคมในรูปแบบหนึ่ง	 แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมายังขาดการน�างานพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว

ไปใช้ประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการบริการวิชาการ 

แก่สังคม	 และท�านุบ�ารุงศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 พบว่า	 งานพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสามารถ 

เป็นส่วนหนึง่ในการบรูณาการและตอบตวัช้ีวดัของแผนบรกิารวชิาการ	และแผนท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	

และวัฒนธรรม	 ซึ่งนอกจากจะเกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที	่ 

และประเด็นการปฏิบัติศาสนกิจท่ีจะมีความยั่งยืน	 และเชื่อมโยงกับพื้นที่มากขึ้น	 โดยมีรายละเอียด

ประกอบด้วย

 ๑) การบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการ

		 การบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการหากพิจารณาจากงานพระนิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ	จะเห็นได้ว่า	งานปฏิบัติศาสนกิจมีความเชื่อมโยงกับวัดและชุมชน	เป็นการสร้างสุขภาวะทาง

28. ����������������� (��.������ 374-388).indd   385 11/25/2022   10:24:31 AM



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๕386

ปัญญาให้แก่ชุมชน	ในการมีปัญญาในการด�ารงชีวิต	และดูแลสุขภาวะองค์รวม	ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

อาจกล่าวได้ว่าเป็นรปูแบบหนึง่ในการบรกิารวชิาการแก่สังคม	อย่างไรกต็ามหากจะเพ่ิมคณุภาพในการ

ปฏิบัติศาสนกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	 และสร้างภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้นนั้น	 คณะ

อนกุรรมการปฏบิตัศิาสนกจิในระดบัพืน้ท่ีวทิยาเขต	วทิยาลยัสงฆ์จะต้องจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การปฏบัิติ

ศาสนกิจ	 ที่มีเป้าหมาย	 และมีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน	 กล่าวคือ	

ในแต่ละวิทยาเขต	และวทิยาลัยสงฆ์อาจมยีทุธศาสตร์	มปีระเด็นการท�างาน	หรือพ้ืนทีป่ฏบิติัการทีช่ดัเจน	

ที่สามารถส่งเสริมให้พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจในประเด็นและพื้นที่ดังกล่าวได้ในระยะต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ	ที่จะเป็นทั้งพื้นที่ปฏิบัติการจริง	พื้นที่ศึกษาเรียนรู้	และพื้นที่บริการ

วิชาการแก่สังคม	ผ่านโครงการปฏิบัติศาสนกิจ	ตลอดจนเกิดการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ในการพัฒนา

พื้นที่ปฏิบัติการร่วมกัน	 ซึ่งนอกจากจะมีประเด็นยุทธศาสตร์	 และพื้นที่บริการวิชาการและปฏิบัติ 

ศาสนกิจแล้วนั้น	ยังเกิดการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่วัด	และชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ๒) การบูรณาการการปฏิบัติศาสนกิจกับการท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

		 โครงการปฏิบัติศาสนกิจนอกจากมีหลายโครงการที่เชื่อมโยงกับงานบริการวิชาการแก่สังคม	

กระนัน้ยงัมีโครงการปฏบิตัศิาสนกจิอกีจ�านวนไม่น้อยทีม่คีวามเชือ่มโยงกบังานท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	

และวฒันธรรม	ในการนีห้ากคณะอนกุรรมการปฏบิติัศาสนกจิในพ้ืนทีว่ทิยาเขต	และวทิยาลยัสงฆ์	มกีาร

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ	 ที่เชื่อมโยงกับการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม	 และ

ท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	และวฒันธรรม	จะส่งผลให้งานพระนสิิตปฏบิติัศาสนกจิได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์

และต่อยอดในรูปแบบของงานท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน ์

ต่อพื้นที่	 ในการเสริมสร้างให้เกิดสุขภาวะในวัดและชุมชน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยังสามารถน�าผลงานปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตไปต่อยอดทางการศึกษาวิจัย	 การประชาสัมพันธ์	 

เผยแพร่ผลงานสูส่งัคม	อนัแสดงให้เหน็ถงึบทบาทของมหาวทิยาลยัสงฆ์ทีส่�าคญัประการหนึง่ในการสร้าง

ศาสนทายาท	ในการท�าหน้าที่เสริมสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคม

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นข้อพิจารณาส�าคัญในการหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิต	

นอกจากจะเป็นการบูรณาการการปฏบัิตศิาสนกจิกบัการบรกิารวชิาการและการท�านบุ�ารงุศาสนา	ศลิปะ	

และวัฒนธรรมข้างต้นแล้ว	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ที่ปรึกษางานที่รับผิดชอบดูแลงาน

ด้านกิจการนิสิตใช้งานปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้

จัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพแล้ว	คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่อาจใช้งานดังกล่าวนี้พัฒนา

ต่อยอดเป็นงานวิจัยพัฒนาเป็นผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการหรือต�าแหน่งที่สูงข้ึน 

ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนก็ได้ถือเป็นการน�าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
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387การปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะ ฯ

การปฏบิตัศิาสนกิจของนสิติเป็นการเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์จรงิหากนสิติส�าเร็จการศกึษา

ไปแล้วได้รับมอบหมายให้เป็นพระสังฆาธิการหรือท�างานประกอบสัมมาชีพ

 

 

	 โดยสรุป	 การปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกพัฒนากลไกเคร่ืองมือต่าง	 ๆ	 ที่จะช่วยพัฒนาให้งานปฏิบัติ

ศาสนกิจเป็นงานที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน	 มีความเชื่อมโยงกับวัดและชุมชนมากยิ่งขึ้น	 การพัฒนาเสริม 

พลังกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ท�าหน้าที่สนับสนุน	 และหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจ

อาจต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	 หากแต่เมื่อกลไกเริ่มเข้มแข็ง	 ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างให้เกิด

การบูรณาการปฏิบัติศาสนกิจกับการบริการวิชาการแก่สังคม	 และท�านุบ�ารุงศาสนา	 ศิลปะ	 และ

วัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาให้เกิดยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจและพื้นที่สุขภาวะกา 

รเรียนรู้ต้นแบบ	 ท่ีจะเป็นพื้นท่ีเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติศาสนกิจ	 และการศึกษาวิจัย	 ตลอดจน 

เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติศาสนกิจท่ียึดโยงกับวัด	 และชุมชน	 ดังวัตถุประสงค์ส�าคัญของการ

ปฏิบัติศาสนกิจที่มุ่งสนองงานในกิจการคณะสงฆ์	 เพื่อสงเคราะห์ประชาชน	 ตลอดจนเป็นการสนอง

นโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 ในขณะเดียวกันงานปฏิบัติศาสนกิจเป็นการส่งเสริม

บทบาทของศาสนา	โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าหน้าทีเ่ผยแผ่พระพทุธศาสนา	และมบีทบาทส�าคญัในการ

เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่วัดและชุมชนของตนอย่างยั่งยืนต่อไป
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Buddhist Influence on the Joint Family
In the THERAVADA Buddhist Countries

Prof.Chamnong Tongprasert

 Prior to the studying of the status of the joint family in the Theravada Buddhist 

countries in South and Southern Asia, we should know something about Buddhism. 

Even though Buddhism was taught first in India which was the land of Brahmanism, 

there were so many different ways of contrasting between Buddhism and Brahmanism. 

One of the essential differences was that Brahmanism taught the people to believe in 

Brahma, the Supreme God, or the Creator of everything, and to pray to him, since our 

lives depended on the line of destiny marked by Him. Buddhism, on the contrary, 

taught the people to believe on their own actions or Karma, for we ourselves are  

responsible for our own actions. The Buddha is not the God, he is only one who has 

enlightened and points the way for happiness. The other points of contrast are  

the caste system and the status of the women in the societies. In Brahmanism,  

the people were divided into four castes, i.e., Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas, and  

Sudras, while in Buddhism there is no castes at all. Everyone is equal. They are only 

different by Karma, or action. Anyone has a chance to elevate himself in accordance 

with his actions and wishes. 

 It was a Buddha who first abolished the slavery and vehemently protested  

against the degrading caste-system of Brahmanism which has firmly roots in India.  

In Buddhism, it is not by mere birth, one becomes either an outcaste or a Brahmin,  

but by one’s action or Karma. Caste, colour or race does not preclude one from  

becoming a Buddhist or entering the Order. So the gate of Buddhism was and is  

opened wide to all, irrespective of race, caste, colour, rank, or nationality; just as  

the water from several rivers goes to the same ocean, it becomes the only one unique, 

so the people from different classes or castes and nations come to Buddhism, they 

are all Buddhists equally. 
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 Buddhism has an idea of establishing the brotherhood of all living being. Its  

aim is for the peaceful co-existence. It is unique, mainly owing to its rationality,  

practicability, efficacy, and universality. 

 Let me consider the status of the women in India societies prior to the time of 

the Buddha. According to the Law of Manu”, the women were declared to have no 

property; the wealth which they earned was acquired for the men to whom they  

belonged. They had no right in the societies. They were not different from the slaves 

and were only the property of men. But in the time of the Buddha, the women played 

a considerable part in the entourage of the Buddha. The Buddha admitted that  

they were capable of attaining the Arahatship which is the goal of Buddhism as well 

as men, and admitted them to the Order. This is the first in the oriental, if not  

the world, history in which the women have equal right to men. By law, both men  

and women are equal, however, in fact, the men seem to be more equal, since only 

men were the Buddha. 

 Prior in the understanding of the Hinayana or Theravada Buddhist societies,  

it should be known that Brahmanism or Hinduism had spreaded to the Southeast  

Asia before the coming of Buddhism. Until around the 11th to the 13th centuries,  

Theravada Buddhism could dominate in the countries of South-east Asia, particularly 

Burma, Thailand, Laos, and Cambodia. It is Buddhism that teaches the peoples  

the freedom of thinking, the equality and the way of peaceful co-existence, hence  

in the Buddhist societies men and women are equal before the law. Daughters inherit 

equally with sons, and do the younger sons inherit equally with the eldest sons. 

 It is a tradition in the Theravada Buddhist countries that every man of twenty 

years of age or more is expected to be a monk for a while, particularly three months 

in the rainy season. However, if anyone wants to be ordained prior to the age of  

twenty, he may be ordained as a novice. During his monkhood or novicehood, he is 

required to study the monks’ disciplines, the general “dhamma”, and the “dhamma” 

for the secular life. In the Order, or nationality. They respect to each other regarding 

to age of monkhood and the knowledge of Dhamma. If the monastic disciplines and 

vows of chastity and temperance should prove too rigorous, a monk could at any  
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time return to secular life. But so long as anyone wears the yellow robes, he is the 

object of superstitious veneration. The parents highly respect their own son who were 

monk as well as the master to his servant who becomes a monk. Even though the  

king himself recognizes today’s monk as his superior. At the present time, only the  

men have opportunity to be ordained, and only this case which makes men more  

equal than women. 

 The goal of Buddhism is “Nirvana”, that is the state of absolute distinction of 

suffering. In fact, everyone cannot attain it in the same time. Thus, the Buddha taught 

the doctrine of love and goodwill between men and men concerning the domestic 

and social ethics with more comprehensive detail than elsewhere. It concerns to the 

relations of the layman on and to his surroundings. In Buddhism, nothing in the  

duties of housemen is left unmentioned. According to the Sigalovada Sutta of  

the Digha-Nikaya of Suttanta Pitaka, the Buddha taught a young man how to practice 

himself to his surroundings, parents, wife, friends, master, teacher and monks,  

as follow: - 

 1) The relationship between parents and child:

 In five ways a child should minister to his parents:

  (1) Once supported by them he should be their support,

  (2) He should perform duties incumbent on them,

  (3) He should keep up the lineage,

  (4) And tradition of his family, and 

  (5) He should make himself worthy of his heritage. 

 In return, the parents should minister to their child in five ways:

  (1) By restraining him from vice,

  (2) By exhorting him to virtue,

  (3) By training him to a profession,

  (4) By contracting a suitable marriage for him, and 

  (5) In due time handing over his inheritance. 
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 2) The relationship between pupils and teacher:

 In five ways the pupils should minister to their teacher:

  (1) By rising from their seat in salutation,

  (2) By waiting upon them,

  (3) By eagerness to learn,

  (4) By personal service, and 

  (5) By attention when receiving their teachings. 

 And in five ways do teachers to their pupils:

  (1) By training them in that wherein they (teacher) have been well trained,

  (2) By making them fast that which is well held,

  (3) By instructing them thoroughly in the lore of every art,

  (4) By speaking well of them among their friends and companions, and

  (5) By providing for their safety in every quarter. 

 3) The relationship between husband and wife:

 in five ways should a wife be ministered by her husband:

  (1) By respect,

  (2) By courtesy, 

  (3) By faithfulness,

  (4) By handing over authority to her, and

  (5) By providing her with adornment.

 In return, the wife should minister to her husband in five ways:

  (1) By well performing her duty,

  (2) By hospitality to the kind of both,

  (3) By faithfulness,

  (4) By watching over the goods her husband brings, and

  (5) By skill and industry in discharging all her business. 

 4) The relationship between friends:

 In five ways should one minister to his friends and familiars: 

  (1) By generosity,

  (2) By courtesy,
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  (3) By benevolence,

  (4) By treating them as he treats himself, and

  (5) Being a good as his word. 

 In return, his friends should minister him in five ways:

  (1) Be protecting him when he is off his guard,

  (2) And on such occasions guard his property,

  (3) By becoming his refuge in danger,

  (4) By not forsaking him in his troubles, and

  (5) By showing consideration for his family. 

 5) The relationship between master and servants, employers and employees:

 In five ways the masters or employers should minister to their servants or em-

ployees:

  (1) By assigning them work according to their strength,

  (2) By supplying them with food and wages,

  (3) By tending them in sickness,

  (4) By sharing with them unusual delicacies, and

  (5) By granting leave at times. 

 And the servants or employees, in return, should provide their minister or em-

ployers in five ways:

  (1) By rising before him,

  (2) By lying down to rest after him,

  (3) By being content with what is given to them,

  (4) By doing their work well, and 

  (5) By carrying about their praise and good fame. 

 6) The relationship between laypeople and monks: 

 In the five ways should the lay-people should minister to the monks or recluses: 

  (1) By affecting in act,

  (2) In speech,

  (3) In mind,

  (4) By keeping open house to them, and

  (5) By supplying their temporal needs.
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 And the monks or recluses, in return, should minister the lay-people in six ways:

  (1) By restraining him from evil,

  (2) By exhorting him to good,

  (3) By loving him with kindly thoughts,

  (4) By teaching him what he had not heard,

  (5) By correcting and purifying what he had heard, and

  (6) By revealing to him the way to heaven and happiness. 

 There are the Buddha’s teachings concerning how to adjust ourselves to the 

surroundings which are the basic teachings for the secular life. One who is the ex-monk 

or ex-novice has already studies these “dhamma” before leaving monkhood or  

novicehood. They usually transfer these “dhamma” as well as the others to their  

wives, children, and neighbours. In this way, they always live a good life and in peace. 

The peaceful co-existence will automatically happen among them. These are only  

a part of the living laws or customary laws which have been and being practiced 

throughout all the Theravada Buddhist countries, particularly in the villages outside 

the cities. 

 In Thailand under the absolute monarchy, that is before 2475 B.C./1932,  

the center of administration was in the capital or “Muang Luang”. The king had full 

power in the administration. And there were at least four “muang” or important  

cities at the cardinal points which were each ruled by a son of the king, and the  

sons in turn seemed often to have succeeded him. These princes governed their  

provinces as almost independent kingdoms, which were known as “muang luk luang”, 

in contradiction to the “muang luang” or capital province ruled directly by the king. 

No doubt the princes held their province feudally from the king and governed them 

on the same paternal lines as did the king in his capital province, the sons being  

sworn to co-operate with their father for mutual defense and for conquest. 

 The ultimate feudal unit within the “muang” was the “khrua” or family, governed 

by the father of the family. A number of these units were known as “luk ban” the 

children of the village, the vassels of the “pho ban” or the father of the village,  

a number of whom as “luk muang” or “luk ban” owed allegiance to the “pho muang” 

who ruled over the “muang luk luang” and was a son of the king. 
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 Thailand was divided into several “muamg” or provinces, each of which was 

divided into districts or “amphoe”. Each district official had within his “amphoe”  

a number of communes, known as “tambon” each of which was in charge of an official 

called a “kamnan”. He in turn was responsible for several “ban” or villages, each  

under a “phu yai ban”, or village headman. The latter were chosen by the villagers, 

and recognized by the governor of the province. The “ban” or village was the  

territorial administrative unit in later times, just as it was in earlier feudal days:  

but whereas it was formerly governed in a patriarchal manner by a man who owed  

his administrative appointment to the fact that he was the natural head of number  

of families, in the latter period he is an official appointed by the government.  

The system of village administration depended mostly on the living laws or customary 

laws. The people drew idea of law from the Buddhist Dhamma, the Moral law.  

To the Buddhist, this is not a divine law, a law of God, or a commandment; it is  

just only the living law, the customary law, or the rule of conduct. The social  

relation in the village was mostly adopted and adapted from the teaching of the  

“Sigalovada Sutta” and other dhammas as above mentioned. 

 Moreover, in Burma, as well as in Thailand, Laos, and Cambodia, the monasteries 

provided a training in democracy, as boys of all classes worked and played together, 

sharing alike in menial duties of the monasteries. And when they became novice or 

monks, they once again received the idea of democracy, since they shared together 

equally their works, food, and lodgings. They have no private properties more than 

necessary according to the “Vinaya” or monk’s disciplines. The properties belong to 

the “Sangha” or monk’s community. Only the “Sangha” has the right to use them.  

No one can use it personally without the permission of the “Sangha”. They are jointly 

responsible on the Sangha’s properties. Even the chief abbot of the monastery has no 

right to do anything without the Sangha’s sanction. This is a kind of democracy of its 

own which has been practicing since the time of the Buddha. This kind of practice has 

influence upon the novices and monks more or less and still follows them after  

leaving the monkhood or novicehood. And it has been being adapted to practice 

throughout the countries, particularly in the villages. Hence, it now become the living 

law pf the peoples, and the foundation of the western Democracy.
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 In Thailand, as well as in the Theravada Buddhist countries in South and  

South-east Asia, most of the population are Buddhists, in Thailand around 94.5  

per cent, in Burma more than 80, in Laos and Cambodia more than 90. In these  

countries, if you go, it is not necessary for you to fer that you will starve to death  

even though you have no money. The people will welcome you regarding of race, 

nationality, or religion. They will give you food and lodging. Sometimes the money is 

useless, since no one will sell you the food or something else, but they will willingly 

give you free. Even though the Christian missionary can go and stay in the Buddhist 

monasteries. The Buddhist monks will welcome them kindly with food to eat and room 

to sleep. Unfortunately, some of them are not good enough. They try to destroy  

the relations of the people, the customary laws of the villages, and the relations  

between the relatives. Nevertheless, the Buddhist people, particularly the Buddhist 

monks, are very tolerant. They never denounce any religion and are pity to ones  

who try to destroy their religion, since that is the teaching of the Buddha. It is the  

Buddhist Law of “Anatta” which makes them generous, unselfish. It teaches us  

to have no concept of God, “Atta”, Soul or Brahma. And it is because we have  

no concept of “Atta” or “Self, we have no concept of “this am I, this is mine”. This is 

the ethical foundation of generosity or unselfishness. If one has no attachment in  

“Atta” or “Self”, the selfishness will not happen. The generosity follows. The world 

will be full of the generous ones, not the selfish. Furthermore, the Buddhist  

“Pancha-Sila”, not Nehru’s or Sukarno’s, is the moral foundation of the Buddhist  

people as a whole. It composes of abstaining (1) from killing, (2) from stealing,  

(3) from adultery, (4) from lying and (5) from liquor and addictive things that cause 

intoxication and heedlessness. This is the other kind of the living laws generally  

practiced by the Buddhist people. By these living laws, we live in peace. Even though 

in the material point of view we are not civilized, but in the spiritual point of view,  

we think, we are more civilized than many of the people in the civilized countries,  

since we have no conflict of race discrimination, religion or something like that as  

happened in the civilized countries. 
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 From these points, we can see the Buddhism has played the great roles  

throughout the Buddhist countries. It gives them the living laws, the customary  

laws, the rules of conduct. In so far as Buddhism is concerned, the standard of  

the morality of the peoples in these countries will not decline. This is my point of  

view as regards the living laws deeply influenced on the joint families in the  

Theravada Buddhist countries, particularly in South-east Asia. 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตร สารนิพนธ์ เเละจัดสัมมนาทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา รองประธานกรรมการ

กรรมการ
ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัย ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต 

ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม

ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต 

ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ผู้อ�านวยการกองกลาง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

ผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 

รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต 

หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ.ดร. 

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ.ดร. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ, ผศ.ดร. 

พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ 

พระมหาอภัย ฐิตวีริโย พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม 

พระครูชิโนวาทธ�ารง พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว 

พระมหาวินัย วชิรเมธี รศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล 

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ 

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ 

ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ  

ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์ ผศ.ค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ 

ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสู ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ 

ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ 

ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ 

ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา ดร.ศักดิ์ชัย สักกะบูชา 

ดร.สันทัด จันทร์ทาทอง ดร.สุดธิดา พาดฤทธิ์ 

ดร.อรเนตร บุนนาค นายทศพร ศรีค�า 

นายสังวร อ่อนสนิท นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง 

นายสุทัศน์ สงค์สุข นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ 

นางสาวกนกอร ล�้าเลิศ นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์ 

นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง นางสาวอุบลวรรณา กลิ่นจุ้ย 

นางสาวสิรินาฏ พิมเสนาะ นางสาวอรทัย ส�ามะณี 

นางสาวณิชชาภัทร เกิดฤทธิ์ นางสาวอรชร เมาะระศรี 

นางสาวปุณิกา เดชฤทธิ์วิชญะ นางสาวฉัตรแก้ว ทองเชื้อ 
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นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงศ์  นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒนพัทธ์ 

นายประสบ สุระพินิจ นายธวัชชัย จงสันติกัลป์ 

Mr.Howel Nicroas Lewis Prof.Dr.Frank Hoffman 

Ven.Dr.Neminda

ผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระวิฑูรย์ ฐานงฺกโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุชญา ศิริธัญภร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศิลป์ชัย วงษ์จ�านงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมควร ถ้วนนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายไวพจน์ ปรารถนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :
 ๑.  จัดเตรียมหนังสือที่ระลึกเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราช

 ๒.  จัดท�าหนงัสอืสจูบิตัร เพือ่แจกในงาน โดยมส่ีวนทีเ่กีย่วข้อง คอืก�าหนดการ พระโอวาทสมเดจ็

พระสังฆราช ทั้งค�ากล่าวรายงานของอธิการบดี  และตรวจสอบเนื้อหารายชื่อผู้จบการศึกษาทั้งหมด 

 ๓.  จัดท�าหนังสือประกาศเกียรติคุณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งปริญญากิตติมศักดิ์และ

เข็มเกียรติคุณ 
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 ๔.  จัดท�าหนังสือสารนิพนธ์ และการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทั่วไปประเทศ และเผยแพร่ผ่าน

ระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์

 ๕.  จัดสัมมนาทางวิชาการ

 ๖.  เชิญวิทยากรและผู้เสวนาทางวิชาการ

 ๗.  จัดท�าหนังสือรวมบทความ สารนิพนธ์ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผ่าน

ระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์

 ๘.  ถอดเทปกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ

 ๙.  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

*******
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รายนามเจ้าภาพอาหารโรงทาน 
งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ อาคาร มวก. ๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**************
  ที่   รายชื่อเจ้าภาพ รายการอาหาร
 ๑  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.  ขนมจีน

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 ๒  มูลนิธิร่วมกตัญญู  อาหารตลอดงาน

 ๓  ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�าเพ็ญ และคณะ อาหารตลอดงาน

 ๔  มูลนิธิโพธิวัณณา น�าโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล อาหารตลอดงาน

 ๕  พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.

   รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

 ๖  พระโสภณพัฒนคุณ วัดพุน้อย ลพบุรี บาร์บีคิว ๒,๐๐๐ ไม้ 

 ๗  พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. (หลวงพ่อแดง)

 ๘  พระครูอุดมจารุวรรณ,ดร. วัดบ�าเพ็ญเหนือ

 ๙  พระมหาระนอง ทสฺสนีโย วัดท่าอิฐ อ่างทอง

 ๑๐  พระราชวัลภาจารย์,วิ. วัดหนองหอย ราชบุรี

 ๑๑  คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก 

   วัดหนองรี อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๒  พระชลญาณมุนี,ดร. รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

๑๓  พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 

   แม่ชีน้อย วัดพระธาตุพนม และคณะ ข้าวเหนียว, ส้มต�าฃ

 ๑๔  พระอาจารย์ระพิน สีลธโร วัดหนองไร่ และคณะ ก๋วยเตี๋ยว

๑๕  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท

   กลุ่มปาล์มธรรมชาติ “น�้ามันพืช ตราผึ้ง” ข้าวขาหมู - น�้าดื่ม

๑๖  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑๗  พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ คณะศิษย์

   (ศูนย์พุทธบริษัทสากล)  ขนมจีน น�้ายา

      ข้าวเหนยีว ไก่ทอด น�า้สมนุไพร
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๑๘  โรงทานปัญจศรี 

   บริษัท สมุนไพรปัญจศรี จ�ากัด น�้าสมุนไพร,ชา-กาแฟ

๑๙  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  

   ๑) นางสาวโสภา กาลมูสิทธิ์

   ๒) นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มด�ารงค์

   ๓) นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านล�ามะจาก

   ๔) นางสาวจุฑามาศ เทพทอง

๒๐  ป้าน้อย อาหารเจ  อาหารเจ, น�้าแข็งใส

๒๑  ร้านสายสุวรรณ คุณสาวิตพร - คุณบวรวิชญ์ ขนมโตเกียว

๒๒  คุณส�าราญ นวพาณิช เฉาก๊วย 

๒๓  บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จ�ากัด

๒๔  นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 

   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑๒ 

   โดยการน�าของพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด

*******
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